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مجموعه چکیده مقاالت
سیزدهمین همایش تازههای علوم بهداشتی
 20و  21آبان ماه 1399

برگزار کننده
دانشکده بهداشت و ایمنی و بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

با همکاری
کمیته تحقیقات دانشجویان دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

حامیان همایش
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

بسمه تعالی
سالمت گوهر بی بدیل زندگی بشریت است .پاسداری از این نعمت بزرگ و تالش برای پیشگیری از بروز بیماری در میان آحاد
جامعه بر عهده متخصصین و دانشجویان علوم بهداشتی است .دانشجویان گنجینه ارزشمند جامعه و دانشگاه هستند که با تولید
علم و پویایی آن می توانند نقش و کمک بسزایی در رشد پرشتاب علوم وفناوری کشور و دستیابی به جایگاه مناسب از نظر
شاخص های سالمت در منطقه و جهان ایفا کنند .این قشر جوان ،بانشاط و باانگیزه نقش بسیار ارزنده ای در تحقق توصیههای
مقام معظم رهبری در «گام دوم انقالب» با همراهی اساتید گرانقدر دانشگاهها بر عهده دارند .بیشک ،توفیق در حفظ و ارتقای
سالمت جامعه جز با پرداختن به موضوعات مهمی همچون «مباحث پیشگیری» و نیز سایر حوزههای مختلف علوم بهداشت
حاصل نخواهد شد .تحقق تغییرات بنیادی در نگاه به علوم بهداشتی برای مدیریت پیشگیرانه و مقرون بصرفه سالمت در کشور،
در گرو تغییر رویکرد و سطح انتظارات به نقش و جایگاه دانشجویان در حوزه سالمت می باشد.
سلسه همایشهای دانشجویی تازه های علوم بهداشتی با هدف فراهم آوردن بستری برای عرضه یافته های جدید پژوهشی و
گردهم آیی بزرگ دانشجویان علوم بهداشتی سراسر کش ور بنیان گذاری شده است .این همایش هر ساله با تالش و همت جمعی
از دانشجویان برگزار میشود و زمینه ای برای بروز شور و نشاط علمی ،کار گروهی هدفمند و تعهد و مسئولیت اجتماعی
دانشجویان عزیز است .به خود میبالیم که دانشجویان دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سالهاست
که به گونهای درخشان و سرآمد این مفاهیم را عینیت بخشیدهاند.
سیزدهمین همایش تازه های علوم بهداشتی در آخرین سال از قرن حاضر با شعار «علوم بهداشت پیشرو در سالمت و ایمنی
جامعه» برگزار میشود و پیش درآمدی برای ورود به قرن آینده و توسعه هرچه بیشتر «تفکر پیشگیری» است .تالقی این همایش
با رخداد پاندمی کووید  19بر اهمیت مباحث مطرح در آن افزوده است .این همایش فرصتی مغتنم برای گردهمایی دانشجویان
علوم بهداشتی از سراسر کشور است تا نه تنها بتوانند با روحیه پرسش گری و کنکاش به ارائه راهکارها و ایدههای نو در حوزه
سالمت بپردازند بلکه با نقش آفرینی و تجربه اندوزی به توانمندی خود در این زمینه کمک کنند .امیدواریم که با توسعه و ترویج
هرچه بیشتر تفکر «پیشگیری از زیان» در کشور متخصصان علوم بهداشتی نقش و جایگاه واقعی خود را در عرصه بهداشت و
درمان بیابند و برگزاری این همایش ها گامی در تشویق و هدایت دانشجویان به سوی پژوهش و کارآفرینی باشد.

دکتر اکبر اسالمی
ریاست دانشکده بهداشت و ایمنی و رئیس سیزدهمین همایش تازه های علوم بهداشتی کشور

به نام خدا
سپاس بیکران پروردگار یگانه را که تالشهای تیم علمی و اجرایی سیزدهمین همایش تازههای علوم بهداشتی به ثمر نشست و
توفیق برگزاری این همایش در  20و  21آبان ماه بصورت مجازی فراهم شد.
امروز که جهان درگیر پاندمی کرونا میباشد بیش از هر دوره دیگری نقش بهداشت و پیش گیری در سراسر دنیا مطرح شده و در
هر حال آنچه مسلم است ،به گفته مسئولین برای شکست کرونا باید از داالن بهداشت گذشت .شاید همهگیری ویروس کرونا
فرصتی برای یادآوری نقش و جایگاه جامعه بهداشتی کشور فراهم کرده تا با بهرهگیری مناسب از آن در راستای رشد و اعتالی
سالمت افراد و جامعه و همچنین رفع چالش های موجود در این حوزه اقداماتی صورت گیرد .همسو با افزایش روز افزون اهمیت
بهداشت در جامعه جهانی ،تیم سیزدهمین همایش تازه های علوم بهداشتی نیز با درک حساسیت نقش بهداشت در سالمت
جامعه در این برهه حساس ،محور اصلی همایش را "ع لوم بهداشت پیشرو در سالمت و ایمنی جامعه" قرار داد.
بدیهی است که برگزاری همایش های علمی ،با تجمیع تجربیات و دستاوردهای جدید پژوهشگران و علم آموزان ،در توانمندی
جامعه علمی کشور کمک شایانی میکند .سیزدهمین همایش تازههای علوم بهداشتی نیز تالشی بود در جهت معرفی توانمندیها،
چالش ها و دورنمای علوم بهداشتی که با حضور دانشجویان و اساتید و جامعه بزرگ بهداشتی کشور ،به تبیین و تشریح نقش
گروه های هدف بهداشت عمومی ،بهداشت محیط ،بهداشت حرفه ای و ایمنی کار ،اپیدمیولوژی ،سالمت در بالیا و فوریتها،
ارگونومی و سالمت ،ایمنی و محیط زیست پرداخت.
در این راستا  722مقاله از محققین سراسر کشور به دبیرخانه سیزدهمین همایش تازههای علوم بهداشتی کشور ارسال گردید
که پس از طی مراحل داوری توسط گروه داوری متشکل از سراسر کشور ،در قالب هفت پنل تخصصی ارائه شدند .مهمترین
ویژگی این همایش عالوه بر توجه به گسترش دانش ،استفاده از ظرفیت انجمنهای علمی گروههای تخصصی به عنوان بستری
مناسب برای هم افزایی علمی و اجرایی جامعه بهداشتی بوده است .همچنین در این دوره از همایش تازههای علوم بهداشتی،
پنل تخصصی کووید 19-به منظور تبیین مدیریت اقدامات بهداشتی صورت گرفته در مقابله با کووید 19-برگزار گردید که در
آن عالوه بر بحث و تبادل نظر با حضور مسئولین کشوری در این زمینه ،اقدامات ،طرحها و فعالیتهای مرتبط با کووید  19-نیز
از سراسر کشور ارائه شد.

پریسا حسینی کوکمری
دبیرعلمی سیزدهمین همایش تازههای علوم بهداشتی کشور

بسم اهلل الرحمن الرحیم
خدا را شاکرم که توفیق خدمت در سیزدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور را آن هم در شرایطی که
ویروس منحوس کرونا شرایط را به کلی تغییر داده و نحوه برگزاری را دگرگون کرده است نصیبمان شد.
آنچه در  20و  21آبان ماه  99رقم خورد حاصل تالش چند ماهه و شبانه روزی دانشجویانی بود که دغدغمندانه در مقابل تمام
سختی ها و محدودیت ها و ...ایستادند تا کیفیت برگزاری همایش علیرقم تغییرات گسترده آن کوچکترین کاهشی نیابد و با
برنامه ریزی دقیق خود بهترین ها را رقم بزنند.
همچنین سعی شد در تمامی مراحل با وجود سواالت گوناگون به خوبی پاسخگوی تمامی شرکت کنندگان عزیز باشند.
در پایان از تمامی افرادی که دلسوزانه و دغدغه مندانه در این مسیر قدم برداشتند و مارا همراهی نمودند سپاسگزارم و از تمامی
پژوهشگران گرامی که همراهمان بودند خواستارم نقص ها و مشکالت ایجاد شده را بر ما ببخشند.
به امید ریشه کن شدن هرچه سریعتر این ویروس و حضور پرشور پژوهشگران علوم بهداشتی در بزرگ ترین گردهمایی علوم
بهداشتی کشور،چهاردهمین همایش تازه های علوم بهداشتی کشور انشاءاهلل.

امین شعبانعلی
دبیر اجرایی سیزدهمین همایش تازه های علوم بهداشتی کشور

رئیس همایش


جناب آقای دکتر اکبر اسالمی (رئیس دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

نایب رییس همایش


جناب آقای دکتر محمد حسین وزیری (معاون فرهنگی دانشجویی دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی)

دبیر علمی


پریسا حسینی کوکمری (دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقا سالمت دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی)

دبیر اجرایی


امین شعبانعلی (دانشجوی کارشناسی مهندسی ایمنی صنعتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

دبیران پنل


پنل بهداشت عمومی :الهه لعل منفرد (دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت دانشگاه علوم
پزشکی شهیدبهشتی)



پنل مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار :زهرا محمدی (دانشجوی دکتری بهداشت حرفه ای و
ایمنی کار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)



پنل سالمت در بالیا و فوریت ها :داوود پیرانی (دانشجوی دکتری سالمت در بالیا و فوریت ها دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی)



پنل مهندسی بهداشت محیط :فاطمه سهل آبادی (دانشجوی دکتری بهداشت محیط دانشگاه علوم
پزشکی شهیدبهشتی)



پنل اپیدمیولوژی :سجاد رحیمی (دانشجوی دکتری اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)



پنل ارگونومی  :اعظم ملکی قهفرخی (دانشجوی دکتری ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز)



پنل مدیریت سالمت،ایمنی و محیط زیست :سمیرا باباخانی (دانشجوی کارشناسی ارشد  HSEدانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی)



پنل کووید :19سمیرا دانشور (دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت دانشگاه علوم پزشکی
شهیدبهشتی)

اعضای کمیته علمی
سمیرا دانشور،نجمه الملوک امینی ،پریسا اخباری ،میثم صفی کیکله،حمید صفر پور ،هادی جلیلوند ،سعید عرفان
پور رسول عسگری،سید احمد جغتایی ،مهشاد سلیم پور ،طیبه لرستانی ،یگانه جامی ،زهرا مراد پور ،عبد المجید
پارسا راد ،وجیهه حسن زاده،فاطمه امره،راحله کفایی،اسما علی یاری

اعضای کمیته اجرایی
 مسئول تشریفات و روابط عمومی :فاطمه سادات مرتضوی
 دبیرخانه :فاطمه رفیعی (مسئول) _ ریحانه قاسمی


تشریفات و رسانه :محمد جواد اکبری_ علی چهرقانی

 تشریفات :علیرضا هراتی زاده _ معین میر ابراهیمی_ علی سعیدی_مصطفی راسخی نژاد
 رسانه :عطیه هادی _ شقایق زمانی
 مسئول تدارکات و پشتیبانی :محمد رضا رضوانی

سخنرانان کلیدی


پنل بهداشت عمومی :دکتر علی رمضانخانی (مدیر گروه آموزش بهداشت و ارتقا سالمت دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی)



پنل بهداشت حرفه ای و ایمنی کار :دکتر یحیی خسروی (معاون بهداشت حرفه ای مرکز سالمت محیط
و کار وزرات بهداشت  ،عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی البرز)



پنل سالمت در بالیا و فوریت ها :دکتر کتایون جهانگیری (مدیر گروه سالمت در بالیا و فوریت ها دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی)



پنل بهداشت محیط :مهندس محسن فرهادی (معاون فنی مرکز سالمت محیط وکار وزارت بهداشت)



پنل اپیدمیولوژی :دکتر علی اکبرحقدوست (معاونت آموزشی وزرات بهداشت)



پنل ارگونومی :دکتر علیرضا ابوحسین (عضو هیئت علمی گروه ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

 پنل مدیریت سالمت ،ایمنی و محیط زیست :دکتر رضا غالم نیا (مدیرگروه  HSEدانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی)

مدرسین کارگاه های آموزشی
 دکتر مصطفی محقق :کاربرد نوین برنامه ریزی _ نظریه تحول ( )Theory of changeدر
مدیریت ریسک حوادث و بالیا
 دکتر حسن اسفندیار :اقدامات بشر دوستانه در بالیا
 دکتر عباس شاهسونی :نرم افزار Air Q
 دکتر مسلم سارانی :آشنایی با فرصت های مطالعاتی و انتقال تجارب آکادمیک اروپا
 دکتر مسلم سارانی :نرم افزار GIS
 دکتر علیرضا ابوحسین :نرم افزار openism
 دکتر صابر مرادی حنیفی :کاربرد  FDSدر شبیه سازی عددی حریق

داوران حضوری پنل

 پنل بهداشت عمومی
دکتر سکینه درخشنده رو ( عضو هیئت علمی گروه آموزش بهداشت و ارتقا سالمت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
الهه لعل منفرد (دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقا سالمت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
مریم ترابیان (دانشجوی دکتری سالمند شناسی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران )
علی صفری ( دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقا سالمت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

 پنل بهداشت حرفهای و ایمنیکار
دکتر رضوان زنده دل( عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
مهدی محمدیان مستان آباد( دانشجوی دکتری مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی تهران)
زهرا محمدی( دانشجوی دکتری مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
قاسم حسام( دانشجوی دکتری مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)


پنل سالمت در بالیا و فوریتها

داوود پیرانی ( دانشجوی دکتری سالمت در بالیا و فوریت ها دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
مسلم سارانی (دانشجوی دکتری سالمت در بالیا و فوریت ها دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
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Introduction: Housewives confront many problems during the quarantine period, so the
present study was conducted to explain the experiences and problems of Iranian housewives
during the quarantine period related to COVID-19 and compatibility strategies for it.
Method: The present study was performed with a qualitative approach and conventional
content analysis method among 34 housewives in Tehran who were in quarantine. Participants
were accessed through purposeful sampling and snowballing, and data were collected through
semi-structured interviews. Guba and Lincoln criteria were also used to evaluate the quality of
the research results.
Results: After analyzing the data, 4 main categories and 18 sub-categories were achieved
including (1) individual problems (personal health problems, life with fear and anxiety, low
mental health, lifestyle imbalance, Internet addiction), (2) family problems (violence and
conflict in the family, tension in managing family members, disruption of the educational and
economic situation of family members, intensification of domestic tasks and roles), (3) social
problems ( social isolation, disregard for social customs, restricted access to cyberspace), (4)
compatibility strategies (spiritualism, strengthening family relationships, division of tasks
between family members, optimal use of leisure, positive use of cyberspace, development of
individual skills).
Conclusion: Their problems can be reduced by distributing contraceptives among housewives,
raising mental health, and reducing their worries and fears, providing a good model of healthy
lifestyle during quarantine, providing solutions to reduce violence and manage tension in the
family, and increasing their access to virtual communications.
Keywords: COVID-19, Corona Viruses, Housewives, Quarantine, Challenges, Qualitative
Study

2

طراحی،اجرا و ارزیابی برنامه آموزشی چند رسانه ای کارآموزی ویژه گروه بهداشت عمومی
علی خانی جیحونی ،1آسیه یاری ،2مهدی شرفی ،3راضیه طغرلی

4

. 1هیات علمی ،دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت .دانشکده بهداشت شیراز ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 . 2کارشناسی ارشد ،رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی فسا yariasi98@yahoo.com
 . 3دانشجوی دکترای تخصصی ،رشته اپیدمیولوژی ،مرکز پیشگیری و کنترل بیماری  ،CDCدانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی فسا
. 4دانشجوی دکترای تخصصی ،رشته آموزش بهداشت و ارتقائ سالمت ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سالمت ،دانشگاه علوم
پزشکی هرمزگان

زمینه و هدف  :برای تحقق ویژگی های حرفه ای و کسب مهارت های تئوری و عملی و افزایش توانمندی ،دانشجویان
در کارآموزی آموزش می بینند .مطالعه حاضر با هدف طراحی ،اجرا و ارزشیابی برنامه آموزشی چند رسانه ای کارآموزی
گروه بهداشت عمومی انجام شده است.
مواد و روش ها  :این پژوهش از نوع کاربردی و جامعه پژوهش شامل دانشجویان ،مربیان کارآموزی ،اساتید گروه
بهداشت عمومی در سال تحصیلی  1398-99بودند .نمونه های پژوهش شامل همه افراد در دسترس بود .برنامه اتوران
طراحی شده در اختیار گروه بهداشت عمومی قرار داده شد .دو ماه پس از مشاهده برنامه اتوران چند رسانه ای ،میزان
مهارت و رضایت از طریق پرسشنامه محقق ساخته (پس از تایید روایی و پایایی) اندازه گیری شد .داده ها توسط نرم
افزار  SPSS 22توسط آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی تجزیه و تحلیل شد.
نتایج  :بطور کلی میزان رضایت  73/54درصد از دانشجویان و  72/34از مربیان و اساتید از برنامه طراحی شده در سطح
زیاد بود .میزان رضایت نمونه های مورد مطالعه نسبت به دوره های آموزشی ذکر شده در برنامه اتوران چند رسانه ای به
صورت زیر بود :مراقبت مادران  ،%76/70مراقبت کودکان  ،%80/25واکسیناسیون  ،%79/35مراقبت میانساالن و سالمندان
 ،%82/63آموزش مهارتهای عملی  ،%78/69مشاوره بیماری ها  ،%82/52بهداشت محیط  .%66/80میزان اثرگذاری برنامه
طراحی شده بر مهارت دانشجویان نیز  63/45گزارش شد.
نتیجه گیری  :برنامه اتوران با تاکید بر پوشش دادن آموزش ارائه خدمت در تمامی واحدهای بهداشتی درمانی طراحی
شد .سهولت دسترسی به منابع آموزشی معتبر به صورت چند رسانه ای  ،منجر به افزایش مهارت های عملی و سطح
آموخته های بهداشتی جهت ارائه خدمت و رضایت دانشجویان ،مربیان کارآموزی و اساتید از دوره کارآموزی می گردد.
واژگان کلیدی  :برنامه آموزشی ،چند رسانه ای ،کارآموزی ،بهداشت عمومی
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پیش بینی کننده های شناختی و اجتماعی – اقتصادی رفتار های ناایمن عابرین پیاده سالمند در
ایران
سمانه نوروزی ،1شهاب پاپی

2

. 1دانشجوی دکتری  ،رشته آموزش بهداشت و ارتقا سالمت ،گروه آموزش بهداشت و ارتقا سالمت  ،دانشکده علوم پزشکی  ،دانشگاه تربیت
مدرس  ،تهران  ،ایران samaneh.norouzi1993@gmail.com.
. 2دانشجوی دکتری  ،رشته سالمند شناسی  ،دانشجوی موسسه تحقیقاتی  ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز  ،تبریز  ،ایران

زمینه و هدف  :عابران پیاده سالمند از آسیب پذیرترین گروه ها در حوادث رانندگی به دلیل تغییرات مربوط به سن
مانند عملکرد شناختی هستند .این مطالعه با هدف تعیین عوامل رفتار ترافیکی عابران پیاده سالمنده انجام شده است.
مواد و روش ها  :در این مطالعه مقطعی  ،رفتار  711نفر از عابرین پیاده سالمند در شهر تبریز  ،واقع در شمال غرب
ایران از مهرماه تا بهمن ماه سال  1398مورد ارزیابی قرار گرفت.ارزیابی ها با استفاده از پرسشنامه رفتار ترافیکی عابرین
پیاده که شامل پنج حیطه از جمله  :نقض قوانین ترافیکی  ،حواس پرتی  ،تبعیت از قوانین راهنمایی و رانندگی  ،رفتار
خشونت آمیز و رفتار های مثبت بود  ،صورت گرفت .متغیر های جمعیت شناختی ،وضعیت اجتماعی و عملکرد شناختی
مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت  .نمونه گیری خوشه ای از بین  % 30از مراکز بهداشتی در هر منطقه از شهر انجام شد،
بعد از آن افراد به طور تصادفی از هر مرکز و بسته به جمعیت تحت پوشش آن انتخاب شدند.
نتایج  %8 :از عابرین پیاده سالمند رفتار ترافیکی ایمن از خود نشان دادند ،بیش از  %77از سالمندان دارای حواس پرتی
 ،بیش از  %90قوانین راهنمایی رانندگی را رعایت نمی کردند و اکثریت آنها قوانین را نقض می کردند و رفتار های
ترافیکی مثبت نشان نمی دادند و نیمی از شرکت کنندگان خشونت آمیز رفتار می کردند.عابرین پیاده با سطح اجتماعی
اقتصادی متوسط و باال و فاقد آسیب شناختی بیش از دیگران رفتار های ایمن داشتند.جنسیت  ،سطح تحصیالت  ،پیاده
روی روزانه و نوع وسیله نقلیه  ،وضعیت شناختی اجتماعی و عملکرد شناختی پیش بینی کننده های قابل توجهی از
رفتار بودند.
نتیجه گیری  :اکثریت عابرین پیاده رفتار های ترافیکی ناایمن را نشان می دادند .افراد مسن  ،وضعیت شناختی پایین ،
عملکرد شناختی کمتر و کسانی که میزان پیاده روی کمتری داشتند ،رفتار نا ایمن باالتری از خود نشان می دادند.برنامه
های آموزشی و مداخله ای به منظور بهبود رفتار ترافیکی در تمام حیطه ها بویژه در زمینه اجتماعی اقتصادی  ،عملکرد
شناختی پایین تر و سایر پیش بینی کننده ها مورد نیاز می باشد.
واژگان کلیدی  :عملکرد شناختی  ،وضعیت اجتماعی – اقتصادی  ،رفتار ترافیکی  ،عابرین پیاده سالمند.
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Investigating the relationship between knowledge and attitude with home
quarantine behavior in Covid 19
khandehroo mansooreh1, peyman nooshin 2, Ttavakly blin3
1. PHD CANDIDATE, Department of Health Education and Health Promotion, Faculty of Health,
Mashhad University of MedicalSciences, Mashhad, Iran. KhandehrooM1@mums.ac.ir,Social
Determinants of Health Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2.Professor, Department of Health Education and Health Promotion, Faculty of Health, Mashhad
University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. Social Determinants of Health Research Center,
Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3. Department of Health Education and Health Promotion, Faculty of Health, Mashhad University of
MedicalSciences, Mashhad, Iran

Background: basic hygiene principles and measures in public health crisis are vitally
important for developing effective control measures. this study aimed to identify the current
status of knowledge, attitude and practice regarding COVID-19 pandemic among residents of
Suburbs of Iran in to detect related associated sociodemographic variables.
Methods :In this cross-sectional study, simple random sampling method and research
measurement tool was a researcher-made questionnaire consists of 20 questions, whose validity
and reliability were assessed by experts (CVR=0/593, CVI=0/885). The demographics, mean
knowledge, attitude, and practice of the participants were investigated, and the scores were
calculated liner regrration and ANOVA were used for statistical analysis.
Results :238 questionnaires was completed. mean age 37.4 and standard deviation of
16.1.%57.5 were female and 41.2 were male. 72% of the participants had very well knowledge.
But 34.6% had good attitude and 24.6% had acceptable performance. 93.4 They followed social
distance. 36.8 Percent washed their hands after each touch, 13.6 before meals, 16.2 before
touching eyes and mouth. 58.2 percent obtained their information from television, 13.2 percent
from television and social networks. based on ANOVA and liner model, There was a positive
relationship between knowledge and attitude and gender with behavior, which was the most
important relationship between attitude and behavior.
Conclusion :in our study the association was seen between higher attitudes with higher
practice. Further implantation and encouragement from the government is required for the
transforming of these well-adjusted attitudes into suitable practice.
Key words:Knowledge,attitude,practice, COVID-19
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بررسی ارتباط سواد سالمت و درک از بیماری بر پایبندی به رژیم درمانی در سالمندان مبتال به
فشار خون باال در شهرستان سراب
توحید بابازاده ،1محدثه صدری ،2فاطمه حور اسفند،3سیمین کامکاری

3

 . 1استادیار آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،دانشکده علوم پزشکی سراب ،سراب ،ایرانtowhid.babazadeh@gmail.com
 .2دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی ،دانشکده علوم پزشکی سراب ،سراب ،ایران
 .3کارشناس بهداشت عمومی ،دانشکده علوم پزشکی سراب ،سراب ،ایران

زمینه وهدف :شیوع باالی پرفشاری خون موجب افزایش قابل توجه مرگ و میر و ناتوانی در سالمندان می شود .سواد سالمت
میزان توانایی فرد در به دست آوردن و استفاده از اطالعات سالمت بوده و ادراک بیماری عقایدی است که فرد از بیماری خود
دارد و می تواند تبعیت او از درمان را تحت تاثیر قرار دهد .لذا این مطالعه با هدف بررسی ارتباط سواد سالمت و درک از بیماری
برتبعیت از رژیم درمانی در سالمندان مبتال به فشار خون باال انجام شده است.
مواد و روش ها :این مطالعه مقطعی بر روی  311نفر از سالمندان مبتال به فشار خون مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر
سراب با روش نمونه گیری تصادفی سیستمیک خوشه ای در سال  1398انجام شد .ابزار گرد اوری داده ها پرسشنامه دموگرافیک،
پرسشنامه سواد سالمت ،مقیاس پایبندی به درمان موریسکی( ،)MMASپرسشنامه کوتاه تجدید نظر شده ادراک بیماری
( )r-BIPQبود .پس از جمع آوری داده ها و تکمیل پرسشنامه ها ،داده ها وارد نرم افزار  SPSSشد و با استفاده از آزمون های
آماری توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
نتایج :آنالیز داده ها نشان می دهد بین متغیر درک از بیماری و متغیر مهارت خواندن در سواد سالمت با پایبندی به درمان در
سالمندان مبتال به فشار خون ارتباط معنادار و در جهت مستقیم وجود دارد( ،)p > 0/05اما بین متغیر های دیگر سواد سالمت
( دسترسی ،فهم  ،ارزیابی و تصمیم گیری) با پایبندی به درمان ارتباط معناداری وجود نداشت( .)p < 0/05بنابراین هرچه
سالمندان درک باالتری از بیماری و مهارت بیشتری درخواندن داشته باشند پایبندی به درمان بیشتری را گزارش خواهند نمود
نتیجه گیری :یافته ها نشان می دهد هرچه سالمندان درک باالتری از بیماری و مهارت بیشتری درخواندن داشته باشند
پایبندی به درمان بیشتری را گزارش خواهند نمود ،بنابراین انجام مداخالت آموزشی درجهت تقویت ادراک بیماری و ارتقا سواد
سالمت با هدف افزایش تبعیت از درمان درسالمندان مبتال به پرفشاری خون توصیه می گردد.
واژگان کلیدی :پایبندی به رژیم درمانی ،درک از بیماری ،سواد سالمت ،سالمندان ،فشارخون باال
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چالشها و راهکارهای ایجاد رسانههای ارتقاء دهنده سالمت در ایران
2

سمیرا محمدی ،1نسترن کشاورز محمدی ،1علی رمضانخانی ،1اکبر نصراللهی کاسمانی
علی منتظری

3

.1دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایرانn_keshavars@yahoo.com
.2دانشکده علوم اجتماعی -ارتباطات و رسانه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران
.3مرکز تحقیقات سنجش سالمت ،پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی ،تهران ،ایران

زمینه و هدف  :با توجه به گسترش رسانهها در عصر حاضر و نقش انکارناپذیر آنها در اطالعرسانی و شکلدهی به باور
و رفتار مردم ،ظرفیت قابل توجهای برای ارتقاء سالمت محسوب میشوند که باید مورد توجه قرار گیرند ،بنابراین پژوهش
حاضر به دنبال ارائه راهکارهایی به منظور ایجاد رسانههای ارتقاء دهندهی سالمت است.
مواد و روش ها  :به عنوان بخشی از یک مطالعه ترکیبی مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند با  17نفر از ذیربطان حوزه
رسانه و سالمت(مدیران و کارشناسان روابط عمومی سازمانهای سالمتمحور ،متخصصان سالمت و خبرنگاران سالمت)
در مورد چالشها و راهکارهای ایجاد رسانههای ارتقاء دهنده سالمت انجام گرفت .مصاحبهها بعد از پیاده شدن به روش
تحلیل محتوای قراردادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج  :چالشهای شناسایی شده در چهار دسته کلی :تفاوت ماهیت بهداشت و درمان ،عوامل سازمانی ،اجتماعی و فردی
دستهبندی شدند .راهکارهای متنوعی نیز شناسایی گردید که در دستههای توانمندسازی و توسعه مهارتهای فردی
ذیربطان ،تغییرات سازمانی و تغییرات اجتماعی قرار گرفتند.
نتیجه گیری  :استفاده از ظرفیت بالقوه رسانه در جهت ارتقاء سالمت مردم امری نه تنها ممکن بلکه الزم است .با ایجاد
رسانههای ارتقاء دهندهی سالمت میتوان از این ظرفیت در جهت ارتقاء سالمت مردم بهره گرفت.
واژگان کلیدی  :چالش ،راهکار ،رسانه ،رسانههای ارتقاء دهنده سالمت ،ایران
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The study of eye care behaviors in patients with type 2 diabetes
Elaheh Lael- Monfared1, Alireza Jafari2, Hadi Tehrani3, Zahra Teiho4, mansoreh
alipooranbarani5
1.Student Research Committee, School of Public Health and Safety, Shahid Beheshti University
of MedicalSciences, Tehran, Iran. elm.monfared@gmail.com
2. Social Determinants of Health Research Center, Mashhad University of Medical Sciences,
Mashhad, Iran
3.Department of Health Education and Health Promotion, Social Determinants of Health
Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4.Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran.
5. Student Research Committee, School of Public Health and Safety, Shahid Beheshti
University of MedicalSciences, Tehran, Iran.

Background: The purpose of present study was to investigate eye care behaviors based
on the BASNEF model and Health Locus of Control (HLOC) in patients with type 2
diabetes(T2D).
Material and Methods: This cross-sectional analytical study was carried out on 150
patients with T2D in Iran in 2019. The subjects were selected using simple random
sampling. The data collection tools included demographic, eye self-care behavior
inventory based on BASNEF model and health locus of control whose validity and
reliability were confirmed. Data analysis was carried out using Independent samples-t test
ANOVA, and linear regression in SPSS ver. 24.
Results: The results of linear regression showed that knowledge, attitude, subjective
norms, enabling factors, internal HLOC, chance HLOC and external HLOC were able to
predict 17% of intention to eye self-care behaviors (P < 0.001) and attitude wasthe
strongest construct in predicting intention of eye care behavior in patients with T2D (P <
0.05). In this study, most people had internal HLOC and mean (± SD) of their internal
construct was 27.42(± 2.73). Also, the enabling factors construct showed a significant
correlation with the internal HLOC (r = 0.283) and behavioral intention (r = 0.348)
(P < 0.001).
Conclusions:The results of this study showed that attitude and enabling factors are
effective constructs in predicting the intention to perform preventive behaviors of ocular
complications in T2D patients. Therefore, it is recommended to organize training classes,
access resources, and educational information, facilitate access to physicians for eye
examinations, create new skills for care and prevention of ocular complications
Keywords: Eye care, Type II diabetes, Health locus of control, BASNEF
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بهداشت حرفهای و ایمنیکار

9

ساخت و بررسی رفتار آکوستیکی کامپوزیت زیست تجزیه پذیر الیاف طبیعی غالف ذرت
منیره فتاحی  ،علی خوانین  ، 1ویدا زراوشانی ، 2ابراهیم تابان ،3مهدی فرجی

4

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ،رشته بهداشت حرفه ای ،دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه تربیت مدرس
 .2استاد تمام ،رشته بهداشت حرفه ای ،دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه تربیت مدرسkhavanin@modares.ac.ir
 .3استادیار ،رشته بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی قزوین3استادیار ،رشته بهداشت حرفه ای ،دانشکده
بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 .4دانشجوی کارشناسی ارشد ،رشته بهداشت حرفه ای ،دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه تربیت مدرس

زمینه و هدف  :باتوجه به صنعتی شدن جوامع و پیشرفت تکنولوژی در طول دهه های اخیر ،بسیاری از محققان بر
کاهش آلودگی صوتی متمرکز شده اند و تکنیک های مختلفی برای کنترل یا به حداقل رساندن میزان سر و صدای بیش
از حد در محیط های داخلی و خارجی پیشنهاد شده است.از جاذب های صدا به عنوان یکی از تکنیک های کنترل صدا
در سالن ها و ساختمان های صنعتی برای بهبود کیفیت زندگی استفاده می شود .هم چنین در سال های اخیر به علت
افزایش مشکالت زیست محیطی و هزینه های باالی تولید الیاف مصنوعی و خطرات آن برای سالمتی ،تحقیقات گسترده
ای بر روی الیاف طبیعی انجام گرفته است ،الیاف طبیعی به علت سازگاری خوب با محیط زیست ،تجدیدپذیری عالی،
مصرف انرژی پایین جهت تولید ،فراوانی و غیرسمی بودن به عنوان گزینه مهمی در تولید کامپوزیت ها به عنوان جاذب
های طبیعی صدا مطرح هستند .ازاینرو ،هدف این پژوهش بررسی رفتار آکوستیکی نمونههای کامپوزیتی ساختهشده از
الیاف طبیعی غالف ذرت به عنوان جاذب صدا می باشد.
مواد و روش ها  :این مطالعه به صورت تجربی و در محیط آزمایشگاهی انجام شد .در این مطالعه ،نمونه هایی از الیاف
طبیعی غالف ذرت با دانسیته ی  150و  200کیلوگرم بر متر مکعب در سه ضخامت مختلف و با فاصله های هوایی
مختلف ساخته شد .برای اندازه گیری ضریب جذب صوتی نمونه ها در بازه فرکانسی پایین ،میانی و باال از دستگاه لوله
ی امپدانس استفاده گردید.
نتایج  :نتایج نشان داد که ضریب جذب صوتی نمونههای تهیه شده از الیاف غالف ذرت بهطور قابلتوجهی با افزایش
فرکانس ،بیشتر میشود ،افزایش ضخامت مواد تا  2سانتی متر در دانسیته ثابت باعث افزایش میزان ضریب جذب صوتی
به ویژه در فرکانس های میانی( )1600 -250هرتز می شود .هم چنین افزایش فاصلۀ هوایی در پشت نمونه تا  3سانتی
متر ،در فرکانس های میانی( )1600 -250هرتز  ،افزایش ضریب جذب صوتی را به همراه خواهد داشت.
نتیجه گیری  :نمونه های تهیه شده از الیاف طبیعی غالف ذرت دارای پتانسیل مناسب برای تضعیف انرژی امواج صوتی
می باشند و می توانند به عنوان جاذب طبیعی صدا مورد استفاده قرار گیرند.
واژگان کلیدی  :ضریب جذب صوت ،الیاف طبیعی ،لوله امپدانس
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مدلسازی غیبت کاری و حوادث ناشی از کار در کارکنان بیمارستان با استفاده از رویکرد
تحلیل بقا
5

هادی علیمرادی ، 1رضا جعفری ندوشن ، 2مهسا نظری ،3محمد شروین بینا 4فرزان ممدی زاده
علیرضا آجدانی

6

 . 1کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای،مرکز تحقیقات گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی
شهید صدوقی یزد ،ایران
. 2استادیار و عضو هیئت مهندسی بهداشت حرفه ای ،مرکز تحقیقات بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید
صدوقی یزد ،یزد ،ایران
 .3کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای ،مرکز تحقیقات گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم
پزشکی شهید صدوقی یزد ،ایرانnazarimahsa95@yahoo.com
 .4مهندسی تکنولوژی سخت افزار ،دانشگاه غیر انتفاعی صفاهان
 . 5عضو هیات علمی گروه آمارزیستی و اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ،ایران
 .6دکتری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ایران

زمینه و هدف  :نیروی انسانی مسئولیت پذیر و کارآمد به عنوان مهمترین سرمایه یک سازمان محسوب می شود از
طرفی در قرن حاضر ،بهره وری فردی و سازمانی یکی از دغدغه های اصلی مدیران است .غیبت ،تأخیر ،سوء استفاده از
مرخصی های استعالجی و حضورنیافتن بر سر کار به هر دلیل ،از مهمترین مسائل محیط کار می باشد که مدیران سازمان
ها و صنایع با آن روبه رو هستند و از عوامل افزایش هزینه تولید است.
مواد و روش ها  :در این مطالعه اطالعات توصیفی تحلیلی با استفاده از پرسش نامه تدارک دیده شده برای حوادث و
غیبت های کاری با اخذ رضایت نامه کتبی از واحد ایمنی و بهداشت صنایع بیمارستان خصوصی اصفهان در سال 1398
تکمیل شد .نوع حوادث و وخامت آنها از نظر آسیب پذیری و درجه بحرانی کد بندی شد .جهت تجزیه و تحلیل آماری
پس از جمع آوری داده ها از نرم افزار  STATAورژن  8و  SPSSاستفاده کنیم و مدل سازی آنالیز بقا استفاده شد.
نتایج  :از مجموع  765پرسشنامه توزیع شده  726عدد بازگشت داده شدند .به ترتیب ،حادثه بریدگی با اشیاء تیز و
نوکدار ( )75.6%و سوختگی قسمتی از بدن با ( )5.4%بیشترین و کمترین حوادث اتفاق افتاده برای کارکنان را به خود
اختصاص دادند .تماس پوست با خون و سایر مایعات بدن بیشترین غیبت کارکنان ( 250مورد غیبت) حوادثی چون
برخورد برانکارد با بدن ،برق گرفتگی در حین انجام کار و سوختگی قسمتی از بدن ،کمترین غیبت پرسنل را در پی داشته
اند .بین حوادث اتفاق افتاده و غیبت از کار رابطه آماری معناداری دارند.
نتیجه گیری  :تماس پوستی با خون و سایر مایعات بیولوژیکی اصلی ترین عامل خطر برای پرسنل محسوب می شود و
باعث ایجاد غیبت از کار می گردد .برای بهبود کارایی و اثربخشی ،عوامل خطر باید بر حسب تعداد روزهای ایجاد کننده
غیبت مورد بررسی قرار گرفته و اقدامات اصالحی در مورد آنها صورت پذیرد.
واژگان کلیدی  :حوادث شغلی،غیبت از کار ،اثر بخشی ،آنالیز بقا  ،بیمارستان
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بررسی نقش سیستم تهویه بیمارستانی در پخش یا کنترل ویروس کرونا در بخش نگهداری از
بیماران کرونایی
1

زهرا مرادپور

. 1دانشجوی دکترای مهندسی بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
z.moradpoor69@gmail.com

زمینه و هدف  :در دسامبر سال  ،2019ویروسی از خانواده کروناویروس در شهر ووهان ،استان هوبی ،قطب اصلی حمل
و نقل در مرکز چین شناسایی شد .این ویروس از طریق راههای تنفسی منتقل می گردد .در انتقال از طریق قطرات
تنفسی ،هنگامی که فرد آلوده سرفه ،عطسه ،یا مکالمه میکند ،ویروس در ترشحات تنفسی رها می شود و در صورتی که
تماس مستقیم با غشاهای مخاطی وجود داشته باشد ،میتواند افراد دیگر را آلوده کند .همچنین عفونت در صورت لمس
سطح آلوده و سپس لمس چشم ،بینی یا دهان می تواند رخ دهد .از آنجایی که عملکرد سیستم تهویه بیمارستان ها در
پخش یا کنترل عفونت های بیمارستانی بسیار تاثیرگذار است ،مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش سیستم تهویه
بیمارستانی در پخش یا کنترل  COVID-19در بخش ایزوله عفونت راههای هوایی ،در بیمارستان منتخب انجام شد.
مواد و روش ها  :به منظور بررسی نقش سیستم تهویه در پخش یا کنترل ویروس کرونا نمونه برداری از سطح دریچه
های توزیع هوا و دریچه های خروج هوا صورت پذیرفت .نمونه های هوا از  5دریچه ورودی و  5دریچه خروجی تهیه شد.
جهت نمونه برداری از سطح دریچه های هوا ،مطابق استاندارد نمونه برداری از روی سطوح  ،WHOاز یک سواپ و یک
شافت پالستیکی استفاده شد و برای تعیین ویروس  covid-19در نمونه ها از روش  PCRاستفاده شد.
نتیجه گیری  :نتایج عدم وجود ویروس  covid-19را در نمونه های گرفته شده از دریچه های ورودی و خروجی سیستم
تهویه را نشان داد .اگرچه سیستم تهویه مطبوع بخش ایزوله عفونت راههای هوایی ،حرکت هوایی مناسبی را فراهم کرده
است اما با توجه به عالئم تنفسی موجود در بین کارکنان مراقبت بهداشتی ،به نظر می رسد که این سیستم تهویه نمی
تواند برای کارکنان مراقبت های بهداشتی به اندازه کافی ایمن باشد .بنابراین پیشنهاد می گردد که مطالعات بیشتری با
روش های مختلف ،جهت بررسی عملکرد سیستم های تهویه بیمارستانی صورت پذیرد.
واژگان کلیدی  :کرونا ویروس ،سیستم تهویه بیمارستانیCOVID-19 ،

12

سالمت در بالیا و فوریت ها

13

بررسی میزان آمادگی بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی همدان در برابرحوادث
ترافیکی با مصدومین انبوه2020 :
میثم صفی کیکله ،1حمید صفرپور ،2زهرا باقری ،3ایمان فرهی آشتیانی

4

.1دانشکده پرستاری مالیر ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران.
.2دانشجوی دکترای سالمت در بالیا و فوریتها ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
.3دانشکده پرستاری همدان ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران.
 .4ایمان فرهی آشتیانی ،دانشجوی دکترای سالمت در حوادث و بالیا ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،
تهران ،ایرانiman.farrahi@yahoo.com

مقدمه  :بیمارستان ها به عنوان عنصر حیاتی ارائه خدمات درمانی و مراقبتی در زمان حوادث و بالیا ،به منظور برخورداری
از خدمات اثر بخش و مدام ،باید آمادگی کافی داشته باشند .آگاهی مدیران از سطوح آمادگی بیمارستانها در برابر حوادث
ترافیکی منجر به شناسایی ضعفها و ارتقا سطوح آمادگی به منظور پاسخ بهتر میشود .این مطالعه با هدف بررسی میزان
آمادگی بیمارستان های منختب دانشگاه علوم پزشکی همدان در برابرحوادث ترافیکی با مصدومین انبوه ،انجام شد.
روش انجام کار :این مطالعه به صورت مقطعی در سال 1399با روش سرشماری در  4بیمارستان علوم پزشکی همدان
انجام شد .به منظور ارزیابی میزان آمادگی بیمارستان ها از ابزار محقق ساخته مشتمل بر 9سنجه کلی و چک لیست
تجهیزات و وسایل تخصصی مدیریت مصدومین ترومایی استفاده شد .از دو روش نسبت روایی محتوا و شاخص روایی
محتوا با دریافت و اعمال نظرات 14متخصصی که دار ای دانش و تجربه در این حوزه بوده ،استفاده گردید .میزان ضریب
کاپا %93پایایی ابزار را نشان داد .پس از گردآوری ،دیتا از طریق نرم افزار  spss16با تحلیل آمار توصیفی حداقل و
حداکثر مقادیر و درصد آمادگی ها تعیین گردید.
یافتهها :یافته ها نشان داد که آمادگی کلی بی مارستان های مورد مطالعه در برابر حوادث ترافیکی با مصدومین انبوه با
امتیاز  1/474در سطح خوب( )%73/72بدست آمد ،به طوری که بیمارستانهای شماره یک (مرکز ترومای شهرستان)،
دو (جنرال استان) و چهار (مرکز ترومای استان) به ترتیب با درصد آمادگی های  ،%71/79 ،%85/19و  %86/71دارای
آمادگی خوب و بیمارستان شماره (3جنرال شهرستان) دارای آمادگی سطح متوسط( )57/47بود.
نتیجه گیری :اگر چه برنامهها و تجهیزات بیمارستانهای مورد مطالعه دارای آمادگی خوبی بودند اما اینکه در عمل ،به
چه میزان از این تجهیزات استفاده می شود و برنامه ها چ قدر کارا و اثر بخش هستند نیاز به بررسی عملیاتی و عینی
دارند که میتوان با انجام مانور و ارزیابی مانور مربوطه تا حدی از عینیت آمادگی مطلع بود ،اما از آنجایی که ابزار ملی
ارزیابی مانور های بیمارستانی وجود ندارد ،طراحی و تدوین آن ضروری است.
واژگان کلیدی :بیمارستان؛ آمادگی؛ حوادث ترافیکی؛ مصدومین انبوه
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پاسخ دانشگاه علوم پزشکی گلستان به سیل فروردین 98
مسلم سارانی، 2تارا شش انگشت ،3سیما سارانی ،4لیال نورمحمدی ،5علی صاحبی
حمید صفرپور ،1داوودپیرانی ،1دکتر محمدرضا هنرور

1

6

.1دانشجوی دکتری سالمت در بالیا و فوریتهای دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
.2مرکز بهداشت شهرستان گرگان دانشگاه علوم پزشکی گلستانsarani.moslem@gmail.com
 .3مرکز مدیریت اطالعات بالیا در آسیا و اقیانوسیه  APDIMاپدیم ایران
 .4مهندسی شیمی دانشگاه کاوش محموداباد مازندران
 .5کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوترموسسه آموزش عالی صنعتی مازندران بابل
 .6معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان

زمینه و هدف  :سیل فروردین  ,1398نقطه عطفی در مدیریت بحران دانشگاه علوم پزشکی گلستان بود چرا که برای
اولین بار کلیه مدیران دانشگاه در قالب سامانه فرماندهی حادثه گرد هم آمدند و کمیته های کارگروه با هماهنگی بیشتر
به فعالیت پرداختند .طراحی داشبورد" مدیریت سالمت در بالیا" و استفاده از زیرساخت ناب باعث روشن شدن بسیاری
از نقاط کوری بود که درحوادث گذ شته باعث هدر رفت منابع و نیروی انسانی می شد .از جمله این نقاط کور مشخص
شدن جمعیت متاثر ,مشخص شدن جمعیت های آسیب پذیر و هدف نظام سالمت در کمپ ها و نظارت بر توزیع خدمات
و اقالم مورد نیاز شهروندان اسکان یافته بود.
مواد و روش ها  :این مطالعه ,یک بررسی مقطعی و ارزیابی اولیه از پاسخ نظام سالمت به سیل فروردین  98بود
نتایج  :از ساعت 6:30صبح روز  27اسفندماه تا جمعه دوم فروردین  1398مقدار بارش در مینودشت به  354میلی متر
رسید .مساحت تقریبی تجمع آب  8500کیلومتر مربع بودکه حدود  %40مساحت استان گلستان را تشکیل می دهد .در
محدوده اثر سیل ,مراکز شهری گنبدکاووس ،انبارآلوم ،آق قال و سیمین شهر ,حوزه گمیشان با جمعیتی بالغ بر 21000
نفر و  82روستا با جمعیت کل حدود  103500نفر واقع شده است .در طی این مدت  7نفر جان خودشان را از دست
دادند .طبق آمارها ,در سیل استان گلستان در مقطع زمانی  29اسفند  97تا  6فروردین  98تعداد  594500قطعه نیمچه
مرغ گوشتی 78 ،هزار قطعه مرغ مادر و تخمگذار 2444 ،راس دام سبک و  62راس دام سنگین تلف شده است که در
کنار اینها  500هکتار مزرعه پرورش آبزیان نیز خسارت دید .سیل به بخش کشاورزی استان گلستان  1090میلیارد
تومان خسارت زده که از این میزان  760،میلیارد تومان به زیربخش زراعت  150،میلیارد تومان به زیربخش آب و خاک
و زیرساخت ها  120،میلیارد تومان به زیربخش باغبانی و  60میلیارد تومان به زیربخش های دام ،طیور و آبزیان خسارت
وارد کرده است.
نتیجه گیری  :تبیین شرایط حاکم بر محیط و مردم درگیر در سیل و چالش های ایجاد شده و تجارب بدست آمده و
درس های آموخته شده از این واقعه می تواند برای جامعه و محققین عرصه بالیا مفید باشد .دراین مقاله تالش شده است
وقایع مرتبط با اثرات سیل بر سالمت مردم و اقدامات وابتکارات نظام سالمت گلستان را ارائه کنیم و تجاربی که از این
حادثه بدست آمد را در اختیار مدیران و کارشناسان حوزه سالمت و بالیا بگذاریم.
واژگان کلیدی  :دانشگاه علوم پزشکی گلستان ,سیل ,فرودین 98
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چالش های آموزش مجازی در زمان شیوع بیماری  Covid-19در ایران
آتنا رفیعی پور  ،1آرزو دهقانی

2

 .1دکترای تخصصی ،مهندسی بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،انجمن علمی دانشجویی دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی dehghani.am64@gmail.com
 . 2دانشجوی دکتری تخصصی ،سالمت در بالیا و فوریت ها ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،انجمن علمی دانشجویی دانشکده بهداشت و
ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

زمینه و هدف  :آموزش مجازی یک روش نوین در ارائه علم و جایگزینی برای شیوههای سنتی تدریس است .مزایای بالقوه
آموزش مجازی نیازمند وجود یک زیرساخت مناسب میباشد که در کشورهای در حال توسعه با مشکالتی روبرو است .مطالعه
حاضر با هدف تشخیص چالش های استفاده از سیستم آموزش مجازی در زمان شیوع اپیدمی  Covid-19در کشور ایران انجام
شد.
مواد و روشها  :مطالعه حاضر از نوع کیفی با رویکرد تحلیل محتوا است که در سال  1399انجام شد 22 .نفر از فراگیران و
آموزشدهندگان شیوه آموزش مجازی در گروههای تحصیلی و علمی مختلف در این مطالعه شرکت کردند .جمعآوری اطالعات
به روش مصاحبه نیمه ساختارمند انجام شد .پس از انجام هر مصاحبه ،پیاده سازی و تحلیل محتوا انجام و سپس توسط تیم
تحقیق تم ها ،کدها ،طبقات و زیرطبقات تبیین شد.
نتایج  :تعداد  %54/5و  %45/5مصاحبهشوندگان بترتیب شامل زنان و مردان بودند که از آنها  %50،%13/6و  %36/4در گروههای
سنی  35-18 ،17-7و  65-36سال و تعداد  %22/3 ،%22/7 ،%22/7و  %27/3در گروههای تحصیلی کمتر از دیپلم ،کارشناسی،
کارشناسیارشد و باالتر از کارشناسیارشد قرار داشتند 1.درونمایه 4 ،طبقه اصلی و  16زیرطبقه از خروجی مصاحبهها و بررسی
متون بدست آمد .نتایج نشان داد که بیشترین مشکالت در استفاده از آموزش مجازی در حیطههای زیرساخت فناوری ،فرهنگی،
اقتصادی ،آموزشی ،زمانی و ارتباطی میباشد.
نتیجهگیری  :کاربری سیستم آموزش مجازی در زمان شیوع بیماری  Covid-19و بدون آموزشهای ابتدایی با اختالالتی
همراه بود .توصیه می شود با بررسی دقیق معایب موجود ،اقدامات اساسی در جهت اقدام به موقع در رفع نیازمندیهای بستر
آموزش مجازی انجام شود.
واژگان کلیدی  :آموزش مجازی ،پاندمیCovid-19 ،
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درس آموخته های پاسخ مراکز بهداشتی درمانی استان ایالم در سیل فروردین 1398
دکتر کتایون جهانگیری ،1داود پیرانی ،2علی صاحبی

3

 . 1دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،دانشیار ،گروه سالمت در بالیا و فوریتها ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی تهران
.2دانشجوی دکتری تخصصی سالمت در بالیا و فوریتها ،گروه سالمت در بالیا و فوریتها ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی تهران
 . 3دانشجوی دکتری تخصصی سالمت در بالیا و فوریتها ،گروه سالمت در بالیا و فوریتها ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی تهران Ali.sahebi.phd@gmail.com

شرح حادثه :در روز دوشنبه دوازدهم فروردینماه  1398به دنبال بارش شدید باران ،سیل عظیمی در شهرستان دره
شهر واقع در استان ایالم به وقوع پیوست .بارش شدید باران و وقوع سیل همزمان در استان لرستان و از طرفی همجوار
بودن با رودخانه بزرگ سیمره ،احتمال وقوع سیل را در این منطقه افزایش داده بود .پیشبینی شده بود که بخش ماژین
در قسمت جنوبی شهرستان های پلدختر و دره شهر که محل ادغام رودخانههای بزرگ کشکان لرستان و سیمره ایالم
قرار گرفته است در معرض آسیبهای ناشی از سیل بیشتری قرار دارد .ورود سیل به داخل شهر باعث شد که سیالب در
خیابانها جاری شود و وارد منازل مسکونی و تجاری شود و از طرفی دیگر  32روستا بهطور کامل و نسبی تخریب شدند
و راههای ارتباطی با اکثر روستاها بهطور کامل تخریب و دسترسی به این مناطق امکانپذیر نبود همچنین وقوع سیل
باعث قطع شدن آب  ،برق و تلفن در اکثر مناطق شد و با توجه تاریکی هوا ،عملیات امداد و نجات بسیار دشوار بود .به
دنبال سیل 39,000 ،نفر از مردم منطقه متاثر و تعداد  5خانه بهداشت تخریب شدند .میزان آسیب سازه ای ،غیر سازه
ای و عملکردی مراکز بهداشتی درمانی در حدود  70درصد برآورد شد ولی هیچ موردی از مرگ و مصدومیت و همچنین
همه گیری بیماری های واگیر در این مناطق گزارش نشد.
نتیجه گیری  :در بررسی حادثه مشخص شد که سازمان هواشناسی چند روز قبل از وقوع سیل ،وقوع بارش شدید باران
و وقوع حتمی سیل در این مناطق را پیش بینی کرده بود و سازمان های متولی مدیریت بحران در حالت آماده باش کامل
بوده اند و مردم منطقه و مسافران نوروزی را از طریق رسانه های ملی ،شبکه های مجازی و پیامک ها از وقوع سیل مطلع
کرده بودند و توصیه ها و هشدارهای الزم نیز ارائه شده بود .انجام اقدامات پیشگیرانه فوق باعث شده بود که هیچ موردی
از مرگ و مصدومیت گزارش نشود اما مراکز بهداشتی درمانی دچار آسیب های ساختاری و عملکردی شدند .بنابراین این
مراکز بایستی میزان آمادگی خود را از طریق تدوین و تمرین برنامه های پاسخ به بالیا افزایش دهند .بر اساس مستندات
و گزارشات گردآوریشده و مصاحبه با مدیران ،پیشنهادات و راهکارهای شامل :استقرار سامانه هشدار اولیه مخاطرات در
مراکز بهداشتی و درمانی ،اجرای برنامههای آموزش تخصصی مدیران و کارکنان بهداشتی درمانی در پاسخ به سیل ،لزوم
برگزاری نشست یا کارگاه درس آموختههای سیل با مشارکت اعضای کمیته بحران ،مرور و بازبینی برنامه عملیاتی فوریت
بر اساس درس آموختههای سیل و ارائه توصیه های الزم به اعضای کمیته بحران جهت پاسخ مناسب به سیل مطرح
گردید.
واژگان کلیدی  :سیل ،بالیای طبیعی ،مراکز بهداشتی درمانی ،ایالم
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مستند سازی درس آموخته های کووید 19-در راستای افزایش تاب آوری در برابر خطرات
نوپدید آینده
5

فهیمه شجاعی،1جعفر جندقی ، 2علی خداداد، 3پژمان قرائیان، 4کتایون جهانگیری

 .1دانشجوی دکتری تخصصی  ،رشته سالمت در بالیا و فوریت ها  ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 .2معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان
 .3معاون مدیرکل مدیریت بحران استانداری سمنان
.4کارشناس کاهش خطر بالیا و حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان
.5دانشیار گروه سالمت در بالیا و فوریت ها ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
katayounjahangiri@yahoo.com

زمینه و هدف  :خطرات نوپدید( ، )emerging riskیکی از بزرگترین چالش های تاب آوری و تداوم فعالیت های
عملکردی در جهان امروز بوده و مدیریت این خطرات همچون کووید 19-در راستای توسعه پایدار امری ضروری بنظر
می رسد .مستند سازی اقدامات و تالشهای صورت گرفته  ،ثبت مشکالت و چالشهای موجود و ارائه راهکارها ،دستاوردها
و نوآوری های ایجاد شده توسط ارگان های مختلف در مواجهه با کووید  19می تواند در فاز نهایی چرخه تاب آوری نقش
به سزایی ایفا کرده و در مدیریت حوادث احتمالی آینده اثر بخش باشند.
مواد و روش ها  :نوع مطالعه حاضر موردی و کاربردی است و براساس مشاهدات جهت به اشتراک گذاری تجربیات
انجام شده است.
نتایج  :مشکالت و چالش ها در مدیریت پاسخگویی به بحران کرونا در ابعاد مختلف  :مدیریتی و حاکمیتی ،امنیتی و
انتظاماتی ،بهداشتی و درمانی ،اجتماعی و فرهنگی و اطالع رسانی و آموزشی مطرح و سپس مهمترین اقدامات صورت
گرفته در سطح استان سمنان بیان شده است.
واژگان کلیدی  :کووید ،19-تاب آوری ،درس آموخته ها
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بهداشت محیط

19

بررسی میزان تولید پسماندهای عفونی با شیوع بیماری کووید  19در شهرستان دشتستان
5

سیده فاطمه حسینی ، 1طیبه سبحانی ، 2سید محمود مهدیان ، 3زهرا همتی ، 4احمد قاسمی
رضا باقرپور

6

.1کارشناس مهندسی بهداشت محیط ،شبکه بهداشت و درمان دشتستان seyedfatemehh@yahoo.com
.2کارشناس مهندسی بهداشت محیط ،شبکه بهداشت و درمان دشتستان
.3دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت  ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز
.6 ،5 ، 4کارشناس مهندسی بهداشت محیط ،شبکه بهداشت و درمان دشتستان

زمینه و هدف  :مراکز ارائه خدمات بهداشتی درمانی ( بیمارستانها  ،درمانگاهها  ،مطب پزشکان  ،کلینیك ها  ،مراکز
تحقیقاتی پزشکی  ،داروخانه ها ) يکی از منابع تولید مواد زائد شهری می باشند  .مواد زائد تولید شده در اين مکان ها
را پسماندهای بهداشتی – درمانی و يا اصطالحا پسماندهای بیمارستانی می گويند  .پسماندهای بیمارستانی حاوی
مقادير زيادی از عوامل بیماريزای واگیر می باشند و تماس افراد مستعد با آنها می تواند موجب ايجاد بیماری های عفونی
گردد .با شیوع بیماری کرونا در کشور اهمیت مديريت پسماندهای عفونی بیش از پیش گرديد  .تولید پسماند عفونی در
منازل بیماران و کاهش حضور افراد در بخشهای درمانی باعث تغییرات در میزان تولید پسماند عفونی گرديد  .اين مقاله
با هدف بررسی تغییر میزان تولید پسماندهای عفونی شهرستان دشتستان انجام گرفت.
مواد و روش ها  :مطالعه بصورت توصیفی -مقطعی و در شش ماهه اول سال  99انجام گرفت .مطالعه با توزين و ثبت
میزان پسماند بیمارستانی و پسماندهای بخش دولتی ورودی به بیمارستان انجام گرفت  .داده های کمی پس از ورود به
نرم افزار  ،Excelمحاسبه میانگین و انحراف معیار مقادير و رسم جداول مربوطه ،مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت..
نتایج  :مطابق نتايج به دست آمده  ،در میزان پسماند عفونی بیمارستان به علت حذف چند ماهه عملهای غیر ضروری
 ،و کاهش حضور افراد در بخشهای غیر مرتبط با کرونا  ،میزان پسماند عفونی نسبت به مدت مشابه سال قبل  %20کاهش
داشته و به  7000کیلوگرم در ماه و در بخش دولتی ب ا توجه به افزايش مراکز منتخب کرونا  ،آزمايشگاه ويژه کرونا ،
تحويل پسماندهای عفونی منازل دارای بیمار به مراکز بهداشتی  ،اين آمار نزديك به  %39افزايش و به  650کیلوگرم در
ماه رسیده است .
نتیجه گیری  :با توجه به طوالنی شدن روند بیماری و افزايش پسماندهای بیمارستانی لزوم مديريت جدی ،جمع آوری
و امحا و دفن بهداشتی پسماندهای عفونی وجود دارد  .برنامه ريزی جهت افزايش دفعات جمع آوری پسماندهای عفونی
از سطح مراکز بهداشتی درمانی منتخب و آزمايشگاههای موجود در اين مديريت تاثیر گذاری زيادی خواهد داشت .
واژگان کلیدی  :کوويد  ، 19پسماند عفونی  ،مراکز منتخب کرونا
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بررسی کارایی سیستم تلفیقی راکتور بیهوازی دارای راه بند و بیوالکتروشیمیایی در حذف
 ،CODترکیبات ازت و باکتریهای شاخص از فاضالب شهری
مرضیه مرادقلی ،1احمدرضا یزدانبخش ،2نجمه مسیحی

3

.1گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت  ،دانشگاه علوم پزشکى ايرانشهر ،ايرانشهر ،ايران
Marziye.moradgholi@gmail.com
.2استاد گروه مهندسى بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى ،تهران ،ايران
.3کارشناس ارشد مهندسى بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى ،تهران ،ايران

زمینه و هدف  :هدف از اين تحقیق ،بررسی کارايی سیستم تلفیقی راکتور بیهوازی دارای راه بند و بیوالکتروشیمیايی
در حذف  ،CODترکیبات ازت و باکتريهای شاخص از فاضالب شهری در شرايط آزمايشگاهی بود .در اين پژوهش که با
راهبری 250روزه در مقیاس پايلوت در دمای محیط در دانشکده بهداشت انجام گرفت ،به ترتیب عملکرد سامانه ABR
و  ABRتلفیق با بیوالکتروشیمیايی مورد مطالعه قرار گرفت.
مواد و روش ها  :راکتورمورد نظر با بار آلی  1 -0/28کیلوگرم بر متر مکعب در روز و زمان ماند هیدرولیکی 24-14
ساعت راهبری شد  .تغذيه سیستم به صورت پیوسته با استفاده از فاضالب خروجی واحد ته نشینی اولیه تصفیه خانه
فاضالب شهرک غرب انجام گرفت .به منظور بررسی عملرد سیستم ،پارامتر های TP ،TKN ،MPN ،BOD ،COD
در ورودی و خروجی دو سیستم اندازه گیری شد .راندمان حذف پارامتر های خروجی در دو سیستم  ABRو
 ABR+BESبا يکديگر مقايسه گرديد.
نتایج  :بهترين عملکرد سیستم  ABRدر زمان هیدرولیکی  24ساعت و بار آلی0/28Kg COD /m3.dحاصل شد.
راکتور  ABRدر زمان ماند هیدرولیکی 24تا 14ساعت به ترتیب به راندمان حذف  58-77درصدبرای  CODو23/21
تا  10/71درصد برای  TKNو 38/46تا  30/77درصد برای  TPدست يافت و همچنین میزان باکتری های کلیفرم
پساب خروجی در شرايط بهینه به  2750در هر  100میلی لیتر رسید .در سیستم تلفیقی در زمان ماند  24ساعت
درصد حذف  CODبه  91/ 07درصد  ,و  TKNبه  82/14درصد و  TPبه 61/54درصد رسید ومیزان باکتری های
کلیفرم در پساب خروجی در اين شرايط به  2100در هر 100میلی لیترکاهش پیدا کردند.
نتیجه گیری  :نتايج نشان داد که سیستم تلفیقی در زمان ماند هیدرولیکی 24ساعت کارايی بهتری نسبت به  ABRبه تنهايی
در همان زمان ماند مشابه در حذف آالينده های مورد نظردارد.
واژگان کلیدی  :راکتور بیهوازی دارای راه بند ،بیوالکتروشیمیايی  ،فاضالب شهری
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بررسی تغییرات سمیت آنتیبیوتیک سفیکسیم طی فرایند سونو الکتروفنتون به روش زیست
آزمونی با استفاده از سویههای استاندارد میکروارگانیسم ها
کمال حسنی  ، 2، 1عبداهلل درگاهی  ،3مینا مرادی

2، 1

 ،مهدی وثوقی نیری

3

 .1کمیته تحقیقات دانشجويی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ،اردبیل ،ايران
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد ،مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ،ايران
kamalhasani.dudg@gmail.com
 .3گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ،اردبیل ،ايران

زمینه و هدف :تخلیه فاضالب صنايع دارويی و آنتیبیوتیك سازی اثرات نامطلوبی بر سالمتی انسان و محیط زيست دارد .يکی
از اين آنتیبیوتیكها سفیکسیم میباشد که به دلیل استفاده گسترده در محیط سبب ايجاد اثرات سمی و ماندگاری در
محلولهای آبی می شود .هدف از اين مطالعه تعیین اثرات سمیت سفیکسیم در محلول ورودی و پساب خروجی از فرايند سونو
الکتروفنتون با استفاده از سويههای استاندارد میکروارگانیسمها می باشد.
مواد و روشها :اين مطالعه بصورت تجر بی در مقیاس آزمايشگاهی صورت گرفت .جهت تست سمیت از سويه استاندارد
باکتریهای اشرشیا کلی (گرم منفی) و استافیلوکوکوس اورئوس (گرم مثبت) استفاده شد .ابتدا محلول استوک  1000میلی گرم
در لیتر حاوی آنتیبیوتیك سفیکسیم تهیه شد و برای هر باکتری (گرم مثبت و گرم منفی) پنج نمونه از محلول ورودی راکتور
و پنج نمونه از پساب خروجی تصفیه شده با فرايند سونوالکتروفنتون در شرايط بهینه برداشت شد .حجم هر نمونه يك میلی
لیتر بود .در نهايت هر نمونه به  10میلی لیتر محیط کشت الکتوز براث استريل شده انتقال داده شد و در هر نمونه يك لوپ از
باکتری اشرشیا کلی حل شد .اين کار برای باکتری استافیلوکوکوس نیز صورت گرفت و در نهايت پس از انکوباسیون جذب نوری
محلول ورودی و پساب خروجی در پنج فاصله زمانی  2ساعته بصورت متوالی در طول موج  600نانومتر با نمونه شاهد (حاوی
محیط کشت الکتوز براث و يك لوپ باکتری) قرائت شد و با محاسبه درصد بازدارندگی از رشد ،تغییرات سمیت بررسی شد.
نتایج :نتايج نشان داد با گذشت زمان  10ساعته میزان رشد هر دو باکتری در نمونه شاهد و پساب خروجی بیشتر بود در
حالیکه رشد باکتریها در محلول ورودی کمتر بود و میزان سمیت بیشتری داشت .بر اساس نتايج میانگین  10ساعته میزان
بازدارندگی از رشد ،میزان سمیت در مورد باکتری اشرشیاکلی از  % 70در محلول ورودی راکتور به  % 9/3در پساب خروجی از
راکتور رسید ( کاهش  % 86/7سمیت) و در مورد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس از  % 25/3در محلول ورودی به  % 7در
پساب خروجی کاهش يافت (کاهش  72/3درصدی سمیت).
نتیجهگیری :بر اساس يافتههای مطالعه حاضر زيست آزمونی با استفاده از میکروارگانیسمها يك روش موثر و مفید جهت
بررسی تغییرات سمیت سفیکسیم می باشد .همچنین فرايند سونوالکتروفنتون میتواند با تصفیه موثر بطور چشمگیری سمیت
پساب خروجی را کاهش دهد.
واژگان کلیدی :سمیت ،سفیکسیم ،سونوالکتروفنتون ،زيست آزمون ،میکروارگانیسم
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Family history of cancer and risk of Upper gastrointestinal cancer
Fatemeh Zainali1, Alireza Ansari Moghaddam2, Mohammad Ali Mashhadi3, Mehdi
Mohammadi4, Mostafa Peyvand1
1.MSc, Epidemiology, Student Research Committee, Zahedan University of Medical Sciences,
Zahedan, Iran zeynalifatemeh62@gmail.com
2.Professor of Department of Statistics and Epidemiology, Member of Health Promotion Research
Center, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran
3.Clinical Specialist of Blood and Cancer, Zahedan University of Medical Sciences
4.Professor of Department of Statistics and Epidemiology, Member of Health Promotion Research
Center, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran

Background: Upper gastrointestinal cancer (UGIC) include gastric and esophageal cancers is
that one of the major causes of cancer related death in the world. A number of risk factors are
now known to be related to the development of the disease. Previous reports indicated that a
family history is a serious risk, but there is a little information about this in Iran. The aim of
this study was to explore the relation between family history of cancer and the risk of UGIC in
Iran.
Material and Methods: The present study was designed case-control, performed on 106
patients with UGIC who referred to Imam Ali Hospital Zahedan during 2016-2017. 106 control
Hospital and 106 controls neighborhood that matched, to the cases UGIC of on sex and age.
Trained staff interviewed study subjects face-to-face using a standard questionnaire after
Maintaining ethical standards, which covers information on demographic characteristics,
lifestyles and family history of cancer. We used conditional logistic regression models to
estimate the odds ratios (ORs) with 95% confidence intervals (CIs) of UGIC associated with a
family history of cancers. The data were enterd to SPSS 22 software and used of descriptive
statistics and t-test for data analysis.
Results: Of 106 patients with UGIC, 49.2% of women and 50.8% of men and over 70 years of
age were the most frequent. 37.7% of urban patients and 62.3% were in rural areas. UGIC risk
was associated with Family history of cancer. Associations were significant for history in firstdegree relatives in Neighborhood (OR, 5.39, 95% CI 2.59–11.21), and Hospital (OR.4.07, 95%
CI 2.04–8.1) Control group. On the other hand, Associations were significant for history in
Second-degree relatives in Neighborhood (OR, 3.87, 95% CI 1.4–10.69), and Hospital
(OR.2.74, 95% CI 1.07–6.97) Control groups.
Conclusions: In this study showed that family history, increases the risk of development of the
UGIC. Further studies are needed to better understand the roles of genetic and environmental
factors and their interaction UGIC development in the Iranian community.
Keywords: Upper gastrointestinal cancer (UGIC), family history, Risk
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تبیین مشکالت اجتماعی سرطان از دیدگاه بستگان درجه اول بیماران مبتال به سرطان مری
سکینه گرایلو ،1محمدعلی مروتی شریف آباد ،2لیال جویباری ،3زهره کریمیان کاکلکی

4

.1دکترای آموزش بهداشت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،گرگان ایران gerayllo65@yahoo.com
.2استادگروه اموزش بهداشت و ارتقای سالمت ،مرکز تحقیقات سالمت سالمندی ،عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران
.3دانشیار مرکز تحقیقات پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،گرگان ایران
.4گروه بهداشت دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد ،شهرکرد ،ایران

زمینه و هدف  :شمال کشور یکی از مناطق با خطر باالی سرطان مری میباشد .با توجه به ماهیت تهدید کنندگی
سرطان و مشکالتی که برای بیماران و خانواده ها ایجاد می نماید می تواند برکیفیت زندگی جسمی و روانی آنان تاثیرگذار
باشد ،هدف این مطالعه تبیین مشکالت اجتماعی سرطان در بستگان درجه اول بیماران مبتال به سرطان مری در استان
گلستان می باشد.
مواد و روش ها  :مطالعه حاضر از نوع کیفی با رویکرد تحلیل محتوا است که در استان گلستان در سال  1397انجام
شد .نمونه مورد مطالعه به روش نمونهگیری مبتنی بر هدف می باشد و گروه هدف  23نفر از بستگان بیماران مبتال به
سرطان مری در مراکز شیمی درمانی انتخاب گردیدند و ابزار گردآوری اطالعات ،مصاحبه های نیمه ساختار یافته بود .از
سواالت کاوشی برای بدست آوردن عمق اطالعات استفاده شد و جمع آوری اطالعات تا اشباع داده ها ادامه یافت هر
مصاحبه بر روی نوار ضبط گردید و با استفاده از نرم افزار  MAXQDA 10مطابق رویکرد تحلیل محتوای کیفی
گرانهایم و الندمن تحلیل شدند.
نتایج  :درون مایه های اصلی حاصل از تحلیل داده ها شامل « سرطان مختل کننده زندگی ،کاهش فعالیت های روزانه،
فشار بار مراقبتی در همراهان بیمار ،نیازمند مراقبت مداوم با پیشرفت بیماری ،از کار افتادگی و خونه نشینی ،مانع برقرای
تعامل با اطرافیان» حاصل شد.
نتیجه گیری  :نتایج نشان می دهد بستگان بیماران فشارهای روانی زیادی ناشی از بیماری را متحمل می شوند و این
مطالعه لزوم مداخالت مناسب در زمینه رفتارهای خودمراقبتی و توانمند ساختن آنان برای سالمتی این گروه را تاکید
می نماید.
واژگان کلیدی  :بستگان بیمار ،سرطان مری ،مطالعه کیفی ،تهدیدات اجتماعی ،تحلیل محتوا
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بررسی شیوع سل نهفته در بیماران دیابتی مراجعه کننده به کلینیک دیابت شهر زاهدان در سال
1398
حسین حاتمی کیا ، 1ابوالفضل پاینده ، 2مجید سرتیپی

3

. 1دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی  ،دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،زاهدان ،ایران
h.hatameikya@gmail.com
.2دکتری تخصصی آمار زیستی  ،استادیار دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،زاهدان ،ایران
. 3دکتری تخصصی اپیدمیولوژی  ،استادیار دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،زاهدان ،ایران

زمینه و هدف :سل ،بیماری عفونی نکروز دهنده حاد یا مزمنی است که باعث درگیری ارگانهای مختلف بدن می شود و عامل
آن مایکوباکتریوم توبرکلوزیس می باشد .ورود این باکتری به بدن عموما" در دوران کودکی اتفاق می افتد و در سالهای بعد از
آن هر عامل منجر به نقص سیستم ایمنی سلولی  ،باعث فعال شدن عفونت نهفته و ایجاد بیماری سل می گردد و از این عوامل
می توان به انواع بیماری های متابولیسمی (از جمله دیابت) اشاره نمود .عفونت سل نهفته  ،حالتی است که پاسخ سیستم ایمنی
بدن به باسیل سل قابل اثبات  ،ولی هیچ شواهدی از بیماری فعال سل وجود ندارد .مطالعه حاضر با هدف برآورد شیوع سل
نهفته در بین بیماران دیابتی مراجعه کننده به کلینیک های دیابت شهر زاهدان در سال  1398انجام شد.
مواد و روش ها :مطالعه حاضر بصورت مقطعی ( توصیفی – تحلیلی ) و بر روی  125بیمار دیابتی که برای انجام معاینات و
آزمایشات دوره ای به کلینیک دیابت بوعلی شهرستان زاهدان در بهمن ماه سال  1398مراجعه کرده بودند  ،انجام گردید.
پرسشنامه ای شامل اطالعات دموگرافیک  ،مدت ابتال به دیابت  ،سابقه بیماری های زمینه ای  ،نوع داروی مصرفی پائین آورنده
قند خون  ،سابقه مصرف مواد مخدر تزریقی و غیرتزریقی  ،اندازه هموگلوبین  A1Cدر سه ماهه گذشته ،اندازه نمای توده بدنی
( ،)BMIسابقه تزریق واکسن ب ث ژ  ،سابقه تماس با بیمار سلی و اندازه تست توبرکولین تکمیل گردید  .عدم رضایت بیماران
جهت شرکت در مطالعه و یا سابقه ابتال به بیماری سل  ،معیار خروج از مطالعه بود .برای تشخیص موارد عفونت سل  ،تست
توبرکولین برای بیماران دیابتی انجام شد .برای انجام تست  PPDاز محلول  5واحدی  PPDتهیه شده توسط موسسه رازی ایران
به میزان  0/1سی سی داخل جلدی و در ناحیه حد فاصل یک سوم فوقانی و دو سوم تحتانی ساعد  ،با سرنگ انسولین اسفاده
گردید و نتیجه تست بعد از  48-72ساعت قرائت شد  .اندازه اندوراسیون (قطر سفتی) بر حسب میلیمتر اندازه گیری شد و
اندوراسیون کمتر از  5میلی متر منفی و اندوراسویون  10تا  5میلی متر مثبت بینابینی و اندوراسیون  10میلیمتر و بیشتر مثبت
(دارای سل نهفته) منظور شده است .برای برآورد شیوع سل نهفته از برآورد نقطه ای استفاده گردید.
نتایج :از  125بیمار دیابتی مورد مطالعه  ،واکنش بیماران دیابتی به تست  PPDشامل  21/6درصد منفی (کمتر از  5میلی
متر)  48 ،درصد مثبت بینابینی ( 5-9میلی متر) و  30/4درصد مثبت (بزرگتر مساوی  10میلی متر) بود.
نتیجه گیری :با توجه به اهداف تعین شده توسط سازمان جهانی بهداشت جهت حذف بیماری سل و اهمیت شناسایی افراد
دارای عفونت سل نهفته  ،جهت کنترل بیماری سل و دیابت در جامعه و میزان شیوع سل نهفته بدست آمده در این مطالعه ،
غربالگری بیماران دیابتی از نظر وجود عفونت سل نهفته اکیدا" توصیه می شود.
واژگان کلیدی :سل نهفته ،شیوع  ،دیابت
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بررسی فشارخون و دیابت ناشناخته و شناخته شده در افراد مراجعه کننده به مراکزبهداشتی
ودرمانی در مناطق پایلوت برنامه ایراپن
سمیه درخشان ،1کورش اعتماد ،2افشین استوار ، 3داود خلیلی

4

 . 1کارشناسی ارشد ،رشته اپیدمیولوژی،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
Somayeh452derakhshan@gmail.com
 .2گروه آموزشی اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .3مرکز تحقیقات استئوپورز ،پژوهشکده علوم بالینی غدد و متابولیسم ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 .4مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماری های متابولیک  ،پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،
تهران  ،ایران

زمینه و هدف  :بسته مداخالت اساسی بیماری های غیرواگیر سازمان جهانی بهداشت) (WHO-PENبرای مراقبت های اولیه
در مناطق با منابع کم است که امکان شناسایی و مدیریت به موقع بیمار ی های قلبی و عروقی ،دیابت ،بیماری های مزمن
تنفسی و سرطان را برای جلوگیری از عوارض تهدید کننده زندگی فراهم می کند .درایران نیز با بومی سازی این برنامه ،برنامه
ایراپن )  ( Ira-PENطراحی و در 4شهرستان نقده ،مراغـه ،شهرضا و بافت به صورت آزمایشی اجرا گردیـد که در خانه های
بهداشت و پایگاه های سالمت میزان احتمال خطر 10ساله بروز سـکته هـای قلبـی و مﻐـزیکـشنده و غیرکـشنده جمعیت
هدف برنامه تعیین میگردد و متناسب با میزان احتمال به دست آمـده اقداماتی صورت میپذیرد .هدف از پژوهش حاضر بررسی
فشارخون و دیابت ناشناخته و شناخته شده در افراد مراجعه کننده به مراکزبهداشتی ودرمانی در مناطق پایلوت برنامه ایراپن
است.
مواد و روش ها  :پژوهش حاضریک مطالعه توصیفی است که برروی داده های سال  95و  96برنامه ایراپن در سال 1398
انجام شد .جامعه مورد مطالعه افراد باالی  30سال مراجعه کننده به مراکز ،پایگاهها و خانه های بهداشت در راستای برنامه ایراپن
هستند که به صورت پایلوت در  4شهر ذکرشده اجرا گردید.
نتایج  :مطالعه حاضر نشان داد که تعداد افراد مورد مطالعه  160223نفر ( 67142مرد و 93081زن) میباشند.درمردان
افراد دیابتی  4813نفر (  ، )% 8 / 55با دیابت ناشناخته  1771نفر (  )% 3 / 15و با دیابت شناخته شده  3042نفر
( ، )% 5/40در زنان این اعداد به ترتیب  10159نفر(  3257 ، )% 12 / 91نفر ( )% 4 / 14و  6902نفر ( )% 8/77می
باشند .در مردان افراد با فشارخون باال  9207نفر ( ، )% 15 / 62با فشارخون باالی ناشناخته  3611نفر (  )% 6 / 13و با
فشارخون باالی شناخته شده  5596نفر ( ) % 9/49می باشند ،در زنان این اعداد به ترتیب  18803نفر ( ، )% 23 / 19
 4025نفر (  )% 4 / 96و  14778نفر ( ) % 18/23می باشند.
نتیجه گیری  :با توجه به پژوهش صورت گرفته درصد دیابت کل ،شناخته شده و نشده و درصد فشارخون باالی کل
،شناخته شده در زنان و درصد فشارخون باالی ناشناخته در مردان باالتر بود.
واژگان کلیدی  :بیماری های قلبی و عروقی،بیماری های غیرواگیر ،برنامه ایراپن
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Impact of comorbidity on deaths caused by COVID-19: a hospital-based
study in Yazd province
Moslem Taheri Soodejani1, Saeed Hosseini2, Mohammad Hassan Lotfi1
1.Research Center of Prevention and Epidemiology of Non-Communicable Disease, Department of
Biostatistics and Epidemiology, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical
Sciences, Yazd, Iran. mhlotfi56359@gmail.com
2.MSc of Epidemiology, Health Monitoring Research Center, School of Medicine, Shahid Sadoughi
University of Medical Sciences, Yazd, Iran

Background: Some of the diseases have the potential to cause death, the most important of
which are cardiovascular diseases, Hypertension, Kidney diseases, cancers, and diabetes
mellitus. Patients with COVID-19 who have at least one of these diseases are comorbid patient.
We would like to examine the outcome of specific comorbidities on COVID-19 based on the
data recorded hospital information system of all hospitals in Yazd province which have
admitted COVID-19 patients.
Material and Methods: In this ecological study, we have used all data accessible from
hospital information systems of Yazd hospitals which were specify to admit COVID-19
patients. For each dead case, demographical and clinical data such as age, sex,
cardiovascular diseases, hypertension, kidney diseases, cancers, acquired
immunodeficiency syndrome, respiratory diseases and diabetes mellitus were collected.
All analysis was done using Stata software
Results: Since the beginning of COVID-19 pandemic, 517 patients have been passed
away from COVID-19 in Yazd province until 15th October. The mean and median age of
dead cases were 70.45±16.72 and 74 years respectively while 76.2 % of them were older
than 60 years. Diabetes mellitus (18%), Coronary heart disease (13%), Cancers (6.6%),
and kidney diseases (6.2%) had the most proportions of comorbidity. Finally, statistical
analysis showed 41.2% of all dead cases had at least one chronic disease while 84.3% of
them had at least one chronic disease or aged over 60 years.
Conclusions: According to the results of this study, it seems that most deaths caused by
COVID-19 have been happening in high risk groups. Aging and chronic diseases could
be considered as major risk factors causing severe outcomes in patient infected with
COVID-19.
Keywords: SARS-COV2, Mortality, Case Fatality, multimorbidity
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The association between COVID-19 incidence and mortality with
Socioeconomic Development - A Global Ecological Study
Samaneh Torkian1, Samira Kazami1, Marzieh Eslahi2, Elham Khatooni3, Reza
Etesami4, Narges Khanjani5, Roya Rashti6
1.Department of Epidemiology, School of Public Health, Iran University of Medical Sciences,
Tehran, Iran
2. Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Kerman University of
Medical Sciences, Kerman, Iran
3. Department of Epidemiology, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences,
Tehran, Iran
4. Department of Statistics, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran
5. Professor, Neurology Research Center, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
n_khanjani@kmu.ac.ir
6.Social Determinants of Health Research Center, Research Institute for Health Development,
Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran

Background: There is some evidence about the role of human development in the incidence
and mortality of some diseases. The aim of this study was to investigate the relation between
COVID-19 incidence and mortality with development indexes in different regions of the world.
Material and Methods: This ecological study was conducted on data from January 11 to
August 23, 2020. The development indexes included were Human development index (HDI),
Inequality-adjusted HDI (IHDI), the Gini Coefficient, Gender Development Index (GDI),
Gender Inequality Index (GII) and their components. The development indexes was obtained
from the United Nations Development Program (UNDP). COVID-19 cases and mortality data
of the countries involved in the pandemic were obtained from the European Centre for Disease
Prevention and Control (ECDC). Data was analyzed by Spearman correlation coefficients and
negative binomial regression through SPSS26.
Results: The highest and lowest incidence and mortality rates were in the AMRO and
WPRO regions, respectively. The development indexes had no a significant linear
correlation with COVID-19 incidence and mortality except in WPRO, where there was
direct significant correlation between life expectancy at birth and inequality adjusted life
expectancy with COVID-19 incidence and mortality (P<0.05).
Conclusions: Our findings suggests limited evidence that countries level of development
may directly influence morbidity and mortality from COVID-19. However, with regard
to the ecological nature of this study, the reason for this association is difficult to
determine
Keywords: COVID-19, Socioeconomic Development, HDI, IHDI, GII, GDI, Gini Index
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ارگونومی
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تأثیر اعتیاد به تلفن هوشمند بر توجه دیداری و شنیداری کاربران
نگین طالیی ،1مهناز صارمی

2

 . 1دانشجوی کارشناسی ارشد ،رشته ارگونومی ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .2گروه ارگونومی ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران m.saremi@sbmu.ac.ir

زمینه و هدف  :اعتیاد به تلفن های هوشمند در سال های اخیر به شدت افزایش یافته است و منجر به طیف وسیعی از
پیامدهای منفی در زندگی افراد شده است .اعتیاد به این ابزار میتواند موجب افزایش بارکاری ذهنی و شناختی کاربر
شود .از آنجایی که منابع توجهی محدودی کنترل توجه و سایر فرایندهای شناختی را تأمین می کنند ،هدف از این
تحقیق بررسی تاثیر اعتیاد به تلفن هوشمند بر توجه دیداری و شنیداری کاربران می باشد.
مواد و روش ها  :در این مطالعه در ابتدا با استفاده از پرسشنامه اعتیاد به تلفن هوشمند ) 20 ،(SASکاربر دارای اعتیاد
به تلفن هوشمند و  20کاربر بدون اعتیاد به تلفن هوشمند انتخاب شدند .سپس با استفاده از نرم افزار  IVAانواع توجه
دیداری و شنیداری این افراد مقایسه شد IVA .یك آزمون پیوسته دیداری -شنیداری  13دقیقهای است و دو عامل
کنترل واکنش و توجه را مورد ارزیابی قرار میدهد.
نتایج  :نتایج این مطالعه نشان داد که اعتیاد به تلفن هوشمند بر توجه متمرکز شنیداری ) ،(P<0.05توجه انتخابی
دیداری ) (P<0.05و توجه انتخابی شنیداری ) (P<0.05اثر معنی داری دارد .بر این اساس معتادین به تلفن هوشمند
نسبت به افراد غیر معتاد به طور میانگین به ترتیب  9/75 ،11/04 ،10/93واحد میزان توجه متمرکز شنیداری ،توجه
انتخابی دیداری و توجه انتخابی شنیداری کمتری داشتند.
نتیجه گیری  :بر اساس نتایج این مطالعه اعتیاد به تلفن هوشمند موجب اختالل در توجه ،از جمله توجه متمرکز و
انتخابی می شود .لذا نتیجه گیری می شود که منابع شناختی که برای توجه ناخودآگاه به تلفن هوشمند اختصاص داده
شده اند ،برای سایر فرایندها غیر قابل دسترس بوده و این امر موجب اختالل در توجه فرد می شود.
واژگان کلیدی  :اعتیاد به تلفن هوشمند ،توجه دیداری ،توجه شنیداری ،فرآیندهای شناختی
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بررسی اثر اعتیاد به تلفنهای هوشمند بر نقصهای شناختی روزمره با در نظر گرفتن نقش سن و
جنسیت
طیبه لرستانی ،1مهناز صارمی ،2سهیال خداکریم

3

.1دانشجوی کارشناسی ارشد ارگونومی ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
tayebehlorestanii@gmail.com
 . 2گروه ارگونومی ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .3گروه اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران

زمینه و هدف :نقص شناختی علت اصلی بروز بسیاری از خطاهای انسانی است .راهکار ارگونومی شناختی برای کاهش خطای
انسانی و بهبود عملکرد انسان ،کنترل موانع عملکردی است .با توجه به افزایش شیوع استفاه از تلفنهای هوشمند در میان سنین
مختلف افراد جامعه که بعضاً به اعتیاد به این نوع گوشیها منتهی گردیده ضروری است که این نوع اعتیاد ،عوارض مختلف ناشی
از آن و تاثیر این عوارض در عملکرد و فعالیت های روزمره کاربران تلفن هوشمند مورد بررسی قرار گیرد .هدف از این مطالعه،
بررسی رابطه اعتیاد به تلفن هوشمند و نقصهای شناختی روزمره با در نظر گرفتن نقش سن و جنسیت می باشد.
مواد و روش ها 548 :نفر از کاربران تلفن هوشمند شهر تهران ،با میانگین سنی 35.74سال در این مطالعه شرکت داشتند
که  %61/5زن و  %38/5مرد بودند .از دو پرسشنامه )Smartphone Addiction Scale-Short Version (SAS-SV
و ) Cognitive Failure Questionnaire (CFQبه ترتیب برای سنجش میزان اعتیاد به تلفن هوشمند و نقصهای
شناختی روزمره استفاده شد .در نهایت تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSS25و آزمون  Tمستقل انجام شد.
نتایج :بنابر نتایج مطالعه حاضر ،میزان اعتیاد به تلفن هوشمند در جامعه مورد بررسی  %34/1می باشد .همچنین بین اعتیاد
به تلفن های هوشمند با نقص های شناختی روزمره ) (p-value = 0.00و سن ) (p-value = 0.002ارتباط معناداری وجود
دارد ،به این ترتیب که کاربران جوانتر به دنبال استفاده بیشتر از تلفنهای هوشمند ،بیشتر دچار اعتیاد به تلفن هوشمند شده
و این امر افزایش نقص های شناختی روزمره را در این گروه از کاربران به دنبال دارد .بین اعتیاد به تلفن هوشمند و نقص های
شناختی روزمره با جنسیت ،ارتباط معناداری دیده نشد.
نتیجه گیری :افراد در سنین پایینتر به دلیل داشتن ارتباط قویتر با تکنولوژی ،باز بودن به روی تجربههای جدید و استفاده
از کاربردهای متنوع تلفنهای هوشمند ،بیشتر از کاربران با سنین باالتر ،از تلفنهای هوشمند استفاده می کنند .همین امر این
گروه از کاربران را بیشتر در معرض ابتال به اعتیاد به تلفن هوشمند قرار میدهد .از طرفی مطالعات نشان داده اند که استفاده
بیش از اندازه از گوشی های هوشمند ،منجر به کاهش تحریك پذیری سلول های عصبی قسمت جلویی نیمکره راست مغز می
شود .اختالل در این قسمت از مغز می تواند منجر به اختالل در عملکرد اجرایی ،تصمیم گیری ،حافظه کاری ،سطح توجه،
ظرفیت پردازش اطالعات عددی و تنظیم احساسات شود .همین امر افزایش خطاهای شناختی روزمره را به دنبال دارد .عالوه
بر این ،طبق نظریه فرار مغز ،تلفن هوشمند می تواند به عنوان یك اولویت برای افراد وابسته ،بخشی از توجه فرد را همواره به
خود مشغول کند ،حتی زمانی که افراد مشغول انجام فعالیت های دیگر هستند .به این ترتیب ،با توجه به محدود بودن ظرفیت
منابع شناختی ،توانایی فرد برای انجام فعالیتهای دیگر کاهش یافته و عملکرد وی تحتتاثیر قرار می گیرد .این عملکرد تضعیف
شده ،افزایش خطا و اشتباه را به دنبال خواهد داشت.
واژگان کلیدی :اعتیاد به تلفنهای هوشمند  ،نقص شناختی ،سن ،جنسیت
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مداخالت ارگونومی مبتنی بر طراحی مجدد ایستگاههای کاری در شعبات بانک
سید میثم مرتضوی ،1مجید معتمد زاده ،2سهیال احمدی چرخابی ،3جواد فردمال

4

 .1دانشجوی دکترا ارگونومی ،گروه بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران
 . 2استاد گروه ارگونومی ،گروه ارگونومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
 .3کارشناس ارشد ارگونومی ،گروه ارگونومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
ahmadicharkhabi@yahoo.com
 .4دانشیار ،مرکز تحقیقات مدلسازی بیماری های غیر واگیر و گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی
همدان ،همدان ،ایران

زمینه و هدف :ایستگاه کاری هر فرد مهم ترین قسمت از محیط کار است که بیشترین زمان خود را در آن میگذراند ،بنابراین
داشتن یك ایستگاه کاری که بر اساس اصول ارگونومی و تطبیق ابعاد بدنی وی طراحی شده باشد ،ضروری به نظر می رسد .این
مطالعه با هدف طراحی مجدد ایستگاه های کاری کارکنان بانکی و اجرای مداخالت ارگونومی در محیط کار و اثر آن بر ناراحتی،
اختالالت اسکلتی عضالنی و قابلیت فهم مکالمه اجرا گردید.
مواد و روشها  :این مطالعه در  3شعبه بانکی با  21کارمند اجرا شد ،مطالعه در سه فاز طراحی شد ،فاز یك :گردآوری دادهها
و بررسی محیط کار :ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه نوردیك ،پرسشنامه ناراحتی بدن ،دستگاه اندازهگیری و آنالیز
فرکانس صدا  CEL-450و ارزیابی پوسچر به روش  .RULAفاز دوم :آنالیز دادههای فاز اول و طراحی مجدد ایستگاههای کاری
بر اساس ابعاد آنتروپومتری ،آنالیز وظایف و استاندارد  ISO 9921-2003با استفاده از نرمافزار  solid worksو آموزش افراد
جهت اصالح رفتارهایی که منجر به پوسچر نامطلوب میشوند و همچنین مداخالت ارگونومی محیطی .فاز سوم :ارزیابی اثربخشی
مداخالت .آنالیز دادهها در همه مراحل با استفاده از نرمافزار  SPSS v.18انجام گرفت.
نتایج  :نتایج نشان داد که بیشترین شیوع اختالالت اسکلتی عضالنی و میانگین شدت ناراحتی قبل از مداخالت مربوط به گردن،
شانهها و کمر بو د و بعد از مداخالت شاهد کاهش معنادار در کمر و شانه ها بودیم ،نتایج ارزیابی نمره نهایی  RULAنشان داد
که بیشتر ایستگاههای کاری در سطح اصالحی  3و  4قرار دارند که پس از مداخالت نمره نهایی بهصورت معنادار کاهش پیدا
کرد .میانگین تراز تداخل مکالمه قبل از مداخالت ( 59.5 )4.07بود که پس از مداخالت به (54.97 )5.52کاهش معنادار پیدا
کرد و شاهد بهبود قابلیت فهم گفتار بودیم.
نتیجهگیری  :طراحی محیط کار و ایستگاههای کاری بر اساس ویژگی های فرد و نیازهای شغلی وی می تواند به بهترین تطابق
بین فرد و محیط کار او منجر شود که می تواند موجب کاهش ناراحتی فیزیکی و بهبود پوسچر اندامها و در نتیجه کاهش شیوع
اختالالت اسکلتی عضالنی شود.
واژگان کلیدی :طراحی مجدد ،ایستگاه کاری ،کارکنان بانك ،اختالالت اسکلتی عضالنی ،مداخالت ارگونومی
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طراحی ترولی صنعتی بر مبنای متغیرهای آنتروپومتریکی کارگران ایرانی جهت تسهیل انجام
وظایف حمل دستی بار
سحر ناصری ،1سعید قانع، 2علیرضا ابوحسین

3

. 1دانشجوی کارشناسی ارشد ،رشته ارگونومی ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
Snaseri354@gmail.com
 .2گروه مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران.
 .3گروه ارگونومی ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران

زمینه و هدف :وظایف حمل دستی بار از متداولترین وظایف صنعتی میباشد که منجر به درصد بزرگی از اختالالت
اسکلتی -عضالنی در کارگران از جمله کمردرد می گردد .باز طراحی ایستگاه کار و یا استفاده از وسایل کمك حمل بار
مانند ترولیهای صنعتی می تواند پوسچر نامناسب کارگران را در ایستگاه کاری اصالح نموده و افراد را در برابر آسیبهای
کمری و سایر مشکالت جسمی ناشی از حمل بار سنگین محافظت نماید .مطالعه حاضر با هدف طراحی ترولی بر مبنای
متغیرهای آنتروپومتریکی کارگران ایرانی جهت اصالح پوسچر و نیز تسهیل انجام وظایف حمل دستی بار انجام گردید.
مواد و روش ها  :در این مطالعه در ابتدا با استفاده از روشهای  OWASو  RULAپوسچر اپراتور شاغل در ایستگاه
کاری مونتاژ و حمل قطعات سنگین قبل از طراحی و به کارگیری ترولی مورد ارزیابی قرار گرفت .سپس میزان مجاز حمل
بار توسط جداول اسنوک تعیین گردید .ابعاد آنتروپومتریکی کارگران ایرانی بر اساس مطالعات صورت گرفته در این زمینه
استخراج گردید .پارامترهای طراحی ترولی بر اساس استانداردهای موجود تعیین و طراحی سه بعدی ترولی با استفاده از
نرم افزار  Solidworksانجام گردید .در پایان ارزیابی مجدد پوسچر صورت گرفت.
نتایج  :نمرات ارزیابی پوسچر به روش  RULAو  OWASدر ایستگاه کاری مورد نظر بیش از حد مجاز بود که این نمرات
نشان دهنده ریسك باالی اختالالت اسکلتی -عضالنی در کارگران میباشد و نیاز به طراحی ترولی ارگونومیك را بیش از
پیش روشن میسازد .نتایج ارزیابی مجدد در پایان طراحی ترولی ،موید کارایی ترولی طراحی شده می باشد.
نتیجه گیری  :یافته های مطالعه نشان می دهد که طراحی ترولی منجر به کاهش اختالالت اسکلتی -عضالنی و حذف
بخش بزرگی از فعالیتهای حمل دستی بار توسط اپراتور میگردد.
واژگان کلیدی  :حمل دستی بار ،ترولی صنعتی ،نرم افزار  ،Solidworksاختالالت اسکلتی -عضالنی ،آنتروپومتری
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بررسی جنبههای مختلف زیبایی درک شده در یک وب سایت فروشگاهی ایرانی ،از نگاه
کاربران دانشجو
مهناز صارمی ،1وحید صادقی رشبوگری ،2سهیال خداکریم اردکانی

3

 . 1گروه ارگونومی ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه ارگونومی ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 . 3گروه اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران

زمینه و هدف  :این مطالعه به بررسی ابعاد مختلف و مهم زیبایی درک شده در یك وب سایت فروشگاهی توسط کاربران
ایرانی پرداخته است .از آنجایی که زیبای بصری به عنوان مهمترین فاکتور شناخته شده در ارزیابی صفحات وبِ فروشگاهی
مطرح است ،این مطالعه به بررسی چهار جنبه ی اصلی زیباشناختی و عمده در طراحی بصری یك صفحه وب پرداخته
است .جنبه های سادگی ،گوناگونی ،رنگ آمیزی و ماهرانه بودن در این مطالعه بررسی شدند.
مواد و روش ها  :برای این منظور شناخته شده ترین وب سایت فروشگاهی ایران و یکی از پنج وب سایت پربازدید
ایران بر اساس رتبه بندی الکسا گوگل انتخاب شد .در این مطالعه توصیفی-تحلیلی و از نوع مقطعی  220نفر از دانشجویان
دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انتخاب شدند .ابزار سنجشی در این مطالعه پرسشنامه
ارزیابی زیبایی بصری ابداعی فارسی) ) FV-VisAWIو پرسشنامه مشخصات دموگرافیك بود .اطالعات گردآوری شده با
استفاده از نرم افزار SPSSنسخه  23و با استفاده از شاخص های آمار توصیفی ،آزمون های آماری و همبستگی تحلیل
شد.
نتایج  :میانگین سنی آزمودنیها  22.4و انحراف معیار  3.2بود .بیشترین میانگین نمرات مربوط به بعد سادگی 4.6،و
کمترین میانگین نمرات مربوط به بعد گوناگونی  4.17بود .میانگی ن نمرات به دو بعد رنگ آمیزی و ماهرانه بودن به
ترتیب 4.37 ،و  4.39بدست امد .همبستگی بین سن و بعدهای مختلف به ترتیب برابر(سادگی  ،r=0.09گوناگونی،r=0.1
رنگ آمیزی r=0.02و ماهرانه بودن  )r=0.07بدست آمد.
نتیجه گیری  :در نتایج بدست آمده ،همبستگی معناداری بین رده ی سنی و بعدهای مختلف زیبایی بصری یافت نشد.
نتایج این مطالعه نشان داد که ویژگی مختلف زیبایی بصری یك وب سایت توسط کاربران به خوبی درک شده و کاربران
قادر به تفیکیك این ابعاد در یك وبِ سایت فروشگاهی هستند.
واژگان کلیدی  :تجربه کاربر ،زیبایی ،وب سایت ،طراحی بصری
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بررسی ارتباط مهارت های دستی و هماهنگی چشم و دست ماماها با نوبت کاری و مقایسه آن با
تیپ سیرکادین
سارا اهتمام ، 1سکینه پور احمد ، 1لیلی شمسی ، 1محمد رضا رجبعلی پور ، 2مهران صادقی ،زهره فضلی

4

 .1دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای ،عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بم ،بم ،ایران
 .2کارشناسی ارشد آموزش بهداشت  ،گروه بهداشت عمومی  ،دانشگاه علوم پزشکی بم ،بم ،ایران
 .3کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر ،مؤسسه آموزش عالی بهمنیار ،کرمان ،ایران
 .4کارشناس ارشد مهندس بهداشت حرفه ای  ،گروه بهداشت حرفه ای  ،دانشگاه علوم پزشکی بم ،بم ،ایران
Zohreh.Fazli@outlook.com

زمینه و هدف :مامایی به عنوان یکی از عناصر اصلی بخش مراقبت های بهداشتی ،نقش بسزایی در سالمت جامعه و پیشرفت
آن دارد .مهارتهای شغلی ماماها تحت تاثیر عواملی چون ویژگی های فردی ،شرایط استرس زای زایمان و شیفت های کار طوالنی
در بیمارستان است .یکی از مشکالت این افراد به هم خوردن اعمال فیزیولوژیك بدن در  24ساعت است که با عنوان ریتم
سیرکادین شناخته می شود .این ریتم در افراد مختلف یکسان نیست و همین امر سبب تفاوت کارایی افراد در شبانه روز می
شود .ب ا توجه به اینکه یکی از عواملی که مشاغل کادر درمانی با آن سروکار دارند شیفتهای کاری است ،چنین به نظر می رسد
شیفت های کاری و نوع تیپ سیر کادین در عملکرد ماما ها تاثیر گذار باشند .از آنجا پیش از این هیچ گونه مطالعه ای بر روی
مهارت دستی و هماهنگی چشم و دست ماماها انجام نشده است در این مطالعه تاثیر پارامتر شیفت کاری را بر مهارت دستی و
هماهنگی چشم و دست این افراد مورد مطالعه قرارگرفت.
مواد و روش ها :در این مطالعه با روش سرشماری از میان  50نفر ماما بیمارستان بم 37نفر بر اساس معیار های ورود
انتخاب شدند .ابزار مورد استفاده ،دو پرسشنامه دموگرافیك و تعیین تیپ سیرکادین  CTIو همچنین دستگاه اندازه
گیری مهارت دستی  PPTمدل  RT-911بود .این آ زمون برای هر نفر در دو شیفت شب و روز انجام شد .تست بعد از
گذراندن نیمی از زمان شیفت انجام شد .جهت تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار  SPSSنسخه  21استفاده گردید و از
آزمونهای تی زوجی و همبستگی برای تحلیل استفاده شد.
نتایج  :تفاوت معنی داری در میانگین معیار زمان انجام تست ،در دو شیفت روز و شب دیده نشد .انجام تست در دست غالب با
زمان کمتری انجام شده بنابراین سرعت آن بیشتر از بقیه موارد است .میانگین و انحراف معیار تعداد خطاها در دو شیفت شب
و روز نشان داده است که تعداد خطاهای دست غالب و مونتاژ در شیفت شب بیشتر از شیفت روز است ولی دست غیر غالب و
هر دو دست تعداد خطاهای روز بیشتر است این تفاوت در دست غیر غالب معنی دار است.
نتایج تعیین تیپ سیرکادین نشان داد که میانگین و انحراف معیار فاکتور " "Flexible/Rigidو عامل ""Languid/Vigorous
به ترتیب  13/97± 4/1و  18/27±3/7بدست آمد که نشان دهنده غیر قابل انعطاف بودن افراد مورد مطالعه است .از افراد مورد
مطالعه  )%22( 8نفر سست و  )%78( 29نفر سرزنده و  )%8( 3 ،نفر انعطاف پذیر و  )%92( 34نفر غیر انعطاف پذیر بدست
آمد.
نتیجه گیری  :به نظر میرسد افراد مورد مطالعه افرادی سرزنده محسوب هستند به این معنی که این افراد توانایی غلبه
بر خواب آلودگی را دارند .سرعت انجام در تمام موارد تست در شیفت شب باالتر از شیفت روز بود که میتوان گفت به
سرزنده بودن افراد مرتبط است .تعداد خطاهای دست غیر غالب در شیفت روز بشتر از شب بدست آمد که میتوان به
شلوغی شیفت های روز ارتباط داد که تمرکز برای انجام کار با دست غیر غالب کم می شود .با توجه به اینکه کارایی و
36

توانایی های افراد در طی ساعات شبانه روز متفاوت میباشد و بعضی از افراد دارای احساس هوشیاری ،انرژی و توانایی
بیشتری در زمان های ویژه ای از شبانه روز هستند که از فردی به فرد دیگر متفاوت بوده و تغییرات منظمی در طول
عمر فرد دارد ،میتوان نتیجه گرفت به دلیل حساسیت کار مامایی برای شیفتهای شب افراد انعطاف پذیر انتخاب گردد
که تعداد خطاها کمتر گردد.
واژگان کلیدی  :مامایی ،تیپ سیرکارین ،زبردستی
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سالمت در بالیا و فوریت ها
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بررسی میزان آمادگی بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی همدان در برابرحوادث
ترافیکی با مصدومین انبوه2020 :
میثم صفی کیکله ،1حمید صفرپور ،2زهرا باقری ،3ایمان فرهی آشتیانی

4

.1دانشکده پرستاری مالیر ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران.
.2دانشجوی دکترای سالمت در بالیا و فوریتها ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
.3دانشکده پرستاری همدان ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران.
 .4ایمان فرهی آشتیانی ،دانشجوی دکترای سالمت در حوادث و بالیا ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،
تهران ،ایرانiman.farrahi@yahoo.com

مقدمه  :بیمارستان ها به عنوان عنصر حیاتی ارائه خدمات درمانی و مراقبتی در زمان حوادث و بالیا ،به منظور برخورداری
از خدمات اثر بخش و مدام ،باید آمادگی کافی داشته باشند .آگاهی مدیران از سطوح آمادگی بیمارستانها در برابر حوادث
ترافیکی منجر به شناسایی ضعفها و ارتقا سطوح آمادگی به منظور پاسخ بهتر میشود .این مطالعه با هدف بررسی میزان
آمادگی بیمارستان های منختب دانشگاه علوم پزشکی همدان در برابرحوادث ترافیکی با مصدومین انبوه ،انجام شد.
روش انجام کار :این مطالعه به صورت مقطعی در سال 1399با روش سرشماری در  4بیمارستان علوم پزشکی همدان
انجام شد .به منظور ارزیابی میزان آمادگی بیمارستان ها از ابزار محقق ساخته مشتمل بر 9سنجه کلی و چک لیست
تجهیزات و وسایل تخصصی مدیریت مصدومین ترومایی استفاده شد .از دو روش نسبت روایی محتوا و شاخص روایی
محتوا با دریافت و اعمال نظرات 14متخصصی که دار ای دانش و تجربه در این حوزه بوده ،استفاده گردید .میزان ضریب
کاپا %93پایایی ابزار را نشان داد .پس از گردآوری ،دیتا از طریق نرم افزار  spss16با تحلیل آمار توصیفی حداقل و
حداکثر مقادیر و درصد آمادگی ها تعیین گردید.
یافتهها :یافته ها نشان داد که آمادگی کلی بی مارستان های مورد مطالعه در برابر حوادث ترافیکی با مصدومین انبوه با
امتیاز  1/474در سطح خوب( )%73/72بدست آمد ،به طوری که بیمارستانهای شماره یک (مرکز ترومای شهرستان)،
دو (جنرال استان) و چهار (مرکز ترومای استان) به ترتیب با درصد آمادگی های  ،%71/79 ،%85/19و  %86/71دارای
آمادگی خوب و بیمارستان شماره (3جنرال شهرستان) دارای آمادگی سطح متوسط( )57/47بود.
نتیجه گیری :اگر چه برنامهها و تجهیزات بیمارستانهای مورد مطالعه دارای آمادگی خوبی بودند اما اینکه در عمل ،به
چه میزان از این تجهیزات استفاده می شود و برنامه ها چ قدر کارا و اثر بخش هستند نیاز به بررسی عملیاتی و عینی
دارند که میتوان با انجام مانور و ارزیابی مانور مربوطه تا حدی از عینیت آمادگی مطلع بود ،اما از آنجایی که ابزار ملی
ارزیابی مانور های بیمارستانی وجود ندارد ،طراحی و تدوین آن ضروری است.
واژگان کلیدی :بیمارستان؛ آمادگی؛ حوادث ترافیکی؛ مصدومین انبوه
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پاسخ دانشگاه علوم پزشکی گلستان به سیل فروردین 98
مسلم سارانی، 2تارا شش انگشت ،3سیما سارانی ،4لیال نورمحمدی ،5علی صاحبی
حمید صفرپور ،1داوودپیرانی ،1دکتر محمدرضا هنرور

1

6

.1دانشجوی دکتری سالمت در بالیا و فوریتهای دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
.2مرکز بهداشت شهرستان گرگان دانشگاه علوم پزشکی گلستانsarani.moslem@gmail.com
 .3مرکز مدیریت اطالعات بالیا در آسیا و اقیانوسیه  APDIMاپدیم ایران
 .4مهندسی شیمی دانشگاه کاوش محموداباد مازندران
 .5کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوترموسسه آموزش عالی صنعتی مازندران بابل
 .6معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان

زمینه و هدف  :سیل فروردین  ,1398نقطه عطفی در مدیریت بحران دانشگاه علوم پزشکی گلستان بود چرا که برای
اولین بار کلیه مدیران دانشگاه در قالب سامانه فرماندهی حادثه گرد هم آمدند و کمیته های کارگروه با هماهنگی بیشتر
به فعالیت پرداختند .طراحی داشبورد" مدیریت سالمت در بالیا" و استفاده از زیرساخت ناب باعث روشن شدن بسیاری
از نقاط کوری بود که درحوادث گذ شته باعث هدر رفت منابع و نیروی انسانی می شد .از جمله این نقاط کور مشخص
شدن جمعیت متاثر ,مشخص شدن جمعیت های آسیب پذیر و هدف نظام سالمت در کمپ ها و نظارت بر توزیع خدمات
و اقالم مورد نیاز شهروندان اسکان یافته بود.
مواد و روش ها  :این مطالعه ,یک بررسی مقطعی و ارزیابی اولیه از پاسخ نظام سالمت به سیل فروردین  98بود
نتایج  :از ساعت 6:30صبح روز  27اسفندماه تا جمعه دوم فروردین  1398مقدار بارش در مینودشت به  354میلی متر
رسید .مساحت تقریبی تجمع آب  8500کیلومتر مربع بودکه حدود  %40مساحت استان گلستان را تشکیل می دهد .در
محدوده اثر سیل ,مراکز شهری گنبدکاووس ،انبارآلوم ،آق قال و سیمین شهر ,حوزه گمیشان با جمعیتی بالغ بر 21000
نفر و  82روستا با جمعیت کل حدود  103500نفر واقع شده است .در طی این مدت  7نفر جان خودشان را از دست
دادند .طبق آمارها ,در سیل استان گلستان در مقطع زمانی  29اسفند  97تا  6فروردین  98تعداد  594500قطعه نیمچه
مرغ گوشتی 78 ،هزار قطعه مرغ مادر و تخمگذار 2444 ،راس دام سبک و  62راس دام سنگین تلف شده است که در
کنار اینها  500هکتار مزرعه پرورش آبزیان نیز خسارت دید .سیل به بخش کشاورزی استان گلستان  1090میلیارد
تومان خسارت زده که از این میزان  760،میلیارد تومان به زیربخش زراعت  150،میلیارد تومان به زیربخش آب و خاک
و زیرساخت ها  120،میلیارد تومان به زیربخش باغبانی و  60میلیارد تومان به زیربخش های دام ،طیور و آبزیان خسارت
وارد کرده است.
نتیجه گیری  :تبیین شرایط حاکم بر محیط و مردم درگیر در سیل و چالش های ایجاد شده و تجارب بدست آمده و
درس های آموخته شده از این واقعه می تواند برای جامعه و محققین عرصه بالیا مفید باشد .دراین مقاله تالش شده است
وقایع مرتبط با اثرات سیل بر سالمت مردم و اقدامات وابتکارات نظام سالمت گلستان را ارائه کنیم و تجاربی که از این
حادثه بدست آمد را در اختیار مدیران و کارشناسان حوزه سالمت و بالیا بگذاریم.
واژگان کلیدی  :دانشگاه علوم پزشکی گلستان ,سیل ,فرودین 98

15

چالش های آموزش مجازی در زمان شیوع بیماری  Covid-19در ایران
آتنا رفیعی پور  ،1آرزو دهقانی

2

 .1دکترای تخصصی ،مهندسی بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،انجمن علمی دانشجویی دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی dehghani.am64@gmail.com
 . 2دانشجوی دکتری تخصصی ،سالمت در بالیا و فوریت ها ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،انجمن علمی دانشجویی دانشکده بهداشت و
ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

زمینه و هدف  :آموزش مجازی یک روش نوین در ارائه علم و جایگزینی برای شیوههای سنتی تدریس است .مزایای بالقوه
آموزش مجازی نیازمند وجود یک زیرساخت مناسب میباشد که در کشورهای در حال توسعه با مشکالتی روبرو است .مطالعه
حاضر با هدف تشخیص چالش های استفاده از سیستم آموزش مجازی در زمان شیوع اپیدمی  Covid-19در کشور ایران انجام
شد.
مواد و روشها  :مطالعه حاضر از نوع کیفی با رویکرد تحلیل محتوا است که در سال  1399انجام شد 22 .نفر از فراگیران و
آموزشدهندگان شیوه آموزش مجازی در گروههای تحصیلی و علمی مختلف در این مطالعه شرکت کردند .جمعآوری اطالعات
به روش مصاحبه نیمه ساختارمند انجام شد .پس از انجام هر مصاحبه ،پیاده سازی و تحلیل محتوا انجام و سپس توسط تیم
تحقیق تم ها ،کدها ،طبقات و زیرطبقات تبیین شد.
نتایج  :تعداد  %54/5و  %45/5مصاحبهشوندگان بترتیب شامل زنان و مردان بودند که از آنها  %50،%13/6و  %36/4در گروههای
سنی  35-18 ،17-7و  65-36سال و تعداد  %22/3 ،%22/7 ،%22/7و  %27/3در گروههای تحصیلی کمتر از دیپلم ،کارشناسی،
کارشناسیارشد و باالتر از کارشناسیارشد قرار داشتند 1.درونمایه 4 ،طبقه اصلی و  16زیرطبقه از خروجی مصاحبهها و بررسی
متون بدست آمد .نتایج نشان داد که بیشترین مشکالت در استفاده از آموزش مجازی در حیطههای زیرساخت فناوری ،فرهنگی،
اقتصادی ،آموزشی ،زمانی و ارتباطی میباشد.
نتیجهگیری  :کاربری سیستم آموزش مجازی در زمان شیوع بیماری  Covid-19و بدون آموزشهای ابتدایی با اختالالتی
همراه بود .توصیه می شود با بررسی دقیق معایب موجود ،اقدامات اساسی در جهت اقدام به موقع در رفع نیازمندیهای بستر
آموزش مجازی انجام شود.
واژگان کلیدی  :آموزش مجازی ،پاندمیCovid-19 ،
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درس آموخته های پاسخ مراکز بهداشتی درمانی استان ایالم در سیل فروردین 1398
دکتر کتایون جهانگیری ،1داود پیرانی ،2علی صاحبی

3

 . 1دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،دانشیار ،گروه سالمت در بالیا و فوریتها ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی تهران
.2دانشجوی دکتری تخصصی سالمت در بالیا و فوریتها ،گروه سالمت در بالیا و فوریتها ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی تهران
 . 3دانشجوی دکتری تخصصی سالمت در بالیا و فوریتها ،گروه سالمت در بالیا و فوریتها ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی تهران Ali.sahebi.phd@gmail.com

شرح حادثه :در روز دوشنبه دوازدهم فروردینماه  1398به دنبال بارش شدید باران ،سیل عظیمی در شهرستان دره
شهر واقع در استان ایالم به وقوع پیوست .بارش شدید باران و وقوع سیل همزمان در استان لرستان و از طرفی همجوار
بودن با رودخانه بزرگ سیمره ،احتمال وقوع سیل را در این منطقه افزایش داده بود .پیشبینی شده بود که بخش ماژین
در قسمت جنوبی شهرستان های پلدختر و دره شهر که محل ادغام رودخانههای بزرگ کشکان لرستان و سیمره ایالم
قرار گرفته است در معرض آسیبهای ناشی از سیل بیشتری قرار دارد .ورود سیل به داخل شهر باعث شد که سیالب در
خیابانها جاری شود و وارد منازل مسکونی و تجاری شود و از طرفی دیگر  32روستا بهطور کامل و نسبی تخریب شدند
و راههای ارتباطی با اکثر روستاها بهطور کامل تخریب و دسترسی به این مناطق امکانپذیر نبود همچنین وقوع سیل
باعث قطع شدن آب  ،برق و تلفن در اکثر مناطق شد و با توجه تاریکی هوا ،عملیات امداد و نجات بسیار دشوار بود .به
دنبال سیل 39,000 ،نفر از مردم منطقه متاثر و تعداد  5خانه بهداشت تخریب شدند .میزان آسیب سازه ای ،غیر سازه
ای و عملکردی مراکز بهداشتی درمانی در حدود  70درصد برآورد شد ولی هیچ موردی از مرگ و مصدومیت و همچنین
همه گیری بیماری های واگیر در این مناطق گزارش نشد.
نتیجه گیری  :در بررسی حادثه مشخص شد که سازمان هواشناسی چند روز قبل از وقوع سیل ،وقوع بارش شدید باران
و وقوع حتمی سیل در این مناطق را پیش بینی کرده بود و سازمان های متولی مدیریت بحران در حالت آماده باش کامل
بوده اند و مردم منطقه و مسافران نوروزی را از طریق رسانه های ملی ،شبکه های مجازی و پیامک ها از وقوع سیل مطلع
کرده بودند و توصیه ها و هشدارهای الزم نیز ارائه شده بود .انجام اقدامات پیشگیرانه فوق باعث شده بود که هیچ موردی
از مرگ و مصدومیت گزارش نشود اما مراکز بهداشتی درمانی دچار آسیب های ساختاری و عملکردی شدند .بنابراین این
مراکز بایستی میزان آمادگی خود را از طریق تدوین و تمرین برنامه های پاسخ به بالیا افزایش دهند .بر اساس مستندات
و گزارشات گردآوریشده و مصاحبه با مدیران ،پیشنهادات و راهکارهای شامل :استقرار سامانه هشدار اولیه مخاطرات در
مراکز بهداشتی و درمانی ،اجرای برنامههای آموزش تخصصی مدیران و کارکنان بهداشتی درمانی در پاسخ به سیل ،لزوم
برگزاری نشست یا کارگاه درس آموختههای سیل با مشارکت اعضای کمیته بحران ،مرور و بازبینی برنامه عملیاتی فوریت
بر اساس درس آموختههای سیل و ارائه توصیه های الزم به اعضای کمیته بحران جهت پاسخ مناسب به سیل مطرح
گردید.
واژگان کلیدی  :سیل ،بالیای طبیعی ،مراکز بهداشتی درمانی ،ایالم
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مستند سازی درس آموخته های کووید 19-در راستای افزایش تاب آوری در برابر خطرات
نوپدید آینده
5

فهیمه شجاعی،1جعفر جندقی ، 2علی خداداد، 3پژمان قرائیان، 4کتایون جهانگیری

 .1دانشجوی دکتری تخصصی  ،رشته سالمت در بالیا و فوریت ها  ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 .2معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان
 .3معاون مدیرکل مدیریت بحران استانداری سمنان
.4کارشناس کاهش خطر بالیا و حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان
.5دانشیار گروه سالمت در بالیا و فوریت ها ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
katayounjahangiri@yahoo.com

زمینه و هدف  :خطرات نوپدید( ، )emerging riskیکی از بزرگترین چالش های تاب آوری و تداوم فعالیت های
عملکردی در جهان امروز بوده و مدیریت این خطرات همچون کووید 19-در راستای توسعه پایدار امری ضروری بنظر
می رسد .مستند سازی اقدامات و تالشهای صورت گرفته  ،ثبت مشکالت و چالشهای موجود و ارائه راهکارها ،دستاوردها
و نوآوری های ایجاد شده توسط ارگان های مختلف در مواجهه با کووید  19می تواند در فاز نهایی چرخه تاب آوری نقش
به سزایی ایفا کرده و در مدیریت حوادث احتمالی آینده اثر بخش باشند.
مواد و روش ها  :نوع مطالعه حاضر موردی و کاربردی است و براساس مشاهدات جهت به اشتراک گذاری تجربیات
انجام شده است.
نتایج  :مشکالت و چالش ها در مدیریت پاسخگویی به بحران کرونا در ابعاد مختلف  :مدیریتی و حاکمیتی ،امنیتی و
انتظاماتی ،بهداشتی و درمانی ،اجتماعی و فرهنگی و اطالع رسانی و آموزشی مطرح و سپس مهمترین اقدامات صورت
گرفته در سطح استان سمنان بیان شده است.
واژگان کلیدی  :کووید ،19-تاب آوری ،درس آموخته ها
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متون پوسترهای
سیزدهمین دوره از همایش تازه های بهداشتی

41

بهداشت عمومی

42

آیا مخاطرهجویی جوانان با سالمت معنوی آنان ارتباطی دارد؟ شواهدی از ایران
ثریا نورایی مطلق ،1محمد حسن ایمانی نسب ،1زهرا اسدی پیری

2

.1استاديار ،مركز تحقيقات عوامل اجتماعي مؤثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشكي لرستان ،خرم آباد ،ايران
.2دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي درماني گروه مديريت و اقتصاد سالمت ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي
تهران ،تهران  ،ايران Zahra74asadi@gmail.com

زمینه و هدف :شايعترين رفتارهاي پرخطر كه داراي اثرات منفي بر سالمت جامعه مي باشد ،در محيط دانشگاه رخ ميدهد.
بنابراينتوجه به رفتارهايپرخطر و شناساييعوامل تاثيرگذار بر آن ،جهت اصالح و كاهش اين رفتارها از اهميت ويﮋه°اي برخوردار
است .شواهدي از ارتباط بين مذهب و معنويت بر گرايش به رفتارهاي پرخطر وجوددارند .باتوجه به اينكهپﮋوهشهاي اندكي به
بررسي ارتباط بين سالمت معنوي و با رفتارهايپرخطر در بيندانشجويان درسطﺢكشورانجامگرفته است .اين مطالعه به منظور
بررسي ارتباط سالمت معنوي با خطر پذيري در بين دانشجويان علوم پزشكي لرستان در سال  1397انجام شده است
مواد و روش ها :در اين مطالعهي مقطعي تمام دانشجويان دوره كارشناسي سال دوم به بعد دانشگاه علوم پزشكي
لرستان جامعهآماري بودند .تعداد  220دانشجو با استفاده از روش نمونه گيري طبقهاي انتخاب شدند.ابزار گردآوري
اطالعات شامل پرسشنامه دموگرافيک ،پرسشنامههاي سالمت معنوي و مقياس خطرپذيري نوجوانان ايراني كه داراي
 39گ ويه براي رفتارهاي پرخطر مي باشد ،بود .براي بررسي ارتباط ابعاد مختلف مخاطره جويي با هم و با ابعاد سالمت
معنوي از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شد .جهت تعيين پيش بيني كننده هاي مخاطره جويي از رگرسيون خطي
چندمتغيره استفاده شد .داده ها با استفاده ازنرم افزار  stata14تجزيه و تحليل گرديدند.
نتایج :ميانگين نمره سالمت معنوي و مخاطره جويي به ترتيب( )54.19±7.19و ( )28.08±18.13بود .ارتباط منفي معنادار
بين بعد سالمت مذهبي و مخاطره جويي ( )r=-.296 , P <0/01و ابعاد آن مشاهده شد.زن بودن()B=-13.44; p< 0.000
و افزايش سالمت مذهبي ( )B=-1.3; p=0.000سبب كاهش و عدم شركت در مراسمات مذهبي (،)B=5.41; P=0.02
افزايش سالمت وجودي( )B=1.04; P=0.000و بهبود وضعيت اقتصادي ( )B=3.73; P=0.01منجر به افزايش مخاطره
پذيري دربين دانشجويان مي شد.
نتیجه گیری :سالمت مذهبي به طور معناداري با كاهش مخاطره جويي همراه بود.طراحي و اجراي مداخالت مذهبي و ايجاد
زمينه هاي الزم براي انجام فعاليت هاي مذهبي در دانشگاه ها مي تواند به پيشگيري از رفتارهاي پرخطر كمک نمايد.مداخالت
مرتبط از جمله آموزش هاي مذهبي ،مشاوره هاي ديني در مدارس و دانشگاه ها و ارائه خدمات سالمت معنوي هم مانند سالمت
رواني و فيزيكي در بسته ارائه ي خدمات اوليه سالمت پيشنهاد مي گردد.
واژگان کلیدی  :بهزيستي معنوي،مخاطره جويي،دانشجويان ،ايران
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بررسی سبک زندگی سالمت محور در میان قشر کودکان و نوجوانان
فاطمه خسروی ،1حامد ارونق نژاد، 2فاطمه اکبری

3

 .1دانشجوي كارشناسي رشته پرستاري ،دانشكده ي پرستاري ،دانشگاه علوم پزشكي ارتش ،تهران
fatemeh.khosravi1378@gmail.com

.2دانشجوي كارشناسي رشته پرستاري ،دانشكده ي پرستاري ،دانشگاه علوم پزشكي ارتش ،تهران
 .3دانشجوي كارشناسي رشته پرستاري ،دانشكده ي پرستاري ،دانشگاه علوم پزشكي ارتش ،تهران

زمینه و هدف :بيماري هاي سبک زندگي ساليانه  41ميليون نفر از جمعيت جهان را نابود مي كند .بر اساس مطالعات ،چند
عامل خطر :تغذيه ي نامناسب ،بي تحركي و استرس باعث ناسالم ترشدن سبک هاي زندگي و بروز بيماري شده است .از آنجايي
كه اساس سب ک زندگي سالم از سنين كودكي و نوجواني پايه ريزي مي شود بر حفظ سالمت ،انجام تحقيقات در بررسي سبک
زندگي سالمت محور در ميان قشر كودک و نوجوان را ضروري ساخته است ،هدف از انجام اين تحقيق را مبين مي سازد.
روش شناختی :اين مقاله از نوع مروري بوده و اطالعات مربوط به اين تحقيق بر اساس پﮋوهش هاي انجام شده در سال
هاي1396-99و سايت  Google scholarجمع آوري شده است و از كلمات كليدي "سبک زندگي ،سالمت ،كودكان،
نوجوانان" استفاده شده است.
یافته ها :استفاده ي روز افزون از شبكه هاي مجازي و تقليد هاي نا به جا از آن باعث ناسالم تر شدن سبک زندگي كودكان
و نوجوانان شده است .گسترش فزاينده ي غذاهاي آماده،كم تحركي حاصل از زندگي شهري و...سبب شده است سبک زندگي،
شيوه ي زندگي و رفتار هاي مصرفي دانش آموزان تغييرات شگرفي را تجربه كند و اصالح سبک زندگي را در اين قشر ضروري
سازد.
نتیجه گیری :ب ين سرمايه ي فرهنگي ،شبكه هاي مجازي ،مهارت هاي اجتماعي ،ارائه خدمات فرهنگي ،هنري و ورزشي ،ارائه
خدمات اوقات فراغت و گردشگري با تغيير سبک زندگي سالمت محور رابطه ي معناداري نشان داده شده است  .نتايج اين
تحقيق نشان مي دهد با تامين موارد باال زندگي سالم تري بر اي اين قشر در جامعه فراهم مي شود و از بروز بيماري هاي ميان
سالي و سالمندي پيشگيري بيشتري خواهد نمود .بنابراين سبک زندگي سالمت محور در ميان قشر سالمت محور از اهميت
بااليي بر خوردار مي باشد كه پيشنهاد تحقيقات بيشتر با توجه به اصل پيشگيري بهتر از درمان براي حفظ سالمت آينده ي
جامعه مي شود.
واژگان کلیدی :سبک زندگي ،سالمت ،كودكان ،نوجوانان.
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تاثیر مداخالت مربوط به سالمت روان بر بهزیستی سالمندان ایران :یک مطالعه مروری روایتی
سمیرا نظری،1محدثه صدری2
.1دانشجوي كارشناسي بهداشت عمومي دانشگاه علوم پزشكي سراب
.2دانشجوي كارشناسي بهداشت عمومي دانشگاه علوم پزشكي سرابm10sadri@gmail.com

زمینه وهدف :با توجه به افزايش طول عمر و رشد جمعيت سالمندان در ايران ،برنامه ريزي در جهت بهزيستي سالمندان امري
ضروري است.سالمت رواني به عنوان ي كي از مؤلفه هاي اساسي ارتقاي كيفيت زندگي ميباشد و با توجه به اهميت اين موضوع
و لزوم توجه بيش از پيش به بهزيستي سالمندان در اين مقاله بر آن شديم تا مداخالت صورت گرفته در زمينه سالمت روان
سالمندان و تاثير آنها را در چند سال اخير برسي كنيم.
مواد و روش ها :در اين پﮋوهش كه به صورت مروري روايتي ميباشد مقاالت با استفاده از تركيب كليد واژه هاي فارسي :
سالمندان ،مداخالت آموزشي و كليد واژه هاي انگليسي elderly, education intervention :از پايگاه هاي اطالعاتي
 Google scholar, BMj , jamanetworkو چند پايگاه ديگر بر اساس مطابقت با معيار هاي زماني و هدف پﮋوهشي مقاله
همچنين دسترسي به متن كامل مقاالت جمع آوري و برسي گرديد
نتایج :درنهايت از 110مقاله برسي شده 64مقاله انتخاب گرديدكه21مقاله ،مداخالت انجام شده مرتبط با سالمت روان سالمندان
در كشور ايران و43مقاله موضوعات مرتبط با سالمت روان و مداخالت صورت گرفته بر سالمت روان سالمندي ساير كشور ها را
شامل ميشد .نتايج نشان داد مداخالت متعددي در زمينه سالمت روان در كشور ايران انجام گرديده با اين حال ميتوان نو آوري
ها و مداخالت جديدي را در اين زمينه شاهد بود
نتیجه گیری :اثر بخشي مداخالت انجام شده در زمينه ارتقا سالمت روان بر بهبود زندگي سالمندان تاييد گرديده ،لذا ميتوان
گفت برگزاري دوره هاي مداخله اي مختلف در زمينه سالمت روان كمک بسزايي در بهزيستي سالمندان خواهد نمود.
واژگان کلیدی :سالمندان ،مداخالت آموزشي ،مداخالت روانشناسيeducat i on i nt ervent i ons ,el derl y ،
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New approaches in breast cancer healthcare based on hi-tech artificial
intelligence
Mahmoud Shiri 1, Masoumeh Gity 2, Ali Ameri1, Mohammad Ali Akhaee3
1. Department of Biomedical Engineering, School of Medicine, Shahid Beheshti University of
MedicalSciences, mahmoudshiri@yahoo.com
2. Department of Radiology, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences
3. Department of Electrical Engineering, University of Tehran

Background: Now a day in early stage of breast cancer, mammography is most sensitive
technique for detection and diagnosis. World health organization (WHO) is proposed
mammography for reduce the breast cancer mortality. computer aided detection (CAD) has
improved radiologists’ ability to detect cancers at very early stages. However, recent advances
in machine learning and data availability paves the way for further improvement of CAD
systems. For this purpose, we have developed a deep learning-based method for early detection
of breast cancer from mammograms.
Material and Methods: A model based on faster R-CNNs (Region proposal networks and
Convolutional Neural Networks) is proposed to identify suspicious lesions including masses and
calcifications, by drawing a bounding box around them. The system then classifies these lesions
as benign or malignant. Furthermore, we have leveraged preprocessing techniques to perform
contrast enhancement and histogram equalization, which significantly improved the performance
of our model. The Digital Database for Screening Mammography (DDSM) containing
mammograms from 2620 individuals were employed to train the model. Subsequently, the
network was fine-tuned using data collected from 20 subjects at a local hospital.

Results: The proposed scheme was validated using the INbreast database that includes mammograms
from 115 persons. The model achieved an AUC (Area Under the ROC Curve) of 0.96, and outperforms
previous methods tested on the INbreast dataset.

Conclusions: The strength of the proposed approach highlights the high efficacy of deep learningbased methods for automatic detection of malignant lesions in mammograms. The optimized state-ofthe-art architecture along with the effective preprocessing techniques resulted in the higher performance
of the proposed model compared to that of previous methods. Nevertheless, higher quality and amount
of training data can substantially enhance the success of deep learning systems. In future work, we will
focus on collecting additional data to further increase the accuracy of the proposed scheme.

Keywords: Mammogram, Deep learning, CAD, breast cancer, convolutional neural
network
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تاثیر آموزش بر رفتارهای خودمراقبتی بیماران نارسایی قلبی :مرور موضوعی
2

محدثه براتی ،1سارا استیری

 .1دانشجوي كارشناسي ،رشته پرستاري ،دانشكده پرستاري مامايي ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
baratimohadese77@gmail.com

 .2دانشجوي كارشناسي ،رشته پرستاري ،دانشكده پرستاري مامايي ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

زمینه و هدف :نارسايي قلبي مزمن به دليل عود مجدد و طوالني بودن فرآيند درمان ،يكي از بيماريهايي است كه براي كاهش عوارض
بيماري ضروري است تواناييهاي خودمراقبتي بيماران را تقويت نموده و آنها را تشويق به شركت در فعاليتهاي اجتماعي ،تمركز بر
سالمت رواني آنها و بهبود شرايط اقتصادي آنها كرد .افراد با مشكالت مزمن ،شناختهايي متأثر از عوامل بيروني و دروني از
بيماري خود دارند كه ميتواند ادراک بيمار از نيازهاي جسمش را تحت الشعاع قرار دهد .اين موضوع ميتواند بر روي اتخاذ اقدامات
متناسب توسط بيمار در راستاي مديريت بيماري و نيازها اثر بگذارد .خود مراقبتي با درگير كردن بيمار و ايجاد حس مسئوليت در او،
موجب بروز رفتارهايي در جهت كنترل بيماري ،پيشگيري از عوارض و حفظ سالمتي ،مديريت بهتر عالئم ،احساس بهبودي و تندرستي،
افزايش اميد به زندگي ،بهبود كيفيت زندگي و استقالل بيشتر ميشود.
مواد و روش ها :براي اطمينان از دقت اطالعات ارائه شده ،بررسي جامعي بر روي مقاالت از سال  2015 -2020انجام شد .كليدواژههاي
مرتبط در پايگاههاي  Scopus ،SID ،Google scholar ،PubMedبه زبانهاي فارسي و انگليسي جستجو شد و مقاالتي كه
باالترين همپوشاني را با موضوع داشتند ،مورد بررسي قرارگرفت.
نتایج :براساس نتايج تحقيقات و تجربيات به دست آمده در حيطه بهداشت ،انجام خودمراقبتي عالوه بر كسب استقالل مددجو و صرفه
جويي اقتصادي باعث كاهش اثرات بيماري و ناتواني و كاهش دوره بستري در بيمارستان شده و در نهايت به ارتقاي سطﺢ سالمت در
جامعه منجرخواهدشد؛ بنابراين به عنوان مؤثرترين استراتﮋي براي پيشگيري و كنترل بيماريهاي مزمن به شمار ميرود .نتايج اين
مطالعه نشان داد اجراي روشهاي آموزشي فعال كه با مشاركت و محوريت بيماران انجام شود ،ميتواند رفتارهاي خودمراقبتي آنان را
بهبود بخشد و منجر به ارتقاي خودكارآمدي شود .لذا به كارگيري اين مدل آموزشي در مراقبتهاي درماني كاربردي ميباشد.
نتیجه گیری :نارسايي قلبي مزمن يكي از شايع ترين عو امل بستري ،پذيرش اورژانسي و بستري مجدد در بيمارستان در ميان افراد
 65سال به باال است و با توجه به اينكه جوامع در حال مسن تر شدن هستند ،شيوع اين بيماري رو به افزايش است .طبق تئوري اورم
انسان از جمله فرد مبتال به نارسايي قلبي درجاتي از توانايي مراقبت از خود دارد كه با به كارگيري دانش ،نگرش و مهارت در رفتار وي
بروز مي كند .بنابراين انجام مداخالتي جهت ترغيب توانمندسازي بيماران براي انجام رفتارهاي خودمراقبتي ضروري است.
واژگان کلیدی :آموزش ،رفتار خودمراقبتي ،نارسايي قلبي
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بررسی و تحلیل وضعیت دانشجویان استعدادهای برتر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی :یک
مطالعه کیفی
الهه رحیمی نیا ، 1شهرام یزدانی ، 2حوریه رحیمی نیا

3

.1دانشجوي دكتري آموزش پزشكي ،كميته تحقيقات دانشجويي ،دانشكده مجازي،آموزش پزشكي و مديريت ،دانشگاه علوم پزشكي
شهيد بهشتي ،تهران ،ايران rahiminia@sbmu.ac.ir
 .2استاد دانشكده مجازي آموزش پزشكي و مديريت ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ،تهران ،ايران
 .3دانشجوي كارشناسي ارشد اپيدميولوژي ،كميته تحقيقات دانشجويي ،دانشكده بهداشت و ايمني ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي،
تهران ،ايران

زمینه و هدف  :در عصر حاضر سرمايه گذاري بر روي نيروي انساني به ويﮋه استعدادهاي برتر از اهميت ويﮋه اي برخوردار
است چرا كه آنان از توانايي هاي بالقوه ،خالقيت و ابتكار بااليي در جهت پيشرفت علم برخوردار هستند .از آن جايي كه
مسائل و چالش هاي موجود در فعاليت هاي شناسايي ،جذب ،توسعه ،نگهداري ،اداره كردن و برنامه ريزي جانشين پروري
مديريت استعدادهاي برتر ،نيازمند شناسايي و بررسي وضعيت موجود دانشجويان جهت كمک به رفع موانع مي باشد ،لذا
مطالعه حاضر با هدف بررسي و تحليل وضعيت دانشجويان استعدادهاي برتر دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي صورت
گرفت.
مواد و روش ها  :مطالعه حاضر يک پﮋوهش كيفي از نوع آناليز محتوا است .مشاركت كنندگان شامل دانشجويان
استعداد برتر بودند كه با روش نمونه گيري مبتني بر هدف در سال  1398انتخاب شدند ،جمع آوري داده ها با استفاده
از مصاحبه عميق و نيمه ساختاريافته فردي انجام شد و تا اشباع داده ها نمونه گيري ادامه داشت .سپس داده ها به روش
گرانهيم و لوندمن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتایج  :از يافته هاي مطالعه حاضر چهار درون مايه اصلي حاصل شد كه شامل وضعيت آموزشي نامطلوب (روش تدريس
نامطلوب ،منبع آموزشي ناكافي ،امكانات آموزشي نامناسب و برنامه ريزي آموزشي نامناسب) ،مشكالت پﮋوهشي ( منبع
و بودجه ناكافي ،حمايت معنوي ناكافي ،ضعف در برنامه ريزي و ضعف عملكرد اساتيد با دانشجويان در ايفاي نقش
پﮋوهشي) ،خدمات رفاهي نامناسب ( ضعف در امكانات /تسهيالت و ضعف در خوابگاه) و ضعف در انجام امور فرهنگي
( ضعف در برنامه ريزي امور فرهنگي و كاهش انگيزه فردي) بود.
نتیجه گیری  :نتايج مطالعه حاضر مشكالت دانشجويان استعداد برتر را در زمينه هاي آموزشي ،پﮋوهشي و رفاهي بيش از پيش
نشان داد .لذا پيشنهاد مي گردد مسئولين و برنامه ريزان در جهت رفع نياز هاي اين دسته از دانشجويان رسيدگي هاي بيشتري
را مد نظر قرار دهند.
واژگان کلیدی  :دانشجويان ،استعداد برتر ،تحليل محتوا
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توانمند سازی جامعه راهبردی کلیدی در کنترل بیماری همه گیر COVID-19
محمد امین شبانی ،1زهرا طاهری خرامه

2

 .1دانشجوي دكتراي عمومي ،رشته پزشكي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علومپزشكي قم
.2استاد يار آموزش و ارتقا سالمت ،دانشكده پيراپزشكي ،دانشگاه علومپزشكي قم z.taherikharame@gmail.com

زمینه و هدف  :در حال حاضر ،بزرگترين چالش براي سيستم هاي بهداشتي و اقتصادي در سراسر جهان ظهور بيماري همه
گير  19-ا ست .خطرات مرتبط با اين همه گيري فقط م سائل پز شكي ني ست ،پيامدهاي زيان بار گ سترده اي را براي م سائل
اقت صادي ،رواني  -اجتماعي ،رفتاري ،حكمراني ،محيطي و فناوري در پي دا شته ا ست .لذا با توجه به پيامد ها و م شكالت
همه جانبه ناشي از آن ،ارائه راهكار مناسب جهت كنترل اين بيماري ضروري به نظر ميرسد.
مواد و روش ها  :پﮋوهش حاضررر با روش كتابخانهاي و با مرور مقاالت مرتبط سررعي كرده اسررت به بررسرري مباني نظري و
اهميت نقش توانمند سازي جامعه در كنترل پاندمي  COVID-19بپردازد.
نتایج  :توانمند سازي در مفهوم كلي آن  ،فرآيندي ا ست كه در آن افراد ،گروهها و جوامع از و ضعيت موجود زندگي و شرايط
حاكم بر آن آگاهي پيدا ميكنند و براي تغيير شررررايط موجود به سرررمت شررررايط مطلوب اقدام آگاهانه و سرررازمانيافته انجام
ميدهند .چهار مؤلفه گزارش شده است كه براي روند توانمندسازي اساسي است )1 :دانش كافي كه كسب اين اطالعات برررره
س رواد بهداشتي كافي ،اطالعات مناسب ،معتبر و در دسترس و مهارت بهره مندي از من رابع س رالمت نياز دارد )2 .درک و باور
فرد نسرربت به توانايي شررخخ خودش در اعمال اين كنترل بر وضررعيت سررالمتش (خودكارآمدي)  )3افراد مهارت هاي الزم را
براي ارزيابي وضرررعيت تصميم گيري و اقدام را كسب نمايند )4 .در مرحله آخر فردي كررره از دانرررش ،خودكارآمدي و مهارت
كررررافي برخوردار است نياز به يک محيط تسهيل كننده و حمايت هاي محيطي دارد تا بتواند مجموعۀ فوق را برررره رفتررررار
س رالمت بخش تبديل نمايد .اين حمايت مي توان رد ش رامل ايج راد تس رهيالت الزم ب رراي كس رب دان رش ،مهارت و انگيزش
تشويق و ترغيب و افزايش گزينه ها براي انتخاب سالمت باشد.
نتیجه گیری  :با توجه به عدم وجود درمان و واكسرررن مؤثر و احتمال تاثيرات طوالني مدت بيماري ،توانمند سرررازي جامعه
راهبردي كليدي در برنامه ريزي براي كنترل اين بيماري همه گير است . .بنابراين برنامهريزي و سياستگذاري وزارت بهداشت
در شرايط حاضر بايد بر بهداشت و پيشگيري ،آموزش و توانمندسازي مردم و ايجاد محيط تسهيل متمركز باشد.
واژگان کلیدی  :توانمندسازي ،COVID-19 ،ارتقا سالمت
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مراقبتهای بهداشتی در زندان ها و: COVID-19یک مطالعه مروری
نگار حاجی نسب ، 1طیبه صنعتی، 2مجتبی کریمی ، 3محمدمهدی حاجی نسب

4

.1كميته تحقيقات دانشجويي ،دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني ايران،تهران ،ايران
.2كارشناس ارشد سالمت سالمندي ،دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي  -درماني شهيد صدوقي،يزد ،ايران
tayebesanaty@gmail.com
.3دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي  -درماني شهيد صدوقي يزد ،ايران
.4دانشجوي رشته علوم تغذيه كارشناسي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات،تهران ،ايران

زمینه و هدف :ويروس نوظهور  SARS-Cov-2در دسامبر  2019در چين ،شناسايي شد كه عامل ابتال به  COVID-19است
و بهسرعت در جهان گسترش يافت تا در نهايت سازمان جهاني بهداشت در مارس  ،2020پاندمي بيماري را رسما اعالم كرد .با
ادامه شيوع همهگيري ،تعدادي از كشورها ،گزارشي از ابتالي افراد به  ،COVID-19در زندانها به ثبت رساندند .شرايط اكثر
زندانها براي گسترش بيماري مساعد است ،و زندانيان در معرض خطر بيشتري جهت ابتال به  COVID-19قرار دارند .با توجه
به شيوع گسترده پنوموني كوويد 19در اماكن سربسته ،به خصوص زندانها مطالعه مروري حاضر باهدف بررسي مراقبتهاي
بهداشتي زندانها در همهگيري كوويد 19مبتني بر شواهد علمي انجام گرديد .
مواد و روش ها  :پﮋوهش حاضر از نوع مروري ( )narrative reviewميباشدكه با استفاده از جستجوي كليدواژههاي
تخصصي health care ،prisons ،COVID-19و SARS-Cov-2در پايگاه هاي اطالعاتي ،Google scholar
 Sid ،PubMed ،Scopus،Web of scienceاز تاريخ20فوريه 2020الي  30آگوست2020انجام گرديد؛ با توجه
به معيارهاي ورود و خروج از تعداد  48مقاله بهدستآمده تعداد  30مقاله ،مورد مرور نهايي قرار گرفتند و اطالعات مورد
نظر جهت دستيابي به اهداف پﮋوهش مورد بررسي قرار گرفتند.
نتایج :در كنار ازدحام جمعيتهايي كه در سطﺢ جامعه ديده ميشود كه از داليل اصلي افزايش سرعت انتشار COVID-
19بهحساب ميآيند ،يکسري تجمعات پنهان در جامعه وجود دارند ،كه ميتوان يكي ديگر از مهمترين داليل افزايش
شيوع اين ويروس دانست .زندانها بهعنوان يكي از مراكز تجمعي و سربسته ،به دليل تراكم باالي جمعيت ،سلولهاي
كوچک با تهويه نامناسب و همچنين عدم رعايت مناسب بهداشت ،ميتواند خطر انتقال ويروس كرونا را به صورت تصاعدي
در افراد افزايش دهد .از طرفي تعداد قابل توجهي از زندانيان بيش از  60سال سن دارند كه يكي از عوامل تشديدكننده
ابتال به  COVID-19ميباشد .از اين رو در وضعيت پر مخاطره فعلي ،پيشگيري از ورود ويروس به زندانها و بازداشتگاه
ها ،رعايت نكات بهداشتي و داشتن قرنطينه موثر جهت كاهش تعداد مبتاليان امري ضروري است.
نتیجه گیری :زندانها بهعنوان يكي از بزرگترين مراكز تجمعي ،از چالش برانگيزترين اماكن پر ازدحام در جهت كنترل گسترش
عفونت و ابتال به  COVID-19ميباشند .و از آنجا كه شرايط اكثر زندانها براي گسترش بيماري مساعد است ،ابتال به كوويد
 19در زندانها امري اجتناب ناپذير است .اما ميتوان با رواج بهداشت عمومي و افزايش اقدامات پيشگيرانه ،ميزان ابتال و سرعت
انتقال ويروس كرونا ،در زندانيان را كاهش داد .اميد مي رود با تدابير مسئوالن ،مشاركت آگاهانه و فعال اقشار مختلف جامعه،
زنجيره كرونا در جوامع قطع گردد و آمار مبتاليان به اين ويروس كاهش يابد.
واژگان کلیدی COVID-19 ,prisons ,health care , SARS-Cov-2 :
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بررسی میزان رعایت دستور العمل های بهداشتی کووید 19دانشجویان تکنولوژی اتاق عمل
دانشگاه آزاد اسالمی مشهد در اتاق عمل
زهره رضایی نژاد

1

. 1عضو هيئت علمي تمام وقت گروه هوشبري،دانشكده پيراپزشكي،واحد مشهد،دانشگاه آزاد اسالمي،مشهد،ايران
Zohrehrezaie77@yahoo.com

زمینه و هدف  :بيماري كرونا به عنوان يک ويروس جديد همچنان در سراسر جهان رواج دارد و همواره اين بيماري به عنوان
تهديدي براي جوامع بشري محسوب مي شوند اين بيماري سبب نگراني زيادي شده است .استفاده از ماسک و شستشوي دست
و فاصله گذاري اجتماعي از دستور العمل هاي واجب االجرا براي كنترل اين بيماري هستند .
مواد و روش ها  :اين مطالعه به روش توصيفي –مقطعي بر روي  22نفر از دانشجويان رشته هوشبري حاضر بر بالين بيماران
دانشگاه آزاد اسالمي مشهد در سال  99انجام شد  .جهت جمع آوري داده ها از چک ليست محقق ساخته استفاده گرديد و
هريک از افراد جامعه پﮋوهش  3بار به صورت نا محسوس تحت مشاهده قرار گرفت تحيل داده ها با نرم افزار spssنسخه 19
انجام شد.
نتایج  :نتايج نشان داد از مجموع  240موقعيت رعايت پروتكل هاي بهداشتي كوويد  ، 19بيشترين سهم مربوط به ميزان
رعايت استفاده از ماسک ( ) %98و كمترين سهم مربوط به ميزان رعايت فاصله گذاري اجتماعي  )%45بود  .رعايت بهداشت
دست و پوشيدن دستكش در % 93موارد رعايت گرديد.
نتیجه گیری  :با توجه به نتايج اين مطالعه و حضور دانشجويان بر بالين و اهميت رعايت دقيق پروتكل هاي كوويد  19و
شيوع باالي اين ويروس ضرورت نظارت بيشتر برعايت اين مهم تاكيد گردد.
واژگان کلیدی  :پروتكل هاي بهداشتي ،كوويد  ،19اتاق عمل ،تكنولوژي اتاق عمل
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سالمند آزاری و اپیدمی کووید 19
مرضیه محمدزاده

1

.1دانشجوي دكتري تخصصي ،رشته سالمندشناسي ،دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ،تهران
Marzieh.mohamadzadeh@yahoo.com

زمینه و هدف  :طبق تعريف سازمان بهداشت جهاني ،سالمند آزاري عبارتند از انجام عملي منفرد يا تكرار شونده يا عدم انجام
عملي مناسب توسط افراد مورد اعتماد سالمند كه باعث ازار يا ضرر به او شود و به اشكال مختلف رها كردن ،سو استفاده جسمي،
جنسي ،ع اطفي ،غفلت و بهره برداري هاي مالي و مادي و در مكان هاي مختلف منزل ،بيمارستان ،خانه هاي سالمندي و ..ممكن
است بروز نمايد .شرايط مختلفي بر ميزان وقوع آن موثر است .در اين مقاله به بررسي سالمندآزاري در منزل در دوره اپيدمي
كرونا پرداخته مي شود.
مواد و روش ها  :اين مقاله به صورت مرور روايتي تهيه شده است .بررسي مقاالت با كليد واژه هاي ""elder Abuse
'and "covid 19محدود به سال  2020جستجو و از ميان  7مقاله مرتبط 5 ،مقاله جهت بررسي انتخاب گرديدند.
نتایج  :در دوران اپيدمي كوويد  ،19يكي از راه هاي پيشگيري از ابتال به آن در خانه ماندن است .در نتيجه سالمندان نيز مجبور
به گذراندن زمان بيشتري در منزل هستند هرچند كه سالمندآزاري در منزل و توسط اعضاي خانواده موضوعي ست كه به سال
ها قبل برمي گردد؛ اما در خانه ماندن اجباري ممكن است احتمال وابستگي سالمندان به ديگراعضاي خانواده را بيشتر و در
نهايت احتمال وقوع پديده سالمند آزاري را نيز در خانواده بيشتر نمايد .در خانه ماندن اجباري افراد مي تواند باعث افزايش
عكس العمل هاي منفي مانند خشم در مراقبين سالمندان شود .چراكه در اين دوران سطﺢ اختالفات خانوادگي به داليل مختلفي
از جمله از دست دادن شغل و فشار اقتصادي ،بسته بودن مدارس و افزايش نياز كودكان به آموزش والدين بيشتر مي شود و از
طرف ديگر ،طوالني شدن زمان قرنطينه و فاصله اجتماعي ،ترس از ابتال ،كمبود مواد غذايي الزم ،اطالعات ناكافي ،مرگ همسر
يا ساير بستگان ،مواجهه مكرر با اخبار مربوط به اپيدمي ،يادآوري حوادث استرسزاي قبلي ،مشكل در تعامل با اعضاي خانواده
و عدم فرصت بيان نگراني ها مي تواند به واكنش هاي رواني ناسازگارانه در سالمندان منجر و احتمال سالمند آزاري در خانواده
را بيشتر نمايد.
نتیجه گیری  :به دليل افزايش احتمال سالمند آزاري در دوران اپيدمي كوييد  19و ساير بحران ها ،ضروري ست كه
جهت آرم سازي و آموزش مهارت هاي مقابله با استرس و اضطراب در خانواده ها برنامه ريزي و همچنين بسترهاي
حمايتي فعال جهت سالمندان در جامعه ايجاد گردد.
واژگان کلیدی  :سالمند ،سالمندآزاري ،بحران ،كوويد 19
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سالمت روان سالمندان و کووید 19
مرضیه محمدزاده

1

.1دانشجوي دكتري تخصصي ،رشته سالمندشناسي ،دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ،تهران
Marzieh.mohamadzadeh@yahoo.com

زمینه و هدف  :بيماري كوويد 19-يک بيماري جديد ويروسي است .هيچ كس در برابر اين ويروس نوپديد مصون نيست و هر
فردي از هر گروه سني ممكن است به آن مبتال شود .همه گيري گسترده اين بيماري ،بسياري از جوانب زندگي افراد را تحت
تاثير قرار داده و چالش هايي را ايجاد كرده است كه پيامدهاي آن را بر سالمت روان افراد ميتوان مشاهده كرد.
مواد و روش ها  :اين مقاله به صورت مرور روايتي تهيه شده است .بررسي مقاالت با كليد واژه هاي "elderly
'mentale health" and "covid 19محدود به سال  2020جستجو و از ميان 10مقاله مرتبط 6 ،مقاله جهت
بررسي انتخاب گرديدند.
نتایج  :سالمندان به دليل كاهش ظرفيتهاي ذخيره ،فرسودگي دستگاههاي بدن ،و ابتال به بيماريهاي مختلف و متعدد  ،و
همچنين كاهش استقالل مادي و جسماني درمقايسه با ديگر گروههاي سني بزرگسال بيشتر درمعرض اختاللهاي رواني قرار
دارند ،لذا توجه به سالمت روان اين گروه از اولويت زيادي برخوردار است منابع استرسزاي متعدد در دوران بحران كرونا از جمله
طوالني شدن زمان قرنطينه و فاصله اجتماعي ،ترس از ابتال ،كمبود مواد غذايي الزم ،اطالعات ناكافي ،ضررهاي اقتصادي ،مرگ
همسر يا ساير بستگان ،تغيير در ساختار خانواده و جابجايي ،مواجهه مكرر با اخبار مربوط به اپيدمي ،يادآوري حوادث استرسزاي
قبلي ،مشكل در تعامل با اعضاي خانواده و عدم فرصت بيان نگرانيهاي در كنار آسيب پذيري هاي جسمي و رواني ذكر شده
مي تواند به واكنشهاي رواني ناسازگارانه در سالمندان منجر شود .از مشكالت شايع روانشناختي سالمندان در اين دوران،
احساس تنهايي و جدايي از اجتماع ،اختالل خواب و اشتها به دليل عدم تحرک بدني در اين دوران ،اضطراب و افسردگي و در
نهايت برخي اختالالت وسواسي است .ياس و نااميدي در اين دوران مي تواند به سمت اختالل افسردگي پيشرفت كند .بطوركلي
در نهايت ممكن است همراه با قرنطينه كردن افراد با افزايش تعداد اختالالت عاطفي بخصوص در جمعيت حاشيه نشين يا
محروم مواجه شويم.
نتیجه گیری  :سالمندان در اين دوران نياز به حمايتهاي عاطفي اعضاي خانواده و خدمات متخصصين سالمت دارند.
ولي با توجه به اينكه ميزان دسترسي يا مهارت سالمندان ايران در استفاده از خدمات روانشناختي و تكنولوژيهاي آنالين
كم است است؛ ضروري است كه سالمندان از حمايت و مشاركت كافي خانواده ،اطرافيان و مراقبين بهره مند و جهت
آموزش ،دادن آگاهي و هشدارهاي الزم سالمت روان سالمندان به مراقبين ،برنامه ريزي هاي الزم صورت پذيرد.
واژگان کلیدی  :سالمند ،سالمت روان ،كوويد 19
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بررسی ارتباط بین ردهی سنی بیماران سرطان پستانی دریافت کننده خدمات طب تسکینی با
میزان شفایافتگی آنان در سالهای  1394 -1397در استان گلستان
پویان اسدی ،1عبدالرحیم حزینی ،2جلیل شجاعی ،3معصومه لندرانی ،4ملینا مازندرانی،5حلیمه درویشی
.1مركز تحقيقات بهبود كيفيت مراقبتهاي ويﮋه ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني شهيد بهشتي ،تهران ،ايران
.2فوق تخصخ انكولوژي و طب تسكيني ،مركز طب تسكيني دانشگاه علوم پزشكي ايران ،تهران ،ايران
.3دانشجوي دكتري تخصصي پﮋوهشي مركز تحقيقات علوم بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران ،ساري ،ايران
.4باشگاه پﮋوهشگران جوان و نخبگان ،واحد گرگان ،دانشگاه آزاد اسالمي ،گرگان ،ايران
.5گروه روانشناسي باليني ،واحد ساري ،دانشگاه آزاد اسالمي ،ساري ،ايران
.6باشگاه پﮋوهشگران جوان و نخبگان ،واحد گرگان ،دانشگاه آزاد اسالمي ،گرگان ،ايرانhalime.darvishii@gmail.com

زمینه و هدف  :سرطان پستان يكي از شايعترين بدخيميهايي است كه زنان در سراسر جهان به آن مبتال ميشوند و
بروز آن در جهان و بويﮋه در كشورهاي در حال توسعه ،رو به افزايش است .سن ،مهمترين و چالش برانگيزترين عامل
خطر در اپيدميولوژي سرطان پستان ميباشد .ميانگين سني ابتال به سرطان پستان در كشورهاي در حال توسعه از جمله
ايران ،بيش از يک دهه كمتر از كشورهاي توسعه يافته گزارش شده است .مراقبتهاي حمايتي-تسكيني در مبتاليان به
سرطان اهميت بسيار زيادي دارد به طوريكه يكي از مراقبتهاي رايج كنترل سرطان در هر كشور محسوب ميگردد.
هدف از اين مطالعه ،بررسي ارتباط ردهي سني بيماران سرطان پستاني مراجعه كننده به مركز خدمات حمايتي-تسكيني
در سالهاي  1394-1397در استان گلستان با ميزان شفايافتگي آنان بود.
مواد و روش ها  :اين مطالعه از نوع توصيفي-مقطعي بوده و اطالعات الزم ابتدا با كسب رضايت آگاهانه از بيماران و
سپس با مراجعه به پرونده بيماران سرطان پستان كه از سال  1394تا 1397به مركز خدمات حمايتي-تسكيني كانون
مهر گلستان مراجعه كرده بودند ،استخراج شده است .برحسب مرور مقاالت مختلف13 ،ردهي سني به برحسب تعداد
(درصد) مراجعه به اين مركز به شرح  20تا  25سال 0 ،نفر ( 0درصد) 26 ،تا  30سال 12 ،نفر ( 3/13درصد) 31 ،تا 35
سال 44 ،نفر ( 11/5درصد) 36 ،تا  40سال 64 ،نفر ( 16/6درصد) 41 ،تا  45سال 77 ،نفر ( 20/1درصد) 46 ،تا 50
سال 76 ،نفر ( 19/8درصد) 51 ،تا  55سال 52 ،نفر ( 13/6درصد) 56 ،تا 60سال 29 ،نفر ( 7/6درصد) 61 ،تا  65سال،
 14نفر ( 3/7درصد) 66 ،تا  70سال 6 ،نفر ( 1/6درصد) 71 ،تا  75سال 5 ،نفر ( 1/3درصد) 76 ،تا  80سال 2 ،نفر (0/5
درصد) و  81تا  85سال 2 ،نفر ( 0/5درصد) ميباشد.
نتایج  :با بررسي پروندهها 383 ،بيمار سرطان پستاني يافت شدند كه برحسب تفكيک سال تشكيل پرونده ،در سال
 38 ،1394نفر ( 50/6درصد) ،در سال  41 ،1395نفر ( 41/8درصد) ،در سال  31 ،1396نفر ( 35/2درصد) و در سال
 41 ،1397نفر ( 33/6درصد) شفايافته ،شناسايي گرديد .بيشترين فراواني شفايافتگي در بين بيماران سرطان پستاني
مربوط به ردهي سني  46-50سال ( 20/5درصد) در اين  4سال ميباشد .در تمام اين  4سال در ردهي سني  26تا 30
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سال ،يک شفايافته وجود داشت و سال  1394در ردهي سني  76تا  80و نيز سال  1395در ردهي سني  66تا  70سال،
با يک شفايافته ،كمترين ميزان شفايافتگي را دارا بودند .بطوركلي ،از  151شفايافته ( 39/4درصد)  107نفر (70/8
درصد) ،در طيف سني  36-55سال در اين  4سال يافت شدند.
نتیجه گیری  :با توجه به ارزيابي آمار شفايافتگان در سالهاي  1394تا  ،1397كمترين ميزان اثربخشي خدمات
حمايتي -تسكيني براي بيماران سرطان پستاني مراجعه كننده به كانون مهر گلستان ،در ردهي سني  26-30سال و
بهترين ردهي سني براي پذيرش و شناسايي خدمات حمايتي-سكيني ،ردهي سني 46-50سال بدست آمد .لذا پيشنهاد
ميگردد جهت بهينهسازي خدمات حمايتي-تسكيني و حصول بيشترين اثربخشي و ميزان شفايافتگي در بيماران سرطان
پستان ،ردهي سني  45-55سال در اولويت نخست برنامهريزي جهت پذيرش اين خدمات حمايتي-تسكيني قرار گيرد.
واژگان کلیدی  :سرطان پستان ،ردهي سني ،خدمات حمايتي-تسكيني ،استان گلستان
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بررسی کیفیت خواب در بیماران تحت همودیالیزی
1

شهاب الدین طبایی ،1فرحناز فرنیا ،2محیا عظیمی ،3امیر محمد صادقیان

 .1دانشجوي پزشكي ،دانشكده پزشكي  ،كميته تحقيقات دانشجويي ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد ،يزد ،ايران
.2دكتري تخصصي پرستاري ،استاديار ،دانشكده پرستاري و مامايي ،مركز تحقيقات پرستاري و مامايي ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد
صدوقي يزد ،يزد ،ايران
 .3دانشجوي كارشناسي پرستاري ،دانشكده پرستاري و مامايي ،كميته تحقيقات دانشجويي ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد ،يزد،
ايران

زمینه و هدف  :در بيماران نارسايي مزمن كليوي كه طيفي از مشكالت جسمي ،رواني -اجتماعي و اقتصادي را تجربه
ميكنند ،همودياليز به عنوان يكي از درمانهاي جايگزين كليه محسوب ميشود نارسايي مزمن كليه و در نهايت دياليز مي
تواند كيفيت خواب بيماران را تحت تاثير قرار دهد .مطالعات اخير نشان داده اند كه بين محروميت از خواب ،خواب كم و
در كل اختالالت خواب با كاهش كيفيت زندگي و افزايش مرگ در بيماران همودياليزي رابطه وجود دارد.لذا با توجه به
اهميت موضوع مطالعه حاضر با هدف توصيف شواهد تحقيقاتي موجود در اين زمينه راهبردهاي بررسي كيفيت خواب در
بيماران تحت همودياليزي ست.
مواد و روش ها  :اين مطالعه از نوع مروري نظام دار است .جستجو در پايگاه هاي اطالعاتي PubMed ،Scopus ،SID
 Google scholar،با استفاده ازكليد واژه هاي فارسي"همودياليز" خواب " كيفيت خواب" ومعادل انگليسي آن ها
" "Sleep" hemodialysis" sleep qualityانجام شد  .معيارهاي ورود به مطالعه عبارت بود از :مقاله هاي تحقيقي
اصيل تمام متن انگليسي يا فارسي منتشر شده در مجالت الكترونيكي در بازه زماني پنج ساله  2020تا 2014در مورد
موضوع موردنظر بودند .نهايتاً  32مقاله حائز شرايط ورود به مطالعه را داشتند.
نتایج  :كيفيت خواب عموما در بيماران همودياليزي پايين است و در يک مطالعه بيان مي كند كيفيت خواب با كيفيت
ديالي ارتباطي ندارد .در يک مطالعه بيان مي كند كيفيت خواب بر كيفيت زندگي افرار تاثير گزار است .همچنين كيفيت
خواب با وضعيت تاهل و تعداد فرزندان و شيفيت دياليز ازتباط معنا داري دارد .در يک مطالعه ماساژپارا موثر بركيفيت
خواب بيمارن مي داند .و مصرف خوراكي عصاره گياه بابونه سبب بهبود كيفيت خواب بيماران همودياليزي مي گردد .و
تمرين مقاومتي حين دياليز باعث بهبود كيفيت خواب و آمادگي عضالني در بيماران همودياليزي مي شود.
نتیجه گیری  :با توجه به يافته ها اين چنين استنباط مي شود كه كيفيت خواب در بيماران همودياليز پايين است
است ولي به علت انجام مطالعات اندک ،روش هاي بهبود كيفيت خواب در بيماران همودياليز انجام مطالعات بيشتر در
اين زمينه توصيه مي شود و همچنين آموزش پرستاران و بيماران نيز بسيار مفيد مي باشد.
واژگان کلیدی  :همودياليز ،خواب ،كيفيت خوابSleep- hemodialysis, sleep quality ،
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بررسی سندرم پای بی قرار در بیماران تحت همودیالیز
محمد صادقیان،1فرحناز فرنیا ،2محیا عظیمی،3شهاب الدین طبایی

1

 .1دانشجو پزشكي ،دانشكده پزشكي ، ،كميته تحقيقات دانشجويي ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد ،يزد ،ايران
.2دكتري تخصصي پرستاري ،استاديار ،دانشكده پرستاري و مامايي ،مركز تحقيقات پرستاري و مامايي ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد
صدوقي يزد ،يزد ،ايران
 .3دانشجوي كارشناسي پرستاري ،دانشكده پرستاري و مامايي ،كميته تحقيقات دانشجويي ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد ،يزد،
ايران

زمینه و هدف  :نارسايي مزمن كليوي آخرين مرحله نارسايي مزمن كليه است كه نياز به درمان جايگزين با دياليز يا
پيوند كليه دارد .در حال حاضر 14000نفر در ايران همودياليز مي شوند.افراد تحت همودياليز با مشكالت متعددي از
جمله سندرم پاي بيقرار( )RLSمواجه هستند6.تا  83درصد از بيماران تحت همودياليز با اين عارضه روبرو مي شوند.
 RLSعارضه است كه فرد در آن احساس نا خوشايندي در اندام ها تحتاني خود دارد كه سبب يک اضطرارو نياز براي
حركت پا ها براي متوقف كر دن اين احساس مي شود.اين اختالل حركتي نورولوژيک با اختالل خواب همراه بوده و به
مرور زمان در بيماران تحت همودياليز ايجاد مي شود. .لذا با توجه به اهميت موضوع مطالعه حاضر با هدف توصيف
شواهد تحقيقاتي موجود در اين زمينه راهبردهاي بررسي سندرم پاي بي قرار در بيماران تحت همودياليزست.
مواد و روش ها  :اين مطالعه از نوع مروري نظام دار است .جستجو در پايگاه هاي اطالعاتي PubMed ،Scopus ،SID
 Google scholar،با استفاده ازكليد واژه هاي فارسي"همودياليز" سندرم پاي بي قرار " ومعادل انگليسي آن ها "
 hemodialysis "Restless Legs Syndrome"RLSانجام شد  .معيارهاي ورود به مطالعه عبارت بود از :مقاله هاي
تحقيقي اصيل تمام متن انگليسي يا فارسي منتشر شده در مجالت الكترونيكي در بازه زماني پنج ساله  2020تا2014
در مورد موضوع موردنظر بودند .نهايتاً  28مقاله حائز شرايط ورود به مطالعه را داشتند.
نتایج  :در يک مطالعه بيان مي كند نمره كيفيت زندگي بيماران تحت همودياليز مبتال به اين سندرم پايين است.
همچنين انجام تمرينات ثبات مركزي  ،و ورزش هاي كششي در اين سندرم موثر است.در يک مطالعه سطﺢ فرتين را با
اين سندرم مرتبط نمي داند و سابقه خانوادگي مي تواند در ايجاد اين سندرم موثر باشد .در يک مطالعه بيان مي كند
مصرف اسيد فوليک به عنوان يک داروي ارزان و كم عارضه مي تواند در درمان اصلي و يا مكمل در كنار درمان هاي ديگر
مفيد باشد .از روغن گليسرين و ماساژافلورچ نيز مي توان به عنوان يک درمان مكمل استفاده كرد.
نتیجه گیری  :با توجه به يافته ها اين چنين استنباط مي شود سندرم پاي بي قرار براي بيماران تحت همودياليز بسيار
آزاردهنده بوده و به علت انجام مطالعات اندک ،روش هاي بهبودسندرم پاي بيقراردر بيماران تحت همودياليز انجام
مطالعات بيشتر در اين زمينه توصيه مي شود و همچنين آموزش پرستاران و بيماران نيز بسيار مفيد مي باشد.
واژگان کلیدی  ,hemodialysis ،RLS،Restless Legs Syndrome :همو دياليز ،سندرم پاي بيقرار
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 COVID-19و سالمت روان در سالمندان :مطالعه مروری
طیبه صنعتی  ، 1نگار حاجی نسب، 2مجتبی کریمی

3

.1كارشناس ارشد سالمت سالمندي ،دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي  -درماني شهيد صدوقي ،يزد ،ايران
.2كميته تحقيقات دانشجويي ،دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني ايران ،تهران ،ايرانHajinasab.n@iums.ac.ir
.3دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي  -درماني شهيد صدوقي ،يزد ،ايران

زمینه و هدف :شيوع جهاني ويروس نوظهور ، SARS-Cov-2جوامع مختلفی را كامال بهخود درگير كرده است .اما
سالمندان بهدليل تضعيف سيستم ايمني بدن و بيماريهاي مزمن زمينهاي ،از آسيبپذيرترين گروههاي جامعه در برابر
ابتال به  COVID-19هستند .بيشترين ميزان مرگ و مير در اثر كرونا نيز به سالمندان اختصاص دارد .با توجه به اثرات
روانشناختي گسترده پاندمی  ،COVID-19بر روي افراد جامعه ،مطالعه حاضر باهدف بررسي تاثير همهگيري  COV19بر
سالمت رواني سالمندان ،مبتني بر شواهد علمي انجام شد.
مواد و روش ها  :در پﮋوهش حاضر از نوع مروري ) (narrative reviewبا استفاده از جستجوي كليدواژه هاي
تخصصي  Aged/elderly/ COVID-19/SARS-Cov-2/Mental healthدر پايگاه هاي اطالعاتي Google
 Sid ،PubMed ،Scopus،Web of science ،scholarو  Magiranاز تاريخ 20فوريه 2020الي 20سپتامبر
2020انجام شد؛ درمجموع از تعداد  56مقاله بهدستآمده که با توجه به معیارهای ورود و خروج تعداد  35مقاله،
مورد مرور نهايي قرار گرفت و اطالعات مورد نظر جهت دستيابي به اهداف پﮋوهش مورد واكاوي قرار گرفت.
نتایج  :فشارخون باال ،مشكالت قلبي و عروقي و مشكالت تنفسي ،جز شايعترين مشكالت دوران سالمندي است كه
هركدام ،ميتوانند يک عامل خطر براي ابتال به  COVID-19قرار گیرند .سالمندان عالوهبر اينكه از لحاظ جسمي،
بيش از ديگران در معرض خطر ابتال به كرونا هستند ،تاثير پيامدهاي رواني اجتماعي بحران كرونا بر كيفيت زندگي آنها
نيز بسيار محسوس است .افزايش احتمال ابتال به كوويد  19و همچنين رعايت فاصله اجتماعي و قرنطينه ،به عنوان توصيه
هاي اصلي براي سركوب انتقال ويروس ،ممكن است سطﺢ بااليي از اضطراب و استرس رواني ،در افراد مختلف جامعه به
خصوص سالمندان ايجاد كند .يافتهها حاكي از آن است ،در طي اپيدمي  ،COVID-19عدم تعامل و فاصله اجتماعي
موجب تشديد افزايش خطر افسردگي و اضطراب در افراد مسن ميشود .واقعيت انكارناپذير در شرايط بحراني فعلي ،توجه
و حمايت بيش از پيش ،از سالمندان هم از نظر جسمي و هم رواني و اقدامات پيشگيرانه درجهت عوارض جبران ناپذير
بعدي ،به اين گروه حساس امري ضروري است.
نتیجه گیری  :افسردگي جزئي ناگزير از فرآيند پيرشدن ميباشد .بنابراين تنهايي بهوجود آمده در زمان قرنطينه در
دوران پاندمي كرونا ،از جمله مسائلي است كه ميتواند باعث زوال عقل و رفتار و افكار خودكشي شده و افسردگي
سالمندان را تشديد کند و خطر ابتال به اختالالت رواني را در اين افراد افزايش دهد .بر همين اساس در كنار رعايت
توصيههاي بهداشتي توسط سالمندان ،سالمت روان آنها نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.
واژگان کلیدی Aged ,elderly ,COVID-19 ,SARS-Cov-2 ,Mental health :
58

خودکارآمدی در مورد بیماری کروناویروس (کووید)19-
محبوبه دادفر ، 1سیامک سندگل

2

 .1دكتري تخص صي روانشناسي باليني ،دانشكده علوم رفتاري و سالمت روان و دانشكده بهداشت ،كميته دانشجويي مركز مطالعات و
توسعه آموزش علوم پزشكي ( ،)EDCدانشگاه علوم پزشكي ايرانmahboubehdadfar@yahoo.com
 .2معاونت دانشجويي و فرهنگي ،اداره امور خوابگاه ها ،دانشگاه علوم پزشكي ايران

زمینه و هدف :امروزه ،بيماري كوويد 19-بخش قابل توجهي از بار جهاني بيماري ها را تشكيل مي دهد .باورهاي
خودكارآمدي در مديريت بيماري به اطمينان و اعتماد افراد در توانايي آنها براي انجام موفقيت آميز رفتارهاي خاص
مرتبط با سالمتي اشاره دارد .اهداف اين پﮋوهش عبارتند از( :الف) ايجاد مقياس خودكارآمدي در مورد بيماري كروناويروس
(كوويد )19-و (ب) بررسي تأثير خودكارآمدي بر بيماري كروناويروس (كوويد.)19-
مواد و روش ها :اين پﮋوهش مقطعي توصيفي بود .در پﮋوهش حاضر نمونه اي در دسترس و داوطلب از  66دانشجوي
پزشكي ساكن سه خوابگاه دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي ايران در تاريخ  30تير ماه  1399با استفاده از فرمول كوكران
انتخاب شد .ابزار پﮋوهش مقياس خودكارآمدي در مورد بيماري كروناويروس (كوويد )19-بود .داده ها با استفاده از نرم
افزار  SPSSنسخه  26تحليل شدند.
نتایج :ميانگين سني دانشجويان  ،24/22انحراف معيار  2/44بود 66/7 .درصد از دانشجويان دختر بودند .يافته ها نشان
داد كه فقط  9دانشجو ( 13/6درصد) عبارت ( 1من نمي دانم بيماري كوويد  19چگونه بر من تأثير خواهد گذاشت ).را
انتخاب كردند كه نشانگر كمبود دانش و خودكارآمدي پايين است 9 .دانشجو ( 22/73درصد) عبارات  3و  4را انتخاب
كردند كه بيانگر دانش كافي اما خودكارآمدي پايين است .از بين دانشجويان 42 ،نفر ( 63/6درصد) عبارت  5را تأييد
كردند كه نشان دهنده دانش كافي و خودكارآمدي باال است.
نتیجه گیری :اين پﮋوهش شواهدي را در مورد مفيد بودن مقياس خودكارآمدي بيماري كروناويروس (كوويد )19-براي
ارزيابي خودكارآمدي در دانشجويان ارائه مي دهد .به طور كلي  24دانشجو ( 36/4درصد) خودكارآمدي پايين در باره
بيماري كروناويروس (كوويد )19-را گزارش كردند .بر اساس اين يافته ها آموزش براي ارتقاي خودكارآمدي در امور
مرتبط با سالمتي طي همه گيري بيماري كوويد 19-ضروري بنظر مي رسد.
واژگان کلیدی :خودكارآمدي ،بيماري كروناويروس (كوويد ،)19-دانشجويان پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي ايران
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ارتقاء حیطه روانی حرکتی دانشجویان پرستاری با ظهور اپلیکیشنهای آموزشی :مروری
سیستماتیک
الهه شهبازی ،1شیالن عزیزی ،2شکوفه زارعی ،2زینب السادات موسوی فرد ،2اشرف بیرامی

2

 .1دانشجوي كارشناسي پرستاري ،گروه پرستاري ،واحد بندرعباس ،دانشگاه آزاد اسالمي ،بندرعباس ،ايران
elahe.shahbazi98@yahoo.com
. 2هيات علمي ،گروه پرستاري ،واحد بندرعباس ،دانشگاه آزاد اسالمي ،بندرعباس ،ايران

زمینه و هدف :پيشرفت در فناوري اطالعات و تاثير آن بر علوم مختلف از جمله علوم پزشكي فرصت هايي را براي ايجاد محيط
هاي يادگيري با تاكيد بر يادگيري يادگيرنده محور فراهم نموده است .پرستاري به عنوان يكي از مهم ترين و پرطرفدارترين
رشته هاي علوم پزشكي ،سعي داشته از طريق گوشيهاي هوشمند و اپليكيشنهاي موجود در آن بستر مناسبي براي دسترسي
به منابع و ا طالعات گسترده در نظام سالمت ايجاد كرده و به عنوان ابزارهايي براي يادگيري دانشجويان جهت دستيابي به اهداف
يادگيري كمک نمايد .هدف از اين مطالعه مرور سيستماتيک ،بررسي وضعيت حيطه رواني-حركتي دانشجويان پرستاري با
بكارگيري اپليكيشنهاي آموزشي است.
مواد و روش ها :در اين مطالعه مروري سرريسررتماتيک جسررتجو در پايگاههاي اطالعاتي Scopus ،Web of sciences
Magiran ،SID ،,PubMedدر فاصررله سررالهاي  2010تا  2020و با اسررتفاده از كليدواژههاي "حيطه رواني-حركتي"،
"مهارت""،عملكرد" " ،دانشجويان پرستاري " "،اپليكيشن آموزشي" و معادل انگليسي آن انجام شد جستجوي مقاالت بدون
محديت در نوع مطالعه بود .پس از انجام جستجو اوليه 67 ،مقاله ،به دست آمد .بعد از بررسي عميق تر توسط پﮋوهشگران 12
مقاله داخلي و خارجي متناسب با هدف مطالعه جهت تدوين مطالعه حاضر استفاده شد.
نتایج :مقاالت موردبررسي حاكي از اين موضوع بودندكه اپليكيشنهاي آموزشي رويكرد جديدي است كه امكان يادگيري و
دسترسي آسان را براي اكثر موضوعات ،در هر شرايط زماني و مكاني براي هر نوع يادگيرنده اي فراهم نموده است .اين اپليكيشنها
با ايجاد يادگيري نسبتا دائمي و طوالني مدت ،دقت و عملكرد دانشجويان را در انجام فعاليت هاي مهارتي افزايش ميدهد .نتايج
مطالعات نيمه تجربي نشان از بهبود مهارتهاي رواني -حركتي در دانشجويان پرستاري استفاده كننده از اپليكيشن هاي آموزشي
در مقابل آموزش معمول دارد.
نتیجه گیری :نتايج تحقيقات مبني بر نقش موثر اپليكيشن هاي آموزشي بر مهارت و عملكرد دانشجويان پرستاري در محيط
هاي باليني ،مي تواند توجه برنامه ريزان آموزشرري را جهت اسررتفاده از اين نوع آموزش مكمل جلب نمايد .از آنجايي كه حيطه
رواني -حركتي در بالين بيش از حيطه شرررناختي و عاطفي ضررررورت دارد توجه به آموزش هاي مكمل عالوه بر آموزش هاي
روتين پيشنهاد مي گردد.
واژگان کلیدی :حيطه رواني-حركتي ،مهارت ،عملكرد ،دانشجويان پرستاري ،اپليكيشن آموزشي
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گیاه های دارویی در کاهش درد پس از جراحی(مروری نظام مند)
عارفه خالقی دهشیری، 1خدیجه نصیریانی،2ام لیلی خالقی دهشیری ،3فاطمه نصیریانی

4

.1دانشجوي كارشناسي پرستاري ،دانشكده پرستاري و مامايي ،كميته تحقيقات دانشجويي ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد ،يزد،
ايرانArefekhaleghi1999@gmail.com
. 2دكتري تخصصي پرستاري ،استاديار ،دانشكده پرستاري و مامايي ،مركز تحقيقات پرستاري و مامايي ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد
صدوقي يزد ،يزد ،ايران
.3كاردان اتاق عمل ،بيمارستان شهيد صدوقي يزد  ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد ،يزد ،ايران
 .4كارشناس بهداشت خانواده  ،مركز جامع سالمت حضرت ابوالفضل  ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد ،يزد ،ايران

زمینه و هدف :درد ازجمله شكايت هاي مهم بيماران بعداز عمل جراحي مي باشد .مطالعات نشان ميدهد كه با وجود
مسكنهاي مختلف  77درصد بيماران بستري در بخشهاي جراحي دچار درد هستند .براي كاهش اين درد ميتوان از داروهاي
مختلف ازجمله ضد دردهاي شيميايي وياضد دردهاي گياهي استفاده كرد كه امروزه با توجه به عوارض جانبي ضددردهاي
شيميايي ضددردهاي گياهي مورد توجه قرار گرفته اند .لذا هدف از مطالعه حاضر مروري بر پﮋوهش هاي انجام گرفته در اين
زمينه است.
مواد و روش ها :اين مطالعه از نوع مروري نظام مند است و با جستجو در پايگاه هاي اطالعاتيGoogle ، Pub med
SID،Scholerبا استفاده از كليد واژه هاي گياه هاي دارويي ،درد ،جراحي و كليدواژه هاي " "”" Medicinal plants
"the pain " Surgeryمي باشد.معيار هاي ورود به مطالعه عبارت بودند از :مقاله هاي تحقيقي اصيل تمام متن انگليسي يا
فارسي منتشر شده درمجالت الكترونيكي دربازه زماني يک ساله 2019تا 2020در مورد موضوع مورد مطالعه بود و درنتيجه 5
مطالعه حايز شرايط ورود به مطالعه شدند.
یافته ها  :در مطالعاتي با توجه به اثر ضدالتهاب و ضددرد نعنا و گل مغربي استفاده از اين دوداروي گياهي به جاي مسكنهاي
غيراستروييدي كه عوارض گوارشي دارند در درمان درد پس از جراحي توصيه ميشوند.عالوه بر ان استفاده از گياه گل گاوزبان
كه به عنوان يكي از گياهان درماني مهم در طب سنتي ايراني است باعث كاهش شدت درد بعد از جراحي وافزايش طول تاج
كلينيكي يادشده است .بيشتر مطالعات نشان داده اند فالونوئيدها به عنوان يک گروه مولكول ضد التهاب  ،ضد درد و آنتي
اكسيداني هستند .در مطالعه ي ديگر بيان شده است كه عصاره آب پانچ فورون panch phoronكه تركيبي از دانه هاي
گياهي رازيانه وخردل سياه ,زيره سبز ,سياهدانه ,شنبليله هستد اثرات ضد درد و ضد التهابي قابل توجهي دارداز اين رودر كاهش
درد پس از جراحي عصب سياتيک در موش ها موثر بودند كه ممكن است بعدها به عنوان مسكن بعد از عمل نيز عمل كند.
نتیجه گیری:با توجه به اين كه درد پس از جراحي از مشكالت عمده در اعمال جراحي مي باشد به علت مطالعات اندک نياز
به انجام مطالعات بيشتر در اين زمينه براي يافتن راهي جهت بهبود درد پس از جراحي مي باشد.
واژگان کلیدی :گياه هاي دارويي ،درد ،جراحيMedicinal plants ,the pain, Surgery ,
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بررسی تاثیر موسیقی براضطراب بیماران
محمد صادقیان، 1فرحناز فرنیا، 2محیا عظیمی، 3شهاب الدین طبایی

1

 .1دانشجو پزشكي ،دانشكده پزشكي ، ،كميته تحقيقات دانشجويي ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد ،يزد ،ايران
.2دكتري تخصصي پرستاري ،استاديار ،دانشكده پرستاري و مامايي ،مركز تحقيقات پرستاري و مامايي ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد
صدوقي يزد ،يزد ،ايران
 .3دانشجوي كارشناسي پرستاري ،دانشكده پرستاري و مامايي ،كميته تحقيقات دانشجويي ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد ،يزد،
ايران

زمینه و هدف  :همه ي افراد تقريبا به طور روزمره با اضطراب روبرو مي شوند .اضطراب يک پاسخ هيجاني ذهني به
عامل استرس زا ميباشد .اضطراب طبيعي يک احساس منتشر ،ناخوشايند و اغلب مبهم است كه با يک يا چند شاخخ
فيزيكي مانند احساس خالي شدن سر دل،تنگي قفسه سينه ،تپش قلب ،تعريق ،سردرد ،احساس دفع ادرار ،بيقراري و
ميل به حركت مشخخ مي شود .موزيرک درماني برراي كراهش اضرطراب و نراراحتي  ،قردمتي تراريخي دارد .به طوري
كه مصرريان از موزيرک درمراني برراي درمران نازايي زنان و ايرانيان از صرداي عرود برراي معالجره بسرياري از بيماري
ها استفاده مي كردند.همچنين موزيرک برا انحرراف حواس و كاهش تمركرز بيمرار از محررک هراي اضرطراب آور باعث
كاهش احساس درد و اضطراب بيمرار مري گرردد.
مواد و روش ها  :اين مطالعه از نوع مروري نظام دار است .جستجو در پايگاه هاي اطالعاتي PubMed ،Scopus ،SID
 Google scholar،با استفاده ازكليد واژه هاي فارسي"اضطراب" بيماران" موسيقي" موسيقي درماني" ومعادل
انگليسي آن ها" " music " music therapy" patients " Anxietyانجام شد  .معيارهاي ورود به مطالعه عبارت
بود از :مقاله هاي تحقيقي اصيل تمام متن انگليسي يا فارسي منتشر شده در مجالت الكترونيكي در بازه زماني پنج ساله
 2020تا 2014در مورد موضوع موردنظر بودند .نهايتاً  41مقاله حائز شرايط ورود به مطالعه را داشتند.
نتایج  :با توجه مطالعات انجام شده در يک مطالعه بيان مي كند اضطراب بيماران مبتال به مولتيپل اسكروزيس بعد از
موسيقي درماني كاهش يافت همچنين در يک مطالعه بيان مي كندموسيقي بر عالئم حياتي تأثيري نداشت ،ولي باعث
كاهش معني دار اضطراب مي شود .موسيقي سبب كاهش خونريزي در طي عمل سزارين مي شود .در يک مطالعه
موسرريقي درمانرري جهررت كاهررش اضطررراب و متعادل سررازي ضربرران قلررب بيمرراران موثر ميداند.از طرفي
درپﮋوهش صورت گرفته ماساژسوئدي نسبت به موسيقي درماني مفيد تر مي داند.همچنين موسيقي ،بهويﮋه از نوع آشنا،
ميتواند اثرات مثبتي در زمينه كاهش اضطراب ،درد و كنترل برخي از عاليم حياتي بيماران داشته باشد.
نتیجه گیری  :با توجه به يافته ها اين چنين استنباط مي شود كه كه موسيقي درماني بر اضطراب بيماران موثر است
همچنين گوش دادن به موسيقي يک عمل ساده ،ارزان ،ايمن ،مؤثر ،كارآمد است كه ممكن است جايگزين مناسبي براي
داروهاي ضد اضطراب باشد ولي به دليل انجام مطالعهات اندک در زمينه تاثير موسيقي بر عالئم حياتي و  ...انجام
مطالعات بيشتر توصيه ميشودو آموزش پرستاران و بيماران نيز بسيار مفيد مي باشد.
واژگان کلیدی  :اضطراب بيماران ،موسيقي ،موسيقي درمانيmusic , music therapy, patients Anxiety ،
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coronavirus and post-accident stress disorder: A systematic review
Mohammad amin masoumi1, Zeinab sadat moosavi fard2, Ashraf beirami2, Shekufe
zaree2, Shilan Azizi2
1. BSc in Nursing, Department of Nursing, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University,
Bandar Abbas, Iran
aminnurse2035@yahoo.com
2.Faculty of nursing, Department of Nursing, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University,
Bandar Abbas, Iran.

Background: Infectious disease caused by Coronavirus is one of the most unknown and
threatening pandemics in the world, which has been associated with many complications
and deaths so far. Mental disorders including post-traumatic stress disorder is one of the
most important complications of this disease.
Material and Methods: This article is a systematic review article for which 36 related
articles are indexed in Google Scholar, Up ToDate, PubMed, Scopus were examined.
Among them, 15 articles that were most related to the title of the research were used to
write this article.
Results: Half of the people who have faced disasters and accidents suffer from mental
disorders, of which post-accident stress disorder is one of these disorders. Findings from
the present study showed that in people recovering from coronavirus disease, stress
disorder it has increased dramatically since the accident. In healthy people without
coronavirus, fear of getting sick, prolonged quarantine,the illness and death of those
around them has been a factor in increasing the likelihood of this disorder. Among
healthcare professionals, fear of disease transmission, fatigue, prolonged pandemics,
frustration, insufficient information about the disease, lack of effective drugs and
vaccines, have increased the risk of developing this mental disorder in this group.
Conclusions: Coronavirus disease can have several effects on community mental health,
So to reduce complications psychology of this disease on patients, recovering people,
health care personnel and other people in the community should be effectively planned
for counseling and necessary interventions.
Keywords: Post-accident stress disorder, Coronavirus, mental illnesses
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سواد سالمت  ،شاخص های کفایت مراقبت های دوران بارداری برمیزان پیامدهای هنگام
تولد نوزاد  ،در زنان باردار شهر زاهدان سال 1398
مهدیه گلشن ، 1محدثه گلشن ، 1فرناز کیخا  ،1حسین انصاری ، 2مریم سراجی

3

.1كارشناس بهداشت عمومي – عضو كميته تحقيقات دانشجويي،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  ،زاهدان ايران
.2دانشيار اپيدميولوژي-مركز تحقيقات ارتقاءسالمت ،دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  ،زاهدان  ،ايران
. 3استاديار آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت  ،مركز تحقيقات ارتقاءسالمت ،دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  ،زاهدان  ،ايران
serajimartam@gmail.com

مقدمه :سواد سالمت مادر ،ازطريق بهبود كيفيت مراقبت هاي دوران بارداري بر سرانجام بارداري تاثيرگذار است .توجه به
اهميت سالمت مادران باردار منجر به سالمت نوزاد و در نهايت سالمت جامعه مي گردد .سواد سالمت و آگاهي از مراقبتهاي
دوران بارداري ميزان مرگ و مير مادران و نوزادان را كاهش داده ،سطﺢ سالمت مادران و نوزادان را افزايش داده ،از تحميل
هزينه هاي اضافي بر دوش سيستم سالمت كاسته و به طور كلي يكي از ارزشمندترين و اقتصادي ترين برنامه هاي بهداشتي و
درماني اوليه مي باشند .از اين رو مطالعه حاضر را به منظور بررسي ارتباط بين سواد سالمت و شاخخ هاي كفايت مراقبت هاي
دوران بارداري برميزان پيامدهاي هنگام تولد نوزاد ،انجام شده است.
روش کار :اين مطالعه توصيفي تحليلي به روش مقطعي در سال  1398بر روي  113مادر باردار مراجعه كننده به پايگاه هاي
سالمت شهر زاهدان صورت گرفت .افراد به روش نمونه گيري چند مرحله اي انتخاب شدند .براي جمع آوري داده ها از دو
پرسشنامه سواد سالمت مادري و نتايج بارداري( )MHLAPQو يک چک ليست استفاده گرديد.تجزيه و تحليل داده ها با استفاده
از نرم افزار  SPSSو آزمون هاي مجذوركاي T ،مستقل و يا ضريب همبستگي استفاده شد .ميزان  Pكمتر از  0,05معني دار
در نظر گرفته شد.
یافته ها :در اين مطالعه ميانگين سطﺢ سواد سالمت مادران باردار  54,5±6,6بود و  34,5درصد از مادران شركت كننده در
اين مطالعه تحصيالت دانشگاهي داشتند .يافته هاي اين مطالعه نشان مي دهد كه بين سواد سالمت و كفايت مراقبت بارداري
رابطه معنا داري وجود دارد( .)0.037< P-Valueهمچنين رابطه معنا داري بين كفايت مراقبت بارداري و وزن هنگام تولد
وجود دارد (.)0,04< P-Value
بحث و نتیجه گیری  :براساس نتايج اين بررسي به نظر مي رسد كه شاخخ كفايت مراقبت بارداري و سواد سالمت پيش بيني
كننده وزن هنگام تولد بودند و سياستگذاران و برنامه ريزا ن بايد اهميت تاثير كفايت مراقبت بارداري بر وزن هنگام تولد و نمره
آپگار نرمال را مد نظر داشته باشند و در سواد سالمت افراد برنامه هاي مداخله اي داشته باشند  .با اجراي دقيق برنامه هاي
آموزش بهداشت و ارتقاي كيفيت مراقبت هاي دوران بارداري به نظر مي رسد بتواند به ميزان قابل توجهي به كاهش پيامد هاي
نامطلوب هنگام تولد نوزاد منجر شود.
واژگان کلیدی :سواد سالمت ،شاخخ كفايت مراقبت بارداري ،مراقبت هاي دوران بارداري
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Farnaz Keikha1, Hossein Ansari2, Mahdieh Golshan1, Mohadeseh Golshan1, Maryam
Seraji3
1. Public Health Expert, Member of Student Research Committee, Zahedan University of Medical
Sciences, Zahedan, Iran
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Serajimaryam@gmail.com

Introduction & Aim: Adolescence is a complex, sensitive and multidimensional period in
human development process. One of the factors that plays an essential role in the growth and
maturity of adolescents is nutrition. Proper nutrition during this period of life can affect the
quality and quantity of growth and especially puberty. In this regard, health literacy of
adolescents is of particular importance, because people with high levels of health literacy have
better health outcomes than individuals with limited health literacy.
Materials and Methods: The present study is an experimental intervention that was conducted
on 15-18 years old female adolescents studying in high schools of Zahedan, Iran. The data
collection tools in this study consisted of three questionnaires. Health literacy data were
collected by HELMA questionnaire, whose validity and reliability have been proven by
Cronbach's alpha coefficient of 0.95. Nutritional performance was assessed by the Nutritional
Performance Questionnaire of Jalili et al (2017), whose validity and reliability in this study
were evaluated with Cronbach's alpha coefficient of 0.71. Necessary trainings with posters and
educational booklets (designed by the researcher) as well as PowerPoint were delivered in 3
sessions of 45 to 60 minutes. One month after the last session, a post-test was carried out in the
control and intervention groups. The SPSS software version 26 was used to analyze the data.
Results: The results showed a significant difference between health literacy and nutritional
performance of students in the two groups of intervention and control after the intervention (Pvalue <0.001), so that educational intervention increased the health literacy and nutritional
performance of students. Also, a significant and positive relationship was found between
students' health literacy and nutritional performance (P-value <0.05).
Conclusion: According to the results of present study, it is necessary for policy makers and
planners to improve the health literacy of adolescents and students through intervention
programs to promote health literacy, increase awareness and attitude, and improve nutritional
behaviors of adolescents.
Keyword: Health literacy, Nutritional performance, Students
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ارتقا سالمت پرستاران با شناسایی عوامل موثر بر تنش اخالقی :مروری سیستماتیک
فاطمه خندانی ،1شیالن عزیزی ،2شکوفه زارعی ، 2زینب السادات موسوی فرد ،2اشرف بیرامی
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.1دانشجوي كارشناسي پرستاري ،باشگاه پﮋوهشگران جوان و نخبگان ،گروه پرستاري ،واحد بندرعباس ،دانشگاه آزاد اسالمي ،بندرعباس،
ايرانfatemeh.khandani78@yahoo.com
.2هيات علمي ،گروه پرستاري ،واحد بندرعباس ،دانشگاه آزاد اسالمي ،بندرعباس ،ايران

زمینه و هدف  :تنش اخالقي زماني تجربه مي شود كه انسان از انجام عملي درست بازداشته شده و يا مجبور به كاري شود كه
ميداند نادرست است .پرستاري از جمله حرفه هايي با شيوع باالي تنش اخالقي است .با توجه به پيامدهاي چون دلسردي از
زندگي حرفه اي ،نارضايتي شغلي ،كاهش اعتماد بنفس و افسردگي؛ الزم است با شناخت عوامل موثر بر آن و اقدام براي ارتقا
سالمت پرستاران پيشگيري اوليه انجام گيرد  .اين مطالعه با هدف ارتقا سالمت پرستاران با شناسايي عوامل موثر بر تنش اخالقي
انجام گرفت.
مواد و روش ها :در اين مقاله مروري سيستماتيک ،ابتدا  75مقاله انگليسي و فارسي جستجو شده در پايگاههاي معتبر Web

 Magiran ،Iranmedex PubMed, Wiley ،SID ،of Scienceبا كليدواژههاي ارتقا سالمت ،پرستار ،تنش اخالقي و اخالق
و معادل انگليسي آن بدون محدوديت در زمان و نوع مطالعه شناسايي شدند .سپس با بازخواني مقاالت و بررسي بيشتر از 17
مقاله متناسب با موضوع و هدف مطالعه ،براي تدوين مقاله حاضر استفاده شد.
نتایج :بررسي مطالعات انجام شده نشان داد پرستاران بخش مراقبت هاي ويﮋه داراي باالترين تنش اخالقي بودند .رابطه معنيدار
نوع بخش و ميزان تنش اخالقي پرستاران نشان دهنده تنش باالتر در بخشهايي با مراقبت تهاجميتر است .بنا به خودگزارشي،
پرستاران هنگام ارائه مراقبت در شرايط غيرايمن بهدليل كمبود نيرو دچار بيشترين ميزان تنش ميشوند .همچنين ميزان
تحصيالت ،نوع نوبت كاري و وضعيت شغلي با ميزان تنش اخالقي ارتباط معنيداري را نشان داد .استقالل حرفهاي ،سابقه كار،
خودكارامدي و تنآرامي با رابطه معكوس ،از ديگر عوامل مرتبط با تنش اخالقي در پرستاران محسوب ميگردند.
نتیجهگیری :شيوع باالي تنش اخالقي در بخش هاي ويﮋه ،توجه خاص مديران پرستاري به اين گروه از پرستاران را ميطلبد.
تا با شناسايي عوامل موثر بر آن بر روي راهكارهاي مقابله با تنش اخالقي و عوامل كاهنده آن تمركز داشته باشند چراكه
پيامدهاي منفي آن متوجه پرستار ،بيمار و در نتيجه كيفيت مراقبتهاي پرستاري خواهد بود .و اين مشكالت نشاندهنده اهميت
باالي ارتقا سالمت پرستاران و انجام اقداماتي براي كاهش تنش اخالقي در آنها است .لذا ايجاد شرح وظايف منظم براي هر
پرستار و جبران كمبود نيرو پيشنهاد ميگردد.
واژگان کلیدی :ارتقا سالمت ،پرستار ،تنش اخالقي ،اخالق
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Evaluation of risk factors for depression in the elderly: A Systematic
review
Meade Jomehpour Isini1 , Shekufe Zarei2 , Ashraf Beirami2, Shilan Azizi2, Zeinab Sadat
Moosavifard2
1. Department of Nursing, student of Nursing, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University,
Bandar Abbas, Iran. maedeh.jomepoor@yahoo.com
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Background: Today, the aging population is growing due to medical advances and rising
life expectancy. Studies show an increasing number of psychiatric disorders among the
elderly population in different communities. Depression is one of the most common
psychiatric disorders in the elderly that affects all aspects of their quality of life and
increases the risk of suicide and health care costs. Considering the importance of
depression as one of the most common psychiatric disorders in old age and its significant
effect on the quality of life of the elderly, the present study was conducted to investigate
the risk factors for depression in the elderly.
Material and Methods: The present study was conducted by systematic review. To access
the content related to risk factor for depression and elderly, articles indexed in databases
Science Direct, PubMed, Scopus, Google scholar, SID, Magiran, ISC were used. Keywords
including depression, risk factor, elderly and mental health were searched over 2005 to 2020.
According to the defined criteria, finally 15 Full text articles were reviewed in this study.
Results: The results of the present study showed that depression is the most common
psychiatric disorder in the elderly. Risk factors of depression in old age include: feeling
lonely due to rejection, feeling of anonymity and aimlessness due to retirement, physical
problems due to illness and disability and chronic and severe pain, fear of death, worry
due to financial problems. Although the rate of depression in old age is higher than in
youth, but this disorder is rarely diagnosed in old age and only 10% of patients are treated.
Conclusions: A systematic review of previous research shows that the prevalence of
depression in the elderly is increasing. The identification of high-risk persons in the early
stages of the disease is very important in reducing the morbidity of depression in the
elderly. Therefore, strategies should be developed to reduce the risk factors for
depression, prevention, diagnosis and treatment in the elderly, because depression can
exacerbate physical illness and lead to premature death. Strategies such as regular
screening and increasing psychological and therapeutic services for the elderly can reduce
depression and improve their quality of life.
Keywords: Elderly, depression, mental health, risk factor
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Social isolation in the elderly due to Covid 19 and provide a solution
Zahra Jokar 1, Shilan Azizi2, Shekufe Zarei2, Zeinab Sadat Moosavifard2, Ashraf
Beirami2
1.BSc Nursing Student, Nursing Department, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar
Abbas, Iran zjokar17@gmail.com
2.Member of Faculty, Nursing Department, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar
Abbas, Iran

Background: As the spread of the coronavirus spreads, older people are advised to use
strategies such as social isolation to protect themselves. It should be noted that lack of
social interaction and isolation for older people who are naturally somewhat depressed
can lead to increased anxiety and psychological disorders .The aim of this study was to
investigate the social isolation in the elderly due to Covid 19 and provide a solution.
Material and Methods: This systematic review has been done by searching the databases
of Web of sciences, Scopus, PubMed using the keywords Elderly, Mental Health,
Depression, Corona and Covid 19 in the last 1 year in qualitative and quantitative full text
articles. After in-depth review, and application of inclusion criteria, articles appropriate
to the subject and purpose of the study were included in the study.
Results: The spread of COVID-19 virus will have a long-term and profound impact on
the health of the elderly worldwide. Social distance is an effective way to reduce its
prevalence in high-risk groups, but it can lead to social isolation and psycho-emotional
disorders, which can weaken the immune system and lead to physical disorders. Solutions
such as communication with the family, regular telephone counseling, encouraging fun
physical activities, using social media while observing ethical and legal considerations,
remote health services, and making people aware of the need for interaction, care and
empathy. Keeping the elderly close to the elderly, keeping the elderly away from bad
news, can play a major role in reducing the consequences of mental and physical health
of the elderly.
Conclusions: In addition to health advice for the elderly, their mental health should also
be considered. By developing health care systems, creating suitable conditions for the
participation of the elderly in the home and community and providing a suitable
supportive environment in all aspects of life, steps can be taken towards a healthy aging.
Keywords: Elderly, Mental Health, Depression, Corona, Covid 19
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پانسمان پای دیابتی (مروری نظام مند)
عارفه خالقی دهشیری،1خدیجه نصیریانی
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.1دانشجوي كارشناسي پرستاري ،دانشكده پرستاري و مامايي ،كميته تحقيقات دانشجويي ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد ،يزد،
ايرانArefekhaleghi1999@gmail.com
.2دكتري تخصصي پرستاري ،استاديار ،دانشكده پرستاري و مامايي ،مركز تحقيقات پرستاري و مامايي ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي
يزد ،يزد ،ايران

زمینه و هدف :ديابت با عوارض طوالني مدت و نوروپا تي ديابتي همراه است  ،كه به نوبه خود مي تواند منجر به زخم و قطع
عضو شود  .پاي ديابتي ناشي از ايسكمي  ،نوروپاتي و عفونت است كه مطالعات نشان داده است كه بيش از  ٪15از افراد ديابتي
از پاي ديابتي رنج مي برند.عدم بهبودي پاي ديابتي مي تواند منجر به عفونت  ،گانگر ن  ،قطع عضو و حتي مرگ شود .پاي
ديابتي به ندرت بهبود مي يابد و بر سبک زندگي  ،فعاليت هاي اجتماعي  ،سالمتي و ...فرد اثر دارد وهمچنين مي تواند باعث
افزايش هزينه هاي مراقبت هاي بهداشتي شود .لذا هدف از مطالعه حاضر مروري بر پﮋوهش هاي انجام گرفته در اين زمينه
است.
مواد و روش ها :اين مطالعه از نوع مروري نظام مند است و با جستجو در پايگاه هاي اطالعاتي Google ،Pub med
SID،Scholerبا استفاده از كليد واژه هاي پانسمان ،زخم ديابتي ،پاي ديابتي وكليدواژه هاي""Diabetic " bandage
"Diabetic Foot""ulcerمي باشد.معيار هاي ورود ب ه مطالعه عبارت بودند از :مقاله هاي تحقيقي اصيل تمام متن انگليسي
يا فارسي منتشر شده درمجالت الكترونيكي دربازه زماني  5ساله 2016تا 2020در مورد موضوع مورد مطالعه بود و در نتيجه 8
مطالعه حايز شرايط ورود به مطالعه شدند .
یافته ها :در مطالعات مختلف ذكر شده كه بر خي از روشهاي مختلف درماني از جمله دستگاه هاي شوک موجي و همچنين
درمان سلول هاي بنيادي در بهبودپاي ديابتي موثراست از طرفي كاربرد داروي مكمل و جايگزين در ترميم زخم طي دهه هاي
گذشته افزايش يافته است .و استفاده از عصاره هاي گياهي  ،مانند آلوئه ورا ،يا استفاده از محصوالت طبيعي مانند عسل يا زيتون
كه داراي فعاليت ضد ميكروبي بيولوژيكي است به اين موضوع كمک كردند .تحقيقات نشان داد كه روغن زيتون احتماالً جريان
خون كلي بافت را بهبود مي بخشد و التهاب را كاهش مي دهد  ،بنابراين منجر به بهبود زخم مي شودمطالعه ديگري نشان داد
كه عسل داراي خواص ضد باكتري طيف گسترده اي است  ،به مديريت عفونت زخم كمک مي كند  ،تكثير اپيتليوم را افزايش
مي دهد و ادم اطراف زخم را جذب مي كند در يک مطالعه بيان شده است كه ضماد عسل به ويﮋه عسل مانوكا ممكن است در
كاهش زمان درمان كلي و ميانگين زمان پاكسا زي زخم ها و افزايش ميزان ترخيخ باكتري و منطقه بهبود يافته زخم ها موثر
باشد.
نتیجه گیری :از آن جا كه نشان داده شده است درمان مناسب و مقرون به صرفه پاي ديابتي مي تواند كيفيت زندگي را
دربيماران ديابتي به طور قابل توجهي بهبود بخشد بنابراين  ،براي تأييد اثربخشي روشهاي درماني جايگزين  ،نياز به انجام
مطالعات گسترده در اين زمينه مي باشد.
واژگان کلیدی :پانسمان ،زخم ديابتي ،پاي ديابتي bandage, Diabetic ulcer,Diabetic Foot ,
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 .1دانشجوي كارشناسي پرستاري ،گروه پرستاري ،واحد بندرعباس ،دانشگاه آزاد اسالمي ،بندرعباس ،ايران
maryamsalmani137373@yahoo.com
. 2هيات علمي ،گروه پرستاري ،واحد بندرعباس ،دانشگاه آزاد اسالمي ،بندرعباس ،ايران

زمینه و هدف :بيش از دوسوم جمعيت سالمندان در كشورهاي درحال توسعه بويﮋه آسياي شرقي ساكن هستند كه ايران نيز
يكي از آنهاسررت .نتايج آخرين سرررشررماري آماري در ايران نيز مويد اين موضرروع اسررت .سررالمندان به دليل قرارگيري در دوره
حسررراسررري از زندگي داراي نيازهاي خاص و نيازمند توجه مي باشرررند .اگرچه بخش عمده اي از اين نيازها مثل وابسرررتگي،
ناكارآمدي و ناتواني افراد سرررالمند ناديده گرفته ميشرررود .مطالعات متعددي نشررران داده اسرررت آموزش نقش مهمي در رفع
م شكالت سالمندان دا شته ا ست .هدف از انجام اين پﮋوهش مروري سي ستماتيک بر اثربخ شي مداخالت آموز شي بر سالمت
سالمندان مي باشد.
مواد و روش ها :در اين مطالعه مروري سرريسررتماتيک جسررتجو در پايگاههاي اطالعاتي Scopus ،Web of sciences
Magiran ،SID ،,PubMedدر فاصررله سررالهاي  2000تا  2020و با اسررتفاده از كليدواژههاي "سررالمندي"" ،مداخله
آموزشرري""،سررالمتي" و معادل انگليسرري آن انجامشررد .پس از انجام جسررتجو اوليه 154 ،مقاله ،به دسررت آمد .بعد از اعمال
معيارهاي ورود  16مقاله نيمه تجربي كه با موضوع و هدف مطالعه تناسب داشتند براي بررسي وارد مطالعه شدند.
نتایج :همه مقاالت مورد برر سي از نوع نيمه تجربي بودند .مداخالت آموز شي عمدتا شامل انجام حركات ورز شي ،شنا ساندن
دوره سالمندي ،آ شنايي با تهديدات ،فعاليت فيزيكي ،تغذيه و روابط اجتماعي در اين دوره بود كه به صورت عملي ،ح ضوري،
پمفلت و  CDارائه گرديد .نتايج مداخالت موردنظر تاثير مثبت بر تغذيه ،فعاليت فيزيكي ،ارتباطات بين فردي ،مسرررئوليت
پذيري سالمتي ،سبک زندگي ،كيفيت زندگي ،سالمت جسمي و رواني را نشان داده است.
نتیجه گیری :نتايج نشان داد كه آموزش و شناساندن دوره سالمندي به سالمندان نقش موثري بر ابعاد مختلف سالمتي آنان
داشرته اسرت .با توجه به افزايش جمعيت سرالمندي ،نتايج مثبت تحقيقات و كم هزينه بودن اقدامات آموزشري مورد بررسري
اجراي اين آموزش ها و روش ها در جمعيت سالمندان پيشنهاد مي گردد.
واژگان کلیدی :سالمند  ،مداخله آموزشي  ،سالمتي
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Teaching children self-care at home during the coronavirus outbreak:
systematic review
Alireza hajizadeh1, Zeinab sadat moosavi fard2, ashraf beirami2, shilan Azizi2
1. BSc in Nursing, Department of Nursing, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University,
Bandar Abbas, Iran. alirezahajizadehshz@gmail.com
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Background: The spread of coronavirus has disrupted family life around the world.
School closures, telecommuting,Social distance is one of the things that everyone,
especially parents, should consider. So this study with Objective, Home self-care training
was performed on children during the coronavirus outbreak.
Material and Methods: This study was a comprehensive and in-depth descriptive review
of the texts. The desired data using Persian keyword search Coronavirus, children, took
care of themselves.
Results: Parents should pay attention to these care points in order to teach self-care to
their children:
1-Develop a regular daily schedule together: Try to have a regular schedule that includes
educational programs based on the age of the children and can be followed online, on TV
or on the radio. Also time include games as well as reading books in this program. Use
daily activities as learning opportunities for children.Do not forget to create these daily
programs together as much as possible.
2-Talk comfortably: Encourage the child to ask questions and express feelings.
Remember that the child may react differently to stress, so be patient and understand their
situation. Begin by inviting the child to discuss the issue. See how much he knows and let
him lead the conversation. About talk about proper health measures. They can use
everyday moments to emphasize the importance of actions such as regular washing full
hand use. Make sure they are in a safe environment and allow the child to speak freely.
Painting,stories and other activities can help open the discussion.
3-Get in touch with your child's education center. Know how they can contact their child's
teacher or school for information, questions and guidance. Parent groups or local groups
can be a good way to support each other during home schooling.
4-Take care of children online: Digital platforms provide an opportunity for children to
continue learning, Give, play and keep in touch with their friends. But increasing access
to online space poses risks to safety, care and creates children's privacy. Talk to your child
about the Internet to find out what kind of environment it is, from what they need to be
aware of how appropriate behavior is on the platforms they use, such as video calling.
Conclusions: Although creating a regular and structured program is vital for children and
young people, but it is intended children need a level of flexibility during this time.
Change activities for the better. If time who follow an online learning program, the child
seems restless, another option that more activity asks the child to choose. Do not forget
that planning and doing homework together is a good exercise to strengthen motor
functions are small and large body.
Keywords: Education, Self-care at home, Children, Corona virus outbreak
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Epidemiological and Maternal Features of Maternal Mortality in the West
of Iran: Hamadan, 2011-2019
Fatemeh Shahbazi1
1.PhD student in Epidemiology, Department of Epidemiology, School of Public Health, Hamadan
University of Medical Sciences, Hamadan, Iran Shahbazif2017@gmail.com

Background: Maternal mortality is an important public health problem, and is perceived as a
sensitive indicator of the socioeconomic status and healthcare services in a given country. This
study aims to describe epidemiological features of maternal mortality in Hamadan province in
western Iran.
Material and Methods: In this cross- sectional study, 50 maternal deaths that occurred in all

hospitals and delivery places in the Hamadan province from March 2011 to January 2019 were
studied for epidemiological feature and history of pregnancy care of maternal death. Finally,
the extracted data were analyzed using descriptive statistics in Stata software version 14.
Results: Our findings show that the mortality due to pregnancy and childbirth was 18.07 per

100,000 live birth. Majority of maternal death occurred in women aged 20-34 years living in
urban areas who were mostly housewives. Kabudar Ahang and Razan townships had the
highest maternal rate.
Conclusions: The present study revealed that maternal mortality is higher among women aged
20-34 years that living in urban areas who were mostly housewives. Cesarean delivery, having
a history of abortion, and gestational age under 37 weeks were other factors associated with
maternal death. We suggest that pregnancy cares and training programs should be focused in
these high risk groups.
Keywords: Maternal Mortality, Maternal death, Epidemiology, Iran
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Evaluation of the effect of vitamin C consumption in the treatment of
patients with Covid-19: A systematic review
Ghoncheh khalili1, Zeinab sadat moosavi fard2, ashraf beirami2, shilan Azizi2
1. BSc in Nursing, Department of Nursing, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University,
Bandar Abbas, Iran khalili ghoncheh@gmail.com
2.Faculty of nursing, Department of Nursing, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University,
Bandar Abbas, Iran

Background: To date, approximately 32 million people worldwide have been infected
with COVID (19). In infection, the surface of Vitamin C is reduc. Vitamin C is used in
septic shock and severe infections. Inflammatory mediators in COVID-19 increases, and
evidence suggests that vitamin C may reduce inflammatory mediators. So, the aim of the
present study was to determine the effect of vitamin C in the treatment of patients with
COVID-19.
Material and Methods: The present review study was conducted in 1299. To conduct
this study from databases web of science, Science Direct, Google Scholar, PubMed,
Scopus and SID database And by using english keywords COVID-19, Coronavirus
infection, vitamin C, clinical trial and interventional study study with no time limit. After
searching for articles related to persian and English studies, that the keywords were not
included in the title or abstract or the full text of the article was not available and were
duplicates, from the study was excluded. Out of 735 articles obtained after reviewing the
title, abstract and the whole article, 5 articles related to English (oneCase series article
and a clinical trial article) were included in the study.
Results: The results of a case series study on 23 patients with a mean age of 66±4 years
showed that after consuming one gram of vitamin C each eight hours to three days in
patients in the ICU who were in the severe stage of the disease, Level of D-dimer (p=
0/033) And ferritin (p = 0/004) decreased significantly. But despite the reduced need for
FiO2 after taking vitamin C, the difference not statistically significant. In a clinical trial
performed on 65 patients with a mean age of 66±7 years vitamin C was administered at a
dose of 13 g every 13 hours for seven days. In this study reduced mortality in ICU
(p=0/04), Decrease in interleukin-6 (p=0/01), Decreased total bilirubin (p= 0/01),Increase
the ratio PaO2/FiO2 (p=0/02) was seen. While SOFA score and index of number of days
of separation from aggressive mechanical ventilation (p=0/61) did not change
significantly.
Conclusions: According to the results of improvement studies on mortality,
inflammatory criteria, coagulation, oxygen level indices, vitamin C may have a positive
effect on the recovery of patients with COVID-19 who are in the severe stage of the
disease. On the other hand, the medication regimen that has been administered to patients
along with vitamin C and other indicators such as age, underlying disease and pulmonary
involvement ratio may be influential in the outcome, hence the design of more accurate
clinical trials, it is recommended to perform statistical tests to modify confounding
variables.
Keywords: Infection, Coronavirus, Vitamin C, Inflammatory index
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A review of the role of traditional and herbal medicine in the COVID-19
epidemic
Ghoncheh khalili1, Zeinab sadat moosavi fard2, Ashraf beirami2, Shilan Azizi2
Shekufe zaree2
1. BSc in Nursing, Department of Nursing, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University,
Bandar Abbas, Iran. khalili ghoncheh@gmail.com
2.Faculty of nursing, Department of Nursing, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University,
Bandar Abbas, Iran.

Background: The World Health Organization welcomes countries' experience in treating
COVID-19 with traditional medicine. For this reason, it is working with some institutions
to select traditional drugs after clinical trials if they are effective. This article was written
to investigate the role of traditional and herbal medicine in the treatment of coronavirus.
Material and Methods: This is a systematic review study. Keywords traditional
medicine, herbal medicine with Covid 19 and English words Covid 19, traditional
Medicine, Herbal Medicine Search the database, PubMed, google scholar and Scopus.
First, related topics were selected, then abstracts of study articles, and finally 32 articles
were entered into the research.
Results: Traditional medicine treatment consists of two parts. The first part is getting
away from polluted environments, observing quarantine and And lifestyle modification,
improving nutrition (reducing the volume of food, prohibiting the consumption of bulky
foods), exercise (with breathing techniques such as Yoga), avoidance of stress and
adequate sleep at night (between 8 and 15 hours, no sleep in the afternoon) is
recommended. The second part, consumption Fruits and vegetables such as asparagus,
garlic, ginger, ginseng and incense plants such as sandalwood and roses that boost the
immune system Strengthen and improve the function of vital organs.
Conclusions: Traditional and herbal medicine along with modern medicine can be
effective in treating COVID-19.
Keywords: COVID-19 Corona, Traditional medicine, Herbal medicine
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تاثیر معنویت در ارتقای سالمت جسم و روان افراد در بحران کرونا
مائده جمعه پور ایسینی ، 1شکوفه زارعی ، 2اشرف بیرامی ، 2شیالن عزیزی ، 2زینب السادات موسوی فرد

2

.1دانشجوي كارشناسي پرستاري  ،باشگاه پﮋوهشگران جوان و نخبگان واحد بندرعباس دانشگاه آزاد اسالمي بندرعباس.ايران
maedeh.jomepoor@yahoo.com
 .2هيات علمي،گروه پرستاري،واحدبندرعباس،دانشگاه آزاداسالمي،بندرعباس،ايران

زمینه و هدف  :در پي انتشار ويروس كرونا ،اضطراب گسترده اي در سطﺢ جامعه ايجاد شده و در بسياري از سطوح بر سالمت
جسم و روان افراد تاثير منفي گذاشته است .يكي از راهكار هاي مقابله با استرس و اضطراب افزايش معنويت در خود مي باشد.
لذا پﮋوهش حاضر با هدف مروري سيستماتيک بر تاثير معنويت در ارتقاي سالمت جسم و روان افراد در بحران كرونا انجام شده
است.
مواد و روش ها  :پﮋوهش حاضر به روش مرورسيستماتيک انجام گرفت .جهت دستيابي به مطالب مرتبط با تاثير
معنويت و ارتقاي جسم روان در بحران كرونا از مقاالت نمايه شده تا ابتداي اكتبر  2020در پايگاه هاي اطالعاتي ,
 Science Direct PubMed, Scopus, Google scholar, SIDاستفاده گرديد .كلمات كليدي شامل معنويت،
سالمت جسم ،سالمت روان و كرونا ويروس مي باشد .با توجه به معيارهاي تعيين شده در نهايت  15مقاله در اين مطالعه
مورد بررسي قرار گرفتند.
نتایج  :با توجه به مشخخ شدن تاثير مثبت معنويت بر ارتقاي سالمت جسمي و رواني افراد در بحران كرونا پيشنهاد مي شود
كه آموزش هاي معنوي و حمايت هاي معنوي در اين دوران افزايش يابد تا شاهد تاثير مثبت آن در جامعه باشيم.
نتیجه گیری  :با توجه به مشخخ شدن تاثير مثبت معنويت بر ارتقاي سالمت جسمي و رواني افراد در بحران كرونا
پيشنهاد مي شود كه آموزش هاي معنوي و حمايت هاي معنوي در اين دوران افزايش يابد تا شاهد تاثير مثبت آن در
جامعه باشيم.
واژگان کلیدی  :معنويت ،سالمت جسم ،سالمت روان ،كروناويروس
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رابطه کیفیت زندگی عمومی با کیفیت زندگی اختصاصی کاری بهورزان زن ؛ با نقش واسط
تعارض کار-خانواده
محترم ذبیحی ، 1قهرمان محمودی ، 2قاسم عابدی ، 3حسین اسمعیلی گلسفید

4

 .1دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي و درماني،واحد ساري ،دانشگاه آزاد اسالمي  ،ساري  ،ايران
Elhamzabihi213@yahoo.com
 .2دانشيار مركز تحقيقات مديريت بيمارستان ،واحد ساري ،دانشگاه آزاد اسالمي  ،ساري  ،ايران
 .3دانشيار مركز تحقيقات علوم بهداشتي ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي مازندران  ،ساري ،ايران
 .4كارشناسي مهندسي بهداشت حرفه اي  ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني مازندران ،شبكه بهداشت
ودرمان ،چالوس،ايران

زمینه و هدف  :موضوع كيفيت زندگي عمومي و تأثير آن بر كيفيت زندگي اختصاصي كاري از مقوله هاي مهم و حياتي در
سازمانهاي امروزي است همچنين تعارض كار -خانواده پديده مهمي است كه هم كارمندان و هم كارفرمايانشان را تحت تاثير قرار
ميدهد  .بهورزان نيز از نيروهاي كليدي در محيطيترين واحد ارائه خدمات نظام شبكههاي بهداشتي درماني كشور محسوب
ميشوند كه در تماس مستقيم با مردم بوده و نقش آنها در ارائه خدمات پيشگيري و تندرستي به جامعه بسيار ارزشمند است چرا
كه وضعيت كيفيت زندگي اين گروه بر نحوه ارائه خدمات در جامعه هدف بسيار مهم و تأثيرگذار خواهد بود .اين مطالعه به تعيين
رابطه كيفيت زندگي عمومي با كيفيت زندگي اختصاصي كاري در بهورزان زن با نقش واسط تعارض كار –خانواده مي پردازد.
مواد و روش ها  :پﮋوهش حاضر توصيفي تحليلي بوده كه در سال  1396انجام شد .جامعه پﮋوهش  ،بهورزان زن شاغل در
معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران بودند كه  101نفر به روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شدند .اطالعات با
استفاده از پرسشنامه هاي استاندارد كيفيت زندگي سازمان جهاني بهداشت ( ، )WHOQOL-BREFكيفيت زندگي كاري
كاسيو و تعارض كار خانواده كارلسون جمعآوري و نتايج با كمک نرم افزار  SPSS 24و AMOS 22تحليل شد .
نتایج  :رابطه كيفيت زندگي عمومي با كيفيت زندگي اختصاصي كاري در بهورزان زن معني دار بوده (t=3/592 , =0/0009
 )Pو بين كيفيت زندگي عمومي با تعارض كار نيز رابطه منفي معني داري وجود داشت ( . ) t= -4/414 , P=0/0009در بررسي
ها اثر ميانجي گري متغير تعارض كاري ،بين كيفيت زندگي عمومي و كيفيت زندگي اختصاصي كاري  ،معنيدار نبود (P 0/16
=) .
نتیجه گیری  :از آنجا كه كيفيت زندگي عمومي اثر مستقيمي بر كيفيت زندگي اختصاصي كاري بهورزان زن داشته با برنامه
ريزي صحيﺢ و برگزاري دوره هاي آموزشي مدون در راستاي توانمندسازي ،افزايش مهارتهاي زندگي و مديريت زمان و قدرت
تطابق بهورزان جهت افزايش كيفيت زندگي عمومي ،مي توان شاهد افزايش كيفيت زندگي كاري و كاهش تعارض كار آنان بود .
واژگان کلیدی  :كيفيت زندگي عمومي ،كيفيت زندگي كاري ،تعارض كار  -خانواده  ،بهورزان زن
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کنترل اضطراب ناشی از کرونا ویروس در سالمندان :مرورسیستماتیک
مهتاب ناصری  ، 1شکوفه زارعی ،اشرف بیرامی ،زینب سادات موسوی فرد ،شیالن عزیزی
.1دانشجوي كارشناسي پرستاري .باشگاه پﮋوهشگران جوان و نخبگان ،واحد بندرعباس ،دانشگاه آزاد اسالمي بندرعباس ،ايران
Moonlightmahtab14@gmail.com
 .2هيات علمي،گروه پرستاري،واحدبندرعباس،دانشگاه آزاداسالمي،بندرعباس،ايران

زمینه و هدف  :سالمندي دوران حساسي از زندگي بشر است .بيماري كرونا كه يک بيماري عفوني با شيوع باال مي باشد دراين
گروه به دليل ضعف جسمي ،شديدتر ونرخ مرگ بيشتري دارد .به همين دليل شيوع اين ويروس سبب افزايش اضطراب دربين
عموم مردم بالخخ سالمندان شده است .باتوجه به ارتباط بين اضطراب و تاثير منفي آن بر سيستم ايمني ،پﮋوهش حاضر با
هدف كنترل اضطراب ناشي از كرونا بر زندگي سالمندان انجام شده است.
مواد و روش ها  :اين مطالعه به روش مرور سيستماتيک انجام شده است .در اين پﮋوهش شواهد منتشر شده تا اول اكتبر
 2020از طريق جستجو در پايگاه هاي اطالعاتي  Google Scholar ،Scopus ، PubMedو  SIDبه دو زبان انگليسي و
فارسي و با كليدواژه هاي كوويد  ،19سالمندان ،اضطراب و كرونا ويروس مورد بررسي قرار گرفتند.
نتایج  :نتايج مطالعات پيشين نشان مي دهد كه راهكارهاي كنترل اضطراب ناشي از كرونا ويروس در سالمندان عبارتند از:
آموزش درباره ماهيت ويروس و راههاي پيشگيري از آن ،پاسخ به هرگونه سواالتي درباره بيماري ،تحرک كافي و ورزش درخانه
ويا قدم زدن در مكان هاي خلوت،كسب اطالعات دقيق از منابع معتبري چون وزارت بهداشت يا سازمان جهاني بهداشت ،دنبال
نكردن اخبار منفي و داشتن نگرش مثبت ،حفظ ارتباط خود با ديگران از طريق تلفن همراه و شبكه هاي اجتماعي معتبر ،صحبت
كردن درمورد نگراني هاي خود و روش هاي پيشگيري ،رعايت پروتكل هاي بهداشتي ،تكنيک هاي آرام سازي ،تنفس عميق،
خواب كافي و با كيفيت شبانه و مصرف كمتر كافئين و نيكوتين.
نتیجه گیری  :شناخت موقعيتهايي كه به كاهش استرس سالمندان كمک كرده و سازگاري آنان را در پيشگيري يا مبارزه با
بيماري تقويت مي كند ،حائز اهميت است .پاسخ هاي سيستم ايمني در سالمندان كُندتر مي باشد و از كارآيي كمتري برخوردار
است .ل ذا توجه به اين گروه از افراد ،جهت اقدامات پيشگيري و مراقبتي الزم است .يكي از راههاي مهم پيشگيري از بيماري،
رعايت فاصله گذاري اجتماعي است .همچنين بايد به سالمندان آموزش داد كه بسياري از افراد ممكن است دچار عالئم خفيف
بيماري شوند كه هيچ گونه عارضه اي هم براي فرد برجا نمي گذارد .با توجه به فراموشي ناشي از پديده سالمندي و نقش
حمايت اجتماعي خانواده در رفتارهاي خودمراقبتي سالمندان ،آموزش خانواده در كنار اين گروه از بيماران ضرورت دارد.
واژگان کلیدی  :كوويد  ،19سالمندان ،اضطراب و كرونا ويروس
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مروری سیستماتیک بر چالش های کادر درمان در زمان بیماری کرونا ویروس
الناز حاجیان ،1شکوفه زارعی ،2زینب السادات موسوی فرد ،2اشرف بیرامی ،2شیالن عزیزی ، 2محمدامین
معصومی

1

.1دانشجوي كارشناسي پرستاري ،دانشكده پرستاري  ،دانشگاه ازاد اسالمي واحد بندرعباس
aminnurse2035@yahoo.com , Elnazhajian7999@gmail.com

.2هيات علمي ،گروه پرستاري ،دانشكده پرستاري ،دانشگاه ازاد اسالمي واحد بندرعباس

زمینه و هدف  :بيماري كوويد  19چالشي اساسي براي سيستم هاي مراقبت بهداشتي در سراسر جهان است .كادر درمان يكي
از گروه هاي اصلي است كه در طي شيوع بيماري كرونا ويروس تحت فشار زياد با منابع و امكانات ناكافي قرار گرفتند .با توجه
به جديد بودن بيماري و پررنگ تر شدن نقش كادر درمان در درمان و پيشگيري اين بيماري ،پﮋوهش حاضر با هدف مروري
سيستماتيک بر چالش هاي كادر درمان در زمان بيماري كوويد  19انجام شد.
مواد و روش ها  :اين مطالعه به روش مرور سيستماتيک انجام شد .در اين مطالعه ،شواهد منتشر شده تا اول اكتبر ،2020از
طريق جستجو در پايگاه هاي اطالعاتي  Google scholar ،Scopus ،PubMedو با كليدواژه هاي "،"Coronavirus 2019

""Healthcare workers ","Challenges " ، "COVID-19بدست آمده اند.
نتایج  :نتايج پﮋوهش ها نشان مي دهد كه چالش هاي كادر درمان در مواجهه با كروناويروس عبارتند از :آشفتگي رواني و
هيجان هاي منفي ،فشار كاري ،كمبود متخصصان سالمت روان و مهارتهاي روانشناختي ،عدم آمادگي كافي در مقابله با بيماري،
كمبود دانش تخصصي و تجربه كافي در ارتباط با اين بيماري ،اختالف نظر و تعارض با اعضاي خانواده ،كاهش روابط بين فردي
و استيگماي كرونا ويروس ،تجربه تعارض شغلي و تجربه ناكامي و درماندگي به علت ماهيت بيماري .همچنين كمبود پرستار
باتجربه در بيمارستان ها و كلينيک ها ،كمبود تجهيزات محافظت شخصي براي جلوگيري از شيوع عفونت مانند ماسک ،در
دسترس نبودن امكانات اقامتي و حمل و نقل براي كاركنان مراقبت هاي بهداشتي ،كمبود امكانات كافي براي قرنطينه براي
كاركنان مراقبت هاي بهداشتي ،فرسودگي جسمي و استرس ذهني به دليل كار در يک موقعيت غيرقابل پيش بيني ،نگراني در
مورد ايمني و امنيت شخصي در محل كار و جامعه و همچنين نگراني در مورد ايمني اعضاي خانواده ،خدمات حمايتي ناكافي
مانند غذا و ساير امكانات هنگام انجام وظيفه از ديگر چالش هاي كادر درمان در زمان بيماري كوويد  19مي باشد.
نتیجه گیری  :چالش ها هنوز به پايان نرسيده اند .برنامه ريزي هاي دقيق چون افزايش كادر درماني و حمايت هاي مادي و
معنوي از كادر درماني ،آموزش و دادن اطالعات الزم در مورد بيماري ،افزايش متخصصين روانشناسي در بيمارستان ها و توانمند
سازي كادر درمان با آموزش و مهارت صحيﺢ در زمينه مقابله با بحران در مديريت چالش ها موثر مي باشند.
واژگان کلیدی  :چالش ها ،كادر درمان ،كوويد 19
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Clinical signs of coronavirus in the elderly: A systematic review
Mohammad amin masoumi1, elnaz Hajian1, Zeinab sadat moosavifard2, ashraf
beirami2, shilan azizi2, shekufe zaree2
1.BSc in Nursing, Department of Nursing, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar
Abbas, Iran. Aminnurse2035@yahoo.com, Elnazhajian7999@gmail.com
2.Faculty of nursing, Department of Nursing, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar
Abbas, Iran.

Background: Coronavirus is one of the pandemic diseases that was first diagnosed in
Wuhan, China, Hubei Province, and then spread throughout China to other countries such
as Thailand, Japan, Korea, the United States and even Iran. It is a beta-coronavirus, an
orthocronavarine virus, and an RNA virus that infects the respiratory tract and has
symptoms similar to the common cold, flu, SARS, and measles. The main symptoms of
this disease are fever, cough, shortness of breath, shortness of breath, chest pain and
accumulation of fluid in the pleural space (space between the lungs and ribs), but
symptoms such as chills, body aches, sore throat, headache, runny nose, hypoxemia
(Decreased oxygen delivery to the arteries on average) and other symptoms have also
been observed. Given that the elderly are one of the high-risk groups, it was decided to
examine the clinical symptoms of the elderly with Cronab.
Material and Methods: In this study, which is a kind of systematic review, for receiving
the necessary information and downloading the required Persian articles, the sites were
referred to SID, GOOGLE SCHOLAR, ISC and for English language articles to google
scholar, pub med scopus, ISI sites and Among the received articles, we collected relevant
and necessary information and presented it as a review article.
Results: The results showed that the elderly due to physical weakness, immune system
problems and underlying diseases such as hypertension, diabetes, hyperlipidemia, kidney
disease; There may be several symptoms. Studies show that the onset of symptoms to
death was lower in the elderly than in the middle-aged and young (less than 14 days).
Elderly people are also more likely to have multiple lobes of the lung than others. But
involvement lesions in the lobes are no different from other groups. They may also present
with symptoms of sputum, headache, bleeding, diarrhea, and indigestion for a variety of
reasons. Affected elderly also show more severe pneumonia than middle-aged and young
people. Also, in terms of paraclinical findings, elderly people with coronary heart disease
have lower lymphocyte counts and higher CRP levels than other groups, but in terms of
neutrophil count, hematocrit Hemoglobin, platelets did not change significantly.
Conclusions: The results showed that in the elderly with coronary heart disease with
different underlying diseases, symptoms, diagnosis, course of treatment and prognosis are
different from other groups, so that they need more accurate and different care.
Keywords: Corona virus, Elderly, Underlying disease, Clinical symptoms
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بررسی میزان اضطراب ناشی از کرونا(مروری نظام مند)
3

محیا عظیمی1،فرحناز فرنیا2،شهاب الدین طبایی3،امیر محمد صادقیان 3،محمد علی خبیری

.1دانشجوي كارشناسي پرستاري ،دانشكده پرستاري و مامايي ،كميته تحقيقات دانشجويي ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد ،يزد،
ايران
.2دكتري تخصصي پرستاري ،استاديار ،دانشكده پرستاري و مامايي ،مركز تحقيقات پرستاري و مامايي ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد
صدوقي يزد ،يزد ،ايران
.3دانشجو پزشكي ،دانشكده پزشكي ، ،كميته تحقيقات دانشجويي ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد ،يزد ،ايران

زمینه و هدف  Covid-19:نوعي بيماري ايجاد شده توسط كرونا ويروس جديد  ، SARS-COV-19كه سبب بروز
همه گيري و بحران جهاني شده است .اين ويروس ابتدا در دسامبر  2019در ووهان چين شناسايي شده و تاكنون در
سراسر جهان گسترش يافته است .كرونا ويروس جديد نه تنها موجب تهديد سالمت جسماني جامعه و در برخي از موارد
مرگ مي شود بلكه با توجه به پاندمي شدن اغلب سبب عدم اطمينان و سردرگمي نيز مي گردد.سياست هاي بهداشتي
عليرغم پيامد هاي مثبت ،موجب اثرات منفي روان شناختي در سطﺢ جامعه شده است ،در زمان همه گيري يک بيماري
مانند كرونا ترس از بيماري و ترس از مرگ همراه با آشفتگي هاي فعاليت ها سبب شده تا افراد سالم نيز با اضطراب
بيماري درگير شوند .اضطراب كرونا اضطراب ناشي از مبتال شدن به ويروس كه بيشتر به دليل ناشناخته بودن و ايجاد
ابهام شناختي درباره ان مي باشد.
مواد و روش ها  :اين مطالعه از نوع مروري نظام دار است .جستجو در پايگاه هاي اطالعاتي PubMed ،Scopus ،SID
 Google scholar،با استفاده ازكليد واژه هاي فارسي"اضطراب" كرونا ويروس جديد " 2019كوييد "19ومعادل
انگليسي آن ها " "Anxiety" Corona virus2019"COVID-19 "stress " disasterانجام شد  .معيارهاي ورود
به مطالعه عبارت بود از :مقاله هاي تحقيقي اصيل تمام متن انگليسي يا فارسي منتشر شده در مجالت الكترونيكي در
بازه زماني  2020تا 2019در مورد موضوع موردنظر بودند .نهايتاً  62مقاله حائز شرايط ورود به مطالعه را داشتند.
نتایج  :در اكثر مطالعات صورت گرفته ميزان اضطراب ناشي از كرونا به دليل پاندميک شدن ،اعمال قرنطينه و محدوديت
هاي اجتماعي ،ترس از بيماري و ترس از مرگ همراه با آشفتگي هاي فعاليت ها و  ...باال بيان شده است.
نتیجه گیری  :با توجه به يافته ها اين چنين استنباط مي شود كه ميزان اضطراب كرونا به دليل ناشناخته بودن بسيار
باالست است ولي به علت انجام مطالعات در ايران و يافتن روش هاي جهت كنترل اضطراب انجام مطالعات بيشتر در
اين زمينه توصيه مي شود .
واژگان کلیدی  :اضطراب ،كرونا ويروس جديد ،2019كوييدAnxiety،COVID-19 ،stress ،disaster ،19
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تاثیر برنامه مداخله آموزشی مرتبط با مکمل یاری آهن در نوجوانان دختر :کاربرد نظریه
رفتار برنامه ریزی شده
علیرضا جعفری ،1علی عالمی ،2زهرا حسینی ،3هادی طهرانی ،4سیده بلین توکلی ثانی ،4الهه لعل منفرد

5

 . 1دانشجوي دكتري ،رشته آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي مشهدjafari.ar94@gmail.com

 .2دانشيار ،رشته اپيدميولوژي ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي گناباد
 .3كارشناس ارشد ،رشته علوم تغذيه ،معاونت بهداشتي ،دانشگاه علوم پزشكي گناباد
 .4مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد
 . 5دانشجوي دكتري ،رشته آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت ،دانشكده بهداشت و ايمني ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

زمینه و هدف :كم خوني يكي از مشكالت شايع در ميان دختران مي باشد .اين مطالعه با هدف تعيين تاثير برنامه مداخله
آموزشي بر اساس نظريه رفتار برنامه ريزي شده مرتبط با مكمل ياري آهن در نوجوانان دختر انجام شده است.
مواد و روش ها :اين مطالعه نيمه تجربي روي  177نفر از دانش آموزان دختر دبيرستاني در دو گروه آزمون ( 85نفر) و كنترل
( 92نفر) انجام گرديد .اطالعات با استفاده از يک پرسشنامه محقق ساخته روا و پايا شده جمع آوري گرديد .تجزيه و تحليل با
استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  20و آزمون هاي آماري تي مستقل و تي زوجي انجام شد.
نتایج :بر اساس نتايج بدست آمده ميانگين نمرات سازه هاي آگاهي ،نگرش ،هنجار انتزاعي ،كنترل رفتاري درک شده و قصد
رفتاري قبل از مداخله به ترتيب برابر با  11/02 ،20/12 ،25/82 ،25/88 ،20/65و بعد از مداخله به ترتيب برابر با ،23/74
 11/82 ،23/11 ،27/18 ،25/48بود كه تمام سازه ها به جزء نگرش در گروه آزمون نسبت به گروه كنترل بعد از آموزش افزايش
معني داري پيدا كرده بودند (.)p> 0/001
نتیجه گیری :بر اساس نتايج بدست آمده مداخله آموزشي بر اساس نظريه رفتار برنامه ريزي شده مي تواند باعث افزايش مصرف
مكمل هاي آهن توسط دانش آموزان دختر شود و يكي از نظريه هاي موثر و قابل استفاده در اين زمينه مي باشد.
واژگان کلیدی :نظريه رفتار برنامه ريزي شده ،نوجوانان ،دانش آموزان ،مكمل آهن ،كم خوني

81

Fear of hospitalization and coping strategies in hospitalized children: A
systematic review
Mohammad Mehdi mohammadi 1, Zeinab sadat moosavi fard2
1. BSc in Nursing, Department of Nursing, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University,
Bandar Abbas, Iran. mm.mohammadi76@gmail.com
2.Faculty of nursing, Department of Nursing, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University,
Bandar Abbas, Iran.

Background: Illness and hospitalization of children have a profound psychological effect
on children. On the other hand, being hospitalized in a boring hospital environment causes
isolation and fear of hospitalized children. Fear and anxiety of hospitalized children are
effective in communicating with the nurse, lack of cooperation, the formation of longterm fear of the nurse and many other things. The aim of this study was to determine the
level of fear and anxiety of hospitalized children and strategies to deal with it.
Material and Methods: In this article, a systematic review, by searching the reputable
databases of Scopus, PubMed, SID, Wiley, Magiran Iranmedex using the keywords fear,
anxiety, child, hospitalization, play therapy without restrictions in the type of study in
Persian and English articles were identified in the last 10 years. Then, by reviewing the
full text of the articles, those that were relevant to the subject and purpose of the study
were used.
Results: The highest fear of hospitalized children is fear of pain and stress in the hospital
environment, pain from injections and treatment steps and medical staff. Finding new
friends and peers, play therapy, using toys and dolls appropriate for the age group of
children, getting to know and explaining about the treatment process and changing the
staff uniform to a colorful and happy one from this fear and anxiety to some extent in
reducing this fear and anxiety.
Conclusions: Since the main cause of children's fear is the hospital environment and
unfamiliar treatment measures, it is recommended to prepare children before
hospitalization and at the beginning. Also, methods such as providing playrooms with
equipment suitable for different ages and wearing colored clothes by the staff of children's
wards as non-pharmacological and effective methods to reduce anxiety and fear in
children.
Keywords: fear, anxiety, child, hospitalization, play therapy
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درمان اختالالت شناختی در سالمندی
ریحانه سادت اخالقی ،1علی بوعذار ،2پروانه رحیمی فر

3

.1دانشجوي كارشناسي گفتار درماني،كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز،اهواز،ايران
reyhaneh.akhlaghi98@gmail.com
.2كارشناس گفتاردرماني،دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز،اهواز،ايران
.3عضو هيئت علمي گروه گفتار درماني،مركز تحقيقات توانبخشي عضالني واسكلتي ،دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز،اهواز،ايران

زمینه و هدف  :بنابر تعريف سازمان بهداشت جهاني افراد باالي  60سال سالمند تلقي مي شوند.سالمندان به دليل
كاهش ظرفيت هاي فيزيولوژيک وتعداد نورون هاي مغزي مستعد انواع بيماري ها و ناتواني ها مي شوند كه يكي از اين
ناتواني ها اختالالت شناختي است.در اختالالت شناختي مهارت توجه ،حافظه ،جهت يابي ،عملكرد اجرايي ،قضاوت وحل
مسئله آسيب مي بيند وبه دنبال آن كيفيت زندگي سالمندان مختل مي شود .با توجه به روند روبه افزايش جمعيت
سالمندان و حائز اهميت بودن كيفيت زندگي آن هاو با توجه به اينكه مداخله زودهنگام و پيشگيري از بروز مشكالت
بيشتر براي سالمندان مورد توجه است،در اين پﮋوهش برآن شديم تا درمان اختالل شناختي در سالمندان را مورد بررسي
قرار دهيم.
مواد و روش ها  :مقاله مروري حاضر بر تحقيقات منتشر شده بين سالهاي 2006تا  2019در پايگاه هاي اطالعاتي
 pubmed ،elseviorو google scholarو همچنين جستجو در منابع كتابخانه اي بوده است .بمنظور انجام پﮋوهش
مطالعات با معيارسالمندي ،نقخ شناختي در سالمندي  ،درمان هاي شناختي در سالمند انتخاب واستفاده گرديد.
نتایج  :گفتاردرمانگران در تشخيخ و درمان اختالالت شناختي در سالمندان نقش بسزايي ايفا مي كنند .يكي از شيوه
هاي درمان شناختي ،درمان شناختي ارتباطي است ،كه اين نوع درمان ها ازدو رويكرد جبراني و ترميم كننده تشكيل
شده است .رويكرد هاي درماني جبراني ()compensatory treatmentبرآموزش روشها و مهارت هاي خاص فردي
براي جبران يا غلبه بر نقخ ها تمركز دارد .در درمان هاي ترميمي ( )restorative treatmentشامل درمان مستقیم
با هدف بهبود یا ترمیم عملکرد (های) مختل شده از طریق آموزش مجدد است.
نتیجه گیری  :هدف از درمان شناختي -ارتباط ))cognitive communication treatmentبه حداكثر رساندن
كيفيت زندگي و موفقيت در برقراري ارتباط است،استفاده از هر روش به طور مجزا يا تركيبي به بهبود فرد يا پيشگيري
از بدتر شدن مشكل مي شود.
واژگان کلیدی :سالمندي ،نقخ شناختي  ،درمان نقايخ شناختي ،گفتاردرماني
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عالئم نوظهور در مبتالیان به ویروس کرونا  :مطالعه مروری
1

سبحان سیناء

.1دانشجوي پزشكي دانشكده پزشكي  ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري ،ساري  ،ايران Sinasobhan90@yahoo.com

زمینه و هدف  :اين روز ها جهان درگير پاندمي  COVID-19ناشي از ويروس SARS-COV-2 (sever acute
)  respiratory syndrome 2مي باشد كه تا كنون منجر به درگيري  216كشور و منطقه و ابتال  28/329/790نفر شده
است  .ا ز عالئم اصلي اين بيماري مي توان به سرفه  ،تب و تنگي نفس اشاره كرد اما در بعضي از موارد  ،عالئمي مانند كوفتگي
بدن  ،سردرد  ،مشكالت گوارشي و از بين رفتن حس بويايي و چشايي نيز گزارش شده است  .بر اساس گزارشات  ،فقدان حس
بويايي و چشايي در مراحل اوليه ابتال بروز مي كند كه از اين ويﮋگي مي توان براي كنترل بهتر و سريعتر بيماري  ،نظير قرنطينه
سازي استفاده كرد  .هدف از اين مطالعه بررسي داليل ايجاد فقدان حس بويايي و چشايي در افراد مبتال به كرونا است .
مواد و روش ها  :اين مطالعه در سال  1399و با جست و جو كليد واژه هايي نظير ، covid-19 ، smell ، taste
 coronavirusو  ACE2در پايگاه هاي داده اي مانند  Medline ، PubMedو  Google Scholarانجام شده است.
نتایج  :از دست دادن حس بويايي و چشايي ممكن است در بيماران داراي عالئم اصلي و يا بدون اين عالئم بروز كند .ويروس
كرونا براي ورود به سلول از گيرنده هاي ) ACE2( angiotensin converting enzyme 2استفاده مي كند  .تعداد و
نسبت سلول هاي بيان كننده  ACE2در بافت بيني و دهاني ،قابل مقايسه با بافت ريوي و كولون است .مطالعات نشان مي دهد
كه  ACE2در مخاط دهاني  ،مخصوصا در سلول هاي اپي تليال زبان بيان مي شود .همچنين بر اساس برخي گزارشات  ،سلول
هاي پشتيبان اپي تليال بويايي  ،سلول هاي بنيادي و اپي تليوم تنفسي بيني 2 ،ژن به نام هاي  ACE2و  TMPRRS2را
بيان مي كنند كه مي تواند مكانيسم بالقوه اي براي ايجاد فقدان حس بويايي و چشايي باشد .از طرفي اين ويروس مانند ويروس
آنفوالنزا نوع  ، Aفلج اطفال و هرپس ويروس ها ،مي تواند از اعصاب بويايي به عنوان مسيري براي نفوذ به سيستم عصبي
مركزي استفاده كند .
نتیجه گیری  :آسيب به سلول هاي اپي تليال مخاط بيني و دهاني  ،ناشي از ورود ويروس كرونا به اين سلول ها از طريق
گيرنده هاي  ACE2و همچنين تخريب عصب بويايي در هنگام تهاجم ويروس كرونا  ،مي تواند منجر به از دست رفتن حس
بويايي و چشايي در افراد مبتال شود .
واژگان کلیدی  :ويروس كرونا ،حس چشايي ،حس بوياييACE2 ،
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بررسی تاثیر سبک زندگی سالمت محور بر کیفیت گذران دوران سالمندی
فاطمه اسمعیلی

1

.1دانشجوي كارشناسي پرستاري ،كميته تحقيقات دانشجويي ،دانشكده پرستاري ارتش ،دانشگاه علوم پزشكي ارتش ،تهران ،ايران
dina.esmaeely@gmail.com

زمینه و هدف :سبک زندگي اصطالحي است كه از دهه 1950به بعد به صورت بسيار جدي وارد ادبيات علوم اجتماعي ،اقتصادي
و روان شناسي شد .اين اصطالح به الگوهاي نسبتاً پايداررفتار افراد در سطﺢ فردي و اجتماعي در شئون مختلف زندگي اشاره
دارد .جوهره تعريف سبک زندگي سالمت محور ،انسجام در انجام دادن مجموعه اي از رفتارهاي مرتبط با بهداشت و سالمتي
است .از طرفي افزايش جمعيت سالمندان در حال حاضردر حال تبديل شدن به يک بحران جهاني ميباشد به صورتي كه سازمان
جهاني بهداشت اعالم كرده است كه انقالب بزرگي در جمعيت شناسي در حال وقوع است اين در حالي است كه سرعت وقوع
اين پديده در كشورهاي در حال توسعه ازجمله كشور ما چندين برابر است .هدف از اين مطالعه ،بررسي تاثير سبک زندگي
سالمت محور بر كيفيت گذران دوران سالمندي ميباشد.
مواد و روش ها :مطالعه حاضر ،مطالعه مروري بوده و از سايت ها و نشريه علمي معتبر مثل  SIDو موتور جستجوگر گوگل
اسكوالر از  10مقاله كه مرتبط با موضوع بود و از كلمات كليدي"سبک زندگي"" ،سالمت محور"" ،سالمندي" در بازه ي زماني
2010تا  2019استفاده شده است.
نتایج :با توجه به اين كه عمده درگيري سالمندان با بيماري هاي مزمن است كه نياز به مراقبت هاي طوالني مدت نيز دارند،
اين دسته از افراد عمده ترين مصرف كننده خدمات بهداشتي شناخته شده اند .از طرفي از سالمندي نيز نميتوان پيشگيري
كرد لذا بهترين راه حل اصالح سبک زندگي وارتقا وضعيت بهداشت فردي مي باشد در همين راستا سبک زندگي سالمت محور
به عنوان يک پديده چند بعدي به الگوهاي رفتاري اي مربوط ميشوند كه ميتوانند براي جلوگيري از مشكالت مربوط به سالمت
و تضمين كننده سالمت براي فرد كارآمد باشند .اين سبک از ابعاد متنوعي چون ورزش ،تغذيه مناسب ،خود كنترلي و رفتارهاي
پيشگيرانه تشكيل شده اند درواقع سبک زندگي مجموعه اي كم و بيش جامع و منسجم از عملكرد هاي روزمره يک فرد است.
نتیجه گیری :اتخاذ سبک زندگي سالم در دوران سالمندي به دليل قابليت در پيشگيري از بيماري ها ،ارتقاي سطﺢ كيفيت
زندگي و بهبود سالمت جسم و روان و اميد به زندگي بسيار اهميت دارد .ارتقاي وضعيت سالمت سالمندان باعث افزايش اميد
به زندگي و بهبود كيفيت زندگي آنان ميشود به طوري كه در سالمندان با سبک زندگي سالم تر ،شاهد دوران سالمندي سالم
و با كيفيت تري خواهيم بود.
کلمات کلیدی:سبک زندگي ،سالمت محور ،سالمندي
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Factors Affecting on Sexual Health and Family - A Systematic Review
Zahra Alimoradi 1, Ashraf Beirami 2, Shilan Azizi 3, Shokoofeh Zarei 3,
ZeinabSadat Mousavifard 3
1.BSc Nursing student, Young, and Elite Researchers Club, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad
University of Bandar Abbas, Iran hani_alimoradi@yahoo.com
2. Assistant Professor, Nursing Department, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar
Abbas, Iran
3. Faculty Member of Nursing Department, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar
Abbas,Iran

Background: Sexual health is an important and effective indicator of the quality of life and
family. This study aims to review the factors affecting sexual health and family.
Material and Methods: The present study is a systematic review study, the researcher using
the search for keywords sexual health, quality of life and family in reputable Persian and
English databases, PubMed, Scopus Magiran, Database Information Scientific, a web of
Science, Google Scholar from 1395 to 1398, related articles were extracted and after studying
the titles and abstracts of articles and leaving out unrelated studies, finally 22 articles were used
for writing.
Results: Systematic review of related studies shows the importance of balanced sexual health
in maintaining and promoting the physical and mental health of the individual and family.
Factors such as 1) creating a positive attitude towards sexual relations, 2) explaining the
difference between sexual desire between men and women, 3) explaining common sexual
duties specific to couples, 4) disciplining sexual relations, 5) avoiding illicit sexual success are
effective in promoting family health. Also, sexual dysfunction can lead to a low quality of life
by affecting various aspects of life.
Conclusions: Considering the impact of sexual dysfunction on various aspects of life and the
need to improve sexual health in improving the quality of life and strengthening the family
foundation, sex education will play an effective role in family health.
Keywords: Effective factors, Sexual, health, Family
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بررسی میزان آگاهی و عملکرد زائران اربعین حسینی سال  98در خصوص پیشگیری از بیماری
های رایج و اقدامات درمانی
همایون سحشور فرد ،1محمد رضا حیدری ، 2فاطمه محمودی مجدآبادی

3

 .1كارشناس بهداشت محيط اداره بهداشت و درمان دانشگاه شاهد salahshoor@shahed.ac.ir
 .2دكتراي پرستاري و رئيس اداره بهداشت و درمان دانشگاه شاهد
 .3كارشناس بهداشت اداره بهداشت و درمان دانشگاه شاهد

زمینه و هدف  :سنت حسنه پياده روي اربعين ضمن اينكه ضرورت نظارت و ارائه خدمات بهداشتي و درماني را ايجاب
مي كند ،فرصت بسيار مناسبي براي مطالعات اپيدميولوژيک و انواع مداخالت پيشگيرانه و آموزش سالمت است .لذا با
استفاده از چنين فرصتي و پ س از بررسي بيماري ها و عوارض شايع در بين زائران پياده روي اربعين در سال  ،95اين بار
پس از مراجعت جمعي از دانشجويان و كاركنان دانشگاه شاهد از پياده روي اربعين سال  ،98ضمن بررسي مجدد وضعيت
شيوع بيماري ها و عوارض شايع به صورت اجمالي ،به بررسي انواع رفتارها در اقدامات پيشگيرانه و درماني پرداخته شد
و همچنين منابع كسب آگاهي هاي بهداشتي گروه هاي هدف نيز مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روش ها  :در اين تحقيق توصيفي ،توسط پرسشنامه محقق ساخته ،اطالعات مربوط به وضعيت ابتال يا عدم
ابتالء به بيماري ها و عوارض احتمالي در طول سفر زيارتي پياده روي اربعين و همچنين نحوه درمان افراد ،نوع اقدامات
پيشگيرانه و منابع كسب آگاهي آنان گردآوري شد.
نتایج  :روند ب يماي ها و عوارض شايع نسبت به پﮋوهش قبلي قدري متفاوت بود و اين بار به ترتيب از بيشترين به
كمترين موارد شامل عوارض پوستي ( ،)%81,8سرماخوردگي ( )%48,9بيماري هاي گوارشي ( )%35,2و مشكالت عضالني
و اسكلتي ( )%31,8بوده است كه  %32,5از اين افراد اقدام به خود درماني كرده اند %33,8 ،به مراكز خدمات درماني
(هالل احمر و ساير موكب هاي درماني) مراجعه كرده اند و  %14,3نيز اقدام خاصي را براي درمان خود انجام نداده اند و
يا اين كه پس از مراجعت به كشور به پزشک مراجعه كرده اند %47,7 .از افراد انواعي از اقدامات پيشگيرانه (نظير به همراه
داشتن برخي داروها ،پمادها ،مرطوب كننده ها ،خوراكي ها و داروهاي تقويتي ،استفاده از برخي دمنوش ها ،عسل ،آبليمو،
عرقيات گياهي ،دقت در انتخاب و استفاده از كفش مناسب ،همراه داشتن ژل ضدّعفوني دست ها و  )...را براي سفر لحاظ
كرده اند و ساير افراد نيز هيچگون ه اقدام پيشگيرانه خاصي را در نظر نگرفته اند .همچنين  %75افراد به طرق مختلف
برخي آگاهي هاي بهداشتي را براي اين سفر كسب كرده اند كه منابع كسب آگاهي آنان به ترتيب از بيشترين به كمترين
عبارت بوده از :سايت ها و خبرگزاري ها ،اطرافيان (خانواده و دوستان) ،فضاي مجازي ،رسانه ملّي و رسانه هاي چاپي
(نظير ويﮋه نامه هاي آموزشي ،پمفلت ها و بنرهاي بين راه)
نتیجه گیری  :نتايج اين پﮋوهش نشان مي دهد كه علي رغم در در دسترس بودن و رايگان بودن خدمات درماني ،تعداد
قابل توجهي از افراد مبتال ،اقدام به خود درماني كرده و يا ترجيﺢ دادند بيماري يا عارضه خود را ناديده بگيرند و پس از
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مراجعت به كشور به مراكز درماني مراجعه كنند .همچنين بيش از نيمي از افراد هيچگونه اقدام پيشگيرانه اي را براي اين
سفر در نظر نگرفته اند و افرادي هم كه اقداماتي را در اين زمينه ذكر كرده اند ،تدابير آن ها مبتني بر يک اصول علمي
مشخخ نبوده است و  %25از افراد نيز اصوالً به دنبال كسب آگاهي هاي براي پيشگيري و اتخاذ رفتاري هاي مبتني بر
حفظ و ارتقاء سالمت خود نبوده اند .لذا با توجه به اصل تقدّم پيشگيري بر درمان ،بهتر آن است كه فعاليت هاي خدماتي
به زائران عزيز منحصر ب ه حيطه هاي درماني نشود و با استفاده از ظرفيت كارشناسان بهداشتي ،اقدام به بيماريابي در بين
زائران و آموزش اصول پيشگيرانه شود و بهره گيري بيشتر از ظرفيت رسانه ها و فضاي مجازي نيز مد نظر قرار گيرد.
واژگان کلیدی  :پياده روي اربعين ،آموزش سالمت ،بيماري ها ،پيشگيري ،درمان
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بررسی ارتباط سالمت روانی بر رضایت زناشویی در زوجین سالمند قوچان در سال 1399
فاطمه رمضانی برسالنی ،1محمد واحدیان شاهرودی ،2هادی طهرانی ،3طاهره خوش باش

4

.1دانشجوي كارشناسي ارشد ،رشته آموزش بهداشت و ارتقا سالمت دانشگاه علوم پزشكي مشهدRamezanibf981@mums.ac.ir
. 2دكتري آموزش بهداشت و ارتقا سالمت ،دانشيار گروه آموزش بهداشت و ارتقا سالمت ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد
. 3دكتري آموزش بهداشت و ارتقا سالمت ،استاديار گروه آموزش بهداشت و ارتقا سالمت ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد
.4كارشناسي مشاوره و راهنمايي ،معاون پﮋوهشي ،اداره آموزش و پرورش شهرستان قوچان

زمینه و هدف  :يكي از مسائلي كه امروزه در دوران سالمندي به آن توجه ويﮋه اي شده است رضايت از زندگي زناشوئي مي
باشد كه تاثير زيادي بر سالمت زوجين در كهن سالي دارد .بنابراين هدف از اين مطالعه بررسي ارتباط سالمت رواني بر رضايت
زناشويي در زوجين سالمند قوچان در سال 1399ميباشد.
مواد و روش ها  :اين مطالعه بر روي  600فرد باالي  60سال ( 300زوج) انجام گرفت پس از اخذ رضايت از افراد و ثبت
اطالعات دموگرافيک ،سالمت رواني بر اساس پرسشنامه  SCL90و رضايت زناشويي بر اساس پرسشنامه انريچ ثبت شد .آزمونهاي
كاي اسكوير و من ويتني جهت مقايسه داده ها استفاده شد.
نتایج  :نتايج مطالعه ما نشان داد كه ميانگين رضايت زناشويي در افراد سالمند پايين ميباشد و ارتباط مستقيمي با تحصيالت
پايين ،جنسيت زن دارد .از طرفي مشخخ شد كه سالمت روان در زنان تنها تحت تاثير رضايت زناشويي ميباشد ()P<0.05
كه اين امر نشان دهنده اهميت رضايت زناشويي در افراد سالمند ميباشد)P>0.05( .
نتیجه گیری  :بنابراين با توجه به ارتباط معناداري سالمت رواني بر رضايت زناشويي در زوجين سالمند ،آموزشهاي الزم جهت
افزايش رضايت زناشويي در سالمندان امري مهم و ضروري است تا سبب افزايش سالمت روان شويم.
واژگان کلیدی  :سالمت روان ،رضايت زناشويي ،سالمند

89

چرا پوشش رسانهای اخبار درمان بیشتر از بهداشت و ارتقاء سالمت است؟
سمیرا محمدی ،1علی رمضانخانی ،1نسترن کشاورز محمدی ،1علی منتظری ،2اکبر نصراللهی
کاسمانی

3

.1دانشكده بهداشت و ايمني ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ،تهران ،ايران aramezankhani@sbmu.ac.ir
.2مركز تحقيقات سنجش سالمت ،پﮋوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي ،تهران ،ايران
.3دانشكده علوم اجتماعي -ارتباطات و رسانه ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي ،تهران ،ايران

زمینه و هدف  :نتايج مطالعات ايران و جهان نشان ميدهد كه رسانهها گرايش بيشتري به پوشش اخبار "بيماري"
بجاي بهداشت و ارتقاء سالمت دارند .نظرات متفاوتي در مورد علل ايجاد كننده اين وضعيت وجود دارد .اين مطالعه براي
رسيدن به درک جامع علل ايجاد كننده در اولويت قرار گرفتن پوشش اخبار درمان نسبت به بهداشت ،ديدگاه ذيربطان
حوزه رسانه و سالمت را مورد بررسي قرار داده است.
مواد و روش ها  :اين مطالعه بخشي از يک مطالعه تركيبي است كه دادهها با مصاحبه عميق نيمه ساختار يافته با  17نفر از
ذيربطان حوزه رسانه و سالمت(مديران و كارشناسان روابط عمومي سازمانهاي سالمتمحور ،متخصصان سالمت و خبرنگاران
حوزه سالمت) جمع آوري شده است .تجزيه و تحليل دادهها به روش تحليل محتواي قراردادي انجام گرفته است.
نتایج  :يافته هاي حاصل از اين مطالعه به عوامل مختلفي اشاره دارند از جمله :رويكردهاي سازماني بخش سالمت و به
تبع آن رويكردهاي سازماني حوزه رسانه ،تسلط رويكرد پزشكي در بين مردم و مديران ،جذابيت محتواهاي درمان ،گرايش
بيشتر مردم به اخبار حوزه درمان ،فوريت درمان ،مزيت اقتصادي پوشش اخبار بخش درمان ،تعامل بيشتر پزشكان به
ارتباط با رسانهها است.
نتیجه گیری  :با توجه به عوامل ذكر شده ،ايجاد رسانههاي ارتقاء دهنده سالمت فرايندي پيچيده اما ضروري است .براي
تغيير در وضعيت موجود نيازمند درک جامع و عميق از وضعيت موجود براي طراحي مداخالت مؤثر هستيم.
واژگان کلیدی  :پوشش اخبار بهداشت ،پوشش اخبار درمان ،رسانه ،ايران
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مروری بر سطح سواد سالمت بیماران دیابتی تیپ 2
فاطمه خباز زاده

1

 . 1كارشناس ارشد پرستاري  ،مربي دانشكده پزشكي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد ،يزد ،ايران
fatemeh.khabazadeh@yahoo.com

زمینه و هدف  :ديابت نوع 2يک از مهمترين چالش هاي سالمت عمومي است .سطﺢ سواد سالمت بهداشتي در مراقبت
و درمان بيماري هاي مزمن مانند ديابت تأثير دارد .سواد سالمت ظرفيت افراد براي كسب ،پردازش و درک اطالعات و
خدمات بهداشتي پايه مورد نياز براي تصميمگيريهاي مناسب بهداشتي است .ميزان سواد سالمت علمكردي در طول
رويارويي بيمار با ارائهدهندگان خدمات سالمت نقش مهمي بازي ميكند و سطﺢ كارآمدي ارتباط افراد با اهداف نظام
مراقبت بهداشتي را تعيين ميكند .مطالعه حاضر با هدف مروري بر سواد سالمت در بيماران مبتال به ديابت نوع 2انجام
شد.
مواد و روش ها  :تعداد مقاالت به دست آمده همه از نوع توصيفي بودند .ابتدا تمام پﮋوهش هاي مرتبط با سواد سالمت
بيماران ديابتي  2از سال  2001تا سال  2018با استفاده از كليد واژه هايي نظير "سواد سالمت " " ،بيمار " " ،ديابت
تيپ "2در پايگاه هاي اطالعاتي نظير :اطالعات علمي جهاد دانشگاهي (  ، )SIDبانک اطالعات مقاالت ايران (Iran
) Medexو  Googleو  Pubmedو  Google scholarصورت گرفته است .از  40مورد مقاله دريافتي از كليد
واژه هاي " سواد سالمت " و " ديابت تيپ " 2فقط  28مورد مرتبط با اين عنوان مروري مي باشد.
نتایج  :اين  28مورد مقاله دريافتي از نوع توصيفي مي باشد .در اين  28مقاله ،سواد سالمت در سطﺢ پايين و مرزي
قرار داشت .و هيچ كدام در سطﺢ كافي قرار نداشت .در مطالعه ي منصوري و همكاران ميانگين ميانگين نمره كل
سالمت عمومي در افراد مورد پﮋوهش  58/13 ± 11/72بود كه در سطﺢ مرزي قرار داشت.
نتیجه گیری  :يافته هاي اين پﮋوهش ها روشن ساخت كه سطﺢ سواد سالمت در بيماران ديابتي پايين مي باشد .از
آن جا كه سواد سالمت پايين مانع درک اطالعات بهداشتي و دستورالعمل هاي پزشكي مي شود ،لذا ضروري است كه
جهت افزايش سواد سالمت بيماران تدابيري سنجيده گردد.
واژگان کلیدی  :سواد سالمت ،ديابت تيپ ،2بيمار ،ايران.
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ارزیابی عملکرد بیمارستان های دوستدار کودک تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی
شهیدبهشتی1398:
شهناز دلبرپور احمدی ،1پروین محمدقاسم پور ،2فاطمه تاج الدینی ،3دکتر فرناز اهدائی وند

4

.1كارشناس ارشد مديريت منابع انساني ،MPH ،معاونت امور بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ،تهران ،ايران،
sh_delbarpoor@yahoo.com

.2كارشناس ارشد مديريت خدمات بهداشتي و درماني ،MPH ،معاونت امور بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ،تهران
.3كارشناس مامايي  ،معاونت امور بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ،تهران ،ايران
.4متخصخ زنان و زايمان ،مديرگروه سالمت خانواده ،معاونت امور بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ،تهران ،ايران

زمینه و هدف  :شير مادر بهترين غذا براي شيرخواران محسوب مي شود ،زيرا نيازهاي اساسي نوزاد را برطرف مي كند.
راه اندازي بيمارستان هاي دوستدار كودک يک نهضت جهاني است كه توسط يونيسف و سازمان جهاني بهداشت آغاز
شده و هدف آن اعطاء بهترين شروع زندگي به هر نوزاد از طريق برقراري و ارائه مراقبت هاي بهداشتي مناسب براي
حمايت از تغذيه با شير مادر به عنوان يک رفتار معمول در جوامع مختلف است .مطالعه حاضر با هدف ارزيابي عملكرد
بيمارستان هاي دوستدار كودک تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در زمينه اجراي  10اقدام در سال
 1398انجام شد.
مواد و روش ها  :اين بررسي به صورت مقطعي در كليه بيمارستان هاي دوستدار كودک ( 40بيمارستان) وابسته به
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در سال  1398انجام شد .داده ها با استفاده از چک ليست استاندارد وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشكي و توسط كارشناسان ستاد شبكه ها و مراكز بهداشت جمع آوري گرديد .سپس وارد نرم افزار
آماري  spssو با استفاده از روش هاي توصيفي تجزيه و تحليل شد.
نتایج  :طبق يافته هاي بدست آمده امتياز  10اقدام به ترتيب تدوين سياست مدون تغذيه با شير مادر و نصب آن در در
معرض ديد كليه كارمندان ( 95درصد) ،آموزش تمامي كارمندان به منظور كسب مهارت هاي الزم براي اجراي سياست
هاي فوق ( 95درصد) ،آموزش مادران باردار در زمينه مزاياي ترويج تغذيه با شير مادر و چگونگي شيردهي (94,11
درصد) ،كمک به مادران جهت تماس پوست با پوست و شروع تغذيه با شير مادر ظرف يک ساعت ( 90درصد) ،آموزش
مادران در مورد روش تغذيه با شير مادر و چگونگي حفظ و تداوم شيردهي حتي هنگام جدا شدن از نوزاد ( 92,5درصد)،
تغذيه انحصاري نوزاد سالم با شير مادر و منع استفاده از غذا يا مايعات ديگر ( 97,5درصد) ،اجراي برنامه هم اتاقي مادر
و نوزاد در طول شبانه روز ( 92,5درصد) ،تشويق مادران براي تغذيه با شير مادر بر حسب ميل و تقاضاي شيرخوار (97,5
درصد) ،منع كامل استفاده از شيشه شير و پستانک ( 97,5درصد) ،تشكيل گروه هاي حمايت از مادران شيرده و پيگيري
آن و معرفي مادران به هنگام ترخيخ به اين گروه ها (100درصد) مي باشد.
نتیجه گیری  :بر اساس نتايج مطالعه حاضر ،اجراي اقدامات ده گانه در حد مطلوب (باالي  90درصد) است .با اين حال
با توجه به اهميت تغذيه با شير مادر بايستي دستورالعمل ترويج تغذيه با شير مادر در بيمارستان هاي دوستدار كودک
به طور كامل اجرا شود .طراحي مداخالتي جهت آموزش مادران باردار در زمينه مزاياي ترويج تغذيه با شير مادر و چگونگي
شيردهي  ،كمک به مادران جهت تماس پوست با پوست و شروع تغذيه با شير مادر ظرف يک ساعت ،آموزش مادران در
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مورد روش تغذيه با شير مادر و چگونگي حفظ و تداوم شيردهي حتي هنگام جدا شدن از نوزاد ،اجراي برنامه هم اتاقي
مادر و نوزاد در طول شبانه روز در اين زمينه الزم به نظر مي رسد.
واژگان کلیدی  :شير مادر ،ارزيابي ،بيمارستان دوستدار كودک
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بررسی  10ساله مرگ خارج بیمارستانی کودکان  1تا  59ماهه تحت پوشش دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی89-98 :
شهناز دلبرپور احمدی ،1پروین محمدقاسم پور ،2فاطمه تاج الدینی ،3دکتر فرناز اهدائی وند ،4شهال
شیخی نژاد ،5سوزان وجدانی

6

.1كارشناس ارشد مديريت منابع انساني ، MPH ،معاونت امور بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ،تهران ،ايران
sh_delbarpoor@yahoo.com

.2كارشناس ارشد مديريت خدمات بهداشتي و درماني ،MPH ،معاونت امور بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ،تهران ،ايران
 .3كارشناس مامايي ،معاونت امور بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ،تهران ،ايران
 .4متخصخ زنان و زايمان ،معاونت امور بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ،تهران ،ايران
.5كارشناس ارشد آموزش پزشكي ،شبكه بهداشت و درمان شميرانات ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ،تهران ،ايران
. 6دانشجوي كارشناسي ،رشته مامايي ،شبكه بهداشت و درمان شميرانات ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ،تهران ،ايران

زمینه و هدف  :ميزان مرگ و مير كودكان زير  5سال يكي از شاخخ هاي مهم توسعه و سالمت در كشورها بوده و در تعيين
رشد جمعيت نقش مهمي دارد .بنابراين ترسيم دقيق چهره مرگ و مير كودكان در جامعه ،به منظور شناسايي علل بروز و يا
عوامل قابل اجتناب جهت طراحي مداخالت و جلوگيري از مرگ هاي مشابه ،از جمله مهمترين راهكارها براي كاهش اين ميزان
است .مطالعه حاضر با هدف بررسي مرگ خارج بيمارستاني كودكان  1تا  59ماهه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي شهيد
بهشتي انجام شد.
مواد و روش ها  :در اين مطالعه مقطعي و توصيفي كليه مرگ هاي خارج بيمارستاني كودكان  1تا  59ماهه تحت پوشش
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در سال هاي  1389تا  1398كه از فرم اطالعات اداره سالمت كودكان وزارت بهداشت
استخراج شده بود مورد بررسي قرار گرفت.
نتایج  :تعداد مرگ ها  202مورد بود .بيش از نيمي از كودكان فوت شده ( )%52.9دختر ،مليت ايراني ( ،)%68,8محل سكونت
شهر ( )%61,8بودند .در بين گروه هاي سني به ترتيب  1تا  12ماه ( 12 ،)%65تا  24ماه ( 36 ،)%15,8تا  48ماه (24 ،)%8,9
تا  26ماه ( )%7,4و  48تا  59ماه ( )2,9بودند .بيشترين علل فوت كودكان به ترتيب ناهنجاري مادرزادي و كروموزومي (،)%39,1
سوانﺢ و حوادث ( ،)%20,7بيماري سيستم تنفسي ( ،)%6,4بيماري سيستم گوارشي ( ،)%3,4بيماري سيستم قلبي و عروقي
( )3,4%و بيماري متابوليک () %3,4گزارش شد .در بين مرگ هاي ناشي از حوادث نيز شايع ترين علل به ترتيب انسداد تنفسي
( ،)28,5%غرق شدگي در استخر و كانال هاي آب ( ،)%26,1حمل و نقل ( ،)%23,8مسموميت ()%11,9؛ برق گرفتگي ( )%9,5و
سقوط ( )%4,7بدست آمد.
نتیجه گیری  :بر اساس نتايج بدست آمده  ،طراحي و اجراي مداخالتي در زمينه انجام مراقبت هاي پيش از بارداري و غربالگري
هاي دوران بارداري ،پيشگيري از حوادث و ايمن سازي محل سكونت در كاهش ميزان مرگ كودكان موثر مي باشد .هم چنين
دراستا ي كاهش مرگ و مير كودكان ،آموزش مادران داراي كودک زير  5سال باالخخ زير  2سال توسط كاركنان بهداشتي از
اولويت خاصي برخوردار است.
واژگان کلیدی  :مرگ كودكان ،ناهنجاري مادرزادي ،حوادث
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The effect of self-care on people's health: A systematic review of the
evidence
ahmad tahmasebi ghorrabi1, moslem khajavi2
1.MSc in health services administration, School of health, Ahvaz Jundishapur University of Medical
Sciences, Ahvaz, Iran
2. Student Research Committee, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

Back ground and Aim: Health-promoting self-care has been recognised as a promising
strategy in preventative health.This systematic review study aimed to investigate the impact of
self-care among healthy individuals.
Search Method: The study method was a systematic and narrative review. The Search words
were (self-care, healthy people, effect self-care, public health( .The search was performed
through a PubMed ،Scopus and Science Direct database and reference tracking of selected
articles. The review, selection, screening and evaluation of the articles were independently
reviewed by the researchers.
Findings: Initial survey found 34 studies. Thirteen studies were analyzed after meeting the
inclusion criteria. The results showed that self-care behaviors, changing health promoting
behaviors, and use of medical care were the main outcomes evaluated in the studies. Increased
self-care behaviors and health-promoting behaviors had limited or mixed effects on health,
beliefs, and use of health services. The main points of this study were the lack of clear definition
of the word "self care" and the inconsistency in the terms used in self care.
Conclusion: Health-promoting preventative self-care interventions show promise in increasing
the well-being of healthy people. Therefore, it is suggested to promote self-care practices
among healthy people by health care systems.
keywords: public health, self-care, people's health, systematic review
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Factors the Facilitators of Health Policy Making: A Systematic Review
ahmad tahmasebi ghorrabi1, aboozar darvishi2
1. MSc in health services administration, School of health, Ahvaz Jundishapur University of Medical
Sciences, Ahvaz, Iran
2. Student Research Committee, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

Back ground and Aim: Understanding the facilitating factors is important in properly
analyzing policies and understanding the relationships among the factors influencing policy
outcomes. This issue is more important in the health system because of the specific nature of
decision making in this system and its effects on public health. The purpose of this study was
to identify factors that facilitate health policy making.
Search Method: Scoping technique and thematic content analysis were used in this study.
Combined and empirical findings were used to identify facilitating factors in health policy.
The keywords (health policy maker, Health Policy Making, health policy facilitator, health
policy facilitator) were searched in my and you databases.
Findings: A total of 10 studies and 15 experimental studies were included in the analysis.
These were coded thematically and the reported factors were evaluated as possible for use in
research. The 10 main categories that drive the use of research in political organizations are:
(1) individual factors, (2) research integration management, (3) organizational systems and
research utilization infrastructures, (4) institutional structures and related laws. (5)
organizational features, (6) comprehensive and detailed studies, (7) the use of educated, (8)
economic, cultural, political, and social considerations, (9) financial resources. And human,
(10) sound and efficient management.
Conclusions: In spite of efforts and research in this area, it is necessary to set up a
framework and consider facilitating factors to develop better and healthier policies for the
health system.
Keywords: Health Policy, Health Policy Making, health policy facilitator, Systematic
Review
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بررسی تأثیر آموزش کارکنان صنایع فلزی در اجرای اقدامات بهداشتی به منظور مقابله با
کرونا ویروس (کووید)19-
بهنام مرادی ،1سمیرا برکات

2

.1كارشناسي ارشد ،مديريت سالمت ،ايمني و محيط زيست ،دانشكده بهداشت و ايمني ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
.2كارشناسي ارشد ،مهندسي بهداشت حرفه اي ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي اصفهانSamirabarakat.ohs@gmail.com

زمینه و هدف :در اواخر دسامبر سال  2019در ووهان چين بيماري نوپديد كروناويروس كه به عنوان سندرم حاد تنفسي
مطرح است ،شيوع پيدا كرد؛ به طوري كه اين بيماري در سطﺢ بين المللي به وضعيت اضطراري بهداشت عمومي تبديل
گرديد و سپس به صورت پاندميک گسترش يافت .هدف از اين مطالعه تعيين تأثير آموزش كاركنان صنايع فلزي در
اجراي اقدامات بهداشتي به منظور مقابله با كرونا ويروس بود.
مواد و روش ها :در اين مطالعه توصيفي -تحليلي كه از لحاظ زماني ،مقطعي بود؛  3صنعت فلزي در استان اصفهان
در فروردين و ارديبهشت ماه سال  1399با روش سرشماري بررسي شدند .از چک ليست محقق ساخته براي ارزيابي
بهداشت فردي و اصول بهداشتي كاركنان براي جمع آوري داده ها استفاده گرديد .در حين بررسي ،به كاركنان در مورد
بيماري كرونا و روش هاي پيشگيري از آن آموزش داده شد .آناليز داده ها با استفاده از نرم افزار آماري  SPSS-21و
آزمون آماري  Paired-Samples T-testانجام شد.
نتایج :مجموع كاركنان  358نفر كه از اين تعداد  %7/82زن و  %92/18مرد بودند .استفاده توأم كاركنان از ماسک و
دستكش بهداشتي در حين كار قبل آموزش  %20/67و بعد از آموزش  %31/28و  %73/74آنان قبل آموزش از وسايل
شخصي (ابزار كار ،خودكار و )...استفاده ميكردند؛ در حالي كه بعد از آموزش استفاده از وسايل شخصي كاركنان به
 %84/08افزايش يافت .همچنين قبل آموزش  %76/26كاركنان فاصله اجتماعي را با سايرين رعايت ميكردند در حالي كه
بعد از آموزش رعايت فاصله اجتماعي  %79/33به دست آمد .قبل و بعد از آموزش به ترتيب  %27/37و  %75/14كاركنان
داراي محلول ضدعفوني كننده دست بودند .رعايت موارد بهداشت فردي قبل و بعد از آموزش رابطه معناداري
( )PValue>0/001داشت.
نتیجه گیری :نتايج مطالعه بيانگر اين موضوع بود كه رعايت اصول بهداشتي پس از آموزش افزايش بيشتري يافت كه
نشان دهنده نقش بسيار مهم آموزش در افزايش آگاهي و رعايت بهداشت فردي كاركنان دارد .از آنجايي كه اطالعات در
مورد اين بيماري كامل نيست با آموزش مداوم طبق اطالعات به روز در مورد اين بيماري و افزايش سطﺢ آگاهي كاركنان
ميزان رعايت اصول بهداشتي افزايش مي يابد كه همين امر در پيشگيري از شيوع كرونا مؤثر مي باشد.
واژگان کلیدی  :كرونا ويروس (كوويد ،)19-ماسک ،فاصله اجتماعي ،آموزش
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عوامل موثر در بهبود ارتباط پزشک – بیمار :مرور سیستماتیک
2

احمد طهماسبی قرابی ، 1امین ترابی پور

. 1كارشناس ارشد مديريت خدمات بهداشتي و درماني ،دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز ،اهواز ،ايران
. 2استاديار ،گروه مديريت خدمات بهداشتي و درماني ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز،اهواز ،ايران

زمینه و هدف :ارتباط بين پزشک و بيمار محور همه اقدامات درماني ،اساس مراقبت هاي با كيفيت پزشكي و عامل تشخيخ
هاي صحيﺢ و كارآمد است .اين مطالعه با هدف بررسي عوامل موثر در بهبود ارتباط پزشک – بيمار انجام گرفت.
مواد و روش ها :اين مطالعه از نوع مروري و جستجوي نظام مند بود .در مهر سال  1398مرور مقاالت فارسي و انگليسي در
پايگاه هاي پاب مد ،وب آو ساينس ،بانک اطالعات نشريات كشور ،پايگاه مركز اطالعات علمي جهاد دانشگاهي و با كليد واژ ه
هاي ارتباط پزشک -بيمار ،بهبود بيمار ،عوامل بهبود ارتباط پزشک –بيمار و رضايت بيمار انجام شد .با توجه به معيارهاي ورود
و خروج ،مقاالت مرتبط در بازه زماني سال  1398و  2019وارد اين پﮋوهش شدند.
یافته ها :با جستجوي نظام مند و غربالگري عنوان 16 ،مقاله وارد مطالعه شد .نتايج حاصل از مرور اطالعات نشان داد ،رعايت
حقوق بيمار ،رعايت زمان استاندارد ويزيت ،كاهش زمان انتظار ،داشتن مدل بومي و متناسب با فرهنگ ارتباط پزشک_ بيمار،
آگاهي دادن به بيماران در مورد بيماري و روند درمان ،آموزش مهارت هاي ارتباطي به پزشكان ،تقويت ارتباط كالمي و غير
كالمي ،فضاي فيزيكي مناسب ،حفظ حريم بيمار در هنگام معاينه ،در نظر گرفتن شرايط روحي و جسمي بيمار ،جذب اعتماد
بيمار ،طرح سواالت اجتماعي ،در دسترس بودن پزشک ،صداقت و راز داري ،گوش دادن فعال ،توجه به جنسيت  ،عوامل فرهنگي،
اجتماعي و اقتصادي بيمار ،همدلي و استفاده از جمالت آسان و زبان قابل فهم از عوامل موثر در بهبود ارتباط بين پزشک و بيمار
مي شود.
نتیجه گیری :با بهبود شرايط محيطي و توانمندسازي پزشكان جهت برقراري ارتباط مؤثر با بيمار مي توان شاهد رضايت مندي
بيماران  ،پيشرفت در روند درمان ،كاهش هزينه ها ،بكارگيري مؤثر امكانات و استفاده بهتر از زمان بود.
واژگان کلیدی :بهبود ،ارتباط پزشک  -بيمار ،پزشک ،بيمار ،مرور سيستماتيک
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The relationship between exposure to Secondhand Smoke and Self-Efficacy
and Perceived Barriers of Pregnant Women
Zohreh Karimiankakolaki1, Sakineh Gerayllo2
1.Associate Professor, Department of Health, Faculty of Medical Sciences, Shahrekord Branch,
Islamic Azad University,Shahrekord, Iran zohrehkarimian68@gmail.com
2.Ph.D Health Education and Promotion, Department of health education and promotion, School Of
Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

Background: The inability of women to demand from their husbands, for not smoking,
has been reported as a factor in exposure to cigarette smoke. The aim of this study was to
investigate the perceived barriers and self-efficacy of pregnant women regarding
secondhand smoke at home
Material and Methods: This is cross-sectional study and the sample size was 255 pregnant
women who visited the Isfahan health care center from Jul 2018 to Sept 2018. A questionnaire
was designed to collect the data about the exposure to smoke, perceived barriers and selfefficacy. The data were analyzed by SPSS 18, and Mann-Whitney test.
Results: The mean score self-efficacy in the exposure group was lower than the other
group (p=0.000). The mean score perceived barrier was not a significant difference
(p=0.449). The item Lack of "Ban smoking law" at home had the highest mean score in
barriers questions. And this item that "a pregnant woman can, when her husband smoke,
is not around him ", has the highest mean score in self-efficacy questions.
Conclusions: It is necessary to develop training programs to increase self-efficacy to
avoid exposure to cigarette smoke and for both pregnant women and their husbands. Also
set up "smoking ban law" at home in our country to protect pregnant women.
Keywords: Self-Efficacy, Perceived Barriers, Pregnant Women, Secondhand Smoke
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Knowledge and perceptions about Second-Hand Smoke in Pregnant
Women
Zohreh Karimiankakolaki1, Laleh Rastak2, Parvin Mohammadi3, Maryam Khadibi3
1.Associate Professor, Department of Health, Faculty of Medical Sciences, Shahrekord Branch,
Islamic Azad University,Shahrekord, Iran zohrehkarimian68@gmail.com
2.Department of Midwifery, Faculty of Medical Sciences, Shahrekord Branch, Islamic Azad
University, Shahrekord, Iran
3.Department of Nursing, Faculty of Medical Sciences, Shahrekord Branch, Islamic Azad University,
Shahrekord, Iran

Background: The fetus health is of high importance in pregnant women and since
exposure to second-hand smoke (SHS) endangers the maternal and fetal health. Therefore,
in this study we examined the exposure rate of SHS in pregnant women at home and its
related factors.
Material and Methods: This cross-sectional study was conducted on 255 pregnant women
who referred to the Isfahan health care center from July to September 2018. A researcher-made
questionnaire was applied to collect data about the participants' exposure rate, attitudeemotional dimension, perceived susceptibility and perceived severity. The validity and
reliability of the questionnaire were confirmed by a panel of experts. The Cronbach’s alpha of
attitude-emotional dimension, perceived susceptibility, perceived severity were also calculated
as 0.81, 0.91 and 0.92, respectively. The data were analyzed by Chi-Square and Mann-Whitney
test.
Results: A total number of 255 pregnant women were investigated with a mean age of
29.63±7.87years. The mean age of the participants' husbands was 33.40±5.14 years. We
found that the exposure rate to SHS in pregnant women was 23.1 percent. The mean
scores of knowledge and perceptions were lower in women exposed to smoke than the
non-exposed women (P<0.05).
Conclusions: The rate of SHS exposure was high in pregnant women. The knowledge and
perception scores of exposed women to SHS were lower than those of non-exposed women.
Therefore, related training programs should be designed to educate the pregnant women and
their husbands.
Keywords: Health belief, pregnant women, Exposure to smoke, Smoking men
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Related Factors with Exposure to Second-Hand Smoke in Pregnant
Women at Home
Zohreh Karimiankakolaki1, Bahareh Motaghi2, Sakineh Gerayllo3
1.Associate Professor, Department of Health, Faculty of Medical Sciences, Shahrekord Branch,
Islamic Azad University,Shahrekord, Iran zohrehkarimian68@gmail.com
2.MS.c Midwifery, Department of Midwifery, Shahrekord University of Medical Sciences,
Shahrekord, Iran
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Background: The importance of fetus health in pregnant women is an important factor
in understanding the risks of secondhand smoke. Therefore, this study focused on
evaluating the exposure rate of secondhand smoke in pregnant women in house and the
effective factors.
Material and Methods: This was a cross-sectional and a sample consisted of 255 pregnant
women who visited the Isfahan’s health care center to receive health care during pregnancy. A
questionnaire was designed to collect the data about Related Factors with Exposure to SecondHand Smoke. The data was analyzed by SPSS 18, Chi-Square and Mann-Whitney test.
Results: The husbands' age (p=0.041), education level of the smoking husbands (p = 0.005),
the education level of pregnant women (p=0.002), employment status of men (p=0.010), and
women's type of pregnancy (p=0.010) had significant association with the participants'
exposure rate to smoke. In other words, older age of husbands, lower education levels of men
and women, unwanted pregnancy, and unemployment of husbands caused more exposed to
smoke.
Conclusions: Low levels of education in men and women, unemployment and higher age in
men, and unwanted pregnancy were considered as the health risk factors. Training programs
should be designed to educate the pregnant women and their husbands.
Keywords: Secondhand Smoke, pregnant women, Exposure to smoke, Smoking men
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Designing A Clinical Trial Protocol About The Impact Of Family-Based
Multimedia Education Based On Telephone Tracking (Tele Nursing) To
Improve The Quality Of Life And Self-Efficacy In Patients With
Myocardial Infarction
Shirin Madadkar Dehkordi1, Forogh Okhovat1, Zohreh Karimiankakolaki2
1.Department of Nursing, Faculty of Medical Sciences, Shahrekord Branch, Islamic Azad University,
Shahrekord, Iran
2.Associate Professor, Department of Health, Faculty of Medical Sciences, Shahrekord Branch, Islamic
Azad University, Shahrekord, Iran Zohrehkarimian68@gmail.com

Background: Provision of education to a person with myocardial infarction and an active
family member, who takes care of the patient can prevent or delay the onset of the disease.
Telephone tracking is a very useful and inexpensive way to assess the patients' needs and
help them with their care problems. This clinical trial (interventional) protocol was
conducted over the impact of family-based multimedia education based on the telephone
tracking (tele-nursing) to improve the quality of life and self-efficacy in patients with
myocardial infarction
Material and Methods: Two phases are identified to design this study; the first phase
includes designing a curriculum by investigating various studies and the panel of experts'
opinions. This phase will be conducted in the form of multimedia training and telephone
contact. Multimedia training (including audio, video, image, and animation) over the
patients' lifestyle, nutrition, and care will be conducted through a one-day workshop in 23 hours for patients and one of their active family members. The active family member is
defined as the primary caregiver, who spends more time with the patient. The educational
course will be conducted at a coordinated date and time in the ward where the patients are
hospitalized. The researcher will make telephone calls as the educational intervention and
continue the follow-ups once a week for one month. The second phase of the intervention
will contain a pre/ post-test design along with application of Minnesota quality of life and
Scherer general self-efficacy standard questionnaires in the intervention (with training)
and control (without training) groups. The target participants will include all patients (and
their active family members) admitted to CCUs of hospitals affiliated to Shahrekord
University of Medical Sciences.
Results: The present study provides useful data for designing a family-based multimedia
educational intervention using the telephone-tracking method (tele-nursing) to improve
the quality of life and self-efficacy in patients with myocardial infarction. It can also
reduce their medical and treatment costs.
Conclusions: The strategies of this program could be important and cost effective, and
therefore we hope that the success of such a program is a step forward in improving
cardiovascular patient's health status.
Keywords: Education, Family- Centered, Tele Nursing, Quality Of Life, Self-Efficacy,
Myocardial Infarction
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بررسی تاثیر آموزش خود مراقبتی بر بیماران مبتال به دیابت نوع 2
2

محمد واحدیان شاهرودى ،1ناهید رزمخواه

.1دانشيار گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت  ،مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت ،دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي
مشهدVahedianM@mums.ac.ir .
.2كارشناسي ارشد رشته آموزش بهداشت،دانشگاه علوم پزشكي مشهد

زمینه و هدف  :بيماري ديابت به عنوان يكي از بيماري هاي شايع اختالل متابوليسم ،از معضالت بهداشت عمومي در جهان
محسوب مي شود .مهم ترين عامل زمينه ساز مرگ ومير بيماران ديابتي عدم انجام خودمراقبتي مي باشد .مطالعه حاضر با هدف
بررسي خودمراقبتي بيماران مبتال به ديابت نوع دو انجام شد.
مقدمه  :بيماري ديابت از بيماريهاي مزمن نسبتا شايع در جهان است كه به طور متفاوتي تمام نﮋادها را درگير مي سازد .شيوع
و بروز بيماري در بسياري از جوامع به ويﮋه در كشورهاي در حال توسعه رو به افزايش دارد .طي دهه هاي اخير ،مطالعات همه
گير شناختي (اپيدميولوژيک) متعددي درباره شيوع ديابت نوع  2در كشور ايران به انجام رسيده و اين بيماري به سرعت در
حال رشد است و تا سال  1419بيش از  9ميليون ايراني به اين بيماري مبتال خواهند بود.
مواد و روش ها  :پﮋوهش حاضر مطالعه اي توصيفي تحليلي و به صورت مقطعي است كه بر روي  320نفر از بيماران

ديابتي نوع دو صورت گرفت .اين بيماران از مراجعان مراكز سالمت جامعۀ دانشگاه علوم پزشكي مشهد بودند كه شرط
ورودشان در اين پﮋوهش رضايت داشتن براي شركت در مطالعه و مبتال بودن به ديابت بود .معيارهاي خروج از مطالعه نيز

تكميل نكردن پرسش نامه ها و تمايل نداشتن به ادامۀ همكاري بود .نمونه گيري به روش تصادفي چندمرحله اي انجام
شد؛ به اين صورت كه از ميان مراكز بهداشتي و درماني 4مركز و از هر مركز  80نفر به صورت تصادفي انتخاب شدند.
نتایج  :دامنۀ سني بيماران بين  36تا  84سال با ميانگين سني  56,7بود و60,9درصداز بيماران زن 93,4 ،درصد متاهل
22,5،درصدبيسواد و 10,3درصد با تحصيالت دانشگاهي بودند60,3.درصد اضافه وزن48,4،درصد فشار خون و 9,4درصد سابقه
مصرف دخانيات داشتند .همچنين بر اساس نتايج پﮋوهش بين جنسيت ،وضعيت تأهل ،شغل ،تحصيالت ،نمايۀ تودۀ بدني ،
فشارخون ،سابقۀ مصرف دخانيات ،نوع درمان ،سابقۀ شركت در كالس آموزشي ،گروه هاي سني ،سابقۀ ابتال به ديابت ،مدت
مصرف دخانيات با خودمراقبتي ارتباط معني داري وجود ندارد.
نتايج حاصل از مدل نهايي پيشگوي يكننده هاي سازه هاي مدل شناختي اجتماعي بر انجام خودمراقبتي نشان داد كه
بيشترين ميزان همبستگي مربوط به حيطۀ سازگاري عاطفي (ضريب بتا ) 0/283 :است كه همبستگي مثبت و معني داري
با خودمراقبتي دارد و بعد از آن حيطۀ غلبه بر موانع و خودتنظيمي با ضريب بتاي 0 /236و 0/141نيز همبستگي مثبت و
معني داري با خودمراقبتي دارد
نتیجه گیری  :از اهداف عمدۀ علم آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت ،بهبود كيفيت واستانداردهاي زندگي با افزايش
مشاركت آن ها در فعاليت هاي مرتبط با سالمت و آموزش خود مراقبتي به طور مستقيم و غيرمستقيم است .اين مهم با به
كارگيري روش هاي سالمتي ،با انتخاب شيوه هاي صحيﺢ زندگي و رفتارهاي سالمتي قابل دسترس است .كاربرد نتايج
حاصل از اين پﮋوهش در حوزه هاي آموزش ،پﮋوهش ،باليني و در عرصۀ درمان بيماري مزمن ديابت قابل تأمل است.
واژگان کلیدی  :خودمراقبتي ،ديابت ،تئوري شناختي اجتماعي ،آموزش بهداشت
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Identification of adaptive experiences of patients’ offspring with a history
of myocardial infarction: A qualitative study
Tahere Hashemifard 1, Badri Jaafari 2
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Background: Cardiovascular diseases are the main reason of mortality in Iran and in the
world. These diseases are rooted in the unhealthy lifestyle. This study was designed to
understand and perceive factors that affect the preventive behaviors of people at risk of
heart disease (HD).
Material and Methods: This qualitative study is a purposive content analysis. Eighteen
children more than 18 years old of patients with the history of myocardial infarction
participated and were chosen with purposive sampling. Data were collected through deep
and semi structure interview based on Protection Motivation Theory and were analyzed
along with their collection and with usage of Lundman and Graneheim method.
Results: During content analysis process 220 codes were extracted. After reviewing
several times and summarizing, codes were categorized based on the similarity and
proportion, and finally 13 subcategories and three categories were elicited including
efforts to perform self care in order to prevent HD, Poor life style as a factor not to do
preventive HD and health continuation with positive changes in life style.
Conclusions: Most participants despite being aware of the consequences of making
positive changes in lifestyle and intending to do self-care behaviors to prevent HD,
because of factors such as time constraint, high costs, laziness, impatience and prioritizing
other life affairs, did not pay attention to their health. Therefore, results suggest
knowledge and awareness alone cannot influence on practice and self care. Thus
providing life skills training programs can play an important role in reducing perceived
response cost and promoting health.
Keywords: qualitative content analysis, protection motivation theory, coping appraisal,
heart disease
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Background: CVDs are the main reason of mortality in Iran and in the world. These diseases
are rooted in the unhealthy lifestyle. This study was designed to understand and perceive factors
that affect the preventive behaviors of people at risk of heart disease .Cardiovascular diseases
are the main reason of mortality in Iran and in the world. These diseases are rooted in the
unhealthy lifestyle. This study was designed to understand and perceive factors that affect the
preventive behaviors of people at risk of heart disease.
Material and Methods: This qualitative study is a purposive content analysis. Eighteen
children more than 18 years old of patients with the history of myocardial infarction (MI)
participated and were chosen with purposive sampling. Data were collected through deep and
semi structure interview based on Protection Motivation Theory (PMT) and were analyzed
along with their collection and with usage of Lundman and Graneheim method.
Results: During content analysis process 140 codes were extracted. After reviewing
several times and summarizing, codes were categorized based on the similarity and
proportion, and finally 11 subcategories and four categories were elicited including poor
life style as a Predisposing factor of HD, going down quality of life, imposing cost to
families with HD and internal or external rewards
Conclusions: Findings of this study suggest that perceived reward and severity of not
performing HD preventive behaviors in participants were high while perceived sensitivity in
younger people is low. Thus reducing the perceived rewards and increasing perceived threat of
risky behaviors with the goal of performing HD preventive behaviors can be considered as a
principle in education.
Keywords: qualitative content analysis, protection motivation theory, threat appraisal
process, people at risk of heart disease
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بررسی رفتارهای خود مراقبتی بهداشت دهان و دندان مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی
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.5كارشناس ارشد آمار زيستي ،گروه آمار و اپيدميولوژي  ،دانشكده علوم پزشكي بهبهان ،ايران

زمینه و هدف  :بيماري هاي دهان و دندان از جمله شايع ترين بيماري هاي مردم دنياست كه معموال از سنين نوجواني
آغاز مي شود .رعايت بهداشت دهان و دندان در طي اين دوران تاثير بسيارزيادي بركاهش اين بيماري دارد و جزء بيماري
هايي هست كه ارتباط تنگاتنگي با رفتار دارد .دستيابي به اطالعات يا وضعيت موجود مي تواند زمينه ساز مداخالت
بهبود وضعيت بهداشت دهان و دندان باشد .الگوي اعتقاد بهداشتي رابطه بين برخي سازه هاي مربوط به ادراكات شخصي
و راهنمايي عمل و خود كار آمدي با ر فتار را نشان مي دهد .اين مطالعه با هدف بررسي رفتارهاي خود مراقبتي بهداشت
دهان و دندان مبتني بر مدل اعتقاد بهداشتي در دانش آموزان شهرستان بهبهان در سال انجام گرفت.
مواد و روش ها  :اين پﮋوهش به صورت توصيفي – تحليلي برروي  360نفر از دانش آموزان دختر وپسرمقطع
متوسطه اول شهرستان بهبهان به روش نمونه گيري خوشه اي دو مرحله اي در سال تحصيلي  1396انجام گرفت .ابزار
گردآوري اطالعات پرسشنامه طراحي شده براساس الگوي اعتقاد بهداشتي  ،رفتار هاي بهداشتي دهان و دندان و چک
ليست DMFTبود .داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  23با استفاده از آزمون هاي
همبستگي در سطﺢ معني داري <P. /5مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
نتایج  :نتايج مطالعه نشان دادكه ميانگين و انحراف معيار شاخخ  DMFTدانش آموزان مورد پﮋوهش  1/94±2/16مي باشد
كه ميانگين آن در دانش آموزان دختر ( )2±2/55بيشتر ا زميانگين آن در دانش آموزان پسر( )1/61±2/18بوده است و تفاوت
معني داري بين جنسيت مشاهده گرديد( .)p=0/001
ميانگين نمره عملكرد دانش آموزان در خصوص رفتارهاي بهداشت دهان و دندان  1 /76±0/485بود.
در اين مطالعه بين رفتارهاي بهداشتي دهان و دندان با حساسيت درک شده ( ،)p=0/001 , r =0/175شدت درک شده
( )p=0/001 , r =0/175و خود كار آمدي ( )p=0/001 , r =0/226ارتباط و همبستگي معني داري وجود داشت ،بين موانع
درک شده در خصوص انجام رفتارهاي مراقبت بهداشت دهان و دندان و عملكرد در اين زمينه ارتباط معكوس مشاهده
()p=0/001 , r =-0/271
گرديد
نتیجه گیری  :در اين مطالعه بين متغيرهاي مدل اعتقاد بهداشتي با رفتارهاي بهداشتي دهان و دندان ارتباط معني
داري وجود داشت  .بنابراين مداخالت آموزشي مناسب با استفاده از تئوري ها و مدل ها از جمله مدل اعتقاد بهداشتي
پيشنهاد مي گردد تا باعث افزايش آگاهي و عملكرد آنان نسبت به رفتارهاي پيشگيري از پوسيدگي دندان و بهداشت
دهان و دندان در اين گروه گردد.
واژگان کلیدی  :رفتارهاي بهداشتي دهان و دندان ،مدل اعتقاد بهداشتي ،دانش آموزان  ،بهبه
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بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر فاکتورهای بیوشیمیایی خون،شاخص توده بدنی و فشارخون
فرزندان مبتالیان به سکته قلبی
طاهره هاشمی فرد ،1بدری جعفری، 2گلسا دانش

3

 .1استاديارآموزش بهداشت و ارتقاء سالمت،دانشكده پرستاري ،دانشگاه آزاد اسالمي كازرون ،كازرون ،ايران
hashemifardt99@gmail.com
 .2مربي،دانشكده پرستاري،دانشگاه آزاد اسالمي كازرون،كازرون،ايران
.3دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ،ایران

زمینه و هدف  :در ميان بيماريهاي غير واگير بيماريهاي قلبي عروقي شايع ترين علت مرگ و مير در بيشتر كشورهاي جهان
و مهمترين علت از كارافتادگي مي باشند .طبق گزارش سازمان جهاني بهداشت پنج عامل خطر اصلي براي مرگ و مير در
جهان،فشارخون باال،مصرف دخانيات،قندخون باال،عدم فعاليت فيزيكي،اضافه وزن و چاقي هستند.اين عوامل مسئول افزايش
خطر ابتال به بيماريهاي مزمن مانند بيماريهاي قلبي –عروقي هستند .با اطمينان مي توان گفت كه جهت كاهش ابتال و مرگ
و مير ناشي از بيماريهاي قلبي عروقي يكي از روشهاي بسيار موثر ،پياده سازي استراتﮋيهاي آموزشي است .قدم اول براي دستيابي
به اين هدف ارزيابي ميزان شناخت عوامل خطر ايجاد كننده اين بيماريهاست .بمنظور مواجهه با اين موضوع الزم است عوامل
خطر متعددي كه بر بروز بيماريهاي قلبي نقش دارند ،در افراد مختلف با نگرش ها ،ارزشها ،عقايد ،انتظارات و انگيزه هاي متفاوت
شناسايي شود .اين مطالعه با هدف تعيين ميانگين فاكتورهاي بيوشيميايي خون (LDL,HDL,TG,FBSو ،)Cholشاخخ
توده بدني و فشارخون قبل و بعد از مداخله آموزشي در گروههاي مداخله و كنترل انجام شده است.
مواد و روش ها  :اين مطالعه يک مطالعه مداخله اي از نوع كارازمايي باليني مي باشد .جامعه مورد بررسي شامل  200نفر از
فرزندان باالي 18سال بيماران با سابقه سكته قلبي بودند كه طي يک سال گذشته يكي از والدين شان بدليل ابتال به سكته قلبي
در بيمارستانهاي آموزشي شهر شيراز بستري شده بودند .اين افراد به شكل تصادفي در دو گروه كنترل وآزمون قرار گرفتند.
جمع آوري داده ها از طريق انجام آزمايشات بيوشيميايي،اندازه گيري فشارخون و نمايه توده بدني قبل از مداخله آموزشي و 4
ماه پس از مداخله انجام گرفت .تجزيه و تحليل داده ها نيز توسط نرم افزار spss 22انجام شد .
نتایج  :در خصوص ميانگين فاكتورهاي بيوشيميايي خون ،نمايه توده بدني و فشارخون قبل از مداخله و  4ماه پس از آن در
گروه مداخله ،نتايج حاصله نشان داد كه كاهش معناداري در نمايه توده بدني ،فشارخون دياستوليک ،تري گليسريد ،كلسترول،
ال دي ال و قندخون ناشتا و افزايش معنادار در اچ دي ال حاصل گرديد .همچنين فشارخون دياستول،كلسترول و قندخون ناشتا
بين دو گروه مداخله و كنترل بعد از مداخله معنادار بود .مقايسه تغييرات ميانگين فاكتورهاي خوني ،نمايه توده بدني و فشارخون
در دو گروه مداخله و كنترل قبل و بعد از مداخله آموزشي نشان داد همه فاكتورها به استثناي فشارخون سيستوليک و LDL
داراي تغييرات معنادار بوده اند و اين تغيرات در گروه مداخله بيشتر از گروه كنترل بوده است.
نتیجه گیری  :در مجموع نتايج مطالعه حاضر از اثربخشي مداخله آموزشي مبتني بر تئوري انگيزش محافظت در
پيشگيري از بيماري قلبي حمايت مي كند.
واژگان کلیدی :مداخله آموزشي ،سكته قلبي،فاكتورهاي خوني،شاخخ توده بدني
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تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر تئوری انگیزش محافظت بر انجام رفتارهای پیشگیری کننده از
بیماری قلبی
طاهره هاشمی فرد ،1بدری جعفری

2

.1استاديارآموزش بهداشت و ارتقاء سالمت،دانشكده پرستاري ،دانشگاه آزاد اسالمي كازرون ،كازرون ،ايران
hashemifardt99@gmail.com
 .2مربي،دانشكده پرستاري،دانشگاه آزاد اسالمي كازرون،كازرون ،ايران

زمینه و هدف  :بار بيماريهاي غيرواگير در حال افزايش است و تقريبا نيمي از بار جهاني بيماري را براي همه سنين شامل مي
شوند .در ميان بيماريهاي غير واگير بيماريهاي قلبي عروقي شايعترين علت مرگ ومير در بيشتر كشورهاي جهان و مهمترين
علت از كارافتادگي است و قابل پيشگيري ترين بيماري غيرقابل انتقال مزمن انسان به شمار مي روند .مطالعه حاضر به منظور
بررسي تاثير مداخله آموزشي مبتني بر تئوري انگيزش محافظت بر انجام رفتارهاي پيشگيري كننده از بيماريهاي قلبي عروقي
انجام شد.
مواد و روش ها  :اين مطالعه يک مطالعه مداخله اي از نوع كارازمايي باليني مي باشد .جامعه مورد بررسي شامل 200
نفر از فرزندان باالي 18سال بيماران با سابقه سكته قلبي بودند كه طي يک سال گذشته يكي از والدين شان بدليل ابتال
به سكته قلبي در بيمارستانهاي آموزشي شهر شيراز بستري شده بودند .اين افراد به شكل تصادفي دردو گروه كنترل
وآزمون قرار گرفتند .جمع آوري داده ها توسط پرسشنامه محقق ساخته كه روايي و پايايي آن تاييد شده بود ،انجام
گرفت .تجزيه و تحليل داده ها توسط نرم افزارspss 22انجام شد.
نتایج  :نتايج نشان داد كه بعد از مداخله بين تمامي سازه هاي دو گروه آزمون و كنترل به جز سازه هزينه پاسخ درک شده
تفاوت آماري معني داري وجود دارد .در گروه آزمون ميانگين نمرات تمامي سازه هاي تئوري انگيزش محافظت بعد از مداخله
آموزشي بطور معني دار افزايش يافته اما هزينه پاسخ درک شده و پاداش درک شده به طور معنادار كاهش يافت .
نتیجه گیری  :اگر چه  87درصد افراد جامعه مورد بررسي از رفتارهاي پيشگيري كننده از بيماري قلبي اطالع داشتند
اما  62درصد آنها رفتارها را انجام مي دادند ،كه نشان دهنده لزوم مداخله آموزشي مي باشد .با توجه به نتايج ،تئوري
انگيزش محافظت با انگيختن حس محافظت از خود در انجام رفتارهاي پيشگيري كننده در جامعه موثر است .لذا ميتوان
از تئوري انگيزش محافظت بهعنوان چارچوبي در طراحي برنامههاي آموزشي بمنظور ارتقاء رفتارهاي پيشگيري از
بيماريهاي قلبي و عروقي استفاده كرد.
واژگان کلیدی  :بيماري قلبي عروقي ،تئوري انگيزش محافظت،مداخله آموزشي
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بررسی سواد سالمت وارتباط آن با فاکتورهای بیوشیمیایی خون،شاخص توده بدنی و
فشارخون در فرزندان مبتالیان به سکته قلبی در شیراز
طاهره هاشمی فرد ،1بدری جعفری،2خدیجه جعفری

3

 .1استاديارآموزش بهداشت و ارتقاء سالمت،دانشكده پرستاري ،دانشگاه آزاد اسالمي كازرون ،كازرون ،ايران
hashemifardt99@gmail.com
 .2مربي،دانشكده پرستاري،دانشگاه آزاد اسالمي كازرون ،كازرون ،ايران
. 3گروه بهداشت محيط،دانشكده بهداشت،دانشگاه علوم پﮋشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان،بندرعباس ،ايران

زمینه و هدف  :بار بيماريهاي غيرواگير در حال افزايش است و تقريبا نيمي از بار جهاني بيماري را براي همه سنين را شامل
مي شوند طبق گزارش سازمان جهاني بهداشت پنج عامل خطر اصلي براي مرگ و مير در جهان،فشارخون باال،مصرف
دخانيات،قندخون باال،عدم فعاليت فيزيكي،اضافه وزن وچاق ي هستند.اين عوامل مسئول افزايش خطر ابتال به بيماريهاي مزمن
مثل بيماريهاي قلبي –عروقي مي باشند .ازآنجا كه سواد سالمت مقوله بسيار مهم و يكي از تعيين كننده هاي امر سالمت است
و نظر به اينكه افراد با سواد سالمت ناكافي اقدامات پيشگيرانه را كمتر انجام مي دهند ،فلذا در مطالعه حاضر به بررسي سواد
سالمت و ارتباط آن با فاكتورهاي خوني) ،(LDL, HDL, TG Cholesterol, FBSفشارخون و نمايه توده بدني در دو مرحله
قبل و بعد از مداخله در گروههاي مداخله و كنترل پرداخته شده است.
مواد و روش ها  :اين مطالعه يک مطالعه مداخله اي از نوع كارازمايي باليني مي باشد .جامعه مورد بررسي شامل  200نفر از
فرزندان باالي 18سال بيماران با سابقه سكته قلبي بودند كه طي يک سال گذشته يكي از والدين شان بدليل ابتال به سكته قلبي
در بيمارستانهاي آموزشي شهر شيراز بستري شده بودند .اين افراد به شكل تصادفي در دو گروه كنترل وآزمون قرار گرفتند.
براي سنجش سواد سالمت اين افراد از فرم كوتاه پرسشنامه سواد سالمت عملكردي بزرگساالناستفاده شد .در اين پرسشنامه 4
سوال براي بخش محاسبات و  36سوال براي بخش درک خواندن وجود دارد .بر اساس اين پرسشنامه نمرات بين  53-0نشان
دهنده سواد سالمت ناكافي ،نمرات بين  54-66نشان دهنده سواد سالمت مرزي و نمرات بين  67-100نشان دهنده سواد
سالمت كافي است .ضمنا در دو مرحله قبل و بعد از مداخله آموزشي افراد از نظر فاكتورهاي خوني،فشارخون و نمايه توده بدني
نيز مورد بررسي قرار گرفتند و ارتباط سطوح سواد سالمت با اين فاكتورها بررسي شد و تجزيه و تحليل داده ها نيز توسط نرم
افزار  spss 22انجام شد .
نتایج  :نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد كه ميانگين نمره سواد سالمت جمعيت مورد مطالعه با استفاده از پرسشنامه فرم
كوتاه سواد سالمت عملكردي بزرگساالن  75/51± 16/19،بود73 .درصد مشاركت كنندگان داراي سواد سالمت كافي و 27
درصد آنها سواد سالمت مرزي و ناكافي داشتند .بعد از مداخله آموزشي در گروه مداخله ميانگين نمره شاخصهاي تري گليسيريد،

109

كلسترول و نمايه توده بدني و LDLدر افراد با سطﺢ سواد سالمت پايين و شاخخ  HDLنيز در افراد با سطﺢ سواد سالمت باال
 ،بيشتر بوده است.
در گروه كنترل نيز بعد از مداخله آموزشي ميانگين نمره شاخصهاي بيوشيميايي خون مانند LDL , FBSو  Cholestrolدر
افراد با سطﺢ سواد سالمت باال  ،كمتر و شاخخ  HDLدر افراد با سطﺢ سواد سالمت باال ،بيشتر بوده است .در مورد تغييرات
ميانگين نمره فاكتورهاي خوني ،نمايه توده بدني و فشارخون در افراد با سطوح مختلف سواد سالمت در گروه مداخله ،تغييرات
ميانگين نمره شاخصهاي  LDL, Cholestrol , FBS,TGو در گروه كنترل نيز تغييرات ميانگين نمره شاخصهاي , FBS,TG,
 LDL, Cholestrol HDL, BMIمعنادار بوده است.
نتیجه گیری  :سواد سالمت يكي از راههاي بهبود سالمت و كاهش ابتال و مرگ و مير ناشي از بيماريهاي قلبي عروقي
است پايين بودن سواد سالمت اثرات زيان اوري بر سالمت افراد دارد.در مجموع نتايج مطالعه حاضر از اثربخشي سواد
سالمت در پيشگيري از بيماري قلبي حمايت مي كند.
واژگان کلیدی :سواد سالمت،سكته قلبي،فاكتورهاي خوني،شاخخ توده بدني
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بررسی تاثیر آموزش بر اساس نظریه خودکارآمدی و سازه مراحل تغییر بر ارتقاء رفتار فعالیت
فیزیکی در زنان میانسال
ناهید رزمخواه ، 1محمد واحدیان شاهرودى

2

.1كارشناسي ارشد رشته آموزش بهداشت،دانشگاه علوم پزشكي مشهد
.2دانشيار گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت  ،مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت ،دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي
مشهدVahedianM@mums.ac.ir .

زمینه و هدف  :كمبود فعاليت فيزيكي يكي از مهمترين مسائل بهداشت عمومي در سراسر دنياست .بسياري از رفتارها از جمله
داشتن فعاليت بدني مرنظم بره ر غرم آن كه نقش مهمي در سالمت انسان دارند و فرد نيرز انگيرزه كرافي برا ي داشتن ا ين
گونه رفتارها دارد ولي ،تداوم و حفظ آن ها مشركل بوده و نيازمند برنامه ريزي و انتخابي آگاهانره هسرتند  .بره عبرارتي ،اتخاذ
چنين رفتارها يي به صرورت خودكرار و از رو ي عرادت صرورت نمي گيرد ،بلكه نيازمند برنامه ر يزي و انتخابي آگاهانره اسرت.
بنابر اين طراحي مداخالت مؤثر به منظور ترغيب افراد برا ي انجام فعاليت بدني منظم از اهميت ويﮋه برخوردار است .تحقيقات
نشان داده است كه مؤثرترين مداخالت آموزشي ،مبتنري برر رويكردهراي نظريه محوري هستند كه از الگوهاي تغيير رفتار ريشه
گرفته اند .برا كمک نظريه ها مي توان عوامل مؤثر برر ا يجراد و ترداوم رفترار را مرورد بررسي قرار داد.
مواد و روش ها  :جامعه آمارى پﮋوهش زنان غيرسالمند زير  60سال بود .براى رسيدن به هدف ،پس از ارائه معرفي
نامه جهت انجام كار پﮋوهشى 402 ،نمونه همسان از نظر شرايط اجتماعى ،اقتصادى وفرهنگى با روش خوشه اى چند
مرحله اى از ميان زنان مناطق شهردارى  1،3و  8شهردارى به صورت تصادفى انتخاب شدند .پرسشنامه ها در اختيار
كليه زنان عالقه مند به شركت در مطالعه،قرار گرفت
نتایج  .:يافته هاي مطالعه حاضر نشان داد هريک از سازه ها بطور معنادار با فعاليت بدني ارتباط داشتند بطوري كه بيشترين
تاثير به ترتيب مربوط به سازه راهنما براي عمل  ،خودكارآمدي و خود تنظيمي بود.در اين مطالعه موانع درک شده كمترين
تاثيررابر فعاليت بدني داشتند.
همچنين خودكارآمدي از طريق تاثير گذاري برخود تنظيمي  ،اثرث غير مستقيم بر رفتار فعاليت بدني داشته است .به ازاي هر
واحد خودكارآمدي  39 ،درصد برخود تنظيمي افزوده شده است.يعني سطﺢ بااليي از خود كار آمدي باعث ارتقاي خود
تنظيمي و درنتيجه افزايش ميزان رفتار شده است.
نتیجه گیری  :درک فرايند هاي منجر به اتخاذ رفتارهاي بهداشتي براي طراحي و اجراي مداخالت موثر است .بر اساس يافته
هاي تحقيق حاضر در طراحي مداخالت مبتني براساس خودكارآمدي به منظورافزايش فعاليت بدني  ،عالوه بر اصالح باورهاي
سالمت بايدبه اهداف فردي نيز توجه شود .همچنين تقويت سازه هايي كه قدرت پيش بيني كننده بيشتري با رفتار دارند ،مي
توان مداخالت موثر تري را طراحي كرد .
واژگان کلیدی  :خود كار آمدي ،فعاليت فيزيكي ،آموزش
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نقش آموزش خودآزمایی پستان در زنان میانسال شهر نیشابور :کاربردی از تئوری انگیزش
محافظت
زکیه سادات حسینی ،1حمید توکلی قوچانی ،2حمید رضا محدث حکاک ،3علی مهری ،4مهدی خانکالبی

5

.1كارشناس ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،گروه بهداشت عمومي ،دانشگاه علوم پزشكي نيشابور ،نيشابور ،ايران
.2استاديار  ،گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي ،بجنورد ،ايران
tavakoli_44@yahoo.com
.3استاديار  ،گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي ،بجنورد ،ايران
.4استاديار ،گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي سبزوار،سبزوار ،ايران.
.5استاديار  ،گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي ،بجنورد ،ايران

زمینه و هدف  :در بين كليه سرطان ها ،سرطان پستان درصد زيادي از مرگ و مير را به خود اختصاص داده است و در
دنيا و در ايران نيز رتبه نخست را در بين سرطان هاي زنان دارا است و شيوع اين بيماري به طور تقريبي ساالنه 2درصد
در حال افزايش مي باشد ،از آنجا كه انجام خود آزمايي صحيﺢ پستان نقش مهمي درتشخيخ زودرس و كاهش مرگ و
مير ناشي از سرطان پستان دارد اين مطالعه با هدف تعيين نقش آموزش در انجام خود آزمايي پستان در زنان ميانسال
شهر نيشابور انجام شد.
مواد و روش ها  :پﮋوهش حاضر يک مطالعه مداخله اي از نوع قبل و بعد ،بر روي 120نفر از زنان مراجعه كننده به مراكز
خدمات جامع سالمت شهر نيشابور كه به روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي انتخاب و به دو گروه مداخله ( 60نفر)و
كنترل ( 60نفر)تقسيم شده بودند ،انجام گرفت .ابزار گردآوري اطالعات ،پرسشنامه محقق ساخته بود كه روايي آن از طريق
روايي صوري و محتوا و پايايي آن از طريق آلفا كرونباخ()α =0/750سنجيده و به روش خودگزارش دهي تكميل گرديد ،بالفاصله
و 2ماه بعد از مداخله آموزشي ،اطالعات در دو گروه كنترل و مداخله جمع آوري و با استفاده از نرم افزار  SPSS 19و آزمون
هاي آماري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتایج  :ميانگين سني كل زنان شركت كننده در مطالعه  38/39± 7/83بود ، ،حداكثر نمره قابل اكتساب شركت كنندگان
در انجام رفتار خود آزمايي پستان  %19/25بود ،بيش از نيمي از زنان تا كنون اصال اقدام به انجام خود آزمايي پستان
نداشتند ،با وجود اينكه قبل از مداخله آموزشي بين دو گروه در ميانگين نمره انجام خود آزمايي پستان اختالف آماري
معناداري وجود نداشت با اين حال بالفاصله و دوماه بعد از انجام مداخله آموزشي ميانگين نمره خودآزمايي پستان در
گروه مداخله به طور معناداري بيشتر از گروه كنترل بود(.) p<0/05
نتیجه گیری  :برنامه آموزشي طراحي شده بر اساس تئوري انگيزش محافظت در ارتقاء انجام خود آزمايي پستان در زنان
موثر است ،بنابراين طراحي مداخالت آموزشي ساختار يافته جهت ارتقاء رفتارهاي پيشگيري كننده از سرطان پستان
ضروري به نظر مي رسد.
واژگان کلیدی  :سرطان پستان ،خود آزمايي پستان ،تئوري انگيزش محافظت ،آموزش
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پیشگویی کننده های رفتارهای ایمن در دانشجویان موتور سوار شهر سبزوار :کاربردی از
تئوری انگیزش محافظت
ابوالفضل داورزنی ،1زکیه سادات حسینی ،2معصومه هاشمیان ، 3علی مهری

4

.1كارشناس ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،دانشگاه علوم پزشكي سبزوار ،سبزوار  ،ايران
. 2كارشناس ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،دانشگاه علوم پزشكي نيشابور ،نيشابور ،ايران
.3استاديار ،گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي سبزوار،سبزوار ،ايران
.4استاديار ،گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي سبزوار،سبزوار،
ايران

hadimehri1386@gmail.com

زمینه و هدف  :آسيبهاي ناشي از وسايل نقليه جاده اي يكي از بزرگترين مشكالت بهداشتي مي باشد كه در بين ساير
مسائل بهداشتي مورد غفلت واقع شده است و همه ساله موتور سواران با انجام رفتارهاي مخاطره آميز سالمت خود و
سايرين را به خطر مي اندازند .از آنجا كه بكارگيري رفتارهاي ايمن نقش موثري در كاهش حوادث و آسيب هاي ناشي از
آن دارد ،اين پﮋوهش با هدف تعيين پيشگويي كننده هاي رفتارهاي ايمن در دانشجويان موتور سوار در شهر سبزوار انجام
شد.
مواد و روش ها  :در اين مطالعه توصيفي تحليلي به صورت مقطعي تعداد  100نفر از موتورسواران شهر سبزوار در
سال 1397به صورت نمونه گيري خوشه اي از  5بخش شهر به طور تصادفي انتخاب شدند .داده ها از طريق پرسشنامه
محقق ساخته براساس تئوري انگيزش محافظت بعد از روايي و پايايي جمع آوري گرديد .پرسشنامه هاي تكميل شده به
صورت كد وارد كامپيوتر شد .داده ها بوسيله نرم افزار آماري SPSS18به وسيله آزمونهاي توصيفي و تحليلي تجزيه و
تحليل گرديد.
نتایج  :ميانگين سني شركت كنندگان در مطالعه  19/17 ± 4/23سال بود ،بيش از  % 90شركت كنندگان مجرد بودند و %62
از شركت كنندگان در مطالعه اظهار داشتند كه سابقه جريمه شدن توسط پليس را دارند ،نتايج نشان داد سازه هاي تئوري
انگيزش محافظت در مجموع  %40از واريانس انگيزش رفتارهاي ايمن را پيش بيني مي كنند كه در اين ميان نقش خودكارآمدي
درک شده( )β=0/852و حساسيت درک شده ( )β=0/436بيش از ساير متغير ها بود و سازه انگيزش محافظت  %36از واريانس
رفتار ايمن را در دانشجويان پيش بيني نمود.
نتیجه گیری  :با توجه به اثر بخشي سازه هاي ت ئوري انگيزش محافظت در پيش بيني رفتار هاي ايمن در موتور سواران به
نظر مي رسد ،بكارگيري اين تئوري در طراحي برنامه هاي آموزشي در ارتقاء رفتارهاي ايمن در دانشجويان موتور سوار ضروري
مي باشد.
واژگان کلیدی  :رفتار ايمن ،موتور سوار ،انگيزش محافظت ،سبزوار
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رابطه هنجارهای انتزاعی با عملکرد شیردهی انحصاری در زنان باردار نخست زا
مریم حیدری ،1زکیه سادات حسینی ،2حمید جوینی ،3علی مهری

4

. 1كارشناس ارشد آموزش بهداشت بهداشت وارتقاء سالمت ،دانشگاه علوم پزشكي سبزوار ،سبزوار ،ايران
.2كارشناس ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،دانشگاه علوم پزشكي نيشابور ،نيشابور  ،ايران
.3استاديار ،گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي سبزوار،سبزوار ،ايران
.4استاديار ،گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي سبزوار،سبزوار ،ايران
hadimehri1386@gmail.com

زمینه و هدف  :امروزه شيردهي انحصاري به عنوان يک راهبرد اساسي در تامين رشد و بقاي كودک مورد توجه است،
تغذيه انحصاري با شير مادر در شش ماه نخست زندگي سبب كاهش مرگ و مير شيرخوار شده و آنها را در مقابل بسياري
از بيماري هاي محافظت مي نمايد ،متاسفانه هنوز بسياري از مادران بنا به داليل مختلف شيردهي خود را زودتر از
موعدقطع كرده و يا همراه با آن از مايعات غيرضروري و تغذيه اضافي استفاده مي كنند ،با توجه به نقش افراد موثر در
زندگي زنان در بكارگيري رفتار شيردهي انحصاري اين پﮋوهش با هدف تعيين رابطه هنجارهاي انتزاعي با عملكرد
شيردهي انحصاري در زنان باردار نخست زا در شهر كاشمرانجام شد.
مواد و روش ها  :پﮋوهش حاضر مطالعه نيمه تجربي بوده كه  100نفراز زنان باردار نخست زاي مراجعه كننده به مراكز
خدمات جامع سالمت شهر كاشمر در سال  1395به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند ،ابزار گرد آوري اطالعات
پرسشنامه محقق ساخته و روا و پايا شده بر اساس سازه هاي تئوري رفتار برنامه ريزي شده توسعه يافته بود ،داده ها با
استفاده از آزمون هاي توصيفي و تحليل در نرم افزار  spss 16تجزيه وتحليل شدند.
نتایج  :بيشترين فراواني( )%57/8سن مادران در رده سني كمتر از  24بود ،اكثر زنان( )%41/1تحصيالت دبيرستان و ديپلم
داشتند ،ميانگين نمره هنجارهاي انتزاعي  17/17 ± 2/65از مجموع  20نمره بود %77 ،مادران عنوان نمودند طبق تفكرات
پرسنل مراكز بهداشتي و درماني عمل مي كنند ،هنجار انتزاعي رابطه مستقيم و معنادار با قصد رفتار شيردهي انحصاري در
مادران باردار داشت(r=+0/384و  ،) p<0/000سازه هاي تئوري رفتار برنامه ريزي شده توسعه يافته  %16واريانس قصد رفتار را
پيشگويي كردند كه در اين بين سازه هنجارهاي انتزاعي ( )β=0/289، p=0/012بيشترين تاثير را بر قصد رفتار شيردهي
انحصاري داشت.
نتیجه گیری  :با توجه به اثر بخشي سازه هاي تئوري رفتار برنامه ريزي شده توسعه يافته در عملكرد شيردهي انحصاري و نقش
موثر هنجارهاي انتزاعي در قصد ر فتار ،طراحي برنامه هاي آموزشي ساختار يافته در ارتقاء رفتار شيردهي انحصاري در زنان باردار
ضروري است.
واژگان کلیدی  :شيردهي  ،تئوري رفتار برنامه ريزي شده ،هنجارهاي انتزاعي ،زنان باردار
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پیشگویی کننده های اتخاذ رفتار های خود مراقبتی در بیماران مبتال به فشارخون :کاربردی از
مدل پرسید
مرضیه عابدی ،1محبوبه برهانی ،2حسن رحیم زاده ،3علی مهری ،4زکیه سادات حسینی

5

. 1كارشناس ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،مركز تحقيقات مديريت سالمت و توسعه اجتماعي ،دانشگاه علوم پزشكي
گلستان،گرگان،ايران
.2دكتري آموزش بهداشت و ارتق اء سالمت ،مركز تحقيقات مديريت سالمت و توسعه اجتماعي ،دانشگاه علوم پزشكي گلستان،گرگان،ايران
borhani.mahboobe@yahoo.com
. 3دكتري پزشكي ،مركز تحقيقات مديريت سالمت و توسعه اجتماعي ،دانشگاه علوم پزشكي گلستان،گرگان،ايران
.4دكتري آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت  ،دانشكده بهداشت  ،دانشگاه علوم پزشكي سبزوار  ،سبزوار  ،ايران
. 5كارشناس ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،گروه بهداشت عمومي ،دانشگاه علوم پزشكي نيشابور،نيشابور،ايران

زمینه و هدف  :فشار خون باال به عنوان يک مشكل مزمن در زمينه بهداشت جهاني و عامل خطر مهم براي بيماري
هاي قلبي و عروقي و مغزي مي باشد ،در ايران ميزان فشار خون باال  11تا  46درصد برآورد شده است ،از آنجا كه
آموزش رفتارهاي مراقبت از خود عالوه بر پيشگيري از تشديد عاليم و نشانه ها در كاهش دفعات بستري ،كاهش مرگ و
مير ،احساس سالمت بيشتر در بيماران و كاهش هزينه هاي درمان آنان ضروري و حياتي است ،مطالعه حاضر با هدف
تعيين پيشگويي كننده هاي رفتارهاي خود مراقبتي در بيماران مبتال به فشار خون بر اساس مدل پرسيد در شهرستان
گاليكش انجام شد.
مواد و روش ها  :در اين مطالعه كارآزمايي كنترل شده تصادفي  102نفر از بيماران فشارخوني به روش نمونه گيري
خوشه اي چند مرحله اي انتخاب و مورد بررسي قرار گرفتند .ابزار گردآوري اطالعات ،پرسشنامه ي استاندارد براساس
سازه هاي مدل پرسيد بود كه به صورت مصاحبه تكميل گرديد تجزيه و تحليل داده ها در نرم افزار  spss19با استفاده
از آزمون هاي آماري توصيفي و تحليلي انجام پذيرفت.
نتایج  :ميانگين سني شركت كنندگان در مطالعه  51/59±11/95سال و نمايه توده بدني آن ها 23/30±8/38بود .نتايج
نشان داد  %53/9از بيماران تلفيقي از روغن هاي جامد و مايع در رژيم غذايي خود داشتند و بيش از نيمي ()% 65/07
از آنها در حين طبخ به غذا نمک اضافه مي نمودند ،همچنين نزديک به نيمي از شركت كنندگان فعاليت فيزيكي منظم
نداشتند،آگاهي ،نگرش و عوامل قادر كننده و تقويت كننده در مجموع  20درصد واريانس رفتارهاي خود مراقبتي را در
بيماران م بتال به فشار خون تبيين مي كنند كه از بين اين متغيرها عوامل قادر كننده( )β=0/396و نگرش()β=0/256
بيشترين تاثير را بر رفتارهاي خود مراقبتي نشان مي دهد.
نتیجه گیری  :بر اساس يافته ها نگرش و عوامل قادر كننده مهم ترين پيشگويي كننده ها در پﮋوهش حاضر بودند ،طراحي و
انجام مداخالت آموزشي مبتني بر مدل پرسيد و با تاكيد بر سازه هاي فوق در گروه هاي هدف ضروري به نظر مي رسد.
واژگان کلیدی  :رفتار خود مراقبتي ،مدل پرسيد ،فشار خون ،پيشگويي كننده
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بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی در دوران یائسگی
3

منصوره خنده رو ، 1دکترمحمد واحدیان، 2دکترنوشین پیمان

.1دانشجوى دكترى آموزش بهد اشت و ارتقاى سالمت،مركز تحقيقات عوامل اجتماعى موثر بر سالمت،دانشگاه علوم پزشكى مشهد ،
مشهد
.2دانشيار  ،گروه آموزش بهد اشت و ارتقاى سالمت،دانشكد ه بهد اشت ،دانشگاه علوم پزشكى مشهد  ،مشهد ،ايران.مركز تحقيقات عوامل
اجتماعى موثر بر سالمت،د انشگاه علوم پزشكى مشهد  ،مشهد  ،ايران..
.3استاد  ،گروه آموزش بهد اشت و ارتقاى سالمت،دانشكد ه بهد اشت ،د انشگاه علوم پزشكى مشهد  ،مشهد ،ايران.مركز تحقيقات عوامل
اجتماعى موثر بر سالمت،د انشگاه علوم پزشكى مشهد  ،مشهد  ،ايران peymann@mums.ac.ir

زمینه وهدف  :يائسگي مرحله اي طبيعي از زندگي زنان است .باتوجه به افزايش وسيع تغييرات دمو گرافيكي يائسگي يكي
از بزرگترين فرايندهايي است كه بر سالمتي زنان ميان سال در كشورهاي پيشرفته تاثير ميگذارد عوامل متعددي از قبيل
عوامل رواني -اجتماعي با كيفيت زندگي در دوران يائسگي مرتبط هستند.هدف از اين مطالعه بررسي عوامل مرتبط با كيفيت
زندگي در يائسگي درزنان شهر مشهد مي باشد.
مواد وروشها  :در اين مطالعه  160 ،زن باالي  40سال ،بر اساس نمونه گيري مبتني بر هدف از بين مراجعه كنندگان به
مراكز بهداشتي درماني مشهد انتخاب شدند .پرسشنامه بررسي كيفيت زندگي دوران يائسگي ابزار اندازه گيري پﮋوهش بود.نتايج
اين بررسي با استفاده از نرم افزار SPSS18تجزيه وتحليل شد.ا
نتایج  :درپرسشنامه كيفيت زندگي يائسگي كه توسط شركت كنندگان تكميل گرديد 93/1درصد اختالالت وازوموتور شامل
گر گرفتگي ،تعريق وتعريق شبانه را ذكر كرده اندو89/4درصد عالئم روحي رواني شامل احساس اضطراب،احساس افسردگي يا
دلتنگي ،بي حوصلگي در مقابل ديگران ،تمايل به تنها بودن ،راداشته اند93/8.درصد نيز عالئم جسماني مثل دردعضالت ومفاصل
،احساس كوفتگي وخستگي،مشكالت خواب،درد پشت وگردن،خشكي پوست و....راذكر كرده اند75.درصد از شركت كنندگان نيز
مشكالت جنسي شامل خشكي واژن هنگام نزديكي،كاهش تمايالت جنسي ،تكرر ادرار و....راداشته اند .دردسته بندي كيفيت
زندگي يائسگي بر اساس نمره كسب شده 26/9درصدداراي كيفيت زندگي منا سب بوده اندو%26/9داراي كيفيت زندگي متوسط
بوده اند%46/3داراي كيفيت زندگي نامناسب بوده اند.
نتیجه گیری  :اين رخداد مهم درفرايند زندگي زنان باتغييرات جسمي ورواني واجتماعي وعالئمي نظير گر گرفتگي  ،تغيير
خلق وخوي وطپش قلب  ،دردهاي استخواني وعوارضي مثل پوكي استخوان همراه است .اختالالت وازو موتور وعالئم روحي
رواني شايع ترين عالئم در گروه مورد مطالعه بود.
واژگان کلیدی :كيفيت زندگي،يائسگي،عالئم يائسگي،اختالالت يائسگي

116

بررسی ارتباط بین سالمت روان و صبر در زنان باردار بستری در بخش زایشگاه بیمارستان علی
ابن ابیطالب زاهدان
مهر انگیز قبیمی1 ،معصومه شهدادی

2

. 1دانشجوي كارشناس ارشد پرستاري داخلي جراحي,دانشكده پرستاري مامايي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان.ايران
 .2كارشناس هوشبري,بيمارستان خاتم االنبيا زاهدان ,دانشگاه علوم پزشكي زاهدان.ايران

مقدمه و هدف :سالمت رواني الزمه حفظ دوام عملكرد اجتماعي ،شغلي و تحصيلي افراد جامعه و تأمين آن هدف اصلي اجراي
برنامههاي بهداشت روان در جامعه مي باشد صبر از جمله مفاهيم اخالقي است كه در اخالق اسالمي مورد تاكيد فراوان قرار
گرفته است .آنچه از اين واژه به ذهن مي آيد ،حالتي است نفساني كه براي افراد خاصي هنگام شدايد ،مصيبتها و گرفتاريها
رخ مي دهد .بنابراين هدف مطالعه حاضر تعيين ارتباط بين سالمت روان و صبر در زنان باردار بستري در بخش زايشگاه
بيمارستان علي ابن ابيطالب زاهدان مي باشد.
مواد و روش ها :اين پﮋوهش يک مطالعه توصيفي-تحليلي مي باشد كه به شكل مقطعي در سال 1398انجام گرفت.جامعه
مورد مطالعه  82نفر از زنان باردار بستري در بخش زايشگاه بيمارستان علي ابن ابيطالب زاهدان بودند.كه از طريق آسان و در
دسترس وارد مطالعه شده بودند.،دادها از طريق اطالعات دموگرافيک،پرسشنامه ي استاندارد سالمت روان ) (GHQكه داراي
 28سوال است و شامل 4زيرمقياس عاليم جسماني,اضطراب و بي خوابي.اختالل در كاركرد اجتماعي.عاليم افسردگي.همچنين
پرسشنامه ي استاندارد سنجش ميزان صبرپرسشنامه سنجش ميزان صبر توسط خرمايي و همكاران طراحي شد.اين پرسشنامه
حاوي  25سوا ل است كه متعالي شدن ،شكيبايي ،رضايت ،استقامت ،و درنگ پنج مولفه را شامل ميشود داده هه پس از جمع
آوري با استفاده از آمارهاي توصيفي ميانگين ،انحراف معيار و دامنه تغييرات و آزمون هاي استنباطي  T testمستقل،
 ،onovaضريب همبستگي پيرسون در نرم افزار  spssنسخه  21مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
یافته ها :نتايج نشان داد كه ميانگين سني زنان باردار شركت كننده  26/23±2/4مي باشد36/58 .درصد آنها را زنان نخست
زا تشكيل ميدادند 24/39.درصد آنها سابقه سقط را ذكر ميكردند.همچنين 41/64درصد آنها تحصيالت كارشناسي تشكيل مي
دادند .ميانگين مدت زمان بستري در اين بيماران 2/31مي باشد .ميانگين نمره سالمت روان  104/87±5/42و ميانگين نمره
صبر  64/03 ±6/54مي باشد..بين سن با زير مولفه ي استقامت رابطه معني داري وجودداشت(.)p<0/005طول مدت بستري
با اضطراب و بي خواب رابطه معني وجودداشت(.)p<0/005همچنين سابقه سقط با زير مولفه عاليم افسرگي رابطه معني
وجودداشت( )p<0/005همچنين بين ميانگين نمره سالمت روان و صبر ارتباط مستقيم وجود داشت(p<0/005) .
نتیجه گیری :نتايج مطالعه حاضر نشان داد نمره سالمت روان و صبر در حد خوب بود.همچنين سن با زير مولفه ي استقامت
رابطه داشت.به طوري كه با افزايش سن استقامت زنان باردار افزايش مي يابد.همچنين طول مدت بستري با اضطراب و بي
خوابي رابطه داشت به شكي كه با افزايش مدت زمان بستري اضطراب و بي خوابي ناشي از آن افزايش مي يابد.زنان بارداري كه
سابقه سقط داشتند افسردگي بيشتري نس بت به ساير زنان داشتند.همچنين زنان بارداري كه از نمره سالمت روان باالتري
برخودار بودند مقايس صبر آنها نيز بيشتر مي باشد..بنابراين مي توان با اقدامات مناسب در قالب كارگاه هاي آموزش براي زنان
باردار در زمان دريافت مراقبت هاي قبل از زايمان در مراكز بهداشتي سطﺢ سالمت روان اين افراد را افزايش داد تا زنان باردار از
آثار آن در مراحل زايمان و بعد از آن استفاده كنند.
واژگان کلیدی :سالمت روان,صبر,زنان باردار,بخش زايشگاه
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سازمان یادگیرنده محور ارتقای کیفیت نظام سالمت
دکتر مجتبی سپندی  ،1باقرصادقیان،2حبیب شیرازی ساتلو، ،3فاطمه نریمانی

4

. 1استاديار ،متخصخ اپيدميولوژي ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهلل،تهران ،ايران
 .2دانشجوي كارشناسي ارشد،مديريت خدمات بهداشت و درمان،دانشكده بهداشت،تهران،ايران bsadegian@yahoo.com
.3دانشجوي كارشناسي ارشد،مديريت خدمات بهداشت و درمان،دانشكده بهداشت،تهران،ايران
.4كارشناس مامايي،دانشكده پرستاري و مامايي،دانشگاه علوم پزشكي تهران،تهران

زمینه و هدف  :گ سترش ب سيار سريع اطالعات در ع صر حا ضر موجب ايجاد تغييراتي حيرت انگيز در همه عر صه هاي
جوامع بشري گرديده و همين مسله سازمان ها را مجبور به استفاده از ابزار آموزش ،جهت ادراک و انتخاب رفتار متناسب با
تغييرات كرده ا ست .بنابراين مراكز درماني و دان شگاه هاي علوم پز شكي و آموز شي نيز به عنوان يک سازمان،

مي باي ست

مزيت رقابتي در جريان يادگيري و آموزش كسررب نمايند و زودتر و سررريع تر و بهتر از سرراير رقبا ياد بگيرند و اين يادگيري و
آموخته ها را در فرآيند هاي كاري نشان داده و از قابليت ها ،تعهد و ظرفيت يادگيري افراد در كليه سطوح بهداشتي و درماني
به نحو احسررن بهره برداري نمايند و عملكرد سررازمان خود را از طريق آگاهي و درک بهتر ،بهبود و اصررالح نمايند وبه عنوان
سازمان يادگيرنده مطرح گردند .اين مقاله ميكو شد تا با بيان ويﮋگي هاي سازمان يادگيرنده ،به برر سي نقش آن بعنوان محور
ارتقاي كيفيت نظام سالمت بپردازد.

مواد و روش ها  :به منظور بررسي موضوع مورد نظر ،سايت ها و پايگاه هاي اطالعاتي مختلفي مانند Proquest
 All the web Emeralled،Eric ،Irandoc ،Pub med ،Google،Alta vista ،و دانشيار مورد جستجو
قرار گرفت و از بين بيش از شصت مقاله پﮋوهشي ،حدود سي و دو مقاله انتخاب و مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت.
نتایج  :پنج اصل اساسي سازمان هاي يادگيرنده عبارتند از :تسلط فردي ،مد لهاي ذهني ،يادگيري تيمي ،ايجاد دورنماي
مشترک و تفكر سيستمي .بهترين و بروزترين مدل جهت ارزيابي سازمان به عنوان سازمان يادگير مي بصورت اختصار به
آن  INVESTگفته ميشود و مواردي همچون وجود فراگيران با انگيزه ،فرهنگ پرورش دهنده ،دورنمايي براي يادگيري،
يادگيري افزايش يافته (بهبود يافته) ،مديريت حمايتي و ساختارهاي قابل تغيير .راهكارهاي عملي جهت رسيدن به
سازمان يادگيرنده و استراتﮋي هايي براي ايجاد و ساخت زير سيستم هاي يادگيري در نظام سالمت كشور بيان شده
است.
نتیجه گیری  :ارتقاء كيفيت نظام سالمت تال شي براي برنامه ريزي و اجراي تحول سازماني در را ستاي ارتقاء كيفيت نظام
سالمت ا ست و سازما نهاي يادگيرنده به سبب ويﮋگي ذاتي خود سبب ارتقاء خود و سازمان شان مي گردند بدين ترتيب الزم
ا ست وزارت بهدا شت ،درمان و آموزش پز شكي و سازمان هاي مرتبط علي الخ صوص بيمار ستان ها به سمت تبديل شدن به
سازمان يادگيرنده حركت كنند ولي نباي ست از اين نكته غافل شد كه ،تفكر سازمان يادگيرنده ،تفكر نويني ا ست كه براي
بكارگيري آن در مراكز درماني دولتي و خصرروصرري بايد آن را بومي نمود و بومي نمودن آن ،به اندازه پذيرش ضرررورت آن
اهميت دارد.
واژگان کلیدی  :سازمان يادگيرنده ،مراكز درماني و نظام سالمت
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تبیین نقش مدیریت اطالعات سالمت در کنترل هزینه های بهداشت و درمان کشور
دکتر مجتبی سپندی  ،1باقرصادقیان ،2سجادقلمی، ،3فاطمه نریمانی

4

. 1استاديار ،متخصخ اپيدميولوژي ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهلل،تهران ،ايران
.2دانشجوي كارشناسي ارشد،مديريت خدمات بهداشت و درمان،دانشكده بهداشت،تهران،ايران bsadeghian@yahoo.com
 .3دانشجوي كارشناسي ارشد،مديريت خدمات بهداشت و درمان،دانشكده بهداشت،تهران،ايران
.4كارشناس مامايي،دانشكده پرستاري و مامايي،دانشگاه علوم پزشكي تهران،تهران،ايران

زمینه و هدف  :بخش سالمت به عنوان يكي از مهم ترين بخش هاي خدماتي جامعه و يكي از شاخخ هاي توسعه و رفاه
اجتماعي ،به تنهايي يكي از بزرگترين بخش هاي اقتصاد جهان را تشكيل مي دهند  .امروزه افزايش سريع و روزافزون هزينه
هاي بخش سالمت در سراسر جهان ،متخصصين را در راستاي يافتن شيوه هاي نوين براي محدود سازي هزينه ها و افزايش
كارآيي به چالش كشيده است .موفقيت در حل اين چالش ،نيازمند جمع آوري دقيق و صحيﺢ داده و تجزيه و تحليل آنها و
ارائه اطالعات و شواهد درست در خصوص هزينه ها و منشاء اصلي اين هزينه ها و ارائه راهكارهاي عملياتي و مناسب در خصوص
حل و كاهش هزينه ها و ايجاد اصالحاتي جهت افزايش كارايي مي باشد .ابزار موجود جهت تحقق اين موارد تكنولوژي اطالعات
و مديريت باكيفيت اطالعات مي باشد .هدف از نگارش اين مقاله مروري تبيين نقش مديريت اطالعات سالمت و راهبردهاي آن
در كاهش هزينه هاي نظام سالمت و تشريﺢ مزاياي آن است.
مواد و روش ها  :مطالعه ي حاضر به صورت مروري و با مرور منابع كتابخانه اي و منابع علمي ديجيتال و چاپي از ژورنال هاي
مختلف علمي و همچنين جستوجوي وب سايت هاي معتبر انجام گرديد و درمجموع  52مقاله پﮋوهشي بازيابي شد .و از بين
بيش از پنجاه و دو مقاله پﮋوهشي ،حدود سي ونه مقاله انتخاب و مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت.
نتایج  :در سال  2000ميالدي شبكه هاي يكپارچه اي از سيستم هاي تبادل اطالعات سالمت ،در كشور هاي مختلف راه اندازي
شد و اين شبكه به عنوان يكي از عناصر اصلي تشكيل دهنده شبكه ملي اطالعات سالمت ،توانستند مراكز درماني و مؤسسات
سالمت عمومي را قادر سازند تا وضعيت سالمت افراد جامعه را مورد پايش قرار دهند و هزينه هاي پايش سالمت جامعه كاهش
يافت .اين سيستم ها نقش مهمي در پردازش مناسب اطالعات دارويي ،آزمايشگاهي و راديولوژي داشتند و ايمني مراقبت از
بيماران را افزايش يافت و به واسطه قابليت دسترسي آني به نتايج آزمايشگاهي و ساير داده هاي الكترونيكي خارج از مركز
درماني ،بهبود فرايندهاي ارجاع،پردازش مطالبات و كاهش نفر ساعت موردنياز براي مديريت اين فرايندها ،نقش مهمي در افزايش
كارايي و گردش كار داشت و فرايند تصميم گيري باليني بهبود يافت و طول مدت اقامت بيمار در بيمارستان كاهش يافت.
نتیجه گیری  :بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه ايجاد و سازما ندهي پرونده ي سالمت فردي و الكترونيكي وتهيهي يک قالب
منسجم براي سيستم تبادل اطالعات سالمت نقش بسزايي در كاهش هزينه هاي سالمت را دارا مي باشد .لذا امروزه توسعه و
بستر سازي زيرساخت هاي فناوري اطالعات در حوزه سالمت كشور ضروري است .هماهنگي و تبادل اطالعات سالمت بين
ذينفعان حوزه مراقبت سالمت موضوع مهمي است كه نويدبخش افزايش كيفيت و ايمني مراقبت سالمت و رشد و تعالي سالمت
جامعه را فراهم ميكند.
واژگان کلیدی  :مديريت اطالعات سالمت ،هزينه هاي بهداشت و درمان و نظام سالمت
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مروری نظام مند بر راه های کاهش هزینه و افزایش درآمد بیمارستان ها
5

سید مرتضی حسینی شکوه ،1باقرصادقیان ،2سجادقلمی ،3سعیده علیاری ،4فاطمه نریمانی
.1استاد يار اقتصاد سالمت ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي بقيه اله (عج) ،تهران ،ايران
 .2دانشجوي كارشناسي ارشد ،مديريت خدمات بهداشت و درمان،دانشكده بهداشت ،تهران ،ايران bsadegian@yahoo.com
 .3دانشجوي كارشناسي ارشد ،مديريت خدمات بهداشت و درمان،دانشكده بهداشت ،تهران ،ايران
.4دانشجوي كارشناسي ارشد ،مديريت خدمات بهداشت و درمان ،دانشكده بهداشت ،تهران ،ايران
.5كارشناس مامايي،دانشكده پرستاري و مامايي ،دانشگاه علوم پزشكي تهران ،تهران ،ايران

زمینه و هدف  :بيمارستان بعنوان بزرگترين و پرهزينه ترين واحد عملياتي سيستم بهداشتي و درماني از اهميت خاصي
برخوردار است و حجم بسيار زيادي از منابع بخش بهداشت و درمان را به خود اختصاص مي دهند افزايش سريع و روز افزون
هزينه هاي بيمارستانها ،سبب گرديده تا متخصصان اقتصاد سالمت در سراسر جهان در پي يافتن راهكاري بمنظور كاهش هزينه
ها و افزايش درآمد بيمارستانها باشند.هدف مطالعه حاضر ارائه همين راهكارها براي بيمارستانها مي باشد.
مواد و روش ها  :مطالعه حاضر بصورت مروري_سيستماتيک با جستجوي سيستماتيک

در  Data baseهاي

 Science,PubMed,SID,Medlibو ابر جستجوگر  Google Schlarبا استفاده از كليدواژه هاي Increase
revenueو  Reduce costsو  Hospitalو  incrementو  profitو  incomeو معادل هاي فارسي آنها از سال
 2005تا 2018صورت پذيرفت 251 .مقاله بدست آمده بصورت مرحله به مرحله مطالعه و پااليش شده و درنهايت  20مقاله
مرتبط با هدف مطالعه انتخاب و ارائه گرديد.
نتایج  :براساس يافته هاي مطالعات چنين برمي آيد كه بر اساس ابعاد و زواياي مختلف كيفيت ،اصول و مهارت هاي مديريتي
و الزامات كارآيي فني و تخصيصي مي توان وضعيت موجود بيمارستانها را ارتقاء دارد .و با توجه به برنامه استراتﮋيک هر بيمارستان
و شرايط و چالش هايي كه در پيش رو دارد ،مي توان در رابطه با راهكارهاي ارائه شده تصميم گيري نمود.راهكارهاي افزايش
درآمد(الف) و كاهش هزينه(ب) شامل :الف) -1افزايش بهره وري نيروي انساني (مبحث توانمندسازي ،تطبيق حجم كاري با
نيروي انساني) -2استفاده صحيﺢ از منابع (نيروي انساني ،فضاي فيزيک ،سرمايه گذاري ها و تجهيزات و پول) -3رعايت كدهاي
خدمات كتاب ارزش نسبي خدمات -4بازبيني كتاب ارزشهاي نسبي خدمات در كميته بيمارستاني كسورات -5اعمال كسورات
واقعي در دريافتي پزشكان -6استفاده از ظرفيت هاي خالي بيمارستان -7نظرسنجي از پزشكان متخصخ در خصوص راهكارهاي
افزايش درآمد -8شناسايي ظرفيت هاي بالقوه و به فعل درآوردن آنها مثل آزمايشگاه ،نسخ سرپايي داروخانه و … و همچنين
در خصوص ب) -1نگاه افزايش درآمد به جاي كاهش هزينه ها -2تهيه فهرست هزينه ها -3اولويت بندي هزينه ها -4تدوين
فرايند رصد كردن تعميرات در بيمارستانها -5ساماندهي منابع انساني و بكارگيري افراد در جاهاي مناسب- 6بازنگري قرار دادها
 -7دخيل شدن مديران و روساي بيمارستانها در نظارت بر قراردادها -8بالفعل درآمدن تخصخ ها و توانايي هاي موجود در
بيمارستانها (استفاده بهينه از نيروها) -9پرداخت بر اساس عملكرد پرسنل در بخش و ...بود.
نتیجه گیری  :مديريت بيمارستان مي تواند از تجارب متخصصان و مشاوران به خصوص از مديران با تجربه و موفق در زمينه
فعاليت در بيمارستانها و مراكز بهداشتي درماني استفاده كند .مديريت بيمارستان ها مي توانند همچنين استفاده از نتايج
تحقيقات و پﮋوهش هاي انجام شده در داخل و خارج كشور ،در خصوص بكارگيري هركدام از موارد مطالعات بومي شده و مختخ
بيمارستان خود را با مطالعات موردي مفيدي را انجام دهند.
واژگان کلیدی  :افزايش درآمد،كاهش هزينه ،بيمارستان
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How we can improve Quality of Life in Elders with Cognitive Disorder?
Behnam Honarvar1, Elahe Khaksar1, Fatemeh Jafari2, Mohammadhassan
zahedroozegar3, Sanaz Amiri2
1. Health Policy Research Center, Institute of Health, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz,
Iran
2. MSc Candidate of Epidemiology in Shiraz University of Medical Science, Shiraz, Iran
m.jafarii4319@gmail.com
3. MD student of Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

Background: Alzheimer disease (AD) is one of the prevalent disabling disorders in aging.
Since this disease has an important role in the quality of life of the elderly and their caregivers
and few studies have been conducted in this area, the aim of this study was to evaluate the
quality of life in these patients.
Material and Methods: This cross-sectional study was performed on 182 elder people
who were selected through available sampling from February to April 2019. MoCA and
LEIPAD were the questionnaires used to assess AD and quality of life (QOL) of subjects.
Data analysis was done by path analysis and IBM Spss and MPLUS software.
Results: A total of 182 elders with a mean age of 67±5.05 years were interviewed. Among
these elders, 95 (52.2%), 161 (88.5%) and 130 (71.4%) elders were females, educated, and
married, respectively. The results indicated that 46 (25.28%) of the elders had low-to-moderate
QOL whereas 132 (72.5%) of them suspected AD. QOL and AD were found to be inversely
associated (β= -0.30) while men (β=-0.31) were more affected than women (β=-0.29). In
addition, age and AD were the most important factors of QOL. Further, QOL was highly
indirect associated with physical activity through AD. Moreover, AD was highly related to the
cognitive functioning component of QOL.
Conclusions: One-fourth of the elders had no desirable QOL and about three-fourth suspected
AD. Thus, AD seems to have an inverse relationship with the QOL. Therefore, we recommend
for policy making and for better care of this important group of population.
Keywords: Alzheimer Disease, Quality of Life, Elderlies
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ترجیح بیماران کدام است؛ بیمارستان دولتی یا خصوصی؟
علی اسمعیلی ،1روح اله کلهر ،2محمد زکریا کیایی ،3حسین ترنج ،4سعیده موسوی ،5مهدی زینالی

6

 .1دانشجوي كميته تحقيقات دانشجويي ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي قزوين ،قزوين ،ايران ali32024@gmail.com
.2دانشيار ،دكتري مديريت خدمات بهداشتي و درماني ،مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر برسالمت ،پﮋوهشكده بيماريهاي غير واگير،
دانشگاه علوم پزشكي قزوين ،قزوين ،ايران
.3مربي گروه مديريت خدمات بهداشتي و درماني -دانشكده بهداشت -دانشگاه علوم پزشكي قزوين ،قزوين ،ايران.
.4واحد مديريت برنامه ريزي مالي و بودجه ،دانشگاه علوم پزشكي قزوين ،قزوين ،ايران
.5كارشناس بهداشت حرفه اي ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي قزوين ،قزوين ،ايران
.6كارشناس ارشد مهندسي صنايع ،معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي قزوين ،قزوين ،ايران

زمینه وهدف :عوامل متعدد ي در انتخاب بيمارستان توسط بيماران موثرند ،كه اين عوامل مي توانند از يک طرف
كيفيت ارائه خدمات و هزينه هاي بيمارستاني و از طرف ديگر وضعيت اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي بيمار باشد .لذا
پﮋوهش حاضر با هدف تعيين عوامل تاثيرگذار بر انتخاب بيمارستان (دولتي يا خصوصي) توسط بيماران در بيمارستان
هاي قزوين انجام گرفت.
موادو روش کار :در اين پﮋوهش توصيفي ،در مجموع  200بيمار بستري شده در  3بيمارستان خصوصي و 3
بيمارستان دولتي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي قزوين در سال  1396به شيوه نمونه گيري در دسترس وارد مطالعه
شدند .ابزار گرد آوري داده ها ،پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر دو قسمت ،قسمت اول حاوي اطالعات زمينه اي )
سن ،جنس ،محل سكونت ،شغل ،برخورداري از بيمه و نحوه ي مراجعه به بيمارستان( و قسمت دوم شامل  20سوال
براي تعيين عوامل موثر در انتخاب بيمارستان از جمله :وجود پزشک مجرب ،هزينه بيمارستاني ،شهرت بيمارستان و...
بود ،روايي پرسشنامه با بهره گيري از نظر اساتيد فن بررسي و پس ازجمع آوري نظرات آنان و انجام اصالحات به صورت
نهايي تدوين گرديد .پايايي پرسشنامه با محاسبه آلفاي كرونباخ ( )0/85بدست آمد كه نشان دهنده پايايي مناسب
پرسشنامه مي باشد .براي تعيين عوامل موثر بر انتخاب نوع بيمارستان از آزمونهاي كاي دو ،من ويتني و آزمون tاستفاده
شد.
یافته ها :براساس نتايج حاصله مهمترين عوامل موثر بر انتخاب بيمارستانهاي دولتي :دسترسي به پزشک معالج بعداز
عمل جراحي ،وجود پزشک مجرب ،برخورد كاركنان با بيماران ،شاغل بودن خويشاوندان در بيمارستان و مهمترين عوامل
موثر بر انتخاب بيمارستانهاي خصوصي :هزينه بيمارستان ،تجهيزات و امكانات بيمارستان و درآمد افراد بود.
نتیجه گیری :بيمارستانهاي دولتي و خصوصي مي توانند با برنامه ريزي بهتر بر روي مزيتهاي رقابتي خود و عوامل
اصلي موثر در انتخاب آنها كه در اين پﮋوهش به آنها اشاره شد به سمت مشتري مداري و ارائه خدمات مطلوب بيماران
حركت نمايند.
واژه های کلیدی :ترجيﺢ بيماران ،بيمارستان دولتي ،بيمارستان خصوصي ،انتخاب بيمارستان
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رابطه سبک رهبری و عوامل انگیزشی موثر بر بهره وری پرسنل بیمارستان های آموزشی
قزوین
روح اله کلهر،1احسان زینالی ،2شقایق موسوی ،3سعیده موسوی ،4علی اسمعیلی
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 .1دانشيار مديريت خدمات بهداشتي و درماني  ،مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر برسالمت ،پﮋوهشكده بيماريهاي غير واگير،
دانشگاه علوم

پزشكي قزوين ،قزوين ،ايرانr.kalhor@gmail.com

 .2كارشناس ارشد مديريت اجرايي ،دانشگاه آزاد اسالمي شعبه قزوين ،قزوين ،ايران
 .3كارشناس ارشد ميكرو بيولوژي ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي قزوين ،قزوين ،ايران
 .4كارشناس بهداشت حرفه اي ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي قزوين ،قزوين ،ايران
 .5دانشجوي كميته تحقيقات دانشجويي ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي قزوين ،قزوين ،ايران

زمینه و هدف :تمامي مديران در جستجوي راه هايي به منظور ايجاد تالش بيشتر در كاركنان به جهت ارتقاء عملكرد آنان مي
باشند .سبک رهبري و عوامل انگيزشي از عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني به شمار مي روند .هدف از پﮋوهش حاضر
بررسي رابطه سبک رهبري و عوامل انگيزشي موثر بر بهره وري پرسنل بيمارستان هاي آموزشي قزوين است.
مواد و روش ها :اين پﮋوهش از نوع توصيفي _ تحليلي است ،جامعه موردمطالعه را كاركنان بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه
علوم پزشكي قزوين تشكيل دادهاند كه كاركنان از طريق روش نمونهگيري طبقه اي چندمرحلهاي وارد پﮋوهش شدند .ابزار
جمعآوري دادهها سه پرسشنامهي سبک رهبري ،عوامل انگيزشي و ميزان بهرهوري كاركنان بود كه روايي و پايايي آن تأييد شد.
تجزيه و تحليل دادهها به كمک آمار توصيفي و آزمونهاي آماري (ضريب همبستگي ،تي مستقل ،آنوا و )...و تحليل معادالت
ساختاري  SEMبه انجام رسيد .نرم افزار هاي مورد استفاده جهت تحليل  SPSSو  AMOSبود.
نتایج :نتايج تحليل مسير مدل معتبر شده نشان مي دهد كه سبک رهبري بر انگيزش پرسنل و همچنين سبک رهبري بر
بهره وري پرسنل تاثير مستقيم و معني داري ندارد .اما نتايج تحليل مسير مدل معتبر شده نشان مي دهد كه انگيزش بر بهره
وري پرسنل تاثير مستقيم و معني داري دارد (.)p≤0/05
نتیجهگیری :با توجه به وضعيت سبک رهبري در بيمارستانهاي مورد مطالعه كه سبک وظيفه مدار بوده ،و تاثيري روي انگيزش
و بهره وري پرسنل نداشته به نظر تجديد نظر در سبک رهبري مي تواند عاملي در جهت افزايش انگيزش و بهره وري پرسنل
باشد.
واژگان کلیدی :بيمارستان آموزشي ،سبک رهبري ،انگيزش ،بهرهوري ،كاركنان بيمارستان ،ايران
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ارزیابی تصمیم گیری مبتنی بر شواهد بین مدیران دانشگاه علوم پزشکی قزوین :کاربرد تئوری
رفتار برنامه ریزی شده
5

احمد فریدونی ،1روح اله کلهر ،2محمد حسن ایمانینسب ،3محمد زکریا کیایی ،4علی اسمعیلی
سعیده موسوی

6

.1كارشناس ارشد مديريت خدمات بهداشتي و درماني ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي قزوين ،قزوين ،ايران
a.fereydouni1981@gmail.com

.2دانشيار مديريت خدمات بهداشتي و درماني  ،مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر برسالمت ،پﮋوهشكده بيماريهاي غير واگير،
دانشگاه علوم پزشكي قزوين ،قزوين ،ايران
.3مركز تحقيقات عوامل اجتماعي مؤثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشكي لرستان ،خرم آباد ،ايران
.4مربي گروه مديريت خدمات بهداشتي و درماني ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي قزوين ،قزوين ،ايران
.5دانشجوي كميته تحقيقات دانشجويي ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي قزوين ،قزوين ،ايران
.6كارشناس بهداشت حرفه اي ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي قزوين ،قزوين ،ايران

زمینه و هدف  :هنگامي كه تصميم گيري براساس نتايج قابل پيگيري و اطالعات واقعي (شواهد) باشد ،طبيعتاً دستيابي
به خروجي موردنظر سهلتر خواهد بود .مهمترين هدف تصميم گيري مبتني بر شواهد بر اساس تئوري رفتار برنامه ريزي
شده ،تاثيرگذاري بر رفتارهاي افراد به منظور اصالح و بهبود نگرش ها و افزايش پذيرش يک ايده منطقي مي باشد .لذا
هدف مطالعه حاضر ،ارزيابي وضعيت تصميم گيري مبتني بر شواهد بين مديران دانشگاه علوم پزشكي قزوين بر اساس
تئوري رفتار برنامه ريزي شده مي باشد.
مواد و روش کار :اين مطالعه توصيفي -تحليلي در بين  307نفر از مديران رده هاي ستادي و اجرايي در سطﺢ دانشگاه
و واحدهاي زير مجموعه علوم پزشكي قزوين (به صورت كلي شماري) در سال  1397انجام شد .ابزار گرداوري داده ها،
پرسشنامه تصميم¬گيري مبتني بر شواهد بر اساس تئوري رفتار برنامه ريزي شده بود .براي آزمون روابط ساختاري بين
متغيرهاي مورد مطالعه از الگوسازي معادالت ساختاري استفاده شد .تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSS20و
هم چنين  AMOS-22انجام شد .
یافته ها %24/9 :از پاسخ دهندگان مرد و  %88/5متاهل هستند .نتايج تحليل مسير مدل معتبر شده نشان مي دهد كه
هنجار ذهني و نگرش رفتاري بر روي قصد رفتاري و همچنين قصد رفتاري بر روي رفتار افراد مورد مطالعه تاثير مستقيم
و معني داري دارد (p≤0/05)..اما نتايج تحليل مسير مدل معتبر شده نشان مي دهد كه كنترل رفتاري درک شده بر
روي قصد رفتاري و رفتار افراد مورد مطالعه تاثير مستقيم و معني داري ندارد  (p≥0/05).هم چنين برازش مدل
بهدستآمده در اين مرحله حكايت از برازش مناسبي دارد.
بحث و نتیجهگیری :قدرت پيشگويي رفتار تصميم¬گيري مبتني بر شواهد توسط تئوري رفتار برنامهريزيشده نشان
داد ،اولويت عوامل تبيينكننده قصد به¬ترتيب عبارتند از :هنجار ذهني و نگرش به رفتار  .سازههاي پيشگوي قصد قادر
بود  41درصد تغييرات قصد و سازه قصد توانست  61درصد رفتار تصميم گيري مبتني بر شواهد را تبيين كند .
واژگان کلیدی  :تصميم گيري مبتني بر شاهد ،مديران دانشگاه علوم پزشكي قزوين ،تئوري رفتار برنامه ريزي شده
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عوامل اجتماعی اقتصادی موثر بر تمایل به زایمان سزارین  :شواهدی از ایران
جواد سجادی خسرقی ، 1ثریا نورایی مطلق

2

.1دانشجوي كارشناسي ارشد ،گروه مديريت و اقتصاد سالمت ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي تهران ،تهران ،ايران
.2استاديار ،گروه بهداشت عمومي ،دانشكده بهداشت و تغذيه ،مركز تحقيقات عوامل اجتماعي مؤثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشكي
لرستان ،لرستان ،ايران mania0508@yahoo.com

زمینه و هدف  :سزارين غير ضروري داراي اثرات منفي بر سالمت مادر و كودک است ،همچنين منجر تحميل بار اقتصادي
قابل توجه بر نظام سالمت مي گردد .در سالهاي اخير ميزان سزارين در سراسر جهان و ايران افزايش يافته است و يكي از چالش
هاي مهم سياست هاي جمعي تي حال حاضر كشور است مطالعه حاضر با هدف بررسي نرخ سزارين و عوامل موثر برآن در استان
لرستان در سال  1398انجام گردديد.
مواد و روش ها  :مطالعه حاضر يک مطالعه مقطعي بود  .كليه زنان باردار در سه ماهه دوم و سوم بارداري مراجعه كننده به
مراكز بهداشتي درماني استان لرستان در سال 2019جامعهي پﮋوهش بودند .روش نمونهگيري ،خوشهي چند مرحله اي بود.
پايگاه هاي بهداشتي شهر هاي استان به عنوان خوشه در نظر گرفته شده و از طريق نمونه گيري سيستماتيک پايگاه ها انتخاب
گرديدند سپس حجم نمونه برآورد شده به تعداد 320به صورت تصادفي از بين افراد مراجعه كننده به پايگاههاي بهداشتي انتخاب
شدند .ابزار گردآوري دادهها شامل پرسشنامه "دانش و نگرش" و ترس از درد )(FPQبود .براي تحليل دادهها از نرم افزار
 ،stata14آمار توصيفي مدلهاي رگرسيوني الجستيک تک متغيره و چند متغيره استفاده گرديد.
نتایج  :نرخ تمايل به سزارين در اين مطالعه  %48/44بود .ميانگين نمرات ترس از درد در گروه سزارين( )39.98±8.21به طور
معناداري باالتر از گروه زايمان واژينال بود ( .)46±8.62افزايش سن مادر( ،)OR=1/06سطﺢ تحصيالت ( )OR=2/24و
همسر( ،)OR=2/62درآمد باال ( )OR=6/24ترس از درد زايمان( ،)OR=1/04داشتن سابقه سزارين احتمال گرايش به سزارين
را افزايش ميدهد .در مقابل جنسيت دختر ( ،)OR=0/36افزايش  )OR=0/74( BMIو بهبود نگرش نسبت به زايمان واژينال
تاثير كاهندهاي بر گرايش زنان به سزارين دارد.
نتیجه گیری  :با توجه به يافته هاي مطالعه علير غم اينكه بسياري از مادران زايمان واژينال را ترجيﺢ مي دهند ،نرخ تمايل به
سزارين در استان لرستان باال است كه نشان دهنده لزوم طراحي و اجراي مداخالت و برنامه هاي موثر در كاهش سزارين هاي
غيرضروري و ترويج زايمان طبيعي مي باشد .با در نظر گرفتن عوامل دخيل در تمايل به سزارين ،اقدامات زيادي را جهت كاهش
نرخ سزارين هاي غيرضروري مي توان به كار گرفت .اين اقدامات شامل :آموزش خانواده ها و مخصوصا زنان باردار در مورد منافع
و مضرات روشهاي مختلف تولد نوزادشان ،توانمندسازي مادران براي غلبه بر ترس از درد زايمان از طريق رسانه هاي جمعي و
ارائه دهندگان خدمات سالمت در مراكز بهداشتي درماني ،ترويج و استفاده از روش هاي جديد زايمان طبيعي با درد كم و
افزايش شركت زنان در كالس آمادگي زايمان مي باشد
واژگان کلیدی  :سزارين ،زايمان واژينال ،بارداري ،ايران
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بررسی نگرش دانشجویان رشته بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی لرستان نسبت به رشته
تحصیلی و آینده شغلی در سال 1397
زهرا اسدی پیری  ،1ثریا نورایی مطلق

2

. 1دانشجوي كارشناسي ارشد ،گروه مديريت و اقتصاد سالمت ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي تهران ،تهران ،ايران
.2استاديار ،گروه بهداشت عمومي،دانشكده بهداشت و تغذيه ،مركز تحقيقات عوامل اجتماعي مؤثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشكي لرستان،
لرستان ،ايران mania0508@yahoo.com

زمینه و هدف  :نگرش مثبت دانشجويان نسبت به رشته تحصيلي و آينده شغلي از عوامل مهم در موفقيت دانشجويان مي باشد
بنابراين رشتهي تحصيلي و اشتغال آينده همواره از نكات مهم و مورد توجه بخش آموزش بوده است .هدف مطالعه حاضر تعيين
نگرش دانشجويان رشته بهداشت عمومي دانشگاه علوم پزشكي لرستان نسبت به رشته تحصيلي و آينده شغلي و تعيين عوامل
موثر بر ديدگاه آنها بود.
مواد و روش ها  :مطالعه حاضر يک مطالعهي مقطعي است .تعداد  78نفر از دانشجويان مشغول به تحصيل ترم سوم تا ترم
هشتم رشته بهداشت عمومي در سال  1397جامعه پﮋوهش بودند كه با روش سرشماري انتخاب شدند .پرسشنامه بكارگرفته
شده در اين مطالعه برگرفته از پرسشنامه سنجش نگرش در دانشگاه مينه سوتاي امريكا مي باشد؛ كه در دو بخش (سواالت
دموگرافيک و  17سوال در مورد نگرش دانشجويان) طراحي شده بود .تحليل دادهها از طريق آزمون  tمستقل ،تحليل واريانس
يک طرفه ،آزمون همبستگي پيرسون انجام گرفت.
نتایج  :ميانگين نمره نگرش دانشجويان نسبت به رشته تحصيلي و آينده شغلي به ترتيب برابر با ( 27/14 ±5/1ميانگين نظري
آزمون= )27و ( 22/79 ±5/25ميانگين نظري آزمون = )24بود .بين نگرش دانشجويان نسبت به رشته تحصيلي و آينده شغلي،
همبستگي مستقيم و معناداري مشاهده شد( p<0/0001و  .)r=0/472عوامل مهمي كه سبب نگرش منفي نسبت به آينده شغلي
مي گردد ،نگراني نسبت به آيندهي شغلي ،مزاياي حقوقي نامناسب اين رشته ،عدم تناسب سرفصل و دروس ارائه شده با نيازهاي
جامعه مي باشند .همچنين مهمترين عوامل نگرش منفي نسبت به رشته تحصيلي ،ديدگاه منفي جامعه و دانشجويان ساير رشته
ها نسبت به رشته مي باشد.
نتیجه گیری  :نتايج نشران داد كره بيشتر از نيمري از دانشرجويان مورد مطالعه از نگرش منفي نسبت به رشته تحصريلي و
آينده شغلي خود برخروردار بودنرد .تقويت برنامههاي آموزشي ،بازنگري سرفصل و دروس ارائه شده ،بهبود كارآموزي دانشجويان
و پذيريش دانشجو با توجه به نياز جامعه و فراهم كردن شرايط استخدامي از عواملي است كه ميتواند در افزايش سطﺢ رضايت
از رشته تحصيلي و ديدگاه دانشجويان نسبت به آينده شغلي اثرگذار باشد.
واژگان کلیدی  :نگرش ،رشته تحصيلي ،آينده شغلي ،بهداشت عمومي
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به کارگیری برنامه های کاربردی سالمت همراه در ارتقای سطح سالمت سالمندان
بهادر کمر آبی ،1مبین متحدی ، 1آرمین صلواتیان ،1مجیدحیدرپور ،1سعیده زرگانی

1

.1دانشجوي كارشناسي ارشد اتاق عمل،كميته تحقيقات دانشكده پيراپزشكي،كرمانشاه ،ايران Bahadork981@gmail.com

زمینه و هدف :گسترش فناوري هاي همراه در حوزه ي سالمت ،شاخه ي جديدي از سالمت الكترونيک را به عنوان،
سالمت همراه ايجاد كرده است .سالمت همراه ،بيشتر بر ارتباط بين فرد با تيم ارائه دهنده مراقبت سالمت از طريق
فناوري هاي همراه ،تأكيد دارد .سالمندي يكي از دوران بسيار مهم در زندگي افراد مي باشد كه مشكالت متعددي
مي تواند سالمتي فرد را تهديد كند .بنابراين ،هدف پﮋوهش حاضر ،بررسي به كارگيري برنامه هاي كاربردي فناوري

سالمت همراه در ارتقاي سطﺢ سالمت سالمندان بود.
مواد و روش ها  :اين پﮋوهش به صورت مروري در سال  1398و از طريق جستجو در پايگاه هاي اطالعاتي Web
of Scienceو Scopus, ScienceDirect, PubMedانجام گرديد .در نهايت  39مقاله از سال 2000تا2020
پيدا شد كه پس از بررسي عنوان ،چكيده و كليدواژه ها 23،مقاله انتخاب گرديد .سپس مقاالت توسط پﮋوهشگران به
منظور تحليل ،مورد بررسي قرار گرفت.
نتایج  :نتايج پﮋوهش حاضر نشان داد كه به كارگيري برنامه هاي كاربردي سالمت همراه مي تواند نقش مثبتي در
ارتقاي سطﺢ سالمت سالمندان داشته باشد .اكثر مطالعات بيان كردند به كارگيري برنامه هاي كاربردي سالمت همراه
مي تواند منجر به توانمندسازي سالمندان در جهت مراقبت از خود در برابر بيماريهاي مزمني همچون ديابت ،فشار
خون و غيره شود .عالوه براين ،اين فناوري مي تواند روابط بين سالمندان با تيم ارائه دهنده مراقبت سالمت را باال
برده وهمچنين ،كاهش هزينه ها ،دريافت مراقبت سالمت در هر زمان و هر مكاني ،بهبود كيفيت ارائه ي مراقبت
سالمت ،صرفه جويي در زمان و تسهيل پايش و پيگيري مداوم بيماري ،شكل گيري سبک زندگي سالم ،كنترل فشار
خون ،بهبود ميزان مصرف دخانيات از قبيل سيگار ،كاهش وزن ،كنترل ديابت ،كاهش كلسترول خون ،پيشگيري از
بيماري هاي قلبي -عروقي و ورزش هاي روزانه را دربرداشته باشد.
نتیجه گیری  :امروزه با گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات و همچنين توليد روزافزون علم و دانش در حوزه ي
علوم پزشكي ،ارائه ي مراقبت سالمت از شكل سنتي به شكلي مدرن تغيير پيدا كرده است .استفاده از برنامه هاي
كاربردي سالمت همراه ،فرصتي را براي كاهش هزينه ها و ارائه ي مراقبت سالمت در هر زمان و هر مكاني و همچنين،
برقراري ارتباط بهتر با تيم ارائه دهنده مراقبت سالمت را براي سالمندان جامعه فراهم مي كند.
واژگان کلیدی  :سالمت همراه ،برنامه هاي كاربردي ،سالمندان ،خودمراقبتي ،سالمت
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بررسی رفتارهای ارتقا دهنده سالمت در بیماران مبتال به سرطان پستان :مطالعه مروری
نجمه زمانی ،1زهره خاوری ،2عهدیه بحری

1

 .1دانشجوي كارشناسي پرستاري ،دانشكده پرستاري ميبد ،كميته تحقيقات دانشجويي ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد ،يزد،
ايران ahdie.bahri.96@gmail.com

.2دانشجوي دكتراي تخصصي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسالمي تهران و عضو هيئت علمي دانشكده پرستاري ميبد ،دانشگاه علوم
پزشكي شهيد صدوقي يزد ،يزد ،ايران

زمینه و هدف  :سرطان سينه يكي از مشكالت مهم بهداشتي در سراسر جهان محسوب ميشود .كه يكي روشهاي موثر در
كاهش عوارض و مرگ و مير و بهبود كيفيت زندگي اين بيماران ،رفتارهاي ارتقا دهنده سالمتي است .لذا باتوجه به تاثير چشم
گيري كه اين رفتارها بركاهش هزينه هاي بهداشتي ،سالمتي افراد در مراحل درمان ،پيشگيري از عود مجدد عالئم بيماري و
نيز افزايش طول عمراين افراد دارند اين مطالع ه با هدف تعيين رفتارهاي ارتقاسالمت در بيماران مبتال به سرطان پستان ،با
مروري بر مطالعات گذشته انجام شده است.
مواد و روش ها  :اين مطالعه مروري با استفاده از كليد واژه هاي فارسي سرطان پستان ،1رفتارهاي ارتقاسالمت ، 2در پايگاه
هاي اطالعاتي اس آي دي ،3اسكوپوس ،4پابمد ،5گوگل اسكوالر 6در محدوده زماني  2010-2019مرور انجام شد.و  26مقاله
مورد بررسي قرار گرفت .از اين مقاالت  3مورد كه حجم نمونه و روش نمونه گيري نامشخخ بود يا به متن كامل مقاله دسترسي
وجود نداشت حذف شدند.
نتایج  :يافته هاي اين چند مقاله نشان داد؛ در اكثر افراد مبتال به سرطان پستان ،رفتار هاي فعاليت بدني يا ورزش كردن و
رعايت رژيم غذايي؛ كم نمک،كم چرب ،مصرف شيرو لبنيات  ،غذاهاي گوشتي ،ميوه و سبزيجات تازه نسبت به ديگر ابعاد
رفتارهاي ارتقا دهنده سالمت كمتر مورد توجه قرار داشت ،لذا با توجه به نتايج مطالعات مختلف ميتوان گفت كه به طور كلي
تغذيه سالم و انجام فعاليت بدني در افراد مبتال به سرطان پستان به ميزان كم تا متوسط مورد توجه قرار داشت .همچنين نتايج
نشان داد كه رابطه معناداري بين رفتارهاي ارتقا دهنده سالمت و مشخصات دموگرافيک افراد مثل سن ،سطﺢ تحصيالت ،
اشتغال ،وضعيت اقتصادي و … وجود دارد.
نتیجه گیری  :با توجه به اينكه رفتارهاي ارتقا دهنده سالمتي در كشور ما مورد غفلت واقع شده اند؛ آموزش اين رفتارهادر
جهت افزايش آگاهي و رفتارهاي ارتقاسالمت در بيماران مبتال به سرطان ضروري مي باشد.
واژگان کلیدی  :سرطان پستان .رفتارهاي ارتقا سالمت
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بررسی ارتباط خودپنداره جنسی و طالق زوجین :مطالعه مرورری
نجمه زمانی ،1عهدیه بحری ،1زهره خاوری

2

. 1دانشجوي كارشناسي پرستاري ،دانشكده پرستاري ميبد ،كميته تحقيقات دانشجويي ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد ،يزد،
ايران najmehzamani788@gmail.com
. 2عضو هيئت علمي دانشكده پرستاري ميبد ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد ،يزد ،ايران

زمینه و هدف  :يكي از عوامل موثر بر عملكرد جنسي زوجين ،خودپنداره جنسي مي باشد؛ كه بيانگر تصورات و باورهايي
ست كه فرد درمورد روابط جنسي دارد؛ كه براساس آن رفتارهاي خودرا تنظيم مي كند .باتوجه به اينكه عملكرد جنسي
يكي از جنبه هاي مهم كيفيت زندگي زناشوئي ست؛ و كساني كه خودپنداره جنسي منفي دارند دچار مشكالتي در
زندگي زناشوئي و امور جنسي خود مي شوند اين مطالعه باهدف بررسي ارتباط خودپنداره جنسي و طالق زوجين با
مروري بر مطالعات گذشته انجام شده است.
مواد و روش ها  :اين مطالعه مروري با استفاده از كليد واژه هاي فارسي عملكردجنسي ،1خودپنداره جنسي 2و طالق 3در
پايگاه هاي اطالعاتي جهاد دانشگاهي ،4اسكوپوس ،5پابمد ،6گوگل اسكوالر 7در محدوده زماني  2010-2019مرور انجام شد.و
 29مقاله مورد بررسي قرار گرفت .از اين مقاالت  3مورد كه حجم نمونه و روش نمونه گيري نامشخخ بود يا به متن كامل مقاله
دسترسي وجود نداشت حذف شدند.
نتایج  :نتايج اين چند مقاله نشان داد؛ خودپنداره جنسي مثبت بر عملكرد جنسي زوجين تاثير قابل مالحظه و چشمگيري
دارد و بين اين دو مولفه ارتباط معنادار وجود دارد .همچنين با مروري كه صورت گرفت متوجه شديم كه ايجاد اختالل در
عملكرد جنسي منجر به بروز مشكالت شديد و ازهمگسستگي زندگي زناشوئي و درنهايت طالق زوجين مي شود .در  3مورد از
مقاالت مورد بررسي ارتباط معناداري ميان خودپنداره جنسي و طالق يافت نشده بود.
نتیجه گیری  :با توجه به افزايش ميزان طالق در جامعه و همينطور شرم متقاضيان طالق از بيان مشكالت جنسي به عنوان
يكي از داليل طالق؛ ضرورت دارد مسئوالن نسبت به اين موضوع توجه بيشتري داشته باشند و اقداماتي جهت بهبود خودپنداره
جنسي و عملكرد جنسي انجام دهند.
واژگان کلیدی  :عملكرد جنسي ،خودپنداره جنسي ،طالق
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بررسی رفتارهای تغذیه ای زنان باردار :مطالعه مروری
نجمه زمانی ،1زهره خاوری ،2عهدیه بحری

1

.1دانشجوي كارشناسي پرستاري ،دانشكده پرستاري ميبد ،كميته تحقيقات دانشجويي ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد ،يزد ،ايران
ahdie.bahri.96@gmail.com

. 2دانشجوي دكتراي تخصصي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسالمي تهران و عضو هيئت علمي دانشكده پرستاري ميبد ،دانشگاه علوم
پزشكي شهيد صدوقي يزد ،يزد ،ايران

زمینه و هدف  :بارداري ،از پرمخاطره ترين دوره هاي زندگي زنان است كه با افزايش نيازهاي تغذيه اي همراه
ميباشد تغذيه اين دوران ،سالمت مادر و جنين را تحت تأثير قرار مي دهد .بنابراين داشتن رژيم غذايي ناكافي و ناسالم
در دوران بارداري ،مي تواند منجر به بروز مشكالت براي مادر و جنين شود .لذا با توجه به اهميت اين موضوع ،مطالعه
باهدف تعيين رفتارهاي تغذيه اي زنان باردار با مروري بر مطالعات گذشته انجام شد
مواد و روش ها  : :اين مطالعه مروري با استفاده از كليد واژه هاي فارسي بارداري ،1رفتارهاي تغذيه اي ،2در پايگاه هاي
اطالعاتي اس آي دي ،3اسكوپوس ،4پابمد ،5گوگل اسكوالر 6در محدوده زماني  2010-2020مرور انجام شد 37 .مقاله مورد
بررسي قرار گرفت .از اين مقاالت  5مورد كه حجم نمونه و روش نمونه گيري نامشخخ بود يا به متن كامل مقاله دسترسي
وجود نداشت حذف گرديد.
نتایج  :نتايج اين چندمقاله نشان داد؛ آگاهي اكثر زنان باردار درمورد تغذيه در سطﺢ متوسط قرار دارد و عليرغم اهميت
تغذيه در سالمت زنان باردار و حضور ماهانه در مراكز سالمت ،اكثر زنان از عملكرد مناسبي در زمينه تغذيه برخوردار
نيستند و مصرف نان و غالت  ،سبزيجات و ميوه جات  ،گوشت و حبوبات در حد نامطلوب بود .اما مصرف شير و لبنيات
در حد مطلوب بود بنابراين دريافت موادمغذي و انرژي در زنان باردار ناكافي و يا نادرست مي باشد .بعالوه يافته هاي اين
مطالعات نشان داد كه رابطه ي معناداري بين سن ،سطﺢ درآمد  ،سطﺢ تحصيالت  ،وضعيت اشتغال وجود دارد و يكي
از مهم ترين عوامل تاثيرگذار منفي بر عملكرد تغذيه اي زنان باردار ،بارداري ناخواسته بود.
نتیجه گیری  :لذا با توجه به اهميت تغذيه در زنان باردار بايستي آموزش و حمايت تغذيه اي با به كارگيري برنامه هاي
آموزشي هدفمند و موثر با كمک كاركنان بهداشتي و اطالع رساني از طريق رسانه ها ،به منظور بهبود آگاهي و عملكرد
زنان درمورد رژيم غذايي مناسب دوران بارداري ،صورت گيرد
واژگان کلیدی :بارداري ،رفتار هاي تغذيه اي
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مداخالت مبتنی بر توانمندسازی در بیماران مبتال به دیابت :یک مطالعه مروری
فاطمه خباز زاده  ، 1مینا زارع حسین آبادی ، 2فاطمه زارع حسین آبادی ،3رضوان مریدا

4

 .1كارشناس ارشد پرستاري  ،مربي دانشكده پزشكي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد،يزد،ايران
 .2كارشناسي ارشد مشاوره در مامايي ،دانشكده پرستاري مامايي ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد ،يزد ،ايران
 .3دانشجوي پرستاري ،دانشكده علي بن ابي طالب ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد ،يزد ،ايران
 .4دانشجوي پرستاري ،دانشكده علي بن ابي طالب ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد ،يزد ،ايرانrezvan2057@gmail.com

زمینه و هدف  :ديابت بيماري مزمن و پيشروندهاي است كه به دليل شروع تدريجي و بهبودي غيرقابل پيشبيني،
مشاركت بيمار در امر مراقبت از خود را مي طلبد  .اين بيماري با صنعتي شدن و گسترش شهرنشيني روند رو به رشدي
پيدا كرده است  .در روش هاي نوين آموزش به بيمار ،موضوع توانمندسازي مطرح شده است  .توانمندسازي بيمار به
عنوان يک برنامه مؤثر در راستاي بهبود عملكرد بيماران ديابتي محسوب مي شود  .هدف از مطالعه حاضر بررسي
مداخالت مبتني بر توانمندسازي در بيماران مبتال به ديابت است.
مواد و روش ها  :مطالعه حاضر از نوع مروري ساده بود و جستجوي مقاالت در پايگاه هاي اطالعاتي ايراني و بين
المللي Science Direct ،PubMed ،Scopus ، Iranmedex ، Google Scholar ،با كليد واژه هاي
توانمندسازي ( ،)Empowermentرويكرد توانمندسازي ( ،)Empowerment Approachبرنامه توانمندسازي
( ،)Empowerment Programتوانمندسازي بيماران (  ،)Empowerment Patientتوانمندسازي و ديابت
) )Empowerment and Diabetesو بيماران ديابتي ( )Diabetic Patientsو در محدوده زماني سال هاي
2000تا  2018ميالدي انجام گرديد  .پس از جستجو  20مقاله بر اساس معيارهاي پﮋوهش انتخاب شدند.
نتایج  :بررسي مطالعات نشان دهنده عدم استفاده از چارچوب نظري خاص توانمندسازي ،فقدان توجه به همه ابعاد
توانمندسازي ،بي توجهي به تأثير متغيرهاي جمعيت شناختي بر توانمندسازي بيماران و عدم پيگيري برنامه مي باشد.
نتیجه گیری  :با توجه به محدوديت هاي تعيين شده در مداخالت توانمندسازي ،پيشنهاد مي شود كه در اجراي
مداخالت توانمندسازي بيماران ديابتي به همه ابعاد توانمندسازي توجه گردد.
واژگان کلیدی  :توانمندسازي ،ديابت ،مطالعه مروري ،بيمار
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عدم توانایی تسلط برحرکات دست و تقارن عملکردی در سالمندان
2

بهاره دریابار ، 1پریسا رضایی

.1دانشجوي ترم چهار كارشناسي اتاق عمل دانشگاه علوم پزشكي شهركرد Bahareh.daryabar@gmail.com
.2دانشجوي ترم چهار كارشناسي اتاق عمل دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

زمینه و هدف :اندامهاي فوقاني  ،به ويﮋه دستها  ،نقش فعال و حياتي در زندگي روزمره دارند .دستها در معرض تغييرات
فيزيولوژيكي و آناتوميكي وابسته به سن هستند كه اين مسئله مي تواند به كاهش يا اختالل در عملكرد آنها منجر شوند .اين
مشكالت مي تواند ناشي از اثرات پاتولوژيک  ،نقخ در توده عضالني اسكلتي و كاهش كنترل عصبي بر عملكرد حركتي باشد .
عدم توانايي در كنترل حركت دست ها ،تأثير غيرقابل انكاري بر كيفيت زندگي افراد مسن دارد .تغييراتي كه به دليل كهولت در
ساختارهاي مختلف يا فيزيولوژي مغز ايجاد مي گردد مي تواند به اختالالتي تبديل شود كه بر عملكرد اندام فوقاني تأثير بگذارد.
انجام يک كار مشخخ با دست در افراد مسن نياز به فعال شدن سهم بيشتري در مغز دارد .لذا زمان واكنش و تصحيﺢ يک
فعاليت مشخخ در اين افراد طوالني تر شده و نگهداشتن يا جابجا كردن اشيا و انجام كارهاي مختلف با مشكل مواجه مي گردد.
اين موضوع به نوبه خود  ،مغز را وادار به ايجاد مكانيسم هاي جبراني مي كند تا از خطاهاي بيشتر جلوگيري نمايد تا آنجاييكه
با پيشرفت اين بيماري اين مشكل تا حد بي ثبات شدن عملكرد دست ها پيش خواهد رفت .
هدف :هدف از اين مطالعه بررسي تاثير افزايش سن بر تغيير حركات دست غالب و غير غالب در مرد و زن و بررسي عواملي
همچون عدم تقارن عملكرد نيمكره هاي مغز مي باشد .درسال  2014مقاله اي از  2 paizis , 1 Gonzalesدرباره چگونگي
اين تغيير با پرسشنامه هاي ادينبورگ و واترلو به ميان آمد و ادراک دوبعدي و سه بعدي ميان محيط و اشيا را مورد بررسي
قرداد .اما او ميگويد اين عدم تقارن با افزايش سن بوجود نيامده است و ما قصد داريم دراين مقاله به بررسي صحت اين موضوع
بپردازيم.
مواد و روش ها  :اين مطالعه در  18فوريه 2009با شماره پرونده N404 075337در آزمايشگاه بيوكينتيک در
دانشگاه تربيت بدني وروشالو لهستان انجام شد.
نمونه متشكل از  635نفر ( 144مرد و  491زن ) از سنين  20تا 90سال با مشاغل مختلف از منطقه اسليواي لهستان انتخاب
شد .آزمايش به وسيله تست باتري سري و ثبت عملكرد دست در چهار مرحله انجام ميشود )1.قلم هايي كه از سوراخ هاي
عمودي عبور داده شده اند  :درصورت برخورد با ديواره ميزان لرزش دست محاسبه ميشود  )2هدف گذاري  20نقطه اي :
لمس كردن قسمت هاي مشخخ در زمان معين كه ميزان تمركز حركت دست بررسي ميشود  )3ضربه زدن به سطﺢ
مربع : 40,40به منظور جلوگيري از انجام حركات تكراري مچ دست و انگشتان )4بيرون كشيدن  25پين از جايگاه هايشان در
مدت زمان  23ثانيه و براي هردست به صورت جداگانه
نتایج  :بررسي هاي انجام شده در گروه هاي سني و هر دو جنسيت مرد و زن نشان ميدهد كه با افزايش سن ضعف
عملكردي دست غالب بيشتر مي باشد و عوامل محيطي  ،وراثتي  ،اختالالت عصبي ناشي از بيماريهاي حسي و ادراكي و
عدم تقارن عملكرد نيمكره هاي مغز بر ميزان مشكالت حركتي دست ها نيز تاثير گذار مي باشند  .در ضمن اين بررسي
ها مشخخ گرديد عملكرد حركات دست در خانم ها با دقت بيشتري انجام مي شود كه ميتواند ناشي از فعاليت هاي
روزمره آن ها در سنين جواني شان باشد.
واژگان کلیدی  :دست غالب  ،تقارن عملكردي  ،كيفيت زندگي  ،اختالالت عصبي
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بررسی سبک زندگی بیماران مبتال به پرفشاری خون
عهدیه بحری ،1زهره خاوری ،2نجمه زمانی

3

 .1دانشجوي كارشناسي پرستاري ،دانشكده پرستاري ميبد ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد ،يزد ،ايران
 .2عضو هيئت علمي دانشكده پرستاري ميبد ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد ،يزد ،ايران
 .3دانشجوي كارشناسي پرستاري ،دانشكده پرستاري ميبد ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد ،يزد ،ايران
najmehzamani788@gmail.com

زمینه و هدف  :شيوع پرفشاري خون و عوارض ناشي از آن به يک مشكل اساسي در سراسر دنيا تبديل شده است كه مي توان
گفت از اصلي ترين عوامل تاثير گذار در ابتال به پرفشاري خون سبک زندگي نامناسب افراد است .لذا مطالعه حاضر با هدف
تعيين سبک زندگي بيماران مبتال به پرفشاري خون با مروري بر مطالعات گذشته انجام شده است.
مواد و روش ها  :اين مطالعه مروري با استفاده از كليد واژه هاي فارسي سبک زندگي 1و بيماري پرفشاري خون 2در پايگاه
هاي اطالعاتي اس آي دي،3اسكوپوس،4پابمد،5گوگل اسكوالر 6در محدوده زماني  2010-2019مرور انجام شد و  30مقاله با در
نظر گرفتن معيار هاي ورود و خروج مورد بررسي قرار گرفتند.
نتایج  :نتايج مطالعات مورد بررسي ،سبک زندگي بي ماران مبتال به فشار خون را در حد نامطلوب گزارش كردند .بطور كلي
سبک زندگي بيماران در زمينه ورزش و فعاليت بدني ،عادات غذايي ،شاخخ توده بدني و سازگاري با استرس از وضعيت مناسبي
برخوردار نبود؛ اماعواملي نظير مصرف دخانيات ،پيروي از دستورات پزشک و مصرف به موقع داروها از وضعيت مطلوب تري
داشتند.
نتیجه گیری  :عادات رفتاري نامناسب در بيماران مبتال به پرفشاري خون منجر به ايجاد سبک زندگي نامطلوب در آنها شده
است .بنابراين توصيه مي شود مراقبين سيستم بهداشت و درمان ،برنامه هاي آموزشي مناسب پيرامون سبک زندگي سالم و
عادات رفتاري صحيﺢ ،در اختيار بيماران قرار دهند و حمايت هاي مناسب از آنها صورت گيرد.
واژگان کلیدی  : :سبک زندگي ،بيماري پرفشاري خون
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بررسی وضعیت تغذیه ای بیماران مبتال به سرطان
عهدیه بحری ،1زهره خاوری ،2نجمه زمانی

3

 .1دانشجوي كارشناسي پرستاري ،دانشكده پرستاري ميبد ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد ،يزد ،ايران
 .2عضو هيئت علمي دانشكده پرستاري ميبد ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد ،يزد ،ايران
 .3دانشجوي كارشناسي پرستاري ،دانشكده پرستاري ميبد ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد ،يزد ،ايران
najmehzamani788@gmail.com

زمینه و هدف  :سوء تغذيه يک عارضه شايع در بيماران مبتال به سرطان به شمار مي رود و مي تواند منجر به عوارضي نظير
اختالل در روند درمان ،ابتال به عفونت هاي بيمارستاني ،ناخوشي ها و درنهايت مرگ و مير بيماران بشود .لذا باتوجه به اهميت
وضعيت تغذيه اي بيماران در ادامه ي حيات و بهبود روند درمان برآن شديم تا پﮋوهش حاضر را با هدف تعيين وضعيت تغذيه
اي بيماران مبتال به سرطان با مروري بر مطالعات گذشته انجام دهيم.
مواد و روش ها  :اين مطالعه مروري با استفاده از كليد واژه هاي فارسي وضعيت تغذيه اي ،1سوء تغذيه 2و سرطان 3در پايگاه
هاي اطالعاتي اس آي دي،4اسكوپوس،5پابمد،6گوگل اسكوالر 7در محدوده زماني  2010-2019مرور انجام شد و  32مقاله با
درنظر گرفتن معيار هاي ورود و خروج مورد بررسي قرار گرفتند.
نتایج  :نتايج اين چند مقاله نشان داد؛ سوء تغ ذيه در بيماران مبتال به سرطان از شيوع بااليي برخوردار است و درصد قابل
توجهي از بيماران ،دچار سوء تغذيه شديد و متوسط بودند .نتايج نشان داد بيشترين اختالالت تغذيه اي در سرطان هاي گوارشي
و كمترين آن در سرطان پستان و پروستات بود .همچنين بين كاهش وزن ،محل درگيري و مرحله بيماري با سوء تغذيه ارتباط
معني داري وجود داشت.
نتیجه گیری  :باتوجه به شيوع باالي سوء تغذيه در بيماران ،مي توان گفت ،عدم برآورد نياز هاي تغذيه اي توسط مراقبين
بهداشت و درمان و خانواده بيماران ،منجر به افزايش نياز به خدمات بيمارستاني و به دنبال آن افزايش هزينه هاي تحميلي بر
خانواده بيمار ،بيمارستان و جامعه مي شود لذا شناسايي بيماران و حمايت تغذيه اي از آنان از اهميت بااليي برخوردار مي باشد.
واژگان کلیدی  :وضعيت تغذيه اي ،سوء تغذيه ،سرطان
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بررسی سبک زندگی سالمندان و عوامل موثر برآن :مطالعه مروری
فائزه میری، 1هانیه شاهونوند 2،نجمه زمانی

3

 .1دانشجوي كارشناسي پرستاري ،دانشكده پرستاري دزفول ،كميته تحقيقات دانشجويي ،دانشگاه علوم پزشكي دزفول ،اهواز ،ايران
 .2دانشجوي كارشناسي علوم آزمايشگاهي ،دانشكده پيراپزشكي دزفول ،كميته تحقيقات دانشجويي ،دانشگاه علوم پزشكي دزفول،
اهواز،ايران
 .3دانشجوي كارشناسي پرستاري ،دانشكده پرستاري ميبد ،كميته تحقيقات دانشجويي ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد ،يزد،
ايران

مقدمه :با افزايش طول عمر انسان ها و اضافه شدن جمعيت سالمندان ،اهميت سبک زندگي با توجه به حفظ كاركرد و استقالل
افراد روز به روز بيشتر آشكار مي شود.از آنجايي كه سالمندان قشر آسيب پذير يک جامعه به حساب مي آيند با معظالتي مربوط
به افزايش سن ،از جمله بيماري هاي مزمن و به دنبال آن درمان هاي مداوم ،ناتواني هاي فيزيكي ،حساسيت هاي روحي ،تغذيه
و ...روبه رو مي شوند؛ كه با اصالح سبک زندگي قابل پيشگيري خواهند بود .با توجه به اهميتي كه سبک زندگي درابعاد مختلف
زندگي سالمندان از قبيل :افزايش اميد به زندگي ،بهبود كيفيت زندگي و افزايش سالمت جسم وروان دارد؛ مطالعه حاضر با
هدف تعيين سبک زندگي سالمندان و عوامل موثر بر آن با مروري بر مطالعات گذشته انجام شده است.
مواد و روش ها :اين مطالعه مروري با استفاده از كليد واژه هاي فارسي سالمندان ،سبک زندگي  ،در پايگاه هاي اطالعاتي
جهاد دانشگاهي اسكوپوس ،پابمد و گوگل اسكوالردر محدوده زماني  2010-2019انجام شد 50.مقاله دريافت شد كه  27مقاله
مورد بررسي قرار گرفت .از اين مقاالت  3مورد كه حجم نمونه و روش نمونه گيري نامشخخ بود ؛حذف شدند.
نتایج :يافته هاي اكثر اين مقاالت كه از نوع توصيفي-تحليلي است نشان مي دهد ؛ ميزان نمره ي كسب شده سالمندان در
سبک زندگي در حد متوسط و همچنين در سه مقاله ،اين ميزان در حد مطلوب گزارش شده است .نتايج اين چندمقاله نشان
داد؛ كه سبک زندگي سالم به عوامل متعددي از قبيل  :ورزش و تفريﺢ ،مديريت استرس ،تغذيه ،وضعيت همزيستي ،جنسيت
،وضعيت اقتصادي  ،وضعيت تاهل ،ميزان تحصيالت  ،سرمايه و حمايت هاي اجتماعي و وضغيت سالمتي در اين دوران وابسته
است كه درمورد مولفه ي سالمتي جسم و و روان مي توان خاطرنشان كرد درصورت عدم توجه سالمندان به سبک زندگي سالم
پيامد هاي منفي مانند بيماري وبه طبع ان افزايش هزينه هاي درماني واشغال شدن هرچه بيشتر تخت هاي بيمارستان اشاره
نمود بنابراين عدم رعايت سبک زندگي سالم كيفيت زندگي سالمندان را تحت الشعاع قرار ميدهد وچه بسا بساري از افراد اين
قشر اسيب پذير مجبور به سپري كردن اخرين مرحله ي زندگي خود بر روي تخت هاي بيمارستان باشند
نتایج :لذا با توجه به نتايج اين مطالعات توصيه ميشود مراقبت دهنده هاي بهداشتي از راه هايي مانند اموزش به قشر سالمند
و باال بردن سطﺢ سواد سالمت زمينه را جهت بهبود سبک زندگي سالمندان ،از طريق برنامه هاي سالمتي مثل رژيم غذايي
صحيﺢ ،ورزش منظم ،بررسي دوره اي وضعيت جسماني وهمچنين اموزش به فرد سالمند براي تقويت اعتماد به نفس ومهم
پنداشتن نقش خ ود به عنوان عامل اصلي ارتقا دهنده ي سبک زندگي ومشاركت اجتماعي مهم تلقي ميشود باشد كه از اين
طريق گامي مهم در جهت حفظ و بهبود كيفيت زندگي سالمندان برداشته شود .
واژگان کلیدی :سالمندان .سبک زندگي
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مروری بر عوامل ارتقاء دهندهی سالمت روانی در زنان و راهکار های موثر برآن
سیده زینب رضوی ، 1حانیه رحیمی ،2زهره خلجی نیا

3

.1دانشجوي دكتري عمومي ،كميته تحقيقات دانشجويي،دانشگاه علوم پزشكي قم،قم،ايران zainabrizvi@gmail.com
.2دانشجوي كارشناسي مامايي،كميته تحقيقات دانشجويي ،دانشگاه علوم پزشكي قم،قم،ايران
. 3دكتراي تخصصي سالمت باروري ،كميته تحقيقات دانشجويي/دپارتمان پرستاري/دانشكده پرستاري مامايي ،دانشگاه علوم پزشكي قم،
قم ،ايران

زمینه و هدف :طبق تعريف سازمان بهداشت جهاني ( )WHOسالمت جسم و روان از يكديگر متمايز نيست.درواقع سالمت
رواني الزمه حفظ دوام عملكرد اجتماعي ،شغلي و تحصيلي افراد جامعه مي باشد و ازآنجا يي كه زنان به عنوان ركن اصلي هر
جامعه اي محسوب مي شوند ونقش بسيار پراهميتي دركانون خانواده دارند .مطالعه حاضر با هدف بررسي عوامل ارتقاء دهنده
سالمت رواني در زنان و راهكار هاي موثر برآن انجام شد.
روش کار :اين مطالعه ي مروري با بررسي در پايگاههاي اطالعات علمي شامل  ، sid ،Scopus ، Pub medو همچنين با
استفاده از موتور جستجوگر  Google Scholarو كلمات كليدي سالمت روان،عوامل ارتقاء دهنده ،زنان ودختران انجام گرفت.
بدين ترتيب مقاالت فارسي جمع آوري ،به دقت مطالعه ،و يافته هاي آنها دسته بندي و گزارش گرديد.
یافته ها :نتايج حاصله از 18امقاله ي گردآوري شده حاكي از اين است كه سبک زندگي سالم در زنان در توجه فراوان به تغذيه
سالم،ورزش و فعاليت بدني برنامه ريزي شده،خواب كافي و منظم خالصه مي شود كه به همراه حمايت اجتماعي رابطه معكوس
و منفي با ابعاد افسردگي دارد.همچنين برخورداري از رفاه مالي و رسيدن به استقالل،احساسات و هيجانات مثبت.متاهل بودن
و تعميق ارتباط ها از طريق مناسب تر شدن ارتباط با همسر و گسترده شدن ارتباطات اجتماعي و خانوادگي ،پرهيز از رفتار هاي
پر خطر نظير مصرف دخانيات و داشتن يک زندگي راكد از ديگر عوامل موثر بر سالمت روان مي باشد.
نتیجه گیری :جمع بندي مطالعات نشان ميدهد كه افزايش سطﺢ تحصيالت  ،اگاه سازي به وسيله آموزش،فرهنگسازي صحيﺢ
سبک زندگي،دينداري،تامين نياز هاي عاطفي و ايجاد محيطي مناسب و مجهز براي زنان در سالمت روان آنان بسيار موثرمي
باشد.همچنين پيشنهاد مي شودكه طرحي مشابه پزشک خانواده ،با نام مشاور خانواده جهت غربالگري و ارائه ارهكار هاي موثر
جهت بهبود سالمت رواني زنان انجام شود.
واژگان کلیدی:سالمت روان،عوامل ارتقا دهنده،زنان و دختران
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نقش مداخالت آموزشی با استفاده از الگوها و تئوری های آموزش ،در سالمت روان
سالمندان:مطالعه مروری
زهرا رضائی ،1علی زارع شاهی 1نجمه زمانی

1

 .1دانشجوي كارشناسي پرستاري ،دانشكده پرستاري ميبد ،كميته تحقيقات دانشجويي ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد ،يزد،
ايران najmehzamani788@gmail.com

زمینه و هدف :سالمندان گروهي اند كه نه تنها از نظر جسمي  ،بلكه از نظر رواني هم در معرض آسيب هستند و الزم است
در زمينه سالمت روان آنها نيز برنامه ريزي مناسبي انجام شود .آگا هي از وضعيت رواني سالمندان  ،باعث دستيابي به نياز هاي
واقعي آنها شده و به برنامه ريزان كمک مي كند تا با توجه به نياز آنها برنامه ريزي نمايند ؛ از آنجايي كه بيماري هاي روحي و
رواني حاصل از اين دوران  ،مي تواند تاثير مهمي بر بهداشت و سالمت فرد و جامعه بگذارد .اين مطالعه با هدف تعيين نقش
مداخالت آموزشي با استفاده از الگو ها و تئوري هاي آموزش در سالمت روان سالمندان با مروري بر مطالعات گذشته انجام شده
است.
مواد و روش ها :اين مطالعه ي مروري با استفاده از كليد واژه هاي فارسي آموزش ،سالمت روان سالمندان و كيفيت زندگي
سالمندان در پايگاه هاي اطالعاتي جهاددانشگاهي ،اسكوپوس ،پابمد ،گوگل اسكوالر ،ايران ژورنالز و ايران داک در محدوده زماني
 2010-2019انجام شد 56.مقاله دريافت شد و  47مقاله مورد بررسي قرار گرفت 8 .مورد كه حجم نمونه و روش نمونه گيري
نامشخخ بود يا به متن كامل مقاله دسترسي وجود نداشت حذف شدند.
نتایج :سالمندي يكي از مراحل اجتناب ناپذير زندگي مي باشد؛ كه مي توان از طريق مداخالت آموزشي موثر ،از عوارض و
مشكالتش كاست و آن را به دوره اي مطلوب و لذت بخش تبديل كرد .از طرفي ميتوان گفت اكثر مشكالت اين دوره نتيجه ي
شيوه ي زن دگي ناسالم مي باشد كه با توجه به نتايج اين چند مقاله؛ به كارگيري برنامه هاي آموزشي سبب پيشگيري و كاهش
مشكالت اين دوران و در نتيجه كاهش هزينه هاي اين دوران مي شود .يافته هاي مقاالت بررسي شده بيانگر تاثير مثبت مداخالت
آموزشي بر كيفيت زندگي سالمندان مي باشد؛ در اكثر اين مقاالت وضعيت سالمت روان سالمندان مورد مطالعه بعد از مداخله
نسبت به ابعاد ديگر كيفيت زندگي باالترين نمره را داشت.
نتیجه گیری :مداخالت آموزشي در افزايش سطﺢ آگاهي و عملكرد سالمندان نقش برجسته اي دارد و اگر اين مداخالت به
صورت علمي ،برنامه ريزي شد ه و از طريق الگوهاي جامع با صرف زمان مناسب صورت گيرد  ،مطمئنا نتايج بهتري حاصل مي
شود .لذا باتوجه به اهميتي كه اين مداخالت در تغيير شيوه ي زندگي و بهبود سالمت روان سالمندان دارند توصيه مي شود
توسط كاركنان بهداشتي بيشتر مورد توجه قرار گيرند.
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بررسی سالمت روان زنان نابارور
ریحانه رضایی حسن آبادی ،1سید محمد مهدی حاجی سعید ،1زینب السادات موسوی مبارکه ،1علیرضا
تاج آبادی ،1فاطمه باغستانی میبدی ،1عهدیه بحری

1

 .1دانشجوي كارشناسي پرستاري ،دانشكده پرستاري ميبد ،كميته تحقيقات دانشجويي ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد ،يزد،
ايران ahdie.bahri.96@gmail.com

زمینه و هدف  :ناباروري يكي از عمده ترين وقايع منفي براي زوجين و به خصوص براي زنان مي باشد .اين مشكل چهارمين
واقعه ي پراسترس زندگي پس از مرگ مادر ،مرگ پدر و خ يانت همسر مطرح شده است .ناباروري تحولي پرتنش براي زندگي
خانوادگي و زناشويي بشمار مي رود .اين تجربه ي تلخ با استرس هاي روانشناختي ،فيزيكي ،اجتماعي و اقتصادي همراه است به
گونه اي كه ابعاد مختلف زندگي فرد را تحت تأثير قرار ميدهد .لذا پﮋوهش حاضر با هدف تعيين سالمت روان زنان نابارور با
مروري بر مطالعات گذشته انجام شده است.
روش جستجو :اين مطالعه مروري با استفاده از كليد واژه هاي فارسي سالمت روان ،نابارور ،2زنان نابارور ،درپايگاه هاي اطالعاتي
اس آي د ،4اسكوپوس ،پابمد ،گوگل اسكوالر ،در محدوده زماني  2003_ 2019انجام شد و  31مقاله با در نظر گرفتن معيار
هاي ورود و خروج مورد بررسي قرار گرفتند.
یافته ها :نتايج اين چند مقاله نشان داد؛ ناباروري بر سالمت روان زنان تاثير منفي داشته و زنان نابارور عاليم روانشناختي
شديدي را تجربه مي كنند و از نظر رواني آسيب پذير تر هستند  .نتايج نشان داد ،افسردگي ،اضطراب ،نارضايتي جنسي ،گرايش
هاي وسواسي فكري _ عملي و همچنين احساس حقارت در زنان نابارور زياد ديده مي شود و ميتوان گفت اين پيامد هاي روان
شناختي ،نشانه پايين بودن سطﺢ سالمت روان در زنان نابارور مي باشد  .در مقاله هاي مورد بررسي ،نتايج  4مطالعه با نتايج
حاضر ناهمسو بود .
نتیجه :طبق مطالعات انجام شده ،اكثر بيماران نابارور از جنبه سالمت روان در معرض خطر بوده و پرداختن به جنبه هاي رواني
اين بيماران در كنار ساير اقدامات درماني و پزشكي امري اجتناب ناپذير و ضروري است .همچنين به نظر مي رسد كه حضور
روانشناسان باليني و روان پزشكان در مراكز تشخيخ و درمان نازايي مي تواند امري موثر در كمک به افراد نابارور در سازگاري
بيشتر با مشكالت ناشي از نازايي باشد.
واژگان کلیدی  :سالمت روان  ،ناباروري  ،زنان نابارور
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مروری برابعاد سبک زندگی سالمت محور در سالمندان
سمانه حکم الهی ،1حانیه رحیمی

2

.1دانشجو دكتري عمومي،كميته تحقيقات دانشجويي  ،دانشگاه علوم پزشكي قم  ،قم  ،ايران samaneh1377@yahoo.com
.2دانشجو كارشناسي مامايي ،كميته تحقيقات دانشجويي  ،دانشگاه علوم پزشكي قم  ،قم  ،ايران

زمینه و هدف  :رشد فزاينده جمعيت سالمندان در سال هاي اخير لزوم توجه به ارتقاي كيفيت زندگي آنان همراه با توجه به
سبک زندگي سالمت محور را نشان مي دهد .سبک زندگي سالم تالش براي دستيابي به حالت رفاه كامل جسمي  ،رواني و
اجتماعي است .اين مطالعه با هدف بررسي ابعاد سبک زندگي سالمت محور در سالمندان انجام گرفت.
مواد و روش ها  :مطالعه حاضر از نوع مروري روايي است  .جستجوي مطالعات در پايگاه هاي اطالعات علمي شامل Pub
 Scopus،SID،medو همچنين با استفاده از موتور جستجوگر  Google Scholarو كلمات كليدي سالمندان  ،ابعاد سبک
زندگي سالمت محور ،سالمت جسمي و سالمت رواني انجام گرفت  .بدين ترتيب مقاالتي كه در طي سال هاي  1990تا 2019
منتشر شده بودند جمع آوري  ،به دقت مطالعه و يافته هاي آن ها دسته بندي و گزارش گرديد.
نتایج  :بر اساس يافته هاي  15مقاله گرد آوري شده  ،از ابعاد زندگي سالمت محور در سالمندان تحرک روزانه و ورزش  ،عدم
مصرف دخانيات و الكل  ،سالمت رواني  ،عادت خواب مناسب  ،استفاده از توصيه هاي پزشكي  ،روابط بين فردي صحيﺢ ،
سالمت محيطي ،رشد معنوي  ،آگاهي از وضعيت جسماني  ،مسئوليت پذيري سالمتي و كنترل استرس را نام برد.همچنين
زندگي سالمت محور موجب تغذيه مناسب شده كه كه در پيشگيري از بيماري هاي مضمن به خصوص بيماري هاي قلبي ،فشار
خون و ديابت در سالمندان نقش بسزايي دارد.
نتیجه گیری  :مشكالت مربوط به دوران سالمندي با ايجاد بي تحركي و اختالل در كيفيت زندگي ،باعث شيوع بيماري هاي
جمسي و رواني در بين سالمندان مي شود لذا براي پيشگيري از بيماري ،انجام ورزش هاي ساده اي مثل پياده روي  ،مشاوره
هاي تغذيه و معاينات پزشكي منظم توصيه مي شود .همچنين شركت در جمع هاي گروهي باعث مي شود سالمند همچنان
در جمع مردم قرار گيرد و با پيشگيري از افسردگي سبک زندگي وي را مطلوب تر مي سازد.
واژگان کلیدی :سالمندان  ،ابعاد زندگي سالمت محور ،سالمت جسمي  ،سالمت رواني

139

مروری بر تعیین کننده های سبک زندگی سالمت محور در جوانان
سمانه حکم الهی ، 1حانیه رحیمی

2

.1دانشجو دكتري عمومي  ،كميته تحقيقات دانشجويي  ،دانشگاه علوم پزشكي قم  ،قم  ،ايران samaneh1377@yahoo.com

.2دانشجو كارشناسي مامايي  ،كميته تحقيقات دانشجويي  ،دانشگاه علوم پزشكي قم  ،قم  ،ايران

زمینه و هدف  :سبک زندگي سالم در موفقيت جوانان در عرصه هاي مختلف زندگي آن ها نقش بسزايي دارد  .سبک زندگي
سالمت محور به عنوان پديده اي چند عليتي  ،به الگو هاي جمعي رفتار مربوط مي شود كه به مسائل تهديد كننده سالمت افراد
مي پردازد تا از اين طريق بتواند تضمين كننده سالمت ايشان باشد  .اين مطالعه با هدف بررسي تعيين كننده هاي سيک زندگي
سالمت محور در جوانان انجام گرفت.
مواد و روش ها  :مطالعه حاضر از نوع مروري روايي است  .جستجوي مطالعات در پايگاه هاي اطالعات علمي شامل Pub
 Scopus ،SID،medو همچنين با استفاده از موتور جستجوگر  Google Scholarو كلمات كليدي جوانان  ،تعيين كننده
هاي سبک زندگي سالمت محور ،سرمايه هاي انساني و مذهب انجام گرفت  .بدين ترتيب مقاالتي كه در طي سال هاي 1990
تا  2019منتشر شده بودند جمع آوري  ،به دقت مطالعه و يافته هاي آن ها دسته بندي و گزارش گرديد.
نتایج  :بر اساس يافته هاي  15مقاله گردآوري شده  ،از تعيين كننده هاي سبک زندگي سالمت محور در جوانان مي توان به
متغير هاي زمينه اي همچون جنسيت  ،سن  ،وضعيت تاهل  ،اشتغال  ،زمينه هاي آموزشي و طبقه اجتماعي اشاره كرد .سرمايه
هاي انساني شامل سرمايه اجتماعي همچون امكان مشورت  ،روابط و معاشرات  ،سرمايه فرهنگي مثل تحصيالت و سرمايه
اقتصادي نيز از تعيين كننده هاي اصلي سبک زندگي سالمت محورهستند .مذهب نيز به عنوان متغير مداخله گر در باالبردن
سيک زندگي سالم تر به ويﮋه در بعد اعتياد به موادمخدر و الكل تقش تعيين كننده اي دارد.
نتیجه گیری  :با توجه به نقش مهم جوانان به عنوان آينده سازان كشور  ،توصيه مي شود ايجاد زمينه تحصيل  ،اشتغال و
ازدواج آسان براي جوانان در برنامه ريزي هاي مربوط به سالمت مورد توجه برنامه ريزان كشور قرار بگيرد .همچنين برگزاري
كالس هاي آموزشي ميتواند در ايجاد سبک زندگي سالم در جوانان كمک كننده باشد.
واژگان کلیدی  :جوانان  ،تعيين كننده هاي سبک زندگي سالمت محور ،سرمايه ها انساني  ،مذهب
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مروری بر روش های طب مکمل موثر در بهبود خواب سالمندان
2

مهدی کلهرنیا ، 1علی مستانی جهرودی  ، 1اشرف خرمی راد

 .1دانشجوي كارشناسي پرستاري ،كميته تحقيقات دانشجويي ،دانشگاه علوم پزشكي قم ،قم ،ايران m.kalhor1379@gmail.com

.2دكتري روانشناسي سالمت ،دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي قم ،قم ،ايران

مقدمه  :امروزه جمعيت سالمندان در اكثريت كشورها رو به افزايش است و اختالالت خواب يكي از شايع ترين اختالالت اين
قشر جامعه ميباشد  .از اي ن رو اين پﮋوهش با هدف مرور مطالعات در زمينه راهكارهاي موثر در بهبود خواب سالمندان صورت
گرفت .
مواد و روش ها  :مطالعه حاضر از نوع مروري است كه با استفاده از كليدواژه هاي كيفيت خواب و سالمندان در پايگاه هاي
اطالعاتي  Google scholarو  SIDو  Magiranمقاالت جمع آوري گرديد و پس از غربالگري تعداد  14مقاله مرتبط
وارد مطالعه شده و مورد بررسي قرار گرفتند .
نتایج  :براساس يافته ها گوش دادن به آواي قرآن قبل از خواب  ،ماساژ نقاط فشاري  ،تمرينات هوازي با شدت متوسط  ،ماساژ
پشت به روش افلوراژ  ،برنامه آموزش ارتقا خواب  ،رايحه درماني با بهارنارنج  ،حمام پا و بازتاب درماني  ،ورزش هاي ايروبيک و
مقاومتي  ،تمرين يوگاي خنده  ،فعاليت هاي فيزيكي گروهي  ،رايحه درماني با اسانس اسطوخودوس  ،رفلكسولوژي و درمان با
محدوديت خواب از جمله روش هاي طب مكمل موثر بر بهبود كيفيت خواب در سالمندان به شمار مي روند .
نتیجه گیری  :با توجه به يافته هاي به دست آمده و تاثير گذاري روش هاي مختلف طب مكمل در بهبود كيفيت خواب
سالمندان به كادر درمان و كاركنان آسايشگاه هاي سالمندان توصيه مي شود اين موارد را در دستور كار خود قرار دهند .همچنين
تحقيقات جامع تري در آي نده به منظور مقايسه اين روش ها با هم و تعيين موارد با بيشترين تاثير و كمترين عوارض توصيه مي
گردد.
واژگان گلیدی  :كيفيت خواب ،سالمندان ،روش هاي طب مكمل
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مروری بر آموزش های موثر بر کاهش افسردگی در سالمندان
2

مهدی کلهرنیا ، 1علی مستانی جهرودی ، 1الهام گلفشان

 .1دانشجوي كارشناسي پرستاري ،كميته تحقيقات دانشجويي ،دانشگاه علوم پزشكي قم ،قم ،ايران m.kalhor1379@gmail.com

 .2مربي ،دانشكده پرستاري و مامايي قم ،دانشگاه علوم پزشكي قم ،قم ،ايران

مقدمه  :اختالل افسردگي يک اختالل بسيار شايع در قرن اخير است .با توجه به اينكه افسردگي تحت عنوان يک بيماري رواني
رايج در بين افراد سالمند باعث كاهش كيفيت زندگي اين افراد شده و خطر خودكشي و هزينه هاي مراقبت بهداشتي را افزايش
مي دهد ،اين پﮋوهش با هدف بررسي آموزش هاي موثر بر كاهش افسردگي در سالمندان صورت گرفته است.
مواد و روش ها :براي رسيدن به اهداف مطالعه با استفاده از كليد واژه هاي آموزش ،افسردگي و سالمندان در پايگاه داده
اي SIDو موتور جستجو گر  Google scholarمقاالت جمع آوري گرديد و پس از غربالگري تعداد  7مقاله مرتبط و مربوط به
سال هاي  2012تا  2018وارد مطالعه شد و مورد بررسي قرار گرفت.
نتایج :بر اساس يافته هاي به دست آمده از مقاالت بررسي شده؛ آموزش هاي تصوير سازي ذهني ،راهبرد هاي شناختي مبتني
بر حل مسأله ،هوش هيجاني ،تكنيک هاي مديريت استرس ،آموزش مبتني بر مرور خود و آموزه هاي ديني مثل توكل به خدا
از جمله آموزش هاي موثر بر كاهش ميزان افسردگي در سالمندان به شمار مي روند .
نتیجه گیری :با توجه به يافته هاي به دست آمده و تاثير گذاري موثر اين آموزش ها بر كاهش ميزان افسردگي سالمندان به
كادر درمان و كاركنان آسايشگاه هاي سالمندان توصيه مي شود برنامه هاي آموزش را در دستور كار خود قرار دهند.
واژگان کلیدی  :آموزش ،افسردگي ،سالمندان
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عوامل پیشگویی کننده رفتارهای پیشگیرانه از سرطان پوست در دانش آموزان دختر
دبیرستانی شهرکرد:کاربردی از الگوی پرسید
آیدا امیری پور ،1الهه توسلی ،2فهیمه شکوهی

1

.1كميته تحقيقات دانشجويي ،دانشگاه علوم پزشكي شهركرد ،شهركرد ،ايران
 .2گروه بهداشت عمومي ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي شهركرد ،شهركرد ،ايران

زمینه و هدف  :در سال هاي اخير ،ميزان شيوع سرطان پوست در ايران افزايش يافته است ،اين مطالعه با هدف تعيين
عوامل پيشگويي كننده رفتارهاي پيشگيرانه از سرطان پوست در دانش آموزان دختر دبيرستاني شهركرد:كاربردي از
الگوي پرسيد انجام گرديد
مواد و روش ها  :مطالعه مقطعي از نوع توصيفي -تحليلي به روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي روي  254نفر از
دانش آموزان دختر متوسطه دوره دوم شهركرد در سال تحصيلي  97-98انجام شد .ابزار جمع آوري داده ها ،پرسشنامه
استاندارد مبتني بر الگوي پرسيد شامل اطالعات دموگرافيک ،آگاهي ،نگرش ،خودكارآمدي درک شده ،عوامل قادر كننده،
عوامل تقويت كننده و رفتارهاي پيشگيري كننده از سرطان پوست بود .رفتارهاي پيشگيري كننده از سرطان پوست به
عنوان متغير وابسته و سازه هاي الگوي پرسيد به عنوان متغير مستقل در نظر گرفته شد .تحليل آماري با استفاده از
آزمون هاي توصيفي و تحليلي با كمک نرم افزار  SPSSنسخه  18انجام گرديد
نتایج  :ميانگين نمره رفتارهاي پيشگيري كننده  66/61±17/48بود ،تحليل رگرسيون نشان داد به ترتيب متغيرهاي
خودكارآمدي درک شده ( ،) p</001عوامل تقويت كننده ( ) p=/003و نگرش ( ،) p=/007رابطه معني داري با رفتارهاي
پيشگيري كننده از سرطان پوست در نوجوانان دختر دارند .از طرفي ،خودكارآمدي درک شده (قوي ترين پيشگويي كننده) فقط
بصورت مستقيم و عوامل تقويت كننده و نگرش بصورت مستقيم و غيرمستقيم ،بر رفتارهاي پيشگيري كننده از سرطان پوست
تأثير دارند.
نتیجه گیری  :بر اساس نتايج مطالعه حاضر خودكارآمدي درک شده و بعد از آن عوامل تقويت كننده و نگرش براي
انجام رفتارهاي پيشگيرانه از سرطان پوست ،مهم تلقي مي شوند .بنابراين در مداخالت ارتقاء رفتارهاي پيشگيري كننده
از سرطان پوست ،تمركز بر افزايش و بهبود اين عوامل به عنوان يک راهبرد داراي اولويت پيشنهاد مي شود
واژگان کلیدی  :الگوي پرسيد ،سرطان پوست ،خودكارآمدي درک شده ،نگرش ،عوامل تقويت كننده
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بررسی ارتباط عوامل دموگرافیک و سبک زندگی با هیرسوتیسم زنان
ساجده رحمتی ، 1زهرا عسگریان مقدم،2اشرف خرمی

راد3

 .1دانشجوي كارشناسي پرستاري  ،كميته تحقيقات دانشجويي  ،دانشگاه علوم پزشكي قم  ،قم ،ايران sajederahmaty@gmal.com

 .2دانشجوي كارشناسي مامايي ،كميته تحقيقات دانشجويي  ،دانشگاه علوم پزشكي قم  ،قم ،ايران
 .3هيئت علمي گروه (پرستاري /مامايي) دانشكده پرستاري و مامايي/دانشگاه علوم پزشكي قم،قم ،ايران

زمینه و هدف  :هيرسوتيسم به معني رويش غير طبيعي موهاي زبر و خشن با الگويي مردانه مي باشد كه بر زيبايي زنان تاثير
گذاشته و منجر به كاهش اعتماد به نفس ،افسردگي و اضطراب در ايشان ميگردد .با توجه به اينكه هيرسوتيسم مشكلي شايع
در بين زنان است و عوامل دموگرافيک و سبک زندگي تاثير بسزايي در اين بيماري دارند مطالعه حاضر با هدف بررسي عوامل
دموگرافيک و سبک زندگي مرتبط با هيرسوتيسم انجام شد.
مواد و روش ها  :مطالعه به شكل مروري و از طريق جست و جو در پايگاه هاي اطالعاتي google scholar, sid,civilica,
 pubmed magiran ,با كليدواژه هاي سبک زندگي  ،هيرسوتيسم زنان و سندرم تخمدان پلي كيستيک انجام شد .از ميان
مقاالت متعدد در اين زمينه سرانجام  37مقاله مرتبط از سال هاي 1379تا  1398انتخاب و نتايج ان به دقت مورد بررسي
گرديد.
نتایج  :نتايج نشان داد از بين عوامل دموگرافيک تفاوت هاي منطقه اي و نﮋادي ،رنگ مو و پوست ،نمايه توده بدني ،مواجهه با
عوامل استرسزا ،سالمت رواني ،معنوي و عاطفي ،اعتقادات مذهبي و از بين رفتارهاي مرتبط با سبک زندگي ورزش منظم و
تمرينات ورزشي آرامبخش نظير پيالتس و يوگا ،مصرف ميوه و سبزيجات و لبنيات ،مصرف مناسب ويتامين دي و كلسيم و
منيزيم اثر محافظتي و كاهش دهنده و مصرف بي رويه ي دارو ها ،خود ارضايي و مصرف زياد نوشابه و شيريني جات اثر تشديد
كننده بر بيماري هيرسوتيسم در زنان دارند.
نتیجه گیری  :با توجه به مطالعات انجام شده ،سبک زندگي زنان تاثير بسزايي در هيرسوتيسم دارد .بنابراين به منظور پيشگيري
و كاهش عاليم و عوارض هيرسوتيسم رژيم غذايي صحيﺢ ،جلوگيري از اضافه وزن و چاقي و داشتن نمايه توده بدني مناسب و
انجام ورزش هاي ارامش بخش مثل يوگا و پيالتس توصيه ميشود.
واژگان کلیدی  :سبک زندگي  ،هيرسوتيسم زنان  ،سندرم تخمدان پلي كيستيک
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بررسی همبستگی وضعیت شادکامی و موفقیت تحصیلی در دانشجویان پرستاری و مامایی
آسیه نمازی ،1سبحانه کوچک زاده طالمی ،2سارا محجوبیان لنگرودی

3

.1دانشجوي دكتري سالمت و رفاه اجتماعي ،دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران ،عضو هيأت علمي گروه مامايي دانشگاه آزاد
اسالمي واحد رشت ،رشت ،ايران anamazi55@yahoo.com
.2عضو هيأت علمي ،گروه پرستاري ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد رشت ،رشت ،ايران
.3دانشجوي پرستاري ،كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده پرستاري و مامايي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد رشت ،ايران

زمینه و هدف  :يكي از نيازهاي رواني بشر شادي و نشاط است كه به دليل تأثير عمده اي كه بر زندگي افراد دارد ،همواره ذهن
انسان را به خود مشغول كرده است .محققين معتقدند كه شادكامي موجب بهزيستي و كاركرد بهتر اجتماعي دانشجويان مي
شود .به نظر ميرسد بين عملكرد تحصيلي به عنوان يک رفتار شاخخ در بين دانشجويان ،و شادكامي يک رابطه منطقي باشد.
مطالعه حاضر با هدف بررسي وضعيت شادكامي در دانشجويان پرستاري و مامايي و تعيين همبستگي آن با موفقيت تحصيلي در
آنها انجام گرفته است.
مواد و روش ها  :اين مطالعه توصيفي همبستگي به شيوه نمونهگيري تصادفي سهميه اي در دانشكده پرستاري و مامايي
دانشگاه آزاد اسالمي واحد رشت انجام شد150 .نفر از دانشجويان درترم هاي تحصيلي مختلف انتخاب و يک نسخه از پرسشنامه
شادكامي آكسفورد با پنج حيطه (رضايت زندگي ،حرمت خود ،بهزيستي فاعلي ،رضايتخاطر و خلق مثبت) ،به همراه مشخصات
جمعيت شناختي شامل معدل ترم گذشته (معيار موفقيت تحصيلي) ،در اختيار آنان قرار گرفت .تجزيه وتحليل دادهها با استفاده
از نرم افزار آماري ،SPSSنسخه  23و روشهاي آماري تي مستقل و همبستگي پيرسون انجام گرفت.
نتایج  :ميانگين سني دانشجويان مورد بررسي 20/55 ± 2/81سال و اكثريت واحدهاي مورد پﮋوهش (  )64/7مؤنث بودند.
ميانگين نمره شادكامي به تفكيک رشته تحصيلي در دانشجويان پرستاري 40/32 ±14/19 ،و در مامايي 41±9/86بدست آمد.
ميانگين معدل در آنها  16/48 ±1/42بود .بين نمره شادكامي و حيطه هاي آن با موفقيت تحصيلي در دانشجويان همبستگي
آماري معنيدار مشاهده نشد .اگرچه شادكامي باالتر با موفقيت تحصيلي بيشتر همراه بود.
نتیجه گیری  :بديهي است كه شادكامي عاملي خواهد بود كه فرد ميتواند از حداكثر ظرفيت ذهني و توانمندي بالقوه خود بهره
مند شده و با نگرش مثبت به خود و محيط اطراف ،انگيزه اي قوي براي تالش و كوشش داشته باشد كه اين خود سبب باالتر
رفتن احساس توانايي براي برخورد با مشكالت و انجام وظايف محول در سطﺢ مطلوب و در نتيجه بهبود عملكرد در آنان خواهد
شد.
واژگان کلیدی  :شادكامي ،سالمت روان ،موفقيت تحصيلي ،دانشجويان پرستاري و مامايي
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بررسی عوامل عفونت ادراری در افراد مسن
محیا عظیمی، 1دکتر فرحناز فرنیا2،عارفه خالقی

3

 .1دانشجوي كارشناسي پرستاري ،دانشكده پرستاري و مامايي ،كميته تحقيقات دانشجويي ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي
يزد ،يزد ،ايرانMahyaazimi1998@yahoo.com .
. 2دكتري تخصصي پرستاري ،استاديار ،دانشكده پرستاري و مامايي ،مركز تحقيقات پرستاري و مامايي ،دانشگاه علوم پزشكي
شهيد صدوقي يزد ،يزد ،ايران.
.3دانشجوي كارشناسي پرستاري ،دانشكده پرستاري و مامايي ،كميته تحقيقات دانشجويي ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي
يزد ،يزد ،ايران

مقدمه :عفونت دستگاه ادراري شايع ترين عفونت اكتسابي از بيمارستان است .سالمندان به دليل كاهش عملكرد سيستم
ايمني ،وضعيت تغذيه اي ناكافي ،از بين رفتن مقاومت نسبت به عفونتها و استفاده از روشهاي درمان تهاجمي مانند
كاتترهاي ادراري ،بيشتر در معرض ابتال به عفونتهاي ادراري قرار دارند .عفونت هاي ادراري اكتسابي در بيمارستان پيامد
هاي ناخواسته مانند افزايش مرگ و مير و هزينه هاي بيمارستاني را به دنبال دارند .لذا هدف از مطالعه حاضر مروري بر
پﮋوهش هاي انجام گرفته در اين زمينه است.
مواد و روش ها  :اين مطالعه از نوع مروري نظام مند است با جستجو در پايگاه هاي اطالعاتي Google ، PubMed
SID ،scholarبا استفاده ازكليد واژه هاي فارسي" عفونت ادراري " سالمندان و كليد واژه هاي انگليسي ""UTI
elderly " Urinary tract infection " .معيارهاي ورود به مطالعه عبارت بود از :مقاله هاي تحقيقي اصيل تمام
متن انگليسي يا فارسي منتشر شده در مجالت الكترونيک در بازه زماني پنج ساله ي 2019تا  2014در مورد موضوع
موردنظر بود .و در نتيجه  18مقاله حائز شرايط ورود به مطالعه را بودند.
یافته ها :در اكثر مطالعات از اشريشيا كلي به عنوان شايع ترين باكتري كه منجر به عفونت ادراري مي شود ياد شده
است .همچنين ميزان عفونت ادراري با كار گذاري كاتتر ارتباط مثبت دارد .در يک مطالعه بيشتربن حساسيت دارويي را
به سيپروفلوكساسين نسبت داده شده و در مطالعه ي ديگر به ايمي پنم نسبت مي دهند.قابل ذكر است كه مصرف
پروبيوتيک ها در سالمندان مي تواند راهي براي جلوگيري از عفونت ادراري به حساب بيايد.همچنين در يک مطالعه بيان
شده بيشترين اختالل توام با عفونت ادراري در مردان بزرگي پروستات و در بانوان بيماري زنان است و همچنين عفونت
ادراري بدون عالمت در مورتاليتي افراد تاثير ندارد.
نتیجه گیری :با توجه به يافته ها اين چنين استنباط مي شودعفونت ادراري يكي از مشكالت شايع سالمندان است كه
ولي به علت انجام مطالعات اندک ،نياز به انجام مطالعات بيشتر در اين زمينه با توجه به مقاومت هاي آنتي بيوتيكي و
شيوع باال توصيه مي شود.
واژگان کلیدی :عفونت ادراري  ،سالمندانUTI , elderly, Urinary tract infection ،
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بررسی ارتباط سردرد میگرن با یائسگی (مروری نظام مند)
محیا عظیمی1 ،فرحناز فرنیا  2،امیرمحمد زارع بیدکی، 3عارفه خالقی

4

 .1دانشجوي كارشناسي پرستاري ،دانشكده پرستاري و مامايي ،كميته تحقيقات دانشجويي ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد ،يزد ،ايران
.2دكتري تخصصي پرستاري ،استاديار ،دانشكده پرستاري و مامايي ،مركز تحقيقات پرستاري و مامايي ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد،
يزد ،ايران
 .3دانشجوي كارشناسي پرستاري ،دانشكده پرستاري و مامايي ،كميته تحقيقات دانشجويي ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد ،يزد ،ايران
 .4دانشجوي كارشناسي پرستاري ،دانشكده پرستاري و مامايي ،كميته تحقيقات دانشجويي ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد ،يزد ،ايران

زمینه و هدف  :ميگرن اختاللي عصبي -عروقي مغزي است كه با سردرد هاي مكرر واتفاقي مشخخ مي شود و در
زنان سه برابر مردان گزارش شده است.يائسگي به معناي قطع دائم قاعدگي است و با تغيرات هورموني همراه است احتماالً
عواملي در يائسگي بر اين عارضه تأثيرگذار است .لذا هدف از مطالعه حاضر مروري بر پﮋوهش هاي انجام گرفته در اين
زمينه است.
مواد و روش ها  :اين مطالعه اي مروري است با جستجو در پايگاه هاي اطالعاتي Scopus ،Science Direct
 Google scholar ، PubMed،با استفاده ازكليد واژه هاي فارسي" ميگرن "يائسگي "زنان"و كليد واژگان انگليسي"
 "Women " Menopause"Migraineدر بازده زماني 2009تا2019انجام شد.مقاالتي كه به زبان غيرانگليسي
بودند و يا هدف اصلي آن ها سردرد بود از مطالعه خارج شدند .در نتيجه  39مقاله شرايط ورود به مطالعه را يافتند.
نتایج  :در اكثر مطالعات بين ميگرن و يائسگي ارتباط معنا دار و مثبتي وجود دارد .به طور كلي به دليل پايداري هورمون
استروژن در طول يائسگي احتمال بهبود ميگرن وجودداردالبته نوع يائسگي (طبيعي –القايي ) نيزدر اين امر دخيل است
وافراد با يائسگي خود به خودي (طب يعي) دوران مطلوب تري از ميگرن را تجربه مي كنند و در مرحله گذراز
يائسگي( ) perimenopauseبه دليل نوسانات هورموني احتمال حمالت ميگرني افزايش

مي يابد .در يک مطالعه

تاثير يائسگي بر ميگرن را به آسيب پذيري افراد در اين دوره نسبت مي دهد و در مطالعه ديگر بيان شده كه بسياري از
زنان بر اين باورند كه سردردشان به ويﮋه ميگرن بعد از يائسگي پايان مي يابد كه در بسياري از موارد اين گونه نيست.
نتیجه گیری  :با توجه به يافته ها اين چنين استنباط مي شود كه در دوران يائسگي تعدادحمالت كاهش يافته اما در
مرحله گذر از يائسگي اين تعد اد افزايش مي يابد ولي به علت انجام مطالعات اندک ،نياز به انجام مطالعات بيشتر در اين
زمينه است.
واژگان کلیدی  :ميگرن،يائسگي،زنانMigraine, Menopause, Women ،
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خواب در بیماران دیابتی(مروری نظام مند)
عارفه خالقی دهشیری ،1فرحناز فرنیا ، 2محیا عظیمی

3

.1دانش جوي كارشناسي پرستاري ،دانشكده پرستاري و مامايي ،كميته تحقيقات دانشجويي ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد ،يزد،
ايران

Arefekhaleghi1999@gmail.com

.2دكتري تخصصي پرستاري ،استاديار ،دانشكده پرستاري و مامايي ،مركز تحقيقات پرستاري و مامايي ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد
صدوقي يزد ،يزد ،ايران
. 3دانشجوي كارشناسي پرستاري ،دانشكده پرستاري و مامايي ،كميته تحقيقات دانشجويي ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد ،يزد،
ايران

زمینه وهدف:خواب يک نيازاساسي انسان است كمبود خواب باعث ايجاد مشكالتي اعم ازبيماريهاي قلبي عروقي ،مشكالت
متابوليكي ،افزايش وزن و...شده ولذا هدف از مطالعه حاضر مروري بر پﮋوهش هاي انجام گرفته در اين زمينه است.
مواد و روش ها :اين مطالعه از نوع مروري نظام مند است و با جستجو در پايگاه هاي اطالعاتي Google ،Pub med
SID،Scholerبا استفاده از كليد واژه هاي بيماري ديابت ،خواب ،كيفيت خواب وكليدواژه هاي "sleep""sleep" "diabet
 "qualityمي باشد.معيار هاي ورودبه مطالعه عبارت بودنداز :مقاله هاي تحقيقي اصيل تمام متن انگليسي يا فارسي منتشر شده
درمجالت الكترونيكي دربازه زماني پنج ساله ي2014تا 2019در مورد موضوع مورد مطالعه بودودرنتيجه  20مطالعه حايز شرايط
ورود به مطالعه شدند .
یافته ها :شيوع اختالل خواب در بيماران ديابتي يک مشكل شايع بودهكه بين سندرم پاي بيقرار با اختالالت خواب ارتباط
معناداري وجود دارد.استفاده ازرايحه بهار ن ارنج عاملي جهت بهبود كيفيت خواب بوده است .به نقش اثر طب فشاري به عنوان
يک مداخله ي غير دارويي بر مديريت اختالل خواب اشاره شده و استفاده از رژيم غذايي گياهي نسبت به رژيم حيواني بر بهبود
خواب موثرتر بوده است .همچنين به نقش ورزش منظم اعم از تمرينات هوازي،مقاومتي و كششي به عنوان يک اقدام سودمند
بر بي خوابي اشاره شده كه بايد خاطر نشان كرد كه ورزش يوگانقش پررنگ تري را ايفا مي كند.
نتیجه گیری:با توجه به اين كه ابتال به ديابت كميت و كيفيت خواب فرد را تحت تاثير قرار ميدهدوبه علت مطالعات اندک نياز
به انجام مطالعات بيشتر در اين زمينه براي يافتن راهي جهت بهبود كيفيت خواب مي باشد.
واژگان کلیدی :بيماري ديابت ،خواب ،كيفيت خوابdiabet,sleep, quality sleep,
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مروری بر آموزش های موثر بر ارتقا کیفیت زندگی سالمندان
علی مستانی جهرودی

1

 .1كميته تحيقات دانشجويي ،دانشگاه علوم پزشكي قم ،قم ،ايران

زمینه و هدف  :سالمندي دوران حساسي از زندگي است و ازآنجا كه مسائل و نيازهاي اين مرحله ممكن است .كيفيت زنردگي
سالمندان را به راحتي تهديد كنرد ،توجه به اين مسائل مهم به شمار ميرود .سازمان جهاني بهداشت نيز كيفيت زندگي را درک
هر فرد از زندگي ،ارزش ها ،اهداف ،استانداردها و عاليق تعريف كرده است؛ در سال هاي اخير نيز مفهوم كيفيت زندگي به عنوان
شاخخ مهمي براي قضاوت در مورد سالمت كلي جامعه استفاده ميشود .از اين رو هدف اين مطالعه بررسي آموزش هاي موثر
بر ارتقا كيفيت زندگي سالمندان ميباشد.
مواد و روش ها  :در اين مطالعه مروري متداول با استفاده از كليد واژه هاي آموزش ،سالمندان ،كيفيت زندگي و با
بهره گيري از موتور جستجوگر گوگل اسكوالر ،چهارده مقاله فارسي مرتبط با موضوع پس از غربالگري جمع آوري و
آموزش هاي موثر بر ارتقا كيفيت زندگي سالمندان استخراج شد.
نتایج  :بر اساس نتايج بدست آمده از مطالعات آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،آموزش برنامره خرود مراقبتي ،آموزش شيوه
زندگي سالم ،آموزش الگوي توانمند سازي خانواده محور ،آموزش مصون سازي در برابر استرس ،آموزش مثبت نگري ،آموزش
معنويت درماني ،آموزش گروهي اميدمحور ،آموزش به س بک همتا ميتواند به شيوه هاي مختلف باعث ارتقا كيفيت زندگي
سالمندان گردد.
نتیجه گیری  :با توجه به نتايج مثبت آموزش هاي مختلف بر ارتقا كيفيت زندگي سالمندان ،توصيه ميشود بستر مناسب براي
آموزش جامعه سالمندان در جهت ارتقا سالمت و كيفيت زندگي مورد توجه مسئوالن سالمت قرار گيرد.
واژگان کلیدی  :سالمندان ،آموزش ،كيفيت زندگي
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تاثیر جینسنگ بر بهبود عالئم بالینی تب مالت
بهاره فالح، 1محیا عظیمی

2

.1عضو هيئت علمي پرستاري ،بيمارستان شهيد رهنمون ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني شهيد صدوقي ،يزد ،ايران
.2دانشجوي كارشناسي پرستاري ،دانشكده پرستاري و مامايي ،كميته تحقيقات دانشجويي ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد ،يزد،
ايران mahyaazimi1998@yahoo.com

مقدمه و هدف :بروسلوز شايع ترين عفونت مشترک بين دام و انسان در سطﺢ جهان مي باشد .تجويز برخي گياهان دارويي
سبب تسريع عاليم بهبود اين بيماري مي شود .هدف از اين مطالعه مروري بررسي تاثير جينسنگ بر بهبود عالئم باليني تب
مالت و ميزان عود آن مي باشد.
مواد و روش ها :جهت دستيابي به مستندات فارسي و انگليسي مرتبط ،پايگاه هاي الكترونيكي ،PubMed ،Scopus
 Online Library ،Springer ،Web of Science (ISI) ،Cochrane ،Science-Directو موتور جستجوي Google
 Scholarبا استفاده از كليدواژه هاي تب مالت ،گياهان دارويي ،جينسنگ در محدوده زماني  2009تا  2019جستجو شدند.
نتایج :گياه جينسنگ بر كاهش تب و تعريق و بهبود ضعف و بي حالي و آرتريت و آرترالﮋي تاثير مثبت داشته است.
نتیجه گیری :استفاده از جينسينگ به عنوان درمان كمكي باعث بهبود عاليم باليني بيماران و پذيرش ادامه درمان را بهتر مي
كند.
واژگان کلیدی :تب مالت ،گياهان دارويي ،جينسنگ
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بررسی ارتباط بین آگاهی از علم ارگونومی و شرایط محیط کار با میزان ناراحتی های عضالنی
اسکلتی در پرستاران
بهاره فالح ، 1محیا عظیمی

2

. 1عضو هيئت علمي پرستاري ،بيمارستان شهيد رهنمون ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني شهيد صدوقي ،يزد ،ايران
. 2دانشجوي كارشناسي پرستاري ،عضو كميته تحقيقات دانشجويي ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني شهيد صدوقي ،يزد،
ايران

مقدمه و هدف :اختالالت عضالني -اسكلتي يكي ازعوامل شايع آسيب هاي شغلي و ناتوانايي در كشورهاي صنعتي و درحال
توسعه است و پرستاري از جمله مشاغلي است كه داراي باالترين ميزان صدمات عضالني -اسكلتي مي باشد .هدف از اين مطالعه
تعيين رابطه بين آگاهي از علم ارگونومي و شرايط محيط كار با ميزان ناراحتي هاي عضالني -اسكلتي در پرستاران بود.
مواد و روش ها :در اين مطالعه مروري ،با جستجوي هر يک از كلمات كليدي پرستاران ،ناراحتي هاي عضالني -اسكلتي،
ارگونومي در منابع گوناگون ( (HIB, SID, Irandoc, iranmedex, googlscholare, sciencedirec،pubmedو متون
مختلف علمي ،طي سال هاي  2009-2019مقاله مورد مطالعه قرار گرفت.
نتایج :نتايج مطالعه حاكي از آن بود كه هرچه سطﺢ آگاهي فرد از اصول ارگونومي محيط كار بيشتر باشد ،ميزان آسيب ها و
مشكالت شغلي پايين تر مي باشد.
نتیجه گیری :پيشنهاد مي شود برنامه هاي آموزشي براي كادر پرستاري ،جهت آشنا شدن با مشكالت ارگونوميكي محيط كارو
تصحيﺢ روش هاي كاري آن ها ،همچنين به منظور كاهش مشكالت و آسيب هاي شغلي و افزايش راندمان كاري صورت پذيرد.
واژگان کلیدی :پرستاران ،ناراحتي هاي عضالني -اسكلتي ،ارگونومي
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ارتباط سبک مقابله با استرس پذیرش با نیم رخ مشکالت روانی :یک مطالعه مقطعی برروی
نمونهای بزرگ از بزرگساالن اصفهان
پریسا پورنظری ،1آوات فیضی ،2عمار حسنزاده کشتلی4و ،3حمید افشار ،5پیمان ادیبی

6

 .1كارشناسي ارشد آمار زيستي ،گروه آمار زيستي و اپيدميولوژي ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ،اصفهان ،ايران
 .2استاد ،گروه آمار زيستي و اپيدميولوژي ،دانشكده بهداشت ،مركز تحقيقات روانتني ،دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ،اصفهان ،ايران
awat_feiz@hlth.mui.ac.ir
 .3گروه پزشكي ،دانشگاه آلبرتا ،ادمونتون ،آلبرتا ،كانادا
 .4مركز تحقيقات جامعنگر عملكرد گوارش ،دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ،اصفهان ،ايران
 .5استاد ،گروه روانپزشكي ،مركز تحقيقات روان تني ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ،اصفهان ،ايران
 .6استاد ،گروه گوارش و كبد ،مركز تحقيقات جامعنگر عملكرد گوارش ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ،اصفهان ،ايران

زمینه و هدف :در مطالعه حاضر ،ارتباط پذيرش مساله كه يكي سبکهاي مقابله با استرس است با اضطراب ،افسردگي ،پريشاني
رواني و تركيب اين سه متغير بهعنوان نيمرخ مشكالت رواني ،بهطور همزمان با استفاده از روشهاي آماري پيشرفته ارزيابي شده
است.
مواد و روشها :مطالعه حاضر ،مبتنيبر دادههاي حاصل از پرسشنامههاي مربوط به  4763شركت كننده است كه بهصورت
مقطعي در مورد "اپيدميولوژي مشكالت رواني ،سالمت غذايي و تغذيه" انجام شده است .سبکهاي مقابله با استرس پرسشنامهي
چند مولفهاي  ،SLEپريشاني رواني با پرسشنامه  GHQ-12و اضطراب و افسردگي با استفاده از مقياس بيمارستاني HADS
ارزيابي شدند .از رگرسيون عامل پنهان پيوسته مبتني بر پاسخ هاي چندگانه ،در نرمافزار  Rبراي تحليل و ارتباطسنجيها
استفاده شد.
نتایج :در نمونهي مورد بررسي ،ميانگين (انحراف معيار) سن افراد مورد مطالعه ( 36/58 )8/09سال و  55/8درصد جمعيت را
زنان تشكيل ميدادند .نتايج مدل رگرسيون عامل پنهان پيوسته مبتني بر پاسخهاي چندگانه نشان دادكه سبک مقابله با استرس
"پذيرش" در كل جمعيت بررسي شده و در زنان و مردان ارتباط معكوس و معناداري ( )P<0.001با اضطراب ،افسردگي،
پريشاني رواني و نيم رخ آنها داشت.
نتیجهگیری :مطالعه حاضر نشان داد ،سبک مقابلهاي پذيرش ميتواند عاملي در جهت تخفيف مشكالت رواني محسوب شود.
در اين رابطه پيشنهاد ميشود عالوه بر انجام مطالعهاي طولي ،عوامل تاثيرگذار ديگر بر اين ارتباطات نيز بررسي شوند .با توجه
به ارتباطات مذكور توصيه به آموختن طرق سودمند مرتبط با حل مسائل و مشكالت رواني مانند مهارتهاي سبک زندگي بهويﮋه
در حوزه مقابله با استرسها براي پيشگيري و تضعيف مشكالت رواني ميشود.
واژگان کلیدی :اضطراب ،افسردگي ،پريشاني رواني ،مشكالت رواني ،مقابله با استرس ،رگرسيون عامل پنهان
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بررسی ارتباط اختالالت خواب با الگوی غذایی و برخی شاخص های تن سنجی در مراجعه
کنندگان به کلینیک خواب قزوین در سال 96
5

احمد آفاقی  ،1مریم جوادی ، 2فاطمه ویسی همپا ،3فاطمه دهقان بنادکی ،4فائزه دهقان بنادکی

.1گروه تغذيه ،دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي قزوين ،قزوين ،ايران
 .2مركز تحقيقات كودكان ،دانشگاه علوم پزشكي قزوين ،قزوين ،ايران
.3گروه تغذيه ،دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي قزوين ،قزوين ،ايران
.4دانشجوي كارشناسي بهداشت محيط ،دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي قزوين ،قزوين ،ايرانFatemeh.dhg77@gmail.com
 .5دانشجوي كارشناسي بهداشت حرفه اي ،دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي قزوين ،قزوين ،ايران

زمینه و هدف  :كيفيت خواب نقش مهمي در سالمتي جسمي و روانشناختي انسان دارد و مي تواند تحت تأثير دريافت
هاي غذايي و چاقي قرار گيرد .اختالالت خواب با اختالالت متعدد جسمي و رفتاري همراه است .خواب ضعيف بر خلق و
خو ،شناخت ،تصميم گيري و استدالل تاثير منفي مي گذارد
مواد و روش ها  :اين مطالعه توصيفي مقطعي از اسفند ماه سال  1396تا اسفند ماه سال 1397در بيمارستان قدس قزوين
انجام شد .افراد با لحاظ كردن معيارهاي ورود و خروج در مورد آنها و پس از اطالع از اهداف و روش اجراي مطالعه و اطمينان
از محرمانه ماندن اطالعات و اختياري بودن همكاري و امضا نمودن فرم رضايت نامه وارد مطالعه شدند 80 .نفر به طور تصادفي
انتخاب شدند .پرسشنامه بسامد خوراک و ياد آمد  24ساعته تكميل گرديد و شاخخ توده بدني ،دور كمر ،نسبت دور كمر به
دور باسن و نسبت دور كمر به قد در بيماران اندازه گيري شد .در اين مطالعه مقطعي كليه بيماران تحت آزمون پلي سومنوگرافي
شبانه قرار گرفتند و شاخخ آپنه -هيپوپنه ،ميانگين و حداقل اكسيﮋن خون و شاخخ اختالل تنفسي ثبت گرديد .داده ها جهت
تجزيه وتحليل آماري وارد نرم افزار  SPSSنسخه  21استفاده شد .براي بررسي نرمال و غير نرمال بودن داده ها از آزمون
 Kolmogorov- Smirnovاستفاده شد .داده ها با استفاده از آمار توصيفي و آزمون هاي آماري رگرسيون خطي ،تي تست
مستقل  ،تحليل عاملي ،ضريب همبستگي اسپيرمن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته شد .سطﺢ معني داري براي آزمون ها كم
تر از  0/05در نظر گرفته شد.
نتایج  :شركت كنندگان شامل  47نفر مرد ( 58/8درصد) و  33نفر زن ( 41/2درصد) با محدوده سني  83 -21سال بودند.
همبستگي معني داري بين شاخخ آپنه -هيپوپنه با نمايه توده بدني ( )p>0/001، r=0/516و نسبت دور كمر قد (، r=0/477
 )p=0/002و دور كمر ( )p=0/024 ، r=0/333و نسبت دور كمر به دور باسن ( )p=0/042 ، r=0/302در مردان وجود داشت.
همبستگي معني داري بين اندازه هاي تن سنجي و شاخخ آپنه -هيپوپنه در زنان مشاهده نشد .نتايج رگرسيون خطي نشان
داد كه افزايش نمايه توده بدني بيشترين تأثير را در شدت آپنه -هيپوپنه در مردان دارد
( .)P=0/021 ،β = 0/469دو الگوي غذايي عمده در مراجعه كنندگان وجود داشت كه به صورت الگوي غذايي سالم و
الگوي غذايي ناسالم است و همچنين ميانگين شاخخ آپنه -هيپوپنه در دو گروه الگوي غذايي سالم و ناسالم متفاوت بود
( .)P>0/001 ،mean=90/86به طوري كه افرادي كه الگوي غذايي ناسالم داشتند ،شدت آپنه باالتري داشتند
نتیجه گیری  :نمايه توده بدني به عنو ان شاخخ مهم چاقي است كه با اختالل تنفسي در خواب در ارتباط است .نمايه توده
بدني شاخصي مناسب از اندازه دور كمر و يا نسبت دور كمر به قد براي پيش بيني اختالل خواب مي باشد .پيشنهاد مي شود.
از طريق اصالح رژيم غذايي و استفاده از الگوي غذايي سالم ،وزن افراد مراجعه كننده كنترل مي شود تا كنترل وزن روند بهبودي
اختالالت خواب تسريع شود.
واژگان کلیدی  :اختالل خواب ،الگوي غذايي ،نمايه توده بدني ،شاخخ آپنه -هيپوپنه ،چاقي
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بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر تغییر رفتار تغذیه ای زنان باردار مراجعه کننده به مراکز
بهداشتی درمانی شهر قزوین
مریم جوادی  ،1فاطمه ویسی همپا  ،2فاطمه دهقان بنادکی ،3فائزه دهقان بنادکی

4

 .1مركز تحقيقات كودكان ،دانشگاه علوم پزشكي قزوين ،قزوين ،ايران
 .2گروه تغذيه ،دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي قزوين ،قزوين ،ايران
 .3دانشجوي كارشناسي بهداشت محيط ،دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي قزوين ،قزوين ،ايرانFatemeh.dhg77@gmail.com

 .4دانشجوي كارشناسي بهداشت حرفه اي ،دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي قزوين ،قزوين ،ايران

زمینه و هدف  :تامين نيازهاي تغذيه اي مادران براي بهبود سالمت مادر و جنين ضروري است.رفتارهاي تغذيه اي بر
اساس نيازهاي مادران اهميت زيادي دارد .بنابراين ،مطالعه حاضر با هدف تغيير رفتار تغذيه اي زنان باردار مراجعه كننده
به مراكز بهداشتي درماني شهر قزوين انجام شد.
مواد و روش ها  :در اين مطالعه نيمه تجربي  62 ،نفر از زنان باردار كه براي دريافت مراقبت هاي دوران بارداري در
سال  1396به مراكز بهداشتي-درماني شهر قزوين  ،به روش نمونه گيري طبقه اي-خوشه اي انتخاب شدند.ابزار جمع
آوري داده ها شامل يک پرسشنامه محقق ساخته از دو بخش اصلي بود .پرسشنامه حاوي سه بخش سررواالت مربرروط
برره مشخصررات فررردي  -اجتمرراعي ،سواالت مربوط به آگاهي تغذيه اي و سرواالت مربروط به رفترار تغذيره اي برود.
داده ها در نرم افزار SPSSوارد و توسط شاخخ هاي مركزي و پراكندگي بررسي و جهت تعيين معناداري آموزش در
قبل و بعد از مداخله ،از آزمون  tزوجي استفاده شد.
نتایج  :دو گروه از نظر سن ،شاخخ توده ي بدني ،سطﺢ تحصيالت و سن حاملگي اختالف معني داري نداشتند .اختالف
نمره ي آگاهي و عملكرد تغذيه اي زنان باردار در دو گروه پس از مداخله از نظر آماري معني دار بود) .(p<0.001در
گروه مداخله مصرف كلسيم و پروتئين و آهن بعد از انجام مداخله بهتر از گروه كنترل بود).(p<0.05
نتیجه گیری  :نتايج تحقيق نياز فوري به مادران براي آموزش در حوزه هاي مختلف تغذيه را نشان مي دهد.
واژگان کلیدی  :آموزش ،رفتار تغذيه اي ،زنان باردار
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بررسی الگوی غذایی و ارتباط آن با پارامترهای اختالل خواب در بیماران مراجعه کننده به
کلینیک خواب قزوین
مریم جوادی  ،1فاطمه ویسی همپا  ،2فاطمه دهقان بنادکی ،3فائزه دهقان بنادکی

4

 .1مركز تحقيقات كودكان ،دانشگاه علوم پزشكي قزوين ،قزوين ،ايران
 .2گروه تغذيه ،دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي قزوين ،قزوين ،ايران
 .3دانشجوي كارشناسي بهداشت محيط ،دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي قزوين ،قزوين ،ايرانFatemeh.dhg77@gmail.com

 .4دانشجوي كارشناسي بهداشت حرفه اي ،دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي قزوين ،قزوين ،ايران

زمینه و هدف  :خواب از مهم ترين چرخه هاي شبانه روزي و از نياز هاي اساسي انسان است و از الگوي پيچيده زيست
شناختي تبعيت مي كند .كيفيت پايين خواب و چاقي مسئله مهم بهداشتي جوامع مي باشد.در اين مطالعه شديم ،به
بررسي الگوي غذايي و ارتباط آن با پارامترهاي اختالل خواب در بيماران مراجعه كننده به كلينيک خواب قزوين بپردازيم.
مواد و روش ها  :مطالعه حاضر يک پﮋوهش توصيفي -تحليلي -مقطعي بوده كه از اسفند ماه سال  1396تا اسفند ماه
سال  1397در قزوين انجام شد .افراد مشاركت كننده در اين مطالعه  80نفر بودند .افراد با لحاظ كردن معيارهاي ورود
و خروج در مورد آنها و پس از اطالع از اهداف و روش اجراي مطالعه و اطمينان از محرمانه ماندن اطالعات و اختياري
بودن همكاري و امضا نمودن فرم رضايت نامه ،پرسشنامه هاي اطالعات عمومي تكميل شد و بعد از انجام تست خواب،
اطالعات الزم از پرونده افراد برداشته شد .بسامد خوراک و يادآمد نوبت اول را پر كردند و طي مراجعات بعدي نيز دو
نوبت بعدي پرسشنامه يادآمد خوراک تكميل گرديده شد
نتایج  :تست خواب از ساعت  23تا  5صبﺢ انجام شد .شركت كنندگان شامل  47نفر مرد ( 58/8درصد) و  33نفر زن
( 41/2درصد) با محدوده سني  83 -21سال بودند .دو الگوي مشخخ عادات غذايي را بر اساس پرسشنامه بسامد (الكوي
غذاي سالم و ناسالم) را شناسائي كرديم .ميانگين شاخخ آپنه -هيپوپنه در دو گروه الگوي غذايي سالم و ناسالم متفاوت
بود ( ،)P>0/001 ،mean=90/86به طوري كه افراد داراي شاخخ آپنه -هيپوپنه باال داراي الگوي غذايي ناسالم بودند.
نتیجه گیری  :ما پيشنهاد مي كنيم در صورت تاثييد يافته ها توسط مطالعات آينده نگر ،مي توان از الگوي غذايي سالم
در طراحي سياست هاي آموزشي مناسب به منظور ارتقاي آگاهي تغذيه اي بهره برد.
واژگان کلیدی  :الگوي غذايي ،پارامترهاي اختالل خواب ،الگوي غذاي سالم و الگوي غذاي ناسالم
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Various Anthropometric Measures and Sleep Disturbance Breathing in
Iranian Obstructive Sleep Apnea Patients
Maryam javadi1, Fateme veisi hampa2, Fateme Dehghan Banadaki3
Faeze Dahghan Banadaki4
1. Children's Research Center, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.1
2.Department of Nutrition, School of Health, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran
3.Undergraduate student of environmental health, Faculty of Health, Qazvin University of Medical
Sciences, Qazvin, Iran Fatemeh.dhg77@gmail.com

Background: To investigate the correlation between different anthropometric measures
and sleep disorder breathing (SDB) as measured by apnea / hypopnea index (AHI) in
obstructive sleep apnea (OSA) patients. Also to find out the most correlated
anthropometric measure with SDB.
Material and Methods: We evaluated 80 patients with suspected OSA. They underwent
polysomnography and anthropometric measurements including body mass index (BMI), waist–
hip ratio (WHR), waist to height ratio (WHtR), waist, and hip circumference.
Results: A statistically significant correlation was found between the anthropometrics
variables (BMI, WHtR, W, and WHR) relative to the AHI (r = 0.516, p< 0.001; r = 0.477,
p = 0.002; r = 0.333, p=0.024; and r = 0.302, p=0.042 respectively) in men. These
correlations were confirmed by observed significant negative correlation of the mentioned
anthropometrics variables and oxygen saturations (SMED, SMIN). No significant
correlation was found between anthropometrics and SDB in women. The step-wise linear
regression showed that increasing BMI has the most effect on severity of AHI followed
by WHR in men (Beta = 0.469, and 0.22 respectively).
Conclusions: BMI is the most reliable obesity indicator that significantly correlated with SDB.
BMI is a more appropriate indicator than WHtR or W to predict SDB
Keywords: Anthropometric measures, obstructive sleep Apnea, sleep disorder breathing,
apnea / hypopnea index
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بررسی عوامل موثر در بروز اختالل رشد کودکان زیر  5سال شهر زاهدان در سال 1397
4

فاطمه ستوده زاده ،1محمد خمر نیا ،2اذر ابول پور ،3شیواکارگر

 . 1استاديار اقتصاد سالمت ،گروه مديريت خدمات بهداشتي و درماني ,مركز تحقيقات ارتقاء سالمت دانشگاه علوم پزشكي زاهدان ،زاهدان،
ايران
.2دكتراي تخصصي مديريت خدمات بهداشتي درماني ،مركز تحقيقات ارتقاء سالمت دانشگاه علوم پزشكي زاهدان ،زاهدان ،ايران
 .3كارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي و درماني,كميته تحقيقات دانشجويي ,دانشگاه علوم پزشكي زاهدان ،زاهدان ،ايران
.4كارشناسي ارشد اپيدميولوژي,كميته تحقيقات دانشجويي ,دانشگاه علوم پزشكي زاهدان ،زاهدان ،ايران shivakargar@yahoo.com

زمینه و هدف :اختالل رشد يكي از مشكالت مهم سالمت كودكان در دنيا و كشورهاي در حال توسعه مي باشد .عدم رسيدگي
به اين اختالل باعث بروز عوارض جدي تري همچون مرگ و مير ،افزايش ساير بيماري هاي مرتبط ،كاهش يادگيري و ناتواني و
معلوليت ذهني ،عاطفي يا جسمي در كودكان مي شود .بنابراين مطالعه حاضربا هدف تعيين عوامل موثر در بروز اختالل رشد
كودكان زير  5سال شهر زاهدان انجام شد.
مواد و روش ها :اين مطالعه از نوع مقطعي به روش توصيفي-تحليلي است كه جامعه مورد بررسي كودكان زير  5سال مراجعه
كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر زاهدان در سال  1397انجام شد .تعداد  784كودک با استفاده از روش نمونه گيري خوشه
اي چند مرحله اي وبا توجه به معيارهاي ورود كه عبارتند از عدم بيمار يهاي خاص هنگام تولد و مراجعه منظم به مراكز درماني،
به عنوان نمونه انتخاب شدند .پس از جمع آوري اطالعات از پرونده الكترونيكي موجود در سامانه سيب و بعضا از پرونده كاغذي
خانوار اين كودكان ،ارزيابي اطالعات با استفاده از نرم افزار  SPSS-v16و آزمون هاي آماري logistic ،Chi-square
Regressionصورت گرفت.
نتایج :بر اساس نتايج مطالعه  ،تعداد 378نفر ( )%48,2نمونه مورد مطالعه را پسران و 406نفر()%51,7را دختران تشكيل
دادند.فراواني اختالل رشد در پسران  %54و در دختران  %51,2بود  .ميانگين وزن زمان تولد كودكان مبتال به اختالل رشد 0,58
 2,75±كيلوگرم و ميانگين وزني كودكان سالم  2,95±5,71كيلو گرم بوده است .ميانگين سني مادران كودكان مبتال به اختالل
رشد27,98± 6,10،و ميانگين سني مادران كودكان سالم 29,19±6,07 ،بود  643.نفر( )%82از مادران خانه دار بودند
و )%47,7(374آن ها تحصيالتي پايين تر از سطﺢ ديپلم داشتندو همچنين 18نفر( )%2,2از مادران سابقه مصرف مواد دخاني و
139نفر( ) %17,7از مادران سابقه ابتال به بيماري زمينه اي را داشتند .اختالل رشد كودک با بيماري زمينه اي مادر ،سن مادر،
سواد مادر ،وزن زمان تولدكودک ،مرتبه تولد ،ارتباط اماري معناداري داشت ولي با جنس كودک  ،سابقه مصرف مواد دخاني
مادر و مدت زمان تغذيه انحصاري با شير مادر ارتباط آماري معنا دار ديده نشد.
بحث و نتیجه گیری :نتايج مطالعه حاضر حاكي از تاكيدي مجدد بر اين امر مي باشد كه اختالل رشد يک اختالل مولتي
فاكتور مي باشد .لذا  ،عوامل شناخته شده به تنهايي براي پيش بيني اختالل رشد كودكان كافي نبوده و ويﮋگي هاي فردي
كودكان و عوامل ژنتيكي و محيطي نيز در بروز اختالل رشد موثر است .با توجه به عوارض فراوان و جدي اين اختالل در آينده
كودک و باال بودن ميزان شيوع اختالل رشد در كودكان زير  5سال ،لزوم رسيدگي به اين اختالل كامالً احساس مي شود.
واژگان کلیدی :عوامل موثر ،اختالل رشد ،كودكان زير 5سال
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چالش های گردشگری سالمت در استان سیستان و بلوچستان( :مبتنی بر رویکرد تحلیل
مضمون)
محمد خمرنیا ،1عزیزاهلل اربابی سرجو ،2عزیزاهلل بلیده ای ،مصطفی پیوند

4

.1دكتراي تخصصي مديريت خدمات بهداشتي درماني  ،مركز تحقيقات ارتقاء سالمت ،دانشگاه علوم پزشكي زاهدان ،زاهدان ،ايران
.2دانشيار پرستاري ،دانشكده پرستاري و مامايي ،مركز تحقيقات پرستاري جامعه ،دانشگاه علوم پزشكي زاهدان ،زاهدان ،ايران
.3كارشناس ارشد مديريت خدمات بهداشت و درماني ،مركز تحقيقات ارتقاء سالمت دانشگاه علوم پزشكي زاهدان ،زاهدان ،ايران
 . 4كارشناس ارشد اپيدميولوژي ،كميته تحقيقات دانشجويي ،دانشگاه علوم پزشكي زاهدان ،زاهدان ،ايرانmp.peyvand@yahoo.com

زمینه و هدف :گردشگري سالمت در بسياري از كشورها ،نيروي اصلي بهبود و رشد اقتصادي كشور محسوب ميشود .به رغم
تالشهاي صورتگرفته در سالهاي اخير ،گردشگري سالمت هنوز در ساختار كشور و استان سيستان و بلوچستان جايگاه
مناسبي نداشته است ،پﮋوهش حاضر در تالش است با اتخاذ رويكرد كيفي به اين پرسشها پاسخ دهد كه گردشگري سالمت در
كشور با كدام چالشها در عرصه قانونگذاري و اجرا مواجه شده است .لذا پﮋوهش حاضر با هدف چالش هاي گردشگري سالمت
در استان سيستان و بلوچستان انجام گرديد.
مواد و روش ها :اين مطالعه با روش تحقيق كيفي و با رويكرد تحليل محتوا در سال  1398در استان سيستان و بلوچستان
انجام شد .جامعه پﮋوهش شامل  17نفر از مديران بيمارستان و مديران گردشگري استان بودند كه به روش هدفمند انتخاب
شدند .مدت زمان مصاحبه ها بين  45الي  60دقيقه متغير بود ،تمامي مصاحبه ها ضبط شده و سپس بر روي كاغذ و فايل
كامپيوتر پياده سازي شد .تحليل مصاحبه ها با استفاده از روش تحليل محتواي سنتي انجام شد كه جهت تعيين مفاهيم اصلي،
مصاحبه ها به دقت بررسي و كدگذاري اوليه شد .اين كدها چندين بار مورد بازبيني و ارزيابي و طبقه بندي قرار گرفت و درنهايت
زير مضمون و مضمون بدست آمد.
نتایج :در اين مطالعه چالشهاي سياست گذ اري گردشگري سالمت در دو مضمون اصلي (تمهيدات قانوني ،قضايي و مسائل
امنيتي) و شش زير مضمون (مشكالت ورود گردشگر در مبادي مرزي ،شرايط وقت گير براي اخذ ويزاي درمان ،بروكراسي اداري
و شرايط سياسي ،با ساير كشور ها شايعات و تبليغات منفي نسبت به امنيت استان ،نبود اعتماد در كيفيت خدمات) تقسيم
بندي شد .همچنين تغيير فرهنگ و باورها ،تغيير ساختار و تشكيالت و آموزش و توانمندسازي نيروي انساني ،هماهنگي بين
بخشي به عنوان راهكارهاي عبور از چالش ها بيان شد.
نتیجه گیری :اين مطالعه نشان داد كه صنعت گردشگري با چالشهاي متعددي روبرو مي باشد .به رغم تالشهاي صورت گرفته
در سال هاي اخير گردشگري سالمت هنوز در ساختار نهادي كشور و مقررات موجود جايگاه مناسبي نداشته و با هدف تبيين
شده در سند چشم انداز كه جايگاه نخست گردشگري سالمت ايران در ميان كشورهاي منطقه را ترسيم كرده است فاصله دارد.
افزايش ارتباط بيمارستان با مراكز گردشگي ،جذب سرمايه گذار ،تربيت نيروي انساني متخصخ ،استفاده از ظرفيت بخش
خصوصي ،افزايش تبليغات ،از پيشنهاد كاربري اين مطالعه مي باشد.
واژگان کلیدی :گردشگري سالمت ،توريسم ،سياست گذاري
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بررسی تاثیر انجام فعالیت بدنی بر کیفیت زندگی سالمندان
سید محمد مهدی حاجی سعید ، 1زهره خاوری ، 2عهدیه بحری ، 1سیده فاطمه حاجی سعید

1

.1دانشجوي كارشناسي پرستاري ،دانشكده پرستاري ميبد ،كميته تحقيقات دانشجويي ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد ،يزد،
ايرانm.mehdi138042@gmail.com

.2عضو هيئت علمي دانشكده پرستاري ميبد  ،دانشگاه علوم پزشكي  ،شهيد صدوقي يزد  ،يزد  ،ايران

زمینه و هدف :سالمندي دوره حساسي از زندگي بشري است و توجه به مسائل و نياز هاي اين مرحله از زندگي يک ضرورت
اجتماعي در جهت ارتقاي كيفيت زندگي سالمندان به شمار ميرود .با در نظر گرفتن نياز هاي خاص اين دوران ،توجه به رفتار
هاي ارتقا دهنده سالمت و كيفيت زندگي در سالمندان امر مهمي است .انجام فعاليت فعاليت بدني يكي از عوامليست كه نقش
مهمي در ايجاد و حفظ سالمتي وكيفيت زندگي در تمام سنين بازي ميكند ،لذا پﮋوهش حاضر با هدف تعيين تاثير انجام فعاليت
فيزيكي بر كيفيت زندگي سالمندان با مروري بر مطالعات گذشته انجام شده است.
روش جستجو :اين مطالعه مروري با استفاده از كليد واژه هاي فارسي فعاليت فيزيكي ،1كيفيت زندگي ،2سالمندان ،3درپايگاه
هاي اطالعاتي اس آي دي،4اسكوپوس ،5پابمد ،6گوگل اسكوالر ،7بدون محدوديت زماني انجام شد و  33مقاله با در نظر گرفتن
معيار هاي ورود و خروج مورد بررسي قرار گرفتند.
یافته ها :طبق نتايج مطالعات انجام شده ،انجام فعاليت بدني بر كيفيت زندگي سالمندان تاثير بسيار زيادي دارد .و همبستگي
مثبت و معناداري بين متغيير كيفيت زندگي و انجام فعاليت بدني روزانه وجود دارد .نتاييج نشان داد كه انجام فعاليت بدني
باعث افزايش عملكرد بدني ،سالمت جسماني ،سالمت عاطفي ،انرژي و سر زندگي ،سالمت رواني و در نهايت سالمت عمومي
مي شود .بنابراين تغييرات مثبت در فعاليت هاي جسماني و فيزيكي مي تواند باعث افزايش كارايي و استقالل سالمندان شده و
آنان را در كنترل عوارض متعدد سالمندي و درمان هاي مختلف كمک كند .نتايج تمام مقاالت مورد مطالعه در يک راستا بود و
ارتباط مثبت و معني داري بين دو مولفه فعاليت فيزيكي و كيفيت زندگي سالمندان را گزارش كردند.
نتیجه گیری :فعاليت بدني يک عام ل ارتقا دهنده سالمت و كيفيت زندگي محسوب مي شود كه بر سالمت جسمي و رواني
افراد و ازجمله سالمندان مي تواند بسيار تاثير گذار باشد .بنابراين مي توان ورزش و فعاليت جسماني مخصوص سالمندان كه
بسيار كم خرج و از نظر اجرا مقرون به صرفه است را در كانون هاي فعاليت سالمندان ،مراكز مراقبتي سالمندان و مجتمع ها و
حتي سطوح جامعه به عنوان عاملي در جهت افزايش كيفيت زندگي سالمندان انجام شود.
واژگان کلیدی  :فعاليت بدني ،كيفيت زندگي ،سالمندان
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تاثیر ماستکتومی بر عملکرد جنسی در زنان مبتال به سرطان پستان
2

سحر سلیمانآبادی ،1فاطمه سلیمانآبادی
 .1دانشجوي كارشناسي پرستاري ،دانشگاه علوم پزشكي ارتش ،تهران ،ايران

 .2دانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري داخلي جراحي ،دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهلل ،تهران ،ايرانfsoleimanabadi@gmail.com.

زمینه و هدف :سرررطان پسررتان شررايعترين سرررطان زنرران اسررت كه هر ساله  1/5ميليون زن در سراسر جهان به آن
مبتال مي شوند و جنبههرراي مختلررف سرالمت فررردي ،روانرري و كيفيررت زندگرري و عملكرررد جنسرري آنهارا برره
مخاطررره مي انرردازد .از آنجا كه اين بيماري يكي از مهمترين اندامهاي جنسي بانوان را مورد هدف قرار ميدهد و مستقيماً با
هويت جنسي زنان در ارتباط است بنابراين بررسي روابط جنسي و زناشويي در مبتاليان به سرطان پستان از اهميت ويﮋهاي
برخوردار است .مطالعه حاضر با هدف بررسي تاثير ماستكتومي بر عملكرد جنسي در زنان مبتال به سرطان پستان انجام شد.
مواد و روشها :مطالعه مروري حاضر با جستجوي مقاالت در پايگاههاي اطالعاتي SID ،Mag Iran:و Iran docبا
كليدواژههاي ماستكتومي ،سرطان پستان و عملكرد جنسي ،در سالهاي 2013تا 2020انجام شد.
یافتهها :نتايج مطالعات نشان داده است كه بين  % 60تا  %70بيماران مبتال به سرطان پستان اختالل عملكرد جنسي دارند .از
آنجا كه وقتي افراد به خاطر ظاهرشان دچار حواس پرتي ميشوند ،نميتوانند روي لذت جنسي خود تمركز كنند و اين عامل بر
عملكرد جنسي آنها تاثير منفي ميگذارد .اين بيماران به يائسگي زودرس مبتال ميشوند كه در نتيجه كاهش استروژن و
آندورژن ،سبب آتروفي واژن و كاهش ميل جنسي در اين افراد ميشود.
نتیجه گیری :به علت تاثير روابط زناشويي بر سالمت روان و كيفيت زندگي ،توصيه ميشود جهت اين بيماران كارگاههاي
آموزشي و مشاوره در حضور همسر بيمار برگزار شود و در آن تاكيد بر رابطه جنسي براي كاهش رنج و آالم روحي و جسماني
آنان انجام شود .گروه درماني نيز در اصالح تصوير بدني و افزايش عزت نفس بيماران ،و در نتيجه بهبود عملكرد جنسي آنان
موثر است.
واژگان کلیدی :ماستكتومي ،سرطان پستان ،عملكرد جنسي.
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راههای پیشگیری از ابتالء به ویروس کرونا
2

سحر سلیمانآبادی ،1فاطمه سلیمانآبادی
 .1دانشجوي كارشناسي پرستاري ،دانشگاه علوم پزشكي ارتش ،تهران ،ايران

 .2دانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري داخلي جراحي ،دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهلل ،تهران ،ايرانfsoleimanabadi@gmail.com.

زمینه و هدف :ويروس كرونا با بروز عالئم تنفسي در ووهان چين در دسامبر  2019با شيوع و مرگ و مير باال شناخته شد و
به سرعت  202كشور را فراگرفت .اين بيماري كه دوره كمون اين بيماري  1تا  14روز و در بيشتر موارد  3تا  7روز است و از
طريق ترشحات تنفسي( خصوصا عطسه و سرفه) ،تماس با سطﺢ يا فرد آلوده و همچنين قطرات موجود در هوا منتقل ميشود.
بنابراين با توجه به تعدد راههاي انتقال ويروس كرونا مطالعه حاضر با هدف شناسايي راههاي پيشگيري از ابتالء به ويروس كرونا
انجام شد.
مواد و روشها :مطالعه مروري حاضر با جستجوي مقاالت در پايگاههاي اطالعاتي Pubmed:و  Scopusبا كليد واژههاي
پيشگيري ،كوويد  ،19كرونا ويروس و سارس-كوويد  2به زبانهاي فارسي و انگليسي در سالهاي  2019تا 2020انجام شد.
یافتهها :بيماري كرونا ميتواند عالئمي مانند سرماخوردگي تا بيماري هاي شديدتر ) (MERS-CoVو ( )SARS-CoVرا ايجاد
كند .عالئم شايع بيماري كرونا شامل :تب ،سرفه ،تنگي نفس ،خستگي و اسهال است .كرونا در افراد مسن و يا داراي بيماريهاي
زمينهاي مي تواند منجر به اختالل عملكرد كليه ،كبد و ساير اندام ها و درنهايت مرگ شود .باتوجه به اينكه تاكنون درماني قطعي
براي اين بيماري شناخته نشده ،توجه به پيشگيري و كنترل عفونت ميتواند راهحلي مفيد در جهت كاهش آمار مبتاليان به اين
بيماري و مرگ حاصل از آن باشد.
نتیجه گیری :نتايج مطالعات نشان ميدهد بهترين راههاي پيشگيري از بيماري كرونا حفظ فاصله ايمن ،استفاده از تهويهي
مناسب ،شستن منظم دستها و استفاده از ضد عفوني كنندههاي با پايهي الكلي ،استفاده از وسايل حفاظت شخصي ،مديريت
مناسب پسماندها ،عدم تماس با حيوانات اهلي ،عدم مسافرت به مناطق اپيدمي بيماري ،ضدعفوني كردن محيط ،جداسازي و
قرنطينه بيماران و انجام مراقبت هاي درماني در منزل براي افراد در معرض خطر و بيماران داراي بيماريهاي مزمن است.
همچنين تقويت برنامه هاي آموزش بهداشت در جهت افزايش دانش و نگرش نسبت به شناخت هرچه بيشتر بيماري كرونا و
راههاي پيشگيري موثر است.
واژگان کلیدی :پيشگيري ،كوويد  ،19كرونا ويروس و سارس-كوويد.2
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سواد سالمت در دانشجویان غیر علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت
آسیه نمازی ، 1زهرا تقدس نژاد ،2هاله غالمرضازاده

2

.1دانشجوي دكتراي سالمت و رفاه اجتماعي ،دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ،عضو هيئت علمي گروه مامايي ،دانشگاه آزاد اسالمي
واحد رشت ،گيالن ،ايرانanamazi55@yahoo.com .

 .2دانشجويان كارشناسي مامايي ،انجمن علمي گروه مامايي دانشگاه آزاد اسالمي واحد رشت  ،ايران

زمینه و هدف :سواد سالمت نتيجه عوامل اجتماعي و فردي است كه به ابعاد سواد در زمينه سالمتي مي پردازد .ظرفيت
يک فرد كه شامل پتانسيل ذاتي و مهارت هاي فردي است ،جزء اساسي اين مفهوم است كه مي تواند رفتارهاي مرتبط
با سالمت و استفاده از خدمات بهداشتي را تحت تاثير قرار داده و همچنين بر پيامدهاي سالمتي و هزينه هاي سالمتي
در اجتماع ،اثرگذار باشد .با توجه به اينكه دانشجويان علوم پزشكي در واحدهاي مختلف درسي خود هم در تئوري و هم
در واحدهاي عملي به اين مهارت دست پيدا مي كنند كه چگونه از خدمات بهداشتي جامعه استفاده كنند يا پيشگيريهاي
الزم در مواقع ضروري را انجام دهند ،لذا گروه هدف ما در اين مطالعه دانشجويان غير علوم پزشكي هستند كه كمتر با
اين موارد سرو كار دارند.
مواد و روش ها  :اين مطالعه با رويكرد توصيفي-همبستگي بر روي  250نفر از دانشجويان غير علوم پزشكي دانشگاه
آزاد اسالمي واحد رشت ،در سال تحصيلي  98-97انجام شد .افراد مورد بررسي از طريق نمونه گيري تصادفي انتخاب
شدند .براي جمع آوري اطالعات از پرسشنامه سواد سالمت (منتظري )1393 ،بهره گرفته شد كه شامل ابعاد دسترسي،
مهارت خواندن ،فهم ،ارزيابي ،تصميم گيري و به كارگيري اطالعات سالمت است .دامنه نمرات براي رتبه هاي حيطه ها
 100-0و به صورت ()50-0ناكافي )66-50/1( ،نه چندان كافي )84-66/1( ،كافي و ( )100-84/1عالي بود .دادههاي به
دست آمده با نرم افزار  SPSSو آمارهاي توصيفي و آزمون كاي دو و همبستگي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
نتایج  :ميانگين و انحراف معيار نمره سواد سالمت  69/ 50±13 /07از  100بود 53/4 .درصد افراد سواد سالمت كافي،
و  12/9درصد ازسواد سالمت عالي برخوردار بودند .ابعاد درک( )76/78و دسترسي( )72/02بيشترين ميانگين نمره و بعد
تصميم گيري و كاربرد اطالعات سالمت ( )62/14كمترين ميانگين نمره را به خود اختصاص دادند .اينترنت ()%56/9و
پزشک و كاركنان بهداشتي( ،)%25مهمترين منابع اطالعاتي بودند كه دانشجويان شركت كننده به صورت معمول مطالب
مربوط به بيماري و سالمت خود را از طريق آنها به دست مي آوردند
نتیجه گیری :براساس نتايج به دست آمده ،بيشتر دانشجويان ،اطالعات مربوط به بيماري و سالمتي را از طريق اينترنت
دريافت ميكردند .لذا با توجه به تمايل باالي دانشجويان ،ميتوان برنامه ها و مطالب مرتبط با سالمت را از طريق شبكههاي
اجتماعي مجازي در اختيار آنها قرار داد.
واژگان کلیدی :اطالعات سالمت ،سواد سالمت ،دانشجويان
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سالمت اجتماعی و ارتباط آن با عوامل دموگرافیگ در دانشجویان پرستاری و مامایی
آسیه نمازی ، 1مائده بابایی عاشورآبادی ،2سیده کبری بقایی

2

.1دانشجوي دكتراي سالمت و رفاه اجتماعي ،دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ،عضو هيئت علمي گروه مامايي ،دانشگاه آزاد اسالمي
واحد رشت ،گيالن ،ايرانanamazi55@yahoo.com .

 .2دانشجويان كارشناسي مامايي ،انجمن علمي گروه مامايي دانشگاه آزاد اسالمي واحد رشت  ،ايران

زمینه و هدف :سالمت اجتماعي به چگونگي ارزيابي فرد از عملكردش در جامعه و محيطي كه در آن زندگي ميكند،
گفته ميشود كه بر همه افكار ،هيجانات ،آرزوها و اهداف شخصي او نفوذ داشته و به نوعي كليد رفتار محسوب مي شود.
اين امر اثبات شده است كه سالمت اجتماعي و رواني تحت تاثير دامنهاي از عوامل جمعيت شناختي و جامعه شناختي
قرار مي گيرند .اين مطالعه به بررسي وضعيت سالمت اجتماعي و ارتباط آن با عوامل دموگرافيک در دانشجويان دانشگاه
آزاد اسالمي رشت مي پردازد.
مواد و روش ها  :اين مطالعه به روش همبستگي و مقطعي ،بر روي  200نفر از دانشجويان پرستاري و مامايي دانشگاه
آزاد اسالمي واحد رشت ،در سال تحصيلي  98-97انجام شد .براي انتخاب افراد ،از روش نمونه گيري احتمالي(تصادفي)
طبقهاي و متناسب با جمعيت دانشجويان دانشكده استفاده شد .براي جمع آوري اطالعات از پرسشنامه سالمت اجتماعي
كييز بهره گرفته شد كه داراي 33گويه است7 .گويه مربوط به انسجام اجتماعي 7 ،گويه براي پذيرش اجتماعي6 ،گويه
مربوط به مشاركت اجتماعي6 ،گويه براي سنجش انطباق اجتماعي و 7گويه مربوط به ارزيابي شكوفايي اجتماعي است.
دامنهي نمرات به دست آمده به سه گروه با افراد داراي سالمت اجتماعي پايين ،متوسط و باال تقسيم ميشود.دادههاي
به دست آمده با نرم افزار  SPSSو آمارهاي توصيفي و آزمون كاي دو و همبستگي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
نتایج  :ميانگين سني افراد  25/28 ±6/36سال بود .ميانگين نمره سالمت اجتماعي  64/99 ±9/57بدست آمد .اكثريت
دانشجويان در اين مطالعه در گروه با سالمت اجتماعي متوسط قرار داشتند .بين سن دانشجويان با نمره كل سالمت
اجتماعي همبستگي آماري معني دار وجود داشت( .)p=0/006, r=0/192اما بين جنسيت و سطﺢ تحصيالت با ميزان
سالمت اجتماعي ارتباط آماري معني داري به دست نيامد.
نتیجه گیری :برخورداري دانشجويان از سالمت اجتماعي مناسب باعث ايمني آنها در برابر مشكالت ميشود و آنان به
راحتي ميتوانند با شرايط متغيير زندگي و رو به تكامل فناوري با شيوه هايي كه خانواده و جامعه آنان را مثبت ميدانند
انطباق يابند براساس نتايج به دست آمده ،بيشتر دانشجويان ،درسطﺢ متوسط يا پايين سالمت اجتماعي قرار داشتند كه
اين امر ضرورت توجه به اين مسئله را يادآور مي شود.
واژگان کلیدی :سالمت ،سالمت اجتماعي ،دانشجويان پرستاري و مامايي
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بررسی وضعیت سالمت جسمی_روانی سالمندان :مطالعه مروری
نجمه زمانی ،1عهدیه بحری

1

 .1دانشجوي كارشناسي ،رشته پرستاري ،دانشكده پرستاري ميبد ،كميته تحقيقات دانشجويي ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد،
يزد ،ايران najmehzamani788@gmail.com

زمینه و هدف  :سالمندي فرايندي طبيعي ،پيش رونده و برگشت ناپذير است؛ كه فرد ،خانواده و يک جامعه را تحت
تاثير قرار مي دهد .با توجه به افزايش تعدادسالمندان كشور و همچنين باتوجه به اهميت سالمت سالمندان ،اين مطالعه
باهدف تعيين وضعيت سالمت جسمي_رواني سالمندان بامروري برمطالعات گذشته انجام گرفته است.
مواد و روش ها  :اين مطالعه مروري با استفاده از كليد واژه هاي فارسي سالمندان ،1وضعيت سالمت ،2سالمت
جسمي_رواني ، 3در پايگاه هاي اطالعاتي جهاد دانشگاهي ،4اسكوپوس ،5پابمد ،6گوگل اسكوالر 7در محدوده زماني-2019
 2010انجام شد60 .مقاله دريافت شد كه بعد از بازبيني38مقاله با درنظرگرفتن معيارهاي ورودوخروج مورد بررسي
قرارگرفتند .ازاين مقاالت5موردكه فايل كامل مقاله دردسترس نبودحذف شدند.
نتایج  :دراكثرمقاالت بررسي شده؛ جهت سنجش وضعيت سالمت جسمي سالمندان ،شاخخ هاي انجام فعاليت هاي
روزمره(حمام كردن ،لباس پوشيدن ،توالت رفتن ،جابه جا شدن در منزل و غذا خوردن بدون كمک و نظارت ديگران) و عملكرد
فيزيكي(توان فردي سالمند براي انجام فعاليت) مورد بررسي قرار گرفته بودند و جهت سنجش وضعيت سالمت رواني شاخخ
هاي اضطراب ،افسردگي ،غم ،عصبي بودن ،نااميدي ،احساس بي ارزشي و تنهايي مورد بررسي قرار گرفته بودند .يافته هاي اكثر
اين مقاالت نشان داد كه وضعيت سالمت سالمندان در حد متوسط مي باشد و اكثر سالمندان به دليل زندگي ساده تر ،توقعات
پايين تر و همچنين داشتن باورهاي ديني از سالمت رواني باالتري برخوردار هستند .همچنين يافته ها نشان داد كه مشكالت
بينايي و افسردگي بيشترين تهديد كننده وضعيت سالمت سالمندان ميباشد .بعالوه نتايج نشان داد كه مشخصات دموگرافيک
سالمندان (سن ،جنسيت ،ميزان تحصيالت ،وضعيت تاهل ،وضعيت اقتصادي و محل سكونت(شهر يا روستا) با وضعيت سالمت
جسمي_ رواني آنها رابطه معنا داري دارد.
نتیجه گیری  :لذا با توجه به نتايج بدست امده از مطالعات انجام شده توصيه ميشود ارائه دهندگان مراقبت بهداشتي ،زمينه را
جهت بهبود وضعيت سالمت جسمي_رواني سالمندان ،از طريق اجراي برنامه هاي مرتبط با سالمتي مانند آموزش رژيم غذايي
صحيﺢ ،ورزش منظم ،بررسي دوره اي وضعيت جسماني و ....به بهبود وضعيت سالمت سالمندان و در نتيجه بهبودكيفيت زندگي
سالمندان كمک كنند.
واژگان کلیدی  :سالمندان ،وضعيت سالمت ،سالمت جسمي_رواني
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رابطه مدت اقامت نوزادان با جنسیت بر حسب علل مختلف بستری در بخش مراقبت های ویژه
نوزادان
رامین منجزی، 1مریم پاپی 2،اعظم جهانگیری مهر

3

. 1دانشجوي كارشناسي پرستاري ،كميته تحقيقات دانشجويي ،دانشكده علوم پزشكي شوشتر ،شوشتر ،ايران
.2كارشناس ارشد پرستاري ،گروه پرستاري ،دانشكده علوم پزشكي شوشتر ،شوشتر ،ايران mp.asemani@yahoo.com
.3كارشناس ارشد آمار زيستي ،گروه بهداشت عمومي ،دانشكده علوم پزشكي شوشتر ،شوشتر ،ايران

زمینه و هدف  :طول مدت اقامت نوزادان در بخش مراقبت هاي ويﮋه نوزادان ()NICUمي تواند تحت تاثيرعوامل
گوناگوني قرار داشته باشد .اين پﮋوهش با هدف بررسي رابطه مدت اقامت نوزادان با جنسيت در بخش  NICUبرحسب
علل مختلف بستري انجام شد.
مواد و روش ها  :در اين مطالعه تحليلي -مقطعي پس از كنار گذاشتن پرونده هاي ناقخ461 ،پرونده مربوط به نوزادان
بستري در بخش NICUبيمارستان الهادي شهرستان شوشتر در سال  1397مورد بررسي قرار گرفت و سه متغيير جنسيت
،مدت اقامت و ع لت بستري از هر پرونده استخراج و ثبت گرديد .ثبت هر سه متغيير مربوطه در پرونده معيار ورود و عدم
ثبت متغييرها معيار خروج پرونده ها از مطالعه ما بودند.درنهايت داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري T-testوكاي
دو بوسيله نرم افزار SPSSنسخه 16مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
نتایج  :از  461نوزادان بستري61(283،درصد)نفر،پسر بودند.سندرم ديسترس تنفسي،تولد زودرس و تيک مكنيوم نيز
داليل عمده بستري شدن نوزادان بودند.از طرفي بطورميانگين طول مدت اقامت در نوزادان پسر5/21±5/75روز و در
نوزادان دختر5/63±6/75روز بود و در سطﺢ ، 0/05رابطه معناداري بين طول مدت بستري و جنسيت ديده
نشد(.) p=0/471همچنين بيشترين و كمترين مدت بستري نيز در هر دوجنس به ترتيب براي علت بستري تولد زودرس
و تيک مكونيوم بدست آمد.
نتیجه گیری  :طبق يافته هاي بدست آمده هرچند تعداد نوزادان پسر بستري بيشتر بود ولي بر حسب علل مختلف
بستري رابطه معناداري ميان جنسيت و طول مدت اقامت در NICUيافت نشد.
واژگان کلیدی  :نوزادان ،طول مدت اقامت ،جنسيت ،بستري شدن

165

رابطه سن ختم حاملگی و وزن هنگام تولد با طول مدت بستری نوزادان در بخش مراقبت های
ویژه نوزادان
رامین منجزی،1مریم پاپی 2،اعظم جهانگیری مهر

3

. 1دانشجوي كارشناسي پرستاري ،كميته تحقيقات دانشجويي ،دانشكده علوم پزشكي شوشتر ،شوشتر ،ايران
. 2كارشناس ارشد پرستاري ،گروه پرستاري ،دانشكده علوم پزشكي شوشتر ،شوشتر ،ايران mp.asemani@yahoo.com

.3كارشناس ارشد آمار زيستي ،گروه بهداشت عمومي ،دانشكده علوم پزشكي شوشتر ،شوشتر ،ايران

زمینه و هدف  :با توجه به نقشي كه سن ختم حاملگي و وزن هنگام تولد مي تواند در ميزان سالمت نوزادان داشته
باشند،اين پﮋوهش با هدف بررسي رابطه سن ختم حاملگي و وزن هنگام تولد با طول مدت اقامت نوزادان در بخش مراقبت
هاي ويﮋه نوزادان( )NICUانجام شد.
مواد و روش ها  :در اين مطالعه تحليلي -مقطعي پس از كنار گذاشتن پرونده هاي ناقخ461،پرونده مربوط به نوزادان
بستري در بخش NICUبيمارستان الهادي شهرستان شوشتر در سال 1397مورد بررسي قرار گرفت و سه متغير وزن
هنگام تولد،سن ختم حاملگي و طول مدت بستري از هرپرونده استخراج و ثبت گرديد.ثبت هرسه متغير مربوطه در پرونده
معيار ورود و عدم ثبت اين متغيرها معيار خروج پرونده ها از مطالعه ما بودند.داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري آنووا
و همبستگي بوسيله نرم افزار SPSSنسخه 16مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
نتایج  :وزن هنگام تولد ،سن ختم حاملگي و طول مدت بستري نوزادان به ترتيب2757±874/34گرم
35/3±70/14،هفته و 5/39±6/17روز بدست آمد و بين وزن هنگام تولد ( =r-0/450و )p>0/001و سن ختم
حاملگي(r=-0/485و  )p>0/001با طول مدت اقامت رابطه اي معنادار و معكوس وجود داشت،همچنين رابطه ي بين
وزن هنگام تولد با سن ختم حاملگي معنا دار و مستقيم بود( r=0/528و.)p>/001
نتیجه گیری  :طبق نتايج بدست آمده بين سن ختم حاملگي و وزن هنگام تولد مطلوب با ميزان سالمتي باالتر و طول
مدت اقامت كمتر در بخش، NICUرابطه معني داري وجود دارد.
واژگان کلیدی  :طول مدت اقامت ،سن حاملگي ،وزن تولد ،نوزادان
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نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران نسبت به آموزش الکترونیکی در دوره کرونا
محمدرضا شیخی چمان ، 1میترا بذر افشان، 2توفیق مبادری ، 3الهام میانکوهی ، 4امین محمدی

5

 .1دانشجوي دوره دكتري تخصصي اقتصاد سالمت ،دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي ايران
Sheikhy-m@razi.tums.ac.ir

 .2دانشجوي دوره دكتري تخصصي اقتصاد سالمت ،دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي ايران
 .3دانشجوي دوره دكتري تخصصي آمار زيستي ،دانشكده علوم پزشكي ،دانشگاه تربيت مدرس
 .4دانشجوي دوره كارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي و درماني ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
 .5دانشجوي دوره دكتري تخصصي اقتصاد سالمت ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي تهران

زمینه و هدف :يادگيري الكترونيكي به عنوان يكي از روشهاي نوين آموزشي از پتانسيل بالقوهاي براي ورود به عرصه
آموزش علوم پزشكي و آموزش مداوم برخوردار است ،لذا ارزيابي نگرش افراد نسبت به اين روش آموزشي به منظور بهبود
سطﺢ كيفي و كمي دانشگاهها ضروري به نظر ميرسد .هدف از مطالعه حاضر تعيين نگرش دانشجويان دانشگاه علوم
پزشكي تهران نسبت به آموزش الكترونيكي در نيمه اول سال  1399ميباشد.
مواد و روشها :در اين مطالعه توصيفي-تحليلي ،تعداد  250نفر از دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران به روش
نمونهگيري تصادفي ساده انتخاب شدند ،ابزار گردآوري دادهها پرسشنامه استاندارد سنجش نگرش نسبت به آموزش
الكترونيک ميشرا بود و دادهها در دو بخش توصيفي (تعداد ،درصد ،ميانگين ،انحراف معيار) ،تحليلي (منويتني،
كروسكالواليس ،همبستگي اسپيرمن) و در سطﺢ معناداري كمتر از  0/05بوسيله نرمافزار  Rتحليل گرديد.
نتایج :ميانگين نمره نگرش شركتكنندگان نسبت به آموزش الكترونيكي  3/07±0/64از  5بود .همچنين ارتباط
معناداري بين متغيرهاي جنسيت ،رشته تحصيلي و تجربه گذراندن واحد به صورت الكترونيكي با نمره نگرش دانشجويان
وجود داشت (.)P<0/05
نتیجهگیری :دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران سطﺢ نگرش مثبتي نسبت به آموزش الكترونيكي داشتند ،لذا
پيشنهاد ميشود در ايام كرونايي با بسترسازي مناسب اين روش يادگيري در كنار روشهاي سنتي حضوري آموزش مورد
استفاده مدرسين محترم قرار بگيرد.
واژگان کلیدی :كرونا ،آموزش الكترونيكي ،دانشگاه علوم پزشكي تهران
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عوامل موثر بر طالق در ایران با تاکید بر متغیرهای اقتصادی
محمدرضا شیخی چمان ، 1مریم سلیمانی موحد ، 2تورج هراتی خلیل آباد ، 3الهام میانکوهی
محمد ویسی

4

5

 .1دانشجوي دوره دكتري تخصصي اقتصاد سالمت ،دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي ايران
Sheikhy-m@razi.tums.ac.ir

 .2استاديار گروه اقتصاد سالمت ،دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي ايران
 . 3دانشجوي دوره دكتري تخصصي اقتصاد سالمت ،دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي ايران
 .4دانشجوي دوره كارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي و درماني ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
 .5دانشجوي دوره دكتري تخصصي اقتصاد سالمت ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي تهران

زمینه و هدف :تحوالت اجتماعي دهههاي اخير در سطﺢ ملي و بينالمللي ،نهاد خانواده را با چالشهاي جديدي مواجه
كرده است ،بهطوري كه با توجه به تغييرات ايجاد شده ،اين نهاد مهم به شكلي فزايندهاي در معرض تهديد و فروپاشي
قرار گرفته است .هدف از انجام اين تحقيق تعيين عوامل موثر بر طالق در ايران با تاكيد بر متغيرهاي اقتصادي ميباشد.
مواد و روشها :پﮋوهش اقتصادسنجي حاضر ،اسنادي و بر پايه تحليل ثانويه دادههاي سرشماري مركز آمار ايران ،بانک
اطالعات سريزماني بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران ،بانک اطالعات سريزماني مركز آمار ايران ،سازمان ثبت احوال
و سازمان ثبت اسناد كشور بوده كه اين دادهها به صورت سريزماني از سال  1357تا سال  1397وارد پﮋوهش شدند.
متغيرهاي مستقل مطالعه شامل ضريب جيني ،نرخ بيكاري ،نرخ تورم ،درصد توليد ناخالخ داخلي ،ميزان درآمد سرانه و
هزينه ماهانه خانوار بوده و متغير مستقل نيز نرخ طالق بود .تخمين مدلها با استفاده از رهيافت اقتصادسنجي دادههاي
سريزماني در نرمافزار  Pythonصورت گرفت.
نتایج :بين توزيع درآمد و نرخ طالق رابطه معناداري وجود دارد ،به اين صورت كه با بدتر شدن نحوه توزيع درآمد ،تعداد
طالقهاي اتفاق افتاده نيز افزايش داشته است كه اين نتيجه با معيار ضريب جيني تأييد شد ،همچنين ارتباط مستقيمي
ميان نرخ بيكاري ،نرخ تورم ،هزينه ماهانه خانوارهاي ايراني و نرخ طالق وجود دارد .ارتباطي ميان ساير متغيرهاي مستقل
و نرخ طالق مشاهده نشد.
نتیجهگیری :سياستگذاران كشور براي كاهش ناهنجاريهاي اجتماعي همچون طالق ،عالوه بر توجه به مسائل و
مشكالت فرهنگي و اجتماعي ،ميبايست نگاهي جدي به مسائل اقتصادي نيز داشته باشند و برنامهريزيهاي الزم در
اين زمينه را انجام دهند.
واژگان کلیدی :طالق ،اقتصاد سنجي ،عوامل اقتصادي
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ارزیابی کارایی فنی بیمارستانهای تهران با روش تحلیل پوششی دادهها
5

محمدرضا شیخی چمان ، 1سعید باقری ، 2مجتبی حسومی ، 3نسرین ابوالحسن بیگی ، 4الهه پرنیان
 .1دانشجوي دوره دكتري تخصصي اقتصاد سالمت ،دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي ايران
Sheikhy-m@razi.tums.ac.ir

 .2دكتري تخصصي اقتصاد سالمت ،اداره اقتصاد درمان ،معاونت درمان ،دانشگاه علوم پزشكي ايران
 . 3دانشجوي دوره دكتري تخصصي اقتصاد سالمت ،دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي ايران
 . 4دانشجوي دوره دكتري تخصصي اقتصاد سالمت ،دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي ايران
 .5دانشجوي دوره دكتري تخصصي اقتصاد سالمت ،دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي ايران

زمینه و هدف :با وجود ناكافي بودن منابع تخصيخ يافته به بخش سالمت ،در بيشتر كشورهاي در حال توسعه ،تخصيخ
و به كارگيري مناسب همين منابع محدود نيز بر مبناي برنامه ريزي درستي صورت نميگيرد و غالبا كارايي بخش سالمت،
كمتر از حد انتظار است .مطالعه حاضر با هدف ارزيابي كارايي فني بيمارستانهاي تهران با روش تحليل پوششي دادهها
در سال  1399انجام شد.
مواد و روشها :پﮋوهش گذشتهنگر حاضر از نظر هدف كاربردي و از نظر ماهيت ،پيمايشي و توصيفي بود و از تكنيک
تحليل پوششي داده ها با ماهيت ورودي و فرض بازدهي متغير نسبت به مقياس در راستاي محاسبه كارايي فني
بيمارستانهاي مورد بررسي استفاده شد .روش تحليل پوششي دادهها امكان ارزيابي عملكرد سازمانهايي با چندين
ورودي و خروجي را بدون تعيين نوع تابع فراهم ميكند كه در اين مطالعه شاخخهاي تعداد تخت ،تعداد پزشک عمومي،
تعداد پزشک متخصخ ،تعداد پرستار ،تعداد ساير پرسنل و هزينه ساليانه به عنوان متغيرهاي ورودي و شاخخهاي تعداد
بيمار سرپايي ،تعداد بيمار مرخخ شده ،تعداد روز بستري ،تعداد عمل جراحي ،ضريب اشغال تخت و متوسط طول اقامت
به عنوان متغيرهاي خروجي در نظر گرفته شدند .جامعه پﮋوهش شامل  20بيمارستان عمومي شهر تهران در طول
سالهاي  1395-97بود و داده هاي مورد نياز نيز با بكارگيري فرم محقق ساخته توسط پﮋوهشگر با مراجعه به
بيمارستانهاي مورد مطالعه جمعآوري شدند .در نهايت از نرم افزار  GAMSبراي تجزيه و تحليل اطالعات استفاده
گرديد.
نتایج :ميانگين كارايي بيمارستانهاي مورد بررسي طي سالهاي  1395تا  1397به ترتيب  0/79 ،0/74و  0/83بوده
كه نشان از صعودي بودن اين ميزان در سالهاي مختلف دارد .همچنين بين مدرک تحصيلي مدير بيمارستان با ميزان
كارايي مركز درماني رابطه معناداري وجود داشت (.)P<0/05
نتیجهگیری :اغلب بيمارستانها به صورت كارا عمل نميكنند كه اين مراكز ميتوانند با الگوگيري از بيمارستانهاي
مرجع و با مديريت بهتر منابع مالي و انساني ،به مرز كارايي نزديک شوند .در نهايت سياستگذاران سالمت ميتوانند از
شاخخ كارايي در راستاي تخصيخ بودجه و اعتبارات به مراكز مراقب سالمت كشور بهره بگيرند.
واژگان کلیدی :كارايي ،تهران ،تحليل پوششي دادهها
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بررسی رابطه سالمت عمومی با کیفیت زندگی سالمندان شهر یزد در سال 1398
محمدرضا شیخی چمان ، 1سعید حسینی برقزن ، 2روحاهلل میرشفیعی ، 3الهام میانکوهی ، 4سجاد معینی
 .1دانشجوي دوره دكتري تخصصي اقتصاد سالمت ،دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي ايران
Sheikhy-m@razi.tums.ac.ir

 .2دانشجوي دوره دكتري تخصصي اقتصاد سالمت ،دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي ايران
 .3دانشجوي دوره كارشناسي ارشد اقتصاد سالمت ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي تهران
 .4دانشجوي دوره كارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي و درماني ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
 .5دانشجوي دوره كارشناسي ارشد اقتصاد سالمت ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي تهران

زمینه و هدف :ارتقاي بهداشت و تامين سالمت سالمندان كه در سالهاي آتي بخش بزرگي از جمعيت كشور را به خود
اختصاص خواهند داد ،از اركان مهم پيشرفت جوامع است ،لذا مطالعه حاضر با هدف بررسي رابطه سالمت عمومي با
كيفيت زندگي سالمندان شهر يزد در سال  1398انجام شد.
مواد و روشها :مطالعه حاضر توصيفي-تحليلي و از نوع مقطعي بود ،جامعه آماري را آن  150نفر از سالمندان باالي
 60سال شهر يزد فاقد هرگونه مشكالت شناختي تشكيل ميدادند كه به شكل تصادفي از از  5محدوده شمال ،جنوب،
مركز ،شرق و غرب وارد مطالعه شدند .ابزار جمعآوري اطالعات پرسشنامه  28سوالي سالمت عمومي  GHQو پرسشنامه
كيفيت زندگي سالمندان ليپاد موردي بود كه از طريق مصاحبه حضوري و تلفني تكميل گرديد .دادهها در دو بخش
توصيفي (تعداد ،درصد ،ميانگين ،انحراف معيار) ،تحليلي (واريانس يک طرفه ،تيتست ،ضريب همبستگي پيرسون) و در
سطﺢ معناداري كمتر از  0/05بوسيله نرمافزار آماري  SPSSنسخه  25مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
نتایج :از جمعيت  150نفري اين تحقيق 75 ،نفر را مردان و  75نفر را زنان سالمند و با ميانگين سني  69/3سال تشكيل
ميدادند .ميانگين نمره سالمت عمومي و ميانگين نمره كيفيت زندگي سالمندان به ترتيب  31/25و  49/74بود و بين
سالمت عمومي با كيفيت زندگي سالمندان رابطه آماري معناداري وجود داشت ( .)P<0/05همچنين سالمنداني كه متاهل
بودند و تحصيالت باالتري داشتند از كيفيت زندگي باالتري نيز برخوردار بودند.
نتیجهگیری :عوامل مختلفي بر كيفيت زندگي سالمندان تاثيرگذار بوده كه شناخت اين عوامل جهت سياستگذاري و
برنامهريزي مناسب در راستاي رفع مسائل و مشكالت و توانمندسازي آنان از اهميت خاصي برخوردار است .همچنين با
توجه به يافتههاي پﮋوهش مبني بر رابطه بين سالمت عمومي و كيفيت زندگي سالمندان ،توصيه ميشود سيستمهاي
بهداشتي-درماني و متوليان امر ،اقداماتي براي ارتقاي سالمت عمومي سالمندان انجام دهند.
واژگان کلیدی :سالمندان ،كيفيت زندگي ،سالمت
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5

عدالت در مشارکت مالی خانوارها در نظام سالمت :مطالعه موردی کالنشهر ارومیه
5

محمدرضا شیخی چمان ، 1علی ابوترابی ، 2عزیز رضاپور ، 3محمد هادیان ، 4وحید علیپور
 .1دانشجوي دوره دكتري تخصصي اقتصاد سالمت ،دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي ايران
Sheikhy-m@razi.tums.ac.ir

 .2استاديار گروه اقتصاد سالمت ،دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي ايران
 .3دانشيار گروه اقتصاد سالمت ،دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي ايران
 .4استاديار گروه اقتصاد سالمت ،دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي ايران
 .5استاديار گروه اقتصاد سالمت ،دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي ايران

زمینه و هدف :يكي از اهداف اصلي همه نظامهاي سالمتي كه به دنبال حمايت جامعه از مخاطرات مالي ميباشند
مشاركت عادالنه خانوارها در تامين مالي هزينههاي نظام سالمت است ،لذا هدف از پﮋوهش حاضر بررسي عدالت در
مشاركت مالي خانوارها در نظام سالمت كشور ايران در سال  1398ميباشد.
مواد و روشها :در پيمايش حاضر  150خانوار كالنشهر اروميه وارد مطالعه شدند .نمونه گيري در منطقه شهري به
صورت طبقهاي و در منطقه روستايي به صورت خوشهاي انجام گرفت و ابزار جمعآوري اطالعات پرسشنامه پيمايش
جهاني سالمت بود .در نهايت هزينههاي كمرشكن بر اساس توانايي پرداخت خانوار محاسبه و علل مواجه با هزينههاي
كمرشكن نيز با استفاده از رگرسيون لجستيک در محيط نرمافزار  Stataتعيين گرديد.
نتایج :شاخخ مشاركت مالي عادالنه در مناطق روستايي  53و در مناطق شهري  61درصد بود و  9درصد از خانوارها
در سال گذشته با هزينههاي كمرشكن مواجهه داشتهاند كه اين مواجهه در تمامي آستانهها با متغيرهاي وضعيت اقتصادي
خانوار ،وجود فرد با بيماري مزمن در خانوار ،اقامت در روستا ،مصرف خدمات دندانپزشكي و وضعيت بيمه پايه و تكميلي
سرپرست خانوار ارتباط آماري معناداري نشان داد (.)P<0/05
نتیجهگیری :مداخالت سياستي دولت در نظامسالمت همانند اجراي برنامه معافيت از پرداخت براي گروههاي هدف
خاص ،محافظت از فقرا و محرومين و در نهايت گسترش مكانيسمهاي پيش پرداخت و بيمههاي پايه ميتواند عدالت در
مشاركت مالي خانوارهاي كشور را افزايش دهد.
واژگان کلیدی :اروميه ،تامين مالي ،عدالت در سالمت

171

چالشهای گردشگری سالمت کالنشهر ارومیه به روش دلفی
5

محمدرضا شیخی چمان ، 1میترا بذر افشان ، 2مجتبی حسومی ، 3الهه پرنیان ، 4حبیبه میر
 .1دانشجوي دوره دكتري تخصصي اقتصاد سالمت ،دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي ايران
Sheikhy-m@razi.tums.ac.ir

 .2دانشجوي دوره دكتري تخصصي اقتصاد سالمت ،دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي ايران
 .3دانشجوي دوره دكتري تخصصي اقتصاد سالمت ،دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي ايران
 .4دانشجوي دوره دكتري تخصصي اقتصاد سالمت ،دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي ايران
 .5دانشجوي دوره دكتري تخصصي اقتصاد سالمت ،دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي ايران

زمینه و هدف :امروزه گردشگري سالمت از رو به رشدترين بخشهاي صنعت گردشگري در جهان بوده كه به دليل
كمهزينه بودن ارائه خدمات بهداشتي و درماني در كشور ايران ،از بهترين وجوه توسعه اقتصادي بهشمار ميآيد و فرصتي
مناسب جهت ارائه خدمات مراقبت سالمت به گردشگران خارجي و ارتقاي اعتبار و اقتصاد سالمت كشور است ،لذا هدف
از پﮋوهش حاضر تعيين چالشهاي گردشگري سالمت كالنشهر اروميه ،مركز استان آذربايجانغربي ميباشد.
مواد و روشها :براي انجام اين پﮋوهش ،ابتدا از طريق مرور متون جامع شناخت كاملي از ادبيات موجود در اين زمينه
حاصل شد و فهرست مقدماتي از چالشهاي گردشگري سالمت كشور در قالب يک پرسشنامه تهيه شد .در ادامه  20نفر
از مديران بهداشت و درمان و اقتصاد سالمت كالنشهر اروميه به روش دلفي در يک نوبت به پرسشنامه مذكور پاسخ دادند
و چالشهاي گردشگري كالنشهر اروميه را رتبهبندي نمودند كه اين افراد با روش نمونهگيري غيراحتمالي برگزيده شده
بودند.
نتایج :محورهايي كه از منظر صاحبنظران بهعنوان چالش گردشگري باالترين رتبه را به خود اختصاص دادند ،به ترتيب
عبارت بودند از ضعف در سيستم بازاريابي و اطالعرساني مراكز مراقبت سالمت ،ضعف سيستم پذيرش الكترونيكي بيماران،
مشكالت زباني و نبود پشتيباني زبانهاي خارجي در بيمارستانها (بهخصوص زبان كُردي) ،و در نهايت مشكالت رفاهي
و عوامل مرتبط با حمل و نقل درون شهري.
نتیجهگیری :با توجه به اينكه اقتصاد ايران عمدتا متكي به نفت است ،گردشگري سالمت ميتواند نقش حائز اهميتي
در رونق بخشي به اقتصاد سالمت كشور و به تبع آن كالنشهر اروميه ايفا كند ،لذا پيشنهاد ميشود با سياستگذاري و
برنامهريزيهاي مناسب در اين زمينه ،چالشهاي موجود رفع و اقدامات مناسبي در تقويت حيطههاي مختلف بازاريابي،
رفاهي ،فرهنگي ،اجتماعي و سياسي كشور انجام گيرد.
واژگان کلیدی :اروميه ،گردشگري سالمت ،اقتصاد سالمت
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نقش دانش پوسیدگی و ارزش های خودمراقبتی در زمینه بهداشت دهان و دندان
نوجوانان مراجعه کننده به بخش ارتودنسی مراکز دولتی دندانپزشکی یزد
5

سکینه گرایلو ,1علیرضا حائریان , 2مهدیه خالقی ,3زهره کریمیان کاکلکی , 4نفیسه میزانی

.1دكتراي آموزش بهداشت ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي گلستان
 .2استاديار گروه ارتودنسي ،دانشكده دندانپزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد ،ايران
.3كارشناس بهداشت عمومي ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد ،ايران mah.khaleghi.ph@gmail.com
.4گروه بهداشت دانشكده علوم پزشكي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهركرد ،شهركرد
.5كارشناس بهداشت عمومي ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد ،ايران

زمینه و هدف :بهداشت دهان و دندان يكي از مهمترين شاخه هاي بهداشت عمومي به حساب آورده مي شود و يک ضرورت
و بخشي از سالمت عمومي بوده و به ميزان قابل توجهي كيفيت زندگي افراد را تحت تاثير قرار مي دهد ،لذا اين مطالعه با هدف
بررسي نقش دانش پوسيدگي و ارزش هاي خودمراقبتي در زمينه بهداشت دهان و دندان نوجوانان مراجعه كننده به بخش
ارتودنسي مراكز دولتي دندانپزشكي شهر يزد در سال  98انجام شد.
مواد و روش ها  :اين مطالعه توصيفي از نوع همبستگي مي باشد كه بر روي نوجواناني كه بخش ارتودنسي مراكز دولتي شهر
يزد مراجعه مي كردند ،انجام شد .روش نمونه گيري بصورت تصادفي بود و جهت جمع آوري داده ها از پرسشنامه استاندارد شده
ادراكات خودمراقبتي دهان و دندان كه شامل حيطه دانش پوسيدگي ،ارزش ها مي باشد استفاده شد .داده هاي جمع آوري شده
با استفاده از نرم افزار SPSS18و آزمون هاي آماري توصيفي و تحليلي تي تست ،آنوا و همبستگي پيرسون در سطﺢ معني داري
كمتر  0/05بررسي و تجزيه و تحليل شد.
نتایج :طبق يافته ها %74 ،گروه هدف دختر و ميانگين سني افراد مورد پﮋوهش  15/15 ± 2/55سال بود .ميانگين نمره دانش
پوسيدگي افراد  11/77±2/28از  15و نمره ارزشهاي خودمراقبتي بيماران  17/55/±2/74از  20نمره بود .نتايج حاصل از آزمون
تي تست در متغير جنسيت تفاوت معناداري مشاهده نشد ولي براساس آزمون آنوا ،بر حسب متغير تحصيالت و وضعيت اقتصادي
در حيطه دانش پوسيدگي ،ارزش هاي خودمراقبتي اختالف معني داري وجود داشت .براساس نتايج همبستگي پيرسون ،بين
حيطه هاي دانش پوسيدگي و ارزش هاي خودمراقبتي همبستگي مثبت وجود داشت()p≤.0/05
نتیجه گیری :براساس يافته مي توان با فراهم سازي مداخالت آموزشي جهت افزايش دانش و بهبود نگرش در زمينه خودمراقبتي
بهداشت دهان ودندان ،عالوه بر توجه به زيبايي ظاهري از طرف نوجوانان و خانواده هايشان ،به حفظ و ارتقاي سالمت بهداشت
دهان و دندان و پيشگيري از بيماري هاي مرتبط با آن ،سبب كاهش هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيم در سطﺢ جامعه شد.
واژگان کلیدی  :نوجوانان ،،بهداشت دهان و دندان ،نگرش ،ارتودنسي
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کیفیت خواب سالمندان ایران :یک مطالعه مروری
آیسان امراهی تابیه

1

. 1دانشجوي كارشناسي ارشد ،رشته سالمت سالمندي ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي تبريزAysan.amrahi73@gmail.com

زمینه و هدف  :در سال هاي اخير جمعيت سالمندان جهان و ايران در حال افزايش است .عوامل مختلفي بر سالمت
سالمندان اثر گذار هستند و كيفيت خواب يكي از عوامل موثر بر سالمت سالمندان مي باشد .هدف اين مطالعه مروري بر
كيفيت خواب سالمندان ايران مي باشد.
مواد و روش ها  :اين مطالعه از نوع مرور روايتي مي باشد .مقاالت كيفيت خواب چاپ شده انگليسي و فارسي از ابتدا
تا شهريور  1399با كليد واژ ه هاي “”،“Iran” ،“geriatric” ،“aging” ،“older” ،“aged” ،“elder” ،sleep
”" ،“Persian” ،“Iranianخواب"" ،سالمند"" ،مسن"" ،پير" و بازنشسته در پايگاه هاي اطالعاتي ،pubmed
 Irandoc ،SID ،magiranو  Iranpsychو  google scholarبر اساس معيار هاي ورود و خروج مورد بررسي قرار
گرفتند.
نتایج  :با جستجو و حذف مقاالت تكراري و غير مرتبط حدود  40مقاله در دو حوزه ؛ وضعيت كيفيت خواب و عوامل
تعيين كننده دموگرافيک( 10مقاله) و مداخله هاي كيفيت خواب( 30مقاله) قرار گرفتند .به طور متوسط بيش از %70
سالمندان ايراني كيفيت خواب نامطلوبي دارند و كيفيت خواب سالمندان ساكن سراي سالمندي نسبت به سالمندان
ساكن بيمارستان و جامعه در وضعيت بدتري قرار دارد .هم چنين از عوامل دموگرافيک تعيين كننده كيفيت خواب سن،
جنس يت ،تاهل مورد بررسي قرار گرفته اند و نتايج متناقض است .مداخالت كيفيت خواب به طور كلي در  5دسته بزرگ
شامل؛ -1آموزش بهداشت -2مداخله هاي روان شناختي -3طب مكمل و سنتي -4ورزش و فعاليت بدني و -5تغذيه قرار
گرفتند.
نتیجه گیری  :به طور كلي وضعيت كيفيت خواب سالمندان ايراني نامطلوب مي باشد .مي توان از مداخالت غير دارويي
كه اجرايي ساده ،ارزان و موثر دارند در بهبود كيفيت خواب سالمندان به خصوص در سالمندان ساكن سراي سالمندان
كه نسبت به سايرين وضعيت كيفيت خواب نامطلوب تري دارند استفاده نمود.
واژگان کلیدی  :كيفيت خواب ،سالمند ،مروري
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رابطه تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی پرستاران :یک مطالعه موردی
محمد رنجبر ، 1محمدرضا شیخی چمان ، 2الهام میانکوهی

3

 .1استاديار ،مركز تحقيقات مديريت و سياستگذاري سالمت ،گروه مديريت خدمات بهداشتي و درماني ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم
پزشكي شهيد صدوقي يزد ،يزد ،ايران
 .2دانشجوي دوره دكتري تخصصي اقتصاد سالمت ،دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي
ايران
 .3دانشجوي دوره كارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي و درماني ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد
صدوقي يزد

elham.89415@gmail.com

زمینه و هدف :فرسودگي شغلي يكي از مشكالت قابل توجه در كاركنان سازمان هاي بهداشت و درمان به ويﮋه پرستاران
است .با توجه به ماهيت حرفه پرستاري و نقش كليدي آن ،اين پﮋوهش با هدف بررسي رابطه تعهد سازماني و فرسودگي
شغلي پرستاران شاغل در بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سال 1396صورت گرفت.
مواد و روشها :در اين مطالعه توصيفي -همبستگي 195 ،پرستار شاغل در بيمارستان شهيد صدوقي يزد ،به روش
نمونه گيري طبقه اي متناسب با حجم نمونه انتخاب شدند .ابزار گردآوري داده ها شامل پرسشنامه فرسودگي شغلي
 Maslachو تعهد سازماني  Allen Meyerبودكه روايي پايايي آن در مطالعات مختلف به اثبات رسيده است .داده ها
با استفاده از نرم افزار  ، spssرگرسيون خطي  ،آزمون هاي آماري و همبستگي  Pearsonتجزيه تحليل شدند.
نتایج :در اين پﮋوهش  66/2درصد افراد مورد مطالعه زن بودند41/2 .درصد داراي سابقه كاري  5-10بودند .ميانگين
نمره تعهد سازماني( ،)75/42فرسودگي شغلي( )81/70و درحد متوسط گزارش شد .بين تعهد سازماني و بعد مقياس
عاطفي و مقياس مستمر با فرسودگي شغلي رابطه معني دار و مستقيم مشاهده شد( .)p.v≥ 0,01همچنين رابطه معني
داري بين فرسودگي شغلي با جنسيت وجود داشت و فرسودگي شغلي در بين زنان بيشتر از مردان بود(.)p.v≥ 0,01
نتیجهگیری :مديران پرستاري با آگاهي از اين نتايج مي توانند با برقراري ارتباط صحيﺢ و مطلوب با پرستاران ضمن
تدوين استراتﮋي هاي حمايت رسمي و غيررسمي ،از عوارض جدي كمي و كيفي فرسودگي شغلي پرستاران جلوگيري
كنند .هم چنين برنامه مصونيت از استرس و فرسودگي شغلي را مي توان در واحدهاي دانشگاهي رشته پرستاري و
آموزش ضمن خدمت كاركنان بيمارستان ها قرار داد.
واژگان کلیدی :تعهد سازماني ،فرسودگي شغلي ،پرستار
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سرنوشت شغلی رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی از دیدگاه دانشآموختگان
روح اله عسکری ، 1محمدرضا شیخی چمان ، 2الهام میانکوهی

3

 .1دانشيا ر ،گروه مديريت خدمات بهداشتي و درماني ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد ،يزد ،ايران
 .2دانشجوي دوره دكتري تخصصي اقتصاد سالمت ،دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي
ايران
 .3دانشجوي دوره كارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي و درماني ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
elham.89415@gmail.com

زمینه و هدف :شناسايي وضعيت فعلي اشتغال ،اطالعات مفيدي براي سياستگذاران و تصميمگيران نظام آموزشي
كشور بهمنظور انجام برنامهريزي در زمينه تعيين ظرفيت پذيرش دانشجو و شرايط استخدام و اشتغال فارغالتحصيالن
رشتههاي مختلف فراهم ميكند .اين مطالعه با هدف تعيين سرنوشت شغلي رشته مديريت خدمات بهداشتي و درماني از
ديدگاه دانشآموختگان آن انجام پذيرفته است.
مواد و روشها :مطالعه توصيفي حاضر از نوع مقطعي ميباشد و در نيمه دوم سال  1397بر روي  108نفر از
دانشآموختگان رشته مديريت خدمات بهداشتي و درماني دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد كه طي سالهاي 91
تا  95فارغالتحصيل شده بودند انجام گرفت .مشاركتگنندگان با روش نمونهگيري از نوع سرشماري وارد تحقيق شدند و
ابزار گردآوري دادهها نيز پرسشنامه سرنوشت شغلي بود .همه تجزيه و تحليلهاي آماري در محيط نرم افزار  SPSSنسخه
 22و با استفاده از آمار توصيفي انجام گرفت.
نتایج 58 :درصد از دانشآموختگان رشته مديريت خدمات بهداشتي و درماني در زمان انجام مطالعه شاغل بودند و در
 63درصد آنان ،شغل فعلي با رشته تحصيليشان تناسب داشت .همچنين نمره كلي سرنوشت شغلي در مطالعه حاضر
 3/04با انحراف معيار  0/61بود كه از ميان ابعاد آن ،باالترين و پايينترين نمره ميانگين به ترتيب مربوط به بعد
توانمنديهاي تخصصي وحرفهاي خود ( )3/69±0/65و بعد ايجاد تمهيدات الزم براي اشتغال توسط دانشگاه
( )2/59±0/63بود.
نتیجهگیری :پيشنهاد ميشود با بازنگري مجدد دراهداف آموزشي ،محتواي برنامه درسي و دورههاي كارآموزي و كارورزي
رشته مديريت خدمات بهداشتي و درماني مبتني بر نيازمنديهاي بازار كار كشور تغيير داده شوند و همچنين مراكز
آموزشي نقش پررنگتري در زمينه معرفي قابليتهاي دانشآموختگان و ياددهي مهارتهاي كارآفريني به آنان ايفا كنند.
واژگان کلیدی :سرنوشت شغلي ،مديريت خدمات بهداشتي و درماني ،دانشآموختگان
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تاثیر شیوع بیماری کووید 19-بر سالمت روانی و جسمی سالمندان مبتال به بیماری های
قلبی-عروقی  :مطالعه مروری
سارا توکلی ، 1محدثه کوهی سعدی

2

. 1دانشجوي دكتري ،رشته داروسازي ،دانشكده داروسازي و علوم دارويي ،دانشگاه علوم پزشكي هرمزگانtavakolisaraa@gmail.com

.2دانشجوي دكتري ،رشته پزشكي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان

زمینه و هدف  :شيوع بيماري ويروس كرونا (كويد )19-سبب ايجاد نگراني جهاني شده است .سالمندان مبتال به بيماري
هاي قلبي عروقي يكي از گروه هاي پرخطر ابتال به كويد 19-هستند ؛ بيماري هاي قلبي عروقي نه تنها باعث افزايش
ابتال و شدت عفونت ويروس كرونا شده بلكه آسيب قلبي ناشي از ويروس سبب افزايش ريسک مرگ و مير مي شود .عالوه
بر اين  ،اين بيماري مي تواند سبب بروز تعدادي از بيماريهاي روانشناختي از جمله اضطراب ،ترس  ،تغييرات هيجاني و
اختالل استرس پس از سانحه شده و سبب تشديد بيماري هاي قلبي-عروقي سالمندان شود.
مواد و روش ها :در اين مطالعه مروري به بررسي مقاالت اخير در سايت پابمد  ،اسكوپوس و گوگل اسكوالر پيرامون سالمت
رواني و جسمي سالمندان مبتال به بيماري هاي قلبي-عروقي در شرايط اپيدمي كوويد 19-پرداخته شده است.
نتایج  :سالمندان مبتال به بيماري هاي قلبي عروقي به علت ضعف سيستم ايمني و كندتر بودن فعاليت هاي ايمونولوژيک در
مقابله با عفونت ،تغييرات فيزيولوژيک مرتبط به سن ،كاهش آگاهي ،كم تواني در رعايت اصول بهداشتي و مراقبت از خود ،
يكي از گروه هاي پرخطر ابتال به كويد 19-هستند.
نتیجه گیری  :پنهان بودن بروز عالئم بيماري از جمله تب  ،سرفه و تنگي نفس در بسياري از سالمندان  ،تشخيخ
بيماري را دشوار مي سازد .بنابراين نياز است تا اقدامات حمايتي و پيشگيرانه  ،آموزش رعايت اصول بهداشتي و افزايش
آگاهي براي كاهش ميزان اضطراب سالمندان بيش از پيش صورت بگيرد.
واژگان کلیدی  :بيماري قلبي عروقي  ،سالمندان ،سالمت روان  ،كوويد19-
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بررسی تاثیر امیددرمانی بر کیفیت زندگی بیماران مبتال به کروناویروس
صدیقه سلگی ،1زینب السادات موسوی فرد ،2اشرف بیرامی

2

. 1دانشجوي كارشناسي  ،رشته پرستاري ،گروه پرستاري ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندرعباس s.sedigheh01@gmail.com

 .2هيات علمي ،گروه پرستاري ،واحد بندرعباس ،دانشگاه آزاد اسالمي ،بندرعباس ،ايران

زمینه و هدف  :كوويد 19-بيماري عفوني نوظهور ناشي از  SASR-CoV-2با قابليت همهگيري در انسان است و يكي
از مهم ترين علل اصلي ناتواني در دنيا است كه با سير پيشرونده خود مي تواند كيفيت زندگي بيماران در ابعاد مختلف
را تحت تاثير قرار دهد .يكي از شاخخهاي موفقيت مداخالت درماني در بيماران بهبود كيفيت زندگي است .هدف از اين
پﮋوهش ،بررسي اميددرماني بر كيفيت زندگي بيماران مبتال به كروناويروس مي باشد.
مواد و روش ها  :مطالعه حاضر يک طرح نيمه تجربي مي باشد كه در سال  1399در مراكز بهداشتي -درماني وابسته
به دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان انجام شد .تعداد  30نفر از بيماران مبتال به كروناويروس بصورت تصادفي در دو گروه
كنترل ( 15نفر) و گروه آزمايش ( 15نفر) قرار داده شدند .شركت كنندگان گروه آزمايش ،اميددرماني را طي  6جلسه
بمدت  60دقيقه دريافت نمودند ،اما گروه كنترل مداخله اي دريافت نكرد .براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه
دموگرافيک و پرسشنامه كيفيت زندگي  SF36استفاده شد .پرسشنامه كيفيت زندگي در سه مرحله قبل و بعد و يک
ماه پس از مداخله (مرحله پيگيري) در دو گروه ،مورد استفاده و تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتایج  :افراد مبتال به كروناويروس با ميانگين سني  65 ± 3سال در اين ارزيابي شركت كردند .نتايج اين پﮋوهش نشان
داد كه فرضيه پﮋوهش مبني بر تاثير اميد درماني بر بهبود كيفيت زندگي بيماران مبتال به كروناويروس مورد تاييد قرار
گرفته است و شركت كنندگان گروه آزمايش نسبت به شركت كنندگان گروه كنترل ،در پس آزمون بطور معني داري
كيفيت زندگي بهتري داشتند و اثرات درمان نيز پس از يک ماه از پايان مداخله هنوز برقرار بوده است(.)P<0/05
نتیجه گیری  :نتايج پﮋوهش حاكي از تاثير اميددرماني بر كيفيت زندگي بيماران مبتال به كروناويروس مي باشد .با توجه
به نتايج اين تحقيق؛ استفاده از رويكرد تيمي ،لزوم همكاري متخصصان داخلي و روانشناسان و توجه به مداخالت
روانشناختي عالوه بر درمانهاي جسمي به منظور ارتقاي كيفيت زندگي بيماران مبتال يه كروناويروس پيشنهاد مي گردد.
بنابراين بهره گيري از اين رويكرد درماني در بيماران مبتال به كروناويروس و ساير بيماران توصيه ميگردد.
واژگان کلیدی  :كروناويروس ،كيفيت زندگي ،اميد درماني
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بررسی عوارض جنینی کرونا ویروس در دوران بارداری :مروری سیستماتیک
سیده زهرا حسینی اصل ،1زینب السادات موسوی فرد ،2اشرف بیرامی ،2شکوفه زارعی ،2شیالن عزیزی
 .1دانشجوي كارشناسي  ،رشته پرستاري ،گروه پرستاري ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندرعباس

zahrahosseini77828@gmail.com

 .2هيات علمي ،گروه پرستاري ،واحد بندرعباس ،دانشگاه آزاد اسالمي ،بندرعباس ،ايران.

زمینه و هدف  :كرونا ويروس خانواده بزرگي از ويروسها هستند كه بيماريهاي مختلفي را از سرماخوردگي تا سندرم
حاد تنفسي ايجاد ميكنند .اين بيماري عفوني نوظهور يكي از مشكالت جهان امروز است كه سالمت انسانها را بهشدت
تهديد ميكند و زنان باردار كه از گروههاي آسيبپذير جامعه هستند نيز از صدمات و عوارض آن مصون نيستند و يكي
از نگرانيها ،عوارض اين بيماري براي جنين در دوران بارداري است .مطالعه حاضر باهدف بررسي عوارض جنيني
كروناويروس در دوران بارداري انجام گرديد.
مواد و روش ها  :در اين مطالعه مروري ،كليه مقاالت چاپشده تا آگوست  2020درزمينه عفونت كروناويروس
موردبررسي قرار گرفتند .اين مقاالت از طريق جستجو در پايگاههاي اطالعاتي Google scholar،Scopus ،PubMed
با استفاده از كليدواژههاي  congenital defect ،fetal ،Coronavirusو  pregnancyبهدستآمدهاند.
نتایج  :نتايج نشان داد كه هنوز درزمينه بسياري از رفتارهاي كروناويروس اطالعات كافي وجود ندارد ،اما ازآنجاييكه
اين ويروس شبيه ويروس خانواده سارس و مرس است و قبالً در مورد آنها تحقيقات كامل انجامشده ،به نظر ميآيد
عفونت حاد و شديد با كروناويروس ميتواند روي جنين تأثير بگذارد .ويروس كرونا و تب طوالنيمدت ناشي از اين بيماري
ميتواند باعث سقط جنين ،تأخير رشد داخل رحمي ،پارگي كيسه آب ،زايمان زودرس ،بيماريهاي قلبي و كليوي
مادرزادي و يا مشكل در تكامل عصبي جنين را ايجاد كند.
نتیجه گیری  :كرونا ويروس يک بيماري چالشبرانگيز است كه بهراحتي در مكانهاي عمومي قابلسرايت ميباشد؛
بنابراين آمادگي خانمهاي باردار جهت مواجهه با اين بيماري مسري و مقابله و كنترل بيماري شديد ناشي از كرونا ويروس
در مكانهايي كه موارد مشكوک يا قطعي بيماري وجود دارد بسيار ارزشمند خواهد بود.
واژگان کلیدی  :كروناويروس ،دوران بارداري ،عوارض جنيني
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2

مروری سیستماتیک بر راهکار های کنترل کننده بی اختیاری ادراری در زنان سالمند
رامین منجزی

1

دانشجوي كارشناسي پرستاري ،كميته تحقيقات دانشجويي ،دانشكده علوم پزشكي شوشتر ،شوشتر ،ايران raminm8120@gmail.com

زمینه و هدف  :بي اختياري ادراري ) (UIيكي از شايعترين نگراني هاي بهداشتي در حيطه سالمت زنان باالي 60سال
است كه تا %55از زنان اين گروه سني را درگير خود مي كند .با توجه به گستردگي  UIدر اين افراد و عواقب گوناگوني
كه مي تواند براي آنان داشته باشد ،درمان اين وضعيت همواره مورد توجه بوده است .مطالعه حاضر با هدف بررسي
راهكارهاي كنترل كننده بي اختياري ادراري در زنان سالمند انجام شد.
مواد و روش ها  :اين مطالعه مروري سيستماتيک با جستجوي واژگان كليدي older ،urinary incontinence
 women ،adultsو معادل هاي فارسي آنها بي اختياري  ،سالمندان ،زن در بانک هاي اطالعاتي غير ايراني Scopus
 ، Pubmed ، Web of Science ، Scince Direct ،موتور جستجوي Google scholarو بانک هاي اطالعاتي
ايراني SIDو Magiranدر محدوده زماني  2005-2020انجام گرفت .مقاالت يافت شده با توجه به معيار هاي ورود
(ارتباط موضوعي و انتشار بين سالهاي مورد نظر) و خروج (عدم دسترسي به متن كامل) بررسي و از  248مقاله ،تعداد 9
مقاله در اين مطالعه استفاده گرديد.
نتایج  :طبق بررسي انجام گرفته ،امروزه جهت كنترل و درمان بي اختياري ادراري در زنان سالمند از اقدامات متنوعي
بهره برده مي شود كه بطور كلي مي توان به مداخالت جراحي ،دارو درماني ،فيزيوتراپي و رفتار درماني اشاره كرد.
نتیجه گیری  :با توجه به نتايج ،راهكار هاي متنوع و گوناگوني جهت درمان  UIدر زنان سالمند وجود دارد كه با درنظر
گرفتن مزايا و معايب هر كدام از آن اقدامات و هم چنين شرايط خود فرد مي توان يک يا تركيبي ازآن ها را بكار برد.
واژگان کلیدی  :بي اختياري ادراري ،سالمندان ،زن
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بررسی وضعیت سواد سالمت و ارتباط آن با رفتار های خود مراقبتی از پای دیابتی در بیماران
دیابتی نوع  2بر اساس مدل فرآیند موازنه توسعه یافته
علیرضا جعفری ،1الهه لعل منفرد ،2زهرا عصمتی مقدم ،3افسانه اسماعیلی ،3هادی طهرانی ،4مریم تاتاری

5

 .1دانشجوي دكتري ،رشته آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد
jafari.ar94@gmail.com

 . 2دانشجوي دكتري ،رشته آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت ،دانشكده بهداشت و ايمني ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
 .3كارشناس بهداشت ،رشته بهداشت عمومي ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه
 . 4استاديار ،رشته آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد
 .5دانشجوي دكتري ،رشته آمار زيستي ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه

زمینه و هدف :بيماري ديابت يكي از بيماري هاي غير واگير مهم مي باشد كه به واسطه سبک زندگي افراد در حال گسترش
در جهان مي باشد .اين مطالعه با هدف تعيين وضعيت سواد سالمت و ارتباط آن با رفتار هاي خود مراقبتي از پاي ديابتي بر
اساس مدل فرآيند موازنه توسعه يافته در بيماران ديابتي نوع  2انجام شده است.
مواد و روش ها :اين مطالعه مقطعي -تحليلي با نمونه  404بيمار ديابت نوع  2مراجعه كننده به كلينيک ديابت شهر خواف
به روش نمونه گيري تصادفي از انجام شده است .ابزار هاي جمع آوري اطالعات در اين مطالعه پرسشنامه سواد سالمت ايرانيان
( )HELIAو پرسشنامه رفت ار خود مراقبتي بر اساس مدل فرآيند موازنه توسعه يافته بود .تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از
نرم افزار  SPSSنسخه  20و آزمون آماري همبستگي پيرسون انجام گرديد.
نتایج :در اين مطالعه در اين مطالعه بيشتر افراد زن (تعداد=  )%59/5 ،238و متاهل (تعداد=  )%96/5 ،360بودند .در اين
مطالعه ميانگين (انحراف معيار) سواد سالمت  )28/16( 43/59از نمره  100بود .بر اساس نتايج بدست آمده  63( % 15/8نفر)
داراي سطﺢ سواد عالي 36( %9 ،نفر) سطﺢ سواد كافي 20( %5 ،نفر) سطﺢ سواد ناكافي و  281( % 70/2نفر) سطﺢ سواد نا
مطلوب داشتند .بر اساس نتايج بين سواد سالمت و رفتار هاي خود مراقبتي همبستگي مستقيم و معني داري وجود
داشت( .)p>0/001 ،r=0/650همچنين سازه هاي حساسيت درک شده ( ،)p>0/05 ،r=0/146شدت درک شده (،r=0/191
 ،)p>0/05كارآمدي پاسخ ( )p>0/001 ،r=0/331و خودكار آمدي ( )p>0/001 ،r=0/250با رفتار خود مراقبتي همبستگي
مستقيم و معني داري داشتند (.) p<0/05
نتیجه گیری :بر اساس نتايج بدست آمده بيشتر بيماران از سطﺢ سواد سالمت نامطلوبي برخوردار هستند و با توجه به همبستگي
مثبت و معني دار سواد سالمت در انجام رفتنار هاي خود مراقبتي الزم است تا به موضوع سواد سالمت توجه بيشتري صورت
گيرد و برنامه هاي آموزشي مناسبي در جهت افزايش سطﺢ سواد بيماران ديابتي طراحي و اجرا گردد.

واژگان کلیدی :سواد سالمت ، EPPM ،رفتار خود مراقبتي ،ديابت نوع 2
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تاثیر برنامه مداخله آموزشی بر میزان تفکر مثبت نوجوانان پسر :کاربرد نظریه رفتار برنامه
ریزی شده
علیرضا جعفری ،1لیال قهرمانی ،2محمد حسین کاوه

2

 . 1دانشجوي دكتري ،رشته آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي مشهدjafari.ar94@gmail.com

 .2دكتراي تخصصي آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي شيراز

زمینه و هدف :انديشه هاي انساني احساسات ،عملكرد ،هويت و تفكر مثبت را در افراد شكل مي دهند و باعث ايجاد احساسات
شاد زيستن در افراد مي گردند .اين مطالعه با هدف تعيين تأثير مداخله آموزشي بر اساس نظريه رفتار برنامه ريزي شده بر ميزان
تفكر مثبت دانش آموزان پسر انجام شده است.
مواد و روش ها :اين مطالعه كارآزمايي باليني تصادفي ساده بر روي  240نفر از دانش آموزان پسر مقطع دبيرستان شيراز
انجام شد .نمونه پﮋوهش به روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي انتخاب شدند .داده ها با استفاده از سه پرسشنامه اطالعات
جمعيت شناختي ،پرسشنامه جهت گيري زندگي (مقياس خوشبيني) و پرسشنامه تفكر مثبت بر اساس نظريه رفتار برنامه ريزي
شده (محقق ساخته) جمع آوري گرديد .تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  19و آزمون هاي آماري تي
مستقل و تي زوجي انجام شد.
نتایج :بر اساس نتايج بدست آمده ،ميانگين نمرات تفكر مثبت و سازه هاي نگرش ،هنجار انتزاعي ،كنترل رفتاري درک شده و
قصد رفتاري قبل از مداخله به ترتيب برابر  25/96 ،23/94 ،15/56 ،93/19 ،13/64و بعد از مداخله به ترتيب برابر با ،16/13
 29/38 ،26/65 ،11/78 ،101/6بود .تمام سازه ها به جزء سازه نگرش در گروه آزمون نسبت به گروه كنترل بعد از آموزش
افزايش معني داري پيدا كرده بودند (.)p> 0/001
نتیجه گیری :مداخله بر اساس نظريه رفتار برنامه ريزي شده مي تواند باعث افزايش ميزان تفكر مثبت ،نگرش ،كنترل رفتار
درک شده و قصد رفتاري دانش آموزان در ارتباط با تفكر مثبت گردد.
واژگان کلیدی :تفكر مثبت ،نظريه رفتار برنامه ريزي شده ،نوجوانان ،دانش آموزان
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بررسی نظامند کاربرد نظریه ها /الگو های آموزش بهداشت و ارتقای سالمت در مطالعات
مداخله ای در بیماران دیابتی نوع 2
علیرضا جعفری ،1سیده بلین توکلی

2

.1دانشج وي دكتري رشته آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي مشهدjafari.ar94@gmail.com

 . 2استاديار مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد

زمینه و هدف :بيماري ديابت يكي از بيماري هاي غير واگير مهم مي باشد كه به واسطه سبک زندگي افراد در حال گسترش
در جهان مي باشد .پﮋوهش حاضر مطالعات مداخله اي انجام شده مبتني بر الگو ها /نظريه هاي آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت
در بيماران ديابتي نوع  2را به شيوه نظامند مورد بررسي قرار داده است.
مواد و روش ها :به منظور دستيابي به مستندات فارسي و انگليسي مرتبط بانكهاي اطالعاتي داخلي( SID,Iranmedex,
 ،)Magiran, IranDocخارجي ( )ProQuest, Scopus , Web of Science ,Medlib, PubMedو همچنين موتور
جستجو گر  Google Scholarدر بازه زماني  2010تا  2019اقدام به جستجو گرديد .در ابتدا  260مقاله در اين زمينه
استخراج گرديدكه در نهايت  26مقاله كه داراي معيار ورود به مطالعه بودند ،مورد بررسي قرار گرفتند.
نتایج :در اين مقاله مرور سيستماتيک  26مقاله با حجم نمونه  3879نفر مورد استفاده قرار گرفت .در اين مقاالت مداخالت به
سه دسته مطالعات نيمه تجربي ( 18مقاله) ،مطالعات كارآزمايي تصادفي كنترلشده ( 5مقاله) و مطالعات كارآزمايي باليني(3
مقاله) انجام شده بودند .نتايج نشان داد كه  7مقاله از مدل پرسيد( 26/92درصد) 7 ،مقاله از مدل اعتقاد بهداشتي(26/92
درصد) 3 ،مقاله از نظريه رفتار برنامه ريزي شده( 11/52درصد) 2 ،مقاله مدل مهارت رفتاري و انگيزه اطالعاتي (7/69( )IBM
درصد) 1 ،مقاله از نظريه خود كار آمدي( 3/85درصد) 1 ،مقاله از مدل ارتقاي سالمت( 3/85درصد) 1 ،مقاله از محور كنترل
سالمت ( LOCدرصد) 1 ،مقاله از نظريه شناختي -اجتماعي( 3/85درصد) 1 ،مقاله مدل مراحل تغيير( 3/85درصد) 1 ،مقاله از
مدل منظم آموزش بهداشت ( 3/85درصد) ( )Systematic health education modelو  1مقاله از مدل رفتار خود
مراقبتي اووم( 3/85درصد) ،استفاده كرده بودند.
نتیجه گیری :نتايج بدست آمده نشان داد كه به طور كلي براي ارتقاي و مديريت رفتارهاي خودمراقبتي ،استفاده از نظريه ها
و مدل ها در مداخالت آموزشي تأثيرگذار هستند و از اين نظريه ها و .مدل ها مي تواند به عنوان ابزاري مفيد براي ارتقاي و
مديريت رفتارهاي خودمراقبتي در بيماران مبتال به ديابت نوع  2استفاده نمود.
واژگان کلیدی :مرور نظامند ،ديابت نوع  ،2رفتار خود مراقبتي
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بررسی الگوی فیلوژنتیکی کرونا ویروس جدید شیوع یافته در دنیا
علی ریوندی،1محمد رشیدی فرد،2مهدی عظیمی

3

 .1دانشجوي كارشناسي علوم آزمايشگاهي،كميته تحقيقات دانشكده پيراپزشكي،دانشگاه علوم پزشكي ارتش،تهران،ايران
alirivandi53@gmail.com
 .2دانشجوي كارشناسي فناوري اطالعات سالمت،كميته تحقيقات دانشكده پيراپزشكي،دانشگاه علوم پزشكي ارتش،تهران،ايران
.3دانشجوي كارشناسي اتاق عمل،كميته تحقيقات دانشكده پيراپزشكي،دانشگاه علوم پزشكي ارتش،تهران،ايران

زمینه و هدف  :ويروس كرونا ( )corona virusمتعلق به خانواده بزرگي از ويروس هايي است كه عامل ايجاد بيماري هاي
تنفسي هستند.بسايري از انسان ها حداقل در زندگي خود يكبار به اين ويروس مبتال شده اند كه اغلب باعث ايجاد بيماري هاي
كم خطري از جمله ذات الريه يا برونشيت ميشود.كرونا ويروس جديدي در اواخر سال  2019ميالدي در شرق اسيا شيوع پيدا
كرد كه به اين خاطر در سرتاسر دنيا افراد بسيار زيادي جان خود را از دست دادند.هدف از انجام اين مطالعه بررسي الگوي
فيلوژنتيكي (تكامل زيستي)در كرونا ويروس جديد شيوع يافته و رسم درخت فيلوژنتيكي اين ويروس ميباشد.
مواد و روش ها -1 :جمع اوري سكانس ها:سكانس هاي مرجع ويروس كروناي :SARSحفاش و كرونا ويروس جديد شيوع
يافته در دنيا از بانک اطالعاتي ژنوم به همراه ژنوم ويروس كروناي خاورميانه ( )MERSبه صورت فايل  FASTAدانلود گرديد.
-2هم رديف كردن :جهت رسم درخت فيلوژني در مرحله اول سكانس ها دانلود و سپس توسط نرم افزار مگا  6هم رديف گرديدند.
 -3رسم درخت فيلوژني:جهت رسم درخت فيلوژني از نرم افزار مگا  6و روش  Maximum like lihoodبا تكرار  1000بار
جهت تعيين صحت درخت رسم شده استفاده گرديد.
نتایج  :رسم درخت فيلوژني براساس روش  Maximum like lihoodو با تكرار  1000برابر تكرار انجام گرفت.درخت
فيلوژنتيكي نشان داد كه كرونا ويروس جديد شيوع يافته در زير شاخه كروناي خفاش قرار دارد.
نتیجه گیری  :نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد كه كرونا ويروس جديد شيوع يافته در زير شاخه كرونا ويروس خفاش قرار
دارد و از خفاش به انسان منتقل شده است و شباه ت و نزذيكي ژنتيكي بسيار زيادي بين كرونا ويروس خفاش با كرونا ويروس
جديد شيوع يافته وجود دارد و اين احتمال بسيار زياد است كه در اينده هم ويروس هايي از خانواده كرونا كه در جامعه حيواني
در حال چرخش هستند امكان ايجاد عفونت در جامعه انساني را پيدا كنند.
واژگان کلیدی  :كرونا ويروس،خفاش،درخت فيلوژنتيكي
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بررسی ارتباط رضایت جنسی و طالق زوجین :مطالعه مروری
عهدیه بحری ،1زهره خاوری ،2نجمه زمانی

3

. 1دانشجوي كارشناسي پرستاري ،دانشكده پرستاري ميبد ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد ،يزد ،ايران
ahdie.bahri.96@gmail.com

. 2عضو هيئت علمي دانشكده پرستاري ميبد ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد ،يزد ،ايران
. 3دانشجوي كارشناسي پرستاري ،دانشكده پرستاري ميبد ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد ،يزد ،ايران

زمینه و هدف  :يكي از مهمترين عوامل از هم گسيختگي زندگي و سازگاري زناشويي در زوجين ،روابط جنسي لذت
بخش است .عدم رضايت از روابط جنسي منجر به احساس ناامني در زوجين و در نهايت طالق و از هم گسستگي زندگي
مي شود .نارضايتي جنسي در بسياري از موارد در طالق نقش مهمي دارد .لذا مطالعه حاضربا هدف تعيين ارتباط رضايت
جنسي و طالق زوجين با مروري بر مطالعات گذشته انجام گرفته است.
مواد و روش ها  : :این مطعالعه ی مروری با استفاده از کلید واژه های رضایت جنسی ،1مشکالت جنسی 2و طالق 3در

پایگاه های اطالعاتي اس آي دي ،4اسكوپوس ،5پابمد ،6گوگل اسكوالر 7در محدوده زماني  2010-2019انجام شد و 36
مقاله با در نظر گرفتن معيار هاي ورود و خروج مورد بررسي قرار گرفتند.
نتایج  :نتايج مطالعات نشان داد بين عدم رضايتمندي از مسائل جنسي و طالق ارتباط مثبت و معنا داري وجود دارد
به اين معني كه عدم رضايت از رابطه منجر به افزايش آمار طالق بين زوجين خواهد شد .همچنين نتايج نشان داد
مشكالت جنسي باعث دوري بيشتر زوجين از يكديگر شده و زمينه را براي طالق فراهم مي كند .در چهار مورد از مطالعات
انجام شده بين رضايت زناشويي و طالق ارتباط معنا داري يافت نشد.
نتیجه گیری  :رضايت جنسي ،از مهمترين عوامل موثر بر طالق بوده و عامل مهمي جهت برطرف كردن اختالفات در ابعاد ديگر
زندگي مي باشد .اما با توجه به حجب و حيا در بيان مشكالت جنسي ،اين مشكل تدوام يافته است لذا روانشناسان حوزه سالمت
مي بايست در راستاي برطرف شدن اين مشكل اقدامات الزم و مطالعات بيشتري را به عمل آورند.
واژگان کلیدی  : :رضايت جنسي ،مشكالت جنسي ،طالق
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The effect of alcohol consumption and the risk of kidney disease in
diabetics
Fatemeh Bahoosh Feyz Abadi1 ,Mohammad Salari2, Fahime shokouhi3
1.Research committee of Islamic azad university of shahrood- Iran bahoosh78fatemeh@gmail.com
2.Biology Department, Faculty of Basic Science,Islamic Azad University,Mashhad,Iran
3.Student Research Committee,Shahrekord University of Medical Sciences,Shahrekord,Iran

Background: Diabetes is a global health problem and its prevalence is increasing and the
incidence of diabetes has more than doubled in less than 25 years. Diabetes causes a
variety of complications, including kidney problems such as papillary necrosis, ESRD
(End Stage Renal Disease) and so on. Alcohol consumption is a common practice in most
countries. And it has effects on the organs of the body. In this study, we investigate the
effect of diabetes on the process of alcohol consumption and the risk of kidney disease.
Material and Methods: By entering keywords and time constraints into scientific
databases, we analyze the information as follows: review of 13 Google Scholar articles
and 7 articles from Sience direct and 11 articles from Pub med with Abstract Title Filter.
We analyzed their data directly.
Results: Alcohol consumption is associated with a decrease in the prevalence of type 2
diabetes. Long-term alcohol consumption can cause changes in the tissue and function of
the kidneys. Alcohol consumption has an inverse relationship with ESRD. Alcohol
polyphenols enhance renal antioxidant defense and protective effect on renal ischemia
and also inhibits apoptosis of mesangial cells and heavy alcohol consumption with a high
risk of RHF (Renal Hyper filtration) and it speeds up the CKD (Chronic Kidney Disease)
process and in diabetics, it can slow the process of nephropathy. Of course, in relation to
these effects, other factors such as body mass, smoking and geographic area and consider
the other.
Conclusions: Given the effects of diabetes on the kidneys as well as the effects of alcohol
on the kidney tissue, it can be deduced that alcohol consumption in people with diabetes
should be treated with caution and require more careful examination.
Keywords: diabetes, alcohol consumption, renal disease
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بررسی شیوه های مراقبتی بهداشت دهان ودندان در دانش آموزان دبیرستان های شهرستان
آبادان در سال 1397
5

راضیه شیرزادگان ، 1طاهره طوالبی ، 2نوراله طاهری ، 3پویان افضلی ،4علی خانی جیحونی

.1كارشناسي ارشد پرستاري داخلي جراحي ،مربي و عضو هييت علمي دانشكده پرستاري-مامايي  ،كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه
علوم پزشكي لرستان  ،خرم آباد  ،ايران raziehshirzad07@gmail.com
.2دانشيار ،عضو هييت علمي دانشكده پرستاري ومامايي خرم اباد  ،مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر برسالمت  ،دانشگاه علوم پزشكي
لرستان ،خرم اباد ،ايران
 .3دكتري پرستاري  ،استاديار و عضو هييت علمي دانشكده علوم پزشكي آبادان ،آبادان  ،ايران
 .4دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه،دانشكده بهداشت،گروه بهداشت عمومي
.5دانشگاه علوم پزشكي شيراز،دانشكده بهداشت،گروه بهداشت عمومي،دانشيارآموزش بهداشت

زمینه و هدف:در جوامع امروزي با توجه به افزايش ارتباطات و حضور افراد جامعه در مو قعيتهاي اجتماعي گوناگون ،لزوم
رعايت بهداشت دهان ودندان بيش از گذشته احساس مي شود .بهداشت دهان ودندان به تمامي جنبه هاي سالمت و عملكرد
دهان به ويﮋه لثه و دندان ها اشاره دارد .مهمترين راه كاهش پوسيدگي دندان روي آوردن به امر پيشگيري و نخستين گام در
پيشگيري نيز ارتقاي فرهنگ بهداشت و پيشگيري در مردم است .در زمينه مراقبت از دهان ودندان روشهاي مختلفي از قبيل
مسواک زدن ،خمير دندان ،مراجعه منظم به دندانپزشک ،رعايت بهداشت و تغذيه مناسب پيشنهاد شده و استفاده ي تركيبي از
آن ها داراي نقش مضاعف مي باشد و در مقايسه با روش هاي درماني ،شيوه هاي مراقبتي معموال بي خطر ،مطمئن ،كم هزينه،
و در دسترس مي باشد .اين مطالعه با هدف بررسي شيوه هاي مراقبتي بهداشت دهان ودندان در دانش آموزان دبيرستان هاي
شهرستان آبادان در سال  1397انجام پذيرفت.
مواد وروش ها :جامعه پﮋوهش در اين مطالعه را تمامي دانش آموزان دبير ستاني م شغول به تح صيل در شهر آبادان در زمان
مطالعه تشرركيل دادند.حجم نمونه با اسررتفاده از فرمول برآورد نسرربت

=Nدسررت آمد كه در آن با توجه به در

دسترس نبودن هيچ نسبتي از قبل ( ) p=0/5در نظر گرفته شد و سطﺢ معنا داري در مطالعه  0/05و دقت مطالعه ((d=0/5
در نظر گرفته شده كه با محاسبه كردن ،حجم نهايي نمونه  384نفر بدست آمده است.نمونه گيري به روش تصادفي خوشه اي
چند مرحله اي طبقه بندي شده بود  .در اين مطالعه به روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي و با استفاده از پرسشنامه
دو قسمتي (ويﮋگي هاي فردي شركت كنندگان شامل  7سوال و شيوه هاي مختلف رعايت بهداشت دهان و دندان نيز  7سوال
)شيوه هاي مراقبتي بهداشت دهان ودندان  384دانش آموز دبيرستاني مورد بررسي قرار گرفت.
یافته ها :ميانگين سني شركت كنندگان

سال بود . .از نظر ابتال به پو سيدگي دندان  17,2در صد بيان كرده اند

كه پوسيدگي دندان دارند 56 ،درصد نداشته اند و مابقي از نظر ابتال اظهار بي اطالعي كرده اند .در  6ماه قبل از انجام مطالعه،
 32درصرررد واحد هاي مورد پﮋوهش بيان كرده اند كه حداقل يكبار دچار دندان درد % 15,2 ،دچار عفونت لثه 39,3 ،دچار
خونريزي لثه هنگام م سواک زدن شده اند .بر ا ساس عملكرد بعد از م صرف نو شيدني و غذاهاي شيرين 49/6،در صد از افراد
مورد مطالعه به شستن دهان با آب اشاره كردند .بر اساس شيوه ها مراقبتي بهداشت دهان  26،درصد اشاره كردند كه به طور
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منظم از مسواک استفاده نميكنند  13/6،درصد نيز به طور منظم روزانه سه بار از مسواک استفاده ميكرده اند .ساير شيوه هاي
مراقبتي همچون استفاده از دهان شويه  ،نخ دندان و مكمل فلورايد ،به ترتيب  59/2درصد 49/4،و  73/2درصد فراواني را به
خود اختصاص دادند.
نتیجه گیری. :نتايج اين مطالعه نشان داد ،ب يشترين شيوه ي مراقبتي به كارگرفته شده توسط دانش آموزان استفاده از مكمل
فلورايد بوده است كه به كارگيري عملكردهاي مراقبتي دانش آموزان ،در سطﺢ متوسطي بوده ،لذا با توجه به اهميت اين موضوع
ارتقاي سالمت دهان و دندان جزء تالش هايي است كه جهت افزايش سالمت و پيشگيري از بيماري هاي دهان و دندان از طريق
سه عنصر آموزش بهداشت ،پيشگيري و حفظ سالمتي بايد انجام گيرد  .انجام پﮋوهش هاي بيشتر درزمينه  ،نحوه مسواک زدن،
ساير روشهاي غير دارويي .پيشنهاد مي شود.
واژگان کلیدی :بهداشت دهان و دندان  ،شيوه هاي مراقبتي
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مروری بر عملکرد کارکنان مراکز بهداشتی:اجرای طرح پکیج پیشگیری
زهراشکورکیایی ، 1صالحه چپری

2

. 1دانشجوي كارشناسي،رشته بهداشت عمومي،دانشكده بهداشت،دانشگاه علوم پزشكي مازندرانZahra.kiayi77@gmail.com

.2دانشجوي كارشناسي،رشته بهداشت عمومي،دانشكده بهداشت،دانشگاه علوم پزشكي مازندران

زمینه و هدف  :مراكز بهداشتي و درماني از مهم ترين سازمان هايي هستند كه با ارائه خدمات بهداشتي و درماني به
مردم نقش مهمي در تامين سالمتي افراد جامعه برعهده دارند .دراين مقاله ما با بررسي ميزان عملكرد كاركنان در حيطه
هاي مختلف در مراكز بهداشتي درماني و بررسي عوامل اثرگذار بر افزايش اين سطﺢ از عملكرد  ،در نهايت ايده اي را
تحت عنوان پكيچ پيشگيري جهت بهبود عملكرد ،ايجاد انگيزه در كاركنان و افزايش كيفيت در مراكز و خانه بهداشت
عنو ان مي كنيم.با اجراي اين طرح هم كاركنان از حالت سكون و پيروي از يک سري خط مشي هاي تعريف شده و
يكنواختي خارج مي شوند و مراكز به مكاني براي پرورش ايده و كارآفريني در اين حيطه تبديل شده و هم شاهد پيشرفت
كشور در زمينه پيشگيري و بهداشت خواهيم بود.
مواد و روش ها  :در اين مطالعه ما مقاالتي كه در داخل كشور به بررسي عملكرد كاركنان در مراكز و خانه هاي بهداشت
پرداخته اند و مقاالتي كه لزوم كارآفريني را در مراكز عنوان كرده اند در طي سال هاي  1385-1399مي پردازيم.با
استفاده از كليدواژه هاي كارآفريني  ،مراكز بهداشتي  ،خانه بهداشت  ،عملكرد شغلي كاركنان ابتدا  78مقاله از سرچ در
پايگاه هاي pubmed ،magiran ،SID،google scholarبدست آمد كه پس از مطالعه و اعمال محدوديت هاي
ورود به مطالعه كه شامل موارد زير هستند در نهايت 30مقاله مرتبط با عنوان و هدف مطالعه بدست آمد.محدوديت ها
ي اعمال شده شامل )1 :كلمات كليدي در عنوان يا چكيده حتما درج شده باشد  )2مطالعات منتشره در قالب پايان نامه،
كتب وچكيده مقاالت كنگره وهمايش ها از مطالعه حذف شدند
نتایج  :يافته هاي حاصل از مقاالت نشان داد كه كارايي و عملكرد كاركنان بهداشي در زمينه هاي مختلف فعاليت در
مراكز در سطﺢ متوسطي قرار دارد بنابراين جهت بهبود سطﺢ عملكرد آنها با اجراي پكيج پيشگيري كه در اين مقاله اراائه
مي شود هم كاركنان از حالت سكون و پيروي از يک سري خط مشي هاي تعريف شده و يكنواختي خارج مي شوند و
مراكز نيز به مكاني براي پرورش ايده و كارآفريني در اين حيطه تبديل شده و هم شاهد پيشرفت كشور در زمينه پيشگيري
و بهداشت خواهيم بود
واژگان کلیدی :عملكرد  ،مراكز بهداشتي  ،پيشگيري

189

ارتباط بین گرایش به فرزندآوری و سواد سالمت در زنان
5

الهام چارقچیان خراسانی ، 1زهره زاده احمد ،2محبوبه عبدالهی ،3سیده بلین توکلی ثانی ،4محمد مقضی

. 1دانشجوي دكتراي تخصصي آموزش بهداشت و ارتقا سالمت ،كميته تحقيقات دانشجويي ،گروه آموزش بهداشت و ارتقا سالمت ،دانشكده
بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد ،مشهد ،ايران .ايميلecharoghchian@yahoo.com :
.2گروه بهداشت عمومي ،دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه ،تربت حيدريه ،ايران
.3گروه بهداشت عمومي ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه ،تربت حيدريه ،ايران
.4عوامل تعيين كننده اجتماعي مركز تحقيقات بهداشت  ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد  ،مشهد  ،ايران
.5كارشناس بهداشت عمومي ،مركز بهداشت شهرستان چناران ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد ،مشهد ،ايران

زمینه و هدف  :بررسي عواملي كه در گرايش به فرزندآوري تأثير دارند مي تواند راه گشا جهت انجام مداخالت براي
فرزندآوري باشد .هدف اين مطالعه تعيين ارتباط بين گرايش ب ه فرزندآوري با سواد سالمت در زنان شهرستان تربت
حيدريه در سال  1397مي باشد.
مواد و روش ها  :مطالعه اي از نوع توصيفي مقطعي در سال  1397بر روي 269نفر از زنان شهرستان تربت حيدريه
كه به مراكز خدمات جامع سالمت اين شهرستان مراجعه مي كردند ،انجام شد .روش نمونه گيري بصورت تصادفي خوشه
اي بود و ابزار گردآوري داده ها دو پرسشنامه شامل پرسشنامه گرايش به فرزندآوري و پرسشنامه سواد سالمت هليا بود.
تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آزمون هاي آناليز آماري توصيفي و ضريب همبستگي پيرسون در نرم افزار آماري
spss23.0انجام گرديد.
نتایج  :بين گرايش به فرزندآوري و سواد سالمت ( ) r= 0/04،p=0/57ارتباط آماري معني داري مشاهد ه نشد.
نتیجه گیری  :عدم ارتباط بين گرايش به فرزندآوري و سواد سالمت جهت برنامه ريزي براي مداخالت افزايش فرزندآوري
در جامعه موثر مي باشد.
واژگان کلیدی  :گرايش به فرزندآوري ،سواد سالمت ،زنان ،مركز جامع خدمات سالمت
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ارزیابی عملکرد یک بیمارستان براساس بیمارستان های ارتقا دهنده سالمت
الهام چارقچیان خراسانی ، 1نوشین پیمان ،2محمد مقضی ،3شاپور بدیعی اول

4

.1دانشجوي دكتراي تخصصي آموزش بهداشت و ارتقا سالمت ،كميته تحقيقات دانشجويي ،گروه آموزش بهداشت و ارتقا سالمت ،دانشكده
بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد ،مشهد ،ايران .ايميلecharoghchian@yahoo.com :
.2عوامل تعيين كننده اجتماعي مركز تحقيقات بهداشت  ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد  ،مشهد  ،ايران
.3كارشناس بهداشت عمومي ،مركز بهداشت شهرستان چناران ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد ،مشهد ،ايران
.4استاديار ،طب سنتي ،دانشكده طب مكمل و طب چيني،دانشگاه علوم پزشكي مشهد ،مشهد ،ايران

زمینه و هدف  :رسالت بيمارستانهاي ارتقا دهنده سالمت ،تغيير نگرش درمان محور به نگرش سالمت محور است .لذا
هدف اين مطالعه تعيين عملكرد يک بيمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي مشهد براساس بيمارستان هاي ارتقا
دهنده سالمت در سال 1397مي باشد.
مواد و روش ها  :در مطالعه اي از نوع كاربردي  ،وضعيت يک بيمارستان تخصصي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي
مشهد با استفاده از چک ليست استاندارد خود ارزيابي بيمارستانهاي ارتقا دهنده سالمت سازمان جهاني بهداشت بررسي
شده است .ارزيابي در پنج استاندارد شامل سياست مديريت ،بيمارسنجي ،اطالعات بيمار و مداخالت درماني ،ارتقاي
محيط كاري سالم و استمرار در درمان و همكاري انجام شد.
نتایج  :نتايج نشان داد كه بيمارستان در زمينه خط مشي مديريت از وضعيت مطلوبي برخوردار نبوده است.
نتیجه گیری  :با توجه به اهميت بيمارستانهاي ارتقا دهنده سالمت در ارتقا سالمت جامعه ،الزم است مديران بيمارستانها
درخصوص جايگاه و اهميت اين بيمارستانها در نظام سالمت توجيه شوند تا خط مشي مناسبي در جهت حركت
بيمارستانهايشان به سمت ارتقا سالمت را اتخاذ نمايند.
واژگان کلیدی  :بيمارستان ،سازمان جهاني بهداشت ،ارتقا سالمت
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عوامل تسهیل کننده و بازدارنده فعالیت فیزیکی پس از زایمان در بین زنان شهرستان سراب
در سال 97
3

صفیه کنعانی کنده ،1عزیز کنعانی کنده ،2منیره احدی شعار ،3فاطمه علی نواز ،3مهسا رجبی
آیالر رشدی

3

. 1دانشجوي دكتري  ،آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه تربيت مدرس kanani.safieh@yahoo.com

. 2كارشناس ارشد مديريت اماكن و تأسيات ورزشي،آموزش و پروش شهرستان پارس آباد
.3كارشناس بهداشت عمومي ،دانشكده علوم پزشكي سراب

زمینه و هدف  :با وجود اين كه ورزش و فعاليت جسماني يكي از ابعاد مهم زندگي سالم است و اغلب مردم جهان نيز
بي تحرک ان د .هدف از اين مطالعه تعيين عوامل تسهيل كننده و بازدارنده فعاليت فيزيكي زنان پس از زايمان در شهرستان
سراب بود.
مواد و روش ها :مطالعه ي توصيفي -مقطعي حاضر به طور تصادفي ساده در ميان  172نفر از زنان مراجعه كننده به
هر چهار مراكز بهداشتي درماني شهرستان سراب كه  6هفته الي  12ماه از زايمان آن ها گذشته بود ،بوسيله پرسشنامه
محقق ساخته اي شامل متغيرهاي دموگرافيک ،عوامل تسهيل كننده فعاليت فيزيكي (حمايت خانوادگي ،آگاهي از نقش
ورزش در جلوگيري از مشكالت بعد زايمان ،لذت بردن از فعاليت فيزيكي و تشويق مادران) و عوامل بازدارنده فعاليت
فيزيكي (خستگي ،نداشتن انگيزه كافي ،نداشتن اعتماد به نفس ،نداشتن اطالعات كافي ازانواع ورزش هاي بعد زايمان،
دسترسي نداشتن به سيستم حمل و نقل ،نداشتن وقت كافي به دليل مراقبت از نوزاد ،نبود مشوق ها و همكاري هاي
اجتماعي) بود و به شيوه خود گزارش دهي انجام شد .پس از بررسي نرمال بودن داده ها ،با استفاده از نرم افزار SPSS16
و آزمون هاي  Pearson Corelation testو  Independent T-test Testتحليل شد.
نتایج  :برطبق يافته ها ،تنها عامل عدم دسترسي به سيستم حمل و نقل ،ارتباط معناداري بر انجام فعاليت فيزيكي زنان
پس از زايمان داشت ( ) P>0.05و بين نوع زايمان با عوامل بازدارنده فعاليت فيزيكي ارتباط معنادري نيز يافت
شد(.)P<0/05
نتیجه گیری  :با توجه به اينكه عدم دسترسي به سيستم حمل و نقل به عنوان تنها عامل معنادار بر فعاليت فيزيكي
يافت شد ،لذا با ايجاد زير ساخت مناسب بر اي ايجاد حمل و نقل مناسب ،تدابير الزم جهت سهولت رفت و آمد زنان
بايستي اخذ شود.
واژگان کلیدی  :فعاليت فيزيكي ،پس از زايمان ،عوامل تسهيل كننده ،عوامل بازدارنده
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Fear of hospitalization and coping strategies in hospitalized children: A
systematic review
Mohammad Mehdi mohammadi 1, Zeinab sadat moosavi fard2
1. BSc in Nursing, Department of Nursing, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University,
Bandar Abbas, Iran. mm.mohammadi76@gmail.com
2.Faculty of nursing, Department of Nursing, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University,
Bandar Abbas, Iran.

Background: Illness and hospitalization of children have a profound psychological effect
on children. On the other hand, being hospitalized in a boring hospital environment causes
isolation and fear of hospitalized children. Fear and anxiety of hospitalized children are
effective in communicating with the nurse, lack of cooperation, the formation of longterm fear of the nurse and many other things. The aim of this study was to determine the
level of fear and anxiety of hospitalized children and strategies to deal with it.
Material and Methods: In this article, a systematic review, by searching the reputable
databases of Scopus, PubMed, SID, Wiley, Magiran Iranmedex using the keywords fear,
anxiety, child, hospitalization, play therapy without restrictions in the type of study in
Persian and English articles were identified in the last 10 years. Then, by reviewing the
full text of the articles, those that were relevant to the subject and purpose of the study
were used.
Results: The highest fear of hospitalized children is fear of pain and stress in the hospital
environment, pain from injections and treatment steps and medical staff. Finding new
friends and peers, play therapy, using toys and dolls appropriate for the age group of
children, getting to know and explaining about the treatment process and changing the
staff uniform to a colorful and happy one from this fear and anxiety to some extent in
reducing this fear and anxiety.
Conclusions: Since the main cause of children's fear is the hospital environment and
unfamiliar treatment measures, it is recommended to prepare children before
hospitalization and at the beginning. Also, methods such as providing playrooms with
equipment suitable for different ages and wearing colored clothes by the staff of children's
wards as non-pharmacological and effective methods to reduce anxiety and fear in
children.
Keywords: fear, anxiety, child, hospitalization, play therapy
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نگاهی به کیفیت مراقبت هاو دستاورد های برنامه ملی پیشگیری و کنترل دیابت در مناطق
روستایی شمال ایران
2

ایروان مسعودی اصل ،1محبوبه اسدزاده ،2الهه یازرلو ،3وحید بای

. 1دانشيار مديريت خدمات بهداشتي درماني  ،گروه مديريت خدمات بهداشتي درماني  ،دانشكده مديريت و اطالع رساني  ،دانشگاه علوم
پزشكي ايران  ،تهران  ،ايران
. 2دانشجوي دكتري ،رشته مديريت خدمات بهداشتي و درماني ،دانشكده مديريت و اطالع رساني ،دانشگاه علوم پزشكي ايران ،تهران،
ايرانAramiyan3@yahoo.com
.3كارشناس ارشد ميكروبيولوژي ،باشگاه پﮋوهشگران جوان ونخبگان ،گرگان ،ايران

زمینه و هدف  :ديابت يک بيماري مزمن و پيش رونده است كه بعنوان يک بحران بهداشتي شناخته مي شود .اما افرادي
كه ديابت دارند با مديريت خوب بيماري مي توانند زندگي طوالني و با كيفيتي داشته باشند .اين مطالعه با هدف بررسي
كيفيت مراقبت و وضعيت كنترل ديابت در بيماران ديابتي نوع 2مناطق روستايي استان گلستان در شمال ايران در مقايسه
با استانداردهاي وزارت بهداشت و انجمن ديابت آمريكا انجام شد
مواد و روش ها  :اين مطالعه بصورت مقطعي و براساس داده هاي  308بيمار مبتال به ديابت نوع  2مناطق روستايي
استان گلستان كه به روش ن مونه گيري دو مرحله اي طبقه اي و تصادفي انتخاب شده بودند انجام شد .داده هاي اين
پﮋوهش با استفاده از پرسشنامه (تكميل شده توسط مصاحبه كننده) و اندازه گيري فشار خون ،شاخخ نمايه توده بدني،
قند خون و پروفايل چربي و اطالعات حاصل از پرونده بيماران بدست آمد .و با روش هاي آمار توصيفي (مانند ميانگين،
انحراف معيارو )..و با استفاده از نرم افزار SPSSنگارش  ، 19مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
نتایج  :ميانگين سني بيماران  57±15سال و  88نفر ( )% 29از شركت كنندگان مرد بودند 55 .درصد بيماران داراي
سابقه خانوادگي ديابت بوده و  79درصد بيماران در محدوده اضافه وزن و چاقي قرار داشتند .موارد كنترل شده هموگلوبين
گليكوزيله ،فشار خون ،تري گليسريد HDL ،LDL ،به ترتيب  41 ،31 ،91 ،27و  55,5درصد بود .همچنين تنها  % 24از
بيماران حداقل يک نوبت در سال توسط متخصخ چشم ويزيت شده و  %31حداقل  2نوبت در سال آزمايش هموگلوبين
گليكوزيله را انجام داده بودند
نتیجه گیری  :نتايج اين مطالعه نشان داد كه سطﺢ كنترل و مراقبت بيماران ديابتي در وضعيت چندان مطلوبي قرار
نداشته و با استانداردهاي مطرح شده وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي كشورمان و انجمن ديابت آمريكا فاصله
دارد
واژگان کلیدی  :ديابت نوع  ،2كنترل كيفيت ،كيفيت مراقبت بهداشتي
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شاخص های مراقبت سالمندی در سالمندان شهرستان اسدآباد سال 1397
دکتر لیال نجفی ،1مریم والئی عزیز ،2زینب خالدیان

3

.1استاديار گروه مديريت خدمات بهداشتي درماني دانشگاه آزاد اسالمي واحد سمنان ،سمنان ،ايران ؛ معاونت بهداشتي دانشكده علوم
پزشكي اسدآبادlnajafikia@ gmail.com
 .2كارشناس ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت  ،رييس گروه بهداشت خانواده دانشكده علوم پزشكي اسدآباد
.3عضو هيأت علمي گروه مامايي ،واحد سمنان ،دانشگاه آزاد اسالمي ،سمنان ،ايران

زمینه و هدف  :امروزه پديده افزايش جمعيت سالمندان به يكي از چالش هاي جدي نظام هاي سالمت جهت تأمين خدمات
سالمت مورد نياز اين افراد تبديل شده است .هدف از اين مطالعه تعيين شاخخ هاي مراقبت سالمندي در سالمندان شهرستان
اسدآباد در سال  1397مي باشد.
مواد و روش ها  :پﮋوهش حاضررر يک مطالعه مقطعي و توصرريفي – تحليلي مي باشررد  .به منظور انجام اين پﮋوهش تعداد
 10123نفر از سالمندان ثبت شده در سامانه سيب انتخاب شد  .ابزار گردآوري اطالعات پرونده سالمندان ارجاع شده به
پز شک بود كه كليه شاخخ هاي مراقبت سالمندي و اطالعات بيماريهاي ج سمي و رواني آنها با توجه به عوامل دموگرافيكي
از طريق اين پرونده ها بدست آمده  ،تحليل هاي الزم انجام شد .
نتایج :از بين افراد نمونه  12/65 ،در صد زن و  9/39در صد مرد بودند  .سالمندان از نظر ف شارخون ،تغذيه ،ديابت ،سقوط و
عدم تعادل و افسررردگي توسررط پزشررک م ورد بررسرري قرار گرفتند .درصررد خدمات ارائه شررده توسررط پزشررک  55,24درصررد،
سرالمندان مراقبت شرده  18,67درصرد ،ميانگين تعداد خدمات  2,95مي باشرد .شراخخ مراقبت فشرارخون  ، 11,83ديابت
 ،5,99سقوط و عدم تعادل  12,10و افسردگي  9,82درصد مي باشد.
نتیجه گیری  :با توجه به رشد فزاينده جمعيت سالمندان در كشور ،حفظ و بهبود وضعيت سالمت و كيفيت زندگي در دوران
سالمندي بيش از گذ شته اهميت پيدا مي كند .همچنين نظر به گ سترش بيماريهاي غيرواگير  ،اين گروه نيازمند توجه خاص
مي با شند  .بنابراين جهت ارتقاء سالمت سالمندان و افزايش شاخخ هاي مراقبت سالمندي نياز به برنامه ريزي و م شاركت
همه جانبه مي باشد.

واژه های کلیدی  :شاخخ  ،مراقبت سالمندي  ،سالمند  ،اسدآباد
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سنجش شکاف بین انتظارات و ادراکات بیماران بستری شده در بیمارستان شفاء سمنان در سال
 97و ارتباط آن با وفاداری بیماران با استفاده از مدل سروکوال
دکتر لیال نجفی ، 1علی زیاری ،2زینب خالدیان  ، 3هنگامه بیدختی

4

. 1استاديار گروه مديريت خدمات بهداشتي درماني دانشگاه آزاد اسالمي واحد سمنان ،سمنان ،ايران ؛ معاونت بهداشتي دانشكده علوم
پزشكي اسدآب lnajafikia@ gmail.com
.2كارشناس ارشد مديريت خدمات بهداشتي درماني ،بيمارستان شفاء تامين اجتماعي سمنان
.3عضو هيأت علمي گروه مامايي ،واحد سمنان ،دانشگاه آزاد اسالمي ،سمنان ،ايران
.4عضو هيأت علمي گروه مامايي ،واحد سمنان ،دانشگاه آزاد اسالمي ،سمنان ،ايران

زمینه و هدف :بيمارسررتانها و مراكز درماني را ميتوان به عنوان يكي از مهمترين واحدهاي ارائه خدمات در نظام سررالمت به
شمار آورد و درک انتظارات و ادراكات بيماران يكي از الزامات براي بهبود كيفيت ارائه خدمات ميباشد .يكي از ابزارهاي مناسب
براي سررنجش كيفيت خدمات بيمارسررتاني ،پرسررش نامه SERVQUALاسررت ،هدف از اين پﮋوهش بررسرري كيفيت خدمات
بهدا شتي -درماني در بيمار ستان شفاء تامين اجتماعي سمنان بر مبناي مدل سروكوال و بر ا ساس ادراک و انتظارات دريافت
كنندگان خدمات ميباشررد .به عالوه ،هدف ديگر اين پﮋوهش سررنجش ارتباط موضرروع پﮋوهش با وفاداري بيماران با اين مركز
درماني است و در نهايت آ گاه نمودن مديران و سياست گذاران اين مركز درماني از نقاط قوت و ضعف كيفيت خدمات بهداشتي
درماني از ديدگاه بيماران ميباشد.
مواد و روش ها :اين بررسي مقطعي با تكميل  200پرسش نامه در بيمارستان شفاء سمنان با نمونه گيري تصادفي ساده و بر
اساس فرمول محاسبه حجم نمونه انجام شد .طبق محاسبات انجام شده و بر مبناي مطالعه  171 ، pilotپرسش نامهها توسط
خود بيماران بسررتري در بخش و  29پرسررش نامه توسررط همرا يا والدين ،بيماران تكميل گرديد .جمع آوري دادهها بر مبناي
پرسش نامه استاندارد سروكوال بود كه پايايي و روايي آن توسط محققين تاييد شده است .تحليل دادهها با استفاده از نرم افزار
 SPSSانجام شد و پس از آن آناليز اطالعات صورت گرفت.
نتایج:در اين مطالعه ،به منظور محاسبه ي شكاف بين ادراكات و انتظارات بيماران و ارتباط آن با وفاداري بيماران كه در مدل
سروكوال از آن به عنوان رضايت ياد ميشود ،در هر حيطه نمرهي مربوط به ادراكات بيماران از نمرهي مربوط به انتظارات آنها
كسر گرديد .نتايج مطالعهي ما نشان داد در همهي گويههاي مربوط به تمامي حيطههاي ملموسات ( ،)Tangeblesاعتبار
( ،)Reliabilityپاسخگويي( ،)Responsivenessاطمينان ( )Assuranceو همدلي ( ،)Empathyميانگين شكاف بين
انتظارات و ادراكات بيماران به طور معنيداري كوچکتر از صفر بوده و به اين ترتيب ،در همه حيطههاي مورد بررسي ،رضايت
بيماران مراجعهكننده برآورده شده است.
نتیجه گیری :نتايج اين پﮋوهش نشرران ميدهد در تمام گويههاي مربوط به تمامي حيطههاي ملموسررات ،اعتبار ،پاسررخگويي،
اطمينان و همدلي و حس وفاداري ،ر ضايت بيماران مراجعه كننده برآورده شده ا ست .باالتربودن ادراكات بيماران از انتظارات
آنان و برآورده شدن ر ضايت بيماران ن شان ميدهد كه تالشهاي انجام شده در جهت ر سيدگي به بيماران و افزايش كيفيت
خد مت رساني تا حد زيادي موثر بوده است و قوت بخشيدن به اين خدمت رساني در كادر درماني و عوامل وابسته مانند محيط
بيمارستان و  ...ميتواند نتايج بهتر و درخشان تري را به ارمغان آورد.
واژه های کلیدی  :انتظارات بيماران ،ادراكات بيماران ،انتظارات بيماران ،بخشهاي بستري ،وفاداري ،بيمارستان شفاء.
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زنان و پاندمی کووید19-
1

فاطمه السادات رهنمائی

.1كارشناسي ارشد مامايي ،مركز تحقيقات مامايي و بهداشت باروري ،گروه مامايي و بهداشت باروري ،دانشكده پرستاري و مامايي ،دانشگاه

علوم پزشكي شهيد بهشتي ،تهران ،ايرانF_rahnemaie@yahoo.com.
زمینه و هدف :پاندمي كوويد 19-زنان و مردان را به طور منحصر به فرد تحت تاثير قرار مي دهد .در بحران ها زنان آسيب
پذيري بيشتري دارند .هر چند بر اساس آمارها ميزان ابتالي مردان به كوويد 19-بيشتر است اما اين پاندمي مي تواند زنان را
به شكل ويﮋه تحت تاثير قرار دهد؛ لذا هدف مطالعه ي حاضر بررسي تاثيرات پاندمي كوويد 19-بر زنان و درس هايي از تاثيرات
اپيدمي هاي گذشته بر زنان است.
مواد و روش ها :بررسي ديتابيس هاي  google scholar, pubmedو وبسايت هاي معتبر كه به بررسي تاثيرات پاندمي
كوويد 19-و اپيدمي هاي گذشته بر زنان پرداخته بودند.
نتایج :آسيب پذيري بيشتر زنان در بحران ها بيشتر به دليل وضعيت اقتصادي پايين و فقر ,دستمزد پايين تر ,شغل هاي پاره
وقت بيشتر ,وضعيت تاهل(بيوه ,سالخورده) و ساير عوامل نﮋادي ,قوميتي ,فرهنگي و اجتماعي است به عالوه زنان با شرايط ويﮋه
مانند زنا ن باردار ,معلول  ,پناهنده ,زنان سرپرست خانوار ,زنان فقير و زنان سالمند از آسيب پذيري بيشتري برخوردار هستند.
طبق گزارش ها ميزان خشونت خانگي و بارداري ناخواسته در پاندمي كوويد 19-افزايش يافته بود كه اين خود نيز به نوعي مي
تواند سالمت جسمي و رواني زنان را تحت تاثير قرار دهد .در زمان خودقرنطتينگي اختالالت روانپزشكي مانند افسردگي ,استرس,
اضطراب و وسواس فكري -عملي شيوع بيشتري پيدا مي كند كه زنان بيشتر از مردان تحت تاثير اين اختالالت قرار مي گيرند
كه اين خود مي تواند به عنوان تهديدي براي سالمت زنان باشد .در اين بحران ميزان فعاليت زنان در كارهاي داخل منزل,
نگهداري از افراد سالمند كودكان و فرزندپرورري بيشتر شده بود.
نتیجه گیری :اهميت سالمت جسمي و رواني زنان در بحران ها به عنوان گروه آسيب پذير و نيمي از افراد جامعه بايد مد نظر
قرار گيرد و در برنامه هاي حوزه سالمت به س المت زنان در بحران ها به طور ويﮋه اي پرداخته شود و حمايت اجتماعي از زنان
در اين مواقع به عمل آيد تا ضمن عبود از برهه هاي حساس زندگي ,سالمت افراد ,خانواده ,جامعه و نسل آتي ارتقا يابد.
واژگان کلیدی :زنان ,بحران ,پاندمي ,كوويد19-
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Survey on the effect of lead concomitant noise on oxidative stress in rats
Batol Masruri1, Azadeh Ashtarinezhad3, Parvaneh Yekzamani1,2
1. Msc student, Occupational health Department, Public Health School, Iran University of Medical
Sciences.
2. Student Research Committee, Faculty of Public Health, Iran University of Medical Sciences,
Tehran, Iran. P.yekzamani1371@gmail.com
3. Assistant professor, Occupational health Department, Public Health School, Iran University of
Medical Sciences

Background: Exposure to chemical and physical factors occur in many occupations.
Exposure to ambient pollutants such as noise, heavy metals, and drugs enhance free
radicals and can cause oxidative stress. The aim of the present project was to investigate
noise and lead as two workplace stressors in rats.
Material and Methods: 20 male rats were assigned into 4 groups randomly. Rats in
control group was not exposed to any stressor agent, while the first group was exposed to
noise (105 dB, 4 KHz), the second group was exposed to lead acetate (gavage, 4 mg/kg),
and the last group was exposed to both lead and noise. In order to assess oxidative stress,
the serum levels of malondialdehyde (MDA), as a product of lipid peroxidation was
measured by thiobarbituric acid and also total antioxidant capacity (TAC) was measured
by using ELISA kits.
Results: Our research showed significant enhancement in levels of malondialdehyde in
exposed groups compares to the control group. Also, our results showed considerable
decrease in levels of TAC in exposed groups compared to the control group. Lead and
noise exposure for 30days caused a statistically significant enhancement in MDA level
and significant decrease in the serum TAC level. On the other hand, statistically no
significant difference was observed between the MDA and TAC levels between exposed
groups. Moreover, body weight between exposed groups have decreased compared to
control group.
Conclusions: The outcomes of this study confirms the effect of noise and lead on lipid
peroxidation. However, further studies are needed to clarify the mechanisms of oxidative
stress through lead and noise exposure.
Keywords: lipid peroxidation, malondialdehyde, oxidative stress, lead acetate, noise
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بررسی استرس شغلی بهورزان خانه های بهداشت تحت پوشش شبکه بهداشت ودرمان
شهرستان فومن
رشید فتحی ، 1سکینه ورمزیار  ،2رعنا علی مرادی ، 3پیام حیدری  ،4فائزه دهقان بنادکی

5

 .1دانشجوی کارشناسي ارشد مهندسي بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشكي قزوین
 .2استاد یار گروه مهندسي بهداشت حرفه ای دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي قزوینsepidevar2005@yahoo.com
 .3دانشجوی کارشناسي ارشد مهندسي بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشكي قزوین
 .4مربي گروه مهندسي بهداشت حرفه ای دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي قزوین
 .5دانشجوی کارشناسي بهداشت حرفه ای ،دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي قزوین ،قزوین ،ایران

زمینه و هدف  :یكي از محیطي ترین واحد ارایه خدمات در نظام شبكه بهداشتي -درماني،خانه بهداشت است .مواجهه
با استرس شغلي باعث اثرات زیان آوری روی سالمت جسمي-رواني افراد و بهره وری سازمان میگردد .لذا مطالعه حاضر
به منظور تعیین شیوع استر س شغلي و عوامل مرتبط آن در میان بهورزان شهرستان فومن در سال  1396انجام گرفت.
مواد و روش ها  :مطالعه حاضر به صورت توصیفي-مقطعي است که برروی  85نفر از بهورزان شهرستان فومن به روش
سرشماری انجام شد .جهت ارزیابي استرس شغلي از پرسشنامه استاندارد  HSEانگلستان بهره گرفته شد .تجزیه و تحلیل
داده های آماری با استفاده از نرم افزاز .SPSS 24و آزمون های همبستگي پیرسونT-Test ،و  A NOVAاستفاده
شده است.
نتایج  :میانگین سني افراد مورد پژوهش  40 / 29 ±6 / 50سال بود .نتایج این مطالعه نشان داد که بیش از  % 50بهورزان
ازاسترس شغلي شدید و خیلي شدید برخوردار بودند که از شیوع باالی آن حكایت دارد .همچنین از نظر آماری ،اختالف معني
داری بین سن ،جنس و وضعیت اقتصادی با استرس شغلي یافت شد) (p<0/05
نتیجه گیری  :د ر نهایت وضعیت استرس شغلي بهورزان مورد پژوهش مثبت ارزیابي نشد .با توجه به اینكه بهورزان به
طور مستقیم با سالمت جسمي و رواني عموم روستاییان در ارتباط میباشند ،لذا توجه جدی مسیولین مربوطه را در
خصوص شناسایي عوامل ایجاد استر س در بین بهورزان را ایجاب مي نماید
واژگان کلیدی  :بهورز،استرس شغلي ،پرسشنامه،HSEریسک فاکتور

200

بررسی تاثیر سر و صدای محیط کار بر مهارت های ارتباطی شاغلین یکی از صنایع فوالدی
اصفهان
علیرضا آجدانی ، 1هادی علیمرادی  ، 2مهسا نظری

3

 .1دکتری پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ،ایران
 .2کارشناسي ارشد مهندسي بهداشت حرفه ای،مرکز تحقیقات بهداشت حرفه ای ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي شهید صدوقي
یزد ،ایران
 .3کارشناسي ارشد مهندسي بهداشت حرفه ای،مرکز تحقیقات بهداشت حرفه ای ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي شهید صدوقي
یزد ،ایران nazarimahsa95@yahoo.com

زمینه و هدف  :سروصدای شغلي یكي از مهترین علل ناتواني و کاهش شنوایي در سراسر جهان است .آثار فیزیولوژیكي
و رواني صدا بر روی انسان غالب ًا به صورت تدریجي ظاهر مي شود .در جوامﻊ امروزی اهمیت ارتباطات بیشتر شده است
و در ﭼنین جوامعي ارتباطات یكي از مهمترین عوامل توسعه ،تعالي و موفقیت انسان است .هدف از انجام این پژوهش،
اندازه گیری صدا به روش  ISO 9612و بررسي تفاوت و ارتباط بین اثرات سروصدا با مهارت های ارتباطي در کارگران
صنعت فوالدی مي باشد.
مواد و روش ها  :این مطالعه مورد شاهدی در سال  1398روی  300نفر از کارگران صنعت فوالد سازی اصفهان انجام
گرفت .جهت سنجش تراز فشار صوت از استاندارد  ISO 9612و دستگاه تراز سنج صوت  K&Bاستفاده شد .در عین
حال براساس مدل های ارتباطي ،با استفاده از پرسش نامه ارتباطي که توسط جرابک منتشر گردید اطالعاتي که فرد از
طریﻖ حواس پنجگانﺔ خود به دست ميآورد جمﻊ آوری گردید .تجزیه و تحلیل دادههای جمﻊ آوری شده با استفاده از
نرم افزار آماری  SPSSو آزمونهای آماری کای اسكوور و فیشر صورت گرفت.
نتایج  :براساس یافته های پژوهش عامل سن بر روی درک پیام ،عامل وضعیت تاهل بر روی مولفه گوش دادن و عامل
شیفت کاری بر روی مولفه تنظیم عواطف اثرگذاری معناداری نشان داد ( .)p<0.05اختالف معناداری در متغیرهای
بینش و قاطعیت بین دو گروه مورد و شاهد مشاهده نشد ( .)p>0.05اما میانگین متغیر درک پیام در گروه مورد
( )14.40±1.66به طور معناداری بیشتر از گروه شاهد ( )1.59±12.89بود ( )p<0.001که این موضوع نشاندهندهی
اثرگذاری تراز شدت صوت بر روی افزایش میزان درک پیام کارگران است.
نتیجه گیری  :با توجه به باال بودن تراز فشار صوت در برخي از واحدهای کاری صنایﻊ فوالدسازی و همچنین معناداری
ارتباط مولفه درک پیام در گروه شاهد  ،اقدامات مدیریتي پیشگیرانه مؤثر در جلوگیری از خسارات اقتصادی و سالمتي
و بهداشتي پیشنهاد گردیده است.
واژگان کلیدی  ، ISO9612 :تراز فشار صوت ،مهارت ارتباطي ،درک پیام
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بررسی ارتباط بین استرس های شغلی و حوادث ناشی از کار در کارگران صنعت بشکه سازی
هادی علیمرادی ، 1علیرضا آجدانی ، 2مهسا نظری، 3محمد شروین بینا

4

 . 1کارشناسي ارشد مهندسي بهداشت حرفه ای،مرکز تحقیقات بهداشت حرفه ای ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي شهید صدوقي
یزد ،ایران
 .2دکتری پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ،ایران
 .3کارشناسي ارشد مهندسي بهداشت حرفه ای،مرکز تحقیقات بهداشت حرفه ای ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي شهید صدوقي
یزد ،ایران nazarimahsa95@yahoo.com
.4کارشناسي ارشد دانشگاه غیر انتفاعي صفاهان اصفهان

زمینه و هدف  :خطاهای انساني عمده ترین علت رخداد حوادث شغلي هستند که عمدت ًا به دلیل استرس های شغلي
رخ مي دهند .ارتباط بین استرس های شغلي و حو ادث حین کار کم تر مورد توجه قرار گرفته و در کارکنان صنایﻊ بشكه
سازی تا کنون مطالعه ای در این مورد منتشر نشده است  .هدف این مطالعه تعیین ارتباط بین استرس های شغلي و
حوادث ناشي از کار در کارکنان شرکت بشكه سازی ،که یكي از مهم ترین شرکت های مربوطه در کشور و خاورمیانه
محسوب مي شود ،است.
مواد و روش ها  :در این مطالعه  100فرد دارای سابقه حادثه شغلي طي یک سال قبل از مطالعه به عنوان گروه مورد
و  508نفر فرد فاقد حادثه ی شغلي در همان زمان به عنوان گروه شاهد از میان  199نفر کارکنان در معرض خطر حوادث
شغلي شرکت سایپا انتخ اب شدند .برای سنجش استرس شغلي استفاده و اعتبار Belkic Occupational Stress
 Index: OSIاز پرسش نامه ی نمایه ی استرس شغلي بل کیک داده های مربوطه با استفاده از آزمایش کراتینین،
کورتیزول و  17کتواستروئید ادرار  24ساعته در گروهي از افراد مورد مطالعه سنجیده شد .انواع عوامل استرس زای شغلي
مشخص و نسبت شانس رخداد حادثه ی شغلي در جمعیت مورد مطالعه در ارتباط با استرس شغلي تعیین شد.
نتایج  :میزان شیوع استرش شغلي در جمعیت شاهد  25.5درصد و در جمعیت مورد  45.1درصد بود  .مهمترین عوامل
استرس زای شغلي فشار زمان  88.1درصد ،نحوه ی پرداخت و ارزیابي کارکنان  66.4درصد وتعامل کارکنان باسایر هم
کار ان یا ماشین آالت  55.3درصد بود .نسبت شانس رخداد حادثه ی شغلي در گروه در معرضِ استرسِ بیشتر معادل 3
درصد (حدود اطمینان  95درصد معادل  1.2تا  2.3بود .افراد جوان تر و کارکنان کم تجربه تر بیشتر در معرض استرس
شغلي بودند.
نتیجه گیری  :با توجه به افزایش تولید بشكه سازی در کشور و باال بودن میزان شیوع استرس شغلي در کارکنان این
صنایﻊ ،لزوم پرداختن به روش های کنترل و پیشگیری این گونه استرس ها ضروری است  .کاهش استرس شغلي کارکنان
این صنایﻊ عالوه بر کاهش حوادث شغلي ،به میزان حداقل  12درصد موارد در افزایش رضایت مندی شغلي و بهره وری
نیز تأثیر قابل توجهي خواهد داشت .ضمن آن که در کاهش سایر بیمار یهای شغلي که ارتباط آنها با استر سهای شغلي
ثابت شده است نیز مؤثر خواهد بود.
واژگان کلیدی  :استرس شغلي ،حوادث شغلي ،بهره وری  ،بشكه سازی
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ارزیابی کنتراست درک موانع جاده ای در ورودی تونل ها
احمد مهری

1

 . 1دانشجوی دکترا مهندسي بهداشت حرفه ای ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي همدان ahmadmehri10@yahoo.com

زمینه و هدف :کنتراست درک از اصطالحات فیزیولوژیكي مي باشد که در اثر اختالف درخشندگي بین شي و زمینه در شبكیه
ﭼشم ایجاد مي گردد .در حین رانندگي ،برخي از عو امل محیطي همچون درخشندگي ناشي از سطوح انعكاسي و منابﻊ نوری
سبب کاهش کنتراست درک موانﻊ جاده شده که ﭼنانچه از حد معیني باالتر رود باعث ایجاد خیرگي ناتوان کننده مي گردد که
نتیجه آن ناتواني راننده در دیدن اشیا و موانﻊ احتمالي در جاده ها مي باشد.
مواد و روش ها :در این مطالعه با استفاده از دستگاه لوکس متر مدل  EC1و دستگاه لومینانس متر مدل S3شرکت
 ،HAGNERمانعي با ضریب انعكاس  20درصد تهیه شد .مانﻊ مورد نظر در ورودی تونل قرار گرفت و درخشندگي ذاتي مانﻊ و
جاده اندازه گیری شد .سپس با توجه به شرایط محیطي تونل و عملكرد ذهني و حرکتي رانندگان فاصله توقف ایمن تعیین و با
استفاده از دستگاه لومینانس متر در فاصله توقف ایمن از ورودی تونل ،عواملي محیطي ایجاد کننده خیرگي ناتوان
کننده(درخشندگي اتمسفری ،شیشه خودرو  ،درخشندگي معادل) اندازه گیری شد.
نتایج :در این مطالعه کنتراست درک مانعي با ضریب انعكاس  20درصد و به فاصله توقف ایمن از ورودی تونل  2/8درصد
تعیین شد.
نتیجه گیری :مقایسه کنتراست درک مانﻊ مورد نظر( 2/8درصد) در ورودی تونل مورد مطالعه با حداقل کنتراست توصیه
شده  28(CIEدرصد) ،نشان دهنده عدم درک مانﻊ توسط رانندگان مي باشد .بنابراین پیشنهاد مي گردد که با اقدامات
اصالحي از افزایش پتانسیل حوادث رانندگي در ورودی تونل مورد مطالعه جلوگیری بعمل آید.
واژگان کلیدی :کنتراست درک ،مانﻊ ،تونل های جاده ای ،درخشندگي
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عوامل موثر بر فرهنگ ایمنی و راهکارهای ارتقاء آن در صنایع :مروری بر مطالعات انجام شده
در ایران
مهدی جعفری ندوشن ، 1محمد محمدی ، 2معین نعمتی ، 3مهدی قدسی

4

 .1دانشجوی کارشناسي ،رشته بهداشت حرفه ای ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي یزدmjn495@gmail.com
 .2دانشجوی کارشناسي ،رشته بهداشت حرفه ای ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي یزد
 .3دانشجوی کارشناسي ،رشته بهداشت حرفه ای ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي یزد
 .4دانشجوی کارشناسي ،رشته بهداشت حرفه ای ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي یزد

زمینه و هدف  :با وجود پیشرفت های زیاد در علم ایمني ،هنوز نرخ حوادث غیرقابل قبول ميباشد .بررسي حوادث نشان
مي دهد که بیش از  90درصد حوادث صنعتي به عامل انساني مربوط است .تجارب دهه های اخیر نشان مي دهد برای
بهبود وضعیت موجود ،استفاده از تجهیزات ایمني به تنهایي کافي نميباشد .در همین راستا فرهنگ ایمني یكي از ﭼندین
ایده ای است که میتواند به سازمان ها در دستیابي به استاندارد های باالتری از ایمني کمک کند .مطالعه حاضر با هدف
مرور مطالعات گذشته و به اشتراک گذاشتن یافته های مفید مطالعات در زمینه عوامل موثر بر فرهنگ ایمني و راهكارهای
ارتقاء آن انجام شد.
مواد و روش ها  :در این مطالعه به منظور یافتن مطالعات مرتبط ،جستجو از طریﻖ پایگاه های اطالعاتي معتبر داخلي
شامل  IranMedex ،SID ،Magiranو پایگاه های بین المللي انگلیسي زبان شامل ،Scopus ،Google Scholar
 PubMedو  Science Directبا کلید واژه های فارسي فرهنگ ایمني ،ایمني ،ارتقا فرهنگ ایمني و کلید واژه های
انگلیسي " "Safety cultureو " " Safetyانجام شد.
نتایج  :پس از جستجو 59 ،ﭼكیده مقاله یافت شد 27 .عنوان مقاله به دلیل اینكه در راستای اهداف مطالعه و معیار
های ورود به مطالعه نبودند ،حذف شدند .پس از بررسي  32ﭼكیده به صورت مستقل 25 ،متن مقاله انتخاب و با مطالعه
دقیﻖ آنها در نهایت  20مقاله در راستای کامل موضوع مورد مطالعه انتخاب شدند.
نتیجه گیری  :با تحلیل نتایج مشخص شد ﭼهار عامل تعهد مدیریت ( ،)%17.4سابقه کار ( ،)%17.4داشتن سابقه حادثه
( )%13و تحصیالت ( )%8.7از مهم ترین عوامل موثر بر فرهنگ ایمني در صنایﻊ ایران بودند .همچنین اغلب مطالعات به
منظور ارتقاء فرهنگ ایمني عواملي نظیر باور و تعهد مدیران به ایمني و ایمن کار کردن ( ،)%39.3اجرای برنامه های
مناسب آموزشي ( )%39.3و تدوین دستورالعمل های ایمني مناسب ( )%17.9را پیشنهاد نموده اند.
واژگان کلیدی  :فرهنگ ایمني ،ایمني ،ارتقاء فرهنگ ایمني ،صنایﻊ ،ایران
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بررسی روند اپیدمیولوژیک حوادث ناشی از کار در استان سیستان و بلوچستان 1397
محمد ذاکر شیخ زاده ،1محمد امیر زارع هرفته ،2مصطفی پیوند

3

 .1کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست ( ،)HSEاداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعي زاهدان ،ایران
 .2کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست ( ،)HSEدانشگاه علوم پزشكي زاهدان ،زاهدان ،ایرانamir.khashi.1000@gmail.com
.3کارشناس ارشد اپیدمیولوژی ،کمیته تحقیقات دانشجویي ،دانشگاه علوم پزشكي زاهدان ،زاهدان ،ایران

زمینه و هدف :امروزه با پیشرفت و توسعه جوامﻊ صنعتي ،وقوع حوادث ناشي از کار نیز رو به افزایش است .آسیب ناشي از کار
یكي از مشكالت مهم کشورهای در حال توسعه است .پیشگیری و کنترل حوادث مستلزم بررسي و تحلیل به موقﻊ و اجرای اقدام
کنترلي الزم مي باشد ،اولین قدم در زمینه تصمیم گیری در حل این مشكل ،بررسي وضعیت آسیب های ایجاد شده ناشي از
کار و مشخصات آن است .از این رو ،تحقیﻖ حاضر با هدف تعین روند اپیدمیولوژیک حوادث ناشي از کار در استان سیستان و
بلوﭼستان انجام شد.
مواد و روش ها :این مطالعه از نوع توصیفي -تحلیلي است که روند حوادث شغلي را در استان سیستان و بلوﭼستان درسال
 1397مورد بررسي قرار داد .پس از اخذ مجور های الزم و رعایت مالحظات اخالقي مرتبط ،پژوهشگران به صورت حضوری به
ادره کل تعاون کار و رفاه اجتماعي مراجعه نموده و تمام آمار ثبت شده در بازه زماني  1397/1/1لغایت  1397/12/29به صورت
سرشماری و طبﻖ گزارش حوادث شغلي ،موجود در سامانه ثبت اطالعات استخراج و سپس شاخصهای حادثه محاسبه گردید.
دادهها با استفاده از نرمافزار  spss -16مورد تحلیل قرار گرفتند.
نتایج :از  57مورد حادثه ثبت شده در سامانه ،بیشترین حوادث در ساعت  13-10روی داده بود  .)38%/5(22شرکت های
فردی و غیر رسمي بیشترین سهم بروز حوادث  )% 65/0( 37را داشتند نوبت کاری کارگاه اول  )% 82/4( 47بیشترین گروه
سني آسیب دیده  29-25سال و  44 – 40سال  )% 17/5( 10بود .باالترین میزان حادثه در شهر زاهدان با  31مورد و کمترین
آن در شهر زابل رخ داده بود .بیشترین فراواني حوادث ناشي از کار بر حسب عوامل وقوع به ترتیب ،آتش سوزی ،خفگي ،تماس
با مواد شیمیایي خطرناک ،گیرکردن داخل یا بین اشیاء و ماشین ،مسمومیت حاصل از مواد شیمیایي ،انفجار ،تماس با اجسام
و سطوح داغ و سقوط بود.
نتیجه گیری :با توجه به یافته های مطالعه حاضر ،بروز حوادث شغلي رو به افزایش است ،لذا توجه کارفرمایان و متصدیان
مشاغل به الزام دستورالعمل ها بهداشتي ،تامین وسایل حفاظت فردی و تشویﻖ کارگران در مورد استفاده از عینک های محافظ
و افزایش آگاهي آنان در مورد استفاده صحیح وسایل ایمني ضروری بنظر مي رسد و نیاز به یک برنامه جامﻊ ملي پیشگیری از
حوادث و کاهش خسارات ناشي از آنها دارد .از جمله ای ن برنامه مي توان به تدوین برنامه های آموزشي ،بهداشتي ،مدیریتي و
پژوهش های زیر بنایي طرح ریزی اشاره کرد تا بتوان ،تاثیر تدابیر بهداشت حرفه ای را در قالب کاهش سوانح شغلي در سطح
کشور و استان شاهد بود.
واژگان کلیدی :حادثه شغلي ،حادثه ،کارگران ،حوادث حین کار
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بررسی عوامل موثر بر بروز حوادث شغلی در استان سیستان و بلوچستان 1397
محمد ذاکر شیخ زاده ،1محمد امیر زارع هرفته ،2مصطفی پیوند
.1کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست ( ،)HSEاداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعي زاهدان ،ایران

3



 .2کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست ( ،)HSEدانشگاه علوم پزشكي زاهدان ،زاهدان ،ایرانamir.khashi.1000@gmail.com

.3کارشناس ارشد اپیدمیولوژی ،کمیته تحقیقات دانشجویي ،دانشگاه علوم پزشكي زاهدان ،زاهدان ،ایران

زمینه و هدف :حوادث شغلي به عنوان یكي از مهمترین دالیل معلولیت ها ،مرگ ومیر و تحمیل خسارتهای انساني و مالي
در کشورهای در حال توسعه ميباشد .آسیب های شغلي از مشكالت جوامﻊ بشری بوده اند ،که با صنعتي شدن جوامﻊ خصوصاً
در کشورهای در حال توسعه ،تشدید شده اند .شناسایي محتملترین عوامل خطر در بروز حوادث ناشي از شغل ميتواند به عنوان
پایها ی برای پیشگیری و یا کاهش شدت آن در نظر گرفته شود .لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل موثر بر بروز حوادث
شغلي در استان سیستان و بلوﭼستان انجام شد.
مواد و روش ها :این مطالعه توصیفي-تحلیلي به روش دادهکاوی انجام شد .پس از اخذ مجور های الزم پژوهشگران به صورت
حضوری به سازمان تعاون ،کار و رفاه اجتماعي مراجعه نموده و تمام آمار ثبت شده سامانه جامﻊ در بازه زماني  1397/1/1لغایت
 1397/12/29به صورت سرشماری استخراج و وارد نرم افزار  spss-ver 16شد و با استفاده از تست های توصیفي نظیر فراواني
و درصد و آزمون های پارامتریک و نا پارامتریک تحلیل شد .سطح معنيداری آماری  0/05در نظر گرفته شد.
نتایج :در مجموع تعداد  57کارگر حادثه دیده در سامانه ثبت شده بودند .که  )% 98/2( 56مرد بودند .حوادث ناشي از ساختمان
سازی بیشتر وقوع حادثه )% 52/6( 30را داشت .بیشترین اندام آسیب دیده دست  )% 35/0( 20و سر  )% 19/2(11بود .فراواني
حوادث ناشي از کار بر حسب علت وقوع حادثه به ترتیب ،عدم نظارت بر کارگاه توسط کارفرما ،عدم آموزش کارگر ،دستگاه بدون
حفاظ یا دارای نقض فني سهل انگاری و بي احتیاطي حادثه دیده ،عدم استفاده از وسایل استحفاظي فردی توسط کارگر ،عدم
تهیه و تحویل دستورالعمل های بهداشتي و وسایل حفاظت فردی بود .نتایج نشان داد که بین ،جنس ،سن و شیفت کاری ارتباط
معنيدار وجود دارد.
نتیجه گیری :نتایج نشان مي دهد که بروز حوادث شغلي رو به افزایش است .لذا توصیه میشود برنامه ها ایمني و راهكارهای
پی شنهادی بیشتر در صنعت مورد توجه قرار گیرد و نیاز است سیاستگذاران ،مدیران و شرکتهای بیمه با بهرهگیری از ﭼنین
الگوهایي ميتوانند راهكارهای مناسب جهت جلوگیری از وقوع حوادث ارایه نمایند .انجام برنامه های آموزشي عمومي و تخصصي
مدواوم برای حفاظت از کارگران در مقابل حوادث حین کار همﭼنین نزدیک کردن نوع وظیفه محوله با آموزش حرفهای افراد
نیز در پیشگیری بسیار موثر و ضروری است.
واژگان کلیدی :حوادث ناشي از کار ،روند اپیدمیولوژیک ،پیشگیری از حوادث
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مرور روایتی بر سم شناسی نانوذرات و اثرات بهداشتی آنها بر انسان
1

نگین رستگار

 .1دانشجوی کارشناسي ارشد ،رشته بهداشت حرفه ای ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي تهران
negin.rastegar93@gmail.com

زمینه و هدف  :فناوری نانو تولید مواد در مقیاس نانو و بهرهبرداری از خواص توسعهیافته آنها است .یک نانوذره به
ذرهای گفته ميشود که ابعادی کمتر از  100نانومتر داشته باشد .امروزه نانوذرات کاربرد گستردهای در علوم مختلف از
جمله الكترونیک ،مكانیک ،زیستشناسي ،پزشكي و شیمي دارند .بسته به نوع تولید ،نانوذرات ميتوانند از طریﻖ
استنشاقي ،پوستي و گوارشي وارد بدن شوند که به دلیل تنوع زیاد نانوذرات و خصوصیات آنها اطالعات اندکي در مورد
اثرات سمشناسي و زیستي نانوذرات ،خصوصاً در رابطه با راههای تماس و انتقال آنها به بدن و پاسخ بدن به نانوذرات
وجود دارد .اندازه ذره ،سطح ناحیه ای و سطح شیمیایي به عنوان عوامل کلیدی در ایجاد اثرات بهداشتي و سمشناسي
مطرح هستند و افرادی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در معرض آلودگي نانوذرات هستند ممكن است به بیماریهای
التهابي ،گوارشي ،پوستي ،سرطان و بیماری شدید ریوی مبتال شوند.تحقیقات در زمینه نانو و توسعه و ارتقای این فناوری
بهطور گستردهای در دهه های اخیر افزایش یافته است ولي اطالعات کمي در زمینه خطرات بالقوه انساني وجود دارد.
گرﭼه فناوری نانو باعث انقالب و تحول گستردهای در بسیاری از زمینهها شده است ،با اینحال کاهش سمیت و خطرات
مواجهه با نانوذرات از اهداف اصلي این حوزه است.
مواد و روش ها  :مروری روایتي حاضر با استفاده از مقاالت و کتاب های ﭼاپ شده در پایگاه داده هایPUBMED :
 ، Google Scholar ،سایت فناوری نانو و مجالت علمي معتبر در این حوزه و ...از  340پژوهش 5 ،کتاب و  55مقاله
انتخاب شده را که در سال های 2000تا  2020به ﭼاپ رسیده بودند ،برای نگارش مرور حاضر وارد مطالعه کردیم.
کلیدواژه های استفاده شده برای جستجوی مقاالت انگلیسي و فارسي زبان عبارت بودند از :سم شناسي نانوذرات ،نانوذرات
فلزی ،نانوتك نولوژی در بهداشت حرفه ای ،اثرات سمي نانو ذرات و ، ...و سپس صحت انتخاب آنها را در سیستم آنالین
 ، (Medical Subject Headings )MeSHمجموعه واژگاني است که توسط کتابخانه ملي پزشكي ایاالت متحده
ایجاد شد تا در نمایهسازی مقاالت نشریات و فهرستگان کتابهای علوم زیستي به کار برده شود  ،با استفاده از ﭼكیده
انگلیسي پژوهش حاضر بررسي کردیم.
نتیجه گیری  :در سالهای اخیر فناوری نانو به دلیل ویژگيهای منحصربهفرد خود پیشرفت وسیعي در بسیاری از علوم
و صنایﻊ داشته است و این پیشرفت موجب نگرانيهایي در زمینه اثرات مضر نانوذرات بر انسان ،دام و محیط آنها ایجاد
کرده است .راههای اصلي مواجه جمعیت با نانوذرات از طریﻖ پوست ،تنفس و گوارش است که به دلیل داشتن ویژگيهای
فیزیكي و شیمیایي جدید در بعد نانو ،به عنوان یكي از آالیندههای مهم در ایجاد سمیت بر عضوهای مختلف بدن مطرح
هستند ،ارزیابي نوع مواجهه و شناسایي ویژگي های خطر برای نانوذرات ،نیازمند در نظر گرفتن ایمني افراد در طي تماس
شغلي برای تولید نانوذرات ،بسته به شرایط ساخت) ، (synthesisفرمولبندی) ، (formulationحملونقل ،ذخیره و
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طول مدت زمان تماس در مصرفکنندگان دارد  .بررسي نتایج مطالعات نشان دادند :پوست انسان به دلیل وسعت زیاد،
یكي از راههای در دسترس برای ورود نانومواد به بدن است که ميتواند به بخشهای عمقي و دروني بدن نفوذ کنند و
منجر موجب جهش در ژنهای سلولهای الیههای مختلف پوست شود ،عالوه براین ،نانوذرات قابلیت ورود به اعماق ریه
و ناحیه آلوئولي را داشته و توانایي جذب و انتقال مستقیم به سامانه عصبي مرکزی و مغز را از طریﻖ ناحیه بویایي دارند،
مواجهه با نانوذرات نیز منجر به تأثیرات مخربي بر سیستم قلبيعروقي ،از جمله :عملكرد غیرطبیعي قلبي و عروقي،
تشكیل لختههای خوني و ...ميشود و همچنین اثرات جهشزایي و ناقصالخلقهزایي (تراتوژنیسیتي) نانوذرات نیز گزارش
شده است.
واژگان کلیدی  :سم شناسي نانوذرات ،ایمني نانوذرات،مرور روایتي ،سمیت پوستي ،سمیت تنفسي،اثرات تراتوژني،
اثرات قلبي
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بررسی رابطه بین استرس شغلی و جو ایمنی بر حوادث ناشی از کار
(مطالعه موردی :در یک شرکت سیمان سیستان)
محمد امیر زارع هرفته ،1سمیه یدالهی فر ،1حسین یاوریان ،2مریم کیوانی پور ،3مصطفی پیوند

4

 .1کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست ( ،)HSEدانشگاه علوم پزشكي زاهدان ،زاهدان ،ایرانamir.khashi.1000@gmail.com
.2کارشناس ارشد آموزش بهداشت وارتقاء سالمت ،دانشگاه علوم پزشكي زاهدان ،زاهدان ،ایران
.3کارشناس مامایي ،دانشگاه علوم پزشكي زاهدان ،زاهدان ،ایران
.4کارشناس ارشد اپیدمیولوژی ،کمیته تحقیقات دانشجویي ،دانشگاه علوم پزشكي زاهدان ،زاهدان ،ایران

زمینه و هدف :جو ایمني ،مفهوم ﭼند بعدی سازماني است ،که بر رفتارهـای ایمـن کـارگران در سـطوح سـازماني ،گروهي و
فردی اثرگذار اسـت ،از طرفي استرس شغلي  ،نوعي اختالل مزمن رواني است که در اثر شرایط سخت کاری به وجود مي آید و
روی عملكرد فردی و سالمت جسمي و ذهني افراد تاثیر مي گذارد .لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین استرس شغلي
و جو ایمني بر حوادث ناشي از کار در شرکت سیمان سیستان انجام شد.
مواد و روش ها :در این مطالعه توصیفي-تحلیلي ،تعداد  139نفر از کارکنان شاغل در شرکت سیمان به روش نمونه گیری
آسان و در دسترس در سال  1396با رعایت موازین اخالقي ،شامل محرمانه بودن اطالعات و امكان ترک مصاحبه در هر زمان
وارد مطالعه شدند .ابزار گرد آوری داده با استفاده از ﭼک لیست استاندارد جمﻊ آوری شد .داده ها با استفاده از نرم افزار spss-
 ver 19و آمار توصیفي ،آزمون های آزمون های پارامتریک و ناپارامتری مورد تحلیل قرار گرفت.
نتایج :تعداد  139نفر مرد با میانگین سني  33/76±7/156سال وارد مطالعه شدند ،میانگین نمره جو ایمني121/11 ± 30/51
استرس شغلي میانگین نمره 45/84± 9/39بدست آمد و نتایج نشان داد که بین استرس شغلي و جو ایمني با حوادث ناشي از
کار رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد) .) p<0.05همچنین در گروهي از کارگران که سابقه حادثه داشتند ،میانگین نمرات
استرس باالتر بود و با باال رفتن میزان استرس شغلي ،میانگین جو ایمني روند کاهشي نشان مي داد .توزیﻊ فراواني حوادث در
این مطالعه به تفكیک علت حادثه نشان داد که  61/9درصد بر اثر بي احتیاطي 21/4 ،درصد بر اثر شرایط نا ایمن و  17/3درصد
بر اثر عدم استفاده از وسایل حفاظت فردی بوده است.
نتیجه گیری :براساس یافته های مطالعه بین استرس شغلي جو ایمني و ایجاد حادثه شغلي در این کارخانه ارتباط وجود داشت.
لذا نیاز است کارفرمایان و سیاستگذاران سالمت اقدامات موثر را در جهت بهبود جو ایمني در این کارخانه ایجاد نمایند ،از جمله
این سیاست ها مي توان به آموزش مسائل ایمني ،برگزاری کالس های تخصصي ایمني ،تنظیم زمان استراحت ،کار و ...اشاره
نمود.
واژگان کلیدی :استرس شغلي ،جو ایمني ،حوادث ناشي از کار
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ارزیابی ریسک خطرات زیست محیطی تجهیزات صنعت نورد گرم فوالد  FMEAو

& William

Fine

هادی علیمرادی ، 1مجید مکاری ، 2محمد مهدی میر صالحیان ،3مهسا نظری

4

 .1کارشناسي ارشد مهندسي بهداشت حرفه ای،مرکز تحقیقات گروه مهندسي بهداشت حرفه ای ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم
پزشكي شهید صدوقي یزد ،ایران
 .2کارشناسي ارشد ،مدیریت ایمني بهداشت و محیط زیست  HSEدانشگاه آزاد نجف آباد ،اصفهان
 .3کارشناسي ارشد ،مهندسي بهداشت حرفه ای ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي تهران
 .4کارشناسي ارشد مهندسي بهداشت حرفه ای ،مرکز تحقیقات گروه مهندسي بهداشت حرفه ای ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم
پزشكي شهید صدوقي یزد ،ایرانnazarimahsa95@yahoo.com

زمینه و هدف  :سر منشاء بسیاری از مخاطرات  ،ریسک ها و نارسایي های قابل توجهي نیز بوده اند .ارزیابي خطر روشي
سازمان یافته و نظام مند جهت شناسایي خطرات و برآورد خطر برای رتبه بندی تصمیمات  ،در راستای کاهش خطر به
حدی قابل قبول است .پژوهش حاضر با هدف شناسایي مخاطرات موجود در پروژه خط ریلي واحد نورد  650صنعت
فوالد اصفهان و با استفاده از روش  FMEAو  William & Fineکه هر دو کمي مي باشند ،انجام گرفت.
مواد و روش ها  :مطالعه حاضر بصورت مقطعي ( توصیفي) در سال  1398در نورد  650فوالد اصفهان انجام گرفت.
جامعه مورد بررسي شامل ﭼندین رده شغلي متفاوت در واحد نورد  650است که بصورت تصادفي انتخاب شدند .به منظور
شناسایي ریسک ها به کمک گروه اجرایي متشكل از نمایندگان بخش ها و ادارات طرح حاضر انجام گرفت .در این مطالعه
داده ها در واحدهای مختلف با استفاده از فرم مشخص شناسایي خطرات و ارزیابي ریسک مشاهده و ثبت گردید .این دو
روش با استفاده از شدت پیامد ،احتمال وقوع و میزان مواجهه ،ریسک ها را ارزیابي و محاسبه مي کند.
نتایج  :در این مطالعه بیش ازدویست ریسک شغلي شناسایي شد که از این تعداد  20ریسک (%) 1/32در وضعیت
اضطراری نیاز فوری به فعالیت های تصحیحي 94 ،ریسک( %) 12/89در وضعیت غیر طبیعي که نیازمند بررسي و توجه
هر ﭼه سریعتر مي باشند هم ﭼنین  86ریسک ()% 89/92در سطح ریسک طبیعي ( بایستي حذف شوند) قرار گرفتند.
نتیجه گیری  :عمده خطراتي که کارکنان نورد  650واحد فوالد اصفهان را تهدید مي کرد و از میزان ریسک بیشتری
برخوردار بود مي توان به خطرات مربوط به کار در ارتفاع و استنشاق گازو بخارات سمي را اشاره کرد ،لذا بهتر است
اقدامات فني مهندسي در واحدهای مختلف ذوب آهن به منظور کاهش سطح ریسک انجام شود.
واژگان کلیدی  :ارزیابي ریسک ،روش ویلیام فاین ،روش  ،Fmeaصنایﻊ تولیدی
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بررسی میزان مواجهات شغلی و عوامل تاثیر گذار برآن درکارکنان بیمارستان
علیرضا آجدانی ، 1هادی علیمرادی  ، 2مهسا نظری

3

 .1دکتری پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ،ایران
 . 2کارشناسي ارشد مهندسي بهداشت حرفه ای،مرکز تحقیقات بهداشت حرفه ای ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي شهید
صدوقي یزد ،ایران
 .3کارشناسي ارشد مهندسي بهداشت حرفه ای،مرکز تحقیقات بهداشت حرفه ای ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي شهید
صدوقي یزد ،ایرانnazarimahsa95@yahoo.com

زمینه و هدف  :آسیب های ناشي از فرو رفتن سرسوزن و اجسام تیز به عنوان یكي از مخاطرات شغلي در بین کارکنان
بهداشتي -درماني شناخته شده است .عفونت های زیادی از جمله عفونت های منتقله از طریﻖ خون همچون HIV
(ویروس نقص ایمني انساني) و هپاتیت های  Bو  Cمي توانند از طریﻖ تماس تصادفي با خون یا سایر ترشحات فرد آلوده
انتقال یابند .هدف مطالعه حاضر بررسي فراواني مواجهات شغلي و عوامل مرتبط با آن در کارکنان یكي از بیمارستان های
خصوصي اصفهان بود.
مواد و روش ها  :این مطالعه مقطعي با حجم نمونه  189نفر در سال  1398در بیمارستان خصوصي اصفهان انجام شد.
شرکت کنندگان شامل پرستاران ،بهیاران ،نیروهای کمكي و ماماها بودند .در آنالیز داده ها عالوه بر روش های توصیفي
از روش رگرسیون لجستیک برای بررسي ارتباط متغیرهای مختلف با مواجهات شغلي استفاده گردید.
نتایج  :براساس نتایج بدست آمده ،شیوع مواجهه شغلي در بین کارکنان این بیمارستان  %79.92بود .تحلیل ﭼند متغیره
رگرسیون لجستیک نشان داد مردان به نسبت زنان و افراد با سابقه کار بین  10تا  15سال به طور معني داری بیشتر
دﭼار مواجهه شغلي (آسیب با سوزن) شده بودند %61.36 .از شرکت کنندگان هم در مورد مواجهات شغلي و نحوه برخورد
با آن آگاهي صحیح داشتند.
نتیجه گیری  :نتایج مطالعه حاضر نشان داد رخداد آسیب ناشي از سرسوزن یا مواجهات شغلي در این بیمارستان باال
مي باشد .مي توان نتیجه گرفت پیشگیری از مواجهات شغلي به عنوان یک جز الینفک برنامه های پیشگیری در محل
های کار ضروری و حیاتي است و آموزش کارکنان ارائه دهنده خدمات بهداشتي درماني در مورد شیوه های ایمني باید
یک فعالیت مداوم باشد.
واژگان کلیدی  :مواجهه شغلي ،آسیب بیمارستاني ،کارکنان بهداشتي ،خدمات درماني
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بررسی شیوع حوادث شغلی ناشی از افزایش دمای هوا (یک مطالعه سری-زمانی)
هادی علیمرادی ، 1علیرضا آجدانی ، 2مهسا نظری

3

 . 1کارشناسي ارشد مهندسي بهداشت حرفه ای،مرکز تحقیقات بهداشت حرفه ای ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي شهید صدوقي
یزد ،ایران
 .2دکتری پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ،ایران
 .3کارشناسي ارشد مهندسي بهداشت حرفه ای،مرکز تحقیقات بهداشت حرفه ای ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي شهید
صدوقي یزد ،ایران nazarimahsa95@yahoo.com

زمینه و هدف  :تغییرات آب و هوایي و به خصوص گرم شدن زمین خطرناک ترین عامل تهدیدکننده سالمتي برای
انسان است .حوادث شغلي به عنوان یک فاکتور موثر در نشان دادن نقش تغییرات دمایي در بروز اختالالت بر سالمتي
انسان مطرح شده است .هدف از انجام مطالعه تعیین ارتباط بین دمای هوا و رطوبت با تعداد حوادث شغلي ثبت شده در
صنایﻊ فوالدی استان اصفهان بود.
مواد و روش ها  :در این مطالعه پس از جمﻊ آوری داده های حوادث شغلي ،داده های هواشناسي از جمله دما ،رطوبت
و سرعت جریان هوا را در بازه زماني مشخص  2011تا  2017از اداره هواشناسي استان اصفهان و داده های حوادث
محیط کار صنایﻊ فوالد ,تجزیه و تحلیل آماری بر روی داده ها با استفاده از نرم افزار  STATAانجام گرفت.
نتایج  :در این مطالعه تعداد  2285حوادث از تاریخ  21مارچ  2011تا  21ژوئن  2017در سیستم اطالعات ایمني
بهداشت صنعت فوالدی استان اصفهان ثبت شده است .میانگین روزانه تعداد حوادث بدون در نظرگرفتن سال های 2011
و  2017به دلیل عدم همپوشاني ماههای سال ،در سال  2016بیشترین ( )1/41±0/001و در سال  2014کمترین
( )1/0±22/001تعداد مشاهده شد .بیشترین تعداد حوادث در ماه مي ( )2017و کمترین تعداد در ماه فوریه ()2017
مشاهده شد .در آنالیز امواج گرمایي افزایش معناداری نسب به روزهای بدون امواج گرمایي ( RR 1.21; CI %95 1.08:
 )1.37نشان داده شده است.
نتیجه گیری  :در این مطالعه با گذشت از سال  2015روند تاثیر گذاری دمای هوا بر بروز حوادث مستقیم بود و متغیر
سرعت جریان باد نیز از سال  2016بر میزان حوادث محیط کار تاثیرگذار بوده است .لذا فراهم کردن هرﭼه بیشتر
تمهیدات مدیریتي با توجه به افزایش دمای هوای منجر به کاهش حوادث و هزینه های ناشي از کار مي شود.
واژگان کلیدی  :دمای هوا  ،حوادث  ،مطالعه سری زماني ،اصفهان

212

شناسایی و ارزیابی مخاطرات واحد های عملیاتی کارخانه بافندگی با استفاده از
روش HAZID
پیمان خالقی دهآبادی ،1بهنام مرادی

2

.1دانشجوی کارشناسي ارشد ،مدیریت سالمت ،ایمني و محیط زیست ،دانشكده بهداشت  ،دانشگاه علوم پزشكي کاشان
. 2کارشناسي ارشد ،مدیریت سالمت ،ایمني و محیط زیست ،دانشكده بهداشت و ایمني ،دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي تهران
b.moradi@sbmu.ac.ir

زمینه و هدف :فعالیت های صنعتي دارای مخاطراتي مي باشند که باید به درستي شناسایي ،ارزیابي و کنترل شوند .ﭼرا
که یكي از مهمترین ﭼالش هایي است که سازمان ها و مدیران با آن درگیراند .بنابراین سازمانها نیازمند روشي هستند که
بتوانند مخاطرات را مدیریت و از بروز حوادث فاجعه بار جلوگیری کنند .این پژوهش با هدف شناسایي و ارزیابي مخاطرات
واحدهای عملیاتي یک کارخانه بافندگي با استفاده از روش شناسایي خطر (  ) HAZIDانجام شد.
مواد و روش ها :در این پژوهش ،واحدهای عملیاتي  4سالن مجزا یک کارخانه بافندگي در سال  1396مورد بررسي
قرار گرفت .پس از تشكیل تیم ارزیابي ریسک ،مخاطرات تمامي فعالیت های پر خطر موجود در واحدهای مدنظر شناسایي
شد .عدد ریسک با حاصل ضرب سه پارامتر احتمال وقوع ،شدت پیامد و میزان تماس محاسبه شد که جهت تعیین
پارامترهای ذکر شده از مشاهده ،مصاحبه ،بررسي مستندات و تكمیل ﭼک لیست ها استفاده شد .پس از آن با تعیین
ریسک های غیر قابل قبول اقدامات پیشگیرانه و اصالحي جهت کاهش سطح آنها پیشنهاد و اجرا گردید .تمامي محاسبات
با استفاده از نرم افزار  Excelانجام شد.
نتایج :یافته ها نشان داد در  4سالن مورد بررسي مجموع ًا  92مخاطره شناسایي شد که از این تعداد )٪79/34( 73
ریسک در سطح غیر قابل قبول )٪16/30(15 ،در سطح نامطلوب )٪3/26( 3 ،قابل قبول با تجدید نظر و )٪1/08( 1
جزئي بودند .همچنین سطح ریسک اکثر مخاطرات شناسایي شده در سطح بسیار باال قرار دارد که برای هر کدام از
مخاطرات شناسای شده اقدامات اصالحي مناسبي ارائه گردید.
نتیجه گیری :نتایج این مطالعه نشان داد ،با توجه به باال بودن سطح ریسک اکثر مخاطرات شناسایي شده ،باید هرﭼه
سریعتر اقدامات تدوین شده به منظور مدیریت آنها در دستور کار قرار گیرد ﭼرا که اجرای اقدامات اصالحي منجر به
کاهش سطح ریسک مخاطرات موجود به سطح قابل قبول خواهد شد و این امر به نوبه خود باعث پیشگیری و کاهش
بروز حوادث ناگوار مي شود.
واژگان کلیدی  :ارزیابي ریسک ،شناسایي مخاطره ،HAZID ،اقدامات اصالحي
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بررسی میزان آگاهی و عملکرد کشاورزان شهرستان لردگان از مسائل بهداشت حرفه ای
کشاورزی
بیژن امیری ابراهیم محمدی ،1سمیرا برکات ،2یزدان محمودیان ،3یحیی احمدی آموئی ،4بهنام مرادی

5

 .1کارشناسي ،مهندسي بهداشت حرفه ای و ایمني کار ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي ایالم
.2کارشناسي ارشد ،مهندسي بهداشت حرفه ای و ایمني کار ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
.3دانشجو کارشناسي ارشد ،مهندسي بهداشت محیط ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي جندی شاپور اهواز
.4دانشجو کارشناسي ارشد ،مدیریت سالمت ،ایمني و محیط زیست ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
 .5کارشناسي ارشد ،مدیریت سالمت ،ایمني و محیط زیست ،دانشكده بهداشت و ایمني ،دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي تهران
b.moradi@sbmu.ac.ir

زمینه و هدف  :حرفه کشاورزی به عنوان یكي از قدیمي ترین مشاغلي است که با بسیاری از عوامل زمینه ساز خطر آفرین به
طور همزمان همرا ه مي باشد .بنابراین کشاورزان به دلیل مواجه با عوامل زیان آور شغلي در معرض ابتال به انواع بیماریها و
صدمات قرار دارند .این مطالعه با هدف بررسي میزان آگاهي و عملكرد کشاورزان شهرستان لردگان از مسائل بهداشت حرفه ای
کشاورزی انجام شد.
مواد و روش ها  :در این مطالعه توصیفي -مقطعي 128 ،نفر از کشاورزان شهرستان لردگان به صورت نمونه گیری تصادفي
انتخاب و بررسي شدند .به منظور گردآوری داده ها پس از تهیه لیست کشاورزان از اداره جهادکشاورزی شهرستان از پرسشنامه
محقﻖ ساخته استفاده شد که روایي و پایایي آن با کمک متخصصان اثبات شد .کلیه اطالعات از طریﻖ مصاحبه و با نظارت
محقﻖ جمﻊ آوری و ثبت شد .داده های جمﻊ آوری شده از طریﻖ نرم افزار آماری  SPSSبا آزمون های آماری مناسب تجزیه و
تحلیل شد (.)p≤0.05
نتایج  :یافته ها نشان داد که از افراد مورد بررسي ٪90/60متاهل و ٪9/40مجرد و میانگین سابقه کاری آنها ()13/92±7/33
سال است .ازکل افراد مورد مطالعه  ٪56/20باسواد و  ٪43/80بي سواد بود .همچنین از لحاظ سطح آگاهي از مسائل بهداشت
حرفه ای ٪12/50دارای آگاهي ضعیف ٪75 ،دارای آگاهي متوسط و  ٪12/5دارای سطح آگاهي خوب و از منظر عملكرد٪16/40،
دارای عملكرد ضعیف ٪70/30 ،عملكرد متوسط و  ٪13/3عملكرد خوب داشتند .درکل در بین کشاورزان میانگین آگاهي و
عملكرد از مسائل بهداشت حرفه ای به ترتیب ( )100/56±3/55و ( )32/47±3/98بود.
نتیجه گیری  :مطابﻖ یافته ها کشاورزان از آگاهي و عملكرد متفاوتي در خصوص مسائل مرتبط با بهداشت حرفه ای کشاورزی
برخوردار هستند .بنابراین الزم است به منظور باال بردن سطح آگاهي و عملكرد کشاورزان ،نهاد های مرتبط بر آموزش های
مناسب و شیوه های درست آموزشي متمرکز و کشاورزان را بصورت برنامه ریزی شده پایش نمایند.
واژگان کلیدی  :آگاهي و عملكرد ،بهداشت حرفه ای ،کشاورزی ،شهرستان لردگان
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بررسی ارتباط ریسک ابتال به آسیب های اسکلتی – عضالنی و استرس شغلی در پرستاران
سمیرا برکات ،1بهنام مرادی

2

.1کارشناسي ارشد ،مهندسي بهداشت حرفه ای ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
. 2کارشناسي ارشد ،مدیریت سالمت ،ایمني و محیط زیست ،دانشكده بهداشت و ایمني ،دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي تهران
b.moradi@sbmu.ac.ir

زمینه و هدف  :آسیب های اسكلتي – عضالني و استرس شغلي یكي از شایﻊ ترین عوارض در محیط های کاری محسوب مي
شوند و پرستاران به دلیل ماهیت کاریشان از این عوارض مستثني نیستند .این مطالعه با هدف تعیین ارتباط ریسک ابتال به
آسیب های اسكلتي – عضالني و استرس شغلي در پرستاران انجام شد.
مواد و روش ها  :مطالعه حاضر توصیفي -تحلیلي است و بر روی  90نفر از پرستاران شاغل در یكي از بیمارستان های شهر
اصفهان انجام شد .ابتدا برای تعیین شیوع آسیب های اسكلتي – عضالني از پرسشنامه نوردیک استفاده شد؛ سپس ارزیابي
ریسک ابتال به آسیب های اسكلتي  -عضالني در بین کارکنان به روش  QECبا مشاهده مستقیم محقﻖ به مدت  20تا 30
دقیقه صورت گرفت؛ برای بررسي دقیﻖ تر از هر وضعیت بدن ،یک یا ﭼند عكس نیز تهیه شد .همچنین با استفاده از پرسشنامه
استاندارد استرس شغلي  ، HSEاسترس پرستاران مورد بررسي قرار گرفت .داده های جمﻊ آوری شده از طریﻖ نرم افزار آماری
 SPSS- 21تجزیه و تحلیل شد.
نتایج  :پرستاران در طي  12ماه گذشته در نواحي کمر( ،)٪66/6گردن ( ،)٪55/45شانه ( )٪47/67و در طي  7روز گذشته در
نواحي مچ دست ( ،)٪62/7کمر ( )٪51/5و گردن ( )٪47/6بیشترین شیوع آسیب های اسكلتي – عضالني را داشتند .میانگین
نمره  109/22±6/9 ،QECو میانگین نمره استرس شغلي  1/62±0/86بود .نمره نهایي  QECبا استرس شغلي دارای رابطه
معنادار و غیر مستقیم بود ( R = - 0/65و .)PValue> 0/001
نتیجه گیری  :با افزایش نمره  QECکه به معنای افزایش ریسک ابتال به آسیب های اسكلتي – عضالني است؛ نمره استرس
کاهش یافت که بیانگر شرایط نامطلوب و استرسزای پرستاران مي باشد .بنابراین باید اقدامات اصالحي ارگونومیگي هر ﭼه سریﻊ
تر تدوین و اجرا گردد؛ همچنین برای شناخت منابﻊ استرسزا و بهینه سازی شرایط فیزیكي و رواني محیط کار و اجرای برنامه
های مداخالتي مناسب به منظور پیشگیری و کاهش آسیب های اسكلتي  -عضالني و استرس شغلي الزم است در جهت افزایش
سطح آگاهي پرستاران اقدامات الزم انجام گیرد.
واژگان کلیدی  :آسیب اسكلتي – عضالني ،استرس شغلي  ،HSEریسک ،پرستاران
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تجزیه وتحلیل حوادث شش ماهه دوم سال  1397یکی از صنایع استان کرمان
زهرا غفاری ، 1زهره مرتضی زاده ، 2مریم مفیدی

3

 . 1دانشجوی کارشناسي ارشد ،رشته بهداشت حرفه ای ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي کرمان zahraghaffari118@yahoo.com

 .2کارشناسي  ،رشته بهداشت حرفه ای ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي کرمان
 . 3کارشناسي  ،رشته بهداشت حرفه ای ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي کرمان

زمینه و هدف  :حوادث شغلي عالوه بر تحمیل خسارت بر منابﻊ انساني،هزینه های اقتصادی زیادی را نیز سبب میشود .
جراحات شغلي در اثر فاکتورهای سازماني و فردی رخ میدهد.تجزیه وتحلیل حادثه جهت پیشگیری از وقوع حوادث مشابه در
آینده بكارمي رود .وهمچنین به شناسایي عوامل موثر در حادثه کمک میكند .عواملي که در صورت شناسایي ،میتوانند منجر
به پیشگیری از وقوع حوادث مشابه در آینده شوند .در طي این فرایند علل حادثه شناسایي میگردد.لذا این مطالعه باهدف
تجزیه وتحلیل حوادث ثبت شده در یكي ازصنایﻊ استان کرمان انجام شد
مواد و روش ها  :جمﻊ آوری داده ها از روش بررسي اسناد موجود در صنعت مورد مطالعه جمﻊ آوری و ثبت گردیده .پس
از بازدید اولیه از بخشهای مختلف کارخانه و ارزیابي مقدماتي شرایط محیط کار ،پرونده پرسنلي کلیه افراد حادثه دیده به
همراه برگه ثبت حوادث که شامل اطالعات درباره زمان وقوع حادثه ،مشخصات شخص حادثه دیده ،گزارش مختصر از حادثه
به همراه علل وقوع حادثه در آن ثبت شده بود مورد بررسي قرار گرفت .تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از نرم افزار spss
صورت پذیرفت  .برای آنالیز از آمار توصیفي و برای مقایسه بین متغیرها از آزمون کای دو استفاده شده و سطح معني داری
را  0/05در نظر گرفتیم.
نتایج  :طبﻖ بررسیهای آمار حوادث  6ماه دوم سال  97مشخص شد که بیشترین حوادث مربوط به شیفت صبح وعصر،کم
ترین حوادث مربوط به شیفت شب است همچنین مشخص شد که با افزایش سابقه کار میزان حوادث هم بیشتر شده است،
با توجه به تحصیالت افراد مشخص شد که افرادی تحصیالت پایینتری دارند حوادث بیشتری برای آنها اتفاق افتاده است .
آزمون همبستگي نشان داد بین شیفت  ،سابقه کاری ،تحصیالت و حوادث ارتباط معنادار وجود ندارد.
نتیجه گیری  :مطابﻖ این پژوهش اصلي ترین علل بروز حوادث دخالت مهندسین در کار روتین کارگران در شیفت صبح
وهمچنین باافزایش سابقه کار به دلیل اینكه افراد فكر میكنند درکار خود ماهر هستند وایمني رارعایت نمیكنند وافراد با
تحصیالت پایین تر به علت دانش محدود درباره ی پروسه کاری باعث ایجادحوادث میشوند .اما به دلیل ثبت نكردن همه ی
حوادث به طور قطﻊ نمیتوان این عوامل را به عنوان علل حادثه برشمرد.
واژگان کلیدی  :تجزیه وتحلیل  ،حوادث شغلي ،صنایﻊ SPSS،
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شناسایی وارزیابی ریسک خطرات شغل آپاراتی سنگین در یکی از صنایع معدنی استان کرمان
به روشJHA
زهره مرتضی زاده ، 1زهراغفاری ، 2مریم مفیدی

3

 . 1کارشناسي  ،رشته بهداشت حرفه ای ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي کرمان zohreh.mortezazadeh1394@gmail.com

 .2دانشجوی کارشناسي ارشد ،رشته بهداشت حرفه ای ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي کرمان
 .3کارشناسي  ،رشته بهداشت حرفه ای ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي کرمان

زمینه وهدف :باتوجهبهخطراتوحوادثگزارششدههنگامتعویضالستیک ماشین آالت سنگین نظیر تراک و
دامپتراک،باشناسایي این خطرات ميتوان از حوادث پیشگیری کرد.با این توصیف امروزه برای شناسایي وبررسي خطرات
روشهای متفاوتي وجود دارد که از آن جمله ميتوان به روش آنالیز ایمن شغلي اشاره کرد .این مطالعه با هدف شناسایي
خطرات و ارزیابي ریسک شغل آپاراتي سنگین با استفاده از تكنیک آنالیز ایمني شغلي در یكي از صنایﻊ معدنياستان
کرمانانجام شد.
مواد و روش ها  :شناسایي خطرات بالقوه و ارزیابي سطح ریسک شغل آپاراتي ازطریﻖ مصاحبه با افراد انجام دهنده
کار یا سرپرست وی،مشاهده نحوهی انجام کار توسط کارگر،همچنین مطالعه شرح و دستورالعمل های شغلي وبررسي
فیلم های ویدیویي وعكس های گرفته شده صورت گرفت و سپس آن شغل را به مراحل پيدرپي شكسته ،سطح ریسک
با توجه به دو پارامتر شدت و احتمال خطرزایي آنها به دست آمد و در نهایت با توجه به کد ارزیابي ریسک و الویت بندی
آنها ،اقدامات کنترلي ارائه شد.
نتایج  :براساس نتایج حاصل از مطالعه6وظیفه و24زیروظیفه شغل آپاراتي ،از مجموع 112خطر شناسایي شده بااحتساب
تكرار که پس از آنالیز خطرات و ارزیابي ریسک آنها  ،بهدست آمدکه41/96درصد از خطرات شناسایي شده در سطح غیر
قابلتحمل و  58/04درصد از از خطرات در سطح قابلتحمل قرار گرفتهاندومشخصگردید که نقش اعمال ناایمن در
خطرهای مربوط به شغل مهمتر است.
نتیجه گیری  :بر اساس نتایج مطالعه انتظار مي رود با فراهم کردن ابزارکار مناسب ،وسایل حفاظت فردی،برگزاری
کالسهای آموزشي ،تعیین کنترل هاونظارت ها و همچنین با اجرای اقدامات پیشنهادی بتوان سطح ریسک های موجود
را به طور ﭼشمگیری کاهش داد.
واژگان کلیدی  :ارزیابي ریسک،آپاراتي سنگین،JHA،صنایﻊ معدني.

217

وضعیت ایمنی واحدهای تصویربرداری بیمارستان های شهر تبریز
جواد سجادی خَسرقی

1

. 1دانشجوی کارشناسي ارشد ،گروه مدیریت و اقتصاد سالمت ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي تهران ،تهران ،ایران
javadsajjadi_hsm@yahoo.com

زمینه و هدف  :کیفیت همواره از موضوعات مورد توجه در سازمانهای بهداشتي بوده است .یكي از مهمترین ابعاد کیفیت،
کیفیت فیزیكي ميباشد که شامل تامین محیطي ایمن و سالم برای بیماران و کارکنان است با توجه به گسترش استفاده از
تجهیزات تصویربرداری در تشخیص بیماریها و اهمیت حفظ و ارتقای ایمني بیماران و کارکنان در این بخشها ،مطالعه حاضر
با هدف بررسي وضعیت ایمني واحدهای تصویربرداری بیمارستانهای شهر تبریز در سال  1397انجام شد.
مواد و روش ها  :پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعي است .کلیه بیمارستانهای دولتي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تبریز
و بیمارستانهای خصوصي جامعه مورد مطالعه بودند .روش نمونه گیری سرشماری بود به طوری که تمام بیمارستانهای دولتي
و خصوی شهر تبریز ( 14بیمارستان) وارد مطالعه شدند .ابزار مورد استفاده ﭼک لیست محقﻖ ساخته بود که پایایي و روایي
آن( به ترتیب با آلفای کرونباخ  0/82و  0/86مورد تایید قرار گرفت .وضعیت ایمني بخشهای در قالب  9حیطه ارزیابي شد.
برای تحلیل داده از نرم افزار  SPSSورژن  16و آزمون های آماری توصیفي و  Mann Whitneyاستفاده گردید.
نتایج :میانگین نمره ایمني واحدهای تصویربرداری  79/78±6/2بود .میانگین نمرات ایمني در بیمارستانهای دولتي
 79/7±5/91و بیمارستانهای خصوصي  79/8±7/29به دست آمد .حیطه ایمني اشعه بیشترین نمره را در بیمارستان های
دولتي ( )92/85±8/09و خصوصي ( )95/8±9/17کسب کرد .کمترین میزان رعایت استانداردها در بیمارستان های دولتي
مربوط به حیطه ایمني الكتریكي ( )69/28±10/96بود .در بیمارستان های خصوصي ،ایمني کارکنان کمترین نمره
( )62/96±9/07را به خود اختصاص داد .بین میانگین نمره ایمني کارکنان با نوع بیمارستان (دولتي و خصوصي ) تفاوت
معناداری مشاهده گردید ( .)p.value= 0/019به طوری که در بیمارستانهای خصوصي وضعیت ایمني کارکنان بهتر بود.
نتیجه گیری  :هیچكدام از بیمارستانها استانداردها را بطور کامل رعایت نميکردند .حیطه ایمني کارکنان ،کمترین امتیاز را
به خود اختصاص داده بود که الزم است اقدامات الزم در راستای پرداخت فوق العاده کار با اشعه ،کاهش ساعات کار ،افزایش
مرخصي ساالنه و نیز تهیه لوازم حفاظت فردی انجام گیرد .از طرفي با توجه به اینكه وضعیت ایمني کارکنان در بیمارستانهای
خصوصي بهتر از دولتي است که ممكن است سبب افزایش انگیزه کارکنان برای کار در بیمارستانهای خصوصي شود ،بنابراین
باید بیشتر مورد توجه مدیران و روسای بیمارستانهای دولتي قرار گیرد.
واژگان کلیدی  :ایمني ،رادیولوژی ،بیمارستان ،تبریز
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رابطه حوادث شغلی بالینی با بهرهوری کارکنان در بیمارستانهای آموزشی قزوین
روح اله کلهر ،1اصغر ترابی ،2مهدی صفدری ، 3سعیده موسوی ،4علی اسمعیلی ،5حسین ترنج

6

 .1دانشیار ،دکتری مدیریت خدمات بهداشتي و درماني ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعي موثر برسالمت ،پژوهشكده بیماریهای غیر
واگیر ،دانشگاه علوم پزشكي قزوین ،قزوین ،ایران r.kalhor@gmail.com

.2کارشناس ارشد مدیریت دولتي ،دانشگاه علوم پزشكي قزوین ،قزوین ،ایران
.3کارشناسي ار شد مهندسي بهداشت محیط ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي قزوین ،قزوین ،ایران
.4کارشناس بهداشت حرفه ای ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي قزوین ،قزوین ،ایران
 .5دانشجوی کمیته تحقیقات دانشجویي ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي قزوین ،قزوین ،ایران(مسئول مكاتبات)
 .6واحد مدیریت برنامه ریزی مالي و بودجه ،دانشگاه علوم پزشكي قزوین ،قزوین ،ایران

زمینه و هدف :امروزه بیماریها و حوادث ناشي از کار به یكي از نگرانيهای اجتماعي جامعه کارکنان و متصدیان مسائل
بهداشت و ایمني محیط کار تبدیلشده است .یكي از مهمترین عوامل اثرگذار در شاخصهای کمي و کیفي تولید و
خدمات ،خطاهای انساني و حوادث است  .هدف از پژوهش حاضر بررسي علل و میزان حوادث شغلي و رابطه آن با
بهرهوری کارکنان در بیمارستانهای آموزشي قزوین هست.
مواد و روش ها  :این پژوهش از نوع توصیفي _ تحلیلي است ،جامعه موردمطالعه را کارکنان بخشهای کلینیكي و
پاراکلینیكي بیمارستانهای آموزشي دانشگاه علوم پزشكي قزوین تشكیل دادهاند که کارکنان از طریﻖ روش نمونهگیری
طبقه ای ﭼندمرحلهای وارد پژوهش شدند .ابزار جمﻊآوری دادهها سه پرسشنامهی میزان حوادث شغلي ،علل حوادث
شغلي و میزان بهرهوری کارکنان بود که روایي و پایایي آن تأیید شد .تجزیهوتحلیل دادهها به کمک نرمافزار آماری
SPSSو به کمک آمار توصیفي و آزمونهای آماری نا پارامتریک ضریب همبستگي کرامر ،ضریب همبستگي توافﻖ
)Cکای دو) و ضریب همبستگي اسپیرمن و کندال تاو -bبه انجام رسید.
نتایج :یافتهها نشان داد که مؤلفه تماس پوستي با خون یا سایر مایعات بدن به میزان(  )2.04درصد میانگین بیشترین
فراواني حوادث شغلي و خستگي و شیفتهای طوالني با میانگین(  )3.74درصد مهمترین علت حوادث شغلي در بین
کارکنان موردمطالعه بود .نتایج همبستگي میزان بهرهوری کارکنان با فراواني و علل حوادث شغلي رابطه منفي و
معنيداری نشان داد(p≤0/05).
نتیجهگیری :با توجه به یافته ها مي توان به این نتیجه رسید که وجود علل حوادث شغلي و همچنین میزان فراواني آن
در مكاني همچون بیمارستان با توجه به ماهیت خدماتي که ارائه مي دهد اجتناب ناپذیر است .این امر لزوم توجه به
عوامل ایجاد کننده حوادث شغلي و برنامه ریزی دقیﻖ از طرف مدیران را جهت هر ﭼه امن تر نمودن فضای کاری در
بیمارستان را مي طلبد که در نهایت مي تواند بر میزان بهره وری در بیمارستان اثر گذار باشد.
واژگان کلیدی :بیمارستان آموزشي ،حوادث شغلي ،خطرات شغلي ،علل حوادث شغلي ،بهرهوری ،کارکنان بیمارستان،
ایران
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بررسی ارتباط بین سروصدا با مقیاس پردازش شناختی( )CPIدر کارگران صنعت ذوب آهن
هادی علیمرادی ، 1علیرضا آجدانی ، 2مهسا نظری

3

. 1کارشناسي ارشد مهندسي بهداشت حرفه ای،مرکز تحقیقات گروه مهندسي بهداشت حرفه ای ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم
پزشكي شهید صدوقي یزد ،ایران
. 2دکتری پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ،ایران
. 3کارشناسي ارشد مهندسي بهداشت حرفه ای ،مرکز تحقیقات گروه مهندسي بهداشت حرفه ای ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم
پزشكي شهید صدوقي یزد ،ایران nazarimahsa95@yahoo.com

زمینه و هدف  :از مهمترین عوامل زیانآوری که در صنایﻊ به دلیل وجود ماشینآالتي با دور باال و حرکتهای مكانیكي
با سرعتهای باال وجود دارد ،صدا ميباشد .اختالالت روانشناختي ناشي از صدا شامل اضطراب ،استرس ،بي قراری ،اختالل
درخواب و اختالل در عملكرد ذهني و پردازش اطالعات( شناسایي محرک ،گزینش پاسخ و برنامه ریزی پاسخ) مي باشد.
هدف از مطالعه بررسي پردازش شناختي و مقایسه فرآیند های تغییر اطالعات موجود به صورت پردازش ذهني در مغز
است.
مواد و روش ها  :این مطالعه مورد شاهدی در سال  1398روی  300نفر از افراد که نیمي از آن ها با صدای باالتر از
حد مجاز ( ) dB85مواجهه دارند و بقیه افراد با صدای مجاز( کمتر از  )dB 85دارند انجام شده است .برای همسان سازی
داده ها از روش همسان سازی گروهي استفاده شد به این جهت که نسبت سن و متغیرهای دموگرافیک در هردو گروه
به یک نسبت برقرار شد .داده های اندازه گیری صدا بر طبﻖ  ISO 9612استراتژی مبتني بر شغل انجام گرفت .هر یک
از خرده مقیاس های پرسش نامه پردازش شناختي CPIشامل شش حوزه عمومي(بینایي .شنوایي .پردازش متوالي/منطقي.
مفهومي/انتز اعي .سرعت پردازش.توجه) جهت سنجش پردازش شناختي بود .تجزیه و تحلیل دادههای جمﻊ آوری شده
با استفاده از نرم افزار آماری  SPSSو با استفاده از آمار توصیفي و آزمونهای آماری  ANOVA ،T-TESTصورت گرفت.
نتایج  :در این مطالعه به بررسي حوزه های مختلف پردازش شناختي و ارتباط آن با سر و صدا بین کارگران شرکت ذوب
آهن اصفهان پرداختیم .نتایج نشان داد در هر  6حوزه ی پردازش شناختي که شامل پردازش بینایي ،پردازش شنوایي،
پردازش متوالي/منطقي ،پردازش مفهومي/انتزاعي ،سرعت پردازش و توجه مي باشد ،نمرات گروه مورد به شكل معناداری
کمتر از گروه شاهد بود (.)p<0.001
نتیجه گیری  :نتایج این مطالعه نشان داد سروصدا از جمله عوامل تاثیرگذاری است که مي تواند اثرات مخربي بر روی
ابعاد مختلف پردازش شناختي کارگران مشغول به کار در محیط های پرسر و صدا بگذارد .لذا الزم است اقدامات الزم
جهت پیشگیری از بروز مشكالت احتمالي در این حوزه برای این گروه از افراد صورت گیرد.
واژگان کلیدی  :استاندارد  ،9612پردازش شناختي ،تراز فشار صوت ،عملكرد ذهني ،ذوب آهن
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شناسایی منابع اصلی صدا و ارائه روش های کنترلی براساس استاندارد  ISO9612در یکی از
بیمارستان های خصوصی اصفهان
هادی علیمرادی ، 1علیرضا آجدانی ، 2مهسا نظری

3

 . 1کارشناسي ارشد مهندسي بهداشت حرفه ای ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي شهید صدوقي یزد ،ایران
. 2دکتری پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ،ایران
. 3کارشناسي ارشد مهندسي بهداشت حرفه ای ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي شهید صدوقي یزد ،ایران
nazarimahsa95@yahoo.com

زمینه و هدف  :مشاهدات نشان داده اند که سروصدا در رأس فهرسـت شـكایاتي اسـت کـه توسـط کارکنـان و نیـز از
سوی بیماران گزارش شده است .بیمارستا ن ها از مراکز مهم و حیاتي خدمات عمومي هستند که ماهیت فعالیت در آنها
و نوع خدمات ارائه شده ایجاب مي کند تا محیطي آرام ،بي صدا و ساکت داشته باشند هدف پژوهش حاضر شناسایي
منابﻊ اصلي صدا و ارائه روش های کنترل صدا در بیمارستان خصوصي شهر اصفهان بود.
مواد و روش ها  :به منظور اندازه گیری آلودگي صوتي در بیمارستان از روش شبكه ای استفاده گردید .در مجموع در
 243ایستگاه مطابﻖ با الگوی  ISO 9612تراز فشار صوتي با رعایت زمان  30دقیقه اندازه گیری شد .به منظور پي بردن
به منابﻊ اصلي آلودگي صوتي ،پرسشنامه اسـتاندارد شـده  CPIتوسـط  500نفـر از کارکنـان تكمیل شد .داده ها بوسیله
نرم افزارهای  SPSS- EXCELتجزیه و تحلیل گشت .در نهایت پیشنهادهای عملي جهت کنترل صدا پیشنهاد گردید.
نتایج  :بیشترین تراز معادل صدا برابر با  60/6 ، 66/8و  74/1دسي بل به ترتیب در بیمارستان خصوصي اصفهان بـود.
منـابﻊ ا صـلي صدا در این بیمارستان ،پرسنل و مراجعین ،صدای درب ،تهویه مطبوع ،تجهیزات درماني و تخت ها بودند.
نتیجه گیری  :به منظور کاهش صدا ،تعدادی راهكارهای قابل اجرا پیشنهاد شده که شامل برنامه ریزی فضایي ،انتخاب
مصـالح مناسـب ،کنتـرل آلـودگي صـوتي مربوط به خارج از ساختمان ،کنترل آلودگي صوتي مربوط به داخل ساختمان
و آموزش است.
واژگان کلیدی  :آلودگي صدا ،کنترل صدا ،سر و صدا،؛ پرسنل درمان ،بیمارستان
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ارزیابی عملکرد ریوی شاغلین صنعت تولید پودرهای معدنی
محسن حسامی آرانی  ،1بهنام مرادی ،2پیمان خالقی ده آبادی

3

. 1دانشجوی دکتری مهندسي بهداشت محیط  ،مرکز تحقیقات بهداشت محیط دانشكده بهداشت محیط  ،دانشگاه علوم پزشكي ایران
. 2کارشناسي ارشد ،مدیریت سالمت ،ایمني و محیط زیست ،دانشكده بهداشت و ایمني ،دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي تهران
.3دانشجوی کارشناسي ارشد ،مدیریت سالمت ،ایمني و محیط زیست ،دانشكده بهداشت  ،دانشگاه علوم پزشكي کاشان
khaleghi-p@kaums.ac.ir

زمینه و هدف  :ماهیت فرآیندهای کاری معادن به گونه ای است که باعث تولید گردوغبار (سیلیس) مي شود که عالوه بر آلوده
سازی محیط کار منجر به ایجاد مشكالت حاد تنفسي در بین کارکنان شاغل در این صنایﻊ مي شود .بنابراین توجه به مسائل
بهداشتي و سالمتي کارکنان این صنایﻊ از اهمیت خاصي برخوردار است .این مطالعه با هدف ارزیابي عملكرد ریوی شاغلین
صنعت تولیدکننده پودر های معدني انجام شد.
مواد و روش ها  :مطالعه حاضر توصیفي -تحلیلي است و بر روی  99نفر از پرسنل شاغل در یكي از صنایﻊ تولیدکننده
پودرهای معدني انجام شد .افراد مورد بررسي در این مطالعه به صورت تصادفي ساده و با معیار حداقل یک سال سابقه کاری از
 17واحد شغلي انتخاب شدند .در این پژوهش ابتدا جهت جمﻊ آوری اطالعات از پرسشنامه تنفسي سنت جورج ( Saint
 )George Respiratory Questionnaire: SGRQاستفاده و پس از آن اسپیرومتری و گرافي قفسه سینه انجام گرفت.
کلیه نتایج توسط رادیولوژیست و پزشک متخصص طب کار بر مبنای سابقه استنشاق گردوغبار سیلیس و بر اساس استاندراد
 ILOمورد تفسیر قرار گرفت .در نهایت داده های جمﻊ آوری شده با نرم افزار آماری  SPSS-19تجزیه و تحلیل شد.
نتایج  :یافته ها نشان داد میانگین سني و سابقه کاری افراد مورد مطالعه به ترتیب  42.38سال ( )25-60و  17.02سال (-19
 )2بود .همچنین یافته ها نشان داد که  ٪42/42شاغلین به صورت مستقیم و  ٪57/58از آنها به صورت غیر مستقیم با گردو
غبار سیلیس و با غلظت های متفاوت در تماس بوده و از مجموع  99اسپیروگرام بررسي شده  82 ،نفر ( )%82عملكرد ریوی
نرمال داشته و 15نفر (  ) % 15دارای مشكالت تحدیدی ریه و  3نفر ( )%3با مشكالت انسدادی بودند .
نتیجه گیری  :نتایج حاکي از آن است که افراد شاغل در صنعت تولید پودرهای معدني با تغییر قابل توجهي در پارامترهای
عملكرد ریوی مواجه بوده و احتمال ابتال به اختالالت ریوی در آن ها باالست .بنابراین الزم است به منظور پیشگیری و کنترل
اختالالت ریوی عالئم بالیني و شكایات تنفسي کارکنان در این صنایﻊ مورد توجه قرار گیرد.
واژگان کلیدی  :اختالالت ریوی ،گردوغبار ،پرسشنامه  ،SGRQپودرهای معدني
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رابطه بین مواجهه صوتی با حاالت خلقی در سطوح مختلف بارکاری :مطالعه موردی دریک
صنعت کاشیسازی
روح اهلل فالح مدواری ،1سمیه فرهنگ دهقان ،2غالمحسین پورتقی ،3میالد عباسی ،4فریدون لعل
حمیده بیدل

5

6

 .1استادیار ،گروه مهندسي بهداشت حرفه ای ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي شهید صدوقي ،یزد ،ایران
.2استادیار ،گروه مهندسي بهداشت حرفه ای و ایمني کار ،دانشكده بهداشت و ایمني ،دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي ،تهران ،ایران
.3مرکز تحقیقات سالمت ،دانشگاه علوم پزشكي بقیه اهلل ،تهران ،ایران
 .4دانشجوی دکترا ،گروه مهندسي بهداشت حرفه ای ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي تهران ،تهران ،ایران
 .5دانشجوی دکترا ،گروه مهندسي بهداشت حرفه ای ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي بیرجند ،بیرجند ،ایران
 .6کمیته تحقیقات دانشجویي ،گروه بهداشت حرفه ای و ایمني کار ،دانشكده بهداشت و ایمني ،دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي،
تهران ،ایرانhamidebidel@gmail.com .

زمینه و هدف :صدا از جمله عوامل محیطي است که مي تواند بر عملكرد ذهني و جسمي افراد در محیط کار اثرگذار باشد.
همین منظور این مطالعه با هدف بررسي مواجهه صوتي و حاالت خلقي با توجه به سطوح مختلف بارکاری در کارگران صنعت
کاشي سازی انجام شد.
مواد و روش ها :این مطالعه مقطعي بر روی کارگران صنعت کاشي سازی انجام شد که بر اساس معیارهای ورود به مطالعه
درنهایت  50نفر افراد مواجهه یافته با تراز باالی صدا از بخش تولید و  50نفر مواجهه نیافته از بخش اداری (گروه شاهد) انتخاب
شدند .میزان مواجهه فردی با صدای محیط کار با استفاده از دزیمتری انجام شد .جهت ارزیابي حاالت خلقي از ﭼکلیست
 SACLاستفاده شد .همچنین افراد پرسشنامه حساسیت به صدا را نیز تكمیل نمودند .جهت اندازهگیری بارکاری در بین
کارگران از شاخص بارکاری  NASA Task Load Indexاستفاده شد .از آزمون  tو همبستگي پیرسون برای بررسي ارتباط
بین متغیرها در سطوح مختلف بارکاری استفاده شد.
نتایج :میزان مواجهه صوتي در گروه های بارکاری کم ،متوسط ،زیاد و خیلي زیاد به ترتیب میانگین  85 ،66 ،58و  87دسي
بل  Aبود .میانگین نمره حاالت خلقي به ترتیب برابر با  79 ،70 ،69و  76در گروه های بارکاری کم ،متوسط ،زیاد و خیلي زیاد
بود .ضریب همبستگي بین صدا و حاالت خلقي بر اساس سطوح بارکاری از  0/3در بارکاری متوسط تا  0/57در بارکاری خیلي
زیاد است.
نتیجه گیری :بارکاری از جم له فاکتورهای تاثیرگذار بر میزان اثرگذاری صدا بر عملكرد ذهني و جسمي در افراد است .سطوح
باالی بارکاری باعث افزایش اثرات نامطلوب صدا و تغیرات حاالت خلقي در افراد مي شود.
واژگان کلیدی :استرس صوتي ،بارکاری ،حساسیت به صدا ،حاالت خلقيNASA TLX ،
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بررسی نقش بارکاری در تشدید اثرات روانی نامطلوب ناشی از مواجهه با صدا
5

روح اهلل فالح مدواری ،1سمیه فرهنگ دهقان ،2غالمحسین پورتقی ،3میالد عباسی ،4فریدون لعل
حمیده بیدل

6

 .1استادیار ،گروه مهندسي بهداشت حرفه ای ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي شهید صدوقي ،یزد ،ایران
 .2استادیار ،گروه مهندسي بهداشت حرفه ای و ایمني کار ،دانشكده بهداشت و ایمني ،دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي ،تهران ،ایران
.3مرکز تحقیقات سالمت ،دانشگاه علوم پزشكي بقیه اهلل ،تهران ،ایران
.4دانشجوی دکترا ،گروه مهندسي بهداشت حرفه ای ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي تهران ،تهران ،ایران
 .5دانشجوی دکترا ،گروه مهندسي بهداشت حرفه ای ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي بیرجند ،بیرجند ،ایران
 .6کمیته تحقیقات دانشجویي ،گروه بهداشت حرفه ای و ایمني کار ،دانشكده بهداشت و ایمني ،دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي،
تهران ،ایرانhamidebidel@gmail.com .

زمینه و هدف :صدا بعنوان یكي از متداول ترین عوامل زیان آور شغلي باعث اثرات نامطلوب شنیداری و غیرشنیداری در انسان
مي شود .بارکاری ،بعنوان نیازهای ﭼندگانه ذهني و فیزیكي یک وظیفه است .هدف این مطالعه بررسي نقش بارکاری در اثرات
رواني ناشي از مواجهه با صدا است.
مواد و روش ها :در این مطالعه مقطعي  50نفر از کارگران صنعت سرامیک که تحت مواجهه با صدای باالتر از حد مجاز قرار
داشتند مورد بررسي قرار گرفتند .اندازه گیری میزان مواجهه با صدا در محیط کار با استفاده از روش دزیمتری انجام شد .حاالت
خلقي افراد شامل دو زیرمقیاس استرس و تحریک با استفاده از ﭼکلیست  Stress-Arousal Checklistاندازه گیری شد.
جهت اندازه گیری بارکاری در بین کارگران از پرسشنامه بارکاری  NASA Task Load Indexاستفاده شد .از آزمون
همبستگي پیرسون و پارشیال برای بررسي ارتباط بین متغیرها در سطوح مختلف بارکاری استفاده شد.
نتایج :دوزیمتری نشان میدهد که افراد در طول شیفت کاری خود با میانگین تراز صدای  dBA 87مواجهه دارند که بیشتر از
حد مجاز مي باشد .بر اساس امتیاز بارکاری ،افراد به دو گروه بارکاری متوسط (امتیاز ≥ )50و بارکاری زیاد ( امتیاز < ) 50
تقسیم شدند .در سطح متوسط امتیاز بارکاری نمره سه متغیر حاالت خلقي ،استرس و تحریک به ترتیب برابر با 3/80 ،78/40
و  4/47بوده و در سطح باالی امتیاز بارکاری به ترتیب برابر با  4/45 ،79/48و  4/69میباشد که نشان میدهد افزایش بارکاری
باعث افزایش اثرات نامطلوب صدا مي شود (.)P-value < 0.05
نتیجه گیری :بارکاری به عنوان یک عامل تشدید کننده اثرات نامطلوب رواني مواجهه با صدا عمل مي کند .افراد در سطوح
باالی بارکاری سطح بیشتری از استرس ،عدم تمرکز و در نتیجه کاهش راندمان و خطای عملكردی را تجربه مي کنند .بهینه
سازی بارکاری بعنوان یک راهكار کنترلي کاهش اثرات نامطلوب غیرشنیداری صدا توصیه مي شود.
واژگان کلیدی :بارکاری ،اثرات غیرشنیداری صدا ،دزیمتری ،استرس
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شناسایی مولفه های موثر و راه کارهای پیشگیرانه در بروز تصادفات راکبین موتور سیکلت در شهرستان
کرمانشاه سال 1397
2

وحید جلیلی ،1زهرا پیرمرادی

 . 1دانشجوی دکتری تخصصي ،گروه مهندسي بهداشت حرفه ای و ایمني کار ،دانشكده بهداشت و ایمني ،دانشگاه علوم پزشكي شهید
بهشتي ،تهران ،ایران vahidjalili@sbmu.ac.ir
. 2کارشناس ارشد ،گروه مهندسي بهداشت حرفه ای  ،دانشكده بهداشت  ،دانشگاه علوم پزشكي کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران

مقدمه :تصادفات بویژه در کشورهای در حال توسعه نظیر کشور ما از اهمیت باالیي برخوردار است زیرا عالوه بر اینكه همه ساله منجر به
مرگ و مصدومیت تعداد زیادی از افراد جامعه مي شود خسارات شدیدی را نیز بر اقتصاد ملي کشور وارد مي سازد .موتورسیكلت سواران
سهم قابل توجهي در بروز حوادث ترافیكي دا شته و بی شتر از سایرین در معرض خطر آ سیب و مرگ و میر قرار دارند .با توجه به اهمیت
مو ضوع ،این پژوهش با هدف شنا سایي مولفه های موثر و راه کارهای پی شگیرانه در بروز ت صادفات راکبین موتور سیكلت در شهر ستان
کرمانشاه انجام شد.
مواد و روش ها :این مطالعه از نوع تو صیفي -مقطعي بوده که در آن راکبین موتور سیكلت که به دلیل ت صادف به بیمار ستان آیت ااهلل
طالقاني کرمانشاه مراجعه کردند ،مورد مطالعه قرار گرفتند .در این مطالعه داده ها با استفاده از یک پرسشنامه که توسط محقیقن تكمیل
شـــد ،جمﻊ آوری گردید .برای تهیه این پرســـشـــنامه از مقاالت مرتبط ،اطالعات کتابخانهای و همچنین اطالعات مأمورین راهنمایي و
رانندگي اســتفاده شــد که روایي و پایایي آن نیز مورد بررســي قرار گرفت .تحلیل دادههای جمﻊآوری شــده با اســتفاده از نرمافزار آماری
 SPSSدر سطح معنيداری  P≤0/05صورت گرفت.
نتایج :در این مطالعه  480راکب موتور دارای شرایط مورد مطالعه قرار گرفتند .نتایج نشان داد عمده تصادفات مربوط به رده سني -34
 18ســال و در بین مردان بوده اســت .در%66/8تصــادفات افراد فاقد تجهیزات ایمني از جمله کاله ایمني بودند %41 .افراد مورد مطالعه
سیگار و  %13/8مواد مخدر ا ستعمال کردند .بی شترین جراحات مربوط به د ست ها و اندام های تحتاني بود .همچنین بین جنس ،نوبت
کاری ،نوع پوشــش ایمني ،نداشــتن تجربه رانندگي با متورســیكلت ،مصــرف مواد مخدر و ســیگار با نحوه آســیبدیدگي رابطه آماری
معنيداری وجود داشت ( .)P<0/05عالوه بر این عمده تصادفات در بازه زماني  5غروب تا  8شب به وقوع پیوسته است.
نتیجهگیری :شــدت باالی حوادث ،کمبود امكانات و تجهیزات ویژه امداد و همچنین خســتگي ناشــي از کار و خواب آلودگي از جمله
مولفه های مهم در افزایش تصــادفات موتور ســیكلت و جراحات ناشــي از آن ميباشــد .بخشــي از عوامل نیز زمینه های فرهنگي دارند از
جمله پای بند نبودن به مقررات ،ﭼالش با نیروی انتظامي ،فرار از کاله ایمني ،ترک سوار و غیره  .در را ستای رفﻊ این عوامل مي توان از
دورههای آموزش اخت صا صي ،ارتقای سطح آگاهي ،سختگیری بی شتر در رعایت مقررات راهنمایي و رانندگي ،و ضﻊ قوانین وا ضح جهت
رانندگي با موتور سیكلت ،استفاده اجباری از تمامي وسایل حفاظتي استفاده کرد .همچنین وضﻊ قوانین جدید در خصوص کنترل هر ﭼه
بیشتر مواد افیوني و مشروبات الكلي از جمله راهكارهایي است که در کاهش آمار حوادث ترافیكي ميتواند نقش مهمي را ایفا نماید.
واژگان کلیدی :موتورسیكلت ،حوادث ترافیكي ،راه کارهای پیشگیرانه
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بررسی کیفیت خواب و عوامل موثر برآن در رانندگان تاکسی های برون شهری
وحید جلیلی ،1زهرا پیرمرادی

2

. 1دانشجوی دکتری ،گروه مهندسي بهداشت حرفه ای و ایمني کار ،دانشكده بهداشت و ایمني ،دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي،
تهران ،ایران vahidjalili@sbmu.ac.ir
 .2کارشناس ارشد مهندسي بهداشت حرفه ای  ،دانشكده بهداشت  ،دانشگاه علوم پزشكي کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران

مقدمه :حوادث ترافیكي یكي از مهمترین مشكالت در رانندگان وسایل نقلیه عمومي است که مي توانند خسارات کالن مالي و
جاني را بر جامعه تحمیل کنند .یكي ازمهمترین عوامل بوجود آمدن تصادفات مرگبار در جاده های کشور خستگي و خواب
آلودگي رانندگان است .از مهمترین عواقب کیفیت خواب نامطلوب در رانندگان ،کاهش توانایي عملكرد مناسب و به موقﻊ است.
بنابراین ،هدف از انجام این پژوهش بررسي کیفیت خواب و عوامل موثر برآن در رانندگان تاکسي های برون شهری کرمانشاه
مي باشد.
روش کار :این مطالعه از نوع توصیفي-تحلیلي و به روش مقطعي بوده که در آن  85نفر از رانندگان تاکسي برون شهری پایانه
مسافربری شهرستان کرمانشاه مورد مطالعه قرار گرفتند .انتخاب این رانندگان بصورت تصادفي ساده انجام گرفت .جهت جمﻊ
آوری داده ها از پرسشنامه ای شامل اطالعات دموگرافیک و برای بررسي کیفیت خواب از پرسشنامه استاندارد کیفیت خواب
پیتزبورگ(  )PSQIاستفاده گردید .تجزیه و تحلیل داده های جمﻊ آوری شده با استفاده از نرم افزار  SPSS16انجام شد.
یافته ها :نتایج دموگرافیک نشان داد میانگین سني رانندگان  43±9/7سال و  89/4درصد از رانندگان متاهل و  11/6درصد
از رانندگان مجرد بودند .حدود  %48رانندگان ،سابقه مصرف سیگار را گزارش کردند .نتایج حاکي از این واقعیت است که 37/2
درصد از رانندگان مورد مطالعه دارای کیفیت خواب مطلوب و  62/8درصد از آنها از کیفیت خواب نامطلوب رنج مي برند.
همچنین بین کیفیت خواب نامطلوب ،رضایت شغلي  ،تعداد شب های اقامت در منزل در مدت یک ماه ،مصرف سیگار ارتباط
معنا داری از نظر آماری وجود دارد ( .)P<0.05عالوه بر این نتایج نشان داد رانندگان با سن باالتر کیفیت خواب پایین تری
دارند.
نتیجه گیری :مطالعه حاضر در مجموع کیفیت خواب رانندگان تاکسي های برون شهری در پایانه های کرمانشاه را در وضعیت
نامطلوبي نشان مي دهد .باتوجه به این که خواب نامطلوب یكي از عواملي است که مي تواند بر سالمت افراد و همچنین بروز
حوادث رانندگي تاثیر بسزایي بگذارد ،بنابراین پیشنهاد مـي شـود کـه در مورد راه کارهای بهبود کیفیت خواب رانندگان مطالعات
بیشتری انجام شـ ود .همچنـین باتوجه به تاثیر قابل توجه کیفیت خواب بر عملكرد افراد و وضـعیت سـالمت روانـي آنهـا الزم
مطالب مرتبط با بهداشت خواب به رانندگان آموزش داده شود .همچنین توصیه مي شود برای رانندگي در جاده ها محدودیت
سني اعمال شده و برای رانندگان با سن باالتر تعداد شیفت های کمتری در نظر گرفته شود.
کلمات کلیدی :کیفیت خواب ،حوادث ترافیكي ،رانندگان تاکسي برون شهری
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ساخت و بررسی اعتباریابی پرسشنامه بررسی میزان رضایت کارکنان از وضعیت سیستم
مدیریت بهداشت حرفه ای  ،ایمنی و محیط زیست
فائزه عباسی بلوچخانه ،1روح اهلل فالح مدواری ،2سمیه فرهنگ دهقان
رعنا مستدام ، 4عباس پروانه

3

5

 . 1دانشجوی کارشناسي ارشد  ،رشته مهندسي بهداشت حرفه ای ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي
 . 2دانشجوی دکترا ،رشته مهندسي بهداشت حرفه ای  ،دانشكده بهداشت  ،دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي
 . 3هیئت علمي  ،رشته مهندسي بهداشت حرفه ای ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي
 .4دانشجوی کارشناسي  ،رشته مهندسي بهداشت حرفه ای ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي
 . 5دانشجوی کارشناسي  ،رشته مهندسي بهداشت حرفه ای ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي
prwanhbas43@gmail.com

زمینه و هدف  :در حال حاضر با توجه به توسعه شهرنشیني و افزایش رشد واحد های صنعتي اهمیت موضوعات
بهداشت  ،ایمني و محیط زیست اهمیت بسیاری دارد  .با توجه به عدم وجود پرسشنامه استاندارد در زمینه بررسي میزان
رضایت کارکنان از وضعیت سیتم مدیریت بهداشت حرفه ای  ،ایمني و محیط زیست ( )HSE_MSپژوهش حاضر با
هدف طراحي و روان سنجي این ابزار صورت گرفته است.
مواد و روش ها  :در این پژوهش پرسشنامه اولیه شامل  60سوال با کمک منابﻊ علمي و نظرمتخصصان طراحي شد پس برای
استاندارد سازی و اعتباریابي پرسشنامه ارزشیابي  ،از  12نفر متخصصین در زمینه بهداشت حرفه ای و زمینه بهداشت  ،ایمني
و محیط زیست ( )HSEاستفاده گردید  .جهت تعیین اعتبار پرسشنامه از شاخص روایي محتوایي ( )CVIو نسبت روایي محتوایي
( )CVRوشاخص روایي صوری استفاده شد.
جهت بررسي پایایي پرسشنامه از روش آزمون آلفا کرونباخ وجهت بررسي همبستگي مقیاس های پرسشنامه از آزمون پیرسون
و جهت تعیین کفایت مقدار داده وماتریس همبستگي بین متغیرها از شاخص  KMOو آزمون کرویت – بارتلت و برای تعیین
میزان تكرار پذیری نسبي ازشاخص  ICCاستفاده میشود و تمامي داده ها با استفاده از نرم افزار  Exelو  Spss15تجزیه و
تحلیل میشود .
نتایج  :مقدار شاخص روایي محتوایي و نسبت روایي محتوایي در این پرسشنامه به ترتیب  0.85و  0.81گزارش شد و همچنین
نتیجه همبستگي دروني برای تعیین پایایي با توجه به ضریب آلفا کرونباخ  0.82گزارش شده است و نتیجه تكرار پذیری نسبي
( )ICCبرای کل پرسشنامه  0.87بدست آمد وبرای بخش های مختلف  0.68تا  0.89متغیر بوده است که در محدوده قابل قبول
است .نتیجه آزمون پیرسون  0.75و نتیجه شاخص روایي صوری ( )Impact scoreنمره مساوی یا بیشتر از 1.5داده شده است
 .و عالوه براین  ،نتایج آزمون کرویت – بارتلت نشان داد که بین متغیرها همبستگي معني داری وجود دارد و میزان آمار KMO

برابر با  0.84مي باشد .
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نتیجه گیری  :نتایخ این پژوهش نشان داد پرسشنامه طراحي شده از لحاظ شاخص روایي محتوایي و نسبت روایي محتوایي
بااالتر از حد استاندارد و به ترتیب  0.79و  0.56میباشد همچنین ضریب آلفا کرونباخ بدست آمده نشان دهنده آن است که
پرسشنامه از نظر سازگاری دروني قوی میباشد .در نتیجه پرسشنامه طراحي شده جهت بررسي میزان رضایت کارکنان از وضعیت
سیستم مدیریت بهداشت حرفه ای  ،ایمني و محیط زیست با توجه به مناسب بودن روایي و پایایي آن مي تواند در صنایﻊ حال
حاضر مفید واقﻊ شود.
واژگان کلیدی  :پرسشنامه  ،روایي و پایایي  ،سیستم مدیریت بهداشت حرفه ای  ،ایمني  ،محیط زیست.
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شناسایی و ارزیابی عوامل موثر در بروز مخاطرات در صنعت ساختمان؛ مروری سیستماتیک
فاطمه رجبی ،1رعنا مستدام ،2محمد امین جعفری کاشی ،3عباس پروانه

4

 .1کارشناسي ارشد ،دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي ،جهاد دانشگاهي ،تهران ،ایران
. 2کارشناسي ،دانشگاه علوم پزشگي شهید بهشتي ،جهاد دانشگاهي ،تهران ،ایران
. 3کارشناسي ،دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي ،جهاد دانشگاهي ،تهران ،ایران
 .4کارشناسي ،دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي ،جهاد دانشگاهي ،تهران ،ایران prwanhbas43@gmail.com

زمینه و هدف  :از عوامل موثر اقتصادی و تولید ناخالص ملي هر کشور صنعت ساخت و ساز آن کشور محسوب مي شود.
صنعت ساختمان یكي از خطرناکترین صنایﻊ از نظر تلفات مربوط به کار نرخ آسیب دیدگي و غرامت به کارگران شناخته شده
است .رفتار غیر ایمن کارگران ،نقش اصلي را در بروز حوادث در صنعت ساختمان بر عهده دارد .و بر طبﻖ گزارش سازمان بین
المللي کار نزدیک به  45درصد حوادث شغلي در دنیا را شامل مي شود .لذا صیانت از نیروی انساني فعال در این صنعت توجه
ویژه ای را مي طلبد .از این رو شناسایي و ارزیابي ریسک ها و فاکتورهای ایمني گامي کلیدی و مهم در جهت بهبود حوادث مي
باشد .از این رو با مرور مطالعات گذشته ،سعي در شناسایي یافته های مفید و مشخص نمودن گرایشات مطالعات آتي مي باشد.
مواد و روش ها  :در این پژوهش با هدف تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده در زمینه بررسي فاکتورهای موثر بر عملكرد
ایمني و شناسایي موثر مخاطرات در صنعت ساختمان از طریﻖ جستجو در پایگاههای اطالعاتي از جمله ،google scholar
 SIDدر بازه زماني ده ساله از سال  1385تا  1395با استفاده از کلید واژه های ایمني ساختمان ،ارزیابي ریسک و ..مورد بررسي
قرار گرفت .در مجموع تعداد  45مقاله جمﻊ آوری گردید که از این تعداد  32مورد با موضوع مورد بررسي ،تناسب داشته و مورد
تجزیه تحلیل قرار گرفت.
نتایج  :تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد علت اصلي بروز حوادث در صنعت ساخت وساز ،اعمال ناایمن است از این رو بهبود درک
خطر و آگاهي ایمني در حد متوسط و همچنین ارتقاء سطح آموزش نیروی انساني ،راه کار اصلي در جهت کاهش بروز حوادث
در این صنایﻊ مي باشد و اصل مهم دیگر ،اعمال قوانین و مقررات سخت گیرانه تر در جهت بهبود وضعیت فعلي مي باشد.
واژگان کلیدی  :صنعت ساخت و ساز ،ایمني ،ارزیابي ریسک
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مروری سیستماتیک بر مطالعات صورت گرفته در زمینه اهمیت فرهنگ ایمنی و ارتباط آن با
رضایت شغلی در محیط های کاری
محمد امین جعفری کاشی  ، 1فاطمه رجبی

2

.1کارشناسي،دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي ،جهاد دانشگاهي ،تهران ،ایران
.2کارشناسي ارشد ،دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي ،جهاد دانشگاهي ،تهران ،ایران rajabifateme90@yahoo.com

زمینه و هدف  :فاکتورهای شغلي بر سطح سالمتي افراد تاثیر گذار مي باشد .افراد درمحیط های کاری با درجات
متفاوتي از استرس های شغلي مواجهه دارند .در نتیجه این معضل شغلي ،نیروی انساني درگیر رفتارهای ناایمن مي شود
که هر دوی این عوامل ،در نتیجه عدم وجود برنامه ای مدون و کارامد در زمینه فرهنگي ایمني در محیط های کاری مي
باشد .در مطالعه حاضر به اهمیت جایگاه فرهنگ ایمني و ارتباط آن با رضایت شغلي پرداخته شده است.
مواد و روش ها  :این مقاله نوعي مطالعه مروری است که درآن جمﻊ آوری اطالعات از طریﻖ جستجو در اینترنت
( )SID ،google scholarمحدود به زبان فارسي بدون محدودیت زمان و با استفاده از کلمات کلیدی فرهنگ ایمني و
رضایت شغلي صورت گرفت .از بین مراجﻊ ،مقاالت و کتب مرتبط ،مواردی که مولفین صاحب نام و مجرب داشتند و بارها
مورد استفاده قرار گرفته بودند ،انتخاب گردیدند.
نتایج  :با توجه به نتایج بدست آمده محیط کاری از عوامل تاثیرگذار بر کاهش نمره فرهنگ ایمني مي باشد .همچنین
به دلیل رابطه مستقیم مشاهده ،بین برنامه های مدیریت HSEو رضایت شغلي ،بایستي این برنامه ها هر ﭼه بیشتر و
منسجم تر و با کیفیت بیشتری اجرا شوند.
نتیجه گیری :از این رو الزم است با برنامه ریزی و پیگیری های الزم برای بهبود و ارتقاء سطح ایمني و بهداشت حرفه
ای مانند استقرار سیستم های مدیریت ایمني ،بهداشت و محیط زیست در تمامي محیط های کاری ،نیروی انساني را تا
حد توان از آسیب های شغلي محافظت نماییم.
واژگان کلیدی  :فرهنگ ایمني ،رضایت شغلي ،سالمت عمومي
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مروری سیستماتیک بر مطالعات صورت گرفته در زمینه ارزیابی خطاهای انسانی در صنایع
پیشرفته
فاطمه رجبی  ،1محمدامین جعفری کاشی

2

.1کارشناسي ارشد ،دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي ،جهاد دانشگاهي ،تهران ،ایران
.2کارشناسي ،دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي ،جهاد دانشگاهي ،تهران ،ایران
aminjafari58@yahoo.com

زمینه و هدف  :مطالعات انجام شده در زمینه حوادث صنعتي نشان مي دهد عامل انساني ،اصلي ترین و مهم ترین
نقش را در بروز حوادث دارد .و این عامل علت اصلي بروز  70تا  90درصد حوادث ناشي از کار در صنایﻊ بشمار مي رود.
هر ﭼند دستاوردهای حاصل از انقالب صنعتي و پیشرفت های روز افزون در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات به شدت
از حضور فیزیكي نیروی انساني در محیط های کاری کاسته است ولي نقش و اهمیت عامل انساني در کنترل و هدایت
سیستم های کاری افزایش یافته است .و با وجود تالش های مداوم برای کاهش خطاهای انساني در سیستم های مختلف،
اشتباهات و رفتارهای نا ایمن علت اصلي حوادث در محیط کار مي باشد .بنابراین یک مرور سیستماتیک مطالعات گذشته،
بهترین راه برای شناسایي یافته های مفید مطالعات گذشته و مشخص نمودن گرایشات مطالعات آینده در زمینه خطای
انساني مي باشد.
مواد و روش ها  :در این پژوهش با هدف بررسي مطالعات صورت گرفته در زمینه خطای انساني در صنایﻊ حساس و
پیشرفته (پتروشیمي ،فوالدو)...از طریﻖ جستجو در پایگاه های اطالعاتي ()SID ،google scholarبدون محدودیت
زمان با کلید واژه های خطای انساني ،پتروشیمي و  ...با روش جستجوی موضوعي بررسي شد .در مجموع  35مقاله جمﻊ
آوری گردید که از این تعداد  28مورد مرتبط با موضوع بود و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج :در مجموع خطاهای شناسایي شده پس از بررسي مقاالت ،خطاهای عملكردی در جایگاه اول ،و سایر خطاها به
ترتیب شامل خطاهای بازدید ،خطاهای بازیابي ،خطاهای ارتباطي و در نهایت خطاهای مربوط به انتخاب گزارش مي
باشد .و همچنین پیامد اکثر حوادث در این نوع صنایﻊ شدید و بحراني مي باشد.
نتیجه گیری  :با بررسي نتایج مشخص شد علت اصلي بروز حوادث در صنایﻊ حساس و پیشرفته ،اعمال نا ایمن اپراتورها
مي باشد که به دلیل عدم مهارت کافي و اشتباه در تصمیم گیری و همچنین درک نادرست از شرایط رخ مي دهد .از این
رو برای کاهش نرخ بروز حوادث در صنایﻊ ،بهبود دو عامل استخدام افراد با مهارت باال و همچنین آموزش نیروی انساني
توصیه مي شود.
واژگان کلیدی  :خطای انساني ،صنعت فوالد ،پتروشیمي ،ارزیابي خطای انساني
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فراتحلیلی بر نقش عملکرد های شناختی کارگران در عوامل موثر بر وقوع حوادث شغلی:
مروری بر مطالعات انجام شده
معین نعمتی ،1مهدی جعفری ندوشن ،2محمد محمدی

2

 . 1دانشجوی کارشناسي ،رشته مهندسي بهداشت حرفه ای و ایمني کار ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي شهید صدوق یزد
Moein.nemati78@yahoo.com
 .2دانشجوی کارشناسي ،رشته مهندسي بهداشت حرفه ای و ایمني کار ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي شهید صدوق یزد

زمینه و هدف :حوادث شغلي به عنوان یكي از اصلي ترین علت های آسیب و مرگ در کشورهای در حال توسعه است .شناسایي
عوامل وقوع خطر و حادثه در مشاغل و محیط های کاری مي تواند در جهت ارتقای سالمت کارگران و پیشگیری از وقوع حوادث
باشد .خطای انساني و فاکتورهای مرتبط با آن یكي از عوامل وقوع حوادث است که مي توان به عملكردهای شناختي مانند درک،
توجه ،دقت و تمرکز اشاره کرد .هدف از انجام مطالعه بررسي میزان توجه به عملكرد های شناختي در میان دیگر موارد ثبت
شده به عنوان عوامل وقوع حادثه است.
مواد و روشها :این مطالعه با مرور و تحلیل مقاالت و مستندات جست و جو شده در پایگاه های داده معتبر فارسي زبان
 SID, MAGIRAN,و خارجي زبان  PUBMED, GOOGLE SCHOLARو با استفاده از سرواژه های فارسي حوادث شغلي،
عملكرد شناختي ،کارگران و انگلیسي ” “Accidents”, “Cognitive Factorsانجام شده است .سپس با استفاده از جدول
های موجود در مقاالت ،عوامل مرتبط با عملكردهای شناختي انسان شناسایي و مورد بررسي و مقایسه قرار گرفتند.
نتایج :در مجموع تعداد  70متن در جست و جوی اولیه شناسایي شد؛ پس از بازبیني و مطالعه عناوین و حذف موارد بي ربط
تعداد  18مقاله با موضوع مورد نظر بدست آمد که مورد مطالعه دقیﻖ قرار گرفت .در میان عواملي که به عنوان حادثه شغلي
گزارش شده بودند ،در محیط های کاری صنعتي اغلب به شرایط ناایمن ،نقص دستگاه ،بي احتیاطي و نداشتن آموزش کافي
اشاره شده بود .در محیط های بهداشتي درماني عوامل ارتباط بیشتری با فاکتور های انساني مانند عدم آگاهي ،عدم دقت و
خستگي ،داشت.
نتیجه گیری :همانطور که گفته شد در فاکتورهای انساني موثر بر وقوع حوادث بیشتر به خطای انساني و اعمال ناایمن اشاره
شده است و به جایگاه عملكرد های شناخت ي و رواني در ثبت گزارشات کمتر توجه گردیده است .عواملي مانند حجم زیاد کار،
کار طوالني ،کمبود خواب و عجله بر متغیرهای شناختي انسان مانند دقت ،تمرکز و توجه تاثیرگذار است و احتمال وقوع حوادث
با این عوامل مرتبط است لذا الزم است در شغل هایي که به صورت شیفت های ﭼرخشي و شیفت شب هستند به عوامل شناختي
بیشتر توجه گردد.
واژگان کلیدی :حوادث شغلي ،عملكرد شناختي ،کارگران ،خطای انساني
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شناسایی عوامل پنهان آسیب زا در مدارس و میزان توجه به آن ها  ،با هدف ارتقای سالمت و
امنیت دانش آموزان ابتدایی
معین نعمتی ،1محمد محمدی ،2سیده نجمه تقوی نسب

3

 . 1دانشجوی کارشناسي ،رشته مهندسي بهداشت حرفه ای و ایمني کار ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي شهید صدوقي یزد
Moein.nemati78@yahoo.com
 . 2دانشجوی کارشناسي ،رشته مهندسي بهداشت حرفه ای و ایمني کار ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي شهید صدوقي یزد
 .3دکترای فلسفه تعلیم و تربیت ،کارشناس پژوهش اداره آموزش و پرورش فارس

زمینه و هدف :دانش آموزان دوره ابتدایي به عنوان کودک در دسته افراد آسیب پذیر در جامعه و گروه حساس شناخته مي
شوند .خانه و مدرسه محیط هایي هستند که یک کودک بیشتر زمان زندگي خود را در آن مي گذراند .این مكان ها باید از نظر
وضعیت ایمني و بهداشتي به گونه ای مدیریت و بهینه شوند تا سالمت و امنیت این گروه حساس تامین گردد .در این میان
توجه به ایمني مدارس به دلیل حضور جمﻊ کثیری از دانش آموزان در زمان واحد حائز اهمیت باالیي است .بنابر این شناسایي
خطرات و عوامل زیان آور در مدارس مي تواند اقدامي موثر در این جهت باشد.
مواد و روش ها :در این مقاله برای تشخیص عوامل آسیب زا و زیان آور در مدارس از تكنیک های متفاوت در ارزیابي و
شناسایي خطرات استفاده شده است .سپس در پنج دسته عوامل زیان آور فیزیكي ،شیمیایي ،ارگونومي ،بیولوژیكي و ایمني از
دیدگاه بهداشت حرفه ای طبقه بندی شده و مورد بررسي قرار گرفتند .در ادامه عوامل تهدیدکننده سالمت و امنیت در کودکان
و در مدارس در دسته های نام برده ثبت شدند .سپس با استفاده از روش الویت بندی تعدادی از موارد در مرحله اول براساس
فاکتور مواجهه حذف گردید و در مرحله بازبیني با استفاده از نظر تعدادی کارشناس خبره ،لیست نهایي رتبه بندی شد.
نتایج :پس از تهیه لیست نهایي در پنج دسته 73 ،مورد عامل آسیب زا به سالمت و امنیت دانش آموزان شناسایي گردید .در
عوامل زیانآور فیزیكي  14مورد ،شیمیایي  6مورد ،ارگونومي و بیولوژیكي هرکدام  9مورد تشخیص داده شد .در حوزه ایمني،
 35مورد تهدید کننده در دو گروه شرایط نا ایمن و اعمال نا ایمن به ترتیب  25و  10مورد ارزیابي شدند.
نتیجه گیری :نتایج بدست آمده از این تحقیﻖ نشان مي دهد که طبﻖ نمره های دریافتي ،به عوامل فیزیكي زیانآور کمترین
توجه صورت مي گیرد .در حوزه ایمني ،بیشترین تعداد خطرات تهدید کننده سالمت ثبت گردید که درصد باالیي از آن در گروه
شرایط ناایمن قرار داشت .نمره دریافتي به موارد گروه ایمني نشان مي دهد که در شرایط نرمال توجه به عوامل مربوط به این
حوزه در الویت مدارس قرار دارد و آموزش و کنترل در عوامل ایمني به طور جدی دنبال مي شود .اما در این میان آنچه که
اهمیت دارد ،لزوم توجه به موارد پنهاني عوامل زیان آور فیزیكي و ارگونومي مانند رفﻊ خیرگي ﭼشم در بازتاب نور از تابلو،
آموزش استفاده صحیح از کیف وکوله و ...است.
واژگان کلیدی :مدرسه ،دانشآموز ،کودک ،عوامل زیانآور ،ایمني ،خطرات
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ارزیابی همبستگی بروز خطاهای پزشکی با میزان خستگی و بارکاری ذهنی در پرستاران
 ،یک مطالعه ی مروری
شمس الدین ساعد موچشی

1

.1کارشناسي ارشد ،گروه مهندسي بهداشت حرفه ای ،کمیته ی تحقیقات دانشجوئي  ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي تبریز
shams1392@yahoo.com

زمینه و هدف :سازمان ملي بهداشت و ایمني شغلي آمریكا  ،شغل پرستاری را در فهرست  40ﭼهل شغل با میزان باالی
بیماری های مربوط به فشار ناشي از بارکاری اعالم کرده است  ،بارکاری به لحاظ ساختار از ابعاد و پیچیدگي خاصي
برخورداراست به نحوی که تحت تاثیر فاکتورهای ساختار  -سازماني  ،نیازمندی های فراتر از وظیفه  ،محیط کار ،
فاکتورهای رواني  -اجتماعي و توانمندی های شناختي و اداری است  .ارزیابي خستگي شغلي و بارکاری ذهني کارکنان
در محیط کار یكي از مباحث مهم  WHOو از جمله دغدغه های مهم برنامه ریزان و سیاستگذاران نظام سالمت است
ﭼرا که خستگي شغلي و بارکاری ذهني عامل بالقوه در افزایش بروز خطاهای پزشكي در مراکز درماني است.
مواد و روش ها :در این مطالعه مروری به ارزیابي همبستگي بروز خطاهای پزشكي با میزان خستگي و بارکاری ذهني
در پرسنل وکادر درماني و بیمارستان ها پرداخته شده است و از مجموع  37مقاله جمﻊ آوری شده از پایگاه های
داده :

Web of ،science , Google Scholar , Pub Med , SID , MagIran , Iran Medex ,Scopus

 scienceدر مجموع  11مقاله به زبان های فارسي و انگلیسي و از سال  2009تا  ، 2019مطابﻖ با هدف مطالعه انتخاب
واطالعات مربوطه استخراج گردید.
نتایج :نتایج  11مقاله انتخاب شده نهائي نشان داد که در بیشتر مراکز درماني  ،کارکنان باالخص اغلب پرستاران
واحدشان را از نظر میزان بارکاری ذهني و خستگي شغلي و ایمني دارای مشكل اعالم کرده اند  ،پرستاران در راس کادر
درمان بیمارستان محسوب مي شوند که جهت انجام وظایف خود با میزان باالئي از بارکاری ذهني مواجهه دارند  ،پژوهش
های انجام شده نشان مي دهد که بارکاری زیاد کیفیت و کمیت مراقبت های درمان را کاهش داده و همكاری پرستار و
پزشک و ارتباط بیمار و پرستار را تضعیف مي نماید  ،طبﻖ آمار اعالم شده وزارت بهداشت  ،حدود هشتاد درصد جمعیت
پرسنل کادر درمان در بیمارستان های کشور را پرستاران تشكیل مي دهند و از جمله علل استرس شغلي در پرستاران
بارکاری ذهني فراتر از توان اعالم شده است  ،نیز بارکاری عامل تنش زا در رفتار و عملكرد پرستاران محسوب شده و
اثرات منفي برجای مي گذارد  .بنابر مطالعات انجام شده بین سه تا هفده درصد از بیماران در طول دوره ی درمان در
معرض خطای پزشكي قرار مي گیرند که این میزان از خطا با ارائه ی آموزش های ایمني و کاهش بارکاری ذهني و
خستگي شغلي قابل کاهش است  ،رابطه خستگي با ایمني ،عملكرد و آسیب در پرستاران در مطالعات مختلف تایید شده
است به عبارتي خستگي عامل بالقوه در افزایش بروز خطای انساني است نیز میزان خستگي و بارکاری ذهني ارزیابي
شده در زنان نسبت به مردان بیشتر اعالم شده است  ،از جمله فاکتورهای تاثیر گذار در بروز بارکاری ذهني زیاد و
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خستگي کارکنان در محیط کار مي توان به استرس های شغلي مزمن و حاد  ،حجم کار زیاد  ،وجود امكانات و منابﻊ
انساني ناکافي  ،شیفت کاری زیاد  ،عدم انگیزه و ناکامي در محیط کار  ،پایین بودن دستمزد  ،حمایت شغلي ضعیف ،
عدم مهارت الزم در حرفه  ،عدم امنیت و استقالل شغلي  ...اشاره کرد.
نتیجه گیری :با توجه به مطالعات انجام شده  ،بررسي عوامل مؤثر بر خستگي در پرستاران حائز اهمیت است .عوامل
فیزیولوژیكي مثل  :ریتم شبانه روزی  ،عوامل رواني مانند استرس ،هوشیاری ،خواب آلودگي ،عوامل رفتاری  ،الگوی کار،
عادات خواب ،عوامل زیست محیطي و مطالبات کاری خستگي را تحت تأثیرقرار مي دهد ،بنابر نتایج انجام شده  ،مابین
افزایش مرگ و میر و بارکاری وارده بر پرستاران رابطه ی معني دار وجود دارد  .مشكالت روحي و پایین بودن کیفیت
زندگي کاری با میزان بارکاری وارده به پرستاران رابطه ی مستقیم دارد .
مهندسي فاکتورهای انساني از جمله عوامل موثر در بوجود آمدن آسیب ها و سوانح کاری را نبود تناسب مابین بارکاری
وارده به فرد و توانمندی ها و محدودیتهای او ذکر مي کند  ،ازجمله عوامل اثرگذار بر بهداشت شغلي و سالمت و امنیت
و آسایش افراد بارکاری ذهني وارده به آنها مي باشد.
به منظور کاهش بارکاری ذهني و خستگي در میان کارکنان شاغل در مراکز درماني افزایش تعداد پرستار نسبت به بیمار
 ،ممانعت از شیفتهای پي در پي خارج از توان پرستاران و انجام آزمون های پیش از استخدام و بدو استخدام و گزینش
افراد مناسب ضروری است .
واژگان کلیدی :خطاهای پزشكي  ،خستگي شغلي  ،بارکاری ذهني  ،بیمارستان
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بررسی عوامل موثر بر میزان بهره وری کارکنان سازمان ها وصنایع؛ مروری بر مطالعات گذشته
حسین ضامنی ،1وحید میرزائی ،2الهه چوبینه ،3ثریا مهرزاده ، 4علی بنی نصرت

5

. 1دانشجوی کارشناسي ،رشته بهداشت حرفه ای ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي تبریز Hossein.zameni78@gmail.com

.2دانشجوی کارشناسي ارشد ،رشته ارگونومي ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي تبریز
.3دانشجوی کارشناسي ،رشته بهداشت حرفه ای ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي تبریز
.4دانشجوی کارشناسي ،رشته بهداشت حرفه ای ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي تبریز
.5دانشجوی کارشناسي ،رشته بهداشت حرفه ای ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي تبریز

زمینه و هدف  :توسعه و سرعت رشد صنایﻊ در دهه های اخیر نشانگر آن است که کشورمان درحال گذر از یک اقتصاد
نیمه صنعتي به صنعتي است .توجه به نیروی کار و بهره ور بودن آن مي توانـد ضـمن سـرعت بخشـیدن بـه رشـد و
توسعه صنعتي ،آن را در مسیری صحیح و اصولي هـدایت کنـد .لذا در این پژوهش با استفاده از مطالعات انجام شده به
بررسي عوامل موثر بر میزان بهره وری کارکنان در سازمان ها و صنایﻊ مختلف در قالب یک مطالعه مروری پرداخته شده
است.
مواد و روش ها  :در مطالعه حاضر جهت دستیابي به مقاالت انجام شده از سال  2010تا  ،2020جستجو از پایگاه های
اطالعاتي شامل  ،PubMed ،Science Direct ، Google scholar ،IranMedex ،SIDبا استفاده از واژگان
فارسي :بهره وری ،عملكرد ،استرس شغلي ،فرسودگي ،ارگونومي ،صدا ،روشنایي ،استرس های محیطي( گرما -سرما) و
واژگان انگلیسي  Performance ،Productivityو  Job stressانجام پذیرفت.
نتایج  :به طور کلي  50مقاله از بین  12مجله برای مطالعه انتخاب شدند 20( % 40 .مقاله) مطالعات به بررسي تاثیر استرس
شغلي بر بهره وری عملكرد نیروی کار پرداخته بودند 5( %10 .مورد) مقاالت به بررسي تاثیر فرسودگي شغلي بر بهره وری نیروی
کار 15( %30 ،مقاله) به تاثیر عوامل فیزیكي محیط کار بر بهره وری کارکنان و  10( %20مقاله) به بررسي تاثیر عوامل ارگونومیكي
بر روی بهره وری نیروی کار پرداخته اند.
نتیجه گیری :نتایج پژوهش های انجام شده نشان داد ارتباط مستقیمي بین استرس شغلي باال در محیط های کاری و میزان
بهره وری نیروی کار وجود دارد .به طوری که هرﭼقدر در فعالیت های کاری استرس شغلي باال بود به همان نسبت از میزان
بهره وری و عملكرد کارکنان کاسته شده است .ولي به نظر مي رسد در آینده جهت حصول نتایج دقیﻖ تر نیاز به مطالعات
تحلیلي با کنترل متغییر های مداخله کننده الزم است .همچنین نتایج نشان داد محیط های کاری طوالني مدت و فرسایشي
باعث افت عملكرد کارکنان و به دنبال آن کاهش بهره وری نیروی کار شده است .در نهایت مواجهه با سطوح زیان بار عوامل
فیزیكي و شرایط نامناسب ارگونومیكي بر پارامترهای عملكردی و بهره وری اثرات سوء داشته و با بدتر شدن شرایط و تماس،
اثرات سوء افزایش مي یابد.
واژگان کلیدی  :بهره وری ،استرس شغلي ،ارگونومي ،فرسودگي ،صدا ،استرس های گرما -سرما
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تجزیه و تحلیل حوادث خطوط لوله مایعات هیدروکربنی با استفاده از روش Bow tie
الهام محمودی ،1عمران احمدی ،2سیدباقر مرتضوی ،3حسن اصیلیان مهابادی

4

 .1دانشجوی کارشناسي ارشد ،رشته بهداشت حرفه ای ،دانشكده علوم پزشكي ،دانشگاه تربیت مدرس
 .2عضو هیئت علمي  ،رشته بهداشت حرفه ای ،دانشكده علوم پزشكي ،دانشگاه تربیت مدرس
 .3عضو هیئت علمي ،رشته بهداشت حرفه ای ،دانشكده علوم پزشكي ،دانشگاه تربیت مدرس Mortaza@modares.ac.ir
 .4عضو هیئت علمي ،رشته بهداشت حرفه ای ،دانشكده علوم پزشكي ،دانشگاه تربیت مدرس

زمینه و هدف  :امروزه سهم زیادی از انتقال مایعات خطرناک از جمله مایعات هیدروکربني بر عهده خطوط لوله انتقال
مي باشد .با وجود اینكه خطوط لوله ،ایمن ترین و اقتصادی ترین راه انتقال ميباشند ،اما گستردگي خطوط در مناطﻖ
مختلف عملیاتي و حتي مسكوني و همچنین پتانسیل باالی آسیب پذیری ،اهمیت پیشگیری از حوادث خطوط لوله را
روشن ميسازد .جهت پیشگیری از اینگونه حوادث ،شناسایي ،ارزیابي و تجزیه و تحلیل علل به وجود آورنده این حوادث،
جهت طراحي استراتژی های پیشگیرانه ضروری است که به این منظور تجزیه و تحلیل حوادث رخ داده ،ميتواند بسیار
مفید واقﻊ شود .در این مطالعه ،برخي از حوادث رخ داده در جهان ،با استفاده از رویكرد گذشته نگر روش Bow Tie
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
مواد و روش ها  :در این مطالعه 82 ،حادثه خطوط لوله مایعات هیدروکربني جهان از سال  1970تا  ،2018با استفاده
از رویكرد گذشته نگر روش  ،Bow Tieمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند .به این صورت که در هرحادثه با درنظرگرفتن
رویداد اصلي ،براساس منطﻖ مخصوص نمودار ،علل اصلي و فاکتورهای مشارکت کننده در یک سمت نمودار و همچنین
علل شكست موانﻊ ایمني و پیامدها در سمت دیگر ،شناسایي و طبقه بندی شد.
نتایج  :براساس حوادث آنالیز شده ،پرتكرارترین حادثه ،انفجار بوده است و از بین هجده نوع مایﻊ هیدروکربني مختلف
در حال انتقال ،خطوط لوله نفت خام بیشترین تعداد حوادث را داشته است .همچنین بیشترین علت مربوط به خوردگي
و خرابكاری بوده است .در بین فاکتورهای مشارکت کننده ،بیشترین سهم مربوط به فاکتوهای مدیریتي و بعد از آن به
ترتیب مربوط به فاکتورهای عملیاتي ،تعمیر و نگهداری ،تجهیزاتي و محیطي بوده است .در فاکتورهای مدیریتي ،نبود
نظارت و بازرسي ،مدیریت ناصحیح و آموزش ناکافي ،و در فاکتورهای عملیاتي ،خطای انساني به هنگام عملیات ،بیشترین
سهم را در وقوع حوادث داشته اند .همچنین پیامدها در حوادث حریﻖ و انفجار ،به طور متوسط هر حادثه  8کشته و 5
مجروح ،و در نشت و پارگي ،متوسط خسارت مالي در هر حادثه  47/935میلیون دالر بوده است .همچنین در  16حادثه
گزارش شده ،به طور کلي  178،709بشكه از مایعات ،از دست رفته است.
نتیجه گیری  :براساس این مطالعه ،علل حوادث خطوط لوله ،به دو گروه علل ریشهای و فاکتورهای مشارکت کننده تقسیم
بندی مي شوند که فاکتورهای مشارکت کننده شامل پنج زیرگروه فاکتورهای مدیریتي ،عملیاتي ،تعمیر و نگهداری ،تجهیزاتي
و محیطي ميشود .این مطالعه نشان ميدهد که شناسایي فاکتورهای مشارکت کننده به اندازه علل ریشهای اهمیت دارد .نتایج
این مطالعه میتواند به متخصصین و مدیریت جهت کنترل و پیشگیری از حوادث خطوط لوله مایعات هیدروکربني کمک کند.
واژگان کلیدی  :تجزیه و تحلیل حوادث ،خطوط لوله انتقال ،روش .Bow Tie
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ادراک خطر و رفتارهای محافظتی در کارمندان ادارات پرتردد شهر قم در برابر بیماری کووید 19
محمدرضا آزاده ، 1طاهره رمضانی ، 2زهرا طاهری خرامه

3

 .1کمیته تحقیقات دانشجویي ،دانشگاه علوم پزشكي قم ،قم ،ایران
 .2مرکز تحقیقات سالمندی ،دانشگاه علوم بهزیستي و توانبخشي ،تهران ،ایران
 .3استادیار ،دانشكده پیراپزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي قم ،قم ،ایران ،قم :بلوار غدیر ،روبروی ورزشگاه یادگار امام ،مجتمﻊ پردیس دانشگاه،
دانشكده پیراپزشكيztaheri@muq.ac.ir

زمینه و هدف :امروزه بیماری کووید 19-به صورت پاندمي جهاني مطرح است و رفتارهای محافظتي در پیشگیری از بیماری
مؤثرند .هدف از مطالعه حاضر ،تعیین عوامل مؤثر بر رفتارهای محافظتي با استفاده از تئوری انگیزش محافظت در کارمند ادارات
دولتي پرتردد شهر قم ميباشد.
مواد و روش ها :در این مطالعهی مقطعي (توصیفي -تحلیلي) 232 ،کارمند ادارات دولتي پرتردد شهر قم با استفاده از روش
نمونهگیری تصادفي خوشهای انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادهها شامل پرسشنامه اطالعات دموگرافیک و رفتارهای محافظت-
کننده از بیماری کووید 19-و مقیاس سازههای تئوری انگیزش محافظت بود .دادهها با استفاده از آمار توصیفي ،معادالت ساختاری
در محیط نرمافزار آماری اسمارت پي ال اس تجزیه و تحلیل شد.
نتایج :میانگین و انحرافمعیار سن شرکت کنندگان  39/8±8/7بود و  90/1درصد از ایشان را مردان تشكیل ميدادند .بیش از
نیمي از شرکتکنندگان ( )53/8%رفتارهای محافظتي باالتر از میانگین داشتند .ارزیابي تهدید و ترس با انگیزش محافظت
( P-value<0/05و  )β=-0/060رابطه معنيداری نداشت .همچنین رابطه مثبت معنيدار بین انگیزش محافظت (P->0/05
valueو  )β=0/214با رفتارهای محافظتي مشاهده شد .شاخصهای برازش مدل مطلوب بود و مدل در مجموع توانسته  5درصد
از تغییرات قصد انجام رفتارهای محافظتي را پیشبیني کند.
نتیجهگیری :یافته ها نشان داد که بین ادراک خطر و رفتارهای محافظتي ارتباط معناداری جود نداشته است .از نتایج مطالعه
حاضر ميتوان در تدوین برنامه های آموزشي به منظور بهبود رفتارهای محافظتي در کارمندان شاغل در ادارات استفاده نمود.
واژگان کلیدی :رفتارهای محافظتي ،کووید ،19-انگیزش محافظت ،کارمندان
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بررسی ایمنی تجهیزات زمین بازی کودکان در شهر سبزوار
مریم صالح آبادی ، 1فاطمه ابارشی  ،2محدثه نوری گلخندان

3

 . 1دانشجوی کارشناسي ،رشته مهندسي بهداشت حرفه ای و ایمني کار ،کمیته تحقیقات دانشجویي ،دانشگاه علوم پزشكي سبزوار
. 2گروه مهندسي بهداشت حرفه ای و ایمني کار ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي سبزوار fateme.abareshi@gmail.com

 . 3دانشجوی کارشناسي ،رشته مهندسي بهداشت حرفه ای و ایمني کار ،کمیته تحقیقات دانشجویي ،دانشگاه علوم پزشكي سبزوار

زمینه و هدف :حوادث ناشي از تجهیزات زمین های بازی کودکان ،تهدیدی جدی برای سالمت آن ها محسوب مي شود .امروزه
زیان های ناشي از حوادث باعث توجه به ایمني شده است و رعایت استاندارد های ایمني در تجهیزات زمین بازی امری ضروری
است .با توجه به اهمیت نقش کودکان در آینده جامعه ،این مطالعه با هدف تعیین میزان ایمني تجهیزات زمین بازی کودکان
در شهر سبزوار انجام شده است.
مواد و روش ها :مطالعه حاضر از نوع کاربردی است که در تمام زمین های بازی شهر سبزوار که دارای تجهیزاتي از قبیل
تاب ،سرسره و االکلنگ هستند در مقطﻊ زماني پاییز و زمستان سال  1398انجام شد .ارزیابي میزان ایمني تجهیزات ،با استفاده
از ﭼک لیست و بر اساس استاندارد های  6436-3 ،6436-2و  6436-6موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران انجام شد.
نتایج :بر اساس نتایج مطالعه حاضر در  2مورد از الزامات استاندارد  6436-2عدم انطباق وجود دارد و فاصله تاب از نرده ایمني
و حداقل فاصله تاب در حال سكون تا زمین رعایت نشده است .نتایج بررسي ایمني سرسره ها نشان داد که در  8مورد از الزامات
استاندارد  6436-3عدم انطباق وجود دارد و بخش خروج مناسب در سرسره ها ،حداقل طول در بخش شروع سرسره و ...رعایت
نشده است .ارزیابي االکلنگ ها نشان داد که در  3مورد از استاندارد های ملي ایران(شماره  )6436-6عدم انطباق وجود دارد.
همچنین بررسي ایمني در زمین های بازی نشان داد مواردی از قبیل عدم وجود شكاف در تجهیزات  ،روشنایي استاندارد در
زمین های بازی در طول شبانه روز ،وجود کفپوش اسفنجي مناسب ،مجاورت ورودی زمین بازی با خیابان اصلي ،نصب برﭼسب
سني و دسترسي به آبخوری و توالت در تعدادی از زمین های بازی رعایت نشده است.
نتیجه گیری :نتایج به دست آمده از این مطالعه بر لزوم ارتقای ایمني در زمین های بازی موجود در شهر سبزوار تاکید دارد.
ا صالح نواقص موجود در تجهیزات زمین های بازی کودکان بر طبﻖ استاندارد ها باید در اولویت قرار گیرد.
واژگان کلیدی :ایمني  ،تجهیزات  ،زمین بازی ،کودکان
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نقش آموزش در تغییر نگرش کارکنان نسبت به مسائل ایمنی (مطالعه موردی در یکی از
واحدهای فوالدسازی استان یزد)1398-
مهدیه شفیعی زاده بافقی ،1مجتبی مقدسی ،2رضا جعفری ندوشن ،3ابراهیم غالمرضاپور
محمود دهقانزاده

4

5

 .1کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای ،دانشگاه علوم پزشكي شهید صدوقي یزد
 .2کارشناس ارشد ، HSEشرکت سنگ آهن مرکزی ایران ،سرپرست واحد  HSEسه ﭼاهونmotabahse@yahoo.com
 .3دکترای بهداشت حرفه ای ،عضو هیئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهید صدوقي یزد ،مدیر گروهHSE
 .4کارشناس ارشد مهندسي محیط زیست ،مدیر واحد  HSEشرکت سنگ آهن مرکزی ایران
 .5مدیر واحد آموزش و پژوهش شرکت سنگ آهن مرکزی ایران

زمینه و هدف  :پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش آموزش در تغییر نگرش کارکنان نسبت به مسائل ایمني در یک واحد
صنعتي در استان یزد صورت گرفته است .بنابراین در ابتدا ابعاد و گویه های آموزش ایمني ،بهداشت و محیط زیست شناسائي
شده و سپس وضعیت متغیرهای شناسائي شده ارائه گردیده است .در این تحقیﻖ ابعاد آموزش  HSEشامل واکنش به برنامه
های آموزشي ،تقویت یادگیری ،تغییر رفتار و نتایج آموزش مي باشد.
مواد و روش ها :برای گردآوری داده های مربوط به سنجش متغیرهای تحقیﻖ از یک پرسشنامه محقﻖ ساخته طیف لیكرت
استفاده شده است که در مجموع شامل  4بعد و  22سؤال است .برای بررسي روایي پرسشنامه از روش اعتبار محتوا استفاده شده
است .برای محاسبه پایایي از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید و پایائي پرسشنامه برابر  0.842بوده که بسیار مطلوب ارزیابي
گردیده است .جامعه آماری این تحقیﻖ شامل بخشي از کارکنان یک واحد صنعتي در استان یزد است .پس از اطمینان از روائي
و پایائي مقیاس های طراحي شده براساس محاسبات انجام شده با استفاده از فرمول کوکران ،پرسشنامهها در نمونهای به حجم
 366نفر توزیﻊ شد.
نتایج :برای تجزیه و تحلیل دادههای گردآوری شده و تعیین وضعیت متغیرها نیز از  Tتک نمونه بهره گرفته شده است .همچنین
تجزیه و تحلیل دادههای بدست آمده با استفاده از نرم افزار آماری  SPSS 23صورت گرفته است.
طبﻖ تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در رابطه با فرضیات پژوهش ،اثربخشي برنامه های آموزش ایمني ،بهداشت و محیط
زیست در این واحد صنعتي به ترتیب با میانگین  3.631و آماره  Tبرابر  9.468از وضعیت مطلوبي برخوردار است .بنابراین با
اطمینان  %95مي توان گفت وضعیت اثربخشي آموزش ایمني ،بهداشت و محیط زیست در این واحد صنعتي مطلوب است.
همچنین وضعیت واکنش به برنامههای آموزش ،تقویت یادگیری ،تغییر رفتار کارکنان در اثر آموزش در این واحد صنعتي مطلوب
است.
نتیجه گیری :بر اساس فرضیه وضعیت تغییر رفتار کارکنان در اثر آموزش در این واحد صنعتي مطلوب است ،بنابراین مي توان
گفت:این شرکت باید از تیم  HSEمستقر در شرکت بخواهد به صورت مستمر خطرات و حوادث ایجاد شده در شرکت و عوامل
ب روز آن ها را به صورت لیستي جمﻊ آوری نمایند ،این موارد را به عنوان عناوین مورد لزوم برای آموزش  HSEمعرفي نموده و
240

در صورت تغییر رفتار در هر بخش و تغییر رویه کاری بر اثر آموزش شرکت آن واحد یا فرد را مورد تشویﻖ قرار دهد و کارکنان
را ترغیب نمایند تا از سایر همكاران خود بخواهند موارد ایمني را رعایت نمایند تا حادثه ای برای کل مجموعه رخ ندهد و بدین
صورت از هم پشتیباني نمایند.
واژگان کلیدی :آموزش  ،HSEواکنش به برنامه های آموزشي ،تقویت یادگیری ،تغییر رفتار
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بررسی ارتباط بین احتمال رخداد خطر و کد ارزیابی ریسک در مدیریت ریسک یک کارخانه
تولید روغن نباتی
محمد محمدی ،1غالمحسین حلوانی ،2معین نعمتی

3

 .1دانشجوی کارشناسي ،رشته مهندسي بهداشت حرفه ای و ایمني کار ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي شهید صدوقي یزد
mammadmammadian1998@gmail.com
 .2استادیار ،گروه مهندسي بهداشت حرفه ای ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي شهید صدوقي یزد
. 3دانشجوی کارشناسي ،رشته مهندسي بهداشت حرفه ای و ایمني کار ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي شهید صدوقي یزد

زمینه و هدف :همگام با رشد و توسعه صنایﻊ در نیم قرن اخیر انجام اقدامات با رویكرد پیوسته و مستمر در مدیریت ریسک،
رخداد رویدادها به میزان زیادی کاهش یافته است .دراین مطالعه به منظور میزان تاثیر اقدامات کنترلي که در کاهش احتمال
رخداد تاثیرگذار است اثر بخشي آن را در کد ارزیابي ریسک مطالعه مي کنیم.
مواد و روشها :مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعي است که به منظور انجام مدیریت ریسک و تعیین آیتم های مربوط به معادله
ریسک به صورت نیمه کمي در یک کارخانه روغن نباتي به دست آمده است .در این مطالعه از استاندارد صنایﻊ نظامي به منظور
تعیین ماتریس ریسک استفاده شده است و در ضمن کد ار زیابي ریسک و تغییرات آن قبل و بعد از پیشنهاد اقدامات کنترلي
بویژه احتمال رخداد خطر مقایسه گردیده است.
نتایج :بین متغیر احتمال قبل و بعد از اقدامات کنترلي در واحد قوطي سازی با ) (P=0.157ارتباط معني داری وجود نداشت
ولي بین کد ارزیابي ریسک قبل و بعد از اقدام ات کنترلي در واحد قوطي سازی ارتباط معنادار آماری وجود داشت و در واحد
خنثي سازی قبل و بعد از اقدامات کنترلي با احتمال خطر و نمره ریسک ارتباط معني داری وجود داشت.
نتیجه گیری :بر اساس یافته های این مطالعه و ارزیابي ریسک با روش نیمه کمي به منظور افزایش قابلیت اطمینان سخت
افزاری با تعیین میزان اثربخشي کاهش احتمال رخداد در کد ارزیابي ریسک ،اقدامات بهینه در کنترل ریسک مورد و سنجش
قرار خواهد گرفت.
کلمات کلیدی :مدیریت ریسک ،کنترل خطر ،احتمال خطر ،کارخانه روغن نباتي
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طراحی و بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه آگاهی و عملکرد کشاورزان پسته کار
درباره ایمنی سموم دفع آفات پسته
بتول مسروری ،1طاهره دهداری ،2آزاده اشتری نژاد ،3پروانه یکزمانی

1

 .1کارشناسي ارشد ،رشته بهداشت حرفه ای ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي ایران
 .2دانشیار ،مرکز تحقیقات ارتقا سالمت ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي ایران
 .3استادیار ،گروه مهندسي بهداشت حرفه ای ،دانشگاه علوم پزشكي ایران Azadeh_Ashtarinezhad@yahoo.com

زمینه و هدف  :با استفاده روز افزون از سموم و به کارگیری انواع آفت کش ها در کشاورزی و به خطر افتادن سالمت افراد
سنجش آگاهي و عملكرد افراد در جهت طراحي مداخالت آموزشي مناسب برای پیشگیری از تولید سموم بر محصول پسته یک
اصل اساسي است .این مطالعه با هدف طراحي و اعتبارسنجي یک پرسشنامه در جهت تعیین آگاهي و عملكرد کشاورزان پسته
کار در مورد ایمني سموم دفﻊ آفات پسته انجام شد.
مواد و روش ها  :جهت انجام این مطالعه ابتدا با کمک متخصصین ،کشاورزان و بررسي پیشینه تحقیقات پرسشنامه طراحي
شد .از طریﻖ مصاحبه با کشاورزان اعتبار صوری گویه های پرسشنامه و با استفاده از نظر متخصصان ،اعتبار محتوای کمي آن
ها بررسي شد .با استفاده از آزمون مجدد ،پایایي سواالت ارزیابي شد.
نتایج :شاخص روایي محتوا و نسبت روایي محتوای همه سواالت پرسشنامه به ترتیب ≤  0/79و  ≤0/62بود .روایي
صوری سواالت توسط کشاورزان مورد مطالعه تایید و برخي از اصالحات اعمال شد .نتایج آزمون همبستگي اسپیرمن
نشان داد که پرسشنامه آگاهي ( ) r= 1 ،p=<0/0001و عملكرد ( )r=0/99 ، p<0/0001دارای پایایي مناسبي بود.
در نهایت ،پرسشنامه طراحي شده شامل  39سوال آگاهي و  22سوال عملكرد بود.
نتیجه گیری  :این پر س شنامه می تواند در زمینه سنجش آگاهی و عملکرد ک شاورزان در مورد عوارض ،شرایط نگهداری ،حمل و نقل و
دفع سموم دفع آفات پسته و طراحی مداخالت آموزشی مناسب برای کشاورزان مورد استفاده قرار بگیرد.

واژگان کلیدی  :آگاهی ،عملکرد ،کشاورزان ،سموم دفع آفات پسته ،روانسنجی
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شناسایی و اولویت بندی علل عدم گزارش دهی خطا در پرستاران :مرور سیستماتیک
مهدی جعفری ندوشن ، 1علی مقصودی

2

 .1دانشجوی کارشناسي ،رشته بهداشت حرفه ای ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي یزد mjn495@gmail.com
 .2دانشجوی کارشناسي ،رشته بهداشت حرفه ای ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي یزد

زمینه و هدف :ارایه خدمات مراقبتي مناسب و ایمن از حقوق اولیه بیماران و از وظایف اصلي سیستم ارایه خدمات
سالمت محسوب مي گردد .به همین جهت گزارش خطا های حرفه ای برای ارتقاء امنیت بیمار در بیمارستان امری
ضروری ميباشد .مطالعه حاضر با هدف مرور سیستماتیک مطالعات گذشته و به اشتراک گذاشتن یافته های مفید مطالعات
در زمینه علل عدم گزارش خطا در پرستاران انجام شد.
مواد و روش ها :در ای ن مطالعه به منظور یافتن مطالعات مرتبط ،جستجو از طریﻖ پایگاه های اطالعاتي معتبر داخلي
شامل  IranMedex ،SID ،Magiranو پایگاه های بین المللي انگلیسي زبان شامل ،Scopus ،Google Scholar
 PubMedو  Science Directبا کلید واژه های فارسي موانﻊ گزارش دهي ،خطای پرستاری ،پرستاران و کلید واژه
های انگلیسي " "Nurses"، “Barrier to Reporting” ،"Nursing Errorsو ” "Errorانجام شد.
نتایج :پس از جستجو 238 ،ﭼكیده مقاله یافت شد 86 .عنوان مقاله به دلیل اینكه در راستای اهداف مطالعه و معیار
های ورود به مطالعه نبودند ،حذف شدند .پس از بررسي 152ﭼكیده به صورت مستقل 75 ،متن مقاله انتخاب و با مطالعه
دقیﻖ آنها در نهایت 30مقاله در راستای کامل موضوع مورد مطالعه انتخاب شدند.
نتیجه گیری :با تحلیل نتایج مشخص شد ﭼهار عامل ترس از پیگرد های قانوني ،عوامل مدیریتي ،نگراني از سوء سابقه
و مشخص نبودن سیستم و فرآیند ثبت خطا از مهم ترین علل عدم گزارش خطا توسط پرستاران ميباشد .همچنین
بیشترین و کمترین علل عنوان شده به ترتیب عوامل مدیریتي ( )%24.2و واضح نبودن تعریف اشتباهات ( )%3.2بود.
واژگان کلیدی :خطا ،گزارش دهي خطا ،پرستاران ،مرور سیستماتیک
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مدلسازی آلودگی هوا با مدل آنالوگ الکتریکی و تاثیر آن بر قلب
وحید صفری دهنوی ، 1مهران صفری دهنوی

2

 .1دانشجوی دکتری تخصصي ،رشته مهندسي برق ،دانشكده برق ،دانشگاه صنعتي امیرکبیر( پلي تكنیک) v.safari@aut.ac.ir
 .2دانشجوی دکتری حرفهای ،رشته پزشكي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه آزاد نجف آباد

زمینه و هدف :آلودگي هوا و آلودگي محیط نه تنها برای سالمت افرادی که دﭼار بیماریهای قلبي هستند ،مضر هست؛
بلكه برای افراد سا لم نیز خطرات بسیار جدی را در پي دارد .اغلب مطالعاتي که در این زمینه صورت گرفته است ،نشان
داده میزان مرگ و میر ناشي از عارضه قلبي در افرادی که در شهرهای آلوده زندگي ميکنند ،نسبت به کساني که در هوا
و محیط سالمتر قرار دارند ،بیشتر است؛ اما موضوع قابل توجه اینكه آلودگي شدید هوا و محیط در کوتاه مدت ،احتمال
خطر ابتال به بیماریهای قلبي و مرگ ناشي از آنها را به خصوص در افرادی که مستعد این بیماریها هستند و یا سابقه
اینگونه بیماریها را به هر دلیلي دارند ،افزایش مي دهد .ذرات معلﻖ هوا ،جز اصلي آلودگي هوا ،به عنوان عامل اصلي
اثرات زیانآور آلودگي هوا بر سالمت انسان در نظر گرفته شده است .هدف این پژوهش بررسي و مدلسازی آلودگي هوا
و محیط به عنوان یک عامل ریسک مستقل برای بیماریهای قلبي هست .در این پژوهش با مدلسازی قلب و آلودگي
هوا و محیط به روش مدار معادل آنالوگ الكتریكي ميتوان اثرات آلودگي را روی قلب بررسي کرد .در عمل انجام بسیاری
از آزمایشات روی موجود زنده از جمله قلب انسان خطرناک ،هزینهبر و خالف اصول هست .یكي از اهداف اصلي مدلسازی
این است که ميتوان آزمایشاتي که بر روی سیستم اصلي تاثیرگذار هست ،را روی مدل که شبیه سیستم اصلي هست را
با کمترین هزینه انجام داد .در این خصوص ميتوان با مدلسازی قلب با المانهای الكتریكي ،آزمایشات مختلف را روی
مدل که شبیه سیستم اصلي( در این پژوهش قلب انسان) انجام داد و با کمترین هزینه اثرات روی مدل که شبیه سیستم
اصلي است را بررسي کرد.
مواد و روشها :در این پژوهش برای مدل سازی قلب انسان و بررسي تاثیر آلودگي بر قلب از روش معادل آنالوگ
استفاده شده است .در این خصوص مي توان از مدار معادل الكتریكي( مقاومت ،سلف و خازن) یا معادل مكانیكي ( جرم،
فنر و دمپر) استفاده کرد .در این پژوهش به علت اینكه مدار معادل آنالوگ الكتریكي کاربردی و متداولتر است ،برای
مدلسازی قلب از روش مدار معادل آنالوگ الكتریكي استفاده ميشود.
آلودگي هوا نه تنها برای سالمت افرادی که دﭼار بیماریهای قلبي هستند ،مضر هست؛ بلكه برای افراد سالم نیز خطرات
بسیار جدی را در پي دارد .ا غلب مطالعاتي که در این زمینه صورت گرفته است ،نشان داده میزان مرگ و میر ناشي از
عارضه قلبي در افرادی که در شهرهای آلوده زندگي ميکنند ،نسبت به کساني که در هوای سالمتر قرار دارند ،بیشتر
است؛ اما موضوع قابل توجه اینكه آلودگي شدید هوا در کوتاه مدت ،احتمال خطر ابتال به بیماریهای قلبي و مرگ ناشي
از آنها را به خصوص در افرادی که مستعد این بیماریها هستند و یا سابقه اینگونه بیماریها را به هر دلیلي دارند،
افزایش مي دهد .ذرات معلﻖ هوا ،جز اصلي آلودگي هوا ،به عنوان عامل اصلي اثرات زیانآور آلودگي هوا بر سالمت انسان
در نظر گرفته شده است .هدف این پژوهش بررسي و مدلسازی آلودگي هوا به عنوان یک عامل ریسک مستقل برای
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بیماریهای قلبي هست .در این خصوص در این پژوهش ابتدا قلب با المانهای الكتریكي مدل ميشود ،سپس با مدلسازی
آلودگي هوا با مدل آنالوگ الكتریكي ،تاثیر آلودگي هوا روی قلب مورد بررسي قرار ميگیرد .در این پژوهش ،برای
مدلسازی قلب و آلودگي هوا ابتدا به تعریف متغیرهای اصلي و ثانویه پرداخته ميشود ،سپس متغیرهای عرضي و عبوری
معرفي مي شود؛ پس از آن درجه اعتبار مدل ،فرضیات مدل مورد بررسي قرار ميگیرد و در نهایت مدل قلب و آلودگي
هوا به صورت توامان بررسي مي شود و تاثیر آلودگي هوا بر قلب مورد بررسي قرار ميگیرد .در نهایت با توجه به مدل به
دست آمده راهكارهایي برای کاهش تاثیر آلودگي هوا بر قلب مورد اشاره قرار ميگیرد.
نتایج  -1 :مدلسازی قلب انسان با روش مدار معادل آنالوگ الكتریكي -2.تعریف متغیرهای اصلي ،ثانویه ،عرضي و
عبوری برای قلب انسان -3 .مدلسازی قلب انسان با المانهای الكتریكي -4.مدلسازی آلودگي هوا و محیط و بررسي
تاثیر آلودگي روی سیستم قلب انسان-5.بررسي راهكارهای کاهش اثر آلودگي روی قلب انسان -6.یكي از اهداف اصلي
مدلسازی پیش بیني رفتار سیستم اصلي هست .در این خصوص با ایجاد مدل آنالوگ الكتریكي ميتوان عملكرد قلب را
پیشبیني کرد .هدف اصلي مدلسازی ،انجام تستهایي هست که انجام آنها روی سیستم اصلي هزینهبر و خطرناک
است و با انجام این تستها روی مدل ميتوان هزینه را کاهش داد .در این خصوص ميتوان به جای تست روی قلب
انسان ،انواع تست را روی مدل قلب انجام داد و نتیجه را مشاهده کرد.
نتیجه گیری  :در این پژوهش در ابتدا تاریخچهای از تاثیر آلودگي هوا بر بیماریهای قلبي مورد اشاره قرار گرفت؛ سپس
نحوه کلي مدلسازی مورد بررسي قرار گرفت پس از آن نحوه عملكرد قلب و مدلسازی قسمتهای قلب با المانهای
الكتریكي مورد بررسي قرار گرفت .در قسمت بعدی با استفاده از روابط ریاضي و تشابه این روابط در قلب و المانهای
الكتریكي ،المانهای الكتریكي مشابه قلب معین شد .در این حالت مدل کامل الكتریكي قلب به دست آمد .در این حالت
تاثیر آلودگي هوا با استفاده از مدار معادل آنالوگ الكتریكي مورد بررسي قرار گرفت و آلودگي هوا روی قلب مدل شد .در
این حالت مشاهده شد که آلودگي هوا ميتواند موجب کاهش حجم خون عبوری شود؛ ﭼراکه آلودگي موجب اشغال حجم
قلب و رگ ميشود و کاهش سطح مقطﻊ رگ باعث افزایش مقاومت و کاهش خونرساني به بدن ميشود .در این حالت
برای اینكه بدن حجم خون قبل از آلودگي را به اندام های بدن برساند ،باید فشار خون را باال ببرد .در این حالت آلودگي
درکوتاه مدت باعث افزایش کوتاه مدت فشار خون ميشود و در صورتي که آلودگي به صورت بلند مدت برقرار باشد،
ميتواند باعث افزایش دائم فشار خون ميشود که خطرناک است .به عالوه در این مدلسازی بیان شد که افزایش آلودگي
موجب افزایش اینرسي در قلب ميشود و این افزایش موجب تغییر نوع جریان از الیهای به گردابي ميشود که باعث
کاهش خون رساني ميشود .مورد بعدی این است که افزایش آلودگي موجب کاهش ظرفیت قلب ميشود که باعث کاهش
خون رساني به اندامها ميشود .در نتیجه آلودگي تاثیرات بسیار گستردهای روی قلب دارد .در این حالت تاثیر این آلودگي
در بلند مدت بسیار گستردهتر هست .در این حالت اولین و سادهت رین راهكار برای کاهش اثرات آلودگي برای کلیه افراد
این است که آلودگي هوا و محیط کاهش یابد .ممكن است هر نفر در آلودگي هوا تاثیر نداشته باشد؛ ولي با کاهش آلودگي
محیط مي توان اثرات آلودگي را کاهش داد .راهكار دوم این است که در زمانهای مشخص خون از آلودگي پاک شود و
رسوبات قلبي و عروقي با استفاده از داروهای مناسب کاهش یابد .استفاده از ماسک باعث کاهش ورود آلودگي به بدن
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مي شود که موثر است .در استفاده از ماسک باید دقت داشت که ذرات معلﻖ در بدن از نظر اندازه به سه نوع ریز ،متوسط
و درشت تقسیم ميشوند .استفاده از ماسکها معموالً در برابر ذرات ریز تاثیر زیادی ندارند؛ مگر اینكه از ماسکهای نانو
یا فیلتر دار استفاده شود؛ لذا با این راهكارها ميتوان تا حدود زیادی از تاثیر آلودگي هوا روی قلب کاست و با استفاده از
شبیهسازی مدل به دست آمده تاثیر هر کدام از عوامل را بررسي کرد.
واژگان کلیدی  :مدلسازی ،قلب انسان ،مدار معادل آنالوگ الكتریكي ،آلودگي هوا.
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Measurement of the intensity of Solar Ultraviolet A Radiation at Date
Harvest Time in Groves around Jiroft City Name of Authors: Times New
Mostafa Mohammadian1, Esmail Charkhloo2
1. PhD student of Ergonomics, Department of Ergonomics, Faculty of Health, Shiraz University of
Medical Sciences, Shiraz, Iran mmohamadian63@gmail.com
2 .Department of Environ¬ment Health Engineer¬ing, Faculty of Health, Jiroft University of Medical
Sciences, Jiroft, Iran

Background: Solar Ultraviolet radiation type A leads to many skin disease. As workers such
as peasants and other ones whose job is in uncovered places has exposure with this radious, in
this study we aimed at measourment of the intensity of cosmic UV type A in palm-groves at
wich workers gather date in the vicinity of Jiroft.
Material and Methods: This is a descryptive-analitical cross-sectional study through wich
data were gathered from six different regions of Jiroft suburbs comprise of AnbarAbad, Qaleh
Ganj, Fariab, Jiroft, Roodbar and Blook randomly. According to the date harvest time, we did
our study through July and September 2017. The Hagner Digital Radiometer (EC1 UV-A)
instrument was used to evaluate the intensity of UV radiation and then data was compared with
standard tresholds advised by ACGIH. Moreover, altitude from sea level and latitude, elements
which may have influence on UV radiation, were analysed.
Result: Our study showed that the average of UV radiation in Jiroft palm-groves is around
23.6 w/m2 . Moreover, besed on our findings all UV radiations exceed permissible range
announced by ACGIH during all work-hours except between 6-7 AM which is job start time
(table2). However there was no significant correlation between UV-A and lattitude or height
from sea level.
Conclusion: The range of UV-A, workers have exposure with during date-harvest is higher
than permissible range advised by ACGIH.
Key words: UV measurements, Ultraviolet type A, Sunlight, Outdoor workers
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بررسی خطای دارودهی پرستاران با روش شرپا در بیمارستان های وابسته به دانشگاه آزاد
اسالمی تهران
مهدیه مطیعی ،1محمد اسالمی وقار ،2خلیل کلوانی ، 3زینب عباسی

4

.1کارشناسي ارشد پرستاری ،دانشگاه آزاد پزشكي تهران ،تهران ،ایرانmahdiehmotie71@gmail.com ،
.2استادیار دانشگاه آزاد پزشكي تهران ،تهران ،ایران
. 3دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشت و درماني ،دانشگاه علوم پزشكي کرمان ،کرمان ،ایران
.4استادیار دانشگاه آزاد پزشكي تهران ،تهران ،ایران

زمینه و هدف  :خطای انساني جز الینفک عملكرد انسان محسوب مي شود که هیچ وقت به صفر نمي رسد لذا نیازمند
این ا ست که با استفاده از مدیریت ریسک ،آن را به کمترین حد خود رساند تا بتوان گام های مهمي در ایمني و
رضایتمندی بیماران برداشت.
مواد و روش ها :این مطالعه توصیفي -مقطعي در سال  1398و در بیمارستان های منتخب شهر تهران انجام شد و
مبتني بر روش شرپا و معرفي کاربرگ های این روش ،با تاکید بر عملكرد دارودهي در پرستاران مي باشد.
نتایج :از بین وظایف شناسایي شده در حیطه های مختلف مورد مطالعه 111 ،خطا شناسایي شد که از این تعداد67 ،
خطا ( )%60خطای عملكردی 24 ،خطا ( )%24خطای بازدید 4 ،خطا ( )%4خطای بازیابي 8 ،خطا ( )%8خطای ارتباطي
و  4خطا ( )%4خطای انتخابي بودند .همچنین خطاها در هر گروه بدین صورت بودند که خطاهای روند کلي دارودهي در
تمامي بخش ها  ،38خطاهای دارودهي داروهای تزریقي و عضالني  ،21خطاهای دارودهي داروهای افشانه ،ﭼشمي،
پوستي ،استنشاقي ،مقعدی  ،14خطاهای دارودهي دارودهي بخش های  ICUو  21 CCUو نهایتا خطاهای دارودهي
در بخش دیالیز  17مورد بودند.
نتیجه گیری :با توجه به نتایج مطالعه ،برگزاری آموزش های الزم و استفاده از رویكرد های پیشگیرانه خطر جهت
شناسایي خطرات بالقوه و کنترل خطاها احساس مي شود .در این خصوص با تدوین برنامه منسجم در راستای استقرار
استانداردهای ملي اعتباربخشي در حیطه مدیریت خطا ،گامي در جهت شناسایي و کنترل عوامل مستعد کننده بروز
خطاهای انساني در بیمارستان بردارند.
واژگان کلیدی :ارزیابي خطا ،خطای انساني ،ریسک ،شرپا

249

ارزیابی ریسک حمل بار دستی گروه سنی حساس (کودکان و نوجوانان) شاغل در مزارع کشت
گوجهفرنگی در شهرستان مرودشت استان فارس
ملیکا هوشمندی

1

.1دانشجوی کارشناسي ارشد ،رشته مهندسي بهداشت حرفهای ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي همدان
mhhhsh.mh@gmail.com

زمینه و هدف  :سازمانهای خواربار و کشاورزی ملل متحد ) (FAOو انستیتوی ملي ایمني و بهداشت کار آمریكا)، (NIOSH
کشاورزی را جزء خطرناکترین مشاغل در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ،عنوان کردهاند .بر اساس گزارش این
سازمانها 60 ،درصد کودکان در سراسر جهان در مزارع کشاورزی کار ميکنند .کودکان انواع وظایف فرایند کاشت ،داشت و
برداشت محصوالت را به عهده دارند ،در مطالعهی حاضر ،به حمل سبدهای پالستیكي سنگین پر شده از نشاء در مرحلهی
کاشت ،حمل سبدهای پالستیكي سنگین پر شده از محصوالت گوجهفرنگي در مرحلهی برداشت و همچنین به حمل مجموعهای
از سبدهای پالستیكي خالي به صورت همزمان پرداخته ميشود که غالبا به علت گرمای شدید هوای تابستان ،کودکان و نوجوانان
همراه بزرگساالن از هنگام سحر تا نزدیک ظهر ( 8ساعت) و بنا به نیاز در ساعات عصرگاهي نیز کار ميکنند .این مطالعه با هدف
ارزیابي ریسک حمل بار دستي گروه سني حساس (کودکان و نوجوانان) شاغل در مزارع کشت گوجهفرنگي شهرستان مرودشت
در تابستان سال  1398انجام شده است.
مواد و روش ها  :مطالعهی حاضر مقطعي و با جامعهی آماری  67کارگر ميباشد که به علت سن و سطح سواد کودکان،
پرسشنامه به صورت مصاحبهی حضوری انجام شد .در این مقاله از روش شاخص کلیدی  KIMو پرسشنامه طراحي شده توسط
سازمان بین المللي کار ) (ILOکه در سال  2004منتشر شده ،استفاده گردیده است .دادهها با نرمافزار  SPSS 16تحلیل شدند.
نتایج  :نتایج این مطالعه نشان داد که در حمل سبدهای پالستیكي سنگین پر شده از نشاء در مرحلهی کاشت ،حمل سبدهای
پالستیكي سنگین پر شده از محصوالت گوجهفرنگي در مرحلهی برداشت و در حمل مجموعهای از سبدهای پالستیكي خالي به
صورت همزمان 49.65 ،درصد از افراد با ریسكي بیش از متوسط حمل بار دستي مواجه هستند ،همچنین طبﻖ محاسبات انجام
شده بر اساس پرسشنامه مذکور ،انحراف معیار  0.83و میانگین  1.60از  3ميباشد.
نتیجه گیری  :این شغل به علت فصلي بودن به صورت موقت و ﭼند ماهه ميباشد به همین علت افزایش آگاهي و آموزش
تمارینات ورزشي ،اصول ارگونومي در حمل بار (کاهش حمل مجموعهای سبدهای پالستیكي خالي یا پر ،استفاده از تجهیزات
حمل بار مناسب برای حمل سبدهای پر شده ،استفاده از سبدهای با سایز کوﭼكتر و سبكتر و  ،). . .به ویژه برای افراد گروه
سني حساس که به علت  BMIکمتر نسبت به بزرگساالن نیازمند توجه ویژه هستند ،توصیه ميگردد.
واژگان کلیدی  :حمل بار ،مزارع گوجهفرنگي ،ارگونومي ،کودکان و نوجوانان
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بررسی عوامل اصلی مؤثر بر ارتقای یادگیری دانشجویان کارشناسی بهداشت حرفهای در درس
ارگونومی (کرمانشاه)1399 ،
مرضیه مرادی ،1محمد رسول خزاعی ،2نرگس شکربیگی ،3فرامرز قره گوزلو ،4محمد امین رضایی

5

lovelystars9797@yahoo.com
.1کمیته تحقیقات دانشجویي ،دانشگاه علوم پزشكي کرمانشاه
.2استادیار ،مرکز تحقیقات باروری و ناباروری ،دانشگاه علوم پزشكي کرمانشاه،کرمانشاه ،ایران
.3استادیار ،گروه معارف اسالمي دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران
.4استادیار ،گروه بهداشت حرفهای ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران
.5کمیته تحقیقات دانشجویي ،دانشگاه علوم پزشكي کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران

مقدمه و هدف :امروزه عدم توجه ب ه اصول ارگونومي و رعایت نكردن آنها در محیط کار ،صدمات اقتصادی بسیار زیادی را هم
برای کارکنان و هم برای سازمان/شرکت ها به دنبال خواهد داشت .بررسي عوامل و معیارهای اصلي تعیینکننده ارتقای یادگیری
دانشجویان از ﭼالشهای پیش رو محققان است .در این میان ،استفاده از ابزارهای دقیﻖ و بومي و اختصاصي برای دروس
دانشگاهي بسیار حائز اهمیت است .بدین منظور ،مطالعه حاضر با هدف بررسي عوامل اصلي موثر بر ارتقای یادگیری دانشجویان
کارشناسي بهداشت حرفهای در درس ارگونومي (کرمانشاه )1399 ،صورت پذیرفت.
مواد و روشها :این مطالعه توصیفي بر روی  60نفر از دانشجویان مقطﻊ کارشناسي پیوسته رشته مهندسي بهداشت و ایمني
کار دانشگاه علوم پزشكي کرمانشاه در سال تحصیلي  1398-99انجام شد .در نهایت بر اساس روش نمونهگیری در دسترس
تعداد  44نفر در مطالعه شرکت کردند .ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامه محقﻖساختهای بود که  15گویه مرتبط با معیارهای
اهمیت درس ارگونومي ،کاربردهای آن در آینده کاری و عوامل مؤثر بر ارتقای میزان یادگیری آن را در مقیاس لیكرت ﭼهارتایي
دربرميگرفت .روایي صوری و پایایي پرسشنامه توسط  10نفر از خبرگان تأیید شد و به صورت پایلوت توسط  15نفر از دانشجویان
تكمیل و پس از رفﻊ نقایص اجرا گردید .پس از جمﻊآوری دادهها ،تعداد  4پرسشنامه ناقص حذف گردیدند .تجزیه و تحلیل
دادهها با استفاده از نرم افزار SPSS 26و روش آمار توصیفي (فراواني ،میانگین) انجام گردید.
ال موافﻖ و یا موافﻖ داشتند .معیارهای اصلي انتخاب شده
یافتهها :بیش از  %70دانشجویان در  10گویه از  15گویه نظر کام ً
توسط دانشجویان در ارتقای یادگیری درس ارگونومي شامل :نگرش کاربردی بودن درس ارگونومي در آینده کاری ،استفاده از
تصاویر آموزشي و اینفوگرافي ،پویانمایي ،اشاره به خاطرات و تجربیات کاری اساتید در موضوعات درس ،صمیمیت استاد با
دانشجو ،پرسش و پاسخ در کالس ،برنامهریزی و زمانبندی فرستادن فایلهای آموزشي ،تدریس اساتید شاخص ،مرور نكات
کلیدی و جمﻊبندی در کالس و کارگروهي بود.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج به دست آمده ،آشنایي اساتید مربوط به درس ارگونومي با روشهای آموزشي متنوع موجود و
استفاده از الگوهای تعاملي پویا و شیوههای مشارکتي ميتوانند در راستای بررسي عوامل اصلي دخیل در ارتقای یادگیری
دانشجویان رشتهی بهداشت حرفهای مؤثر واقﻊ شود.
واژگان کلیدی :ارگونومي ،بهداشت حرفهای ،آموزش ،کرمانشاه
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آنالیز حوادث شغلی در یکی از شرکت های بافندگی فرش ماشینی
پیمان خالقی دهآبادی ،1سمیرا برکات ،2بهنام مرادی

3

.1دانشجوی کارشناسي ارشد ،مدیریت سالمت ،ایمني و محیط زیست ،دانشكده بهداشت  ،دانشگاه علوم پزشكي کاشان
.2کارشناسي ارشد ،مهندسي بهداشت حرفه ای ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
.3کارشناسي ارشد ،مدیریت سالمت ،ایمني و محیط زیست ،دانشكده بهداشت و ایمني ،دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي تهران
b.moradi@sbmu.ac.ir

زمینه و هدف :ساالنه حوادث متعددی در صنایﻊ رخ مي دهد که هر کدام از این حوادث پیامدهای نامطلوبي از قبیل آسیب به
تجهیزات ،توقف تولید ،زیان های اقتصادی ،نقص عضو و حتي مرگ نیروی انساني را به دنبال خواهند داشت .بنابراین پیشگیری
از بروز حوادث و مدیریت آنها به یكي از مهمترین ﭼالش های صنایﻊ تبدیل شده است .این پژوهش با هدف آنالیز حوادث شغلي
در یكي از شرکت های بافندگي فرش ماشیني انجام شد.
مواد و روش ها :مطالعه موجود یک مطالعه ی توصیفي – مقطعي است که در سال  1398در یكي از شرکت های بافندگي
فرش ماشیني انجام گرفت .در این مطالعه تمامي کارگراني که در این شرکت طي سالهای  1392تا  1398مشغول به کار بوده و
دﭼار حادثه شغلي شدند ،مورد بررسي قرار گرفتند .به منظور جمﻊ آوری اطالعات مربوط به حادثه دیدهگان از فرم های گزارش
حادثه موجود در شرکت و اداره کار و امور اجتماعي شهرستان استفاده شد .کلیه شاخص های توصیفي با استفاده از نرم افزار
 Excelبدست آمد.
نتایج :یافته ها نشان داد که افراد حادثه دیده حداقل  17سال و حداکثر  46سال سن داشتند و میانگین سن حادثه دیدگان
 32/66سال بود .همچنین از این تعداد  75درصد متاهل و  25درصد مجرد بودند .در این بررسي گروه سني  40-45سال
باالترین درصد حوادث را به خود اختصاص دادند .همچنین بیشترین درصد حادثه دیده گان با  ٪33/33متعلﻖ به افرادی بود
که در قسمت بافندگي مشغول به فعالیت بودند .از طرفي میانگین سابقه کاری حادثه دیدگان  38/52سال بود که بیشترین افراد
حادثه دیده در گروه با سابقه کاری یكسال و زیر یكسال قرار داشتند .در این مطالعه برخورد اشیاء با اندام های فرد بیشترین
فراواني را به خود اختصاص داد که در این میان باالترین آسیب دیدگي مربوط به دست و به ویژه انگشتان بود .مطابﻖ فرمول
 OSHAضریب تكرارحادثه ( )Accident Frequency Rate: AFRاز سال  1392تا  1398به ترتیب ،14 ،4 ، 2 ، 2:
13 ،13/33و  63مي باشد که نشان دهنده بدتر شدن وضعیت شرکت از لحاظ رعایت اصول ایمني مي باشد .از نظر ساعات وقوع
حادثه به ترتیب بیشترین حوادث در ساعات  16-18عصر با  ٪38/88و ساعات  8-10صبح با  ٪30/50رخ داد که باالترین نرخ
بروز حوادث در شیفت عصر و کمترین آن مربوط به شیفت شب مي باشد.
نتیجه گیری :نتایج این مطالعه نشان داد ،با توجه به باال بودن  AFRو وضعیت نامطلوب ایمني و همچنین رخداد حوادث
گوناگون در طول این ﭼند سال الزم است هرﭼه سریعتر مدیران مربوطه اقدامات ضروری را به منظور بهبود شرایط ایمني تدوین
و اجراء نمایند ،ﭼرا که این امر به خودی خود منجر به کاهش حوادث خواهد شد .همچنین پیشنهاد مي شود که کمیته ای
تحت عنوان کمیته تجزیه و تحلیل حوادث در صنایﻊ مختلف به منظور ارزیابي و علت یابي دالیل بروز حوادث مختلف تشكیل
شود تا مدیران از خروجي آن در جهت پیشگیری از وقوع حوادث بهرهمند شوند.
واژگان کلیدی  :حادثه شغلي ،AFR ،بافندگي فرش ،آنالیز حوادث
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بررسی تاثیر رعایت استاندارد های ایمنی و بهداشت در طراحی و انتخاب اسباب بازی ها در
کودکان
زهراعلی قلی طایفه

1

 .1دانشجوی کارشناسي ،رشته ایمني صنعتي ،دانشكده بهداشت و ایمني ،دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي
zahraagt7798@gmail.com

زمینه و هدف  :یكي از شاخص های سطح سالمت یک جامعه ،ارتقا سالمت کودکان مي باشد و از آن جا که اسباب
بازی ها نقش اساسي در رشد و سالمت کودکان را دارند رعایت برخي از استاندارد در طراحي و انتخاب آن ها به منظور
ارتقای کیفیت سالمت و رشد کودک اهمیت زیادی پیدا میكند.استاندارد ها مي توانند از طریﻖ استفاده از تخصص فني
برای طراحي،کنترل تولید والزام مقررات و ایمني از طریﻖ نماد ها و هشدار ها و دستوالعمل ها ،نقش اساسي در کاهش
و پیشگیری از آسیب ها را داشته باشند.از آن جا که کودکان اغلب قادر به درک خطرات پیرامون خود نبوده و در برابر
بسیاری از خطرات آسیب پذیری بیشتر ی تری دارند ،عالوه بر رعایت استاندرد های طراحي و تولید ،آموزش و آگاهي
والدین در انتخاب اسباب بازی ایمن اهمیت ویژه ای پیدا مي کند.
مواد و روش ها  :با انجام جستجوی نظام مند در پایگاه های الكترونیکSid، Google Scholarبه دو زبان فارسي
و انگلیسي ،مقاالت مرتبط با ایمني و بهداشت اسباب بازی های کودکان مورد بررسي قرار گرفته است .کلید واژه های
جستجو شامل toy،Child safetyومترادفات آن ها بوده است .پس از بررسي عناوین و خالصه یافته ها نتیجه گیری
صورت گرفته است.
نتایج  :بررسي مقاالت و خالصه ها پیرامون ایمني کودکان نشان دهنده عدم رعایت برخي از استاندارد ها پیرامون مواد
شیمیایي و سمي و خصوصیات فیزیكي ،ابعاد استاندارد در اسباب بازی ها مي باشد و در کنار مسائل مرتبط با رعایت
نكات ایمني و بهداشتي در طراحي و تولید ،مطالعات نشان دهنده آگاهي ناکافي والدین در انتخاب اسباب بازی مناسب
مي باشد.
نتیجه گیری  :با توجه به اینكه عدم رعایت نكات ایمني و بهداشتي در طراحي و انتخاب آن ها توسط والدین نقش
مخربي در سالمت جسماني و رواني همچون پرخاشگری و اضطراب در کودک و به دنبال آن در بزرگسالي مي شود به
منظور جلوگیری از عواقب آن مي بایست مدیریت و کارشناسي های بیشتری بر نحوه تولید و واردات و هم ﭼنین افزایش
میزان آگاهي والدین در انتخاب اسباب بازی ایمن صورت بگیرد.

253

بررسی میزان مواجهه افراد با ویروس کرونا در مشاغل:یک مرور سیستماتیک
2

پریسا مهدوی ،1سجاد گودرزی

.1دانشجو کارشناسي ،رشته مهندسي بهداشت حرفه ای و ایمني کار ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي
شهید بهشتي ،تهران ،ایران Pmahdavi494@yahoo.com
.2کارشناس پرستاری ،مدیر اتحادیه علمي سالمت جامعه ،شبكه جهاني آموزش و پرورش علمي(یوسرن) ،تهران ،ایران

زمینه و هدف :بیماری  covid-19یک بیماری تنفسي است که توسط ویروس  SARS-COV-2ایجاد مي شود و نخستین بار
در اواخر سال  2019در شهر ووهان ﭼین دیده شد .سازمان جهاني بهداشت با توجه به همه گیری سریﻊ این ویروس در جهان،
انجام کارهایي را در ارتباط با بهداشت فردی و عمومي در اجتماع و محیط های کار برای کاهش این همه گیری پیشنهاد داده
است .محیط های کارمتناسب با نوع و گستردگي هر شغل ،دارای میزان متفاوتي از ریسک مواجهه با ویروس کرونا هستند؛ از
این رو دستور العمل ها و ضرورت های بهداشتي با میزان متفاوتي از حساسیت و دقت برای انواع مشاغل تدوین شده است.
هدف از این مطالعه ،بررسي مشاغل مختلف از نظر میزان مواجهه با ویروس کرونا در محیط کار و جمﻊ آوری اطالعات موجود
در مقاالت و نشریات معتبر در خصوص این موضوع مي باشد.
مواد و روش ها:در این مطالعه سیستماتیک بر اساس کلیدواژه های ویروس کرونا ،کووید ،19-محل کار و ویروس کرونا،
مشاغل و ویروس کرونا ،مواجهه با ویروس کرونا در پایگاه های اطالعاتي گوگل اسكالر ،اس.آی.دی ،مگیران ،سایت رسمي
سي.دی.سي و سایت رسمي سازمان بهداشت جهاني در بازه زماني اوایل دسامبر  2019تا کنون (اواسط اکتبر  )2020جست و
جو پیشرفته انجام گرفت ،که بر اساس معیارهای ورود و خروج مطالعه نهایتاً  11مطالعه مورد بررسي و ارزیابي قرار گرفتند.
نتایج :در تمامي مشاغل ،خطر مواجهه با ویروس کرونا در محیط کار به عواملي ﭼون فاصله میان کارکنان ،مدت زمان تماس و
نوع تماس وابسته است؛ عالوه بر کارکنان مراقبتي و درماني که در رأس مشاغل پرخطر هستند؛ دندان پزشكان و آرایشگران نیز
به علت نوع تماس با افراد (که ﭼهره به ﭼهره مي باشد و در معرض بزاق ،خون و نفس بازدم افراد قرار میگیرند)در گروه مشاغل
پر خطر هستند .عالوه برآنها کارکنان درخطوط تولیدی کاخانه ها( که شیفت های طوالني و در فواصل کم با دیگر کارکنان در
محیط بسته را میگذرانند)  ،کشاورزان (به علت عدم دسترسي به آب پاکیزه جهت شست وشو مداوم) و کارگران فرآوری
محصوالت دامي (البته هیچ گزارشي مبني بر انتقال ویروس از فرآورده های دامي به کارگران وجود ندارد) ،نیروهای آتش نشاني
و پلیس ،خدمه پرواز و هتل ها ،کارکنان بخش های اداری که در ارتباط زیاد با ارباب رجوع هستند ،کارگران حمل بار(البته
امكان انتقال ویروس از بار آلوده به آنان اتفاق نمي افتد مگر در صورت تماس دست آلوده با ﭼشم،دهان و بیني) و همچنین
کارکنان گورستان ها و خانه های تدفین ،کارکنان مراقبت از سالمندان و کودکان ،راننده های وسایل حمل نقل صنعتي و
عمومي(مترو ،اتوبوس و تاکسي) وافرادی که در بخش های غیر رسمي ،کم مهارت و کم درآمد جامعه مشغول به کار هستند؛ در
دسته مشاغلي هستند که مواجهه و ارتباط بیشتری با ویروس کرونا دارند .یكي ازشایﻊ ترین انواع تماس ها با ویروس کرونا،
قرارگیری در معرض آیروسولهای تولیدی از عطسه،سرفه و یا بازدم معمولي افراد است که ممكن است بیمار و یا حامل ویروس
کرونا باشند.
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نتیجه گیری :باتوجه به همه گیری بیماری کووید19-اقدامات زیست محیطي باید به صورت مرتب اجرا شودو همانطور که
توصیه میشود سطوح (به عنوان مثال پیشخوان)مرتباً تمیز شوند ،باید از وجود تهویه مناسب در محیط های کار اطمینان حاصل
شود ،اشتراک وسایل و استفاده از رختكن ها و اتاق های استراحت مشترک به حداقل برسند ،قرار دادن موانﻊ شفاف که بر جریان
هوا ،تهویه و توزیﻊ آیروسلهای خطرناک اثرمي گذارد میان کارکنان ،کارکنان و مشتری ها و همچنین افزایش فاصله بین
نیروهای خطوط تولید یا کاهش تعداد آنها ،افزایش زمان دورکاری و کاهش شیفت کاری .محیط های کارمتناسب با نوع و
گستردگي مشاغل ،دارای میزان متفاوتي از ریسک مواجهه با ویروس کرونا هستند ضروری است که کارفرمایان در ساعات حضور
در محیط کار از اجرای نكات بهداشتي مستقیماً یا توسط نیروی بهداشت حرفه ای مستقر در محل کار مطلﻊ و مطمین شوند.
واژگان کلیدی :ویروس کرونا ،کووید ،19-محل کار و ویروس کرونا ،مشاغل و ویروس کرونا ،مواجهه با ویروس کرونا
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A systematic review of the importance of using personal protective
equipment (PPE) during the Coronavirus pandemic in the workplace.
Mahdieh Sohanian1, Elham Parvaz1
1.Undergraduate student, Occupational health department, School of public health, Shahid Beheshti
University of Medical Science. sohanianmahdieh@gmail.com

Background: Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) was identified on 31 December 2019 in
China. The spreading rate of this disease has been so fast. The symptoms of Covid-19 are fever,
cough, runny nose, and respiratory problems. This virus could be transmitted by exposing to
droplets, having close contact, and touching contaminated surfaces. Since most workplaces
have been recently opened, this is essential to protect workers' health to control the spread of
Coronavirus in the world. The aim of this review study was to discern how much using PPE
could be effective in controlling of expansion of Coronavirus.
Material and methods: In this systematic review according to keywords such as PPE,
workplace, Covid19, worker, prevention and control; Published papers about ways in which
we can control the spreading of Coronavirus in the workplace were gathered from PubMed,
Scopus, Google scholar, also organizational websites such as WHO and CDC, since this virus
became pandemic until now. All data were reviewed, arranged, and categorized based on
inclusion and exclusion criteria; in the end, we used 11 papers of 27 papers in this review study.
Results: The type of personal protective equipment that should be used is varied from one
workplace to another. For instance, health care workers who have direct contact with patients
must use goggles or face shields, gloves, gowns, respirators (N95 or FFP2 standard, or
equivalent). We could use the hierarchy of hazard control in this situation.
Conclusion: In conclusion, personal protective equipment could be useful, but they should be
used with other hazard control methods, such as administrative controls or engineering
controls.
Keywords: Coronavirus, Workplace, PPE, prevention, control, worker.
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کاربرد روش استخراج فاز جامد برای نمونه برداری و آنالیز فلزات سنگین از ماتریس های
مختلف مرور سیستماتیک
وحید جلیلی

1

 . 1دانشجوی دکتری تخصصي ،رشته بهداشت حرفه ای ،دانشكده بهداشت و ایمني ،دانشگاه علوم پزشكي شهید
بهشتيvahidjalili92@yahoo.com

زمینه و هدف :براساس سازمان بهداشت جهاني ( ، )WHOفلزات سنگین مانند کادمیوم  ،سرب  ،جیوه و آرسنیک به عنوان
عوامل بسیار سمي  ،سرطان زا و جهش زا در نظر گرفته مي شوند .همچنین حتي در غلظت های کم نیز نمي توانند در بدن
انسان متابولیزه شوند و در نتیجه  ،آنها به تدریج در بدن تجمﻊ پیدا مي کنند .این عوارض ناخوشایند اهمیت تعیین آنها در
ماتریس های مختلف را دو ﭼندان مي کند .آماده سازی نمونه یكي از مراحل مهم در تجزیه و تحلیل شیمیایي است .با توجه به
ماتریس های پیچیده  ،این امر به ویژه در نمونه های بیولوژیكي مهم است .عالوه بر این  ،آماده سازی نمونه مهمترین مرحله
در غلظت بسیار کم آنالیتها است .استخراج فاز جامد ( )SPEیک روش شناخته شده برای پیش غلظت و جداسازی آنالیز در
نمونه های مختلف است .این تكنیک دارای مزایایي از جمله فاکتور غني سازی باال  ،جداسازی سریﻊ ،هزینه کم و توانایي ترکیب
با ابزارهای آنالیز است .این مطالعه به بررسي کاربرد استخراج فاز جامد ( )SPEدر پیش تغلیظ و نمونه برداری فلزات سنگین
انجام شده است .عالوه همچنین ،کاربرد این روش در نمونه های پیچیده واقعي مانند ماتریس های محیطي  ،غذایي و بیولوژیكي
بحث مي شود.
مواد و روش ها  :در این تحقیﻖ جستجو در پایگاه های اطالعاتي معتبر داخلي و خارجي شامل ،SID ،Magiran
 Science Direct ،PubMed ،Scopus ، Google Scholar، IranMedexانجام شد .کلید واژه های مورد
استفاده شامل استخراج فاز جامد ،فلزات سنگین ،توسعه های جدید در استخراج فاز جامد ،روش های آنالیز فلزات سنگین
و غیره مي باشد
نتایج  :پس از جستجو 85 ،مقاله مرتبط انتخاب شده را که در سال های 2000تا  2020به ﭼاپ رسیده بودند ،در نهایت 26
مقاله در راستای کامل موضوع مورد مطالعه انتخاب شده و برای نگارش مرور حاضر وارد مطالعه شد.
نتیجه گیری  :مرحله جداسازی و یا پیش تغلیظ نمونه مهمترین مرحله برای آنالیز و نمونه ها و تعیین فلزات سنگین
ال شناخته شده است و به دلیل مزیت های آن نسبت به سایر
است .امروزه ،روش استخراج فاز جامد یک تكنیک کام ً
تكنیک های آماده سازی نمونه ،برای تجزیه و تحلیل ترکیبات در ماتریس های مختلف استفاده شده است .به طور کلي
 ،روش استخراج فاز جامد و نسخه های به روز شده آن جایگاه ویژه ای را در میان سایر روش های استخراج پیدا کرده
اند .آنها از کارایي باال ،اجزای ساده ،سرعت باال ،ایمني ،هزینه کم و امكان اتوماسیون برخوردار هستند .از طرف دیگر ،
کاهش مداخالت نمونه و دستیابي به دقت و حساسیت باال به راحتي امكان پذیر است .همچنین  ،با طراحي فازهای
استخراج سازگار با محیط زیست و با قدرت انتخاب باال مي توان تعیین فلزات سنگین را بهبود بخشید و به طور قابل
توجهي با اصول شیمي تحلیلي سبز مطابﻖ کرد.
واژگان کلیدی  :استخراج فاز جامد ،فلزات سنگین ،مرور سیستماتیک
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بررسی روابط بین ویژگی های شخصیتی و رفتارهای پرخطر رانندگی در رانندگان کامیون
های برون شهری
وحید جلیلی ، 1زهرا پیرمرادی

2

. 1دانشجوی دکتری ،گروه مهندسي بهداشت حرفه ای و ایمني کار ،دانشكده بهداشت و ایمني ،دانشگاه علوم پزشكي شهید
بهشتي.vahidjalili92@yahoo.com
. 2کارشناس ارشد مهندسي بهداشت حرفه ای  ،دانشكده بهداشت  ،دانشگاه علوم پزشكي کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران

زمینه و هدف  :در سال های اخیر  ،صدمات ناشي از حوادث ترافیكي ،که به شدت سالمت جامعه را مورد تهدید
قرارمیدهد ،موجب انجام پژوهشهای متعددی در جهت بررسي عوامل روانشناختي مؤثر در آن گردیده است .به اذعان
پژوهشهای انجام شده مولفه های گوناگوني در بروز حوادث رانندگي نقش دارند که فاکنورهای روان شناختي از جمله
ویژگي های شخصیتي افراد یكي از مهمترین آنهاست .ویژگیهای شخصیتي بـر نحوه رانندگي و میزان تصادفات اثر
مـیگـذارد  .باتوجه به اینكه رانندگان کامیون های برون شهری بخش عمده ای از عمر خود را به رانندگي مي پردازند لذا
بررسي ویژگي های شخصیتي آنها و ارتباط آن با حوادث مي تواند در برنامه ریزی های کنترلي برای کاهش حوادث بسیار
مفید باشد.
مواد و روش ها  :در این تحقیﻖ  320آزمودني مورد بررسي قرار گرفتند که میانگین سني مردان ( 36.4انحراف معیار
 )11.4بود .آزمودني ها از طریﻖ نمونه گیری و با مراجعه به مكان هایي ﭼون پایانه ی حمل بار و ﭼند شرکت حمل و
نقل بار در کرمانشاه انتخاب گردیدند .ابزار پژوهش شامل پرسشنامه دموگرافیک ،پرسشنامه رفتار رانندگي منچستر و
پرسشنامه شخصیت نئو  FFIبوده است .جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های تحلیل واریانس و همبستگي استفاده
گردید.
نتایج  :نتایج نشان داد که بین نمرات شاخص عصبیت آزمون نئو با انجام اعمال غیر قانوني رابطه معنادار وجود دارد.،
همچنین نشان داده شد که بین نمرات شاخص توافﻖ با دیگران و برون گرایي در آزمون نئو با انواع خطا و انجام اعمال
غیر قانوني رابطه معكوس معناداری وجود دارد .بین نمرات شاخص وجداني بودن با میزان انواع خطا و انجام اعمال غیر
قانوني رابطه ای دیده نشد .سن و سال های تجربه رانندگي با انجام اعمال غیر قانوني غیر خشونت آمیز رابطه منفي معنا
دار وجود دارد.
نتیجه گیری  :نتایج تحقیﻖ نشان دادند که ویژگي های شخصیتي با رفتار رانندگي رابطه معناداری دارد .بنابراین با توجه
به اهمیت رفتار رانندگي در میزان تصادفات ،پیشنهاد مي شود جهت بهبود وضعیت رانندگي و کاهش میزان تصادفات،
ارزیابي های روان شناختي در هنگام ارایه گواهینامه پایه یكم و پس از آن به طور دوره ای صورت پذیرد و مي توان
آموزش ویژه ای را برای انجام دهندگان رفتارهای پرخطر رانندگي در نظر گرفت.
واژگان کلیدی  :ویژگي شخصیتي ،رفتارهای پرخطر ،رانندگان کامیون
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کاربرد آئروژل های مبتنی بر کربن به عنوان جاذب جدید در تکنیک های آنالیز نمونه های
محیطی و بیولوژیکی .مرور سیستماتیک
وحید جلیلی

1

 .1دانشجوی دکتری تخصصي ،رشته بهداشت حرفه ای ،دانشكده بهداشت و ایمني ،دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي
vahidjalili92@yahoo.com

زمینه و هدف  :در سال های اخیر  ،استفاده از جاذب های آئروژل در آنالیز نمونه های مختلف به طرز ﭼشمگیری
افزایش یافته است .این مواد دارای خصوصیات منحصر به فردی هستند و به عنوان جاذب در تكنیک های مختلف آماده
سازی نمونه نتایج خوبي را نشان داده اند .این ویژگي های منحصر به فرد شامل مساحت سطح باال ،ﭼگالي کم ،تخلخل
زیاد و پایداری حرارتي است که باعث مي شود آئروژل ها در کاربرد تحلیلي به عنوان جاذب مناسب باشند .عالوه بر این
 ،به خوبي شناخته شده است که کارایي تكنیک های استخراج به طور عمده به فاز استخراج بستگي دارد .جاذب های
آئروژلي به عنوان گزینه ی مناسب برای بهبود استخراج و تكنیک های آماده سازی نمونه برای ترکیبات مختلف موجود
در ماتریس های پیچیده در نظر گرفته شده اند .این مقاله مروری بر روی تكنیک های استخراجي است که از آئروژل
های مبتني بر کربن برای نمونه گیری و تجزیه و تحلیل ترکیبات مختلف استفاده مي کنند .در این مقاله مروری،
خصوصیات منحصر به فرد جاذب های آئروژلي در تكنیک های آنالیز نمونه و روند های آینده آنها مورد بررسي قرار مي
گیرد.
مواد و روش ها  :مرور سیستماتیک حاضر با استفاده از جستجو در پایگاه های اطالعاتي معتبر داخلي و خارجي
شامل Science Direct ،PubMed ،Scopus ، Google Scholar، IranMedex ،SID ،Magiranبا کلید
واژه های زیر انجام شد.
کلید واژه :آئروژل ها ،جاذب های جدید در استخراج ترکیبات ،تكنولوژی های تهیه جاذب های نانو ساختار
review on analytical chemistry, critical review of extraction methods, recent
developments in analytical chemistry, applications of carbon based aerogel
نتایج  :پس از جستجو ،از  340پژوهش 5 ،کتاب و  155مقاله انتخاب شده را که در سال های 2000تا  2020به ﭼاپ
رسیده بودند ،در نهایت  32مقاله در راستای کامل موضوع مورد مطالعه انتخاب شده و برای نگارش مرور حاضر وارد
مطالعه کردیم.
نتیجه گیری  :در این مطالعه ،ما تحقیقات جدید در مورد استفاده از جاذبهای آئروژل مبتني بر کربن در تكنیک های
مختلف استخراج برای نمونه گیری و آنالیز ترکیبات مختلف را مرور کردیم .برای غلبه بر مشكالت مربوط به استفاده از
تكنیک های استخراج معمولي از جمله ظرفیت جذب محدود  ،از بین رفتن نمونه و هزینه باالی جاذب های تجاری ،
تكنیک های استخراج و ریز استخراج مبتني بر استفاده از جاذب های آئروژل مبتني بر کربن معرفي شده اند .استفاده از
آئروژل مبتني بر کربن در تكنیک های استخراج و ریز استخراج پیشرفت های ﭼشمگیری را در ارزیابي ترکیبات مختلف
نشان داده است و مي تواند به عنوان یک روش جایگزین برای نمونه گیری و تجزیه و تحلیل ترکیبات ظهور یابد .تالش
های تحقیقاتي در پیشرفت تكنیک های استخراج و ریز استخراج در ترکیب با جاذبهای آئروژل مبتني بر کربن کمک
شایاني کرده است .با این وجود  ،هنوز هم نیاز به توسعه تكنیک های استخراج در جداسازی و غني سازی آالینده های
هدف وجود دارد.
واژگان کلیدی  :تكنیک های استخراج ،آماده سازی نمونه ،جاذب های آئروژل ،مرور سیستمات
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بررسی خطرات جوشکاری قوس الکتریکی به روش آنالیزخطرات شغلی ) (JHAدر پروژه
ساختمانی در شهر کرمان
1

صابره السادات مصالئی،1زهرا ایثاری

.1دانشجوی کارشناسي ،رشته مهندسي بهداشت حرفه ای ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي کرمان
sabereh.mosallaei1997@yahoo.com

زمینه و هدف  :شغل جوشكاری به علت گسترده فعالیت زیادی که در صنعت دارد ،حوادث جاني و مالي بیشماری را به همراه
دارد .هدف از مطاله حاضر ،شناسایي خطرات و ارزیابي ریسک فعالیت ها و عوامل زیان آور شغل جوشكاری قوس الكتریكي به
روش آنالیزخطرات شغلي ) (JHAدر یک پروژه ساختمان سازی در شهر کرمان مي باشد.
مواد و روش ها  :داده های این مطالعه حاصل مستندات و مصاحبه با افراد مرتبط (جوشكار وکارفرما) مي باشد .به جهت
ارزیابي شغل جوشكاری قوس الكتریكي به روش آنالیز خطرات شغلي ) (JHAاین شغل با استفاده از نمودار واکاوی سلسه مراتبي
شغل ) (HTAبه  11مرحله وظایف شغلي تقسیم شده و مورد بررسي قرار گرفته است و خطرات بالقوه در هر مرحله شناسایي و
ارزیابي شده اند و در نهایت میزان ریسک اولیه آنها محاسبه شده است.
بر طبﻖ مطالعات انجام شده راه کارهایي جهت کاهش ریسک اولیه ارائه شد و درنهایت برای اقدامات اصالحي ریسک ثانویه
محاسه گردید .در این مطالعه جهت محاسبه میزان ریسک از ماتریس  ISO27001و برای ترسیم نمودار از نرم افزار2013
Excelاستفاده شده است
نتایج  :بر اساس مطالعه انجام شده از طریﻖ ماتریس  ISO27001و نمودار محاسبه ریسک در مراحل جوشكاری قوس الكتریكي
میزان ریسک اولیه محاسبه شده  %37باال و %40غیر قابل تحمل مي باشد .بعد از اقدامات اصالحي انجام شده ریسک ثانویه
محاسبه گردید و میزان ریسک به دست آمده  %50متوسط و  %40قابل تحمل مي باشد.
نتیجه گیری  :به منظور کاهش ریسک شغل جوشكاری قوس الكتریكي باید اقداماتي از جمله استفاده از تجهیزات و وسایل
حفاظت فردی و آموزش به کارگران انجام شود .بعد این اقدامات انجام شده ریسک ثانویه محاسبه گردید و به میزان  %0غیرقابل
تحمل و  %10باال کاهش یافته است.
واژگان کلیدی  :جوشكاری قوس الكتریكي ،JHA ،وسایل حفاظت فردی
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ارزیابی ریسک شغلی اپراتور دامپ تراک به روش  JHAدر یکی از معادن رو باز استان کرمان
مهرناز ترابی پاریزی، 1مینا پاس ،1سحر سلیم پور، 1الهه نجاتی

1

.1گروه مهندسي بهداشت حرفه ای ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي کرمان
torabimehrnazp@gmail.com

زمینه و هدف  :حوادث معدني سالیانه پیامدهای اقتصادی ،اجتماعي و زیست محیطي فراواني را بر جای ميگذارد .شناسایي
و ارزیابي ریسک خطرات در معادن روباز ميتواند از بسیاری از حوادث پیشگیری کند .هدف از مطالعهی حاضر ،شناسایي خطرات
و ارزیابي ریسک فعالیتهای اپراتور دامپ تراک با استفاده از روش آنالیز خطرات شغلي )(JHAدر یكي از معادن رو باز استان
کرمان ميباشد.
مواد و روش ها  :دادههای این مطالعه حاصل گزارشها و مستندات منتشر شده و همچنین ،مصاحبه با اپراتورهای دامپ
تراک ميباشد .به جهت ارزیابي ریسک شغلي اپراتور دامپ تراک به روش  ، JHAشغل به  13مرحله تقسیم شد و هر مرحله از
شغل بررسي شده است و خطرات بالقوه در هر مرحله شناسایي و ارزیابي گردیدند؛ در نهایت ریسک آنها محاسبه شد و بهترین
راهكار جهت کاهش ریسک ارائه گردید .در این مطالعه به منظور تخمین عدد ریسک از ماتریس  ISO 27001و برای ترسیم
نمودارها از نرم افزار  Excel 2013استفاده شده است.
نتایج  :بر اساس مطالعه انجام شده ،ریسک به دست آمده در اکثر مراحل شغلي اپراتور دامپ تراک شدید و غیر قابل تحمل
بوده است.
نتیجه گیری :جهت کاهش ریسک و خسارات وارده به معدن آموزش کارآمد ،نظارت و تعمیرات دورهای پیشنهاد شده است.
واژگان کلیدی :آنالیز خطرات شغلي ،ارزیابي ریسک ،دامپ تراک ،اپراتور دامپ تراک
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بررسی سطح ایمنی آزمایشگاه های دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
با استفاده از چک لیست
مینا پاس ،1مهرناز ترابی پاریزی ،1مرجان پورمیرزایی

1

.1دانشجوی کارشناسي رشته مهندسي بهداشت حرفه ای ،گروه آموزشي مهندسي بهداشت حرفه ای ،دانشكده بهداشت،دانشگاه علوم
پزشكي کرمان Minapas1998@gmail.com

زمینه و هدف  :آزمایشگاهها از جمله محیطهای کاری مخاطرهآمیز برای افراد بودهاند؛ که رعایت ایمني برای کاهش
این مخاطرات الزامي است .دلیل اصلي نیاز به ایمني در آزمایشگاها سالم و زنده ماندن است .اما دالیل دیگری مانند
ارزانتر بودن هزینهی جبران خسارت ،مسئولیت در برابر محیط زیست و جلوگیری از هدر رفتن مواد شیمیایي نیز حائز
اهمیت است.
هدف از این مطالعه بررسي سطح ایمني آزمایشگاههای دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي کرمان و ارائهی راهكارهایي
جهت ارتقاء ایمني و کاهش مخاطرات ميباشد.
مواد و روش ها  :این مطالعه در ده آزمایشگاه مربوط به رشتههای علوم تغذیه ،بیولوژی وکنترل ناقلین بیماریها ،مهندسي
بهداشت حرفه ای و محیط انجام شده است .اطالعات الزم به وسیلهی ﭼکلیست با روش مصاحبه گردآوری و با استفاده از
نرمافزار  SPSSتحلیل آماری گردید و شاخص های آموزش ایمني به کارکنان آزمایشگاه ،ایمني محیط آزمایشگاه و ایمني حریﻖ
آزمایشگاه مورد بررسي قرار گرفت.
نتایج  :بر اساس این آمار شاخص آموزش ایمني به کارکنان با نمرهی میانگین و انحرافمعیار  85/71±5/83از سطح قابل
قبول برخوردار است .و از نظرشاخص ایمني محیط آزمایشگاه نیز با نمره میانگین و انحراف معیار  50±8/48در سطح متوسط
بوده و از ایمني مطلوبي برخوردار نیستند .همچنین نمره میانگین و انحراف معیارشاخص ایمني در برابر حریﻖ23/61±2/77
به دست آمده است ،که نشان میدهد در این زمینه بسیارضعیف عمل شدهاست.
نتیجه گیری  :در این راستا با بررسي های صورت گرفته برای رسیدن به سطح ایمني قابل قبول در این آزمایشگاه هاباید
با پیاده کردن روش های نوین مدیریتي در بحث ایمني آزمایشگاه ها در جهت ارتقای سطح آن در بخش های مختلف
آزمایشگاها اقدام نمود.
واژگان کلیدی  :آزمایشگاه ،ایمني ،ﭼک لیست ،آموزش ایمني ،ایمني محیط آزمایشگاه ،ایمني حریﻖ
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شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی با استفاده از روش  SHERPAدر عملیات داربست بندی
در مرحله ساخت یک مجتمع پتروشیمی
امیر لطف علی پور  1،دکتر سجاد زارع 2،دکتر محمد داستانپور

3

.1دانشجوی کارشناسي ارشد ،رشته ، HSEموسسه آموزش عالي کرمان amirlotfalipour6@yahoo.com
.2دکتری تخصصي ،استادیار دانشگاه علوم پزشكي کرمان ،دانشكده بهداشت ،گروه مهندسي بهداشت حرفه ای
.3دکتری تخصصي  ،زمین شناسي ،استاد موسسه آموزش عالي کرمان

زمینه و هدف  :خطر سقوط از ارتفاع در وظیفه داربست بندی در صنایﻊ پتروشیمي در حال ساخت و حوادث ناگوار ناشي از
آن که عمدتاً ،ناشي از خطاهای انساني است ،اهمیت بررسي خطاهای(انساني) کارکنان داربست بند را نشان مي دهد.
در این ارتباط ،پژوهش حاضر با هدف شناسایي و تجزیه و تحلیل خطاهای انساني با استفاده از روش(  SHERPAرویكرد
سیستماتیک پیش بیني و کاهش خطای انساني) خطاهای انساني مربوط به داربست بندی در پروژه ساخت یک مجتمﻊ
پتروشیمي مورد بررسي قرار گرفت و راهكارهای کنترلي مناسب به منظور پیش بیني  ،پیشگیری و کاهش خطاهای شناسایي
شده پرسنل داربست بند ارائه شد.
مواد و روش ها  :در این پژوهش ،شغل(وظیفه)داربست بندی با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبي وظیفه HTA
)(Hierarchical Task Analysisآنالیز شده و وظایف و زیر وظایف مربوط به داربست بندی مشخص گردید و سپس برای
هر زیر وظیفه شناسایي شده کاربرگ  SHERPAتكمیل شده است.
نتایج  :بر اساس نتایج به دست آمده در مجموع تعداد  697خطا مربوط به کارکنان داربست بند شناسایي شد که  578خطا
از نوع عملكردی( 83درصد)  77 ،خطا از نوع بازدیدی( 11درصد)  10 ،خطا از نوع بازیابي( 1درصد)  1 ،خطا از نوع
اطالعات(تقریباً  0درصد) و  31خطا مربوط به انتخاب ( 4درصد) بودند.
نتیجه گیری  :با توجه به نتایج به دست آمده مي توان گفت خطاهای عملكردی بیشترین درصد فراواني را داشتند که این امر
بر ضرورت به کارگیری راه کارهای کنترلي در قالب آموزش کافي و موثر نظری و عملي به کارکنان داربست بند ،تهیه و تدوین
دستورالعمل ها ،نظارت موثر و کافي بر اجرای کار توسط پرسنل  HSEتاکید مي کند.
واژگان کلیدی  :داربست بندی ،خطای انسانيHTA،SHERPA ،
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ارزیابی ریسک اقدامات کنترلی پیشگیری از شیوع بیماری COVID-19در مدارس با استفاده از
تکنیک  SWIFTدر سال 1399
1

فاطمه شهربابکی

.1دانشجوی کارشناسي  ،رشته مهندسي بهداشت حرفه ای وایمني کار ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي کرمان
fatemeh_shahrbabaki@yahoo.com

زمینه و هدف  : COVID-19بیماری ناشي از یک نوع جدید از ویروس کرونا است .با همه گیری این بیماری وضعیت اضطراری
بهداشت عمومي در سطح بین المللي اعالم شده است و ویروس ان اکنون در کشور ها ومناطﻖ زیادی منتشر شده است .مطالعه
حاضر با هدف ارزیابي ریسک پیامد های هریک از اقدامات کنترلي پیشگیری از شیوع بیماری  COVID-19درمدارس با استفاده
ازتكنیک  SWIFTانجام پذیرفت.
مواد و روش ها  :این مطالعه با بررسي اقدامات کنترلي پیشگیری از بیماری COVID-19در سال 1399به صورت توصیف
کیفي انجام گردیده است.به این منظور از تكنیک  SWIFTاستفاده شد .درواقﻊ  SWIFTتلفیقي از خالقیت موجود در What
ifو ساختار نظام مند  Check listاست که سبب به دست امدن نتایج بهتر شد.
نتایج  :به طور کلي اقدامات کنترلي از نظر توالي وموثر بودن به پنج گروه تقسیم مي شوند:
حذف ) ،(eliminationجایگزیني ) ،(substitutionکنترل مهندسي)(Engineering controlکنترل
مدیریتي )(Administrative controlولوازم حفاظت فردی(Personal Protective Equipment) .
در مجموع  5نوع اقدام کنترلي و11زیرمجموعه اقدامات کنترلي شناسایي شد که با توجه به رتبه بندی ریسک ها تعداد 8
پرسش ﭼه مي شود اگر...؟ با سطح ریسک "غیرقابل قبول " و3مورد با سطح ریسک "انجام اقدامات کاهش ریسک" حاصل شد.
نتیجه گیری  :انجام اقدامات کنترلي برای پیشگیری از بیماری ضروری است;اگرﭼه که هرکدام از اقدامات ،پیامد های منفي به
همراه داشته و دارای سطح ریسک باالیي مي باشند ،با اجرای راهكارهایي مي توان سطح ریسک را کاهش داده و به دنبال ان
با حفظ سالمتي از تحصیل بهره کافي برد.
واژگان کلیدی  :اقدامات کنترلي  ،مدارس SWIFT ، COVID-19 ،
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بررسی تناسب بین وزن کوله پشتی دانش آموزان دبستانی با ویژگی های تن سنجی آنان
5

علیرضا جعفری ،1علی عالمی ،2فرخ شریفی مقدم ،3الهه لعل منفرد ،4غالم حیدر تیموری
.1دانشجوی دکتری ،رشته آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد
jafari.ar94@gmail.com
.2دانشیار ،رشته اپیدمیولوژی ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي گناباد
.3کارشناس ارشد ،رشته مدیریت خدمات بهداشتي و درماني ،معاونت بهداشتي ،دانشگاه علوم پزشكي گناباد
.4دانشجوی دکتری ،رشته آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ،دانشكده بهداشت و ایمني ،دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي
.5کارشناس ارشد ،رشته بهداشت حرفه ای ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي تربت حیدری

زمینه و هدف :بیشتر دانش آموزان از کوله پشتي برای حمل وسایل خود به مدرسه استفاده مي کنند .مطالعه حاضر با هدف
تعیین ویژگي های کوله پشتي و کیف دانش آموزان دبستاني و تناسب آن با ویژگي های تن سنجي آنان انجام شده است.
مواد و روش ها :این مطالعه مقطعي-تحلیلي روی  721دانش آموز مقطﻊ ابتدایي انجام شده است .جمﻊ آوری اطالعات با
استفاده از یک ﭼک لیست محقﻖ ساخته روا و پایا شده انجام شده است .تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه 20
و آزمون آماری کای دو انجام شد.
نتایج :در این مطالعه  405( % 56نفر) دختر و  316( % 44نفر) پسر بودند .در این مطالعه بیشتر دانش آموزان (648 ،% 89/9
نفر) از کوله پشتي استفاده مي کردند و وزن کوله پشتي  420( % 58/3نفر) دانش آموزان بیشتر از  %10وزن بدنشان بود .بر
اساس نتایج بدست آمده تنها در  290( % 40/1نفر) دانش آموزان ،تناسب بین اندازه های دانش آموز با کوله پشتي وجود داشت.
بین جنسیت و نسبت وزن کوله پشتي به وزن بدن دانش آموزان ارتباط معني داری مشاهده گردید و دختران کوله پشتي های
سنگین تری نسبت به پسران حمل مي کردند(001/0>P).
نتیجه گیری :بر اساس نتایج مطالعه حاضر بیشتر دانش آموزان از کوله پشتي ها و کیف های غیر استاندارد استفاده مي کنند
و وزن کوله پشتي های آنان بیشتر از مقدار استاندارد توصیه شده مي باشد.
واژگان کلیدی :دانش آموزان ،مقطﻊ ابتدائي ،کوله پشتي ،آنتروپومتری
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بررسی آسیبپذیری ناشی از تابش گرمایی در فضای باز بر مبنای تجربه و نرم افزارPHAST
امیر عباسی گرمارودی

1

.1مرکز پژوهش های علمي دانشجویان ،دانشگاه علوم پزشكي تهران ،تهران ،ایران و کارشناس ارشد ،گروه مهندسي بهداشت حرفه ای،
دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي تهران ،تهران ،ایران Abbasi.amir829@gmail.com

زمینه و هدف :این مطالعه به تجزیه و تحلیل نتایج انفجارهای تصادفي  LNGمربوط ميشود که اغلب برای ارزیابي پیامد بلند
مدت و آسیبپذیری سیستم خط لوله حمل و نقل گاز انجام ميشود .هدف از این مطالعه این است که شدت تشعشﻊ گرمایي
فرآیند انفجار در فضای باز را پیشبیني کنیم.
مواد و روش ها :در این مطالعه ،یک روش تئوری-تجربي برای انفجار در فضای باز ایجاد شد و یک آزمایش در مقیاس کامل
شامل گاز  LNGدر خط لوله انتقال انجام شد .پیشبیني نظری قابلتوجه ،آزمایش تجربي و تحلیل کمي با شبیه سازی عددی،
منجر به درک بهتر خطر تابش گرمایي ناشي از انفجار لوله شد .برای بررسي احتمال خطر بالقوه برای انسانها و محیط ،آنالیز
خطر این مورد بر روی شبیه ساز  PHASTانجام شد.
نتایج :پارامترهای شدت انفجار گاز  LNGبا دادههای آزمایشي با مقیاس کامل مقایسه و مشخص شد که پیشبینيهای نظری
با دادههای تجربي بخوبي انطباق دارند.
نتیجه گیری  :براساس معیار آسیب حرارتي مربوطه ،مي توان نتیجه گرفت که نزدیک به  100%از تلفات در محدوده  190متر
باشد و هیچ آسیبي در زماني که افراد با قطر بیضي  720متر فاصله دارند ،وجود ندارد.
واژگان کلیدی  :تابش گرمایيPHAST ،LNG ،
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شناسایی و ارزیابی خطای انسانی اپراتورهای اتاق کنترل پاالیشگاه روغن سازی
مهدی اخالق دوست

1

.1کارشناس ارشد ،رشته  ،HSEدانشكده محیط زیست ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات تهران
Mahdi_akhlag@yahoo.com

زمینه و هدف  :در بسیاری از محیطهای شغلي با وجود فن آوری های حساس و پیچیده ،خطاهای انساني به دلیل منتهي
شدن به حوادث ناگوار از اهمیت باالیي برخوردار است .به همین دلیل جهت پیشگیری و محدود ساختن پیامدهای ناشي از
خطاهای انساني ،شناسایي و علتیابي آنها الزم است .هرﭼند نقش خطاهای انساني در بروز حوادث بسیار آشكار بوده و از
طرف دیگر نتایج فاجعه بار ناشي از عدم بررسي خطای انساني در هنگام محاسبه ریسک  ،کامال اثبات شده است ،ولي متاسفانه
در اغلب صنایﻊ در هنگام ارزیابي پارامترهای ایمني به بررسي خطاهای انساني پرداخته نمي شود .هدف این مطالعه شناسایي و
ارزیابي خطای انساني اپراتورهای اتاق کنترل پاالیشگاه روغن سازی مي باشد.
مواد و روش ها  :انجام این پژوهش مبتني بر مطالعات کتابخانه ای ،مطالعات میداني ،شناسایي شغل و تحلیل سلسله مراتبي
به روش  ، HTAمصاحبه با سرپرستان و مسوولین و اپراتورهای اتاق کنترل و استفاده از آمار حوادث ميباشد .جامعه آماری
این پژوهش رئیس عملیات ،سرپرستان نوبتكاری ،اپراتورهای اتاق کنترل و اپراتورهای سایت بودند .سپس نسبت به تكمیل
کاربرگهای شرپا با استفاده از کلیه وظایف و زیر وظایف به دست آمده از  HTAاقدام شد و به تفكیک هر شغل خطاها ،سطح
ریسک و طبقه بندی سطح ریسک تعیین گردید و توسط نرم افزار  SPSSآنالیز شدهاند.
نتایج  :بر اساس نتایج این مطالعه ،در مجموع  372مورد خطای انساني شناسایي گردید .عمده خطاهای شناسایي شده
از نوع عملكردی  295مورد ( )% 79/3بودند .خطای بازدید  39مورد ( ،)% 10/48خطای ارتباطي  32مورد (،)% 8/60
خطای انتخابي  4مورد ( )% 1/07و خطای بازبیني با  2مورد ( )% 0/53به ترتیب در رتبههای بعدی بودند .بیشترین
خطای عملكردی به ترتیب مربوط به اپراتور سایت (  ،)%48/48اپراتور اتاق کنترل ( ،)%27/46سرپرست نوبتكاری
( )%13/22و رئیس عملیات ( )%10/84بودند .از کل خطاهای نامطلوب شناسایي شده بیشترین خطا مربوط به اپراتور
سایت و کمترین خطای نامطلوب مربوط به رئیس نوبتكاری بود .همچنین بیشترین میزان خطاهای عملكردی و بازدید
مربوط به اپراتور سایت بودند
واژگان کلیدی  :خطای انساني ،اپراتور ،پاالیشگاه ،روش SHERPA
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بررسی ارتباط بین  WBGTبا شاخصهای انتخابشده آسایش گرمایی :مطالعه موردی در
محیط کاری گرم و مرطوب
1

قاسم حسام ،1زهرا مرادپور

. 1دانشجوی دکترای مهندسي بهداشت حرفه ای ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي
z.moradpoor69@gmail.com

زمینه و هدف  :در محیط های با استرس گرمایي باال ،اثر گرمای محیطي و گرمای متابولیكي ایجادشده درنتیجه ی
فعالیت فرد باهم ترکیب شده و متعاقب آن دمای عمقي بدن از حد طبیعي خود فراتر رفته و ایجاد اثرات فیزیولوژیكي و
درنتیجه ایجاد تنش گرمایي مي نماید .مطالعه حاضر باهدف تعیین همبستگي بین شاخص  WBGTو شاخصهای
انتخابشده آسایش گرمایي و انتخاب مناسب ترین شاخص آسایش گرمایي برای محیط کاری گرم و مرطوب ،انجامشده
است.
مواد و روش ها :در این مطالعه توصیفي تحلیلي در ابتدا پارامترهای استرس حرارتي به شكل محیطي در  15نقطه
سالن در کشتارگاه مرغ در قبل و بعد از کنترل رطوبت ،اندازهگیری شد .سپس شاخصهای،PPD ،PMV ، WBGT
 MDI ،DIKyle ،DISohar ،DIThom ،SET ،ETو  Humidexمحاسبه شدند .پس از محاسبه شاخص های
مورد نظر ،ارتباط بین شاخصهای آسایش گرمایي با شاخص  WBGTبا استفاده از همبستگي پیرسون و رگرسیون خطي
در نرمافزار  spssنسخه  18تعیین گردید.
یافته ها :نتایج نشان داد بهجز پارامتر سرعت جریان هوا ،مابقي پارامترها همبستگي خوبي با شاخصهای آسایش گرمایي
انتخابشده دارند و ارتباط بین آنها معنادار ميباشد .بعالوه بعد از اجرای سیستم تهویه موضعي و کاهش رطوبت تمامي
شاخصها همبستگي باالیي را با شاخص  WBGTنشان دادند.
نتیجه گیری :شاخص  MDIدر هر دو شرایط رطوبت باال و رطوبت متوسط بیشترین همبستگي را با شاخص WBGT
دارد و ميتواند جایگزین خوبي برای شاخص  WBGTباشد .شاخص  Humidexنیز در شرایط رطوبت باال همبستگي
باالیي با شاخص  WBGTدارد و ميتواند در شرایط رطوبت باال شاخص مناسبي برای پیشبیني آسایش گرمایي باشد.
واژگان کلیدی  :استرس حرارتي ،آسایش گرمایي ،کشتارگاه مرغ ،تهویه موضعي ،شاخص DI
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ارزیابی ریسک شغلی اپراتوردستگاه تراش TN50دریکی ازمعادن روبازاستان کرمان بااستفاده
ازروش JHA
هانیه صمدانی

1

.1دانشجوی کارشناسي بهداشت حرفه ای،دانشكده بهداشت،دانشگاه علوم پزشكي کرمان haniyeh2725@gmail.com

زمینه وهدف :حوادث معدني باتمام جوانب ومالحضاتي که درنظر گرفته مي شوند،گریزناپذیرهستندوهرساله تعدادزیادی
پیامدهای اجتماعي واقتصادی نه تنهادرکشورما بلكه درکشورهای پیشرفته نیز،به جای مي گذارند.هدف ازمطالعه حاضر،شناسایي
خطرات وارزیابي ریسک فعالیت های اپراتوردستگاه تراشTN50بااستفاده ازروش آنالیز خطرات شغلي ) (JHAدریكي ازمعادن
روبازاستان کرمان مي باشد.
موادوروش ها:دراین مطالعه توصیفي تحلیلي،آنالیزخطرات شغلي اپراتوردستگاه تراشTN50درطي 4مرحله که شامل:کاربا
دستگاه،استارت دستگاه،قراردادن قطعه،قراردادن قطعه روی نظام مي باشد،انجام شد.
برای ارزیابي ریسک ازماتریس احتمال_شدت MIL-STD882Dبه جهت تخمین ریسک،استفاده شده است که بهترین راه حل
کنترلي جهت حذف یا کاهش خطرات ارائه گردید.برای ترسیم نمودارنیزازاکسل 2016استفاده شده است.
نتایج :ارزیابي نتایج به دست آمده ازآنالیزخطرات شغلي اپراتوردستگاه تراشTN50درمعادن روبازنشان مي دهد که درشرایط
موجود،بیشتر خطرهای شناسایي شده،باپتانسیل خطر متوسط به باال هستند.
نتیجه گیری:پیشنهاد مي گرددازراه های کنترلي نظیر:استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب،دستگاه های مجهزبه حفاظ
ثابت واینترالک وسیستم توقف اضطراری ،آموزش ،نظارت ،تعمیرات دوره ای وحتي قراردادن استراحت دربین شیفت کاری،
استفاده شود که این راه های کنترلي ،نقش قابل توجهي درکاهش ریسک داشته اند.
واژگان کلیدی:شناسایي خطرات ،ارزیابي ریسک،آنالیزخطرات شغلي
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ارزیابی ریسک شغل فرزکاری با استفاده از روش واکاوی خطرات شغلی()JHA
مرضیه آموزنده 1زهرا قدیر نسب 2فاطمه السادات بهادر  3شیما نخعی

4

.1دانشجوی کارشناسي ،رشته بهداشت حرفه ای ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي کرمان
Best556545@gmail.com

زمینه و هدف  :پدیده تلفیﻖ تكنولوژی با علوم فني ،دستگاه های جدیدی را به این علم عرضه کرد .یكي از مهم ترین این
دستگاه ها ،دستگاه سنگ فرز مي باشد .خطرات گوناگون ،اپراتورهای این قبیل دستگاه ها ازجمله فرزکاران را بیشتر مورد
تهدید قرار مي دهد هدف از این مطالعه ،تجزیه و تحلیل ایمني شغل اپراتور سنگ فرز (فرزکار) و ارزیابي ریسک آن ،در جهت
شناسایي خطرات و خطاهای انساني موجود در این شغل مي باشد.
مواد و روش ها  :این مطالعه با استفاده از روش واکاوی خطرات شغلي( )JHAبا تمرکز بر شغل فرزکار و با استفاده از مشاهدات
غیر مستقیم  ،نظرات افراد خبره در شغل فرزکار به صورت توصیفي -تحلیلي  ،به شكل گروهي (متشكل از سرگروه(یكي از
دانشجویان کارشناسي بهداشت حرفه ای آشنا با روش کار) ،افراد فرزکار و تعدادی از دانشجویان کارشناسي رشته ایمني و
بهداشت حرفه ای) در اردیبهشت و خردادماه سال  1399انجام گردید .این مطالعه با استفاده از جداول ریسک استاندارد X10
 10انجام گردید.هم ﭼنین در ادامه ریسک باقیمانده ،ازطریﻖ پیش بیني کردن ،تخمین زده شد
.نتایج  :در این مطالعه ،شغل فرزکاری درقالب  5وظیفه کاری ( )Taskشامل نصب کردن متعلقات فرز ،آماده کردن ابزارآالت،
روشن کردن میني فرز ،بریدن قطعه کار و خاموش کردن میني فرز و  17مرحله شغلي( )Stepبه شكل سلسله مراتبي تقسیم
بندی شده است .هم ﭼنین بیش از  50خطر در مرحله های مختلف کاری در شغل فرزکار شناسایي شد و میزان ریسک خطر
تخمین زده شد .در این مطالعه هم ﭼنین مشخص شد که خطراتي از جمله  :یک دستي گرفتن میني فرز ،انجام حرکات تكراری،
ایجاد و پرتاب شدن براده ها ،فشار وارد کردن میني فرز و ارتعاش دست ،دارای بیشترین میزان ریسک خطر هستند و
مرحله( )Stepکاری "حرکت دادن میني فرز" و وظیفه ()Taskشغلي " بریدن قطعه" از شغل فرزکاری دارای بیشترین میزان
ریسک خطر است .در انتها مقایسه ای بین ریسک خطر و ریسک باقیمانده خطر بعد از انجام اقدامات کنترلي به دست آمد و در
آخر ،راهكارهای کنترلي نیز ارائه گردید.
نتیجه گیری  :در این مطالعه مشخص شد که روش  JHAمي تواند به عنوان روشي مناسب در ارزیابي ریسک شغل
فرزکار به کارگرفته شود و از این طریﻖ بیشترخطراتي که کارگران را مورد تهدید قرار میدهد شناسایي شوند .در این
راستا پیشنهاداتي تحت عنوان "راهكار کنترلي پیشنهادی" در سه بخش مهندسي ،مدیریتي و ( PPEلوازم حفاظت
فردی) ارائه گردید .
واژگان کلیدی  :سنگ فرز ،ریسکJHA ،
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ارتباط بین مواجهه شغلی با صدا و عملکرد قلبی در کارگران صنایع کاشی سرامیک بر اساس
نتایج الکتروکاردیوگرافی
حکیمه زمانی بادی ،1محمدجواد زارع سخویدی ،2سیدجالل مروجی ،3فاطمه قنائی خالدآبادی

4

.1کارشناس ارشد مدیریت سالمت ،ایمني و محیط زیست  ،HSE-MSگروه مدیریت سالمت ،ایمني و محیط زیست  ،HSE-MSدانشكده
بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني کاشان ،کاشان ،ایران.
.2دانشیار ،گروه مهندسي بهداشت حرفه ای ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني یزد ،یزد ،ایران.
 .3کارشناسي ارشد مهندسي بهداشت حرفه ای ،گروه مهندسي بهداشت حرفه ای ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات
بهداشتي درماني یزد ،یزد ،ایران.
 .4کارشناسي ارشد مهندسي بهداشت حرفهای ،گروه مهندسي بهداشت حرفه ای ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات
بهداشتي درماني یزد ،یزد ،ایران.

زمینه و هدف :صدا شایﻊترین مواجهه شغلي است که مواجهه طوالنيمدت با آن بهویژه در محیطهای شغلي با افزایش خطر
بیماری عروق کرونری قلب و فشارخون باال همراه است .این مطالعه باهدف تعیین ارتباط مواجهه با صدا و عملكرد قلبي عروقي
بر اساس نتایج الكتروکاردیوگرافي در صنعت کاشي و سرامیک انجام شد.
مواد و روش ها :در این مطالعه مقطعي تحلیلي 94 ،کارگر سالم با حداقل یک سال سابقه کار در یكي از صنایﻊ کاشي سرامیک
یزد ،به روش نمونه گیری ساده انتخاب و بررسي شدند پس از تكمیل پرسشنامه دموگرافیک و شغلي برای شرکتکنندگان،
الكتروکاردیوگرافي و صداسنجي انجام شد و سپس دادهها ،توسط آزمون کلموگراف -اسمیرنوف و آزمون همبستگي با استفاده
از نرمافزار  spss 21مورد بررسي قرار گرفتند.
نتایج :در این مطالعه تمام شرکتکنندگان مرد بودند .میانگین و انحراف معیار سن و سابقه کار جمعیت موردمطالعه به ترتیب
 35/10±6/03و  9/95 ± 4/62سال بود هیچ گونه ارتباط معنادار آماری بین سن و سابقه کار با پارامترهای الكتروکاردیوگرافي
مشاهده نشد .اگرﭼه بین صدا با فاصله  PRارتباط معناداری مشاهده شد اما با سایر پارامترها ارتباط معناداری مشاهده نشد.
نتیجهگیری :در مطالعه حاضر ،فقط بین صدا با فاصله  PRارتباط معناداری مشاهده شد .همچنین اگرﭼه ارتباط بین مواجهه
با صدا و ضربان قلب ازنظر آماری معنادار نشد ،اما از نوع معكوسي بود.
واژگان کلیدی :مواجهه با صدا ،عملكرد قلب ،الكتروکاردیوگرافي ،صنعت کاشي
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تعیین درک مدرسین و دانشجویان پرستاری از رفتار غیر مدنی در آموزش دانشگاههای علوم
پزشکی جنوب شرق ایران
لیال ملکیان، 1محمد غضنفرآبادی، 1سعیده وارسته ،3معصومه فوالدوندی

1

 . 1گروه پرستاری  ،دانشكده پرستاری و مامایي  ،دانشگاه علوم پزشكي بم  ،بم  ،ایران
l.malkyan@gmail.com
 2دکترای سالمت در بالیا،دانشكده پرستاری و مامایي  ،دانشگاه علوم پزشكي ایالم  ،ایالم  ،ایران
.3کارشناسي ارشد پرستاری ،دانشكده پرستاری و مامایي  ،دانشگاه علوم پزشكي تهران  ،تهران  ،ایران

زمینه و هدف  :رفتار غیر مدني مسئله جدی در آموزش پرستاری در سراسر جهان است  ،وغالب ًا مدرسین و دانشجویان
با آن روبرو مي شوند .این نوع رفتار در محیط های آموزشي مي تواند به شدت یاددهي و یادگیری را مختل نماید و به
ایجاد تناقض و اضطراب بین استاد و دانشجو منجر گردد  .از آنجا که مطالعه کمي در رابطه با تعیین درک مدرسین و
دانشجویان پرستاری در آموزش پرستاری ایران وجود دارد.بررسي بیشتر این موضوع و به دست آوردن شواهد پژوهشي
برای مدیریت آن ضروری است.هدف از این مطالعه تعیین درک مدرسین و دانشجویان پرستاری از رفتار غیر مدني در
آموزش دانشگاههای علوم پزشكي جنوب شرق ایران میباشد.
مواد و روش ها  :در این مطالعه توصیفي  -مقطعي  52مدرس و  240دانشجوی پرستاری با روش نمونه گیری در
دسترس به سواالت مربوط به پرسشنامه رفتار غیر مدني در آموزش پرستاری معصوم پور و همكاران در سه حیطه رفتار
های مخرب فضای ارتباطي ،اخالقي و یادگیری پاسخ دادند .اطالعات با استفاده از آمار توصیفي از قبیل میانگین ،انحراف
معیار ،فراواني و فراواني نسبي و آمار استنباطي نظیر آزمون های آنالیز واریانس( ،)ANOVAتي مستقل و ضریب
همبستگي پیرسون و با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  22تجزیه و تحلیل شد.
نتایج  :نتایج نشان داد که مدرسین و دانشجویان پرستاری رفتارهای غیرمدني را در ابعاد مختلف فضای ارتباطي،اخالقي
ویادگیر ی تجربه کرده اند .مدرسین در این مطالعه بیشترین رفتار غیر مدني دانشجویان پرستاری را در رفتارهای مخرب
فضای اخالقي شناسایي کردند .همچنین بیشترین رفتار مخرب مدرسین در حیطه رفتارهای مخرب فضای یادگیری بود
نتیجه گیری  :نتایج این مطالعه حاکي از این است که مدرسین و دانشجویان به تنهایي در بروز این رفتارهای غیرمدني
نقش ندارندو این رفتار ها در تعامل دوطرفه شكل مي گیرد با توجه به اینكه رفتار غیر مدني حتي در حد کم مي تواند
به طور محسوس بر محیط آموزش اثر گذارد ،لذا ضروری است مدیران آموزش پرستاری ،تدابیر و برنامه ریزی مناسب
برای جلوگیری یا به حداقل رساندن این ﭼنین رفتارهایي را اتخاذ نمایند وراهكارهای جهت به حداقل رساندن ﭼنین
رفتارهایي در جامعه آموزشي پرستاری تدوین نمایند.
واژگان کلیدی  :رفتار غیر مدني ،آموزش پرستاری،مدرسین پرستاری  ،دانشجویان پرستاری
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شناسایی وارزیابی ریسک شغل آتش نشانی منطقه  2عملیاتی ایستگاه  102شهرکرج به روش
 JSAو FMAE
3

منوچهر قوجالو، 1جواد نریمانی ،2آرش سلطانپور

.1کارشناس ایمني صنعتي و آتش نشان سازمان آتش نشاني وخدمات ایمني کرجa.aliiy@yahoo.com ،
.2کارشناس ارشد )(MAگرایش مدیریت ارشدومدیر منطقه عملیاتي  2سازمان آتش نشاني وخدمات ایمني کرج،
.3کارشناس بهداشت حرفه ای و آتش نشان سازمان آتش نشاني وخدمات ایمني تهران

زمینه و هدف :آتش نشانان درهر ماموریت درتماس با ﭼندین خطرات ازجمله خطر دودو گاز های سمي،استرس ،سقوط از
ارتفاع و .....قرار دارند.دراین راستا ،پژوهش حاضر با هدف شناسایي خطرات وارزیابي ریسک با استفاده از تكنیک آنالیز ایمني
شغلي وتكنیک تجزیه وتحلیل عوامل شكست وآثار آن درایستگاه  102عملیاتي شهر کرج انجام شده است.
مواد و روش ها  :در این مطالعه شناسایي خطرات حاصل از فعالیت های شغل آتش نشاني ایستگاه  102باتوجه به منطقه
عملیاتي مي تواند متفاوت مي باشد .از روش تكنیک آنالیز خطر شغلي ( )JHAو تجزیه و تحلیل شكست (FMEA: Failure
) Mode Effects Analysisبرای ارزیابي خطرات موجوداستفاده شده است .روش  FMEAیكي از روشهای پر کاربرد
درارزیابي واولویت بندی ریسک مي باشد.
نتایج :نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داده است ،از  23ریسک فاکتور مختلف شناسایي شده درایستگاه عملیاتي ،102
 34/7درصد آنها درمحدوده قابل قبول و 43/7درصد خطرات غیر قابل قبول و 21/7درصد خطرات درسطح اضطراری قرار دارند.
نتیجه گیری  :بیشترین خطر مربوط به ریسک های استرس رانندگي و ترافیک  ،حمل و نقل تجهیزات وادوات آتش نشاني ،
الكتریسیته  ،مواد قابل انفجار و استرس دلهره انجام بهین ه عملیات وکمترین خطر هم مربوط به ارتعاش دست وبازو مي باشد.با
توجه به پژوهش انجام شده ریسک های استرس  ،الكتریسیته  ،انفجار و حمل و نقل تجهیزات وادوات های ریسک ترین خطرات
شغل آتش نشاني در ایستگاه  102عملیاتي شهرکرج مي باشد که هر کدام به نوعي پتانسیل آسیب رساني باال از جمله نارضایي
قلبي ،اختالالت اسكلتي – عضالني وحتي مرگ نیز مي باشند .لذا این ریسک ها دراولویت برنامه ریزی های الزم برای ارتقاء
سالمتي وایمني پرسنل این ایستگاه الزم است مد درنظر قرار گرفته شود.
واژگان کلیدی:آتش نشاني ،خطرات  ،ارزیابي ریسکFMEA ،
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بررسی عوامل مرتبط با رفتارهای حفاظتی کارگران کارخانجات ریسندگی بافندگی شهر یزد
برای پیشگیری از افت شنوایی بر اساس تئوری انگیزش محافظت
فاطمه جوزی ،1طاهره هاشمی فرد 2محمدعلی مروتی شریف آباد

3

.1گروه بهداشت عمومي ،واحد فیروزآباد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،فیروزآباد ،ایران fjowzi@gmail.com
 . 2گروه پرستاری ،واحد کازرون ،دانشگاه آزاد اسالمي ،فیروزآباد ،ایران
 . 3استاد مرکز تحقیقات سالمت سالمندی ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهید صدوقي یزد ،ایران

زمینه و هدف :افت شنوایي ناشي از سروصدا به عنوان یكي از ده بیماری شغلي و شایﻊ ترین بیماری غیرقابل برگشت ناشي از
کار معرفي گردیده است .درصد کارگراني که در حضور صدای مضر ،از گوشي استفاده مي کنند خیلي پایین است .مطالعه حاضر
با هدف ،بررسي عوامل مرتبط با رفتارهای حفاظتي کارگران کارخانجات ریسندگي بافندگي شهر یزد برای پیشگیری از افت
شنوایي بر اساس تئوری انگیزش محافظت ،انجام شد.
مواد و روش ها :در این پژوهش تحلیلي مقطعي 280 ،نفر از کارگران کارخانجات ریسندگي بافندگي شهر یزد که در معرض
صدای باالی  85دسي بل قرار داشتند و به روش خوشه ای از بین  3کارخانه انتخاب شده بودند ،مورد مطالعه قرار گرفتند.
اطالعات به وسیله پرسشنامه ای که بر اساس تئوری انگیزش محافظت طراحي شده بود ،به روش مصاحبه اختصاصي با کارگران
جمﻊ آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج 42/5 :درصد از افراد مورد مطالعه همیشه از گوشي های حفاظتي استفاده مي کردند و 20/7درصد افراد اصال از گوشي
استفاده نمي کردند .بین سابقه کار افراد و میانگین نمره سازه های شدت درک شده ،کارآمدی پاسخ درک شده و حساسیت
درک شده همبستگي معني دار آماری وجود داشت .بین انگیزش محافظت و میانگین نمره های حساسیت درک شده،
خودکارآمدی درک شده ،کارآمدی پاسخ درک شده ،هزینه های درک شده و رفتار استفاده از گوشي های حفاظتي همبستگي
معني دار آماری وجود داشت.
نتیجه گیری :با توجه به همبستگي بیشتر سازه های تئوری انگیزش محافظت افراد در خصوص استفاده از گوشي ،طراحي
برنامه های آموزشي در ﭼهارﭼوب این تئوری جهت افزایش انگیزش کارگران برای استفاده از گوشي های حفاظتي مورد تاکید
است.
واژگان کلیدی :گوشي حفاظتي ،تئوری انگیزش محافظت
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بررسی میزان اضطراب سالمت پرستاران بیمارستان روانپزشکی بهاران زاهدان در مواجهه با
بحران بیماری کرونا
مهرانگیزقبیمی،1زهرا رئیسی ،2لیلی

مرادی3

 .1کارشناس ارشد پرستاری داخلي_جراحي ،دانشكده پرستاری مامایي زاهدان  ،دانشگاه علوم پزشكي زاهدان،ایران
Mehrangiz_ghabimi72@yahoo.com
 .2کارشناس ارشد پرستاری داخلي_جراحي ،بیمارستان روانپزشكي بهاران ،دانشگاه علوم پزشكي زاهدان،ایران
 .3کارشناس پرستاری ،بیمارستان روانپزشكي بهاران ،دانشگاه علوم پزشكي زاهدان ،ایران

زمینه و هدف  :کرونا ویروس در حال حاضر تهدیدات بهداشتي بزرگي را برای سالمتي عمومي جهان ایجاد کرده
است.این بیماری در سراسر جهان ،در حال گسترش است و بیشتر کشورها از جمله ایران را مبتال و درگیر کرده است.
اضطراب سالمت.اختاللي است که بااضطراب و ترس فراوان در مورد داشتن یک بیماری جدی مشخص مي شود .پرستاران
به عنوان یكي از گروه هایي که مستقیما با بیماران مبتال به این ویروس در ارتباط هستند باعث ایجاد اضطراب در آن ها
مي شود .بنابراین برآن شدیم مطالعه ای با هدف ت عیین میزان اضطراب پرستاران بیمارستان روانپزشكي بهاران شهر
زاهدان در مواجهه با بحران بیماری کرونا انجام دهیم.
مواد و روش ها  :این پژوهش یک مطالعه مقطعي (توصیفي-تحلیلي) مي باشد که به شكل مقطعي در سال1399
انجام گرفت.جامعه مورد مطالعه  65نفر از پرستاران و بهیا ران شاغل بیمارستان روانپزشكي بهاران بودند،که از طریﻖ
سرشماری وارد مطالعه شده بودند.،داده ها از طریﻖ اطالعات دموگرافیک ،پرسشنامه اضطراب سالمت ) (HAIکه توسط
سالكوسیس و وارویک در سال  2002طراحيشده که شامل  18سؤال است.این پرسشنامه شامل 3زیرمولفه ی ابتال به
بیماری .پیامدهای بیماری .نگراني های کلي سالمتي مي باشد.هر آیتم این پرسشنامه ﭼهار گزینه دارد و هریک از گزینه
ها شامل توصیف فرد از مؤلفه های سالمتي و بیماری به صورت یک جمله خبری است که آزمودني بایستي یكي از جمالت
را که بهتر او را توصیف مي کند انتخاب کند .داده ها پس از جمﻊ آوری با استفاده از آمارهای توصیفي میانگین ،انحراف
معیار و دامنه تغییرات و آزمون های استنباطي  T test :مستقل ،Anova ،ضریب همبستگي پیرسون در نرم افزار
 spssنسخه  21مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج  :نتایج نشان داد که 76.92درصد آنها را زنان تشكیل مي دادند.و 87.69درصد آنها متاهل هستند84.61 .درصد
آنها تحصیالت کارشناسي داشتند.میانگین سني پرستاران شرکت کننده  28/31±6/4مي باشد .میانگین نمره اضطراب
سالمت پرستاران  11/61 ±2/13مي باشد..بین سن و میزان اضطراب رابطه مستقیم وجود داشت(.)p<0/005همچنین
بین جنس و میزان اضطراب ارتباط معني داری مشاهده شد(p<0/005).
نتیجه گیری  :با توجه به نتایج مشخص که میزان اضطراب پرستاران خفیف مي باشد.میزان اضطراب با سن رابطه
مستقیم دارد طوری که با افزایش سن اضطراب نیز افزایش پیدا مي کند..همچنین مشخص شد که میانگین اضطراب در
دو جنس اختالف معني داری دارد طوری که میانگین اضطراب در گروه زنان بیشتر از مردان است.با توجه به نقش مهم
و ارتباط مستقیم پرستاران با بیماران کرونایي و از طرفي اهمیت حفاظت پرسنل پرستاری در مقابل این ویروس نقش
آموزش و آگاهي در زمینه مراقبت ها ی شخصي و در دسترس قرار دادن امكانات محافظت فردی برای آنها مي توان میزان
اضطراب این گروه از پرسنل را کاهش داد.
واژگان کلیدی  :اضطراب سالمت.پرستاران.بیماری
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مرور روایتی بر نانوتکنولوژی در علوم پزشکی :دستاوردهای نانوتکنولوژی
و انواع نانوذرات بکار رفته در این حوزه
1

نگین رستگار

 . 1دانشجوی کارشناسي ارشد ،رشته مهندسي بهداشت حرفه ای ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي تهران
negin.rastegar93@gmail.com

زمینه و هدف  :تكنولوژی نانو با کاهش اندازه مواد در ابعاد  1تا  ،100 nmمنجر به ایجاد خواص فیزیكي ،شیمیایي
و زیستي متفاوتي مي شود که این امر کاربردهای جدید و منحصر به فردی را برای نانوذرات امكان پذیر مي سازد .این
ذرات در حوزه های مختلفي از جمله :پزشكي ،داروسازی ،صنعت و نیز در استفاده های روزمره مانند :مواد آرایشي
بهداشتي و ...مورد استفاده قرار مي گیرد ،اما در این بین ،تحوالتي را در حوزه ی پزشكي به ارمغان آورده که بسیار حائز
اهمیت است  .پزشكي نانو از ﭼشم انداز قابل توجهي در بهبود تشخیص و درمان بیماری های مربوط به انسان برخوردار
است که از جمله ی آنها مي توان :درمان برخي سرطان ها ،نانودارو در بهبود پارکینسون ،دارورساني ( drug delivery
) ،ژن درماني ،هاپیرترمیا ،اثرات ضد میكروبي با استفاده از نانو ذرات نقره و .،.نام برد  .لذا نقش فناوری نانو در پیشرفت
های حوزه ی علوم پزشكي غیرقابل ﭼشم پوشي است است و انتظار مي رود پژوهش حاضر با شناساندن نانوفناوری و
برخي از دستاوردهای آن در حوزه ی علوم پزشكي ،عالوه بر بكارگیری در حوزه های کاری مربوطه ،منجر به گسترش
پژوهش در این زمینه جهت دستاوردهای بیشتر شود.
مواد و روش ها :

پژوهش پیش رو از نوع مرور روایتي است و برای نگارش آن از مقاالت ﭼاپ شده در پایگاه داده

های  PubMed،Google scholar :سایت فناوری نانو و  ...از سال  2000تا  2020استفاده کردیم .از  148مقاله ی
یافت شده  96 ،مقاله و یک کتاب وارد مطالعه کردیم .ابتدا از کلیدواژه های نانوتكنولوژی،انواع نانوذرات  ،نانوتكنولوژی
در پزشكي ،نانوتكنولوژی در درمان سرطان ،نانوتكنولوژی در دارورساني ،نانوتكنولوژی در تشخیص پزشكي ،کاربرد فناوری
نانو در پزشكي و سالمت و ...استفاده کردیم .و سپس صحت انتخاب آنها را در سیستم آنالین (Medical )MeSH
 ، Subject Headingsمجموعه واژگاني است که توسط کتابخانه ملي پزشكي ایاالت متحده ایجاد شد تا در نمایهسازی
مقاالت نشریات و فهرستگان کتاب های علوم زیستي به کار برده شود  ،با استفاده از ﭼكیده انگلیسي پژوهش حاضر
بررسي کردیم.
نتیجه گیری  :نانوذرات با داشتن ویژگي های منحصربه فرد ،در سال های اخیر اهمیت ویژه ای را در بسیاری از رشته
ها مانند :مراقبت های بهداشتي ،کشاورزی ،محیط زیست و ...پیدا کرده اند .از جمله کاربردهای فناوری نانو در حوزه ی
پزشكي مي توان به  2گروه دسته بندی کرد .)1 :تشخیص پزشكي :تصویر برداری شدید مغناطیسي (( )MRIتصاویر
دقیﻖ از بافت و امكان تصویربرداری در سطوح سلولي و ملكولي) و آزمایش های تشخیص با نانوزیست حسگرها
(نانوساختارهای فلزی در زیست حسگرهای الكتروشیمیایي  ،زیست حسگرهای نوری بر پایه تشدید پالسمونهای سطحي
و )...و  .)2درمان :ژن درماني (نانومواد به عنوان انتقالدهندههای ژني غیرویروسي  ،ویروزومها ) (Virosomesبه عنوان
سیستمهای حامل آنتي ژن و ، (DNAدارورساني ( دارورساني به :ﭼشم ،ریه ،مغز از طریﻖ پوست ،لیپوزوم و دندریمرها)،
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هایپرترمیا (درمان سرطان ،استفاده از نانوذرات مغناطیسي و نانوذرات طال) ،درمان فتوکاتالیتیک و فتودینامیک ( درمان
بیماریهای سرطاني و غیر سرطاني به عنوان حامل فتوستسایزر) اشاره کرد .نانو ذرات همچنین در ساختار های مختلفي
از جمله :نانولوله ها ،نانو کریستال ها و دیگر نانوذراتي مانند :فلزات و ...عرضه مي شوند .با این حال ،عالرغم تحقیقات در
زمینه نانو و توسعه و ارتقای این فناوری بهطور گسترده ،اطالعات کمي در زمینه خطرات بالقوه انساني وجود دارد .گرﭼه
فناوری نانو باعث انقالب و تحول گستردهای در بسیاری از زمینهها شده است ،با اینحال کاهش سمیت و خطرات مواجهه
با نانوذرات نیز باید در نظر گرفته شود.
واژگان کلیدی  ، :انواع نانوذرات در پزشكي ،نانوتكنولوژی در درمان  ،نانوتكنولوژی در تشخیص ،دارورساني ،ژن درماني،
هاپیرترمیا ،فتوداینامیک
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بررسی وضعیت فاکتور های موثر بر بار ذهنی پرسنل اورژانس در زمان شیوع کرونا
هادی علیمرادی ، 1علیرضا آجدانی ، 2مهسا نظری

3

 .1کارشناسي ارشد مهندسي بهداشت حرفه ای،مرکز تحقیقات گروه مهندسي بهداشت حرفه ای ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم
پزشكي شهید صدوقي یزد ،ایران
.2دکتری پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ،ایران
.3کارشناسي ارشد مهندسي بهداشت حرفه ای ،مرکز تحقیقات گروه مهندسي بهداشت حرفه ای ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم
پزشكي شهید صدوقي یزد ،ایران nazarimahsa95@yahoo.com

زمینه و هدف  :پیشرفت تكنولوژی باعث تغییر ماهیت کارها از حالت جسماني به فعالیت های ادراکي و مبتني بر
مدلهای دریافت و پذیرش ذهني اطالعات شده است .شاغلین فوریت های اورژانس به دلیل نیاز به تصمیم گیری حیاتي،
سرعت عمل و درک صحیح از سیستمهای کنترل عالئم حیاتي بیماران در معرض بار ذهني کار قرار دارند .اطالع دقیﻖ
از میزان بار ذهني کار در پیشگیری از خطاهای انساني ،تعیین سختي کار و تأمین سالمت پرسنل فوریتهای اورژانس
حائز اهمیت است.
مواد و روش ها  :این مطالعه توصیفي -تحلیلي به روش مقطعي در سال  99در جامعه آماری پرسنل اورژانس بیمارستان
خصوصي اصفهان ( 146نفر مرد) انجام شد .در این مطالعه از پرسشنامه بار ذهني ناسا ( )NASA-TLXاستفاده شد و
افراد به صورت خودارزیابي و مجازی آن را تكمیل و در اختیار واحد  HSEبیمارستان گذاشتند .آنالیز آماری با استفاده از
رگرسیون خطي ﭼند متغیره و آزمون اسپیرمن انجام شد.
نتایج  :میانگین نمره بار ذهني در پرسنل اورژانس در فعالیت های غیر از حمل بیماران کرونایي  45/2±8/5و در هنگام
حمل بیماران کرونایي  78/2±5/8است .تأثیرگذار ترین عامل بار ذهني در مأموریتهای کرونایي اورژانس نیازهای فیزیكي
( P<0/05و  )β=0/48و در مأموریتهای معمولي اورژانس نیازهای ذهني ( P<0/05و  )β=1/52مي باشد .ضریب تعیین
مدل در مأموریتهای کرونایي اورژانس 0/82تعیین شده است به این مفهوم که تغیرات نمره بار ذهني  82درصد پرسنل
اورژانس در زمان حمل بیماران کرونایي با استفاده از این مدل قابل پیش بیني مي باشد.
نتیجه گیری  :بین مدیریت بخش اورژانس و شاخص فضا تسهیالت و تجهیزات رابطه مستقیم و معنادار از لحاظ آماری
وجود دارد ) (p<0.05و با بهبود مدیریت بخش اورژانس ،در شاخص فضا ،تسهیالت و تجهیزات نیز بهبود دیده مي شود.
همچنین بین نیروی انساني بخش اورژانس و شاخص فعالیت ها نیز رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد) ، (p<0.05بدین
معنا که با بهبود شاخص نیروی انساني در بخش های اورژانس ،عملكرد این بخش ها نیز بهبود مي یابد.
واژگان کلیدی  :بار ذهني ،اورژانس ،خطای انساني ،کرونا ،بیمارستان
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شناسایی و دسته بندی عوامل مرتبط غیبت از کار با استفاده از مدل درخت تصمیم در یک
صنعت فوالدی
هادی علیمرادی ، 1رضا جعفری ندوشن ، 2مهسا نظری ،3محمد شروین بینا ،4فرزان ممدی زاده

5

. 1کارشناسي ارشد مهندسي بهداشت حرفه ای،مرکز تحقیقات گروه مهندسي بهداشت حرفه ای ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم
پزشكي شهید صدوقي یزد ،ایران
. 2استادیار و عضو هیئت مهندسي بهداشت حرفه ای ،مرکز تحقیقات بهداشت حرفه ای ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي شهید
صدوقي یزد ،یزد ،ایران
 .3کارشناسي ارشد مهندسي بهداشت حرفه ای ،مرکز تحقیقات گروه مهندسي بهداشت حرفه ای ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم
پزشكي شهید صدوقي یزد ،ایران nazarimahsa95@yahoo.com
 .4مهندسي تكنولوژی سخت افزار ،دانشگاه غیر انتفاعي صفاهان ،اصفهان ،ایران
 .5عضو هیات علمي گروه آمارزیستي و اپیدمیولوژی دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي شهید صدوقي یزد ،ایران

زمینه و هدف  :غیبت از کار در اکثر مواقﻊ سبب بي نظمي در کار ،کاهش تولید به علت عدم توقف کار مي شود و منجر
به ضرر و زیان های اقتصادی بیشماری خواهد شد ،یكي از نشانه های مهم به مخاطره افتادن حیات سازمان ،پایین آمدن
آهنگ کار ،غیبت و ترک خدمت است .غیبت از کار یک پدیده پیچیده است که فاکتورهای پیش بیني کننده آن با توجه
به وظیفه هر شاغل ،جنبه های مدیریتي ،شیفت های کاری ،کمبود اقدامات کنترلي برای کنترل غیبت و مدت زمان
غیبت متفاوت است.
مواد و روش ها  :در این مطالعه اطالعات کلیه کارکنان صنعت فوالدی اصفهان در سال های  95تا  98جمﻊ آوری
شد .در نهایت داده های حاصل از غیبت کاری و سایر پارامترهای دموگرافیک استخراج و ثبت شد  .جهت یک دست
سازی و پاکسازی داده ها الزم است روی آنها عملیاتي انجام شود که این عملیات ،مرحله ی پاکسازی داده ها ( Data
 )Cleaningدر داده¬کـاوی نامیـده مي شود .داده ها پس از جمﻊ آوری وارد نرم افزار  Rورژن  3.6.1خواهد شد و
مدل سازی درخت تصمیم بر روی داده ها صورت خواهد گرفت.
نتایج  :مدت زمان از دست رفته ،میزان کل موارد غیبت ،میزان موارد غیبت به علت بیماری ،مجموع کل روزهای غیبت
از کار غیرموجه و میانگین تعداد روزهای غیبت به ازاء هر فرد به ترتیب  0.2685 ،0.536 ،1.011 ،0.810و %158.45
بود .هم ﭼنین فاکتور تجمعي برادفورد در سال های  95تا  98به ترتیب  15 ،82و  68به دست آمد .بر اساس نتایج
آزمون های آماری ،مشخص شد که بین عامل وقوع حادثه و غیبت ( ،)P=0.045ماه وقوع و غیبت ( ،)P=0.051ماهیت
آسیب دیدگي و غیبت از کار ( ،)P=0.013شیفت کاری و فاکتور برادفورد ( ،)P=0.03فاکتور برادفورد و عامل
حادثه( )P=0.046و حقوق دریافتي و زمان وقوع حادثه( )P=0.018ارتباط معني داری وجود داشت.
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نتیجه گیری  :بر اساس نتایج این مطالعه ،آمار غیبت از کار در سال  98بیشتر از سال های قبل بود که بایستي علت
یابي و کنترل شود .هم ﭼنین مشخص شد که موارد مختلفي مي تواند بر روی میزان غیبت ناشي از کار موثر باشد ،از
جمله این عوامل مي توان به سن افراد ،نوبت کاری ،وضعیت استخدامي افراد ،نوع حادثه ،ماه های سال و ...اشاره کرد .با
بررسي و علت یابي غیبت ناشي از کار ،مي توان آمار آن را در سازمان کاهش داد و در نتیجه آن بهره وری و تولید را
افزایش داد.
واژگان کلیدی  :حوادث ناشي از کار،غیبت  ،اثر بخشي ،آنالیز بقا ،مرخصي ،درخت تصمیم
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مروری بر استاندارد های ملی ایران در ارتباط با جنبه های بهداشت ،ایمنی و محیط زیست
نانوفناوری
سقراط عمری شکفتیک

1

 .1کارشناس ارشد ،گروه مهندسي بهداشت حرفه ای ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي ایران ،تهران ،ایران

Omari.s@iums.ac.ir

زمینه و هدف  :امروزه نانوفناوری بخش های مختلف علم و فناوری را تحت تاثیر قرار داده است .بویژه علم که با ظهور
نانوفناوری ،جان تازه ای گرفته است .اما ،اثراتي که نانوفناوری و نانومواد مي توانند بر سالمت انسان و محیط زیست داشته
باشند ،نگراني هایي را بوجود آورده است .استاندارد سازی نانوفناوری ،بویژه جنبه های ایمني ،بهداشت و محیط زیستي آن ،مي
تواند در کاهش این نگراني ها موثر باشد.
مواد و روش ها  :مطالعه حاضر به معرفي و بررسي استاندارد های ملي ایران ،در ارتباط با جنبه های ایمني ،بهداشت
و محیط زیست نانوفناوری ،مي پردازد .دسترسي به این استاندارد ها با جستجوی کلیدواژه های "نانو"" ،نانوفناوری" و
"فناوری نانو" در قسمت "موضوع" پورتال سازمان ملي استاندارد ،میسر شد .بررسي استاندارد ها با استفاده از یک ﭼک
لیست انجام گرفت .این ﭼکلیست براساس راهنمای نگارش استاندارد  ISO/IECو نظرات متخصصین بهداشت حرفه
ای تهیه شد.
نتایج  104 :استاندارد حاصل از جستجو ،در مرحله اول بر اساس عنوان و در مرحله بعد براساس محتوا مورد بررسي
قرار گرفتند .در نهایت  14استاندارد مرتبط با موضﻊ موردنظر ،معرفي و بررسي شدند .بیشتر استاندارد های مورد بررسي،
ترجمه یكي از استاندارد های  ISOو یا  ASTMبودند .در ﭼند مورد ،بیش از  5سال از تدوین استاندارد گذشته بود و
مورد بازبیني قرار نگرفته بود.
نتیجه گیری  :به نظر مي رسد سیر استانداردسازی نانوفناوری در کشور ،مناسب است؛ بیش از  100استاندارد منتشر
شده ملي در این حوزه گواه این مدعا است .معرفي بهتر این استاندارد ها به مراکز علمي ،تحقیقاتي و فناوری ،مي تواند
جنبه کاربردی آن ها را نیز تقویت کند.
واژگان کلیدی  :نانوفناوری؛ استاندارد ملي؛ استانداردسازی؛ جنبه های ایمني ،بهداشت و محیط زیست
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Investigation of the factors influencing assessment the health, safety and
environmental risks of activities involved with nanomaterials
Soqrat Omari Shekaftik1, Yousef Mohammadian2, Wahab Ebrahimi3
1.MSc, Department of Occupational Health, Faculty of Public Health, Iran University of Medical
Sciences, Tehran, Iran. omari.s@iums.ac.ir
2.Assistant Professor, Department of Occupational Health Engineering, Faculty of Health, Tabriz
University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
3.BSc, Department of Occupational Health, Faculty of Public Health, Urmia University of
Medical Sciences, Urmia, Iran

Background: Assessing the risks of new technologies has always been challenging. It seems
that the first step of this process is to try to identify the main factors influencing the risk
assessment. So, the present study was conducted to identify the effective factors in assessing
the health, safety and environmental risks of activities involved with nanomaterials.
Material and Methods: A questionnaire was designed and validated by experts in
occupational health, medical nanotechnology and health education using factors possibly
influencing assessment of the health, safety and environmental risks of nanomaterials. The
questionnaire was then sent to 10 other experts and they were asked to give a score of 1 to 5 to
each of the factors.
Results: Twenty-four factors affecting the assessment of health, safety and environmental risks
of nanomaterials were identified and divided into four groups: nanomaterial properties, parent
materials properties, work properties and workplace properties. The factors with the highest
scores in each of the areas of health, safety and environment were, toxicity of nanomaterial,
reactivity of nanomaterial, and solubility (or stability, or biopersistency) of nanomaterial,
respectively.
Conclusions: If we want to rank the level of concern about the health, safety and environmental
risks of nanotechnology, we will undoubtedly give the first rank to health risks. it seems logical
that a combination of factors from all four groups is appropriate to assess the risks of
nanomaterials; But which factor should be more influential in risk assessment and which one
less, requires further studies.
Keywords: Nanomaterials; Risk Assessment; health, safety and environmental risks;
Occupational Exposure
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Comparative risk assessment of activities involving nanomaterials by
NanoTool & Guidance methods
Soqrat Omari Shekaftik1, Amirhossein Aliakbar2, Fatemeh Soleimany2, Azad
Haghighi Asl3, Saeedeh Amini Ravandi4
1.MSc, Department of Occupational Health, Faculty of Public Health, Iran University of Medical
Sciences, Tehran, Iran. omari.s@iums.ac.ir
2.MSc, Department of Biostatistics, Faculty of Public Health, Iran University of Medical
Sciences, Tehran, Iran
3.MD, Faculty of Medicine, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran
4.BSc, Department of Chemistry, Faculty of Science, Urmia University, Urmia, Iran

Background: Assessing the risks associated with the advancement of science and technology
has always been accompanied by a great deal of uncertainties. Nanotechnology is a relatively
new field with many uncertainties regarding its safety, health and environmental aspects that
have necessitated risk assessment in this field. Therefore, the present study aimed to
comparatively assess the risk of activities involved with nanomaterials.
Material and Methods: The study was conducted at 18 nanotechnology companies in Tehran.
To assess the risk of their activities, two proposed methods to assess the risk of activities
involving nanomaterials (NanoTool and Guidance) were used. The results were analyzed by
SPSS.22 software using chi-square test.
Results: The results showed that although both methods were designed based on the Control
Banding approach, their outputs were different. This is because of different parameters
considered by them to assess the risk of activities. Also statistical analysis of the results showed
no significant relationship between them.
Conclusions: Given the large difference and lack of significant association between risk
assessment results, Guidance seems to be less effective than NanoTool. But since it is a
straightforward method and easy to implement in work and research environments, it can be
used in initial evaluations.
Keywords: Nanomaterials; Risk Assessment; Control Banding; NanoTool Method; Guidance
Method
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بررسی وضعیت اجرای دستورالعملهای پیشگیری از بیماری کرونا)(COVID19
در کارگاه های ساختمانی ،مطالعه موردی در یک هلدینگ ساختمانی
سید رضا آقازاده ،1علی محمدی اصل،2کریم معتمدی،3محسن اکبری

4

 .1کارشناسي ارشد بهداشت حرفه ای ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي تهران،ایرانSreza.aghazadeh@yahoo.com
.2کارشناسي ارشد مهندسي عمران سازه  ،دانشكده فني و مهندسي ،دانشگاه آزاد اسالمي تهران جنوب ،تهران ،ایران
.3کارشناسي مهندسي عمران  ،دانشكده فني و مهندسي ،دانشگاه آزاد اسالمي تهران جنوب ،تهران ،ایران
 .4کارشناسي ارشد مهندسي صنایﻊ ،دانشكده فني و مهندسي ،دانشگاه آزاد اسالمي تهران شمال ،تهران ،ایران

زمینه و هدف  :متاسفانه در ﭼند ماه گذشته پاندمي کرونا ویروس بر جهان سایه افكنده و تقریبا همه افراد در زندگي روزمره
و کاری خود با این ویروس خطرناک در حال مبارزه هستند و نیروی کار کشور نیز در محیط کار با این موضوع دست به گریبان
است .کارگاه های ساختماني از اصلي ترین عوامل محرک اقتصاد و صنعت کشور محسوب مي گردد و بسیاری از صنایﻊ به
طور مستقیم وابسته به صنعت ساخت و ساز مي باشند و همچنین تقریباً نیمي از کل نیروی کار کشور در این صنعت و صنایﻊ
وابسته مشغول به فعالیت هستند.بنابر این با توجه به تعداد باالی نیروی کار و اهمیت این بخش بحث رعایت کامل
دستورالعملهای پیشگیری از بیماری از اهمیت باالیي برخوردار مي باشد.
مواد و روش ها  :هدف از این مطالعه بررسي میزان رعایت دستورالعمل های ابالغي کرونا ویروس توسط سازمان های مربوطه
در  12کارگاه ساختماني مي باشد.در این تحقیﻖ  130نفر از کارگران و مهندسین شاغل در  12کارگاه ساختماني انتخاب و به
وسیله پرسشنامه طراحي شده میزان رعایت دستورالعمل کرونا ویروس مورد بررسي قرار گرفت.با استفاده از پرسشنامه طراحي
شده در ﭼهار بخش (بهداشت فردی ،امكانات و تسهیالت فراهم شده ،غربالگری اولیه ،بهداشت جمعي) به بررسي وضعیت
رعایت دستورالعمل های پیشگیری از بیماری کرونا ویروس پرداخته شد.
نتایج  :نتایج این مطالعه نشان داد که در هر ﭼهار موضوع مورد بررسي وضعیت رعایت دستورالعملهای ابالغي در سطح پایین
قرار دارد .بخش میزان رعایت بهداشت فردی با  17درصد و غربالگری اولیه با  19درصد پایین ترین امتیاز ممكن را کسب
نموده و بخش بهداشت جمعي با  27درصد و بخش امكانات و تسهیالت با  39درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.
نتیجه گیری  :نتایح به دست آمده از تحقیﻖ نشان دهنده وضعیت بسیار بد و خطرناک در مورد رعایت دستورالعملهای ابالغي
کنترل بیماری مي باشد.در بررسي های صورت گرفته پایین ترین امتیاز مرتبط با بهداشت فردی ( عدم شست و شوی مناسب
دست ،عدم استفاده از ماسک )... ،بوده و نشان دهنده نیاز به آموزش و فرهنگ سازی در این حوزه مي باشد.همچنین در هیچ
یک از کارگاه های مورد بررسي بحث پیشگیری و غربالگری اولیه(تب سنجي ،آزمایش پزشكي )...،صورت نمي پذیرد که با توجه
به مسری بودن و شدت باالی انتشار بیماری باید این موضوع در اولویت مدیران و سرپرستان کارگاه های ساختماني قرار گیرد.
واژگان کلیدی  :کرونا ویروس ، COVID19 ،کارگاه ساختماني،دستورالعملهای بهداشتي کرونا
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بررسی اپیدمیولوژیکی حوادث ساختمان سازی ثبت شده درسازمان تامین اجتماعی شهرستان قم
احمد مهری

1

.1دانشجوی دکترا مهندسي بهداشت حرفه ای ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي همدان ahmadmehri10@yahoo.com

مقدمه :حواث ناشي از کار سومین علت مرگ و میر در جهان محسوب مي شوند و به عنوان یكي از مهمترین عوامل خطر
بهداشتي ،اجتماعي و اقتصادی در جوامﻊ صنعتي و در حال توسعه معرفي شده اند .هدف از پژوهش حاضر بررسي اپیدمیولوژیكي
حوادث ساختمان سازی ثبت شده در سازمان تامین اجتماعي شهرستان قم مي باشد.
موادوروش ها:این مطالعه از نوع توصیفي -تحلیلي مي باشد .در این مطالعه تمام حوادث ساختمان سازی ثبت شده در سازمان
تامین اجتماعي شهرستان قم در اداره کار و امور اجتماعي شهرستان قم به ثبت رسیده است را جمﻊ آوری کرده و مورد بررسي
قرار گرفت .تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS16و  EXCELاستفاده شد.
نتایج :میانگین سني افراد حادثه دیده 42سال(حداقل 25و حداکثر 60سال) بود که بیشترین حوادث در گروه سني 25تا36رخ
داده است.به طور کلي در طي  4سال بررسي  46.8درصد افراد متاهل نسبت به مجردین بیشتر دﭼار حادثه شده بودند .بیشتر
حوادث در طي این سالها بین ساعت  10-12صبح به وقوع پیوسته اند .همچنین بیشترین گروه شغلي حوادث ساختماني کارگران
ساده( )%48/5بوده اند .بیش از %52/6از حوادث ساختماني به دست وپای افراد آسیب مي رساند.همچنین بیشتر حوادث
ساختماني مربوط به ساختمان سازی پیمانكاری()%72است.
نتیجه گیری :نتایج این مطالعه نیاز به برر سي بی شتر با هدف تغییر در روند موجود ،جهت پی شگیری از حوادث در آینده را
ارائه مي نماید.
واژگان کلیدی :حوادث ،بررسي اپیدمیولوژیكي ،حوادث ساختمان سازی

285

بررسی  DISCOMFORT GLAREچراغ خودروها در کشور ایران
احمد مهری

1

.1دانشجوی دکترا مهندسي بهداشت حرفه ای ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي همدان ahmadmehri10@yahoo.com

زمینه و هدف  :با وجود اینكه تنها بخش کمي از مسافرت ها توسط وسایل نقلیه در شب صورت مي گیرد اما حدود  40درصد
کل آسیب های جدی ناشي از رانندگي در شب رخ مي دهد .یكي از عوامل تاثیر گذار در ارتباط با حوادث جاده ای در شب
هنگام خیرگي ناشي از ﭼراغ خودروها مي باشد .خیرگي آزاردهنده در جاده های دو الین (دو طرفه) باعث آزردگي ،عدم آسایش
و راحتي ،استرس و خستگي ذهني در رانندگان الین مقابل مي گردد .که مي تواند در ایجاد حوادث رانندگي موثر باشد .بنابراین
هدف از مطالعه حاضر بررسي میزان خیرگي آزاردهنده ﭼندین خودرو پرفروش در کشور ایران مي باشد.
مواد و روش ها  :در این پژوهش میزان خیرگي آزار دهنده ی خودروهای صفر کیلومتر(نو )new vehiclesپراید
مدل صبا  ،GTXپراید مدل  ،131SLسمند سورن ،پژو  ،405مگان و پژو پارس در فواصل  5تا  100متری و در
درخشندگي زمینه  50کاندال بر متر مربﻊ(هوای گرگ ومیش) و همچنین در درخشندگي زمینه  1کاندال بر متر
مربﻊ(نیمه شب) با استفاده از مدل  schmidth-clausen and binderو از طریﻖ مقیاس ذهني دی بور سطح
خیرگي آزاردهنده تخمین داده شد.
یافته ها :با توجه به مقیاس ذهني دی بور ،میزان خیرگي آزاردهنده در فواصل یاد شده در تمامي خودروهای مورد بررسي
در حالت نور باال و در درخشندگي زمینه  50کاندال بر متر مربﻊ بین  1/98تا  4/05و در حالت نور پایین بین  5/4تا  3/5متغیر
مي باشد .در درخشندگي زمینه  1کاندال بر متر ،میزان خیرگي آزاردهنده در حالت نور باال بین 0/41تا 2/48و در حالت نور
پایین بین  1/93تا  3/84بود .در حالت نور باال ،با کاهش فاصله بین خودروها تا فاصله حدود  20متری میانگین سطح خیرگي
ناتوان کننده این خودروها به تدریج افزایش مي یابد .در حالت نور پایین تا فاصله  40متری بین خودروها هیچ گونه خیرگي
آزاردهنده ثبت نشد .همچنین در حالت نور باال در زاویه  1/15تا  5/73بین خط دید و ﭼراغ خودروها سطح خیرگي آزاردهنده
افزایش و از زاویه  5/73تا  22/9سطح خیرگي آزاردهنده کاهش یافت .در حالت نور پایین در زاویه  2/86تا  22/9درجه سطح
خیرگي آزاردهنده تقریبا یكسان بود.
نتایج :میزان خیرگي ایجاد شده در ﭼراغ خودروهای مورد مطالعه نشان مي دهد که در حالت نور باال در تمامي فواصل 100
متری بین خودروها و در حالت نور پایین در فواصل کمتر از  40متری خیرگي آزاردهنده ایجاد مي گردد .بنابراین مي توان با
ارائه راهكارهایي همچون ایجاد سیستم روشنایي جاده ای(افزایش درخشندگي زمینه) ،جداسازی الین های جاده ای یا تعریض
هر الین جاده ای(افزایش زاویه بین خط دید و ﭼراغ خودروها) و افزایش فاصله جانبي بین خودروها ،خیرگي را به طور ﭼشمگیری
کاهش داد.
واژگان کلیدیSchmidt-Clausen ،headlights, DeBoer Discomfort Glare Scale،discomfort glare :
illuminatio ،and Bindels model
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بررسی خطاهای انسانی در جمعیت اپراتورهای تاور کرین با استفاده از روش  SHERPAو
اولویت بندی آن بر اساس تحلیل سلسله مراتبی ()AHP
امیر عباسی گرمارودی

1

. 1دانشجوی کارشناسي ارشد ،رشته مهندسي بهداشت حرفه ای و ایمني محیط کار ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي تهران
Abbasi.amir829@gmail.com

زمینه و هدف :از اهداف مهم در زمینه خطاهای انساني مرتبط با مشاغل عمراني ،شناسایي و پیشگیری از وقوع اثرات
زیان بار ناشي از این گونه خطاها است .یكي از رویكردهای پیشگیرانه به منظور جلوگیری از خطاهای انساني ،شناخت و
تجزیه و تحلیل آن ها است .هدف از این مطالعه بررسي کلیه فرایندهای فعالیت های اپراتور تاور کرین و نهایتا شناسایي
خطاهای انساني و اولویت بندی آن مي باشد.
مواد و روش ها  :این مطالعه توصیفي -تحلیلي بصورت مقطعي و در سه مرحله انجام شد .در مرحله اول شناسایي و
ارزیابي خطاهای انساني با استفاده از رویكرد  SHERPAصورت گرفت و فراواني هر یک از خطاها مشخص گردید ،در
مرحله دوم ،معیارهای الزم برای اولویت بندی از مطالعات کتابخانهای تعیین شد ،نهایتا در مرحله سوم با فرایند تحلیل
سلسه مراتبي ،اولویت بندی معیارها و وظایفي که بیشترین فراواني بروز خطا را داشتند صورت گرفت.
نتایج  :از میان  86خطاهای شناسایي شده به کمک  SHERPAمشخص شد که بیشترین و کمترین درصد خطاهای
شناسایي شده از کل خطاها به ترتیب مربوط به خطای عملكردی ( )% 68/1و انتخابي ( )% 2/58مي باشد .معیار تجربه
و مهارت به ترتیب با وزن  0/268و  0/262بیشترین اهمیت و معیار تجهیزات با وزن  0/077پایین ترین اهمیت را از
میان معیارهای موثر در بروز خطای انساني نشان داد .وظیفه بازررسي روزانه قطعات الكتریكي تاور کرین با وزن 0/225
بیشترین ارجحیت را در میان  16وظیفه به خود اختصاص داد.
نتیجه گیری  :این مطالعه نشان داد که بیشترین درصد خطای انساني در اپراتور های تاور کرین خطای نوع عملكردی
مي باشد ،همﭼنین تجربه و مهارت بعنوان مهم ترین معیارها در وقوع خطاهای انساني این بخش شناخته شدند.
واژگان کلیدی  ،SHERPA :خطای انساني ،تاور کرین ،تحلیل سلسله مراتبي
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سالمت در بالیا و فوریت ها
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درس آموخته های ایمنی مدیریت مشارکت داوطلبین در بالیای طبیعی؛مطالعه موردی
:سیالب 1398
داود پیرانی ،1ایمان فرهی آشتیانی ،1بایرام نجاتی ،1علی

صاحبی2

. 1دانشجوی دکتری تخصصی سالمت در بالیا و فوریتها ،گروه سالمت در بالیا و فوریتها ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی تهران
 . 2دانشجوی دکتری تخصصی سالمت در بالیا و فوریتها ،گروه سالمت در بالیا و فوریتها ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی تهران Ali.sahebi.phd@gmail.com

زمینه و هدف :در اواخر اسفند  97و فروردینماه  1398به دنبال بارش شدید باران  ،سیل عظیمی در کشور به وقوع
پیوست .سامانۀاول از 26اسفندتا 2فرروردین،مناطق شمال شرقی،به ویژه غرب استان گلستان و شرق استان مازندران را
در معرض سیل گرفتگی طوالنی قرار داد .سامانۀ دوم از 4تا  6فرروردین،اغلب،محدودۀجنوب غرب شامل استان های
لرستان و خوزستان را در برگرفت .موج سوم بارش های سنگین در 11و12فرروردین به وقوع پیوست و باز همه مناطق
جنوب غرب را تحت تأثیرسیل های رودخانه ای قرار داد .بنابرگزارش سازمان مدیریت بحران کشور ،در وقایع سیل
اخیر25،استان کشور شامل 200شهر و  4304روستا تحت تأثیر سیالب و طغیان رودخانه هاقرارگرفتند .این مطالعه
باهدف تعیین درس آموخته های ایمنی مدیریت مشارکت داوطلبین در بالیای طبیعی مانند سیالب انجام شده
است.شواهد نشان می دهد در بسیاری از کشور های در حال توسعه دسترسی داوطلبین به لوازم حفاظت فردی و توجه
به ایمنی داوطلبین در بالیا در سطح بسیار پایینی قرار دارد.افرادی که داوطلبانه در بالیا شرکت می کنند  ،با استرس
روانی ،خستگی جسمی ،دوری از خانواده ،فشار روانی،مخاطرات ایمنی،خطر جانی و مالی روبرو هستند.
نتیجه گیری  :مدیریت صحیح داوطلبین در بحران و بالیا بسیار حیاتی است شناسایی موانع و چالشهای ایمنی
درمدیریت کارا و اثر بخش داوطلبین میتواند به ارتقا آن کمک نماید و در حفظ جان داوطلبین موثر باشد .بر اساس
مستندات و گزارشات گردآوریشده و مصاحبه با مدیران و بازدید تیم در جریان عملیات پاسخ پیشنهادات و راهکارهای
شامل :انتخاب مسئول ایمنی متخصص در چارت فرماندهی حادثه ،اجرای برنامههای آموزش تخصصی ایمنی برای
داوطلبین و مدیران مرتبط با فعالیت های داوطلبانه ،نبود برنامه های ایمنی در برنامه پاسخ ملی نظام سالمت به حوادث
و بالیا،عدم اولویت مدیران به مقوله ایمنی،عدم فرهنگ ایمنی ،نبود روش های اجرایی برای ارزیابی ریسک ایمنی داوطلبان
و عدم تجزیه و تحلیل مخاطرات برای داوطلبین مطرح گردید.
واژگان کلیدی  :درس آموخته ،ایمنی  ،بالیای طبیعی ،مدیریت داوطلبین
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مدیریت ریسک در صنعت ساخت و ساز؛ چالش ها و راهکارها
ایمان فرهی آَشتیانی،1میثم صفی کیکله ،2کتایون جهانگیری

3

 .1گروه سالمت در بالیا و فوریتها ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 .2دانشکده پرستاری مالیر ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران.
.3دانشیار گروه سالمت در حوادث و بالیا ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
katayounjahangiri@yahoo.com

مقدمه  :حوادث مربوط به ساخت و ساز به عنوان اولین خط حوادث در دسته بندی صنایع در اکثر کشورها در نظر
گرفته می شود .طبق گزارش اداره ایمنی و بهداشت حرفه ای آمریکا ) (OSHAتقریباً  6/5میلیون نفر در  252000کارگاه
ساختمانی در سرتاسر جهان کار می کنند .آمارهای ارائه شده توسط ) BLS (Basic Life Supportنشان می دهد که
در سال  2018تعداد  1008و معادل  %46از مرگ های شغلی در اثر حوادث ساختمانی ثبت شده است .بخش ساخت و
ساز در سال گذشته 195600جراحت و  3600بیماری شغلی ثبت شده در ایاالت متحده آمریکا را به خود اختصاص داده
است همچنین بر اساس گزارش  OSHAدر سال  % 33/5 ،2019از مرگ های کارگران ساختمانی در اثر سقوط11/1 ،
 %در اثر برخورد یا سقوط اجسام % 8/5 ،ناشی از برق گرفتگی به ثبت رسیده است  .این آمار ها نشان می دهد که حوادث
ساختمانی دارای الویت بسیار زیادی هستند و در صورتی که به آن ها پاسخ صحیحی داده نشود می توانند تبدیل به
بحران شوند.
روش کار :این مطالعه از نوع مطالعات کمی بود که دارای مراحل مختلفی است.درابتدا به شناسایی و طبقه بندی
خطرات در پروژه های عمرانی پرداخته شد .برای این کار از روش های بازنگری اسناد ،طوفان فکری  ،روش دلفی ،
مصاحبه با خبرگان و چک لیست استفاده شد.سپس با استفاده از پرسش نامه ای استاندارد شده عدد ریسک برای همه
خطرات بر اساس نظر خبرگان احصا شد  .در این مرحله با استفاده از پاسخ های به دست آمده از پرسشنامه به تعیین
میزان احتمال وقوع ریسک ها و تعیین اثر هر ریسک پرداخته شد .محاسبه مقدار ریسک هر عامل با استفاده از
فرمول )R=P*max (Iانجام شد .بعد از آن به تک تک ریسک ها پاسخ داده شد تا از ایجاد بحران جلوگیری شود.
یافته ها :ریسک های شناسایی شده عبارتند بودند از سقوط از ارتفاع با عدد ریسک  0/7و آتش سوزی کانکس ها در
کارگاه با عدد ریسک  0/65و برق گرفتگی با عدد ریسک  ،0/63جراحت با ابزار با عدد ریسک  ، 0/5.نقص در تاور کرین
با عدد ریسک  0.45عدم استفاده از  PPEبا عددریسک  0/4اسیب به چشم در جوشکاری با عدد ریسک  0/39عدم وجود
فرهنگ ایمنی در مدیران ارشد . 0/39در این قسمت  54ریسک ایمنی مرتبط با صنایع ساخت و ساز احصا شد.
نتیجه گیری :براساس یافته های این مطالعه میتوان نتیجه گرفت که در پروژه ساخت و ساز ریسک های متعددی وجود
دارند که ارزیابی ،شناسایی و اولویت بندی این ریسکها به منظور مدیریت کارا و اثر بخش انها ضروری است .اولویت
بندی ریسک و پاسخ به آن می تواند بدون ایجاد آسیب های جانی ،مالی ،انسانی و زیست محیطی منتهی به شناسایی
راهکارهایی جهت کاهش ریسک گردد و در نهایت از ایجاد بحران و هزینه های ناشی از آن جلوگیری شود.
واژگان کلیدی:ریسک  ،مدیریت بحران  ،حوادث در بالیا ،خطر
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تبیین تعامالت انسانی تاثیرگذار بر تصمیمگیری تکنسینهای فوریتهای پزشکی :مطالعه کیفی
ایمان فرهی آشتیانی  ،1حمید صفرپور ،1زهرا باقری ،2داوود پیرانی ،1میثم صفی کیکله

3

 .1گروه سالمت در بالیا و فوریتها ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .2دانشکده پرستاری همدان ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران.
.3دانشکده پرستاری مالیر ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایرانmeysam.safi@yahoo.com .

مقدمه :تصمیم گیری درست و بهموقع تکنسین های فوریتهای پزشکی ،نتایجی مشتمل بر مراقبتهای بهتر ،هدایت صحیح
بیماران ،رضایتمندی بیشتر و کاهش بار اورژانس بیمارستانها را به دنبال خواهد داشت .بهمنظور ارتقا فرآیندهای تصمیم گیری
در بالین ،ضمن کاهش تنش عصبی تکنسین ها و اثرات روحی-روانی ناشی از چالش های تصمیم گیری در صحنه ،ضروری است
شرایطی را فراهم آورد که تکنسین ها به بهترین نحو ممکن و بدون استرس و اضطراب تصمیمگیری کنند .از آنجایی که خواسته
و نیاز بیماران ،همراهان و سایر افراد حاضر در صحنه ،و کم و کیف فرآیند ارتباطی بین ارائه دهنده و گیرنده خدمت تاثیر بسزایی
در ایجاد شرایط و محیط آرام و در نتیجه تصمیم گیری به موقع و صحیح دارد ،این مطالعه به منظور تبیین و شناسایی عوامل
مرتبط با تعامالت بین تکنسینها و مددجویان و بیماران انجام شد.
مواد و روش ها :به منظور انجام این مطالعه از روش کیفی استفاده شد .دادهها از طریق مصاحبههای نیمه ساختار یافته و
مشاهدات میدانی گردآوری شدند .مشارکت کنندگان مشتمل بر  15تکنسین فوریتهای پزشکی3 ،کارشناس مرکز پیام5 ،
مددجو 5 ،همراه بیمار و یک مدیر اورژانس به روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند .مصاحبه ها در شش ماهه اول سال
 1399انجام شد .عالوه بر 29مصاحبه انجام شده  5مشاهده مسقیم میدانی نیز در طول زمان گردآوری دادهها جهت تکمیل و
اشباع دادهها صورت گرفت .دادههای گردآوری شده به روش تحلیل محتوا و با استفاده از رویکرد گرانیهیم تحلیل شد.
نتایج :سه تم و  7طبقه مشتمل بر تمارض (تمارض به بیماری ،تمارض به مظلومیت)؛ تهدید و خشونت (خشونت کالمی،
خشونت غیر کالمی ،تهدید به شکایت قضایی)؛ و رفتار مبتنی بر مالحظه و مراعات (مراعات سنی تکنسین همکار ،مراعات و
احترام به درخواست همراهان مسن) بدست آمد .بر اساس تجارب تکنسین ها ،تعامالت متقابل بیماران و آشنایان آنها و حاضرین
در صحنه در تصمیم گیری نقش بسزایی دارد .مطابق یافته های این مطالعه ،تمارض به بیماری و تمارض به مورد ظلم واقع
شدن دو جنبه مهم تاثیرگذار بر کم و کیف تصمیمگیری تکنسینهاست .این مطالعه نشان داد؛ تهدید و خشونت علیه تکنسین
ها که علل اصلی آن ،وضعیت حاد و بحرانی بیماران ،واکنش¬های هیجانی خانواده و آشنایان بیمار و نبود سیستم پیگیری و
حمایت قضایی از کارکنان می باشد ،تصمیم گیری درست و به موقع تکنسین ها را مختل می سازد .از سوی دیگر جایگاه احترام
به همکاران با سابقه کاری باال و بیماران سالمند منتهی به اقدام مطابق نظر و خواسته آنها شده که در تصمیم تکنسین به انتقال
یا عدم انتقال بیمار به بیمارستان تاثیرگذار میباشد.
نتیجه گیری :تکنسین ها میتوانند با ایجاد فضای ارتباطی باز ،مثبت و محترمانه چالش تعامالت را مرتفع سازند .در این راستا
تکنسین ها باید از مهارت کافی برقراری ارتباطات موثر و مدیریت خود و دیگران برخوردار باشند .از سوی دیگر سازمان اورژانس
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هم میتواند با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه مانند پیگیری قوانین بازدارنده ،پیگیری های حمایتی و قضایی و حمایت اجتماعی از
کارکنانی که مورد خشونت واقع شدهاند تا حد زیادی از خشونتهای ثانویه جلوگیری نمایند .عالوه بر این یشنهاد میگردد که
آموزشهای مدیریت استرس و کنترل واکنش را در بسته های آموزشی کارکنان مد نظر قرار داده و به منظور شفاف سازی حیطه
مسئولیت ها ،وظایف و حقوق تکنسین ها به مردم آموزش های الزم را ارئه نمود تا خشونت علیه تکنسین ها کاهش یابد.
واژگان کلیدی :تصمیمگیری؛ تعامالت؛ تکنسین ،فوریتهای پزشکی
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اهمیت مشارکت سازمانهای غیردولتی در شرایط اضطراری بهداشت عمومی
داود پیرانی، 1ایمان فرهی آشتیانی ، 1علی صاحبی

2

 .1دانشجوی دکتری تخصصی سالمت در بالیا و فوریتها ،گروه سالمت در بالیا و فوریتها ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی تهران
 .2دانشجوی دکتری تخصصی سالمت در بالیا و فوریتها ،گروه سالمت در بالیا و فوریتها ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی تهران Ali.sahebi.phd@gmail.com

زمینه و هدف  :اسناد راهبردی کاهش خطر بالیا مانند سندای ،هیوگو و یوکوهاما بر مشارکت جامعه در مدیریت خطرات
و پاسخ به شرایط اضطراری بهمنظور توانمندسازی سازمانهای مردمنهاد تأکیددارند مشارکت خیرین و سازمانهای
غیردولتی در حوادث و بالیا ،فرصتی را برای مدیران بالیا فراهم میسازند که با بهرهمندی از این ظرفیتها در کنار
سازمانها ی دولتی و امدادی درگیر بحران ،توسعه و بازسازی جوامع متأثر را انجام دهند .ساخت و بازسازی خانههای
بهداشت بعد از زلزله کرمانشاه تجربهای موفق از مشارکت سازمانهای غیردولتی در شرایط اضطراری بود مساعدت
سازمانهای غیردولتی در بالیا اشکال مختلفی را در برمیگیرد ،ازجمله کمکهای پزشکی ،غذا ،آب و لوازم موردنیاز برای
کمک به جمعیت برای پاسخ و بازسازی در مناطق آسیبدیده است .همچنین سازمانهای غیردولتی با ارائه خدمات
گسترده از قبیل کمک به یافتن محلهای اسکان ،خدمات پشتیبانی ،آموزش و آگاهیرسانی به مردم ،نقش مهمی در
پاسخ به حوادث ایفا میکننداگرچه سازمانهای غیردولتی بهعنوان شریک و همکار یک سیستم بهداشتی هستند ،اما از
آنها بهطور مؤثر استفاده نمیشوند .موانع متعددی از قبیل عدم آگاهی از ظرفیت آنها  ،عدم آموزش و عدم هماهنگی
با سیستم بهداشت و درمان را میتوان برشمرد بنابراین عدم اطمینان به مشارکت سازمانهای مردمنهاد در شرایط
اضطراری میتواند نگرانکننده باشد .بروز همهگیری آنفوالنزا در  2009نقطه شروع برای افزایش مشارکت سازمانهای
غیردولتی در موارد اضطراری بهداشت عمومی بود .این سازمانها دسترسی به واکسیناسیون را تسهیل نمودند و در
شناسایی گروهها ی پرخطر نقش مهمی داشتند بنابراین سازمانهای غیردولتی در شرایط اضطراری به سیستم درمانی
کمک نموده و این مستلزم آموزش ،ساماندهی و بهرهگیری از تخصصهای آنان میباشد .الزم است قبل از وقوع فاجعه،
یک ساختار مشارکتی از طریق تفاهمنامه ایجاد شود تا نقشها و مسئولیتهای مربوط آنها را مشخص نمایند
نتیجه گیری  :بر اساس مطالعات انجامشده مشخص شد که سازمانهای غیردولتی همانند سازمانهای دولتی نقش
مهمی در حوادث و بالیا داشتهاند بنابراین در حوزه سالمت ،سازمانهای که جمعیت تحت پوشش آنها گروههای
آسیبپذیر از قبیل بیماران خاص ،سالمندان ،معلولین و بیماران سرطانی بوده میتوانند با ردیابی بیماران و افراد تحت
پوشش سازمان خود به سیستم بهداشت عمومی در اپیدمیها و بالیا کمک نمایند و این مستلزم تعریف نقش آنها در
شرایط حوادث و بالیا است.
واژگان کلیدی  :بالیا ،بهداشت عمومی ،سازمان های غیر دولتی ،شرایط اضطراری
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تجارب و سیاست های سنجش و ارتقای صالحیت رانندگی در سالمندان :یک مرور گسترده
ساالر محمددخت، 1صابر اعظمی آغداش، 2محمد سعادتی، 3بابک کاشفی مهر

4

. 1دانشجوی کارشناسی ارشد ،رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی
تبریزSalar.m.charandabi.n.1995@gmail.com
.2مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز،پژوهشکده مدیریت سالمت و ارتقای ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز
.3مرکز تحقیقات پیشگیری از حوادث ترافیکی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز
.4گروه آموزشی کاردرمانی ،دانشکده توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز

زمینه و هدف  :کشورهای مختلف دنیا برای سنجش و ارتقای صالحیت رانندگی در سالمندان ،سیاست ها و چارچوب
های مشخصی دارند .لذا مطالعه حاضر با هدف مرور گسترده فرآیند ها ،مدل ها و سیاست های سنجش و ارتقای صالحیت
رانندگی در سالمندان در دنیا انجام شده است.
مواد و روش ها  :دادههای مورد نیاز با استفاده از کلید واژه های elderly, old, older, driving eligibility,
self-declaration, self-assessment, renewal driving license, road traffic injury, accident,
 crash, collision, driving guidelines, driving capacity, driving fitness, senior driverو معادل
فارسی آن ها از پایگاه های اطالعاتی مختلف انگلیسی زبان شاملPubMed, Web of Science, Scopus, :
Embaseو پایگاه های اطالعاتی فارسی زبان شامل IranDoc , SID, MagIran:جمعآوری گردید .در این مطالعه از
چارچوب آرکسی ) (Arkesyو اومالی ) (O’Malleyاستفاده شد.
نتایج  :در نهایت  24مقاله و گزارش وارد مطالعه شد .آزمون بینایی اصلی ترین آیتم قضاوت در مورد صالحیت رانندگی
سالمندان بود و بعد از آن ارزیابی عملی رانندگی ،ارزیابی توانایی شناختی و ارزیابی توانایی حرکتی قرار داشت .تمدید
حضوری ،پستی و آنالین گواهینامه بیشترین شیوه تمدید بودند .پزشکان عمومی به عنوان اصلی ترین مجریان انجام
فرآیند سنجش تناسب رانندگی بودند .تقریبا در تمامی گزارش ها و مقاالت سیاست هایی در مورد توانمند سازی راننده
سالمند اعم از ارائه نکات رانندگی ایمن ،آزمون اختیاری مهارت های رانندگی ،برگزاری دوره های بازآموزی و غیره وجود
داشت .مهمترین سیاست های حمایتی شامل معرفی حمل و نقل جایگزین با هدف حفظ استقالل سالمندان بود .نتایج
مطالعه حاضر نشان داد ارزیابی های پزشکی با هدف تشخیص اختالالت و درمان و پیشگیری از آنها معموال در رانندگان
باالی  75سال در دوره های زمانی خاص (با توجه به نوع گواهینامه آنها) صورت می گیرد.
نتیجه گیری  :اکثر کشور های با درآمد باال دارای تجربیات ارزشمندی در سنجش و ارتقای صالحیت رانندگی سالمندان
هستند و قوانین مختلفی را با توجه به شرایط محیطی ،اجتماعی و سیاسی اجرا می کنند .بهره گیری از این تجارب با در
نظر گرفتن تفاوت های اقتصادی و اجتماعی می تواند برای کشورهای با درآمد متوسط و پایین موثر باشد.
واژگان کلیدی  :سنجش ،ارتقاء ،صالحیت رانندگی ،سالمندی ،حوادث ترافیکی
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چالش های تغذیه ای سالمندان در حوادث و بالیا:مطالعه موردی زلزله کرمانشاه
آیدا زارعی

1

1.Student Research Committee, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
aida.zarei72@gmail.com

زمینه و هدف :بالیا به طور قابلتوجهی سالمت جسمی ،عاطفی و روانی افراد را تحتتاثیر قرار میدهند و منجر به تلفات
زیاد ،جراحات و خسارتهای اقتصادی میشوند.افراد مسن از جمله گروههایی هستند که در برابر تاثیرات منفی بالیای
طبیعی آسیبپذیر هستند.آنان دارای ذخایر فیزیولوژیک کمتری در زمان شرایط استرس هستند .سالمندان در معرض
خطر باالی اختالالت تغذیهای قرار دارند.سالمندان به دلیل بیماری های مزمن  .سرما  .استرس و مشکالت مربوط به
آمادهسازی غذا  .به عنوان مهمترین گروه از نظر تغذیهای شناخته میشوند مطالعه حاضر با هدف شناسایی چالش های
تغذیه ای سالمندان در حوادث و بالیا در زلزله کرمانشاه انجام شده است.
روش کار :پژوهش حاضر به روش تحلیل محتوا انجام شده است .مشارکت کنندگان  16نفر بودند .از کل مشارکت کنندگان
 12نفر مرد و 4نفر زن بودند .کلیه مشارکت کنندگان حداقل تجربه حضود در یک بلیه را داشتند .برای جمع آوری داده ها از
مصاحبههای نیمه ساختارمند استفاده شد .کلیه مصاحبهها ضبط و سپس کلمه به کلمه دست نویس شده وبا استفاده از روش
استراوس وکوربین تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها :بررسی دقیق جهت تامین حداقل انرژی موردنیاز گروه های سنی سالمندان  ،درشت مغذی ها و پوشش مناسب
دریافت ریز مغذی های ضروری در تنظیم جیره های غذایی از اصول اولیه تدارک تغذیه سالمندان در زمان حوادث و بالیا
محسوب می شود .شناسایی نیازهای تغذیه ای آسیب دیدگان،تنظیم سبد غذایی مطلوب سالمندان و برنامه های پایش و
ارزشیابی در کنار تأمین نیروی انسانی با تجربه و آموزش دیده ،تأمین تغذیه با کیفیت و کمیت مناسب سالمندان ،مدیریت
مناسب زمینه را برای ارایه خدمات تعذیه ای مناسب ،به موقع ،مستمر و در دسترس فراهم میکند.
نتیجه گیری  :به دلیل کاهش میزان دریافت ریزمغذی های مانند روی ،کلسیم  ،ویتامین  Dدر این گروه باعث دور باطل
کاهش عملکرد ایمنی ،بی اشتهایی و مشکالت عضالنی و استخوانی می گردد.لذا ارزیابی دقیق تغذیه ای و بررسی مصرف
داروها به علت تداخل دارو و غذا در این افراد در زمان حوادث و بالیا توصیه می گردد.
واژگان کلیدی  :چالش ها ،تغذیه ،سالمندان ،حوادث و بالیا
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فرسودگی شغلی در تکنسین های فوریت پزشکی :مروری سیستماتیک
کوثر حزبه ،1نیایش طهماسبی نژاد

1

 . 1دانشجوی کارشناسی هوشبری ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران
Kosarhazbe2022@gmail.com

زمینه و هدف :کارکنان فوریت های پزشکی اولین کسانی هستند که موقعیت های استرس زا را تجربه می کنند و این استرس
ها در طوالنی مدت فرسودگی شغلی را به همراه دارد .لذا شناسایی خطر فرسودگی آنان بسیار اهمیت دارد .این مطالعه با هدف
بررسی فرسودگی شغلی در کارکنان فوریت های پزشکی انجام شد.
مواد و روش ها :این پژوهش از نوع مطالعه مروری سیستماتیک می باشد که در سال  1399انجام گردید .با استفاده از کلید
واژه های  ،فرسودگی شغلی ،فوریت های پزشکی ،اورژانس پیش بیمارستانی و پایگاههای معتبر شامل Pubmed , Scopus,
 Embase ,Medline ,Web of Scienceبدون محدودیت زمانی مورد جستجو قرارگرفتند .همچنین برای اطمینان از
تکمیل نتایج جستجو منابع مقاالت مورد بررسی قرار گرفتند .پس از حذف عناوین تکراری از نرم افزار Endnoteو بررسی
عناوین و چکیده ها ،مقاالت مرتبط توسط پژوهشگران با استفاده از ابزارهای JBIمورد بررسی قرار گرفتند .پس از بررسی کیفیت
مقاالت یافته ها در چک لیست مورد نظر وارد گردید.
نتایج :تعداد 15مقاله به زبان فارسی و انگلیسی بررسی گردید که تعداد  6مقاله با هدف مطالعه مرتبط بود .تمامی مقاالت
خستگی هیجانی را در سطح متوسط بیان کرده بودند .یکی از مقاالت در بین عوامل مرتبط با فرسودگی شغلی ،عوامل اقتصادی
را بیشترین و عوامل فردی را به عنوان کمترین نقش در بین سایر عوامل بیان کرده بود .در پژوهشی دیگر رابطه معناداری بین
میزان خستگی هیجانی با عوامل فردی و اقتصادی و هم چنین بین مسخ شخصیت و عوامل فردی و مدیریتی وجود داشت .و در
مطالعه ای دیگر در سطح کلی بین استرس شغلی با فرسودگی شغلی همبستگی معنی داری مشاهده شده بود.
نتیجه گیری :با توجه به نتایج مطالعات می توان نتیجه گرفت که کارکنان اورژانس در محیط پراسترسی فعالیت می نمایند و
با توجه به اهمیت این شغل  ،رفع موانع ومشکالت ایفای نقش کارکنان فوریـته های پزشکی حایز اهمیت میباشد و الزم است
مسؤوالن با پیگیـری هـا و ارایـه راهکارهـای الزم در جهـت مناسـب سـازی شـرایط اقتصـادی ،محیطی ،مدیریتی و پرسنلی
این قشر ،آنان را یاری دهند .ولی مطالعات بیشتری نیاز است تا در آینده میزان فرسودگی شغلی پرسنل فوریت های پزشکی کم
و در نهایت باعث افزایش کیفیت شود.
واژگان کلیدی :فرسودگی شغلی ،فوریت های پزشکی،اورژانس پیش بیمارستانی
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بررسی اختالالت بلع ناشی از  COVID_19و مراقبت های بهداشتی مربوط به آن
کوثر قائدی ،1ریحانه سادات اخالقی  ،2پروانه رحیمی فر

3

.1دانشجوی کارشناسی گفتار درمانی،کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،اهواز،ایران
kosar.ghaedi76@gmail.com
 .2دانشجوی کارشناسی گفتار درمانی،کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،اهواز،ایران
.3عضو هیئت علمی گروه گفتار درمانی،مرکز تحقیفات توانبخشی عضالنی واسکلتی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،اهواز،ایران

زمینه و هدف  :ببیماری کووید 19-یکی از بیماری های ویروسی است که بسته به نوع ویروس در بیماران عالئم متفاوتی
ایجاد می کند .این عالئم میتواند از نشانههای سرماخوردگی معمولی تا تب  ،سرفه خشک ،مشکالت قلبی و گوارشی،
تنگی نفس و مشکالت تنفسی متغیر باشد.به منظور درمان مشکالت تنفسی در بیماران حاد از ونتیالتور یا تراکئوستومی
استفاده می شود که متعاقب آن خطر بروز دیسفاژی (اختالل بلع ) در این بیماران افزایش می یابد.از آنجا که بلع و تغذیه
یکی از فرایند های مهم و حیاتی در زندگی هر فرد است در این پژوهش به بررسی اختالل بلع و درمان آن در بیماران
مبتال به کووید 19-می پردازیم.
مواد و روش ها  :مقاله مروری حاضر براساس تحقیقات منتشرشده سال های2020-2019در پایگاه های اطالعاتی
 pubmed, google scholar،Elseviorبوده است.جستجوی اولیه با کلید واژه های dysphagia ,swallowing
therapy,COVID-19 symptoms ,ventilator,انجام شد و در مرحله ی دوم مطالعات با معیار تاثیرات کووید-
 19برمکانیسم بلع و ایجاد دیسفاژی ،انتخاب و جهت تهیه ی مقاله مورد استفاده قرار گرفت.
نتایج  :از آنجا که افزایش کیفیت زندگی بیماران در نظام سالمت از اهمیت ویژهای برخوردار است و با توجه به همه
گیری ویروس کووید ، 19-ایجاد بهترین و کاملترین اقدامات درمانی مناسب و ایجاد سیستم درمانی متنشکل از پزشکان،
کادر توانبخشی ،پرستاران و روانشناسان ضرورت می یابد .از این رو پیشنهاد می شود که در درمان بیماری کووید 19
گفتار درمانگران به بررسی بیماران مبتال بپردازند و در زمان و شرایط مناسب بیمار ،به انجام بلع درمانی در این بیماران
بپردازند.
نتیجه گیری  :از آنجا که افزایش کیفیت زندگی بیماران در نظام سالمت از اهمیت ویژهای برخوردار است و با توجه به
همه گیری ویروس کووید ، 19-ایجاد بهترین و کاملترین اقدامات درمانی مناسب و ایجاد سیستم درمانی متشکل از
پزشکان ،کادر توانبخشی ،پرستاران و روانشناسان ضرورت می یابد .از این رو پیشنهاد می شود که در درمان بیماری
کووید  19گفتار درمانگران به بررسی بیماران مبتال بپردازند و در زمان و شرایط مناسب بیمار ،به انجام بلع درمانی در
این بیماران بپردازند.
واژگان کلیدی :دیسفاژی ،کووید ،19-بلع
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بررسی وضعیت بهداشت باروری وسالمت مادران درشرایط بحرانی وبالیای طبیعی
2

مهسا نادری بنی،1زهرا عباسپور

 . 1دانشجوی کارشناسی ارشد ،رشته مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
 .2دکترای سالمت باروری ،مرکز تحقیقات ارتقاء سالمت باروری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
abbaspoor_z762@yahoo.com

زمینه و هدف  :بحران درسراسرجهان تأثیر چشمگیری برسالمت عمومی ،بهداشت باروری ،سالمت تولیدمثل  ،زیرساخت های
بهداشتی وارائه خدمات درمانی میگذارد.لذامطالعه حاضر باهدف تعیین وضعیت بهداشت باروری وسالمت مادران درشرایط بحرانی
صورت گرفته است.
مواد و روش ها  :دراین مطالعه مروری حداقل30مقاله درپایگاه های اطالعاتی ازجملهGooglescholar،Pubmedو SID
درمحدوده زمانی  2016-2020موردبررسی قرارگرفت.
نتایج :بحران،تهدیدی استثنایی وعمومی برای زندگی،سالمتی وامرارمعاش است که معموالًدرآن مجموعه ای ازعوامل ازپیش
موجود(فقر،نابرابری،عدم دسترسی به خدمات اساسی)تشدیدمی شوندواثرات مخرب راچندین برابرمی کنند.بالیای طبیعی،زنان
ونوزادان آنها رادر معرض خطرابتال به نتایج بدبهداشتی درنتیجه ی از دست دادن ناگهانی حمایت پزشکی قرارمیدهد،که
دربسیاری از مواردباکاهش دسترسی به خدمات ضروری اجتماعی تشدیدمی یابد.جابجایی گسترده جمعیت،تروما،سوءتغذیه،مرگ
ومیر مادران ونوزادان،خشونت جسمی وجنسی وبیماری درطی این بحران ها ،افزایش می یابد.به دلیل دسترسی محدودیا عدم
دسترسی به خدمات بهداشت باروری مانندبرنامه تنظیم خانواده،مراقبت های دوران بارداری،زایمان های کنترل شده ومراقبت
های اضطراری برای زنان ومادران باردار،حاملگی های ناخواسته وسقط های ناامن افزایش می یابندکه این امرموجب می
شودسالمت یک جمعیت آسیب پذیررا به خطراندازد.برخی مطالعات،نشان داده اند که بالیای طبیعی برسالمت وپیامدهای
باروری تاثیرمنفی دارندو سبب ازدست دادن بارداری ،نقایص هنگام تولد،زایمان زودرس،وزن کم هنگام تولدوتاخیررشدداخل
رحمی می شوند.همچنین مطالعات نشان می دهندزنان بارداری که درمعرض زلزله شدید بوده اند در فرزندان متولد شده
آنها،درسنین نوجوانی ریسک ابتال به اسکیزوفرنی وافسردگی تک قطبی بیشترازسایرین بوده است.در نهایت صدمات محیطی می
توانندازطریق آسیبهای کروموزومی و تخریب سلولی – مرگ پره ناتال وتاخیر رشدوناهنجاری جنینی ومرگ بعداز تولدواختالالت
یادگیری وزایمان زودرس بربهداشت باروری لطمه واردکنند.
نتیجه گیری  :ارتباط بین سالمت جسمی وروان زنان پس اززلزله وسالمت باروری،وضعیت اقتصادی-اجتماعی ودسترسی
به مراقبت های بهداشتی پیچیده است لذاپیشنهادمی شودبه توانمندسازی این قشرازجامعه دررابطه با کاهش خطرپذیری
پرداخته شود
واژگان کلیدی  :بهداشت باروری،بارداری،بالیای طبیعی،بحران
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بررسی تجربیات روانشناختی مراقبین سالمت بیماران مبتال به کووید :19-مطالعه مروری
عهدیه بحری ،1نجمه زمانی ،1زهره خاوری

2

.1دانشجوی کارشناسی پرستاری ،دانشکده پرستاری میبد ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران
.2دانشجوی دکترای تخصصی دانشگاه آزاد علوم پزشکی تهران و عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری میبد ،دانشگاه علوم پزشکی شهید
صدوقی یزد ،یزد ،ایران khavaryz394@gmail.com

زمینه و هدف  :در دسامبر  2019میالدی انتشار یک بیماری ویروسی غیر قابل توضیح به نام کووید )COVID-19( 19-در
شهر ووهان چین گزارشد .این ویروس به دلیل قدرت سرایت بسیار باال به سرعت در کل جهان انتشار پیدا کرد و تقریبا طی
زمانی اندک (کمتر از چهار ماه) تمامی کشورهای جهان را آلوده نمود .کادر درمان بعنوان منابع اصلی و حیاتی سالمتی در هر
کشور ،در خط مقدم درمان بیماران مبتال به کووید  19بوده و با توجه به چالشها و بحرانهای ایجاد شده؛ در معرض خطر ابتال به
مشکالت مربوط به سالمت روان مانند اضطراب ،افسردگی ،استرس قرارگرفته اند .لذا مطالعه حاضر باهدف تعیین تجربیات
روانشناختی مراقبین سالمت بیماران مبتال به کووید 19-با مروری بر مطالعات گذشته انجام گرفته است.
مواد و روش ها  :این مطالعه ی مروری با جستجوی کلید واژه های کووید،119-مراقبین سالمت ، 2تجربیات روانشناختی 3در
پایگاه های اطالعاتی اس آی دی ،4اسکوپوس ،5پابمد ،6گوگل اسکوالر 7در محدوده زمانی  2018-2020انجام شد و در نهایت
 22مقاله با در نظر گرفتن معیار های ورود و خروج مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج  :نتایج مطالعات انجام شده نشان داد که شیوع باالی بیماری ،افزایش تعداد بیماران ،عدم آگاهی از بیماری  ،فرسودگی
جسمی ناشی از فشار کاری و لباس های مخصوص ،امکانات ناکافی ،ترس از آلوده شدن و آلوده کردن دیگران  ،احساس ناتوانی
در رسیدگی به شرایط بیماران و مدیریت روابط در این شرایط بحرانی ،کادر درمان را با مشکالت روحی -روانی نظیر ترس،
اضطراب و درماندگی روبرو کرده است .همچنین نتایج نشان داد ،پرسنلی که افراد مسن و کم سن در خانواده خود دارند با
استرس و نگرانی های بیشتری مواجهه هستند .در عین حال ایجاد سیستم پشتیبانی مانند تهیه امکانات ،ارائه آموزش های
الزم ،تخصیص مناسب منابع انسانی ،ارائه خدمات مراقبت از سالمندان و نوزدان خانواده کارکنان می تواند در کاهش فشار های
روحی روانی آنها موثر باشد.
نتیجه گیری  :با توجه به همه گیری ویروس کرونا و نقش پررنگ کادر درمان ،میتوان گفت آنها در معرض شدید مشکالت
روانشناختی بوده و باتوجه به تاثیر این مشکالت بر زندگی فردی و حرفه ای کادر درمان ،این مسئله می بایست مورد توجه
مسئولین قرارگیرد تا امکاناتی جهت بهبود سالمت روان و کاهش استرس های آنان اتخاذ نمایند.
واژگان کلیدی  :کووید ،19-مراقبین سالمت ،تجربیات روانشناختی
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مروری بر سالمت روانی و اجتماعی کودکان در حوادث
سمانه حکم الهی، 1حانیه رحیمی

2

.1دانشجو دکتری عمومی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی قم samaneh1377@yahoo.com
.2دانشجو کارشناسی مامایی ،کمیته تحقیقات دانشجویی  ،دانشگاه علوم پزشکی قم

زمینه و هدف  :هرساله ملیون ها کودک در معرض حوادث قرار میگیرند.این حوادث عالوه بر تلفات انسانی  ،صدمات
زیادی به سالمت روانی و احتماعی کودک وارد می کند .این مطالعه با هدف مروری بر سالمت روانی و اجتماعی کودکان
در حوادث انجام شد.
مواد و روش ها  :مطالعه حاضر از نوع مروری رو ایی است  .جستجوی مطالعات در پایگاه های اطالعات علمی شامل
 Scopus .،SID،Pub medو همچنین با استفاده از موتور جستجوگر  Google Scholarو کلمات کلیدی کودکان
 ،سالمت روانی  ،سالمت اجتماعی ،حوادث انجام گرفت  .بدین ترتیب مقاالتی که در طی سال های  1990تا 2019
م نتشر شده بود جمع آوری  ،به دقت مطالعه و یافته های آن ها دسته بندی و گزارش گردید.
نتایج  :بر اساس یافته های  15مقاله گرد آوری شده  ،هنگامی که کودکان در معرض حوادث قرار می گیرند ،آسیب
های روانی و اجتماعی زیادی بر آن ها وارد می شود .این آسیب ها شامل ترس شدید  ،یادآوری و حافظه تکراری ،
بازگشت به رفتارهای گذشته همانند شب ادراری،رفتار های تکراری ،کابوس های شبانه  ،وابستگی شدید به اطرافیان،کناره
گیری ،پرخاشگری و رفتار های مخرب اجتماعی می شود.همچنین آسیب های روانی و اجتماعی وارده می تواند منجر به
ایجاد بیماری هایی همچون استرس پس از ضربه( )PTSDشود.
نتیجه گیری  :آسیب پذیری باالی کودکان لزوم انجام زودهنگام مداخلالت برای جلوگیری از آسیب به سالمت روانی و
اجتماعی آن ها را نشان میدهد .توصیه می شود والدین و اطرافیان بعد از وقوع حادثه از کودک حمایت کنند و برای آنان
با زبانی که قابل درک باشد به سواالتشان پاسخ دهند .همچنین آموزش های مواجهه با ترس به کاهش آسیب ها در
کودکان کمک می کند.
واژگان کلیدی  :کودکان  ،سالمت روانی  ،سالمت اجتماعی  ،حوادث
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مروری بر علل آسیب پذیری زنان پس از حوادث طبیعی
حانیه رحیمی ،1نرگس اسکندری

2

.1دانشجوی کارشناسی مامایی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایرانhrahimi1999@yahoo.com.
 .2عضو هیات علمی ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران

زمینه و هدف :امروزه بالیای طبیعی به یک نگرانی جهانی مبدل گشته است .اگرچه رخداد های طبیعی کل جمعیت را با
مشکالت متاثر می سازد ولی در این میان زنان مسائل و نیازهای منحصر به فردی داشته و وقوع حادثه باعث تشدید آن ها می
گردد .از آنجایی که شناسایی علل آسیب پذیری زنان و تعی ن نیازهای آنان اولین قدم جهت موفقیت در پاسخگویی به حادثه می
باشد لذا مطالعه حاضر با هدف مروری بر علل آسیب پذیری زنان پس از حوادث طبیعی انجام شد.
مواد و روش ها  :مطالعه حاضر از نوع مروری روایی است .به منظور دستیابی به اهداف مطالعه جستجوی مطالعات در پایگاه
اطالعات علمی  Sidو همچنین با استفاده از موتور جستجوگر  Google Scholarو کلمات کلیدی بالیای طبیعی ،پیامد ،زنان،
جنسیت انجام گرفت .بدین ترتیب مقاالتی که درطی  20سال اخیر منتشرشده بودند جمع آوری ،به دقت مطالعه ،و یافته های
آنها دسته بندی و گزارش گردید.
نتایج :در مجموع 10مقاله مرتبط گرداوری گردید .براساس یافته های مطالعات موجود زنان به دالیل بیولوژیک (حاملگی و
شیردهی ،آسیبپذیری جسمانی و فیزیکی زنان ) ،روانشناختی ،و اجتماعی (محدودیت های قانونی ،تفاوت در سطح سواد و
آموزش ،فرصت های نابرابر شغلی ،تبعیض در دسترسی به اعتبارات و پشتوانه های اقتصادی ،مسئولیت ها و نقش های جنسیتی،
مشکالت فرهنگی ،تفکر سنتی مردان درخصوص زنان ،باورنداشتن به مشارکت زنان در سوانح ،حفظ حجاب در زمان وقوع سوانح،
رعایتنکردن حقوق زنان از طرف جامعه و مسئوالن) ریسک آسیب پذیری بیشتری نسبت به مردان دارند.
نتیجه گیری :با توجه به یافته های مقاالت زنان به دلیل شرایط خاص خود و موانع فرهنگی حاکم بر جامعه در شرایط بحرانی
بالیای طبیعی متفاوت از مردان متاثر شده و لذا توجه به فشار های تهدید کننده سالمت آنان باید از سوی ارائه دهنده گان
خدمات ،سیاستگذاران و برن امه ریزان حوزه سالمت به عنوان الویت مهم در نظر گرفته شود .همچنین زنان خود می توانند
ازطریق کسب آموزش و آمادگی الزم در برخورد با مشکالت ،فراگیری کمک های اولیه وامدادی و حفظ آرامش و اعتماد به نفس
میزان آسیب پذیری خود را کاهش دهند.
واژگان کلیدی :بالیای طبیعی ،پیامد ،زنان ،جنسیت
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مروری بر پیامد های بالیای طبیعی برسالمت زنان
حانیه رحیمی ،1نرگس اسکندری

2

.1دانشجوی کارشناسی مامایی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایرانhrahimi1999@yahoo.com.
 .2عضو هیات علمی ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران

زمینه و هدف :بالیای طبیعی یک نگرانی جهانی است که به کرات در تمام دنیا انسان های زیادی را متاثر می کند .در این
میان زنان در میان قربانیان و بازماندگان بالیای طبیعی آسیب پذیرتر هستند .مطالعه حاضر با هدف مروری بر پیامدهای بالیای
طبیعی بر سالمت زنان انجام شده است.
مواد و روش ها  :مطالعه حاضر از نوع مروری روایی است .جستجوی مطالعات در پایگاه اطالعات علمی  Sidو همچنین با
استفاده از موتور جستجوگر  Google Scholarو کلمات کلیدی بالیای طبیعی ،پیامد ،زنان ،جنسیت انجام گرفت .بدین ترتیب
مقاالتی که در طی سال های  1990تا  2020منتشرشده بودند جمع آوری ،به دقت مطالعه ،و یافته های آنها دسته بندی و
گزارش گردید.
نتایج  :در مجموع 11مقاله مرتبط گرداوری گردید .براساس یافته های مطالعات موجود پیامدهای منفی بالیای طبیعی در باروری
زنان شامل اخ تالل در وزنگیری بارداری ،افزایش آنمی در مادران باردار ،افزایش میزان شیوع سقط ،مرده زایی و زایمان پرهترم،
ناباروری و عوارض زایمانی ،بارداری ناخواسته می باشد .کاهش و قطع روابط جنسی به دلیل ترس از بارداری ،کاهش رضایت
جنسی ،سوتغذیه ،ضعف آموزش ،افزایش مسئولیت زنان در مراقبت از کودکان و سالمندان ،اختالالت قاعدگی ،عفونت ادراری-
تناسلی ،و افزایش فشار های روانی از دیگر پیامدهای بالیای طبیعی برای زنان است .آسیب های اجتماعی شامل تضعیف امنیت
اجتماعی ،بی اعتمادی نسبت به اجتماع ،ازدواج اجباری و به دنبال آن قرار گرفتن در معرض خشونت جنسی ،سوء استفاده
جنسی می باشد.
نتیجه گیری  :با توجه به پیامد های منفی و مخرب سوانح طبیعی بر سالمت زنان و با توجه به نقش مهم زنان در بستر خانواده
و جامعه ،لزوم توجه سیاست گذاران و برنامه ریزان حوزه سالمت در جهت ارتقای دانش و مهارت زنان در مقابله با پیامدهای
سوانح طبیعی بیش از پیش آشکار می شود.
واژگان کلیدی  :بالیای طبیعی ،زنان ،پیامد
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راه کارهای پیشگیری و کاهش اثرات سیالب(مطالعه مروری)
2

پریسا رضایی آدریانی ،1بهاره دریابار

.1دانشجو کارشناسی اتاق عمل ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
Parisarezaee98@yahoo.com
.2دانشجو کارشناسی اتاق عمل ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

زمینه و هدف  :مخاطرات طبیعی به عنوان بخشی از واقعیت های گریز ناپذیر محسوب می شوند که عمدتا کنترل وقوع
آنها خارج از عهده بشر است.مدیریت بالیای طبیعی به ویژه سیالب مجموعه اقداماتی است که قبل از وقوع،در حین وقوع
و بعد از وقوع بالیا برای کاهش هرچه بیشتر آثار و عوارض آنها انجام میگیرد .در این میان سیل،یکی از حوادث پیش
بینی نشده و ویرانگر کشور محسوب میشود که همه ساله خسارت های سنگینی به جوامع مختلف تحمیل میکند.اما
میتوان مشابه پدیده های طبیعی دیگر با مدیریتی کارا،خسارات جانی و مالی و آثار نامطلوب ناشی از آن را کاهش داد.
مواد و روش ها  :پژوهش حاضر یک مطالعه مروری سیستماتیک مطالعات انجام شده،طی سال های 2020-2010
است.جست و جو در پایگاه های معتبر داخلی(  ) SID, magiranبا کلید واژه های ( پیشگیری ،مدیریت ،سیل ،خسارت
) و پایگاه های معتبر خارجی (  ) pubmed ,google scholar, BMJبا کلید واژه های ( prevention,
 )management, flood , damageانجام شد.
نتایج  :پس از جست و جو در پایگاه ها تعداد  60مقاله بدست آمد و پس از مطالعه چکیده  40مقاله مرتبط شناخته
شد.پس از مطالعه متن کامل  20مقاله واجد معیارهای ورود به مطالعه بودند که  5مقاله به زبان انگلیسی و  25مقاله به
زبان فارسی بودند.نتایج مطالعات نشان داد که در سال های اخیر توجه به بخش مدیریتی سیالب جهت مهار و همچنین
جلوگیری از هدر رفت آب در دسترس،مورد توجه قرار گرفته است.
نتیجه گیری  :با استفاده از نتایج بدست آمده میتوان گفت تشکیل یک سامانه جامع فراقوه ای نظام نامه ی مدیریت و
کنترل سیل،توجه الزم به اقدامات آبخیزداری و آبخوان داری،توجه به اصول مهندسی رودخانه زیستی،وضع قوانینی جدی
برای رعایت حد و حریم،بازسازی و احیای هرچه بیشتر مسیل ها و تاالب های طبیعی و رفع تعدی و تجاوز به آنها،افزایش
ظرفیت ذخیره ی سدها و جلوگیری از کاهش ظرفیت ذخیره ی مخازن،جلوگیری از برداشت بی رویه شن و ماسه و
مصالح رودخانه ای و جلوگیری از ایجاد تغییرات در بستر مورفولوژیکی رودخانه،اجرای طرح های گابیون بندی آبراهه
های منتهی به رودخانه اصلی از ضروری ترین اقدامات برای پیشگیری،بهبود مدیریت و کنترل این بالی طبیعی است.
واژگان کلیدی :پیشگیری،مدیریت،سیل،خسارت
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The effect of natural disasters on leishmaniasis frequency
Mosayeb Rostamian1, Alisha Akya1, Keyghobad Ghadiri1, Roya Chegeneh
Lorestani1, Fatemeh Nemati Zargaran1
1. Infectious Diseases Research Center, Health Institute, Kermanshah University of Medical Sciences,
Kermanshah, Iran. mosayeb.rostamian@gmail.com

Background: Natural disasters (NDs) have devastating effects on the community health
which may lead to increases in outbreaks and transmission of vector-borne diseases such
as cutaneous leishmaniasis (CL) and visceral leishmaniasis (VL). Although there are
several sporadic reports on the status of leishmaniasis after some NDs, no comprehensive
information exists in this field. Therefore, here we systematically reviewed and gathered
all reported articles in this field published in PubMed, Scopus, Cochrane Register,
Clinical key and Google Scholar since 2000.
Material and Methods: We also gathered all ND events and all reported leishmaniasis
frequency (prevalence/incidence) in 16 leishmaniasis endemic countries in the last two
decades and tried to find a relationship between leishmaniasis and ND. After eligibility
steps, 39 articles on ND-leshmaniasis were included and systematically reviewed.
Results: After screening steps, 39 articles on ND-leshmaniasis were included and
systematically reviewed. These articles showed different frequencies of CL before and
after NDs in some regions of Pakistan and Iran (endemic areas), and VL in Brazil,
Ethiopia, and Sudan (endemic areas). After detailed reading and reviewing of these
articles, 4 studies for CL-ND relationship and 5 studies for VL-ND relationship were
selected for meta-analysis. The meta-analysis results showed that the leishmaniasis
incidence rate increases after NDs.
Conclusions: Here we showed that leishmaniasis incidence increases after NDs, but the data
of the studies reviewed here is not strong enough, because all studies on leishmaniasis
frequency have done locally in different regions of endemic countries that are hard to be
assembled. Therefore, here we found a substantial gap in knowledge on relationship of NDs
and leishmaniasis frequency.
Keywords: Natural Disaster, Leishmaniasis, Incidence, Endemic country
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استرس شغلی ناشی ازبیماری کرونا برسالمت عمومی کارکنان بیمارستان شهید صیاد شیرازی
شهاب اسکندری نژاد ،1محیا کاوه ، 2مسلم سارانی ، 4نازنین سادات حسینی

4

.1متخصص بیماری های داخلی،مسول فنی بیمارستان شهید صیاد شیرازی گرگان
.2متخصص اعصاب و روان و روان درمانگر
.3نازنین سادات حسینی ،دکتری تخصصی مدیریت استراتژیک  ،سوپروایزر بیمارستان آموزشی صیاد شیرازی گرگان
Sadat.nazanin@yahoo.com
.4دانشجویدکتری سالمت در بالیا و فوریتهای دانشکده بهداشت ایمنی دانشگاه علومپزشکی شهید بهشتی ،مرکز بهداشت شهرستان
گرگان ،محقق معاونت تحقیقات فناوری دانشگاه علومپزشکی شهید بهشتی

زمینه و اهداف :در محیط کار همه شاغلین استرس شغلی وجود دارد ،که به طرق مختلف زندگی آنها را تحت تأثیر قرار
میدهد .پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان وقوع استرس شغلی ناشی ازبیماری کرونا برسالمت عمومی کارکنان بیمارستان
شهید صیاد شیرازی گرگان انجام گرفت.
مواد و روشها :در این مطالعه توصیفی تحلیلی100 - ،نفر از پرسنل بخش های بستری کووید  ،اورژانس و ICUکرونا مرکز
آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی گرگان به روش سرشماری وارد مطالعه شدند .ابزار اندازه گیری دربردارنده پرسشنامه های
گردآوری اطالعات جمعیت شناختی ،استرس شغلی کوپر بود .داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار  SPSS16با کاربرد
آماره های توصیفی و ضریب همبستگی اسپیرمن ،تحلیل شد.
یافته ها :نتایج پژوهش نشان داد ،که 76 / 2درصد از افراد موردمطالعه با میانگین نمره سالمت عمومی ، 23 / 7 ± 6 / 95
مشکوک به داشتن اختالل روانی بودند .همچنین افراد ازنظر هر چهار مؤلفه سالمت عمومی (سالمت جسمانی ،عالئم اضطراب،
کارکردهای اجتماعی و عالئم افسردگی) مشکوک به بیماری بودند .براساس یافته های مطالعه11/7،درصد از افراد دارای استرس
کم  27 / 2درصد استرس متوسط و  61/1درصد دارای استرس زیاد بودند .نتایج آزمون اسپیرمن نشان داد ،که میان استرس
شغلی با سالمت عمومی کلی و مؤلفه های سالمت جسمانی ،عالئم اضطراب و
همچنین با متغیرهای جمعیت شناختی و مرتبط با کار مانند سن ،اضافه کاری و شیفت کاری رابطه معنادار آماری وجود داشت
( .)p< 0 / 05
نتیجه گیری :شیوع استرس شغلی افراد موردمطالعه در حد باالبوده است  .سالمت عمومی ،مؤلفه های سالمت جسمانی
و عالئم اضطراب با استرس شغلی ارتباط داشت ،به طوریکه در افراد با استرس باال ،مؤلفه های سالمت عمومی کاهش
یافته بود
واژگان کلیدی :استرس شغلی ،سالمت عمومی ،بیماری کرونا
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What information do people want to know about COVID-19? A quick
online survey
Athena Rafieipour1, Zahra Eskandari2 Arezoo Dehghani 3
1. PhD, Occupational Health Engineering, School of Public Health and Safety, Students' Scientific
Society, Shahid-Beheshti University of Medical Sciences.
2. PhD student, Health in Emergencies and Disasters, School of Public Health and Safety, ShahidBeheshti University of Medical Sciences.
3. Health in Emergencies and Disasters, School of Health Management and Information Services, Iran
University of Medical Sciences. dehghani.am64@gmail.com

Background: COVID-19 is a new illness that can affect the human respiratory and was
discovered in December, 2019. In emergency challenges such as pandemics, public education
is so important for breaking the chain of disease transmission. Most of the people are
bombarded with different information through different social media, but it is important that
what information is appropriate to their needs. This subject helps to increase people's
participation in the prevention of disease.
Material and Methods: This study is mix method survey and was conducted in five phases
including 1-literature review, 2-qualitative study to identify the important public educational
needs in COVID-19 disease, 3-designing a simple questioner, 4-fulfilling the questioner by
participants 5-analysis the obtained quantitative data.
Results: results showed that the first week of spreading COVID-19 in Iran, 493 participants need
some information about avoiding the stress and promising news. 378 participants also need to know
about the ranking of our city in Corona epidemic, 366 people want to know about prevention and selfcare ways. At sixth weeks of COVID-19 and in phase 2 of study, the information requirements in
participants were changed. 576 participants want to know about method and process of treatment, the
second priority of information was prevention and self-care methods and the third one was the
decreasing ways for stress caused by COVID-19 news.
Conclusions: This community-based study demonstrated that all people in all days of a pandemic
needs a lot of information in different types from preventive data to avoid stress caused by
information and knowledge in pandemics. Further effective health education based on community
educational needs assessment is urgently needed for best planning in public awareness and continuing
activities to cut the chain of COVID-19 in the world.

Keywords: information, COVID-19,public Awareness, risk communication, health
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محبوبترین کانالهای ارتباطی برای دریافت اطالعات بهداشتی در زمینه پاندمی  Covid-19در
جمعیت ایرانی :راهنمایی برای سیاستگزاری های آینده
آتنا رفیعی پور ،1آرزو دهقانی

2

 .1دکترای تخصصی ،مهندسی بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،انجمن علمی دانشجویی دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی
 . 2دانشجوی دکتری تخصصی ،سالمت در بالیا و فوریت ها ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،انجمن علمی دانشجویی دانشکده بهداشت و ایمنی،
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی .ایمیلdehghani.am64@gmail.com :

زمینه و هدف  Covid-19 :نوع جدیدی از بتاویروسها است که به یک خطر جدی برای سالمت انسان در سراسر جهان
تبدیل شده است .از آموزش عمومی به عنوان اقدامی مؤثر برای شکستن زنجیره انتقال بیماریهای عفونی نام برده میشود
و از این رو بسیاری از کانالهای ارتباطی اقدام به انتشار اطالعات بهداشتی میکنند .تعیین محبوبترین کانالهای ارتباطی
از دیدگاه کاربران عمومی بسیار مهم است تا بتوان از طریق آنها ،اخبار و اطالعات بهداشتی را به صورت اثربخش در
اختیار آنها قرار داد.
مواد و روشها  :این مطالعه از نوع ترکیبی-پیمایشی است که در پنج فاز شامل  .1بررسی متون .2 ،مطالعه کیفی برای
شناسایی و بررسی کانالهای ارتباطی مهم در انتشار اطالعات بهداشتی در زمینه  .3 ،Covid-19طراحی و توسعه ابزار
نظرسنجی  .4تکمیل پرسشنامه و ارزیابی کانالهای منتخب ارتباطی برای دریافت اطالعات بهداشتی به تفکیک دو متغیر
سن و تحصیالت ،انجام شد.
نتایج  :نتایج نشان داد که اینستاگرام ،تلگرام و تلویزیون ملی به ترتیب محبوبترین کانالها برای جستجوی اطالعات
بهداشتی در زمینه  Covid-19هستند .اولویت کانالهای اطالعاتی از نظر سن و درجه تحصیالت متفاوت بود و افزایش
در سن و مدرک تحصیلی با افزایش استفاده از اینترنت برای جستجوی اطالعات سالمت همراه بود.
نتیجهگیری  :امکان دسترسی عمومی به اینترنت و همچنین ارتقای تلفنهای همراه به انواع هوشمند ،باعث محبوبیت
رسانههای اجتماعی در بین عموم مردم شده است .بنابراین سیاستگذاران بهداشت میتوانند از طریق کانالهای اطالعاتی
محبوب ،اطالعات دقیق بهداشتی را منتشر کرده و از سیاستهای ارتباط جمعی در هنگام بالیای بهداشتی استفاده کنند.
واژگان کلیدی  :کانالهای ارتباطی ،اطالعات بهداشتی ،پاندمی ،Covid-19 ،آگاهی ،اطالع رسانی
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ابزاری برای سنجش تاب آوری در برابر حوادث و بالیا (مطالعه مروری)
حامد رحیمی ،1شکوفه خدابخشی ،2هانیه رحیمی ،3حسن رحیمی

4

.1دانشجوی کارشناسی ارشد ،رشته مدیریت سالمت ،ایمنی و محیط زیست ( .)HSEدانشگاه علوم پزشکی زنجان
Rahimi.sky72@gmail.com
.2دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی ،دانشگاه آزاد اسالمی اراک
.3دانشجوی کارشناسی روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه
.4کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی ،آموزش و پرورش کرمانشاه

زمینه و هدف  :فضاها و امکانات آموزشی جز مراکز حیاتی هر جامعه هستند .که در سرتاسر دنیا در جریان وقوع زلزله در
مناطق زلزله خیز یا به طور کلی تخریب شده یا به گونه ای آسیب می بینند که غیر قابل استفاده می شوند .زیرساخت های
آموزشی برای توسعه سرمایه انسانی ،حیاتی هستند ،و زمانی که زیرساخت های کلیدی از بین رفته اند و یا به دلیل آسیب در
بحران غیرقابل استفاده شده اند ،توسعه پایدار غیر ممکن خواهد شد .از این رو در این مطالعه به بررسی و مرور مطالعات سنجش
تاب آوری در برابر حوادث و بالیا پرداخته خواهد شد.
روش کار  :مطالعه حاضر با استفاده از مستندات به دست آمده از موتور جستجویGoogle Scholarو پایگاه های اطالعاتی
موجود در سطح کشورMEDLIBE ،SID،IRAN MEDEXو نیز بانک های اطالعاتی التین  Pubmed،Scopusدر حد فاصل
سالهای 1379-1393گردآوری شده و داده ها مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها :تحقیقات نشان میدهد که مدیریت بحران باید جنبههای مختلفی را در نظر بگیرد و نیاز به ابزار ارزیابی وجود دارد.
ارزیابی تاب آوری بحران محیط های آموزشی ( )SDRAابزاری برای ارزیابی تاب آوری در یک راهکار جامع و پیوند دادن آن به
تصمیمگیری است .که به کاربرد عمومی با اهداف زیر تاکید میکند)1( :درک روند تاب آوری در برابر بالیا)2( ،شناسایی روند
پیشنهادی برای افزایش تاب آوری براساس نتایج ( )3برای درک تمایالت فعالیتهای پیشنهادی .همچنین براساس نتایج ،انتظار
میرود که رابطه کافی با والدین و جامعه برای افزایش تاب آوری ایجاد شود .و فعالیتهایی برای افزایش تاب آوری بحران از
طریق مشاوره با معلمان ،هیات علمی و متخصصان در شهر با همراهی و کمک دانشگاه ها و یک سازمان های دولتی و غیردولتی
ارائه گردد.
نتیجه گیری  :مدارس ،خانواده ،جامعه مرتبط با جامعه هدف در بسیاری از فعالیتهای پیشنهادی گنجانده و سازماندهی
شدهاند .از اینرو  SDRAرا می توان برای توسعه پایدار مورد استفاده قرار داد .عالوه بر این SDRA ،میتواند با دادههای کمی و
کیفی از چرخه بهبود مستمرو مدیریت  HSEحمایت کند تا این اماکن شرایط خود را بازبینی و بهبود بخشند  .که به نظر می
رسد با توجه به کمبود مطالعات جهت نقاط قوت و ضعف به مطالعات بیشتری نیاز می باشد.
واژگان کلیدی  :تاب آوری ،HSE ،حوادث و بالیا
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اهمیت سالمت روانی افراد در مواجهه با حوادث و بالیای طبیعی
لیال مرعشی حسینی  ،1فاطمه بهاروند ،2فاطمه منادی

3

.1دانشجوی کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
.2دانشجوی کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
.3کارشناس ارشد تاریخ علوم پزشکی ،مدرس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز monadif@gmail.com

زمینه و هدف  :رویارویی و جدال انسان با پدیده های طبیعی و حوادث غیر مترقبه از جمله معضالت بزرگ جوامع
انسانی است و پیشینه ای به بلندی تاریخ حیات انسان دارد .علیرغم پیشرفتهای علمی و تکنولوژی هنوز آدمی نتوانسته
بـر این فجایع و کاهش خسارات ناشی از آنها و آمار مرگ و میر تسلط یابد  .در این مقاله ،پژوهشگران راهکارهای
پیشگیری از پیامدهای روانی اجتمـاعی ناشـی از بروز بالیای طبیعی که به طور مستقیم حفظ نظام و سالمت جامعه را
تحت تاثیر قرار می دهد بررسی نموده اند
مواد و روش ها  :این مطالعه ی پژوهشی از نوع مروری وکتابخانه ای است و با مطالعه ی سایت های معتبر ،مقاالت،
پایان نامه ها،کتابهای معتبر که به بررسی موضوعات مرتبط با پیامدهای روانی اجتمـاعی ناشـی از بروز بالیای طبیعی
پرداخته است.
نتایج  :پس از بالیا افراد در معرض عوامل استرس زای متعددی قرار می گیرند .عمده این عوامل عبارتند از  -1 :انواع
آسیب های جسمی که باعث درد و ناراحتی می شود -2 .نداشتن محل امن برای آسایش و استراحت-3 .مواجهه با صحنه
های دلخراش؛ که همگی این عوامل باعث ایجاد فشار روانی زیادی بر افراد می شود .استرسی که بر فرد در جریان بالیا
وارد می شود بسیار ناتوان کننده است و هر کسی را می تواند از پا درآورد .
با بروز استرس شدید روانی ناشی از فاجعه ،واکنش ها و عالئمی در افراد به وجود می آیند و در صورت عدم رسیدگی می
توانند به اختالالت روانی مزمن منجر گردند .بعضی از عالئم و واکنش های عصبی عبارتند از  -1 :خشم  -2اضطراب -3
نا امیدی  -4ترس  -5سرخوردگی  -6غم و اندوه
حدود  2تا  3ماه بعد از وقوع حادثه مرحله رویـاروی بـا واقعیت آغاز می شود .در این مرحله بازماندگان متوجـه عمـق
فاجعه و جبران ناپذیری میزان زیادی از خسارها می گردند .شکایات جسمانی مبهم بدون وجود بیماری جسمی از اثرات
بالیای طبیعی است .عالیم و واکنش های روانی افراد در بالیا ممکن است حتی پس از گذشت مدت ها در آنها ادامه یابد.
در صورتی که این عالیم شدید یا مداوم باشند و باعث آزار و اذیت فرد شوند نیاز به مداخله تخصصی و حمایت روانی –
اجتماعی دارد.
نتیجه گیری  :یافته های حاصل از این پژوهش نشان از این دارد که باز ماندگان نیازمند حمایت های روانی بیشتری
می باشند .زیرا ممکن است مجددا روحیه خود را از دست داده و افسرده و مضطرب شوند و احساس تنهایی شدیدی
کنند  .ایجاد روحیه امید و اعتماد و دقت در توزیع عادالنه امکانات در این مرحله از اهمیت بسزایی برخوردار است .در
صورت عدم تشخیص به موقع و عدم شناخت عالیم هر یک از اختالالت ذکر شده ،بیماری در افراد بازمانده تثبیت می
شود و درمان آن به سختی صورت می گیرد  .مداخله به موقع در حوادث و بالیا از عوارض روانی اجتماعی آن می کاهد
و وجود آمادگی قبلی برای آسیب های وارده نقش حفاظتی در مقابل استرس ایفا می کند ،لذا توصیه می شود برنامه
های آموزشی الزم جهت اقشار مختلف جامعه و کارکنان امر بهداشت و درمان انجام گیرد.
واژگان کلیدی  :سالمت ،استرس ،بالیای طبیعی ،حمایت روانی.
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میزان  DL-PCBsدر نمونههای ماهی صید شده از دریای خزر و ارزیابی ریسک بهداشتی ناشی
از مصرف آن
ایوب عبادی فتحآباد ،1طاهره هاشمیفرد ،2حسین تاجیک ،3محمد میری ،4خدیجه جعفری

5

.1گروه بهداشت مواد غذایی و کنترل کیفیت ،دانشکده دامپزشکی ،دانگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.
.2استادیارآموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،دانشکده پرستاری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون ،کازرون ،ایران.
. 3گروه بهداشت مواد غذایی و کنترل کیفیت ،دانشکده دامپزشکی ،دانگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.
.4گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار ،سبزوار ،ایران.
. 5گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان ،بندرعباس،
k.jafary.71@gmail.com
ایران.

زمینه و هدف PCBs :گروهی از  209ترکیب پلیکلرینیه هستند که مانند دیوکسین پایدار بوده و در نتیجه در محیط تجمع
مییابند .در میان  PCBs ،PCBsمشابه دیوکسینها ( ) DL-PCBsدارای خواص سمی شناخته شده روی انسان هستند .در
مطالعه حاضر میزان  12( DL-PCBsکانژنر) در نمونههای ماهی صید شده از دریای خزر و ارزیابی ریسک بهداشتی ناشی از
مصرف آن مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روشها :تعداد  125نمونه ماهی از پنج گونه پر مصرف از  5منطقه ساحلی دریای خزر تهیه شد .برای استخراج DL-

 PCBsاز ستونهای کروماتوگرافی اصالح شده با سیلیکاژل استفاده شد و غلظت  DL-PCBsبا استفاده از دستگاه
 (Varian380) HRGC/HRMSاندازهگیری شد .آنالیز آماری جهت بررسی ارتباط بین غلظت  DL-PCBsدر نمونههای ماهی
با نوع ماهی و محل صید با استفاده از نرمافزار  SPSS21انجام شد .ارزیابی اثرات بهداشتی ناشی از  DL-PCBsبا استفاده از
روش شبیهسازی مونت کارلو صورت گرفت.
نتایج :بیشترین مقدار  PCBsدر ماهی کپور به میزان  1156.27±14.55 pg/g fat wwدر بندر انزلی و بعد از آن به ترتیب
مربوط به ماهی سفید ،ماهی کفال ،ماهی قزل آال و ماهی کولی بود ( .)p≥0/05کمترین میزان  PCBsنیز مربوط به ماهی کولی
سیاه در چالوس با مقدار میانگین غلظت  232.43 ± 16.05 pg/g fat wwبود .در تمامی نمونهها ،مصرف ماهی خطر بالقوه
برای ابتال به بیماریهای غیرسرطانی محسوب نمیشد ( .)HQ1ریسک سرطانزایی در طول عمر افراد در شهرهای بندر انزلی،
بندر ترکمن و رشت بیش از مقدار توصیه شده  ) 1×10-6( EPAبود .براساس نتایج آنالیز حساسیت ،میزان غلظت و فراوانی
مواجهه با  DL-PCBsمهمترین پارامترهای موثر در ریسک سرطانزایی بودند.
نتیجهگیری :پایش و کنترل سطح  DL-PCBsدر ماهیها و دیگر نمونههای مواد غذایی بنادر دریای خزر توصیه میشود.
واژههای کلیدی :بیفنیلهای پلی کلرینه ،ماهی ،ارزیابی ریسک بهداشتی
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مدیریت پسماندهای نفتی و روشهای تصفیه آن
سمیرا برکات ،1یزدان محمودیان ،2بهنام مرادی

3

.1کارشناسی ارشد ،مهندسی بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
. 2دانشجوی کارشناسی ارشد ،مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
 . 3کارشناسی ارشد ،مدیریت سالمت ،ایمنی و محیط زیست ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
b.moradi@sbmu.ac.ir

زمینه و هدف  :مدیریت پسماندهای صنعتی یکی از شیوه های بسیار مناسب برای ایجاد تعادل و پیوند بین صنعت و محیط
زیست و کاهش اثرات سوء فعالیت های صنعتی در محیط زیست می باشد .این مطالعه با هدف کمپوست پسماندهای نفتی و
روش های تصفیه آن انجام گرفت.
مواد و روش ها  :در این پژوهش مروری سیستماتیک که از نوع توصیفی -گذشتهنگر است ،ابتدا فهرستی از واژگان کلیدی
مبتنی بر عنوان پژوهش مشخص گردید .سپس کلید واژه های پسماند صنعتی ،بازیافت ،لجن ،کمپوست ،مخازن نفتی ،کمپوست
پسماند نفتی انتخاب و بدون محدودیت زمانی این کلیدواژه ها در پایگاه های اطالعاتی داخلی و خارجی مورد جستجوی قرار
گرفتند .جستجوی مقاالت از پایگاه های  Science Direct, SID, Google Scholar, Google Search, Civilica,و
 Scopusانجام شد.
نتایج  :یافته ها نشان داد که پسماندهای نفتی کاربردهای زیادی مانند تولید سیمان با استفاده از لجن ،تولید مکمل باالبرنده
عدد اکتان بنزین ،کودسازی برای فضای سبز ،ایجاد بستر برای ساخت جاده توسط پسماندهای حفاری آلوده نفتی ،سوخت
جایگزین در صنعت سیمان با استفاده از کک نفت ی ،و دیگر مزایا را دارند .بنابراین مدیریت آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است
و مهمترین روش های کمینه سازی و استفاده مجدد آنها شامل تصفیه زیستی ،تصفیه بیولوژیکی ،تصفیه زمینی ،سوزاندن،
تصفیه حرارتی ،استفاده از جاذب ها برای حذف پسماندهای نفتی ،گیاه پاالیی  ،کمپوست سازی و غارهای نمکی می باشد.
نتیجه گیری  :نتایج نشان داد که در مدیریت پسماندهای نفتی ،بازیافت یک روش بهینه و قابل قبول از لحاظ اقتصادی و زیست
محیطی برای کمینه سازی و همچنین یکی از مهمترین بخش های مهم سلسله مراتب مدیریت پسماند است .از طرفی نشان
داد که هر یک از روش های موجود دارای مزایا و معایبی می باشند که قبل از انتخاب روش تصفیه بهتر است یک آنالیز دقیقی
از ترکیبات موجود در پسماندها انجام گیرد .در بررسی های انجام شده کارایی فرآیند کمپوست برای حذف کل هیدروکربن های
نفتی بسیار باال بوده است.
واژگان کلیدی  :پسماند صنعتی ،بازیافت ،لجن نفتی ،کمپوست ،مدیریت پسماند
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مفاهیم ،مبانی و برنامه سیستم پایش زیست محیطی
بهنام مرادی ،1مینا مرادی ،2سمیرا برکات ،3یزدان محمودیان

4

.1کارشناسی ارشد ،مدیریت سالمت ،ایمنی و محیط زیست ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد ،مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
 .3کارشناسی ارشد ،مهندسی بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 .4دانشجوی کارشناسی ارشد ،مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
y.mahmoudian88@gmail.com

زمینه و هدف :از اصلی ترین برنامه های مدیریت زیست محیطی طرح ،پایش و اندازه گیری مستمر می باشد .اجرای پایش
زیست محیطی باعث اطمینان از پیوستگی بین مرحله طراحی و ساخت پروژه خواهد .این مطالعه با هدف بررسی مفاهیم ،مبانی
و برنامه های سیستم پایش زیست محیطی انجام گرفت.
مواد و روش ها  :در این مطالعه توصیفی -گذشته نگر ابتدا فهرستی از واژگان کلیدی مبتنی بر عنوان پژوهش مشخص گردید.
سپس هر واژه بطور اختصاصی در پایگاه های اطالعاتی داخلی و خارجی مورد جستجوی قرار گرفت .جستجوی مقاالت از پایگاه
های  Science Direct, SID, Google Scholar, Google Search, Civilicaو  Scopusبدون محدودیت زمانی و
با استفاده از کلید واژه های پایش زیست محیطی ،ارزیابی اثرات زیست محیطی ،پایش لحظه ای ،پایش آنالین (مداوم) ،برنامه
پایش زیست محیطی انجام شد.
نتایج  :بررسی مطالعات مختلف نشان داد که رویکرد هر نظام پایش زیست محیطی می بایست متناسب با اهداف مدیریتی و
الگوی توسعه انتخاب گردد .همچنین یافته ها نشان داد که ارزیابی اثرات زیست محیطی ،از جمله روشهای مطلوب دستیابی
به اهداف توسعة پایدار به شمار میرود که عناصر مربوط به آن باید بر اساس نوع طرح ،حساسیت زیست محیطی ،پیامدهای
مورد پیش بینی و اهداف پایش انتخاب شوند.
نتیجه گیری  :تحلیل نتایج نشان داد که پایش زیست محیطی ابزاری اساسی در تصمیم گیری های آگاهانه به منظور اطمینان
از ماندگاری مجموعه ها و دستیابی به توسعه پایدار محسوب می شود،که توجه به این مهم می تواند آثار مثبت اجتماعی و
اقتصادی را به دنبال داشته باشد.
واژگان کلیدی  :پایش زیست محیطی ،ارزیابی اثرات زیست محیطی ،مفاهیم زیست محیطی ،توسعه پایدار
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بررسی عملکرد تصفیه خانه فاضالب بیمارستان آیت اهلل طالقانی تهران در سال 97-98
2

زهرا محمدی , 1مهدی بلوایه

. 1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط  ,دانشکده بهداشت و ایمنی  ,دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
z.mohammadii1996@gmail.com
.2کارشناس بهداشت محیط بیمارستان آیت اهلل طالقانی

زمینه و هدف  :فاضالب بیمارستانی بعلت دارا بودن آالینده های میکروبی,دارویی مانند انواع آنتی بیوتیک ها و شیمیایی
از جمله فلزات سنگین و ....از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد و در صورت عدم تصفیه مناسب و ورود به منابع آب
پذیرنده میتواند مخاطرات بهداشتی بسیاری برای انسان ها و محیط زیست ایجاد نماید .در این مطالعه به بررسی کیفیت
پساب خروجی تصفیه خانه بیمارستان چند تخصص آیت اهلل طالقانی تهران در سال 1397- 98پرداخته شده است.
مواد و روش ها  :مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی با رویکرد توصیفی – تحلیلی بوده و به بررسی کیفیت پساب
خروجی تصفیه خانه فاضالب بیمارستان طالقانی تهران به مدت یکسال 1397-98می پردازد.که نمونه برداری از پساب
تحت شرایط استاندارد بصورت فصلی گرفته شده و به آزمایشگاه مورد اعتماد سازمان محیط زیست فرستاده شده است و
در آزمایشگاه پارامترهای میکروبیولوژی )شمارش کلی کلیفرم ها,شمارش کلیفرم های مدفوعی( ,شیمیایی BOD,
) ,COD,DO,TSS,PH,ECکلراید  ,آمونیاک  ,نیترات  ,فسفات( ,فیزیکی )دما  ,کدورت( بر اساس روش های ارائه شده
در کتاب روش های استاندارد برای آزمایشهای آب و فاضالب ویرایش نوزدهم استفاده شده .مدت نمونه برداری و انجام
آزمایشات در مدت یک سال  12ماه از ابتدای فروردین  1397لغایت انتهای اسفند  1397انجام شده است .و آنالیز
اطالعات از طریق برنامه  2019EXCELصورت گرفته است.
نتایج  :طبق نتایج بدست آمده میانگین پارامترهای کلیفرم ,کلیفرم گوارشی ,PH, ECٍ,TSS, DO,COD, BOD,
کدورت,کلراید,آمونیاک,نیترات,فسفات در پساب خروجی از تصفیه خانه فاضالب به ترتیب 632.4 MPN/100ml
,11,7NTU ,7,35 ,1230 ,21,25mg/l ,2,89mg/l ,48,5mg/l ,14,5mg/l ,631.6 MPN/100ml,
 1,61mg/l ,83,75mg/l ,0,46mg/l ,172,05mg/lمی باشد.
نتیجه گیری  :طبق آنالیز های انجام شده پساب خروجی از لحاظ آالینده های بیولوژیکی ,شاخص کل کلیفرم ها و
شاخص

کلیف رم

مدفوعی

,

کمتر

حد

استاندارد

می

باشد.از

لحاظ

آالینده

های

شیمیایی(

,PH,TSS,DO,COD,BODکلراید,آمونیاک,فسفات) در حد استاندارد هستند فقط آالینده نیترات باالتر از حد استاندارد
برای تخلیه به آب های سطحی و چاه های جاذب است که با توجه به اینکه پساب خروجی به سیستم اگو شهری تخلیه
می شود مشکل ساز نخواهد بود و از لحاظ آالینده های فیزیکی(دما,کدورت)در حد استاندارد های خروجی فاضالب به
استناد ماده  5آیین نامه جلوگیری از الودگی آب می باشد.
واژگان کلیدی  :فاضالب بیمارستان  ,استاندارد دفع ,تصفیه خانه فاضالب
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اثرات سوء بر سالمتی تحت تاثیر فناوری نسل پنجم شبکه تلفن همراه ( )5Gدر شرایط زندگی
واقعی(مطالعه مروری)
علی شهیدی نژاد ،1آذین ترابی

2

. 1دانشجوی کارشناسی ارشد ،مهندسی بهداشت محیط،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
.2آذین ترابی ،دانشجوی کارشناسی ،بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Ashahidin75@yahoo.com

زمینه و هدف  :ارتباطات بی سیم در سطح جهانی با نرخ نمایی در حال گسترش است .جدیدترین تکنولوژی در این
حوزه  5Gاست و در کشور ما در حال پیاده سازی می باشد .نه  4Gو نه  5Gاز نظر ایمنی در شرایط زندگی واقعی
آزمایش نشده اند .به طرز نگران کننده ای ،بسیاری از مطالعات انجام شده در محیط هایی مالیم تر ،اثرات مضر این پرتو
ها را نشان می دهند .مقاله حاضر مروری بر مطالعات پزشکی و بیولوژیکی است که تا به امروز در رابطه با اثرات ناشی از
تابش بی سیم( )wirelessانجام شده ،و نشان می دهد که این مطالعات نسبت به شرایط واقعی چه کمبود هایی دارند.
مواد و روش ها  :مقاالت منتشر شده در  google scolar,pubmed,scopus,embaseبین سال های  2000تا
 2020مورد بررسی قرار گرفته و مقاالتی که امواج مورد نظر ما را تحت آزمایش و بررسی قرار داده اند انتخاب و وارد
مطالعه شدند .کلید واژه های استفاده شده عبارتند از millimeter wave, 5G, toxicology, health effects, :
Non-ionizing radiation ,wireless radiation,
تعداد  60مقاله ی مرتبط با موضوع یافت شد و مورد بررسی قرار گرفت .مقاله حاضر مروری بر اطالعات و تحلیل نتایج
آنها می باشد.
نتایج  :این مقاله اثرات سوئی از پرتو های غیرقابل مشاهده و غیر یونیزان (که از این پس تابش بی سیم نامیده می
شوند) را که در مقاالت برتر پزشکی گزارش شده اند ،بررسی می کند .در این مقاله تأکید بر آن است که بیشتر مطالعات
آزمایشگاهی انجام شده برای شناسایی اثرات سوء ،به گونه ای طراحی شده اند که قادر به انعکاس شرایط سخت و تابش
های شدید موجود در شرایط طبیعی زندگی و محیطی که سیستم های بی سیم در آن بهره برداری می شوند نیستند.
بسیاری از آزمایشات شامل سیگنال های حامل پالس و مدوله شده نیستند .اکثریت قریب به اتفاق ،عوارض جانبی هم
افزایی(سینرژیستیک) سایر محرکهای سمی (شیمیایی و بیولوژیکی) که با پرتوهای بی سیم همراه می شوند را در نظر
نمی گیرند .این مقاله همچنین شواهدی ارائه می دهد که فن آوری نوپای نسل پنجم شبکه تلفن همراه  ، 5G ،همانطور
که انتظار می رفت نه تنها بر روی پوست و چشم اثر سوء خواهد گذاشت ،بلکه تأثیرات سیستمیک نامطلوبی (کبد ،کلیه،
خون و  )...نیز خواهد داشت.
نتیجه گیری  :نسل پنجم شبکه تلفن همراه نویدبخش بهبود سنجش از دور( ،)remote sensingبهبود ارتباطات و
انتقال داده ها و بهبود وضعیت اتصال را می دهد .متأسفانه ،داده های زیادی از مطالعات آزمایشگاهی و اپیدمیولوژیک
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وجود دارد که نشان می دهد نسل قبلی و فعلی فن آوری شبکه های بی سیم تأثیرات نامطلوبی بر سالمتی دارند اما
بیشتر این داده ها در شرایطی مالیم تر از شرایط محیطی بدست آمده اند و نمی توانند منعکس کننده شرایط زندگی
واقعی باشند .مواجهه بیش از حد با تابش  5Gدر یک محیط که از قبل نیز مملو از سایر پرتو های بی سیم است ،اثرات
سوئی که هم اکنون نیز وجود دارند و تهدید کننده ی سالمت هستند را تشدید می کند .قبل از گسترش و استفاده
گسترده تر ،تحقیقات و آزمایشات بیشتری در مورد اثرات بالقوه بر سالمتی تحت تابش های  5Gدر شرایط زندگی واقعی
مورد نیاز است.
واژگان کلیدی  :نسل پنجم شبکه تلفن همراه ،5G ،پرتو بی سیم ،اثرات سو سالمتی ،اثرات سیستمیک ،سم شناسی
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بررسی آلودگی و غلظت برخی از فلزات سنگین در ذرات اتمسفری هوای شهر قزوین
3، 4

حمید کاریاب ،1حمزهعلی جمالی ،1سیدعرفان بابایی ،2سیدعلیرضا بابایی
.1دکتری تخصصی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،قزوین ،ایران
.2کارشناس ارشد زمین شناسی ،دانشکده علوم زمین ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان ،زنجان ،ایران
.3دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران

 .4ارتقاء سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،قزوین ،ایران s.alireza_babaee@yahoo.com

مقدمه و هدف :ذرات اتمسفری یکی از منابع مهم آالینده محیطزیست در نواحی شهری و صنعتی میباشند .بسیاری از
آالیندههای زیستمحیطی قادرند با اتصال به ذرات اتمسفری در مقیاس وسیعی منتشر شوند .در این میان فلزات سنگین به
دلیل خطرات بالقوه بهداشتی و زیستمحیطی از اهمیت زیادی برخوردارهستند .هدف از این مطالعه بررسی آلودگی و غلظت
برخی از فلزات سنگین در ذرات اتمسفری هوای شهر قزوین بود.
روش کار :این پژوهش یک مطالعه مقطعی کاربردی بود که به مدت یکسال در شهر قزوین انجام شد .نمونه برداری در بازه
زمانی یک ماهه و بطور همزمان در مناطق مختلف شهر و با استفاده از روش  Deposit Gauge Methodانجام شد .برای
آنالیز و تعیین غلظت فلزات سنگین از دستگاه  ICPو برای منشأ یابی عناصـر فلـزی از فاکتور غنیسازی استفاده شد.
نتایج :میانگین غلظت  Cr ،Cd ، Pbو  Mnدر ذرات گرد و غبار اتمسفری شهر قزوین به ترتیب  28/3 ،2/8 ،215/4و 244
میلی گرم بر کیلوگرم بدست آمد .همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که غلظت فلزات سنگین در ذرات اتمسفری مناطق
مختلف شهر متفاوت است .عالوه بر آن غلظت فلزات  Cd ،Pbو  Crدر گرد و غبار اتمسفری در مقایسه با مقدار آنها در خاکهای
زمینه باالتر بود که نشان از منشأ آلودگی انسان زا در این ذرات داشت.
نتیجه گیری :نتایج این مطالعه نشان داد که غلظت برخی از فلزات سنگین در گرد و غبار اتمسفری شهر قزوین بیشتر از مقدار
آنها در خاک های طبیعی منطقه بود بنابراین با توجه به نقش و اهمیت وسایل نقلیه و صنایع آالینده هوا در افزایش غلظت این
فلزات ،بایستی اقدامات کنترلی و موثری را در این زمینه انجام داد.
واژگان کلیدی :آلودگی هوا ،ذرات اتمسفری ،فلزات سنگی
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مروری بر پیامدهای تغییراتاقلیمی بر سالمتروان
سمانه دهقان1،فاطمه مرتضیزاده

2

 .1استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 . 2دانشجوی کارشناسی ارشد ،رشته مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران
fmortezazade0098@gmail.com

زمینه و هدف  :اقلیم ،شرایط آبوهوایی یک منطقه جغرافیایی در مدتزمان نسبتاً طوالنی

است .مطالعات متعددی

ثابتکردهاند ،حوادث ناشی از تغییراتاقلیمی چون طوفان ،سیل و  ...سبب طیف گستردهای از بیماریهای روانی حاد و
مزمن ،چون پاسخهای احساسی شدید مانند غم ،پریشانی ،ناامیدی ،عصبانیت ،استرس ،افزایش ایدههای خودکشی ،مرگ
و  ...میشود .از این رو هدف از این مطالعه «مروری بر پیامدهای تغییراتاقلیمی بر سالمتروان» میباشد.
مواد و روش ها  :جستجوی مقاالت مرتبط منتشرشده با موضوع موردنظر طی سالهای  2005تا  2020در
پایگاهدادههای  Pubmed ،Web Of Science ،Scopus ،Science Directو  ،Google Scholarبا استفاده از واژههای
کلیدی  Mental Health ،Climate Change ،Climateو  Mental Disordersانجامشد.
نتایج  :نتایج این مطالعه نشانداد حوادث ناشی از تغییراتاقلیمی چون طوفان ،سیل و خشکسالی طوالنیمدت با افزایش
اضطراب ،افسردگی و اختالالتاسترسپسازسانحه( )PTSDهمراه میباشد و قرارگرفتن در معرض گرمایشدید نیز
میتواند منجر به افزایش بستری در بیمارستانها و افزایش خودکشی شود .همچنین تغییر پارامترهای مختلف اقلیمی در
ابتال به اختالالتدوقطبی نیز موثراند .در این میان در مقایسه با جمعیت عمومی ،برخی از گروههای جامعه چون سالمندان
و کودکان نسبت به تغییرات آبوهوایی آسیبپذیرتر هستند.
نتیجه گیری  :میتوان نتیجهگرفت که تغییراتاقلیمی تاثیرات جدی بر سالمتروان افراد دارد .بنابراین ،شناخت نوع و
وسعت اثرات روانی ناشی از تغییراتاقلیمی جهت کاهش خطر آسیبرسانی و حفظ سالمت افراد در جامعه ،اولین گام
مهم جهت توسعه و اجرای اقدامات موردنیاز برای درمان یا جلوگیری از اثرات روانی ناشی از تغییراتاقلیمی میباشد.

واژگان کلیدی  :اقلیم ،تغییراتاقلیمی ،سالمتروان

318

مدیریت پسماند در شهر هوشمند با استفاده از اینترنت اشیا
2

1نادعلی علوی  ،فاطمه احمدی زرج اباد

.1استاد و عضو هیئت علمی گروه بهداشت محیط  ،تهران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی alavi@sbmu.ac.ir
.2دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت محیط  ،تهران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

زمینه و هدف :در چند سال گذشته تولید زباله جامد افزایش چشمگیری داشته است .مدیریت پسماندهای جامد یک
مسئله مهم و چالش برانگیز در محیط زیست در سراسر جهان است .امروزه  ،هر دولت در سراسرجهان در حال برنامه ریزی
برای ساختن شهرهای هوشمند یا تالش برای تبدیل شهرهای موجود به شهرهای هوشمند است .جمع آوری زباله های
جامد نکته مهمی برای محیط زیست است و تأثیر آن برجامعه باید در زیرساخت های شهرهای هوشمند موردتوجه قرار
گیرد .فن آوری های اینترنت اشیاء ) (IOTمی توانند در شهر های هوشمند طور موثری چنین خدماتی را انجام دهند .
مواد و روش ها :در این مطالعه مرو ری که در سال  1398انجام شده است  ،یک سیستم مدیریت زباله جامد مبتنی
بر IOTرا ارائه می دهیم که امکان نظارت بر سطل زباله  ،برنامه ریزی پویا ومسیریابی کامیون های جمع آوری زباله را در یک
شهر هوشمند فراهم می کند .
نتایج  :نتایج و مطالعات نشان میدهند که جمعیت زمین در حال حرکت به سمت مناطق شهری است که شهرهای هوشمند
 SCرا تشکیل می دهند .مدیریت پسماند یک است .سطل ها وکامیون ها با حسگرها و  SCجزء ا ز محرک های اینترنت اشیا
فعال می شوند .تحقق شهر هوشمند مبتنی بر  IOTبه طور قابل توجهی به بسیاری بر از پروتکل های ارتباط کوتاه و وسیع
وابسته است تا بتواند داده ها را بین دستگاه ها و سرورهای داخلی انتقال دهد .یکی ازکاربرد های اینترنت اشیا در زمینه
جمع  ،اوری زباله های خانگی سطل زباله های هوشمند است .
نتیجه گیری  :این سیستم مشخص میکند هر کامیون از کدام مسیرها برای جمع اوری و تخلیه زباله استفاده کند که عالوه بر
کوتاه کردن مسیر زمان جمع اوری زباله از سطح شهررا نیز کاهش دهد.
واژگان کلیدی :پسماند ،مدیریت پسماند  ،شهرهوشمند  ،اینترنت اشیا  ،توسعه پایدار
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بررسی کیفیت آب رودخانه قره سو بر اساس شاخص IRWQI
مینا مرادی  ،1بهنام مرادی  ،2زهرا جوانمردی ،1مهدی وثوقی

3

. 1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت  ،کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
.2کارشناس ارشد ،مدیریت سالمت ،ایمنی و محیط زیست ،گروه سالمت; ایمنی و محیط زیست ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .3استادیار ،گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ،اردبیل ،ایرانMvn_20@yahoo.com

زمینه و هدف  :رود خانه ها سیستم های آب شیرین حیاتی و آسیب پذیر و شریان اصلی جابه جایی آب در سراسر
زمین بوده که می تواند در قسمت های مختلف از جمله کشاورزی و آشامیدن استفاده گردد .کاهش کیفیت آب در این
سیستم ها پایداری آن ها را تهدید می کند .آگاهی از کیفیت آب رودخانه ها اولین گام اساسی برای رفع آلودگی آب
های سطحی می باشد .هدف از این مطالعه بررسی کیفیت آب رودخانه قره سو بر اساس شاخص  IRWQIبود.
مواد و روش ها  :این مطالعه یک مطالعه نوصیفی مقطعی می باشد که در سال  1397انجام شد .در این پژوهش
کیفیت آب رودخانه قره سو با شاخص  IRWQIکه در واقع شاخص پارامترهای متداول کیفیت منابع آب سطحی ایران
می باشد سنجیده شد .در این پژوهش پارامترهای  ، NO3 ،EC ،pH ،COD ،BOD5درصد اکسیژن محلول،
کدورت و کلیفرم های مدفوعی مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج  :نتایج نشان داد کیفیت رود خانه قره سو در اکثر ایستگاهها و در فصول مختلف سال وضعیت بهتری داشته و
دارای کیفیت خوب و نسبتا خوب می باشد  .کمترین مقدار شاخص در فصول مختلف سال مربوط به ایستگاه پل سامیان
بود که کیفیت آب در این ایستگاه در فصل بهار در سطح متوسط و در تابستان و زمستان در وضعیت نسبتا بد و در
تابستان در وضعیت نسبتا خوب قرار داشت.
نتیجه گیری  :پژوهش انجام شده در رودخانه قره سو نشان می دهد کیفیت آب در سطح نسبتا بد تا خوب در
ایستگاههای مختلف و در فصول مختلف سال قرار دارد .با توجه به پایین بودن کیفیت آب در ایستگاه پل سامیان الزم
است تا اقداماتی جهت کنترل ورود آالینده ها در مسیر رودخانه انجام گیرد.
واژگان کلیدی  :کیفیت ،رودخانه ،قره سو ،اردبیلIRWQI ،
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بررسی نقش استانداردهای بین المللی ایزو در کاهش تغییرات آب وهوایی
2

محمدصادق رهبانی ، 1حمیده نیک بین
.1دانشجوی کارشناسی ،رشته مهندسی طبیعت ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران

sadeghrohban@gmail.com

.2کارشناس سازمان ملی استاندارد ایران

زمینه و هدف  :مدیریت زیست محیطی -کاهش تغییرات آب و هوایی با استفاده از استاندارد های بین المللی.
انتشارگازهای گلخانه ای به ویژه دی اکسید کربن ناشی از سوختن سوخت های فسیلی برای تولید انرژی ،باعث تغییرات آب
وهوایی می شود .استاندارد بین المللی ایزو درکاهش اثرات آن نقش دارد .
تغییرات آب و هوایی تهدید مهمی برای زندگی در زمین است ،بنابراین بشر باید ابتدا انتشار دی اکسید کربن را کاهش داده و
سپس در نهایت آن را از بین ببرد .خوشبختانه ،این تبدیل اقتصاد با کربن صفر در حال حاضر در بسیاری از بخشهای صنعتی،
تجاری و شهری درحال وقوع است و استانداردهای سازمان بین المللی استانداردسازی ایزو نقشی اساسی در تحقق این امر
بعهده دارد.
این استانداردها از سطوح استراتژیک ،دولتی و سازمانی گرفته تا برنامه های تاکتیکی در پروژه و حتی سطح محصوالت ،تدوین
شده است.کمیته فنی  ISO / TC 207با عنوان مدیریت زیست محیطی ،چندین استاندارد در سری  ISO 1406xبرای مدیریت
گازهای گلخانه ای درسطح سازمان ها ،پروژه ها و محصوالت تدوین کرده است .این استاندارد ها ابزاری را برای سازمان ها فراهم
می کند تا نقطه شروع برای همه برنامه ها  ،جهت کنترل و سپس حذف انتشار گازهای گلخانه ای که مسئله ای اساسی است ،
ایجاد کنند .این سری ازاستانداردها نقش مهمی در کاهش تغییرات آب و هوایی داشته اند .
نمونه ای از این استاندارد ها شامل :
-

: ISO 14064-1انتشار و حذف گازهای گلخانه ای( برای شرکت های حقوقی)

-

 :ISO 14064-2انتشار و حذف گازهای گلخانه ای( برای سازمان ها)

-

 : ISO 14064-3اعتبار سنجی و تأیید گازهای گلخانه ای

-

 :ISO 14065الزامات مربوط به نهادهای تأیید کننده

-

 :ISO 14066الزامات تأیید کننده ها

-

 : ISO 14067انتشار گازهای گلخانه ای محصوالت

تا زمانی که بشر برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای اقدامی سریع انجام ندهد ،زمین بسیار گرمتر می شود  ،سطح دریاها
باال می رود ،طوفان  ،خشکسالی و سیل را بدنبال دارد .این به نوبه خود منجر به از دست دادن تنوع زیستی  ،خرابی
محصوالت و آسیب رساندن به زیرساخت ها می شود .تهدیدات به قدری شدید است که بسیاری از دانشمندان بر این باورند
که ادامه تغییرات در آب و هوا باعث انقراض گسترده تنوع زیستی گردیده و زمین را برای بیشتر گونه ها از جمله انسان
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غیرقابل سکونت می کند .لذا باید متوسط افزایش درجه حرارت جهانی را تا  1,5درجه سلسیوس تا سال  2030مهار کرد
سایر استاندارد های ایزو دراین زمینه عبارتند از : ISO 14001 :سیستم های مدیریت زیست محیطی  -الزامات وراهنمای
استفاده ،و سری استانداردهای : ISO 14030ارزیابی عملکرد زیست محیطی  ،می باشد .کمیته فنی ایزو ( ISO / TC
 ) 207در حال تدوین استانداردهای دیگری است که راهنمایی برای تبدیل به اقتصاد با کربن صفر و همچنین استانداردهای
تطابق با تغییرات آب و هوایی می باشد.
واژگان کلیدی  :تغییرات آب و هوایی ،استاندارد ،ایزو ،مدیریت زیست محیطی ،گازهای گلخانه ای ،محیط زیست.
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بررسی کیفیت شیمیایی آب شرب شهر نوشهر طی سال های  ۱۳9۰تا ۱۳9۶
سعیده متاجی

1

. 1دانشجوی کارشناسی ارشد ،رشته مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران
s.mataji2012@gmail.com

زمینه و هدف  :ویژگی های فیزیکی ،شیمیایی و میکروبی آب آشامیدنی مبنای قضاوت قابل شرب بودن آن است.
تغییرات نامطلوب در این پارامترها می تواند سالمت مصرف کنندگان را تهدید کند .لذا هدف این مطالعه بررسی کیفیت
شیمیایی آب شرب و مقایسه آن با استانداردهای ملی سازمان حفاظت محیط زیست (  ) EPAاست.
مواد و روش ها  :این مطالعه توصیفی مقطعی بوده و از داده های آزمایشات شیمیایی آب انجام شده در طی سال های
 90تا  96در آزمایشگاه آب شهرستان نوشهر استفاده شد وجهت بررسی داده ها از روش های آمار توصیفی استفاده شده
است.
نتایج  :میانگین پارامترهای اندازه گیری شده به ترتیب  ،کدورت  ،NTU 0.42کلرور  ،182,17آهن  ،0,012فلوراید
 ، ،0,19نیترات  ،9,91نیتریت  0,015و سولفات  23میلی گرم در لیتر بود  ،که تمام پارامترها در محدوده استانداردهای
ملی و  EPAآب آشامیدنی بوده است.
نتیجه گیری  :نتایج مطالعه اخیر نشان داد آب آشامیدنی شهر نوشهر از نظر پارامترهای شیمیایی مشکل بهداشتی ندارد
و مطابق استانداردهای ملی و  EPAبوده ،در نتیجه جهت مصرف آشامیدنی مناسب و مطلوب است.
واژگان کلیدی  :نوشهر ،کیفیت شیمیایی  ،آب قابل شرب
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اثرات غیرمستقیم  COVID-19بر محیط زیست کشورهای آسیب دیده از اپیدمی کرونا
فرید شهیدی نژاد ،1علی شهیدی نژاد

2

.1دانشجوی کارشناسی  ،رشته علوم و مهندسی محیط زیست ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
. 2دانشجوی کارشناسی ارشد ،رشته مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Fshahidin79@gmail.com

زمینه و هدف  :مقاالت زیادی در زمینه پزشکی مربوط به شیوع  COVID-19که جهان را محاصره کرده و افراد زیادی
را به کام مرگ کشانده ،نوشته شده است .با این حال ،اثرات زیست محیطی آن به اندازه کافی مورد مطالعه قرار نگرفته
است .بعضی از منابع استدالل می کنند که شیوع  Covid-19آلودگی محیط زیست را کاهش می دهد  ،در حالی که
برخی دیگر عقیده دارند آسیب های قابل توجه زیست محیطی در انتظار ما است .در این مطالعه  ،اثرات شیوعCovid-
 19از نظر محیط زیست و بخش انرژی های تجدید پذیر مورد بررسی و نتایج به دست آمده مورد بحث قرار گرفته است.
مواد و روش ها  :در زمینه ی مربوطه در پایگاه های  Scopus ،Google Scholarو  Embaseجستجو صورت
گرفت و مقاالت مناسب و مرتبط استخراج گردید .این تحقیق حاصل مروری بر مطالعات صورت گرفته طی چند ماه
گذشته است.
نتایج  :بررسی ها نشان می دهد که بین اثرات ناشی از این اپیدمی و بهبود کیفیت هوا  ،سواحل پاک و کاهش سر و
صدای محیط زیست ارتباط معناداری وجود دارد .از طرف دیگر  ،جنبه های ثانویه منفی مانند کاهش نرخ بازیافت ،افزایش
ضایعات و مشکالتی در بخش انرژی های تجدید پذیر نیز وجود دارند .عالوه بر هوا ،این آلودگی ها سایر محیط های
فیزیکی (آب و زمین) را به خطر می اندازد .انتظار می رود فعالیت اقتصادی جهانی در ماه های آینده در اکثر کشورها به
حالت قبل بازگردد (حتی اگر به آهستگی پیش رود)  ،بنابراین کاهش غلظت گازهای گلخانه ای در طی یک دوره کوتاه،
راهی پایدار برای بهبود شرایط محیط زیست ما نیست.
نتیجه گیری  :نتیجه گیری می شود که  COVID-19اثرات غیرمستقیم مثبت و منفی بر محیط ایجاد می کند ،اما
اثرات منفی بیشتر خواهد بود .کاهش غلظت گاز های گلخانه ای در طی یک دوره کوتاه راهی پایدار برای پاکسازی محیط
زیست ما نیست .عالوه براین ،بحران همه گیری این ویروس ،مشکالت زیست محیطی دیگری را به همراه می آورد که
اگر کشورها از تأثیر این اپیدمی بر محیط زیست غافل شوند ،ممکن است اثرات آن طوالنی تر و مدیریت آنها دشوارتر
گردد.
واژگان کلیدی  :آلودگی محیط زیست ،کرونا ،آلودگی هوا ،پسماند ،پاندمی
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طراحی و تدوین سامانه نرم افزاری مناسب جهت محاسبه شاخص کیفیت هوا
نرگس شمس الدینی ،1سید مرتضی ذاکر عباسعلی ،2محمدرضا سمایی ،3ابوالفضل اژدرپور

4

. 1دانشجوی دکترا مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران.
شرکت آب و فاضالب استان فارس
 .2دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ،دانشگاه شیراز ،فارس ،ایران
 . 3دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط ،مرکز تحقیقات علوم بهداشتی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز،
ایران nshamsedin@sums.ac.ir
 . 4دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط ،مرکز تحقیقات علوم بهداشتی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران

زمینه و هدف  :شاخص کیفیت هوا ) (AQIیک ابزار کلیدی جهت آگاهی از کیفیت هوا ،نحوۀ اثر آلودگی هوا بر سالمت
و روش های محافظتی در برابر آلودگی هوا است .شا خص کیفیت هوا برای پنج آالینده اصلی هوا یعنی ذرات معلق ،دی
اکسیدنیتروژن ،ازن سطح زمین ،منوکسیدکربن و دی اکسیدگوگرد محاسبه می شود .هدف از این مطالعه تدوین و
طراحی برنامه نرم افزاری جهت محاسبه شاخص کیفیت هوا AQIبا استفاده از نرم افزار  MATLABمی باشد.

مواد و روش ها  :با توجه به فرمول محاسبه شاخص ،برنامه آن در نرم افزار  MATLABنوشته شد و از حلقه های، if
elseifو  forو سایر دستورهای دیگر جهت نمایش بهتر ،کاهش زمان محاسبه و ...استفاده گردید و در آخر نیز دستوری
جهت نمایش داده های خروجی به صورت فایل اکسل و مشخص شدن آالینده مسئول در فایل نهایی نگارش شد.
نتایج  :نتایج حاصل از مطالعه در قالب یک بسته نرم افزاری قابل اجرا بر روی سیستم کامپیوتری می باشد که کاربر می
تواند پس از نصب برنامه و اجرای آن ،داده های خود را طبق فرمت موجود در بسته نرم افزاری آماده نماید و پس از ورود
به نرم افزار در کمترین زمان ممکن (در حد چند دقیقه) نتایج خروجی با مقدار کمی و کیفی  AQIو مشخص بودن
آالینده مسئول به صورت فایل اکسل ذخیره نماید.
نتیجه گیری  :با باز بودن برنامه امکان تغییر در برنامه برای کاربر نهایی وجود دارد و کاربر می تواند شاخص کیفی داده
های زیادی را در حد چند دقیقه محاسبه نماید
واژگان کلیدی  :نرم افزار  ،MATLABشاخص کیفیت هوا ،آالینده مسئول
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کارآفرینی و اقتصاد دانش بنیان در رشته مهندسی بهداشت محیط
محمد تقی قانعیان 1،مریم غالمی

2

 .1استاد گروه مهندسی بهداشت محیط ،مرکز تحقیقات علوم و فناوری های محیط زیست ،گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشگاه
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران
 .2دانشجوی دکتری مهندسی بهداشت محیط ،مرکز تحقیقات علوم و فناوری های محیط زیست ،گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشگاه
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران gholami313114@gmail.com

زمینه و هدف  :حرکت دانشگاه ها به سوی دانشگاه نسل سوم و خلق ثروت و کارآفرینی ،اهمیت خالقیت و نوآوری ،ایده
پردازی ،پرورش ایده ،تولید محصول و کسب مهارت های عملی توسط دانشجویان را به منظور رفع نیازهای واقعی صنعت
و جامعه دوچندان نموده است .با توجه به گستردگی دروس تخصصی مهندسی بهداشت محیط ،فارغ التحصیالن این رشته
می توانند با توانمندسازی و متناسب با واحدهای درسی ،شرکت های مرتبط را تأسیس نموده یا در این گونه شرکت ها
مشغول به کار شوند ،لذا در این م قاله به شیوه های توانمندسازی دانشجویان و فارغ التحصیالن این رشته و معرفی فرصت
های شغلی مرتبط پرداخته شده است.
مواد و روش ها  :این مقاله بصورت مروری و با استفاده از منابع معتبر علمی از جمله برنامه آموزشی مصوب وزارت
بهداشت برای رشته مهندسی بهداشت محیط و همچنین اطالعات شرکت های دانش بنیان و سایر شرکت ها و مؤسسات
مرتبط با حوزه های فعالیت این رشته گردآوری شده است.
نتایج  :برای کارآفرینی و گام نهادن در مسیر اقتصاد دانش بنیان ،دانشجویان بایستی در طی دوران تحصیل از طریق
آشنایی با ایده ها و اختراعات مرتبط با رشته ،خلق ایده و محصول و آشنایی با کاربرد دروس تخصصی در صنعت و جامعه
به کسب مهارت های الزم بپردازند .با توجه به اینکه در رشته مهندسی بهداشت محیط مسائل مختلفی مانند آب ،فاضالب،
آلودگی هوا ،پسماند و  ...مطالعه می شود ،فارغ التحصیالن می توانند متناسب با این موضوعات ،در شرکت های خصوصی
و دانش بنیان در حداقل  40زیرگروه مرتبط مشغول به کار شوند .از جمله مهندسین مشاور و پیمانکار آب و فاضالب،
تولید مواد ،لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی در زمینه آب و فاضالب ،آلودگی هوا و مدیریت پسماند ،تولید مواد ضدعفونی،
گندزدا و شوینده ،سم پاشی و خدمات بهداشت محیط و ...
نتیجه گیری  :اگر دانشجویان خالق باشند و کاربرد دروس تخصصی خود را با رویکرد کارآفرینی بیابند ،شرکت های
مرتبط با مباحث درسی و اختراعات ،ایده ها و استارت آپ های مرتبط را بشناسند ،می توانند با پرورش ایده و تیم سازی،
به سمت تأسیس شرکت های فناور و دانش بنیان گام بردارند.
واژگان کلیدی  :مهندسی بهداشت محیط ،کارآفرینی ،فرصت های شغلی ،بازار کار ،شرکت های دانش بنیان
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بررسی کارایی حذف کروم شش ظرفیتی و نیکل از فاضالب صنایع آبکاری با استفاده از
راکتور بیولوژیکی بستر آکنده
پوریا کریمی یادکوری ،1محسن حقیقی ،2شکیبا محمد حسینی ،3فاطمه کریمی نژاد

4

.1دانشجوی دکتری تخصصی ،رشته مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
.2کارشناسی ارشد ،رشته مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی کاشان.
.3کارشناس ،رشته مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران.
.4کارشناسی ارشد ،رشته مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
Kariminezhad136618@gmail.com

زمینه و هدف  :یکی از رایجترین فلزات سنگین موجود در فاضالب صنای ع آبکاری ،کروم و نیکل است؛ که به دلیل
ویژگی هایی مانند :غیر قابل تجزیه بودن ،خاصیت تجمع پذیری و اثر مخرب بر حیات آبزیان همواره به عنوان یک چالش
بزرگ قلمداد می شوند .در این بین استفاده از روش های بیولوژیکی بستر آکنده با توجه به عدم استفاده از مواد شیمیایی،
هزینه اثر بخشی مطلوب و بویژه کارایی مناسب (به دلیل تراکم میکروبی باال و تحمل شوک باال) همواره مورد توجه بوده
اند .بر این اساس ،هدف از مطالعهی حاضر حذف کروم شش ظرفیتی و نیکل از فاضالب صنایع آبکاری با استفاده از راکتور
بیولوژیکی بستر آکنده است.
مواد و روش ها  :مطالعه ی حاضر نمونه در پاییز و زمستان سال  6 ( 1398ماه) در مقیاس آزمایشگاهی بر روی 40
نمونه که به صورت روزانه از یکی از صنایع آبکاری شهر مشهد جمع آوری شده بود انجام شد .راکتور مورد استفاده
استوانهای شکل و از جنس پلکسی گلس به ارتفاع  1متر و قطر داخلی  4سانتی متر بود .فلزات سنگین به روش
اسپکترومتری نشری پالسمای جفت شده القایی اندازه گیری شد .کلیه آزمایشات در دمای اتاق ( 25درجه سانتی گراد)
و با دو مرتبه تکرار انجام شد .جهت آنالیز آماری از نرم افزارهای  SPSSو آزمون  ANOVAاستفاده گردید.
نتایج  :نتایج حاصله نشان داد بیشترین حذف کروم شش ظرفیتی و نیکل در زمان ماند  3ساعت در مقادیر بارگذاری
مختلف فلزات سنگین (  10-70میلی گرم در لیتر) برابر  83/23و  73/79درصد بود .افزایش غلظت ورودی فلزات سنگین
و  CODبا کاهش راندمان رابطه ی معناداری داشت( .) Pvalue> 0/05با افزایش نسبت حجمی مواد بستر از  50به 100
درصد ،راندمان حذف افزایش می یابد.
نتیجه گیری  :سیستم بستر آکنده با توجه به مساحت سطح باال و نهایت ًا تراکم باالی غلظت میکروارگانیسم ها توانایی
مطلوبی در حذف فلزات سنگین در محدوده ی غلظت کروم و نیکل موجود در فاضال ب صنایع آبکاری دارد .همچنین
بررسی مطالعات مشاه نشان می دهد استفاده از سیستم پیش تصفیه کارآمد ،اثر چشمگیری در بهبود کارایی تصفیه دارد.
واژگان کلیدی  :راکتور بستر آکنده ،کروم ،نیکل ،فلزات سنگین ،صنایع آبکاری
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Development and implementation of water safety plans for groundwater
resources in the southernmost city of West Azerbaijan Province, Iran
Kazhal Masroor1, Majid Kermani2, 3, Hossein Arfaeinia4, 5, Mitra Gholami2, 3
Masoumeh Tahmasbizadeh6, Farzad Fanaei7
1.Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Tehran University of
Medical Sciences, Tehran, Iran
2.Research Center of Environmental Health Technology, Iran University of Medical Sciences,
Tehran, Iran
3.Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Iran University of
Medical Sciences, Tehran, Iran
4.Systems Environmental Health and Energy Research Center, The Persian Gulf Biomedical Sciences
Research Institute, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran.
5.Department of Environmental Health Engineering, Faculty of Health and Nutrition, Bushehr
University of Medical Sciences, Bushehr, Iran;
6.Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Isfahan University of
Medical Sciences, Isfahan, Iran
7.Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Iran University of
Medical Sciences, Tehran, Iran
farzadfanaei37@gmail.com

Background: The transfer of water from the source to the consumption point is always
associated with the possibility of contamination in any of its various components. To
resolve this problem, the World Health Organization has considered a water safety plan.
The purpose of this study is to implement water safety plan in the water supply system of
Bukan city.
Material and Methods: This study was performed on Bukan’s water supply system in
2019-20 using a software to guarantee the quality of the water safety plan and the WHO
and IWA guidelines. The software checklists were prepared and after confirming the
validity of the translation and its facial and content validity, it was completed based on
the records of the Water and Sewerage Company and interviews with experts.
Results: Out of a total of 440 points of full-application of the program and 392 points for
the reviewed phases, 183.6 points were acquired and 43.7% of WSP-coordinated
implementation was observed. The highest percentage of WSP-coordinated
implementation (75.2%) was assigned to the validation stage with the highest point, and
the support program stage had the lowest percentage of performance (1.1%). Among the
major components of the water supply system, the final consumption point received the
most attention from the system.
Conclusions: Given the lifespan of the introduction and use of WSP in the world, it was
expected that better results would be obtained from evaluating the implementation and progress
of this approach in Bukan's water supply system. However, the implementation rate of this
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program in this city compared to other cities in Iran, showed that according to the
implementation time (one year), the obtained results are relatively convincing and good and
the water supply system has a moderate level of safety.
Keywords: Drinking Water, Water safety plan, Assessment, Bukan City
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Health impacts and burden of disease attributed to long-term exposure to
atmospheric PM10/PM2.5 in Karaj, Iran: Effect of meteorological factors
Majid kermani1, 2, Hossein Arfaeinia3, 4, Kazhal Masroor5, Farzad Fanaei6
1.Research Center of Environmental Health Technology, Iran University of Medical Sciences,
Tehran, Iran
2.Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Iran University of
Medical Sciences, Tehran, Iran
3.Systems Environmental Health and Energy Research Center, The Persian Gulf Biomedical Sciences
Research Institute, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran
4.Department of Environmental Health Engineering, Faculty of Health and Nutrition, Bushehr
University of Medical Sciences, Bushehr, Iran;
5.Department of Environmental Health Engineering, school of public health, Tehran University of
Medical Sciences, Tehran, Iran
6.Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Iran University of
Medical Sciences, Tehran, Iran

Background: There are sporadic researches on evaluating the health endpoints and
burden of disease resulted from long-term exposure to atmospheric PM10/PM2.5 by AirQ+
model in the world. Therefore, the aim of the current work was to evaluate the effect of
PM10/PM2.5 on health of residents in Karaj city, Iran using AirQ+.
Material and Methods: To this end, data on population, the baseline incidence rates of
health outcomes in Karaj’s inhabitants, meteorological parameters and PM10/PM2.5
concentrations (from 2012-2016) were obtained from governmental organizations. The
correlation between the PM10/PM2.5 levels and meteorological parameters in the research
period were evaluated by statistical analysis using SPSS® 22 and R software. Finally, the
health endpoints and disease burden was estimated using WHO-approved AirQ+ software.
Results: The results of statistical correlation analysis indicated that PM2.5/PM10 are
positively correlated with relative humidity and temperature (P < 0.05), but the negatively
correlated with other two parameters (precipitation and wind speed) (P > 0.05). The
quantitative risk assessment conducted by AirQ+ showed that all-cause deaths, the deaths
from cerebrovascular disease (stroke), chronic obstructive pulmonary diseases (COPD),
lung cancer (LC), ischemic heart disease (IHD) and acute lower respiratory infection
(ALRI) in periods of time 2012-2016 were estimated 3894, 1834, 124, 139, 2410 and 21
cases, respectively. On the other hand, PM10-attributable mortality from 2012 to 2016
were estimated 1619 cases.
Conclusions: The findings obtained from of the regression correlation analysis relationship
between PM2.5 concentrations and the number of mortality revealed that by increasing 1µg/m3
in PM2.5 concentrations, about 14 cases will be added to the total deaths of Karaj city.
Keywords: PM10/PM2.5, Long-term exposure, AirQ+, Health impacts, Burden of disease,
Karaj
330

مطالعه تغییرات غلظت و برآورد میزان مرگ و میر ناشی از سرطان ریه منتسب به ذرات معلﻖ
طی 7سال در شهر اهواز
محسن یزدانی ،1غالمرضا گودرزی ،2زینب بابلی  ،3سیده صبا حیدری ،1مریم ظهیری

1

.1گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،اهواز،ایران
.2دانشیار مهندسی بهداشت محیط،دانشکده بهداشت،مرکز تحقیقات آلودگی هوا و بیماری های تنفسی،دانشگاه علوم پزشکی جندی
شاپور اهواز،اهواز،ایران
.3گروه مهندسی بهداشت محیط  ،دانشکده علوم پزشکی بهبهان  ،بهبهان  ،ایران z.m.zahiri1999@gmail.com

زمینه و هدف  :آلودگی هوا امروزه یکی از بزرگترین معضالت به ویژه در کشورهای در حال توسعه به شمار می آید که
سالمت انسان را به طور جدی تهدید میکند  .ذرات معلق یکی از آالینده های اصلی هوا در مناطق شهری است که
میتوانند از بینی و گلو عبور کنند و به عمق ریه ها نفوذ کنند و باعث ایجاد پیامدهای وخیم بهداشتی بشوند  .هدف این
مقاله مطالعه ی تغییرات غلظت و برآورد میزان مرگ و میر ناشی از سرطان ریه منتسب به ذرات معلق طی هفت سال
در شهر اهواز میباشد.
مواد و روش ها  :داده های مربوط به غلظت آالینده  PM2.5اهواز در سال های مورد پژوهش از سازمان حفاظت
محیط زیست اخذ گردید .سپس از سازمان های هواشناسی داده های دمایی و داده های مربوط به فشارتهیه شدند .این
داده ها بطور ساالنه در ردیف های مجزا در یک صفحه ی اکسل وارد شدند .اعتبار سنجی این داده ها به روش Aphekom
صورت گرفته است .عملیات کمی سازی این مطالعه با استفاده از مدل  +AirQانجام شده است .در استفاده از مدل AirQ
 +فایل ورودی داده های خام اکسل است که عملیات های زیر به ترتیب بر روی این داده ها صورت گرفته است-1 .
تصحیح دما و فشار و انطباق واحد با مدل  -2پردازش اولیه  -3پردازش ثانویه 4- .فیلترینگ اولیه  -5فیلترینگ ثانویه و
درآخر به کمی سازی مرگ ومیر ناشی از  PM2.5پرداخته شده است.
نتایج  :بر اساس بررسی داده های بدست آمده کمترین میزان غلظت  pm2.5مربوط به سال  1396است که معادل
 47.53میکروگرم بر مترمکعب میباشد .در این مطالعه بیشترین میزان غلظت  pm2.5در سال  1391دیده شده که
معادل 76.08میکروگرم برمترمکعب است  .میانگین غلظت 7ساله  55,86 pm2.5میکروگرم برمترمکعب تقریبا پنج
برابر بیشتر از رهنمود سازمان جهانی بهداشت است  .بیشترین تعداد مرگ ومیر ناشی از سرطان ریه منتسب به ذرات
معلق  21نفر در سال  1391و کمترین تعداد مرگ ومیر  14نفر در سال  1394میباشد.
نتیجه گیری  :همانطور که می دانیم این آالینده اثرات مخرب و مرگ و میر بسیاری را به ساکنین شهر اهواز تحمیل کرده
است به همین منظور از مسئولین این حیطه ارائه ی راهکارهای پیشگیرانه و همچنین قابل اجرا به منظور کاهش غلظت ذرات
معلق و همچنین  ،بررسی اثرات ناشی از آن تقاضا می شود.
واژگان کلیدی  :آلودگی هوا  ، AirQ+ ،سالمت کودکان  ،اثرات بهداشتی
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ارزیابی اثرات بهداشتی مواجهه با  PM2.5در هوای شهر قزوین با استفاده از مدل AIRQ
plusدر سال
فاطمه دهقان بنادکی، 1اکرم باحجب مقنیان ،2حمید کاریاب

3

 . 1دانشجوی کارشناسی ارشد ،رشته بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی آبادان
 .2مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین ،قزوین ،ایران
Fatemeh.dhg77@gmail.com
 .3مهندسی بهداشت محیط ،معاونت بهداشتی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین ،قزوین ،ایران
 .4مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین ،قزوین ،ایران

زمینه و هدف  :مواجهه با آالینده های هوا سبب بروز اثرات بهداشتی مزمن و حاد قابل توجهی در انسان شده و با توجه
به روند رو به رشد آن ،بعنوان یکی از عوامل اصلی تهدید کننده سالمت مطرح می باشد .اثبات شده است که ذرات معلق
کمتر از  2/5میکرون ،می توانند باعث اثرات بهداشتی قابل توجهی از جمله مرگ و میر در تماس های بلند و کوتاه مدت
شوند .از این رو هدف این مطالعه بررسی اثرات بهداشتی مواجهه با این آالینده در ساکنین شهر قزوین بود.
مواد و روش ها  :در این مطالعه دادههای سنجش آالیندهها از یک ایستگاه سنجش موجود در شهر قزوین از سازمان
حفاظت محیط زیست اخذ گردید و بعد از پردازش اولیه و ثانویه این دادهها در محیط اکسل شامل حذف دادههای صفر
و منفی و همسانسازی از نظر زمانی ،دادههای فاقد معیارهای الزم سازمان بهداشت جهانی برای استفاده در ارزیابی اثرات
بهداشتی بود و از مطالعه حذف گردیدند .با توجه به مدلهای در دسترس برای محاسبه مرگ منتسب به آالیندهها ،در
این مطالعه از روش لگاریتم خطی و مدل  AirQ+که در اواخر سال  2016توسط دفتر اروپایی سازمان بهداشت جهانی
برای محاسبه مرگ منتسب به آالیندهها در کشورهای در حال توسعه ارائه شده است ،جهت محاسبه مرگهای منتسب
به ذرات معلق  PM2.5در قزوین استفاده شد .دادههای ورودی مورد نیاز نرمافزار  AirQ+شامل جمعیت در ردههای سنی
 0-4سال الی  80سال و باالتر ،بروز پایه مرگ کل در بزرگساالن باالتر از  30سال ،بروز پایه مرگ بهعلت پیامدهای
بهداشتی سرطان ریه ،بیماریهای مزمن انسداد ریوی ،بیماریهای ایسکمیک قلبی ،سکته مغزی و عفونتهای حد دستگاه
تنفسی بر اساس کدهای  ICD-10استفاده شد.
نتایج  :میانگین سالیانه غلظت ذرات معلق  PM2.5در طی سال  ،1397در شهرقزوین  23,7428حاصل گردید .بر اساس
دادههای دریافتی ،تعداد روزهایی که غلظت ذرات معلق  PM2.5از عدد ( 25استاندارد میانگین روزانه (25 μg/m3باالتر
بودهاست  77روز و تعداد روزهایی که غلظت از میانگین سالیانه  μg/m3 10بیشتر بود (استاندارد میانگین سالیانه
غلظت ذرات معلق  10میکروگرم بر مترمکعب)  237روز بودهاست.
نتیجه گیری  :با توجه به اثرات بهداشتی منتسب به مواجهه با آالینده  PM2.5در ساکنین شهر قزوین ،شناسایی و
کنترل منابع انتشار این آالینده ها و تدوین برنامه های کاهش آلودگی هوا در شهر قزوین ضرورت دارد.
واژگان کلیدی  :نرم افزار  ;PM2.5 ;AirQ+قزوین
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مروری بر حذف آرسنیک از آب
راضیه آشوری ،1فاطمه نجفی کلیانی ،2مرضیه مرادقلی ،3شعیب رحیمی

4

 .1گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران
 . 2آموزشکده فنی حرفه ای سما ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کرمان ،کرمان ،ایران
 . 3گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت  ،داشگاه علوم پزشکی ایرانشهر ،ایرانشهر ،ایران
 .4مرکز تحقیقات دانشگاه عوامل محیطی مؤثر بر سالمت ،پژوهشکده سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،کرمانشاه،ایران
rahimishoeib@gmail.com

زمینه و هدف  :دسترسی به منابع آب آشامیدنی سالم ،در بسیاری از کشورهای دنیا مسئلهای مهم است .هدف از مطالعه حاضر
مروری بر مطالعات انجام گرفته در زمینه حذف آرسنیک از آب آشامیدنی بوده است.
روش پژوهش :در این مطالعه کلیه مقاالت موجود در پایگاههای داده داخلی ،پایگاههای اطالعاتی خارجی شامل

Google

 ، Science Direct ، Scopus، Scholarپایگاه علمی اطالع رسانی سازمان بهداشت جهانی ( ،)Medicus /WHO/EMRراهنمای
دسترسی به مجالت آزاد ( Elsevier،)Open Access Journal Directory Ofو  PubMedبا استفاده از کلیدواژههای آب آشامیدنی،
فلزات سنگین ،آرسنیک ،آرسنات و آرسنیت جستجو گردید.
بحث و نتیجهگیری :معایب و مزایای هریک از انواع روش های متداول و فناوریهای نوین در حذف آرسنیک در مطالعات
مختلف مورد بررسی قرار گرفت .روشهای متداول حذف آرسنیک از منابع آبی مورد بررسی در این مطالعه روش های غشایی ،
ترسیب و انعقاد ،روش های جذبی و اکسیداسیون بود که درصد باالی حذف آرسنیک در جداول مربوطه نشان داده شده است.
نتایج نشان میدهدکه این روش ها از لحاظ اقتصادی به صرفه نبوده و مدت زمان حصول به راندمان بهینه ،باال می باشد ،همچنین
بررسی مطالعات مختلف در زمینه استفاده از نانو ذرات در حذف آرسنیک نشان داد که استفاده از نانوذرات میتواند آرسنیک
محلول در منابع آبی را با غلظت باالی  45 mg/Lرا بهطور کامل حذف نماید ،از مزایای فرآیندهای جذبی ارزان و در دسترس
بودن نسبی مواد جاذب ،همچنین راندمان باالی جذب و حذف آرسنیک است ،اما در بیشتر این روشها ،مقدار  pHمنبع آبی
مورد نظر و نیز سایر یونهای موجود در آب که در جذب شوندگی با آرسنیک رقابت میکنند ،استفاده از این روشها را با
محدودیتهای مختلفی مواجه مینماید.
واژگان کلیدی :آرسنیک ،آب،حذف آرسنیک ،فرآیند.
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مروری بر کاربرد حسگرهای زیستی (بیوسنسورها) در پایش کیفیت آب و فاضالب
مختارمهدوی 1 ،رضوانه اسماعیلی ، 2محسن سعدانی

3

.1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده علوم پزشکی ساوه ،ساوه ،ایران
esmaili.rezvane@yahoo.com
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی قم
 .3گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران

آلودگی آبها و محیط زیست معضل بزرگ زندگی انسان در چند دهه اخیر محسوب میشود که به علت پیشرفت صنایع
و تکنولوژی ،با پیشرفت روزافزون آن مواجهیم .اهمیت زیرساخت های آب برای سالمتی انسان ،توسعه پایدار و امنیت
جانی باعث می شود تا این زیرساخت ها مورد هدف تروریسم نیز قرار گیرند .احتمال حمله تروریسم به سیستم های
آبی حقیقتی انکارناپذیر می باشدکه می توانند به طور مستقیم از طریق ورود سم یا عوامل ایجاد کننده بیماری ،آلوده
شوند .در حال حاضر ،تجزیه و تحلیل ترکیبات آلی و فلزات سنگین به طور عمده در محیط آزمایشگاهی با تجهیزات گران
قیمت انجام می شود که معموال پرهزینه ،محدود ،زمانبر و امکان انجام آزمایشات در محل بسیار پائین می باشد .در چنین
شرایطی ،حسگرهای زیستی (بیوسنسور) می توانند یک ابزار مفید برای تشخیص آالینده ها در آب باشند .در مقایسه با
تکنیک های نظارت سنتی ،حسگرهای زیستی قابل حمل ،سریع ،قابل اعتماد بوده و امکان پایش آب به صورت پیوسته
و نیاز به حداقل آماده سازی نمونه را دارند .در این مطالعه به بررسی انواع حسگرهای زیستی مورد استفاده در کنترل
کیفیت آب پرداخته می شود .
واژگان کلیدی :بیوسنسورها ،کیفیت آب ،آب و فاضالب
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بیماری های روانی رتبه دوم بار بیماری در ایران !
فاطمه اماموردیان

1

 .1دانشجوی کارشناسی  ،رشته رادیولوژی ،کمیته تحقیقات دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز
f.emamverdian@gmail.com

زمینه و هدف :آلودگی هوا یکی از دغدغه های اصلی تمام جوامع می باشد که ساالنه جان  3میلیون نفر در جهان را
می گیرد .کارشناسان سالمت معتقدند که آالینده های هوا عالوه بر تاثیرات فیزکی بر بدن ،باعث بروز و تشدید آسیب
های روحی و روانی و تحمیل بار سنگین این دسته بیماری ها بر دوش فرد و جامعه می شود  .این مطالعه به بررسی تاثیر
آالینده ها بر بروز و تشدید بار سنگین بیماری های روانی در جامعه می پردازد .
مواد و روش ها  :این پژوهش از نوع مروری سیستماتیک می باشد که در سال  1399انجام شده است .در این پژوهش
با جستجوی کلیدواژه های مقاله در پایگاه های اطالعاتی التین  ، google scholar ,pubmedبه مقاالت مرتبط با
موضوع دست یافتیم؛ سپس بعد از حذف مقاالت نامرتبط با موضوع و مقاالت تکراری  ،به بررسی و تحلیل داده ها
پرداختیم.
نتایج  :نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که؛ افرادی که در هوای آلوده تنفس می کنند نسبت به دیگران آستانه
تحمل پایین تری دارند و زودتر عصبانی می شوند .آالینده ها به عنوان یک فشارروانی مضاعف باعث اضطراب ،تنش و
نگرانی می شود ،که این آالینده ها با تاثیربرسیستم عصبی و نورون ها باعث بروز اختالالت روانی از جمله؛ خشونت،
پرخاشگری ،کاهش تاب آوری اجتماعی،زودرنجی،افسردگی و خودبیمارانگاری (در بیماران وسواسی) می شود  .همچنین
شواهدی مبنی برتاثیر آالینده  PM 2.5بر عالئم افسردگی و اضطراب وجود دارد .همچنین آالینده ها درصد عناصرهوا
را تغییر داده وسطح اکسیژن هوا را می کاهند که خود عامل کاهش توجه و تمرکز دانش آموزان می باشد که از این جهت
بار سنگینی بر دوش جامعه قرار می دهد .
نتیجه گیری :با توجه به این که بیماری های روانی بعد از تصادفات بیشترین بار بیماری ها در ایران را دارا می باشند و
همچنین شناخت صحیح عوامل موثر بر بیماری ،نخستین قدم در مدیریت و تصمیم گیری صحیح در این باره می باشد ؛لذا
افزایش آالینده های هوا تاثیر مستقیمی بر میزان بار بیماری در جامعه دارد  .آالینده ها تاثر زیادی بر روابط اجتماعی افراد می
گذارند که باعث کاهش کارایی فعالین جامعه می گردد که خود ضرر و بار سنگین تری بر جامعه تحمیل می کند .
واژگان کلیدی  :آالینده های هوا ،باربیماری های روحی ،آلودگی هوا ،اختالالت روانی
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بررسی میزان آگاهی ،نگرش و عملکرد دانشجویان رشته دندانپزشکی و دندانپزشکان در مورد
پسماند دندانپزشکی در شهر مقدس مشهد درسال۱۳9۶
زهره رهنما برگرد ،1،2منور افضل آقایی ،3الهه نسودری

1،2

 .1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
 .2دانشج وی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ،گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم
پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
 . 3دانشیار گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی ،عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
Elahe_nasoudari@yahoo.com

زمینه و هدف :پسماندهای تولید شده در مراکز دندانپزشکی شامل پسماند شبه خانگی ،پسماند عفونی و پسماند
شیمیایی و دارویی و سمی می باشد .حدود نیمی از پسماند تولیدی در مراکز دندانپزشکی را پسماند شبه خانگی به خود
اختصاص می دهد و نیمی دیگر از پسماند تولیدی در این مراکز پسماند عفونی و شیمیایی و دارویی و سمی میباشد که
بایستی به درستی مدیریت گردد ،درغیر این صورت موجب انتقال بیماری و مشکالت زیست محیطی خواهد شد .مطالعه
ی حاضر به بررسی میزان آگاهی ،نگرش و عملکرد دانشجویان رشته دندانپزشکی و دندانپزشکان در مورد پسماند پزشکی
در شهر مقدس مشهد در سال  1396انجام گرفته است.
مواد و روش ها :جامعه هدف دانشجویان دانشکده دندانپزشکی و دندانپزشکان شاغل در کلینک های دندانپزشکی
دولتی مشهد بود .نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده متناسب با حجم جامعه هر طبقه صورت گرفت .ابزار اصلی
پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود .در انتها دادههای حاصل از  155پرسشنامه تکمیل شده استخراج و با استفاده از
نرم افزار  spss Version 20مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و گزارش نهایی تهیه گردید.
نتایج  :بر اساس نتایج این مطالعه 52/3 ،درصد شرکت کنندگان مرد و  47/7درصد زنان بودند .میانگین سنی افراد
مورد مطالعه  22/49 ±5 /91بودند .همچنین  77/4درصد دانشجوی رشته ی عمومی دندانپزشکی و  12/9درصد
دانشجوی یکی از رشته های تخصصی دندانپزشکی بودند و  9/7درصد دندانپزشک عمومی یا متخصص شاغل به کار
بودند 87/7 .درصد افراد شرکت کننده بدون سابقه ی کاری و  4/5درصد سابقه ی کاری بین  1-2سال و مابقی بیش از
 2سال سابقه ی کاری داشتند .میانگین نمره آگاهی افراد شرکت کننده در مطالعه  (6/6±6/2بازه نمرات  )0-20و نمره
نگرش افراد  (21/7±4/4بازه نمرات  )0-27و نمره عملکرد افراد  (3/9±2/5بازه نمرات  )0-8بود.
نتیجه گیری :با توجه به نتایج مطالعه حاضر ،نمره افراد در آگاهی و عملکرد در این زمینه بسیار پایین بود .ولی نمرات
نگرش افراد شرکت کننده در مطالعه باال بود .با توجه به اندک بودن میزان پسماند خطرناک دندانپزشکی در کل پسماند
تولیدی این مراکز ،مهم ترین شرط اجرای موفق برنامه م دیریت پسماند پزشکی ،جداسازی صحیح انواع مختلف پسماند
از مبدا بر اساس نوع فرآیند مورد نیاز می باشد.برای انجام هر مرحله این فرآیند ،بایستی افراد دانش کافی از نوع پسماند
و پتانسیل آسیب زایی هر نوع داشته باشند.
واژگان کلیدی :پسماند دندانپزشکی ،آگاهی ،نگرش ،عملکرد
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Microbial Status and Physicochemical Indices of Pools in Baharestan City
1Yashar

Nazari, 2Jamal Karimi

1. MSc Environmental Engineering- Saveh University of Medical Sciences , Yashi_senfi@yahoo.com
2.Senior Environmental Engineer - Iran University of Medical Sciences

Background and Aim: Due to the popularity of swimming sport and the health of swimmers,
health control of swimming pools is of great importance. Because we have water shortages and
water crises at the moment, and pools and water centers have to incur heavy costs, they may
move on their own to use less water or even substitute pools. Use less chlorine, ozone, and
other substances that can cause contamination in the pool environment, which can eventually
cause problems for users, especially skin problems that can have very negative consequences.
In pools, along with all the mechanical and electrical installations used, water also needs to be
maintained. The purpose of this study was to determine the microbial and physicochemical
status of four public swimming pools in Baharestan city.
Method: In this descriptive-analytical study, in 1396 of 4 active indoor swimming pools in
Baharestan city, the required number of samples was 240 and was done by systematic sampling
and the parameters of temperature, pH, residual chlorine, turbidity, alkalinity Hardness,
population of heterotrophic bacteria, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, fecal
streptococcus and fecal coliforms were studied. Sampling was performed every two weeks for
3 months and the samples were tested according to standard methods.
Results: The pool temperature was 82.1%. In the case of microbial indices, pH was standard
in 70% of the pools, but on average 19.5% of the samples were exceeded standard. On the other
hand, 71% of the samples had undesirable condition. Alkalinity was favorable in 65% of
samples and turbidity in 42.3% of samples. There was no case of coli.E in any of the pools.
Pseudomonas aeruginosa was observed in 13.8% of the samples.
Conclusion: According to the results of increasing awareness and sensitivity of all pool
personnel to control the water status of the pools in maintaining its physical and chemical
equilibrium, for example, the presence of chlorine odor in the pool environment indicates the
presence of chlorine in the water and low water. Concentration of disinfectant is a problem that
can be solved by shock. Further monitoring and frequent sampling of pool health inspectors Continuous consultation and training of pool officials and managers can solve many problems
in pools. To solve.
Keywords: Microbial quality, Chemical quality, Pool water
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بررسی تاثیر آلودگی هوا بر پیشرفت بیماری های غیرواگیردار
فاطمه خالدی،1علی هنرمند آبقد

2

.1دانشجوی پزشکی،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ،شهرکرد ،ایران
fatemeh.khaledi97@yahoo.com
.2دانشجوی کارشناسی زیست سلولی و مولکولی ،دانشگاه آزاد ،ایران

زمینه و هدف  :تعداد زیادی مطالعه در چند سال اخیر برروی اثر آلودگی هوا بر سالمتی انجام گرفته است که نشان
داده اند آلودگی هوا با افزایش بار بیماری ،مرگ میر و بستر های بیمارستانی همراه می باشد .دسته بیمارهای غیرواگیر
دار عامل %72مرگ و میر در سراسر جهان می باشد این دسته شامل بیمارهای قلبی و عروقی ،دیابت ،ریوی ،آلرژی،
استئوپروز و ...می باشد .این مطالعه با هدف بررسی اثر آلودگی هوا بر بیمارهای غیرواگیردار از طریق مرور مقاالت منتشر
شده می باشد.
مواد و روش ها  :درپایگاه های اطالعاتی"  "Google scholar,Pub Medکلید واژه ها جست و جو شدند .ابتدا
عنوان و چکیده و در صورت نیاز متن کامل مقاالت مطالعه و مقاالت مرتبط انتخاب شدند .در جست و جوی اولیه تعداد
 50مقاله بازیابی شد که پس از مطابقت با معیار خروج و ورود تعداد 20مقاله در محدوده زمانی  2000تا  2020انتخاب
گردید.
نتایج  :طبق نتایج بدست آمده آلودگی هوا دارای تاثیر قابل توجهی بر پیشرفت بیماری های غیر واگیر دار به دو صورت
حاد و مزمن از طریق تاثیر روی ارگان های مختلف می باشد از جمله اثر مضر بر سیستم تنفسی ،آلرژی رینیت ،سیستم
ایمنی ،عامل 500000مرگ ناشی از سرطان ریه 1,6 ،میلیون مرگ ناشی از  19% ،COPDمرگ ناشی از بیماری قلبی و
عروقی و تاخیر در ایجاد سیستم سایکوموتور ،افزایش شیوع بیماری های دیابت ملیتوسinflammatory bowel ،
 ،diseasesکاهش  ،GFRافزایش انعقاد عروقی،افزایش سایر سرطان ها از جمله سرطان مثانه و لوکمی کودکان  ،پیری
پوست ،خشکی چشم  ،التهاب ملتحمه و عامل  %21مرگ ناشی از انواع سکته ها می باشد.
نتیجه گیری  :همانطور که نت ایج نشان داده اند آلودگی هوا تاثیر قابل توجهی بر روی پیشرفت بیماری های غیرواگیر
دار به خصوص قلبی و عروقی و ریوی دارد  .آلودگی هوا قابل کنترل است به همین سبب می توان از انواع مختلفی از
عوارض جانبی آن پیشگیری کرد.
واژگان کلیدی  :تاثیر ،آلودگی هوا ،بیماری های غیرواگیردار
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بررسی تغییرات غلظت و تاثیر آالینده  pm2.5بر تعداد مرگ ومیر ناشی از بیماری حاد تنفسی
در کودکان زیر 5سال درشهر اهواز۱۳9۰-9۶
محسن یزدانی ،1غالمرضا گودرزی ،2سیده صبا حیدری،1مریم ظهیری

1

.1گروه بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،ایران
z.m.zahiri@gmail.com
. 2دانشیار مهندسی بهداشت محیط،دانشکده بهداشت،مرکز تحقیقات آلودگی هوا و بیماری های تنفسی،دانشگاه علوم پزشکی
جندی شاپور اهواز،اهواز،ایران

زمینه و هدف :طبق برآوردهای سازمان بهداشت جهانی( )WHOساالنه هفت میلیون نفر جان خودرا براثر آلودگی هوا ازدست
میدهند .آمار  WHOنشان میدهد که در دنیا 9نفر از هر 10نفر هوای آلوده تنفس میکنند .کودکان در معرض تماس بیشتری
با آالینده های هوا نسبت به بزرگساالن هستند به همین دلیل آلودگی هوا یکی از تهدیدات اصلی بر سالمتی کودکان است.
مطالعه حاضر با هدف کمی سازی وبرآورد پیامدهای بهداشتی منتسب به آالینده  pm2.5در هوای شهر اهواز برکودکان زیر
پنج سال از سال 1390تا1396با استفاده از مدل  AirQ+انجام گرفت.
مواد و روش ها :در این مطالعه توصیفی -مقطعی ابتدا غلظت های ساعتی آالینده  pm2.5از سازمان حفاظت محیط زیست
دریافت گردید .در مرحله بعد داده ها توسط نرم افزار ( Ecxelمجموعه دستورات تصحیح دما و فشار ،میانگینگیری ،کد نویسی)
پردازش گردید .در نهایت داده های پردازش شده جهت برآورد تعداد مرگ ومیر منتسب به آالینده به مدل  AirQ+وارد شدند.
نتایج :نتایج نشان داد که بیشترین غلظت آالینده مربوط به سال 1391با مقدار 76/08و کمترین غلظت آالینده در سال 1396با
مقدار 47/53میکروگرم برمترمکعب بوده است .و میانگین غلظت 7ساله 55/86 pm2.5میکروگرم برمترمکعب تقریبا پنج برابر
بیشتر از رهنمود سازمان جهانی بهداشت است .بیشترین تعداد مرگ ومیر ناشی از بیماری های حاد تنفسی درکودکان زیر 5سال
که به آالینده  pm2.5نسبت داده شده 10نفر درسال1391و کمترین تعداد مرگ ومیر  6نفر در سال  1394میباشد.
نتیجه گیری :با توجه به نتایج به دست آمده میانگین غلظت آالینده  pm2.5در طی هفت سال بیش از  5برابر رهنمودهای
سازمان جها نی بهداشت بود ،بنابراین منشایابی و کنترل این ذرات برای حفظ سالمتی کودکان که آینده ی کشور در گرو سالمتی
این گروه است امری بسیار ضروری است.
واژگان کلیدی  :آلودگی هوا ،pm2.5 ،سالمت کودکان ،اثرات بهداشتیAirQ+ ،
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بررسی میزان آگاهی ،نگرش و عملکرد آرایشگران نسبت به انتقال بیماری های ایدز و هپاتیت
شهرستان ساوه
1یاشار نظری2 ،سودابه خلجی
.1مهندسی ارشد بهداشت محیط ،دانشکده علوم پزشکی ساوه

Yashi_senfi@yahoo.com

.2مهندس بهداشت محیط ،دانشکده علوم پزشکی ساوه ،معاونت بهداشتی

زمینه و هدف :بیماریهای خونی در آرایشگاهها از طریق خراشهای پوستی از فرد بیمار به فرد سالم انتقال مییابد و مهمترین
این بیماریها ایدز و هپاتیت است .انتقال بیماریها از طریق آرایشگاهها امری جدی اما فراموش شده است .تا قبل از سال 1980
که ایدز شناخته شده نبود ،بیشتر شپش و بیماریهای مرتبط با آن از طریق آرایشگاهها منتقل میشد اما از آن سال به بعد
نقش آرایشگاهها در انتقال بیماریهای خطرناکی مانند ایدز و هپاتیت روشن شد.انتقال ویروس ایدز و هپاتیت از طریق
بریدگیهای جزیی هنگام آرایش مو و ناخنها انجام میشود و چنانچه تیغ ،سوهان ،وسایل مانیکور و پدیکور ،قیچی و  ...آلوده
به این ویروسها باشد و این ویروسها از طریق یک خراش پوستی به بدن فرد وارد شود ،ایدز و هپاتیت جان فرد را تهدید خواهد
کرد.هدف ازاین مطالعه بررسی میزان آگاهی ،نگرش و عملکرد آرایشگران شهرستان ساوه نسبت به انتقال بیماری های ایدز و
هپاتیت  Bمی باشد.

روش کار :در این بررسی توصیفی-مقطعی در سال  1398تعداد  100واحد از 557واحد کل آرایشگاه های زنانه شهرستان به
صورت تصادفی مورد بررسی قرار گرفت .ابزار گردآوری اطالعات شامل دو بخش اطالعات دموگرافیک و سؤاالت مربـوط بـه
آگاهی در خصوص بیماری ایدز و هپاتیت بوده که پس از جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه و نرم افزار  SPSSمورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافته ها 69 :درصد از واحدهای مورد پژوهش ،آگاهی خوبی نـسبت بـه بیمـاری ایـدز داشتند و  52درصد از افراد نیز از آگاهی
خوبی نسبت به بیماری هپاتیت (ب) برخودار بودند .میانگین سنی افراد مورد بررسی  23سال بود .این پژوهش مشخص نمود
که داشتن سابقه شرکت در کالس آموزشی و سن واحدهای پژوهش با آگاهی آنان در خصوص این دو بیماری رابطه معنـی داری
نـشان نمیدهد .اما سطح تحصیالت ،رابطه معنی داری را با آگاهی در خصوص بیماری ایدز نشان داد هـر چنـد کـه در مـورد
بیماری هپاتیت این رابطه ،معنی دار نبود .
نتیجه گیری :سطح آگاهی صنف مورد بررسی در مورد راههای پیـشگیری و انتقال بیماری های ایدز و هپاتیت متوسط است.
بنابراین ،الزم است که کارکنان بهداشـتی بـه مـسئله آمـوزش توجـه بیشتری کنند و با برگزاری کالسهای بازآموزی و برنامه
آموزش مداوم برای آرایشگران در مورد بیماریهای واگیردار سطح آگاهی ،نگرش و رفتارهای بهداشتی را دراین صنف ارتقا دهند.
واژگان کلیدی :ایدز ،آرایشگاه زنانه،هپاتیت
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Survey of Waste Management Status in Saveh-Zarandieh Hospitals
1

Yashar Nazari, 2Ali Akbar Heidari

1.MSc Environmental Engineering-Saveh School of Medical Sciences
Yashi_senfi@yahoo.com
2.Environmental Health Engineer - Saveh University of Medical Sciences-Health Deputy

Background and Aim: Hospital waste is one of the most challenging environmental issues
that can lead to diseases and pollution if hospitals or manufacturers do not comply with these
rules. Hospital waste contains a large amount of contagious-toxic and dangerous pathogens
that pose a serious threat to public health. Not considering the management and control of
hospital waste at all stages The purpose of this study was to determine the status and evaluation
of waste management in hospitals of Saveh-Zarandieh city in 1398.
method :This is a descriptive cross-sectional study that was completed by questionnaires,
interviews, observations and visits in 6 hospitals of Saveh University of Medical Sciences in
1398. Weight and production per capita of waste were determined and in addition production,
separation, storage status. The construction, collection, treatment, transportation and disposal
of hospital waste was evaluated.
findings:The total number of active beds in a total of 6 hospitals of 386 beds is reported to
produce 1180 kg / day of waste thus the per capita waste generation is 3.05 kg / day and
infectious waste of 10.64% of total waste. Make up. These hospitals lacked an environmental
section and a waste management team, while all hospitals had a solid waste management
operational plan. Sections were used to transport waste to the temporary storage site 66.6% of
the wheeled trolley, 16.8% of the time manually and four wheel drive, 16.6% of the open van
was used.
Conclusion:Infectious waste, its dangers, and how they are handled and disposed of should be
taken into consideration more and more. Despite the fact that the waste management situation
in the hospitals studied is somewhat appropriate, and of course, medical waste management is
uncooperative. Various medical professionals cannot succeed.
Keywords: Medical waste, Hospital, Waste management
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بررسی تصفیه شیرابه زباله سراوان در دو بیورآکتور هوازی و بی هوازی
2

ملیحه صالحی ،1کامران تقوی

. 1کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی گیالنsalehiml@yahoo.com.
. 2دکترای مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی گیالن

مقدمه و هدف :یکی از مهمترین مشکالت موجود در محل دفن زباله اثرات نامطلوب شیرابه در محیط اطراف است .فرآیندهای
تصفیه مورد استفاده برای شیرابه زباله اغلب شامل تلفیق و ترکیبی از تکنولوژی های مناسب می باشد .روش تصفیه بیولوژیکی
برای تصفیه شیرابه شامل سه فرآیند هوازی ،بی هوازی و انوکسیک می باشد که به طور گسترده ای برای حذف ترکیبات قابل
تجزیه استفاده میشود .تعدادی از فرآیندهای بیولوژیکی عالوه بر قابلیت تصفیه ،توانایی تحمل ترکیبات خطرناک مانند سیانیدها
و حشره کش ها را نیز دارا هستند .برخی از ترکیبات آلی ویژه ممکن است به آسانی هم به وسیله میکروارگانیسم هوازی و هم
بیهوازی تجزیه شوند.

روش کار :پس از انتقال نمونه به آزمایشگاه و اندازه گیری مشخصات شیرابه خام زباله سراوان رشت ،آزمایش در دو رآکتور بی
هوازی و هوازی انجام شد .آنالیزهای  ،COD ،BOD ،TSSدر زمان ماند مختلف  25 ،20، 15، 10، 5روز در هر دو رآکتور
انجام شد.
نتایج :با توجه به مشاهده نقطه شکست متغیرها در نمودار1و 2زمان ماند بهینه برای رآکتور بیهوازی  20روز و برای رآکتور
هوازی  10روز به دست آمد.
نتیجه گیری :بر اساس نتایج مطالعه اخیر ،رآکتور هوازی نسبت به رآکتوربی هوازی در زمان ماند خیلی پایین بیشترین راندمان
حذف  COD ،BODو TSSرا داشت.
در روش تصفیه بی هوازی تجزیه مواد آلی کندتر از روشهای هوازی انجام می گیرد .باید به این نکته توجه داشت که فرآیندهای
بی هوازی بدلیل درجه اکسیداسیون کمتر نسبت به فرآیندهای هوازی ،معموال" در تصفیه خانه های فاضالب حالت پیش تصفیه
دارند و جهت کاهش بار آلودگی بیشتر تا محدوده استاندارد ،پس از آنها از رآکتورهای هوازی استفاده می شود.
واژگان کلیدی :شیرابه ،رآکتور ،هوازی ،بی هوازی
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بررسی وضعیت بهداشت محیط مدارس شهرستان ساوه و نحوه ارتقا آن در سال ۱۳98
مهندس یاشار نظری ، 1صفورا نوروزی ،2زلیخا سلیمی

3

.1مهندس ارشدبهداشت محیط-دانشکده علوم پزشکی ساوه yashi_senfi@yahoo.com
.2مهندس بهداشت محیط -دانشکده علوم پزشکی ساوه-معاونت بهداشتی
.3مهندس بهداشت محیط -دانشکده علوم پزشکی ساوه-معاونت بهداشتی

مقدمه و هدف :مدرسه به عنوان مکانی مطمئن در پرورش دانش آموزان نقش بسیار مهمی را ایفا می کند در صورتی که
اصول بهداشت در مدارس رعایت نشود ممکن است دانش آموزن به انواع بیماری های مختلف مبتال شوند با توجه به اهمیت
این موضوع،مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت بهداشت محیط مدارس شهرستان ساوه و نحوه ارتقا آن انجام شد.
روش کار :این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی(مقطعی) در  100مدرسه در مقاطع مختلف شهرستان ساوه به صورت
سرشماری در شهر و روستا انجام گرفت که داده ها توسط چک لیست محقق ساخته بر اساس آیین نامه بهداشت محیط مدارس
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور با مراجعه به مدارس مورد بررسی و مصاحبه با مسوالن مدارس و مشاهده
مستقیم توسط پژوهشگر تکمیل گردیده و سپس داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار Excelو SPSSمورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفته است.
نتایج :یافته های بررسی نشان می دهد که  86,9درصد از مدارس شهری و  13,1درصد روستایی بوده اند .و از نظر وضعیت
ساختمان مدارس بر اساس قدمت ساخت کمتر از  25سال  47,7درصد بین  40-25سال  18,8و بیشتر از  40سال 27,7
درصد داشته اند .وضعیت جمع آوری زباله در  83,5درصد از این مدارس مطلوب بود .وضعیت آب آشامیدنی  95,3درصد
مدارس شهری مطلوب ولی در مدارس روستایی  74,9درصد شرایط مطلوب داشتند %100 .مدارس دارای آب لوله کشی بهداشتی
بودند .در  89درصد مدارس آبخوری در فاصله مناسب نسبت به سرویس های بهداشتی قرار داشت و در تمام مدارس ارتفاع
آبخوری متناسب با سن دانش اموز بود 97,8 .درصد مدارس دارای رنگ آمیزی مناسب بوده 95,8درصد دارای دفع بهداشتی
فاضالب83,5 ،درصد دارای زباله دان بهداشتی %84,5 ،دارای صابون مایع %90،دارای توالت بهداشتی بودند.اغذیه موجود در بوفه
طبق ضوابط بهداشتی  32درصد و متصدی بوفه  36درصد دارای کارت بهداشت بودند .در کل نتایج آماری اختالف معنی داری
(<)0,05pبین بهداشت محیط در مدارس قدیمی و نوساز نشان داد ولی نتایج معنی داری بین وضعیت بهداشت محیط مدارس
دخترانه و پسرانه و دو شیفت و مختلط مشاهده نشد.همچنین مدارس شهری در مقایسه با مدارس روستایی شهرستان ساوه
دارای وضعیت بهداشت محیط مناسب تری بودند(<.)0,05p
نتیجه گیری :با توجه به نتایج تحقیق الزم است در بخش نظارت و نوسازی  ،تجهیز و توسعه مدارس شهرستان ساوه نیاز به
بازنگری و مدیریت دقیق تری در خصوص بهداشت محیط در مدارس صورت گیرد.

واژگان کلیدی :بهداشت محیط ،بهداشت مدارس،آیین نامه بهداشت
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Airborne Particulate Matter Density in Traditional Bakeries of Saveh,
Central of Iran, in 2020
Edris Hoseinzadeh1, Mehrzad Ghorbani2, Mahdi Safari2, Najmeh Ebrahimi1
1. Student Research Committee, Saveh University of Medical Sciences, Saveh, Iran.
Najmeebrahimi7474@gmail.com
2. Department of Statistics, College of Basic Sciences, Yadegar-e-Imam Khomeini (RAH) Shahr-eRey Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Background: High concentration of inhalable airborne particles can increase the risk of
lung disease in exposed people. This study aimed to determine the respirable particulate
matter (PM5) concentration in traditional bakeries of Saveh in 2020.
Material and Methods:This cross-sectional descriptive study was conducted among 25
bakeries where the samples were collected by cyclone and teflon filter equipped by air
sampling pump. Later, the respirable particulate matter concentrationwas measured using
gravimetric method. The collected PM5was scanned using a FTIR (Fourier-transform
infrared spectroscopy) withregard to flour dust. In addition, size and shape of the collected
PM5were analyzed using a scanning electron microscope (SEM).
Results:Findings showed that the Lavash bakery had the highest PM5concentration (9.15
mg/m3) in comparison with two other bakeries (Sangak and Barbari). However, an
inverse relationship was observed between RH and particle concentration. In addition, the
results demonstrated that increasing RH decreased the particle concentration, but the
relationship was not significant (P = 0.052, Spearman's rho = -0.393). Furthermore,
Lavash bakery had the lowest average size of PM5(0.63±0.32 μm). However, the FTIR
scans confirmed that the flour dust had the predominant amount of PM5.
Conclusion:Based on the findings, the density of respirable PM5has a high level in Saveh
bakeries and workers are exposed to high levels of PM.
Keywords: Respirable Particulate Matter, Bakery, Indoor Air, Saveh City
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بررسی وضعیت رعایت پروتکل های بهداشتی مرتبط با بیماری کووید  ۱9در جایگاه های
سوخت شهرستان دشتستان
سیده فاطمه حسینی ، 1طیبه سبحانی ، 2سید محمود مهدیان ، 3زینب ارجمندی، 4ندا صدوقی
مهرداد ظاهری
.1کارشناس مهندسی بهداشت محیط ،شبکه بهداشت و درمان دشتستان

6

6

seyedfatemehh@yahoo.com

.2کارشناس مهندسی بهداشت محیط ،شبکه بهداشت و درمان دشتستان
.3دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت  ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز
4و.5کارشناس مهندسی بهداشت محیط ،شبکه بهداشت و درمان دشتستان
.6کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای  ،شبکه بهداشت و درمان دشتستان

زمینه و هدف  :شناسایی راههای انتقال عامل ایجادکننده بیماری نقش مهمی در کنترل آن دارد .راههای انتقال ویروس
کرونا هنوز به طور دقیق مشخص نشده است ولی به عنوان یک اصل کلی ویروسهای تنفسی به طور عمده از طریق ریز
قطرات یا از طریق سرفه یا عطسه و یا لمس اشیاء آلوده منتقل میگردند .این ویروس میتواند در فاصله  1تا  2متری از
طریق سرفه یا عطسه منتقل شود .راه دیگر انتقال ،تماس دستها با محیط و سطوح آلوده به ویروس مانند تجهیزات،
دستگیره دربها  ،میز و صندلی ،شیرآالت ،نرده پله ها ،پریز و کلیدهای برق و کلیه وسایلی که به طور عمومی و مشترک
استفاده میشود (اسکناس ،اسناد و مدارک دست به دست شده) با توجه به ورود بیماری کووید 19در کشورو طبق اعالم
وزارت بهداشت  ،یکی از عوامل انتقال ویروس و سرایت بیماری از طریق نازل های جایگاه های بنزین است لذا رعایت
موارد مرتبط با کنترل بیماری در جایگاههای سوخت از اهمیتی زیادی برخوردار است و نظارت مستمر بر وضعیت رعایت
پروتکل های بهداشتی در این مکانها از ابتدا در دستور کار بازرسان بهداشتی قرار گرفته است  .این مطالعه با هدف بررسی
وضعیت رعایت پروتکلها ی بهداشتی در جایگاههای سوخت انجام گرفته است .
مواد و روش ها  :در این مطالعه توصیفی مقطعی ،ازتعداد  21جایگاه سوخت فعال در سطح شهرستان دشتستان در
طول  6ماه 285بازدید در ساعات مختلف شبانه روز انجام و با استفاده از نرم افزار اکسل اطالعات استخراج و ارزیابی
گردید .
نتایج  :مطابق نتایج به دست آمده  ،بیش از  %90شاغلین از نظر عالیم بیماری کرونا توسط کارفرما بصورت مستمر
غربالگری شده اند  %65 ،شاغلین در محل کار از وسایل حفاظت فردی مناسب استفاده کرده اند  ،در  %75موارد عملیات
سوختگیری توسط متصدی جایگاه صورت می گیرد و یا دستکش یکبار مصرف به تعداد کافی در کنار هر نازل جهت
انجام عملیات سوختگیری توسط راننده خودرو نصب شده است  %70.موارد نظافت و گندزدایی سطوح و سرویس
بهداشتی بطور مستمر انجام می گیرد  .همچنین  %65جایگاهها پرداخت هزینه سوخت بصورت الکترونیک و با استفاده
از کارت صورت می گیرد
345

نتیجه گیری  :در مجموع با توجه به وضعیت بیماری در شهرستان و لزوم رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در
جایگاههای سوخت  ،نظارت مستمر  ،آموزش  ،اخطار و معرفی جایگاههای سوختی که رعایت موارد بهداشتی را نمی
نمایند به مراجع قضایی  ،میتواند در بهبود شاخصها تاثیر گذار باشد .
واژگان کلیدی  :کووید  ، 19جایگاههای سوخت  ،پروتکل های بهداشتی
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بررسی کمیت و کیفیت پسماندهای تولیدی شهرک صنعتی خیام نیشابور در سال ۱۳97
سیما ضماند ،1حسین علیدادی ، 2وحید تقوی منش

3

. 1کارشناسی ارشد،گروه مهندسی بهداشت محیط،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهد،ایران
. 2دانشیار،گروه مهندسی بهداشت محیط،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهد،ایران
 .3وحید تقوی منش،دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهد؛ایران Vahid.taghavi18@gmail.com

زمینه و هدف :شدت آلودگی های محیطی حاصل از پسماند در شهرک های صنعتی به حدی است که توجه منابع
علمی و اجرایی جهان را نسبت به بررسی دقیق این مواد جلب کرده است .هدف از این مطالعه بررسی کمیت و کیفیت
پسماندهای تولیدی شهرک صنعتی خیام نیشابور در سال  1397می باشد.
مواد و روش ها :مطالعه حاضر از نوع توصیفی مقطعی می باشد که در شهرک صنعتی خیام نیشابور انجام شد .جهت
بررسی کمیت و کیفیت پسماندهای تولیدی  ،پرسشنامه طراحی شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست ایران ،برای
تمام واحدهای فعال تکمیل شد .در پایان داده ها وارد نرم افزار  Excelو  SPSS18شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت.
نتایج :کل پسماندهای صنعتی تولیدی در شهرک صنعتی خیام  3555تن در سال بدست آمد ،بیشترین گروه حاضر
در شهرک صنعتی خیام گروه صنایع غذایی بوده که  43/9درصد کل را شامل می شود .پالستیک با  24/3درصد بیشترین
پسماند تولیدی واحدهای صنعتی را شامل می شود .سرانه پسماند تولیدی در شهرک صنعتی خیام به ازای هر کارگر
 2177/9گرم در روز بود.
نتیجه گیری :با توجه به میزان زیاد پسماندهای تولیدی می توان با بهره گیری از دانش متخصصان ،در جهت کاهش
میزان پسماندهای تولید ی ،کاهش خطرات ناشی از این پسماندها و استفاده بهینه از این میزان پسماند اقدام کرد .با توجه
به نتایج فوق جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست ،برقراری یک سیستم مدیریت مناسب جهت ساماندهی و شناخت
پسماندهای صنعتی امری واجب می باشد.
واژگان کلیدی :کمیت ،کیفیت ،شهرک صنعتی خیام ،نیشابور

347

بررسی استراتژی های راهبردی مدیریت زیست محیطی پسماندهای شهر تایباد با استفاده از
مدل  SWOTو تشکیل ماتریس  QSPMدر سال ۱۳97
سیما ضماند ،1حسین علیدادی ،2ابوالفضل نعیم آبادی ، 3وحید تقوی منش

4

. 1کارشناسی ارشد،گروه مهندسی بهداشت محیط،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهد،ایران
. 2دانشیار،گروه مهندسی بهداشت محیط،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهد،ایران
. 3استادیار،گروه مهندسی بهداشت محیط،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی نیشابور،نیشابور،ایران
 . 4وحید تقوی منش،دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهد؛ایران Vahid.taghavi18@gmail.com

زمینه و هدف :رشد روزافزون جمعیت ،صنعتی شدن ،مصرف گرایی و افزایش تولید پسماند ،متخصصان دنیا را مجاب
کرده که موضوع مدیریت پسماند را جزو اولویت های اصلی برنامههای خود قرار دهند .مطالعه حاضر با هدف ارزیابی
استراتژی های راهبردی مدیریت زیست محیطی پسماندهای شهر تایباد انجام گردید.
مواد و روش ها :مطالعه توصیفی -مقطعی فوق در سال  1397در شهر تایباد بررسی شد .این مطالعه با استفاده از
مدل (SWOTتحلیل نقاط قوت -ضعف -تهدید -فرصت)انجام گردید که امروزه به عنوان ابزار نوین برای تحلیل عملکردها
مورد استفاده قرار میگیرد .به این منظور ابتدا نسبت به شناسایی عوامل درونی و بیرونی تأثیرگذار بر مدیریت پسماندهای
شهر تایباد اقدام و در مرحله بعد به تجزیه و تحلیل و تدوین راهبرد مورد نظر با استفاده از ماتریس  QSPMپرداخته
شد .تمام تجزیه و تحلیل ها با استفاده از نرم افزار  SPSS 18انجام شد.
نتایج :مطابق نتایج حاصل از مطالعه ،میانگین نمره نهایی ماتریس عوامل داخلی و خارجی به ترتیب  2/24و 2/82
بدست آمد .این موضوع نشان می دهد مدیریت پسماند های شهرستان تایباد در بعد عوامل داخلی ضعیف عمل کرده است
در حالی که در خصوص استفاده از فرصتها و مقابله با تهدیدها و از بعد عوامل خارجی عملکرد قابل قبولی دارد.
نتیجه گیری :استراتژی های مورد بررسی در ارتباط با مدیریت پسماندهای شهر تایباد نشان داد ،اجرایی کردن قوانین
مدیریت پسماند ،توسعه برنامه های تفکیک از مبدا ،آموزش مردم و توسعه صنایع بازیافت شهرستان به عنوان راهبردهای
مناسبتر مدیریت پسماند مشخص گردیدند.
واژگان کلیدی :مدیریت زیست محیطی ،پسماند ،تایبادQSPM ،SWOT ،
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طراحی اتاقک های ضدعفونی در سیستم بازیافت پسماند خانگی مبتنی بر اصول پیشگیرانه
شیوع کووید ،۱9یک مطالعه مروری
2

ضحی حیدری نژاد ، 1سمیه حسینوندتبار

 .1کارشناسی ارشد  ،رشته بهداشت محیط ،مرکز تحقیقات سالمت مواد غذایی ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس ،ایران
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد  ،رشته بهداشت محیط ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان،
بندرعباس ،ایران hoseinvandtabar72@gmail.com

زمینه و هدف  :میزان تولید ساالنه پسماندهای خانگی در مناطق شهری  1/3میلیون تن در سال تخمین زده شد و پیش بینی
می شود که تا پایان سال  2025این میزان دو برابر خواهد شد .هدف از این مطالعه طراحی اتاقک های ضدعفونی در سیستم
بازیافت پسماند خانگی مبتنی بر اصول پیشگیرانه شیوع کووید  19بود.
مواد و روش ها  :این مطالعه به روش مروری بر روی مطالعات انجام شده در رابطه با سیستم های بازیافت پسماندهای خانگی
و شیوع بیماری کرونا از پایگاه های اطالعاتی  Science Direct ،Scopus ،PubMed ،Google Scholarو Embase
صورت گرفت و معیار ورود اطالعات ،مقاالت مرتبط با موضوع و حاوی کلمات کلیدی کرونا ویروس(،)Coronavirus
پسماند( )Wasteو ضدعفونی( )Disinfectionبود.
نتایج  :مطالعات انجام شده نشان داد که  ٪87تجهیزات محافظتی با زباله های خانگی مخلوط می شوند ،که ممکن است به
شیوع ویروس کمک کنند و با توجه به اینکه موج شیوع ویروس در مرحله ی ( ابتدایی یا پیشرفته) قرار داشت ،افراد رفتارهای
بهداشتی متفاوتی از خود نشان می دادند .انجام رفتارهای بهداشتی مانند استفاده از ماسک و دستکش در مراحل ابتدایی کم
بود و با شدت گرفتن و رفتن به وضعیت هشدار و خطر ،رعایت این اصول افزایش می یافت.
نتیجهگیری  :بنابراین پیشنهاد میگردد اتاقک های ضدعفونی حاوی حرارت O3 ،H2O2 ،و  UVو اتاقک های حاوی گاز
کلرمایع ،هیپوکلریت و دی اکسید کلر جهت پردازش پسماند و غیرفعال سازی ویروس در تاسیسات بازیافت پسماند تعبیه گردد.
واژگان کلیدی  :سالمت ،کرونا ویروس ،بازیافت ،پسماند خانگی ،اتاقک ضدعفونی
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بررسی تاثیر نزدیکی محل سکونت به منابع آالینده (صنایع و جادههای پر ترافیک) بر روی وزن کم
نوزادان ( )LBWدر زمان تولد در شهر بندرعباس در سال ۱۳98
سمیه حسینوندتبار، 1حمیدرضا غفاری ،2امین قنبرنژاد ،3آمنه بحرینی

1

.1دانشجوی کارشناسی ارشد ،رشته بهداشت محیط ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان،
بندرعباس ،ایران
 .2گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس ،ایران
 .3گروه بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس ،ایرانAmin.ghanbarnejad@gmail.com

زمینه و هدف  :آلودگی هوا به عنوان یکی از عوامل زایمان زودرس ،سقط جنین ،وزن کم نوزاد هنگام تولد ( )LBWو
مرگ و میر نوزادان شناخته می شود .با توجه به اهمیت حفظ سالمتی مادران باردار و نوزادان ،هدف این مطالعه بررسی
تأثیر نزدیکی محل سکونت به منابع آالینده (صنایع و جادههای پرترافیک) بر روی وزن کم نوزادان ( )LBWدر زمان
تولد می باشد.
مواد و روش ها  :این مطالعه مورد -شاهدی در بیمارستان صاحب الزمان شهر بندرعباس انجام شد .گروه مورد تمام نوزادان
با وزن کم در بدو تولد در سال ( 1398تعداد 96مورد) بودند و گروه شاهد 103نوزاد با وزن نرمال بودند که به صورت تصادفی
انتخاب شدند .متغیرهای مورد مقایسه در دو گروه مورد و شاهد شامل سن و تحصیالت مادر ،نوع زایمان ،نسبت خویشاوندی
والدین ،جنسیت نوزاد ،قد نوزاد ،دور سر نوزاد و آلودگی منطقه بود .آلودگی منطقه بر اساس آدرس دقیق محل سکونت و نزدیکی
به منابع آالینده به سه دسته آلودگی با شدت کم ،متوسط و زیاد تقسیم بندی شد .جهت توصیف داده ها از فراوانی ،درصد،
میانگین و انحراف معیار و جهت تحلیل دادهها از از آزمون های کای دو و تی مستقل استفاده گردید.
نتایج  :با توجه به تقسیم بندی مناطق 81/2 ،درصد از افراد گروه مورد و  68/9درصد از افراد گروه شاهد در مناطقی با شدت
آلودگی متوسط و زیاد قرار داشتند( .) P-value>0/05همچنین نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که سن باالی مادر ،زایمان
سزارین ،نمره آپگار پایین ،قد نوزاد ،اندازه دور سر نوزاد و آلودگی منطقه محل زندگی والدین در دو گروه مورد و شاهد تفاوت
معناداری داشت (.)P-value>0/05
نتیجه گیری  :با توجه به نتایج مطالعه حاضر در خصوص رابطه بین آلودگی هوا و تولد نوزاد زودرس یا با وزن کم هنگام تولد،
به زنان باردار توصیه می شود در طول دوران بارداری ،به ویژه در مراحل اولیه و اواخر بارداری ،تا حد امکان از رفت و آمد و
سکونت در محل های پر ترافیک با آلودگی هوای زیاد خودداری کنند.
واژگان کلیدی  :سالمت ،نوزاد ،وزن کم ،آلودگی هوا ،بندرعباس
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تعیین غلظت فلزات سنگین در پیاز مصرفی شهرستان میناب و ارزیابی خطر سالمت
آمنه بحرینی، 1یداهلل فخری، 2سمیه حسینوند تبار

3

.1دانشجوی کارشناسی ارشد ،رشته بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
.2دکتری بهداشت محیط،رشته بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان Ya.fakhhri@gmil.com

. 3دانشجوی کارشناسی ارشد ،رشته بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

زمینه و هدف  :انتخاب رژیم غذایی مناسب نقش مهمی در حفظ سالمتی انسان ایفا می کند.باتوجه به مصرف باالی
پیاز در رژیم غذایی انسان ها ،هدف از مطالعه حاضر اندازه گیری غلظت سرب ( )Pbو کادمیوم ( )Cdدر غده پیاز مصرفی
در شهرستان میناب و تخمین خطر سالمت انجام شد.
مواد و روش ها  45 :نمونه پیاز (منطقه هشت بندی  25و منطقه راوانگ ) 20از مزراع در طول فروردین و اردیبهشت
سال  1394جمع اوری شد .سپس غلظت فلزات سنگین توسط طیف سنج جذب اتمی شعله سنجش شد .همچنین
خطر غیر سرطان زایی در مردان و زنان در همه گروه های سنی مصرف کنندگان با استفاده از روش شبیه سازی مونت
کارلو برآورد شد.
نتایج :میانگین غلظت سرب در پیازها از مناطق هشبندی و راوانگ به ترتیب  0/0052± 0/0011و ± 0/0061
 0/0022میلیگرم بر کیلوگرم و برای کادمیوم به ترتیب  0/0095 ± 0/0024و  0/0011 ± 0/0035میلیگرم بر کیلوگرم
بود.
نتیجه گیری  :میانگین غلظت سرب و کادمیوم در پیاز در هر دو منطقه کمتر از استاندارد ملی ایران (المپ پیاز :سرب
 0/1میلی گرم درکیلوگرم ،کادمیوم =  0/05میلی گرم در کیلوگرم) و سازمان بهداشت جهانی (سرب  0/3 :میلیگرم بر
کیلوگرم  ،کادمیوم  0/1 :میلیگرم بر کیلوگرم) بود .عالوه بر این سهم خطر غیر سرطان زایی کمتر از  1بود که نشان داد
جمعیت مصرف کننده در معرض خطر قابل توجه سالمت نیستند.
واژگان کلیدی :سالمت ،فلزات سنگین ،پیاز ،ارزیابی خطر .میناب.
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کارایی کربن فعال اصالح شده با محلول کلرید آمونیم در حذف فلز سنگین جیوه )  ( IIاز
محلول های آبی
ابوالفضل رحمانی ثانی،1محمد حسن کوثری،2مژگان چشمه نوشی،2حمیرا علی خواجه
ربابه وحیدی کلور

3

4

.1دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،سبزوار
.2دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،سبزوار
.3دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،سبزوار
.4گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی گیالن ،رشت rvahidikolur@yahoo.com

زمینه و هدف  :جیوه از جمله فلزات سنگین بوده که به دلیل اثر منفی بر موجودات زنده و محیط زیست بایستی قبل
از تخلیه به محیط ،از فاضالب حذف گردد .هدف از این مطالعه  ،بررسی کارایی کربن فعال اصالح شده با کلرید آمونیوم
در حذف جیوه (  )I Iاز محلول های آبی آلوده می باشد.
مواد و روش ها  :مطالعه حاضر یک پژوهش بنیادی-کاربردی بود که در مقیاس آزمایشگاهی انجام شده است .در این
مطالعه اثر تغییرات  ، pHزمان تماس ،مقدار ماده جاذب و غلظت اولیه جیوه بر کارایی حذف مورد بررسی قرار گرفت و
نتایج توسط نرم افزار  Excelتجزیه و تحلیل گردید.
نتایج  :نتایج حاصل از آزمایشات نشان داد بهترین راندمان حذف جیوه از محلول های آبی توسط کربن های فعال اصالح
شده با کلرید آمونیوم در  ، pH = 6/3غلظت جاذب  0/02گرم بر لیتر ،زمان تماس  30دقیقه و غلظت جیوه  25میلی
گرم بر لیتر بدست آمد  .نتایج نشان می دهند که سینتیک فرایند جذب از مدل سینتیک شبه درجه دو و داده های
تعادلی از مدل ایزوترمی النگمیر پیروی می کنند.
نتیجه گیری  :در مجموع نتایج حاصل از انجام آزمایشات مشخص ساخت که کربن فعال اصالح شده با کلرید آمونیوم
به عنوان یک جاذب سریع و موثر در حذف جیوه از محلول های آبی آلوده می باشد.
واژگان کلیدی  :کربن فعال ،جذب سطحی ،جیوه ،ایزوترم
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بررسی مقایسه ای کارایی کربن فعال تهیه شده از چوب چنار و پسته اصالح شده با کلرید
آمونیوم در حذف سفیکسیم از محلول های آبی
5

ابوالفضل رحمانی ثانی،1ربابه وحیدی کلور،2سجاد ترابی سالمی  ،3احمد اله آبادی،4محمد حسن کوثری
.1دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،سبزوار
 .2گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی گیالن ،رشت
.3دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،سبزوار
.4استادیارگروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،سبزوار
.5دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،سبزوار
mohammadhasan.kowsari@yahoo.com

زمینه و هدف  :آنتی بیوتیک ها جزء مواد آلی سنتتیک می باشند که به روش تجزیه زیستی تصفیه نمی شوند و نیاز
به تصفیه پیشرفته از جمله روش جذب سطحی دارند و یکی از بهترین جاذب ها کربن فعال می باشد .هدف از این مطالعه
بررسی حذف سفیکسیم از محلول های آبی با کربن فعال تولیدی از چوب درخت چنار و پسته اصالح شده با کلرید
آمونیوم می باشد.
مواد و روش ها  :مطالعه حاضر یک پژوهش تجربی در مقیاس آزمایشگاهی بود .تمامی آزمایشات جذب سفیکسیم با
کربن فعال تولیدی در راکتور ناپیوسته و در ارلن های با حجم  100میلی لیتری و حاوی  50میلی لیتر از غلظت های
مشخص سفیکسیم و جاذب انجام شد ، pH .زمان تماس و درجه حرارت های مختلف بررسی شد .نمونه ها توسط یک
فیلتر استات سلولز  0/04میکرومترو صاف می شد .میزان سفکسیم باقیمانده توسط اسپکتروفتومتر  UVدر طول موج
 285نانومتر تعیین شد و نتایج توسط نرم افزار  Excelتجزیه و تحلیل گردید.
نتایج  :نتایج حاصل از آزمایشات نشان داد بهترین راندمان حذف سفیکسیم از محلول های آبی با کربن فعال تولیدی
در  ،pH = 4غلظت جاذب  0/04گرم بر لیتر ،زمان تماس  20دقیقه و دمای  30درجه سانتی گراد صورت گرفت .کربن
تولیدی توانست  100درصد سفیکسیم در غلظت  50میلی گرم در لیتر را حذف کند .با افزایش غلظت اولیه سفیکسیم
از  100به  600میلی گرم بر لیتر  ،کارایی حذف با کربن فعال تولیدی از چنار و پسته به ترتیب از  % 100به  % 65و
 43%کاهش می یابد .همچنین داده های تجربی تعادل جذب با مدل های ایزوترم جذب فروندلیخ و النگمیر مورد بررسی
قرار گرفت .نتایج نشان می دهند که سینتیک فرایند جذب از مدل سینتیک شبه درجه دو و داده های تعادلی از مدل
ایزوترمی النگمیر پیروی می کنند .
نتیجه گیری  :د ر مجموع نتایج حاصل از انجام آزمایشات مشخص ساخت که می توان از کربن فعال تولیدی از چوب
درخت چنار و پسته اصالح شده با کلرید آمونیوم به عنوان یک جاذب موثر و ارزان در جهت حذف سفیکسیم از محلول
های آبی استفاده کرد.
واژگان کلیدی  :کربن فعال ،جذب سطحی ،سفیکسیم
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بررسی شاخص های بهداشت محیط و ایمنی مدارس شهرستان مراغه در سال ۱۳97
مقصود امیر پور ،1راضیه رضائی ،2فرهاد غیوردوست

3

. 1دانشجوی دکترای مهندسی محیط زیست ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
. 2دانشجوی دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،دانشکده بهداشت و ایمنی
.3کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط ،دانشگاه علوم پزشکی زنجان ،زنجان ،ایرانghayurdoostfarhad@yahoo.com

زمینه و هدف  :مدرسه یکی از دوران های مهم زندگی دانش آموزان در شکل گیری و رشد توان جسمی و روحی-روانی آن
هاست که مرتبط با مسائل بهداشت محیط از جمله وضعیت کمی ،کیفی  ،تسهیالت بهداشتی است و بر روی سالمت دانش
آموزان اثرات مثبت یا منفی می گذارد .لذا هدف از این مطالعه بررسی شاخص های بهداشت محیط همه مدارس شهرستان
مراغه بوده است.
مواد و روش ها  :این پژوهش از نوع توصیفی -مقطعی است که در سال  97انجام یافت .مدارس این شهرستان در تمام
مقاطع اعم از شهری و روستایی به صورت سرشماری بررسی شدند .چک لیست بر اساس آئین نامه بهداشت محیط مدارس تهیه
گردید و با مراجعه به مدارس از طریق بازدید ،مشاهده و مصاحبه با مسئولین و مدیران مربوطه تکمیل شد .اطالعات بدست آمده
با استفاده از نرم افزار  Excel-2010تجزیه و تحلیل گردید.
نتایج  :نتایج این مطالعه نشان داد بیش از  90درصد آبخوری ها ،دستشویی ها ،توالت ها و کالس های مورد مطالعه دارای
وضعیت بهداشتی بودند .سایر شاخص های مرتبط با بهداشت محیط از جمله بهداشتی بودن آب ،وضعیت حفاظت و ایمنی ،دفع
فاضالب ،جمع آو ری و دفع زباله در حد مطلوبی قرار داشتند .این در حالی است که تنها  48درصد بوفه های مدارس شهری
مراغه دارای شرایط بهداشتی بودند.
نتیجه گیری  :بنظر می رسد شاخص های بهداشت محیط مدارس مطالعه شده بصورت نسبی در حد مطلوبی بوده است ،اما
 52درصد بوفه های مدارس شهری از لحاظ بهداشتی مناسب نبودند .با توجه به اینکه میان وعده های دانش آموزان در مدارس
از بوفه ها تأمین می شود ،بایستی نسبت به بهبود وضعیت بوفه های بهداشتی از طریق همکاری بین وزارت آموزش و پرورش و
وزارت بهداشت اقدام گردد.
واژگان کلیدی  :بهداشت محیط ،مدارس ،ایمنی ،مراغه
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اپیدمیولوژی
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عوامل مرتبط با پذیرش بیمارستانی در مبتالیان به کووید 91 -در جمعیت تحت پوشش
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
آسیه کتوک  ، 1علی تقی پور  ، 2احسان موسی فرخانی  ، 3منور افضل آقائی  ، 4حسین تیره

5

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ،رشته اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 .2دانشیار اپیدمیولوژی ،گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 .3دانشیار پزشکی اجتماعی ،گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 .4دانشجوی دکترای تخصصی اپیدمیولوژی ،مرکز بهداشت استان ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 .5کارشناس ارشد آمار زیستی ،گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مقدمه :کووید 91-ناشی از یک کروناویروس نوظهور-، SARS-CoV2 ،با منشا خفاش است که قبالً در انسان گزارش نشده
است .سازمان بهداشت جهانی ،کووید 91-را در دسته "بیماری های قابل هشدار بین المللی در سطح بهداشت عمومی" قرار
داد .با توجه به اینکه عوامل متعددی در ابتالی افراد به این بیماری دخیل هستند ،این مطالعه با هدف تعیین عوامل مرتبط با
پذیرش بیمارستانی در مبتالیان به کووید 91 -انجام شده است.
مواد و روش ها :مطالعه از نوع مقطعی انجام شده است .نمونه مورد مطالعه شامل افراد مراجعه کننده به مراکز بهداشتی،
مراکز  91ساعته و آزمایشگاههای بیمارستان در بازه زمانی یکم اسفند تا یکم مهر می باشد .متغیرهای مورد بررسی شامل
جنس ،سن ،عالئم بالینی ،تحصیالت ،تاهل ،بیماری زمینه ای و بستری شدن می باشد .داده ها از سامانه سینا دانشگاه
استخراج گردید و در نرم افزار ((SPSS 24وارد و برای آنالیز از آزمون های آماری کای دو و رگرسیون لجستیک استفاده
گردید.
نتایج :تعداد بیماران مورد مطالعه  31597نفر بودند که از این تعداد  45.5درصد مرد بودند 2. .درصد سن باالی  11سال و
 73درصد افراد نیز دارای عالئم های ریسک بودند .از تعداد کل بیماران  5347درصد در بیمارستان بستری شدند .شانس
بستری در بیمارستان در افراد متاهل 9411برابر افراد مجرد و در افراد باالی  11سال  9497برابر افراد کمتر از 21سال بود،
در افراد بیسواد شانس بستری  9497برابر افراد لیسانس و باالتر بود .شانس بستری در افراد دارای تنگی نفس % 91و افراد
دارای عالئم سرفه  % 3بیشتر از سایرین بود .بیمارانی که حس چشایی خود را از دست داده بودند  91درصد و بیمارانی که در
 9.روز گذشته با بیمار کرونایی ارتباط داشتند  97درصد شانس بستری شدن بیشتری داشتند.
نتیجه گیری :با توجه به افزایش موارد پذیرش در افراد باالی  11سال ،افراد با ریسک باال و کم سواد به نظر می رسد آموزش
این گروه از افراد می تواند در کنترل پذیرش بیمارستانی موثر باشد.
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بررسی اپیدمیولوژیک  ،بالینی و پاراکلینیکی افراد مبتال به کووید  19در شهرستان هرسین
استان کرمانشاه درشش ماهه اول سال 1399
یاسمن شفایی ، 1فرحناز شکارچی

2

.1دانشجوی کارشناسی  ،رشته پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامایی  ،دانشگاه علوم پزشکی تهران،ایران
Yasaman.shafaie@yahoo.com

.2کارشناس ارشد عمران محیط زیست  ،عضو گروه مدیریت شبکه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی تهران ،ایران

زمینه و هدف  :کووید 19از وهان چین  ،در دسامبرسال 2019ظرف سه ماه به تعداد زیادی از کشورها گسترش پیدا
کرده است .در خصوص بیماری کووید19یا کرونا ویروس  ،2019تا  15مهر سال 1399حدود 35703836مبتال
 26875182،بهبود یافته و  1045955مورد فوت گزارش شده است.
مواد و روش ها  :در این مطالعه که از نوع توصیفی ـ همبستگی ) (Correlational-discriptiveاست ،کلیه افراد
مبتال که در شش ماهه اول سال  1399از آنها نمونه  PCRگرفته شده و اطالعات آنها در مرکز بهداشت شهرستان
هرسین موجود می باشد ،وارد مطالعه گردیدند و پس از ورود به نرم افزار(  SPSSورژن )21؛ با استفاده از آزمون های
آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج  :تعداد کل جمعیت شهرستان هرسین  74000نفر می باشد 1427 .نفر(19درصد )از این جمعیت دارای عالئم
ابتال به کووید  19بوده اندکه از آنها نمونه PCRگرفته شد .از این تعداد 860نفر ( 60/2درصد) مرد و تعداد 39/8( 567
درصد) زن بودند .میانگین سن مبتالیان تشخیص داده شده 48سال و فراوان ترین گروه سنی  37-65سال با  %42بوده
است.
شایع ترین راه انتقال ،تماس با افراد مبتال و وسایل آلوده به ویروس به ترتیب  99/1درصد و 79/71درصد بوده است.
بیشترین عالئم بالینی مشاهده شده به ترتیب تب و لرز  89/8درصد ،سرفه  81/8تنگی نفس  69/5درصد ،گلودرد 66/6
درصد ،درد و کوفتگی 52/4درصدو تهوع26/7درصد بوده است.
نتیجه گیری  :با توجه به اینکه بیماری کووید  19دارای عالئم و عوارض مشترک  ،یافته های آزمایشگاهی و ویژگی
های  CTمشخصی می باشد لذا می تواند به پرسنل پزشکی کمک کند تا بیماران را بهتر مدیریت کنند ،که در حد
امکان از ایجاد شرایط شدید یا مرگ جلوگیری بعمل آید.
واژگان کلیدی  :کووید ،19اپیدمیولوژی ،بالینی ،پاراکلینیکی ،هرسین ،کرمانشاه
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بررسی کاهش خطر بیماری های قلبی و عروقی یک سال پس از اجرای برنامه ایراپن در افراد
مراجعه کننده به مراکزبهداشتی ودرمانی در مناطق پایلوت
سمیه درخشان ،1کورش اعتماد ،2افشین استوار، 3داود خلیلی

4

 . 1کارشناسی ارشد ،رشته اپیدمیولوژی،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
Somayeh452derakhshan@gmail.com

 . 2گروه آموزشی اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .3مرکز تحقیقات استئوپورز ،پژوهشکده علوم بالینی غدد و متابولیسم ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 .4مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماری های متابولیک  ،پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تهران  ،ایران

زمینه و هدف  :بیماریهای غیر واگیر مزمن ( )NCDیک چالش بهداشت جهانی است که پیشبینی میشود تا سال 2030
بهعنوان شایعترین علل مرگومیر باشند بسته مداخالت اساسی بیماری های غیرواگیر سازمان جهانی بهداشت

(WHO-

) PENبرای مراقبت های اولیه در مناطق با منابع کم است که امکان شناسایی و مدیریت به موقع بیمار ی های قلبی و عروقی،
دیابت ،بیماری های مزمن تنفسی و سرطان را برای جلوگیری از عوارض تهدید کننده زندگی فراهم می کند .درایران نیز با بومی
سازی این برنامه ،برنامه ایراپن )  ( Ira-PENطراحی و در 4شهرستان نقده ،مراغـه ،شهرﺿا و بافت به صورت آزمایشی اجرا
گردیـد که در خانه های بهداشت و پایگاه های سالمت میزان احتمال خطر 10ساله بروز سـکته هـای قلبـی و مغـزیکـشنده
و غیرکـشنده جمعیت هدف برنامه تعیین میگردد و با توجه به خطر به دست آمـده اقداماتی انجام می شود .هدف از پژوهش
حاﺿر بررسی کاهش خطر بیماری های قلبی و عروقی یک سال پس از اجرای برنامه ایراپن در افراد مراجعه کننده به
مراکزبهداشتی ودرمانی در مناطق پایلوت است.
مواد و روش ها  :مطالعه حاﺿریک پژوهش توصیفی است که برروی داده های سال  95و  96برنامه ایراپن در سال
 1398انجام شد .جامعه مورد مطالعه افراد باالی  30سال مراجعه کننده به مراکز بهداشت در راستای برنامه ایراپن هستند
که به صورت پایلوت در  4شهر ذکرشده اجرا گردید .سطوح خطر در چهار گروه (کمتر از  10درصد 10 ،تا کمتر از 20
درصد 20 ،تا کمتر از  30درصد و  30درصد و باالتر ) طبقه بندی شد.
نتایج  :یک سال بعد از اجرای برنامه ایراپن در مناطق پایلوت ،در مردان خطر کمتر از  10درصد از  % 92/51به 94/48
 ، %خطر  10تا کمتر از  20درصد از  % 6/18به  ، % 4/65خطر  20تا کمتر از  30درصد از  % 1/22به  % 0/63و خطر30
درصد و باالتر از  % 0/09به  % 0/24رسید و این اعداد به ترتیب در زنان از  % 93/97به  ، % 95/61از  % 4/75به 3/64
 ، %از  % 1/21به  % 0/55و از  % 0/07به  % 0/20رسید.
نتیجه گیری  :با توجه به پژوهش صورت گرفته خطر کمتر از  10درصد و خطر  30درصد و باالتر در هردو جنس افزایش
داشته و خطر  10تا کمتر از  20درصد و خطر  20تا کمتر از  30درصد در هردو جنس کاهش یافته است.
واژگان کلیدی  :بیماری های قلبی و عروقی،بیماری های غیرواگیر ،برنامه ایراپن
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بررسی خطر  10ساله بیماری های قلبی و عروقی در افراد مراجعه کننده به مراکزبهداشتی
ودرمانی در مناطق پایلوت برنامه ایراپن
سمیه درخشان ،1کورش اعتماد ،2افشین استوار ،3داود خلیلی

4

 . 1کارشناسی ارشد ،رشته اپیدمیولوژی،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
Somayeh452derakhshan@gmail.com

. 2گروه آموزشی اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
.3مرکز تحقیقات استئوپورز ،پژ وهشکده علوم بالینی غدد و متابولیسم ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 .4مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماری های متابولیک  ،پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،
تهران  ،ایران

زمینه و هدف  :نتایج بررسی های اپیدمیولوژیک نشان می دهد که  4بیماری غیر واگیر مهم شامل :بیماری قلبی،
سرطان ،دیابت و بیماری مزمن تنفسی ،بزرگ ترین سهم را در بار بیماری های غیرواگیر در کشورهای با درآمد کم و
متوسط دارند  ،به همین منظور سازمان بهداشت جهانی برای کاهش بار این بیماری ها  ،بسته مداخالت اساسی بیماری
های غیرواگیر ) (WHO-PENرا طراحی کرده و در اختیار جهانیان گذاشت .درایران نیز در راستای اجرای پیشنهادات
سازمان بهداشت جهانی و با بومی سازی این برنامه ،برنامه ایراپن )  ( Ira-PENطراحی و در 4شهرستان نقده ،مراغـه،
شهرﺿا و بافت به صورت آزمایشی اجرا گردیـد که در خانه های بهداشت و پایگاه های سالمت میزان احتمال خطر10
ساله بروز سـکته هـای قلبـی و مغـزیکـشنده و غیرکـشنده جمعیت هدف برنامه تعیین میگردد و متناسب با میزان
احتمال به دست آمـده اقداماتی صورت میپذیرد .هدف از پژوهش حاﺿر بررسی خطر  10ساله بیماری های قلبی و
عروقی در افراد مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی در مناطق پایلوت برنامه ایراپن می باشد.
مواد و روش ها  :این مطالعه یک مطالعه توصیفی است که برروی داده های سال  95و  96برنامه ایراپن در سال
 1398انجام شد .جامعه مورد مطالعه افراد باالی  30سال مراجعه کننده به مراکز ،پایگاهها و خانه های بهداشت در
راستای برنامه ایراپن هستند که به صورت آزمایشی در  4شهر اجرا گردید.افراد در دو گروه سنی  30-59سال و ≥60
سال طبقه بندی شدند. .سطوح خطر نیز در چهار گروه (کمتر از  10درصد 10 ،تا کمتر از  20درصد 20 ،تا کمتر از
 30درصد و  30درصد و باالتر ) طبقه بندی شد.
نتایج  :تعداد افراد مشارکت کننده دراین برنامه  160223نفر بودند که در بدو ورود به مطالعه به تفکیک گروه جنسی
و سنی مورد ارزیابی قرار گرفتند .بررسی خطر در 10سال آینده نشان می دهد که درصد خطر باالتر از  10درصد در
زنان  % 4/56و در مردان  % 4/33بود و این درصد در گروه سنی  30-59سال  % 0/23و در ≥ 60سال  % 20/56بود.
نتیجه گیری  :با توجه به پژوهش صورت گرفته تعداد زنان و همچنین افراد با گروه سنی  30-59سال مراجعه کننده
به مراکز بیشتر است و ریسک باالتر از  10درصد برای بیماری های قلبی و عروقی در ده سال آینده در ابتدای مطالعه
برای زنان اندکی باالتر بود که به نظر می رسد زنان پرخطر بیشتر مراجعه کرده اند.
واژگان کلیدی  :بیماری های قلبی و عروقی،بیماری های غیرواگیر ،برنامه ایراپن
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شیوع اعتیاد به شبکه های اجتماعی در میان دانشجویان :یک مطالعه مروری
2

الهه رحیمی نیا ، 1حوریه رحیمی نیا

 .1دانشجوی دکتری آموزش پزشکی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده مجازی،آموزش پزشکی و مدیریت ،دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،
تهران ،ایرانh.rahiminia@sbmu.ac.ir

زمینه و هدف  :اعتیاد به شبکه های اجتماعی انگیزه ای قوی با تخصیص زمان و تالش زیاد افراد برای استفاده بیش از
حد از شبکه های اجتماعی است که سبب اختالل در سایر فعالیت های اجتماعی ،مطالعات ،شغل ،ارتباطات بین فردی،
سالمت روانشناختی و رفاه افراد می گردد .با توجه به شیوع اعتیاد به شبکه های اجتماعی و پیشگیری برخی از عوامل
زمینه ساز ایجاد آن که عموم مردم جامعه امروزی به خصوص دانشجویان از آن رنج می برند ،حائز اهمیت می باشد .لذا
پژوهش حاﺿر با هدف بررسی شیوع اعتیاد به شبکه های اجتماعی در میان دانشجویان صورت گرفت.
مواد و روش ها  :در این پژوهش مروری از مطالعات کتابخانه ای و سایت های Pubmed،Irandoc, Magiran
و google scholarاستفاده شده است.
نتایج  :در میان کشورهای خاورمیانه تعداد کاربران اینترنت در ایران بیشتر از سایر کشورهاست به طوری که از سال
 2000تا  2016تعداد کاربران از  % 3/8به  % 68/5افزایش داشته است .نتایج  8مطالعه انجام گرفته در آمریکا بر روی
دانشجویان ،شیوع استفاده آسیب زا از اینترنت را بین صفر تا  %26/3برآورد نموده اند .شیوع اعتیاد دانشجویان به اینترنت
بر اساس مطالعات انجام شده در ایران متفاوت گزارش شده است .به طوری که بر اساس مطالعات انجام شده شیوع اعتیاد
را در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان  ،%3/6در دانشجویان علوم پزشکی مشهد  ،%5/2در بین پسران و دختران
دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به ترتیب  33/8و %20و در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم % 28/7گزارش
شده است.
نتیجه گیری  :از آن جایی که اعتیاد به اینترنت در دانشجویان شایع است و سهم باالیی از افراد در معرض خطر ابتال به
فرم شدید اعتیاد قرار دارند بنابراین برنامه ریزی برای اقدامات پیشگیرانه و درمانی از خطرات و عوارض آن در دانشجویان،
ﺿروری به نظرمی رسد.
واژگان کلیدی  :اعتیاد  ،شبکه های اجتماعی ،اینترنت
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مروری بر حضور کروناویروسها در هوا
رمضانعلی دیانتی ، 1فاطمه مرتضیزاده

2

 . 1دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،مازندران ،ایران
 . 2دانشجوی کارشناسی ارشد ،رشته مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران،ایران
fmortezazade0098@gmail.com

زمینه و هدف  :ویروسها میکروارگانیسمهای بسیار کوچکی هستند که قادر به تکثیر در خارج از سلول میزبان
نمیباشند .کروناویروسها ،ویروسهای بیماریزای مهمی برای انسان و مهرهداران میباشند که به ایجاد عفونت و
بیماریهای تنفسی در انسان مشهوراند .اگر اندازه آئرودینامیکی یک ذره عفونی مناسب باشد ،میتواند در هوا بماند و به
انسانها یا حیوانات منتقل شود .از این رو در این مقاله به مروری بر حضور کروناویروسها در هوا پرداخته شده است.
مواد و روش ها  :جستجوی منابع در پایگاه دادههای  PubMed ،Scopus ،Science Directو  Google scholarبا
استفاده از کلید واژههای  ventilation ،coronaviruses ،Airborne virus ،transmissionو  airانجام گرفت.
نتایج  :انواع میکروارگانیسمهای بیماریزا شامل ویروس آنفلوانزا و سارس در هوا وجود دارند که میتوانند در مسافتهای
طوالنی قابل انتقال باشند .ویروسها میتوانند از طریق ذرات معلق در هوا و قطراتی که در هوا رها میشود ،انتقال یابند
و از تجهیزات مهم جلوگیری از انتشار ویروسهای موجود در هوا ،سیستم تهویه مطبوع میباشد.
نتیجه گیری  :بدلیل اینکه کروناویروس میتواند با ذرات بسیار ریز معلق در هوا ترکیب و با تشکیل آئروسلهای حامل
ویروس در هوا شناور شود ،بنابراین عفونتزدایی و تهویه بهتر می تواند جلوی گسترش ویروس را بگیرد ،اما انجام بیشتر
مطالعات تجربی بیشتر ﺿروری به نظر میرسد.

واژگان کلیدی  :کروناویروس ،انتقال ،هوا ،تهویه
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برآورد میانگین بار ویروسی در مادران HBsAg

مثبت سه ماهه سوم بارداری مراجعه کننده به

آزمایشگاه مرجع سالمت شهید رزمجو مقدم زاهدان  ،سال 1398
زهره گزیدهکار ،1ابوالفضل پاینده ،2سید مهدی طباطبایی ،3ملیحه متانت ،4علیرضا سلیمی خراشادیزاده

5

. 1دانشجوی کارشناسی ارشد ،اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان Zohre.gozidehkar@gmail.com
.2دکترای تخصصی اپیدمیولوژی ،دانشیار دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
.3دکترای تخصصی آمار زیستی  ،استادیار دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
.4متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری  ،استاد دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
.5دکترای تخصصی قارچ شناسی  ،استادیار دانشگاه علوم پزشکی زاهدان خراشادیزاده

زمینه و هدف :هپاتیت به معنای التهاب کبد و یک بیماری شایع و خطرناک ناشی از ویروس هپاتیت  Bاز خانواده هپادناویروس
 DNAدار است  .هر چند برنامه های غربالگری مادران و واکسیناسیون گسترده و ایمنوپروفیالکسی فعال و غیرفعال ،بطور
چشمگیری میزان انتقال این ویروس را کاهش می دهد ،اما حتی با استفاده از پروفیالکسی اختصاصی ایمنوگلوبین و واکسن
هپاتیت  Bخطر انتقال عمودی بویژه در مادران با بار ویروسی باال و  HBeAgمثبت همچنان باقی می ماند و در بعضی از مادران
با بار ویروسی باال این خطر تا % 60است .از این رو ،این مطالعه با هدف تعیین متوسط بار ویروسی در مادران  HBsAgمثبت
در سه ماهه سوم بارداری  ،در شهرستان زاهدان طراحی گردید.
مواد و روشها :مطالعه حا ﺿر به صورت مقطعی ،بر روی مادران بارداری که از تیر ماه تا دی ماه سال  1398در آزمایشگاه
مرکزی مرکز بهداشت شهرستان از نظر  HBsAgمثبت شناسایی شده بودند انجام گرفت .مادرانی که در آزمایشات نوبت اول
بارداری مثبت شناسایی شده بودند و در هفته  24 – 28بارداری قرار داشتند مجدداً در آزمایشگاه مرجع سالمت شهید رزمجو
مقدم از نظر  HBsAgبررسی شدند .در صورتی که این مادران همچنان از نظر  HBsAgمثبت بودند تست HBV DNA Viral
 Loadبه روش Quantitative Real Time-PCRانجام شد .مشخصات و نتایج آزمایشات در چک لیست مربوطه ثبت و دادهها با
استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  24آنالیز شدند.
یافته ها :در این مطالعه از  1474مادر بارداری که برایشان  HBsAgدرخواست شده بود 24 ،مورد (  ) % 1/6با میانگین سنی
 26/39 ± 0/17سال در آزمایشات نوبت اول بارداری از نظر  HBsAgمثبت شدند .از این تعداد  6مورد بنا به دالیلی از قبیل:
سقط ،مردهزایی و سن بارداری باالتر از  28هفته از مطالعه خارج شدند و نهایتاً  18مادر مجدداً در هفتههای  24 – 28بارداری
از نظر  HBsAgمورد بررسی قرار گرفتند که همگی از نظر هپاتیت  Bمثبت بودند .نتایج این مطالعه نشان داد که  2نفر (11/1
 )%از مادران  HBV DNAبرابر با صفر و 14نفر (  ) % 77/8بار ویروسی کمتر از  5 × 103 IU/MLو  2نفر (  ) % 11/1بار ویروسی
بیشتر از  108داشتند که نیازمند درمان آنتی ویرال بودند و میانگین بار ویروسی  11111490/4 IU/MLبرآورد شد.
نتیجه گیری :برآورد میانگین بار ویروسی برای اولین بار در شهرستان زاهدان ،در این مطالعه انجام شد .با توجه به نتایج این
پژوهش ،به نظر میرسد ،تعداد مادران باردار با بار ویروسی باال ( ) > 108که نیازمند درمان آنتی ویرال بودند کم و در حد قابل
قبول است که این امر می تواند به دلیل بهبود کیفیت خدمات و مراقبت ها در مراکز بهداشتی درمانی و کلینیک هپاتیت باشد.
واژگان کلیدی :هپاتیت  ، Bبارداری HBV DNA ،
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برآورد شیوع عفونت هپاتیت ب و عوامل مرتبط با آن در مادران باردار مراجعه کننده به
آزمایشگاه مرکزی شهرستان زاهدان  ،سال 1398
زهره گزیده کار ،1سید مهدی طبا طبایی ،2ابوالفضل پاینده ،3ملیحه متانت ،4علیرضا سلیمی

5

. 1دانشجوی کارشناسی ارشد ،اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان Zohre.gozidehkar@gmail.com
.2دکترای تخصصی اپیدمیولوژی ،دانشیار دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
.3دکترای تخصصی آمار زیستی  ،استادیار دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
.4متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری  ،استاد دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
.5دکترای تخصصی قارچ شناسی  ،استادیار دانشگاه علوم پزشکی زاهدان خراشادیزاده

زمینه و هدف :هپاتیت  Bیک عامل عمده بیماری مزمن کبد و سیروز در سراسر جهان است .تخمین زده می شود در حدود
 350 – 400میلیون نفر در سراسر دنیا مبتال به هپاتیت مزمن  Bهستند .از آنجایی که امکان انتقال از مادر به جنین وجود
دارد و خطر ابتال به عفونت  HBVدر کودکان مادران  HBsAgمثبت و  HBeAgمثبت  90 – 70درصد است که بیشتر از
 90 – 85درصد از آن ها در نهایت به ناقل مزمن این بیماری تبدیل خواهند شد ،لذا این مطالعه با هدف تعیین شیوع عفونت
هپاتیت  Bدر زنان باردار و عوامل مرتبط با آن ،در شهرستان زاهدان اجرا شد.
مواد و روشها :مطالعه حاﺿر به صورت مقطعی (توصیفی – تحلیلی) ،بر روی  1474مادر باردار ایرانی که برای آزمایش
های روتین بارداری به آزمایشگاه مرکزی مرکز بهداشت شهرستان زاهدان طی سال  1398مراجعه کرده بودند ،انجام گردید.
چک لیست بررسی عوامل خطر در هنگام انجام آزمایشات نوبت اول بارداری برای مادرانی که برایشان  HBsAgدرخواست شده
بود ﺿمن مصاحبه تکمیل و نمونه های سرم خون مادر با استفاده از کیت های اتوبیو و به روش االیزا مورد بررسی قرار
گرفتند .برای برآورد شیوع از برآورد نقطه ای و برای تعیین عوامل مرتبط از مدل آماری رگرسیون لوژستیک چندگانه استفاده
و  p > 0/05از لحاظ آماری معنی دار در نظر گرفته شد.
یافتهها :در این مطالعه از  1474مادر باردار  24مورد ( )% 1/6با میانگین سنی  26/39 ± 0/17سال از نظر  HBsAgمثبت
شدند .از نظر عوامل خطر :سن ،مصرف دخانیات توسط مادر ،وجود فرد مبتال به هپاتیت  Bدر خانواده ،سابقه بیماری کبدی و
ابتالی قبلی مادر به هپاتیت با ابتال به عفونت هپاتیت ارتباط معنی داری داشتند ( .)p > 0/05بین متغیرهایی از قبیل قومیت،
شغل مادر ،سابقه زندان مادر ،سابقه زندان خانواده ،تاتو ،اعتیاد و سابقه اعتیاد تزریقی در مادر و همسر ،مصرف و سابقه مصرف
دخانیات در همسر ،سابقه واکسیناسیون هپاتیت  ،Bترانسفوزیون خون ،اقدامات دندانپزشکی ،حجامت ،سابقه جراحی،
آندوسکوپی ،کلنوسکوپی ،سابقه دیالیز STD ،و سابقه هپاتیت  Bدر خانواده با ابتال به هپاتیت  Bرابطه اماری معنی داری
مشاهده نشد.
نتیجهگیری :با توجه به اینکه انجام غربالگری برای بیماریهایی با شیوع کمتر از  0/06درصد ارزشمند است و همچنین با
وجود مادران  HBsAgمثبت زیر  25سال ،انجام غربالگری تمامی مادران باردار بدون توجه به سابقه واکسیناسیون و بر اساس
دستورالعملهای واکسیناسیون ویرایش سال  1394اکیداً توصیه می شود.
واژگان کلیدی :هپاتیت ب  ،بارداری HBV DNA ،
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Cancer of Gastric Cardia Epidemiological Trends and Potential Risk
Factors in Iran a Case Study: Ardabil Province
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Background and objectives: Globally, gastric cancer is the second most common cancer and
the second cause of cancer-related death. Recent reviews of gastric cancer have indicated a
significant spread of the cancer cells to the proximal part of the stomach and the evidence of
cellular dispersed through the cardia region, making gastric cardia the most common cancer
diagnosis. The purpose of this study is to review the literature on cancer of gastric cardia
epidemiological investigations and potential risk factors, as well as to analyze and evaluate the
relevant information and to introduce a new argument and knowledge over this topic.
Material and Methods: An analysis of published papers and documents is performed. And a
mixture of two methods of data collection, including field and documentary (identification,
consideration, organization, and evaluation of information contained in the documents)
research methods, is employed.
Introduction: The highest incidence of gastrointestinal cancer from Iran has been reported
from Ardabil, with a higher prevalence of cancer of gastric cardia among the diagnosed cases.
Based on the reports, men had higher cancer of gastric cardia rates than women, with almost
two times more cases than the latter. Potential risk factors are associated with the level of
hygiene and lifestyle factors of a population as risk factors, including age more than 50 years,
obesity, tobacco smoking, as well as low intake of fruit and vegetables, high salt consumption
increase the incidence of cancer of gastric cardia in communities.
Conclusions: Unfortunately, the incidence of cancer of gastric cardia has followed an
increasing trend in Ardabil province, and the prevalence rates for this disease increases after
age 50 years, meaning further studies and investigations are necessary to successfully prevent
the incidence of cancer in this province.
Keywords: Gastric Cancer; Cardia; Epidemiology; Ardabil province.
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سقوط آزاد تعداد ایرانیان تا سال  1430و غفلت ادامه دار مسئولین!  :یک مرور روایتی
فاطمه دوست محمدی ،1محسن محمدی ،1ولی بهرهور ،3محمد حسن لطفی

4

. 1دانشجوی دکتری اپیدمیولوژی ،مرکز تحقیقات پیشگیری و اپیدمیولوژی بیماریهای غیرواگیر ،گروه آمار و اپیدمیولوژی ،دانشکده
بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران
. 2کارشناسی ارشد آموزش بهداشت ،گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد،
یزد ،ایران
.3استاد اپیدمیولوژی ،مرکز تحقیقات پیشگیری و اپیدمیولوژی بیماریهای غیر واگیر ،گروه آمار و اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت،
دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد ،یزد ،ایران
. 4محمد حسن لطفی ،استاد گروه آمار و اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی
یزدmhlotfi56359@gmail.com

زمینه و هدف  :مطالعات و آمارهای مختلف نشان میدهد که کل کشور از اواخر دهه  60شمسی به بعد ،هر سال از نظر رشد
جمعیت روند کاهشی داشته است و در حال حاﺿر میزان باروری کلّی در کشور ایران به زیر سطح جانشینی تنزّل نموده است.
ادامه روند کنونی ،مشکالتی را در زمینهه ای مختلف از جمله اقتصادی ،بهداشتی ،فرهنگی و سیاسی برای کشور دربر خواهد
داشت و در سالهای آتی خطر پیری بهشدت جمعیت ایران را تهدید میکند .لذا ،در مطالعه حاﺿر بر آن شدیم ،تا با بررسی
اجمالی چالشهای جمعیتی موجود در کشور و غفلت احتمالی مسئولین در اجرای أحسن و هماهنگ سیاستهای کلّی جمعیت
به ارائه گزینهها و راهحلهای سیاستی ،الزامات و موانع استقرار این گزینهها ،بپردازیم و از این رهگذر گامی هرچند کوچک ،اما
رو به جلو در راستای تعادل و توازن جمعیت کشور هم از نظر کمّی و هم از نظر کیفی ،برداریم.
مواد و روش ها  :م طالعه حاﺿر یک مرور روایی بر اسناد باالدستی و مطالعات موجود در زمینه سیاستهای جمعیتی
کشور ایران ،بهمنظور ارائه روایت نگارانه بهترین گزینههای سیاستی ،جهت حل چالش جمعیتی پیشروی کشور ،میباشد.
براساس جستوجوی نویسندگان مطالعه حاﺿر ،مهمترین و آخرین سند سیاست جمعیت کشور ایران ،سیاستهای
جمعیتی کلّی ابالغی از سوی رهبر جمهوری اسالمی ایران است ،که در در تاریخ  ،1393/02/30با رویکرد افزایش آهنگ
رشد جمعیت و در  14بند به رؤسای سه قوه ابالغ شد .اما ،مطالعه مستند در خصوص بررسی نحوه ،کیفیت اجراء و میزان
موفقیت در دستیابی به اهداف سیاستهای ابالغی از سوی رهبر انقالب در دسترس نیست و بهنظر میرسد ،این سند
بهصورت گفتگومحور و نهچندان عملی روی میز مسئولین باقی مانده است .با توجه به اینکه فرایندهای متعدد مرتبط با
علوم مختلف از جمله :اقتصاد ،سیاست ،زیستشناسی ،جامعه شناسی ،بهداشت و درمان ،جغرافیا ،محیط زیست و آموزش
و پرورش با مقوله توازن جمعیت مرتبط هستند ،لذا ،تبیین و اجرای یک استراتژی جامع جمعیتی کاری دشوار و پیچیده
می نماید .در این مقاله تالش شده است تا با قالب مدل رهیافت "شش ت" (ترویج ازدواج ،تسهیل ازدواج ،تشکیل خانواده،
تحکیم بنیان خانواده و تکلیف و تعالی یک خانواده ایده آل ایرانی-اسالمی) گزینههای سیاستی کارآمد در راستای حلّ
چالشهای جمعیتی پیشرو مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
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نتایج  :بهطور کلّی ،رهیافتهای افزایش جمعیت در کشور ایران را میتوان در دو طبقه -1 :ساختاری ( در سطح کالن:
نظیر نهادها و سازمانها) از جمله طرحهای تشویقی دولت در زمینه فرزندآوری ،پرداخت هزینههای دوران بارداری به
مادران ،ممنوعیت سقطهای غیر ﺿرور و غیر قانونی ،افزایش پوشش بیمهای زوجهای نابارور و راهکارهایی از این قبیل،
 -2عاملیّت ( در سطح خُرد :نظیر اشخاص و گروهها) ،از جمله ایجاد ذوق و تشویق دختران توسط مادرهای خود جهت
فرزند آوری ،ک اهش تجمل گرایی و ترویج فرهنگ ساده زیستی  ،ایثار و گذشت همسران جهت جلوگیری از فروپاشی
کانون خانواده ،تقسیمبندی نمود .در هر بخش از مدل رهیافت "شش ت" ( -1ترویج  -2ازدواج -3 ،تسهیل -4 ،تشکیل،
 -5تحکیم-6 ،تکلیف و -7تعالی خانواده) ،سطح عاملیّت و سطح ساختاری ،هر دو نقش اساسی ایفاء خواهند نمود .در
نیل به اهداف مدل رهیافت "شش ت" سازمانها ،نهادها و ارگانهای متعدد و زیادی نقش دارند.
نتیجه گیری  :راهکارهای هر گام از مدل رهیافت "شش ت"  ،از سه منظر قابل تقسیم بندی است .در نگاه اول،
راه کارهای پیشنهاد شده در دو سطح عاملیت ( خُردگرایانه ،فردی و خانوادگی ) و سطح ساختاری (کالن نگرانه و
حکومتی) ،قابل تبیین است .در نگاه دوم ،راهکارهای هر بخش به دو نوع راهحل ها و سیاستهای تشویقی نظیر  :تخصیص
بستهحمایت اقتصادی به خانواده های با تعداد فرزندان باال و افزایش مرخصی زایمان بانوان شاغل و سیاستهای قهری
نظیر :جرم انگاری تبلیغات ﺿد جمعیتی و سقط غیرقانونی قابل تقسیمبندی است .و در نگاه سوم ،راهحلهای جمعیتی
کشور در سطوح فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی جای میگیرد.آنچه در تمام این تقسیمبندیها بهصورت مشترک به چشم
میخورد نقش سبک زندگی سالم در دراستای تحقق سالمت همهجانبه است .بهنظر میرسد ،اصالح سبک زندگی مردم
و ترویج سبک زندگی اسالمیایرانی ،شاه بیت قصیده راهکارهای حل چالشجمعیتی پیشروی کشورمان باشد .همچنین،
بهنظر میرسد که حلقه مفقوده اجرای سیاستهای جمعیتی ابالغی مقام معظم رهبری در کشور ،همگرایی ﺿعیف درون
بخشی است .همگرایی درون بخشی ﺿعیف ،اغناء و اقناع برون بخشی را نیز با دشواری رو به رو میسازد.
واژگان کلیدی  :چالش جمعیتی ،ایران ،سبک زندگی سالم ،سالمت همهجانبه ،راهکار
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Evaluation of clinical symptoms in Covid-19 patients: A hospital-based
study in Yazd province
Mohsen Mohammadi1, Moslem Taheri Soodejan1, Ahmad Mehrii2, Fatemeh
Doostmohammadi1, Mohammad Hassan Lotfi1
1. Research Center of Prevention and Epidemiology of Non-Communicable Disease,
Department of Biostatistics and Epidemiology, School of Public Health, Shahid Sadoughi
University of Medical Sciences, Yazd, Iran. mhlotfi56359@gmail.com
2. MSc of Epidemiology, Department of Epidemiology and Biostatics, School of Public Health,
Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Introduction: December 2019, the world experienced the emergence of an unknown
virus. The disease has shown different symptoms at different times and places. The aim
of this study was to evaluate the clinical symptoms of patients with Covid- 19in Yazd
province.
Material and Methods: This study is cross-sectional. The information of patients in
hospitals of Yazd province has been used. Hospitalized patients were evaluated for
various clinical symptoms. Descriptive analysis was used to analyze the data. Analysis
was used to analyze the data.
Results: The mean age of patients was 67.44. The mean age of patients who died was
82years. The results of this study showed that %50of hospitalized patients had early
signs of fever, %48of early signs of cough, %47of decreased sense of taste, %28of
early signs of muscle pain, %8of early signs of headache and %6of gastrointestinal
symptoms of nausea. Among the dead patients, %68had the initial sign of decreased
taste, %41had the symptom of fever and %36the cough.
Conclusions: Most patients and most of the dead were old person. The most common
symptoms of the disease among patients were fever, cough and decreased sense of taste.
Keywords: COVID19- cough- fever- SARS-COV2
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Hospitalized Afghan Refugees with COVID-19 in Yazd province
Saeed Hosseini1, Moslem Taheri Soodejani2, Vali Bahrevar3, Mohsen
Mohammadi2, Mohammad Hassan Lotfi2
1.MSc of Epidemiology, Health Monitoring Research Center, School of Medicine, Shahid Sadoughi
University of Medical Sciences, Yazd, Iran
2.Research Center of Prevention and Epidemiology of Non-Communicable Disease, Department of
Biostatistics and Epidemiology, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical
Sciences, Yazd, Iran. mhlotfi56359@gmail.com
3.MSc of Health Education & Promotion , Department of Health Education & Health Promotion,
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

Background: Iran is one of the most migrant countries in the world, which has a large number
of Afghan refugees. In Yazd province, like in the country, there are many Afghan immigrants.
According to the COVID 19 pandemic, the aim of this study was to investigate suspected and
definite cases of the disease in Afghan refugees.
Material and Methods: This cross-sectional study was conducted in October 2020 in Yazd
province. All patients admitted to public and private hospitals were included in the study by
census (from the beginning of the epidemic period). Data gathering tool was a checklist and
collected data were entered into IBM SPSS Statistics 22 software and analyzed.
Results: A total of 785 Afghan refugees were admitted with suspicious symptoms. PCR test
results showed that 232 of these cases were definite. The mean age of suspected and definite
cases was 48.9 and 51.2, respectively, and in both groups women were more affected than men.
13.8 suspected cases and 14.5% definitive cases were admitted to the intensive care unit. The
findings indicated that the percentage of recoveries in suspected cases was higher than in
definite cases. (93.5 vs. 89.2).
Conclusions: Due to the fact that accurate information about the population of Afghan
immigrants in the province is not available, the incidence of diseases in these people
cannot be compared with the Iranian population. However, it seems that due to the lower
level of public health and living in crowded places such as Afghan camps, it is better to
conduct the necessary training, observe the percentage of health protocols in this
population and make the necessary decisions to improve their health.
Keywords COVID 19, Coronavirus, Afghan Refugees, Yazd
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Knowledge, Attitudes and Practices (KAP) towards COVID-19 in Iran
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Background: Currently, prevention strategies are the only way to deal with the spread of
COVID-19 virus. Disease control is the result of community adherence to these strategies.
Acknowledge, attitude and practice towards COVID-19 are important for adherence to these
strategies. The aim of this study was to investigate the knowledge, attitude and practice of the
Iranian people towards COVID-19 and demographic factors related to it.
Material and Methods: This cross-sectional descriptive-analytical web-based study was
performed on 3736 people in Iran. A validated Iranian knowledge, attitude, and practices
(KAP) Questionnaire about COVID-19 was used. Linear multivariate Generalized
Estimating Equations (GEE) models were used to analyze data.
Results: Most Iranian people had high knowledge (88.1%), the right attitude (91%) and
good practices (90.3%). In the multivariate models, factors related to better knowledge
were, age > 20 years (P <0.001), living in the urban area (P = 0.030), holding a master or
doctorate degree (P = 0.044), and a moderate financial situation (P = 0.001). Females had
better attitude (P = 0.035). Variables related to better practices were age > 20 years (P
<0.001), and having a good (P = 0.003) or moderate (P = 0.038) financial situation.
Conclusions: The participants had good knowledge, positive attitude and good practices
regarding COVID-19. However, this might not be representative of the whole Iranian
community; and therefore, continuous monitoring and emphasis on preventive measures in is
still necessary in the fight against COVID-19.
Keywords: COVID-19, knowledge, attitudes, practices, KAP, Iranian population
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مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه ی تاثیر زهر عقرب بر درمان سرطان
فاطمه پارسائی نیا ، 1حمید کثیری ، 2سعیده حسینی

1

.1دانشجوی کارشناسی رشته ی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی
شاپور اهواز ،اهواز ،ایران
.2دانشیار گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران

زمینه و هدف :زهر عقرب از دوزهای مختلف نوروتوکسین ،کاردیوتوکسین ،نفروتوکسین ،سموم همولیتیک ،فسفودیستر،
فسفولیپاز ،هیالورونیداز ،گلیکوز آمینوگلیک ،هیستامین ،سرتونین و رهاکننده های تریپتوفان و سایتوکاین است .از زهر
عقرب در مواردی از قبیل شناسایی توده های سرطانی ،معالجه ی سرطان ،درمان بیماری های عصبی ،قلبی عروقی ،خود
ایمنی و دیابت و همچنین بعنوان مسکن استفاده می شود .هدف از انجام این مطالعه ،روند مطالعات درخصوص تاثیر زهر
عقرب بر درمان انواع سرطان هاست.
مواد و روش ها :مروری جامع با استفاده از بررسی منابع و با رجوع به پایگاه های علمی و معتبر از قبیل ، Pubmed
 ، Magiran ،IranMedex، Google Scholar ،scopusو sidو sidو همچنین با استفاده از کلیدواژه های
انگلیسی ( )Cancer, scorpion venumو کلیدواژه های فارسی (زهر عقرب ،سرطان  ،درمان ) مطالب جمع آوری
شده اند .
نتایج :مطالعات انجام شده در این زمینه حاکی از تاثیر قابل توجه مولکول های فعال زیستی موجود در زهر عقرب در
درمان سرطان هایی از قبیل لوسمی ،گلیوما ،تومور مغزی ،سرطان سینه ،مالنوما ،سرطان پروستات و سرطان رحم
است .طبق آزمایشات انجام شده  ،پژوهشگران به این نتیجه رسیده اند که زهر برخی از گونه های عقرب با رفع اختالل
آپوپتوزیس (فرایند ژنتیکی مرگ سلولی) باعث مهار تکثیر سلول های سرطانی می شود.
نتیجه گیری :تحقیقات انجام شده در این زمینه نیازمند مطالعات عمیق تری در زمینه ی مرگ سلول های سرطانی با
عوارض کمتر در بیماران مبتال به انواع سرطان ها می باشد.
واژگان کلیدی :زهر عقرب ،سرطان  ،درمان
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عوامل خطر مرگ کووید19-؛ یک مطالعه مورد-شاهدی
رویا رشتی ،1بهزاد جعفری نیا ،2کوروش هالکویی نائینی

3

. 1کارشناس ارشد ،رشته اپیدمیولوژی ،معاونت بهداشتی ،دانشگاه علوم پزشکی دزفول ،دزفول ،ایران Roya.rashti73@gmail.com
.2کارشناس ارشد ،رشته اپیدمیولوژی ،مرکز بهداشت شهرستان دزفول ،دانشگاه علوم پزشکی دزفول ،دزفول ،ایران
.3استاد ،رشته اپیدمیولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران

زمینه و هدف :کرونا ویروس یک بیماری عفونی نوپدید است که توسط یک کرونا ویروس جدید ایجاد می شود .این
بیماری می تواند بر همه افراد تأثیر بگذارد و منجر به مرگ شود .هدف از انجام این مطالعه بررسی عوامل خطر مرگ در
اثر ابتال به  COVID-19در بیماران می باشد.
مواد و روش ها :این مطالعه یک مطالعه مورد-شاهدی است .تعداد  795نفر بیمار مبتال به  COVID-19مراجعه
کننده در بازه زمانی اسفند  98تا تیر  99به بیمارستان گنجویان دزفول که با تست  RT-PCRتشخیص داده شده بودند
وارد مطالعه شدند ،تعداد  265نفر بیمار فوت کرده بودند ،به عنوان مورد و تعداد  530بیمار که با حال عمومی خوب از
بیمارستان ترخیص شده بودند به عنوان شاهد انتخاب شدند .تحلیل داده ها با استفاده از شاخص های توصیفی و
همچنین روش های تحلیلی آزمون رگرسیون لجستیک انجام گرفت و جهت کشف عوامل مرتبط با مرگ به دلیل
 COVID-19از نسبت شانس و حدود اطمینان  95درصد استفاده شد.
نتایج :میانگین سنی افراد زنده و فوت شده به ترتیب  54.7و  68.4بود 58% .از شرکت کنندگان مرد بودند .در
تحلیل رگرسیون لجستیک ؛ خطر رخداد مرگ همراه بود با سن باالتر از  80سال (OR: 36.2; 95% confidence
) ،interval (CI): 18.5–70.96جنس مذکر ) ،(OR: 1.88; 95% CI: 1.38–2.57بازنشستگی (OR: 9.28; 95
) ،CI: 2.02-42.63بیماری های کلیوی ) ،(OR: 4.47; 95% CI: 1.92-10.02دیابت (OR: 2.82; 95% CI:
) 1.94-4.09و قلبی عروقی ) ،(OR: 2.62; 95% CI: 1.87–3.65عالیم ویزینگ ریه –(OR: 3; 95% CI: 1.49
) ،6.05ﺿعف عمومی ) ،(OR: 2.07; 95% CI: 1.52–2.81تنگی نفس ) ،(OR: 2.04; 95% CI: 1.51–2.76درد
قفسه سینه ) (OR: 1.68; 95% CI: 1.05–2.69و تب ) ،(OR: 1.60; 95% CI: 1.06–2.41عارﺿه (OR: ARDS
) ،11.38; 95% CI: 3.18–40.66رادیوگرافی قفسه سینه مشکوک ) ،(OR: 1.82; 95% CI: 1.22–2.71بستری
شدن در بیمارستان ) ،(OR: 7.27; 95% CI: 4.95–10.67سابقه بستری یک و بیش از یک هفته در بیمارستان
) ،(OR: 2.82; 95% CI:1.87-4.25تهویه مکانیکی ) ،(OR: 5.06; 95% CI: 2.18-11.74بستری در اتاق ایزوله
) ،(OR: 2.75; 95% CI: 1.80-4.19بستری در  (OR: 19.77; 95% CI: 7.72-50.64) ICUمعنی دار بودند.
نتیجه گیری :سن باال ،مرد بودن و داشتن بیماری های کلیوی ،دیابت و قلبی عروقی باعث افزایش خطر مرگ در اثر
ابتال به  COVID-19می گردد .همچنین رادیوگرافی مشکوک ،بستری شدن در بیمارستان و بخش  ICUو استفاده از
تهویه مکانیکی از نشانه های افزایش خطر مرگ در بیماران  COVID-19می باشد که باید سیاست های بهداشتی به
سمت این عوامل معطوف گردند.
واژگان کلیدی  :کووید ،19-عوامل خطر ،مرگ ،دزفول

371

Global Prevalence of HIV and/or HBV Co-infections among People Who
Inject Drugs and Female Sex Workers living with HCV: A Systematic
Review and Meta-Analysis
Roya Rashti 1, Ghobad Moradi2, Seyed Moayed Alavian 3, Yousef Moradi 4,
Heidar Sharafi5
1. Social Determinants of Health Research Center, Research Institute for Health Development,
Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran; Roya.rashti73@gmail.com
2. Social Determinants of Health Research Center, Research Institute for Health Development,
Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran
3. Professor of Gastroenterology and Hepatology, Middle East Liver Disease Center, Tehran, Iran;
4. Social Determinants of Health Research Center, Research Institute for Health Development,
Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran
5. Middle East Liver Diseases Center, Tehran, Iran

Background: Hepatitis C Virus (HCV) is one of the most common infections worldwide and
co-infection with the Human Immunodeficiency Virus (HIV) and Hepatitis B Virus (HBV) can
worsen the progression of liver disease. The aim of this study was to estimate the global
prevalence of HIV or HBV co-infection among people who inject drugs (PWID) and female
sex workers (FSWs) living with HCV.
Material and Methods: Data sources were searched from January 2008 to October 2018. All
cross-sectional articles that reported prevalence of HIV/AIDS or HBV among PWID and FSWs
living with HCV were included. Qualitative evaluation of studies based on Newcastle-Ottawa
Quality Assessment Scale (NOS) was performed. Data were analyzed in Stata 14 software
using MetaProp command.
Results: The results pooled using random effects meta-analyses. A total of 9 articles were
analyzed. One article reported HIV prevalence in FSWs and the rest were in PWID. The
prevalence of HIV/AIDS in PWID with anti-HCV and HCV-RNA was 33% and 35% and the
prevalence of HBV in PWID with anti-HCV and HCV-RNA was 6% and 4%, respectively.
The highest prevalence of HCV/HIV and HCV/HBV co-infections were in South-East Asia
region.
Conclusions: HCV/HIV and HBV/HCV co-infection are higher in PWID than general
population. In order to manage, control, and eliminate hepatitis C, people with this virus need
to be screened for HIV/AIDS and HBV.
Keywords: HIV/AIDS, Hepatitis C, Hepatitis B, PWID, FSWs
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بررسی پاندمی های اخیر جهان با عامل ویروس کورونا :پاندمی کووید  19و سارس تنفسی
1

سیده فاطمه رساء

 .1دانشجوی کارشناسی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز،
ایران rasaa.fatemeh@gmail.com

زمینه و هدف  :کورونا ویروس ها خانواده بزرگی از ویروس ها هستند که باعث ایجاد بیماری در حیوانات یا انسان
میشوند .این ویروس ها در انسان سبب عفونت های تنفسی نظیر سرماخوردگی تا بیماری های شدیدتر همانند سندرم
تنفسی حاد شدید ( )SARSو بیماری کووید )COVID‐19( 19میگردند .هدف از این مطالعه ،بررسی پاندمی دو بیماری،
کووید 19و سارس با عامل ویروس کورونا می باشد.
مواد و روش ها  :بررسی مروری نظام مند حاﺿر ،در جهت یافتن بهترین شواهد در همه گیری بیماری کووید 19و
بیماری سارس انجام شد .بدین منظور جستجو در پایگاه های مختلف داده ها نظیر ، Google scolar ، PubMed
 Web of Science ، Scopusو  SIDصورت گرفت و از کلید واژه های ویروس کورونا ،کووید 19و بیماری سارس
تنفسی استفاده گردید.
نتایج  :سارس یک بیماری جدید انسانی بود که در پاییز سال  2002در جنوب چین رخ داد .عامل بیماری در مارس ،2003
ویروس کرونا ( )SARS-CoVمشخص شد؛ که معموالً با تب شدید و عالئم خفیف تنفسی آغاز و به سرعت در عرض چند روز به
پنومونی ،پیشرفت کرد .شیوع سارس در جنوب شرقی آسیا ،آمریکای شمالی و اروپا رخ داد و اولین همه گیری قرن 21را ایجاد
کرد .انتقال پذیری کم ویروس همراه با شروع اوج عفونت پس از بروز عالئم بالینی بیماری وانجام اقدامات ساده بهداشت عمومی
نظیر جداسازی بیماران و قرنطینه کردن تماس های آنها در کنترل سارس بسیار موثر بود .عالوه بر آن در اواخر سال ،2019
یک بیماری ویروسی جدید با نام کووید 19ناشی از ویروس کرونا)  ،(SARS-CoV-2از شهر ووهان چین آغاز و خیلی سریع به
یک پاندمی تبدیل شد .مهمترین راه انتقال این بیماری ،قطرات تنفسی است و عالئم عبارتند از تب ،سرفه خشک ،تنگی نفس،
خستگی مفرط عنوان شده که در موارد شدیدتر بیماری ،عفونت های ناشی از پنومونی ویروسی ممکن است منجر به سندرم
حاد تنفسی و حتی مرگ شود؛ همچنین بررسی کامل ژنوم این ویروس نشان داده است که با ژنوم کروناویروس سارس ،تقریبا
 %80قرابت دارد.
نتیجه گیری  :با توجه به اینکه بیماری کووید  19از نظر ژنومی شبیه به بیماری سارس است و دارای شباهت در مکانیسم
ورود و عالئم بیماری می باشد؛ بنابراین میتوان از اطالعات ایمونولوژیکی سارس برای طراحی واکسن علیه کووید19
استفاده نمود و همچنین آموزه های آموخته شده از تجربه ی بیماری سارس در زمینه اپیدمیولوژیک و بهداشت عمومی
را تا کسب نتایج قطعی ،بکار گرفت.
واژگان کلیدی  :پاندمی های اخیر ،ویروس کورونا ،کووید ،19سارس تنفسی
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بررسی علل سرطان پستان _مرور نظام مند
لعیا قاسم زاده ،1یکتا محمدی ،2زهره رضایی نژاد

3

. 1دانشجوی کارشناسی  ،رشته هوشبری  ،کمیته تحقیقات دانشجویی  ،دانشگاه ازاد واحد مشهد  ،مشهد  ،ایران
layagh41@yahoo.com
. .2دانشجوی کارشناسی  ،رشته هوشبری  ،کمیته تحقیقات دانشجویی  ،دانشگاه ازاد واحد مشهد  ،مشهد  ،ایران
 . 3عضو هیئت علمی تمام وقت گروه هوشبری  ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه ازاد اسالمی واحد مشهد  ،مشهد  ،ایران

سابقه و هدف  :سرطان پستان خطری است که همه روزه به اشکال مختلف انسان ها را تهدید می کند و بعد از سرطان ریه
دومین عامل مرگ میر در زنان به شمار می رود که دارای عوارض مختلف جسمی و روانی و اجتماعی می باشد  .میزان مرگ و
میر در طی سه دهه اخیر ثابت مانده است که می تواند به علت تشخیص زود هنگام بیماری در مراحل اولیه آن باشد .لذا بر
آن شدیم مطالعه ای مروری در این حوزه انجام دهیم.
مواد و روش ها :مطالعه مروری حاﺿر با بررسی اینترنتی مقاالت فارسی منتشر شده در دو دهه گذشته با کلید واژه های
سرطان ،سرطان پستان،زنال سرطانی در پایگاه های علمی جهاد دانشگاهی ،گوگل اسکالر ،مگ ایران،ایران مدکس انجام شد.
در نهایت  34مقاله یافتیم که در مرحله نخست با بررسی آن ها  22مورد انتخاب و در نهایت  18مورد با توجه به مالک های
مدنظر وارد مطالعه شد.
نتایج :با بررسی مطالعات می توان اینگونه جمع بندی نمود که سرطان پستان منجر به تغییرات دائمی جسمی –روانی –
اجتماعی در فرد می گردد در این بین بیشترین علل سرطان پستان عبارتند ژنتیک ،االینده های هورمون های محیطی (مثل
حشره کش ها) و مواد ارایشی  ،شاخص توده بدنی ) 30( BMIیا بیشتر و بی تحرکی  ،مصرف متوسط الکل  ،سابقه تماس با
افراد سیگاری و مصرف دخانیات  ،شرایط اقصادی پایین و تاخییر تولد اولین فرزند ،سن پایین تر شروع قاعدگی ،سن باالتر
اولین بارداری و سن باالتر بروز یائسگی ،و مصرف برخی از قرص های هورمنی
نتیجه گیری :با توجه به اهمیت سالمت زنان پیشنهاد می شود به منظور کاهش سرطان سینه برنامه های تشویق کننده
استفاده از غذاهای سالم ومفید و دوری از فست فود ها و برنامه های افزایش دهنده فعالیت های فیزیکی ،برنامه های اموزشی
پیشگیری کننده و اموزش های رایگان جهت معاینه بالینی و چکاپ پسبتان برای دختران اراِئه شود ایجاد فرهنگ سازی
جهت انجام ماموگرافی و سونوگرافی برای زنان باالی  30سال زیرا اطالع داشتن از خطرات و زیان های سرطان سینه می
تواند در جهت کاهش این معضل جهانی سودمند باشد .
واژگان کلیدی :سرطان  ،سرطان پستان  ،زنان سرطان
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مدلسازی اثر فلفل قرمز در جلوگیری از گرفتگی عروق قلب
وحید صفری دهنوی ، 1مهران صفری دهنوی ،2عبداهلل صفری دهنوی
 .1دانشجوی دکتری تخصصی ،رشته مهندسی برق ،دانشکده برق ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر( پلی تکنیک) v.safari@aut.ac.ir
 .2دانشجوی دکتری حرفهای ،رشته پزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه آزاد نجف آباد
 .3کارشناسی ارشد ( کادرآموزشی دانشگاه) ،گروه کشاورزی-فرآوردههای بیولوژیک ،آموزشکده کشاورزی شهرکرد ،دانشگاه فنی و حرفهای

زمینه و هدف :با توجه به وجود عوامل بیماریزا و گسترش این عوامل ،بیماریهای قلبی به صورت گسترده در جوامع
مختلف شایع شدهاند .در این حالت این بیماریهای میتواند آسیب زیادی را به انسانها وارد کند؛ به خصوص برای افرادی
که در معرض آلودگی هستند یا غذاهای غیرسالم مصرف میکنند .در این حالت این عوامل موجب گرفتگی عروق قلبی
میشود که بسیار خطرناک هست ،در این حالت یکسری از گیاهان دارویی برای رفع گرفتگی عروق قبلی استفاده میشوند.
در این پژوهش با مدلسازی قلب و محیط به روش مدار معادل آنالوگ الکتریکی میتوان اثرات فلفل را روی عروق قلب
بررسی کرد .بدین صورت که سیستم هیدرولیکی قلب و عروق را با استفاده از المانهای الکتریکی معادلسازی میکنیم،
پس از آن معادالت ریاﺿی به دست میآید و میتوان قلب و تاثیر سایر عوامل را روی آن بررسی کرد .در عمل انجام
بسیاری از آزمایشات روی موجود زنده از جمله قلب انسان خطرناک ،هزینهبر و خالف اصول هست .یکی از اهداف اصلی
مدلسازی این است که میتوان آزمایشاتی که بر روی سیستم اصلی تاثیرگذار هست ،را روی مدل که شبیه سیستم
اصلی هست را با کمترین هزینه انجام داد .در این خصوص میتوان با مدلسازی قلب با المانهای الکتریکی ،آزمایشات
مختلف را روی مدل که شبیه سیستم اصلی( در این پژوهش قلب انسان) انجام داد و با کمترین هزینه اثرات روی مدل
که شبیه سیستم اصلی است را بررسی کرد.
مواد و روشها :در این پژوهش برای مدل سازی سیستم هیدرولیکی قلب انسان و عروق مربوط به آن و بررسی تاثیر
فلفل بر عروق قلب از روش معادل آنالوگ استفاده شده است .در این روش از مدار معادل الکتریکی( مقاومت ،سلف و
خازن) یا معادل مکانیکی ( جرم ،فنر و دمپر) استفاده میشود ،البته در این حالت هدف مدلسازی سیستم هیدرولیکی
قلبی-عروقی هست و سیستم الکتریکی قلب در این پژوهش بررسی نمیشود .در این پژوهش به علت اینکه مدار معادل
آنالوگ الکتریکی کاربردی و متداولتر است و المانهای الکتریکی قادر به مدلسازی سیگنالهای قلبی نیستند و بیشتر
برای مدلسازی سیستمهای هیدرولیکی استفاده میشوند ،برای مدلسازی قلب از روش مدار معادل آنالوگ الکتریکی
استفاده میشود .مدلسازی قلب در پژوهشهایی توسط نویسندگان این پژوهش انجام شده است ،منتها هدف اصلی این
روش بررسی تاثیر فلفل روی عروق قلب و سیستم هیدرولیک گردش خون در عروق قلبی هست .در این خصوص در این
پژوهش ابتدا قلب با المانهای الکتریکی مدل میشود ،سپس سیستم هیدرولیکی عروق مدلسازی میشود و در نهایت
با مدلسازی فلفل ،تاثیر این مورد روی عروق قلب و سیستم هیدرولیکی قلب مورد بررسی قرار میگیرد .در این پژوهش،
برای مدلسازی قلب و تاثیر فلفل روی آن ،ابتدا به تعریف متغیرهای اصلی و ثانویه پرداخته میشود ،سپس متغیرهای
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عرﺿی و عبوری معرفی می شود؛ پس از آن درجه اعتبار مدل ،فرﺿیات مدل مورد بررسی قرار میگیرد و در نهایت مدل
هیدرولیکی قلب و وجود فلفل به صورت توامان بررسی میشود .در نهایت با توجه به مدل به دست آمده راهکارهایی برای
کاهش تاثیر عوامل خطرزا بر قلب ارائه داد و میزان مصرف فلفل مورد نیاز بر اساس مجموعه دادههای موجود را ارئه کرد.
نتایج -1 :مدل سازی سیستم هیدرولیکی قلب انسان با روش مدار معادل الکتریکی -2.تعریف متغیرهای اصلی ،ثانویه،
عرﺿی و عبوری برای سیستم هیدرولیکی قلب و عروق انسان -3 .مدلسازی سیستم الکتریکی قلب انسان با المانهای
الکتریکی -4.مدل سازی فلفل و بررسی تاثیر آن روی سیستم قلب انسان و بررسی نحوه رفع گرفتگی عروق-5.بررسی
راهکارهای کاهش اثر آلودگی روی قلب انسان و تعیین میزان مصرف بهینه فلفل -6.یکی از اهداف اصلی مدلسازی
پیشبینی رفتار سیستم اصلی هست .در این خصوص با ایجاد مدل آنالوگ الکتریکی میتوان عملکرد سیستم هیدرولیکی
قلب و عروق را پیشبینی کرد .هدف اصلی مدلسازی ،انجام تستهایی هست که انجام آنها روی سیستم اصلی هزینهبر
و خطرناک است و با انجام این تستها روی مدل میتوان هزینه را کاهش داد .در این خصوص میتوان به جای تست
روی قلب انسان ،انواع تست را روی مدل قلب انجام داد و نتیجه را مشاهده کرد -7.به دست آوردن یک مدل ریاﺿی
مناسب که به راحتی با اعداد و ارقام کمی قابل تجزیه و تحلیل هست و باعث تحلیل سادهتر نسبت به مدلهای کیفی و
ذهنی میشود.
نتیجه گیری  :در این پژوهش در ابتدا تاریخچهای از تاثیر آلودگی و عوامل خطرزا بر بیماریهای قلبی به خصوص
بیماریهای مربوط به گرفتگی عروق قلب که در این پژوهش بررسی شده ،مورد اشاره قرار گرفت؛ سپس نحوه کلی
مدل سازی مورد بررسی قرار گرفت ،پس از آن نحوه عملکرد سیستم هیدرولیکی قلب و عروق و مدلسازی قسمتهای
قلب با المان های الکتریکی مورد بررسی قرار گرفت .در قسمت بعدی با استفاده از روابط ریاﺿی و تشابه این روابط در
قلب و المانهای الکتریکی ،المان های الکتریکی مشابه قلب معین شد .در این حالت مدل کامل الکتریکی قلب به دست
آمد .در این حالت تاثیر فلفل با استفاده از مدار معادل آنالوگ الکتریکی مورد بررسی قرار گرفت .در این حالت مشاهده
شد که فلفل میتواند موجب کاهش گرفتگی عروق قلب شود .به عالوه در این مدلسازی بیان شد که افزایش میزان
گرفتگی عروق و کاهش ﺿخامت عروقی که خون در آنها جاری هست ،موجب افزایش اینرسی در سیستم هیدرولیکی
قلب و عروق می شود و این افزایش موجب تغییر نوع جریان از الیهای به گردابی میشود که باعث کاهش خون رسانی
میشود .مورد بعدی این است که افزایش گرفتگی عروق موجب کاهش ظرفیت قلب میشود که باعث کاهش خون رسانی
به اندامها میشود .در نهایت با مدلسازی قلب و تاثیر فلفل بر گرفتگی عروق ،میتوان بررسی کرد که چه مقدار فلفل
برای کاهش جزئی گرفتگی قلب نیاز هست .مزیت بعدی این پژوهش ،به دست آوردن یک مدل ریاﺿی هست؛ در مدل
ریاﺿی بر خالف مدلهای ذهنی و کیفی تحلیل بسیار سادهتر هست؛ چراکه با اعداد مشخص و به صورت کمی مواجه
هستیم که تحلیل سیستم را سادهتر میکند و قابلیت تصمیمگیری گستردهتری به ما میدهد.
واژگان کلیدی  :مدلسازی ،قلب انسان ،مدار معادل آنالوگ الکتریکی ،عروق قلبی و تاثیر فلفل ،هیدرولیک
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اپیدمیولوژی ناباروری_ مرور نظام مند
لعیا قاسم زاده،1سید نوید حسینی،2زهره رضایی نژاد

3

. 1دانشجوی کارشناسی  ،رشته هوشبری  ،کمیته تحقیقات دانشجویی  ،دانشگاه ازاد واحد مشهد  ،مشهد  ،ایران
layagh41@yahoo.com
. .2دانشجوی کارشناسی  ،رشته اتاق عمل  ،کمیته تحقیقات دانشجویی  ،دانشگاه ازاد واحد مشهد  ،مشهد  ،ایران
 . 3عضو هیئت علمی تمام وقت گروه هوشبری  ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه ازاد اسالمی واحد مشهد  ،مشهد  ،ایران

سابقه و هدف :افرادی که پس از حداقل یک سال تالش برای بچه دار شدن موفق نمی شوند را نابارور می گویند ناباروری یکی
از مشکالت مهم بهداشتی _درمانی جوامع مختلف محسوب می شود .شیوع باالی این بیماری در دهه های اخیر اهمیت ان را
دوچندان می کند .برای بسیاری از افراد ،ناباروری بحرانی بزرگ است و تاثیرات مخربی بر روحیه و روان ان ها می گذارد .لذا
بران شدیم که مطالعه ای مروری در حوزه اپیدمیولوژی این بیماری انجام دهیم .
مواد و روش ها :مطالعه مروری حاﺿر با بررسی اینترنتی مقاالت فارسی وانگلیسی منتشر شده در دو دهه گذشته با کلید
واژه های ناباروری ،زنان نابارور،مردان نابارور در پایگاه های علمی جهاد دانشگاهی( ،)sidگوگل اسکالر(،)google scholar
مگ ایران(،)magiranایران مدکس و  PubMedانجام شد .در نهایت  35مقاله یافتیم که در مرحله نخست با بررسی آن ها
 25مورد انتخاب و در نهایت  18مورد با توجه به مالک های مدنظر وارد مطالعه شد.
نتایج :مطالعات نشان داد بیش از 3/5میلیون زوج در ایران ناباروری اولیه داشتند و همچنین بیشترین علل ناباروری عفونت ها
و بیماری های منتقله از راه جنسی،فاکتور های محیطی نظیر مصرف الکل ،استعمال دخانیات ،تغذیه ناسالم ،هوای الوده ،چاقی
،اختالل اسپرم واختالل در عملکرد تخمدان بود .همچنین استرس و گستره ای از واکنش های روانی منفی شامل افسردگی
،اﺿطراب ،نگرانی ،کم خوابی یا بد خوابی و استفاده از موبایل ها و لپ تاپ ها نیز در ابتال به ناباروری موثر بودند.
نتیجه گیری :با توجه به نتایج به دست امده و اهمیت وجود فرزند در خانواده و به منظور پیشگیری از ناباروری برنامه های
تشویق کننده استفاده از غذاهای سالم ومفید ،دوری از فست فود ها  ،برنامه های افزایش دهنده فعالیت های فیزیکی و ورزشی
 ،ایجاد سرگمی های مفید جهت به حداقل رساندن استفاده از  RF-EMFها وافزایش پارک ها و فضاهای سبز جهت کاهش
الوگی ها پیشنهاد می شود.
واژگان کلیدی :ناباروری ،زنان نابارور،مردان نابارور
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اپیدمیولوژی ایدز ( _(HIVمرور نظام مند
احسان معلمی ،1سید نوید حسینی ،1زهره رضایی نژاد

2

. 1دانشجوی کارشناسی  ،رشته اتاق عمل  ،کمیته تحقیقات دانشجویی  ،دانشگاه ازاد واحد مشهد  ،مشهد  ،ایران
ehsanmlm98@gmail.com
.2عضو هیئت علمی تمام وقت گروه هوشبری  ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه ازاد اسالمی واحد مشهد ،مشهد ،ایران

سابقه و هدف  :سندرم نقص ایمنی اکتسابی) (HIVیکی از مهمترین بیماریهای همه گیر در جوامع مختلف است .از آغازهمه
گیری بیماری تا کنون ،حدود71میلیون نفر به ویروس نقص ایمنی اکتسابی) (HIVآلوده شده اند وحدود34میلیون نفر بر اثر
ابتال به  HIVدر گذشته اند.آگاهی نسبت به ایدز و راه های انتقال آن  ،گامی اساسی و ﺿروری در پیشگیری محسوب می شود.
هدف از این مطالعه بررسی اپیدمیولوژی بیماری ایدز می باشد.
مواد و روش ها :مطالعه مروری حاﺿر با بررسی اینترنتی مقاالت فارسی منتشر شده در از سال  1380تا 1399با استفاده از
کلید واژه های اپیدمیولوژی،ایدز ،اچ ای وی و در پایگاه های علمی جهاد دانشگاهی( )sidو مگ ایران( )magiranانجام شد.
درنهایت 65مقاله یافتیم که پس از سه مرحله غربالگری24مورد معیار های ورود به مطالعه را داشتند.
نتایج :بر اساس مطالعات انجام شده مبتالیان به اچ آی وی در ایران برابر 36571نفر بودند از این شمار 8311نفر فوت کرده
اند و 11964نفر به مرحله آخر بیماری یعنی ایدز وارد شده اند .بر اساس این آمار 84%مبتالیان مرد و 16%زن بودند 54%،موراد
ثبت شده در گروه سنی21تا 25سال قرار داشتند .هم اکنون آمیزش جنسی محافظت نشده عامل اصلی انتقال بیماری در ایران
می باشد.
نتیجه گیری :با توجه به نتایج به دست امده انتقال این بیماری به علت آگاهی کم مردم درباره ایدز و روش های پیشگیری و
درمان آن است که میتوان با آموزشهای مداوم از انتقال هرچه بیشتر آن جلوگیری کرد .یکی دیگر از راه های انتقال ایدز اعتیاد
تزریقی است که پیشنهاد میشود آموزشهای مداوم و تشخیص زودهنگام بیماران جهت کنترل بیماری مورد توجه قرار گیرد.
واژگان کلیدی :اپیدمیولوژی ،ایدز  ،اچ ای وی،
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سیمای اپیدمیولوژیک بیماران سرطانی زیر  18سال دریافت کننده خدمات طب تسکینی در
استان گلستان در سالهای 1394-1398
پویان اسدی ،1عبدالرحیم حزینی ،2جلیل شجاعی ،3معصومه لندرانی ،4حلیمه درویشی ،5ملینا مازندرانی
.1مرکز تحقیقات بهبود کیفیت مراقبتهای ویژه ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .2فوق تخصص انکولوژی و طب تسکینی ،مرکز طب تسکینی دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
.3دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
.4باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد گرگان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرگان ،ایران
.5باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد گرگان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرگان ،ایران
.6گروه روانشناسی بالینی ،واحد ساری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساری ،ایران psychovidss@gmail.com

زمینه و هدف  :امروزه با پیشرفت علم پزشکی و تکنولوژی مربوط به آن ،به تدریج سرطان در کودکان و نوجوانان از
یک بیماری حاد و کشنده به یک بیماری مزمن تبدیل شده و میزان بقاء افزایش یافته است .در حال حاﺿر بیشتر از50
درصد از کودکانی که از سرطان رنج میبرند ،حدود  5سال یا بیشتر زنده میمانند و به مرحله بزرگسالی میرسند (.)1
علیرغم افزایش میزان بقاء ،سرطان شرایط تهدیدکننده زندگی را فراهم کرده و تغییرات اساسی را در کیفیت زندگی
کودکان ،نوجوانان و خانواده بوجود میآورد .عالوه بر این ،عوارض جانبی منفی ناشی از خود بیماری و درمانهای آن،
پیامدهای منفی طوالنی مدتی را در بدنبال دارد ،طوریکه حتی بعد از پایان درمان نیز عملکرد عاطفی و روانی کودکان و
نوجوانان متاثر میشود ( .)2هدف این مطالعه ،بررسی اپیدمیولوژیک بیماران سرطانی زیر  18سال مراجعه کننده به مرکز
مراقبتهای حمایتی-تسکینی در انجمن بیماران سرطانی و صعب العالج مهر گلستان در شهر گرگان از سال  1394تا
 1398بوده است.
مواد و روش ها  :این مطالعه از نوع توصیفی-مقطعی بوده و اطالعات الزم ابتدا با کسب رﺿایت آگاهانه از بیماران
سرطانی و سپس با مراجعه به پرونده آنان که از سال  1394تا  1398به مرکز مراقبتهای حمایتی تسکینی استان
گلستان واقع در شهر گرگان مراجعه کرده بودند ،استخراج شده است.
نتایج  :در این مطالعه 50 ،بیمار مبتال به انواع سرطان در ردهی سنی  1تا  18سال شناسایی شدند که  17نفر ()%34
آنها زن و  33نفر ( )%66آنها مذکر بودند .سرطان خون با بیشترین فراوانی یعنی  26بیمار ( )%52و سرطان تخمدان و
روده ،کمترین فراوانی یعنی  1بیمار ( )%2را شامل شدند 35 .بیمار ( )70%در شهر و  15بیمار ( )%30در روستا ساکن
بودند .والدین  29بیمار ( )%58دارای منزل شخصی و والدین  21نفر از آنان ( )%42در منزل استیجاری سکونت داشتند.
تمام بیماران مورد بررسی ،مجرد بودند 14 .بیمار ( )%28سابقه خانوادگی ابتال به سرطان را ذکر کرده بودند .گروه سنی
 6تا  10سال با  20بیمار ( )%40بیشترین موارد ابتال را به خود اختصاص داده بود .برحسب تفکیک سال رجوع بیماران
به مرکز ،از سال  1394تا  1398به ترتیب  %28 ،%18 ،%14 ،%20 ،%20از بیماران سرطانی به مرکز مراقبتهای حمایتی-
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تسکینی استان گلستان مراجعه کردند که از بین آنان  1نفر به علت کهولت سن والدین و  1نفر به علت فوت مادر مبتال
به سرطان ،خانهدار و  2مورد نیز کارگری میکردند .از نظر ملیت یک بیمار ،افغانی ( )1%و بقیه ،ایرانی بودند .از لحاظ
تنوع قومیت 10 ،بیمار ( )%20ترکمن 10،بیمار ( )%20سیستانی 1 ،بیمار ( )1%کرد و  28بیمار ( )%56فارس بودند1 .
بیمار ( )2%فاقد بیمه و  49بیمار ( ،)98%بیمه داشتند.
نتیجه گیری  :نظر به اینکه در استان گلستان قومیتهای مختلف با فرهنگهای متفاوت زندگی میکنند و همچنین
احتماال همه کودکان و نوجوانان مبتال به سرطان در سطح استان گلستان به این مرکز ارائه دهنده خدمات طب تسکینی
مراجعه نکردند ،لذا این تعداد ،آمار واقعی کودکان و نوجوانان مبتال به سرطان در استان گلستان نبوده و جهت ارزیابی
کامل سیمای اپیدمیولوژیک در بیماران این ردهی سنی ،انجام پژوهشهای بیشتر و مرتبط در این حوزه ،ﺿروری به نظر
میرسد.
واژگان کلیدی :سرطانهای کودکان و نوجوانان ،خدمات حمایتی-تسکینی ،کانون مهر گلستان ،استان گلستان
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Data-based analysis, modelling and forecasting of the COVID-19 outbreak
in Iran
Mohebat Vali1, Farzaneh Kasraei 2
1. Student Research Committee, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
2.Student Research Committee, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
medic941yk@gmail.com

Background: The rapid spread of COVID-19 virus from China to other countries and
outbreaks of disease require an epidemiological analysis of the disease in the shortest time
and an increased awareness of effective interventions. Thus, this study aimed to determine
the epidemic trend and prediction of COVID-19 in Iran, Based on joinpoint regression
model.
Material and Methods: We collected the incidence and mortality of COVID-19 in 31.12.2019
to 17.10.2020 in Iran from official websites. We used the joinpoint regression to report annual
percent change incidence and mortality. Also, we predicted the incidence and mortality of
COVID-19 from 17.10.2020 to 31.12.2020 by formula and AAPC.
Results: Between 31.12.2019 to 17.10.2020, the average annual percent change for Iran of
incidence COVID-19 1.38% (95% CI 1.11 to 1.65) and mortality 1.68% (95% CI 1.32 to 2.04).
If no action is taken to control the disease, Incidence of COVID-19, to 31.12.2020 Reaches
12724 person and mortality of COVID-19, 925 person.
Conclusions: The most important point is to emphasize the timing of the epidemic peak,
hospital readiness, government measures and public readiness to reduce social contact. In this
study, estimations (incidence and mortality rate) were made based on joinpoint regression
model. If enforcement and public behavior interventions continue with current trends, the
COVID-19 epidemic will be Enormous increase until December 31, 2020 in Iran.
Keywords: Forecasting, COVID-19, Iran
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Mental health status in nurses of Bandar Abbas hospital
Mohammad amin masoumi1, Zeinab sadat moosavi fard2, ashraf beirami2
shekufe zaree2
1. BSc in Nursing, Department of Nursing, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University,
Bandar Abbas, Iran. aminnurse2035@yahoo.com
2.Faculty of nursing, Department of Nursing, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University,
Bandar Abbas, Iran.

Background: The health of nurses as care providers affects the quality of care provided
by them to patients.The aim of this study was to investigate some aspects of nurses' mental
health status.
Material and Methods: In this descriptive cross - sectional study, 200 nurses (95 males
and 105 females) were surveyed by multistage sampling method. Data collection tools
were demographic questionnaire and questionnaire. Mental health 28 general health
questions with Likert scoring method.
Results: 14% of nurses had some degree of mental health disorder. The prevalence of the
disorder was higher in women than men. Also, the mean scores of nurses on the scale of
social dysfunction were higher than other cases. There was a statistically significant
relationship between the prevalence of suspected cases of mental disorder and variables
of gender, marriage, overtime, and work history.
Conclusions: The study of the mental health status of nurses provides valuable
information in the field of prevention planning at various levels, continuing education,
periodic examinations of employees, treatment and prevention of mental disorders in
policy makers, planners and managers of health systems in the country.
Keywords: Mental Health, Nurse, General Health Questionnaire
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Brucellosis Trend in West of Iran during the last decade; Applying
Joinpoint Regression Model to Detect the Change in Trend of Brucellosis
Incidence rate; 2010-2019
Fatemeh Shahbazi1
1.PhD student in Epidemiology, Department of Epidemiology, School of Public Health, Hamadan
University of Medical Sciences, Hamadan, Iran. Shahbazif2017@gmail.com

Background: Brucellosis is still one of the fundamental issues for public health and the
economy in many developing countries such as Iran. This study aims to describe the
epidemiological features of brucellosis and investigate its trend in Nahavand County in
western Iran.
Material and Methods: This cross-sectional study was conducted on all confirmed brucellosis cases over the period
between 2010 and 2019 in Nahavand County. We use a crude incidence rate per 100,000 persons and carried out a Joinpoint regression

Also, Binary logistic regression was used to
estimate the effects of background characteristics and recurrent brucellosis.
Results: In total, 1782 cases of brucellosis were reported. The incidence of brucellosis
increased from 27.2 per 100,000 populations in 2010 to 157.45 per 100,000 populations in
2019. The mean age of the cases was 37.22 ± 18.01 yr, they were predominantly male that
living in rural areas. History of contact with an infected animal and consuming unpasteurized
dairy products were observed in 79.30% and 68.73%, respectively. Logistic regression model
using the forward stepwise method showed that female sex (adjusted odds ratio (AOR) 1.21,
95% confidence interval (CI): 1.12-1.54), age ≥55 years (AOR 4.53, 95% CI: 2.18-7.35), using
unpasteurized dairy products (AOR 1.23, 95% CI: 0.94-1.42), and winter season (AOR 1.28,
95% CI: 1.06-1.88).
Conclusions: Health-related interventions need to empower communities at risk, especially
young men in rural areas. Public health promotion is needed for control of risk factors in these
areas.
Keywords: Brucellosis, Epidemiology, Recurrence, Trend, Iran
analysis to describe the brucellosis trend overt the study period.
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تاثیر آموزش به پرستاران در نحوه پیشگیری ،کنترل و مقابله با عفونت های بیمارستانی
سیده سارا حسینی پاکدامن کویشاهی ،1سیده سانیا حسینی پاکدامن

2

.1دانشجوی کارشناسی ،رشته پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی ایران sr.hoseiny7@gmail.com

.2دانشجوی کارشناسی ،رشته پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی گیالن

زمینه و هدف  :امروزه عفونت های بیمارستانی به یکی از اصلی ترین معضالت بهداشتی تبدیل شده است که ساالنه
هزینه های زیادی بر دوش فرد و جامعه می گذارد .ساالنه حدود  7/1میلیون عفونت بیمارستانی در دنیا رخ می دهد.
مطالعات نشان می دهد که یکی از علل اصلی ایجاد عفونت های بیمارستانی عدم دانش و نگرش مناسب پرستاران در
حوزه پیشگیری ،کنترل و مقابله عفونت های بیمارستانی است.
مواد و روش ها  :در این مطالعه مروری ،مقاالت فارسی با کلید واژه های عفونت بیمارستانی و یا آموزش پرستاران در
حوزه پیشگیری ،کنترل و مقابله با عفونت بیمارستانی ،مورد بررسی قرار گرفتند .این مقاالت از طریق جستجو در پایگاه
اطالعاتی  SIDبدست آمدند.
نتایج  :نتایج مرور مطالعات ذکر شده نشان می دهد که ارائه آموزش های مداوم و با کیفیت برای افزایش تقویت نگرش
پرستاران در کنترل عفونت های بیمارستانی نقش مهمی ایفا می کند .طبق مطالعات پیشین ،فقط حدود  10درصد از
پرستارانی که در بیمارستان های مربوط به دانشگاه های علوم پزشکی مشغول به کار هستند ،دانش کافی و عملکرد
مناسب برای پیشگیری ،کنترل و مقابله عفونت های بیمارستانی دارند و حدود نیمی از کادر پرستاری سطح نگرش و
دانش آن ها در زمینه پیشگیری ،کنترل و مقابله با عفونت بمارستانی در حد متوسط بود که این مهم خود نشان دهنده
پایین بودن میانگین دانش پرستارن کشور در این حوزه می باشد.
نتیجه گیری  :بهتر است آموزش مجازی و آموزش از طریق سخنرانی را به صورت تلفیقی برای آموزش دانشجویان و پرستاران
بکار گرفت .باید بعد از گرفتن آزمون های استاندار از کادر پرستاری ،نمرات بدست آمده را در ارزیابی پرستاران دخالت داد و
سبب ارتقا آنان شد .می توان با آموزش به دانشجویان و پرستاران و گرفتن آزمون پیش از ورود به بالین از میزان آگاهی آن ها
مطلع شد و در صورت پایین تر بودن از حد استاندارد ،به آن ها آموزش های الزم را ارائه داد.
واژگان کلیدی  :آموزش ،پرستاران ،عفونت ،عفونت بیمارستانی
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مطالعه ی اپیدمیولوژیک بیماری تب مالت شهرستان شهرکرد (استان چهارمحال و بختیاری)
طی سالهای  96الی 98
تانیا محرری ،1زینب احمدی

1

.1دانشجوی کارشناسی پیوسته بیولوژی وکنترل ناقلین بیماری ها ،دانشکده ی بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
taniamhrry@gmail.com

زمینه و هدف  :بیماری تب مالت از جمله مهم ترین بیماری های مشترک انسان و دام می باشد که در جهان علی الخصوص
در ایران حائز اهمیت است و از جمله مهم ترین بخشهای ایران از نظرابتال به این بیماری شهرستان شهرکرد به شمار می آید.
در این مطالعه به بررسی ویژگی های اپیدمیولوژیک مبتالیان به این بیماری در سالهای 96الی  98پرداخته شده است.
مواد و روش ها :این مطالعه به صورت توصیفی و گذشته نگر بر روی کلیه مبتالیان به بروسلوزیس در سالهای  96الی 98
انجام شده است .اطالعات مربوط از پرونده های این بیماران که در مرکز بهداشت شهرستان شهرکرد ثبت شده بود به دست
آمده و سپس اطالعات با نرم افزار  spssتجزیه وتحلیل گردید.
نتایج :درمجموع سالهای  97 ، 96و 98تعداد  63مورد ابتال گزارش شد که در این بین 42مرد ( )%67و 21نفر زن( )%33بودند.
تعداد مبتالیان منطقه ی شهری ( )%82با اختالف بیشتر از منطقه ی روستایی گزارش شدند .رده ی سنی 30الی 50سال با
 %46از کل جمعیت  ،بیشترین گروه مبتال بودند .از لحاظ شغلی دامداران با  %30و زنان خانه دار با  %28بیشترین و کودک با
یک مورد گزارش( )%1کمترین گروه مبتال بودند .حدودا همه ی افراد سابقه ی مصرف فراورده های لبنی غیر پاستوریزه را
داشتند( )%97و  %52از افراد دارای سابقه ی تماس با دام بودند.
نتیجه گیری :با توجه به قابل انتظار بودن درگیری قشر دامدار با این بیماری و درصد قابل توجه ابتالی زنان خانه دار ،انتظار
می رود با هماهنگی بیشتر مرکز دامپزشکی و مرکز بهداشت استان جهت واکسیناسیون دام ها و انجام اموزش های الزم به قشر
در معرض ،از ابتالی هر ساله به این بیماری مهم کاسته شود.
واژگان کلیدی :اپیدمیولوژی ،تب مالت  ،ایران  ،استان چهارمحال و بختیاری  ،شهرکرد
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بررسی عوامل مرتبط با کشندگی بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو طی سالهای 1391تا
 1398در استان سیستان و بلوچستان
موسی پاکمنش ،1دکتر ابوالفضلپاینده ،2دکتر مجید سرتیپی

3

.1دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،زاهدان ،ایران
.2استادیار آمار زیستی ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،زاهدان ،ایران Payandeh61@gmail.com
. 3استادیار اپیدمیولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،زاهدان ،ایران

زمینه و هدف :بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو ،از درصد کشندگی باالیی برخوردار بوده و در ایران اندمیک می باشد.
درمان حمایتی ،اساس درمان این بیماری را تشکیل داده و در حال حاﺿر واکسن موثر و ایمنی برای انسان وجود ندارد .همچنین
طبق گزارش ها ،بروز بیماری در سالهای اخیر در کشور بخصوص در استان سیستان وبلوچستان افزایش داشته است .این مطالعه
با هدف ،تعیین عوامل مرتبط با کشندگی بیماران مبتال به تب خونریزی دهنده کریمه کنگو طی سالهای1391تا 1398در استان
سیستان وبلوچستان اجرا شد.
مواد و روش ها :این مطالعه از نوع مقطعی (توصیفی و تحلیلی) بود .دادهها با روش سرشماری جمعآوری شدند .تعداد کل
نمونهها  286بیمار بودند .ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته ای بود که با استفاده از اطالعات ثبت شده در
پورتال کشوری مدیریت بیماری های واگیر و پرونده خانوار بیماران وتماس تلفنی با بیمار یا سایر اعضای خانوار او تکمیل شد.
داده ها با استفاده از آزمون های کای دو ،تی و من  -ویتنی و همچنین مدل رگرسیون لوجستیک تجزیه وتحلیل شدند .سطح
معناداری کمتر از  %5درنظر گرفته شد.
نتایج :میانگین سنی بیماران  32.4±4.12سال بود %93.6 .بیماران مذکر بودند .میانگین سنی بیماران فوت شده و بهبودیافته
به ترتیب  36.1و  32.1سال بود .همچنین  %64.3آنها در شهر زندگی می کردند .میانگین میزان تحصیالت فوت شدگان و
بهبود یافتگان از بیماری به ترتیب  3.7و  6.5سال بود .از بین کل بیماران %6.3 ،آنها فوت شده بودند.در مجموع  %10.6از
بیماران مونث و  %5.4ازبیماران مذکر فوت شدند .بیشترین بروز بیماری در ماههای مرداد ،خرداد و اردیبهشت بود .بیشترین
درصد ابتال به بیماری در گروه شغلی قصابان وکارگران کشتارگاه با 47.6کمترین درصد ابتال در گروه شغلی آزاد با 0%.7بود.
% 99.3بیماران تب داشتند و همچنین  34%.6آنها عالئم خونریزی را داشتند .بین مصرف ریباویرین و کشندگی از بیماری
رابطه معنی دار آماری وجود داشت ).(P = 0.01
نتیجه گیری :براساس اطالعات بدست آمده ،مصرف داروی ریباویرین باعث بهبود بیماران می شود .آموزش به گروههای
درمعرض خطر بیماری مانند قصابان ،کارگران و جوانان ،در پیشگیری از ابتال به بیماری و مرگ موثر است.
واژگان کلیدی  :تب خونریزی دهنده کریمه کنگو -فوت شده -بهبود یافته
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عوامل مرتبط با پیش آگهی بیماری کووید :19-یک مرور ساختار یافته
سعید فالح ،1سجاد رحیمی پوردنجانی ،2وحیده رئیسی ،3مرتضی رجبیان

4

 .1دانشجوی دکتری ،رشته اپیدمیولوژی ،مرکز تحقیقات مدیریت سالمت و توسعه اجتماعی ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،گرگان،ایران
 . 2دانشجوی دکتری ،رشته اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
sajadrahimip@gmail.com

 .3پزشک عمومی .مرکز بهداشت شهرستان کردکوی ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،گرگان،ایران
 .4دندانپزشک عمومی .مرکز بهداشت شهرستان کردکوی ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،گرگان،ایران

زمینه و هدف  :کووید  19با نام علمی  SARS-CoV-2یک ویروس مشترک بین انسان و حیوان از خانواده کورونا
ویروس ها است که با توجه به نوپدید بودن آن ،در این مطالعه تالش شده است با مرور منابع علمی مختلف و تلفیق نتایج
آنها اطالعات جامعی در ارتباط با عوامل اثر گذار بر پیش آگهی بیمار  COVID-19ارائه گردد.
مواد و روش ها  :این مطالعه مروری همه جانبه بر روی عوامل مرتبط با پیش آگهی بیماری کوید  19انجام شد .در
این مطالعه از کلید واژه های " " SARS-CoV-2 "،"2019-nCoV" ،"COVID-19و ""Coronavirus 2019
در پایگاهای اینترنتی " BioRxiv ، " Google Scholar" ، "Scopus" ،"PubMed" , "Web of Scienceو
 Medrxivجهت یافتن مطالعات مرتبط استفاده شد و پس از ارزیابی کیفی مطالعات از دستاورد های آنها جهت تلفیق
نتایج استفاده شد.
نتایج  :مردان ،بیماران باالی  70سال و همچنین نوزادان و کودکان جوان تر ،افراد مبتال به بیماریهای زمینه ای ،افراد
دارای گروه خونی  ، Aبیمارانی که در سیر بیماری خود دچار کاهش شدید سطح پالکت می شوند و همچنین بیماران
مناطق توسعه نیافته که به خدمات مناسب بهداشتی درمانی دسترسی ندارند نسبت به سایر بیماران مرگ و میر باالتری
دارند.
نتیجه گیری  :سالمندان و نوزادان مخصوصا آندسته که از جنسیت مذکر برخوردارند ،افراد دارای بیماریهای زمینه ای
و افراد دارای گروه خونی  Aنسبت به سایر افراد جامعه در صورت ابتال به بیماری پیش آگهی بد تری دارند لذا پیشگیری
اولیه باید بطور خاص در موورد آنان رعایت گردد .همچنین با افزایش دسترسی ها به خدمات بهداشتی درمانی مطلوب
می توان از میزان مرگ و میر بیماران مبتال به کووید  19کاست.
واژگان کلیدی  :مرور ساختاریافته ،پیش آگهی ،کووید19-
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ارزیابی اثربخشی غربالگری تلفنی جمعیت در کنترل همه گیری بیماری ناشی از کووید19-
سعید فالح ،1سجاد رحیمی پوردنجانی ،2وحیده رئیسی ،3مرتضی رجبیان

4

 .1دانشجوی دکتری ،رشته اپیدمیولوژی ،مرکز تحقیقات مدیریت سالمت و توسعه اجتماعی ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،گرگان،ایران
 . 2دانشجوی دکتری ،رشته اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
sajadrahimip@gmail.com

 .3پزشک عمومی .مرکز بهداشت شهرستان کردکوی ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،گرگان،ایران
 .4دندانپزشک عمومی .مرکز بهداشت شهرستان کردکوی ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،گرگان،ایران

زمینه و هدف  :کووید  19نام اختصاری ویروسی است که بعنوان عامل طغیان یک بیماری حاد تنفسی در چین کشف
شد .این طغیان در مدت بسیار کوتاهی تبدیل به یک پاندمی شد و راه کار های متفاوتی در کشورهای مختلف دنیا جهت
کنترل این پاند می اتخاذ شد .یکی از این راهکار ها غربالگری تلفنی جمعیت عمومی جهت تشخیص و جداسازی سریع
بیماران بود .لذا در این مطالعه سعی شده است اثربخشی این راهکار مورد ارزیابی قرار گیرد.
مواد و روش ها  :این مطالعه بصورت مورد شاهدی بر روی سه گروه از افراد ،افرادیکه دچار مرگ از بیماری ناشی از
کووید 19-شدند ،افرادیکه دچار بیماری ناشی از کووید 19-شده اما بهبود یافته بودند و افراد سالمی که به این بیماری
مبتال نشده بودند .از رگرسیون الجستیک جهت محاسبه نسبت شانس تطبیق شده استفاده شد.
نتایج  :نسبت شانس غربالگری در افراد مبتال به بیماری (فوت شده یا بهبود یافته) در مقایسه با شانس غربالگری در
افراد سالم ،تعدیل شده برای متغیر شغل ،سطح تحصیالت ،سن و جنس برابر  0.242بود)p=0.36( .
نتیجه گیری  :غربالگری تلفنی جمعیت جهت کنترل اپیدمی بیماری حاد تنفسی ناشی از کووید  19از اثربخشی
برخوردار نمی باشد.
واژگان کلیدی  :غربالگری تلفنی ،پیش آگهی ،کووید19-
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Age-specific incidence rate of leukemia in children under 14 years of age in
Iran: an updated a systematic review
Sajjad Rahimi Pordanjani1, Saeid Fallah2, Vahide Raeisi3, Morteza Rajabian4
1. PHD student, Department of Clinical Epidemiology, School of Public Health, Shahid Beheshti
University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2. PHD student, Health Management and Social Development Research Center, Golestan University
of Medical Sciences, Gorgan, Iran. S.fallah@goums.ac.ir
3. General physician, Health Centers of Health Deputy, Golestan University of Medical Sciences,
Gorgan, Iran
4. General Dentist, Health Centers of Health Deputy, Golestan University of Medical Sciences,
Gorgan, Iran

Background: Cancer is the second leading cause of death in children aged 0-14 years after
unintentional trauma and leukemia is the most prevalent type of cancer in children. The aim of
this study is to evaluate the age-specific incidence of leukemia in under children under 14 years
of age in Iran through a meta-analysis.
Material and Methods: The present study is a systematic review and meta-analysis of
leukemia in Iranian children aged 0-14 years between 1950 and 2019. To access reviews
conducted in Iran, we searched articles published in Iranian databases including Iran
Biomedical Journals (Iran Medex), Country Magazines Database (Mag Iran), and Scientific
Information Database (SID) and international databases such as Google Scholar and PubMed.
The quality of articles was evaluated using the guidelines checklist for critically appraising
studies of prevalence or incidence of a health problem.
Results: A total of 382 articles were identified in the search phase, of which 367 were excluded
in the quality assessment process based on inclusion criteria, and finally 15 studies carried out
in different areas of Iran were included in our meta-analysis. The crude incidence rate in the
total population using Random effect model was estimated at [29.29 (CI% 95 25.74 - 32.84)]
in one million children aged 0-14 years. This rate was [34.72 (CI% 95 28.85- 40.59)] in boys
and [24.89 (CI% 95 20.28-29.5)] in girls per one million children aged 0-14 years. According
to the results, three provinces of Fars (51.48), Golestan (40.86) and Qazvin (35.82) had the
highest prevalence of leukemia in children aged 0-14 years, respectively.
Conclusions: Given that the incidence of leukemia in boys is higher than in girls and it is more
drastic in some Iranian provinces, further attention should be dedicated to risk factors in this
group and in these areas of the country to help curb the incidence of this disease in children.
Keywords: Leukemia, Incidence, Children, Iran, Meta-analysis
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بررسی راهکارهای جلوگیری از ویروس کرونا
مریم مموئی

1

. 1دانشجوی کارشناسی پرستاری دانشکده پیراپزشکی بهبهان ،بهبهان ،ایران

mammoyi@yahoo.com

زمینه و هدف :طبق اعالم سازمان جهانی در پایان سال 2019درچین،نوع جدیدی از کروناویروس با نام علمی SARS-COV-
 2به عنوان عامل ایجاد کننده ی یک بیماری تنفسی جدید معرفی گردید .با گسترش بسیار سریع این بیماری و سرعت باالی
سرایت آن در چین وسایر نقاط دنیا به خصوص در حال حاﺿر با درگیر شدن کشورمان نگرانی و ترس زیادی در بین مردم به
وجود آمده است.هدف از این مطالعه بررسی راهکارهایی برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا می باشد.
مواد و روش ها :این مطاله مروری،از طریق جستجو در پایگاه های اطالعاتی  Scopus،PubMedوموتورهای جستجوی
 BioRxiv،Google scholarبا استفاده از کلید واژه هایی نظیر”COVID-"،”2019-nCoV”،”Coronavirus
"19و" "SARS-CoV-2به دست آمده اند.در جستجوی اولیه از مقاالت چاپ شده تا فوریه 32 ،2020مقاله انتخاب شدکه پس
از ارزیابی و بررسی متن کامل مقاالت 26 ،مقاله شرایط الزم برای شرکت در مطالعه حاﺿر دارابودند .معیار ورود به این مطالعه
،مقاله های انگلیسی چاپ شده در زمینه عفونت کرونا ویروس جدید ومعیار خروج مقاالت غیرمرتبط با کرونا ویروس بوده است.
نتایج :طبق نتایج تحقیقات اخیر،مسیر اصلی انتقال این ویروس از طریق استنشاق قطرات تنفسی آلوده ،تماس نزدیک با فرد
مبتالیا تماس با ترشحات فرد بیمار میباشد قطرات تنفسی آلوده از طریق سرفه یا عطسه فرد مبتال در محیط منتشر شده و در
دهان یا بینی افرادی که در نزدیکی فرد بیمار قرار دارند فرود آمده و سپس به داخل ریه ها منتقل میشود.احتمال ابتالی فرد
به  COVID-19از طریق لمس شی یا سطح آلوده نیز وجود دارد لذا با توجه به نبود درمان استاندارد وواکسن موثر برای کرونا
ویروس جدید،بهترین راه در شرایط حاﺿر اجتناب از آلودگی و جلوگیری از انتشار آن است.
نتیجه گیری :اپیدمی کرونا ویروس جدید در مقایسه با کرونا ویروس های قبلی در انسان گسترده تر بوده که این موﺿوع بیانگر
قدرت سرایت فوق العاده باالی این ویروس است.در حال حاﺿرپیشنهاد میشود برای کنترل عفونت مواردی مانند مسافرت نکردن
به مناطق اپیدمیک،شست و شوی مکرر دست ها با آب و صابون به مدت 20ثانیه،عدم مصرف گوشت وتخم مرغ نیم پز،ﺿد
عفونی کردن سبزیجات خام ،اقدامات محافظتی و بهداشت فردی رعایت شود.
واژگان کلیدی :سارس کرونا ویروس،2-کرونا ویروس جدید،کرونا ویروس،2019کووید19-
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The study of esophageal cancer risk factors in Golestan in 1396; A review
article
Niloofar Ghoorchi 1, Dr Farideh kouchak 2, Sara kazemnezhad 1
1. Medical Students, Department of Community Medicine, Golestan University of Medical Sciences,
Golestan, iran
2 .Assistance Professor, Department of Community Medicine, Faculty of Medicine, Golestan
University of Medical Sciences, Golestan, iran faridehkouchak@yahoo.com

Background: Esophageal cancer is the 3rd common cancer and 6th cancer related death in
the world. The high incidence of this cancer in some parts of the world can relate the
esophageal cancer with genetic and environmental factors. North of Iran is one of these areas
and in all reports, the incidence of esophageal cancer in Turkmens is higher than other folks.
The purpose of this review article is the study of esophageal cancer risk factors in Golestan
province.
Material and Methods: keywords (esophageal cancer, Golestan, Iran, risk factors) in
websites "Pubmed, Nature, SID" Were searched and 11 articles were found.
The relations of esophageal cancer in Golestan with inappropriate methylation of tumor
suppressor genes (p14, p15, p16) and silence and reduction of gene expression, MAGE1
Antigen, MAML1 protein, family relations, hardness of drinking water, food pattern (drinking
hot tea and low intake of fruits and vegetable and dairy), smoking and drinking alcohol,
bacterial infections (like H. pylori), EBV, economic factors like poverty, concentration of
silicon in wheat flour and selenium soil were studied.
Results: Inappropriate methylation of tumor suppressor genes, MAGE1 Antigen, MAML1
protein, family relations, food pattern, smoking and opium consumption, drinking alcohol,
H.pylori ,EBV, poverty and selenium soil have significant relations with esophageal cancer but
there are no relationships with concentration of silicon in wheat flour , hardness of drinking
water and esophageal cancer.
Conclusions: Changes in lifestyle may be expected to increase esophageal cancer incidence.
Therefore, appropriate interventions should be designed and implemented.
Keywords: esophageal cancer, Golestan, Iran, risk factors
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Epidemiological Study of Neonatal Mortality in Hospitalized Neonates in
The Neonatal Intensive Care Unit of Hamadan Medical - educational
Hospitals in 2018
Mehrdad Maleki Jamasbi 1, Hiva Azami 2, Seyedeh Hadis Ebrahimi Neshat 3,
Kamran Alipour 4, Fatemeh Jahani 3, Sajjad Amiri Bonyad 4
1. Faculty Member, Department of Nursing Education, School of Nursing and Midwifery, Hamadan
University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
2. Faculty Member, Department of Medical - Surgical Nursing, School of Nursing and Midwifery,
Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
3. Bachelor Student of Midwifery, Student Research Committee, Hamadan University of Medical
Sciences, Hamadan, Iran
4. Bachelor Student of Nursing, Student Research Committee, Hamadan University of Medical
Sciences, Hamadan, Iran
5. Sajjad Amiri Bonyad, Student Research Committee, Hamadan University of Medical Sciences,
Hamadan, Iran sjdamr98@gmail.com

Background: Neonatal mortality rate has declined in the last decade. however, the trend of
these deaths in our country is much higher than developed countries. Therefore, it is important
to study the epidemiological indicators in the field of mortality. In this regard, the present study
was conducted with the aim of epidemiological study of neonatal mortality in hospitalized
neonates in the neonatal intensive care unit of Hamadan medical- educational hospitals in 2018.
Material and Methods: In this retrospective descriptive cross-sectional study, the information
of all neonates hospitalized and died for one year in the neonatal intensive care unit in Hamadan
Educational - medical Hospitals in 2018 years, by census method, was extracted from the
Patients medical records by using a checklist from a researcher-made questionnaire. Data were
analyzed by descriptive statistical test and SPSS 21 software.
Results: From 2156 hospitalized, 109 patient died, that the highest mortality rate was among
the result of cesarean section neonates (68.9%), with APGAR score of 0-7 (82.6%), without
congenital malformations (66.1%), weighting less than 1500 grams at birth (48.6%), in the
gestational age 32-38 weeks (39.44%). Based on the results, most of the dead were single-day
neonates, male, with head circumference 35 cm, at the age of 18 to 35 the mother, in diploma
and urban mothers, with no history of previous neonate death, stillbirth, smoking and mental
illness.
Conclusions: Due to the high mortality rate in neonates, especially single-day neonates,
premature, weighting less than 1500 grams at birth and the result of cesarean section neonates,
to reduce this rate as much as possible, effective and timely attentions and actions such as
prenatal training for pregnant mothers is necessary.
Keywords: Epidemiology, Mortality, Neonatal intensive care
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Epidemiological Study of Mortality Caused by Road Accidents in the
Intensive Care Unit of Besat Educational-medical Hospital in Hamadan
City During Nowrouz Holidays 2018
Hiva Azami1, Mehrdad Maleki Jamasbi2, Mina Mohammadpour Bayati3, Zahra
Bakhtiari3, Shiva Mohammadpour Bayati4, Sajjad Amiri Bonyad5
1. Faculty Member, Department of Medical- Surgical Nursing, School of Nursing and Midwifery,
Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
2. Faculty Member, Department of Nursing Management, School of Nursing and Midwifery,
Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
3. Master Student of Nursing Management, Student Research Committee, Hamadan University of
Medical Sciences, Hamadan, Iran
4. Medical Student, Student Research Committee, Hamadan University of Medical Sciences,
Hamadan, Iran
5. Bachelor Student of Nursing, Student Research Committee, Hamadan University of Medical
Sciences, Hamadan, Iran sjdamr98@gmail.com

Background: Road accidents are one of the causes of death and it's important to investigate
the epidemiological indicators in this context. In this regard, this study aimed to determine the
epidemiological causes of road accident mortality in the intensive care unit of Besat
Educational-medical Hospital in Hamadan during Nowruz Holidays 2018.
Material and Methods: In this descriptive cross-sectional study, data of the patients died for
13 days in Nowruz Holidays in the intensive care unit of Besat Hospital in Hamadan, by census
method, was extracted from the medical records of patients by using a checklist from a
researcher-made questionnaire. Data were analyzed by Fisher's exact test and SPSS 21
software.
Results: Of the 28 Patient admitted to the intensive care unit, 16 patients died. Most deaths
were in the third decade of life, among single men, with a self-employment job, with diploma
education level or cycle education level, with more than 10 days of hospitalization and in the
night shift. Based on the results, most of the dead persons were rider (81.25%), suffered head
trauma (50%), with head surgery (56.25%), without any underlying illness (93.75%) and
without successful experience of cardiopulmonary resuscitation (87.5%). There were no
statistically significant differences between the variables and mortality rate (P value > 0/05).
Conclusions: Young single men with low level of education are a wide range of road accidents
victims. Therefore, it seems it's necessary to reduce mortality from these accidents, health
planning such as traffic culture training and driving rules, by using social media, should focus
on learning and improving the level of community awareness, especially in this group of
people.
Keywords: Mortality, Epidemiology, Road accidents, Intensive care unit
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بررسی ارتباط بین سبک زندگی و بیماریهای غیر واگیر :مروری سیستماتیک
سیده زهرا حسینی اصل ،1زینب السادات موسوی فرد ،2اشرف بیرامی

2

 . 1دانشجوی کارشناسی  ،رشته پرستاری ،گروه پرستاری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس ،بندرعباس ،ایران
zahrahosseini77828@gmail.com

 .2هیات علمی ،گروه پرستاری ،واحد بندرعباس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بندرعباس ،ایران

زمینه و هدف  :بیماریهای غیر واگیر در همه جوامع قسمت اعظم بار بیماریها را به خود اختصاص میدهند و عامل
اصلی مرگومیر در سراسر جهان هستند .در جامعه کنونی بسیاری از بیماریهای غیر واگیر ازجمله سرطان و بیماریهای
قلبی -عروقی ،به سبک زندگی افراد بستگی دارد؛ بهطوریکه بسیاری از بیماریهای غیر واگیر بهطور مستقیم یا
غیرمستقیم از سبک زندگی فرد ناشی میشود و یا حداقل آنکه سبک زندگی در تشدید و یا دوام آن نقش دارد .هدف از
مطالعه حاﺿر ،بررسی ارتباط بین سبک زندگی و بیماریهای غیر واگیر بود.
مواد و روش ها  :در این مطالعه که نوعی بررسی مروری – توصیفی است ،با بررسی کتابهای معتبر ،مطالب و مفاهیم
مربوط به موﺿوع ،جمعآوری و دستهبندیشده و جستجو در پایگاههای اطالعاتی علمی منتخب ،شامل Iran medex,
 Google Scholar, Pubmed, SIDبا کلیدواژه ،Lifestyle ،Non-communicable Disease
 Environmental factorsاستفاده شد و  350مقاله به دست آمد .از بین این مقاالت ،مقاالتی که متن کامل آنها
موجود بود و در پنج سال اخیر منتشرشده بودند ،موردبررسی بیشتر قرار گرفتند.
نتایج  :نتایج پژوهش نشان داد که بین روشهای سبک زندگی افراد و بروز بیماریهای غیر واگیر ارتباط مستقیمی
وجود دارد .در میان علل ایجادکننده بیماریهای غیر واگیر درصد کمی به مشکالت ژنتیکی مربوط میشود و درصد
باالیی از عوامل مربوط به عوامل محیطی و سبک زندگی افراد مانند رژیم غذایی ،اﺿافهوزن ،فعالیت فیزیکی و مصرف
دخانیات می شود.
نتیجه گیری  :با توجه به نتایج بهدستآمده به نظر میرسد که بهمنظور پیشگیری و کنترل عوامل بیماریهای غیر واگیر
باید در شیوه زندگی افراد جامعه تغییراتی ایجاد شود .اقدامات پیشگیرانه نیازمند مداخله در غربالگری ،شناسایی بهموقع،
درمان ،آموزش و اطالعرسانی صحیح است .برای اصالح سبک زندگی میتوان با افزایش آگاهی مردم از طریق رسانههای
ارتباطجمعی تغییری در عملکرد آنها ایجاد کرد.
واژگان کلیدی  :بیماریهای غیر واگیر ،سبک زندگی ،عوامل محیطی
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فراوانی بیماری لیشمانیوز پوستی مشکان مرکز ایران طی سال های 2018-2008
مهدیه محمد زاده

1

 . 1مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ،گروه بهداشت محیط ،دانشگاه علوم پزشکی کاشان ،کاشان ،ایران
m.mohammadzadeh997@gmail.com

زمینه و هدف  :لیشمانیوز پوستی یکی شایعترین بیماریهای انگلی مشترک بین انسان و حیوان بشمار میروند که توسط
پشه خاکیها منتقل می شود  .مطالعه به منظور بررسی وﺿعیت اپیدمیولوژیک لیشمانیوز جلدی در شهر مشکان طی سالهای
2018-2008انجام شده است.
مواد و روش ها :در این مطالعه توصیفی گذشتهنگر ،اطالعات اپیدمیولوژیک از جمله سن ،جنس ،تابعیت ،شغل و محل زخم
کلیه بیمارانی که از  20مارس  2008تا پایان روز  20ماه مارس  2018با تشخیص بیماری لیشمانیوز پوستی در مرکز
بهداشتی درمانی شهرستان تحت پیگیری و درمان قرار گرفته بودند ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج :نتایج این مطالعه نشان داد از  102بیمار مبتال به سالک  39نفر زن (38درصد) و  63نفر مرد (62درصد) بودند .بررسیها
نشان داد که در  6ماه سال از جمله ماههای مارس ،آوریل ،مه ،دسامبر ،ژانویه و فوریه موارد ابتال به سالک وجود نداشته و فقط
موارد ابتال در ماه های ژوئن ،جوالی ،آگوست ،سپتامبر ،اکتبر و نوامبر ثبت گردیده است .بیشترین موارد بیماری در ماه آگوست
و کمترین موارد در ماه های ژوئن و نوامبر بوده است .بیشترین موارد بیماری در بین دانش آموزان و کمترین موارد در بین
رانندگان گزارش گردید.
نتیجه گیری :نتایج مطالعه نشان می دهد که در شهر مشکان شیوع لیشمانیوز جلدی نوع روستایی شایع بوده است با وجود
اقدامات کنترلی و پیشگیری موارد بیماری چندان کاهش نیافته است لذا همزمان با کاربرد روشهای پیشگیری ،آموزش افراد
محلی از نحوه انتقال بیماری و حفاظتهای فردی و خانوادگی مورد توجه قرار گرفته شود.
واژگان کلیدی :پشه خاکی ،لیشمانیوز جلدی  ،مشکان
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تعیین ویژگی های اپیدمیولوژیک بیماران مبتال به سرطان های دستگاه تناسلی زنانه مراجعه
کننده به بیمارستان فرقانی ،بهشتی،ایزدی و آزمایشگاه پاتولوژی مادر در بین سالهای  1396تا
1398
منیره میرزایی ،1مصطفی واحدیان ،2مهدیه قدوسی ،3عنایت اله نوری ،4لیال حسینی ناظر
مژده واعظ زاده

4

5

.1استادیار انکولوژی زنان ،گروه زنان و زایمان ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران
.2استادیار اپیدمیولوژی ،گروه پزشکی اجتماعی و خانواده ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران
.3استادیار آسیب شناسی ،گروه داخلی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران
Enayatnoori68@gmail.com
.4پزشکی عمومی ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ایران
.5کارشناس پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران

زمینه و هدف  :سرطان های مختلف دستگاه تناسلی از علل شایع مرگ و میر خانم ها در طول مراحل مختلف زندگی
می باشد .هدف از این مطالعه تعیین ویژگی های اپیدمیولوژیک بیماران مبتال به سرطان های دستگاه تناسلی زنانه
مراجعه کننده به بیمارستان فرقانی و ایزدی در بین سالهای  1396تا  1398بود.
مواد و روش ها  :در این مطالعه که به صورت گذشته نگر انجام شد ،پرونده تمامی بیمارانی که با تشخیص بدخیمی
های دستگاه تناسلی زنانه بستری و تحت درمان قرار گرفته بودند مورد بررسی قرار گرفت و متغیر های مورد مطالعه وارد
چک لیست محقق ساخته شدند .در نهایت تمامی این اطالعات وارد نرم افزار  SPSSنسخه  22شده و مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفتند.
نتایج  :میانگین سنی بیماران  57.59±14.35سال بود .بیشترین نوع سرطان رحم Endometrial Adenocarcinoma
 15مورد ( )% 11.8بود .بیشترین نوع سرطان تخمدان  14 Ovarian serous cystadenomaمورد ( )% 11و بیشترین نوع
 Squamous Cell Carcinoma of Cervixسرطان سرویکس  41مورد ( )% 32.3بود ،بیشترین درگیری بیماران در سال
 50 1396مورد ( )% 39.4و به ترتیب در سال های بعدی  48 1397مورد ( )% 37.8و در سال  29 1396مورد ( )% 22.8به
صورت کاهشی بود 67 .مورد ( )% 52.8افراد شهرنشین بودند و  60مورد ( )% 47.2افراد روستایی بودند 27 .نفر ( )% 21.3افراد
سابقه خانوادگی سرطان در خانواده خود داشتند .میزان فوت شدگان  28مورد ( )% 22و زنده مانده ها  99مورد ( )% 78بوده
است .بین مکان درگیری و مورتالیتی بیماران ارتباط معناداری بدست آمد( .)P value= 0.02اما ارتباط معناداری بین مورتالیتی
و سال تشخیص بیماری یافت نشد( ،) P value= .078همچنین ارتباط معناداری بین سابقه خانوادگی و مورتالیتی وجود
نداشت ،همچنین ارتباط معناداری بین مکان زندگی و مورتالیتی افراد وجود نداشت(.)P value=0.598
نتیجه گیری  :در نهایت نتایج مطالعه ما مشخص می کند که توجه بیشتر به برنامه های پیشگیری و درمانی در مورد سرطان
های دستگاه تناسلی زنان الزم و ﺿروری است.
واژگان کلیدی  :اپیدمیولوژیک ،دستگاه تناسلی زنانه ،سرطان

396

Study on epidemiology of cutaneous leishmaniasis in Fars province,
southern Iran, during 2017
Mohsen Kalantari1, Kourosh Azizi2, Mohammad Hossein Motazedian3, Qasem Asgari4
1.Research Center for Health Sciences, Institute of Health, Department of Medical Entomology and
Vector Control, School of Health, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
Kalantari22@yahoo.com
2.Department of Medical Entomology and Vector Control, School of Health, Shiraz University of
Medical Sciences, Shiraz, Iran.
3.Basic Sciences in Infectious Diseases Research Center, Shiraz University of Medical Sciences,
Shiraz, Iran
4.Department of Parasitology and Mycology, School of Medicine, Shiraz University of Medical
Sciences, Shiraz, Iran

Background: Although Cutaneous Leishmaniasis (CL) is endemic in 98 countries, roughly
75% of cases are reported in only ten countries including Iran. Prevalence and incidence of CL
is remarkable in 17 provinces of the country. Leishmania species are the main etiological agents
of CL, and mammals and sand flies maintain and transmit the parasites, respectively. This study
focused on the monitoring of Leishmania agent infections and updating the distribution data of
these species in suspected patients of CL from Shiraz and Kharameh townships using various
methods of microscopy, culture, and polymerase chain reaction (PCR) in Fars province, during
2017. The results will help for a better planning of disease control in these areas.
Matrials and Methods: Cutaneous slit biopsies were prepared from 350 suspected human
cases to CL in Shiraz and Kharameh. Patient demographic data such as age, gender, the
number, and location of each lesion were recorded in the forms which were consisted of
informed and free consent part that filled by volunteers. Biopsies were checked by microscopy,
culture, and PCR assays. For PCR, four different genes were detected including minicircle
kDNA, and cysteine protease B (CPB) genes for Leishmania detection, and glyceraldehyde-3phosphate dehydrogenase (GAPDH), and internal transcribed spacer 1 (ITS1) genes for
Crithidia.
Results: Among 350 suspected cases of CL, 68% and 65.3% of were positive by microscopy
and cultivation methods. The most CL patients were aged 11-30 years. In PCR assay, L. major,
and L. tropica were detected in 86.2% (238/276), and 13.1% (36/276) of CL cases,
respectively. Also, dermal L. infantum strain was isolated from 0.7% (2/276) of suspected
patients to post kala-azar dermal leishmaniasis (PKDL). In addition, Crithidia sp. was detected
in two of CL patients who chronically infected with L. major.
Conclusions: Despite various control strategies, especially CL against, considerable cases of
leishmaniasis are recorded from Iran every year. Clinical and epidemiological diversity, lack
of data, and non-health effects of the disease, such as stigmatization and poverty, have
complicated the assessment of the burden of leishmaniasis. Therefore, more epidemiological,
ecological, and gene polymorphism studies are needed to understand the pathogenic role of
Leishmania species in humans in leishmaniasis life cycle.
Keywords: Epidemiology, Cutaneous Leishmaniasis, Fars, Iran.
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Can judgments according to case fatality rate be correct all the time during
epidemics? Estimated cases based on CFR in different scenarios and some
lessons from early case fatality rate of coronavirus disease 2019 in Iran
Ghobad Moradi1, Bakhtiar Piroozi1 Amjad Mohamadi-Bolbanabad1, Hossein Safari2,
Azad Shokri1, Ramyar Rahimi Darehbagh3
1. Social Determinants of Health Research Center, Research Institute for Health Development,
Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran
2.Health Promotion Research Center, Iran University of Medical Science, Tehran,
Iranb.piroozi@muk.ac.ir
3. Student Research Committee, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran

Background: The new Coronavirus disease (COVID-19) was first identified in China in
2019. Case fatality rate (CFR) indicator of the disease is one of the most important indices
noticed by experts, policymakers, and managers, based on which daily evaluations and
many judgments are made. CFR can change during epidemics. This study aimed to
estimate the actual number of COVID-19 cases in Iran and to calculate the early CFR for
the disease based on official statistics)
Material and Methods: This was a descriptive study whose data were obtained from the
website of the Ministry of Health and Medical Education of Iran from February 20, 2020
until March 26, 2020. CFR has been obtained by dividing the total number of deaths by
the total number of confirmed cases at one point in time. In this study, the actual number
of COVID-19 cases in Iran was estimated based on the mortality model in 4 scenarios.
Excel 2013 software was used to analyze the data
Results: According to the findings of this study, In Iran, until March 26, 2020, a total of 27
017 people have been infected by COVID-19 and 2077 died of it. However, CFR indicator
had a descending trend in Iran: 100%, 18.6%, 8.8%, 3.3%, 6.9%, and 7.7% on days 1, 5, 10,
20, 30, and 35, respectively. The actual number of COVID-19 cases in Iran was estimated to
be 4 789 454, 2 873 673, 1 436 836, and 718418 as of March 26, 2020 according to the 4
scenarios, respectively
Conclusions: In emerging epidemics, CFR indicator must not be used as a basis to judge the
performance of a health system unlessthat epidemic condition has been clarified. Moreover, it
is suggested that in the outbreak of an epidemic, specifically emerging diseases, CFR must
not be the base of judgment. Making judgments, specifically in the outbreak of emerging
epidemics, based on fatality rate can lead to information bias. It is also possible to estimate
the total number of patients based on the CFR in circumstanceswhere little information is
available on the disease.
Keywords Coronavirus, COVID-19, Case fatality rates, Pandemic, Mortality estimated
model, Iran
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بررسی شیوع گلوکوم در ایران :یک مطالعهی مرور سیستماتیک و متاآنالیز
1

محسن کاظمینیا ،1هومن قاسمی ،1نیلوفر درویشی ، 1هانیه رستمی

. 1دانشجوی کارشناسی ،رشته کارشناسی پیوسته پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
mkazeminia69@gmail.com

زمینه و هدف :گلوکوم آسیب پیش رونده عصب بینائی است که علل متعددی دارد ولی در اکثر موارد ،علت آن ناشناخته
میباشد .مهمترین عامل خطرساز این بیماری ،افزایش فشار داخل چشم ( )IOPاست .لذا هدف مطالعه حاﺿر؛ تعیین شیوع
گلوکوم در ایران طی یک مطالعهی مرور سیستماتیک و متاآنالیز میباشد.
مواد و روشها :در این مطالعه مرور سیتماتیک و متاآنالیز اطالعات مطالعات انجام شده در ارتباط با شیوع گلوکوم در
ایران با استفاده از کلید واژههای  Glaucoma ،Epidemiology ،Prevalenceو  Iranو معادل فارسی آنها در پایگاههای
اطالعاتی Web of ،PubMed ،Scopus ،Embase ،ScienceDirect ،IranDoc ،IranMedex ،MagIran ،SID

 )ISI( Scienceو موتور جستجوی  Google Scholarبدون محدودیت زمانی تا مه  2020استخراج شد .جهت انجام
تحلیل مطالعات واجد شرایط ،از مدل اثرات تصادفی استفاده و ناهمگنی مطالعات با شاخص  I2بررسی شد .آنالیز دادهها
با نرمافزار ( Comprehensive Meta-Analysis )Version 2انجام گرفت.
نتایج :در بررسی  9مطالعه با حجم نمونه کل  8773نفر از جمعیت ایران ،شیوع کلی گلوکوم؛  6درصد (فاصله اطمینان :%95
 2/7-12/9درصد) گزارش شد.
نتیجه گیری :نتایج این مطالعه نشان میدهد که شیوع گلوکوم در ایران باالست .لذا مسئولین مربوطه باید تمهیداتی
برای جلوگیری از انتشار این بیماری طراحی نمایند.
واژگان کلیدی :گلوکوم ،شیوع ،متاآنا
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بررسی شیوع هپاتیت  Cدر بیماران مبتال به تاالسمی ماژور در ایران :یک مطالعهی مرور
سیستماتیک و متاآنالیز
محسن کاظمینیا ،1هانیه رستمی ،1نیلوفر درویشی، 1هومن قاسمی

1

. 1دانشجوی کارشناسی ،رشته کارشناسی پیوسته پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
mkazeminia69@gmail.com

زمینه و هدف :افرادی که از تزریق خون به  HCVآلوده می شوند ،بیمارانی هستند که به طور مستمر نیاز به دریافت خون و
فراورده های خونی دارند ،از جمله این بیماران ،مبتالیان به تاالسمی ماژور میباشند .لذا پژوهش حاﺿر با هدف تعیین شیوع
هپاتیت  Cدر بیماران مبتال به تاالسمی ماژور در ایران طی یک مطالعهی مرور سیستماتیک و متاآنالیز انجام میشود.
مواد و روشها :در این مطالعهی مرور سیتماتیک و متاآنالیز اطالعات مطالعات انجام شده در ارتباط با شیوع هپاتیت  Cدر
بیماران مبتال به تاالسمی ماژور در ایران با استفاده از کلید واژههای التین Thalassemia ،Hepatitis C ،HCV ،Prevalence
 majorو Iran

و معادل فارسی آنها در پایگاههای اطالعاتی ،IranDoc ،IranMedex ،MagIran ،SID

 )ISI( Web of Science ،PubMed ،Scopus ،Embase ،ScienceDirectو موتور جستجوی  Google Scholarبدون
محدودیت زمانی تا مه  2020استخراج شد .آنالیز دادهها با نرمافزار ( Comprehensive Meta-Analysis )Version 2انجام
گرفت.
نتایج :در بررسی  40مطالعه با حجم نمونه کل  11478نفر از جمعیت ایران ،شیوع هپاتیت  Cدر بیماران مبتال به تاالسمی
ماژور؛  19درصد (فاصله اطمینان  15/5-23/1 :%95درصد) گزارش شد.
نتیجه گیری :نتایج این مطالعه نشان میدهد که شیوع هپاتیت  Cدر بیماران مبتال به تاالسمی ماژور در ایران باالست .لذا
مسئولین مربوطه باید تمهیداتی برای جلوگیری از انتشار این بیماری طراحی نمایند.
واژگان کلیدی :هپاتیت  ،Cتاالسمی ماژور ،شیوع ،متاآنالیز.
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Recommendations for hematopoietic stem cell transplant recipients during
the covid 19 pandemic
Fatemeh Zahedi 1, Hamid Ferdous-Nejad 2*, Mohebat Vali 3
1.Student Research Committee, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
2.Student Research Committee, Fasa University of Medical Sciences, Fasa, Iran.
hamidreza73fr@gmail.com
3.Student Research Committee, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.

Background: Currently, the world is witnessing a health crisis in the form of the covid
19 pandemic. One of the factors that paves the way for Covid 19 is the weakened immune
system, and since a few days before hematopoietic stem cell transplantation, these patients
undergo high-dose chemotherapy and bone marrow suppressants, the immune system of
these people is severely weakened. Oncologists, especially hematopoietic stem cell
transplant specialists, are very concerned about patients who will be transplanted in the
current situation and are looking for ways that can be the least harmful and most beneficial
for patients in this crisis.
Material and Methods: In this review study, all related studies from Magiran, Medlib,
SID, IranMedex, Scopus, Google Scholar and PubMed databases with the keywords of
COVID 19, COVID 19 virus, Coronavirus-19, 2019-nCoV, 2019 novel coronavirus,
SARS-CoV-2, severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, Hematopoietic stem cell
transplantation, Bone marrow transplantation in the period from 2019 to 2020 was
searched and 29 articles were extracted. Then 8 articles that met the research criteria were
included in the study. Data analysis was performed qualitatively.
Results: Among the reviewed articles, several recommendations are considered more
important and more emphasized in patients who are to be transplanted in these conditions.
All recipients should have a negative COVID-19 RT-PCR test before starting transplantrelated medication regimens regardless of respiratory symptoms. If the recipient has
recently had a close relationship with the positive case of Covid 19, it is best to have the
transplant done after 21 days. If the recipient has Covid 19 disease, it should be evaluated
based on the risk of death from untreated. In patients whose disease is not severe, it is
better to postpone the transplant for 3 months, but in high-risk patients, the transplant
should be performed when the patient is asymptomatic and two PCR tests are negative
one week apart.
Conclusions: In general, in the current crisis caused by the Quaid 19 pandemic, it is better to
weigh all aspects of treatment and non-treatment before deciding to have a stem cell transplant
and if the transplant is to be performed according to the condition of the disease, it is
recommended to observe all health issues more than before
Keywords: : Covid 19, Coronavirus, Hematopoietic stem cell transplant
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Children mortality and Mother's education in Iran findings from the
Global Burden of Disease Study 2017: An Ecological Study
Mohebat Vali1, Zahra Maleki2, Zohreh Shoyukhi3, Fatemeh Zahedi4
1.Student Research Committee, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
2.Student Research Committee, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
3.Student Research Committee, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.
4.Student Research Committee, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
fatemezahedi1994@gmail.com

Background: Child mortality / child survival is one of the important indicators of national
socio-economic development and health development measure. Reducing child mortality
is one of the Millennium Development Goals worldwide. Child mortality can have several
factors, one of which is the level of education of parents, especially mothers. In this study,
the relationship between mothers' education level and child mortality was investigated.
Material and Methods: For the Mother's education level and mortality of children under
5 years included in GBD 2017, we systematically reviewed epidemiological data for Iran
and used a Pearson correlation. We calculated the average annual percent change (AAPC)
mortality of children under 5 years in Iran 2000-2017 with join point regression software
and present them with 95% certainty intervals.
Results: In 2017, the mean mortality of children under 5 years accounted for 13 (95% CI
8.4–18.2) per 100000 in Iran. Average annual percent change (AAPC) mortality of
children under 5 years is -5.8 %( 95% CI -6.2–-5.4). Pearson correlation between Mean
mortality children under 5 years and mean years of Education is (r=-0.98, p value=0.001).
Conclusions: Findings from the present study have shown an inverse relationship between
mothers' education and child mortality, so that increasing the level of mothers' education
reduces child mortality. Therefore, it is suggested that special attention be paid to the education
of young people, especially girls, as a primary solution in children's health in the long-term
plan and the constructive role of women in raising and ensuring the health of children should
always be considered and in order to encourage mothers to study science, education planners
should take the necessary measures
Keywords: Child Mortality, Education, Global Burden of Disease
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Spending on health and HIV/AIDS: domestic health spending and
development assistance in Iran, 2000–2017
Mohebat Vali1, Zahra Maleki2, Zohreh Shoyukhi3, Fatemeh Zahedi4
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fatemezahedi1994@gmail.com

Background: Today, AIDS has become one of the leading causes of death worldwide
and is spreading rapidly in developing countries and has a significant impact on the health
and socio-economic development of these countries. AIDS treatment can have a heavy
financial burden on society. The purpose of this study was to examine the costs associated
with health and AIDS from 2000 to 2017.
Material and Methods: We collected published data on domestic health spending, from 2000
to 2017, from a diverse set of international agencies. We also extracted data points about
HIV/AIDS spending, between 2000 and 2017, from online databases, Iran, and proposals
submitted to multilateral organizations. We used the join point regression to report annual
percent change spending. Also, we report Financing according to Government spending, Outof-pocket, Prepaid private and development assistance for health (DAH).
Results: Between 2000 and 2017, the average annual percent change for Iran total spending
for HIV/AIDS of 15.6% (95% CI 14.6 to 16.7). In 2017, $150 million (110 million to 220
million) was the government spent on health for HIV. Percent change Out-of-pocket, Prepaid
private and DAH health spending for HIV/AIDS was 16.8% (95% CI 14.4 to 19.4), 31.7%
(95% CI 29.3 to 34.1), and 32.7% (95% CI 6.2 to 65.8), respectively.
Conclusions: Findings from the study show that in general, the costs of AIDS treatment in
society are increasing in both the public and private sectors. Unfortunately, most of the
community's focus is on treating AIDS, and the prevention of the disease has been neglected.
Adding to the importance of AIDS prevention is that there is no definitive cure for the disease.
Therefore, due to the increasing number of patients, the lack of specific treatment for this
disease and the high financial burden in the field of AIDS treatment, it is necessary to take
measures by the government, organizations, health policy makers and health workers to prevent
AIDS.
Keywords: Acquired Immunodeficiency Syndrome, Health Expenditures, Iran
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Predicting overweight and obesity prevalence in Iran, 2000–2030
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Background: Obesity and overweight are an epidemic and a common problem in
societies and are increasing so that this upward trend in recent decades has taken a
worrying form. Awareness of the prevalence of obesity can be effective in implementing
measures to prevent and control it. The purpose of this study was to investigate the
prevalence of overweight and obesity in Fars )Iran (and also to predict the prevalence of
this problem by 2030.
Material and Methods: We collected the prevalence of overweight and obese in 2000 and
2016 in Fars (Iran) from a diverse set of international agencies. We used the joinpoint
regression to report annual percent change prevalence. Also, we predicted the prevalence of
overweight and obese adults from 2017 to 2030 by formula and AAPC.
Results: Between 2000 and 2016, the average annual percent change for Iran of overweight
and obese in male 2.4% (95% CI 1.9 to 2.9) and in female 2.5% (95% CI 2.4 to 2.5). Prevalence
of overweight and obese in male in 2030 Reaches 70.57 and in female 94.27. In general, the
prevalence of overweight and obesity is higher in females than males.
Conclusions: The present study showed that the prevalence of obesity and overweight in Fars
is increasing and its prevalence is higher in women than men. Also, according to the findings,
obesity is expected to be one of the most important problems threatening human health in the
coming years. As a result, the prevalence of obesity and overweight should be considered as a
public health problem and planning to reduce the incidence and prevalence of this problem in
the region should be a priority.
Keywords: Overweight, Obesity, Prevalence, Iran
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Comparison of suicide status in Iran with Middle East and North Africa
Countries (MENA) from 1990 to 2017
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Background: Suicide is proposed as an important and growing issue in public health,
which has left out more than 47000 deaths, or one death per 11 minutes in 2017. Between
1960 and 2012, suicide rates rose by 60 percent, with nearly 75 percent of cases occurring
in developing countries. The aim of this study is to compare suicide load in the Middle
East and North Africa (MENA) countries in order to pave the way for correct health policy
making.
Material and Methods: The study population included all 21 MENA countries with
nearly 400 million people. The data of Global Burden of Diseases in 2017 that estimate
death rate for 264 causes in terms of location, age and sex for 195 countries and regions
was used. The GBD considers suicide according to definition of the ninth and tenth
editions of the international classification of diseases as death due to poisoning or
intentional self-injury. All suicide- related analyzes were evaluated using these indicators
in excel 2016.
Results: The highest percentage of total suicide DALY attributable to risk factors of
Alcohol and drug use are related to United Arab Emirates and Afghanistan countries,
respectively. Iran is the sole country without suicide DALY attributable to alcohol
consumption risk factor. Moroccan women and Libya, Afghanistan and Yemen men have
the highest DALY rates in terms of ASR in the region, respectively. Suicide incidence
have an increasing trend until the age group of 20-24 and then a decreasing trend. This
trend is on the rise again since the age of 65.
Conclusions: The necessity to improve social, cultural and economic factors along with
effective measures on suicide prevention especially among low and middle income
countries, performing more studies and precise registration of the cases especially in the
areas that suicide is considered social stigma and crime should be considered as high
agenda in national and regional strategies.
Keywords: Suicide, Iran, MENA, DALY
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همبستگی بین حمایت اجتماعی و سالمت روان در دانشجویان پرستاری و مامایی
3

آسیه نمازی ،1حسن همایونفر،2سکینه مجیدی نعیمی

.1دانشجوی دکترای سالمت و رفاه اجتماعی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،مربی ،گروه مامایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت،
گیالن ،ایرانanamazi55@yahoo.com .
 .2آموزش و پرورش منطقه  2شهرستان رشت ،گیالن ،ایران
 .3کارشناس مامایی ،پایگاه بهداشتی شهید خورسندی شهرستان رشت ،گیالن ،ایران

زمینه و هدف :سالمت روان ،نقش مهمی در تضمین پویایی و کارآمدی هر جامعه ایفا می کند .از طرفی حمایت
اجتماعی افراد را قادر می سازد تا توانایی رویارویی با مشکالت روزمره و بحران های زندگی را داشته باشند .دانشجویان
پرستاری و مامایی به دلیل مواجهه با محیطی پر تنش و وجود عوامل تنش زا در تجارب آموزشی و بالینی ،در معرض
آسیبهای روانی باالیی قرار دارند که میتواند سالمت روان آنها را تحت تأثیر قرار دهد .هدف از این مطالعه بررسی
همبستگی بین حمایت اجتماعی و سالمت روان در این گروه از دانشجویان بود.
مواد و روش ها  :این مطالعه به صورت پیمایش مقطعی در سال تحصیلی  98-97انجام گرفت .جامعه آماری آن را
دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد رشت تشکیل می دادند که از بین آنها  285نفر( 140مامایی و  145پرستاری)
با شیوه نمونه گیری سهمیه ای تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند .برای سنجش سالمت روانی از پرسشنامه 28سؤالی
( )GHQ28و جهت سنجش حمایت اجتماعی از پرسشنامه  19گویه¬ای ( )MOSاستفاده شد.
نتایج  :میانگین سنی دانشجویان 21/60±1/47 ،و میانگین نمره حمایت اجتماعی و سالمت عمومی آنها به ترتیب
 73/01 ±15/03و  20/95 ±9/76بود .اکثریت دانشجویان( )64/9از سطح سالمت کامل برخوردار بودند .بین میانگین
نمره کل سالمت و نمره کل حمایت اجتماعی در دانشجویان همبستگی آماری معنی دار وجود داشت (،p = 0/02
.) r=0/13
نتیجه گیری  :با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت هر چه میزان برخورداری از حمایت اجتماعی در افراد بیشتر
باشد ،از نظر سالمت روان وﺿعیت بهتری خواهند داشت .روابط اجتماعی به عنوان سپری در مقابل حوادث و رویدادهای
فشارآور زندگی عمل کرده و شخص را در مقابل پیامدهای ناگوار مصون می سازند.
واژگان کلیدی  :حمایت اجتماعی ،سالمت روان ،دانشجویان
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شناسایی چالش های مدیریت بهینه منابع انسانی در کمپین فشار خون ایران :یک پژوهش
کیفی
3

مهدی زنگنه بایگی ،1سید مهدی طباطبایی ،2مصطفی پیوند

.1دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،مرکز تحقیقات ارتقای سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،زاهدان ،ایران
 . 2دکترای تخصصی اپیدمیولوژی ،مرکز تحقیقات ارتقای سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،زاهدان ،ایران
. 3کارشناس ارشد اپیدمیولوژی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،زاهدان ،ایران
Mp.peyvand@yahoo.com

زمینه و هدف :کمپین ملی کنترل فشار خون جهت تمامی افراد باالی  30سال در سراسر ایران در سال  1398اجرا گردید .با
توجه به اینکه نیروی انسانی از مهمترین منابع نظام سالمت در اجرای کمپین فشار خون به شمار می رود ،مدیریت بهینه این
منابع به عنوان یکی از اساسی ترین حوزه های مدیریت در ارایه خدمات سالمت در این کمپین مد نظر بود .براین اساس ،هدف
از پژوهش حاﺿر شناسایی چالش های مدیریت بهینه منابع انسانی در کمپین فشار خون ایران میباشد.
مواد و روش ها :پژوهش حا ﺿر با رویکرد کیفی در سال  1398پس از اجرای کمپین ف شار خون انجام شد ،شرکت کننده
گان شامل  33نفر از مدیران ،پز شکان و کار شناس ستادی حوزه بهدا شت در واحدهای تحت پو شش دان شگاه علوم پز شکی
زاهدان بودند .جمع آوری داده ها به روش نمونه گیری هدف مند تا اشـــباع داده ها یعنی زمانی که کد ها و طبقات جدید به
د ست نیامد ادامه یافت .اطالعات از طریق م صاحبه نیمه ساختار یافته با رعایت محرمانه بودن اطالعات و امکان ترک م صاحبه
در هر زمان انجام شد .پس از پیاده سازی مصاحبه ها ،نتایج با روش تحلیل محتوا مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج :پس از تحلیل مصاحبه ها تعداد 5درون مایه اصلی استخراج گردید" .منابع مالی ناپایدار"" ،تفاوت در پرداختی ها" ،
"وجود نیرو های چند گانه در کار (رسمی قرار دادی و شرکتی )"" ،بی انگیزگی پرسنل" " ،تهدید به تعدیل پرسنل بخش
خصوصی" از مهمترین موﺿوعات اشاره شده توسط مصاحبه شوندگان بود.
نتیجه گیری :بر اساس نتایج مطالعه ،امنیت شغلی پایدار ،شفاف سازی درشرح وظایف پرسنل ،پیاده سازی فرهنگ پویای
سازمانی ،سیستم پرداخت بر اساس عملکرد ،بهبود مشوق های مالی برای پرسنل ،حذف شرکت های پیمانکاری و عقد قرارداد
مستقیم با نیروها ،نقش بسزایی در کاهش چالش های مدیریت مناسب انسانی دارد.
واژگان کلیدی :منابع انسانی ،کمپین ،فشار خون
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Prevalence, cause of hospitalization and duration of neonatal stay in
neonatal intensive care unit of Alhadi Hospital in Shoushtar city in 1397
Ramin Monjezi1, Azam Jahangirimehr2 , Maryam Papi3
1.Student Researcher Committee, Shoushtar Faculty of Medical Sciences, Shoushtar, Iran
2.Department of Health, Shoushtar University of Medical Sciences, Shoushtar, Iran
3.Department of Nursing, Shoushtar University of Medical Sciences, Shoushtar, Iran
mp.asemani@yahoo.com

Background: Since recognizing the cause of hospitalization and duration of stay in
neonatal intensive care unit, it can be important to evaluate the quality of services in this
section, therefore, this study was conducted to determine the prevalence, cause of
hospitalization and duration of stay in neonatal intensive care unit.
Material and Methods: In this analytical-cross-sectional study, 456 cases of all neonates
hospitalized in NICU Hospital of al-Hadi city of Shoushtar in 1397, were investigated and
the variables of hospitalization, length of stay, birth weight, sex and age of pregnancy
termination were extracted and recorded. The obtained data were analyzed using T-test,
correlation test, ANOVA test and two-way distribution by SPSS software version 18.
Results: Of the 456 hospitalized infants, 271 (61.9%) were boys. 301 people (66%) were
hospitalized due to respiratory distress, 120 (26.31%) due to premature birth, 17 people
(3.72%) due to meconium aspiration and the rest due to other reasons..The duration of
stay of hospitalized newborns was due to distress (4/29±4/5), preterm birth (8/74±8/7)
and meconiom aspiration(2/58±1/22) days and a significant relationship between patients'
hospitalization days was observed according to the cause of their hospitalization (P
<0/001). The average length of stay of infants in the NICU was 5/39 ± 6/17 days, and no
significant relationship was found between the length of stay and gender (P> 0.005).While
there was a significant and inverse relationship between length of stay with neonatal
weight
(r= -0/459,p<0.001)and gestational age (r= -0/483, p<0/001).
Conclusions: The results of the present study indicate a significant relationship between
infant weight, gestational age, and the cause of hospitalization with the number of days
of stay. On the other hand, prevention of premature birth is one of the main reasons for
hospitalization of infants by providing the necessary training and care to pregnant
mothers.
Keywords: infant, Length of Stay, Hospitalization, Premature infants
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مطالعه آگاهی و خطر درک شده کارکنان بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
در خصوص هپاتیت Bدر سال1398
مهدی صفدری ،1زینب پاک سرشت ،2فاطمه دهقان بنادکی

3

 .1کارشناس ارشد بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،قزوین ،ایران
 .2کارشناس پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،قزوین ،ایران
 .3دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،قزوین ،ایران
Fatemeh.dhg77@gmail.com

زمینه و هدف  :هپاتیت  Bیکی از مهمترین چالشهای سالمتی در سراسر دنیا است و پس از سل و ماالریا سومین
بیماری واگیردار و نهمین علت مرگ و میر در تمام کشورهای جهان است .همچنین این بیماری یکی از جدیترین
مخاطرات و تهدید کننده های سالمت شغلی در پرسنل و کارکنان بخشهای مختلف بهداشت و درمان است .هدف از این
مطالعه تعیین آگاهی و خطر درک شده کارکنان بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در خصوص هپاتیت
 Bبود
مواد و روش ها  :این پژوهش یک مطالعه توصیفی ،تحلیلی مقطعی است که در سال  1398انجام شد .جامعه آماری
این پژوهش کلیه کارکنان مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین بود .حجم نمونه مورد مطالعه  662نفر
برآورد گردید که با روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند .ابزار جمع آوری دادهها پرسشنامهی
خودگزارشی مشتمل بر اطالعات دموگرافیک و سواالت آگاهی و خطر درک شده فردی در خصوص هپاتیت  Bبود.
دادههای جمع آوری شده پس از ورود به نرم افزار آماری  spssنسخه  18با استفاده از آزمونهای آماری من ویتنی و
ﺿریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند
نتایج  :میانگین سنی و سابقه کار افراد مورد مطالعه به ترتیب  32/32 ± 4/64و  8/11 ± 5/85سال بود .میانگین وانحراف
معیار نمره آگاهی و خطر درک شده کل ،به ترتیب  3/17 ± 1/10و  21/33 ± 7/52به دست آمد.
نتایج تحلیل های آماری نیز نشان داد که بین نمره آگاهی و خطر درک شده کارکنان مراکز مورد مطالعه رابطه آماری
معنی داری وجود داشت( .)P ˂ 0/05همچنین بین نمره آگاهی با سطح تحصیالت ،خطر درک شده فردی با سن
کارکنان ،سطح تحصیالت و سابقه کار و نیز بین آموزش با جنس و سطح تحصیالت کارکنان نیز رابطه آماری معنی داری
مشاهده شد(.)P ˂ 0/05
نتیجه گیری  :با توجه به وﺿعیت شغلی و خطر مواجهه کارکنان مراکز درمانی آموزشی دانشگاه با ویروس هپاتیت  Bو پایین
بودن نمره آگاهی و خطر درک شده آنها ،انجام اقدامات و مداخالت آموزشی موثر مانند اجرای برنامه های منظم و مدون آموزشی
و بازآموزی با روش ها و و رسانه های آموزشی مختلف ﺿروری و مد نظر میباشد
واژگان کلیدی  :آگاهی ،خطر درک شده ،هپاتیت  ، Bمراکز آموزشی و درمانی
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بررسی شیوع عالئم و مشکالت دستگاه گوارش در بیماران مبتال به سرطان دستگاه گوارش
فوقانی در شهر زاهدان  :یک مطالعه مورد  -شاهدی
1

فاطمه زینلی ،1علیرضا انصاری مقدم ،2محمد علی مشهدی ،3مهدی محمدی ،2مصطفی پیوند
1

سعید قوی

.1کارشناس ارشد اپیدمیولوژی ،مرکز تحقیقات ارتقای سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ایرانzeynalifatemeh62@gmail.com

.2استاد گروه آمار و اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،مرکز تحقیقات ارتقاء سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،ایران
 .3فوق تخصص خون و سرطان بالینی ،دانشکده پزشکی ،مرکز تحقیقات ارتقاء سالمت ،بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) ،دانشگاه علوم
پزشکی زاهدان ،ایران

زمینه و هدف :سرطان از جمله مشکالت جدی سالمت جوامع امروزی است و یکی از علل اصلی مرگ و میر در کشورهای در
حال توسعه می باشد .با توجه به اینکه بیماران سرطانی از مشکالت بسیاری از جمله مشکالت گوارشی رنج می برند .لذا مطالعه
حاﺿر با هدف تعیین شیوع عالئم و مشکالت دستگاه گوارش در بیماران مبتال به سرطان دستگاه گوارش فوقانی شهر زاهدان
انجام شد.
مواد و روش ها :این مطالعه مورد -شاهدی در سال 1396در شهرستان زاهدان انجام شد .جامعه مورد پژوهش شامل تمام
بیماران مبتال به سرطان دستگاه گوارش فوقانی مراجعه کننده به بیمارستان علی بن ابیطالب و شاهد های همسان شده
(بیمارستانی و هم محله ای) بودند .حجم نمونه  106بیمار مبتال به سرطان دستگاه گوارش فوقانی و به همین تعداد یک گروه
شاهد بیمارستانی و یک گروه شاهد هم محله ای که جمعا دو برابر گروه مورد تعیین شد .ابزار گردآوری داده ها ،پرسشنامه
استاندارد شامل اطالعات دموگرافیک و بررسی عالئم و مشکالت گوارشی بود .پس از تایید طرح در کمیته اخالق دانشگاه
پژوهشگران به صورت حضوری به بیمارستان مراجعه و ﺿمن شناسایی بیماران و شاهد ها بر اساس سیستم  HISبیمارستان و
تشریح اهداف و تکمیل فرم رﺿایت آگاهانه پرسشگری آغاز می شد .در نهایت داده ها وارد نرم افزار  spss-v22شد و با
استفاده از آزمون های آمار توصیفی و تست های تحلیلی (رگرسیون لجستیک شرطی و  ) Chi-squarمورد تحلیل قرار گرفت.
نتایج :در این مطالعه اطالعات  106بیمار سرطانی و  212نفر به عنوان گروه شاهد ،مورد بررسی قرار گرفتند 49/2 .درصد زن
و  50/8درصد مرد و  33درصد بیماران سن باالی  70سال داشتند 71/7 .درصد بلوچ و 28/3درصد سیستانی 37/7 ،درصد از
بیماران ساکن شهر و 62/3درصد در روستا اسکان داشتند .عالئم ریفالکس مری به معده در گروه مورد و به تفکیک گروه شاهد
به ترتیب  78/3درصد بیماران 10/4 ،درصد شاهد بیمارستانی و  7/5درصد شاهد جمعیتی مشاهده شد .از سویی دیگر 84
درصد بیماران 31/1،شاهد بیمارستانی و 40/6درصد شاهد جمعیتی ترش کردن معده ،همچنین  68/9درصد بیماران 5/7 ،درصد
شاهد بیمارستانی و  4/7درصد شاهد جمعیتی دشواری بلع را گزارش کردند.
نتیجه گیری :شیوع باال و زودرس مشکالت گوارشی در بیماران مبتال به سرطان دستگاه گوارش فوقانی نسبت به انواع
سرطانهای دیگر حائ ز اهمیت میباشد .با آگاهی از این موﺿوع متخصصین رشته های مربوطه خواهند توانست افراد با عالئم و
مشکالت گوارشی را تحت بررسی و مراقبت ویژ ه قرار داده و این عالئم زودرس را به عنوان یک پیش آگهی احتمالی در
روند ابتال به سرطان دستگاه گوارشی قلمداد نمایند .با توجه به ماهیت بیماری که تاخیر در مراجعه  ،تحمیل بار جدی بر فرد
و جامعه را در پی دارد ،انجام مطالعات بیشتری جهت تشخیص زودهنگام توصیه می گردد.
واژگان کلیدی :سرطان دستگاه گوارش فوقانی ،عالئم و مشکالت گوارشی
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روند اپیدمی کووید 19
3

محمدحسن زاده 1فاطمه یوسفی ، 2محمد ساالری

. 1دانشجوی کارشناسی ،رشته پرستاری ،دانشکده پرستاری میبد ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد،
یزد ،ایران
. 2دانشجوی کارشناسی ،رشته علوم آزمایشگاهی ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه آزاد واحد پزشکی تهران ،تهران ،ایران
yousefi225588@gmail.com
.3دانشجوی کارشناسی ،رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد مشهد ،مشهد ،ایران

زمینه و هدف  :بیماری کروناویروس  2019یا کووید 19-که به آن بیماری تنفسی حاد  nCov19نیز گفته میشود،
عفونت ی است که بر اثر کرونای جدید ،یک ویروس در ارتباط نزدیک با کروناویروس سارس ایجاد میشود .این بیماری
دلیل شیوع کروناویروس ووهان است.
روش جستجو :این مطالعه مروری با استفاده از کلید واژههای فارسی اپیدمی ،کرونا ویروس ،کووید 19-و معادل انگلیسی
 Epidemic, Coronavirus, Covid-19پایگاههای اطالعاتی  Google scholar ،Scopus ،PubMedتا از بازه زمانی
 2020-2018مورد بررسی قرار گرفت و  25مقاله در مرحله اولیه استخراج شد و پس از بررسی های دقیق  15مقاله در نهایت
وارد مطالعه شد.
یافته ها  :کرونا ویروس جدید (  ) SARS-COV-2باعث عفونت جدیدی به نام کووید  19شده است .این بیماری طیف وسیعی
از عالیم را دربر می گیرد ،که بیماران ممکن است هیچ عالمتی نداشته باشند یا سندرم تنفسی شدید داشته و یا وﺿعیت آنها
وخیم باشد .تب شایع ترین عالمت بیماری است که توسط خود بیمار گزارش می شود .سردرد ،اسهال و خلط خونی از عالیم
دیگر هستند .در فرم خفیف بیماری ،پنومونی وجود ندارد یا به صورت مالیم گزارش شده است .در فرم شدید ،دیس پنه ،تعداد
تنفس باالی  30عدد در یک دقیقه ،غلظت اکسیژن خون کمتر از  %93و فیلتراسیون ریوی باالی  %50در  24-48ساعت،
مشاهده شده است .در بیماران با وﺿعیت وخیمی این بیماری ،نارسایی تنفسی ،شوک سپتیک و نارسایی ارگان های دیگر دیده
می شود .درمان اختصاصی برای بیماری کووید ،19-وجود ندارد .یکی از مطالعاتی که در شهر ووهان انجام گرفته است دوره
نهفتگی را  2-5روز مشخص کرده است .در مطالعه ی دیگر از  2.1تا  11.1متغیر دانسته شده است و گفته شده که می تواند
تا  24روز هم به درازا بکشد.
نتیجه گیری  :پس از مطالعه مقاالت متعدد در حوزه ویروس کرونا به این نتیجه رسیدیم که این بیماری هم میتواند
دارای عالئم گسترده باشد و هم بدون عالمت باشد .برای تشخیص این بیماری مبتالیان معموال دارای عالئم خاصی
هستند .دوره نهفتگی این بیماری به طور دقیق مشخص نیست و می تواند از چند روز تا نزدیک به یک ماه فرد مبتال و
بدون عالئم باشد.
واژگان کلیدی  :اپیدمی ،کرونا ویروس ،کووید19-
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عوامل تاثیرگذار برشیوع هپاتیت  Bدر زنان باردار :یک مرور نظام مند
سیده مینا رضوی دینانی ، 1زهرا عسگریان مقدم ، 2هدی احمری

3

 .1دانشجوی کارشناسی مامایی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران
minarazavi79@yahoo.com
 .2دانشجوی کارشناسی مامایی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران
 .3هیئت علمی گروه مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی قم ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران

زمینه و هدف :هپاتیت های ویروسی ،یکی از پنج عامل عفونی مرگ زودرس انسان در دنیا هستند .هپاتیت ویروسی  Bبا شیوع
 2/14درصدی در ایران ،می تواند عوارﺿی جدی مانند سیروز کبدی ،کارسینومای هپاتوسلوالر و سرطان داشته باشد .از آنجایی
که یکی از شایع ترین راههای انتقال این ویروس در فرایند زایمان است و  70تا  90درصد احتمال ابتالی نوزاد وجود دارد ،هدف
از مطالعه مروری حاﺿر ،بررسی عوامل تاثیرگذار برشیوع هپاتیت  Bدر زنان باردار بود.
مواد و روش ها :این پژوهش یک مطالعه مروری و محدود به مطالعات داخلی و خارجی از سال  2000تا  2019بود .جستجو
با استفاده از پایگاه های داده الکترونیک و موتورهای جستجوی  ISC, Magiranو  Google scholarانجام شد .درنهایت با
استفاده از معیارهای ورود وخروج و حذف مطالعات تکراری 20 ،مقاله جهت بررسی نهایی انتخاب شدند.
نتایج :مطالعات صورت گرفته شده نشان می دهند عوامل فردی ،خانوادگی ،بهداشتی و اجتماعی بر شیوع هپاتیت تاثیرگذار
است .مطالعات تحلیلی نشان دادند که شیوع بیماری هپاتیت  Bدر میان معتادان تزریقی ،افراد هم جنس باز ،کارکنان بهداشتی،
افرادی با شرکای جنسی متعدد و بیمارانی که به تزریق مکرر خون نیاز دارند مانند هموفیلی ها شایع تر می باشد .مطالعات
نشان دادند مادرانی که خود یا بستگان درجه یک آنها سابقه ابتال به هپاتیت داشته اند ،احتمال ابتال به  HBVدر آنها بیشتربوده
است .همچین این احتمال با افزایش سن مادران رابطه مستقیم داشت.
نتیجه گیری :با توجه به عوامل تاثیرگذار فردی ،خانوادگی ،بهداشتی و اجتماعی بر شیوع هپاتیت ،Bدر مطالعات توصیه می
شود مادران باردار پرخطر به لحاظ عوامل نامبرده شده در اولین معاینه بارداری ،آزمایش غربالگری هپاتیت  Bرا انجام دهند.
واژگان کلیدی :بارداری ،هپاتیت ،Bشیوع ،عوامل تاثیرگذار
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بررسی تأثیر سبک زندگی بر بروز افسردگی در سالمندان:یک مطالعه ی مروری
زهرا عسگریان مقدم، 1ثاراهلل شجاعی،2حانیه رحیمی
 .1دانشجوی کارشناسی مامایی،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی قم،قم،ایران

3

fbabaiiam51@gmail.com

. 2هیئت علمی گروه پرستاری،دانشکده پرستاری و مامایی،دانشگاه علوم پزشکی قم،قم،ایران
 .3دانشجوی کارشناسی مامایی،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی قم،قم،ایران

زمینه و هدف :براساس پیش بینی های صورت گرفته،تا سال ،1400سالمندان %10،جمعیت کشور را تشکیل خواهندداد
و به حدود  10میلیون نفر خواهند رسید که از چالش های مهم بهداشت عمومی در قرن کنونی به حساب می آید.از
معضالت عمده در امر سالمتی سالمندان،اختالالت روان شناختی نظیر افسردگی می باشد که به کاهش سالمت و
بهزیستی روانی سالمندان منجر خواهدشد.از جمله عواملی که می تواند سبب بهبود کیفیت زندگی شود،سبک زندگی
می باشد که دارای دو بعد جسمانی و روانی است.بعد جسمانی آن شامل تغذیه،ورزش و خواب و بعد روانی آن متشکل از
مقابله با استرس و معنویت است.بنابراین با توجه به اینکه تعداد سالمندان و هم چنین بیماری های این دوران از جمله
افسردگی در حال افزایش است و داشتن اثرات مثبت و منفی سبک زندگی بر نرخ بیماری ها،بر آن شدیم تا ابعاد مختلف
مرتبط با سبک زندگی و تأثیر آن بر بروز افسردگی را بسنجیم.
مواد و روش ها :از میان مقاالت متعدد در این زمینه،سرانجام  16مقاله از سال های  2003تا  2019از طریق سرچ در
پایگاه های Google scholar,SID,SIVILICAبا کلیدواژه های سبک زندگی،سالمندان و افسردگی به فارسی و کلیدواژه
های life style,Depression,The elderly,mental healthبه انگلیسی انتخاب گردید و نتایج آن ها به دقت
مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج :بر اساس نتایج  2مورد از مقاالت،بیان شد نمره سبک زندگی در زنان سالمند به نسبت مردان پایین تر است و
افسردگی نیز در زنان سالمند بیشتر است.یکی از مقاالت بیان کرد سبک زندگی نامطلوب از جمله عوامل خطر در بروز
افسردگی به شمار می آید 3.مقاله به میزان باورهای مذهبی و بهزیستی روان شناختی اشاره کردند که در سالمندان غیر
افسرده بیشتر از سالمندان افسرده بود و هم چنین گفته شده است هرچه جهت گیری مذهبی درونی تر باشد سالمت
روانی باالتر است.یکی از مقاالت اظهار داشت شیوع سوء تغذیه در زنان سالمند پنج برابر مردان بوده است و موجب
افسردگی بیشتر زنان نسبت به مردان شده است.از نتایج  3مقاله دیگر این بود که میان وﺿعیت تغذیه ای با افسردگی
سالمندان،همبستگی مثبت معناداری وجود دارد.نتایج یکی دیگر از مقاالت نشان می دهد تأثیرپذیری سالمندان از مؤلفه
هایی مثل وﺿعیت اقتصادی و اجتماعی،ا لگوی غذایی و سالمت دهان و دندان منجر به شیوع سوء تغذیه و باال رفتن
ریسک ابتال به بیماری هایی مثل افسردگی می شود.تعدادی از مقاالت به کم بودن میزان افسردگی و اﺿطراب در
سالمندان ورزشکار به نسبت غیر ورزشکار اشاره کردند و نیز ارتباط مثبت معنی داری بین فعالیت فیزیکی روزانه و ورزش
با کیفیت زندگی سالمندان مطرح شد.یکی دیگر از مقاالت نیز به تأثیر داشتن همسر و زندگی مشترک با او و نقش
حفاظتی آن در برابر ابتال به افسردگی اشاره کرد.
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نتیجه گیری  :با توجه به نتایج این مطالعه،سبک زندگی جهت بهبود وﺿعیت سالمتی سالمندان و کیفیت زندگی و نیز
افزایش امید به زندگی در آن ها،از اهمیت زیادی برخوردار است و با رعایت سبک زندگی سالم،بسیاری از بیماری های
این دوره نظیر افسردگی قابل پیشگیری خواهد بود که مستلزم نگاه ویژه مسئوالن،فراهم کردن شرایط،امکانات و مداخالت
مناسب در این زمینه می با شد تا روز به روز شاهد کاهش این گونه بیماری ها و افزایش سالمتی در سالمندان عزیزمان
باشیم.
واژگان کلیدی  :سبک زندگی،افسردگی،سالمندان
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بررسی میزان شیوع و عوامل خطر بیماری واژینیت کاندیدایی(:)Candidiasisیک مطالعه ی
مروری
زهرا عسگریان مقدم، 1ثاراهلل شجاعی، 2حانیه رحیمی

3

.1دانشجوی کارشناسی مامایی،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی قم،قم،ایران
fbabaiiam51@gmail.com
.2هیئت علمی گروه پرستاری،دانشکده پرستاری و مامایی،دانشگاه علوم پزشکی قم،قم،ایران
 .3دانشجوی کارشناسی مامایی،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی قم،قم،ایران

زمینه و هدف  :کاندیدا آلبیکنس،یکی از شایع ترین و مهم ترین علل واژینیت و مسئول  %85-90عفونت های قارچی
واژن است که با ایجاد ترشحات زرد-شیری یا پنیری شکل همراه با التهاب،قرمزی،خارش شدید و گاهی زخم می باشد.لذا
با توجه به عوارﺿی چون بیماری التهابی لگن،سرویسیت مزمن و آلودگی دستگاه ادراری و نیز تاثیر قابل توجه آن بر
کیفیت زندگی زنان،برآن شدیم تا به بررسی میزان شیوع و عوامل خطر واژینیت کاندیدایی بپردازیم.
مواد و روش ها :در راستای دستیابی به اهداف مطالعه،از میان مقاله های متعدد در این زمینه،سرانجام  20مقاله فارسی
و

انگلیسی

مرتبط

از

سال

های

1991

تا

2018

از

طریق

موتورهای

جستجوگر

 Googlescholar,SID,PubMed,ScienceDirectو کلیدواژه های واژینیت کاندیدایی،کاندیدیازیس ،
آلبیکنس،عوامل خطر،اپیدمیولوژی به فارسی و کلیدواژه های Vaginal

کاندیدا

Candida albicans,Candidiasis,

 infections,Epidemiology,Risk factorبه انگلیسی انتخاب گردید و به دقت مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج :براساس نتایج مطالعات،اپیدمیولوژی واژینیت کاندیدایی در اروپا از سالهای  1997تا  %56 1999و در کشور
سوئیس در سالهای  1991تا  %66 ،2000بوده است .در ایاالت متحده نیز میزان بروز کلی کاندیدمیا در هر 100000
نفر در سال از  9/1در طی سال  1992تا  1993به  14/1در سال  2008در آتالنتا و از  24/2در طی سال های  1998تا
 2000به  30/9در سال  2008در بالتیمور افزایش یافته است.به گفته ی مطالعات،تقریبا  75درصد زنان در طول عمر
خود یک بار دچار کاندیدیازیس واژن می شوند و بیشترین فراوانی در گروه سنی  30-39سال بوده است.تعدادی از
مطالعات،مهم ترین فاکتورهای خطر در ایران را به ترتیب سوختگی و جراحی،بدخیمی های خونی،استفاده وسیع الطیف
از آنتی بیوتیک و دیابت گزارش کرده اند.مقاالت دیگری به موثر بودن عواملی مثل سن،روابط جنسی،عوامل اقتصادی و
اجتماعی،وﺿعیت بارداری و فیزیولوژیک،وﺿع تحصیالت خانم و همسرش،روش پیشگیری از بارداری مثل کاندوم،بیماری
های زمی نه ای همانند دیابت،استفاده از سوند ادراری در بیمارستان و مصرف بیش از حد آنتی بیوتیک بر میزان این
عفونت ها اشاره کردند.عواملی چون افزایش تعداد شرکای جنسی،سن زود هنگام مقاربت و افزایش دفعات رابطه جنسی
با افزایش ریسک ابتال همراه نبودند.نتایج تعداد دیگری از مطالعات حاکی از آن بود که بروز واژینیت کاندیدایی با عفونت
،HIVواژینوز باکتریایی و خارش دستگاه تناسلی همراه است.
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نتیجه گیری  :باتوجه به اینکه میزان ابتال به این نوع عفونت تقریبا زیاد است و می تواند منجر به عواقب جدی همچون
ناباروری،سقط خودبخودی،نوزاد مرده،درد مکرر شکم و هم چنین تاثیر منفی بر کیفیت زندگی زنان و صرف هزینه های
زیاد شود،لزوم به کارگیری آموزش هایی در خصوص اصول بهداشت فردی و جنسی و نیز غربالگری دقیق تر و گسترده
تری در مراکز درمانی به خصوص کلینیک ها و مراکز تنظیم خانواده به منظور پیشگیری و درمان سریع تر قبل از بروز
عوارض جدی تر احساس می شود.
واژگان کلیدی :شیوع،عوامل خطر،واژینیت کاندیدایی
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بررسی عوامل خطر سرطان پستان در زنان :یک مطالعه مروری
فهیمه داودی ، 1زهرا عسگریان مقدم  ،1زهرا عابدینی

2

 .1دانشجوی کارشناسی مامایی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران
f.davodi411@gmail.com
 .2زهرا عابدینی ،استادیار ،عضو هیات علمی گروه پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران

زمینه و هدف :سرطان پستان مهم ترین عامل مرگ ناشی از سرطان زنان در سرتاسر دنیاست و در در ایران نیز 16
درصد سرطانها را به خود اختصاص داده است به گونه ای که شیوع آن به طور تقریبی ساالنه  2درصد افزایش می یابد.
نظر به اینکه این بیماری بر کیفیت زندگی بیماران تاثیرگذار است و عوامل خطر مختلفی در بروز آن ،نقش دارد ،در این
مطالعه به تعیین عوامل خطر سرطان پستان در زنان پرداخته شد.
مواد و روش ها :در مطالعه مروری حاﺿر ،جستجو در پایگاههای  Google scholarو Sidبا کلیدواژه های
اپیدمیولوژی ،عامل خطر ،سرطان پستان به فارسی و  Risk factor , Breast cancer, Epidemiologyبه انگلیسی
انجام شد .مقاالت در بازه زمانی سالهای 1384تا  1397که دارای متن کامل و مرتبط با موﺿوع بودند انتخاب شدند.
نتایج  :از بین مقاالت متعدد در این زمینه 9 ،مقاله انتخاب شد .سابقه خانوادگی مثبت ،مصرف سیگار و مواد مخدر ،عدم
سابقه خودآزمایی پستان ،خروج دردناک شیر در طی مدت شیردهی و سبک زندگی با سرطان پستان از عوامل خطر
شناسایی شد .مصرف قرص های ﺿد بارداری ،تابش اشعه ایکس به قفسه سینه ،دفعات بارداری ،شیردهی در سنین باال
و عدم ازدواج با افزایش خطر ابتال به سرطان پستان همراه بود .بلوغ و یائسگی دیررس و طول مدت شیردهی با کاهش
خطر پیدایش سرطان به ویژه در سنین باالی  48ارتباط داشت.
نتیجه گیری :با توجه به قابل پیشگیری بودن عوامل خطر بروز سرطان پستان ،حمایت های اقتصادی و غربالگری در
مراکز سالمت و آموزش می تواند در پیشگیری از بیماری نقش بسزایی داشته باشد.
واژگان کلیدی  :سرطان پستان ،عامل خطر ،زنان
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مروری بر عوامل خطر بیماری های قلبی  -عروقی
سیده زینب رضوی ، 1حانیه رحیمی ،2زهره خلجی نیا

3

.1دانشجوی دکتری عمومی ،کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی قم،قم،ایران zainabrizvi@gmail.com
.2دانشجوی کارشناسی مامایی،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی قم،قم،ایران
 ..3دکترای تخصصی سالمت باروری ،کمیته تحقیقات دانشجویی/دپارتمان پرستاری/دانشکده پرستاری مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی قم،
قم ،ایران

زمینه و هدف :بیماریهای قلبی عروقی شایع ترین علت مرگ در سراسر جهان و یکی از مشکالت بزرگ کشورهای در حال
توسعه به حساب می آید .بیماریهای قلبی عروقی شرایط پزشکی مزمنی است که جوانب متعدد زندگی افراد را متأثر میسازد؛
بنابراین شناسایی عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی به منظور طراحی برنامههای مداخالتی و پیشگیرانه حائز اهمیت است
؛لزا مطالعه حاﺿر با هدف مروری بر عوامل خطرآفرین بیماریهای قلبی عروقی انجام شد.
روش کار :مطالعه حاﺿر از نوع مروری روایی است .جستجوی مطالعات در پایگاههای اطالعات علمی شامل ، Pub med
 ، Cochrane، Scopus ،Elsevierو همچنین با استفاده از موتور جستجوگر  Google Scholarو کلمات کلیدی عوامل
خطر ،بیماریهای قلبی عروقی و فاکتورهای مؤثر انجام گرفت .بدین ترتیب مقاالت فارسی و انگلیسی که در طی سال های
 1990تا  2020منتشر شده بودند جمع آوری ،به دقت مطالعه ،و یافتههای آنها دسته بندی و گزارش گردید.
یافته ها :از مجموع  20مقالهای که مطالعه گردید و بر اساس یافتههای مطالعات صورت گرفته میتوان گفت سبک زندگی
ناسالم ،بیکار بودن ،کم تحرکی ،داشتن دیابت و باال بودن سن ،شاخص توده بدنی باال ،سطح تحصیالت پایین ،باال بودن فشار
خون و اسیدهای چرب اشباع شده به عنوان عامل خطر اولیه تشخیص داده شدند .همچنین میتوان به مواردی از قبیل سیگار،
اختالل چربی ،فشار خون ،عوامل روانی-اجتماعی ،مصرف الکل و عدم فعالیت فیزیکی ،اﺿافه وزن بخصوص توام با  BMIو WHR
باال ،سیستم سمپاتیک ،هیپرانسولینمی ،مقاومت انسولین وافزایش سطح لپتین به عنوان عامل خطر اشاره کرد  .دخانیات نیز
ارتباط قوی با کلسترول و  LDLدارد که منجر به افزایش لیپاز کبدی شده و مقاومت به انسولین را باال میبرد.
نتیجه گیری :بر اساس نتایج این پژوهش متخصصان حوزه سالمت باید با طراحی برنامههای آموزشی و درمانی متمرکز بر
پیشگیری و کنترل عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی با تغییر سبک زندگی مانند تغذیه سالم ،فعالیت بدنی مداوم گامی
محکم جهت کنترل مرگ ومیر ناشی از بیماری های قلبی و عروقی بردارند.
کلمات کلیدی :عوامل خطر ،بیماریهای قلبی -عروقی ،پیشگیری

.
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مروری بر عوامل خطر سندرم پیش از قاعدگی
حانیه رحیمی ،1نرگس اسکندری

2

.1دانشجوی کارشناسی مامایی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران hrahimi1999@yahoo.com
 .2عضو هیات علمی ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران

زمینه و هدف :سندرم پیش از قاعدگی عود دوره ایی مجموعه ایی ازعالئم ناخو شایند ج سمانی ،روانی و عاطفی میبا شد که
به صورت تکرار شونده در طی فاز لوتئال سیکل قاعدگی روی میدهد .از آنجایی که این سندرم سازگاری اجتماعی و فعالیت
طبیعی فرد را دچار اخنالل می کند؛ لذا این مطالعه با هدف مروری بر عوامل خطر سندرم پیش از قاعدگی انجام شد.
مواد و روش ها  :مطالعه حا ﺿر از نوع مروری سی ستماتیک ا ست .ج ستجوی مطالعات در پایگاههای اطالعات علمی شامل
 ،Cochrane،Scopus ،Elsevier ،Pubmedو همچنین با اســـتفاده از موتور جســـتجوگر  Google Scholarو کلمات
کلیدی سندرم پیش از قاعدگی ،عوامل خطر ،عوامل مرتبط انجام گرفت .بدین ترتیب مقاالت فارسی وانگلیسی که در طی سال
های  1990تا  2019منتشرشده بودند جمع آوری ،به دقت مطالعه ،و یافته های آنها دسته بندی و گزارش گردید.
نتایج  :براســاس معیار های ورود ،در مجموع 12مقاله مرتبط گردآوری گردید .محققین )(premenstrual syndrome
 PMSرا یک بیماری ســـایکواندوکرین (چندعاملی) معرفی کرده و عواملی از قبیل ســـطح پایین پروژســـترون ،کاهش میزان
دوپامین مرکزی ،شاخص توده بدنی باال ،سابقه خانوادگی مثبت ،استرس شغلی ،اختالل ترشح نروترنسمیترها به ویژه سرتونین،
استرس ،مصرف نمک ،قهوه و شکالت ،را به عنوان عوامل موثردرایجاد  PMSپیشنهاد کرده اند.
نتیجه گیری :از آنجایی که  PMSشــایع ترین اختالل ســایکوســوماتیک درزنان میباشــد و با توجه به اینکه پاتوفیزیولوژی و
درمان قطعی آن نام شخص ا ست ،اما برخی مداخالت غیردارویی شامل مهارت کنترل ا سترس و خ شم ،تن آرامی ،تغییر شیوه
زندگی و رژیم غذایی نتایج موفقیت آمیزی درکنترل  PMSدا شته ا ست ،لذا جهت ارتقای کیفیت زندگی مبتالیان آموزش این
مهارت ها توصیه می شود.
واژگان کلیدی :سندرم پیش از قاعدگی ،عوامل خطر،عوامل مرتبط
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مروری بر سیمای سالمت روانی و اجتماعی زنان آواره
مینا زارع حسین آبادی ، 1فاطمه زارع حسین آبادی ،2رضوان مریدا

3

 .1کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی ،دانشکده پرستاری مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران
 .2دانشجوی پرستاری ،دانشکده علی بن ابی طالب ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد ،یزد ،ایران
 .3دانشجوی پرستاری ،دانشکده علی بن ابی طالب ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد ،یزد ،ایران rezvan2057@gmail.com

زمینه و هدف  :ساالنه صدها میلیون نفر از مردم جهان از حوادث و بالیای طبیعی و انسان ساخت متأثر میشوند و
حدود  85درصد از این افراد را زنان و کودکان تشکیل می دهند .زنان و دختران به دالیل مختلف اجتماعی ،اقتصادی،
فرهنگی و بهداشتی در برابر بالیا از آسیب پذیری بیشتری برخوردار هستند  .بدین منظور مطالعۀ حاﺿر با هدف بررسی
تأثیر آوارگی بر سالمت روانی و اجتماعی زنان صورت گرفته است.
مواد و روش ها  :این پژوهش مروری تحلیلی است که از طریق جستجوی مقاالت در پایگاه های اطالعاتی داخلی ،
 IranDoc , SID , Magiranو پایگاه های اطالعاتی خارجی Scopus , Google Scholar , Web of
 Scienceو با استفاده از کلیدواژه های آسیب پذیری روانی ،سالمت روان ،زنان در بالیا ،آوارگان ،حوادث و بالیا و
ترکیبات احتمالی آنها از سال های  2000تا  2018بررسی شد.
نتایج  :باتوجه به نیازهای متفاوت زنان در بالیا از جمله محرومیت ها در دسترسی به خدمات سالمت ،مراقبت های بارداری
و نگرانی های خاص بهداشتی ،اجبار در تغذیۀ کودکان و احتمال خشونت جنسی و ابتال به بیماری های منتقلۀ جنسی،
وابستگی عاطفی و اقتصادی ،مشکل در تعامالت اجتماعی زنان ،آسیب پذیری این گروه در شرایط آوارگی را میتوان در ابعاد
پنجگانۀ .1 ،سالمت .2 ،خودمراقبتی .3 ،وﺿعیت معیشت .4 ،سرمایۀ اجتماعی و  .5حمایت اجتماعی طبقه بندی کرد.
نتیجه گیری  :در حوادث و بالیا موانع فرهنگی ،مشکالت تهدیدکنندۀ سالمت جسمی و هم چنین موانع ارتباطی و تکلم به
زبان کشور میزبان و مشکالت اجتماعی و اقتصادی مهمترین چالش های زنان هستند که منجر به ایجاد اختالالت روانی می
شوند .بنابراین بایستی برنامه های پیشگیری ،آمادگی و پاسخ مبتنی بر نیازها و چالش های زنان و با مشارکت آنها طراحی
شده و حمایت سیاسی و اقتصادی کافی از جانب دولت ها و سازمان های درگیر به این برنامه ها اختصاص داده شود.
واژگان کلیدی  :سالمت روانی ،سالمت اجتماعی ،زنان ،آوارگان.
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The prevalence and predictors of hypertension in Kherameh cohort study:
a population based study on 10663 persons in south of Iran
Abbas Rezaianzadeh1, Fatemeh Jafari2, Seyed Ebrahim Sadeghi3, Salar
Rahimikazerooni1
1.Colorectal Research Center, SUMS, Shiraz, Iran
2.MSc Candidate of Epidemiology in Shiraz University of Medical Science, Shiraz, Iran
m.jafarii4319@gmail.com
3.Anesthesiology Department, SUMS, Shiraz, Iran

Background: Hypertension (HTN) is an important risk factor for Cardiovascular Disease
(CVD) mortality and morbidity among Iranians. The present study aimed to estimate the
prevalence of HTN and some of its related factors in south of Iran.
Material and Methods: This cross-sectional survey was conducted on the data of the
Persian cohort study in Kherameh. The participants consisted of 10663 people aged 4070 years. HTN was defined as either Systolic/Diastolic Blood Pressure (SBP/DBP)
greater than or equal to 140/90 mmHg or taking medications. The logistic regression
method was used to identify the factors associated with HTN.
Results: The age-standardized prevalence rate (ASPR) of HTN was 21.44 (95% CI: 21.22%21.65%) and 33.53% (95% CI: 33.22%-33.85%) in males and females, respectively. Old age,
being unemployed, low education level, high Body Mass Index (BMI), diabetes, drug abuse,
cerebro-cardiovascular disease, suffering from another chronic disease, family history of CVD,
and other chronic diseases were independently associated with HTN (p<0.05).
Conclusions: This study revealed the increased prevalence of HTN in rural and urban
areas. Therefore, the health system needs to develop strategies to raise the accessibility of
screening and diagnostic services.
Keywords: Prevalence, Risk factor, Blood pressure
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Patterns of Tobacco Use in Tuberculosis Patients in Shahid Shatarian
Center of Robat Karim 1396
1

Yashar Nazari , 2Fatemeh Mashayekhi

1.MSc Environmental Engineering- Saveh University of Medical Sciences, Yashi_senfi@yahoo.com
2.Family Health Expert- Saveh University of Medical Sciences- Health Deputy

Introduction & Objective: Tobacco smoking has increased dramatically over the last three
decades, especially in developing countries. China and India not only have the largest number
of smokers but also have the highest rates of smoking. There are more than 320 million smokers
in China, and almost 67% of Chinese men over the age of 15 smoke (3). In India, it is estimated
that it consumes approximately 1 trillion cigarettes a year (4). Geographical overlap between
regions of the world with a high incidence of smoking and areas with the highest incidence of
latent and active tuberculosis (3). Mirrored in the highest rankings in the number of smokers,
China and India are also the two countries with the highest number of active TB cases (1.4
million and 1.9 million, respectively) and inferred the highest number of latent TB infections.
The aim of this study was to evaluate the pattern of smoking, previous smoking cessation
attempt, and attitude to quitting in TB patients in Robat Karim.
Materials and Methods: This cross-sectional study was performed among patients with
pulmonary tuberculosis at Shahid Shatarian Center in Robat Karim city. A total of 116
tuberculosis patients were enrolled in the study in 1396. The self-report questionnaires were
designed according to the standard smoking pattern questionnaire.
Results: Of the 116 TB patients, 96.8% were male smokers. The mean age was 51 years. Most
smokers (73.8%) belonged to the middle age group (54-35 years). Male smokers had a high
prevalence of bacteriological pulmonary tuberculosis. Most smokers (68.9%) smoke more than
20 cigarettes per day. By categorizing consumers as having 1-10 or 11 or more cigarettes a day,
men with more cigarettes per day suffer from a higher incidence of TB. At the time of filing,
39% of current smokers, 9% of occasional smokers, and 18% of patients with smoker
tuberculosis had at least one history of quitting.
Conclusion: The results indicate the necessity of using and prevention of cigarette and hookah
smoking in international TB control strategies. Informing about the possibilities of quitting
smoking, free and in-person counseling by psychologists in health, well-being and police.
Keywords: Tuberculosis and Tobacco, Tobacco, Robat Cream
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بررسی اپیدمیولوژی مبتالیان به بیماری کیست هیداتیک در غرب شهرستان اهواز ( استان
خوزستان) در سال های  1397و1398
تانیا محرری ،1امیرحسین بزمی ،2زینب احمدی

1

.1دانشجوی کارشناسی پیوسته بیولوژی وکنترل ناقلین بیماری ها ،دانشکده ی بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
اهواز reza.ahmadi7248@gmail.com
.2دانشجوی دکتری دندانپزشکی ،دانشکده دندان پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

زمینه و هدف  :بیماری کی ست هیداتیک یکی از مهم ترین بیماری های انگلی زئونوز ا ست که تو سط مرحله ی الروی
اکینوکوکوس گرانولوزیس( )Echinococcus granulosusایجاد می شود .گزار شات متعدد ثبت شده از این بیماری
در شهرستان اهواز؛ لزوم بررسی اپیدمیولوژی این بیماری را چند برابر می کند.مطالعه ی حاﺿر بررسی میزان شیوع و
بروز بیماری کیست هیداتیک بین بیماران مراجعه کننده به مرکز بهداشت غرب اهواز در سالهای  97و 98نشان میدهد.
مواد و روش ها :مطالعه ی حاصل به صورت توصیفی و گذشته نگر انجام شده است.اطالعات مربوط به افراد مبتال به
بیماری کی ست هیداتیک در سالهای  1397و 1398از پرونده های این بیماران که در مرکز بهدا شت شهر ستان اهواز
ثبت شده بود به دست آمده است.سپس اطالعات بدست آمده با نرم افزار  spssتجزیه وتحلیل گردید.
نتایج :در سالهای  97و 98در مجموع  11مورد مبتال به این بیماری در مرکز بهدا شت غرب اهواز ثبت گردیده .که از
این تعداد %27.3مردان و  %72.7را زنان ت شکیل می دادند..از لحاظ شغلی خانه دارها بی شترین تعداد مراجعه کننده را
شامل می شدند.در بین مراجعه کنندگان حدود  %18در رده ی سنی زیر  30سال %54 ،بین  30تا  40سال و %27
باالتر از  40سال گزارش شدند .مطالعات نشان داد حدود  %54از افراد مورد نظر صرفا با شست و شوی آب سبزی خام
را مصـــرف میکردند  %36 ،توســـط آب و مواد شـــوینده و فقط  %10افراد ازآب و مواد ﺿـــد عفونی کننده اســـتفاده
میکردند.عضو کبد با %63وبعد از آن ریه با %36بیشترین اعضای درگیر در بیماران بودند.
نتیجه گیری :با توجه به نتایج به دست آمده ،افراد خانه دارحساس ترین گروه شغلی بیماران را احتماال به دلیل تماس
زیاد با ســبزی خام در بر میگیرد؛ با توجه به اینکه بیشــترین جمعیت خانه داران را زنان تشــکیل می دهند ،کیســت
هیداتیک در زنان شایع تر می باشد .همچنین با توجه به تعداد قابل توجه مبتالیان به کیست هیداتیک در رده ی سنی
 30تا  40سال  ،انتظار میرود اقدامات کنترل وپی شگیری و آموزش نحوه ی صحیح ش ست و شوی سبزی خام به این
افراد خصوصا گروه شغلی خانه داران جهت افزایش آگاهی آنها انجام شود.
واژگان کلیدی :دموگرافیک ،کیست هیداتیک ،اکینوکوکوس گرانولوزیس ،غرب اهواز ،استان خوزستان
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بررسی میزان پرداخت از جیب بیماران دیابتی شهرستان زاهدان بعد از طرح تحول نظام
سالمت1398:
محمد خمرنیا ،1فاطمه ستوده زاده ،2اسحاق برفر ،3کوثر رضایی ،4مصطفی پیوند

4

 .1دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،مرکز تحقیقات ارتقاء سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،زاهدان ،ایران
 .2استادیار سیاستگذاری سالمت ،مرکز تحقیقات ارتقاء سالمت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
.3استادیار اقتصاد سالمت ،مرکز تحقیقات ارتقاء سالمت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 . 4کارشناس ارشد اپیدمیولوژی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،زاهدان ،ایران
mp.peyvand@yahoo.com

زمینه و هدف :دیابت یکی از پرهزینه ترین بیماری های مزمن غددی و یک معضل سالمت عمومی در دنیا است .طرح تحول
سالمت با هدف کاهش هزینه های بستری و پرداخت از جیب مردم در سال  ،1393آغاز گردید .یکی از اهداف اجرای طرح
تحول نظام سالمت کاهش هزینه های بیماران بستری در بیمارستان ها بود .لذا مطالعه حاﺿر با هدف تعیین میزان پرداخت از
جیب بیماران دیابتی شهرستان زاهدان بعد از طرح تحول نظام سالمت اجرا شد.
مواد و روش ها :این مطالعه از نوع پژوهش های مقطعی بوده که به صورت توصیفی تحلیلی در سال  1398انجام شد .جامعه
مورد پژوهش شامل تمام بیماران دیابتی بستری در بیمارستان علی بن ابیطالب شهرستان زاهدان ،بزرگترین بیمارستان استان
ســیســتان و بلوچســتان بودند .در این مطالعه هزینه های تمام بیماران بســتری از پرونده های الکترونیکی در بازه زمانی ســال
 1396و  1397به روش سر شماری برر سی شد .ابزار جمع آوری داده ها چک لی ست محقق ساخته بر ا ساس اطالعات موجود
در پرونده الکترونیک بود .داده ها با نرم افزار  SPSS-V22و با استفاده از آزمون های آمار توصیفی مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج :در این مطالعه اطالعات هزینه های سالمت  704بیمار دیابتی بررسی شد .بیشتر بیماران خانم ( 517نفر  73/5درصد)
و تعداد  237نفر آنها مبتال به دیابت بارداری بودند .بیشترین پوشش بیمه مربوط به سالمت همگانی ( 441نفر ( ))% 62/7بود.
و  21بیمار ( 2/9درصد) فاقد بیمه بودند .میانگین پرداخت از جیب بیماران در هر بار بستری به ریال بر اساس دیابت نوع 1
( )5،480،925±3،220،742دیابت نوع  )±6،332،888 14،553،029( 2دیابت بارداری ()1،813،733 ± 2،657،399
دیابت نامشخص ( )3،028،093 ± 3،095،365بود .به ترتیب  7/2 ، 9/9،16/3 ،12/6درصد از کل هزینه ها مربوط به پرداخت
از جیب بود.
نتیجه گیری :بر اساس نتایج مطالعه حاﺿر ،مراقبتهای بیمارستانی دیابت هزینه نسبتا باالیی را بر بیماران تحمیل می نماید.
همچنین با وجود اجرای طرح تحول سالمت ،هنوز بسیاری از بیماران دیابتی بستری در بیمارستان علی بن ابیطالب (ع) شهر
زاهدان به دلیل استفاده از خدمات سالمت با هزینه های مستقیم نسبتا باالیی مواجهه می باشند .محرومیت استان سیستان و
بلوچستان ،وﺿعیت اقتصادی نامناسب خانوارها ،و پایین بودن شاخص های سالمت می تواند از عوامل مهم در مواجهه خانوارهای
ساکن در این اس تان با هزینه های فقرزای سالمت باشد .نیاز است تا مدیران نظام سالمت نگاه ویژه تری به شهرستان ها و استان
های محروم داشته باشند.
واژگان کلیدی :پراخت از جیب ،دیابت ،طرح تحول سالمت
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Epidemiologic Study of Tuberculosis in Diabetic Patients Referred to
Shahid Shatarian Center of Robat Karim 1396
Yashar Nazari1, Arash Atabaki2, Fatemeh Mashayekhi3
1.MSc Environmental Engineering- Saveh University of Medical Sciences, Yashi_senfi@yahoo.com
2.Family Physician, Iran University of Medical Sciences
3.Health Expert-Saveh University of Medical Sciences

Introduction and goal :Since tuberculosis and diabetes have a significant incidence and
prevalence in Iran due to various geographical, social and cultural reasons, this study aimed to
identify and compare the effects of these two chronic diseases, which are of different nature,
on quality of life. Due to weakened immune system, bacilli proliferate and cause disease. Due
to the high prevalence of tuberculosis in the region, this study was performed to determine the
epidemiological study of tuberculosis in diabetic patients in Rabat Karim.
Methods: This cross-sectional descriptive study was conducted from From April 1396 to
March 1396 at Shahid Shatarian Health Center in Robat Karim city. Of the 195 diabetic patients
referred to health centers and clinics who had clinical symptoms or suspected of tuberculosis,
chest radiographs and sputum smear and ppd tests were performed and positive cases of active
auditory tuberculosis were immediately treated with specialist treatment.
Results: Thirteen patients were diagnosed with tuberculosis referred to Shahid Shatarian
Center during the year 1396. All patients were 55.46 years old. Mean fasting blood glucose
was 191.93 mg / dL. Diabetes was associated with women (62.3%) and urban residents
(72.8%). 86% of people had pulmonary tuberculosis (72.2% positive smear and 13.8% negative
smear). The most common clinical symptom of persistent cough for more than two weeks was
radiographic examination, weight loss, the most common image, pulmonary opacity (61.2%)
and the most commonly affected area, the upper lung zone (51%).
Conclusion: This study confirms the high prevalence of smear positive tuberculosis in diabetic
patients compared to the expected population in the world and the global prevalence of TB in
diabetic patients. Therefore, this high-risk group, considering the prevalence of triple-stroke,
is recommended to be examined more frequently than ever before by diabetic patients for
cough and clinical symptoms.
Keywords: Tuberculosis and Diabetes, Diabetic Patients, Robat Karim
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بررسی سطح لیپید سرمی و هموگلوبین A1Cدر بیماران دیابتی شهر زاهدان سال 1396
2

محمد هادی عباسی ,1مصطفی پیوند ,2فهیمه پیوند ,3شیواکارگر

 .1استادیار آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت گروه بهداشت عمومی .دانشکده بهداشت ،مرکز تحقیقات ارتقاء سالمت دانشگاه علوم پزشکی
زاهدان ،زاهدان ،ایران
.2کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی.کمیته تحقیقات دانشجویی .دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،زاهدان ،ایران
.3کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی .دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر .ایرانشهر .ایران shivakargar@yahoo.com

مقدمه :دیابت یکی از مهمترین مشکالت بهداشتی جهان است که بیش از  200میلیون نفر در دنیا به آن مبتال هستند .تغییر
و افزایش سطوح لیپیدهای خون یکی از مشکالت بیماران مبتال به دیابت است ،که سبب ایجاد عوارض قلبی عروقی و افزایش
مرگ و میر در این بیماران میشود .لذا مطالعه حاﺿر با هدف تعیین سطح لیپید سرمی و هموگلوبین  A1Cدر بیماران دیابتی
شهر زاهدان انجام شد.
مواد و روش ها :این مطالعه از نوع مقطعی به روش توصیفی-تحلیلی است که در سال  1396بر روی  270بیمار دیابتی
مراجعه کننده به کلینیک دیابت شهر زاهدان انجام شد .نمونه ها به روش آسان و در دسترس انتخاب و داده ها بر اساس
پرسشنامه ی جمعیت شناختی و نتیجه آزمایشات موجود در پرونده بیمار.جمع آوری شدند.ارزیابی اطالعات با استفاده از نرم
افزار  STATA-v14و آزمون های آماری ﺿریب همبستگی پیرسون و تی تست .صورت گرفت.
نتایج :بر اساس نتایج مطالعه  %24.81 ،افراد شرکت کننده مرد و % 75.19از افراد زن بودند و میانگین سنی زنان
52.72±11.61ومردان 54.97±12.43بود .فراوانی افراد شرکت کننده در مطالعه مبتال به دیابت نوع دو ( ،)%93.33دیابت نوع
یک( )2.22%و دیابت بارداری( )4.44%بود .متوسط لیپیدها  . HDL=49.89±16.80 .LDL=86.95±32.60کلسترول
.169.41±45.04تری گلیسرید  172.41 ±82.05و میانگین هموگلوبین  9.61±5.88 A1Cبود .بین میزان کلسترول ،تری
گلیسرید LDL,HDL ،در مردان و زنان اختالف معنادار مشاهده نشد .درحالی که میانگین هموگلوبین  A1Cدر مردان به طور
معناداری بیشتر از زنان بود .همچنین بین هموگلوبین  A1Cوگلوکوز ناشتا( .)FBSارتباط مثبت معنادار مشهود بود(.)P<0.05
اما بین هموگلوبین  A1Cو لیپید های سرمی(تری گلیسرید ،کلسترول ) LDL,HDL،ارتباط آماری معنی دار دیده
نشد(.)P>0.05
نتیجه گیری :مطالعه حاﺿر نشان داد میانگین تری گلیسرید باالتر از مقادیر تعیین شده به عنوان استاندارد درمانی در دیابتی
ها بود ولی میانگین کلسترول LDL,HDL،در محدوده مناسب قرار داشت .همچنین براساس نتایج این مطالعه مشخص شد که
هموگلوبین A1Cیک شاخص مناسب ارزیابی کنترل گلوکز خون می باشد.
واژگان کلیدی :دیابت .لیپید سرمی  .هموگلوبین A1C
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بررسی شاخص توده بدنی( )BMIو دور کمر بیماران دیابتی شهر زاهدان 1396
محمد هادی عباسی ،1حمیده پودینه صبور ،2فهیمه پیوند ،3مصطفی پیوند
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.1استادیار آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ،گروه بهداشت عمومی ،مرکز تحقیقات ارتقای سالمت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
.2کارشناس کلینیک دیابت بیمارستان بوعلی زاهدان ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،زاهدان ،ایران
. 3کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ،دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر ،ایرانشهر ،ایران
.4کارشناس ارشد اپیدمیولوژی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،زاهدان ،ایران
Mp.peyvand@yahoo.com

زمینه و هدف :امروزه چاقی و دیابت دو بیماری مهمی هستند که در سراسر جهان رو به افزایش بوده و سالمتی انسان ها را
تهدید میکنند .چاقی و تجمع چربی در بدن از جمله عوامل زمینه ساز بروز عوارض در بیماران دیابتی می باشد .از طرفی شاخص
توده بدنی( )BMIو دور کمر به عنوان مناسب ترین و در دسترس ترین شاخص جهت غربالگری چاقی در بیماران دیابتی مطرح
است .لذا مطالعه حاﺿر با هدف تعیین شاخص توده بدنی و دور کمر بیماران دیابتی شهر زاهدان انجام شد.
مواد و روش ها :این مطالعه مقطعی به روش توصـــیفی بر روی 270بیمار دیابتی مراجعه کننده به کلینیک دیابت شـــهر
زاهدان واقع در بیمار ستان بوعلی به روش آ سان و در د سترس در نیمه دوم سال 1396با رعایت مالحظات اخالقی انجام شد.
ابزار گرد آوری داده ها چک لی ست ثبت اطالعات دموگرافیک ،ترازو ،قد سنج و متر ا ستاندارد بود .و ﺿعیت نمایه توده بدنی در
چهار گروه الغری ،نرمال ،اﺿافه وزن و چاق اندازه گیری شد .اطالعات توسط نرم افزار spss v-16با آزمون های توصیفی مورد
ارزیابی قرار گرفت.
نتایج :در این مطالعه تعداد  67مرد ( )24.8%و 203زن ( )75.2%که اکثریت آنها سنی بین  40سال تا  60سال 161نفر()59.6%
مورد ارزیابی قرارگرفتند .شاخص های آنتروپومتری بیماران به ترتیب الغری15نفر ( ،)5.6%نرمال 64نفر ( ،)23.7%اﺿافه
وزن94نفر ( )34.8%و چاق97نفر ( )35.9%بود ،که  191بیمار ( )% 70.7مبتال به چاقی و اﺿافه وزن بودند .میانگین دور کمر
برای خانم ها 100.3±11.4و برای آقایان 95.1 ±17.3بود.
نتیجه گیری :بر اساس نتایج مطالعه ،شیوع چاقی و اﺿافه وزن در بیماران دیابتی در حال افزایش می باشد .از آنجایی که
افزایش توده بدن ی توده بدنی به عنوان یک عامل خطرزای بیماران دیابتی تلقی می شود .کنترل و کاهش وزن به منزله کنترل
بیماری محسوب میگردد .لذا باید توجه بیشتری به ترویج و حفظ سالمتی بیماران دیابتی صورت پذیرد .تحقق این امر نیازمند
بهبود آموزش ها و مداخالتی در زمینه جلوگیری از چاقی ،اصالح سبک زندگی ،تغذیه ،انجام فعالیت بدنی در این بیماران می
باشد.
واژگان کلیدی :شاخص توده بدنی ( ،)BMIدیابت ،چاقی
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مروری بر اپیدمیولوژی آلودگی به هلیکوباکتر پیلوری در ایران
فهام خامسی پور ، 1شادان شجاعت

2

. 1کمیته پژوهشی دانشجویان ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
.2واحد شهرکرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شهرکرد ،ایران shaadaansh@gmail.com

زمینه و هدف  :هلیکوباکترپیلوری یکی از شایعترین عفونتهای مزمن باکتریایی در سراسر جهان است .الگوی اپیدمیولوژی
آلودگی به این باکتری در کشورهای مختلف ،متفاوت است .بنابراین این مطالعه مروری جدیدترین داده ها در مورد اپیدمیولوژی
عفونت هلیکوباکتر پیلوری ارائه شده است.
مواد و روش ها :مطالعه مروری حاﺿر طی سالهای  2008تا  2018با استفاده از کلیدواژههای مناسب در سایت های علمی
 Sid ،Google Scholar ،Pubmedو  Scopusمورد جستجو قرار گرفتند.
نتایج :در چند مطالعه به بررسی ارتباط بین عفونت به هلیکوباکتر پیلوری و شرایط اجتماعی ،منبع آب آشامیدنی و عوامل
تغذیه ای پرداخته شده است .همچنین یک فرﺿیه در مورد نقش حشرات و مخمرها در انتقال هلیکوباکتر پیلوری پیشنهاد و
بررسی شد ه است .تاکنون هیچ شواهدی دال بر این که هلیکوباکتر پیلوری می تواند در بیرون از بدن مگس زنده بماند و به
حیات خود ادامه دهد وجود ندارد .نتایج یک مطالعه توصیفی مقطعی که توسط صالحی و همکارانش در شمال شرق ایران از
سال  2010تا  2015با شرکت  11596شرکت کننده اجرا شده است ،نشان داده است که میزان آنتی بادی مثبت  IgGهلیکوباکتر
پیلوری  72/8درصد بوده است و در طی مدت زمان مطالعه تغییری در شیوع سرمی مشاهده نشده است .هم چنین در مطالعه
دبیری و همکارانش به بررسی شیوع ژنوتایپ هلیکوباکتر پیلوری در  160بیمار دیس پپتیک هلیکوباکتر پیلوری مثبت اقدام
کرده اند .نتایج این مطالعه نشان داده است که ژن های  vacA, cagA, cagE, oipA, iceA1, babA2و  babBبه ترتیب
در  78 ، 26 ،55 ،51 ،69 ،100و  28درصد از  160سویه ،مثبت بوده است و وجود ژن های  babBو  iceA1به طور قابل
معنادار با خطر ابتال به سرطان معده ( )GCارتباط دارد .مطالعه دیگری در رابطه با مخازن هلیکوباکتر پیلوری در ایران پرداخته
است .در مطالعه سیاوشی و همکاران  44ایزوله مخمر جهت بروز داخل سلولی هلیکوباکتر پیلوری مورد بررسی قرار گرفته است.
مخمرها از  29نمونه شامل :سوآپ دهانی از افراد روستایی ( 7نمونه) ،میوه ها و گل ها ( 6نمونه) ،عسل و زنبورعسل ( 12نمونه)
و نمونه های متفرقه ( 4نمونه) گرفته شده است .نتایج مربوط به ژن  16s rDNAهلیکوباکتر ( 521جفت باز) در  65درصد
از مخمرها مشاهده شد .باالترین میزان فراوانی هلیکوباکتر پیلوری درگروه عسل و زنبور عسل ( 83/3درصد) و نیز گروه میوه و
گل ها ( 83/3درصد) مشاهده شد
نتیجه گیری :بر اساس نتایج مطالعات انجام گرفته در ایران ،در مجموع شاهد روند کاهشی شیوع عفونت هلیکوباکتر پیلوری
هستیم ولی با توجه به عوارﺿی که میتواند در افراد درگیر با این عفونت رخ دهد لزوم آموزش بهداشت ،ﺿرورت پایش مداوم،
کنترل دقیق عفونت و بهبود شــرایط اقتصادی -اجتماعی توصیه میشود.
واژگان کلیدی :شیوع ،مخازن ،انتقال ،هلیکوباکترپیلوری ،ایران.
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بررسی وجود گونههای سالمونال در زنجیره تولید ماهی در ایران :یک مطالعه مروری
فهام خامسی پور ، 1شادان شجاعت

2

.1کمیته پژوهشی دانشجویان ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
.2واحد شهرکرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شهرکرد ،ایرانshaadaansh@gmail.com.

مقدمه و اهداف :ماهی منبع تعداد زیادی از میکروارگانیسـمهـا اسـت .بعضی از میکروارگانیسمها بومی بـوده و در ماهی وجود
دارند و بقیه در مراحل مختلف از زمـان صید تا رسیدن بدست مصـرف کننـده ،مـاهی را آلـوده میکنند .باکتریهای غیر بـومی
ممکن است برای آبزیان بیماریزا نباشد ولی وقتی که توسط انسان خورده شوند میتوانند باعث بیماری شوند .بـا توجـه بـه
مخـاطرات بهداشـتی ناشـی از حضـور باکتریهای بیماریزا در مـواد غـذایی ،ارزیـابی رونـد ایـن آلودگی ها و ارائه راهکارهای
مناسب در جهت حذف یا کاهش آن ها ﺿروری می باشد .سالمونال جزو باکتریهای غیر بومی محیط هـای آبـی محسـوب
مـیشـود و بـه طـور ثانویـه توسـط انسـان ،حیوانات ،پرندگان ،فاﺿالبهای خانگی و صـنعتی ،آب و آبزیان را آلوده میکند و
به علت پتانسیل بیماریزائـی آن در آبزیان دارای اهمیت تحقیقاتی است .به نظر میرسـد مـاهی و سـایر آبزیـان ،نـاقلین غیـر
فعـال سالمونال باشند و بـاکتری را بـدون هـیچ مشـکلی دفـع کنند .آلودگی این ارگانیسم از منابع زمینی بوده و مـاهی ممکــن
اســت نقــش ناقــل ارگانیســم را داشــته باشــد .آلودگی زیاد آب و آبزیان به سالمونال به علـت عـدم رعایـت بهداشـت
محـیط زیسـت و همچنـین شـرایط جغرافیائی محیط است .فضوالت حیوانات منـابع بـالقوه آلودگی به سالمونال هستند .فضوالت
حیوانی مـیتوانـد به طور مستقیم توسط مدفوع پرندگان یا قورباغه ها یا به طــور غیــر مســتقیم آب را آلــوده کننــد.
مواد و روش ها :به این منظور در این مطالعه مروری ارتباط با چگونگی آلـودگی زنجیره تولید ماهی با سالمونال و پیامدهای
آن در زنجیره تولید آبزیان مـورد ارزیـابی و تجزیـه وتحلیـل قـرار گرفته اند.
نتایج :مطالعات نشان داده اند که شیوع سالمونال در ماهی تازه در ایران  10/4درصد ( 19نمونه از  384نمونه) برآورد شده که
در آن  5سروتیپمختلف شناسایی شده است  :سالمونال تیفی موریوم ،اینتریتیدیس ،تیفی ،پاراتیفی و سویه نیوپورت.
یک مطالعه دیگر نشان داده است که شیوع سالمونال در کپور نقره ای ( (Hypophthalmichthys molitrixدر ایران (2/7
درصد) (یک نمونه از  39نمونه) است.
نتیجه گیری :اگرچه سالمونال بخ شی از فلور طبیعی ماهی نی ست ،ماهی میتواند نــــاقل غیــــر فعــــال سالمونال با شند
و باعث ایجاد آلودگی متقابل در مراحل صنعتی سازی و تجاری سازی شوند .کیفیت آب و محیط زیست آبزیان تاثیرمستقیمی
بر آلودگی میکروبیولوژی ماهی ها دارد .انجام مطالعات منظم اپیدمیولوژیک میتواند به پایش رخداد موارد سالمونال و تو سعه
استراتژی های پیشگیری از این بیماری کمک نماید.
واژگان کلیدی :آبزی پروری ،سالمونال ،ایران ،اپیدمیولوژی
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بررسی شیوع مصرف سیگار و علل گرایش در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان رباط کریم
1

یاشار نظری

.1ارشد مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده علوم پزشکی ساوه ،معاونت بهداشتی Yashi_senfi@yahoo.com

مقدمه و هدف :مصرف دخانیات در میان دانشآموران اما صرفا موﺿوعِ کشور ما نیست و با کل دنیا در ارتباط است .ما در ایران
طبق مطالعات دیدهایم که سیگار دروازه اعتیاد است و بسیاری از افراد نوجوانی که دست به مصرف سیگار میزنند در بزرگسالی
احتمال دارد که مواد سبک یا سنگین را تجربه کنند .هدف از انجام این مطالعه تعیین شیوع استعمال سیگار و عوامل تعیین
کننده آن در دبیرستان های شهرستان رباط کریم می باشد.
مواد و روش ها :در این پژوهش مقطعی توصیفی تحلیلی در سال 1396به صورت تصادفی بروی  500دانش آموز دبیرستانی
شهرستان رباط کریم( 350نفر پسر و  150نفر دختر ) انتخاب شدند .پرسشنامه ی شامل مشخصات عمومی و دموگرافیک و
مقیاس های سالمت روانی و علل گرایش به مصرف سیگار به عنوان ابزار پژوهش مورد استفاده قرار گرفت .داده های گردآوری
شده با استفاده از نرم افزار  SPSSو آزمون های آماری رگرسیون لجستیک مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
یافته ها 80.1 :درصد از دانش آموزان تجربه مصرف سیگار را نداشتند و  15.3درصد آنها سابقه ی مصرف تجربی آن را را
گزارش کردند و  4.6درصد از دانش آموزان به روزانه مصرف می کردند .شیوع مصرف سیگار در پسران %17.1و در دختران %6.8
بود .اکثر دانش آموزان سیگاری مهمترین علل گرایش به مصرف سیگار را به ترتیب پیشنهاد دوستان سیگاری و توجیح مصرف
سیگار در خانواده و سرقت سیگار از آنها را ذکر کردند .در این مطالعه ارتباط بین مصرف سیگار با سن ،جنسیت ،موقعیت
تحصیلی ،رشته تحصیلی ،تحصیالت پدر و مادر سنجیده شد که فقط ارتباط بین موقعیت و رشته تحصیلی معنی دار بود.
نتایج :بهتر است مسئوالن ﺿمن توجه بیشتر به اقداماتی از جمله فعالیتهایی جهت ارتقاء سطح آگاهی عمومی به ویژه در بین
نسل جوان ،نوجوان و زنان کشور که هدف اصلی صنایع تولید کننده محصوالت دخانی هستند .توجه بیشتر به نوجوانان و برنامه
ریزی جهت مداخالت جامعه نگر مناسب درمورد مقابله با شروع مصرف سیگار را مد نظر داشته باشند.
واژگان کلیدی :سیگار،رباط کریم ،دانش آموزان دبیرستان
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مقایسه خصوصیات بالینی مراجعین واحد غربالگری بیماری کووید  19در محدودهی تحت
پوشش مرکز بهداشت شرق تهران در تابستان 1399
محسن حیدری  ،1جالل آل ابراهیم  ،1امیرعلی فریدونفر  ،2آرش عباسی  ،3لیدا غفاری  ،4فروغ السادات
پورحیدری

5

.1اپیدمیولوژیست ،کارشناس بیماری های ستاد مرکز بهداشت شرق تهران ،معاونت امور بهداشتی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
.2پزشک ،MPH ،رئیس مرکز بهداشت شرق تهران ،معاونت امور بهداشتی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
. 3متخصص طب اورژانس ،معاون مرکز بهداشت شرق تهران ،معاونت امور بهداشتی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
.4پزشک ،MPH ،کارشناس مسئول بیماری های غیر واگیر ستاد مرکز بهداشت شرق تهران ،معاونت امور بهداشتی ،دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی
.5پزشک ،MPH ،کارشناس مسئول بیماریهای واگیر ستاد مرکز بهداشت شرق تهران ،معاونت امور بهداشتی ،دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی mohsen68heidari@yahoo.com

زمینه و هدف  :موارد بروز و مرگ ناشی از پاندمی کووید  19نگرانی امروز جوامع بشری محسوب میشود .شناخت هر
چهبهتر تظاهرات و رفتارهای بیماری کووید  ،19میتواند اطالعات مفیدی را در اختیار سیاستگذاران سالمت قرار دهد.
هدف از انجام مطالعهی حاﺿر بررسی عالئم بالینی این بیماری در شهر تهران در طول سه ماهه تابستان است.
مواد و روش ها  :مطالعهی حاﺿر یک مطالعه توصیفی -تحلیلی است که از دادههای سامانه یکپارچه بهداشت که بهاختصار
"سیب" نامیده می شود؛ استخراج گردیده است .مراجعین پس از مراجعه به درمانگاههای غربالگری کووید ، 19که بهصورت 16
ساعته فعالیت مینمایند ،توسط مراقب سالمت و پزشک موردبررسی قرارگرفتهاند و آزمون  PCRنیز جهت تشخیص بیماری،
انجامشده است .جمعآوری دادهها از ابتدای تیرماه  1399تا پایان شهریورماه  1399انجام شد .متغیرهای کمی با (میانگین و
انحراف معیار) و متغیرهای کیفی با (درصد فراوانی) توصیف گردیدند؛ جهت مقایسه نسبت عالئم در دو گروه مراجعین PCR
مثبت و منفی ،از آزمون کای-دو استفاده شد .دادههای مطالعه با نرمافزار  SPSSنسخه  24مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
نتایج :در این مطالعه  733نفر مراجعهکننده ،موردبررسی قرار گرفتند .میانگین و انحراف معیار سن مراجعین به ترتیب برابر با
 45.2و  14.8سال بود 56.6 .درصد از مراجعین مردان تشکیل میدادند .در آزمون  PCRانجامشده  )%48.4( 355نفر با نتیجه
مثبت ،بهعنوان مورد قطعی بیماری کووید  19تشخیص داده شدند .ازنظر عالئم بالینی بیماران ،عالئم عمومی ( %41/7تب،
 %34/6درد عضالت %17/2 ،سردرد %13/8 ،ﺿعف و بیحالی) ،عالئم تنفسی ( %43/4سرفه %19/7 ،تنگی نفس %14/6 ،گلودرد)،
عالئم گوارشی ( %4/8اسهال %5 ،تهوع و استفراغ %4/5 ،درد شکم) ،فاقد عالئم بالینی ( )%13و  %0/8سابقه تماس با فرد مبتالبه
بیماری کووید  ، 19مشاهده شد .نسبت بروز عالمت اسهال در گروه غیر مبتال از نظر آماری اختالف معنی داری را نشان می دهد
(. )P=0.007
نتیجه گیری  :با توجه به مطرح بودن فرﺿیهی بروز عالئم گوارشی در فصل تابستان ،نتایج مطالعه فوق نشان میدهد؛ بروز
عوارض گوارشی نظیر اسهال در فصل تابستان می تواند فرﺿیه ی احتمال ابتالی همزمان بیماری کووید  19با سایر
میکروارگانیسم ها را مطرح نماید.
واژگان کلیدی  :غربالگری  ،عالئم بالینی ،کووید  ،19شهر تهرانPCR ،
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بررسی میزان مهارتهای اجتماعی و رابطه آن با برخی متغیرهای دموگرافیک دانش آموزان
دبیرستانی آبادان در سال 1397
راضیه شیرزادگان، 1نوراله طاهری،2ناهید محمودی،3پویان افضلی،4علی خانی جیحونی

5

.1کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی ،مربی و عضو هییت علمی دانشکده پرستاری-مامایی  ،کمیته تحقیقات دانشجویی  ،دانشگاه
علوم پزشکی لرستان  ،خرم آباد  ،ایرانraziehshirzad07@gmail.com
 .2دکتری پرستاری  ،استادیار و عضو هییت علمی دانشکده علوم پزشکی آبادان ،آبادان  ،ایران
.3کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ،دانشکده علوم پزشکی آبادان ،آبادان،ایران
.4دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،دانشکده بهداشت،گروه بهداشت عمومی شیراز ،ایران
.5دانشگاه علوم پزشکی شیراز،دانشکده بهداشت،گروه بهداشت عمومی ،شیراز ،ایران

زمینه و هدف :مهارتهای اجتماعی رفتارهایی هستند که فرد را قادر به تعامل موثر و اجتناب از پاسخ های نامطلوب نموده و
بیانگر سالمت رفتاری و اجتماعی افراد می باشند .این مطالعه با هدف تعیین میزان مهارت های اجتماعی و رابطه آن با برخی
متغیرهای دموگرافیک دانش آموزان دبیرستانی آبادان در سال 1397انجام شد.
مواد وروش ها:در این مطالعه ای توصیفی تحلیلی به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و با استفاده از پرسشنامه
مهارت های اجتماعی ماتسون ،مهارتهای اجتماعی  650دانش آموز دبیرستانی مورد بررسی قرار گرفت .به منظور تعیین حجم
𝛂
)𝐩𝟏− .𝐩(𝟏−

𝐳

𝟐𝐝𝟐 = 𝒏 استفاده شد که در آن  P=0.5،α= 0.05و  d=0.05لحاظ گردید و حجم
نمونه از فرمول برآورد نسبت
نمونه اولیه برابر با  384نفر بدست آمد .با توجه به استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و با استفاده از نرم افزار  EPI6اندازه
اثر طرح  1/69محاسبه گردید که حجم نهایی نمونه برابر با  650نفر حاصل شد .نمونه گیری به صورت تصادفی چند مرحله ای
صورت گرفت .پژوهشگران با توﺿیح هدف از انجام پژوهش و نیز اطمینان به واحدهای مورد مطالعه در خصوص محرمانه بودن
اطالعات و نیز اختیاری بودن شرکت در مطالعه پرسشنامه های بدون نام را در بین آنها توزیع نموده واطالعات جمع آوری گردید.
.جهت تجزیه و تحلیل داده ها ابتدا با استفاده از روش های آمار توصیفی شامل جداول توزیع فراوانی ،شاخص های تمایل مرکزی
و پراکندگی متغیر های مورد مطالعه توصیف و سپس با استفاده از آزمونهای آماری  ، t-testآنالیز واریانس و ﺿریب همبستگی
پیرسون یا معادلهای ناپارامتری آنها و آزمون کای دو ،ارتباط بین متغییرهای تحت مطالعه بررسی شد .تجزیه و تحلیل با استفاده
از نرم افزار  SPSS16.0انجام شد .سطح معنی داری در آزمونهای فوق  0.05در نظر گرفته شد.
یافته ها :نتایج مطالعه نشان داد که از  650نمونه مورد پژوهش % 55.2 ،نمونه های مورد پژوهش دختر ،میانگین سنی 15.80
سال ( 14تا  19سال) ،میانگین کلی معدل  16.43و متوسط تعداد فرزندان خانواده  4نفر بوده اند .مطالعه نشان داد میانگین
نمره کلی مهارت های اجتماعی 102.5یعنی درحد متوسط می باشد .بین مهارت های اجتماعی و سن ( ، ) 0.001تحصیالت
مادر ( ) 0.001و تعداد فرزندان خانواده ( ) 0.03رابطه آماری معنی دار وجود داشت .نتایج مطالعه همچنین نشان داد که بین
مهارت های اجتماعی دانش آموزان و رتبه تولد ( ،) P=0.1در قید حیات بودن والدین ( ،) P= 0.3طالق والدین( ،)P= 0.2
جنس ( ) P= 0.2و معدل دانش آموزان (  )P= 0.1رابطه آماری معنی دار وجود ندارد.
نتیجه گیری . :نتایج این مطالعه نشان داد مهارت های اجتماعی دانش آموزان ،در سطح متوسطی بوده ،لذا با توجه به اهمیت
نقش این مهارت ها در عملکرد تحصیلی  ،سازگاری و پیشگیری از اختالالت رفتاری و اجتماعی در زندگی آینده دانش آموزان
الزم است که در زمینه آموزش این مهارت ها از سنین پیش دبستانی تا مقاطع تحصیلی باالتر و بخصوص در نوجوانان اقداماتی
موثر براساس روایات و آموزه های قرانی صورت گیرد.
واژگان کلیدی  :مهارت های اجتماعی ،پرسشنامه مهارت اجتماعی ماتسون ،مهارت های زندگی
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تحلیل رفتارهای خودمراقبتی و تعیین مولفه های موثر بر آن در بیماران دیابتی
دکتر مریم نفیسی ، 1مریم عمرانی ، 2بیژن مقیمی دهکردی

4

 .1دکترای داروسازی ،معاونت امور بهداشتی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .2کارشناسی ارشد آمار ،معاونت امور بهداشتی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
mary.o1944@gmail.com
 . 3کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی ،معاونت امور بهداشتی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران

زمینه و هدف  :خودمراقبتی در بیماری دیابت روند جدید و چالش برانگیز مدیریتی است که در آن بیماران نقش مهمی
در مکانیسم درمان و مراقبت از خود بعهده دارند .با توجه به اهمیت موﺿوع ،پژوهش حاﺿر با هدف تعیین وﺿعیت
رفتارهای خودمراقبتی و عوامل موثر بر آن در بیماران دیابتی تحت پوشش معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی انجام شده است.
مواد و روش ها  :در مطالعه توصیفی حاﺿر 250 ،بیمار دیابتی مراجعه کننده به داروخانه های تحت پوشش معاونت
امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به روش نمونه گیری در دسترس مورد بررسی قرار گرفتند .ابزار
گردآوری داده ها ،پرسشنامه دو قسمتی شامل مشخصه های فردی-زمینه ای بیماران و رفتارهای خودمراقبتی آنها است.
داده ها با نرم افزار  SPSS-20آنالیز و از آزمون تی،مجذور کای و تحلیل واریانس استفاده شد.
نتایج  :میانگین امتیاز خودمراقبتی در بیماران ( )39/2 ±12/7و وﺿعیت خودمراقبتی نسبتاً مطلوب بود .قوی ترین بعد
خودمراقبتی بیماران دیابتی مربوط به مصرف دارو و ﺿعیف ترین بعد مربوط به فعالیت بدنی بود .بیماران دیابتی با سطح
تحصیالت باالتر و بیماران دریافت کننده اشکال تزریقی دارو ،رفتارهای خودمراقبتی مناسب تری داشتند .افزایش سن،
زندگی با فرزندان یا به تنهایی ،ابتال به بیماریهای دیگر ،از جمله عوامل معکوس تاثیرگذار بر رفتارهای خودمراقبتی
بودند )(p<0.05
نتیجه گیری  :نتایج مطالعه حاکی از این است که عوامل متعددی بر پایبندی بیماران دیابتی به رفتارهای خودمراقبتی
تاثیر گذار است .اجرای برنامه های آموزشی با هدف ارتقاء وﺿعیت خودمراقبتی بیماران ،با توجه به مشخصه های فردی
زمینه ای بیمار ،می تواند در کنترل عوارض بیماری دیابت موثر باشد.
واژگان کلیدی  :خودمراقبتی ،بیمار ،دیابت ملیتوس
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Epidemiology of breast cancer and it’s risk factors
Hamed arvanagnejad1,Fatemeh khosravi1
1.Undergraduate Nursing student, student research committee, Nursing faculty, Aja university of
medical sciences .hamedarvanag@gmail.com

Back ground: Breast cancer is the most common cancer and the second leading cause of death
in Irainian women. It’s increasing prevalence in developing countries such as Iran has caused
high costs for the country’s health system. As a result recognizing the features and prevalence
of common diseases such as breast cancer helps physicians to diagnose and treat the diseases
more accurately and more efficiently. The aim of this study is to investigate the epidemiology
of breast cancer and it’s risk factors.
Material and Methods: The study was conducted as a review by searching the Pubmed,
Google scholar, Science direct and Sid databases whit the key words cancer, breast cancer,
risk factors, epidemiology. In this way persian articals were collected and reviewed until 2020.
Results: The incidence rate of breast cancer in Iran is lower than the other developed countries
but it occurs at a younger age. The most common age for malignant cancerous masses to appear
is between the age of 40 and 50 and before menopause with the common sign of vague pain in
the mammary ducts region and it’s most common benign masses are expected to appear in 20s
and 30s . Obesty, Hyperlipidemia and taking contraceptive pills are the most common risk
factors of breast cancer.
Conclusions: Due to the increasing prevalence of breast cancer in Iran, extensive programs are
needed in the field of screening , training and encouraging people at risk for monthly selfexaminations, annual mammography and examination by a physician from an early age
especially in less developed cities to prevent irreparable damages to people and the additional
costs caused by them and the country’s health system with timely diagnosis and treatment.
Keywords: Epidemiology, breast cancer, cancer, risk factors
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Prevalence of type2 diabetes in population over 30 years old in Varamin
province (2017-18)
Kamal Salehiˡ , Atefeh Kordluˡ , Rafat Rezapour-Nasrabad²
1.Student Research Committee, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2.Corresponding Author: PhD, Nursing Management Department, School of Nursing and Midwifery,
Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Rezapour.r@sbmu.ac.ir

Background and Purpose: Type 2 diabetes is one of the most common metabolic disorders
associated with an absolute or relative deficiency in secretion or function of insulin in the body,
and in recent decades, its prevalence has increased among adults around the world. Therefore,
the present study was designed to evaluate the prevalence of type 2 diabetes in the population
older than 30 years old in Varamin city in years 2017-18.
Method: In this descriptive-analytical study, data were collected from 1102 diabetic patients
who had referred to the Diabetes Patient Support Center of Varamin city during years 2017 and
2018. Questionnaire was used to collect data including variables such as gender, age, fasting
blood sugar, cholesterol, HbA1c, triglyceride, systolic and diastolic blood pressure and pulse
pressure. Data were analyzed using SPSS software version 25 and chi-square test for
independent variables and qualitative t-test.
Findings: In this study, the overall prevalence of type 2 diabetes in the population over 30
years old in Varamin city , in Years 2017-18 , 11 and 12 percent, respectively ,and the
prevalence of men in years 2017 and 2018, respectively, at 8 and 9 percent, respectively , and
in women it was 13 and 14 percent. Mean and standard deviation of age of 1102 members was
56/29±13/11. 67/8% were women. Mean and standard deviation of fasting blood glucose
(207/74±93/50 mg/dl), HbA1c (8/93±2/58%), Cholesterol (186/29±56/83), Triglyceride
(173/89±92/94mg/dl), systolic blood pressure (126/12±17/57mmHg), diastolic blood pressure
(79/37±7/28mmHg) and pulse pressure (46/74±13/98mmHg). Also in the study of differences
in fasting blood sugar was (p=0/933) ,HbA1c (p=0/571), Cholesterol (p=0/192) there was no
significant difference in diastolic blood pressure (p=0/317) between the two groups. But there
was a statistically significant difference between the two groups of men and women in the
study of systolic blood pressure (p=0/000) and pulse pressure (p=0/001) so that the mean of
systolic blood pressure and pulse pressure were higher in women than in men.
Discussion & Conclusion: According to the results of the present study, the prevalence of type
2 diabetes among population older than 30 years old in Varamin city is lower than similar
studies in other centers. Given the prevalence of 12% and an increase over a year in both men
and women and not having diabetics go to health centers, screening and remedies for affected
people and formulation of a prevention plan for healthy people in Varamin is recommended.
Keywords: Diabetes Patient Support Centre. Health Centre. Insulin. Metabolic
Disorders. Varamin Province

435

بررسی میزان شیوع بیماران دیابتی مبتال به کرونا در استان کرمانشاه
امیرحسین تندرو

1

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران
amirhossein.tondro.75@gmail.com

زمینه و هدف :بیماری کویید 19یکی از بیماری های عفونی که برای اولین بار در دسامبر  2019در ووهان چین گزارش گردید
و همه گیری این بیماری عفونی خطرناک بزرگترین تهدید برای سالمت عمومی است،تحقیقات انجام شده نشان می دهد که
بیماری دیابت یکی از بیماری های زمینه ای مهم و ریسک فاکتور اساسی در افزایش مرگ و میر در بیماران مبتال به کووید19
محسوب می شود و از ان جایی که دیابت یک بیماری مزمن چند عاملی بوده که سازمان جهانی بهداشت از ان به عنوان همه
گیری خاموش نام برده و شیوع این بیماری در سراسر جهان روبه افزایش است،بنابراین ﺿرورت دارد تا با بررسی اپیدمیولوژی
بیماران دیابتی مبتال به کووئید19و باتاکید بر اموزش وپیگیری این بیماران به بهبود کیفیت زندگی و کاهش مرگ ومیر وافزایش
خودمراقبتی این بیماران کمک کنیم.
مواد وروش ها :این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی می باشد وجامعه پژوهش شامل کلیه بیماران دیابتی مبتال به کووئید19
در کرمانشاه می باشند و نمونه گیری به روش سرشماری انجام شده وحجم نمونه شامل تمام امار جامعه پزوهش میباشدو ابزار
جمع آوری اطالعات چک لیست پژوهشگر ساخته حاوی سواالتی نظیر ( اطالعات دموگرافیک و تست تشخیصی و بیماری زمینه
ای و نوع دیابت وسابقه مصرف دارو وسابقه جراحی و  )....می باشد و پژوهشگر بعد از کسب کد اخالق بامراجعه به مراکز پذیرش
دهنده بیماران کرونایی  16ساعته و بیمارستان های مرکز کرونا ومرکز دیابت به نمونه گیری وجمع آوری اطالعات باتاکید بر
حفظ اصل رازداری و گرفتن رﺿایت از جامعه هدف پرداخته است .درنهایت داده ها برای تجزیه وتحلیل توسط آمار توصیفی
واستنباطی وارد spss24شدند.
نتایج :بیماران دیابتی مبتال به کووئید 19به صورت  426مورد بستری در بیمارستان و 620مورد مراجعه به مراکز سرپایی
وکلینیک دیابت موجود بودند که  55درصد آنها زن و  45درصد مرد و رژیم غذایی نامناسب و چاقی و عدم تحرک و دیابت
کنترل نشده و استرس کووئید 19از عوامل تشدید کننده عالئم جسمی وروانی دراین بیماران می باشد.
نتیجه گیری :نتایج این مطالعه نشان دهنده شیوع روبه افزایش بیماران دیابتی مبتال به کووئید 19می باشد،لذا ارائه آموزش
های الزم وغربالگری وشرکت در کالس های مجازی وپیشگیری می تواند درکاهش بروز عوارض و مرگ ومیر وافزایش خودمراقبتی
این بیماران کمک کننده باشد.
واژگان کلیدی :اپیدمیولوژی ،شیوع ،دیابت،کووئید19
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The effect of corticosteroids on the Course of recovery of respiratory
disorders in patients with corona
Hadi Jalilvand1, Mojtaba Abdi2, Doha Abo Aljadayel3, Shadi
doostibabashekandi4
1.Master Student of Epidemiology, Student Research Committee, Tabriz University of Medical
Sciences, Faculty of Health, Iran, Tabriz
2.Bsc of Nursing, Student Research Committee, Faculty of Nursing, Iran University of Medical
Sciences, Tehran, Iran.
3.General Medicin Student, Student Research Committee, Faculty of Allied Medicine, Iran University
of Medical Sciences, Tehran, Iran. dududa774@gmail.com
4.Master Student of Physiotherapy, Haft Tappeh University, Faculty of Rehabilitation, Turkey,
Istanbul

Background: Corona is a new disease in which one of the most common symptoms is
respiratory disorders. Since few studies have been performed to evaluate the effect of
corticosteroids on the course of recovery of respiratory disorders in corona patients in
Iran, so this study was conducted to investigate the effect of corticosteroids on the course
of recovery of respiratory disorders in patients with corona in 1399 year.
Material and Methods: This study was a cross-sectional study that was conducted in spring
and summer of 1399 by census sampling method. The study research Society included patients
with corona who referred to an international health center in Tehran. Use of mean, standard
deviation, absolute frequency and absolute frequency percentage for order to report descriptive
results were used and to investigate the relationship between corticosteroid use and respiratory
disorders, Chi-square test was used at a significance level of 0.05.
Results: 350 patients participated in this study and the mean and standard deviation of age of
participants was 32.71±10.93. 225 patients (64.29%) had a history of using corticosteroids in
spray, injectable and oral forms. Among the total participants, 191 (54.57%) had respiratory
disorders, of which 128 (67.02) had mild respiratory disorders and 63 (32.98%) had severe
respiratory disorders. Recovery of respiratory disorder was mild in 128 patients (67.01%) after
8 weeks and 20 patients (10.47%) fully recovered. Out of 155 patients whose respiratory
disorders did not fully improve after 8 weeks, 56 patients (36.13%) had complete recovery after
16 weeks of respiratory disorders. There was no significant relationship between use
corticosteroids and the improvement of respiratory disorders in patients with corona at 8 weeks
recovery (P-value = 0.625) and 16 weeks recovery (P-value = 0.610).
Conclusions: Corticosteroids have no effect on the improvement of respiratory disorders in
patients with corona, and respiratory disorders in patients with corona should be followed up
for at least 16 to 20 weeks, and these patients should be referred to a pulmonologist to accelerate
their recovery.
Keywords: Respiratory disorders, Corona, Corticosteroids, Course of recovery
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بررسی متوسط نمره رفتار رانندگی پرخاشگرانه و عوامل مرتبط با آن در رانندگان شهر
زاهدان در سال 97-98
سعید قوی ،1مهدی محمدی ،2علیرضا انصاری مقدم ،2حسن اکاتی ،3فاطمه زینلی

1

.1کارشناس ارشد اپیدمیولوژی ،مرکز تحقیقات ارتقای سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،ایران
ghavisaeed@gmail.com
.2استاد گروه آمار و اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،مرکز تحقیقات ارتقاء سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،ایران
 .3استادیار گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،دانشکده بهداشت ،مرکز تحقیقات ارتقاء سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،ایران

زمینه و هدف :رفتار رانندگى جزئى از رفتار فرهنگى افراد درجوامع است زیرا به ارزش ها ،عادت ،نگرش ها وسایر عوامل مربوط
است .لذا زمانى مىتوان میزان تصادفات را کاهش داد که رفتار رانندگى پرخطر و عوامل موثر برآن در یک فرهنگ خاص بررسى
شود.
مواد و روش ها :پژوهش حاﺿر یک مطالعه توصیفی مقطعی است که به روش پیمایشی بر روی نمونه ای شامل  440نفر از
رانندگان خودروهای سواری سبک شهر زاهدان ،پس از تایید در کمیته اخالق دانشگاه انجام شد .نمونه گیری به صورت غیر
تصادفی در دسترس و با پرسشنامه شاخص ابراز خشونت رانندگی ( )DAXدر  8جایگاه سوخت ،انجام گرفت و دادههای گرد
آوری شده با استفاده از آزمون های من-ویتنی ،کروسکال والیس و ﺿریب همبستگی اسپیرمن در نرم افزار  spss-v22مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج :نتایج تحقیق نشان داد میانگین نمره رفتارهای پرخاشگرانه کالمی با سن در ارتباط بوده است()p=0/04همچنین نمره
رفتار سازنده ( ،)p=0/002رفتارهای پرخاشگرانه جسمی ( )p=0/03و رفتارهای پرخاشگرانه با وسیله نقلیه ( )p=0/03بین دو
جنس تفاوت معنی داری داشت .مصرف الکل نیز با رفتار سازنده ( )p=0/003و رفتارهای پرخاشگرانه با وسیله نقلیه ()p=0/001
ارتباط معنی داری داشته است .همچنین ارتباط معنی داری بین رفتارهای پرخاشگرانه با وسیله نقلیه و رفتار سازنده وجود
داشته است (.)p>0/001
نتیجه گیری :عوامل مرتبطی با رفتارهای رانندگی همچون مصرف الکل و مواد مخدر ،تعداد خطاها و جرایم رانندگی و جنس
میتوانند تغییرات پرخاشگری در رانندگی را تبیین کنند .با توجه به رابطه مصرف مواد و پرخاشگری رانندگی و با توجه به
موقعیت جغرافیایی مرزی شهر زاهدان و قاچاق و ت وزیع و مصرف باالی مواد مخدر و دخانیات در بین رانندگان الزم است این
موﺿوع به خصوص در شاغلین راننده مورد توجه قرار گیرد.

واژگان کلیدی :پرخاشگری ،پرخاشگری کالمی ،رفتار رانندگی ،رفتار سازنده ،وسیله نقلیه.
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بررسی سواد سالمت و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان شهرستان قاین در سال تحصیلی
1398-1397
سعید قوی ،1ستایش سین دره اصفهانی
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.1کارشناس ارشد اپیدمیولوژی ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ،ایران
ghavisaeed@gmail.com
.2دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،ایران

زمینه و هدف :سواد سالمت نقش مهمی در ارتقا سطح سالمت جامعه تعیین شده است .با توجه به نقش مهم دانشجویان در
تعیین استراتژی و برنامه های آینده ی کشور ،این مطالعه با هدف تعیین سطح سواد سالمت و عوامل موثر بر آن در دانشجویان
شهرستان قاین انجام شده است.
مواد و روش ها :این مطالعه ی توصیفی-تحلیلی به صورت مقطعی در سال  1398انجام شده است 220 .نفر از دانشجویان
دانشگاه های مختلف شهرستان قاین به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی وارد مطالعه شدند .ابزار گرد آوردی داده ها پرسشنامه
سنجش سواد سالمت بزرگساالن ایرانی ( )HELIAبود .داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  23از طریق آماره های
توصیفی ،آزمون تی مستقل ،آنالیز واریانس یک طرفه (آنوا) و آزمون رگرسیون خطی تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج :میانگین (انحراف معیار) نمره سواد سالمت برابر با  )14/16( 73/09از  100نمره بود .بیش از  % 25افراد شرکت کننده
در این مطالعه سطح سواد سالمت عالی داشتند و  % 42/3افراد سطح سواد سالمت آن ها در دسته ی کافی قرار داشت .سطح
سواد سالمت  % 28/2نمونه ی بررسی نه چندان کافی برآورد شده و تنها  % 3/8افراد از سواد سالمت ناکافی برخوردار بودند.
سواد سالمت با افزایش سن ،جنس زن ،دانشجویان علوم پزشکی ارتباط معنادار نشان داد.
نتیجه گیری :به طور کلی سطح سواد سالمت دانشجویان در مطالعه ی حاﺿر در حد کافی و مطلوب قرار دارد  .با این حال با
توجه به اینکه در حدود یک سوم دانشجویان هنوز سطح سواد سالمت نامطلوب می باشد ،بنابراین اتخاذ تصمیمات مناسب جهت
ارتقا سطح سواد سالمت دانشجویان توصیه می شود.
واژگان کلیدی :سواد سالمت ،دانشجو ،ارتقای سالمت ،ایران
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بررسی شیوع عالئم و مشکالت دستگاه گوارش در بیماران مبتال به سرطان دستگاه گوارش
فوقانی در شهر زاهدان  :یک مطالعه مورد  -شاهدی
فاطمه زینلی ،1علیرضا انصاری مقدم ،2محمد علی مشهدی ،3مهدی محمدی ،2مصطفی پیوند ،1سعید
1

قوی

دانشگاه علوم پزشکی زاهدانZeynalifatemeh62@gmail.com

.1کارشناس ارشد اپیدمیولوژی ،مرکز تحقیقات ارتقای سالمت،
.2استاد گروه آمار و اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،مرکز تحقیقات ارتقاء سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،ایران
 .3فوق تخصص خون و سرطان بالینی ،دانشکده پزشکی ،مرکز تحقیقات ارتقاء سالمت ،بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) ،دانشگاه علوم
پزشکی زاهدان ،ایران

زمینه و هدف :سرطان از جمله مشکالت جدی سالمت جوامع امروزی است و یکی از علل اصلی مرگ و میر در کشورهای در
حال توسعه می باشد .با توجه به اینکه بیماران سرطانی از مشکالت بسیاری از جمله مشکالت گوارشی رنج می برند .لذا مطالعه
حاﺿر با هدف تعیین شیوع عالئم و مشکالت دستگاه گوارش در بیماران مبتال به سرطان دستگاه گوارش فوقانی شهر زاهدان
انجام شد.
مواد و روش ها :این مطالعه مورد -شاهدی در سال 1396در شهرستان زاهدان انجام شد .جامعه مورد پژوهش شامل تمام
بیماران مبتال به سرطان دستگاه گوارش فوقانی مراجعه کننده به بیمارستان علی بن ابیطالب و شاهد های همسان شده
(بیمارستانی و هم محله ای) بودند .حجم نمونه  106بیمار سرطانی به همین تعداد یک گروه شاهد بیمارستانی و یک گروه
شاهد هم محله ای که جمعا دو برابر گروه مورد بود .ابزار گردآوری داده ای پرسشنامه استاندارد شامل اطالعات دموگرافیک و
بررسی عالئم و مشکالت گوارشی بود .پس از تایید طرح در کمیته اخالق دانشگاه پژوهشگران به صورت حضوری به بیمارستان
مراجعه و ﺿمن شناسایی بیماران و شاهد ها بر اساس سیستم  HISبیمارستان و تشریح اهداف و تکمیل فرم رﺿایت آگاهانه
پرسشگری آغاز می شد .در نهایت داده ها وارد نرم افزار  spss-v22شد و با استفاده از آزمون های آمار توصیفی و تست های
تحلیلی (رگرسیون لجستیک شرطی Chi-squar،و  )Man-Whitneyمورد تحلیل قرار گرفت.
نتایج :در این مطالعه اطالعات  106بیمار سرطانی و  212نفر به عنوان گروه شاهد ،مورد بررسی قرار گرفتند )%49/2(.زن و
( )% 50/8مرد و  33درصد بیماران سن باالی  70سال داشتند 71/7 .درصد بلوچ و 28/3درصد سیستانی 37/7 ،درصد از
بیماران ساکن شهر و 62/3درصد در روستا اسکان داشتند .فراوانی عالئم گوارشی بر حسب(شدت ،دفعات و مدت زمان )وکاهش
وزن در بین گروه مورد و به تفکیک شاهد به ترتیب  78/3درصد بیماران 10/4 ،درصد شاهد بیمارستانی و  7/5درصد شاهد
جمعیتی عالئم ریفالکس مری به معده ،از سویی دیگر  84درصد بیماران 31/1،شاهد بیمارستانی و 40/6درصد شاهد جمعیتی
ترش کردن معده ،همچنین  68/9درصد بیماران 5/7 ،درصد شاهد بیمارستانی و  4/7درصد شاهد جمعیتی دشواری بلع را
گزارش کردند.
نتیجه گیری :شیوع زودرس عالئم و مشکالت گوارشی در بیماران مبتال به سرطان دستگاه گوارش فوقانی نسبت به انواع
سرطانهای دیگر هائز اهمیت میباشد .با آگاهی از این موﺿوع متخصصین رشته های مربوطه خواهند توانست افراد با عالئم و
مشکالت گوارشی را تحت بررسی و مراقبت ویژ ه قرار داده و این عالئم زودرس را به عنوان یک پیش آگهی در روند ابتال
به سرطان دستگاه گوارشی قلمداد نمایند .با توجه به ماهیت بیماری که تاخیر در مراجعه  ،تحمیل بار جدی بر فرد و جامعه را
در پی دارد ،انجام مطالعات بیشتری جهت تشخیص زودهنگام توصیه می گردد.
واژگان کلیدی :سرطان دستگاه گوارش فوقانی ،عالئم و مشکالت گوارشی
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ارتباط عوامل تغذیه ای و سبک زندگی در پیشگیری از سرطان کولورکتال
2

فهیمه شکوهی ،1وحید طاهریان

 .1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ،شهرکرد ،ایران fahimeshokouhi5@gmail.com
 .2کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ،شهرکرد ،ایران

زمینه و هدف  :سرطان کولورکتال یکی از شایعترین سرطان های دستگاه گوارش است .سومین سرطان رایج و چهارمین
علت مرگ و میر ناشی از سرطان در جهان می باشد .مطالعه حاﺿر با هدف بررسی ارتباط بین سبک زندگی و عوامل

تغذیه ای در پیشگیری از سرطان کولورکتال می باشد.
مواد و روش ها  :طی این مطالعه مروری نظام مند ،مقاالت مرتبط با کلید واژه های فارسی سرطان ،سرطان کولورکتال،
سبک زندگی ،رژیم غذایی و پیشگیری از پایگاه های داخلی  magiran, sid, iranmedexو کلید واژه های انگلیسی
 cancer, colorectal cancer, life style, diet, preventionاز پایگاه های خارجی google scholar,
 scopus, Pubmedپس از بررسی اولیه  44مقاله مرتبط با موﺿوع طی سال های  2005تا  2018یافت شد که در
نهایت  29مقاله واجد شرایط مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و  8مقاله به علت در دسترس نبودن متن کامل مقاالت و
 7مقاله به علت تکراری بودن عنوان از روند مطالعه حذف شدند.
نتایج  :نتایج مطالعات نشان داد که بین سبک زندگی افراد و رژیم غذایی در بروز سرطان کولورکتال رابطه ی مستقیمی
وجود دارد .با ایجاد چند تغییر ساده در سبک زندگی و رژیم غذایی میتوان ابتال به سرطان کولورکتال را کاهش داد.
داشتن رژیم میوه و سبزی باال ،رژیم پرفیبر ،دریافت فوالت متیونین باال ،کلسیم باال ،مصرف آسپیرین با دوز کم ،داشتن
فعالیت فیزیکی مداوم در پیشگیری از سرطان کولورکتال نقش داشت .همچنین ارتباط مثبتی بین کاهش مصرف گوشت
قرمز و آهن ،کلسترول ،الکل ،عدم استعمال دخانیات و کاهش ابتال به سرطان کولورکتال وجود داشت.
نتیجه گیری  :میزان مرگ حاصل از سرطان روده بزرگ طی سال های تحت مطالعه روند رو به رشدی داشته است.
شناخت عواملی که موجب بروز سرطان کولورکتال می شود برای پیشگیری از آن ﺿرورت دارد .با شناسایی و اصالح
سبک زندگی و رژیم غذایی مردم میتوان برنامه ریزی های الزم کشوری جهت سالم سازی محیط ایجاد کرد و الگوی
زندگی سالم و آموزش جامعه را فراهم کرد و تا حد زیادی از بروز سرطان کولورکتال پیشگیری کرد.
واژگان کلیدی  :سبک زندگی ،رژیم غذایی ،سرطان کولورکتال ،پیشگیری
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اپیدمیولوژی سرطان معده در جهان
فهیمه شکوهی ،1وحید طاهریان فر ،2آیدا امیری پور

3

 .1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ،شهرکرد ،ایران fahimeshokouhi5@gmail.com
 .2کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ،شهرکرد ،ایران
 .3کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ،شهرکرد ،ایران

زمینه و هدف  :سرطان معده شایع ترین سرطان دستگاه گوارش است و پنجمین سرطان شایع و سومین علت مرگ
ناشی از سرطان بعد از ریه و کولورکتال در جهان می باشد .هدف از این مطالعه بررسی اپیدمیولوژی سرطان معده در
جهان می باشد.
مواد و روش ها  :طی این مطالعه مروری ،مقاالت مرتبط با کلید واژه هایepidemiology, stomach cancer, :
 worldاز پایگاه های pubmed ،sid ،scopus ،google scholar :صورت گرفت .پس از بررسی اولیه  106مقاله
طی سال های  2015تا  2020یافت شد که در نهایت  34مقاله واجد شرایط مورد ارزیابی قرار گرفت .مابقی مقاالت به
علت در دسترس نبودن متن کامل مقاالت و نامرتبط بودن با عنوان مورد نظر از روند مطالعه حذف شدند.
نتایج  :میزان مرگ و میر و نرخ بروز و شیوع سرطان معده طبق سن و قومیت و محیط جغرافیایی متفاوت است .بروز
این بیماری در طول چند دهه ی اخیر روند کاهشی داشته است .میزان شیوع آن در شرق آسیا ،شرق اروپا و جنوب
آمریکا بسیار زیاد است همچنین شیوع در مردان حدود  2برابر بیشتر از زنان است .روند بروز سرطان معده در غرب و
شمال ایران در حال افزایش است .مهمترین عامل خطر ساز این بیماری عفونت با هلیکوباکتر پیلوری است که از دیگر
عوامل خطرساز این بیماری رژیم غذایی پر نمک ،سیگار کشیدن ،عدم تحرک بدنی ،عدم مصرف میوه و سبزیجات تازه و
چاقی و مصرف الکل می باشد.
نتیجه گیری  :سرطان معده در صورت تشخیص و درمان به موقع قابل درمان است لذا اصالحات رژیم غذایی به طور
بالقوه یکی از مهمترین ابزارهای پیشگیری از سرطان معده است همچنین برنامه های غربالگری و تشخیص زودرس در
افراد و مناطق در معرض خطر باال توصیه میشود.
واژگان کلیدی  :اپیدمیولوژی ،سرطان معده ،جهان
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اپیدمیولوژی بیماری سرطان پستان در زنان
فهیمه شکوهی ،1محمد ساالری ،2فاطمه باهوش فیض آبادی

3

 .1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ،شهرکرد ،ایران fahimeshokouhi5@gmail.com
 .2دانشجوی کارشناسی ،رشته زیست شناسی سلولی مولکولی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد مشهد ،مشهد ،ایران
 .3دانشجوی کارشناسی ،کمیته تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود ،شاهرود ،ایران

زمینه و هدف  :سرطان پستان در بین انواع سرطان ،یکی از مهمترین مشکالت بهداشتی تلقی می شود و سومین
سرطان شایع در بین زنان است و همچنین شایعترین علت مرگ ناشی از سرطان زنان محسوب می شود .هدف از این
مطالعه بررسی اپیدمیولوژی بیماری سرطان پستان در زنان می باشد.
مواد و روش ها  :طی این مطالعه مروری ،مقاالت مرتبط با کلید واژه های :اپیدمیولوژی ،سرطان پستان ،زنان،
 epidemiology, breast cancer, womenاز پایگاه هایscopous, google scholar, pubmed ,sid, :
 magiranصورت گرفت .پس از بررسی اولیه  81مقاله طی سال های  2015تا  2020یافت شد که در نهایت  40مقاله
واجد شرایط مورد بررسی و تحلیل و دسته بندی قرار گرفت .مابقی مقاالت به علت در دسترس نبودن متن کامل مقاالت
و نامرتبط بودن با عنوان مورد نظر از روند مطالعه حذف شدند.
نتایج  :روند مرگ و میر و نرخ بروز و شیوع سرطان سینه بر اساس نژاد و قومیت و محیط جغرافیایی متفاوت است و
شیوع در کشورهای توسعه یافته بیشتر از توسعه نیافته می باشد همچنین میزان شیوع در زنان جوان نادر می باشد.
شناسایی عوامل خطرناک قابل اصالح در سرطان پستان امکان پیشگیری را فراهم می آورد .سن باالتر از  30سال،
استفاده از دارو های ﺿد بارداری خوراکی ،ازدواج در سنین باال یا تولد اولین فرزند در سنین باال ،داشتن بستگان درجه
اول مبتال به سرطان پستان ،سبک زندگی ،عدم تحرک جسمی ،افزایش مصرف الکل و سیگار از عوامل خطر سرطان
پستان می باشد.
نتیجه گیری  :سرطان پستان در صورت تشخیص و درمان سریع قابل درمان است و همچنین با توجه به قابل پیشگیری
بودن سرطان پستان می توان با انجام مداخالت آموزشی منظم در جهت بهبود و افزایش آگاهی و نگرش زنان ،برنامه
های غربالگری منظم و در دسترس بودن امکانات درمانی مناسب جهت کاهش بروز و مرگ و میر ﺿروری می باشد.
واژگان کلیدی  :اپیدمیولوژی ،سرطان پستان ،زنان
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ارگونومی

444

ارزیابی پوسچرهای کاری و بررسی تاثیر مداخالت ارگونومیکی در واحدهای رختشویخانه سه
بیمارستان دولتی استان قزوین به روش REBA

حانیه عبدی ،1محمدامین موالیی ،2لیال سادات رضویمنش ،3سهیال اسمعیلی

4

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ،رشته ارگونومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
Abdihaniyeh400@gmail.com
 . 2دانشجوی کارشناسی ارشد ،رشته ارگونومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد ،رشته ارگونومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 .4دکتری تخصصی ،رشته مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی قزوین ،قزوین ،ایران

زمینه و هدف  :اختالالت اسکلتی -عضالنی مرتبط با کار از جمله عمدهترین مشکالت اساسی سالمتی و ناتوانی کارکنان
در محيطهای کاری محسوب میگردد .وضعيت بدنی نامناسب و طراحی غير ارگونوميك ایستگاههای کاری از جمله
عوامل شایع در بروز اختالالت اسکلتی -عضالنی محيطکار میباشد .طراحی ایستگاههای کاری با درنظرگرفتن ریسك
فاکتورهای ارگونومی میتواند به طور چشمگيری از بروز این صدمات جلوگيری نماید .بدین منظور مطالعه حاضر باهدف
ارزیابی پوسچرهایکاری و بررسی ميزان تاثير مداخالت ارگونوميکی در کارکنان واحدهای رختشویخانه سه بيمارستان
دولتی استان قزوین با استفاده از روش  REBAانجام گرفته است.
مواد و روش ها  :این مطالعه توصيفی -تحليلی ،در سال  1398در بين  65نفر از کارکنان واحدهای رختشویخانه سه
بيمارستان دولتی استان قزوین(بيمارستانهای کوثر ،شهيد رجائی و رازی) انجام گرفت .شيوع ناراحتیهای اسکلتی-
عضالنی با استفاده از پرسشنامه نوردیك و ارزیابی ارگونوميکی وضعيت پوسچرکاری توسط روش  REBAانجام گرفت.
اطالعات جمعآوری شده با استفاده از نرمافزار  SPSS26و آزمون آماری مجذورکای ،مورد تحليل قرار گرفت .ميانگين
سنی افراد  37±04/8سال و ميانگين سابقه کاری افراد  00/9±00/7سال میباشد.
نتایج  :یافتهها نشان داد که بيشترین شيوع ناراحتیهای اسکلتی -عضالنی در ناحيه کمر( 59درصد) ،زانو( 50درصد) و
گردن( 45درصد) بود .براساس سطوح امتياز  ،REBAحدود  23درصد از وظایف نياز به اصالحات ضروری 29 ،درصد
وظایف نياز به اصالحات هرچهزودتر و  48درصد وظایف نياز به اصالحات به صورت آنی بود .شيوع ناراحتیهای اسکلتی-
عضالنی با سن ،سابقه کار و نوع فعاليتکاری ارتباط معناداری داشت .همچنين براساس مداخالت ارگونوميکی انجام شده،
کاهش معناداری در سطوح امتياز  REBAدر محيطهای کاری ذکر شده مشاهده شد؛ بهگونهای که  40درصد وظایف
دارای سطح خطر پائين(شاید ضروری) و  60درصد وظایف دارای سطح خطر متوسط(ضروری) را نشان دادند.
نتیجهگیری  :بر طبق این مطالعه ،ميزان شيوع ریسك فاکتورهای ارگونومی ناشی از کار کارکنان مورد مطالعه بسيار
باال میباشد؛ ولی پس از انجام مداخالت ارگونوميکی ،ریسك فاکتورهای ارگونوميك بين  42/6تا 65درصد کاهش داشت.
واژگان کلیدی  :مداخالت ارگونوميك ،REBA ،رختشویخانه ،بيمارستان
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تخمین ابعاد آنتروپومتریک کارگران مرد ایرانی به کمک روش RASH

مینا سادات بهدانی1؛ یگانه جامی2؛ مهناز صارمی

3

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ،رشته ارگونومی ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی ،تهران ،ایران
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد ،رشته ارگونومی ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی ،تهران ،ایران
jamiyeganeh@gmail.com

 .3عضو هيات علمی ،رشته ارگونومی ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی ،تهران ،ایران

زمینه و هدف  :با توجه به اینکه در طراحی ایستگاههای کاری ،به دليل در دسترس نبودن دادههای آنتروپومتریك،
ویژگیهای آنتروپومتریکی کارکنان در نظر گرفته نمیشود ،درصد باالیی از کارکنان وضعيت نامناسب بدنی را در محيط
کار تجربه میکنند .علی رغم اعتبار و دقت باالی وسایل و روشهای مستقيم اندازهگيری ابعاد آنتروپومتریك ،به دليل
محدودیت کاربرد این نوع روشها به ویژه در محيطهای شغلی و همچنين صرفهجویی در زمان ،استفاده از روشهای
غيرمستقيم اهميت ویژهای پيدا نموده است .به همين دليل مطالعه حاضر با هدف تهيه بانك اطالعاتی آنتروپومتریکی
کارگران مرد ایرانی انجام گرفت.
مواد و روش ها  :این مطالعه با استفاده از روش ( RASHاسکيل اندازهگيری سریع برای قد) انجام شد .ميانگين و
انحراف معيار قد کارگران مرد ایرانی با مراجعه به مطالعات پيشين  171/33و  8/79سانتیمتر در نظر گرفته شد.
نسبتهای بدنی و ابعاد آنتروپومتریك جامعه ایرانی نيز از مطالعات معتبر پيشين استخراج گردید .اندازه هر بعد برای
صدک پنجاهم از نسبت آن بعد به ميانگين قد مردان ایرانی و حاصلضرب آن در ميانگين قد کارگران مرد ایرانی بدست
آمد .با استفاده از ميانگين بدست آمده برای هر بعد آنتروپومتریك سایر صدکها برآورد گردیدند.
نتایج  36 :بعد بدن برای صدکهای  95 ،75 ،50 ،25 ،5 ،1و  99ام کارگران مرد ایرانی تخمين زده شد .ارتفاع آرنج
به عنوان نقطه مرجع طراحی ایستگاه کار در حالت نشسته  25/69و در حالت ایستاده  107/94سانتیمتر برای صدک
پنجاهم میباشد.
نتیجه گیری  :از این جدول که به روز ترین جدول موجود برای ابعاد کارگران مرد ایرانی است میتوان در طراحی
ایستگاههای کاری استاتيك استفاده کرد ،به عنوان مثال میتوان ارتفاع رکبی را برای طراحی صندلی یا ارتفاع سرانگشتان
و ارتفاع شانه را برای تعيين ارتفاع مناسب حمل بار به کار برد.
واژگان کلیدی  :ابعاد آنتروپومتریك ،صدک ،روش  ،RASHکارگران ایرانی
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بررسی فاکتور های موثر بر نیروهای چنگش دست پرسنل یک شرکت تولید مواد غذایی
محدثه نوری گلخندان ،1فاطمه ابارشی ،2مریم صالح آبادی

3

 . 1دانشجوی کارشناسی  ،رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار  ،کميته تحقيقات دانشجویی  ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار،
سبزوار ،ایران
 .2گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار  ،دانشکده بهداشت  ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،سبزوار ،ایران
fateme.abareshi@gmail.com
. 3دانشجوی کارشناسی  ،رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار  ،کميته تحقيقات دانشجویی  ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار،
سبزوار ،ایران

زمینه و هدف  :بيماری های اسکلتی – عضالنی دومين عامل مراجعه به پزشك می باشند .نيرو های چنگش قدرتی و ظریف
نشانه ای از سالمت عمومی می باشد  .با توجه به شيوع بيماری های اسکلتی – عضالنی ناشی از کار و متناسب نبودن کار با
کارگران مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر نيرو های چنگش قدرتی و ظریف انجام گرفت .
مواد و روش ها  :مطالعه حاضر به صورت توصيفی – تحليلی  ،مقطعی در ميان  200نفر از کارکنان مرد کارخانه توليد
موادغذایی در مشهد با شيوه سرشماری انجام شد  .جهت بررسی نيرو های چنگش از دینامومتر و پينچ گيج و از متر  ،کوليس
و وزنه جهت اندازه گيری ابعاد آنتروپومتری دست  ،قد و وزن استفاده گردید  .در این مطالعه داده ها با استفاده از نرم افزار
 SPSS16و ضریب همبستگی پيرسون تحليل شد و  p>0/05معنادار تلقی گردید.
یافته ها  :بر اساس نتایج این مطالعه ميان قد و وزن با نيروهای چنگش رابطه معنادار و مستقيمی وجود داشت (. ) p< 0/01
اما ميان چنگش قدرتی با  BMIرابطه ای وجود نداشت  .در ميان ابعاد آنتروپومتریك پهنای دست بيشترین رابطه را با نيروهای
چنگش داشت (.) p< 0/01
نتیجه گیری  :بر اساس نتایج این مطالعه حاضر  ،در مشاغلی که نيازمند قدرت باال نيروهای چنگش هستند الزم است ابعاد
آنتروپومتریك و مشخصات دموگرافيك بررسی تا افراد در وظایف مناسب با توانایی هایشان به کار مشغول شوند و افزایش بهره
وری داشته باشيم .
واژگان کلیدی  :ابعاد آنتروپومتریك  ،چنگش قدرتی  ،چنگش ظریف  ،قد  ،وزن  ،دینامومتر
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برآورد میزان ظرفیت هوازی به روش تست پله در کارگران یکی از کارخانجات کاشی شهر یزد
در سال 1396
فاطمه قنائی خالدآبادی  ،1معصومه بهرامی عیسی آبادی ،2امیرهوشنگ مهرپرور ،3حکیمه زمانی بادی

4

 .1کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای ،گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی یزد ،یزد ،ایران
 .2کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای ،گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی یزد ،یزد ،ایران
 .3استاد ،گروه طب کار ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یزد ،یزد ،ایران
 .4کارشناس ارشد مدیریت سالمت ،ایمنی و محيط زیست  ،HSE-MSگروه مدیریت سالمت ،ایمنی و محيط زیست ،HSE-MS
دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاش ان ،کاشان ،ایران hakime2326@gmail.com

زمینه و هدف :اندازهگيری حداکثر ظرفيت هوازی ،اهميت زیادی در ایجاد تناسب و تطابق فيزیولوژیك بين کارگر و کار دارد.
برآورد ظرفيت هوازی معياری ارزشمندی در مبحث ارتقا سالمتی در ارگونومی صنعتی است ،اما بااینوجود در ایران مطالعات
محدودی در این زمينه صورت گرفته که نشانگر وضعيت کل کشور نيست .این مطالعه با هدف برآورد ظرفيت هوازی و ظرفيت
کار فيزیکی کارگران کاشی و سراميك انجامشد.
مواد و روشها :در این مطالعه تحليلی مقطعی  90نفر از کارگران مرد کارخانه کاشی و سراميك در شهر یزد که بهصورت
تصادفی ساده انتخاب شدند شرکت نمودند .از پرسشنامه متشکل از دو بخش بهعنوان ابزار گردآوری دادهها استفاده شد .بخش
اول مربوط به ویژگیهای دموگرافيك بود که به روش مصاحبه تکميل میشد .در بخش دوم پرسشنامه پارامترهای قد ،وزن،
 BMIو تعداد ضربان قلب درج میگردید .از روش تست پله کویين برای اندازهگيری حداکثر ظرفيت هوازی استفاده شد.
دادههای بهدستآمده پس از ورود به نرمافزار SPSSبه کمك آزمونهای من ویتنی و کروسکال واليس و ضریب همبستگی
تجزیه وتحليل شدند.
نتایج :بيشترین ظرفيت هوازی در کارگران کاشی و سراميك  3/60±0/036ليتر در دقيقه برآورد شد  .نتایج نشان داد ظرفيت
هوازی با وزن و شاخص توده بدنی دارای ارتباط معنادار است .همچنين آزمون آماری نشان داد که بين ظرفيت هوازی و
استعمال دخانيات و ورزش کردن و ميزان تحصيالت ارتباط معنادار وجود ندارد ولی بين نوع شغل و ميزان توان هوازی ارتباط
معناداری وجود دارد.
نتیجهگیری  :وزن و  BMIو نوع شغل از عوامل تأثيرگذار بر ظرفيت هوازی کارگران میباشد .پيشنهاد میشود توان هوازی
بخشی از معاینات قبل استخدام و دورها ی قرار گيرد تا عالوه بر ایجاد بانك اطالعات تغييرات ظرفيت هوازی کارگران پایش شده
و تناسبی بين کارگر و کار محوله ایجاد گردد.
واژگان کلیدی :حداکثر ظرفيت هوازی ،ظرفيت انجام کار فيزیکی ،تست پله کویين
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ارزیابی تاثیر بارکاری بر فرسودگی شغلی پرستاران یکی از بیمارستان های روانپزشکی استان
تهران
نیلوفر ولیزاده

1

. 1دانشجوی کارشناسی ارشد ،رشته ارگونومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران nlfv.9870@gmail.com

زمینه و هدف  :نيروی انسانی  ،عامل اصلی توليد و خدمت و مهم ترین عنصر موثر در بقا و موفقيت محسوب می
شود.پرستاران به عنوان بزرگترین منبع انسانی سازمان های مراقبت بهداشتی ودرمانی اهميت بسزایی دارند .بنابراین
تامين سالمت جامعه مستلزم به کارگيری هرچه مناسب تر این منابع است .محيط بيمارستان های روانپزشکی به دليل
سروکار داشتن کارکنان با بيماران روانپزشکی و عدم اطمينان از واکنش های بيماران ،باعث ایجاد تنش در کارکنان می
شود  .برای بسياری از افرادی که در حرفه ای پرستاری مشغول به کار هستند  ،بخش زیادی از کار آن ها شامل فشارهای
عاطفی (روانی) می باشد .لذا در این مطالعه به بررسی دو عامل مهم مرتبط با سالمت پرستاران که شامل بارکاری و
فرسودگی شغلی می باشد  ،پرداخته می شود.
مواد و روش ها  :این مطالعه  ،از نوع توصيفی-تحليلی بوده که به بررسی تاثير بارکاری بر فرسودگی شغلی پرستاران
یکی از بيمارستان های روانپزشکی استان تهران پرداخته شد ،به منظور اجرای طرح  ،پس از ارائه ی توضيحات الزم برای
پرستاران جهت شرکت در این مطالعه  ،پرسشنامه ها در اختيار کارکنان پرستاری قرار گرفت .ابزار گردآوری داده ها
شامل دو پرسشنامه ماسالچ و شاخص بار کاری ناسا می باشد.پس از جمع آوری داده ها امتيازات مربوط به هر پرسشنامه
محاسبه گردید و سپس وارد نرم افزار آماری  SPSSنسخه  24شد  ،و با استفاده از روش های آماری مورد تجزیه و تحليل
قرار گرفت.
نتایج  :بين بارکاری و خرده مقياس خستگی عاطفی همبستگی معکوس و ناقص وجود داشت و رابطه ی معنی داری
بين این دو متغير با توجه به نتایج تحليل آماری یافت نشد .بين بارکاری و عملکرد فردی ضریب همبستگی صفربود و در
این حالت .ضریب همبستگی با مستقل بودن دو صفت مترادف است.بين بارکاری و مسخ شخصيت همبستگی معکوس و
ناقص بوده و رابطه ی معنی داری نيز وجود نداشت.
نتیجه گیری  :با توجه به نتایج به دست آمده ،پيشنهاد می گردد ،تحقيق ارائه شده ،در بيمارستان های روانپزشکی دیگر
انجام و نتایج آن ها با یکدیگر مقایسه گردد ،عوامل تاثير گذار بر فرسودگی شغلی و بار کاری بررسی گردد و از نتایج این
پژوهش جهت تحقيقات مداخله ای و بهبود وضعيت پرستاران استفاده گردد.
واژگان کلیدی  :فرسودگی شغلی ،بارکاری ،ارگونومی شناختی ،پرستاران ،بيمارستان روانپزشکی
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ارزیابی ریسک ابتال به اختالالت اسکلتی عضالنی به روش  RULAو پرسشنامه نوردیک در
کاربران  ITبیمارستانی
هادی علیمرادی، 1علیرضا آجدانی، 2محمد شروین بینا ،3مهسا نظری

4

 .1کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای،مرکز تحقيقات بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهيد صدوقی
یزد ،یزد ،ایران
.2دکتری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران
.3مهندسی تکنولوژی سخت افزار ،دانشگاه غير انتفاعی صفاهان ،اصفهان ،ایران
 .4کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای،مرکز تحقيقات بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهيد صدوقی
یزد ،یزد ،ایرانnazarimahsa95@yahoo.com

زمینه و هدف  :گسترش و استفاده روزافزون کامپيوتر در تمامی عرصه های صنعتی و اجتماعی باعث افزایش چشمگير
اختالالت اسکلتی عضالنی در اندام های فوقانی شده است .هدف از این مطالعه تعيين شيوع اختالالت اسکلتی عضالنی
اندام های فوقانی ،ارزیابی ریسك ابتال به آنها و ارتباط آنها با ویژگی های دموگرافيك در ميان کاربران رایانه یك شرکت
برق می باشد.
مواد و روش ها  :در این مطالعه توصيفی -تحليلی ،به صورت مقطعی  ،تمام کاربران رایانه شاغل در واحدهای اداری
( 120نفر) یك شرکت برق که در سال  1398دارای معيارهای ورود به مطالعه بودند ،انتخاب شدند .در این مطالعه از
پرسشنامه نوردیك و روش  RULAاستفاده گردید .داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار  SPSS22و با آزمون
های آماری  Chi-Squareو  Independent Sample T- testمورد تجزیه و تحليل قرار گرفت..
نتایج  :نتایج به دست آمده از پرسشنامه مشخص نمود که بيشترین نارحتی در یك سال گذشته به ترتيب مربوط به
کمر ( 80درصد) ،گردن (73.3درصد) ،مچ /دست (73.3درصد) و شانه ( 46.7درصد) بوده است .بين شيوع اختالالت
اسکلتی عضالنی در ناحيه کمر با متغيرهای سن ،قد و سابقه کار ارتباط معناداری وجود دارد )p<0.05( .لذا نتایج روش
روال نشان داد که  73.3درصد از کاربران رایانه از نظر پوسچر کاری در معرض ریسك متوسط 6.7 ،درصد در ریسك باال
و  20درصد در ریسك خيلی باال قرار دارند.
نتیجه گیری  :کاربران رایانه در سطح ریسك متوسط تا بسيار باال بوده و در نتيجه باید بر طبق سطح الویت اقدام
اصالحی تعيين شده ،مداخله ارگونوميك و تغييرات متناسب با شرایط کاری انجام گيرد .در جهت پيشگيری از اختالالت
و اثربخشی بيشتر ،آموزش های ارگونومی کار بار رایانه به پرسنل داده شد و پيشنهاداتی در این زمينه ارائه گردید.
واژگان کلیدی :اختالالت اسکلتی عضالنی ،پرسش نامه نوردیك  ،ارگونومی ،ارزیابی پوسچر
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ارزیابی وضعیت ارگونومیکی کارکنان بانک به دو روش  RULAو ROSA

سید رضا آقازاده  ، 1مریم محسنی راد ، 2مرتضی سیدحسین پور

3

 . 1کارشناسی ارشد ،مهندسی بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
sreza.aghazadeh@yahoo.com
 .2کارشناسی ارشد ،مدیریت مالی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران
 .3کارشناسی ارشد ،مهندسی صنایع ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،تهران ،ایران

زمینه و هدف  :جامعه بانکی کشور با دارا بودن بيش از  200هزار عضو بخش مهمی از کارمندان اداری کشور را تشکيل
می دهد و با توجه به حجم باالی کار ،کارمندان بانك مجبور به استفاده طوالنی مدت از کامپيوتر و تلفن به صورت نشسته
می باشند و آمار ساليانه شرکتهای بيمه و خدمات بهداشتی نشان دهنده رتبه نخست ناراحتی های اسکلتی عضالنی
کارکنان بانك در ميان سایر کارکنان اداری می باشد.با توجه به اهميت موضوع هدف اصلی این مطالعه بررسی وضعيت
ارگونوميکی کارکنان بانك با استفاده از دو روش ارزیابی  RULAو  ROSAمی باشد.
مواد و روش ها  :این مطالعه یك مطالعه مقطعی توصيفی -تحليلی می باشد.جامعه آماری متشکل از کارکنان 20
شعبه بانك در شهر تهران می باشد که در پایيز  1398به روش نمونه گيری تصادفی انتخاب شده اند.با توجه به مطالعات
گذشته و در نظر گرفتن حجم کل جامعه  ،تعداد  175نفر از کارکنان شعب بانك انتخاب شدند.به منظور ارزیابی
ارگونوميکی از دو روش استاندارد  RULAو  ROSAاستفاده شد.
نتایج  :ارزیابی ارگونوميکی به روش  RULAنشان دهنده وضعيت نامناسب پوسچر بدنی کارمندان بانك می باشد به
نحوی که در بيش از  66درصد کارکنان نياز به اقدام فوری ارگونوميکی و اصالح در آینده نزدیك مالحظه گردید و
همچنين مطابق روش  ROSAبيش از  73درصد کارکنان دارای امتياز باالی  5می باشند و نياز به مداخله ارگونوميکی
در این افراد الزامی می باشد و تایيد کننده نتایج روش  RULAمی باشد.
نتیجه گیری  :با توجه به اثرات نامطلوب پوسچر نامناسب و افزایش بيماری های اسکلتی عضالنی در سالمت کارکنان
بانك به نظر تغييرات ارگونوميکی و مدیریتی (بهبود ایستگاه های کاری ،کاهش ساعات کار  ،در نظر گرفتن زمان استراحت
روزانه ،ایجاد امکانات برای فعاليتهای ورزشی ،افزایش اتوماسيون شغلی) در شغل بانکداری الزامی می باشد.
واژگان کلیدی  :ارگونومی بانکداری ، ROSA ، RULA ،ناراحتی اسکلتی عضالنی
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بررسی تاثیر گوش دادن به موسیقی سنتی و پاپ اصیل ایرانی بر متغیر های ذهنی و عملکردی
مرتبط با خواب آلودگی در شبیه ساز رانندگی
نیلوفر شیبانی ،1سید ابوالفضل ذاکریان ،2الهام اخالقی پیرپشته

3

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ،رشته ارگونومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
nsheibani@razi.tums.ac.ir
 .2استاد ،گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 . 3کارشناس ارشد ،رشته مهندسی بهداشت حرفه ای ،دانشکده ایمنی و بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی ،تهران ،ایران

زمینه و هدف  :یکی از علل عمده تصادفات جادهای ،خستگی مفرط و خوابآلودگی به دليل سلب عکسالعمل به موقع
و مناسب راننده میباشد .یکی از اقدامات مقابلهای با خوابآلودگی ،گوشدادن به موسيقی در حين راننده میباشد.
پژوهش حاضر به بررسی تاثير دو نوع موسيقی سنتی و پاپ ایرانی بر روی متغير های ذهنی و عملکردی مرتبط با
خوابآلودگی راننده پرداخته است.
مواد و روش ها  12 :نفر از دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی تهران در محدوده ی طبيعی مقياس خواب آلودگی
اپورث  ESSدر این پژوهش شرکت کردند .دو نوع موسيقی کالسيك و پاپ در دو روز مجزا با فاصله زمانی یك هفتهای
مورد بررسی قرار گرفتند .به منظور بررسی خوابآلودگی از دو مقياس ذهنی (مقياس خوابآلودگی کارولينسکا  )KSSو
عملکردی راننده (سرعت متوسط ،انحراف استاندارد سرعت و انحراف استاندارد مسير  )SDLPدر شبيه ساز رانندگی،
استفاده شده است.
نتایج :نتایج نشان می دهد که مقياس خواب آلودگی کارولينسکا ،انحراف استاندارد از مسير  SDLPو انحراف استاندارد
سرعت ،همگی هم در هنگام مواجهه با موسيقی سنتی و هم در مواجهه با پاپ نسبت به شرایط رانندگی در سکوت
کاهش معناداری می یابد .هيچ اختالف معنا داری در ميانگين سرعت در مواجهه با موسيقی دیده نشد.
نتیجه گیری  :گوش دادن به موسيقی کالسيك و پاپ ایرانی در حين رانندگی موجب بهبود عملکرد راننده و کاهش
سطح خواب آلودگی با توجه به مقياس های عملکردی وی می شود .برای نتيجه گيری ،مطالعه حاضر نشان داد که ارائه
موسيقی با تمپو بيشتر در هنگام رانندگی می تواند باعث کاهش خواب آلودگی ،تغيير پاسخ های ذهنی و عملکردی
رانندگی شود.
واژگان کلیدی :موسيقی سنتی ،موسيقی پاپ ،خواب آلودگی ،مقياس کارولينسکا ،مقياس عملکردی
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بررسی بارکار ذهنی و عوامل مؤثر بر آن در کارکنان بخش اداری یک کارخانه صنعتی
(صنایع غذایی سحر همدان)
حمیده زوار ،1مجتبی مجیدیپور ، 2ناصر لطفی

3

 .1کارشناسی ارشد ،ارگونومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی اروميه ،اروميه ،ایرانhz2girl@yahoo.com
 . 2کارشناسی ارشد ،ارگونومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی اروميه ،اروميه ،ایران
 .3سرپرست ایمنی شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طالی زرشوران

زمینه و هدف  :یکی از عوامل تاثيرگذار بر رفتار ،عملکرد و کارآیی افراد در محيطهای کاری ،بار کار ذهنی میباید.
مطالعه حاضر با هدف بررسی بارکارذهنی و عوامل موثر بر آن در بين کارکنان بخش اداری یکی ازصنایع غذایی شهرستان
همدان انجام گرفت.
مواد و روش ها  :در این مطالعه مقطعی  47نفر از کارکنان اداری یکی از صنایع غذایی در همدان در سال  1398به
صورت تصادفی انتخاب گردیدند .ج هت جمع آوری اطالعات از پرسشنامه استاندارد شاخص ناسا که یك شاخص چند
بعدی است استفاده گردید .این شاخص فشار ذهنی ،فشار فيزیکی ،فشار زمانی ،عملکرد و کارایی ،تالش و کوشش و
ناکامی و سرخوردگی را در محيط کار می سنجد .روایی و پایایی این پرسشنامه قبالًدر ایران توسط محمدی و همکاران
تایيد گردیده است .داده ها توسط نرم افزار  SPSSنسخه  20و با استفاده از آزمون های آماری کولموگرف اسميرنوف ،تی
مستقل ،وان وی آنوا و رگرسيون خطی چند متغيره تجزیه و تحليل شدند.
نتایج  :یافتهها نشان داد  %38.3افراد تحت مطالعه زن و  %61.7آنها مرد بودند .ميانگين سن و سابقه کار افراد به ترتيب
 34.5و  5.9سال بود .در مجموع امتياز کلی شاخص ناسا ميانگين و انحراف معيار( 75.77و  )10.85را داشت .بيشترین
امتياز را عملکرد و کارایی با ميانگين و انحراف معيار( 81.37و )13.42و کمترین امتياز را فشار فيزیکی با ميانگين و
انحراف معيار( 36.48و )26.27داشت .به ترتيب فشار فيزیکی ،ناکامی و سرخوردگی ،فشار زمانی ،تالش و کوشش ،فشار
ذهنی و عملکرد و کارایی کمترین تا بيشترین نمره را داشتند .در بين گروه های سنی ،گروه سنی بيش از  40سال با
ميانگين و انحراف معيار  81.53و  13.9و در بين سابقه ی کاری افراد نيز گروه با سابقه کاری  20-10سال با ميانگين و
انحراف معيار  81.39و  13.21بيشترین مقدار شاخص ناسا را به خود اختصاص دادند.
نتیجه گیری  :نتایج کلی مطالعه حاضر نشان داد که مقدار بار کاری ذهنی در بين کارکنان اداری باال می باشد که
بيشترین مقدار نيز مربوط به فاکتور عملکرد و کارایی می باشد که می توان با مداخالت ارگونوميکی و روانشناختی جهت
کاهش خطای انسانی ،استرس و خستگی شغلی(فيزیکی و ذهنی) در این گروه از کارکنان ،شرایط کار انجامی توسط این
افراد را بهبود بخشيد .اجرای برنامه های موثر در جهت تعدیل سازی بارکاری ذهنی می تواند مفيد باشد و به کاهش بار
کاری کمك کند.
واژگان کلیدی  :ارگونومی شناختی ،کارکنان اداری ،شاخص  ،NASA-TLXبارکار ذهنی
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بررسی میزان شیوع ابعاد مختلف خستگی در پرستاران بیمارستانهای آموزشی شهید بهشتی
حمزه قیسوندی ،1رضا خانی جزنی ،2بهنام مرادی ،3سید محمد سید مهدی

4

. 1کارشناسی ارشد ارگونومی ،گروه ارگونومی ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی ،تهران ،ایران
 .2استاد گروه سالمت ،ایمنی و محيط زیست ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی ،تهران ،ایران
 .3کارشناسی ارشد مدیریت سالمت ،ایمنی و محيط زیست ،گروه سالمت ،ایمنی و محيط زیست ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه
علوم پزشکی شهيد بهشتی ،تهران ،ایران
 .4استادیار طب کار ،مرکز تحقيقات بيماریهای مزمن تنفسی ،پژوهشکده سل و بيماریهای ریوی دکتر مسيح دانشوری ،دانشگاه علوم
پزشکی شهيد بهشتی تهران ،ایران mseyedmehdi@sbmu.ac.ir

زمینه و هدف  :پرستاری ازجمله شغلهای پرتنش است .ماهيت کار پرستاران بهگونهای است که هم کارهای پيچيده ذهنی و
هم فعاليتهای فيزیکی را انجام میدهند ،که این عوامل در درازمدت میتواند ایجاد خستگی نموده و درروند فعاليت حرفهای
پرستاران اثرات سوء بر جای بگذارد  .هدف از انجام این پژوهش بررسی ميزان شيوع ابعاد مختلف خستگی در ميان پرستاران
آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی است.
مواد و روش ها  :پژوهش حاضر از نوع توصيفی -مقطعی است که در ميان  457نفر از پرستاران بيمارستانهای آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی تهران در سال  97با روش نمونه گيری تصادفی انجام شد .مشارکت کنندگان پرشسنامه
خستگی  MFIو پرسشنامه اطالعات جمعيت شناختی تکميل نمودند .تمام تحليلها با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه 21
درسطح معنی داری  %95انجام شد.
نتایج  :یافتههای این پژوهش حاکی از آن است که بيشترین نمره خستگی مربوط به بعد خستگی عمومی با ميانگين 12/86
و انحراف معيار  3/23و کمترین نمره مربوط به بعد کاهش انگيزه با ميانگين  9/11و انحراف معيار  3/66است .در این پژوهش
ميان ویژگی های جمعيت شناختی مانند سن ،جنسيت ،سابقه کاری ،موقعيت شغلی با ابعاد خستگی رابطه معناداری مشاهده
نشد.
نتیجه گیری  :نتایج این پژوهش نشان داد خستگی در پرستاران در سطح متوسط است و برنامه ریزی در جهت بهبود سيستم
کاری میتواند به کاهش خستگی در پرستاران کمك کند.
واژگان کلیدی  :خستگی ،سيستمهای بهداشتی درمانی ،پرستارانMFI ،
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بررسی تاثیر روش های شالیکاری ،عوامل دموگرافیکی ،سبک زندگی و استئوآرتریت بر
اختالالت اسکلتی – عضالنی و کیفیت زندگی شالیکاران گیالنی
پریچهر رشیدی ملکسری

1

 .1کارشناسی ارشد ،ارگونومی ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی ،تهران ،ایران
parichehr69rashidi@gmail.com

زمینه و هدف  :کشاورزی یکی از بخش های مهم اقتصادی است که توليدات و سالمت نيروی انسانی آن برای همه کشورهای
جهان اهميت دارد .از این رو ،پژوهشی با هدف تعيين تاثير روش های شاليکاری (سنتی و نيمه مدرن) ،عوامل دموگرافيکی،
سبك زندگی و استئوآرتریت بر اختالالت اسکلتی – عضالنی و کيفيت زندگی شاليکاران گيالنی انجام شد.
مواد و روش ها  :تحقيق از نوع توصيفی -تحليلی بود و از جامعه 150نفری شاليکاران منطقه گيالن100 ،نفر از شاليکاران
سنتی(آزمایش) و بطور تقریبی  50نفر از شاليکاران نيمه مدرن (کنترل) ،جمعا  150نفر گروه نمونه( به روش تك شماری) را
تشکيل دادند .دادهها به وسيلهی پرسشنامههای دموگرافيك ،نوردیك ،کيفيت زندگی النکشایر جمعآوری گردید .از روش های
آماری  tمستقل ،رگرسيون لجستيك و چندگانه خطی استفاده شد.
یافته ها  :بيشترین شيوع اختالالت در نواحی شانه و گردن( )%44/7و تحتانی کمر( )%43/3شاليکاران؛ تاثير عامل سن بر شانه
و گردن)(p≤0.001؛ و روش شاليکاری بر گردن) (p≤0.053تایيد می شود .با استفاده از روش شاليکاری نيمه مدرن  %50از
اختالالت گردن کاهش می یابد؛ با افزایش سن ميزان اختالالت ناحيه تحتانی پشت بيشتر می شود (p≤0.017).تاثير متغيرهایی
چون روش های شاليکاری ،عوامل دموگرافيکی ،سبك زندگی و استئوآرتریت بر اختالالت و کيفيت زندگی تایيد می شود.
نتیجه گیری  :سن عامل تاثير گذار بر اختالالت در نواحی شانه ،گردن و تحتانی کمر است .روش های شاليکاری ،عوامل
دموگرافيکی ،سبك زندگی ،استئوآرتریت ،عوامل تاثيرگذار بر اختالالت اسکلتی -عضالنی و کيفيت زندگی شاليکاران هستند.
شيوع اختالالت و استئوآرتریت در شاليکاران ( ارجحيت سنتی) نشان می دهد که آنها در معرض آسيب هستند و استفاده از
روش کشت سنتی به سالمت جسمانی و کيفيت زندگی شاليکاران آسيب می رساند.
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تاثیر شیوه های سنتی و نیمه مدرن شالیکاری ،عوامل دموگرافیکی و سبک زندگی بر
استئوآرتریت و کیفیت زندگی شالیکاران گیالنی
پریچهر رشیدی ملکسری

1

. 1کارشناسی ارشد ،ارگونومی ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی ،تهران ،ایران
parichehr69rashidi@gmail.com

زمینه و هدف  :در این مطالعه ،هدف اصلی تعيين تاثير شاليکاری به روش های سنتی و نيمه مدرن ،عوامل دموگرافيکی و
سبك زندگی بر استئوآرتریت و کيفيت زندگی شاليکاران گيالنی است.
مواد و روش ها  :این مطالعه از نوع توصيفی-تحليلی بود و از جامعه شاليکاران گيالنی به تعداد  150نفر ،گروه نمونه ( 100
نفر شاليکار سنتی) و گروه آزمایش  50نفر شاليکار نيمه مدرن(گروه کنترل) به روش سرشماری در نظر گرفته شدند .دادهها به
وسيلهی پرسشنامههای اطالعات دموگرافيك ،نوردیك) ، (NMQکيفيت زندگی النکشایر(  94سوالی) جمعآوری گردید .از روش
های آماری استفادهشد.
یافته ها  :در تعيين تاثير متغيرها بر استئوآرتریت مشاهده شد که جنسيت و درد بر مفاصل تاثيرگذارند .در تعيين تاثير
متغيرها(روش شاليکاری ،ویژگی های دموگرافيکی و سبك زندگی) بر کيفيت زندگی؛ مشاهده شد که داشتن شغل دیگر،
محدودیت حرکتی و خشکی مفاصل ،دارای اثر معنادار بر کيفيت زندگی هستند.
نتیجه گیری  :شيوع استئوآرتریت در شاليکاران سنتی و نيمه مدرن زیاد است و سطح کيفيت زندگی آنها را تحت تاثير قرار
می دهد .آنها مجبور به تحمل ساعتها کار ،در عين حال قرار گرفتن در وضعيتهای بدنی نامناسب و محيط کاری مرطوب و
تنش زا و به خصوص فشار در نواحی تحتانی پشت ،گردن و شانه هستند .تفاوت های معناداری در دو گروه شاليکاران سنتی و
نيمه مدرن با مالحظه بر شيوع استئوآرتریت و کيفيت زندگی ،با اولویت شاليکاران سنتی بدست آمد .دو عامل سن و جنسيت،
تاثير معناداری بر استئوآرتریت و کيفيت زندگی افراد داشته است.
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ازریابی پوسچر بدنی به روش  QECو  LUBAو طراحی صندلی ارگونومیک در صنعت
پتروشیمی
پروین سپهر ،1حسین لشکر دوست ،2نیره نعیمی قصابیان ،3شکوفه رضاپور ،4بتول تباکی بجستانی

5

.1دانشجوی دکتری مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی ،تهران ،ایران
parvin_sepehr@yahoo.com
 .2کارشناس ارشد ،گروه آمار و اپيدميولوژی ،دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ،بجنورد ،ایران
 .3کارشناس ارشد ،گروه بهداشت محيط ،دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ،بجنورد ،ایران
 .4دانشجوی کارشناسی بهداشت حرفه ای ،گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ،خراسان شمالی ،بجنورد ،ایران
 .5دانشجوی کارشناسی بهداشت حرفه ای ،گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ،خراسان شمالی ،بجنورد ،ایران

زمینه و هدف  :مشکالت ارگونوميکی از جمله عوامل زیان اور محيط کار می باشد که منجر به آسيب های زیادی به دستگاه
اسکلتی – عضالنی کارکنان در صنایع مختلف گردیده است .صنایع بزرگ کشور مانند نفت و گاز بيشتر درگير مسایل  ،اختالالت
و ضررهای ناشی از مسایل ارگونومی می باشند .در این مطالعه به بررسی وضعيت بدنی و طراحی صندلی مناسب با موقعيت
کاری فرد در صنعت پتروشيمی پرداخته شده است.
مواد و روش ها  :مطالعه حاضر در قسمت بارگيری شرکت مورد نظر بصورت مطالعه قبل و بعد انجام گردیده است از
دو تکنيك ارزیابی وضعيت بدنی و  LUBAاستفاده گردید .سپس با اندازه گيری ابعاد انتروپومتریك پرسنل واحد
مذکور ،صندلی ارگونوميك طراحی گردید و دوباره ارزیابی وضعيت بدنی پوسچر انجام گردید سپس داده ها بر اساس
آزمون های آماری و نرم افزار  SPSSمورد تجزیه و تحليل قرار گرفته شد.
نتایج  :روش ارزیابی پوسچر  QECو و  LUBAنشان داد که کارگران بخش بارگيری به ترتيب در سطح چهارم و سوم جدول
اقدامات اصالحی قرار دارند با توجه به محيط کار و شرایط ایستگاه کاری و ابعاد انتروپومتریك صندلی طراحی شده در بهبود
پوسچر بدنی موثر نشان داده شد بطوریکه بعد از مداخله در هر دو تکنيك در بيشتر مشاهدات به سطح اقدام اصالحی دوم
رسيدند .
نتیجه گیری :یکی از اهداف اصلی  OSHAپيشگيری از بروز اختالالت اسکلتی – عضالنی در سازمان ميباشد.یکی از اقدامات
پيشگيری بروز اختالالت اسکلتی – عضالنی می تواند کنترل پوسچر نامناسب باشد که با طراحی تجهيزات یا ایستگاه کاری
ميسر می گردد.
واژگان کلیدی :وضعيت بدنی  ،صندلی ارگونوميك ،طراحی
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بررسی ابعاد مختلف خستگی در بین کارکنان صنعت ساخت سازه های فلزی
فاطمه یوسفی ،1پیمان خالقی دهآبادی ،2حمزه قیسوندی ،3بهنام مرادی

4

 .1کارشناسی ارشد ،مهندسی بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 . 2کارشناسی ارشد ،مدیریت سالمت ،ایمنی و محيط زیست ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی کاشان ،کاشان ،ایران
.3کارشناسی ارشد ،ارگونومی ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی ،تهران ،ایران
 . 4کارشناسی ارشد ،مدیریت سالمت ،ایمنی و محيط زیست ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی ،تهران،
ایرانb.moradi@sbmu.ac.ir

زمینه و هدف  :خستگی بهعنوان یك عامل تأثيرگذار در حوادث ،صدمات و یا حتی مرگ محيط کار محسوب می شود .افرادی
که دچار خستگی می شوند در انجام کار به صورت ایمن دچار مشکل خواهند شد .این مطالعه با هدف بررسی ابعاد مختلف
خستگی در بين کارکنان صنعت ساخت سازه های فلزی انجام شد.
مواد و روش ها  :در این مطالعه توصيفی -تحليلی  159نفر از کارکنان شاغل در صنعت ساخت سازه های فلزی با روش نمونه
گيری تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند .برای جمع آوری داده ها از پرسشنامۀ استاندارد سنجش چندبعدی خستگی که شامل
خستگی عمومی ،خستگی ذهنی ،خستگی جسمی ،کاهش انگيزه و کاهش فعاليت است ،استفاده شد .کليه دادهها با استفاده از
نرمافزار  SPSS 21مورد تجزیهوتحليل قرار گرفت.
نتایج  :یافته ها نشان داد که خستگی ذهنی با ميانگين  ٪10/36و کاهش فعاليت با متوسط  ٪7/73به ترتيب بيشترین و کمترین
ميزان را دارند .در ميان ابعاد خستگی ،بعد خستگی عمومی وکاهش فعاليت به ترتيب با ٪21/4و  %5بيشترین و کمترین شيوع را
در بين کارکنان داشتند .همچنين ٪35/4کارکنان احساس خستگی کم ٪54/7،احساس خستگی متوسط و  %15احساس خستگی
باالیی داشتندو خستگی در مردان بيشتر از زنان بود.
نتیجه گیری :نتایج این پژوهش نشان داد که خستگی در ابعاد مختلف در بين کارکنان وجود دارد .بنابراین با توجه به اثرات سوء
خستگی بر عملکرد و بهره وری کارکنان ،الزم است تدابير مناسبی در جهت مدیریت فاکتورهای تاثير گذار بر شيوع خستگی و
پيامدهای منفی آن اتخاذ گردد.
واژگان کلیدی  :ابعاد خستگی ،سازه های فلزی ،پرسشنامه MFI
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بررسی ارتباط بین استرس شغلی و سالمت عمومی با استعداد حادثه پذیری در بین کارکنان
صنعت ذوب فلزی
1

امیر برخورداری ،1بهنام مرادی

. 1کارشناسی ارشد ،مدیریت سالمت ،ایمنی و محيط زیست ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی ،تهران ،ایران
b.moradi@sbmu.ac.ir

زمینه و هدف  :امروزه استرس شغلی و استعداد حادثه پذیری جزء فاکتورهای تاثيرگذار و مشترک بين کارکنان صنایع مختلف
محسوب می شوند که ارتباط تنگاتنگی با بروز حوادث شغلی دارند .بنابراین شناخت عوامل موثر در بروز حوادث نقش عمده ای
در پيشگيری از رخداد حوادث و کاهش خسارت ها ،آسيب ها و جراحات ناشی ازآنها خواهد داشت .این مطالعه با هدف بررسی
ارتباط بين استرس شغلی و سالمت عمومی با استعداد حادثه پذیری در بين کارکنان صنعت ذوب فلزی انجام گرفت.
مواد و روش ها  :در این پژوهش توصيفی -تحليلی که در سال  1398انجام شد 225 ،نفر از کارکنان صنعت ذوب فلزی به
صورت تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند .اطالعات مورد نياز پژوهش از طریق پرسشنامه دموگرافيك ،پرسشنامه سالمت
عمومی( ،)GHQپرسشنامه استرس شغلی و استعداد حادثه پذیری که روایی و پایایی آنها تایيد شده بود ،جمع آوری گردید.
تحليل توصيفی داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  23انجام گرفت.
نتایج  :یافته ها نشان داد که ميانگين سنی کارکنان 35/04سال با انحراف معيار  5/493و ميانگين سابقه کار آنها  11/51سال
با انحراف معيار  5/713می باشد .در بررسی استرس شغلی نشان داده شد که ميانگين (انحراف معيار) نمره استرس نهایی در بين
کارکنان ( 40/45)6/11می باشد که تعداد  )٪6/2(14نفر دارای استرس کم )٪44/9( 101 ،نفر استرس متوسط و )٪48/9(110
نفر استرس زیاد بودند .بررسی سالمت عمومی نشان داد که سالمت عمومی در کمترین حد (سالم) و سالمت عمومی خفيف (تا
حدی ناسالم) در بين کارکنان مشاهده نگردید و  )٪95/1( 214نفر دارای سالمت عمومی متوسط و  )٪4/9( 11نفر دارای سالمت
عمومی شدید (ناسالم) می باشند .همچنين تحليل یافته ها تایيد کرد که بين استرس شغلی و سالمت عمومی با استعداد حادثه
پذیری رابطه معنا داری وجود دارد(.)P<0/01
نتیجه گیری : :نتایج حاکی از آن است که افراد شاغل در این صنعت در معرض استرس شغلی متوسط و زیاد قرار دارند که به
افراد مستعد حادثه تبدیل شده اند .بنابراین در صورت عدم توجه به این افراد ،افزایش بروز حوادث در این صنعت دور از انتظار
نخواهد بود.
واژگان کلیدی  :استعدادحادثه پذیری ،استرس شغلی ،حوادث ،سالمت عمومی
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بررسی پوسچر کاری کشاورزان با استفاده از روش  REBAو ارایه راهکارهای اصالحی
مهدی جعفری ندوشن ،1مهدی قدسی ،2محمد محمدی

3

.1دانشجوی کارشناسی ،رشته بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی یزد mjn495@gmail.com
 .2دانشجوی کارشناسی ،رشته بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی یزد
 .3دانشجوی کارشناسی ،رشته بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی یزد

زمینه و هدف  :اختالالت اسکلتی – عضالنی مرتبط با کار به عنوان یکی از مشکالت سالمت عمومی در سراسر دنيا محسوب
میشود .کشاورزی از جمله فعاليت های شغلی است که مستلزم تحمل شرایط بدنی نامناسب میباشد .در مطالعه حاضر با ارزیابی
وضعيت فيزیکی بدن در حين انجام کار ،سطح خطر وضعيت فيزیکی بدن افراد را تعيين کرده و اقدام اصالحی مناسب را جهت
پيشگيری از اختالالت اسکلتی – عضالنی پيشنهاد میکنيم.
مواد و روش ها  :این مطالعه توصيفی در سال  1399بر روی  120نفر کشاورز مرد حوزه زراعت شهر ندوشن استان یزد انجام
شد .ابزار جمع آوری اطالعات در این پژوهش دوربين دیجيتال و چارت ارزیابی سریع کل بدن ( )REBAبود .ابتدا از نمونه ها
در حين فعاليت عکس برداری شد و سپس بر اساس روش  REBAکل بدن کد گذاری و امتياز نهایی هر یك از افراد محاسبه
شد .در نهایت اطالعات جمع آوری شده وارد نرم افزار  spssشد و فراوانی هر کدام بدست آمد.
نتایج  :با توجه به نتایج بدست آمده از روش  ،REBAمشخص شد  %5.8از کشاورزان دارای سطح ریسك بسيار باال هستند و
 37.5%دارای سطح ریسك باال میباشند .همچنين  %52.5از افراد دارای سطح ریسك متوسط و  %4.2نيز دارای سطح ریسك
پایين بودند.
نتیجه گیری  :بر اساس یافته های فوق ،وضعيت بدنی اکثریت کشاورزان از نظر ارگونوميك در سطح خطر باال بوده و انجام
اقدامات اصالحی به صورت آنی ،ضروری میباشد .انجام اقداماتی نظير آموزش حفظ وضعيت صحيح بدن حين انجام کار ،آموزش
ارگونومی نحوه صحيح بلند کردن و جابجایی بار ،استفاده از وسایل حمل بار و اقدامات مداخله ای مناسب ارگونومی ميتواند از
ریسك اختالالت اسکلتی – عضالنی پيشگيری کند.
واژگان کلیدی  :پوسچر ،کشاورزان ،روش  ،REBAاختالالت اسکلتی  -عضالنی
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بررسی وضعیت سالمت عمومی شاغلین و ارتباط آن با کار در شیفت های مختلف
در بیمارستانهای شهر مریوان
هدایت عباسی ،1کیوان سلیمی

1

. 1کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای ،شبکه بهداشت ودرمان شهرستان مریوان ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران
Hedayat.abbasi@gmail.com

زمینه و هدف  :وضعيت سالمت عمومی پرسنل بيمارستان بعنوان افرادی که بصورت شيفت در گردش مشغول ارائه خدمات
درمانی و هتلينگ به بيماران هستند ،از اهميت بسزایی برخوردار است و می تواند بصورت مستقيم یا غيرمستقيم بر روند بهبودی
بيماران تاثير گذار باشد .در این مطالعه سعی شده وضعيت سالمت عمومی پرسنل و ارتباط آن با کار در شيفت های مختلف در
بيمارستانهای شهر مریوان مورد بررسی قرار گيرد.
مواد و روش ها  :این مطالعه یك پژوهش توصيفی – تحليلی برروی  120نفر از پرسنل بيمارستانهای شهر مریوان انجام شده
است .ابزار پژوهش در این مطالعه پرسشنامه ویژگی های دموگرافيك و پرسشنامه  28سوالی استاندارد سالمت عمومی ()GHQ
بوده که در شيفت های صبح ،عصر و شب تکميل گردیده است .تجزیه و تحليل دادهها با استفاده از  SPSS21و آزمونهای آناليز
واریانس یکطرفه ،تی مستقل و ضریب همبستگی پيرسون انجام گردید.
نتایج  :سالمت عمومی  %44/2از شاغلين مطلوب %35/4 ،دارای عالیم خفيف %17/7 ،دارای عالیم متوسط و  %2/7از شاغلين
دارای عالیم مرضی شدید بودند .ميانگين نمره سالمت عمومی در هردو بيمارستان در شيفت صبح  ،25/2±7/2در عصر
 30/2±3/5و در شيفت شب  1±25/9بود .نمره سالمت عمومی شاغلين در شيفت عصر بيشتر از سایر شيفت ها است اما از
لحاظ آماری این اختالف معنی دار نبوده است ( .)P >0/05از طرفی کار در بخش های مختلف برروی سالمت عمومی پرسنل
تاثير گذار بوده است (.)P =0/002
نتیجه گیری  :ميانگين نمره کلی سالمت عمومی نشان داد شاغلين دارای عالئم مرضی خفيفی می باشند .کار در شيفت های
مختلف بصورت گردشی ارتباط معناداری با وضعيت سالمت عمومی شاغلين نداشته است .که دليل آن می تواند چرخش مداوم
شاغلين در شيفت های مختلف و عدم تطابق فرد با یك شيفت خاص باشد ،که این عدم تطابق خود می تواند برروی سالمت
عمومی شاغلين تاثير گذار باشد .لذا مدیریت صحيح شيفت های کاری شاغلين در راستای تطابق پرسنل با وضعيت کاریشان
بایسته است.
واژگان کلیدی  :شيفت ،سالمت عمومی ،GHQ ،بيمارستان ،مریوان
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مدیریت سالمت  ،ایمنی و محیط زیست
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جنبه های اقتصادی مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیط زیست ) (HSEدر صنعت ساخت و ساز
سمیرا باباخانی ،1حمید رحیمی

2

 . 1دانشجوی کارشناسی ارشد ،رشته مدیریت سالمت ،ایمنی و محیط زیست ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتیsamira.hse69@gmail.com ،
 . 2دکترای تخصصی ،رشته مدیریت صنعتی ـ مالی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی

زمینه و هدف :صنعت ساخت و ساز یکی ا ز صنایع پرمخاطره است که به دلیل پیچیدگی ماهیت کار و شرایط ناایمن محیط
کار ،نرخ وقوع حوادث در آن باال می باشد .ساالنه  108000حادثه منجر به فوت در سراسر دنیا در این صنعت روی می دهد که
معادل  %30از کل حوادث شغلی منجر به فوت است .در برخی از کشورها بخش زیادی از تولید ناخالص ملی (ژاپن  %17و
انگلستان  ) %10صرف هزینه های حوادث در صنایع ساخت و ساز می گردد .صنعت ساخت و ساز یکی از بزرگترین بخش های
اقتصادی کشور و یکی از صنایع فرصت آفرین رشد اقتصادی و اشتغال زایی به شمار می رود .بررسی مدیریت بهداشت ،ایمنی و
محیط زیست و ع وامل موثر در موفقیت آن کار پیچیده ای است و یکی از عوامل مهم تخصیص منابع مالی ،سرمایه گذاری و
تعهد مدیریت در این حوزه است .هدف از این پژوهش معرفی جنبه های اقتصادی مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیط زیست
) (HSEدر صنعت ساخت و ساز می باشد.

مواد و روش ها :این پژوهش به روش توصیفی ،کیفی و از نوع کاربردی انجام گردید .گردآوری اطالعات به روش کتابخانه ای
و اسنادی و با انجام مطالعه مروری نظامند و جستجو در پایگاه های اطالعاتی PubMed, SID, Science Direct, Scopus,

 Google Scholarو استخراج و تفکیک جنبه های اقتصادی شامل هزینه ها ،منافع ،بازگشت سرمایه ،بهینه سازی و ارزیابی
سرمایه گذاری در  HSEتعیین گردید.
نتایج :منافع احتمالی از عملکرد  ، HSEبه ویژه منافع محسوس و پنهانی آن از افزایش هزینه های ناشی از سرمایه گذاری در
این بخش بیش از سطح بهینه دارای اهمیت است .نسبت هزینه های مستقیم و غیرمستقیم با افزایش حجم و اندازه پروژه
افزایش می یابد .هزینه های غیرمستقیم در مقایسه با هزینه های مستقیم به طور قابل توجهی باالتر است .سرمایه گذاری در
 HSEبسیار سودآور بوده و منجر به بازگشت سرمایه می شود .در نتیجه سرمایه گذاری منجر به کارکرد بهتر مالی و نیز عملکرد
نسبتاً خوبی از بهداشت ،ایمنی و محیط زیست می شود.
نتیجه گیری :الزمه عملکرد خوب بهداشت ،ایمنی و محیط زیست ،سرمایه گذاری و تعهد مدیران هم در عمل و هم در گفتار
در این بخش است .تمرکز بیش از حد بر هزینه های مستقیم در ابتدا اثرات نسبتاً کمی بر سالمت مالی پروژه ها و یا سازمان
نشان می دهند اما امکان بیان خسارات واقعی ناشی از عدم رعایت اصول  HSEبه کارفرمایان ،پیمانکاران و جامعه را نخواهند
داشت .ارزیابی و توجه به جنبه های اقتصادی ابزاری جهت کمک به تصمیم گیران در مورد چگونگی تخصیص بهتر منابع محدود
است.
واژگان کلیدی :جنبه های اقتصادی ،HSE ،سرمایه گذاری ،منافع ،بازگشت سرمایه ،هزینه های غیرمستقیم
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Investigation of the status of health, safety and environmental performance
(HSE) and its relationship to job stress
Razieh Ashoori 1, Fatemeh Najafi kalyani2 , Turaj Sami 3 , Mehdi Hatamyan
Fard4, Shoeib Rahimi5
1.MSc, Department of Environmental Health Engineering, School of Health, Shiraz University of
Medical Sciences, Shiraz, Iran.
2.Sama Technical and Vocational training College, Islamic Azad University, Kerman Branch,
Kerman, Iran.
3.Department of Health Network, Environmental Health Engineering Branch, Assaluyeh University
of Medical Sciences, Assaluyeh, Iran.
4.Department of Health Network, Environmental and Occupational Health Branch, Assaluyeh
University of Medical Sciences, Assaluyeh, Iran.
5.Research Center for Environmental Determinants of Health, Kermanshah University of Medical
Sciences, Kermanshah, Iran. rahimishoeib@gmail.com .

Background and Aim: Today, each organization needs healthy and proficient human force to
improve and develop its performance. Using Health, Safety, and Environment Management System
(HSE-MS) to control employees’ job stress is among the effective factors in the success of
organizations. This can eliminate all parallel activities and lead to balance in the organization’s current
affairs. It can also increase productivity by motivating employees. This study aimed to evaluate the
HSE status in printing and packaging industries in Pooyesh and Daikat companies in Kermanshah.
Materials and Methods: The present descriptive-analytical study was conducted on 80 personnel of
Pooyesh and Daikat printing industries selected through census. The data were gathered using
demographic information, job stress, and HSE performance questionnaires. Then, the data were
entered into the SPSS 21 software and were analyzed using t-test, ANOVA, and Pearson’s correlation
coefficient.
Findings: The results showed that the mean score of safety was significantly higher in Daikat
Company than in Pooyesh Company. The results also showed a significant correlation between job
stress and HSE performance in Daikat Company. Finally, job stress was high in both companies.
Conclusion: More attention is recommended to be paid to HSE management in industrial
environments, especially the printing industry.
Keywords: job stress, health, safety, environment, printing industry
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Job stress and coping strategies in employees of Kermanshah University
of Medical Sciences
Razieh Ashoori1, Fatemeh Najafi kalyani2, Mehdi Hatamyan Fard 3, Turaj
Sami4, Shoeib Rahimi 5
1.MSc, Department of Environmental Health Engineering, School of Health, Shiraz University of
Medical Sciences. ra.ashoori90@gmail.com.
2.Sama Technical and Vocational training College, Islamic Azad University, Kerman Branch,
Kerman, Iran.
3.Department of Health Network, Environmental and Occupational Health Branch, Assaluyeh
University of Medical Sciences, Assaluyeh, Iran.
4.Department of Health Network, Environmental Health Engineering Branch, Assaluyeh University
of Medical Sciences, Assaluyeh, Iran.
5.Research Center
for Environmental Determinants of Health, Kermanshah University of Medical Sciences,
Kermanshah, Iran. rahimishoeib@gmail.com.

Background and Aim: Job stress is one of the factors affecting job satisfaction, job cracks,
and job performance. The purpose of this study was to investigate the causes of occupational
stress and its coping strategies in Kermanshah University of Medical Sciences in 2017.
Materials and Methods: This descriptive-analytic cross-sectional study was conducted
among the staff of Kermanshah University of Medical Sciences. According to Morgan's table,
194 people were selected by random sampling method. The questionnaire used in this study
had three parts including the demographic information questionnaire, the British Occupational
Health Stress Questionnaire, and the coping strategies questionnaire. SPSS-21 software was
used to analyze the data. Pearson correlation coefficient, one way ANOVA, t-test, and Pearson
correlation coefficient were used.
Results: The mean of occupational stress scores in women (2.72 ± 0.32) was significantly
higher than men (2.62±2.25) (P<0.05). The scores of occupational stress dimensions showed a
significant difference between men and women (P<0.05). Demand, as the strongest cause of
job stress and change, was the weakest cause of occupational stress in employees. Selfabsorption, the strongest and denial, was the weakest aspect of coping with occupational stress
in the staff. In analyzing the findings, the total score of job stress with a total score of coping
with stress was significant and positive in the staff (P<0.05).
Conclusion: In this study, demand was the most common cause of stress among the employees.
Most importantly, the acceptance of the problem was to deal with stressful work, which should
be reviewed and reformed. Further studies are suggested to be conducted on the managers'
training needs for understanding the stress and improving the working conditions of the staff.
Keywords: Occupational stress, coping strategies, staff, Kermanshah.
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ارزیابی تأثیر اجرای برنامه های مدیریت سالمت ،ایمنی و محیط زیست ( )HSEدر محیط های
کاری :یک مطالعه مروری
2

مهدی جعفری ندوشن ، 1علی مقصودی

 .1دانشجوی کارشناسی ،رشته بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی یزد mjn495@gmail.com
 .2دانشجوی کارشناسی ،رشته بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی یزد

زمینه و هدف  :امروزه هر سازمانی برای ادامه حیات و توسعه خود نیازمند نیروی انسانی سالم و کارآمد و محیط کار
عاری از هرگونه آسیب می باشد بنابراین توجه به سالمتی و رفاه کارکنان و همچنین حفاظت از محیط زیست از اهمیت
ویژه ای برخوردار است .سیستم مدیریت سالمت  ،ایمنی و محیط زیست ،یک سیستم مناسب در جهت حفظ و ارتقاء
محیط کار سالم با هدف تأمین سالمت کارکنان و حفاظت از محیط زیست میباشد .هدف از ارایه این مقاله ،مروری بر
پژوهش های انجام شده درباره تأثیرات اجرای برنامه های  HSEدر محیط های کاری میباشد.
مواد و روش ها  :مطالعه ی حاضر از نوع مروری می باشد که در سال  1398انجام شده است .در این مطالعه به منظور
دستیابی به مستندات علمی مرتبط ،جستجوی الکترونیکی به دو زبان فارسی و انگلیسی و با استفاده از کلید واژه های
برنامه ایمنی( ،)Safety Planمدیریت ایمنی( ،)Safety managementمدیریت سالمت ،ایمنی و محیط
زیست( )HSEو اثر بخشی( )Effectivenessانجام شد.
نتایج  :با بررسی و تجزیه و تحلیل مطالعات مرتبط مشخص شد اجرای مناسب و پیوسته برنامه های مدیریت  HSEدر
دراز مدت میتواند باعث کاهش حوادث شغلی ،کاهش بیماری های شغلی ،افزایش رضایت شغلی کارکنان ،ارتقاء آگاهی،
نگرش و عملکرد کارکنان ،افزایش انگیزش کارکنان و در نهایت باعث افزایش بهروری و کارایی سازمان و بهبود کیفیت و
کمیت محصوالت شود.
نتیجه گیری  :امروزه با پیشرفت صنایع و افزایش تعامل انسان ها با اجزای محیط های صنعتی و سازمان ها مخاطرات
جدیدی در حوزه های سالمت ،ایمنی و محیط زیست به وجود آمده است .برنامه ریزی و اجرای صحیح و منسجم برنامه
های  HSEمیتواند با ارتقاء سالمت نیروی انسانی ،بقای محیط زیست و کاهش خسارات وارده به تجهیزات به توسعه و
پیشرفت صنایع و سازمان ها کمک به سزایی کند.
واژگان کلیدی  :سیستم مدیریت سالمت ،ایمنی و محیط زیست ،HSE ،مدیریت  ،HSEاثربخشی
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بررسی و ارزیابی ریسک مخاطرات ایمنی ،بهداشتی آرایشگاهها و سالنهای زیبایی زنانه
شهرستان ساوه
یاشار نظری  ، 1علیرضا حاجی سلطانی

2

 .1مهندسی ارشد بهداشت محیط ،دانشکده علوم پزشکی ساوه Yashi_senfi@yahoo.com
.2مهندس بهداشت حرفه ای ،دانشکده علوم پزشکی ساوه ،معاونت بهداشتی

مقدمه و هدف  :آرایشگران در اثر مواجه با عوامل زیان آور شغلی در معرض آسیب های جدی جسمانی قرار دارند .بطوریکه
این عوامل زیان آور میتوانند موجب بیماریهای ناشی از کار ،غیبت از کار ،ترک شغل به خصوص در سنین جوانی شوند .به عنوان
مثال در کشور استرالیا هزینه آسیب ها در آرایشگاهها بیش از  3.2میلیون دالر در سال  2000تخمین زده شده است راهنمای
ایمنی و بهداشت برای آرایشگران این امکان را فراهم می سازد تا آرایشگران نسبت به ایمنی ،بهداشت و چگونگی بهبود آن در
سالنهای آرایش بیشتر آشنا شوند .راهنماها منطبق با یک روش سیستمیک جهت مدیریت ایمنی و بهداشت در آرایشگاهها می
باشد .درآرایشگاهها همانند مشاغل دیگر مخاطرات بهداشتی و ایمنی که باعث بیماری و یا آسیب به افراد می شود وجود دارد.
این مخاطرات می تواند ناشی از منابع مختلف ایجاد شود .بعضی اوقات این مخاطرات ممکن است به ظاهر کم اهمیت جلوه داده
شوند .هدف از این پژوهش شناسایی مخاطرات ایمنی و در آرایشگاهها و سالن های زیبایی شهرستان ساوه در سال  1398است.
روش بررسی:در این بررسی توصیفی-مقطعی در سال  1398تعداد  100واحد از آرایشگاه های زنانه شهرستان به صورت
تصادفی مورد بررسی قرار گرفت .شناسایی خطرات ،بصورت مشاهدات میدانی و با استفاده از پرسشنامه های مصوب بهداشت
انجام شده است سپس رتبه بندی ریسک ها انجام و راهکارهای اصالحی ارایه گردیده است .تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از
نرم افزار 13 spssانجام گرفت.
یافته ها:در میان 97خطر شناسایی شده باالترین امتیازات شاخص ریسک عبارتند از :ارگونومیکی ،بیولوژیکی ،فیزیکی ،شیمیایی
می باشد.همچنین بررسی خطرات شناسایی شده به تفکیک نوع آن ،نشان میدهد که سهم خطرات ارگونومیکی ،%46بیولوژیکی
مانند ویروسها و باکتریهای موجود در محیط  ،%19شیمیایی ،%11فیزیکی %9از کل خطرات می باشد .بیشترین پیامدهای انسانی
که دارای ریسک باالیی برای ایجاد هستند به ترتیب عبارتند از :مرگ ،واریس ،کمردرد،حساسیت پوستی و بیماری های ریوی
بود.
نتیجه گیری:شناسایی و ارزیابی خطرات موجود در صنف آرایشگران با استفاده از این شاخص ها می توان راهبرد های ساده را
در جهت آموزش و کاهش آن عملیاتی نمود و آرایشگاههای زنانه از نظر مخاطرات ایمنی ،تسهیالت بهداشتی کار شرایط
نامناسبتری داشته که با توجه به پایین بودن سطح آگاهی های ایمنی ،بهداشت و محیط زیستی شاغلین آنها و لیکن عدم وجود
سیستم مشخص جهت تفکیک ،جمع آوری و دفع زباله های بیولوژیکی مانند تیغ های مصرف شده ،در این صنف را با مخاطرات
آلودگی های بیولوژیکی مواجه کرده است .در بخش مدیریت پسماند و ارائه آموزش های الزم به شاغلین در آرایشگاه ها می
تواند سطح ریسک این گونه مخاطرات را به حد قابل قبولی کاهش داد.
واژگان کلیدی :ارزیابی ریسک ،آرایشگاههای زنانه ،مخاطرات ایمنی و بهداشتی
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بررسی وضعیت  HSEدر مدارس شهرستان ساوه در سال 1398
یاشار نظری ،1علیرضا حاجی سلطانی

2

 .1مهندسی ارشد بهداشت محیط ،دانشکده علوم پزشکی ساوه Yashi_senfi@yahoo.com
 .2مهندس بهداشت حرفه ای ،دانشکده علوم پزشکی ساوه ،معاونت بهداشتی

مقدمه :طی سالهای اخیر اخبار متعددی از آسیب دیدن دانشآموزان و حتی فوت آنها بر اثر وقوع حوادث در مدارس شنیدهایم.
آموزش و پرورش همواره در مقابل بسیاری از این حوادث از جمله ریزش سقف و دیوار ،آتش گرفتن بخاری ،نبود وسلیه نقلیه
مناسب برای جابه جایی دانشآموزان و...کمبود بودجه را مطرح میکند و با توجه به کسری بودجه مداومش تکرار حوادث
دانش آموزی تمامی ندارد ،البته اینکه وقوع این حوادث صرفا به دلیل کمبود بودجه باشد نیز خود محل بحث است .این مطالعه
هدف از بررسی تعیین وضعیت ایمنی مدارس شامل :وسایل اطفای حریق ،دربهای ورودی و خروجی ،وضعیت پله ها و نرده ها،
کمکهای اولیه ،سقوط و ریزش بخشهای گوناگون ،همجواری با خیابانهای اصلی پر تردد و غیره می باشد.
روش کار :این مطالعه به صورت توصیفی -مقطعی بوده که در سال  1398بر روی  100مدرسه از 256مدارس موجود در
شهرستان ساوه در بخش شهری و روستایی در مقاطع مختلف تحصیلی که بر اساس روش سرشماری انتخاب شده بودند مورد
بازدید قرار گرفتند .که جمع آوری اطالعات از طریق تکمیل پرسشنامه طبق آییننامه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
انجام شده است و داده ها با  Excel,13SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها % 78.1 :از مدارس دارای حفاظ درب پشت بام و پنجره ها بودند %86.8-مدارس کف سالن و کالس ها از کفپوش و
سنگ ضد لغزش استفاده شده است %71.1.از مدارس جنس میز و نیم کت در برابر آتش سوزی مقاوم بودند %65 .مدارس به
دالیل مختلف از نظر مکان احداث نامناسب بودند .پله های  %70.2مدارس ایمن بودند .از نظر سیستم گرمایشی  %86.8مدارس
از سیستم گرمایش و سرمایش مطلوببر خوردار بودند %89 .مدارس دارای کپسول آتش نشانی مناسب بودند .از نظر راه خروجی
اضطراری  %38.6مدارس دارای راه خروجی اضطراری بودند % 7.7 .مدارس دارای محوطه موزاییک فرسوده وخاکی یا شنی
بودند .از نظر وضعیت پریزهای برق  %25.1مدارس دارای پریزهای نامناسب بودند %11 .مدارس از نظر تجهیزات جعبه کمکهای
اولیه ناکامل بودند %68.1.موقعیت کارگاه و جایگاه ورزش نسبت به کالس ها مورد تایید است و مزاحمتی ایجاد نمی کند.مکان
نصب آبگرمکن در  %82.4در مکان مناسب نصب شده بود.نور کالس هادر %97.8کافی بود%38.5.ساختمان مدرسه در برابر زلزله
مقاوم نمی باشد.
نتیجه گیری :این تحقیق نشان داد،وضعیت ایمنی در مدارس با معیارهای بهداشت مدارس فاصله دارد و برای از بین بردن ریسک
فاکتور های خطر در حیطه های مختلف ایمنی الزم است برنامه  Hseمدارس با جدیت بیشتری اجرا شود.
واژگان کلیدی:ایمنی مدارس،HSE،وضعیت ایمنی
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ارتباط بین پریشانی اخالقی و شجاعت اخالقی در پرستاران ایران
حمید صفرپور ،1سعیده وارسته  ،2معصومه فوالدوندی ،3لیالملکیان

3

.1دکترای سالمت در بالیا،دانشکده پرستاری و مامایی  ،دانشگاه علوم پزشکی ایالم  ،ایالم  ،ایران
. 2کارشناسی ارشد پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامایی  ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان  ،زاهدان  ،ایران
 . 3گروه پرستاری  ،دانشکده پرستاری و مامایی  ،دانشگاه علوم پزشکی بم  ،بم  ،ایران

زمینه و هدف :دیسترس اخالقی و شجاعت اخالقی در میان متخصصان مراقبت های بهداشتی طی سالهای اخیر به طور قابل
توجهی مورد بررسی قرار گرفته است .با این حال  ،مطالعات کمی در زمینه بررسی این موضوعات در میان پرستاران وجود دارد.
این مطالعه با هدف ارزیابی ارتباط بین دیسترس اخالقی و شجاعت اخالقی در پرستاران در یک نمونه ایرانی انجام شد.
مواد و روش ها :این مطالعه مقطعی از فوریه  2018تا دسامبر  2018انجام شده است .برای جمع آوری داده ها  ،از مقیاس
دیسترس اخالقی کورلی ( )MDS-Rو مقیاس شجاعت اخالقی سکرکا استفاده شد MDS-R .یک مقیاس  21ماده ای است
که شامل دامنه فرکانس از ( 0هرگز) تا ( 4بسیار مکرر) و دامنه شدت از ( 0هیچ) تا ( 4میزان زیادی) است .مقیاس شجاعت
اخالقی شامل  15ماده است  ،شامل دامنه های "هرگز درست نیست" با  1امتیاز تا "همیشه درست" با  7امتیاز است .در
مجموع  225 ،پرس تار واجد شرایط وارد این مطالعه شدند .برای تجزیه و تحلیل آماری  .SPSS ver ،از  16در سطح = 0/05
 αاستفاده شد.
یافته ها :میانگین نمرات فراوانی و شدت دیسترس اخالقی و شجاعت اخالقی به ترتیب CI) ٪95 = 4/437/47 ٪45( 45/41
 ) CI = 42/45 - 42/44٪44/44 - 45/44 (95 ،و  )CI ٪95 = 87/60-60/87( 59/63به ترتیب  )٪63( 44/44بود. .
عالوه بر این  ،بین شجاعت اخالقی و فراوانی دیسترس اخالقی ( )001/0> p ،r = 0.464و شدت دیسترس اخالقی ( = r
 )p <0.001 ،0.727رابطه معنی داری وجود داشت.
نتیجه گیری:تشویق مدیران و مدیران مراقبت های بهداشتی برای توسعه ساختارهای حمایتی و مدیریت با حساسیت باال که
موجب شجاعت اخالقی و کاهش دیسترس اخالقی در محیط کار پرستار شود بسیار مهم است.
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ارزیابی و مدیریت ریسک فعالیت های کاری صنعت سلولزی به روش FMEA
بهنام مرادی ،1آرزو آریامند ،2حمیدرضا ابراهیمی ،3محمد ابراهیمی ،1سمیرا برکات

4

.1کارشناسی ارشد ،مدیریت سالمت ،ایمنی و محیط زیست ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
.2کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار ،واحد طب پیشگیری ،درمانگاه درجه یک ولیعصر(عج) ،فرماندهی ناوگان شمال
و چهارم دریایی نداجا امام رضا(ع) ،انزلی ،رشت
. 3کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
.4کارشناسی ارشد ،مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Samirabarakat.ohs@gmail.com

زمینه و هدف :مدیریت مخاطرات محیط کار به دلیل رابطه تنگاتنگ با بروز حوادث ناگوار و همچنین تأثیر مستقیم بر
عملکرد  HSEیک سازمان از اهمیت بسیاری برخوردار است .شناسایی و ارزیابی مخاطرات با روش های متنوعی صورت
می گیرد که یکی از این روش ها تجزیه و تحلیل حاالت شکست و اثرات آن ( )FMEAمی باشد .مطالعه حاضر با هدف
شناسایی و ارزیابی ریسک ،رتبه بندی ریسک های شناسایی شده و ارائه اقدامات پیشگیرانه و اصالحی با استفاده از روش
 FMEAدر جهت مدیریت و کاهش سطح ریسک انجام شد.
مواد و روش ها :این پژوهش مداخله ای در سال های  1397و  1398در  37واحد اصلی صنعت سلولزی انجام شد.
اعضای تیم ارزیابی ریسک تمامی فعالیت های پر خطر موجود در واحدهای مدنظر را شناسایی کردند .عدد اولویت ریسک
( )RPNبا حاصل ضرب پارامترهای شدت خطا ،احتمال وقوع و احتمال کشف محاسبه شد و با تعیین ریسک های غیر
قابل قبول اقدامات پیشگیرانه و اصالحی جهت کاهش مقدار  RPNپیشنهاد و اجرا گردید .بعد از اجرای اقدامات کنترلی
و اصالحی برای ریسک های غیر قابل قبول مجدداً ارزیابی ریسک انجام شده و مقدار  RPNو میزان کاهش سطح ریسک
محاسبه گردید .تمامی محاسبات با استفاده از نرم افزار  Excelانجام شد.
نتایج :در  37واحد اصلی مورد بررسی مجموعاً  1994ریسک شناسایی شد که از این تعداد  )%16/85( 336ریسک در
سطح غیر قابل قبول بودند .با اجرای اقدامات پیشگیرانه و اصالحی در ریسک های غیر قابل قبول ،مقدار 314 ،RPN
()%93/45ریسک به سطح قابل قبول کاهش یافت و مقدار  )%6/55( 22 ،RPNریسک کاهش یافت ولی با این وجود در
سطح قابل قبول قرار نگرفتند.
نتیجه گیری :به طور کلی نتایج این مطالعه نشان داد ارزیابی و مدیریت ریسک در حذف و کاهش خطرات نقش بسیار
مهمی دارد ،زیرا شناسایی و اولویت بندی سطوح ریسک و اجرای اقدامات پیشگیرانه و اصالحی مناسب سبب کاهش
پیامد ناشی از وقوع خطرات و احتمال وقوع آنها و در نهایت کاهش مقدار  RPNبه طور مؤثری شد .این اقدامات پیشگیرانه
و اصالحی شامل آموزش کارگران ،نظارت بر نحوه انجام کار طبق اصول ایمنی و بهداشت ،کنترل های مدیریتی و مهندسی
بود.
واژگان کلیدی  :ارزیابی ریسک ،مدیریت ریسک ،روش  ،FMEAاقدامات پیشگیرانه ،اقدامات اصالحی
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رویکرد  HSEدر پیشگیری از کویید  19و اقدامات بازگشت به کار
سیداحمد جغتایی ،1سماکریمی ،1فاطمه برزمینی ،1رسول عسگری ،1میثم حامی

1

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ،رشته مدیریت سالمت ،ایمنی و محیط زیست ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتیA.joghataei@sbmu.ac.ir ،

زمینه و هدف :ویروس کرونا در اواخر سال  2019در کشور چین شیوع پیدا نمود و به مرور از شرق به غرب کره زمین
منتقل و تمام دنیا را درگیر نمود .نرخ مرگ و میر پایین (کمتر از  5درصد) ولی نرخ شیوع باالیی دارد .از یک سو بیماری
همه گیر کویید  ،19سالمت و معیشت انسان را در سراسر جهان تهدید نموده و از سوی دیگر اثرات اقتصادی این بحران
به طور فزاینده ای آشکار می شود .از آنجا که اقدامات بهداشتی الزم برای کاهش سرعت شیوع ویروس رواج یافته و پایدار
است ،کشورها با کاهش تقاضا ،افزایش سطح بیکاری و محدودیت های جدی در جریان نقدینگی در شرکت های خود
مواجه هستند .همچنین تأثیرات گسترده بر نتایج بازار کار خواهد داشت .فراتر از نگرانی ها در مورد سالمت کارگران و
خانواده های آنها ،ویروس و شوک های اقتصادی بعدی در سه بعد اصلی بر رقابت بازار جهانی تأثیر می گذارد که عبارتند
از ؛  -1مقدار مشاغل (هم بیکاری و هم کم کاری)  -2کیفیت کار (دستمزد و دسترسی به حمایت اجتماعی) -3اثرات بر
گروه های خاص و آسیب پذیرتر در برابر نتایج نامطلوب بازار کار
مواد و روشها :این پژوهش از نوع مطالعه مروری است و جمع آوری اطالعات با جستجو در پایگاه های علمی انگلیسی
و فارسی با کلیدواژه های کرونا ویروس ،کویید  ،19محیط کار ،رویکرد بهداشتی PubMed, Science Direct,
 SID،Scopus, WHO, Google Scholar Magiran,صورت گرفت .اطالعات به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفته و در نهایت رویکردها طبقه بندی و مشخص گردید.
نتایج :کلیه حوزه ها و فعالیت های شغلی با قرار گرفتن در معرض بالقوه کویید  19شناسایی و اقدامات کنترلی برای از
بین بردن یا کاهش مواجهه ها و یا انتقال بیماری مشخص گردید .جهت اثربخشی بیشتر روش ها با کارکنان در مورد
تغییرات برنامه ریزی شده صحبت و همکاری آنها در نظر گرفته تا از انتقال بیماری جلوگیری شود .قبل از ورود به محیط
کار مطابق دستورالعمل ها و فعالیت های صورت گرفته توسط کارشناسان ایمنی و بهداشت ،بررسی های بصورت حضوری
یا مجازی (به عنوان مثال غربالگری عالئم و یا درجه حرارت کارکنان) انجام پذیرد .برای هر شغل با توجه به ویژگی و
ارزیابی انتقال بیماری عفونت تنفسی ،وسایل حفاظت فردی ( )PPEمورد نیاز آنها را مشخص می شود .جهت کارکنان
مشکوک باید سریع ًا آنها را از سایر کارکنان ،مشتریان و بازدیدکنندگان جدا و برای انجام تست تکمیلی و قرنطینه خانگی
به بیرون از محیط کار اعزام گردند .همچنین تغییر فضای کاری به سایر افراد حاضر در محل در حفظ فاصله اجتماعی
کمک بسزایی خواهد نمود.
نتیجه گیری :از آنجا که امکان انتقال و سرایت کویید  19توسط افراد فاقد عالئم گسترش یافته می بایست پروتکل های
بهداشتی برای قطع زنجیره انتقال به ویژه در مناطق عمومی و محیط کار اجرا و رعایت گردد .کارفرمایان باید از نظر
سلسله مراتب کنترلی ،برای حفاظت از کارکنان خود و متعاقباً خانواده آنها ،اقداماتی از قبیل آموزش ،مدیریت ،ارتباطات
و استفاده از وسایل حفاظتی مناسب و همچنین تهیه دستورالعمل اجرایی مرتبط با کرونا در نظر داشته باشند.
واژگان کلیدی ، HSE :فاصه گذاری اجتماعی ،کرونا ویروس ،کویید  ،19محیط کار ،رویکرد بهداشتی
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تجارب جهانی در مقابله با اپیدمی های بیولوژیک با تاکید بر بیماری  : covid-19رویکردها و
راهبردها
2

مرضیه هادیان ،1علیرضا جباری

 .1دکترا ،گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی  ،کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده
مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  ،اصفهان  ،ایران m.hadian68@gmail.com
 .2دانشیار  ،گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،مرکز تحقیقا ت مدیریت و اقتصاد
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زمینه و هدف  :سازمان بهداشت جهانی  ،بیماری  COVID-19را یک اورژانس سالمت عمومی معرفی کرده است و
به دولت ها توصیه می کند تا با اتخاذ سیاستهای مناسب چرخه انتقال ویروس را قطع کنند .در این راستا کشورها
رویکردهای متفاوتی جهت قطع زنجیره یا کنترل شیوع بیماری اتخاذ کرده اند .حال سوال اینجاست که این رویکردها
کدامند و برای اجرای هر کدام ،از چه ابزاری بایستی استفاده شود .
مواد و روش ها :مطالعه حاضر یک مرور نظام مند از مستندات مربوط به راهبردهای پیشگیری از بیماری های عفونی
با تکیه بر بیماری  covid-19می باشد .جهت ارزیابی کیفیت مقاالت از چک لیست  CASPبرای مقاالت چاپی و از
چک لیست  AACODSبرای مطالعات خاکستری استفاده گردید.
یافته ها :برای مقابله با اپیدمی  covid-19به طور کلی  3رویکرد کاهش آسیب ،کنترل فعال و سرکوب قاطع و 4
استراتژی قرنطینه ،ایزوالسیون ،فاصله گذاری اجتماعی و  lockdownدر دو بعد فردی و اجتماعی جهت مقابله با
اپیدمی ها موجود می باشد که انتخاب هر کدام از رویکردها استراتژی های خاصی را می طلبد و تاثیرات متفاوتی در
زمان رسیدن به کنترل و مهار بیماری دارد.
نتیجه گیری :اگرچه استفاده از رویکردهای مختلف کنترل و مهار اپیدمی های بیولوژیک به متغیرهای متعددی بستگی
دارد اما صرف نظر از این الزامات  ،تجارب جهانی از ناکارآمدی برخی از این رویکردها حکایت دارد .استفاده از تجارب
قبلی در جهان همراه با تجارب فعلی کشورها ،می تواند در انتخاب رویکرد مناسب هر کشور متناسب با ویژگی های آن
کشور بسیار کمک کننده باشد ،منجر به کاهش هزینه های احتمالی در سطح ملی و بین المللی باشد.
واژگان کلیدی :کرونا ویروس جدید ،کووید  ،19ابزار پیشگیری ،استراتژی های پیشگیری
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Background: Covid_19 disease has significant psychological effects on the mental health of
people, especially medical staff and patients. Stress, anxiety, and depression make coping more
difficult. The purpose of this study is to systematically determine the psychological effects of
Covid_19 on mental health.
Material and Methods: A systematic review study obtained by reviewing articles and
searching for keywords mental health, psychological reactions, crisis, virus, corona, epidemics
in reputable domestic and international scientific research bases such as PubMed, SID, Scopus,
Google Scholar, WHO, IranMedex, Magiran., Obtained over ten years from 2010 to the
present. By systematically reviewing 478 articles during different stages and eliminating cases
with less relevance, finally, 28 articles were reviewed and analyzed.
Results: Findings from the review of articles showed that in general, in crises caused by the
prevalence of diseases, indicators of response to psychological disorders such as depression,
panic attacks, anxiety, despair, stress, severe obsession, increased stress Sensitivity, anger,
sleep and wakefulness disorders, fear of infection, isolationism, negative deterrent thoughts
and beliefs, the tendency to false therapies, prevalence of superstitions, receiving incorrect
information, increase significantly.
Conclusions: A review of the mentioned results in studies related to the subject showed that
the prevalence of crises and long-term persistence in people's lives, gradually and chronically
have profound effects on mental balance and with a decrease in mental health causes long
instability As time goes on, getting rid of these disorders is not easy and requires different and
appropriate treatments for a long time. Therefore, by allocating special and early
psychoanalysis services, we can play an important and significant role in preventing the
occurrence of psychological disorders and shortening the treatment period, and maintaining
mental health.
Keywords: Reactions, Psychological, Covid 19, Mental health
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تاثیردرمان شناختی –رفتاری ) (CBTمبتنی براینترنت برافسردگی بیماران مبتالبه انفارکتوس
میوکارد :یک مطالعه مروری نظامند
ناهید محمودی ، 1راضیه شیرزادگان ،2حسن حسینی

3

 .1کارشناس ارشد روانشناسی بالینی،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده علوم پزشکی آبادان ،ایران
 . 2کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی ،عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری ـ مامایی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم
پزشکی لرستان ،ایرانraziehshirzad07@gmail.com ،
 .3دانشجوی کارشناسی پرستاری  ،دانشکده پرستاری ـ مامایی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی لرستان ،ایران

زمینه و هدف :انفارکتوس میوکارد جزء بیماری های مزمن است .این نوع بیماری به خاطر ماهیتی که دارد باعث کاهش
سالمت روان در بیماران می گردد .بروز عالئم افسردگی پس از سکته قلبی از مشکالت روانشناختی بسیار شایع بوده که اثرات
منفی بر پیش آگهی بیماری قلبی این بیماران دارد .از روش هایی که امروزه در کنار درمان های پزشکی به کار می رود،
درمان شناختی ـ رفتاری) (CBTاست .این شیوه درمانی از تلفیق رویکردهای شناختی و رفتاری به وجود آمده است .لذا این
مطالعه مروری با هدف تعیین تاثیر درمان شناختی ـ رفتاری ) (CBTمبتنی بر اینترنت بر افسردگی بیماران مبتال به انفارکتوس
میوکارد انجام گردید.
مواد و روش ها :این پژوهش از طریق پایگاه های Cochrane Central Register of Controlled Trials
) (CENTRAL), MEDLINE (Ovidو ) EMBASE (Ovidاز سال  2008تا  2020به زبان انگلیسی و با کلید واژه
های Myocardial infarction, CBT, Depression, Internetانجام گردد .معیارهای انتخاب مطالعات شامل ،کارآزمایی
بالینی با گروه کنترل ،دسترسی به متن کامل مقاالت ،انتشار مقاالت در بازه زمانی مقرر بود .متن کامل مقاالت مرتبط با مطالعات
کارآزمایی بالینی انسانی و همچنین نتایج مطالعات توسط دو محقق به طور مستقل بررسی شد.
نتایج :نتایج نشان داد یک برنامه شناختی ـ رفتاری از طریق اینترنت با پشتیبانی آنالین از یک روانشناس به مدت دو تا سه
ماه تاثیر شگرفی برکاهش افسردگی مبتالیان به سکته قلبی دارد .محتوای آموزشی طراحی شده برای بیماران مورد مطالعه
شامل شناسایی مشکالت ویژه بیماران مذکور ،رفتار درمانی شناختی و مهارت های زندگی ،آگاه کردن بیمار از نشانه های
افسردگی و شناسایی افکار مرتبط با این عالیم ،فنون جایگزینی افکار مثبت به جای افکار منفی  ،تکنیک های آرمیدگی و غیره
بوده است .بیماران پس از کسب اطالعات در مورد میزان و چگونگی تأثیر افسردگی بر افزایش خطر عود بیماری قلبی ،شیوه
زندگی و مهارت های مقابله ای خود را تغییر داده و این عوامل را کنترل کرده تا از عود مجدد رویداد قلبی عروقی جلوگیری
کنند .همچنین محتوای درمانی استفاده شده ،شامل فنونی بوده که در آن به افراد کمک می شد که روش های شناسایی افکار
ناکارآمد و منفی را یاد بگیرند و واقع بینانه تر مسایل خود را بررسی کنند .آموزش این فنون منجر به کاهش افسردگی این بیماران
خواهد شد.
نتیجه گیری :به نظر استفاده از درمان شناختی ـ رفتاری مزایای مثبتی دارد و می تواند به طور بالقوه به عنوان یک روش
درمانی آسان ،راحت و قابل دسترس به استاندارد های مراقبت اضافه شود .هم چنین باعث ارتقاء کیفیت زندگی و کاهش عاطفه
منفی در این بیماران می شود.
واژگان کلیدیMyocardial Infarction, CBT, Depression, Internet :
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