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The Effect of Slow-Stroke Back Message on the Anxiety
Levels of IranianWomen on the First Postpartum Day
مریم مهرآبادی
maryammehrabady@gmaile.com
Background: Anxiety disorder is common during the postpartum period. Back
massage relaxation techniques are one of the most important nonpharmacological
interventions to prevent and control postpartum-related anxiety. Objectives: To
determine the effectiveness of slow-stroke back massage on the anxiety levels of
primiparous mothers in the first days after delivery. Materials and Methods: This
single-blind controlled clinical trial consisted of 100 primiparous mothers with
normal deliveries. The mothers were randomly allocated to interventional (n =
50) or control (n = 50) groups using binary blocks. Both groups were followed
up just before immediately after and the morning after the intervention. Data
were collected using a demographic questionnaire and Spielberger’s state
anxiety inventory (STAI) questionnaire. Themeanage of the mothers was 22
years. There werenosignificant between-group differences in age (P = 0.333)
education (P = 0.427) and medication during labor and the postpartum period
(P = 0.412). There was no statistically significant difference between the mean
anxiety scores of the experimental (6.6635.48) and control groups (9.0537.42)
before the intervention (P = 0.268). Immediately after the massage and the next
morning there was a significant between-group difference in the anxiety scores
(P < 0.001). The findings demonstrate that slow-stroke back massage is a simple
inexpensive noninvasive and effective method to reduce the anxiety levels of
primiparous women during the first postpartum day.
Anxiety, Postpartum
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Sexual dysfunction in women of the reproductive age:
A systematic review and meta-analysis
فرزانه علی دوست
f.alidost.90@gmail.com
Available statistics suggest the high prevalence of sexual dysfunction among
women throughout the world. Different factors affect sexual dysfunction in
women of the reproductive age. This systematic review study and meta-analysis
tried to evaluate studies on the prevalence rate and determinants of sexual
dysfunction in different parts of the world. PubMedEMBASE Web of Science
Scopus and Science Direct databases were systematically searched for article
published during 20002017-. All original articles from cross-sectional studies
evaluating the prevalence of sexual dysfunction in women of the reproductive
age were reviewed. The Strengthening the Reporting of Observational Studies in
Epidemiology (STROBE) checklist was used to assess the quality of the selected
papers. Data were analyzed using Stata 14.0. I2 was calculated to determine
heterogeneity. Fixed effects and/or random effects models were applied to
estimate pooled prevalence. Meta-regression analysis was also performed to
identify the sources of heterogeneity among the selected studies. Articles related
to the prevalence of sexual dysfunction and indexed in different databases were
evaluated and 21 eligible studies (based on the inclusion criteria) were analyzed.
Based on the results of the meta- the overall prevalence of sexual dysfunction
was estimated at 51%. Pain and disorders in arousal se+G34:X35xual desire
lubrication orgasm and sexual satisfaction had prevalence rates of 39% 48%
51% 38% 40% and 35% respectively. The most important risk factors of sexual
dysfunction were age low education level increased duration of marriage and
the presence of chronic diseases. According to the results of this study the
prevalence rate of sexual dysfunction varies in women of the reproductive age
in different countries. Considering the importance of female sexual dysfunction
further studies are needed to facilitate the development of relevant educational
interventions."
sexual dysfunction women reproductive age female sexual difficulties " sexual
difficulties" depression
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The Correlation of Sexual Dysfunction with Prenatal Stress
and Quality of Life: A Path Analysis
فرزانه علی دوست
f.alidost.90@gmail.com
emotional Women are exposed to different stressors in life. Physical and
economic stressors of pregnancy might negatively affect couples’ emotional and
sexual intimacy. The present study was designed to perform a path analysis of
the correlation of sexual dysfunction with prenatal stress and quality of life.";"In
this descriptive correlational study 300 pregnant Iranian women were recruited
via convenience sampling based on the inclusion criteria from 4 governmental
referral hospitals in 2016. Data were collected using female sexual function index
26-item world health organization quality of life questionnaire prenatal anxiety
questionnaire and a demographic questionnaire. The goodness of fit indices (GFI)
in the model indicated the suitability and reasonability of relationships among
variables (root mean square error of approximation 0.023; GFI 0.99). Quality
of life and age directly affected sexual dysfunction while prenatal anxiety and
income were indirectly correlated with sexual dysfunction through quality of life
(P < 0.01). Other variables did not show any significant correlations Anxiety can
decrease sexual function in women during pregnancy. Poor quality of life can
also cause sexual dysfunction in pregnant women. Therefore it is an undeniable
necessity to take measures to reduce prenatal anxiety and promote sexual activity
during pregnancy for ensuring marital satisfaction. In addition through such
measures we can maintain/improve the general and sexual health of couples
increase the quality of life in pregnant women and eventually strengthen family
bonds Pregnancy Anxiety Quality of Life Sexual Dysfunction Path"
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بررسی اثربخشی مداخله مشاوره محور برنگرانیهای پذیرش سبک
د زنان نابارور
زندگی بدون فرزن 
.1سهیال ربیعی پور* .2زهرااردونی اول*
Z.ordoni1977@gmail.com

مقدمه :برای بسیاری از افرا د ناباروری بحرانی بزرگ وعامل استرس روانی است كه مي توان د بسیاری
از واكنش هاي رواني منفي را ايجا د كند ،لذا مطالعه حاضر با هدف تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد
مشارکتی بر استرس درک شده زنان نابارور انجام شده است.
روش کار :این مطالعه یک کارآزمایی بالینی است که در آن  50 ,نفر از زنان نابارور  20-45ساله با
سابقه حداقل یکسال نازایی که طی فصل پاییز سال  1393به کلینیک فوق تخصصی ناباروری کوثر
شهرستان ارومیه مراجعه کردن د به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند ،و بصورت تصادفی
در دو گروه کنترل و مداخله (هر گروه 25نفر) تقسیم شدند .ابتدا پیش آزمون با پرسشنامه استرس
ناباروری نیوتن جهت گروه کنترل تکمیل ش د و دو هفته بع د مج د دا ً پرسشنامه مذکور جهت این گروه
تکمیل گردید ،برای گروه آزمون  10جلسه مشاوره گروهی شامل :جلسه مشاوره نازایی در خصوص
ناباروری ،درمان و اصالح باورهای غلط و ارائه راهکار الزم جلسه مشاوره گروهی در زمینه کنترل
استرس ،مهارت حل مسئله وکنترل افکار غیر منطقی ناباروری ،انجام شد .دو هفته بع د از مداخله
مج ددا پرسشنامه استرس ناباروری نیوتن جهت گروه مداخله تکمیل ش د و داده های جمع آوری شده
با استفاده از نرم افزار  SPSSتجزیه تحلیل شد.
یافته ها :قبل از اجرای مداخله میانگین نمرات بع د عدم پذیرش زندگی بدون فرزن د در گروه
مداخله ( )37/24±6/63و در گروه کنترل ( )34/35±5/28بو د که این تفاوت از نظر آماری معنی
دار نبود )=0P/11( .اما پس از مداخله میانگین نمرات گروه مداخله ( )30/05±8/38و گروه کنترل
( )36/39±4/78بود .نتایج آزمون آماری تی مستقل نشان دا د این اختالف بع د از مداخله بین دو گروه
کنترل و مداخله تفاوت معنی داری داشت.)=0P/003( .
نتیجه گیری :نتایج پژوهش حاضر نشان داد،میانگین نمرات نگرانیهای پذیرش سبک زندگی بدون
فرزن د قبل و بع د از مداخله تفاوت آماری معنی داری داشت و مداخله منجر به کاهش نگرانیهای بعد
مذکور در واح د پژوهش شد.
د واژه ها :ناباروری ،مشاوره گروهی ،ناباروری ،استرس اختصاصی ناباروری ،مدل مشارکتی
کلی 

.1متخصص سالمت باروی،دانشیار دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی،ارومیه،ایران
.2کارشناس ارشد مشاوره درمامایی،دانشگاه علوم پزشکی گلستان،گرگان ،ایران
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استراتژیهایارتقاءمشارکتمرداندرمراقبتهایپریناتال:یکمطالعهکیفی
Vahideh, Firouzan•ˡ, Mahnaz Noroozi², Mojgan Mirghafourvand3, Ziba
Farajzadegan4, Roghayeh mohammadirad5
vahidehfirouzan@yahoo.com

مشارکت مردان ،استراتژی مهم در رسیدن به اهداف توسعه هزاره سوم مانن د توانمندسازی زنان و
ارتقای سالمت مادران است .باتوجه به چالش اطالعات درخصوص نقش مردان دربهداشت باروری
وسالمت مادران و به دلیل عدم وجو د برنامه و راهکار مدون جهت مشارکت مردان براساس فرهنگ
جامعه ایرانی و وجو د موانع زیا د در این مسیر ،هدف کلی مطالعه حاضر ،تبیین راهکارهای موثر در
مشارکت مردان در مراقبتهای پری ناتال میباشد .این مطالعه با رویکر د کیفی از نوع تحلیل محتوا
انجام شد .مشارکت کنندگان شامل مادران ،پدران ،ارائه دهندگان خدمت ،مدیران و سیاستگزاران
خدمات بهداشتی -درمانی بودن د که از طریق نمونه گیری هدفمن د و با حداکثر تنوع انتخاب شده و
داده ها از طریق مصاحبه های عمیق فردی ،بحث های گروهی و یا دداشت برداری ،جمع آوری ش د و
به طور همزمان ،با استفاده از آنالیز محتوای کیفی مرسوم مور د تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
پس از تجزيه و تحليل متن مصاحبه ها  5طبقه اصلی ،سیاستهای حمایتی دولت ،طراحی سیستم
بهداشتی درمانی دوستدار خانواده ،استفاده از رویکردهای آموزشی ،تغییردرسیاستهای تربیتی
خانواده ،استفاده از نتایج تحقیقات و تجارب مشارکت مردان در ایران و جهان حاصل شد .یافته های
این مطالعه با ارائه راهکارهای مشارکت مردان در مراقبتهای پری ناتال ،میتوان د سیاستگزاران ،مدیران
و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی درمانی را در جهت ارتقا این مشارکت از طریق طراحی راهکارهای
مبتنی بر فرهنگ در جامعه ایرانی کمک نمای د .
مردان ،راهکار ،مشارکت ،مراقبت پری ناتال ،ایران

1.PHD in Reproductive Health. 29 Bahman hospital research center, Iranian
social security organization, Tabriz, Iran.
2- Assistant professor, Department of midwifery and Reproductive Health,
School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences,
Isfahan, Iran
3- Associate Professor, Social Determinants of Health Research canter Tabriz
University of Medical sciences, Tabriz, Iran.
4. Professor in the Department of Community Medicine, Medicine School,
Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
5. MS in midwifery. 29 Bahman hospital research center, Iranian social security
organization, Tabriz, Iran.
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تاثیرمداخلهآموزشیمبتنیبرمدلپرسيدبرارتقایکيفيتزندگیزنانميانسال
شاغل مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سالمت شهر تهران1396-97
 .1فاطمه امینیان*  .2داوود شجاعی زاده*  .3زهرا جلیلی*
shojae5@yahoo.com

امروزه شاه د افزایش روزافزون جمعیت میانساالن و ورو د زنان به بازار کارهستیم که گاه ممکن است
تنشهای بوجو د آمده ،سالمت آنها را تهدی د کند .كيفيت زندگي که يكي از پيامدهاي مهم سالمتي
بهشمار ميآي د  ،در ارزيابي مداخالت بهداشتي نقش مهمی دارد .لذا این پژوهش با هدف تعیین تأثیر
مداخله آموزشی مبتنی بر مدل پرسی د بر ارتقای کیفیت زندگی زنان میانسال شاغل مراجعهکننده به
مراکز خدمات جامع سالمت شهرتهران در سال 1396- 97انجام شد .این پژوهش نیمهتجربی برروی
 120نفر از زنان میانسال شاغل ( 30-59سال) که به صورت تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل
تقسیم شده بودند ،انجام شد .طراحی برنامه مداخله  ،مطابق با مراحل مدل پرسی د صورت گرفت .قبل
از اجرای مداخله پرسشنامه استاندار د سنجش کیفیت زندگی  SF-36و پرسشنامه محقق ساخته
مطابق با مراحل م دلپرسی د که روایی و پایایی آن تأیی د شده بود؛ در هر دو گروه تکمیل ش د و یک
ماه بع د از مداخله هر دو گروه مج د دا ً پرسشنامههای مذکور را تکمیل نمودند.دا دههای جمعآوری
شده بااستفاده از نرمافزار  SPSS-20تجزیه و تحلیل گردید .میانگین نمرات آگاهی  ،عوامل مستعد
کننده  ،عوامل قادر کننده  ،عوامل تقویت کننده  ،رفتارهای ارتقاءدهنده کیفیت زندگی و کیفیت
زندگی قبل از مداخله بین دو گروه اختالف معناداری نداشتند؛ اما بع د از مداخله در گروه مداخله
بهطور معناداری بیشتر از گروه کنترل بو د( )p>0.001آموزش بر اساس مدل پرسی د بر ارتقای کیفیت
زندگی زنان میانسال شاغل مؤثر واقع شده است .
مدل پرسید  ،کیفیتزندگی ،زنان شاغل میانسال

 .1دانشــجوی کارشــناس ارشــد آمــوزش بهداشــت ،گــروه آمــوزش بهداشــت و ارتقــاء ســامت
واحــد علــوم و تحقیقــات  ،دانشــگاه آزاد اســامی  ،تهــران ،ایــران .
 .2اســتاد گــروه آمــوزش بهداشــت و ارتقــاء ســامت ،واحــد علــوم و تحقیقــات  ،دانشــگاه آزاد
اســامی ،تهــران  ،ایران(.نویســنده مســئول).
 .3دانشــیار گــروه آمــوزش بهداشــت و ارتقــاء ســامت ،واحــد علــوم و تحقیقــات  ،دانشــگاه
آزاد اســامی ،تهــران  ،ایــران .
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تأثیر هیپنوتیزم بر پیامدهای بارداری و زایمان :یک مطالعه مروری
سیستماتیک
رقیه خاتون عرب
nasrinabab@yahoo.com

رد و احساسات و هیجانات مادر در طی بارداری تاثیر دارند .این عوامل نقش
عوامل مختلفی بر د 
مهمی در تصمیم گیری روش ختم بارداری وکاهش عوارض بارداری دارند .مطالعه حاضر به صورت
مند و به منظور مروری بر تأثیر هیپنوتیزم بر پیامدهای بارداری و زایمان انجام شد .کلید
نظام 
رد زایمان ،ترس از زایمان ،زایمان ،پیامدهای زایمان ،سزارین ،دالیل سزارین و
واژهای مرتبط (د 
کلید واژهای انگلیسیdelivery، hypnoses and childbirth ،
خود هیپنوتیزمی و 
هیپنوتیزم و 
 )، self hypnoses،labor pain cesarean section، fear of deliveryدر پایگاه ها
و بانک های اطالعاتی Google Scholar، PubMed،Web of Science،Cochrane
 ،Elsevier،Springer،Scientific Information Database،Scopusاز سال  1960تا
وارد و با استفاده از
موارد غیر مرتبط در نهایت  14مقاله انگلیسی 
 2018جستجو شد .پس ار حذف 
مورد ارزیابی کیفیت قرار گرفت .هیچ کدام از مقاالت از
آکسفورد و مقیاس جدید 

سیستم نمره دهی
کیفیت عالی برخودار نبودند .جمع بندی یافته های مطالعات ،منجر به تشکیل پنج طبقه درباره تأثیر
بهبود پیامدهای

هیپنوتیزم بر پیامدهای بارداری شد :طبقه اول :کاهش مصرف داروها ،طبقه دوم:
بهبود مشکالت جسمی

بارداری وزایمان ،طبقه سوم :کاهش مشکالت روحی و روانی ،طبقه چهارم:
موجود جهت تصمیم گیری درباره تأثیر

و بالینی ،طبقه پنجم :کاهش عوارض جنینی .داده های
رسد با توجه به کیفیت ناکافی مطالعات بررسی شده،
نیستند به نظر می 

هیپنوتیزم بر زایمان کافی
نیاز به انجام مطالعات بیشتر از نوع کارآزمایی بالینی درباره تاثیر هیپنوز بر پیامدهای بارداری و
زایمان باشد.
رد و ترس از زایمان
خود هیپنوتیزمی و د 
سزارین ،زایمان ،عوارض زایمان ،دالیل سزارین ،هیپنوتیزم ،
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بررسی همبستگی بین شاخص توده بدنی با فشارخون دوران بارداری
-1فاطمه احمدی نژاد*  -2مرضیه اکبرزاده*.
Ahmadi_766@yahoo.com

فشارخون بارداري ،طيف وسيعي از اختالالت فشارخون است که به همراه عملكر د نامناسب ارگآنهاي
مختلف ميباشد .یکـي از علـل مـرگ و مـير و ابـتال در مـادر و جنيـن افـزايش فشـارخون در دوران
بـارداري اسـت .برخی مطالعات چاقی را به عنوان عامل خطر ساز برای فشارخون بارداری مطرح کرده
اند .لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی همبستگی بین شاخص توده بدنی با فشارخون دوران بارداری
انجام ش د  .مطالعه ای موردشاهدی بر روی  96زن باردار مبتال به فشارخون بارداری که برای دریافت
مراقبت های دوران بارداری به کلینیک بارداری بیمارستانهای منتخب شیراز در سال  1397مراجعه
کردند ،انجام شد .ابزار مور د استفاده شامل پرسشنامه اطالعات دموگرافیک و مامایی بود .با اندازه
گیری فشارخون زنان و با سنجش ق د و وزن ،شاخص توده بدنی محاسبه شد .جهت تجزیه و تحلیل
داده ها از آزمونهای همبستگی پیرسون ،کای دو و آزمون کلموگروف -اسمیرنوف استفاده شد .سطح
 ˂0p/05معنی دار در نظر گرفته شد .در این بررسی تعدا د (  52)2/54%زنان دارای شاخص توده
بدنی غیرطبیعی و تعدا د ( 44)8/45%زنان شاخص توده بدنی طبیعی داشتند .با توجه به وجو د رابطه
معنی دار بین شاخص توده بدنی مادران با فشار خون دوران بارداری میتوان به زنان که قص د بارداری
دارن د توصیه نمو د که در صورت اضافه وزن  ،نسبت به کاهش وزن اقدام نماین د تا از عوارض مادری و
جنینی افزایش فشارخون دوران بارداری جلوگیری شود.
فشارخون بارداری ،شاخص توده بدنی ،بارداری
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"Female Sexual Dysfunction and Related Factors among
Reproductive Age Women in Kaskan Iran"
zohreh sadat
sadat@kaums.ac.ir
Sexual health is an important element of humanity and an essential component
of physical and mental health. The present study aimed to identify the
prevalence and risk factors for FSD in Kashan Iran. This cross-sectional study was
performed on women referring to three outpatient Obstetrics and Gynecology
clinics affiliated with Kashan University of Medical Sciences in Kashan city Iran.
The participants were a convenience sample of 200 women 18– 49 years.
All participants completed two anonymous self-administered questionnaires
individually including Female Sexual Function Index (FSFI) and demographic data
Chi-square T-test Mann Whitney's and Pearson's correlation coefficients were
performed for the determination of factors associated with FSD. A score less than
28 out of a possible score of 36 suggests the presence of FSD based on FSFI.
Results showed the mean score of FSFI in women with FSD was 22.253.75± and
in women without FSD was 30.992.61±. The mean age of the participants was
30.47 ± 7.51 years mean age at marriage was 19.75 ± 3.85 years and duration of
marriage was 10.62 ± 7.45 years. Results showed FSD was associated with older
age and longer duration of marriage. The rate of FSD increased in women with
low level of education. Other demographic factors were not associated with FSD
Sexual dysfunction is related to some demographic factors. This finding may have
implications on the clinical evaluation of sexual function and identifying the effect
of demographic factors on FSD in women.
Sexual Dysfunction, Demographic factors, Women, Iran.
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بررسی ضرورت آموزش در حاملگی های پرخطر مبتال به پره اکالمپسی
 -1فاطمه احمدی نژاد*  -2مرضیه اکبرزاده*
Ahmadi_776@yahoo.com

پره اكالمپـسي شـايع تـرين عارضـه بـاليني دوران بـارداري اسـت.گرچه ماهيت ناشناخته آن پيش
بيني و پيشگيري بيماري را با مشکل مواجه ساخته ،اما با آموزش مي توان از بروز برخي مشکالت و
عوارض مادری و جنيني جلوگيري نمود .آموزش و تغییر در سبک زندگی منطقی شدن استفاده از
خدمات و کاهش هزینه های سالمت را در بردارد .لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی ضرورت آموزش
در حاملگی های پرخطر مبتال به پره اکالمپسی صورت گرفت .این مطالعه توصیفی موردشاهدی در
سال  1397بر روی  96زن باردار مبتال به پره اکالمپسی ( 48نفر آموزش دیده و  48نفر آموزش
ندیده) مراجعه کننده به بیمارستانهای منتخب شیراز انجام شد .ابزار مور د استفاده شامل پرسشنامه
اطالعات دموگرافیک و مامایی ،پرسشنامه خودمراقبتی محقق ساخته بود .در گروه آموزش دیده
عالوه بر مراقبت های معمول بارداری  5 ،جلسه  45دقیقه ای آموزش خودمراقبتی (هفته ای یکبار)
برگزار شد .گروه کنترل فقط مراقبت های معمول را دریافت کردند .نمره آموزش خودمراقبتی در دو
گروه سنجیده شد .جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای تی تست ،کای دو و آزمون کلموگروف
اسمیرنوف استفاده شد .سطح  ˂0p/05معنی دار در نظر گرفته شد .در این بررسی میانگین نمره
خو د مراقبتی در گروه آموزش دیده ()89/45 ± 16/3به طور معنی داری باالتر از گروه آموزش ندیده
()12/30 ± 15/4می باش د (  .)p>0/0 5آموزش تاثیر مثبت و معنی داری در بارداری های پرخطر
مبتال به پره اکالمپسی دارد ،لذا بای د به تاثیر مثبت آموزش در جلوگیری از ایجا د عوارض بارداریهای
پرخطر توجه گر دد.
پره اکالمپسی ،آموزش ،حاملگی پرخطر
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Primary angiosarcoma of synchronous bilateral breast in
the lactation period
Zahra Mirbagheria a, Meysam Dehbalaeibb*
z.mirbagherii@yahoo.com
Primary angiosarcoma of the breast is a very infrequent aggressive neoplasm. Its
diagnosis is difficult because it appears in young women and because the clinical
and radiological findings are nonspecific being able to simulate inflammatory or
infectious entities. It has been linked to pregnancy although hormone dependence
has not been demonstrated. We present a case of synchronous bilateral breast
angiosarcoma during the lactation period. Despite being infrequent it must be
included in the differential diagnosis of a palpable lesion of rapid growth in young
women. The angiosarcoma of the breast is a tumor with a high degree of malignancy
derived from the vascular endothelium. It can be primary or secondary the latter
being more frequent. The primary is extremely rare occurs in pre-menopausal
women and although it has been described in relation to pregnancy there is no
evidence that these tumors are hormone-dependent12. A bibliographic review
has been carried out in which only 2 cases of bilateral primary angiosarcoma
have been reported related to pregnancy34 and this case is described by its
exceptionality. “A 43-year-old woman with no relevant history infant with nodule
palpation in the left breast. A mammogram was performed (Figure 1A) in which
an oval deformity nodule was identified in the upper-outer quadrant (CSE) of the
left breast with a circumscribed margin and the same density as the adjacent
mammary tissue. In complementary ultrasonography secondary to breastfeeding
changes. The image visualized on mammography corresponded to a solid nodule
oval deformity circumscribed margin hypo echoic without acoustic shadow and
posterior reinforcement and with a parallel orientation to the cutaneous plane
of 6 mm. No other findings were identified in breasts or armpits. This lesion was
characterized as BI-RADS 3 recommending the corresponding follow-up. Four
months after the first ultrasound the patient went to the gynecology clinic for
bilateral mastalgia reddening and increased skin temperature in both weeks
progressive enlargement of the nodule palpable previously in the left breast and
the appearance of a palpable new nodule. In the right breast. With the clinical
suspicion of mastitis antibiotic treatment was prescribed. In the absence of
improvement she went to the emergency room where an urgent mammogram
was requested. This mammogram (Figure 1B) showed an asymmetry in left retro
areolar development not previously visible and a nodule of irregular morphology
darkened margin and high inferointerternal quadrant density (CII) of the right
breast that in the anterior mammography was presented as a focal asymmetry.
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Which had gone unnoticed. In the complementary ultrasound (Figure 2A) a solid
nodule of heterogeneous echogenicity and irregular margin was found located
in conjunction with superior quadrants / CSE of the left breast 4 × 1.6 cm. The
Doppler examination showed marked vascularization (Figure 2B). In the CII of the
right breast a lesion of the same characteristics and smaller size was observed.
A thick-needle biopsy of both lesions was performed which was intermediate
angiosarcoma bilateral mammary angiosarcoma. In the MRI of the breast they
appeared as nodules of irregular morphology and margin of high signal intensity
in T2 the largest being the most heterogeneous (Figure 2C). Both showed intense
early enhancement and heterogeneous intravenous contrast administration
(Figure 2D). In PET / CT of extension no metastatic disease was observed and the
patient underwent a simple bilateral mastectomy and subsequent radiotherapy.
Angiosarcoma is a malignancy with a high degree of malignancy derived from the
vascular endothelium. The breast is one of the most frequent locations of onset.
There are 2 forms of presentation: primary and secondary. The secondary ones
are more frequent and appear in postmenopausal women with a previous history
of breast or lymphoedema chronic radiotherapy. The primaries are extremely rare
(0.04% of all breast cancers) 5. They occur in pre-menopausal women and although
they have been described in relation to pregnancy hormone dependence has not
been demonstrated 12. The diagnosis of primary angiosarcoma of the breast is
particularly difficult because it affects a young population since it lacks specific
findings by imaging 267. In our case echo graphic and mammographic changes
in the breast parenchyma proper to the lactation period made diagnosis even
more difficult. The most common clinical presentation of primary angiosarcoma
is as a palpable mass of rapid growth although it may also present as breast
irregularity pain swelling redness or blue coloration of the skin due to the
presence of blood vessels being clinically indistinguishable from an inflammatory
or infectious disease 67. Mammography may be normal in 33% of cases 8. When
findings are identified the most frequent is the presence of a poorly defined noncalcified mass or focal asymmetry17. Ultrasound can be interpreted as normal
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or identified as an abnormality. Circumscribed nodule or diffuse hypo echogenic
hyper echoic or heterogeneous area with or without posterior acoustic shadow
1. On Doppler examination they usually show high vascularization 9. In MRI it
presents as a heterogeneous hyper intensive lesion in T2-weighted sequences
and hypo intense sequences enhanced in T1. High regular T1 signal irregular
zones can be seen in high-grade lesions due to hemorrhage or venous lakes.
After intravenous contrast administration enhancement depends on histological
grade being intense and early in late-stage and progressive tumors in lowgrade tumors9. MRl is useful to determine tumor extension and for planning of
surgery1. The treatment of choice is total mastectomy10. For low-grade small
primary lesions breast-conserving therapy may be indicated. Chemotherapy
with docetaxel can reduce the local recurrence rate11. Although data are limited
hyper fractionated radiotherapy of secondary angiosarcomas of high grade has
resulted in a decrease in cellular repopulation12. Surgery is of choice for the
treatment of local recurrences being potentially curative in these cases10. The
prognosis is usually very bad due to the high rate of local recurrence and the early
development of distant metastatic disease. Some of the factors that depend on
the prognosis are: the histological grade (survival at 5 years of 76% in low-grade
tumors 70% in intermediate-grade tumors and 15% in high-grade tumors13) The
size of the lesion the age of presentation the tumor spread to the diagnosis and
the margins of resection1014.The lymphatic spread is rare being more frequent
the appearance of hematogenous metastasis in the liver lung and bone15 so the
extension study with PET / TC or TC is required. In our case a follow-up TC was
performed 3 months after the surgical treatment that did not show macroscopic
metastatic disease. In conclusion the primary angiosarcoma of the breast is an
infrequent entity however before a palpable lesion of rapid growth in a young
woman we must include it in the differential diagnosis."
Primary angiosarcoma, lactation period, synchronous bilateral breast.

a Graduated, Shahroud University of medical sciences, Semnan, Iran
b M.S. Student, Department of petroleum engineering, Petroleum
University of Technology, Ahwaz, Iran
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بررسی تاثیر پیاده روی خانگی بر متغیرهای موثر بر کمردر د در دوران
بارداری در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سالمت تحت
پوشش مرکز بهداشت ثامن مشهد
محمد مهدی ایزدپناه*
mums.ac.ir@izadpanahmm1

كمردرد ،يكي از شايع ترين اختالالت اسكلتي  -عضالني است كه اكثر زنان آن را براي اولين بار
در دوران بارداري تجربه مي كنند .كمردر د در دوران بارداري مي توان د باعث ناتواني ،كاهش كيفيت
زندگي و يا از كارافتادگي زنان باردار شو د بیشتر زنان باردار حداقل یکبار دچار کمردر د میشون د و
بیش از نیمی از این در د ها در سه ماه آخر بارداری ایجا د میشوند .البته در غالب موار د مدت این
دردها کوتاه است .با این حال گاهی شدت در د به حدی است که فعالیت های روزانه را محدو د میکند.
مطالعات محدودی برای اثبات اثرات مختلف ورزش بر کمردر د در زنان انجام شده است .این مطالعه
با هدف تعیین تاثیر انجام پیاده روی بر دوران بارداری درزنان باردار مراجعه کننده به مراکز خدمات
جامع سالمت تحت پوشش مرکز بهداشت ثامن طراحي شد .این پژوهش یک مطالعه تجربی است که
بر روی  380نفر از خانم¬های باردار که به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند ،انجام شد.
شرکت کنندگان با استفاده از روش تخصیص بلوکی به دو گروه مور د و شاه د تقسیم شدند .پژوهش
در چهار مرحله اخذ شرح حال ،تعلیم ،اجرا و ارزیابی نهایی انجام شد .داده ها با آزمون هاي آماری
توصيفي و تحلیلی به¬کمک نرم-افزار( SPSSنسخه  )16تجزيه و تحليل شد .و از ضریب همبستگی
اسپیرمن و آزمون کای اسکوئر استفاده گردید";"اکثر زنان در هر دو گروه نوع در د را یک¬طرفه و
در ناحیه پایین کمر گزارش کردند .نتایج نشان دا د کمر در د در دو گروه-کنترل بین دو مقطع زمانی
قبل و پس از انجام پیاده روی تفاوت معناداری آماری وجو د ندار د ( ،)>0P/05اما در گروه مداخله
تفاوت معناداری در دو مقطع زمانی مشاهده گردی د (.)<0P/001پیاده روی در دوران بارداری موجب
حذف کمردر د نمی شود ،اما درکنترل عوامل موثر بر آن در کاهش کمر در د این دوران مفي د است.
لذا استفاده از پیاده روی خانگی در زنان باردار  ،به منظور پيشگيري و درمان كمردر د طي دوران
بارداري پيشنها د مي شود.
کمر درد ،بارداری ،پیاده روی ،کمردر د بارداری ؛ خانگی ،کاهش

پزشک عمومی ،مرکز بهداشت ثامن ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،ايران
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مروری سیستماتیک بر ارتباط بین ویتامین دی و سالمت باروری در زنان
باردار و غیر باردار
سمیرا نورزایی
snoorzaie1374@gmail.com

ویتامین دی یک ویتامین محلول در چربی است که عملکر د شبه هورمونی دارد .این ویتامین در
پوست از طریق واکنش های بیولوژیکی که به وسیله نور خورشی د آغاز می شو د تولی د می شو د و در
مرحله بعدی در کب د به وسیه آنزیم  25آلفا هیدروکسیالز به -25هیدروکسی ویتامین دی تبدیل
می شو د و سپس در کلیه توسط آنزیم  1آلفا هیدروکسیالز به شکل فعال خو د 1هیدروکسی ویتامین
دی تغییر می یاب د و در نهایت ویتامین دی با اتصال به گیرنده های هسته ای خو د عملکر د خو د را
انجام می دهد .ویتامین دی در چندین شکل از جمله ویتامین دی( 1کلسی فرول) ویتامین دی 2
(ارگوکلسی فرول) و ویتامین دی (3کوله کلسی فرول) وجو د دارد .ویتامین دی نقش بسیار مهمی در
هموستاز کلسیم و سالمت استخوان ها دار د و کمبو د آن با ریکتز و استئوماالسی همراه است .گیرنده
های ویتامین دی در روده کوچک کولون استئوبالست ها مغز ،قلب ،پوست ،گنا د ها ،پروستات،
برست ،جفت ،رحم و تومور های رحمی بارز می شو د به همین دلیل ویتامین دی عالوه بر حفظ
عملکر د دستگاه اسکلتی-عضالنی بر عملکر د سیستم ایمنی ،سیستم عصبی ،دستگاه ژنیتال و سایر
ارگان های بدن تاثیر می گذارد .به طور کلی ویتامین دی در تنظیم تکثیر سلولی ،تمایز سلولی،
مهار آنژیوژنز و تحریک آپوپتوز نقش دارد .بر طبق آمار جهانی امروزه کمبو د ویتامین دی یک مشکل
بهداشتی جهانی می باشد .در مطالعاتی که در ایران نیز صورت گرفته است در اکثر مناطق ایران
کمبو د ویتامین دی گزارش شده است.در مطالعه ای در سال  2014در تهران شیوع کمبو د ویتامین
دی به طور کلی  69درص د گزارش ش د که این کمبو د در بین زنان به ویژه در زنان سنین باروری
شایعتر بو د  .در مطالعه ای دیگر در سال  2016در تهراننها  14.8درص د جمعیت مور د مطالعه سطوح
سرمی ویتامین دی نرمال داشتن د که این آمار نشان می ده د اکثریت زنان ایرانی در سنین باروری
دچار کمبو د ویتامین دی هستند .در مطالعه ای در کرج نیز میزان کمبو د ویتامین دی تا 90-95
درص د گزارش ش د که این میزان در زنان جوانتر نسبت به افرا د مسنتر بیشتر بود .در مطالعه ای در
کرمانشاه نیز میزان شیوع کمبو د ویتامین دی  43.3درص د گزارش ش د که این میزان در مردان 39
درص د و در زنان حدو د  44درص د بود .در متاآنالیزی در سال  2018در ارتباط با کمبو د ویتامین دی
در جمعیت ایران نشان داده ش د که کمبو د ویتامین دی در جمعیت ایران نیز مشکل بسیار شایعی
است و کمبو د ویتامین دی در زنان ایرانی حدو د  61درص د می باشد .در زنان باردار نیز شیوع کمبود
ویتامین دی حدو د  40درص د گزارش شده است.با توجه به اینکه ویتامین دی نقش بسیار مهمی در
تنظیم عملکر د سیستم تولیدمثلی زنان دار د و همچنین بر اساس مطالعات صورت گرفته در زنان
باردار نیز کمبو د ویتامین دی پایدار در بارداری با عوارض نامطلوب مادری و جنینی همراه است در
این مطالعه برآن شدیم تا ارتباط بین ویتامین دی و سالمت باروری را در زنان باردار و غیر باردار
بررسی کنیم .امی د است با مشخص شدن اهمیت ویتامین دی بر سالمت باروری زنان گامی در جهت

18

سالمت زنان و خانواده ( زنان و مامایی)

گرایم داشت روز میل ازدواج
 10تا  12مرداد 1398

پیشگیری و درمان کمبو د ویتامین دی برداشته شو د و با ارائه ی مزایای مکمل ویتامین دی به زنان
و افزایش اطالعات زنان در ارتباط با مزایای ویتامین دی بر سالمت باروری شاه د ارتقای سالمت
و کاهش پیامدهای تولیدمثلی نامطلوب مرتبط با کمبو د ویتامین دی باشیم .در این مقاله مروری
سیستماتیک به منظور دستیابی به مقاالت مرتبط از پایگاه های اطالعاتی google scholar,
 science direct, pubmedو  web of scienceاستفاده شد .در این جست و جو بازه زمانی
 2019-2010مور د بررسی قرار گرفت .پیام د های تولی د مثلی زنان غیر باردار(سندرم تخمدان
پلی کیستیک-پیام د -IVFسرطان برست-لیومیوم رحمی-اندومتریوز-دیسمنوره-سندرم پیش از
قاعدگی) /پیام د های بارداری-مادری(پره اکالمپسی-دیابت بارداری-واژینوز باکتریال-سزارین-پره
ترم-سقط خو د به خود-افسردگی پس از زایمان)/پیامدهای بارداری-جنینی و نوزادی(محدودیت
رش د جنین-تکامل عصبی) کمبو د ویتامین دی با اختالل عملکر د سیستم تولیدمثلی زنان از جمله
لیومیوم رحمی ،سندرم تخمدان پلی کیستیک ،اندومتریوز و سرطان برست ارتباط دارد .همچنین در
زنان باردار نیز با عوارضی برای مادر از جمله پره اکالمپسی ،دیابت بارداری ،سزارین و...همراه است .در
جنین نیز کمبو د ویتامین دی با محدودیت رش د همراهی دارد .بنابراین با پیشگیری و درمان کمبود
ویتامین دی در زنان سنین باروری و در دوران بارداری می توان از پیام د های نامطلوب تولی د مثلی
جلوگیری کر د و سالمت باروری زنان را افزایش داد.
vitamin D, vitamin D and reproductive health, vitamin D and pregnancy
outcome
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آموزشمبتنیبراپليکيشنتلفنهمراهجهتارتقایرفتارهایپيشگيرانه
درزنانسنینباروری)(STIsازعفونتهایقابلانتقالازرفتارهایجنسی
فاطمه زارعی  ،دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
F.zarei@modares.ac.ir

در حال حاضر یکي از مشکالت سالمت عمومی در جهان ،عفونت های قابل انتقال از راه رفتارهای
جنسی است .پیشگیری از رفتار های پرخطر جنسی یکی از پانزده برنامه منتخب و اولویت های
بهداشت عمومی در طرح تحول سالمت نظام بهداشتي ایران است  .پژوهش حاضر با هدف بررسی
تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر اپلیکیشن تلفن همراه بر جهت ارتقای رفتارهای پيشگيرانه از عفونت
های قابل انتقال از رفتارهای جنسی( )STIsدر زنان سن باروری انجام شد .در این پژوهش ابتدا
اپلیکیشن تلفن همراه با نام هستیا( )HESTIAطراحی و سپس تاثیر آموزش به وسیله این اپلیکیشن
در مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی روی  80زن سن باروری بررسی گردید .چهار متغیر دانش درباره
عفونتهای قابل انتقال از رفتارهای جنسي( ، )STIsآسیب پذیری درک شده  ،خودکارآمدی درک
شده و قص د رفتاری به وسیله ابزار سنجش چهار مقیاسه روا و پایا در قبل ،یک ،دو و سه ماه بع د از
مداخله بررسی شدند .دا دهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  24و با آزمونهای آماری  tمستقل،
کای دو و دقیق فیشر و تحلیل واریانس اندازه های تکراری تحلیل شد .تحلیل واریانس اندازههای
ندهنده اختالف آماری معنادار بین دو گروه و در زمانهای مختلف برای چهار متغیر
تکراری نشا 
متغیر دانش درباره عفونتهای قابل انتقال از رفتارهای جنسی( ، )STIsآسیب پذیری درک شده ،
خودکارآمدی درک شده و قص د رفتاری ( .)p>001/0با توجه به تغییرات میانگین و انحراف معیار
دانش ،آسیب پذیری درک شده ،خودکارآمدی پیشگیری و قص د رفتاری  ،نمرات از پیشآزمون تا
مرحله نهایی پیگیری در گروه آزمون رون د فزاینده داشت .استفاده از اپلیکیشن هستیا منجر به بهبود
دانش  ،آسیب پذیری درک شده  ،خودکارامدی پیشگیری و قص د رفتاری در گروه مداخله شد .از این
رو کاربر د این اپلیکیشن در جهت ارتقای رفتارهای پيشگيرانه از عفونتهای قابل انتقال از رفتارهای
جنسی( )STIsپیشنها د میگر دد.
مداخله آموزشی ،عفونت های قابل انتقال از رفتارهای جنسی ،رفتار پیشگیرانه ، ،زنان سن باروری،
اپلیکیشن تلفن همراه
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گرایم داشت روز میل ازدواج
 10تا  12مرداد 1398

تاثير الوندر استنشاقي بر اضطراب و در د ناشي از جاگذاري  IUDمسي
لیال عبدلی نجمی
leilanajmi97@gmail.com

 IUDمسي رايج ترين روش قابل برگشت مطمئن و موثرباروری در سطح جهان است كه به مدت -12
د باال اهميت و جايگاه ويژه¬اي دارد .جايگذاري IUD
 10سال موثر می باش د و در مناطق با نرخ رش 
در اكثر افرا د با اضطراب باال همراه است و اين اضطراب و ترس مي توان د باعث ايجا د در د و ناراحتي
شود .هدف از اين مطالعه تعيين تاثير آروماتراپي براضطراب و در د ناشي از جايگذاري  IUDمسي می
باشد .اين مطالعه بر روي  106زن در يك مركز بهداشتي -درماني در شهر اردبيل انجام شد .شركت
كنندگان توسط بلوك¬بندي تصادفي با بلوك هاي 4تايي و 6تايي به دو گروه تقسيم شدند :در گروه
مور د رايحه الوندر و در گروه کنترل پالسبو به مدت  30دقيقه قبل از  IUDگذاري استشمام گرديد.
جهت پنهان سازي تخصيص از شيشه هاي مشابه كه از شماره  1تا  106شماره گذاري شده بود
استفاده شد .رايحه الوندر و پالسبو داخل شيشه اي استريلي ريخته شده بو د كه براي فر د گذارنده
 IUDو نمونه ها (مراجع) و فردي كه اضطراب ودر د را مي سنجی د  Blindبو د و آنها از تخصيص درمان
در هيچيك از گروه ها مطلع نبودند .تمام جايگذاريها توسط يك ماماي باتجربه در IUDگذاری انجام
گرديد .ميزان اضطراب مراجعين با استفاده پرسشنامه اسپيل برگر و همچنين نبض و فشار خون قبل
و بع د از استنشاق و نيز ميزان در د كل دوره  IUDگذاري ،بالفاصله بع د از جايگذاري  IUDبا استفاده
از مقياس ديداري  0-10سانتي متري توسط فر د نمونه¬گیر اندازه¬گيري شد .براي تعيين تاثير
آروماتراپي بر اضطراب و در د ناشی از  IUDگذاری و عوامل مرتبط با آن از آزمونهاي تي زوج ،تي
مستقل  ،يومن ويتني  ،ويلكاكسون وآزمون کای دو در نرم افزار كامپيوتري  SPSS/ver13استفاده
شد :";" .نتايج پژوهش نشان دا د ميانگين نمره اضطراب قبل از مداخله در گروه مور د ()9/28
 43/22بو د كه بعداز مداخله به ( 39/03 )10/55كاهش يافت ( ،) 0.001=Pدر حاليكه ميانگين نمره
اضطراب قبل ازمداخله در گروه كنترل ( 42/24 (9/08بوده كه بعداز مداخله به ) 41/50(8/42رسيد
( .) 0.207=Pميانگين تفاوت نمرات اضطراب در دو گروه از لحاظ آماري معني داربو د (.) 0.006=P
ميانگين شدت در د بعداز مداخله در گروه مورد) 1/84(2/13ودرگروه كنترل) 0/98(0/746بوده كه
آزمون آماري يو مان ويتني ،اختالف آماري معناداري از نظر میانگین شدت در د بع د از مداخله بين
دوگروه نشان ندا د ( ) 0.51=Pآروماتراپي استنشاقي با اسانس الوندر در كاهش اضطراب درپروسیجر
 IUDگذاري موثر است و مي توان از اين روش به عنوان يكي از درمان¬هاي طب مكمل در مراكز
بهداشتي -درماني بهره گرفت.
 IUDمسي ،درد ،جايگذاري  ،IUDاضطراب ،الوندر  ،پالسبو
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بررسی تاثیر کرم نعناع بر درمان آسیب نوک پستان زنان شیرده :
یک مطالعه کارآزمایی بالینی
لیال عبدلی نجمی
leilanajmi97@gmail.com

مقدمه :نوک پستان آسیب دیده از شایع ترین مشکالت دوران شیردهی است که منجر به قطع
زودرس شیردهی می شود .این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر نعناع بر درمان نوک پستان آسیب دیده
در مادران شیرده انجام شده است .این کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکور روی  84مادر شیرده
واج د شرایط مراجعه کننده به مراکز بهداشتی -درمانی و بیمارستان کودکان شهر سنندج در سال
 1394-1393انجام شد .شرکت کنندگان با روش تصادفی به دو گروه درمان با کرم نعناع و درمان
با کرم مرطوب کننده بر پایه آب(پالسبو) تقسیم شدند ،بع د از اخذ رضایت نامه کتبی هر دو گروه
آموزش تکنیک صحیح شیردهی و نحوه استعمال دارو دریافت کردند .در د نیپل با مقیاس استور و
میزان تروما با مقیاس چامپیون سنجیده شد .آنالیز با استفاده آزمون آماری مجذور کای ،تست دقیق
فیشر ،تی مستقل و زوجی من ویتنی و ویلکاکسون انجام شد .نتایج مطالعه حاکی از آن است که
امتیاز در د و ترومای پستان در دوگروه قبل از مداخله تفاوت آماری معنادار نداشت .اما در نوبت های
بعدی شامل روز سوم) p( >0/001هفتم) p(>0/001و چهاردهم)p( >0/001امتیاز دو گروه اختالف
آماری معنادار داشت به طوری که در د و تروما در گروه نعنا به طور معناداری بیشتر کاهش یافته بود
( .)P> 0/05نتیجه گیری :با توجه به تاثیر نعناع در کاهش در د و ترومای نوک پستان ،می توان از
این داروی ایمن جهت درمان و پیشگیری از تشدی د مشکالت شیردهی استفاده نمود .با توجه به تاثیر
نعناع در کاهش در د و ترومای نوک پستان ،می توان از این داروی ایمن جهت درمان و پیشگیری از
تشدی د مشکالت شیردهی استفاده نمود.
درمان ،کرم ،نعناع ،ترومای نیپل ،در د نیپل ،تغذیه با شیر مادر
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A cross-sectional study to explore postgraduate students’
understanding of and beliefs about sexual and reproductive
health in a public university Malaysia
Hejar Abdul Rahman
hejar@upm.edu.my
The main sexual and reproductive health issues among young people are
premarital sexual intercourse unwanted pregnancies unsafe abortions and
sexually transmitted diseases including Human Immunodeficiency Virus. The aim
of this study was to determine the knowledge related to sexual and reproductive
health among Malaysian postgraduate students in a public university in Malaysia. A
cross-sectional study was carried out among postgraduate students by systematic
random sampling technique. A pre-tested self administered questionnaire was
used to collect the data. Out of 434 respondents the majority of students were
female (78.6 %) and single (78.3 %). The overall mean age of respondents was 27.0
ranging from 20 to 46 years of age. The main sources of information for sexual and
reproductive health awareness were the internet (78.6 %) and newspaper (61.8
%). The majority (97.9 %) of the students knew that AIDS is a sexually transmitted
disease. Most of them believed that the spread of sexually transmitted diseases
was through shaking hands (92.1 %). Use of condoms was perceived to be the
best way to avoid sexually transmitted diseases (88.4 %). Sexual and reproductive
health knowledge was significantly associated with the students’ age marital
status and faculty. The socio-demographic factors and current educational status
accounted for a significant 9 % of the variability in sexual and reproductive
health knowledge f (7 426) = 11 p <0.001. The postgraduate students’ level of
knowledge on sexual and reproductive health was not satisfactory. Sexual and
reproductive health knowledge was associated with the students’ marital status
and faculty. Intervention programs related to sexual and reproductive health are
recommended.
sexual and reproductive health - postgraduate students - Malaysia
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مراقبت زنان میانسال درمراکزسالمت شهرستانهای استان آذربایجان
شرقی درسال 97
راحله صدیقی
rah .sadighi@gmail.com

مطالعه حاضر با هدف تعیین مشکالت سالمت این گروه سنی در سطح مراکز سالمت استان
انجام شد .پژوهش حاضريك مطالعه توصيفي تحليلي-مقطعی است.جامعه آماری را زنان میانسال
هند که طی سال 97به مراکزسالمت استان جهت دریافت خدمات
30الی59استان تشکیل مید 
مراجعه کرده اند.
مراقبت IMG_4676.jpg/06/http://irmidwifery.net/wp-content/uploads/2019الزم
از این گروه سنی مطابق بسته خدمتی کشوری توسط بهورزان ،مراقبین سالمت  ،ومراقبین سالمت
ماما صورت گرفته ودر نرم افزارسیب ثبت گردید .اطالعات از نرم افزارمذکور استخراج وبا استفاده از
مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است 85%زنان میانسال استان معادل 245572نفر
روشهای توصیفی 
وارد بررسی حاضر شده اند.مراقبت های انجام شده شامل تن سنجی ،ارزیابی فعالیت بدنی،بررسی

استعمال دخانیات،ارزیابی سالمت روان ،خطر سنجی بیماریهای قلبی و غربالگری سرطان پستان و
باشد .از میانساالن بررسی شده 42%چاق 43%،اضافه وزن53% ،
غربالگری سرطان سرویکس می 
فعالیت بدنی نامطلوب20%،غربال مثبت ازنظرسالمت روان9.1% ،دارای فشارخون باال4.6% .دارای
نیازمند ارجاع از نظر غربالگری

بیماری دیابت  0.3%مصرف کننده دخانیات می باشد 3.5% .مشکوک و
سرطان پستان و 0.08%با توجه به نتیجه پاپ اسمیر نیاز به بررسی تخصصی تشخیص داده شده
اد جلسات گروهی بررسی نیازهای آموزشی منطبق بر مشکل سالمت  ،سه جلسه  55دقیقه
است .تعد 
ای بوده است .بیش ازدوسوم جمعیت زنان میانسال استان دچار درجاتی از چاقی و اضافه وزن
هستند و نزدیک یک دوم آنها فعالیت بدنی در حیطه نامطلوب دارند .طبق نتایج جلسات بحث گروهی

متمرکزو جمع بندی نظرات کارشناسان سالمت  ،آموزش اصالح شیوه زندگی و برگزاری کمپین ها
باشد .
میتواند داشته 

بهبود وضعبت نقش بسزایی

در
مراقبت زنان ،غربالگری  ،شیوه زندگی
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بررسی ارتباط خودکارآمدی عمومی و حمایت اجتماعی درک شده با
کیفیت زندگی در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز جامع سالمت
شهر سنندج در سال .1397
زهراویسی*
yahoo.com @zahra.veisi96

بارداری برای اکثر زنان یک پدیده طبیعی و لذت بخش است ،اما اغلب به عنوان یک دوره ی آسیب
پذیر و استرس زا می توان د کیفیت زندگی آنان را دچار تغییرات زیادی کند .هدف از انجام این مطالعه
نعیین ارتباط خودکارآمدی عمومی و حمایت اجتماعی درک شده با کیفیت زندگی در زنان باردار
مراجعه کننده به مراکز جامع سالمت شهر سنندج در سال  1397بود .این مطالعه که از نوع توصیفی-
تحلیلی بو د بر روی  ۴۸۰نفر از زنان باردار مراجعه کننده به مراکز جامع سالمت شهر سنندج در سال
 ۱۳۹۷انجام شد .روش نمونه گیری بصورت طبقه بندی چن د مرحله ای انجام شد .ابزار جمع آوری
اطالعات در این مطالعه شامل پرسشنامه دوقسمتی مشخصات دموگرافیک و مامایی و سه پرسشنامه
ی استاندار د کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی ،خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسالم و
مقیاس چن د بعدی حمایت اجتماعی درک شده زیمت بود .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم
افزار  SPSSنسخه  ۲۱و آزمون های آمار توصیفی و رگرسیون خطی اانجام شد";"نتایج این مطالعه
نشان دا د که  54.8درص د از مادران باردار دارای کیفیت زندگی متوسط و  44.4درص د دارای کیفیت
زندگی باال می باشند .از نظر خودکارآمدی عمومی و حمایت اجتماعی درک شده نیز اکثریت مادران
دارای خودکارآمدی عمومی و (75.8درصد) حمایت اجتماعی درک شده ( 81.7درصد) باال بودند.
آزمون رگرسیون خطی نشان دا د که ارتباط معنا داری بین خودکارآمدی عمومی و حمایت اجتماعی
درک شده با کیفیت زندگی زنان باردار وجو د دار د به طوری که با افزایش میزان خودکارآمدی عمومی
و حمایت اجتماعی درک شده میانگین نمره کیفیت زندگی افزایش یافته است ( )05/P<0نتایج این
مطالعه نشان دا د که خودکارآمدی عمومی و حمایت اجتماعی درک شده ارتباط معنا داری با کیفیت
زندگی زنان باردار دارد .از این رو طراحی و اجرای مداخالت آموزشی برای افزایش حمایت اجتماعی
و خودکارآمدی و همچنین کیفیت زندگی در زنان باردار توصیه می گر دد.
بارداری ،کیفیت زندگی ،خودکارآمدی عمومی ،حمایت اجتماعی درک شده

مرکــز تحقیقــات مراقبــت بالینــی ،پژوهشــکده توســعه ســامت ،دانشــگاه علــوم
پزشــکی کردســتان ،ســنندج ،ایــران
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Th beneficial effecs of 8 weeks functional strength and stabilizing
exercises on postpartum pain fatigue disability and skeletal
muscle function
نيلوفرفريور
Niloufar _farivar@yahoo.com

چکیده پیش زمینه :در د کمر ( ))pelvic girdle pain (PGPو خستگی دو وضعیت شایع دوران
پس از بارداری است که میتوان د برای مدت ها موجب رنج مادران گر دد .هدف مطالعه حاضر بررسی
تاثیر تمرینات ورزشی قدرت عملکردی و ثبات دهنده بر روی درد ،خستگی و ناتوانی زنان پس از
زایمان بود.
روش کار :پژوهش حاضر نیمه تجربی و مقایسه ای بو د که در آن  30نفر از زنانی که دوره پس
از زایمان خو د را میگذراندن د بصورت تصادفی به سه گروه ده نفره متشکل از :گروه تمرینات قدرت
عملکردی (، Functional strength) FSگروه تمرینات ثبات دهنده ( Stabilizing) Sو یک
گروه کنترل تقسیم شدند .در د در بیماران با تست های مختلفی از جمله تحریک کننده در د بخش
پشتی لگن( ، ))test posterior pelvic pain provocation test (PPPP or P4تست باال
آوردن صاف پا بصورت فعال ( ، )Active Straight Leg Raise (ASLRپرسشنامه در د کمربند
لگن ( ))pelvic girdle pain questionnaire (PGQو مقیاس بصری در د ( )VASاندازه گیری
شدند .عالوه بر این ،ناتوانی عملکردی ( ) Functional Disabilityمراجعه کنندگان با پرسشنامه
ناتوانی آسوستری ( ) )Oswestry (ODIمور د ارزیابی قرار گرفت.
نتایج :تمرینات قدرت عملکردی و ثبات دهنده به طور معنا داری (  ) p>0/05در د  ،PGPخستگی
و ناتوانی عملکردی پس از زایمان را کاهش دادند .تمرینات ثبات دهنده بیش تر از تمرینات قدرت
عملکردی در کاهش ناتوانی عملکردی موثر بوده ان د ( .) p >0/05این در حالی است که تمرینات
قدرت عملکردی اثرات کاهشی بیشتری در نمرات  SFMAنسبت به تمرینات ثبات دهنده بر جای
گذاشتند(p >0/05
نتیجه گیری :با توجه یا یافته ها ،اجرای تمرینات قدرت عملکردی و تمرینات ثبات دهنده به زنان
باردار به عنوان یک روش درمان غیر دارویی توصیه می شود.
تمرينات عملكردى  -تمرينات ثبات دهنده  -امتيازات آزمونهاى منتخب عملكردى
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Association between diet energy balance and fertility health in men
Somayeh fallah
shimafalah@ymail.com

BACKGROUND: Infertility is a global public health issue affecting 15% of all
couples of reproductive ages. Male factors including decreased semen quality are
responsible for ~25% of these cases. The dietary pattern the components of the
diet and nutrients have been studied as possible determinants of sperm function
and/or fertility. OBJECTIVE AND RATIONALE: Research conducted in recent years
provides more and more evidence that diet can have a significant impact on male
fertility. The aim of the study was to analyze the relationship between diet energy
balance and fertility in men
SEARCH METHODS: A comprehensive systematic review was made of the published
literature from the earliest available online indexing year to 2019. We have included
cross-sectional case-control and prospective and retrospective studies in which
fertile/infertile men were well defined (men with sperm disorders sperm DNA
damage varicocele or idiopathic infertility). The primary outcomes were semen
quality or fecund ability.
OUTCOMES: Generally the results indicated that healthy diets rich in some nutrients
such as omega-3 fatty acids some antioxidants (vitamin E vitamin C β-carotene
selenium zinc cryptoxanthin and lycopene) other vitamins (vitamin D and folate)
and low in saturated fatty acids and trans-fatty acids were inversely associated with
low semen quality parameters. Fish shellfish and seafood poultry cereals vegetables
and fruits low-fat dairy and skimmed milk were positively associated with several
sperm quality parameters. However diets rich in processed meat soy foods potatoes
full-fat dairy and total dairy products cheese coffee alcohol sugar-sweetened
beverages and sweets have been detrimentally associated with the quality of
semen in some studies. As far as fecund ability is concerned a high intake of alcohol
caffeine and red meat and processed meat by males has a negative influence on
the chance of pregnancy or fertilization rates in their partners. On the other hand
the improvement of pregnancy rate after antioxidant therapy ranged in various
studies from 11% to 41%. An important problem however may be choosing the
right dose of the supplement or finding an appropriate combination of antioxidants
that may be more effective than any single antioxidant. The normalization of men's
body weight is beneficial for the quality of sperm and the concentration of male
reproductive hormones. Further long-term studies require the assessment of the
impact of drastic weight loss after bariatric surgery on male fertility.
Conclusion: Male adherence to a healthy diet could improve semen quality and
fecund ability rates. Nevertheless the associations summarized in the present
review need to be confirmed with large prospective cohort studies and especially
with well-designed RCTs.
KEYWORDS: diet; fecund ability; food; male infertility; nutrients; nutrition; sperm
parameters"
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Pregnancy outcomes and effects of antiretroviral drugs in
HIV-positive pregnant women: a systematic review
فرزانه علی دوست
f.alidost.90@gmail.com
Despite the clear morbidity mortality and vertical transmission rates in women
infected with HIV there is still controversy surrounding the relationship between
maternal infection and adverse neonatal outcomes. Antiretroviral therapy during
pregnancy is considered the main and most effective method for reducing the
vertical transmission of infection. However there is no consensus over potential
associations between antiretroviral therapy and adverse pregnancy outcomes.
This systematic review focuses on the effects of antiretroviral drugs on pregnancy
outcomes in HIV-positive women After searching MEDLINE the Cochrane Database
of Systematic Reviews the ISIWeb of Sciences and EMBASE 570 potentially eligible
papers were identified. Only 32 papers were selected based on the inclusion
criteria.";"The most prevalent adverse pregnancy outcomes were low birth
weight preterm birth and stillbirth Considering the higher prevalence of adverse
pregnancy outcomes in HIV-infected women HIV screening methods should be
administered in all pregnant women. Appropriate treatment modalities should
also be selected to minimize adverse pregnancy outcomes.
antiretroviral drugs • HIV • pregnancy • prenatal outcome"
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بررسی چالشهای سالمتی زنان ایرانی در حوادث و بالیا :یک مطالعه
مرور سیستماتیک
زهرا نوری
zahra.nouri.alma71@gmail.com

ایران یکی ازکشورهای بالخیز در آسیا و جهان می باشد .مطالعات نشان می ده د سالمتی اولین
مطالبه مردم بع د از وقوع بالیا بوده و توجه و مدیریت نیازهای سالمتی ،خصوصاً نیاز های سالمتی
زنان به علت داشتن نقش محوری در خانواده و جامعه ضروری و مهم است .بنابراین مطالعه حاضر با
هدف بررسی چالشهای سالمتی زنان بع د از وقوع حوادث و بالیای اخیر در ایران انجام شد .در یک
مطالعه مروری سیستماتیک ،از پایگاه داده های داخلی(  ) ..SID Magiran Iran medexو
خارجی(  ) Pub med Scopus web of science google scholarجهت بررسی مطالعات
علمی انجام شده در ارتباط با چالشهای سالمتی زنان در حوادث و بالیای ایران ،مابین سال های 2008
تا  2018استفاده شد .کلمات کلیدی مور د استفاده عبارت بودن د ازpregnancie*Gestation* :
 Reproductive Health"" Women* Mother* disasterو  .Iranمهمترین چالشهای
سالمت زنان ایرانی بع د از بالیا عبارت بودن د از :مشکالت سالمت روانی -اجتماعی ،آسیب های فیزیکی،
مشکالت بهداشت باروری ،مشکالت ساختاری -برنامه ریزی-مراقبتی ،مشکالت سالمتی با منشاء
فرهنگی ،اسیب های سیستم تولی د مثل ،مشکالت سالمت جنسی ،خشونت های رفتاری و فیزیکی و
جنسی ،کمبو د آموزش در ارتباط با مسائل سالمتی زنان بع د از بالیا ،نبو د جمع آوری سیستماتیک
اطالعات و  ..یافته های این مطالعه نشان دا د که زنان ایرانی به عنوان یکی از مهمترین گرو های
آسیب پذیر در بالیا ،با چالش های ساختاری ،مدیریتی ،برنامه ریزی ،اجتماعی و فرهنگی در حوزه
سالمت روبرو بوده و الزم است سیاستگذاران و ارائه دهندگان خدمات سالمت توجه مضاعفی به نیاز
ها و مشکالت سالمت زنان در بالیا داشته باشند.
حوادث و بالیا ،چالش های سالمت ،زنان ،ایران
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EPIDEMIOLOGY INCIDENCE AND MORTALITY OF BREAST
CANCER AND ITS ASSOCIATION WITH THE BODY MASS
INDEX AND HUMAN DEVELOPMENT INDEX IN THE ASIAN
POPULATION
Elham Goodarzi
elhamgoodarzi.1370@yahoo.com
The factors affecting the incidence of breast cancer are highly variable. The high
prevalence of overweight and obesity inappropriate lifestyle and socio-economic
status are associated with breast cancer. Therefore this study investigates
morbidity mortality and association of breast cancer with Body Mass Index (BMI)
and Human Development Index (HDI) in the Asian countries.
Methods: The study is based on the data acquired from the World Cancer Bank
and World Bank (including HDI and its components). In this population-based
study we estimated the Population Attribution Frequency (PAF) by using the BMI
in adult communities. The prevalence mortality rates and distribution maps for
breast cancer were extracted for different countries. Correlation and regression
tests were used to analyze the data and examine the relationship between the
prevalence and mortality with HDI. The statistical analysis of data was performed
by Stata-14 and the significance level was considered as 0.05.
Results: The results showed that there is a positive and significant correlation
between the incidence of breast cancer associated with the BMI and HDI
(R=0.371 p<0.05). On the other hand our findings showed that the higher the
developmental index the greater the percentage of breast cancer prevention
associated with BMI. Moreover there is a positive and significant correlation
between the prevention and HDI (p=0.522 p<0.05).
Conclusions: Obesity increases the likelihood of fatal cancer types and their
recurrence including BC. The risk of breast cancer in developed and developing
countries including the Asian countries is increasing. Therefore the modification
of breast cancer risk factors needs to be emphasized to prevent it.
Epidemiology, Incidence, Mortality, Breast cancer, BMI, HDI, Asia.
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بررسیاثرعصارهآبیریشهکاسنیبربافتبیضهوهورمونتستوسترون
در موش سوری بالغ در معرض سم دیازینون
سید حسن افتخار واقفی
sheftekharv@yahoo.com

با توجه به اثراتی که سموم آرگانوفسفره در تخریب بافت های بدن دارن د در این پژوهش اثرات
سم دیازینون بر برخی پارامترهای بافت بیضه موش سوری و نیز تاثیر عصاره ریشه گیاه کاسنی
در کاهش اثرات آن مور د مطالعه قرار گرفت .به مدت یک ماه حیوانات تحت تاثیر غلظت mg/
kg 30دیازینون قرار گرفتند.غلظت های  0/01و  0/02درص د عصاره ریشه کاسنی به صورت پیش
درمان در حیوانات بکار رفت .پارامترهای بافت بیضه شامل وزن ،ابعا د (طول ،عرض و قطر) ،سلولهای
الیدیک ،سلولهای اسپرماتوگونی ،سلولهای اسپرماتوسیت اولیه ،سلولهای اسپرماتی د و هورمون
تستوسترون بررسی گردید .تغییرات عمده در همه پارامترهای بافت بیضه در مقابل سمیت دیازینون
در غلظت  mg/kg 30در مقایسه با گروه کنترل مشاهده گردید.دیازینون موجب کاهش سلول های
رده های سلولی و الیدیگ و تستوسترون واقطار بیضه شد( .)p>0/01عصاره ریشه کاسنی با دوز01%
و 02%با ()p>0/01باعث کاهش این مسمومیت ش د اما هر چه دوز عصاره ریشه کاسنی افزایش یافت
خاصیت سم زدایی آن کمتر شد .نتایج این پژوهش نشان دا د با استفاده از عصاره ریشه گیاه کاسنی
به جای استفاده از داروهای شیمیایی ،می توان آسیب های احتمالی و مسمومیت های دیازینون را بر
باروری کشاورزان و افرادی که با این ترکیب تماس دارند ،کاهش داد.
بافت بیضه ،هورمون تستوسترون ،گیاه کاسنی ،سم دیازینون.
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Perinatal Outcomes of Idiopathic Polyhydramnios with
Normal Ultrasound: A Systematic Review and Meta-Analysis

Farzaneh Pazandeh
Pazandehf@sbmu.ac.ir
Incidence of polyhydramnios in various studies has been reported from 0.2 to 3.9%.
Approximately 5060%- of cases are idiopathic with no known etiology. We aimed
to investigate perinatal outcomes of idiopathic polyhydramnios with a normal
ultrasound. In this study Persian and English databases including Barakatkns SID
Magiran Medline Science Direct Scopus Cochran Embase and ProQuest were
searched for articles published from 1950 to August 2018. The search procedure
was conducted with keywords related to ""idiopathic polyhydramnios"" ""perinatal
outcomes"" ""normal ultrasound"" and their equivalents in ""Mesh"" and PICO.
In meta-analysis first we quantified heterogeneity by using I2 statistics and tested
using the Cochran’s Q test. Even when a low heterogeneity was detected a fixedeffects model was applied and for more than 75% of heterogeneity randomeffects model was used. The Forest Plot chart was drawn up and the relative risk
(RR) estimate for each study (ES) the pooled estimate of ""RR"" by combining all
the studies and its 95% CI and the P-value associated with it were indicated. In this
study 13 articles involving 325426 pregnant women were included for the Metaanalysis. The RR and 95% CI of Caesarian Section (C.S) 1.61(1.252.07-) macrosomia
1.84(1.402.42-) preterm delivery 2.45(1.294.64-) NICU admission 2.90(1.774.74-)
Apgar score min 5 <7 2.79(1.186.57-) fetal distress 1.69(1.022.80-) and large for
gestational age (LGA) 2.27(1.383.72-) were determined. We found a higher RR
of perinatal outcomes including NICU admission Apgar score min 5<7 preterm
delivery and LGA. RR other perinatal outcomes such as macrosomia fetal distress
and C.S. were lower. Idiopathic Polyhydramnios was significantly associated
with adverse perinatal outcomes. Intensive intrapartum monitoring and further
attention in the postpartum are warranted.
Idiopathic-polyhydramnios Meta-analysis Normal ultrasound Perinatal outcome.
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نمایه توده بدنی بر باروری و پیامدهای بارداری و زایمان چه تأثیری
دارد؟

فریده خاوری -*1زهره میرکازهی ریگی*2
farideh.khavari@gmail.com

با توجه به تغییر شیوه زندگی در جوامع و زندگی کم تحرک و شیوع چاقی از یکسو و تمایل به کاهش
وزن شدی د از سوی دیگر ،این مطالعه با هدف بررسی ارتباط نمایه توده بدنی بر باروری و پیامدهای
بارداری و زایمان پرداخته شد .با استفاده از کلي د واژههاي نمایه توده بدنی ،باروری ،پیام د بارداری
در پايگاههاي اطالعاتي  Pubmed، Sciencedirect،Googlescholar، SID،Magiranدر
محدوده زماني  2014-2019مرور انجام ش د و  41مقاله مور د بررسي قرار گرفت .مقاالتی که حجم
نمونه و روش نمونه گیری نامشخص بو د یا به متن کامل مقاله دسترسی وجو د نداشت حذف شدند.
مطالعات مختلف روی نمایه توده بدنی خارج از محدوده طبیعی پیش از بارداری در زنان و مردان
نشان داد؛ اضافه وزن و چاقی در زنان با سیکل های ماهیانه نامنظم ،عدم تخمک گذاری ،سندروم
پیش از قاعدگی  ،تخمدان پلی کیستیک  ،افزایش هورمون آنتی مولرین  ،مقاومت به انسولین ،کاهش
باروری ،کاهش  30%در موفقیت حاملگی با  IVFو عوارض بارداری شامل :وزن گیری نامناسب،
اختالالت فشارخون و پره اکالمپسی ،دیابت بارداری  ،افزایش سزارین(2برابر به ازای هر واح د افزایش
 ،)BMIخونریزی-های زایمانی ،ترومبوفلبیت پس از زایمان ،عفونت دستگاه اداری ،دیستوشی ،خفگی
جنین در هنگام تولد ،حاملگی پست ترم ،زایمان زودرس و اختالالت کف لگن ارتباط دارد .همچنین
در زنان الغر ( )BMI>18/5سیکل های ماهیانه نامنظم ،توقف تخمک-گذاری و کاهش باروری همراه
با تغییرات هورمونی ،آنمی ،پارگی زودرس کیسه آب  ،وزن کم نوزا د هنگام تول د و کاهش نمره آپگار
گزارش شده است .در مردانBMI،ی باال با افزایش هیپوگنادیسم هیپوگنادوتروپیک و آسیب DNA
ی اسپرم همراه است و به ازای هر  5واح د افزایش  ،BMIحجم مایع منی ،تعدا د و غلظت اسپرم به
ترتیب  24% ،20%و  13%کاهش می یابد .در عین حال کاهش وزن در زوجین با قص د بارداری بای د به
طریقی باش د که به باروری فر د لطمه نزند .ارائه برنامه¬های آموزشی ،مشاوره تغذیه ،ورزش در زنان
و مردانی که قص د بارداری دارن د به منظور تعدیل وزن جهت بهبو د باروری و پیام د بارداری توصیه
می شود.
نمایه توده بدنی ،باروری ،پیام د بارداری

 .1کارشناسي ارشد مامايي ،مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکي
شهید صدوقی یزد ،ایران
 .2کارشناسي ارشد مامايي ،دانشکده پرستاري و مامايي ،دانشگاه علوم پزشکي ایرانشهر ،ایران
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Association of plant-based dietary patterns with psychological
profile and obesity in women
لیال آزادبخت
azadbakhtleila@gmail.com
A bidirectional association exists between psychological disorders and obesity.
Also diet could impact on both of these disorders. The aim of this study was to
evaluate the association between plant-based dietary patterns and psychological
profile and obesity. This cross-sectional study was performed in a sample of 435
women. A validated and reliable semi-quantitative food-frequency questionnaire
was used to collect dietary data. Three dietary indices including an overall plantbased diet (PDI) healthful plant-based diet (hPDI) and unhealthful plant-based diet
(uPDI) were determined. Body mass index (BMI) and waist circumference (WC)
were used to define general and abdominal obesity respectively. Psychological
profile status was determined from the DASS-21 questionnaire. We found
that higher uPDI scores increased the odds of overall (PDI: 2.62; 95% CI 1.285.35 Ptrend= 0.01) and abdominal (PDI: 2.36; 95% CI 1.115.02- Ptrend= 0.03)
obesity in comparison with lower scores. Moreover an inverse association was
observed between higher PDI and hPDI scores and depression (PDI: 0.41; 95%
CI 0.230.71- Ptrend= 0.001 hPDI: 0.44; 95% CI 0.250.76- Ptrend= 0.003) anxiety
(PDI: 0.56; 95% CI 0.330.94- Ptrend= 0.03 hPDI: 0.55; 95%CI 0.330.94- Ptrend=
0.03) and psychological distress (PDI: 0.44; 95%CI 0.260.75- Ptrend = 0.003 hPDI:
0.49; 95%CI 0.290.82- Ptrend= 0.009). For uPDI higher scores were associated
with depression (uPDI: 1.91; 95%CI 1.033.55- Ptrend= 0.03). Plant-based diet
particularly healthful-rich plant foods were inversely associated with psychological
disorders. Furthermore unhealthy plant foods were associated with the increased
risk of obesity as well as depression.
Plant-based diet; obesity depression anxiety psychological distress
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عوامل موثر بر عملکر د جنسی در زنان مبتال به دیابت براساس مدل
زیست شناختی-روانشناختی-اجتماعی :مروری نقلی
دکتــر صغــری خانــی ، 1دکتــر زهــرا کاشــی ،2دکتــر ســید صدیقــه یوســفی ،3دکتــر حمی ـد
شــریف نیــا 4،ســمیه کریمــی ولوجایــی*5
midwife9595@gmail.com

دیابت نوع دو یک بیماری مزمن شایع جهانی است که سبب بروز مشکالت جسمی و روانی در افرا د می
شود .اختالل عملکر د جنسی یکی از عوارض مزمن در زنان مبتال به دیابت محسوب می شو د و اغلب در
مراقبت بیماران دیابتی نادیده گرفته می شود .هدف از مطالعه حاضر ،مروری بر عوامل موثر بر عملکرد
جنسی در زنان مبتال به دیابت است";".در این مطالعه مروری ،با استفاده از  ،Meshکلیدواژه های
مرتبط مشخص شد .کلیدواژه های انگلیسی شامل  Sexual function، Women، Diabetesو یا
معادل های فارسی آن در پایگاه های اطالعاتی بین المللی Google Scholar )، Science Direct
، Web of Science ، Cochrane Library ، Springer ، PubMed ، (Scopus Elsevier
و ملی  Scientific Information Database) ، (Magiranجستجو شد 85 .مقاله مرتبط یافت
ش د که  33مقاله به دلیل تکراری بودن و یا عدم ارتباط موضوعی با سوال پژوهش در مراحل غربالگری
عنوان ،چکیده و یا متن کامل حذف شدن د و در نهایت از  48مقاله جهت نگارش این مطالعه مروری
استفاده شد .عملکر د جنسی در زنان مبتال به دیابت ،چندعاملی بوده ،و به سه گروه اصلی شامل عوامل
زیست شناختی و عوامل روانشناختی  -اجتماعی تقسیم می شود :گروه اول :عوامل زیست شناختی
شامل عوارض عروقی که با کاهش جریان خون واژینال منجر به کاهش لوبریکاسیون واژن ،خشکی واژن،
دیس پارونی ،اختالل در برانگیختگی و تاخیر در ارگاسم میشود ،عوارض عصبی از طریق آسیب فیبرهای
عصبی بزرگ ناحیه ژنیتال منجر به کاهش حساسیت قسمت های ابتدایی واژن ،لبیا مینور و کلیتوریس
شده و منجر به اختالل در برانگیختگی جنسی و عملکر د جنسی می شود ،عفونت واژینال کاندیدایی که
منجر به دیس پارونی می شو د و تغییرات هورمونی ،گروه دوم :عوامل روانشناختی شامل افسردگی ،ترس
و اضطراب،گروه سوم :عوامل اجتماعی شامل محدودیت های در زمینه تولی د مثل و اشتغال اشاره کرد.
یافته های مطالعه حاضر می توانن د راهگشایی برای مشاوران و پزشکان متخصص و فوق تخصص درمان
کننده دیابت باش د تا با در نظر گرفتن عوامل زیست شناختی-روانشناختی-اجتماعی موثر بر عملکرد
جنسی در زنان مبتال به دیابت ،مراقبت و درمان موثرتری برای این بیماران ارائه دهند.
دیابت ،عملکر د جنسی ،زنان

 -1استادیار ،گروه بهداشت باروری و مامایی ،مرکز تحقیقات سالمت جنسی و باروری ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 -2استاد ،گروه غدد و متابولیسم درون ریز  ،مرکز تحقیقات دیابت ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 -3استادیار ،گروه طب سنتی ،مرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل ،دانشکده طب سنتی ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 -4استادیار ،مرکز تحقیقات علوم بهداشتی ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 -5کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی ،عضو کمیته تحقیقات ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران
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بررسی نیازهای سالمت جنسی زنان مبتال به ضایعه نخاعی در شهر
تهران در سال 1396
*Marjan Akhavan Amjadi1*, Masoumeh Simbar2
*Seyyed Ali Hoseini3*, Farid Zaeri4
marjan_akhavan2003@yahoo.com

مقدمه :سالمت جنسی یکی از جنبه های اصلی سالمت افرا د است و یکی از موار د تاثیرگذار بر آن
معلولیت جسمی افرا د می باشد .مطالعات نشان می ده د که بین شدت ناتوانی و تجربه و رضایت
جنسی افرا د ارتباط وجو د دارد .در ایران شیوع نقطه ای صدمات طناب نخاعی  4/4می باش د و زنان
معلول ایرانی مشاوره جنسی در سطح ضعیف دارند .هدف  :تعیین نیازهای سالمت جنسی زنان
مبتال به ضایعه نخاعی در شهر تهران در سال 1396بود .مطالعه توصیفی-مقطعی با استفاده از ابزار
اعتباریابی شده  SRHNA-SCIبود .نمونه های پژوهش شامل تمامی زنان ایرانی متاهل 55-18
ساله مبتال به ضایعه نخاعی و ثبت شده در بهزیستی شهرستان تهران و انجمن ضایعات نخاعی
استان تهران بودند .در نهایت  78پرسشنامه جهت تحلیل آماری جمع آوری شد .از آمار توصیفی و
استنباطی برای تجزیه و تحلیل آماری استفاده شد .میانگین سنی افرا د  41/73سال با انحراف معیار
 8/42بو د و اکثریت آنها خانه دار با تحصیالت دبیرستان و دیپلم و آسیب سینه ای با علت تصادف
بودند .نتایج نشان دا د که بیشترین نیاز این زنان ،ارائه مشاوره جنسی مناسب برای زوجین با تاکید
بر رعایت بهداشت ناحیه تناسلی بود .همچنین توانایی کنترل ادرار و مدفوع در حین رابطه جنسی
در مرتبه دوم اهمیت قرار داشت .ضروریست تا با تاکی د بر راهکارهای ارتقا بهداشت ناحیه تناسلی
و افزایش کنترل ادرار و مدفوع در کالسهای مشاوره بتوان به ارتقا کیفیت رابطه جنسی زنان ناتوان
کمک نمود.
سالمت جنسی ،نیاز ،زنان ،ضایعه نخاعی

1 Assistant Professor , Department of Midwifery, Faculty of Nursing and
Midwifery, Tehran Medical Sciences, Islamic Azad University, Tehran, Iran
(Tehran Medical Branch , Islamic Azad University, Khaghani St, Shariati Ave,
)Tehran, Iran. PO Box: 193951495/, Tel: +98 21 220066607-.
2 Professor, Midwifery and Reproductive Health Research Center (MRHRC),
Department of Midwifery and Reproductive Health, School of Nursing and
Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Professor, Social Determinants of Health Research Center and Department
of Occupational Therapy, University of Social Welfare & Rehabilitation
Sciences, Tehran, Iran.
4 Associate Professor, Proteomics Research Center and Department of
Biological Statistics, Paramedical Faculty, Shahid Beheshti University of
Medical Sciences, Tehran, Iran.
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Vibroacoustic and BPP stimulation results matching with
nonreactive NST in pregnancy

 رباب آرامی، مریم مدرس
modarres@tums.ac.ir
Introduction & Objective: The property fetal health evaluation is the primary
goal of midwifery care. In embryos that have been reduced movement due to
hypoxia or asphyxia one of the key to maintaining or recovery the health of the
fetus is through the simple and most effective method. The accompaniment of
Vibroacoustic stimulation with NST to reduce the non-reactive fetal rate and
duration of the test was proposed. The aim of this study was to evaluate the
results of these two tests with BPP which is time-consuming and costly. Forty
pregnant women who had non-reactive NST results were recruited in this clinical
trial. The inclusion criteria were: gestational age≥32 weeks; single pregnancy;
cephalic presentation; lack of labor pain; lack of fetal malformations; no smoking;
and no medications which cause depression in fetus. We used electric brush for
three seconds on the women's abdomen near the fetus' skull. Then NST was
continued for ten minutes. If we observed two accelerations which lasted at least
15 seconds we considered the result to be reactive. The results were compared
with the results of the biophysical profile. After stimulation the rate of nonreactive results reduced from 40 to 12 cases (95%). In most of the participants
(42.8%) who responded to vibroacoustic stimulation the reaction occurred in
less than 15 seconds. The average time of the test was 5.5 minutes. Most of the
participants (95%) had normal biophysical profile score. There were no statistical
relationship between the results of vibroacoustic stimulation with age gestational
age and parity. Vibrational acoustic stimulation decreased the non-reactive
and test duration and the response of the embryo to vibrational stimulation
simultaneously with the NST showed similar results to BPP but the inexpensive
test the simple results of the fetal health were also obtained sooner.
Vibroacoustic testing fetal testing fetal heart rate monitoring
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بررسی تاثیرآموزش در دوران بارداری برآگاهی ،نگرش و انتخاب نوع
زایمان :یک مرور سیستماتیک
زهره میرکازهی ریگی *1سعیده دادپیشه *2فریده خاوری*3
mirkazehi1397@gmail.com

مقدمه :افزايش تصاعدي سزارين به يکي از معضالت مهم سيستم هاي بهداشتي و جمعيتي تبديل
گرديده است .فقدان آگاهي از عوارض سزارين و نگرش منفي نسبت به زايمان طبيعي ،از مهم ترين
علل افزايش تمايل زنان باردار نسبت به سزارين مي باشد .با توجه به نقش آموزش به عنوان یک عنصر
کلیدی در افزایش سازگاری با زایمان طبیعی و کاهش سزارین های غیرضروری مطالعه مروری حاضر
با عنوان بررسی تاثیرآموزش در دوران بارداری برآگاهی ،نگرش و انتخاب نوع زایمان انجام گردی د .
این بررسی از طریق پایگاه اطالعات عمومی جها د دانشگاهی ( SID: Scientific Information
 ،) Databaseپژوهشگاه اطالعات و مدارک علمی ایران ( ،)Irandocبانک اطالعات نشریات
کشور( )Magiranو پایگاه اطالعاتیPreguest، OVID، Embase، Psyc INFO، PubMed، :
 Cochrane، Web of Scienceو  Scopusو موتور جستجوی  Google Scholarبه طور
کامل انجام شد .بازه زمانی در انتخاب مقاالت از سال  1990تا ابتدای ژوئن  2019بو د و در نهایت
 14مقاله وار د مطالعه شدند.
 یافته ها :با توجه به نتایج این مطالعه می توان مزایای آموزش به مادران باردار را در چن د محور
به شرح زیر شمرد :افزایش آگاهی و دانش مادران باردار ،تغییر نگرش نسبت به انتخاب نوع زایمان،
کاهش میزان سزارین غیر ضروری ،کاهش اضطراب مادران باردار در طی زایمان ،افزایش خودکارآمدی،
عملکر د و تقویت قص د رفتار در آنها.
نتیجه گیری :با توجه به اثربخشي آموزش بر افزايش آگاهي ،نگرش و انتخاب نوع زايمان در زنان
باردار توصيه مي شو د به منظور کاهش رون د سزارين ،اين آموزش ها در کنار مراقبت هاي بارداري به
کليه زنان باردار داده شو د و از آنجا که عوامل اساسی متع ددی در زمینه نیاز به زایمان سزارین وجود
دارد ،بای د استراتژی های مختلف شامل بیمارستان دوستدار مادر ،توسعه پروتکل های استاندارد،
کالس های آمادگی برای مادران ،ماماها و متخصصین زنان ،کارگاه های آموزشی برای متخصصین و
ماماها بکار گرفته شود.
آموزش ،آگاهي ،نگرش ،نوع زایمان

 -1مربی مامایی ،گروه مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
 -2مربی فیزیولوژی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
 -3کارشناس ارش د مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهی د صدوقی یزد
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The effect of Group Discussion on anxiety and lifestyle in
women with gestational diabetes
اعظم باخته
bakhteh_a@yahoo.com
Introduction: women are likely to be involved in anxiety two times more than men.
One of the reasons for this increase is that stressors like pregnancy are specific for
women. Diabetes is the most common medical problems and one of considerable
anxiety for pregnant women. People react in different ways Stressful factors some
cite the compromise but in others it can lead to psychological disorders. The best
way to manage this condition is corrected lifestyle. Therefore this study was done
with the aim of evaluation the effect of group discussion on level of anxiety and
lifestyle of women with gestational diabetes. Methods: the present study was
done as a clinical trial on 60 primigravidas 2025- weeks referred to diabetes clinic
in the Kermanshah city were selected by convenience sampling method. Data
were collected on using personal data forms and Spiel Berger anxiety Inventory
questionnaire and Health-promoting lifestyle questionnaire in the three stages
of consultation before immediately after and one month after the intervention.
In addition to routine pregnancy care Sixth 90 min sessions of group discussion
courses were held during 6 week (once a week). The control group only received
routine pregnancy care anxiety score before the intervention and the end of
intervention were analyzed in all two groups. Data analysis was done using T-test
Tabs analysis.
Results: in this study the mean anxiety scores were not significantly different in
the two groups before the intervention but there were significant differences
in discussion group after the intervention (p<0001/). There was a decrease in
the mean anxiety score in discussion group after the intervention. Before the
intervention There was no significant difference between two groups in lifestyle
scores (P=0.098) but group discussion improved lifestyle (P<0.001) .
Conclusion: whereas there was a slightly increase in the control group. The results
of this study indicated that group discussion could reduce anxiety and given the
low cost and impact of this type counseling advice on improving the lifestyle of
women with gestational diabetes in their care can be used in diabetes centers
and clinics.
Keywords: Gestational Diabetes Lifestyle group discussion anxiety."
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بررسی اثربخشی رضایت جنسی و عملکرد جنسی در زنان نابارور
آرزو رضایی خیرآبادی * ، 1فرحناز گل کار *2
Farahnaz.Golkar@gmail.com

ناباروری یکی از مشکالت شایع در دنیای پزشکی امروز است  .ناباروری به عنوان یک بحران در
زندگی مشترک زوجین میتوان د بر جنبه های مختلف رابطه زناشویی از جمله رابطه جنسی و بدنبال
آن رضایت و عملکر د جنسی زوجین تاثیرگذار باش د  .مطالعه مروری حاضر با هدف بررسی رضایت و
عملکر د جنسی در زنان نابارور انجام ش د  .در این مطالعه تعدا د  50کارآزمایی بالینی به طریق جستجو
در پایگاه های الکترونیکی  SID ، Pubmed ، Google scholar ، science directو Mag
 Iranو همچنین جستجوی دستی در کتاب و پایان نامه های دانشجویی با استفاده از کلمات کلیدی
ناباروری  ،رضایت جنسی  ،اختالل عملکر د جنسی و رفتار جنسی گردآوری شدن د که از میان آن ها
 35کارآزمایی که در راستای اهداف مطالعه بودن د مور د بررسی قرار گرفتند .در این مطالعه مروری
مقاالتی که جنبه های مختلف عملکر د جنسی و رضایت جنسی در زمینه ناباروری را مور د مطالعه
قرار داده بودن د بررسی ش د  .اکثر نتایج نشان دادن د ناباروری و روندهای تشخیصی و درمانی آن باعث
اختالل عملکر د جنسی زنان شده و بر رضایت جنسی و عملکر د جنسی در رابطه زناشویی تاثیر منفی
دار د  .برآین د مطالعات نشان میدهن د که زنان نابارور مشکالت جنسی بیشتری را تجربه میکنن د و این
زنان دچار اختالل عملکر د بیشتری در روابط جنسی خو د هستن د .
ناباروری  ،اختالل عملکرد جنسی  ،رضایت جنسی  ،فعالیت جنسی

 -1عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بهبهان  ،خوزستان  ،ایران
 -2دانشجوی کارشناسی مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی  ،دانشگاه آزاد اسالمی
واحد بهبهان خوزستان  ،ایران
نویسنده مسئول مکاتبات :فرحناز گلکار  ،دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد بهبهان
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بررسی اثربخشی طب مکمل بر عالیم سندرم پیش از قاعدگی
آرزو رضایی خیرآبادی  ، 1فرحناز گل کار *2
Farahnaz.Golkar@gmail.com

درص د قابل توجهی از زنان در سنین باروری برخی مشکالت فیزیکی و خلقی مرتبط با قاعدگی به نام
سندرم پیش از قاعدگی را تجربه می کنن د  ،علل این سندرم پیچیده است و بر اساس آن روش های
درمانی مختلفی و ورزش های حمایتی تا جراحی تخمدان مطرح شده است  .ارائه دهندگان سالمت
در راستای کمک به زنان در جهت تصمیم گیری مناسب برای انتخاب بهترین درمان جایگزین و
مبتنی بر شواه د به اطالعات با کیفیت و مناسب نیاز دارن د  .هدف از این مطالعه بررسی آثار طب
مکمل بر کاهش شدت عالیم سندرم قبل از قاعدگی باش د  .در این مطالعه تعدا د  50کارآزمایی
بالینی به طریق جستجو در پایگاه های الکترونیکی SID ، Pubmed ، Google scholar ،
 science directو  Mag Iranو همچنین جستجوی دستی در کتاب و پایان نامه های دانشجویی
با استفاده از کلمات کلیدی سندرم پیش از قاعدگی  ،دارو های گیاهی و طب مکمل و واژه های التین
 Premenstrual Syndrome ، herbal Medicines ، complementary medicineو
 alternative medicineیافت ش د که از میان آن ها  34کارآزمایی انتخاب ش د در این میان
مطالعه تعدا د  5نوع مختلف گیاه دارویی در مطالعه مور د بررسی قرار گرفتن د  .اکثر این داروها دارای
ترکیبات آنتی اکسیدان بودن د که خاصیت ض د التهابی و ض د در د دارن د و در تسکین عالیم بالینی
 PMSمفی د می باشن د  .نتایج مطالعات نشان دا د شدت عالیم سندرم پیش از قاعدگی  ،با استفاده
از دارو های گیاهی ویتاگنوس ،گل مغربی  ،بابونه  ،اسطوخودوس و اسانس پوست پرتقال کاهش می
یاب د .
سندرم پیش از قاعدگی  ،طب مکمل  ،گیاه دارویی

 -1عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بهبهان  ،خوزستان  ،ایران
 -2دانشجوی کارشناسی مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
بهبهان  ،خوزستان  ،ایران
نویسنده مسئول مکاتبات :فرحناز گلکار  ،دانشکده پرستاری و مامایی  ،دانشگاه آزاد اسالمی
واحد بهبهان.
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تأثیر جینسینگ بر اختالل عملکر د جنسی زنان یائسه :یک کارآزمایی
بالینی تصادفی کنترل شده دوسوکور
مژگان میرغفورون 
د
mirghafourvand@gmail.com

با افزایش امی د به زندگی ،روز به روز جمعیت افرا د یائسه و سالخورده در حال رش د است .در این
دوران بیماری های مزمن و چندعاملی از شیوع باالیی برخوردارند؛ یکی از مسائلی که در این بین
کمتر مور د توجه قرار می گیر د مشکالت جنسی این شهروندان ارش د جوامع است .این مطالعه با
هدف تعیین تاثیر جینسینگ بر عملکر د جنسی (پیام د اولیه) و کیفیت زندگی و نشانه های یائسگی
(پیامدهای ثانویه) در زنان یائسه  45-60ساله ی مبتال به اختالل عملکر د جنسی انجام گرفت .این
کارآزمایی بالینی بر روی  62زن یائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر تبریز انجام
شد .مشارکت کنندگان با روش بلوک بندی تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تخصیص یافتند.
برای گروه مداخله  500میلی گرم جینسینگ دو بار در روز به مدت چهار هفته و برای گروه کنترل
پالسبو با دستور مصرف یکسان تجویز شد .پرسشنامه های شاخص عملکر د جنسی زنان ،کیفیت
زندگی زنان یائسه و پرسشنامه نشانه های یائسگی گرین قبل از مداخله و چهار هفته پس از اتمام
مداخله تکمیل شدند .اختالل عملکر د جنسی زنان براساس  FSFI>28تشخیص داده شد .از آزمون
های تحلیل کواریانس ،دقیق فیشر ،تی مستقل و مجذور کای برای مقایسه داده¬ها در بین دو گروه
استفاده شد :بین دو گروه از نظر مشخصات فردی-اجتماعی و نمرات پایه عملکر د جنسی ،کیفیت
زندگی و نشانه¬های یائسگی اختالف آماری معنی¬داری وجو د نداشت ( .)P>0.05در چهار هفته
بع د از مداخله ،میانگین نمره عملکر د جنسی کلی (Adjusted Mean Difference=6.32 95%
 )CI=3.48 to 9.16 P<0.001به طور معنی داری در گروه مداخله بیشتر از گروه کنترل ،میانگین
نمره کلی کیفیت زندگی ( )AMD=-20.79 95% CI= -25.83 to -15.75 P<0.001و نشانه های
یائسگی ( )AMD=-8.17 95% CI= -10.21 to -6.13 P<0.001به طور معنی داری کمتر از گروه
کنترل بود .نتایج این مطالعه نشان دا د که جینسینگ تأثیر قابل توجهی در بهبو د عملکر د جنسی،
ارتقای کیفیت زندگی و تخفیف نشانه¬های یائسگی دارد؛ لذا جینسینگ به عنوان یک گیاه مولتی
پتانسیل می توان د جایگزین مناسبی برای درمان¬های متداول امروزی در راستای ارتقای سالمت
زنان یائسه به کار گرفته شود.
جینسینگ ،یائسگی ،عملکر د جنسی ،کیفیت زندگی
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گرایم داشت روز میل ازدواج
 10تا  12مرداد 1398

بررسی تاثیر رایحه درمانی اسطوخودوس بر کیفیت ذهنی خواب در
زنان یایسه
فرزانه غالمعلیان
Fa.gholamalian@khuisf.ac.ir

اختالل خواب از شایع ترین مشکالت زنان است.یکی از درمان های جایگزین در این زمینه رایحه
درمانی می باشد .کارازمایی بالینی تصادفی دوسوکور همراه با گروه کنترل است که بر  ۷۶زن در
دوگروه  ۳۸نفری انجام شده است.گروه آزمون به مدت سه شب در هفته به مدت یک ماه دو قطره از
اسطوخودوس را بر روی یک گلوله پنبه ای از قبل خواب تا زمان بیدارشدن استشمام کرده و گروه
کنترل از داروتان آب مقطر استفاده کردن د در هردو گروه قبل و بع د از مداخله پرسشنامه اختالل
خواب پیتزبورگ تکمیل ش د .تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار  ۱۹ spssانجام شد .میانگین نمره
کیفیت ذهنی خواب در گروه کنترل نسبت به گروه شاه د اختالف معنا داری داشت نتایج حاصل
نشان دهنده تاثیر رایحه درمانی با اسطوخودوس بر
اسطوخودوس،رایحه درمانی ،اختالل خواب
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مروری بر اختالل عملکرد جنسی و عوامل مرتبط با آن در زنان مبتال
به سرطان دستگاه تناسلی
فرشته کالنتری
Fereshteh.kalantari.1351@gmail.com

رضایت جنسی شامل احساس خوب در مور د بدن خود ،عالقه به فعالیت جنسی ،نیاز به ارتباط با
شریک جنسی و توانایی به دست آوردن رضایت از فعالیت جنسی است .سرطان دستگاه تناسلی
و معالجات آن می توان د یک اثر بنیادی و اساسی بر روی فعالیتهای جنسی در تمام مراحل سیکل
پاسخ جنسی و بر روی تصویر بدنی داشته باشد .زمانی که سرطان تشخیص داده می شو د زنان
معموال متحمل فراین د درمان و گاهی جراحی می شوند .در سرطان های ژنیکولوژیک و پستان،
اختالل عملکر د جنسی افراد ،منجر به بیشترین استرس در بیماران ،از زمان تشخیص تا سرتاسر
دوره طوالنی مدت پیگیری می شود .این مطالعه با هدف مروری بر اختالل عملکر د جنسی و عوامل
مرتبط با آن در زنان مبتال به سرطان دستگاه تناسلی انجام شد .این پژوهش از نوع مطالعه مروری
نقلی می باشد .جهت جمع آوری اطالعات ،با استفاده از Meshکلی د واژه های مرتبط استخراج
ش د و جستجو در پایگاه های اطالعاتی Google scholar، SID ،Web of science ،WHO
 Pubmedبا استفاده از کلی د واژه های رضایت جنسی ،اختالل عملکر د جنسی ،سرطان ،دستگاه
تناسلی و معادل انگلیسی آنها (Sexual satisfaction cancer genital system sexual
 )function disorderانجام شد .مقاالت از سال  2007تا  2018انتخاب شد .معیار ورو د مطالعات
مقطعی مرتبط با موضوع بود .تعدا د  25مقاله جستجو ش د و در نهایت تعدا د  20مقاله جهت نگارش
مقاله مور د استفاده قرار گرفت یافته های این مطالعه بر اساس انواع اختالل عملکر د جنسی در
چهار طبقه سازماندهی شد .طبقه اول :اختالالت میل جنسی (،) Sexual Desire Disorders
طبقه دوم :اختالالت برانگیختگی (تحریک) جنسی ( ، )Sexual Arousal Disordersطبقه سوم:
اختالالت ارگاسم ( )Orgasmic Disordersو طبقه چهارم :اختالالت در د جنسی (Genito-
 .)Pelvic PenetrationPain Disordersنتایج مطالعات ما حاکی از این بو د که در تمامی
سرطانهای دستگاه تناسلی زنان ،بیشترین اختالل عملکر د جنسی مربوط به بع د تمایالت جنسی
است .همچنین عوامل مرتبط با اختالل عملکر د جننسی در این زنان شامل ناحیه مبتال به سرطان،
شدت بیماری ،انواع درمان های مور د استفاده (شیمی درمانی ،هورمون درمانی ،پرتو درمانی) و نیز
نوع جراحی (هیسترکتومی یا ماستکتومی) و ویژگی های شخصیتی فر د می باشد .بر اساس یافته
های این مطالعه می توان نتیجه گرفت که بیشتر افرا د مبتال به سرطان از اختالل عملکر د جنسی
رنج می برند ،بنابراین بررسی انواع اختالالت عملکر د جنسی و عوامل مرتبط با آن ها در این زنان
امری مهم و ضروری است تا بتوان بر اساس آن ها مداخالت الزم را برای بهبو د اختالل عملکر د جنسی
افرا د مبتال طراحی کرد.
رضایت جنسی ،اختالل عملکرد جنسی ،سرطان ،دستگاه تناسلی
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مقايسه راهکارهای مقابله ای و تابآوري در افرا د سوءمصرف كننده
موا د و افرا د عادي در شهر شيراز
دکتر زینت ایازی وانانی
mojtababakhshande61@yahoo.com

مقايسه راهکارهای مقابله ای و تابآوري در افرا د سوءمصرف كننده موا د و افرا د عادي در شهر شيراز
ی-مقایسه ای ،نمونه آماری شامل  80نفر ( 40نفر افرا د سوءمصرف
روش پژوهش در این مطالعه عل 
كننده موا د و  40نفر افرا د عادی) بو د که با روش خوشه ای انتخاب و از نظر ویژگی های جمعیت
شناختی با یکدیگر همتا شدند .داده ها به کمک پرسشنامه راهکار های مقابله ای کارور ( )1989و
مقیاس تابآوری بزرگساالن ( )2003جمع آوری گردی د و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t
مستقل استفاده شد .نتایج تحلیل ها نشان دا د که تفاوت معنی داری بین راهکارهای مقابله ای مساله
مدار ،هیجان مدار و اجتنابی بین افرا د مبتال به سوء مصرف موا د و افرا د عادی وجو د دارد .همچنین
از جمله نتایج این پژوهش وجو د سطح باالتری از تاب آوری در افرا د عادی نسبت به افرا د مبتال به
سوء مصرف موا د می باشد .از دیگر نتایج این پژوهش وجو د رابطه مستقیم و معنادار میان راهکارهای
مقابله ای و سطح تاب آوری میان هر دو گروه بود .بر این اساس می توان نتیجه گیری کر د راهکارهای
مقابله ای به عنوان تالش افرا د در غلبه بر مسایل ضمن آنکه موجب کاهش تنیدگی در فر د میشود،
در ارتباط مستقیم با قدرت تابآوری آنها قرار دارد.
راهکارهای مقابله ای ،تابآوري ،افرا د سوءمصرف كننده موا د  ،شیراز.
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بررسی تاثیر مشاوره جنسی در دوره پس از زایمان بر خودکارآمدی
جنسی در زنان نخست زا
زهرا پهلوانی شیخی
pahlavani_86@yahoo.com

اختالالت جنسی یکی از شایع ترین شکایات زنان در دوره پس از زایمان است .خودکارآمدی جنسی
یک عامل تاثیر گذار بر روی فعالیت جنسی می باشد .این پژوهش با هدف بررسی تاثیر مشاوره
جنسی بر خودکارآمدی جنسی در زنان نخست زای مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر
زاهدان انجام شد .این پژوهش به صورت کارآزمایی بالینی و بر روی  94زن نخست زای مراجعه
کننده به مراکز بهداشتی زاهدان انجام گرفت .افرا د به صورت تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل
تقسیم شدند .برای گروه مداخله سه جلسه مشاوره جنسی برگزار گردی د اما گروه کنترل تنها آموزش
های روتین دوره پس اززایمان را دریافت کردند .جهت گر د آوری داده ها از پرسشنامه خو د کار آمدی
جنسی استفاده شد .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  spssنسخه  21و آزمون های
تی زوجی و تی مستقل انجام شد .سطح معناداری کمتر از  0/05در نظر گرفته شد .میانگین نمره
خودکارآمدی در گروه مداخله از  13/06± 5/558به  17/98±5/519تغییر کر د که افزایش معنی
داری را نشان دا د ( .)=p 0/001این تغییر در میانگین نمره خودکارآمدی در گروه کنترل از 5/473
 14/85±در قبل از شروع پژوهش به  14/53± 5/819در هفته  8پس از زایمان بو د که تفاوت آماری
معنی داری مشاهده نش د ( .)=0p/075مشاوره جنسی به زنان در دوره پس از زایمان می توان د باعث
افزایش خو د کارآمدی جنسی درآنان شود.
مشاوره جنسی ،خودکارآمدی جنسی ،دوره پس از زایمان ،زنان نخست زا
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بررسی فراوانی عوامل مرتبط با سزارین و نظرات عاملین زایمان و
مادران و همسرانشان درباره آن در بیمارستانهای دولتی شهر تهران
سیده طاهره میرموالیی
mirmolaei@tums.ac.ir

سزارین عمل جراحی است که می توان د برای مادر و نوزا د عارضه داشته باشد .سازمان جهانی بهداشت
سزارین را بین  5تا  % 15توصیه می کن د اما میزان آن در ایران در طی سال های اخیر حدو د  50%بوده
است .لذا هدف از این پژوهش تعیین فراوانی عوامل مرتبط با سزارین و نظرات عاملین زایمان و مادران
و همسرانشان درباره آن در بیمارستان های دولتی شهر تهران بود .این پژوهش یک مطالعه توصیفی -
تحلیلی و مقطعی بو د که در  18بیمارستان دولتی شهر تهران انجام شد .مشارکت کنندگان با استفاده
از نمونه گیری طبقه ای و سهمیه ای شامل  565مادر دارای زایمان طبیعی و یا سزارین 417 ،نفر از
همسرانشان 109 ،نفر از ماماهای شاغل در لیبر و  59نفر از رزیدنت ها و متخصصین زنان بودند .ابزار مورد
استفاده پرسشنامه ای شامل مشخصات دموگرافیک ،عوامل طبی سزارین و عوامل غیر طبی آن (نظر و
نگرش مشارکت کنندگان به نوع زایمان) بود .داده ها با استفاده از روش های آماری توصیفی و آزمون های
کای اسکوئر ،تست دقیق فیشر و رگرسیون لجستیک و نرم افزار  SPSSنسخه  20مور د تجزیه و تحلیل
قرار گرفت .نتایج نشان دا د که یک پنجم سزارین ها تکراری بود 13.5% .از علل طبی سزارین ثبت شده
در پرونده با نظر مامای مشاهده گر تطابق نداشت .مادران در هر دو گروه زایمان طبیعی و سزارین ،زایمان
طبیعی را ترجیح می دادن د اما اکثریت آن ها علت انتخاب نوع زایمان خو د را نظر یا موافقت پزشک یا ماما
با آن می دانستند .بین دو گروه مادران با زایمان طبیعی و زایمان سزارین ،از حیث نگرش به روش زایمان،
عوامل موثر بر تصمیم گیری انتخاب نوع زایمان ،تصور در مور د زایمان طبیعی و سزارین ،زایمان پیشنهادی
به نزدیکان ،نوع زایمان دلخواه و پیشنها د اطرافیان ،اختالف معنا دار آماری وجو د داشت ( .)P<0.05در
تحلیل رگرسیون لجستیک ،بیشترین متغیرهای اثرگذار در انجام سزارین ،بیمارستان آموزشی ،سطح بد
و متوسط کیفیت و امکانات زایشگاه برای انجام زایمان طبیعی و مادران دارای اطالعات پزشکی بودند.
اکثریت همسران مادران (شوهران) زایمان طبیعی را ترجیح می دادن د اما معتق د بودن د که زایمان طبیعی
باعث صدمه به عملکر د جنسی زنان می شو د  ،سزارین از سوی افرا د با طبقه اجتماعی باالتر انتخاب می
شو د و تمایل مادر ،تعیین زمان تول د و توصیه دوستان در انتخاب روش سزارین موثر است .اکثریت ماماها
و متخصصین زنان ،زایمان طبیعی را روش ارجح می دانستن د اما اکثریت متخصصین انجام سزارین را به
دختر خو د توصیه می کردند .اکثریت ماماها باور داشتن د سزارین برای نوزا د به اندازه زایمان طبیعی ایمن
است .همچنین اکثریت ماماها سزارین را موجب کاهش بی اختیاری ادرار و مدفوع نمی دانستن د در حالی
که اکثریت متخصصین زنان نظرشان برعکس نظر ماماها بود .نتایج این پژوهش نشان دا د که بای د به دلیل
وجو د نگرش های نادرست منفی هم در مادران و همسرانشان و نیز در ماماها و متخصصین زنان نسبت
به زایمان طبیعی و سزارین ،در دوران بارداری و نیز در دوران تحصیل به آن ها آموزش صحیح دا د و
نگرش های غلط بویژه در خصوص زایمان طبیعی را برطرف کرد .بدیهی است که این امر با ارائه درست
کالس های آمادگی برای زایمان برای مادران و همسران و نیز انجام زایمان فیزیولوژیک در بیمارستان های
آموزشی با راه اندازی بخش زایمان کم خطر جدا از بخش زایمان پرخطر قابل انجام است.
زایمان طبیعی ،سزارین ،مادران ،همسران ،ماما ،متخصص زنان ،عوامل طبی و غیرطبی سزارین
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تاثیر مشاوره گروهی تدابیر تغذیه ای طب ایرانی بر کیفیت زندگی
زنان در دوران یائسگی
د جهانی شوراب
ناهی 
jahanishn@mums.ac.ir

عوارض ناشی از کاهش استروژن در دوران یائسگی اثرات منفی بر کیفیت زندگی زنان دارد .هورمون
درمانی از درمان های معمول برای بهبو د برخی عالئم ناخوشاین د این دوره و ارتقای کیفیت زندگی
زنان در دوره یائسگی است .رعایت تدابیر تغذیه ای مبتنی بر طب ایرانی از راهکارهای پیشنهادی
برای بهبو د یا تسکین این عوارض است و بدلیل وجو د ریشه های فرهنگی و فقدان عوارض دارویی
از پذیرش باالیی در جامعه زنان برخوردار است .از این رو مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر مشاوره
گروهی تدابیرتغذیه ای طب ایرانی بر کیفیت زندگی زنان یائسه انجام شده است این مطالعه از نوع
کارآزمایی بالینی دو گروهه است که در سال 1397بر روی 57زن یائسه به روش نمونه گیری چند
مرحله ای انجام شد .از بین مراکز پنج گانه بهداشتی -درمانی مشهد ،ابتدا مرکز بهداشتی  -درمانی
شماره  2و از بین مراکز خدمات جامع سالمت شماره دو  ،بصورت تصادفی دو مرکز خدمات جامع
سالمت چهارده معصوم و امام حسن(ع) بترتیب به عنوان مرکز آزمون و کنترل انتخاب شدند.
انتخاب زنان بصورت در دسترس از بین مراجعین واج د شرایط این مراکز انجام شد .برای گروه
آزمون ،مشاوره گروهی تدابیر تغذیه ای طب ایرانی طی سه جلسه 60-90دقیقه ای به فاصله یک
هفته انجام شد.گروه کنترل نیز مراقبت های معمول مرکز بهداشت را دریافت می کردند .جمع آوری
داده ها از طریق فرم مشخصات فردی -مامایی ،پرسشنامه های استاندار د کیفیت زندگی زنان یائسه،
افسردگی و اضطراب بک ،حمایت اجتماعی کاسدی ،مزاج شناسی و چک لیست رعایت تدابیر تغذیه
ای انجام شد .شرکت کنندگان در گروه آزمون از طریق تماس تلفنی و با چک لیست رعایت تدابیر
تغذیه ای پیگیری می شدند .فرم مشخصات فردی -مامایی و پرسشنامه حمایت اجتماعی کاسدی و
مزاج شناسی در ابتدای پژوهش و پرسشنامه های استاندار د کیفیت زندگی زنان یائسه ،افسردگی و
اضطراب بک ،قبل و دو ماه بع د مداخله توسط هر دو گروه تکمیل شدند .پس از جمعآوری داده¬ها،
تجزیه تحلیل با استفاده نرم افزار (spssنسخه )24و آزمون های آماری تی مستقل ،کای دو ،من
ویتنی و ویلکاکسون انجام شد .سطح معنی داری  <0p/05در نظر گرفته شد .نتایج نشان دا د دو گروه
از نظر مشخصات دموگرافیک و مزاج شناسی همگن بوده و از نظر نمره کیفیت زندگی ،قبل از مداخله،
اختالف آماری معنی داری نداشتن د ( .)p<0/05آزمون تی مستقل بع د از مداخله ،تفاوت آماری معنی
داری در تغییرات نمره کیفیت زندگی بین گروه مداخله نسبت به کنترل نشان دا د (.) <0p/001
نتایج این مطالعه ،صرفا از تاثیر مشاوره گروهی تدابیرتغذیه ای طب ایرانی بر کیفیت زندگی زنان در
دوران یائسگی حمایت میکند.
مشاوره ،طب ،تغذیه ،یائسگی ،کیفیت زندگی
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گرایم داشت روز میل ازدواج
 10تا  12مرداد 1398

چالش های مشاوره ای مرتبط با حاملگی ناخواسته
دکتــر زهــره شــاه حســینی ،1دکتــر زینــب حمــزه گردشــی ،1دکتــر صغــری خانــی ،1ســمیه
کریمــی ولوجایــی*2
midwife9595@gmail.com

بحران حاملگی ناخواسته با عواقب قابل توجهی برای سالمت زنان و کودکانشان همراه می باشد.
مشاوره به زنان با بارداری ناخواسته می توان د به کاهش عوارض ناشی از این معضل سالمتی کمک
نماید .هدف از این مطالعه ،مروری بر چالشهای مشاوره ای در حاملگی های ناخواسته است .در
این مطالعه مروری ،جستجوی مقاالت با استفاده از  Meshو کلیدواژه های Unintended،
 Unwanted، Mistimed، Pregnancy، Counseling، Educationو یا معادل فارسی آن
ها در پایگاه های  WHO، SID، Pub Medو  Google Scholarانجام شد47 .مقاله مرتبط یافت
ش د که  13مقاله به دلیل تکراری بودن و یا عدم ارتباط موضوعی با مساله مور د پژوهش در مراحل
غربالگری عنوان ،چکیده و یا متن کامل حذف شدند .در نهایت  2مقاله فارسی و  32مقاله انگلیسی
وار د این مطالعه مروری شد .چالش های مشاوره ای مرتبط با حاملگی ناخواسته به سه دسته تقسیم
می شود :دسته اول :چالش های اصول مشاوره ای مرتبط با ارائه دهنده خدمت (شفاف سازی ارزش
ها برای مشاوران ،ارائه اطالعات دقیق و گوش دادن فعال)  ،دسته دوم :چالش های اصول مشاوره ای
مرتبط با م ددجو (چالش بین قبول فرزند ،مادر شدن و نهایتا نگرانی و ترس های سقط جنین) ،دسته
سوم :چالش های مرتبط با محیط مشاوره ای و مهارت های ارتباطی (ایجا د یک فضای آرام ،دانستن
تن صدا و زبان بدن و استفاده از سواالت با پایان باز) با توجه به اینکه حاملگی ناخواسته یک بحران
در زندگی زنان است ،بنابراین نیاز است تا ارائه دهندگان خدمات بهداشتی به طور اختصاصی برای
ارائه مشاوره به زنانی که بارداری ناخواسته دارن د ،تعلیم ببینن د و زنان با ارائه اطالعات دقیق و حمایت
از جانب مشاور تمامی گزینه ها را بررسی نمایند .امی د است با اتخاذ راهبردهای موثر بتوان حمایت
مناسب از زنان با بارداری ناخواسته انجام شو د تا بتوانن د بهترین تصمیم ها را براساس ارزش های خود
و موقعیت های زندگی شان در پیش بگیرند.
حاملگی ،ناخواسته ،مشاوره ،آموزش

 -1مرکز تحقیقات سالمت جنسی و باروری ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،دانشکده پرستاری
و مامایی نسیبه ،ساری ،ایران
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده
پرستاری و مامای نسیبه ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران
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د سقط درمانی
مروری بر اصول مشاوره در بیماران کاندی 
دکتــر زهــره شــاه حســینی ،1دکتــر صغــری خانــی ،1دکتــر زینــب حمــزه گردشــی ،1ســمیه
کریمــی ولوجایــی*2
midwife9595@gmail.com

سقط درمانی یکی از رویدادهای منفی بارداری است که با تاثیر بر جنبه های مختلف زندگی فر د و
آسیب های جسمی و روانشناختی نظیر اضطراب و افسردگی ،کیفیت زندگی فر د را کاهش می دهد.
مشاوره به بیماران کاندی د سقط درمانی می توان د به کاهش عوارض ناشی از این معضل سالمتی کمک
نماید .هدف از این مطالعه ،مروری بر اصول مشاوره ای در بیماران کاندی د سقط درمانی است .در
این مطالعه مروری ،با استفاده از  Meshو بازیابی کلیدواژه ها ی Legal Abortion، Abortion
 Therapy، Counseling، Educationو یا معادل های فارسی آن ها و با جستجو در پایگاه های
 WHO، SID، Pub Medو  Google Scholarانجام شد33 .مقاله مرتبط یافت ش د که  8مقاله
به دلیل تکراری بودن و یا عدم ارتباط موضوعی با مساله مور د پژوهش در مراحل غربالگری عنوان،
چکیده و یا متن کامل حذف شدند .در نهایت  2مقاله فارسی و  23مقاله انگلیسی وار د این مطالعه
مروری شد .اصول مشاوره ای در بیماران کاندی د سقط درمانی شامل :ارائه اطالعات پزشکی در مورد
سقط و روش های آن و عوارض جسمی حاصل از آن ،بررسی نگرانی ها و ابهامات بیماران و رفع آن
ها ،ارائه راهکارهای برای مقابله با خلق منفی ،مشاوره مشکالت روانی بع د از سقط و اطمینان و اعتماد
بخشی جهت دریافت خدمات مشاوره ای بع د از سقط می باشد .با توجه به اینکه سقط درمانی ،با
تاثیر بر جنبه های فردی و اجتماعی زندگی فر د منجر به کاهش کیفیت زندگی زنان می شود .امید
است با ارائه اصول خدمات مشاوره ای در بیماران کاندی د سقط درمانی و انجام مشاوره های پیگیرانه
کیفیت زندگی زنان را بهبو د بخشید.
سقط درمانی ،سقط قانونی ،مشاوره

 -1مرکز تحقیقات سالمت جنسی و باروری دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،دانشکده
پرستاری و مامایی نسیبه ،ساری ،ایران
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده
پرستاری و مامای نسیبه ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران
50

سالمت زنان و خانواده ( زنان و مامایی)

گرایم داشت روز میل ازدواج
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بررسی تاثیر مشاوره راه حل محور به شیوه گروهی بر نگرانی زنان
باردار:یک مطالعه کار آزمایی بالینی تصادف
راضیه کرابی
raziyehkarrabi@gmailcom

حاملگی و مادر شدن از وقایع لذت بخش و تکاملی زندگی زنان محسوب می شود .اغلب با استرس
و نگرانی های متع ددی همراه است .یکی از مناسب ترین مداخالت برای کاهش نگرانی و افزایش
قدرت تصمیم گیری زنان باردار مشاوره است .این مطالعه با هدف تعیین تاثیر مشاوره راه حل محور
به شیوه گروهی بر نگرانی زنان باردار انجام شد .این کارآزمایی بالینی بر روی  108خانم بادرار ،با
سن بارداری  6تا  19هفته و نمره نگرانی ≥  55از اردیبهشت تا شهریور سال 1397در دانشگاه علوم
پزشکی سبزوار و مرکز مشاوره مامایی ریحانه بهشتی اجرا شد .افرا د با استفاده تصادفی سازی به حجم
بلوک  4تایی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند،که گروه مداخله )مشاوره راه حل محور در 5
جلسه) و گروه کنترل مراقبتهاي دوران بارداري(آموزشهای بهداشت فردی و روان ،جنسی،تغذیه).....،
قرار گرفتند .اطالعات دموگرافیک و مامایی قبل از مداخله تکمیل شد .نگرانی های زنان باردار قبل،
بعد ،و دو ماه بع د از مداخله با نسخه فارسی پرسشنامه نگرانی کمبریج بررسی شد .داده ها با استفاده
از آزمون های تی مستقل،کای دو ،تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر ،میانگین و انحراف معیار در دو
گروه مقایسه شد ).درهمه آزمونها =p-value 0/05در نظر گرفته شد) .میانگین نمره نگرانی قبل از
شروع مطالعه در گروه مداخله برابر با ( )58/9±5/59و در گروه کنترل ( )58/8±4/37بود .این مقادیر
بع د از مداخله به ترتیب در گروه مداخله و کنترل برابر با  34/6 ±13/3و  57/7±8/78و دو ماه بعد
از مطالعه  31/1±10/1و  54/6±10/9بود .تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نشان دا د که نگرانی
زنان باردار در مور د زایمان و سالمت جنین ،سالمت مادر و روابط خانوادگی از پیش آزمون به پس
آزمون و پیگیری در گروه مداخله در مقایسه با کنترل کاهش معنا داری داشته است( )<0p/01اما
در زمینه مسائل اقتصادی و اجتماعی مشاوره کمک چندانی نکرده است ( )=p 0/563مشاوره راه حل
محور شیوه موثر برای کاهش نگرانیهای زنان باردار در زمینه سالمت جنین و مادر و روابط خانوادگی
و زایمان می باش د و می توان د درکنار مراقبت های بارداری مور د استفاده قرار گیرد.
مشاوره ،زنان باردار ،آموزشهای بارداری ،روان درمانی ،گروه ،کارآزمایی تصادفی با گروه کنترل
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بررسی تاثیر مشاوره در منزل بر سبک زندگی زنان یائسه و
همسرانشان
سیده طاهره میرموالیی
mirmolaei@tums.ac.ir

منوپوز و آندروپوز در زنان و مردان دارای عوارضی است که این عوارض به همراه عوارض بیماری
های مزمن غیر واگیر خاص زنان و مردان در این سنین می توان د بر روی سالمت جسمانی و روانی
آن ها تاثیر بسزایی داشته باشد .اصالح سبک زندگی می توان د در کاهش و بهبو د این عوارض و حتی
در پیشگیری از آن ها کمک کننده باشد .لذا هدف این مطالعه اصالح سبک زندگی زنان یائسه و
همسرانشان از طریق ارائه جلسات مشاوره ای در منزل بود .این مطالعه از نوع مطالعات مداخله ای
بو د که درآن تعدا د  120زوج از زنان یائسه و همسرانشان که به عنوان خانوار ،تحت پوشش مراکز
بهداشتی درمانی محمدیه شهر همدان بودند ،شرکت داشتند .آن ها توسط رابطین بهداشتی به
پژوهشگر معرفی شدن د و از بین  250زوج به طورتصادفی انتخاب شدن د و باز به طور تصادفی به دو
گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند .مداخله شامل  5جلسه یک ساعته مشاوره در منزل زوجین بود.
ابزار این پژوهش پرسشنامه استاندار د سبک زندگی پروفسور وایت ( )1993از دانشگاه نیوکاسل بود
که با انجام روایی محتوا و تعیین پایایی با روش آزمون – آزمون مج د د مور د تایی د قرار گرفت .درجلسه
اول پیش از شروع مشاوره ،پیش آزمون انجام ش د و سپس مشاوره در طی  4جلسه با هماهنگی با
زوجین برای زمان جلسات (به فواصل  4تا  7روز) اجرا شد .موضوعات مختلف سبک زندگی در طی
این جلسات مور د مشاوره قرارگرفت و  2ماه پس از جلسه چهارم پس آزمون اول انجام ش د و پس از
آن جلسه پنجم که مروری بر کلیه موضوعات مشاوره ای قبل و انجام مشاوره بر حسب نیاز زوجین
بو د برگزار شد .پس آزمون دوم نیز  2ماه بع د از جلسه پنجم برگزار شد .داده ها با استفاده از آمار
توصیفی و آزمون های مک نمار ،تی زوجی ،ویلکاکسون ،تی مستقل و کای اسکوئر و با استفاده از نرم
افزار  SPSSمور د تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج نشان دا د که بین دو گروه مداخله و کنترل هم
در زنان یائسه و هم در همسرانشان با وجو د یکسان بودن در قبل از مداخله ،پس از مداخله در هر دو
پس آزمون اول و دوم نسبت به قبل ،در متغیرهای سبک زندگی شامل وضعیت تغذیه ،فعالیت بدنی،
استفاده از نور آفتاب ،ساعات و وضعیت خواب ،اوقات فراغت ،خو د درمانی ،استفاده از خدمات درمانی،
روابط جنسی ،ارتباط با همسر و رضایت از همسر اختالف معنا دار آماری وجو د داشت (.)0.000=P
تنها در متغیر مصرف سیگار اختالف معنا دار آماری یافت نشد .با توجه به تاثیر مشاوره بر اصالح
سبک زندگی ،می توان پیشنها د کر د که خدمات مشاوره ای به زنان منوپوزو مردان دچار آندروپوز به
ویژه به صورت ارائه در منزل طراحی و به اجرا درآی د تا بتوان به سالمت این قشر رو به رش د جامعه و
کاهش هزینه های تامین سالمت آن ها کمک کرد.
مشاوره ،مشاوره در منزل ،سبک زندگی ،زنان یائسه ،همسران زنان یائسه ،منوپوز ،آندروپوز
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Determination of the Effect of SexualAssertiveness Training on
Sexual Health in Married Women: A Randomized Clinical Trial
Fatemeh Sayyadi
sayyadif92@gmail.com
Sexual health is a state of physical mental and social well being in relation
to sexuality. Sexual assertiveness is a person’s ability to meet sexual needs.
Considering limited sexual information of women and the taboo nature of talking
about sexual needs the purpose of this study is to evaluate the effectiveness of
the sexual assertiveness training on sexual health This randomized clinical trial
assignment parallel study with a control group was performed in September and
October 2016 on 60 married women referred to Imam Reza Health Center in
Mashhad. The sample size was estimated to be 30 subjects per group. Instruments
included demographic characteristics sexual assertiveness and sexual health
questionnaire. The pretest was completed in two groups at the beginning of
the study and post test was done for both groups 1 week after educating the
experimental group. Descriptive statistic tests included Chi square t test and paired
t test and one way analysis of variance. A p value less than 0.05 was considered
to be statistically significant. The two intervention and control groups showed no
significant difference in terms of sexual health level before starting the study (t 58
= 0.854 p > 0.05). After the study based on the independent t test the two groups
showed significant differences (t 58 = −4.077 p ˂ 0.001). C Sexual assertiveness
training can improve women’s sexual health. Considering the lack of research in
this area and due to the effect of mutual understanding of couples on emotional
and sexual issues further research is necessary for this field.
Assertiveness Iran sex education sexual health
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بررسی تاثیر مداخله ی اموزش سبک زندگی سالم به منظور ارتقاء
فعالیت جسمانی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی تحت
پوشش مرکز بهداشت ثامن در سال 1397
مرجان کاظمی*
mums.ac.ir@kazemim1

فعالیت جسمانی و ورزش کردن  ،رفتار بهداشتی مهم برای پیشگیری از ابتال به بیماری و مرگ و میر
وجود دارد .مطالعات
بوده و ارتباط مثبتی بین فعالیت جسمانی منظم و ارتقای سطح روانی و جسمی 
حد الزم است .همچنین زنان از بیماریهایی رنج
نشان میدهد ،فعالیت جسمانی در زنان کم تر از 
برند که با عدم فعالیت جسمانی مرتبط میباشد .مداخالت آموزشي سالمت ،در ارتقاء اين رفتار
می 
موثر است .مطالعه حاضر ،جهت بررسی تاثیر مداخله ی آموزش سبک زندگی سالم به منظور ارتقاء
فعالیت جسمانی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی تحت پوشش مرکز بهداشت ثامن در سال
1397انجام شد";".اين مطالعه مداخله اي در سال  1395بر روي  180نفر از زنان مراجعه کننده به
افراد ب ه روش تصادفي در دو گروه آزمون و
مراكز بهداشتي درماني مرکز بهداشت ثامن انجام شد .
ادهها توسط پرسشنامه جمعيتشناختي ،پرسشنامه نظريه رفتار برنامهريزي
كنترل تقسيم شدند .د 
خود مراقبتی فردی و يك برنامه سه
گرد آوری گردید .مداخله شامل سه جلسه آموزش برنامه 
شده ،
ماهه فعاليت بدني بود .تجزيه و تحليل داده ها توسط نرمافزار آماري ( SPSSنسخه  )19انجام شد.
خود مراقبتی،
ميزان  pكمتر از  0/05معني دار در نظر گرفته شد .اجراي برنامه آموزشي بر اساس 
باعث ارتقاء سازههاي نگرش نسبت به رفتار ،ادراك كنترل رفتاري ،قصد ،فعاليت بدني و كاهش
شاخص هزينه فيزيولوژي در گروه آزمون در  3ماه پس از مداخله شد .)<0p/05( .اما در گروه كنترل
وجود نداشت .)p<0/05( .مداخله آموزشي باعث ارتقاء فعاليت بدني و كاهش
هيچ تغيير معناداري 
شاخص هزينه فيزيولوژي در زنان مي شود .همچنين طراحي و ارزشيابي برنامههاي آموزشي در زمينه
افزايش رفتارهاي بهداشتي در اين گروه هدف ،ضروري است.
فعالیت بدنی ،برنامه آموزشی ،خو د مراقبتی ،سبک زندگی سالم

کارشناس مامایی ،مرکز بهداشت ثامن ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،ایران
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مداخالت موثر بر بهبو د کیفیت زندگی زنان در دوران گذار به
یائسگی :یک مطالعه ی مروری
فاطمه افشاری
www.f.afshar34@yahoo.com

با توجه به اینکه کیفیت زندگی زنان یائسه ،یک مسئله مهم بهداشتی مور د توجه در جوامع مختلف و
یکی از اهداف اساسی مراقبت هاي بهداشتی در این دوران است ،لذا مطالعه مروری حاضر با هدف
بررسی مداخالت موثر بر بهبو د کیفیت زندگی زنان در دوران گذار به یائسگی انجام شد .در این مطالعه
مروری بانک های اطالعاتی  Scopus ، Cochran ، Ovid ، Science direct ، Pubmedو ISI
و  Google Scholar، SID ، Magiranبا کلی د واژه های menopause, Quality of Life
,,Psychological interventions, Exercise programs,Self-care,social support
یائسگی,کیفیت زندگی ,مداخالت روانشناختی ,برنامه های ورزشی ,خودمراقبتی  ,حمایت اجتماعی
از زمان مشاهده تا اوریل  2019جستجو شدند .بر اساس معیارهای ورو د  22مقاله وار د مطالعه شدند
که این مقاالت از نظر روش و محتوای آموزشی مور د بررسی قرار گرفتند .در جستجوی اولیه از پایگاه
های اطالعاتی ذکر شده  3084مقاله شناسایی شدند .پس از حذف مقاله های تکراری 574 ،مقاله
باقی ماندن د که از نظر چکیده و عنوان مور د بررسی قرار گرفتن د و در این مرحله نیز  537مقاله که
از نظر عنوان و چکیده با هدف و معیارهای ورو د به مطالعه تطابق نداشتند ،حذف شدن د و  37مقاله
وار د مرحله ارزیابی متن کامل شدن د و از نظر شرایط ورو د به مطالعه در متن کامل مور د بررسی قرار
گرفتند .در این مرحله نیز  15مقاله به دالیلی نظیر عدم بررسی کیفیت زندگی زنان توسط ابزار
استاندار د و یا عدم شرح کامل مداخله حذف شدند .در نهایت  22مقاله با احراز تمامی شرایط ورو د به
مطالعه مور د بررسی قرار گرفتند .مشخصات این مقاالت بر اساس تاریخ انتشار آن ها در جدولی که
شامل نام نویسنده اول مقاله ،سال انتشار و موضوع اصلی یا یافته های مطالعه بود ،درج شد .در مرحله
بعدی پس از مطالعه دقیق مقاله و بررسی مداخالت به کار گرفته در آن ،مقاالت در چهار حیطه برنامه
های آموزشی به همسر و گروه حمایتی ،مداخالت مرتبط با ارتقای فعالیت های فیزیکی ،مداخالت
مرتبط با ارتقای خودمراقبتی و مداخالت روانشناختی تقسیم بندی شدند .این مطالعات به تفصیل
در بخش یافته ها مور د بررسی قرار گرفته اند .همچنین بررسی پرسشنامه هایی که در این مطالعات
جهت سنجش کیفیت زندگی مور د بررسی قرار گرفته بو د  ،نشان دا د که کیفیت زندگی زنان یائسه
در مطالعات مختلف با ابزارهای گوناگونی اعم از عمومی یا اختصاصی سنجیده شده است .با توجه
به نتایج مطالعه حاضر ارائه مداخالت مناسب به زنان یائسه از طریق ارتقای حمایت اجتماعی ،ارتقای
فعالیت بدنی ،افزایش فعالیت های خودمراقبتی و ارتقای سالمت روانشناختی باعث بهبو د كيفيت
زندگي در زنان يائسه خواه د گرديد .بنابراین ضرورت طراحی و اجرای مداخالت مناسب جهت ارتقای
کیفیت زندگی این قشر از جامعه و تأثیر این قبیل برنامهها مشخص میگر دد.
یائسگی ،کیفیت زندگی
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تعهد بر مسایل جنسی

به کار گیری درمان مبتنی بر پذیرش و

دکتر مهشید بکائی ،1مرضیه رجایی زاده 2
marzirajaeizadeh@yahoo.com

رود که بر اساس پژوهش های
روش های روان شناختی مختلفی در مشاوره مسایل جنسی به کار می 
بهبود کیفیت زندگی ،افزایش رضایت زناشویی

انجام شده آموزش ها و مداخالت روانشناختی باعث
تعهد در سال  1986توسط
افراد می شود .درمان مبتنی بر پذیرش و 
بهبود احساس خوب بودن 

و
تواند بر بهبود
شد که قسمتی از موج سوم درمان های رفتاری است که می 
ایجاد 
استیون هیس 
باشد در این مطالعه مروری ساده ،جستجو در
کیفیت زندگی و زندگی جنسی تاثیر مثبتی داشته 
بانکهای اطالعاتی ، Google scholar ، Pubmed، Medline ، Irandoc،SID،و Science
کلید واژه های درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،مسایل جنسی ،ACT ،اختالالت جنسی
 directبا 
مورد بررسی قرار گرفتند:
مورد جستجو قرار گرفت و در نهایت 25مقاله داخلی و  18مقاله خارجی 

بهبود مولفه های رضایت زناشویی
تعهد و پذیرش باعث 
بر طبق تحقیقات انجام شده درمان مبتنی بر 
بهبود خودکارآمدی جنسی و افزایش

افراد را ارتقا می بخشد .همچنین بر
شود و کیفیت زندگی 
می 
پاسخ های جنسی (تمایل  ،برانگیختگی و ارگاسم) وکاهش آشفتگی های جنسی در زنان شاکی از
ایجاد انعطاف پذیری روانی است؛ در واقع
نارضایتی جنسی اثرات مثبت دارد .در  ACTهدف اصلی 
آموزد که به جای غلبه و تالش برای جلوگیری از افکار و

فرد می
تعهد به 
روش مشاوره ای پذیرش و 
بهبود وضعیت زندگی متعهدانه عمل کند .شش فرایند
بپذیرد و برای 

احساسات ناراحت کننده ،آنها را
عبارتند از :گسلش ،پذیرش ،ارتباط با زمان حال،

اند که
رویکرد معرفی شده 

به عنوان اجزای اصلی این
معتاد و .......

افراد
مانند  ،HIV
افراد با بیماری 
رویکرد در 

مشاهده خود ،ارزش ها ،عمل متعهدانه .این
رویکرد در مشاوره مسایل جنسی

افراد جامعه قابل به کارگیری است .استفاده از این
بلکه برای تمام 
رویکردی موثر و قابل استفاده در بالین در موضوعات سالمت جنسی می باشد.
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،مسایل جنسی ،ACT ،اختالالت جنسی
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د خرما بر شدت در د و اضطراب در طول
تاثیر زعفران با یا بدون قن 
زایمان در زنان نخست زا :یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده

رقیــه محمــدی راد ،ســکینه علیــزاده چرندابــی ،مــژگان میرغفورونــد ،وحیــده فیــروزان،
ســمیه نقــی زاده
Effect of saffron with or without Date sugar on Intensity of Pain and
and Anxiety during Delivery in Primiparous Women:ARANDOMIZED
Controlled Trial
Roghaye Mohammadi Rad, Sakineh Mohammad Alizadeh Charandabi,
Mojgan Mirghafourvabd, Vahideh Firouzan, Somayyeh Naghizadeh
rmradobs@gmail.com

کاهش دردو اضطراب در طول زایمان ،ازداليل اصلي ترس مادران از زايمان و رو آوردن آنها به انجام
عمل سزارين است .شواه د بسیار محدودی در مور د تاثير زعفران و خرما برروي شدت دردو اضطراب
زایمان وجو د دارد .این مطالعه با هدف تعیین تاثیر زعفران با یا بدون خرما برشدت در د و اضطراب
درطول فاز فعال زایمان درزنان نخست زا انجام گرفت .در این کارآزمایی بالینی کنترل شده تصادفی
دوسوکور 96 ،زن باردار نخست زا¬ی مراجعه کننده به یک بیمارستان تامین اجتماعی تبریز ایران
بصورت تصادفي بلوک بندی در سه گروه دریافت¬کننده 80میلی لیتر شربت خوراکی حاوی250
میلی¬گرم زعفران  +65میلی گرم قن د خرما ،زعفران +قن د مصنوعی ( 165میلی گرم سدیم ساخارین
 420 +میلی گرم  )CMCو یا دارونما،از زمان شروع فاز فعال زایمان قرار گرفتن د و تکرار آن
هردوساعت  ،حداکثر تا سه دوز انجام ش د ( 250میلی لیتر در کل ،در صورت عدم وجو د مشکل و عدم
زایمان) .شدت در د و اضطراب قبل از مداخله و هر یک ساعت تا پایان مرحله اول زایمان با مقیاس
دیداری اندازه گیری شد .از آزمونهایآنالیزواریانسیکطرفه ANCOVA ،برای تجزیه و تحلیل استفاده
شد .در مقایسه با گروه کنترل ،میانگین نمره در د و اضطراب در هر دو گروه مداخله کمتر بود .تفاوت
آماری معنی¬داری در گروه زعفران  +قن د خرما وجو د داشتadjusted mean difference[،
](95%CI) -0.8 (-1.5 to 0.0) p=0.022 and -1.3 (-2.4 to -0.2) p=0.012 respectively
ولی تفاوت آماری معنی داری در گروه زعفران  +قن د مصنوعی وجو د نداشتto 0.2) -1.2( -0.5[ ،
 ،]p=0.322 and -1.1 (-2.2 to 0.0) p=0.058 respectivelyتفاوت آماری معنی داری بین دو
گروه مداخله وجو د نداشتto 0.4) p=0.557 and -0.2 (-1.3 to 0.8) p=0.927 -1.0( -0.3[ ،
 .]respectivelyدرهیچ یک ازگروههای مور د پژوهش عارضه¬ی مادر و جنینی مشاهده نش د و
همه نوزادان آپگار  9از  10داشتند .در گروه زعفران  +قن د خرما یک نفر ،در گروه زعفران  +قند
مصنوعی  3نفر و در گروه کنترل  4نفر سزارین اورژانسی شدند .نتایج نشان می ده د شربت خوراکی
زعفران  +قن د خرما می توان د برای کاهش شدت در د و اضطراب در طول لیبر برای زنان نخست زا
استفاده شود .با این حال ،نتایج در مور د زعفران  +قن د مصنوعی نامطلوب بود.
زایمان ،زعفران ،درد ،اضطراب
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Effects of Counseling on Stress and Gender-Role Attitudes
in Infertile Women

Marjan Havaie
marjan.havaie23@gmail.com
infertility stress can have a devastating impact on the lives of couples and influence
various aspects of their physical and psychological abilities. The purpose of this
study was to investigate the effects of a group counseling program on female
stress and gender-role attitudes in infertile women in Iran. The present study is a
randomized clinical trial conducted on 80 infertile women that were referred to us
by Rooyesh Infertility Treatment Center in the city of Karaj Iran. The convenience
sampling method was used and the samples were divided into intervention
and control groups through four-block random allocations. Accordingly the
intervention group attended a five-session educational program in accordance
with the latest guideline of the British Infertility Counseling Association and
gender-role attitudes and the control group only received routine care. To collect
data before immediately after and one month after the intervention; demographic
characteristics information form Newton’s Fertility Problem Inventory (FPI) and
Gender Role Questionnaire (GRQ) were used. The findings of this study revealed
that the demographic characteristics and mean scores of infertility stress and
gender-role attitudes were not significantly different in both study groups before
the intervention. Moreover the results of repeated measurements showed
that time had effect in the total score of fertility stress and all its domains in the
intervention group (p<0.000) and there was significant difference between the
two group(p<0.000). Likewise the results of repeated measurements indicated
that time had an impact on the mean scores of marital and sexual relationships
and general roles illustrated in Gender Role Questionnaire in the intervention
group (p<0.001) and this difference was significant between both study groups
(p<0.001). Considering the effects of the counseling program which was designed
based on the guideline of the British Infertility Counseling Association and genderrole attitudes it was recommended to utilize this educational program in infertility
treatment centers to moderate levels of stress in infertile women.
Infertility Stress disorder Gender Attitude
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بررسی آگاهی ،نگرش ماماهای حوزه بهداشت مورد بیماریهای
آمیزشی در استان مرکزی در سال 97
اکرم احمدلو
a.ahmadloo1717@gmail.com

عفونتهای آمیزشی ( )STIsبه عفونتهایی گفته میشوند که عموماً از طریق تماس جنسی انتقال
مییابند و می توانند موجب ایجاد بیماریهای آمیزشی گردند.عفونت های منتقله از راه جنسی یک
مشکل جدی سالمت عمومی در سرتاسر جهان است که روزانه حدود یک میلیون عفونت جدید را
تشکیل می دهند";" .پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی است که در آن با استفاده از روش نمونه
گیری تصادفی افراد حاضر در مطالعه انتخاب شدند ،ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته
و فرم های گزارش دهی ماهیانه برنامه مراقبت عفونت های آمیزشی ابالغی وزارت بهداشت است.
به طوری که پرسشنامه سنجش آگاهی و نگرش عفونت های آمیزشی بین ماماها توزیع و داده های
جمع آوری شده با نرم افزار  SPSSآنالیز شد  .در این مطالعه  200نفر از ماماهای سطح استان به
صورت تصادفی شرکت کردند که  70درصد آنان در مناطق شهری خدمت می کردند و بقیه در
مناطق روستایی و  40درصد آنان لیسانس به باال بودند .میانگین نمره آگاهی کارکنان بهداشتی در
این زمینه 8.1±74بود که بین نمره آگاهی ومیزان تحصیالت و رده شغلی آنان تفاوت آماري معنی
داري مشاهده نشد نمره نگرش 64.1 ±7.5بود که با سطح تحصیالت و رده شغلی آنان تفاوت معنی
دار داشت 012/0≤p.از آن جایی که ماماها اولین سطح ارائه دهندگان خدمات عفونت های آمیزشی
به مردم هستند .افزایش آگاهی و عملکرد صحیح آن¬ها ،می¬تواند نقش مهمی در کنترل بیماریهای
آمیزشی و پیشگیری از مخاطرات ناشی ازآن ایفا نماید وکمک موثری برای افزایش توانایی کشور در
مقابله با گسترش عفونتهای آمیزشی و ایدز است که نیازمند آموزش جامع هستند.
عفونتهای آمیزشی _ استان مرکزی _ ماما"
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تاثیر چای سبز بر پیشگیری از سرطان پستان
پرستو قاسمی
Parastoo.ghasemi19942781373@gmail.com

پستان از غ د د شیر و کانالهایی که شیر را به نوک پستان منتقل می نماین د تشکیل می گر دد .به
افزایش بدون کنترل و نامنظم سلولهای پوشش دهنده غ د د شیر و کانالهای آن و با ادامه افزایش آن
با پخش شدن در نقاط مختلف بدن از طریق خون و لنف ها سرطان سینه گفته می شود .سرطان
پستان پس از سرطان کبد ،شایع ترین نوع سرطان در جهان،دومین عامل مرگ ؛بع د از سرطان
ریه؛به علت سرطان در زنان،دومین سرطان شایع در بارداری بع د از سرطان سرویکس و نهایتا از تمام
سرطان های زنان را تشکیل می دهد.حدو د 10%-5از سرطان های پستان اساس وراثتی اتوزومال
غالب دارن د به گونه ای که اگر مادر یا خواهر مبتال به سرطان یه طرفه پستان قبل از سنین یائسگی
باشن د حدود 30%و اگر مبتال به سرطان دو طرفه پستان قبل از یائسگی باشن د  50%-40احتمال
ابتال افزایش می یابد .شایع ترین محل ایجا د سرطان ربع فوقانی خارجی پستان به علت تراکم باالی
بافت پستانی است.عواملی که باعث افزایش احتمال ابتال به سرطان میشون د عبارت ان د از مقادیر باالی
چربی تام،مصرف شراب،تفاوت های تغذیه ای در مناطق مخلف جغرافیایی،طوالنی شدن مرحله تولید
مثل زنان،مصرف ،ocpsسابقه ابتال به سرطان های اندومتر،تخمدان و کولون،سابقه پرتو درمانی
برای لنفوم هوچکین .توده های قابل لمس در پستان و در زیر بغل ،ترشح نوک پستان (یکطرفه،
به خودی خود ،به صورت خونی و یا ترشحات سروزی) ،تو رفتگی نوک پستان ،التهاب پوست و
نوک پستان ،پوسته پوسته شدن ،عدم تقارن و یا بزرگی پستان ،متاستاز اعضاء دور دست از عالئم
سرطان پستان می باشد .توده های سرطانی ،توده هایی سفت تر ،نا مرتب و با حدو د نا مشخص می
باشن د که در بافت پستان براحتی تکان نمی خورند .روشهای تشخیص در سرطان پستان 1-معاینه
توسط خو د فر د یا پزشک 2-روشهای تصویربرداری :ماموگرافی ،سونوگرافی ،ام آر آی 3-روش نمونه
برداری :بیوپسی آسپیراسیون سوزن نازک ، ،بیوپسی وکیوم ،بیوپسی انسیزیونال .روش درمانی در
سرطان پستان بنابر مرحله بیماری متفاوت می باش د درمان جراحی (عمل های جراحی پستان:
جراحی محافظتی ،ماستکتومی (بریدن تمام پستان) عمل های جراحی زیر بغل :بیوپسی غده لنفاوی
سنتنیال ،جراحی باز زیر بغل (عمل جراحی خارج نمودن غ د د لنفاوی زیر بغل) )،شیمی درمانی،
رادیوتراپی ،هورمونوتراپي .بیش از  4000هزار سال است که چای سبز از ساقه و برگهای خشک
شده گیاه  Camellia Sinensisبدست می آی د اثرات درمانی فراوانی به چای نسبت داده می
شود ،از این میان میتوان به اثرات ضدالتهابی وضدسرطانی و همچنین اثرات آن در بیماریهای قلبی
وعروقی اشاره کرد .پلی فنولهای موجو د در چای سبزبویژه اپیگالوکاتشین گاالت میتوان د اثرات مهاری
آنرا برروی ناهنجاریهای بافتی از جمله التهاب و سرطان توجیه نماید .جلوگیری ازآنژیوژنیسیتی به
سلولهای توموری توسط اپیگالوکاتشین گاالت از مکانیسمهای آنتی توموری پیشنهادی چای سبز
میباشد .بررسی منابع مختلف نشان دا د که ترکیبات عمده چای سبز را پلی فنل ها (مانن د کاتشین
ها) و آلکالوئیدها تشکیل می دهند .مطالعه ی مروری حاضر با جست و جو در کتب معتبر و بانک
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های اطالعاتی مانن د اسکوپوس،الزیوییر،پاب مد،ساینس دایرکت،گوگل اسکوالر،مگ ایران ،ایران داک
در سال های 2010تا  2019با کلی د واژه هایی مانن د سرطان پستان،عصاره چای سبز،پلی فنول
های چای سبز،آپپتوز و...انجام ش د و نتایج به صورت مروری تجزیه و تحلیل شدند .سلول های
سرطانی رده های مختلفی دارن د از جمله  BT475 ،SKBR3 ،MCF-7و...که در این سلول
ها microRNAها مسئول کنترل ژن تومورهای سرطانی هستند .از جمله خطرات سرطان پستان
که روش های درمانی در تالشن د تا عالوه بر درمان خو د توده سرطانی مانع از بروز آن شون د متاستاز
توده ها از طریق خون و لنف به نقاط مخلف بدن هستند .در سرطان پستان متاستاز به استخوان،ریه
و کب د بیشتر است و البته در کارسینوم مهاجم لبوالر متاستاز به احشاء شکمی،رحم و تخمدان ها
و سطوح صفاقی بیشترین میزان را دارد.چای سبز دارای اثرات ض د تکثیری ،آنتی موتاژنیک،آنتی
اکسیدانی،ض د باکتری و ض د ویروسی است.در طی تحقیقات به عمل آمده عصاره چای سبز به صورت
خام با دارا بودن میزان قابل توجهی پلی فنول ها که قابلیت لیز سلولی دارن د با افزایش غلظت به
صورت وابسته به دوز و زمان باعث کاهش توان زیستی سلول های سرطانی وافزایش آپوپتوز در رده
های مختلف سلول های سرطانی میشود.بیشترین میزان اثر در غلظت  800mg/dayمی باشد.
هم چنین پلی فنول موجو د در چای سبز با اثر بر  miR-21در سلول های سرطانی که مسئول
کنترل تکثیر سلول های توموری در رده سلولی  MCF-7است مانع تکثیر تومور شود .چای سبز
در ترکیب با عصاره زیتون،آرکتیژنین،کارکومین(زر د چوبه) اثر بیشتری بر پیشگیری و درمان سرطان
سینه دارد ";".مصرف چای سبز به علت دارا بودن آنتی اکسیدان ها به میزان زیادی از سرطان پستان
پیشگیری می کن د و باعث پایین آمدن چربی تام که خو د یکی از عوامل خطر سرطان سینه است
می شود.لذا مصرف روزانه چای سبز به همراه معاینات و غربالگری سالیانه برای پیشگیری از سرطان
پستان ضروری میباشد.
چای سبز،سرطان پستان،اپیگالوکاتشین گاالت،آپوپتوز،پلی فنول
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The effect of centchroman on mastalgia: a systematic
review
Mojgan Mirghafourvand
mirghafourvandm@tbzmed.ac.ir
Mastalgia is one of the most common breast disorders in women that can
influence their quality of life. Centchroman is a relatively new factor of nonsteroidal selective estrogen receptor modulator (SERM) that is applied for
mastalgia improvement. Therefore this systematic review was conducted with the
aim of investigating the effect of Centchroman on mastalgia improvement and
also investigating its side effects. The databases of the Cochrane Library Medline
(PubMed) Embase ProQuest and ClinicalTrials.gov were systematically searched.
The quality of randomised controlled clinical trials (RCTs) was assessed using the
Cochrane Collaboration’s tool for assessing risk of bias in randomised clinical trials.
The quality of non-randomised clinical trials was assessed using the Cochrane risk
of bias assessment tool for non-randomised studies of interventions (ACROBATNRSI). Owing to different outcomes reporting a meta-analysis of the results was
not possible. Thirteen papers were included in the study. Of these 12 showed
a significant effect of centchroman in reducing breast pain at 3 months. One
study that compared the effect of centchroman with that of tamoxifen reported
a significant reduction in breast pain in both groups at 3 months; the difference
between the two groups was not significant. Six studies showed the effectiveness
of centchroman at 6 months. None of the papers reported any serious side
effects of centchroman. Since a meta-analysis could not be conducted and the
quality of the papers was low there was insufficient evidence to evaluate the
effect of centchroman on mastalgia. It is therefore recommended to conduct
well-designed RCTs to compare the effect of centchroman on mastalgia with that
of a placebo or other medication.
Benign breast disease; centchroman; mastalgia; ormeloxifene; systematic review
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بررسی الگوی تغذیه ای در سالمندان استان گلستان
مهتاب کیاء
mahtabkia1356@chmail.ir

تغذیه دردوره سالمندی بسیارمهم است زیرااضافه وزن،فشارخون،چربی خون وقندخون باال ازمشکالت
شایعی هستن د که تغذیه ی صحیح یکی ازراههای کنترل آنها است ودرصورت کنترل نکردن این
مشکالت،میزان ابتال به بیماریهایی مانندسکته مغزی،قلبی وسرطانها بیشترمیشود.همچنین باافزایش
سن ،توده عضالنی وسوخت وساز بدن کاهش مییابدومصرف غذا کمتر شده وهمچنین با تغییراتی که
دربدن ایجا د میشو د احتمال سوءتغذیه رابیشتر میکن د  .این مطالعه به روش توصیفی تحلیلی بر روی
 24629سالمن د مراقبت شده توسط مراقبین سالمت و بهورزان در6ماهه دوم سال  97در مراکز شهری
و روستایی استان گلستان صورت گرفته است  .ابزار کار فرم مراقبت تغذیه سالمندان وزارت بهداشت
درمان و آموزش پزشکی ( شامل2پرسشنامه نمایه توده بدنی کمتر از  21ونمایه توده بدنی  21و باالتر)
بوده که اطالعات جمع آوری شده از فرم مراقبتی مور د تجزیه و تحلیل قرار گرفت .بر اساس فرم بررسی
تغذیه ای از  24629سالمن د مراقبت شده نتایج به دست آمده به شرح ذیل میباشد :بررسی الگوی تغذیه
ای درسالمندان بانمایه توده بدنی 21وباالتراستفاده ازنمکدان سرسفره  :مصرف نمی کن د ( )82.64%
 ،گاهی ،14.90%:همیشه ،% 2.46مصرف روزانه میوه4-2 :سهم  ،% 61.54کمتراز2سهم ،36.35%
مصرف نمی کند/بندرت 2.11%مصرف شیرولبنیات روزانه3-2 :سهم ، % 62.71کمتراز2سهم،35.52%
مصرف نمی کند/بندرت 1.76%مصرف سبزی روزانه5-3 :سهم ،50.48%کمتراز3سهم ، 45.46%مصرف
نمی کند/بندرت 4.06%مصرف فست فو د /نوشابه گازدار :بندرت /هرگز ،87.76%ماهی 2-1بار،9.86%
هفته ای 2باریا بیشتر 2.38%نوع روغن مصرفی :روغن مایع ،49.42%تلفیقی ازروغن مایع ونیمه
جامد ،35.91%روغن جامد-نیمه جام د -حیوانی14.67%بررسی الگوی تغذیه ای درسالمندان بانمایه
توده بدنی کمتراز(21پرسشنامه )MNAمیزان تحرک  :بیرون می رود ،96.27%قادربه ترک کردن
تخت وصندلی می باش د اما قادر به بیرون رفتن نیست ،2.35%وابسته به تخت وصندلی 1.38%مصرف
غذا طی 3ماه اخیر :کاهش نیافتن مصرف غذا ،81.65%کاهش متوسط مصرف غذا ،16.97%کاهش
شدی د مصرف غذا 1.38%کاهش وزن طی 3ماه گذشته :بدون کاهش وزن ،61.55%بین 3-1کیوگرم
کاهش وزن ،8%بیش از3کیلوگرم کاهش وزن 4.51%آیا طی 3ماه اخیراسترس روحی روانی یا بیماری
حاد :خیر ،90.19%بله 9.81%دورعضله ساق پارااندازه گیری کنید؟ کمتراز 31سانتی متر31 ،64.20%
سانتی متر وبیشتر 35.80%آیا مبتال به مشکالت عصبی یا روانی هستید؟ فاق د مشکالت روانی،77.80%
فراموشی خفیف ،20.46%فراموشی یا افسردگی شدید 1.74%تحویل مگادوز ویتامین  D3و Caبه 94.04%
سالمندان انجام شد .براساس بررسی های انجام شده،الگوی تغذیه ای سالمندان خصوصاً درمصرف
سبزیجات،میوه ،شیرولبنیات مطلوب نبوده و ناآگاهی ازتغذیه سالم،مشکال ت گوارشی،دندانی،مشکالت
اقتصادی و...ازعلل سوء تغذیه درسالمندان بوده است.تداوم برگزاری جلسات آموزش گروهی شیوه زندگی
سالم بامحورتغذیه مطلوب ،ارجاع سالمندان دارای مشکالت تغذیه ای به کارشناس تغذیه و انجام
پیگیری های مور د نیازدرحال انجام میباشد .تامین کاشناس تغذیه به تعدا د مور د نیاز و استفاده ازسایر
نهادها و ارگانهای تاثیر گذار در امر سالمت سالمندان  ،اطمینان از مصرف مکمل های توزیع شده برای
کاهش مشکالت تغذیه ای سالمندان پیشنها د می گر دد.
سالمندی  ،الگوی تغذیه ای،سوءتغذیه

Women and Family Health National Congress

1- 3 Aug 2019- Tehran

63

حمایت عاطفی مادر – جنین – کودک زیر دوسال در مواجه با حوادث
طبیعی
فیروزه روستا
f.roosta1963@yahoo.com

در طول تاریخ بشر انسان همواره در مواجه با حوادث طبیعی بوده است و این حوادث بعضی مواقع
خسارات جبران ناپذیری از جمله مرگ و میر دربر داشته است و تحت عنوان اپی ژنتیک منفی نقش
بسیار مهم در اختالل رش د و توسعه انسانی جوامع دارد .در هنگام بالیای طبیعی عالوه بر تامین
شرایط اولیه زندگی و ارایه خدمت  ،زنان باردار و شیرده به علت اولویت دار بودن نیاز به توجه بیشتری
دارند .بسیاری از رویکر د های روانشناسی  ،از لقاح تا دوسال اول زندگی را مهمترین دوره رش د انسان
تلقی میکنن د که نقش عوامل محیطی اجتناب ناپذیر است .مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر انواع
حوادث بر سالمت مادر و کودک بیان شده است .با مرور مقاالت طی ده سال اخیر از سایت های
 scopus – isi – pubmedو مقاالت مرتبط با حوادث طبیعی شامل زلزله  ،طوفان  ،جنگ ،
سیل و ...جستجو شدند .زنان نسبت به مردان بیشتر در معرض اسیب هستن د و افرا د با وضعیت
اقتصادی متوسط و ضعیف نیازمن د حمایت بیشتری هستند .یافته ها نشان میده د حوادث نه تنها
منجر به کاهش رش د جنین  ،زایمان زودرس و افزایش تول د نوزا د کم وزن میشو د بلکه تاثیر برسالمت
روان مادر ودلبستگی ایمن مادر و کودک دارد .یافته ها نشان میده د اسیب سالمت روان مادر نقش
موثرتری در مقایسه خو د حوادث در سالمت ورش د کودک دارد .مطالعات نشان میده د که حوادث
تاثیر منفی بر سالمت روان مادر و همچنین رش د کودک در دوره جنینی و شیردهی و نتیجه بارداری
دارد .امدادگران توجه بیشتری به شناسایی مادران باردار و کمک به مادر و نوزا د داشته باشن د و توجه
به سالمت و روان مادران و آموزش مواجه با استرس در حوادث  copingرا مقدم بدارند .بارداری و
شیرخواری دوره طالیی و مامایی حرفه ای متناسب برای ادامه درست تالش در توسعه یافتگی هر
کشوری است .لذا آموزش ماماها با هدف حمایت همه جانبه مادر و کودک در موقعیت های پرخطر
توصیه میشو د اپی ژنتیک  :عوامل محیطی که بر روی ژن اثر میگذارد .دلبستگی  :ارتباط و پیوند
روانی پایدار میان دو انسان  .ارتباط میان مادر و کودک قوی ترین ارتباط انسانی است ،نوع دلبستگی
مادر ،شیوه ارتباط هر انسان با خو د و دیگران را میسازد".
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بررسی آگاهی و عملکر د زنان سنین باروری نسبت به عوامل محافظت
کننده و خطرزای سرطان پستان در شهر گناباد
فاطمه افشاری
www.f.afshar34@yahoo.com

سرطان پستان شایعترین نوع سرطان در زنان است .از آنجا که آگاهی یکی از مهمترین فاکتورهای
پیش بینی کننده رفتارهای بهداشتی و عامل موثر در کنترل بیماری هاست و عملکر د کنترل
سرطان بدون آگاهی موفق نخواه د بود ،لذا این پژوهش با هدف تعیین آگاهی و عملکر د زنان در
سن باروری نسبت به عوامل محافظت کننده و خطرزای سرطان پستان انجام گردید .دراين مطالعه
مقطعی-تحليلي 400زن 15تا  45ساله با روش خوشه اي چن د مرحله اي به عنوان نمونه انتخاب
شدند .ابزارگردآوري داده ها ،پرسشنامه اي پژوهشگر ساخته بو د که پس از تایی د روایی و پایایی مورد
استفاده قرارگرفت .در صورتی که به  75تا  100%سواالت پاسخ صحیح داده می شد ،میزان آگاهی
خوب و در صورت پاسخ  50تا  75درص د آگاهی متوسط و در صورت پاسخ کمتر از  50درص د میزان
آگاهی ضعیف در نظر گرفته شد .داده ها با نرم افزار  SPSSو آزمون  ANOVAمور د تجزیه و تحلیل
قرار گرفت .نتایج نشان دا د که در رابطه با نشانه های سرطان پستان در  42%/8واحدهای پژوهش
میزان آگاهی ضعیف ،در  51%/5نمونه ها میزان آگاهی متوسط و در  5%/8میزان آگاهی خوب بوده
است .در رابطه با عوامل خطر و محافظت کننده سرطان پستان در  100%مور د بررسی میزان آگاهی
و عملکر د ضعیف بوده است ) )P<0.05 .از آنجا که طبق یافته های پژوهش ،میزان آگاهی از نشانه
های سرطان پستان در سطح متوسط و میزان آگاهی و عملکر د در مور د عوامل خطر و محافظت
کننده سرطان پستان در ح د ضعیف می باشد ،برنامه ریزی در جهت ارتقا سطح آگاهی زنان در افراد
جامعه را می طلبد.
عوامل خطر ،عوامل محافظت کننده ،سرطان پستان
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ارتقاء رفتارهای تغذیه ای سالم در رابطان بهداشتی :کاربردی از
الگوی پرسید
مریم دفاعی بویینی
m_defaie_b@yahoo.com

رفتارهای تغذیه ای یکی از عوامل حیاتی در تامین سالمت جامعه بوده و با توسعه اقتصادی و
اجتماعی ارتباط مستقیم دارد .این پژوهش با هدف تعیین تاثیر الگوی پرسی د در ارتقاء رفتارهای
تغذیه ای سالم رابطان بهداشتی شهر رشت انجام شد .این پژوهش از نوع کارآزمایی شاه د دار تصادفی
بود .جامعه پژوهش  153رابط بهداشتی فعال شهر رشت بودن د که به روش تخصیص تصادفی راندوم
بالک در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند .ابزار پژوهش پرسشنامه خودایفای روا و پایا و بر پایه
الگوی پرسی د بو د که در دو برش زمانی پیش و  2ماه پس از مداخله آموزشی توسط گروهها تکمیل
شد .در این ابزار ،عوامل مستعدکننده (آگاهی و نگرش) ،قادرکننده ،تقویتکننده و رفتار تغذیهای
سنجیده شد .دا دهها با نرمافزار  SPSS18و آزمونهای کولموگروف_اسمیرنف یک و دو نمونهای،
کای دو ،تی مستقل و زوجی ،من ویتنی یو و ویلکاکسون واکاوی شد .آزمون رگرسیون خطی نشان
دا د که سازه های الگوی پرسی د در مجموع توضیح دهنده  40درص د تغییرات رفتار تغذیه ای سالم
می باشن د ( .)R2=0/400 ،P>0/0001همه سازه های مدل پرسی د پروسی د شامل :عوامل مستعد
کننده ( آکاهی و نگرش) ،قادر کننده و تقویت کننده ،پیشگویی کننده رفتار تغذیه ای بودن د و در بین
سازه ها ،نگرش ( )β=0/396 ،P>0/0001بیشترین قدرت پیشگویی را داشت .پس از انجام مداخله،
میانگین نمره آگاهی ،نگرش ،عوامل قادر کننده و رفتار تغذیه ای گروه مداخله نسبت به گروه کنترل،
تفاوت آماری معنی داری داشت .آموزش براساس الگوی پرسی د به دلیل توجه به عوامل موثر بر تغییر
ر توانمندسازی رابطان بهداشتی برای بهبود
رفتار (عوامل مستع د کننده و قا درکننده) ،نقش موثری د 
رفتارهایتغذیهای سالم و رعایت اصول بهداشت موا د غذایی در منزل دار د و این رفتارها نیز به نوبه
مطالعه پیشنها د میشود)1 :

خو د بر افزایش میزان سالمت ،کارساز است .با توجه به یافتههای این
مشابه در دیگر استانها با ویژگیهای فرهنگی و

برای توانمندسازی رابطان بهداشتی پژوهشهای
شود  )2تاثیر افرا د خانواده به ویژه همسران به عنوان عوامل تقویتکننده در
اجتماعی متفاوت انجام 
تغییر رفتار م د نظر پژوهشگرانقرار گیرد.
الگوی پرسی د  ،رفتارهای تغذیه ای ،رابط بهداشتی
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بررسی شش ساله علل تغذیه با شیر مصنوعی در کودکان زیر یکسال
د بهشتی1392-1397
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهی 

فاطمه تاج الدینی
f.tajedin@yahoo.com

شیر مادر طبیعی ترین و بهترین غذایی است که می توان د به آسانی در اختیار نوزا د قرار گیرد.
همچنین یکی از ابعا د بسیار با اهمیت در رش د و تکامل ذهنی شناختی کودک به حساب می آید.
مطالعه حاضر با هدف تعیین علل مصرف شیر مصنوعی در کودکان زیر یکسال تحت پوشش دانشگاه
علوم پزشکی شهیدبهشتی در سالهای  1392تا  1397انجام شد .در این مطالعه مقطعی و توصیفی
جمع آوری داده ها بصورت سرشماری انجام شد .کلیه کودکان زیر یکسال که توسط مراکز خدمات
جامع سالمت ،پایگاهها ی سالمت و خانه های بهداشت شیر مصنوعی (کامل یا کمکی) دریافت
کردن د مور د بررسی قرار گرفتند .داده ها از طریق پرونده الکترونیک و مصاحبه با مادر بدست آمد
و مور د تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در مجموع از  5898کودک مور د بررسی  71.7،درص د بصورت
کامل و  28.3درص د بصورت کمکی با شیر مصنوعی تغذیه می شدند .علل مصرف شیر مصنوعی در
این کودکان به ترتیب چندقلویی ( 55.4درصد) ،مطلوب نبودن نمودار رش د کودک ( 20.3درصد)،
بیماری مزمن مادر ( 8.5درصد) ،مصرف دارو توسط مادر ( 3.5درصد) ،فرزندخواندگی ( 1.3درصد)،
جدایی والدین ( 1.1درصد) ،فوت مادر (  0.6درصد) و سایر موار د می باشد .با توجه به نتایج مطالعه
حاضر ،مشاوره صحیح مادران باردار و شیرده بخصوص مادران چندقلوزا و مادرانی که کودکان آنها
دارای رش د نامطلوب است ،در زمینه تغذیه با شیر مادر میتوان د نقش مهمی در کاهش مصرف
شیرمصنوعی داشته باشد.
شیر مادر ،شیر مصنوعی ،کودکان
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مقایسهی سوا د سالمت ،خو د مراقبتی و خو د ارزشمندی در دبیران
مقطع متوسطه موافق و مخالف انجام پاپ اسمیر در شهرستان سنندج
شیوا توطنی
shivatotani96@gmail.com

تست پاپ اسمیر ازجمله مؤثرترین و کمهزینهترین آزمونهایی است که برای غربالگری بیماریها
و سرطان دهانه رحم مور د استفاده قرار میگیرد.سوا د سالمت بعنوان یکی از شاخص های مهم در
سیاست گذاری های آینده و ارتقاء شاخص های بهداشتی نقش مهمی دار د و ارزیابی آن در برنامه
های غربالگری موجب ارتقای پوشش و رفع مشکالت پیش روی برنامه می باشد .هدف از مطالعه
حاضر ،مقایسه ی سوا د سالمت ،خو د مراقبتی و خو د ارزشمندی در دبیران موافق و مخالف انجام
پاپ اسمیر در شهرستان سنندج بود .در این مطالعه مقطعی  100نفر از دبیران دبیرستانهای
زن آموزشوپرورش ناحیه  2شهرستان سنندج به روش نمونهگیری در دسترس مور د بررسی قرار
گرفتند..سوا د سالمت ،خو د مراقبتی و خودارزشمندی آنها در مور د نظر موافق یا مخالف با انجام
پاپ اسمیر با پرسشنامه های سوا د سالمت ،خو د مراقبتی و خو د ارزشمندی با روایی و پایایی تایید
شده جهت جمعآوری اطالعات استفاده شد .در آنالیز توصیفی فراوانی ،میانگین متغیرها محاسبه و
در آنالیز تحلیلی از آزمون تی با استفاده از نرم افزار SPSS 22انجام شد .در این مطالعه  90نفر از
شرکت کنندگان لیسانس 90 ،نفر متاهل و  10نفر متعلقه بودند 50% .آنالیز مخالف انجام پاپ اسمیر
بودند .بین نظرات موافق و مخالف انجام پاپ اسمیر با نمره کلی و متغییر های وابسته هر کدام از سواد
یداری وجو د دارد( .)P=0.001شایان
سالمت ،خو د مراقبتی و خو د ارزشمندی ارتباط آماری معن 
ذکر است که دبیران مخالف انجام پاپ اسمیر عملکر د ضعیف تری در سوا د سالمت ،خو د مراقبتی
و خو د ارزشمندی نسبت به دبیران موافق این تست داشته اند( .)P=0.001اقدامات کارگزاران امر
سالمت ،در تهیه و تدوین برنامههای آموزشی مؤثرتر باش د و کارکنان بهداشتی با اجرای هرچه بهتر
طرح روتین موجو د در سیستمهای بهداشتی و تأکی د بر منافع انجام پاپ اسمیر ،در امر شناسایی به
هنگام سرطانهای رحم تأثیرگذار باشن د و ضروریست در این زمینه به حساس سازی جامعه مورد
هدف پرداخته شود.
سوا د سالمت ،خو د مراقبتی  ،دبیران مدرسه ،پاپ اسمیر ،سنندج
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تاثیرسبکهایفرزندپروریوالدینبرسالمتفرزندان:یکمطالعهمروری

زینب حمزه گردشی
hamzehgardeshi@yahoo.com

سبک هاي فرزندپروري به عنوان یکی از اصول مهم در تربیت فرزندان ،نقش مهمی در سالمت دوره
هـای بعدي زندگی آنان دارد .در این راستا این مطالعه با مروری بر انواع سبک های فرزن د پروری
و تاثیر ان بر سالمت فرزندان انجام شده است .این مطالعه در سال  1398با مراحل ،طراحی سوال
مطالعه ،شناسایی مطالعات مرتبط از بازه زمانی  2005تا  ،2019انتخاب مطالعات،که بع د از غربالگری
عنوان ،چکیده و متن کامل از بین  73مطالعه 17،مطالعه برای اعالن نتایج باقی ماند .سپس طبقه
بندی یافته ها صورت گرفت ،جستجوی مربوطه از تاریخ  1398/1/20تا  1398/3/10در پایگاه
های SID ،PubMed ، magiran ،Iran doc،Science Direct ، Scopusو موتورجستجوی
، Google scholarبا کلی د واژه های ""سبک های فرزندپروری"" ""سالمت فرزندان "" و""سالمت
والدین"" انجام شد .بررسی مطالعات مختلف نشان می دهد ،هر خانواده سبک های فرزن د پروری
متفاوتی را به کار می گیرد ،که در سالمت عمومی و اختصاصی فرزندانشان موثرخواهن د بود .بررسی
 6مطالعه نشان دا د که انتخاب سبک مقتدرانه موجب تقویت سالمت روانی(کاهش افسردگی و
بحران هویتی در نوجوانی،دلبستگی ایمن) 6 ،مطالعه دیگر نشان دا د که سالمت اجتماعی(استقالل
طلبی،کاهش بروز رفتارهای مخرب و پر خطر اجتماعی و سالمت جسمانی(کاهش ابتال به شب
ادراری) در فرزندان خواه د شد .این در حالی است که  4مطالعه نشان دا د که سبک فرزن د پروری
سهل گیرانه و مستبدانه می توان د منجر به بروز تاثیرات منفی در سالمت روانی(اختالالت خلقی و
بیش فعالی) ،سالمت اجتماعی(افزایش بروز رفتار های پر خطر( که در 6مطالعه به ان اشاره شده))
وسالمت جسمانی(افزایش ابتالبه شب ادراری) فرزندان در کوتاه مدت و درازمدت شوند .از مجموع
مطالعات چنين به نظر مي رس د که سالمت فرزندان با وجو د اینکه امری تک بعدی نمی باشد ،اما
از عوامل مهم موثر در آن شیوه فرزن د پروری است .باتوجه به بررسی انواع سبک های فرزن د پروری،
سبک مقتدرانه مناسب ترين روش فرزن د پروري است و به شکل گيري رفتارها و خصوصيات سالم تر
در فرزندان منجر مي شود.
سبکهای فرزن د پروری ،سالمت فرزندان ،سالمت والدین.
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بررسی سوا د سالمت مرتبط با سرطان دهانه رحم وعوامل وابسته به
آن درزنان سنین باروری مراجعه کننده به مراکز سالمت شهرستان
یز د در سال 1397
اکرم آقایی
ada.aghaei@yahoo.com

سوا د سالمت یکی از بزرگترین تعیین کننده های امر سالمت وعنصري مهم درتوانايي يك زن براي
درگيرشدن بافعاليتهاي ارتقاي سالمت براي خو د و خانواده اش محسوب ميشود .سوا د سالمت نقش
مهمی دراستفاده ازاطالعات پیشگیرانه وغربالگری دار د و سوا د سالمت باال درسنین باروری باعث
افزایش تصمیم گیری آگاهانه برای انجام غربالگری سرطان دهانه رحم (پاپ اسمیر) دربین مراجعین
خواه د شد .اما اطالعاتی در رابطه با سوا د سالمت مرتبط با سرطان دهانه رحم و عوامل مرتبط با
آن در زنان مراجعه کننده به مراکز سالمت شهرستان یز د موجو د نمی باش د لذا مطالعه حاضر جهت
تعیین این هدف طراحی شده است .این مطالعه به صورت توصیفی -تحلیلی در سال  1397بر روی
 800نفر از زنان سنین باروری انجام ش د  .افرا د به صورتچن د مرحله ای تصادفی از مراکز سالمت
شهرستان یز د (شهری) انتخاب شدند .از پرسشنامه استانداردسوا د سالمت مادران باردار MHLAP
استفاده شد .پس از کسب رضایت از افرا د پرسشنامه ها در حضور کارشناس توسط زنان سنین
باروری ومیانساالن تکمیل ش د و داده ها وار د نرم افزار ( SPSS )20ش د و از آمار توصیفی و آزمون
های  T-test ANOVAو همبستگی پيرسون استفاده گردیدو سطح معناداری  0.05در نظر گرفته
شد .ميانگين سن زنان  +7.99 35.85بو د . %28.9افرا د شاغل و  % 71.1خانه دار هستند .میانگین
(انحراف معیار) سوا د سالمت کلی زنان ( 67/46)15/59بدست آم د و میانگین (انحراف ) زیر
مجموعه های آن شامل مهارت دستیابی ( ، 13/34)4/25مهارت خواندن ( ،13/29 )3/06مهارت
درک ( ،11/24)3/56مهارت ارزیابی ( 12/72)13و مهارت تصمیم گیری (16/84)6/19بدست آمد.
نتایج تحلیل آماری نشان دا د که بین سوا د سالمت با سن ،شغل ،درام د و مصرف روزانه میوه و سبزی
ارتباط آماری معنی داری وجو د دارد( .)p<0.001با توجه به بسیار پايين بودن سطح سوادسالمت
زنان در زمینه سرطان دهانه رحم در شهرستان یز د  ،مي توان با آموزش و استفاده از روش هاي
نوين مشاوره و تکنولوژي مناسب توسط کارکنان بهداشتي جهت افزايش سطح سوا د سالمت زنان
گام برداشت.
سوا د سالمت ،سرطان دهانه رحم ،زنان سنین باروری
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بهبود زخم اپیزیوتومی

رد و
روش های کاهش د 
مژده ناوی 
نژاد
mojdemw@gmail.com

رد پرینه شایع ترین
اپی زیاتومی شایعترین مداخله جراحی در اواخر مرحله دوم زایمان است و د 
نوزاد را تحت تأثیر
رد کیفیت زندگی و روابط مادر و 
عارضه اپی زیاتومی می باشد .از آنجا که این د 
قرار می دهد ،مطالعات متفاوتی در جهت درمان سریع تر و بهتر زخم اپی زیاتومی و تسکین درد
مورد نظر از پایگاه های اطالعاتی
صورت گرفته است .در این مطالعه مروری سیستماتیک اطالعات 
مرکز ثبت کارآزمایی های بالینی ،و Pubmed ،Scopus ،Proquest ،SID ،Google Scholar
،Medlib ،Irandoc ،Magiran ، Iranmedexو  Science Direcبا کلیدواژه هایی شامل
ند و بر اساس معیار جداد ،مطالعاتی
بهبود زخم تا ژوئن  2019جستجو شد 

اپی زیاتومی ،درد ،پرینه،
وارد مطالعه شدند .تجزیه و تحلیل داده ها به صورت کیفی انجام شد.
که نمره  3و یا بیشتر گرفتند ،
مورد بررسی قرار گرفتند .بررسی
ورود به مطالعه بودند ،
در نهایت 45کارآزمایی بالینی که دارای معیار 
بهبود زخم اپی زیاتومی از روش های متعددی مانند

رد و
اد که جهت کاهش شدت د 
ها نشان د 
گیاهان دارویی) اسطوخودوس،گل همیشه بهار  ،بابونه ،گل ماهور  ،زردچوبه و  (....داروهای شیمیایی
)فنی توئین و لیدوکائین و استامینوفن و  )...وداروهای گیاهی( پمادآلفا) روش های غیردارویی )
کمپرس یخ و (...استفاده شده است .در بین کل مداخالت ،اسطوخودوس ،زیتون ،زردچوبه ،صبرزرد
بهبود سریع تر زخم اپی زیاتومی شده بودند.

رد و
سرد منجر به بیشترین کاهش شدت د 
و کمپرس 
صبرزرد و سرمادرمانی مؤثرترین درمان زخم اپی زیاتومی هستند.

اسطوخودوس ،زیتون ،زردچوبه،
مورد اثربخشی قطعی این مداخالت نیاز به تحقیقات وسیع تر با حجم نمونه باالتر را
قضاوت در 
میطلبد.
اپی زیاتومی ،بهبود ،زخم
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عملکر د جنسی و ارتباط آن با افسردگی در زنان با سابقه سقط مکرر

د علــی آذیــن* ،2ســهیال انصــاری پــور ،2مریــم
فهیمــه رنجبــر ،1فهیمــه گل بابایــی ،*1ســی 
آرمنــد2
ranjbar.f@iums.ac.ir

تواند بر
سقط مکرر یکی از شکایت های شایع بارداری است و چالش های روانی حاصل از آن می 
عملکرد جنسی و ارتباط

فرد تاثیرگذار باشد .این مطالعه با هدف بررسی
جنبه های مختلف زندگی 
آن با افسردگی در زنان متاهل با سابقه سقط مکرر انجام شده است .مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی
است که بر روی  130زن با سابقه سقط مکرر مراجعه کننده به مرکز ناباروری و سقط مکرر ابن
وارد مطالعه
شد و شرکت کنندگان با روش نمونه گیری مستمر 
سینا در تهران در سال  1397انجام 
ورود به مطالعه شامل سن  21-45سال ،سابقه دو و یا بیشتر از دو سقط پی در پی
شدند .معیارهای 
روند کارکرد
کمتر از  20هفته ،گذشت حداقل شش ماه از آخرین سقط ،نداشتن بیماری هایی که بر 
عملکرد جنسی زنان

ارند بود .پرسشنامه های دموگرافیک ،شاخص
جنسی و افسردگی تاثیر بسزایی د 
( )FSFIو افسردگی بک توسط شرکت کنندگان تکمیل شد .داده ها با استفاده از تی مستقل ،آنالیز
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .میانگین سنی زنان شرکت کننده
واریانس و همبستگی پیرسون 
 31/53±5/11و طول مدت ازدواج آنها  8/19±4/13بود .میانگین نمره افسردگی 12/61±10/17
ید را گزارش کردند.
بود که  45%/4افسردگی جزیی 22%/3 ،افسردگی خفیف و  2%/3افسردگی شد 

بود که زیر خط آستانه (≤ )28می باشد .بیشترین
عملکرد جنسی زنان 26/59±5/73

میانگین نمره
حیطه اختالل در حیطه میل جنسی ( 72/3درصد) و کمترین در حیطه رطوبت واژن ( 5/4درصد)
عملکرد جنسی و حیطه های آن همبستگی معکوس معنی

اد افسردگی با
بود .آنالیز داده ها نشان د 
عملکرد جنسی و حیطه های آن نمره افسردگی افزایش یافته است

دار آماری داشته که با کاهش نمره
نشد و تنها
عملکرد جنسی یافت 

( .)<0p/001هیچگونه ارتباطی بین شاخص های دموگرافیک و
افسردگی با تحصیالت ارتباط معکوس معنی دار داشت ( .)=0p/039نتایج نشانگر اختالل عملکرد
جنسی در زنان با سابقه سقط مکرر و ارتباط معکوس آن با سالمت روان آنها بود .بنابراین ارزیابی و
درمان مشکالت جنسی و همچنین توجه به سالمت روان در این گروه از زنان که معموال به کلینیک
های ناباروری مراجعه می کنند ،توصیه می شود.
سقط مکرر ،ناباروری ،عملکر د جنسی ،افسردگی

 -1دانشکده پرستاری و مامایی ،مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری،
دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران.
 -2پژوهشکده بیوتکنولوژی تولید مثل ،پژوهشگاه فناوری های نوین
علوم زیستی جهاد دانشگاهی -ابن سینا  ،تهران ،ایران
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Maternal morbidity in Iran; prevalence and causes

نرجس خلیلی
narjes.1357@yahoo.com
In the face of reducing rate of maternal mortality in many countries maternal
morbidity is suggested to be more useful indicator for quality of care management
and preventive intervention than mortality. Quality of care is a multidimensional
concept that involves infrastructure process of care accessibility effectiveness
impact on health outcomes and satisfaction. This study reviewed the maternal
morbidity in Iran. We used GBD (Global Burden of Disease) 2017 for total DALYs
(Disability-Adjusted Life Years) per 100000 women between 1549- years in
maternal disorders in Iran. The total DALYs (Disability-Adjusted Life Years) per
100000 women between 1549- years were 91.29 (82.3102.74-) in maternal
disorders in Iran in 2017. The total DALYs per 100000 women between 1549years were 601.75 (560.08650.9-) in maternal disorders globally in the same
period. The leading causes of maternal morbidity and near miss were maternal
hypertensive disorders and hemorrhage in our country in 2017.
Maternal morbidity Disability-Adjusted Life Years Iran
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نقش آلودگی های الکترومغناطیس در ناباروری مردان
سپیده شیدانیک *
s.sheidanik20@gmail.com

در دهه های اخیر ،میزان ناباروری در کشورهای توسعه یافته در حال گسترش است .و پیش بینی
میشود تا  20سال آینده مقدار آن افزایش یابد ..شیوع ناباروری در بین زوجین 15درص د است در بین

موارد به دلیل فاکتورهای مردانه است .همچنین امروزه به دلیل
عوامل منجر شونده به ناباروری نیمی از 
افزایش استفاده از منابع حاوی امواج الکترومغناطیس همچون گوشی های همراه  ،تبلت و همچنین
افراد  ،نگرانی ها پیرامون اثرات
افزایش احداث ایستگاه های خطوط برق و مخابرات در محل زندگی 
افراد از جمله باروری آنها مطرح شده است .لذا مطالعه
مخرب امواج الکترومغناطیس بر روی سالمت 
مروری حاضر با هدف نقش امواج الکترومغناطیس در ناباروری مردان انجام شد";".در این مطالعه
مروری  ،مقاالت انگلیسی نمایه شده در پایگاه های اطالعاتی معتبر شامل Web of Sciences :
کلید واژه های
 ، PubMed ، Scopus ، sciencedirectو  Google Scholarبا استفاده از 
انگلیسی  Infertility ، Electromagnetic radiation (EMR) ، Male infertilityدر
مورد بررسی قرار گرفتند .در مطالعه حاضر  17 ،مطالعه در ارتباط با
طی سال های  2006-2019
مورد بررسی قرار گرفت .نتایج حاصل از مطالعات انجام شده
آلودگی های الکترومغناطیس و ناباروری 
شود و به انرژی
اد انرژی ناشی از امواج الکترومغناطیس ممکن است توسط بافت بیضه جذب 
نشان د 
تولید اسپرم و سرعت رسیدن اسپرم به تخمک را کاهش میدهد.
د که این گرما 
گرمایی تبدیل گرد 
اگرچه در مطالعات انسانی بین نتایج استفاده روزانه از گوشی های همراه به عنوان رایج ترین منبع
اند که
ارد اما بیشتر مطالعات نشان داده 
وجود د 
امواج الکترومغناطیس بر روی باروری مردان تناقض 
اد  ،تحرک  ،مورفولوژی و میزان زیست پذیری اسپرم ها
این امواج بر روی پارامترهایی همچون تعد 
اثرات منفی میگذارد .مطالعات گذشته نگر بر روی مردان مبتال به ناباروری نیز نشان داده است که
د با این حال میزان
فرکانس 900مگاهرتز این امواج ممکن است موجب کاهش تحرک اسپرم گرد 
فرکانس منجر شونده به ناباروری در مردان به دلیل تناقض بین نتایج داده ها هنوز نامشخص است.
امواج الکترومغناطیس با مکانیسم اقزایش دمای بافت های بدن از جمله بیضه ها ممکن است تولید
اسپرم را مختل نماید .اگرچه مطالعات انسانی کمی پیرامون اثرات این امواج در بروز ناباروری به دلیل
وجود محدودیت های اخالقی صورت گرفته اما مطالعات بر روی حیوانات آزمایشگاهی از نقش منفی

میشود مطالعات

پیشنهاد

امواج الکترومغناطیس در بروز ناباروری حمایت کرده است .با این حال
گیرد تا بتوان نقش این امواج در ناباروری مردان را به عنوان یک
انسانی بیشتری در این زمینه انجام 
عامل در برنامه های مشاوره ای و پیگیری این بیماران در نظر گرفت.
ناباروری  ،ناباروری مردانه  ،امواج الکترومغناطیس

دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان ،اصفهان ،ایران
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تاثیر هنر درمانی بر سالمت روانی زنان از فرزندآوری تا یائسگی
الهام ابراهیمی
ebrahimi_308@yahoo.com

هنر درمانی به عنوان یکی از شاخه های طب نوین در دهه اخیر جایگاه ویژه ای در عرصه ی درمان
پیدا کرده اند .در این میان برخی از شاخه های این طب ،مانن د موسیقی و نقاشی ،در کشور ما شهرت
بیشتری یافته ان د هنر درمانی عبارت است از« :کاربر د موا د هنری برای بیان و توانمن د ساختن بیمار
از طریق شناخت و حل تعارضات درونی خو د در حضور هنر درمانگر آموزش دیده» .در هنر درمانی
بیماران به مهارت یا تجربه ی قبلی در زمینه هنر نیاز ندارن د بلکه از طریق خلق آثار هنری و بازتاب
آن در محصول و فراین د کار خویش ،آگاهی از خویش و دیگران را افزایش داده و احساسات مثبت و
اعتما د به نفس را در خو د تقویت می کنند.زنان در دوره تولی د مثلی خو د از فراز و نشیب هایی عبور
می کنن د که عدم تشخیص و مدیریت درست این چالش ها می توان د صدمات زیادی به جسم و علی
الخصوص روان آنها وار د کن د  .با توجه به اینکه توجه به نیاز بیمار و تعریف مداخالت مبتنی بر نیاز
می توان د موفقیت درمان را در حوزه علوم پزشکی پیش بینی کن د این مطالعه در راستای نیاز زنان به
استفاده از روشهای غیر دارویی در حل مسائل و مشکالتی که ممکن است در طول دوره تولی د مثلی
پیش روی انها قرار گیر د تعریف شده است و اثر بخشی مداخالتی را که با موضوع هنر درمانی و تاثیر
ان بر سالمت روان زنان در حوزه های مختلف صورت گرفته است با رویکر د نظام من د مور د بررسی
قرار داده است .روش کار این مطالعه یک مرور نظام من د ساختار یافته است که با با یک پروتکل
استاندار د و با کلی د واژه های مشخص در دیتا بیس های علمی به جستجوی هدفمن د منابع مرتبط با
موضوع تحقیق پرداخته است.
نتایج  :نتایج این مطالعه پیرامون موضوعات زیر است- :تاثیر هنر درمانی بر افسردگی پس از زایمان
تاثیر هنر درمانی بر افسردگی زنان مبتال به کانسر -تاثیر هنردرمانی بر سوگ پس از از دسترفتن محصوالت حاملگی(سقط و زایمان) با توجه به اینکه ،وظیفه ارائه دهندگان خدمات سالمت
باروری ،توجه به تمام جوانب سالمت باروری ،رون د و عملکر د آن است به نظر می رس د دسترسی
به روشهای مراقبتی نوین که عالوه بر اثر بخشی عوارض جانبی کمتری داشته و مبتنی بر مشارکت
بیمار باشدامروزه مور د توجه قرار گرفته است .رویکردهنر درمانی به عنوان یک رویکر د جدی ددررشته
زنان و مامایی می توان د پیامدهای خوبی به همراه داشته باشد.
هنر درمانی ،سالمت زنان ،سالمت روانی
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بررسی مقایسه اثر عفونت کالمیدیا تراکوماتیس در زنان نابارور و بارور
سمر رشیدیان
samar.rashidian3@yahoo.com

کالمیدیا تراکوماتیس یکی از شایع ترین عوامل باکتریایی بیماری های مقاربتی در جهان می باش د و
شواه د گسترده ای مبنی بر بسته شدن لوله ها متعاقب ابتال به عفونت کالمیدیایی وجو د دارد.ناباروری
و  PIDدر خانم های مبتال به کالمیدیا تراکوماتیس شایع تر می باشد.هدف اصلی از این مطالعه تعیین
عفونت کالمیدیایی در زنان سنین باروری و نابارور می باشد .در این مقاله تعدا د  50کارآزمایی بالینی
به طریق جست و جو در پایگاه های الکترونیکی Google scholar pubmed SID MagIran
 science directو همچنین جستجوی دستی در کتاب و پایان نامه های دانشجویی با استفاده از
کلمات کلیدی کالمیدیا تراکوماتیس ،ناباروری،زنان بارور و واژه های التین Infertilitychlamydia
 trachomatisیافت شده که از میان انها  30کارازمایی انتخاب شد IGG .افرا د نابارور با فاکتور لوله
ای بیشتر بوده است.بیشترین میزان موار د مثبت در افرا د دارای تحصیالت متوسط،سیگاری،خانه دار،با
سابقه ی ترشح واژینال،در د زیرشکم،سقط و سابقه ی ناباروری مشاهده ش د اما افرا د دارای سابقه ی
زایمان زودرس نسبت به افرا د بدون این سابقه الودگی کمتری داشتند .مطالعات نشان دا د انتی بادی
مثبت و سطح متوسط ان بر علیه کالمیدیا در گروه نابارور با عامل لوله ای بطور معنی دار بیشتر از
گروه بارور است بنابراین توصیه می شو د در بررسی عوامل مربوط به ناباروری تست انتی بادی بر علیه
کالمیدیا نیز انجام شود.
کالمیدیا -عفون -زنان نابارور -بارور -فاکتور لوله ای
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بررسی اثر بخشی مدیریت شناختی رفتاری استرس بر کیفیت زندگی
ذهنی و جسمی زنان نابارور (یک مطالعه مروری)
آرزو رضایی خیر آبادی
arezoo.rezaei66@gmail.com

ناباروری یک رویدا د منفی بسیار مهم زندگی است که دارای ابعا د مهم رندگی است که دارای ابعا د
جسمی روانی و اجتماعی می باش د و می توان د استرس های شدیدی را در زنان نابارور ایجا د کن د و
استرس و اضطراب نیز رابطه متقابلی با نازایی دارد .مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر بخشی مدیریت
شناختی رفتاری استرس بر کیفیت ذهنی جسمی زنان نابارور در حال انجام است .در این مطالعه
تعدا د  50کارآزمایی بالینی از طریق کاوش در پایگاه های الکترونیکیGoogle scholar Pub :
 .…& med Science direct Mag Iranو همچنین جست و جوی دستی در کتاب ها و پایان
نامه های دانشجویی با استفاده از کلمات کلیدی ناباروری  ،استرس  ،مدیریت کیفیت زندگی و واژه
های التین Infertility stress worry quality of life :یافت ش د که از میان آن ها 35
کارآزمایی انتخاب شد .مدیریت استرس از طریق درمان شناختی رفتاری بر کاهش میزان ناباروری
تاثیر مستقیم دارد .در این روش می توان از مشاوره های روانشناسی ،روش های ذهن آگاهی،ایجاد
روابط بین اعتما د به نفس و توانایی کنترل استرس و آموزش تکنیک های تن آرامی برای کاهش
استرس و همچنین کاهش ناباروری استفاده کر د نتیجه گیری :درمان از طریق مدی گیری :درمان از
طریق مدیریت استرس و کنترل آن بر کیفیت ذهنی و جسمی بر کاهش ناباروری موثر است.
ناباروری ،استرس ،مدیریت کیفیت زندگی"
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بررسی فراوانی و شدت ترس از زایمان در زنان نخستزا مراجعهکننده
به مراکز خدمات جامع سالمت شهر آمل در سال 1397
فرزانه محمدی*
f.mohammady95@gmail.com

مقدمه و هدف :ترس از زایمان مشکلی شایع در دوران بارداری محسوب میشو د که اکثر زنان به
ویژه زنان نخستزا ممکن است به دلیل آشنایی ناکافی با فرآین د زایمان و نداشتن تجربه قبلی تجربه
کنند .ترس از زایمان با افزايش پیامدهای نامطلوب مادري و جنيني همراه است لذا این پژوهش با
هدف تعیین فراوانی و شدت ترس از زایمان در زنان باردار نخستزا مراجعهکننده به مراکز خدمات
جامع سالمت شهر آمل در سال  1397انجام گرفت .
موا د و روش ها :پژوهش حاضر ،مقطعی و از نوع توصیفیتحلیلی میباشد 473 .نفر از زنان باردار
نخست زا مراجعهکننده به مراکز خدمات جامع سالمت شهر آمل در سال  1397که به روش نمونه
گیری در دسترس انجام شد .ابزار گردآوری دا دهها شامل پرسشنامه جمعیتی اجتماعی و پرسشنامه
انتظارات زایمان ویژما بود .این ابزار مشتمل بر  33آیتم بوده که در طیف لیکرت شش نقطه ای از
صفر به معنی ""اصال"" تا پنج به مفهوم ""بی نهایت"" توسط زنان نمره گذاری می شود .حداقل
نمره این پرسشنامه صفر و حداکثر نمره آن  165می باش د و نمره باالتر ترس بیشتر از زایمان را نشان
می دهد .دا دهها با استفاده از آزمونهای آماری تحلیل واریانس و با نرم افزار  SPSSنسخه 18مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها :میانگین سن زنان باردار 08/26±95/4 ،بود 5/38 ،درص د دارای تحصیالت لیسانس6/81 ،
درص د خانه دار بودند .میانیگن نمره انتطارات زایمانی ویژما  90/53 20±/25بود .نتایج این مطالعه
نشان دا د که  8%/33ترس کم 2%/32 ،ترس متوسط 26% ،ترس شدید 8% ،ترس بسیار شدی د نسبت
به زایمان داشتند.
نتیجه گیری :نتایج این مطالعه نشان دا د که اکثریت افرا د ترس متوسط ،شدی د و بسیار شدی د نسبت
به زایمان داشتند .لذا جهت ارتقاء سالمت روان زنان بارداری که ترس کم داشتن د و بهبو د سالمت
روان زنان بارداری که ترس متوسط ،شدی د و بسیار شدی د داشتند ،برنامهریزی بیشتر و مناسبتری
در زمینه آموزش به زنان باردار الزم است.
واژگان کلیدی :ترس از زایمان ،زنان نخست زا

دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پرستاری و
مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران ،ساری ،ایران.
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تاثیر کمبو د ویتامین دی بر ناباروری
مرجان هوایی
marjan.havaie23@gmail.com

شواه د زیادی وجو د دار د که نشان می ده د ویتامین  Dنقش مهمی در تنظیم باروری زن و مر د دارد.
همچنین سطح طبیعی ویتامین  Dدر بارداری های طبیعی باالتر است .ویتامین دی در تخمدان باعث
تحریک ترشح پروژسترون،استرادیول،استرون می شو د واز طریق تنظیم بیان  HOXA10در توسعه
اندومتر و النه گزینی نقش دارد.هدف در این مطالعه بررسی تاثیر کمبو د ویتامین دی بر ناباروری
است بررسی به صورت مروری بر روی مقاالت ناباروری و کمبو د ویتامین دی،بدون محدودیت زمانی
در پایگاه های Scientific Information PubMed Web of Science Google Scholar
تا سال 2019انجام شد920.مقاله یافت ش د که در نهایت  15تا از آن ها بر اساس معیارهای ورودی
مطالعه حاضر انتخاب شدند";".در زنان ،شواهدی از نقش ویتامین  Dدر ( ،)PCOSاندومتریوز،
لیومیوم ،لقاح آزمایشگاهی و نتایج حاملگی وجو د دارد .بین مقادیر هورمون های هیپوفیزی (LH
 )FSHو مقدار ویتامین  Dدر افرا د نابارور ارتباط وجو د دار د و درمان با ویتامین  Dمی توان د سطح
تستوسترون را افزایش دهد.ویتامین  Dمی توان د بر کیفیت اسپرم به ویژه از طریق حرکت سریع
اسپرم ،استروئیدوژنز یا تبدیل محیطی آندروژن ها تاثیر بگذارد .این ویتامین ممکن است یک رویکرد
درمانی مفی د و ارزان در ترکیب با درمان های خط اول درمان زنان و مردان نابارورباشد .با این حال،
مطالعات بیشتری برای تعیین نقش ویتامین  Dدر درمان ناباروری مور د نیاز است.
ناباروری،کمبو د ویتامین دی،ویتامین دی
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د از زایمان در سالمت
بررسی اهمیت ورزش های دوران بارداری و بع 
زنان باردار
فاطمه زمانی قلعه میرزمانی
zamanighaleh74@gmail.com

بارداری و زایمان دو پدیده زیبا و شگفت انگیز خلقت اند ،همانگونه که عمل لقاح و رش د و نمو جنین
در بدن مادر معجزه است  ،عمل زایمان و تول د نیز اعجاز دیگری است .زایمان فیزیولوژیک یعنی طی
شدن رون د طبیعی زایمان ،بدون هر گونه دخالت دارویی و پزشکی که با توجه به مداخالت تهاجمی
و پزشکی .در رون د زایمان امروزه مرز های قابل توجهی بین زایمان طبیعی و فیزیولوژیک دیده می
شود .از آن جایی که سهم قابل توجه و مولفه ی بسیار مهمی از زایمان فیزیولوژیک انجام فعالیت های
ورزشی در رون د بارداری و همچنین حین زایمان است دراین مطالعه به بررسی اهمیت آن می پردازیم.
پژوهش موجو د به بررسی سیستماتیک 20مطالعه از پایگاه های اطالعات chocrane ، pubmed
 ، googlescholorو  webofscienceپرداخت  .جستجو در این پایگاه ها با کلی د واژه های
انگلیسی از قبیل  ،childbirth، physiologic birthو کلی د واژه های فارسی :زایمان فيزیولوژیک،
نوع زایمان ،ورزش و بارداری ،فعالیت های ایزومتریک انجام گردی د و با بررسی مطالعات مروری ـ
توصیفی نتایج بدست آمده مور د بررسی قرار گرفت .زایمان پدیده ای طبیعی است و قدمتی به درازای
تاریخ بشر دارد.انسان همواره با مسئله ی حاملگی و زایمان درگیربوده است.پیشرفت پزشکی قرن
 20ایمنی زایمان را افزایش داده است ولی همزمان با آن دخالت پزشکی در اکثر زایمان ها رواج پیدا
کرده است .به طوری که مفهوم زایمان به عنوان پدیده ای فیزیولوژیک و طبیعی در بعضی موار د که
نیاز به مداخله ی پزشکی دار د از بین رفته است .زایمان فیزیولوژیک به گونه ای تعریف می شو د که
سیر طبیعی زایمان به دور از هر گونه دخالت پزشکی غیر ضروری سپری گر دد .گزارشات آماری مرکز
ملی سالمت آمریکا در سال 1996میزان زایمان سزارین را22درص د و در سال  2012این میزان را 32
درص د گزارش کرد.این در حالی است که این آمار در کشور های آسیایی  40درص د گزارش شده است.
در مطالعه ی انجام شده توسط ماهین اسماعیلی و همکاران در سال 2018گزارشی از WHOمبنی
بر باالبودن زایمان سزارین در ایران به چشم میخور د به این گونه که (بر اساس گزارش  ،WHOتنها
 15-10درص د از همه زایمان ها بای د به بخش سزارین منجر شود ،اما در حال حاضر  65-50درصد
از زایمان در ایران به صورت سزارین انجام می شو د که  90درص د آنها در بیمارستان های خصوصی
انجام می شود)  .در گزارش آماری دیگری ازهر 5زایمان درآمریکا یک زایمان با روش سزارین و در
ایران از هر  3زایمان یکی به روش سزارین انجام می گیرد .متاسفانه ایران باالترین آمار سزارین را
در جهان دارد ،تقریبا در بیمارستانهای دولتی آمار سزارین بین  ۳۰تا  ۵۰درص د و بیمارستانهای
خصوصی باالی  ۹۰درص د است ..در منابع گوناگون تاکی د زیا د بر رون د حرکتی و پوزیشنال مادر در
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بارداری و زایمان وجو د دارد .آزادی حرکت از عوامل موثر لیبر فیزیولوژیک از دیدگاه WHOدر سال
 1996تا به حال برشمرده می شود .سازمان بین المللی  Lamazeنیز در اصول شش گانه ی ترویج
زایمان فیزیولوژیک به آزادی حرکت و تکنیک های هوازی اشاره می کند .بنا به گزارشات معاونت
ورزشی بانوان در ایران حدو د  30درص د زنان به امر ورزش می پردازن د و تنها  7-5درص د زنان در
دوران بارداری و پس از زایمان به ورزش ادامه می دهند .از جمله آثار ورزش های دوران بارداری و
پس از زایمان می توان به کاهش در د شایع کمر در بارداری ،کاهش تغییرات منفی خلقی و افسردگی
های بع د از زایمان ،بهبو د رون د زایمان فیزیولوژیک ،بازگشت سریع تر به تناسب اندام و تامین سالمت
جسمانی مادر(افزایش قدرت عضالت کف لگن و جلوگیری از عوارض زایمانی) و همچنین جلوگیری
از افزایش وزن در دوره های بعدی زندگی اشاره کرد .با توجه به این مساله که برگزاری کالس های
آمادگی زایمان جز قابل توجهی از رون د زایمان فیزیولوژیک محسوب می شود،همچنین انجام حرکات
ورزشی ،اقدامات ریلکسیشن و تن آرامی جزمهمی از این برنامه را تشکیل می ده د توجه ویژه به
انجام حرکات ورزشی در دوران بارداری،حین زایمان و پس از آن از موار د قابل توجه در رون د سالمت
زن باردار و مادر بع د از زایمان می باشد .اگر چه آموزش حرکات ورزشی به زنان باردار یا مادران بعد
از زایمان جزئی از مراقبت های روتین بهداشتی مادر در دستور کار مراقبین و درمان گران قرار دارد
ولی تا کنون ایجا د فضای مناسب جهت انجام تمرینات و حرکات مربوطه به صورت اختصاصی در
نظر گرفته نشده است .امی د است تا فراهم سازی باشگاه های اختصاصی وسالن های ورزشی با حضور
مربیان آموزش دیده و متخصصان در حوزه ی مامایی و سالمت زنان جهت اجرای برنامه های ورزشی
و همچنین آموزش حرکات هوازی ،تن آرامی در دستور کار متولیان حوزه ی زایمان فیزیولوژیک
قرار گیرد.
زایمان فيزیولوژیک ،نوع زایمان ،ورزش و بارداری ،فعالیت های ایزومتریک
"childbirth، physiologic birth
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Investigating the relation between spiritual health and the
intensity of Post Cesarean Section Pain
Fatemeh Nameni
nobaveh.center@gmail.com
Cesarean section has been continuously one of the most common surgical
procedures for women. It can be associated with several psychological and
mental factors. Recently spirituality related to adjustment processes with
stressful situations has been also emphasized. Thus the purpose of this
study was to investigate the relationship between spiritual health and pain
intensity following a Cesarean section. This study was conducted in Iran in
Gorgan sity Sayyad Shirazi hospital as a cross-sectional analysis in 20132014. To this end 200 number of pregnant women who wanted to undergo
Cesarean section were selected through convenience sampling method. The
data were collected via demographic characteristics information form WellBeing Questionnaire at the beginning of the study and Visual Analogue Scale
at three stages; immediately after entry into recovery one hour later and 6-8
hours following delivery. The data were analyzed using the SPSS Statistics
(Version 16) as well as statistical tests including Pearson’s correlation
coefficient and independent t-test. The mean age of the participants was
26.5±8.7 years and the mean parity was equal to 1.8±0.78 times. The total
mean of spiritual health was reported by 100.1±8.7. The results of Pearson’s
correlation coefficient also showed no significant relationship between
spiritual health and post-Cesarean section pain intensity at the stage of entry
into recovery (p=0.140 r=-0.11) one hour later (p=0.278 r=0.08) and 6-8 hours
following surgery (p=0.592 r=0.04) There was no relationship between pain
intensity after Cesarean section and spiritual health at several stages
Caesarean Section Pain Intensity Pain Spiritual Health
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The effect of cognitive-behavioral therapy on sexual
satisfaction in nulliparous pregnant women
Dr.Mina Iravani
minairavani2004@yahoo.com
Background and Purpose: Pregnancy is one of the factors that affect the
quality of sexual intercourse which may cause problems for couples. The aim
of this study is to investigate the effect of cognitive-behavioral therapy on
sexual satisfaction in nulliparous women is pregnant.
Materials and ways: 36 pregnant women aged 18 to 35 years and gestational
age between 14 to 16 weeks that referred to health centers in East city of
Ahvaz were selected for treatment. Sexual satisfaction in this study was
conducted by using Hudson-Harrison questionnaire of sexual satisfaction.
Results: Based on the results of this study the mean of sexual satisfaction score
in pregnant women before 2 and 4 weeks after the intervention was 53.38
± 13.56 139.38 ± 13.66 and 136.10 ± 77.4 respectively. These differences
were statistically significant (p <0.001). But in the control group the mean of
sexual satisfaction score in pregnant women before 2 and 4 weeks after the
intervention was 13.76 ± 59.13 73.86 ± 10.99 and 70.8 ± 15.04 respectively.
There was a significant difference between the scores of sexual satisfaction of
pregnant women in the test and control group after intervention (p <0.001).
Conclusion: Cognitive-behavioral therapy during pregnancy increases
the sexual satisfaction and improve the quality of sexual relationship and
Proper counseling by making cognitive changes during pregnancy can help
strengthen the family.
Keywords: Cognitive-behavioral training Sexual satisfaction Pregnant women"
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Investigating the Related Factors in the Empowerment of
Lactating Mothers in Mother and Child Hospital in Shiraz city
سارا بذرریز

obsara6156@gmail.com

Introduction Malnutrition during in the first years of life leads to diseases and
increases the likelihood of death and delay in mental and motor development
and in the long run accompanied by malfunction of mental function and
physical capacity disruption of fertility and health during adolescence
and adulthood. Breastfeeding for the first six months and its continuation
for 2 years or more is a good way to feed the baby. The empowerment of
breastfeeding is one of the important factors in promoting breastfeeding
and identifying its facilitating factors can help develop effective policies and
interventions.
Objective: This study was conducted to investigate the related factors in the
empowerment of lactating mothers in Shiraz Mother and Child Hospital in
2018.
Method: The present study was a descriptive-qualitative research with a
phenomenological approach with 12 participants and a semi-structured
interview. Content analysis was carried out simultaneously with data
collection.
Results: Participants sought to acquire breastfeeding skills in hospitals
and consultations on breastfeeding in health centers are considered as
important factors in facilitating the empowerment at the start of lactation
and its continuation. Further analysis indicated that ""mother's decision
to breastfeed"" along with her understanding of ""positive attitudes
and the participation of the wife and the family in breastfeeding enabled
breastfeeding and community support through positive cultural beliefs in
Breastfeeding and public education The role of midwife and medical staff .
In order to improve breastfeeding comprehensive planning for empowering
lactating women should be considered.
Conclusion: The FOUR main principles of “The role of medical and health staff
"" “Individual Factors"" and ""social and cultural factors"" and Educational
factors have been extracted from participants' notes which illustrate the
facilitator dimensions for empowering women in breastfeeding.
lactation empowerment hospital "
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ارتباط رضایت زناشویی با رضایت جنسی در زنان مبتال به مولتیپل
اسکلروزیس مراجعه کننده به انجمن ام اس ایران
د مسعو د نبوی* ،4دکتر
ویدا قاسمی* ،1دکتر معصومه سیمبر ،*2دکتر گیتی ازگلی* ،3دکتر سی 
د علوی مجد*5
حمی 
Vidaghasemi89@gmail.com

مقدمه :مولتیپل اسکلروزیس یک اختالل التهابی مزمن در سیستم عصبی بوده که شیوع آن در زنان
سنین باروری سه برابر مردان می باشد .مشکالت جنسی عدیده در زنان مبتال به مولتیپل اسکلروزیس
سبب نارضایتی جنسی شده و این امر می توان د بر رضایت مندی زناشویی این زنان تاثیرگذار باشد.
لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط رضایت زناشویی و رضایت جنسی در زنان مبتال به مولتیپل
اسکلروزیس انجام شد.
روش کار :مطالعه ی حاضر به صورت مقطعی و بر روی  150زن متاهل مبتال به مولتیپل اسکلروزیس
مراجعه کننده به انجمن ام اس ایران در سال  1397در تهران انجام شد .زنان واج د شرایط ،به روش
نمونه گیری مستمر و در دسترس وار د مطالعه شدند .جهت گردآوری اطالعات از چک لیست سنجش
اطالعات دموگرافیک ،نسخه ی کوتاه شده ی رضایت زناشویی انریچ و پرسشنامه رضایت جنسی از
سیاهه ی کیفیت زندگی زنان مبتال به مولتیپل اسکلروزیس استفاده شد .در پرسشنامه رضایت جنسی،
نمره باالتر به معنی نارضایتی جنسی بیشتر می باشد .جهت تجزیه و تحلیل اطالعات از آمار توصیفی
(میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون) استفاده شد.
یافته :میانگین سنی شرکت کنندگان ۳۷ /۸۰ ± ۷/۵۱سال بود .میانگین نمره ی رضایت زناشویی
( ۳۴ /5۰ ± 8/80رنج نمره  )10-50و میانگین نمره ی رضایت جنسی ( 10/51 ± 5/40رنج نمره -24
 )6بود .مطابق با آزمون پیرسون ارتباط منفی و معنی داری بین نمره ی رضایت زناشویی و نارضایتی
جنسی بو د ( =r -0/767و  .)<0P/001بطوریکه با افزایش میزان نارضایتی جنسی ،رضایت زناشویی
کاهش می یافت.
نتیجه گیری :مطابق با نتایج پژوهش حاضر ارتباط منفی و معنی داری بین رضایت زناشویی و
نارضایتی جنسی در زنان مبتال به مولتیپل اسکلروزیس وجو د داشت .لذا با توجه به نقش رضایت جنسی
و رضایت زناشویی در تحکیم بنیان خانواده ،در نظر گرفتن مداخالتی به منظور بهبو د زندگی جنسی
این افرا د و متعاقبا بهبو د رضایت جنسی و رضایت زناشویی این افرا د در رون د درمان پیشنها د می گر دد.
د واژه :رضایت زناشویی ،رضایت جنسی ،مولتیپل اسکلروزیس
کلی 

-1دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت باروری ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،گروه مامایی و بهداشت
باروری ،دانشکده ی پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 -2استاد ،مرکزتحقیقات مامایی و بهداشت باروری ،گروه مامایی و بهداشت باروری ،دانشکده ی پرستاری
و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 -3دانشیار ،مرکزتحقیقات مامایی و بهداشت باروری ،گروه مامایی و بهداشت باروری ،دانشکده ی
پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 -4دانشیار ،گروه مغز و علوم شناختی ،پژوهشکده زیست شناسی و فناوری سلولهای بنیادی رویان،
تهران ،ایران
 -5استاد ،گروه آمار زیستی ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
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Benefits of preconception care on mother's and Child's
health and its obstacles
Maryam Ansari Majd 1
Dr. Soghre Khani 2
Introduction: The goal of preconception care is reducing complications during
pregnancy and after that. Various interventions have been done to prevent control
or treat the issues before embryo implantation. This study aimed to review the
benefits of preconception care on mothers' and Childs' health and its obstacles.
Method: In this review study keywords Preconception care Preconception counseling
Pregnancy planning mother's and child's health searched in databases such as SID
PubMed and Google scholar was done. Finally 41 references (1 guideline 2 Training
package and 38 articles) were used in this review study.
Finding: Results were classified in two dimensions; 1) mother's and Child's healthrelated benefits (use supplements in time optimal weight before pregnancy
Improving mother and child emotional relationships tend to breastfeeding Improve
the quality of life Improvement of high-risk behaviors improvement of immune
status and vaccination observance of birth distances and decrease in cases such
as: maternal mortality rate; low birth weight; preterm labor; anemia; caesarean
section; stress and anxiety; high-risk pregnancy; unwanted pregnancy; stillbirth;
congenital malformation; risk of HIV transmission and STIs; Spontaneous abortion;
risk of infection) 2) preconception care
obstacles: a) health care providers' perspective (lack of time; manpower; previous
care; cooperation of staff; awareness; motivation; careful planning; integrated care)
b) clients' perspective (Low quality of care; unwanted pregnancy; lack of time; low
awareness and education; crowded health centers; dissatisfaction; inadequate
follow-up). Conclusion: preconception care can prevent many early and late
complications in pregnancy and we can protect mother's and child's health. It is
suggested to remove structural barriers and provide qualified counseling programs.
Keywords: Preconception care Preconception counseling mother's and child's
health Pregnancy planning"
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ارتباط نگرش شیردهی با خودکارآمدی شیردهی در یک نمونه از
زنان ایرانی در سال 1397
ویــدا قاســمی ،1دکتــر معصومــه ســیمبر ،*2مــژده بنایــی ،1مرضیــه ســاعی قــره نــاز ،1فرزانــه
رشــیدی فکاری1
Vidaghasemi89@gmail.com

دمه :تغذیه با شیرمادر یک غذای ایده آل و یک استراتژی مهم بوده که دارای مزایای فراوانی برای
مق 
باشد و نگرش منفی نسبت به آن با عواقب ناخوشایندی همراه
مادر ،کودک و سیستم بهداشتی می 
است .مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط نگرش شیردهی با خودکارآمدی شیردهی در سال 1397
انجام شد.
روش کار :این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی و به صورت مقطعی بود .مشارکت کنندگان شامل
شهید بهشتی در -48

 280مادر مراجعه کننده به بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی
وارد پژوهش شدند.
ند که به روش نمونه گیری مستمر و در دسترس 
24ساعت اول پس از زایمان بود 
بعد از زایمان ،سن باالی
ورود به مطالعه شامل زنان ایرانی ،ساکن تهران ،در 24-48ساعت اول 
معیار 
 18سال ،توانایی خواندن و نوشتن و معیار خروج شامل تکمیل ناقص پرسشنامه بود .نمونه گیری
بصورت مستمر و دسترس بود .جهت جمع آوری اطالعات از نسخه ی فارسی پرسشنامه نگرش
شیردهی ( )IIFASو نسخه کوتاه شده فارسی پرسشنامه خودکارآمدی شیردهی( )BSESاستفاده
شد .برای تجزیه و تحلیل اطالعات از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون
همبستگی پیرسون) استفاده شد.
یافته :میانگین سنی شرکت کنندگان 28 /73 ± 5/89سال بود .میانگین نمره ی نگرش شیردهی
( 46 /07 ± 4/61رنج نمره  )55-11و میانگین نمره خودکارآمدی شیردهی ( 48 /79± 10/48رنج
نمره  )13-65بود .مطابق با نتایج آزمون همبستگی پیرسون ارتباط مثبت و معنی داری بین نمره
شد ( =r -0/294و  .)<0P/001بطوریکه
نگرش شیردهی و نمره خودکارآمدی شیردهی مشاهده 
نگرش مثبت به شیردهی با خودکارآمدی شیردهی باالتری ارتباط داشت.
رشد و تکامل شیرخوار و همچنین ارتباط نمره
نتیجه گیری :با توجه به اهمیت نقش شیردهی در 
خودکارآمدی شیردهی با نمره نگرش شیردهی ،تدوین برنامه های آموزش تغذیه با شیر مادر متناسب
بهبود و افزایش نگرش و در نتیجه

با نیاز مادران در طی دوران بارداری و پس از زایمان به منظور
خودکارآمدی شیردهی ضروری می باشد.
کلیدواژه :نگرش شیردهی ،خودکارآمدی شیردهی ،مادران ،پس از زایمان

-1دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت باروری ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،گروه مامایی و بهداشت
باروری ،دانشکده ی پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 -2استاد ،مرکزتحقیقات مامایی و بهداشت باروری ،گروه مامایی و بهداشت باروری ،دانشکده
پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
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تاثیر آموزش تمرینات تن آرامی بر کیفیت خواب و سالمت روان زنان
نخست زا در دوره ی پس از زایمان
فرحناز عزیزی
Farahnaazizizi@gmail.com

در دوره ی پس از زایمان ،با تغییرات فیزیولوژیک زیادی مادر به حالت غیر بارداری باز می گر دد.
این مرحله می توان د سبب تغییرات خلقی-روانی و اختالالت خواب شو د که موجب تهدی د سالمت
مادران و شیرخواران آن ها می گر دد .مطالعه حاضر با هدف تاثیر آموزش تمرینات تن آرامی بر
کیفیت خواب و سالمت روان زنان نخست زا انجام شد .طرح پژوهش مطالعه حاضر ،نیمه آزمایشی
و از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود .نمونه ای به حجم  38نفر از بین زنان نخست زا
که به مراکز بهداشتی و درمان شهرستان آستارا مراجعه کرده بودن د به روش نمونه گیری در دسترس
انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر کدام  19نفر) قرار گرفتند .پس
از تکمیل پیش آزمون ،گروه آزمایش به مدت  6هفته ،هفته ای یک جلسه  45دقیقه ای تمرین با
تن آرامی به روش  mind-bodyو  body-mindو دو بار تمرین در منزل داشتند .تکنیک تن
آرامی به صورت ایفای نقش و پخش سی دی توسط محقق ،آموزش داده شد .ابزار گردآوری داده
ها پرسشنامه اطالعات عمومی ،پرسشنامه عوامل فردی و محیطی کشاورز افشار  ،2014پرسشنامه
سالمت عمومی گلدبرگ  1978و پرسشنامه کیفیت خواب پترزبورگ بویس و همکاران  1989بود.
داده ها با روش آزمون تحلیل کوواریانس توسط نرم افزار  SPSSمور د تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها نشان دا د که میانگین نمره های پس آزمون گروه آزمایش در سالمت عمومی و کیفیت خواب
نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری پیدا کرده است .به این معنا که آموزش تمرینات تن آرامی
بر افزایش سالمت عمومی و کیفیت خواب زنان پس از زایمان تاثیر داشته است .نتایج تحقیق اهمیت
و تاثیرگذاری آموزش تمرینات تن آرامی بر افزایش سالمت عمومی و بهبو د کیفیت خواب زنان پس
از زایمان تایی د می نماید.
تن آرامی ،کیفیت خواب ،سالمت عمومی ،پس از زایمان
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بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر خودمراقبتی اورم بر خودارزیابی زنان
نخست زای زایمان کرده :یک مطالعه کارازمایی بالینی
مریم چمن گشت
chamangasht2015@gmail.com

با توجه به آسیب پذیر بودن مادر در دوره پس از زایمان ،این مطالعه با هدف تعیین تأثیر آموزش
مبتنی برخودمراقبتی اورم بر خودارزیابی زنان نخست زای زایمان کرده انجام شد .این مطالعه
کارآزمایی بالینی در سال  1397بر روی  58زن نخست زای مراجعه کننده به مرکز غربالگری نوزادان
محمدشهرکرج که به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند ،انجام شد .ابزارهای مور د استفاده شامل
پرسشنامه جمعیت شناختی و پرسشنامه محقق ساخته خودارزیابی پس از زایمان بود .گروه مداخله
سه جلسه آموزش ،دریافت کردند .مقایسه خودارزیابی زنان در دو گروه با استفاده از پرسشنامه
خودارزیابی پس از زایمان صورت گرفت .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS V19
و آماره های توصیفی و آزمون های تحلیلی انجام شد .قبل از مداخله ،میانگین نمره کل خودارزیابی
در دو گروه مداخله و کنترل تفاوت آماری معناداری نداشت (  .) P-value= 073/0اما در هفته
ششم پس از زایمان در میانگین نمره خودارزیابی در دو گروه ،تفاوت آماری معناداری مشاهده ش د (
 .)P-value= 0001/0با توجه به نتایج این مطالعه آموزش مبتنی بر خودمراقبتی اورم بر خودارزیابی
زنان نخست زا موثر می باشد .در نتیجه مراقبت بر اساس مدل خو د مراقبتی اورم در دوره پس از
زایمان توصیه می گر دد.
Postpartum Period Orem's Self Care Postpartum Adaptation
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نگارش دل نوشته و تاثیر آن بر رضایت مندی والدین از مراقبت های
ویژه نوزادان
سهیال ربیعیپور* ،1نعیمه وطنخواه علمداری*2
vatankhah.na@gmail.com

این مطالعه با هدف تعیین تاثیر نگارش دل نوشته بر رضایت مندی مادران از مراقبت های انجام
شده در بخش مراقبت های ویژه نوزادان ( )NICUدر مادران نوزادان نارس بستری در بخش NICU
صورت گرفت .این کار آزمایی بالینی در مرکز مراقبتهای ویژه نوزادی در ارومیه واقع در شمال غرب
ایران انجام گرفته است 91 .مادر با نوزا د نارس بستری در NICUكه  46نفر در گروه كنترل(با
مراقبتهای معمول) و  45نفر در گروه مداخله(با نگارش دل نوشته) وار د مطالعه شدند .از مادران در
گروه مداخله درخواست گردید ،تا در یک مکان خصوصی و بدون توجه به گرامر و دستور زبان در
مور د عمیق ترین احساسات و افکار خو د در رابطه با تول د و بستری نوزادشان در بخش مراقبتهای
ویژه بنویسند .نگارش سه بار و هر بار به مدت  15دقیقه بود .و مدت انجام مداخله از روز سوم تا روز
دهم بستری در  NICUو هر روز یک بار بود .پرسشنامه رضایت مندی والدین از مراقبت در بخش
مراقبت های ویژه نوزادان( )NIPSدر روز های سوم و دهم پس از پذیرش در هر دو گروه کنترل و
مداخله تکمیل گردید .داده ها با استفاده از روشهای آماری توصیفی و تحلیلی از جمله Chisquare
و  independent t-testمور د تجزیه و تحلیل قرار گرفت .سطح رضایت مندی مادران در روز سوم
و دهم پس از پذیرش در گروه کنترل به ترتیب  112.65 ±18.42و 107.17±19.16بو د که از نظر
آماری تفاوت معنی داری نداشت ( .)0.438سطح رضایت مندی مادران در گروه مداخله در روزهای
سوم و دهم پس از پذیرش به ترتیب  109.40±21.33و 147.51±9.11بو د که از نظر آماری معنی
دار بو د که نشانگر افزایش رضایت مندی در گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل بود .نگارش دل
نوشته توسط مادران نوزادان نارس باعث افزایش سطح رضایت مندی مادران در NICUمی شود.
نوزا د نارس – دل نوشته – بخش مراقبتهای ویژه نوزادان  -رضایت مندی

 1دانشیار گروه مامایی ،مرکز تحقیقات بهداشت باروری ،دانشگاه علوم پزشکی
ارومیه ،ارومیه ،ایران
 2دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی،
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ،ارومیه ،ایران
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نقش آموزش چندرسانه¬ای بر عملکر د جنسی زنان نوجوان مهاجر
افغانستانی
معصومه خیرخواه
kheirkhah.m@iums.ac.ir

زمینه و هدف :بسیاری از مشکالت زناشویی زوجین ناشی از عملکر د نامطلوب در روابط جنسی
است که خو د ناشی از کمبو د منابع اطالعاتی مرتبط ،تابو بودن این موضوع و وجو د موانع مذهبی،
فرهنگی ،اجتماعی است .با توجه به پیشرفت روزافزون تکنولوژی ،استفاده از منابع نوین و در دسترس
مانن د شیوه های آموزش چن د رسانه ای احتماال می توان د در آموزش جنسی مناسب باش د لذا مطالعه
حاضر با هدف تعیین نقش آموزش چندرسانه¬ای بر عملکر د جنسی زنان مهاجر افغانستانی نوجوان
طراحی و اجرا شده است.
روش :پژوهش حاضر یک مداخله آموزشی نیمه تجربی است که زنان نوجوان افغانستانی ساکن
مناطق مهاجرنشین مشه د در سال  97در آن شرکت کردند 2 .مرکز خیریه منتخب از دو منطقه
متفاوت که بیشترین پذیرش مهاجرین افغانستان در مشه د را داشتند ،با قرعه کشی به عنوان مرکز
مداخله و کنترل انتخاب شدند .نمونه گیری در دسترس بوده و زنان دارای معیارهای ورود ،ابتدا
پرسشنامه مشخصات فردی و عملکر د جنسی  FSFIرا تکمیل نمودند .برنامه مداخله شامل  4جلسه
آموزشی  60دقیقه ای بو د که در  4لوح فشرده ،هر هفته در اختیار شرکت کنندگان گروه مداخله
قرار می گرفت تا طی هفته مشاهده کنند .دادن محتوای آموزشی بعدی به شرکت کنندگان منوط به
اطمینان پژوهشگر از مشاهده محتوای آموزشی قبلی با پرسیدن چن د سوال از مطالب آن بود .مراجعه
کنندگان به گروه کنترل ( ،)34=nبرنامه های روتین مرکز خیریه را دریافت می کردند .مج ددا در
اتمام آموزش ( 4هفته) و  8هفته بع د پرسشنامه عملکر د جنسی تکمیل شد .داده ها با استفاده از
آمار توصیفی و استنباطی مور د تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها :سطح عملکر د جنسی گروه¬ها قبل از مداخله تفاوت آماری معنی داری نداشت ()=0P/944
در حالیکه در هفته  )=0P/037( 4و  8هفته بع د از اتمام مداخله ( ) P> 0/001تفاوت معنی¬دار بود.
در گروه مداخله میانگین عملکر د جنسی  66/38±13/14بو د که بع د از مداخله به 73/15±12/62
افزایش یافت و  8هفته بع د به صورت  77/24±11/23به دست آم د که نشان دهنده ی ماندگاری
اطالعات و نیز افزایش نمرات در شرکت کنندگان بود .تمامی نمرات در گروه کنترل در سطح ثابتی
باقی مان د و تفاوت معنی داری را نشان نداد.
نتیجه گیری :استفاده از روش چن د رسانه ای سبب بهبو د عملکر د جنسی زنان افغانستان نوجوان
شده و می توان از این شیوه در آموزش جنسی زوجین نوجوان بهره برد.
آموزش جنسی ،چندرسانه ای ،عملکر د جنسی ،مهاجر ،نوجوان
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بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر شایستگی شوک هیپوولمیک و ارزشیابی
د عینی بر دانش ،مهارت و اعتمادبه نفس
با شیوه آزمون ساختارمن 
دانشجویان مامایی
معصومه خیرخواه
kheirkhah.m@iums.ac.ir

مقدمه و هدف :خونریزی پس از زایمان یکی از علل اصلی شوک هیپوولمیک و جزء سه دلیل عمده
مرگ مادری است .مدیریت مناسب وضعیت شوک پس از زایمان و اقدام به موقع می توان د جان مادر
را نجات دهد .آمادگی کامل فراگیران در چنین مهارتی پیش از ورو د به عرصه کار از اهداف آموزش
مامایی است اما خال موجو د بین بخش تئوری و بالینی رسیدن به این شایستگی را مشکل ساخته
است .شیوه های نوین آموزشی از جمله رویکر د مبتنی بر شایستگی در مواردی منجر به بهبو د عملکرد
در پرسنل خدمات بهداشتی شده است .این رویکر د آموزشی همراه با آزمون ساختارمن د عینی به
منظور تعیین تاثیر آموزش مدیریت شوک هیپوولمیک بر دانش ،مهارت و اعتما د به نفس دانشجویان
مامایی در این پژوهش مور د استفاده قرار گرفته است.
روش کار :مطالعه حاضر ،یک کارآزمایی تصادفی با گروه کنترل است که بر 80دانشجوی واجد
شرایط دانشگاه علوم پزشکی ایران ترم  3تا  5مامایی صورت گرفت .در ابتدا فراگیران به صورت
طبقه ای تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل تخصیص داده شدند .گروه مداخله آموزشی  5ساعته
در خصوص عالیم و نشانه های شوک هیپوولمیک ،مدیریت و درمان آن شرکت کردند .در ابتدا به
موضوع به صورت تئوری با کمک پاورپوینت ،سخنرانی و فیلم سپس آموزش و تمرین عملی در مرکز
مهارت های بالینی با کمک موالژ و چک لیست به صورت تیمی صورت گرفت .ارزیابی دانش ،مهارت
و اعتما د به نفس فراگیران با استفاده از پرسشنامه و چک لیست با آزمون ساختارمن د عینی صورت
گرفت داده ها با استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی با آنالیز واریانس با اندازه های تکراری و
آزمون های تعقیبی مور د تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها :سطح دانش ،مهارت و اعتما د به نفس گروه مداخله در ارزیابی بالفاصله و  6هفته بع د از
دوره آموزشی به صورت معنی دار بهبو د یافت ( .)<0P/001میانگین دانش ،مهارت و اعتما د به نفس
در این گروه از  5/05±2/07به  10/17±1/31و  19/1±92/50 ، 9/37±2/21به  83/15±65/17و
 82/95±9/72و  1/10±0/30به  2/15±0/36و  2/02±0/27در ارزیابی های قبل ،بالفاصله و  6هفته
بع د از مداخله تغییر کرد .این مولفه ها در گروه کنترل معنی دار نش د .
نتایج :شیوه مبتنی بر شایستگی در آموزش مدیریت شوک و ماندگاری آن موثر است .رویکر د مبتنی
یدهد
بر شایستگی در آموزش مهارت هایی که نیازمن د اعتمادبه نفس بوده و در شرایط اورژانس رخ م 
می توان د منجر به یادگیری افرا د و ماندگاری دانش و مهارت گر دد .لذا در کارگاه های آموزشی و برنامه
درسی آموزش مامایی در تمام مقاطع توصیه می شود.
شوک هیپوولمیک ،آزمون ساختارمن د عینی ،دانش ،مهارت ،اعتمادبه نفس ،آموزش مبتنی بر
شایستگی
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رابطه بین عزت نفس و اضطراب با شدت در د و رنج زایمان در زنان
مراجعه کننده به بیمارستان شهیدان مبینی سبزوار در سال 1393
معصومه شریف زاده
msharifzade@yahoo.com

شناخت در د زایمان جهت کنترل در د زایمان و پیشگیری از رنج حاصل از آن ،نگرانی های اصلی
پزشکان ،ماماها و مراجعین آنها است .هدف این مطالعه ""رابطه بین عزت نفس و اضطراب با شدت
در د و رنج زایمان در زنان مراجعه کننده به بیمارستان شهیدان مبینی سبزوار در سال ""1393
است .اين مطالعه توصيفی مقطعی در  365نمونه از جمعيت در دسترس شامل زنان زایمان کرده
بيمارستان شهيدان مبينی سبزوار در سال  1393انجام شد .داده ها با استفاده از اطالعات دموگرافیک
و مامایی ،مقیاس عزت نفس رزنبرگ و اضطراب اشپیل برگر ،VAS ،تجربه و درک رنج Experience
 and Perception of Sufferingجمع آوری شد .داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی
(آزمون  ،tضریب همبستگی پیرسون و توزیع کای دو) نرم افزار  18-SPSSمور د تجزیه و تحلیل
قرار گرفت و سطح  0/05در نظر گرفته شد .ميانگين سني  26/4 ± 4/7سال بود)٪45/2( 165 .
نولی پار )٪5.8( 21 ،شاغل و  )٪74( 270شهری بودند .اختالف معنی داری بین در د زایمان با عزت
نفس ( )p = 0/84و سطح اضطراب پنهان ( )p = 0/15و آشکار ( )p = 0/06وجو د نداشت .اما بين
رنج زایمان با عزت نفس ( )0.001< pو سطح پنهان ( )0.001< pو آشکار ( )0.05< pاضطراب
رابطه معني داري وجو د داشت";"مراقبین سالمت می توانن د همانن د واکنش فعاالنه به احساس درد
زایمان با تقویت احساس خوب بودن و سالمت زنان باردار و حمایت آنان طی بارداری و در طول لیبر
احساس رنج و اضطراب آنها را کاهش دهند.
در د زايمان ،رنج ،اضطراب ،عزت نفس ،سالمت روان
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تبیین نیازهای زنان به خدمات سالمت باروری در بالیا
ماندانا میرمحمدعلی ئی
yahoo.com@mirmohamad1

مقدمه :وقوع بالیا در طی ده سال گذشته در دنیا افزایش یافته است .سالمت باروری زنان به طور
بالقوه تحت تاثیر بالیا قرار می گیر د و بی توجهی به آن پیامدهای جدی میتوان د در بر داشته باشد
مانن د افزایش میزان بارداری ناخواسته ،و بیماریهای آمیزشی  .عالوه بر آن،عدم وجو د کلینیک
های زنان و مامایی وعدم حضور فر د ماهر هنگام زایمان ،از عواملی هستن د که ممکن است منجر
به بروز مشکالت حا د و مزمن سالمت زنان در بالیا شود .حدو د 15درص د از زنان باردار درشرایط
اضطراری دچارعوارض جدی حین بارداری یا زایمان میشون د ونیازبه مراقبتهای اورژانس زایمان
دارند .درصورت عدم وجو د چنین مراقبتهایی ،احتمال مرگ مادران افزایش مییابد .در مواجهه با
مخاطرات طبیعی ،نیازها ،آسیب پذیریها و ظرفیتهای هر دو جنس متفاوت است و توجه ناکافی
به این واقعیت ،شرایط اجتماعی مخاطره آمیزی را به ویژه هنگام رخ دادن بالیا ،برای زنان ایجاد
میکن د ؛ این موضوع در مور د کشور ایران که در معرض خطر انواع بالیای طبیعی قرار دار د حائز
اهمیت می باشد .این مطالعه با هدف تبیین نیازهای زنان به خدمات سالمت باروری در بالیا
انجام شده است.
روش پژوهش :این مطالعه با رویکر د کیفی از نوع تحلیل محتوا به انجام رسیده است .مشارکت
کنندگان شامل ماماهایی که دارای تجربه امدادرسانی در یکی از بالیای گذشته ایران را داشتند
و زنانی میش د که در مناطقی که بالیای اخیر در ایران اتفاق افتاده بو د زندگی می کردند .در اين
مطالعه مصاحبه نيمه ساختار يافته با  19نفرانجام شد.
یافته ها  :یافته های این پژوهش بیانگر این بو د که آموزش معیارهای کاهش خطر با محوریت
زنان در دوران قبل و پس از وقوع حوادث ،ضمن افزایش آمادگی جامعه در مقابل مخاطرات
احتمالی ،میزان مرگ و میر و صدمات ناشی از وقوع چنین حوادثی را کاهش می دهد .مطابق با
یافته های پژوهش ،عفونت های ادراری تناسلی و اختالالت قادعدگی ،شایع ترین مشکل زنان در
منطقه های آسیب دیده پس از بالیا بوده است .بخشی از نیازهای زنان پس از بالیا مربوط به عدم
دسترسی به منابع بهداشتی ازجمله عدم دسترسی به آب کافی جهت مصارف بهداشتی ،استفاده
از توالتهای عمومی ،کمبو د پ د بهداشتی و کاهش دسترسی به موا د شوینده می شو د که موجب
شیوع عفونتهای دستگاه ژنیتال می شود .بخشی از نیازهای سالمت باروری زنان در بالیا مربوط به
مشکالت ارائه خدمات ضروری سالمت باروری در منطقه حادثه دیده میشد ،مانن د عدم دسترسی
کافی به روشهای پیشگیری از بارداری در آن شرایط و بوجو د آمدن بارداریهای ناخواسته به آن
دلیل بود .در ایران به علت عوامل متع ددي مانن د عوامل اجتماعی ،تابوهای فرهنگی ،مذهبی ،اغلب
قربانیان حاضر نیستن د در صورتیکه مور د خشونت جنسی واقع شدن د راجع به آن صحبت نمایند
تا از انگ خوردن در امان بمانند .به همین علت موار د وقوع خشونتهای جنسی در بالیا در هاله ای
از ابهام است ،و آمار دقیقی از موار د اتفاق افتاده در دسترس نیست .ولی نمی شو د وقوع آنرا انکار
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کرد .در این موار د جلوگیری از ابتال به بیماریهای آمیزشی مخصوصا ایدز و پیشگیری از بارداری
ناخواسته از اهمیت بسیاری برخوردار است.
پاسخگویی به نیازهای بهداشتی بیشمارزنانی که تحت تأثیربالیای طبیعی قرارگرفته ان د نیاز
به یک سیستم مراقبت بهداشتی وپرسنلی آماده دارد .توجه به نیازهای آموزشی زنان و فراهم
نمودن نیازهای بهداشتی ضروری در موقعیت بالیا از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.نتایج
این تحقیق نشان دا د که توانایی ارائه خدمات بهداشتی بامنابع محدود ،مدیریت سالمت زنان غیر
باردار ساکن در منطقه و کمک به درمان عفونتهای زنان و اختالالت قاعدگی ،توانایی تهیه و ارائه
صحیح روشهای پیشگیری از بارداری به زنان منطقه و اداره صحیح باشند .از طرفی دیگر ،تمامی
حیطه های بهداشت باروری اهمیت یکسانی ندارند ،و اهمیت هر حیطه می بایست بر پایه شیوع
مشکل در جامعه تعیین شود.
واژه های کلیدی:خدمات سالمت باروری ،زنان ،بالیا
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تاثیرآمادگی مادران هنگام پذیرش نوزا د نارس مبتال به ناهنجاری مادرزادی
قلب در بخش های مراقبت ویژه نوزادان بر میزان تنش آنان
دکتر منیژه نوریان
Nourianma@gmail.com

تول د یک نوزا د یک رویدا د پر هجان برای والدین محسوب می شو د در حالی که تول د یک نوزا د نارس مبتال به
ناهنجاری مادرزادی قلب باعث نگرا نی و تنش زیا د والدین می شو د  .مادران هنگام تول د یک نوزا د مبتال به
ناهنجاری مادرزادی قلبی تنش زیادی را تجربه می کنن د و از سوی دیگر بستری شدن نوزا د در بخش مراقبت
های ویژه نوزادان یک رویدا د پر تنش دیگر برای این والدین می باش د و آنان را با چالش های فراوانی روبرو می
نمای د و می توان د یکی از ناخوشاین د ترین تجربیات زندگی برای آنان محسوب شو د  .این تنش در ارتباط با عوامل
مختلفی مانن د نگرانی در مور د سالمتی و آینده نوزاد ،مشاهده شرایط و وضعیت خاص نوزاد ،شرایط محیطی بخش
مراقبت ویژه نوزادان  ،جدایی جسمی و عاطفی از نوزا د و تنش وال د شدن و همچنین عدم آگاهی از پیش آگهی
بیماری می با شد .تنش والدین بر رون د تکامل نوزادو پاسخ به درمان و سیر بهبودی نوزا د و نیز بر کیفیت فرایند
وابستگی – دلبستگی مادر و نوزا د و همچنین سالمت جسمی و روانی مادران به عنوان مهم ترین فر د مراقبت دهنده
و حمایت کننده از نوزاد ،تاثیر گذار است .نتایج پژوهش های مختلف نشان می ده د که کاهش تنش مادر باعث
افزایش اعتما د به نفس در توانایی ها و نقش های والدی شده و موجب افزایش حمایت والدین از نوزا د  ،کاهش
ترس و نگرانی و بهبو د رفتار بع د از بستری شدن و قدرتمن د کردن آنان در تصمیم گیری های مرااقبتی از نوزا د می
شو د و همچنین باعث افزایش اعتما د و اطمینان به کادر درمانی  ،همکاری هر چه بیشتر در مراقبت از نوزا د و در
نهایت کاهش مدت و طول بستری نوزا د در بیمارستان و کاهش عوارض ناشی از بستری شدن نوزا د می گر د د  .با
توجه به لزوم کاهش تنش والدین و شرایط حاکم بر پذیرش نوزا د در بخش های مراقبت ویژه نوزادان و عدم وجود
پژوهش های روشنی که بیان کننده تاثیر آمادگی بدو پذیرش بر تنش مادران نوزادان مبتال به ناهنجاری مادرزادی
باش د پژوهشگران بر آن شدن د تا پژوهشی با هدف تعیین تاثیر آمادگی هنگام پذیرش بر میزان تنش مادران نوزادان
نارس مبتال به ناهنجاری مادرزادی قلبی در بخش مراقبت ویژه نوزادان در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم
پزشکی شهی د بهشتی انجام دهند .این پژوهش یک مطالعه کار آزمایی بالینی شاه د دار بو د که در آن به شیوه
نمونه گیری در دسترس تعدا د  80مادر از سه بخش مراقبت ویژه نوزادان در دو بیمارستان مفی د و مهدیه در طول
مدت  9ماه انتخاب شدن د  .در گروه مداخله تا دو ساعت بع د از زمان پذیرش نوزا د در بخش ،ابتدا بع د از تکمیل
پرسشنامه جمعیت شناسی توسط مادران و پرسنامه مقیاس ""تنش والدین :واح د مراقبت ویژه نوزادان ""توسط
تمام مادران تکمیل شد .سپس بسته آمادگی در گروه مداخله بسته به نیاز مادر و به طور فردی شامل  -1برقرای
ارتباط اولیه با مادر -2ارائه کتابجه آموزشی در زمینه شرایط و مقررات بخش مراقبت ویژه نوزادان 3توضیح در
زمینه عالئم نوزا د مبتال به ناهنجاری مادرزادی قلبی و مراقبت های مور د نیاز و و در مان های آن  -4اجرای تور
داخل بخشی بع د از تثبیت وضعیت نوزا د به مدت  60دقیقه اجرا گردی د  .در گروه کنترل مادران متناسب با روتین
بخش آموزش دریافت کردن د  .در هر دو گروه پرسشنامه تنش والدین  6ساعت و  24ساعت بع د از اجرای مداخله
نیز تکمیل گردید .داده ها با استفاده از نرم افزار آماری اس پی اس اس نسخه  18و اژمون های آماری توصیفی و
استنباطی مور د تجزیه و تحلیل قرار گرفت .
میزان تنش مادران نوزادان نارس مبتال به ناهنجاری مادرزادی قلبی پس از اجرای مداخله در  6ساعت پس از
پذیرش نوزا د در مقایسه با گروه کنترل در حیطه های ""ظاهر و رفتار نوزاد"" و""ارتباط با نوزادان و وظیفه والدی""
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سیر کاهنده داشت(  .)0.001=Pبین دو گروه از نظر نمره تنش بدو پذیرش و  24ساعت پس از پذیرش تفاوت
معنادار آماری وجو د داشت(  )0.001<Pکه نشان دهنده آن بو د که با گذشت زمان تنش در گروه مداخله کاهش
بیشتر از گروه کنترل در هر چهار حیطه""صحنه و صداها"" و"" رفتار نوزا د "" ""،ارتباط با نوزا د و وظیفه والدی""
و ""رفتار کارکنان و ارتباط با آنان"" داشته است .نتایج پژوهش نشان دا د که اجرای بسته های آمادگی هنگام
پذیرش نوزا د در بخش مراقبت ویژه نوزادان می توان د تنش مادران را کاهش دهد.
بخش مراقبت ویژه نوزادان ،تنش مادران  ،ناهنجاری مادرزادی قلب ،نوزادان نارس
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تاثیر کالس های آموزش زایمان فیزیولوژیک بر نوع زایمان در زنان
باردار مراجعه کننده به بیمارستان بعثت سنندج در سال 1396
سروه محمدی
serveh_mohmadi_2012@ yahoo.com

زایمان فیزیولوژیک به زایمان کم در د غیردارویی اطالق می شو د که با رعایت حریم مادر و حداقل
مداخالت زایمانی صورت می گیرد .در این شرایط ،زایمان در فضا و اتاقی انجام می شو د که مادر
احساس خوشایندی داشته و در تمام مراحل ،آزادی عمل دارد .استفاده از روش های نوین زایمانی
نظیر درمان غیردارویی وحمایتی ،با بهبو د جنبه های روانی و عاطفی زایمان می توانن د زایمان را به
یک اتفاق خوشاین د و لذت بخش برای مادر تبدیل کرده و با کاستن از شدت در د و ترس ،تمایل به
سزارین انتخابی را کاهش می دهند .پژوهش حاضر به صورت مطالعه¬ی مداخله ای نیمه تجربی بود
که بر روی  130زن باردار مراجعه کننده به بلوک زایمان بیمارستان بعثت سنندج که جهت شرکت
در دوره های آموزش زایمان فیزیولوژیک از تیرماه  95تا شهریور ماه  96مراجعه کرده بودن د انجام
شد .هر یک از این مادران پس از تکمیل پرسش نامه ی انتخاب روش زایمان تحت آموزش زایمان
فیزیولوژیک در  8جلسه حضوری قرار گرفتن د و سپس پس از پایان دوره آموزشی مج د دا ً پرسش نامه
ی انتخاب روش زایمان توسط مادران تکمیل شد .درنهایت نوع زایمان آن ها پی گیری شد ،برای
آنالیز داده ها از آزمون های  T-Test، Paierd – T-Test χ2استفاده ش د و نیز  0.05<pبه عنوان
سطح معنی داری در نظر گرفته شد .مقایسه ای نمره¬ی کلی پرسش نامه ی نگرش به انتخاب روش
زایمان ،قبل وبع د از آموزش زایمان فیزیولوژیک ( )130=Nنمره ی پرسش نامه ی نگرش به انتخاب
روش زایمان انحراف معیار ±میانگین  )P_ value (paired-T Testنمره قبل از آموزش 18/153
 001/0< 79/16 ±نمره بع د از آموزش  32/16 ± 68/166جدول فوق نشان می ده د که پس از
آموزش نمره کسب شده ی مادران از پرسش نامه به طرز معنی داری افزایش یافته است .بدین معنی
که قبل از آموزش نمرات نگرش مادران در سطح عدم تفاوت بین زایمان طبیعی و سزارین (نمره
 )158/7 – 113/4بوده است ولی پس از آموزش میانگین نمرات به سطح انتخاب روش زایمان
طبیعی(نمره  )204 -158/8ارتقا پیدا کرده است .در این مطالعه آموزش زایمان فیزیولوژیک بر نگرش
مادران باردار در انتخاب نوع زایمان موثر بود .اما از آن جایی که افرا د مراجعه کننده برای آموزش
فیزیولوژیک از قبل زایمان طبیعی را به عنوان روش زایمان ایمن وبهتر انتخاب کرده بودند ،در نتیجه
این دوره های آموزشی سبب ارتقای نگرش مادران باردار شرکت کننده در دوره می شد.
زایمان فیزیولوژیک ،آموزش ،بارداری،زایمان طبیعی ،سزارین
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اثربخشي برنامهی آموزش از راه دور بر توانمندسازی مادران در
شیردهی
فاطمه باکوئی
Bakouei2004@yahoo.com

شیرمادر تنها منبع تغذیهای مطمئن و سازگار برای شیرخوار محسوب شده و درکتاب قرآن بطور
مکرر به آن توصیه شده است .مادر برای داشتن شیردهی موفق نیاز به آگاهی و کسب مهارتهای
شدهای است
ارد که با توانمندسازی حاصل میشود .آموزش از راهدور ،یادگیری برنامهریزی 
ضروری د 
که در آن یادگیری و آموزش در محیطهای جدا از هم صورت میگیرند .این مطالعه با هدف بررسی
تاثیر برنامهی آموزش از راهدور بر توانمندسازی مادران در شیردهی انجام شده است .این مطالعهی
کارآزمایی بالینی در سال  1397بر  72زن باردار  28تا 32هفته با حاملگی طبیعی و نخستزای
مراجعهکننده به درمانگاههای مامایی بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل انجام شد.
اد تصادفی در دو گروه مداخله و
واجد شرایط با نمونهگیری بطور تصادفی بر اساس جدول اعد 
زنان 
کنترل قرار گرفتند .بستههای آموزشی شیرمادر هر هفته تا  37هفتگی بارداری به زنان گروه مداخله
(پیامد اولیه) با استفاده از پرسشنامهی

از طریق تلگرام ارسال میشد .توانمندسازی شیردهی مادران
توانمندسازی شیردهی (در قالب 7حیطه) قبل از شروع مداخله 4 ،و  8هفته پس از زایمان بررسی
ادهها با استفاده از نرمافزار spss16تحلیل شدند .سطح معنیداری کمتر از 0/05در نظر
شد .د 
شد .برحسب تحلیل آزمون  Repeated Measuredهمه حیطهها و همچنین نمر هیکل
گرفته 
توانمندی مادران در شیردهی در دو گروه طی مراحل زمانی مطالعه افزایش یافت ،اما Interaction
اد که تفاوت میانگین این حیطهها در گروه مداخله بطور معنیداری
ن د 
 P-valueآزمونها نشا 
(پیامد ثانویه) در6ماهگی نیز

بیشتر از گروه کنترل بوده است .میزان تغذیهی انحصاری با شیرمادر
بین دوگروه تفاوت معنیداری داشت ( ٪81/8و ٪57/1در گروههای مداخله و کنترل) (=0/028
 .)P-valueبرنامهی آموزش از راه دور موجب افزایش توانمندسازی شیردهی مادران پس از زایمان
و همچنین افزایش میزان تغذیه انحصاری شیرمادر تا  6ماهگی شد .استفاده از این شیوهی آموزشی
با بینیازی به مکان و زمان مشترک برای برقراری ارتباط ،برای ترویج شیردهی به برنامهریزان این
امر توصیه میشود.
آموزش از راه دور ،توانمندسازی مادران ،شیردهی
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بررسی نقش سلنیوم در پیشگیری از سرطان پستان
عاطفه عظیمی
atefe.azimi.nk76@gmail.com

سرطان پستان دومین سرطان شایع در زنان است  .سلنیوم یک ریزمغذی آنتی اکسیدان بوده که
احتماال با تاثیر بر رونویسی و تاکثیر سلولی می توان د نقش حفاظتی در برابر سرطان پستان داشته
باش د  .با توجه به شیوع سرطان پستان در کشور ما و خاصیت ض د سرطانی سلنیوم ،برآن شدیم تا
رابطه بین این دو مولفه را بررسی کنیم  .این مطالعه مروری سیستماتیک با بررسی و جمع بندی
مقاله های متع د د از بانک های اطالعاتی و سایت های معتبر علمی pubmed sid scopus
 magiranو موتور جستجوی  googlescholarو علم نت و با کلی د واژه های سرطان سینه ،
سلنیوم  ،پیشگیری و معادل انگلیسی آنها طی پنج سال گذشته انجام ش د  .در این مطالعه از مقاالت
توصیفی  ،تحلیلی و مداخله ای بهره گرفته شده است  .بررسی ها نشان می دهن د که سلنیوم می
توان د در پیشگیری از سرطان پستان نقش داشته باش د و منجر به کاهش مرگ و میر در افرا د مبتال به
این سرطان گر د د  .با افزایش سطح سرمی سلنیوم به میزان  1واحد ،ریسک ابتال به سرطان سینه به
میزان  7درص د کاهش می یاب د  .اکسی د سلنیوم می توان د رش د سلول های سرطانی را از طریق مرگ
برنامه ریزی شده سلول مهار کن د  .با توجه به مطالعات بررسی شده  ،سلنیوم یک عامل پیشگیری
کننده و نیز درمان کننده در سرطان پستان می باشد .سلنیوم با توجه به ویژگی های عملکردی خود
میتوان د از پیشرفت بیماری و رش د بیشتر سلول های سرطانی جلوگیری کن د  .در نتیجه گنجاندن این
ماده طبیعی در رژیم غذایی افرا د توصیه می شو د .
سرطان سینه  ،سلنیوم  ،پیشگیری
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رابطه ویژگی های شخصیتی بر عملکر د جنسی زنان دیابتی نوع دو
مریم علی کمالی
M_kamali1984@yahoo.com

ديابت نوع دو از بيماريهاي مزمن شايع مي باش د كه باعث به خطر افتادن عملکر د جنسی افرا د
مي شو د  .عملکر د جنسی بیماران دیابتی می¬توان د ناشی از عوامل متع ددی از جمله ویژگی های
شخصیتی آنان باشد .از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین ویژگی های شخصیتی با
عملکر د جنسی در زنان دیابتی نوع دو انجام شد .روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و
جامعه ی آماری شامل کلیه¬ی زنان دیابتی مبتال به دیابت نوع دو شهرستان زرن د بو د که با استفاده
از نمونه گیری در دسترس  85بیمار انتخاب و با احتساب  20درص د ریزش احتمالی  102نفر از
بیماران دیابتی به عنوان نمونه ی نهائی انتخاب شدن د و به پرسشنامه های پنج عاملی شخصیتی نئو
و عملکر د جنسی پاسخ دادند .جهت تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی  ،و ضریب خطی
رگرسیون استفاده شد .نتایج نشان دا د که بین ویژگی های شخصیتی و عملکر د جنسی بیماران
زن مبتالء به دیابت نوع دو رابطه ای وجو د ندارد .هیچ یک از پنج عامل شخصیتی نئو؛ بی¬ثباتی
هیجانی ،برون گرایی ،گشودگی ،توافق پذیری و وجدانی بودن بر عملکر د جنسی تاثیری ندارد .یافته
های این پژوهش نشان دا د که عملکر د جنسی زنان می توان د ناشی از علل¬های متفاوتی باشد.
شناخت و آگاهی در زمینه تغییرات عملکر د جنسی در بیماران مبتال به دیابت امری مهم و ضروری
است .بنابراین ضروری است ماماها،کارشناسان بهداشت روان ،پرستاران عالوه بر شناساندن ویژگی
های شخصیتی افراد ،به عواملی نظیر سبک زندگی ،تغذیه ی سالم ،ورزش و مدیریت استرس که می
توان د بر عملکر د جنسی بیماری دیابت موثر باش د توجه الزم را مبذول دارند.
ویژگی های شخصیتی ،عملکر د جنسی ،دیابت نوع دو
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بررسی شیوع هم وقوعی افسردگی و اختالل عملکر د جنسی و عوامل
مرتبط با آن در زنان تحت پوشش مراکز خدمات جامع سالمت روستایی
شهرستان ساری 1397
راحله خادمی
khademiraheleh@gmail.com

اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﮑﺮد جنسی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺧﺘﻼل در ﻣﯿﻞ ،ﺗﺤﺮﯾﮏ (ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ) ،ارﮔﺎﺳﻢ (اوج ﻟﺬت ﺟﻨﺴﯽ)
و در د ﺟﻨﺴـﯽ ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﻣﯽ شود ،ﮐـﻪ ﻧﺎﺷـﯽ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧـﻪ آﻧـﺎﺗﻮﻣﯿﮑﯽ ،ﻓﯿﺰﯾﻮﻟـﻮژﯾﮑﯽ ،ﻃﺒﯽ و
رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ و ﻣﯽ توان د ﺳـﺒﺐ ﻧـﺎراﺣﺘﯽ ﺷـﺪﯾﺪ در ﻓـﺮ د ﺷﺪه و ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت
ﺑـﯿﻦﻓـﺮدي ﺗﺄﺛﯿﺮﮔـﺬار ﺑﺎﺷـﺪ .افسردگی از شایع ترین اختالالت روانی بزرگساالن می باش د که خلق
افسرده و فقدان عالقه یا عدم احساس لذت ،از عالئم آن به شمار می رود .اختالالت عملکر د جنسی و
اختالالت خلقی هر دو ،شیوع بسیار باالیی دارن د و هم وقوعی بین آنها گزرش شده است .این مطالعه با
هدف تعیین شیوع هم وقوعی افسردگی و اختالل عملکر د جنسی و عوامل مرتبط با آن در زنان تحت
پوشش مراکز خدمات جامع سالمت روستایی شهرستان ساری انجام شد .در این مطالعه توصیفی-
تحلیلی 826 ،نفر از زنان همسردار  15-49ساله روستایی شهرستان ساری به روش نمونه گیری
تصادفی در سال  1397مور د مطالعه قرار گرفتن د و پس از داشتن معیار ورو د به مطالعه پرسشنامه
های اطالعات جمعیتی و باروری ،افسردگی بک و اختالل عملکر د جنسی زنان ( )FSFIدر اختیار
آنها قرار داده ش د تا تکمیل نمایند .نتایج مطالعه نشان دا د هم وقوعی افسردگی و اختالل عملکرد
جنسی در زنان روستایی شهرستان ساری  18درص د بود .همچنین نتایج مدل رگرسیون لوجستیک
چندگانه نشان دا د افرادی که سابقه ازدواج به اجبار داشتند ،افزایش هر یک سطح تحصیالت باالتر
همسر ،نداشتن وسیله نقلیه ،عدم سابقه افسردگی و عدم ابتال به عفونت واژینال به عنوان متغیرهای
حمایتی موجب کاهش در هموقوعی افسردگی و اختالل عملکر د جنسی محسوب میشوند .از طرفی
دیگر نداشتن اتاق خواب خصوصی ،سابقه ابتال به بیماری اعصاب و روان و عدم سابقه ابتال به بیماری
مزمن نسبت به ابتال به دیابت و در نهایت مصرف نکردن داروهای ض د افسردگی موجب افزایش عدم
هموقوعی افسردگی و اختالل عملکر د جنسی میشود .نزدیک به یک پنجم زنان متاهل روستایی
شهرستان ساری بطور همزمان به افسردگی و اختالل عملکر د جنسی مبتال بودند .به درمانگران و
ارائه دهندگان خدمات سالمت پیشنها د می شو د اگر مراجعی با هریک از این دو اختالل (افسردگی یا
اختالل عملکر د جنسی) داشتن د درباره اختالل دیگر نیز بررسی دقیق صورت گرفته و درمان مناسب
ارائه شود .در ضمن جهت ارائه برنامه درمانی ،به عوامل مرتبط با هم وقوعی این دو اختالل نیز توجه
شود.
عملکر د جنسی ،اختالل عملکر د جنسی ،افسردگی ،هم وقوعی ،زنان روستایی
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بررسی تاثیر مشاوره فردی بر شدت سوگ ناشی از ،ازدست دادن
بارداری در مادران دچار ازدست دادن بارداری
خاطره اوالدبنی آدم
oladbaniadam@Gmail.com

مقدمه دوران بارداری یکی از رویدادهای مهم و خوشاین د در زندگی زنان می باشد .از ابتدای بارداری
دلبستگی های هیجانی به فرزن د آغاز شده و تحت تاثیر تصاویر ذهنی مادر از جنین در سه ماهه دوم
حاملگی به اوج خو د می رسد .والدین در انتظار یک کودک سالم هستندو یک آینده خوب را تصور
می کنند .با این حال بارداری همیشه آنطور که انتظار می رو د به تول د نوزا د سالم ختم نمی شو د و
مرگ جنین یا نوزا د در هر زمانی از بارداری می توان د رخ بدهد .از دست دادن غیرمنتظره ی بارداری
می توان د یک تجربه دردناک و ویران کننده برای والدین باش د و در سطوح باالتر ممکن است حتی به
بیماری های روانی در آنان منجرگر دد .والدین ممکن است پس از تجربه ی از دست دادن حاملگی
دچار افسردگی ،اضطراب ،اختالالت استرسی پس از سانحه ،تحریک پذیری و افزایش خطر خودکشی
شوند .یکی دیگر از عوارض روانشناختی ازدست دادن بارداری برای مادران سوگ می باشد .مداخالت
مختلف می توان د شدتسوگ مادران را کاهش دهند .مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثی مشاوره فردی
بر شدت سوگ ناشی از دست دادن بارداری در مدران دچار ازدست دادن بارداری انجام گرفته است.
این کارآزمایی بالینی با گروه کنترل به شماره مجوز .1396Ir.umsu.rec. 437مصوب دانشگاه علوم
پزشکی ارومیه و کد ، 13N20151004024340IRCT RCTدر سال  1397روی  100مادر که
بارداری خو د را ازدست داده بودند ،در شهر ارومیه انجام شد .نمونه گیری به صورت در دسترس و
با تخصیص تصادفی به روش بلوکه بندی انجام شد .برای زنان گروه مداخله 6جلسه مداخله مشاوره
فردی براساس اصول مشاوره سوگ واردن برگزار شد .مادران در گروه کنترل مراقبت های معمول
بع د از سقط یا زایمان را دریافت کردند .ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه سوگ ازدست دادن بارداری
( )Perinatal Grief Scaleبود ،که در دو مرحله بصورت پیش آزمون و پس آزمون تکمیل شد.
داده ها پس ازجمع آوري با استفاده از نرم افزار 22-SPSSو آزمون هاي آماري مور د تجزيه و تحليل
قرارگرفت .زنان مور د مطالعه در دو گروه بر اساس مشخصات ازجمله سن ( ،)P=0/27جنسیت نوزاد
یا جنین( ،)88/0=pدیدن نوزا د یا جنین( ،)84/0=pوجو د آنومالی در نوزا د یا جنین( )06/0=pقبل از
مداخله تفاوت آماری معناداری نداشتند .میانگین و انحراف معیار نمرات کلی پرسشنامه سوگ ازدست
دادن بارداری در گروه مداخله( )68/114±34/11و در گروه کنترل( )42/114±77/15از نظر آماری
در زمان شروع مداخله تفاوت معناداری نداشت ( .)P =28/0پس از مداخله ،میانگین نمرات و انحراف
معیار کلی پرسشنامه سوگ ازدست دادن بارداری در در گروه مداخله( )04/47±90/2و در زنان گروه
کنترل( )08/114±53/13بو د که این تفاوت از نظر آماری معنی دار بو د ( .)P>001/0همچنین نتایج
آزمون تی زوجی نشان دا د که تفاوت میانگین و انحراف معیار نمرات کل پرسشنامه PGSدر گروه
مداخله قبل( )68/114±34/11و بع د از مداخله مشاوره ای( )04/47±90/2از نظر آماری معنادار
بود()P>001/0؛ اما میانگین و انحراف معیار نمرات این بع د در گروه کنترل ،قبل( )42/114±77/15و
بع د از مداخله( )08/114±53/13تفاوت معناداری نداشت ( .)71/0=pمشاوره با مادران دچار ازدست
دادن بارداری می توان د منجر به بهبو د سریع تر عالیم سوگ ناشی از دیت رفتن بارداری شود.
ازدست دادن بارداری ،سوگ ،مشاوره
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تاثیر مشاوره با رویکر د بازگویی بر اختالل استرس پس از تروما
متعاقب زایمان و افسردگی پس از زایمان
شکوفه سادات موسوی
sh.mousavi7262@gmail.com

مشاوره با رویکر د  Debriefingبه معنی مکالمه ساختار¬ یافته با شخصی است که اخیرا ً با حادثه
ای استرس آور یا تروماتیک رو برو شده و تمرکز آن بر پیشگیری از عوارض شدی د روانی متعاقب
حوادث تروماتیک یا استرس زا است .زنانی که طی رون د زایمان دیسترس شدیدی را تجربه می کنند،
در بدترین حالت دچار( PTSD) Post Trumatic Stress Disorderمتعاقب زایمان می¬شوند.
یکی از عوارض مهم زایمان تروماتیک که همراه با  PTSDمتعاقب زایمان دیده می شود ،افسردگی
پس از زایمان است .هدف مطالعه حاضر،تعیین تاثیر مشاوره با رویکر د بازگویی بر عالیم استرس پس
از تروما و افسردگی پس از زایمان میباش د مطالعه حاضر يك كارآزمايي باليني تصادفي کنترل شده
است که طی آوریل تا ژوالی  2017بر روي  70زن زائوی بستری در مراكز آموزشي-درماني وابسته
به دانشگاه علوم پزشکی تبريز ،ایران که دارای معیارهای زایمان تروماتیک بودند ،انجام شد .افرا د با
روش بلوك-بندي تصادفي به دو گروه  35نفري تقسیم شدند.گروه مداخله طی  48-24ساعت پس
از زایمان ،مشاوره گروهی  3-6نفره با رویکر د بازگویی به مدت 180-90دقیقه دریافت کردن د در حالی
که گروه کنترل فقط مراقبت های روتین پس از زایمان را دریافت کردندEdinburgh Postnatal .
 Depression Scaleو ( Post trumatic stress Chec List )5-PCLقبل از مداخله15-10 ،
روز بع د و  6-4هفته پس از مداخله ،تکمیل شدند .تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS24
انجام گرفت و از آزمون¬های تی مستقل ،مجذور کای و  RMANOVAاستفاده شد .دوگروه از نظر
مشخصات دموگرافیک و مامایی-نوزادی و نمره پایه افسردگی یکسان بودند .بدنبال مداخله ،میانگین
نمره عالیم استرس پس از تروما به طور معنی داری در گروه دریافت کننده مشاوره در مقایسه با گروه
کنترل کمتر بو د اما مشاوره دیبریفینگ بر افسردگی بین دو گروه ،تفاوت معنی داری نداشت ارائه
مشاوره با رویکر د بازگویی برای مادران دچار زایمان تروماتیک در راستای کاهش عالیم استرس پس
از ترومای زایمانی توصیه می گر دد.
مشاوره ،بازگویی ،استرس پس از تروما ، ،زایمان تروماتیک ،افسردگی پس از زایمان
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بررسی ارتباط کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی ماماهای شاغل
در زایشگاههای شهر اصفهان
دکتر مژگان جانی قربان
mojganjanighorban@gmail.com

در حال حاضر مسئله فرسودگی شغلی جدی ترین و مهمترین مشکل در سیستمهای بهداشتی و
یکی از مولفه های روانشناختی مرتبط با سالمت زنان شاغل و خانواده های آنان محسوب می شود.
ماماها یکی ازاعضای مهم تیم بهداشتی هستن د که به نوعی در خط مقدم ارائه خدمات مراقبتهای
بهداشتی قرار دارن د و جزء افرا د کلیدی و مهم در زمینه حفاظت از سالمت جامعه محسوب میشوند.
حرفه آنان حرفه پر تنشی است و در اثر تنشهای زیا د ،مزمن و مداوم مربوط به آن فرسودگی شغلی
اتفاق می افتد .فرسودگی شغلی با عوامل متع د د فردی ،اجتماعی ،سازمانی و حرفه ای مرتبط است.
شناخت عوامل مرتبط با فرسودگی شغلی در بین ماماها نقش بسزایی در پیشگیری از بروز آن ،ارتقاء
سالمت روانی شاغلین این حرفه ،خانواده های آنان و نیز ارتقاء سطح کیفیت خدمات ارائه شده توسط
آنان دارد .لذا این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین کیفیت زندگی کاری با فرسودگی شغلی ماماهای
شاغل در زایشگاههای شهر اصفهان در سال  1396انجام شده است .این مطالعه یک پژوهش از نوع
توصیفی همبستگی است که بر روی  282نفر از ماماهای شاغل در زایشگاههای همه بیمارستانهای
شهر اصفهان انجام شده است .نمونه گیری در این مطالعه به روش سرشماری انجام شده است .داده
های این مطالعه از طریق پرسشنامه فرسودگی شغلی مسالش و کیفیت زندگی کاری والتون جمع
آوری شده است .از ضریب همبستگی جزئی و آنالیز رگرسیون در نرم افزار  spss v22جهت تحلیل
داده ها استفاده شده است .ضرائب همبستگی جزئی نشان دا د که میانگین نمره کل کیفیت زندگی
کاری با حیطه فرسودگی هیجانی رابطه معکوس معنی دار دارد(  .) p>0/r 001= 0-/43در حیطه
فرسودگی هیجانی ،تمام ابعا د توانمندی ساختاری شامل پرداخت منصفانه کاری ،محیط کاری ایمن
و بهداشتی ،توسعه قابلیت های انسانی ،فرصت رش د و امنیت مداوم ،یکپارچگی و انسجام اجتماعی،
فضای کلی زندگی و وابستگی اجتماعی زندگی کاری رابطه معکوس معنی دار داشته اند(r=0-/35
p>0/001؛ p>0/r 001= 0-/48؛  p>0/r 001= 0-/36؛  p=0/r 001= 0-/ 3؛ r= 0-/25
 =0p/001؛  p>0/r 001=0-/41؛  (. p>0/r 001= 0-/3در حیطه شخصیت زدایی ،محیط کاری
ایمن و بهداشتی رابطه معکوس معنی دار داشته است( .)p=0/r 003=0-/21در حیطه موفقیت
فردی ،محیط کاری ایمن و بهداشتی و توسعه قابلیت های انسانی رابطه مستقیم معنی دار داشته
اند(  p=0/r 003= 0/21؛  .)p=0/r 04=0/15آنالیز رگرسیون خطی نشان دا د که ابعا د کیفیت
زندگی کاری به ترتیب پیش بینی کننده 5% ،28%و  12%واریانس فرسودگی شغلی در حیطه های
فرسودگی هیجانی ،شخصیت زدایی و موفقیت فردی بوده اند( )R2= 0/R2 ،12= 0/0R2= ، 05/28
 .ارتقاء کیفیت زندگی کاری ماماهای شاغل در زایشگاه میتوان د زمینه کاهش فرسودگی هیجانی
و شخصیت زدایی و نیز موفقیت فردی بیشتر آنها را در محیطهای کاری فراهم آورد .لذا به منظور
کاهش فرسودگی شغلی در میان ماماهای شاغل بایستی شرایط محیطهای کاری را بهبو د داد.
کیفیت زندگی کاری ،فرسودگی شغلی ،ماما"
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بررسی انواع خطاهای شایع در مامایی :یک مطالعه مروری
لیال اسدی
asadi.midwife@gmail.com
مامایی یکی از حرفه های پرمخاطره ای است و اهمیت این حرفه و تاثیر آن بر سالمتی زنان و نوزادان
و به تبع آن بر جامعه ،بر کسی پوشیده نیست .اشتباهات بالینی این حرفه می توان د سالمتي بيماران
را به طور جدي به خطر بيانداز د و یا حتی باعث کاهش اعتما د بیماران نسبت به کادر بهداشتی و
درمانی شود .شناسایی انواع خطاهای بالینی می توان د به برنامه ریزان بهداشتی و خدمت دهندگان
سالمتی برای جلوگیری از ایجا د آن کمک کند .لذا این مطالعه با هدف مرور انواع انواع خطاهای شایع
در مامایی انجام شده است .با بررسی در پایگاه های اطالعاتی cochranelibrary، PubMed،
 Web of Science، Scopus، Goole Scholarو  Proquestبا استفاده از کلی د واژه های
فارسی خطاهای مامایی ،اشتباهات بالینی ،در مقاالت انگلیسی زبان ده سال اخیر((2008-2018
مور د بررسی قرار گرفت .نتایج پژهش نشان می ده د که بیشتر اشتباهات شامل اشتباهات عملکردی،
بی توجهی به پروتکل های کشوری ،سهل انگاری در انجام کارها بو د و بیشتر خطاها در شیفت های
عصر اتفاق می افتاد .لذا پیشنها د می شو د جلسات آموزشی در بالین با تمرکز بیشتر صورت گیر د و
از شیفت های زیا د و سنگین و بدون وقفه پرسنل که گاها برای جبران غیبت سایر همکاران صورت
می گیر د اجتناب شود .پیشنها د می شو د جلسات آموزشی در بالین با تمرکز بیشتر صورت گیر د و
از شیفت های زیا د و سنگین و بدون وقفه پرسنل که گاها برای جبران غیبت سایر همکاران صورت
می گیر د اجتناب شود.
خطا ،مامایی ،بالین
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بررسی فاکتورهای تغذیه ای موثر بر سندرم تخمدان پلی کیستیک
( :)PCOSیک مطالعه مروری
لیال اسدی
asadi.midwife@gmail.com
 PCOیکی از شایع ترین اختالل اندوکرین در زنان می باشد .با وجو د اینکه علت اصلی این اختالل
تاکنون ناشناخته مانده است اما مطالعات ارتباط بین تغذیه ،فعالیت فیزیکی و سیگار را با این سندرم
مطرح کرده اند .لذا هدف از این مطالعه بررسی فاکتورهای تغذیه ای موثر بر سندرم تخمدان پلی
کیستیک ( )PCOSمی باشد .در پایگاه های اطالعاتی  PubMed، Web of Scienceو Goole
 Scholarبا استفاده از کلی د واژه های  nutrition Diet PCOS PCOMدر مقاالت فارسی و
انگلیسی در ده سال اخیر( (2009-2019مور د بررسی قرار گرفت و در نهایت گزارش  29مقاله
تحلیل شد .مطالعات نشان دا د که رژیم کم گلیسمی (تاثیر بر مقاومت به انسولین و کاهش خطر
ابتال به بیماری های قلبی عروقی ،دیابت نوع  ،2مقاومت به انسولین و سندرم متابولیک ،و همچنین
کاهش خطر ابتال به سرطان آندومتر ،پستان و تخمدان) ،چربی اشباع کم و ترانس (رژیم های حاوی
اسیدهای چرب و اسیدهای چرب اشباع نشده با امگا  3با پیون د دوگانه ممکن است بسیاری از عوامل
خطر را برای اختالالت متابولیکی در زنان مبتال به  PCOSکاهش دهد) ،ویتامین ( Dکمبو د ویتامین
 Dبر پاتوژنز مقاومت به انسولین و  PCOSتاثیر می گذارد /کاهش معنی داری در تستوسترون کل
( ،)TTشاخص آندروژن آزا د ( ،)FAIهیرسوتیسم و پروتئین واکنش پذیر با حساسیت باال (hs-
 )))CRPرژیم  - DASHرژیم های غذایی برای توقف فشار خون باال ( -کاهش میزان انسولین سرم،
 hs-CRPو وزن و دور لگن افراد) ،مکمل منیزیم ،روی (کاهش معنی دار  )hs-CRPو کروم (کاهش
تستسترون آزا د و میزان انسولین ناشتا) بر عالئم و عوارض ناشی از  PCOموثر هستند .الزم به ذکر
است در اکثر مطالعات مکمل ها و رژیم های داده شده حداقل به مدت  12هفته مداخله بوده اند.
همچنین نشان داده ش د که تغذیه و فعالیت فیزیکی اثرات هم افزایی بر کاهش عالئم و عوامل خطر
دارد .مطالعات نشان می ده د که تغذیه می توان د در جلوگیری و درمان سندرم تخمدان پلی کیستیک
موثر باشد .تغذیه مناسب می توان د هم بر عالئم و هم بر عوامل خطر این سندرم تأثیر بگذارد .در نتیجه
رژیم مناسب تغذیه ای و در صورت کمبو د برخی موا د مشاوره تغذیه را جهت بهبو د و ارتقای سالمت
زنان پیشنها د می کنیم.
تغذیه ،رژیم غذایی ،سندرم تخمدان پلی کیستیکPCO ،
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بررسی تاثیر مشاوره بر اساس مدل بتر بر اضطراب ،استرس و
افسردگی زنان مبتال به اختالل عملکر د جنسی در دوران پس از زایمان
فرزانه کریمی
karimifr941@mums.ac.ir

اختالل در رابطه زناشویی یک عامل خطر ساز برای افسردگی پس از زایمان است .هدف این مطالعه
"" بررسی تاثیر مشاوره بر اساس مدل بتر بر اضطراب ،استرس و افسردگی زنان مبتال به اختالل
عملکر د جنسی در دوران پس از زایمان"" می باشد .این کارآزمایی بالینی دو گروهه تصادفی در
سال  96بر روی  80زن طی دوره  4هفته تا  6ماه پس از زایمان انجام شد .شرکت کنندگان به
دو گروه دریافت کننده مراقبت روتین (گروه کنترل) و مشاوره (گروه مداخله) تقسیم شدند .گروه
مداخله در دو جلسه مشاوره (یک جلسه در هفته) شرکت کردند .ابزار پژوهش پرسشنامه اطالعات
دموگرافیک و باروری ،شاخص عملکر د جنسی زنان ( )FSFIو  21-DASSبود .پرسشنامه عملکرد
جنسی و داس 21-زنان قبل از مداخله و  4هفته بع د از آخرین جلسه بررسی شد .تجزیه و تحلیل
داده ها با استفاده از نرم افزار  )24( SPSSو آزمون  tمستقل ،تست زوجی ،رگرسیون خطی و من
ویتنی انجام شد .05/0<Pميانگين سن زنان در گروه بتر 28/7و در گروه کنترل  32/6بود .ميانگين و
انحراف معيار نمره کل  21-DASSدر گروه کنترل  9/1±9/5و  4هفته بع د  8/7±5/1بو د و در گروه
بتر  8/4± 7/5و  4هفته بع د از مداخله  3/5 ±3/1بود .آزمون من ویتنی این تفاوت را معنادار نشان
دا د ( .)=0P/028نتایج رگرسیون نشان دا د که نمره کل عملکر د جنسی با ضریب  -0/30اثر منفی و
یدار بر نمره کل داس 21-دار د ( .)P>0/001مدل مشاوره بتر در کاهش اضطراب و استرس پس
معن 
از زایمان اثربخش است.
استرس ،اضطراب ،افسردگی ،عملکر د جنسی ،مدل بتر
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تاثیر مشاوره مامایی مبتنی بر رویکر د گمبل بر افسردگی ،اضطراب و
اختالل استرس پس از ترومای زایمان تروماتیک در زنان نخست باردار
الهام جعفری
elhamdjafari@gmail.com

دوران بارداری و زایمان از مراحل تکاملی در زندگی هر زنی است که میتوان د سبب شکوفا شدن
احساسات و هیجانات وی شود .هدف از پژوهش حاضر ،تعیین تاثیر مشاوره midwifery led
 counselingبر افسردگی ،اضطراب و اختالل استرس پس از ترومای زایمان تروماتیک در زنان
نخست باردار بود .از  270نفر  90زن نخست باردار واج د شرایط در سه ماهه سوم با تشخیص زایمان
تروماتیک بر اساس معیار  ،A DSM-Vبه روش نمونه گیری آسان وار د مطالعه شده ،براساس
معیارهای ورو د و تخصیص تصادفی بلوکه به دو گروه مداخله ( 45نفر) و کنترل ( 45نفر) تقسیم
شدند .دو جلسه مشاوره بر اساس رویکر د گمبل ،طی 72ساعت اول پس از زایمان و چهار الی شش
هفته بع د زایمان در گروه مداخله انجام شد .گروه کنترل ،مراقبت های روتین را دریافت نمودند.
ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های افسردگی ادینبورگ ،اضطراب هامیلتون و اختالل استرس پس
از تروما بو د که طی 72ساعت ،چهار الی شش هفته و سه ماه پس از زایمان توسط هر دو گروه
مداخله و کنترل تکمیل شد .در مقاطع زمانی چهار الی شش هفته ( )P>0/001و سه ماه پس از
زایمان ( )P>0/001افسردگی کاهش یافت .میزان کاهش در گروه مداخله بیش از گروه کنترل بود.
همچنین اضطراب و اختالل استرس پس از تروما در گروه مداخله در مقاطع زمانی چهار الی شش
هفته ( )P>0/001و سه ماه پس از زایمان ( )P>0/001به طور معنی داری کمتر از گروه کنترل
بود midwifery led counseling";".می توان د برای مادرانی که زایمان تروماتیک رانجربه کرده
ان د در کاهش پیامدهای روانی ناشی از زایمان و ارتقاء سطح سالمت مادران موثر باشد.
مشاوره ،مامایی ،زایمان تروماتیک ،اختالل استرس پس از تروما
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د برای سازگاری در حرفه مامایی و
هوش هیجانی ابزاری هوشمن 
بهبو د کیفیت مراقبت از زنان
فرانک صفدری
faranaksafdari@gmail.com

در فراین د زایمان ماما همزمان مسئولیت جان دو انسان را بعهده دار د ولذا استرس یکی از مهمترین
مشکالتی است که با آن دست و پنجه نرم می کند.مضاف بر این  ،آلودگی صوتی و تنش های بین
فردی و بین حرفه ای محیط کاری از منابع دیگر استرس زای محیطی به شمار می آید ،که زندگی
شغلی یک ماما را تحت تاثیر قرار می دهد .به منظور فراهم نمودن مراقبت همه جانبه و م ددجو
محور  ،ماما ها نه تنها به احساسات مثبت وهمدلی نیاز مندن د ; بلکه بای د بتوانن د با احساسات منفی
ناشی از محیط پر استرس کاری نیز مقابله نماین د  ،در صورت عدم مدیریت صحیح  ،استرس شغلي
،به تدریج مقدمات فرسودگی شغلی را فراهم می ساز د که عالوه بر پیامدهای ناگوار بر هر دو بُعد
روانی و جسمی ماما  ،میزان بازدهي و كیفیت ارائه خدمات وی را نیز تحت الشعاع قرار می دهد
وباعث کاهش کیفیت کاری می شودکه ماحصل آن کاهش رضایتمندی بیماران خواه د بود .هوش
هیجانی یک رویکر د هوشمندانه است که با تشخیص درست وضعیت عاطفی و مدیریت احساسات،
باعث افزایش بهره وری ،بهبو د روابط اجتماعی و تصمیم گیری مناسب می شود .این مطالعه مروری
بر نقش و اهمیت هوش هیجانی در مواجهه با چالش های روز افزون حرفه مامایی است .این مطالعه
مروري بوده بر تعدا د ی از مقاالت جدي د پيرامون اهمیت هوش هیجانی در مامایی كه با استفاده
از کلی د واژه های  :هوش  ،هوش هیجانی،هوش عاطفی ،مامایی،عملکر د مامایی و جستجو در
پیگاه های اینترنتی پابمد،مدالین ،مگیران ،گوگل اسکوالر ،اسکوپوس و  ISIدر بازه زمانی 10
ساله( )2009-2019جمع آوری و جمع بندی گرديده است .نتایج حاصل از این مطالعه نشان دا د که
هوش عاطفی نقش مهمی در سه حیطه عملکر د بالینی مامایی ،مدیریت مامایی و آموزش ما مایی
دار د هوش هیجانی یک مفهوم چن د بعدی است که رون د احساسات را مدیریت می کن د  ،افرا د را
قادر می ساز د تا با رویدادهای زندگی مقابله کنن د و در روابط بین فردی موفق باشن د از منطری دیگر
،هوش هیجانی  ،یک مهارت اجتماعی مهم است که برای فرآین د همدلی ،ضروری است .همدلی و
ارتباطات مثبت معنادار موجب اداره هوشمندانه مراقبت های مامایی می گر دد. .استفاده از هوش
هیجانی ،بینش بهتری برای موقعیت های پیچیده ای که یک ماما با آن مواجه می شو د ،فراهم نموده
و سبب تسهیل ارتباطات حرفه ای وی می گر دد.عدم مهارت در روابط بین فردی  ،استرس و عدم
اگاهی نسبت به هیجانات خو د و دیگران در حرفه ی مامایی می توان د عواقب جبران ناپدیری را برای
سیستم های بهداشتی رقم بزند .در صورتی که اگر ماما مهارت مدیریت ،رهبری ،هدایت و کنترل
هیجانات را داشته باش د ،می توان د محیط کار را به محیطی ایمن که عواطف انسانی در آن محترم
شمرده می شو د  ،تبدیل کند .همچنین تجربیات نشان دا د ه ان د که سازمان هایی که هوش عاطفی

عضو هیئت علمی گروه مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی،دانشگاه علوم پزشکی
شهرکرد ،شهرکرد ،ایران.ودانشجوی دکتری بهداشت باروری  ،مرکز تحقیقات
دانشجویی ،دانشکده پرستاری و مامایی،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  ،اصفهان ،ایران
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کارکنان خو د را توسعه می دهند ،توانسته ان د جنبه های منفی زندگی کاری  ،نطیر استرس را کاهش
دهن د و خدمات خو د را ارتقاء بخشن د .در پار ه ای از مطالعات دیگر نیز ارتقای هوش هیجانی در
دانشجویان مامایی منجر به بهبو د کیفیت یادگیری ،تصمیم گیری اخالقی ،تفکر انتقادی و استفاده
بیشتر از دانش در عمل شده است .ماما عالوه بردانش نطری و مهارت بالینی نیازمن د هوش هیجانی
برای مقابله با موقعیت های پیچیده زندگی شغلی است  .لذا توصیه می شو د هوش هیجانی در برنامه
درسی دانشگاهی این رشته گنجانده شود .با اينكه مهارت های عاطفی در دوران کودکی آموخته
می شود ،ولی با افزایش سن و تجربه قابل تغییر و قابل ارتقا می باشد .بنابراین بر گزاری کارگاه
های با مضمون هوش هیجانی برای ماما ها توسط مسئولیت کارفرمایان ،بر توانایی ماماها در تطابق
مؤثر با موقعیت های محیطی تنش زا ،خودآگاهی عاطفی ،جرات ورزی ،عزت نفس ،خودشکوفایی و
ابراز احساسات مثبت و خوش بین بودن آنان تاثیر بسزایی خواه د داشت و کارامدی آنان را در ارایه
خدمات افزایش می دهد
هوش هیجانی ،مامایی ،عملکر د مامایی
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تفاوت مامایی ایران با ایتالیا
رامینا کفائی پور
ramina.kafaeipour@yahoo.com

بیان تفاوت سیستم مامایی در ایران و ایتالیا ،تحقیق در بیمارستان های ایران و ایتالیا ،زایمان فیزیولوژی در ایران
بسیار کم و محدو د میباشد ،زایمان فیزیولوژی در ایران نیاز به گسترش و سرمایه گذاری بیشتری دارد.
زایمان فیزولو ِژی-سزارین-بیمارستان
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بررسی تأثیر مشاوره گروهی بر رفتارهاي ارتقادهنده سالمت زنان میانسال
مراجعه کننده به مراکز بهداشتی – درمانی حاشیه شهر ارومیه
مرضیه ابراهیمی*
mebrahimi11@yahoo.com

رفتارهاي ارتقاء دهنده سالمت يکي از معيارهاي عمده تعيين کننده سالمت ميباشن د و از طرفي در زنان ميانساالن،
تأثير بالقوهاي در پيشبر د سالمتي و كيفيت زندگي آنان داشته و به همان نسبت موجب كاهش هزينه هاي مربوط به
مراقبتهاي بهداشتي خواه د ش د لذا اين مطالعه با هدف تعيين تأثير مشاوره گروهي بر رفتارهاي ارتقا دهنده سالمتي
زنان ميانسال مراجعه کننده به مراکز بهداشتي حاشيه شهر اروميه در سال  ۱۳۹۷انجام شد .اين مطالعه کارآزمايي
شاه د دار تصادفي شده بر روي  ۹۰نفر از زنان ميانسال مراجعه کننده به مراکز بهداشتي حاشيه شهر اروميه که به
صورت تصادفي در دو گروه مور د (  ۴۵نفر) و شاه د (  ۴۵نفر) قرار گرفتند ،انجام شد .ابزاار گر د اوری اطالعات شامل
پرسشنامه دموگرافيک و پرسشنامه استاندار د  ۶۰ 2دقيقهاي مشاوره گروهي دريافت نمودن د و افرا د گروه کنترل از
مراقبتهاي  -بو د که قبل و بع د از مداخله در دو گروه تکميل گرديد .گروه مداخله در  ۶جلسه  ۹۰دقیقه ای شرکت
یافتن د و گروه کنترل از مراقبتهای معمول برخوردار شدند .تجزيه وتحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري spss
نسخه  ) ۲۰معنيدار در نظر گرفته شد";".قبل از مداخله دو گروه کنترل و مداخله ازنظر ميانگين نمره ها همسان
بودند .اما پس از مداخله ميانگين نمره رفتارهاي ارتقاء دهنده سالمت (تغذيه . ،ورزش ،مسئوليت پذيري ،مديريت
استرس ،حمايت بين فردي و خو د شکوفايي) در گروه مداخله بهطور معني داري باالتر از گروه کنترل بود 001نتايج
مطالعه نشان دا د مشاوره گروهي ميتوان د به عنوان روش مناسب براي ارتقاء رفتارهاي ارتقاء دهنده سالمت در زنان
ميانسال بکار رود.
مشاوره گروهي ،رفتارهاي ارتقاء دهنده سالمت ،زنان ميانسال ،حاشيه نشين

دانشجوی دکتری بهداشت باروری
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تاثیر آموزش تمرینات تن آرامی بر کیفیت خواب و سالمت روان زنان
نخست زا در دوره پس از زایمان
 .1فرحناز عزیزی*.2سارا عسگرخانی* .3مریم مدرس*
Farahnazazizizi@gmail.com

در دوره ی پس از زایمان ،با تغییرات فیزیولوژیک زیادی مادر به حالت غیر بارداری باز می گر دد.
این مرحله می توان د سبب تغییرات خلقی-روانی و اختالالت خواب شو د که موجب تهدی د سالمت
مادران و شیرخواران آن ها می گر دد .مطالعه حاضر با هدف تاثیر آموزش تمرینات تن آرامی بر
کیفیت خواب و سالمت روان زنان نخست زا انجام ش د  .طرح پژوهش مطالعه حاضر ،نیمه آزمایشی
و از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود .نمونه ای به حجم  38نفر از بین زنان نخست زا
که به مراکز بهداشتی و درمان شهرستان آستارا مراجعه کرده بودن د به روش نمونه گیری در دسترس
انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر کدام  19نفر) قرار گرفتند .پس
از تکمیل پیش آزمون ،گروه آزمایش به مدت  6هفته ،هفته ای یک جلسه  45دقیقه ای تمرین با
تن آرامی به روش  mind-bodyو  body-mindو دو بار تمرین در منزل داشتند .تکنیک تن
آرامی به صورت ایفای نقش و پخش سی دی توسط محقق ،آموزش داده شد .ابزار گردآوری داده
ها پرسشنامه اطالعات عمومی ،پرسشنامه عوامل فردی و محیطی کشاورز افشار  ،2014پرسشنامه
سالمت عمومی گلدبرگ  1978و پرسشنامه کیفیت خواب پترزبورگ بویس و همکاران  1989بود.
داده ها با روش آزمون تحلیل کوواریانس توسط نرم افزار  SPSSمور د تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها نشان دا د که میانگین نمره های پس آزمون گروه آزمایش در سالمت عمومی و کیفیت خواب
نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری پیدا کرده است .به این معنا که آموزش تمرینات تن آرامی بر
افزایش سالمت عمومی و کیفیت خواب زنان پس از زایمان تاثیر داشته است";".نتایج تحقیق اهمیت
و تاثیرگذاری آموزش تمرینات تن آرامی بر افزایش سالمت عمومی و بهبو د کیفیت خواب زنان پس
از زایمان تایی د می نماید.
تن آرامی ،کیفیت خواب ،سالمت عمومی ،پس از زایمان

د آستارا
د مامایی ،مربی بالینی دانشگاه آزاد اسالمی واح 
( -1نویسنده مسئول) ،کارشناسی ارش 
د مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 -2دانشجوی کارشناسی ارش 
 -3دکترای آموزش پزشکی ،استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
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بررسی نگرش دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
نسبت به حرفه مامایی و عوامل مرتبط با آن در سال 1395
زینب حیدری
heydariz77@yahoo.com

دانشجویان به عنوان یکی از ارکان اصلی در دانشگاه ،پیکره¬ی اصلی سازمان¬ها و ارگان¬های
مختلف اجتماعی را در آینده تشکیل می-دهند .نگرش و رضایتمندی آنان در زمینه رشته تحصیلی
خو د عامل مؤثری در ایجا د انگیزش و ارتقای کیفیت دانش آنان می باشد.لذا شناخت این ﻧﮕـﺮشﻫـﺎ
و ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن به منظور ارﺗﻘـﺎء دانش حائز اهمیت است .این مطالعه با هدف تعیین نگرش
دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی کردستان نسبت به حرفه مامایی و عوامل مرتبط با آن در
سال  1395صورت گرفت .در این مطالعه ی توصیفی _تحلیلی جامعه پژوهش را دانشجویان مامایی
مشغول به تحصیل در نیمسال دوم سال  95-94دانشکده ی پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی
کردستان تشکیل دادند.در این مطالعه روش نمونه گیری به صورت سرشماری بو د و تعدا د نمونه ها
 134نفر دانشجوی مامایی در مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته بودند .ابزار جمع آوری داده ها
پرسش نامه ای مشتمل بر مشخصات دموگرافیک  ،آیتم هایی جهت تعیین نگرش نسبت به حرفه
مامایی و تعیین عوامل موثر بر نگرش بو د که روایی آن با اعتبار محتوایی و پایایی آن از طریق آلفای
کرونباخ ()α=0/7تایی د شده است.داده ها با آمار توصیفی و تحلیلی در نرم افزار  SPSSنسخه 22
تجزیه و تحلیل شد.در این مطالعه( )< P 0/05معنادار تلقی گردید .یافته ها نشان دا د که حدو د نیمی
دانشجویان به رشته تحصیلی شان نگرش مثبت دارند.و  35%/3رشته خو د را با عالقه مندی انتخاب
کرده اند.و  58%/1از دانشجویان از تحصیل در این رشته رضایت داشته اند.بین سن (، ).25P=0محل
سکونت ( ،).40P=0وضعیت اقتصادی ( ).69P=0و وضعیت تاهل ( ).147P=0ارتباط معنی داری
دیده نشد .اما بین ترم تحصیلی و نمره نگرش ارتباط معنی دار و منفی وجو د دارد( .)< P 0/01به
این صورت که با افزایش ترم تحصیلی انگیزه دانشجویان کاهش می یابد .و همچنین بین معدل و
نمره نگرش ارتباط معنی دار و مثبت دیده شد )< P 0/001(.مهم ترین عوامل گرایش دانشجویان
به رشته مامایی ،مفی د واقع شدن در زندگی فردی و خدمت به جامعه می باشد
نگرش،حرفه مامایی ،دانشجویان مامایی،سنندج
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بررسی رضایت از فرزندآوری در زنان در انتهای سنین باروری
وعوامل مرتبط با آن
اعظم باقری
Asambagheri@yahoo.com

افت شاخص باروری کلی در کشور ایران یکی از چالشهای جمعیتی و مرتبط با سالمت باروری در
سالهای اخیر میباشد .برنامه ریزی جهت تغییر رون د کاهشی آن می توان د هرم سنی آینده کشور را
از تهدیدات جدی مصون دارد .عوامل متع ددی بر فرزن د آوری زنان در جوامع موثر می باش د لذا با
توجه به اهمیت روزافزون این شاخص مهم مطالعه ای با هدف بررسی رضایت از وضعیت فرزندآوری
و عوامل مرتبط با آن در زنانی که در سالهای انتهای باروری هستن د انجام ش د تا نتایج آن به عنوان
الگوی خوبی جهت اصالح برنامه های مرتبط با فرزن د آوری در زنان جوان جامعه فراهم آور د  .این
پژوهش یک مطالعه ی توصیفی-مقطعی است .جامعه نمونه زنان تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی
شهرستان کاشان بود 291 .زن ایرانی که بیشتر از  ۳۵سال سن داشتند ،هنوز یائسه نشده بودند،
مبتال به بیماریهای عصبی یا روانی نبوده ،بعلت بیماری مور د هیسترکتومی قرار نگرفته وتمایل به
حضور در مطالعه داشتند ،به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدن د .ابزار جمع آوری اطالعات
پرسشنامه ی پژوهشگر ساخته بو د که مشتمل بر مشخصات دموگرافیک ،وضعیت فرزندآوری و عوامل
مرتبط با آن را می¬سنجید .روش گردآوری اطالعات تکمیل پرسشنامه توسط نمونه بود .در صورتی
که فردی مشکلی برای پر کردن پرسشنامه توسط خودش داشت پرسشنامه توسط پژوهشگر تکمیل
می¬گردی د .پس از جمع آوری اطالعات با استفاده ازآزمون های توصیفی و مقایسه ای و با کمک
نرم افزار  spss21تجزیه و تحلیل انجام شد .براساس نتایج مطالعه میانگین سنی زنان تحت مطالعه)
 ( 47.48و در محدوده سنی  ۳۸تا  ۵۶سال بو د  .اکثریت آنان دارای تحصیالت ابتدایی ( )% 34.4و
اکثریت همسران آنها دارای تحصیالت دیپلم( )% 27.8بودند .بیشتر آن ها وضعیت اقتصادی متوسط
( )% 64.3داشته و در مناطق شهری( )92.8%ساکن بودند .اکثریت زنان خانه دار( )68.7%و شغل
همسرانشان آزا د ( )% 43.3بود ۴۹.۲ .درص د از آنان دارای سه فرزن د و بیشتر بودند .اکثریت دارای
هر دو جنس دختر و پسر بودند( ۶۱.۲درصد)  ،به روش طبیعی زایمان کرده بودند( ۶۰.۸درصد)
و بیش از یک سوم زنان سابقه بارداری ناخواسته داشتند .نتایج نشان دا د که  ۴۶.۷درص د از آنان از
تعدا د فرزندانشان رضایت کامل داشتن د و بقیه ناراضی و تا حدودی راضی بودند .بر اساس نتایج میزان
رضایت از فرزن د آوری بر حسب تعدا د فرزندان( ، )p=0.00جنسیت فرزندان( )p=0.002و شغل زن
( )p=0.008تفاوت معنی دار آماری نشان دا د و در زنان با فرزن د بیشتر از  ۳و  ، ۴دارای هر دو جنس
دختر و پسر و زنان کارمن د رضایت بیشتری از وضعیت فرزن د آوری وجو د داشت .رضایت زنان بر
حسب وضعیت اقتصادی ،نوع زایمان ،سابقه بارداری ناخواسته ،وضعیت بیماری و انجام سقط نفاوت
چندانی نداشت .با توجه به نتایج مطالعه و نارضایتی اکثر زنان از وضعیت فرزن د آوری خو د پیشنهاد
می شو د از الگوهای علمی جهت مشاوره فرزندآوری در زنان دارای فرزندان کمتر و غیر همجنس در
سنینی که هنوز فرصت باروری باقیست اقدام شو د تا کیفیت و رضایت از زندگی در سالهای آینده
تامین و شاخص مهم باروری کلی جامعه اصالح گر دد.
فرزندآوری  ،سالمت باروری ،شاخص باروری کلی
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Similarities and differences between male and female breast
cancer: knowns and unknowns
Sanaz zangeneh*1, mitra savabi Esfahani *2, faranak safdari*3
Sanazzangeneh.m@gmail.com
"Although breast cancer is one of the most commonly reported cancers
in females but males are no exception to this disease. Breast cancer is
rare in male but most of them are detected in the upper stages and with
metastasis. By comparison breast cancer has similarities and differences in
males and females that have been reviewed in this study. This study was
conducted as a review of the texts. In the Study phrases “Breast Cancer”
“Male”“Female”“Differences and similarities” are considered by using
databases Cochrane PubMed / Medline Embrace/Scopus ProQuest from
2000 to 2019. Breast cancer in males usually happens in the region of sub
areolar or nipple. Also signs of breast cancer in males are same as females
and including skin ulceration nipple retraction and axillary lymphadenopathy.
Risk factors for male breast cancer are similar to female too. But male have
a tendency to be diagnosed at an older age. Therefore male less likely to
survive than female. Approximately most of male breast cancer is a type of
ductal carcinoma. Treatments of male breast cancer is similar to female such
as radical mastectomy surgery and Tamoxifen. Some studies showed being
positive hormonal receptors in male breast cancer are more than female.
But results of several studies didn’t display that. Moreover the studies have
suggested that the grading systems for female might not be applicable
for male. Awareness of the differences and similarities of breast cancer
between male and female can help health care providers for early detection
and proper follow up. It seems that there are still unknown something
about diagnosis and grading of male breast cancer. So further studies will be
necessary to better clarify.
"Similaritiesوdifferencesوbreast cancerوmaleوfemale"

1. PhD candidate in reproductive health, School of Nursing and midwifery,
Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
(Corresponding Author) (Email:sanazzangeneh.m@gmail.com)
2. Faculty of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences,
Isfahan, Iran.
3. PhD candidate in reproductive health, School of Nursing and midwifery,
Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
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مداخالت آموزشی در پیشگیری از بارداری برنامه ریزی نشده:
مرور سیستماتیک
ندا نیک خصال *1رقیه نوری زاده *2عصمت مهرابی*3
Nikkhesal169@gmail.com

به دلیل پیش بینی های سازمان بهداشت جهانی مبنی بر افزایش جمعیت جهانی و در پی آن بارداری
ها بخصوص بارداری های ناخواسته و به دنبال آن ها سقط های غیر قانونی  ،در مطالعه حاضر به
روش مرور سیستماتیک به بررسی انواع شیوه های مداخالتی موثر بکار گرفته شده در مطالعات
مختلف به منظور پیشگیری از بارداری ناخواسته پرداخته شد .جستجوی گسترده مقاالت و مطالعات
و بررسی شواه د با استفاده از معیارهای ورو د و خروج در پایگاه¬های الکترونیکیGoogle Scholar,
 Cochran Library,,SID Magiran, Web of Science, Scopus Pubmedاز نظر وجود
کارآزمایی های بالینی که در بین سالهای  1990تا  2018در میان زنان انجام یافته بودند ،جستجو
شدند .برای ارزیابی کیفیت مطالعات از ابزار کوکران ویژه مقاالت کارازمایی استفاده ش د و در نهایت
با توجه به معیارهای ورو د از میان  123مطالعه  13مطالعه جهت مرور نظام من د انتخاب گردیدند.
براساس یافته های گزارش شده در مرور مقاالت مرتبط ،مداخالت به منظور کاهش بارداری¬های
برنامه ریزی نشده بدین صورت طبقه بندی می شوند :مداخالت با تمرکز بر روش های پیشگیری از
بارداری ،مداخالت با توجه به تاثیر آموزش ها شامل آموزش بهداشت ،مشاوره های فردی و گروهی ،
مداخالت چندگانه که شامل ترکیبی از مداخالت با تمرکز بر ارتقاء روش های پیشگیری از بارداری
و آموزش ها .براساس شواه د موجو د در این مرور نظام من د جهت کاهش بارداری های برنامه ریزی
نشده  ،استفاده همزمان از مداخالت آموزشی و پیشگیرانه در قالب مداخالت چندگانه موثر بوده و
الزم است حمایت جهت ساختن بستر مناسب ،زیرساخت ها و منابع برای موفقیت این مداخالت در
زنان انجام گیرد.
بارداری برنامه ریزی نشده ،بارداری ناخواسته ،مداخالت آموزشی

 -1کارشناسی ارشد مامایی ،دانشکده مامایی پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 -2دکترای بهداشت باروری ،هیات علمی دانشکده مامایی پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 -3دکترای بهداشت باروری ،هیات علمی دانشکده مامایی پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز
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پیش گویی کننده های تصمیم به سقط بارداری برنامه ریزی نشده در زنان
ندا نیک خصال *1رقیه نوری زاده *2عصمت مهرابی*3
Nikkhesal169@gmail.com

سازمان بهداشت جهانی بارداری برنامه ریزی نشده را جزء چالش های مهم زنان سنین باروری
معرفی کرده است و با توجه به شیوع باالی آن شناسایی عوامل پیش گویی کننده تصمیم به عدم
تداوم بارداری ضروری می باشد .این مطالعه از نوع آینده نگر به روش نمونه¬گیری Sequential
 samplingو شامل  80( 230و 150زن به ترتیب با تصمیم به سقط و تداوم بارداری)زن با بارداری
برنامه ریزی نشده مراجعه کننده به مراکز بهداشتی ،مجتمع های سالمت و مطب های مامایی و زنان
در شهر تبریز ،ایران در سال  96بود .جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه¬های
تهدیدات ،حمایت ها و باورها و ارزش¬های درک شده انجام شد .داده ها با استفاده از آزمون¬های
تی تست و رگرسیون لوجستیک مور د تجزیه و تحلیل قرار گرفت .یافته های مطالعه حاضر نشان
دا د که میانگین سنی زنان شرکت کننده در مطالعه  31/10±6/75سال و حدو د دوسوم از زنان که
دارای تحصیالت دیپلم و پایین تر بودن د تصمیم به سقط بارداری برنامه ریزی نشده گرفته بودند.
تحلیل های آماری نشان دا د تهدیدات درک¬شده در رابطه با تداوم بارداری برنامه ریزی نشده از
پیش گویی کننده های تصمیم به سقط می باشن د ( )P>0/001یافته های حاصل از مطالعه نشان
دا د که تهدیدات و نگرانی هایی که زنان در صورت تداوم بارداری درک کرده بودن د تاثیر به سزایی در
انتخاب سقط به عنوان سرانجام بارداری برنامه ریزی نشده داشت ،که ضرورت برنامه ریزی و اجرای
مداخالت مشاوره ای مبتی بر عوامل پیش گویی کننده ،به ویژه شناسایی تهدیدات درک شده و ارائه
راهکارهای مناسب به منظور برطرف کردن آن تهدیدات برای زنان مواجهه یافته با این نوع از بحران
در این مرحله مهم از زندگی را نشان می دهد"
بارداری برنامه ریزی نشده ،سقط ،تداوم بارداری ،تهدیدات درک شده"

 -1کارشناسی ارشد مامایی ،دانشکده مامایی پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 -2دکترای بهداشت باروری ،هیات علمی دانشکده مامایی پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 -3دکترای بهداشت باروری ،هیات علمی دانشکده مامایی پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز
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Comparison of Estimation of Fetal Weight by Clinical Methods
and Ultrasonography with Actual Birth Weight in Term
Pregnant Women
Raziyeh Mossayebnezdad"
razi.mou73@gmail.com
"To compare the accuracy of clinical methods and ultrasonography
of estimation of fetal weight (EFW) with actual birth weight (ABW) in
term pregnant women This is a diagnostic test evaluation study that was
performed on 247 single-term pregnant women who were admitted to the
Al-Zahra Hospital in Iran Rasht for vaginal delivery and cesarean delivery.
In this study Abdominal palpation Johnson's formula and Insler’s formula
and Ultrasonography were used to estimation of fetal weight. The study was
conducted from 19 May to 1 July in 2018. The results of the comparison of
the different EFW methods and ABW (with the difference of ± 100gram) by
chi-square test and the accuracy were based on sensitivity and specificity in
categorizing the fetal weight (below 2500 grams 2500- 4000grams and above
4000 grams). Mean of actual birth weight is 3343.352 ± 432.799 gram mean
birth weight by abdominal palpation is 3371.053 ± 345.561 gram mean birth
weight by Johnson’s formula is 3041.206 ± 411gram by Insler’s formula is
3556.316 ± 531.567 gram and by ultrasonography is 3294.28 ± 380.09 gram.
In the calculation of the difference between estimated methods and birth
weight by one sample test abdominal palpation had the lowest (p = 0.261)
and the Insler’s formula (p = 0.001) had the highest difference with the actual
birth weight. In categorizing the fetal weight by Insler’s formula (96.33%)
was highly accurate in low birth weight (LBW) abdominal palpation (91.09%)
in normal weight and macrosomia (94.72%). in fact there is a significant
difference between clinical methods and ultrasonography with ABW (p
= 0.026). Clinical methods of estimation of fetal weight are effective way
for the decision-making of midwifery profession during labor and delivery.
These methods are an easy affordable and cost-effective method that can be
used in developing countries especially in our country";
"EstimationوFetal weightوBirth weightوClinical methodsوUltrasonography"
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بررسي ارتباط دیابت بارداری خوب کنترل شده با شاخصهای تن
سنجی نوزادان در مادران
مهدی شادنوش ،لیال اسکندری  ،مجید میرمحمدخانی ،اسما ریواده
leilaeskandari27@yahoo.com

دیابت بارداری شرایط پاتوفیزیولوژیکی در دوران بارداری است که از طریق تغییر هومئوستاز گلوکز
و تحمل کربوهیدرات ها ،پیامدهای بارداری را تحت تأثیر قرار داده و می توان د منجر به بروز عوارضی
از جمله زایمان پرخطر شو د و اثرات سوئی بر سالمت مادر و جنین بگذارد؛ لذا این مطالعه با هدف
تعیین ارتباط دیابت بارداری خوب کنترل شده با شاخص های تن سنجی نوزادان در مادران مراجعه
کننده به مراکز بهداشتی شهرستان سمنان انجام گردید .در این مطالعه ی هم گروهی گذشته نگر،
 50مادر مبتال به دیابت بارداری و 50مادر باردار غیر مبتال ،که در بازه ی زمانی فروردین 1392
تا دی ماه 1394در بیمارستان زایمان کرده و در یکی از مراکز بهداشتی گلستان ،مطلبی ،تدین،
جهادیه و یا پایگاه همت ،تحت مراقبت بارداری بوده اند ،با حفظ معیارهای ورود ،به روش تصادفی
ساده وار د مطالعه شدند .اطالعات مادران شامل سن ،شاخص توده ی بدنی قبل از بارداری ،تعداد
زایمان ها ،مصرف انسولین جهت کنترل دیابت و نیزاطالعات نوزادان شامل جنس ،وزن ،ق د و دور سر
هنگام تول د در هر دو گروه ،از پرونده های بهداشتی آن ها استخراج شده و ثبت گردید .برای مقایسه
ی میانگین ها در دو گروه در صورت احراز نرمالیته ،از آزمون  tو در صورت عدم احراز ،از آزمون
غیرپارامتریک من ویتنی استفاده شد .بر اساس نتایج ،در افرا د گروه مواجهه یافته نسبت به گروه غیر
مواجهه یافته ،سن ( 31/8±4/19در مقابل  26/9±4/32سال؛  ،)P=0/016پاریتی ( 1/5±0/17در
مقابل  0/8±0/13؛  ،)P=0/040نمایه ی توده ی بدنی ( 28/1±0/79در مقابل  23/5±0/49کیلوگرم
بر متر مربع؛  ،)P˂0/001وزن تول د نوزا د ( 3/5±0/09در مقابل  3/24±0/05کیلوگرم)P=0/021 ،
و ق د تول د نوزا د ( 51/12±0/43در مقابل  50/12±0/21سانتی متر ،)P=0/037،به طور معنی داری
بیش تر بوده است .از نظر درص د دختران متول د شده ( 56%در گروه مواجهه یافته در مقابل  50%در
گروه غیر مواجهه یافته ،)P=0/344 ،و میانگین دور سر تول د نوزادان ( ،)P=0/094بین دو گروه تفاوت
معنی داری مشاهده نشد .نتایج این مطالعه نشان دا د که بین دیابت بارداری خوب کنترل شده با
شاخص های تن سنجی نوزادان ،شامل وزن و ق د هنگام تولد ،ارتباط معنی داری وجو د دار د که این
ارتباط ،به عوامل مختلفی شامل سن مادر ،شاخص توده ی بدنی وی قبل از بارداری ،تعدا د زایمان
های انجام داده و مصرف انسولین جهت کنترل دیابت وابسته است
دیابت بارداری  -خوب کنترل و ب د کنترل -شاخص تن سنجی
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بررسی میزان آگاهی کارشناسان مامایی شاغل در بخش زایمان
بیمارستانهای تابعه استان خراسان شمالی از کدهای اخالق حرفه ای
در سال 97
مریم امیدی * 1الهام شریفیان *2معصومه جعفرزاده ،زهرامقدسی  ،مهدیس مهرابی*3
mamaomidi@gmail.com

هدف:عملکر د اخالقی یکی از مولفه های اصلی ارائه مراقبت با کیفیت و شایسته در زنان و مادران
است .از آنجایی که ماما ها وظیفه مراقبت از سالمت زنان را به عهده دارند ،آگاهی و توجه آنان
به مبانی اخالقی در این حرفه الزم و ضروری است .مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان آگاهی
کارشناسان مامایی شاغل در بخش زایمان بیمارستان های تابعه استان خراسان شمالی از ک د های
اخالق حرفه ای مامایی انجام شد.
روش کار :این مطالعه توصیفی -مقطعی در نیمسال دوم سال  97بر روی  84مامای شاغل در
بخش زایمان بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی به روش سرشماری در
شهرهای بجنورد،شیروان ،فاروج ،آشخانه و جاجرم انجام شد .ابزار گر د اوری داده ها شامل پرسشنامه
اطالعات دموگرافیک و پرسشنامه دانش اخالق مشتمل بر  15سوال بو د که میزان آگاهی بر اساس
نمرات 1تا  15در سه حیطه خوب ،متوسط و ضعیف تعیین ش د و سپس یافته ها با نرم افزار  SPSSو
آزمونهای آماری مور د تجزیه و تحلیل قرار گرفت .سطح معنی داری( )Pکمتر از  ./.5در نظر گرفته
شد .فراوانی میزان آگاهی ماماها از ک د های اخالق حرفه ای در کل استان  11/9درصد(  10نفر)
در ح د ضعیف 78/6،درص د ( 66نفر) در ح د متوسط و 9/5درص د (8نفر) درحدخوب بود .همچنین
میانگین نمره در کل استان 7/82±1/8بو د که بیانگراین است که میزان آگاهی در کل استان در حد
متوسط می باشد.همچنین میانگین نمره آگاهی با متغیر وضعیت تاهل و بر حسب شهر ارتباط معنی
دار داشت .از آنجاییکه آگاهی افرا د بر عملکر د آنان تاثیر می گذار د وآگاهی اکثر ماماها در ح د متوسط
بود،انجام آموزش و سپس بررسی عملکر د و میزان رعایت آنان از این کدها امری منطقی به نظر می
رسد.
ماما،کدهای اخالقی مامایی ،بخش زایمان

د مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ،بجنور د ،ایران
 -1کارشناس ارش 
 -2عضو هیات علمی گروه اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی بجنورد،ایران
 -3کارشناس مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ،بجنور د ،ایران
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بررسی مقایسه ای شیوع خشونت بارداری در شهرهای مختلف ایران
علل و پیامدها :یک مقاله مروری
مریم امیدی - *1زهرامقدسی  ،مهدیس مهرابی*2
mamaomidi@gmail.com

خشونت بر علیه زنان به عنوان یکی از آسیبهای اجتماعی در تمام جوامع و الیه های اجتماعی با
طیف بسیار متنوعی مشاهده می شود.بارداری به عنوان یک دوره پرمخاطره برای سوء استفاده های
جسمی و روانی شناخته شده است.در کشور ما ایران مطالعات بسیاری در شهرهای مختلف با موضوع
خشونت خانگی در بارداری انجام شده است.در این مطالعه مروری ما بر آن شدیم به مقایسه شیوع
،علل و پیامدهای خشونت در زنان باردار در شهرهای مختلف کشورمان بپردازیم .این مطالعه مروری
_مقایسه ای در فاصله سالهای  2005-2016انجام شد.به این منظور با جستجو در بانکهای اطالعاتی
 pubmed, ,Google scholar,SID,Magiranبا استفاده از واژگان کلیدی ،خشونت دوران
بارداری ،خشونت فیزیکی ،خشونت روانی ،خشونت جنسی ،علل ،ایران Domestic violence،
 ,pregnant women Iranدر این بازه زمانی تعدا د  30مقاله انتخاب ش د و سپس جهت دستیابی
به شیوع ،علل و پیامدهای خشونت خانگی در زنان بارداردر شهرهای مختلف ایران به مقایسه یافته
های آنان پرداختیم .بیشترین شیوع خشونت خانگی در بین سالهای  2005-2016درشهربناب با
شیوع  94/5درص د در سال  2010و کمترین شیوع  28درص د در شهر زنجان در سال  2008بود.
از نظر خشونت فیزیکی ،بیشترین شیوع  93/1در شهر مشه د در سال  2008و کمترین شیوع 2/1
درشهر تهران در سال  2012بود.از نظر خشونت جنسی ،بیشترین شیوع  54درص د در شهر تهران
در سال  2015و کمترین شیوع در شهر مینودشت  3/2درص د در سال  2012بود.از نظر خشونت
روانی ،بیشترین شیوع در شهر تهران  93/3درص د در سال  2015وکمترین شیوع  9/9درص د در
سال  2013در شهر بندرعباس بود.بیشترین علل مرتبط با خشونت خانگی در زنان باردار در مطالعات
مختلف شامل سن،تحصیالت زن و همسر،اعتیا د همسر،شغل همسر،سابقه کیفری همسرو مدت زمان
زندگی مشترک بود.بیشترین پیامدهای خشونت در بارداری شامل کم شدن وزن موقع تول د ،خونریزی
،زایمان زودرس ،پارگی زودرس پرده های جنینی و بارداری ناخواسته بود .با توجه به اثرات مخرب
خشونت خانگی بر ابعا د مختلف زندگی و به خصوص بر بارداری و شیوع بیشتر آن در برخی شهرهای
کشورمان الزم است برنامه های غربالگری در بارداری پیگیری شده و اقدامات حمایتی و توانمندسازی
مناسب در خانواده ها انجام شود
خشونت خانگی ،بارداری ،ایران

د مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ،بجنور د ،ایران
 -1کارشناس ارش 
 -2کارشناس مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ،بجنور د ،ایران
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بررسی تاثیر مشاوره راه حل محور به شیوه گروهی بر نگرانی زنان
باردار:یک مطالعه کار آزمایی بالینی تصادفی
مریم فرجامفر
m.farjamfar@yahoo.com

حاملگی و مادر شدن از وقایع لذت بخش و تکاملی زندگی زنان محسوب می شود .اغلب با استرس
و نگرانی های متع ددی همراه است .یکی از مناسب ترین مداخالت برای کاهش نگرانی و افزایش
قدرت تصمیم گیری زنان باردار مشاوره است .این مطالعه با هدف تعیین تاثیر مشاوره راه حل محور
به شیوه گروهی بر نگرانی زنان باردار انجام شد .این کارآزمایی بالینی بر روی  108خانم بادرار ،با
سن بارداری  6تا  19هفته و نمره نگرانی ≥  55از اردیبهشت تا شهریور سال 1397در دانشگاه علوم
پزشکی سبزوار و مرکز مشاوره مامایی ریحانه بهشتی اجرا شد .افرا د با استفاده تصادفی سازی به حجم
بلوک  4تایی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند،که گروه مداخله )مشاوره راه حل محور در 5
جلسه) و گروه کنترل مراقبتهاي دوران بارداري(آموزشهای بهداشت فردی و روان ،جنسی،تغذیه).....،
قرار گرفتند .اطالعات دموگرافیک و مامایی قبل از مداخله تکمیل شد .نگرانی های زنان باردار قبل،
بعد ،و دو ماه بع د از مداخله با نسخه فارسی پرسشنامه نگرانی کمبریج بررسی شد .داده ها با استفاده
از آزمون های تی مستقل،کای دو ،تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر ،میانگین و انحراف معیار در دو
گروه مقایسه شد ).درهمه آزمونها =p-value 0/05در نظر گرفته شد) .میانگین نمره نگرانی قبل از
شروع مطالعه در گروه مداخله برابر با ( )58/9±5/59و در گروه کنترل ( )58/8±4/37بود .این مقادیر
بع د از مداخله به ترتیب در گروه مداخله و کنترل برابر با  34/6 ±13/3و  57/7±8/78و دو ماه بعد
از مطالعه  31/1±10/1و  54/6±10/9بود .تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نشان دا د که نگرانی
زنان باردار در مور د زایمان و سالمت جنین ،سالمت مادر و روابط خانوادگی از پیش آزمون به پس
آزمون و پیگیری در گروه مداخله در مقایسه با کنترل کاهش معنا داری داشته است( )<0p/01اما
در زمینه مسائل اقتصادی و اجتماعی مشاوره کمک چندانی نکرده است ( )=p 0/563مشاوره راه حل
محور شیوه موثر برای کاهش نگرانیهای زنان باردار در زمینه سالمت جنین و مادر و روابط خانوادگی
و زایمان می باش د و می توان د درکنار مراقبت های بارداری مور د استفاده قرار گیرد.
مشاوره ،زنان باردار ،آموزشهای بارداری ،روان درمانی ،گروه ،کارآزمایی تصادفی با گروه کنترل
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مقایسه دریافتهای غذایی در زنان مبتال به سندرم تخمدان
پلیکیستیک با زنان غیر مبتال
فرناز شیشه گر*
shishehgarf@yahoo.com

سندرم تخمدان پلیکیستیک شایعترین اختالل آندوکرین و متابولیک در زنان سنین باروری است
که عوامل محیطی نظیر رژیم غذایی و سبک زندگی ،بر ظهور آن نقش دارند .عليرغم آنكه بيش از 50
درص د زنان مبتال به سندرم تخمدان پليكيستيك چاق هستن د و به نظر ميرس د چاقي نقش مهمی در
بروز اين سندرم و مقاومت به انسولين داشته باشد ،ارتباط بين عادات غذايي و خطر ابتال به سندرم
تخمدان پلي كيستيك بصورت گسترده مور د مطالعه قرار نگرفته است و اطالعات موجو د اندك و
داراي تناقض است .لذا هدف این مطالعه مروری مقایسه دریافت های غذایی در زنان مبتال با زنان غیر
مبتال می باشد .این مقاله مروری با جستجو در بانک های اطالعاتی Pubmed,,vid,Scopus,در
سالهای  2019 -2005و با استفاده از کلمات کلیدی سندرم تخمدان پلیکیستیک ،دریافت غذایی،
الگوی تغذیه تهیه شد .در این روش  22مقاله مرتبط با موضوع مور د بررسی قرار گرفت .در اغلب
مطالعات عدم تفاوت در دريافت انرژي و درشت مغذيها در زنان مبتال به سندرم تخمدان پليكيستيك
در مقايسه با افرا د گروه كنترل گزارش شد .در تعدادي از مطالعات تفاوتهايي در مصرف موا د غذايي
خاص در اين افرا د در مقايسه با گروه كنترل گزارش شده است .چنانچه تمايل به مصرف چربي اشباع
شده باالتر و دريافت وعده هاي غذايي با نمايۀ گاليسميك باالتر و مصرف كمتر حبوبات ،سبزیجات
در مقايسه با گروه كنترل گزارش شد .همينطور افزايش خطر نازايي به دلیل عدم تخمكگذاري با
مصرف بيشتر پروتئينهاي حيواني ،مصرف كربوهيدرات و غذاهايي با نمايه گليسميك باال ،مصرف
لبنيات و نوشابه هاي حاوي كوالي بيشتر در مطالعات هم گروهي گزارش شده است .با وجو د آنکه
میزان کالری دریافتی در زنان مبتال و غیرمبتال تفاوتی نداشت اما تفاوتهایی در ترکیب رژیم غذایی
در افرا د مبتال و غیر مبتال مشاهده شد .چنانچه مصرف غذاهای نشاستهای با نمایه گالیسمیک باال و
پروتئینهای حیوانی در زنان مبتال بیشتر از زنان غیر مبتال بود .زنان مبتال در مقایسه با زنان غیر مبتال
از فیبر کمتر استفاده میکردند.
سندرم تخمدان پلیکیستیک ،دریافت غذایی ،الگوی تغذیه
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بررسی ارتباط دیسترس جنینی و تروپونین  Tخون بندناف در طی لیبر

فاطمه بیات
f.bayat@gmail.com

لوحوش زایمان استفاده
سالهاست که از الکتروکاردیوگرام برای تشخیص دیسترس جنینی حو 
میشود .در صورت آسیب سلولهای قلبی ،تروپونین  Tآزا د میشود .مطالعات اندکی در مور د ارتباط
اختالل ضربان قلب جنین و تروپونین  Tانجام شده است ،لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط
دیسترس جنینی و تروپونین  Tبندناف انجام شد .این مطالعه مور د شاهدی در سال  1395بر روی
 80نوزا د در بیمارستان آیتاهلل موسوی زنجان انجام شد .نوزادان در دو گروه  40نفره با نوار قلب
غیراطمینان بخش و گروه کنترل مور د مقایسه قرار گرفتند .تروپونین خون بندناف با استفاده از کیت
شرکت ( )Bioassay Technology biologyو بهروش  Elisaو با حساسیت  2/54نانوگرم بر
لیتر اندازهگیری شد .اطالعات دموگرافیک و مامایی ثبت شد .تجزیه و تحلیل دا دهها با استفاده از
نرمافزار آماری ( SPSSنسخه  )22و آزمونهای تی مستقل و تی زوجی انجام شد .میزان  pکمتر
یدار در نظر گرفته شد .میزان تروپونین در خون بندناف نوزادان گروه فتال دیسترس
از  0/05معن 
( 531/04±499/85نانوگرم بر لیتر) بهطور معناداری بیشتر از گروه شاه د ( 187/47±59/66نانوگرم
بر لیتر) بو د ( .)p>0/001میزان تروپونین خون بندناف در افت زودرس کمترین مقدار و در افت
متغیر بیشترین مقدار بود ،ولی از نظر آماری تفاوت معناداری نداشتن د ( .)p=0/195میزان تروپونین
یدهد
خون بندناف در نوزادان با نوار قلب غیراطمینانبخش بهطور معناداری بیشتر است که نشان م 
اختالالت ضربان قلب جنین در طول لیبر ممکن است سبب آسیب قلبی نوزادان شود
 .آسیب قلبی؛ تروپونین T؛ دیسترس نوزادی؛ کاردیوتوکوگرافی؛ مانیتورینگ قلب جنین
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د سرویکال به تنهایی و
مقایسه تأثیر میزوپروستول واژینال و سون 
مصرف توأم جهت آما دهسازی سرویکس در زنان نولیپار
فاطمه بیات
f.bayat@gmail.com

استفاده از میزوپرستول و سون د سرویکال ،روشهای اثبات شده و مؤثری جهت آما دهسازی سرویکس
هستند؛ در مطالعات انجام شده نتایج متناقضی از مقایسه ی این دو روش و روش ترکیبی بر آماده
سازی سرویکس به دست آمده است .لذا مطالعه حاضر با هدف مقایسه تأثیر میزوپروستول واژینال و
سون د سرویکال به تنهایی و مصرف توأم در بیمارستان آیت اهلل موسوی شهر زنجان انجام شد .این
مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده در سال  1392-93بر روی  85زن باردار ترم مراجعه کننده به
بیمارستان آیت اهلل موسوی شهر زنجان که با اندیکاسیون ختم بارداری بستری شده بودند ،انجام شد.
بیماران بهطور تصادفی در سه گروه استفاده از میزوپروستول ( 30نفر) ،سون د سرویکال ( 30نفر) و
استفاده همزمان این دو روش ( 25نفر) قرار گرفتند .در گروه اول  25میکروگرم میزوپروستول واژینال
هر  4ساعت تا حداکثر  4دوز (در مجموع  100میکروگرم) ،در گروه دوم از سون د سرویکال شماره
 18با  50سیسی نرمال سالین در سوراخ داخلی سرویکس و در گروه سوم ،از هر دو روش بهطور
همزمان استفاده شد .سپس طول مدت شروع روش تا زايمان ،طول مدت فاز نهفته و فعال لیبر ،نوع
زایمان ،عوارض جنینی و مادری در سه گروه مقایسه شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار
آماری ( SPSSنسخه  )22و آزمونهای کی دو و آنالیز واریانس یکطرفه انجام شد .میزان  pکمتر از
یدار در نظر گرفته شد .در بیماران سه گروه ،از نظر نوع زایمان ،طول مدت فاز فعال لیبر،
 0/05معن 
مکونیال ،دیسترس جنینی ،کوریوآمنیونیت و میزان تاکی سیستولی رحم تفاوت معناداری مشاهده
نش د ( .)0.05>pطول فاز نهفته لیبر در روش سون د سرویکال و روش توأم در مقایسه با میزوپروستول
بهطور معناداری کمتر بو د (به ترتیب  .)p=0/001 ،p=0/002همچنین طول مرحله اول زایمان در
روش توأم نسبت به سون د سرویکال بهطور معناداری کمتر بو د (";" .)p=0/009در موار د نیاز به ختم
بارداری با سرویکس ناآماده ،هر دو روش استفاده از سون د فولی و میزوپروستول مؤثرند؛ ولی به نظر
میرس د که روش ترکیبی تأثیر بیشتری نسبت به سون د سرویکال در جهت کوتاهتر شدن طول مدت
مرحله اول زایمان داشته باشد.
آما دهسازی سرویکس ،زایمان ،سون د سرویکال ،میزوپروستول
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Comparison of the effectiveness of mother-oriented and
couple-oriented breastfeeding counseling on self-efficacy
and success of breastfeeding among primiparous women"
افسانه فرهادی شمس آبادی
afsaneh.farhadi.2015@gmail.com
"Breast milk is the best source of the baby food. Self-efficacy of mothers is
effective on promotion and continuation of breastfeeding. Since to husband's
support is also a factor in breastfeeding; Therefore this study was aimed to
compare the effect of mother-oriented and couple-oriented breastfeeding
counseling on self-efficacy and success of breastfeeding among primiparous
women. In this clinical trial 170 primiparous women with gestational age
of 37 to 40 weeks who referred to Shahroud health centers were randomly
divided into three groups of mothers couples and controls. In this way was
done 7 breastfeeding counseling sessions for mothers alone until the end of
the fourth month and 4 breastfeeding counseling sessions for mothers and
their husbands until the end of the first month after delivery. However the
control group only received routine care. Data collection tools were short
form of breastfeeding self-efficacy questionnaire and exclusive feeding form.
The data were analyzed using Statistical tests of One-way ANOVA Chi-Square
Fisher Exact and GEE in SPSS software version 20. P<0.001 was considered
statistically significant. Until the end of the fourth month after delivery
the mean score of self-efficacy and the percentage of breastfeeding success
was significantly different between the three groups(p<0.001) and was
significantly higher in the couples counseling group(p<0.001).";"Breastfeeding
counseling by midwives with targeting men can be effective in success of
breastfeeding and increased of the mothers' breastfeeding self-efficacy.
"counselingوbreastfeeding وmother وcouple وself-efficacy وsuccess "
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بررسي اثر بخشي مشاوره گروهي بارويکر د شناختي رفتاري براضطراب و
عالیم یائسگی زنان پري منوپوز
بهاره عامری
ameri.bahareh91@yahoo.com

عوارض روانشناختي دوران يائسگي مانن د اضطراب بر کيفيت زندگي زنان پري منوپوز تاثیر منفی
دارد .مشاوره در تطابق زنان با عوارض ناشی از تغییرات روانشناختی این دوره مفی د است .لذا اين
مطالعه با هدف بررسي اثر مشاوره شناختي رفتاري براضطراب زنان پري منوپوز مراجعه کننده به
مراکز بهداشتي درماني شهر شاهرو د انجام شد .در این کارآزمايي باليني ،شرکت کنندگان  42زن45
تا  60ساله پري منوپوز مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شاهرود ،طي شهريور تا آذر سال
 1397بودن د که با روش بلوک چهار تایی بطور تصادفي به دو گروه مداخله و کنترل تقسيم شدند.
دو گروه مراقبتهای روتین را دریافت می کردند ،برای گروه مداخله  7جلسه مشاوره شناختي رفتاري
نیز برگزار ش د ،داده ها در دو گروه ،قبل از مداخله و بالفاصله بع د از آخرين جلسه مشاوره با استفاده
ازپرسشنامه¬های اضطراب هميلتون و عالئم یائسگی کاپرمن جمع آوري و توسط نرم افزار24 SPSS
و آزمونهای توصیفی ،تی تست مستقل و زوجی تحليل شد .مقايسه درون گروهي نمرات اضطراب
قبل و پس از مشاوره نشان مي ده د که نمرات درگروه مداخله به طور معنی داری کاهش يافته
است  ،))0.0001<Pدر حالي که این میزان در گروه کنترل به طور معنی داری افزایش یافته است
 .))0.0001<Pاختالف میانگین نمره اضطراب در بین دو گروه معنی دار می باش د .،))0.0001<P
میانگین نمره حیطه روانی نیز در دو گروه پس از مداخله اختالف معنی دار دار د .،))0.0001<P
اما نمرات حیطه های جسمانی و ادراری تناسلی پس از مداخله در دو گروه و بین دو گروه اختالف
معنی داری نداشتند .استفاده از مشاوره شناختی رفتاری در کاهش اضطراب و مشکالت روانی زنان
پری منوپوز موثر است و می توان د در کنار ساير خدمات ارائه شده در دوران پري منوپوز جهت بهبود
کيفيت زندگي این افراد ،موثر باشد.
اضطراب ،پري منوپوز ،مشاوره شناختي رفتاري
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"The effect of motivational interviewing on the success of
exclusive breastfeeding in Primiparous women: a clinical
trial study";
"zahra motaghi"
zhrmotaghi@yahoo.com
"Breastfeeding in the first six months of life plays a major role in preventing
childhood disease and death. The purpose of this study was to determine the
effects of motivational interviews on the success of lactation in Primiparous
women. A current randomized clinical trial study was performed on 210
pregnant mothersthat referred to health centers of Torbat Heydarieh. The
study was performed in three equal groups. The samples were randomly
divided into groups For intervention group (motivational interview)five
group meetings and three follow-up telephoneswere accomplished. The
intervention group (lecture) received a two-hour session in the 31-34 weeks
for exclusive breastfeeding. And while the control group only received
routine care. The data collection tool was a questionnaire for assessing
the status of exclusive breastfeeding nutrition which was measured at the
end of two four and six months of infancy. Data were analyzed using Chisquare Fisher's exact test repeated measures and ANOVA The three groups
were homogeneous for demographic variables. The success of exclusive
breastfeeding in the motivational interview group was significantly more than
the lecture group and the control group (p = 0.001). The chance of exclusive
breastfeeding in the intervention group was 7.4 more than the control group
and the intervention group was 2.6more than the control group(p≤0.001)
Considering the effect of motivational interview on the success of exclusive
breastfeeding advising this technique can be considered as a way to increase
the success of lactation alone especially in Primiparous mothers"
"Exclusive Breast Feedingوmotivational interviewing lecture"

)سالمت زنان و خانواده ( زنان و مامایی

گرایم داشت روز میل ازدواج
1398  مرداد12  تا10

130

بررسی فشارخون متوسط شریانی در نیمه اول بارداری در پیشگویی
اختالالت فشارخون حاملگی
دکتر وجیهه مرصوصی
marsoosi_v@yahoo

پره اكالمپسي يكي از سه علت اصلي مرگ زنان باردار است و عوارض جبران ناپذيري براي مادر و
جنين به همراه دارد .تاكنون روش قطعي براي تشخيص اين بيماري  ،ارائه نشده است.؛ لذا هدف
اين مطالعه بررسي تأثير همزمان متغيرهاي مادري و و فشارخون متوسط شرياني ( ) MAPدر بروز
اختالالت فشارخون بارداري است .اين مطالعه روي  950نفر از زنان باردار مراجعه كننده به مراكز
بهداشتي درماني شهرستان خدابنده در سال  95 - 96انجام گرفت كه زنان باردار مراجعه كننده ،
فاق د بيماريهاي زمينهاي بودند .متغيرهاي سن  ،شغل ،تحصيالت  ،سن ازدواج  ،وزن ،قد ،شاخص توده
بدني و  MAPدر  12هفتگي بارداري 22 ،هفتگي بارداري به عنوان متغيرهاي پيش بيني كننده و
بروزاختالالت فشارخون بارداري به عنوان متغير وابسته دو حالتي وار د مدل شدند .به منظورتحليل
دادهها از آزمونهاي ، χ2و براي بررسي اثرهمزمان متغيرهاي موردبررسي درپيشبيني بيماري ازمدل
رگرسيون لجستيك چندگانه استفاده شد .نرم افزار  SPSSنسخه  22مورداستفاده قرارگرفت وسطح
معنيداري  0 / 05درنظر گرفته شد .دراين مطالعه شيوع فشارخون بارداري  106مور د كه 11 / 2
درص د و پره اكالمسي  30مور د  3 / 2درص د برآور د شد .مشاهده ش د كه سن ،شاخص توده بدن،
نولي پار بودن و  MAPدر هفته هاي  22،32 ، 12و  36شانس ابتال به اختالالت فشارخون بارداري
را افزايش مي دهند .نتايج پژوهش حاضر نشان مي ده د كه با افزايش سن بارداري  MAP ،افزايش
پيدا مي كن د و در درص د بااليي از افرادي كه نهايتأ دچار فشارخون بارداري و پره اكالمپسي شدند،
 80>MAPمشاهده شد ،در حالي كه در گروه سالم ) غير مبتال به اختالالت فشارخون بارداري(
درص د بااليي از افرا د  80 ≤MAPداشتند.بنابراين با در نظر گرفتن ميانگين  MAPبرابر با  80به
عنوان  Cut off pointمي توان گفت كه در كساني كه در هفته هاي  12و 22بارداري 80>MAP ،
را دارن د احتمال بروز اختالالت فشارخون حاملگي افزايش پيدا مي كند .همچنين مشاهده ش د كه
در هفته هاي باالتر بارداري در مقايسه با هفته هاي پايين تر بارداري ،احتمال پيشگويي اختالالت
فشارخون بارداري افزايش مي يابد .باتوجه به عوارض جبران ناپذير اين بيماري براي مادر و جنين
پيشنها د ميشو د با اندازهگيري فشارخون متوسط شرياني در سه ماهه هاي اول،دوم و سوم بارداري و
توجه به عوامل خطر مادري مور د بررسي در مطالعه مانن د افزايش سن ،افزايش نماي توده بدني و نولي
پاربودن دركليه مادران بارداي كه براي مراقبت هاي دوران بارداري به مراكز درماني مراجعه مي كنند
و هزينهاي را به فر د تحميل نميكند ،بتوان مادران بارداردر معرض خطر را شناسايي كرده و تمهيدات
الزم را براي كاهش عوارض ناشي از اختالالت فشارخون بارداري در نظر گرفت.
فشارخون بارداري ،پره اكالمپسي ، MAP ،مدل لجستيك"
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بررسی الگوهای شیردهی و ارتباط آن با عوامل فردی و باروری در مراجعه
کنندگان به مراکز خدمات جامع سالمت شهر اصفهان در سال 1397
الهام علی دادی شمس آبادی *1میترا صوابی اصفهانی *2سید علی هاشمیان فر*3
elhamalidadi71@gmail.com

تغذیه انحصاری با شیر مادر ،یک روش ایده آل برای تغذیه شیرخوار است و بر جنبه های مختلف
سالمت جسمی و روانی شیرخوار و مادر تأثیر می گذارد .از آنجاییکه الگوهای مختلف شیردهی نظیر
تغذیه انحصاری با شیر مادر ممکن است تحت تأثیر عوامل متع ددی قرار گیرد ،لذا اين مطالعه به
منظور تعيين الگوهای شیردهی و برخي از عوامل فردی و باروری مرتبط با آن انجام شده است .این
پژوهش یک مطالعه مقطعی بود .نمونه های مور د پژوهش  450نفر از مادرانی بودن د که شیرخوار
شش ماه یا کمتر داشتن د و به منظور دریافت مراقبت های خو د و شیرخوارشان به مراکز خدمات جامع
سالمت شهر اصفهان مراجعه کرده بودند .نمونه گیری بصورت خوشه ای تصادفی و پس از کسب
رضایت آگاهانه از مادران انجام گرفت .ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه بو د که توسط مادران
تکمیل شد .داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی و نرم افزار  SPSSمورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت .بیشترین توزیع فراوانی الگوی شیردهی مربوط به شیردهی انحصاری در
ماههای اول ،چهارم و ششم بع د از زایمان به ترتیب  81/3درص د  78/7 ،درص د و  33/6درص د بود.
نتایج حاصل از ضریب اتا نشان دا د بین سن مادر،تعدا د بارداری ،تعدا د فرزندان و الگوهای شیردهی
رابطه معناداری وجو د نداشت ،در حالیکه رابطه معناداری از نظر آماری بین سن کودک و الگوی
تغذیه انحصاری وجو د داشت ( .)η =0/37 ، Sig ≥ 0/001از طرفی نتایج حاصل از ضریب فی نشان
دا د بین سابقه شیردهی ،شغل مادر و و الگوهای شیردهی رابطه معناداری وجو د نداشت ،در حالیکه
رابطه معناداری از نظر آماری بین زایمان طبیعی و الگوی تغذیه انحصاری وجو د داشت(≥ 0/043
 .)φ =0/09 ، Sigهمچنین نتایج حاصل از ضریب کرامر نشان دا د بین بین رتبه تولد ،میزان درآمد
خانواده و الگوهای شیردهی رابطه معناداری وجو د نداشت ،در حالیکه رابطه معناداری از نظر آماری
بین میزان تحصیالت مادر و الگوی تغذیه انحصاری وجو د داشت ( .)V= 0/05 ، Sig ≥ 0/024با توجه
به نتایج این مطالعه ،به نظر می رس د که هنوز میزان تغذیه انحصاری با شیر مادر در ماه ششم پس
از زایمان به نرخ توصیه شده توسط سازمان بهداشت جهانی دست نیافته است ،لذا توصیه می شود
که در امر مشاوره و آموزش مادران ،عوامل مرتبط با تغذیه انحصاری با شیرمادر در نظر گرفته شود
الگو ،شیردهی ،تغذيه انحصاري ،عوامل فردی و باروری
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Nursing and Midwifery Care Research Center, Faculty of Nursing and
Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
3- Assistant Professor of Sociology, Department of Social Sciences,
University of Isfahan, Iran.
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شناسایی جهش  A1298Cژن  MTHFRدر مردان نابارور
مریم درویشی
binazirdarvishi@gmail.com

ناباروری تحت عنوان عدم باروری پس از طی دوره زمانی معموال یک سال آمیزش بدون جلوگیری
تعریف می شود .تقریبا  15درص د از زوج ها نابارورن د و در این میان ،فاکتور مر د حدو د  50درص د از
موار د را شامل می شود .ناباروری مردان ،یک سندرم چن د عاملی است که به عوامل ژنتیکی و محیطی
گوناگونی بستگی دارد .در  25درص د موار د ناباروری مردان ،علت ناباروری نامشخص است و می تواند
مادرزادی یا اکتسابی باش د که اینها تحت عنوان موار د ناباروری ایدیوپاتیک معرفی می شوند .ژن
 MTHFRانسان روی کروموزوم شماره  1قرار گرفته است .آنزیم متیلن تتراهیدروفوالت ردوکتاز،
واکنش احیای 5و 10-متیلن تتراهیدروفوالت به  5-متیل تتراهیدروفوالت را کاتالیز می کن د که
فرم اصلی در حال گردش فوالت و دهنده کربن برای متیالسیون مج د د هموسیستئین به متیونین
است .متیونین ،پیش ساز  -Sآدنوزیل متیونین است که دهنده متیل برای بسیاری از واکنشهای
سلولی است .متیالسیون  DNAیک ویژگی اپی ژنتیک مهم  DNAاست که نقش حیاتی در تنظیم
بیان ژن در طول اسپرماتوژنز بازی می کند .یک جهش نقطه¬ای در اگزون  1298AàC ،7منجر به
تغییر آمینواسی د گلوتامات به آالنین در موقعیت  429توالی آمینواسیدی آنزیم  MTHFRمی¬شود.
بر اساس مطالعات مشخص شده است که فعالیت آنزیم ک د شده¬ی دارای این جهش تا  68درصد
نسبت به آنزیم طبیعی کاهش می¬یابد .هدف از این مطالعه ،بررسی ارتباط جهش  A1298Cژن
 MTHFRبا ناباروری مردان است .در این مطالعه 21 ،مر د نابارور مور د بررسی قرار گرفتندDNA .
ژنومی افراد ،از سلول های سفی د خون استخراج ش د و تعیین ژنوتیپ با استفاده از تکنیک ARMS
 Real time PCRصورت گرفت .فراوانی ژنوتیپی برای جهش  A1298Cعبارت است از AA
 )% 67/AC (46 ،)% 33/(53و  .)CC (0%) (p= 0.05بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعه
مشخص ش د که جهش  A1298Cبا ناباروری در مردان در جمعیت مور د مطالعه ارتباطی ندارد .البته
بررسی نقش این ژن در پیشبر د ناباروری مردان ،به مطالعه کلینیکی بیشتر در یک جمعیت بزرگتر
نیاز دارد.
ناباروری مردان ،جهش  A1298Cژن  ،MTHFRاپی ژنتیک"
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"The Relationship between Maternal Health Literacy and
Pregnancy Outcome in Postnatal Wards"
شاینا زاده صفایی
shayna.zade.safaie@gmail.com
"Introduction: the most important factor that guarantees the health of mother
and embryo during pregnancy is to become informed about prenatal care and
follow it. Health literacy is an important and amendable factor in order to improve
the access to health information
the relationship with health service providers and orientation towards the health
care system. By promoting health literacy the undesirable postnatal outcomes
can be reduced. Aim: this study was conducted with the aim of determining the
relationship between maternal health literacy level and pregnancy outcome
in postnatal wards of Alzahra Education and Treatment Center in Rasht City.
Methodology: The present study was a descriptive-analytical research
which was conducted by cross-sectional method in 2017. The researched population
included all women hospitalized in the postnatal ward of Alzahra Education and
Remedial Center in Rasht city and the sample size was equal to 191 individuals.
The data collection method included the Maternal Health Literacy and Pregnancy
Outcome Questionnaire (MHLAPQ) that after confirmation of its validity and
reliability was used for data collection. The data analysis was conducted by means
of descriptive statistics the mean and standard deviation Spearman correlation
coefficient test Mann-Whitney test and Kruskal-Wallis test.
Results: there was a significant relationship between health literacy and mother’s
education level (p=0.0001)husband’s education level (p=0.0001)monthly salary
level (p=0.001)place of residence (p=0.001)and previous labor method (p=0.004).
Regarding the relationship between pregnancy outcomes and health literacy
levelthe relationship between the score of mothers’ general health literacy and
the pregnancy type in two groups (natural childbirth and caesarean section) was
significant (p=0.004). In other words the score of health literacy was higher in
mothers who had a caesarean section. However the score of health literacy had no
significant relationship with other pregnancy outcomes.
Conclusion: the results of this research indicated that there is a significant
relationship between maternal health literacy and caesarean section. In other
studied pregnancy outcomes the positive effect of health literacy was observed yet
this relationship was not significant; however it indicates the importance of further
considering maternal health literacy in health improvement programs.
Keywords: health literacyوpregnancy outcomeوpregnant women"
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"Evaluation of the quality of the pregnancy cares from the
perspective of service recipients using the SERVQUAL model
دکتر روناک شاهوی
rshaho@yahoo.com
Now-a-days pregnancy care is considered as one of the main public health
focus. Pregnancy care plays an important role in the health of the mother
the newborn and the family. Therefore efforts to evaluate the quality of
care are necessary for encouraging the policymakers to create an effective
program for improving the quality of health services. This descriptiveanalytic study was conducted on 384 pregnant women who were referred
to the comprehensive health centers of Sanandaj for receiving pregnancy
care. Population sampling was done based on the classification method.
Data collection was performed by the standard SERVQUAL questionnaire
which measures the quality gap in five dimensions of the service (sensibility
reliability assurance responsibility and empathy) using 22 questions. Data
were analysed by SPSS-23 software using descriptive statistics ANOVA and
t-tests. In all five dimensions of the quality of services provided (sensibility
reliability responsibility assuranceand empathy)there was a negative quality
gap. The highest mean quality gap was in the reliability dimension (-1.84)
and the lowest mean gap was seen in the empathy dimension (-1.49).
Data analysis showed that in all five dimensions of the quality of services
the expectation level of service recipients was beyond the level of their
perceptions and the quality improvement in the various aspects seems to
be necessary.
"Pregnancy care Quality gap Service recipients "
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بررسی نتایج غربالگری و تشخیص زودهنگام سرطان سرویکس
درزنان مراقبت شده استان گلستان
فاطمه عرب عامری
fn.arabameri@gmail.com

سرطان دهانه رحم چهارمین سرطان شایع در زنان جهان است و رتبه هفتم در کل سرطانهای زنان را
دارد .هدف از غربالگری سرطان سرویکس تشخیص ضایعات پیش تهاجمی وکاهش خطرمرگ ومیر
ناشی ازاین بیماری می باشد.یکی ازرایج ترین روشهای غربالگری وتشخیص زودرس ضایعات پیش
تهاجمی آزمایش پاپ اسمیر است  .آزمون غربالگری پاپ اسمیر روشی موثر ،ارزان ،بدون در د و بی
خطر است  .این مطالعه با هدف سنجش غربالگری وشناسایی سرطان سرویکس درزنان 59-30سال
(میانسال)استان گلستان صورت گرفته است .مطالعه به روش توصیفی تحلیلی بر روی  84261نفر
زن مراقبت شده درسال  1397در مراکز شهری و روستایی استان گلستان صورت گرفته است .ابزار کار
فرم خدمات نوین سالمت باروری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بوده است که 53344زن
در مناطق روستایی و 30917نفر زن در مناطق شهری با توجه به ابزار مذکور توسط ماما مراقبت
شدندو سپس اطالعات جمع آوری شده از فرم مراقبتی مور د تجزیه و تحلیل قرار گرفت .ازکل زنان
مراقبت شده توسط ماما ها ( )0.67%درتکمیل فرم سابقه سرطان یا ضایعات پیش بدخیم سرویکس
داشته ان د و از 14272تعدا د پاپ اسمیر انجام وثبت شده ،نتایج به شرح ذیل می باشد)94.54%( :
طبیعی ()5.01%کد(1التهاب) ()0.27%ک د )ASCUS) ،(0.16%(2ک د  )..…HSIL-LSIL(3همچنین
ازکل زنان مراقبت شده برای  614نفرآزمایش HPVانجام وثبت شده که نتایج به شرح ذیل می
باشد :نتیجه تست منفی ( ، )70.19%مثبت ازنظر ژنوتیپ  16یا  )29.64%(18با توجه به رون د رو به
افزایش سرطان سرویکس  ،قابل پیشگیری بودن با پاپ اسمیر به عنوان تست غربالگری و تشخیص
زودهنگام تغییرات نئوپالزی سلولهای دهانه رحم  ،عدم تمایل زنان به انجام معاینه ژنیکولوژی و انجام
آزمایش پاپ اسمیر درکنار باالبودن هزینه آزمایشات ،رون د غربالگری سرطان سرویکس نامطلوب
می باشد .حساس سازی و ارتقاءآگاهی ارائه دهندگان خدمت ،آموزش وآگاه سازی زنان درخصوص
علل ابتال به این سرطان  ،روشهای شناسایی ودرمان وپیگیری موار د مشکوک درغربالگری  ،افزایش
دسترسی به خدمات سطح  2اعم از نیروی انسانی متخصص  ،تجهیز آزمایشگاههای بخش دولتی
برای بررسی نمونه های پاپ اسمیر وتسهیل تشخیص قطعی موار د مشکوک به سرطان سرویکس
مواردی هستن د که می توانن د درامر شناسایی و غربالگری سرطان سرویکس موثر باشد
غربالگری ،پاپ اسمیر ،سرطان سرویکس
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ارتباط استرس ،اضطراب و افسردگی با رفتا رهای خودمراقبتی
دوران بارداری در زنان در معرض خطر زایمان زودرس
سیده محبوبه رضائیان
m.rezaeean@nkums.ac.ir

بارداری با تغییرات گسترده ی روانی و جسمی در مادران باردار همراه می باشد .استرس ،اضطراب و
افسردگی از جمله عوامل تاثیرگذار بر عملکر د و عدم توجه به خو د در زنان باردار می باشد .یکی از
پرکاربردترین تئوری ها در زمینه خودمراقبتی ،تئوری اورم است.
هدف :مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط استرس ،اضطراب و افسردگی با رفتارهای خودمراقبتی
دوران بارداری مبتنی بر تئوری اورم در زنان در معرض خطر زایمان زودرس انجام شد .این مطالعه
همبستگی توصیفی در سال  1394بر روی  176زن باردار  24-26هفته در معرض خطر زایمان
زودرس مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشه د انجام شد.
ابزارهای مور د استفاده شامل پرسشنامه غربالگری زایمان زودرس هولبروک ،فرم مشخصات فردی و
مامایی ،پرسشنامه اقدامات مراقبتی دوران بارداری هارت و پرسشنامه استرس ،اضطراب وافسردگی
 DASS21بود .تجزیه تحلیل داده¬ها با استفاده از نرم¬افزار آماری ( SPSSنسخه  )16و آزمون
های همبستگی پیرسون و اسپیرمن انجام شد .میزان  Pکمتر از  0/05معنی دار در نظر گرفته شد.
بین نمره خودمراقبتی با استرس (=P( 0/004و افسردگی (=P( 0/032رابطه خطی معنادار معکوس
وجو د داشت .اما بین خودمراقبتی و اضطراب رابطه خطی معنادار مشاهده نگردید( .)=0P/374نتایج
پژوهش حاضر بیانگر آن است که افزایش استرس و افسردگی در زنان در معرض خطر زایمان زودرس،
باعث کاهش رفتارهای خودمراقبتی در آنان می گر دد .لذا مدیریت و شناسایی زنان بارداردر معرض
استرس و افسردگی و برنامه ریزی و انجام اقدامات مناسب جهت کاهش افسردگی و استرس آنها
موجب افزایش سطح خودمراقبتی در زنان در معرض خطر زایمان زودرس خواه د شد.
تئوری خودمراقبتی اورم ،استرس ،اضطراب ،افسردگی ،حاملگی
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بررسی ارتباط مزاج سر د و گرم با افسردگی پس از زایمان در مراکز
بهداشتي شهرستان سبزوار سال 1396
مصطفی را د
mostafarad633@yahoo.com

افسردگی بع د از زایمان از جمله اختالالت شايعي است که با عوامل گوناگوني مرتبط است با توجه به
اين که سطح هورمون ها در مزاج هاي مختلف متفاوت مي باش د اين مطالعه با هدف بررسی ارتباط
مزاج سر د و گرم با افسردگی پس از زایمان انجام شد .اين مطالعه توصيفي تحليلي در سال  1396بر
روی  169زن نخست زا و چن د زا در شهر سبزوار انجام گرفت .روش نمونه گيري آسان و ابزار مورد
استفاده پرسش¬نامه تعيين مزاج ،پرسشنامه سنجش افسردگي پس از زايمان ادينبورگ بود .آزمون
آماري کاي دو بين انواع مزاج با افسردگي پس از زايمان ارتباط معني داري را نشان دا د ()P=0.001
به طوري که از  48مشارکت کننده اي که مزاج سر د داشتن د  46نفر ( )95.8%مبتال به افسردگي
پس از زايمان شده بودند .حداقل مشکل افسردگي ،در مزاج معتدل ديده مي ش د ( .)17.9%آزمون
رگرسیون لجستیک ارتباط معني داري را بين افسردگی پس از زایمان با مزاج سر د و مزاج گرم
نسبت به مزاج معتدل نشان دا د ( .)P>0.05در افرادي که مزاج سر د دارن د نسبت به افرادي که مزاج
گرم دارن د ميزان افسردگي پس از زايمان بيشتر است .اين در حالي است که در مزاج معتدل کمترين
ميزان افسردگي ديده مي شود .نتيجه اين مطالعه در جامعه محدو د با تعدا د نمونه کمي بدست آمد
لذا پیشنها د می شو د مطالعات آینده با حجم نمونه باالتر و در مراکز بيشتري انجام شود.
					
افسردگي پس از زايمان ،مزاج سرد ،مزاج گرم ،مزاج معتدل
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مقایسه شاخص توده بدنی ( ،)BMIالگوی تغذیه و افسردگی در زنان
و مردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران
صادقی
Mohammad.amoli81@gmail.com

افسردگی یکی از مهمترین علل ناتوانی در تمام کشورهاست و از شایعترین اختالالت روانی است
که به عنوان مشکل بهداشت جهانی در تمامی فرهنگ ها خودنمایی میکند .تعدا د معدودی از افراد
هستن د که افسردگی را در طول مدت زندگی تجربه نکرده باشند.این مطالعه با هدف مقایسه وضعیت
شاخص توده بدنی ( ،)BMIالگوی تغذیه و افسردگی در زنان و مردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران
و ارتباط آن با سایر عوامل دموگرافیک ازجمله سن،جنسیت  ،وچگونگی تاهل انجام گرفت .مطالعه
حاضر از نوع توصیفی -همبستگی است که به شکل مقطعی و نمونه مور د پژوهش در این مطالعه
 244نفر از بین مجموع کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران که با استفاده از روش نمونه گیري
تصادفی طبـقه اي انتخاب ودرسال  1397اجراشد .ابزار اندازه گیری این مطالعه مقیاس افسردگی
بک( ) BDI-IIو پرسشنامه ارزیابی الگوی غذایی که روایی و پایایی آن در مطالعات داخل تایی د شده
است استفاده گردید .نتایج بـا استفاده از روشهاي آمـار توصـيفي و آزمـون كـاي دو ) x²(،ضریب
همبستگی پیرسون رگرسیون چندگانه و آزمون ANOVAمور د تجزيه و تحليل قرار گرفت";"یافته
ها نشان دا د  139نفر ( 56/96درصد) پاسخگویان زن و  105نفر ( 43/04درصد) مر د هستند35 .
نفر ( 14/3درصد) از پاسخگویان مجر د و  209نفر ( 85/7درصد) متاهل هستن د از  244نفر شرکت
کننده در مطالعه  4نفر ( 1/6درصد) کمبو د وزن 90 ،نفر ( 36/9درصد) وزن نرمال 94 ،نفر (38/5
درصد) اضافه وزن 47 ،نفر ( 19/3درصد) چاقی نوع 1و  9نفر ( 3/7درصد) چاقی نوع  2شامل می
شون د  147نفر 60%/20هیچ یا کمترین افسردگی داشته اندو  138نفر به میزان 38%/80افسردگی
خفیف تا شدی د داشته اند .همچنین الگوی تغذیه ای ناسالم نفر)40/6( 99درصد ،نیمه سالم نفر106
( )43/4درص د وسالم  39نفر()16درص د بوده است .بین دو متغیر افسردگی و الگوی تغذیه ای رابطه
معنی دار مشاهده گردید . )p > 0/r، 05 = 0-/512( .آزمون معنی داری آنووا نشان دا د که رگرسیون
چندگانه خطی بین متغیرهای دموگرافیک و الگوی تغذیه ای و میزان افسردگی کارکنان معنی دار
است .با توجه به یافته های بدست آمده در مطالعه در خصوص وضعیت شاخص توده بدنی BMIو نیز
الگوی تغذیه و افسردگی ،توجه جدی هم کارکنان و هم مسئولین دانشگاه را می طلب د اگرچه کلیه
کارکنان ازخانواده بهداشت ودرمان هستن ددر تنظیم این عوامل و متغیرها نهایت دقت را بکار ببرن د .
							
الگوی تغذیه ،افسردگی ،کارکنان دانشگاه
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Mothers’ perceptions of maternal health outcome and its
role in pregnancy anxiety
katayoun arfaie
k.arfaie@yahoo.com
Pregnancy anxiety as a common form of psychiatric illness is a reflection
of stress response which occurs when personal well-being is threatened
during Antenatal period few studies performed among Iranian people in
this respect so the authors wanted to investigate health- related anxiety and
associated factors among pregnant women and to provide scientific basis
to reduce prenatal anxiety effectively. Face to face deep semi-structured
interview was conducted with anxious pregnant women who were referring
to Tehran health care services with using purposeful sampling and data
analysis was conducted from a content analysis perspective. Twenty eight
pregnant women from different social backgrounds educational levels and
ethnicities aged 18-41 years old participated in this study and after analysis
anxiety-creating components was classified into 4 domains including: physical
complications of pregnancy psychological complications of pregnancy fear
of cesarean fear of normal delivery. The results of this study identified
the causes of health related -anxiety in pregnant women so health care
providers should identify mothers at risk and prevent or reduce antenatal
anxiety from occurring by improving the health status of pregnant women
and strengthening prenatal-related education and mental interventions.
pregnancy anxiety health outcome antenatal mood disorders"			
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بررسی وضعیت زنان میانسال مراجعه کننده به مراکز سالمت از نظر داشتن
حداقل یک مور د مشکل در اجرای خدمات سرطان پستان براساس سامانه
سیب استان آذربایجان شرقی در سال "97
د عارف حسنی
ناهی 
arefhoseinin@yahoo.com

در زنان سرطانها يكي از سه علت اول مرگ در كليه سنين مي باشن د از بين سرطانها ي شايع زنان
كه شيوع ،شدت بدخيمي و امكان اعمال مداخله آنها ايجاب مي كن د تا در مور د تشخيص زودرس
و درمان آن اقداماتي صورت گير د سرطان پستان می باشد .با در نظر گرفتن آسیب قابل توجهی
که در صورت ابتال یک زن به سرطان به بنیان خانواده وار د می شود .توجه به سالمت پستان و
انجام معاینات بالینی جهت تشخیص زودرس و اقدام سريع در مراحل اوليه و در اندازه هاي كوچك
با امكان حفظ پستان ،هم از لحاظ ظاهري و هم از نظر رواني كمك بزرگي به فر د می گر دد.لذا این
مطالعه با هدف بررسی وضعیت زنان میانسال مراجعه کننده به مراکز سالمت از نظر داشتن حداقل
یک مور د مشکل در اجرای خدمات سرطان پستان در استان آذربایجان شرقی صورت گرفت .این
مطالعه توصیفی– تحلیلی است .داده هادر برنامه نرم افزاری  Excelجمع بندی و تحلیل شده است
انجام روش زایمان در زنان مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی مور د بررسی قرار گرفت .حدود
 35.5درص د جمعیت استان آذربایجان شرقی را گروه سنی میانساالن تشکیل می دهن د که ازاین
تعدا د حدو د  49.8درص د آن گروه سنی میانساالن زن می باشد .براساس سامانه سیب زنان مراجعه
کننده به مراکز سالمت در سال  97که حداقل یک خدمت ارزیابی دوره میانسال را دریافت کرده
است  154555نفربوده پس از بررسی ریسک فاکتورهای سرطان پستان زنانی که دارای حداقل یک
مشکل در اجرای خدمات سرطان پستان داشتن د حدو د  65440نفر بوده است  .هر چقدر سرطان
پستان زودتر تشخیص داده شود ،درمان آن آسان تر و موفقیت آمیز تر است .سرطان پستان،
شایعترین سرطانی است که خانم ها به آن مبتال می شوند .در کشور ما بیماران جوان تر هستن د و
در بسیاری از موار د به علت عدم آگاهی از عالئم بیماری در مراحل پیشرفته تری مراجعه می کنند.
با انجام غربالگری معاینه پستان و تشخیص موار د مشکوک در مراحل اولیه می توان جلوی پیشرفت
این بیماری را گرفت".
							
میانسال ،سرطان پستان ،ریسک فاکتور
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بررسی تاثیر ارائه آموزش جنسی توسط ماما بر میزان رضایت جنسی
در زنان یائسه  :یک کارآزمایی بالینی تصادفی
معصومه جعفرزاده
jafarzadeh_masoumeh@yahoo.com

یائسگی یک مرحله فیزیولوژیک در زندگی زنان است ،که می توان د به دنبال تغییر در سیستم
بیولوژیک زنان مسایل جنسی آنان را تحت تاثیر قرار دهد .از این رو برنامه آموزشی مناسب به
منظور ارتقای میزان رضایت جنسی زنان یائسه از اهمیت ویژه ای برخوردار است .پژوهش حاضر به
منظور تعیین تاثیر ارائه آموزش جنسی توسط ماما بر میزان رضایت جنسی در زنان یائسه انجام شده
است";".این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی در سال  1394پس از دریافت ک د کمیته
اخالق از دانشگاه علوم پزشکی اهواز و کسب مجوز های الزم ،بر روی  30زن یائسه داوطلب واجد
شرایط ورو د به مطالعه پس از توضیح در مور د پژوهش و اهداف آن وکسب رضایت نامه آگاهانه از
ایشان در شهر اندیمشک انجام شد .ابزار های گردآوری اطالعات شامل دو بخش پرسشنامه مشخصات
فردی و پرسشنامه استاندار د رضایت جنسی الرسون بود .برنامه آموزشی ارائه شده توسط پژوهشگر
به صورت گروهی در قالب چهار جلسه آموزشی ،یکبار در هفته (هر جلسه به مدت یک ساعت) در
سه گروه ده نفره به مدت یک ماه انجام شد .پیش از ارائه مداخله آموزشی 1 ،و  4هفته پس از اتمام
آموزش ،پرسشنامه رضایت جنسی توسط نمونه های مور د مطالعه تکمیل شد .با استفاده از نرم افزار
( SPSSورژن  ،)21و آزمون های آماری تی وابسته و کای اسکوئر تجزیه و تحلیل داده ها انجام شد
و میزان  pکمتر از  0/05به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد .یافته ها :میانگین نمره
رضایت جنسی  4هفته پس از آموزش در مقایسه با میانگین نمره رضایت جنسی پیش از مداخله(
 )p>0/05تفاوت آماری معنی داری داشت و میانگین نمره رضایت جنسی به طور معنی داری افزایش
یافته بود";".میانگین نمره رضایت جنسی  4هفته پس از آموزش در مقایسه با میانگین نمره رضایت
جنسی پیش از مداخله(  )p>0/05تفاوت آماری معنی داری داشت و میانگین نمره رضایت جنسی
به طور معنی داری افزایش یافته بود .با توجه به اینکه به دنبال آموزش جنسی ارائه شده توسط ماما
به شیوه ی گروهی ،میزان رضایت جنسی در زنان یائسه ی مور د مطالعه ،به طور چشمگیری افزایش
یافته بود ،لذا توصیه می شو د جهت افزایش سطح کیفیت زندگی جنسی زنان یائسه از آموزش جنسی
به شیوه ی گروهی استفاده شود .در همین راستا پیشنها د می گر د د سایر شیوه های کاربردی آموزش
به صورت مجزا و یا در مقایسه با شیوه آموزش به کار گرفته شده در مطالعه حاضر (گروهی) ،جهت
دستیابی به بهترین و کاربردی ترین شیوه ی آموزش جنسی در مطالعات بعدی مور د بررسی قرار
گیرند.
							
آموزش جنسی ،رضایت جنسی ،یائسگی
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ارتباط نشانه های استرس،اضطراب و افسردگی حین بارداری با
سرانجام نوزادی
پروین حسنجانزاده
Hasanjanzadeh_babol@yahoo.com

تاثیر فرایندهای روان شناختی بر رش د و سالمتی جنین بسیار گسترده و فراگیر است چرا که فضای
درون رحمی پیوسته از هیجان ها و وضعیت روانی مادر تاثیر می پذیرد .با توجه به اینکه سالمت روانی
مادر در شکل گیري سالمت نوزا د نقش مهمی را ایفا می کند ،این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین
نشانه های استرس ،اضطراب و افسردگی حین بارداری با سرانجام نوزادی در مادران باردار شهرستان
بابل صورت گرفت .مطالعه حاضر توصيفي از نوع همبستگي بوده ،جامعه آماری پژوهش تعداد200
مادر باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی ،از بهمن  94لغایت خردا د 95
بودن د که به روش خوشه ای چن د مرحله ای و تصادفی در دسترس انتخاب گردیدند .پرسشنامه های
افسردگی و اضطراب بیمارستانی( ،)HADSاسترس خاص بارداری ( )PDQو استرس ادراک شده
 14-PSSکه توسط مادران تکمیل گشت و اطالعات مربوط به ثبت شاخص های سرانجام نوزادی
شامل وزن ،ق د و دور سر هنگام تول د نوزا د که از کارت رش د نوزادان استخراج گردی د از ابزار گردآوری
اطالعات این پژوهش بودند .داده ها بع د از جمع آوری وار د نرم افزار آماری  SPSS21شده و مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت از  200مادر باردار مور د مطالعه 126 ،نفر (63درصد) افسردگی خفیف،
 52نفر (26درصد) افسردگی متوسط و  22نفر (11درصد) افسردگی شدی د داشتند .هم چنین
 120نفر (60درصد) از مادران دارای اضطراب خفیف 46 ،نفر (23درصد) اضطراب متوسط و  34نفر
(17درصد) دارای اضطراب شدی د بودند .نتایج همبستگی نشان دا د بین متغیرهای استرس  ،اضطراب
و افسردگی مادر با وزن ،ق د و دور سر نوزا د به هنگام تولد ،رابطه آماری معنی داری وجو د دار د (
 .)0.05 < P-valueهمچنین افسردگی ،استرس و اضطراب بر پیش بینی وزن ،ق د و دور سر نوزاد
تاثیر دار د (  .)0.001 < P-valueیافته های این پژوهش نشان دا د وضعیت روانی مادر بر سالمت
نوزادان تاثیر منفی می گذارد .پیشنها د می گر د د با ارزیابی شاخص های روانی و اجتماعی هنگام
مراقبت های پیش از بارداری و دوران بارداری و آموزش روش های کاهش استرس به مادران ،پیامد
بارداری را بهبو د بخشید.
استرس ،اضطراب ،افسردگی ،سرانجام نوزادی 							
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بررسی راهکارهای آموزشی موثر بر ارتقا دانش و بهبو د نگرش در زمینه
بهداشتجنسیوبیماریهایژنتیکزنانمتقاضیازدواجدرسال1397
آرزو بیرم وند ،1سیده شادی تقویان* ،1معصومه سیاحی*،2رضا بیرانوند*، 3زهره قیصری*4
Taqavianshadi@gmail.com

ازدواج موفق باعث ارضای بسیاری از نیازهای جسمانی و روانی افرا د می شو د و در صورت شکست،
زن و شوهر بویژه فرزندان آنها با ضربه روانی شدی د مواجه می گردند .از سوی دیگر افزایش سرسام
آور میزان طالق و کم شدن متوسط مدت ازدواج یا زندگی اجباری و تحمیلی ،بررسی این موضوع
را ضروری می کن د لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین راهکارهای آموزشی موثر بر ارتقا دانش و بهبود
نگرش در زمینه بهداشت جنسی و بیماری های ژنتیک زنان متقاضی ازدواج در سال 1397انجام
شد .در این مطالعه نیمه تجربی از نوع قبل و بعد ،جامعه مور د مطالعه 260نفر متقاضی ازدواج در
شهرستان اندیمشک (استان خوزستان) در سال  1397بودند .افرادی که تمایل به شرکت در مطالعه
را داشتن د با استفاده از روش نمونه گیری غیر احتمالی آسان انتخاب و مور د مطالعه قرار گرفتند .معیار
ورو د به مطالعه کلیه زنان شرکت کننده در کالس های مشاوره پیش از ازدواج و معیار خروج عدم
تمایل زوجین به شرکت در پژوهش و افرا د ازدواج مج ددی بود .ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه
محقق ساخته بر اساس اهداف مطالعه که روایی محتوایی آن توسط اعضای هیئت علمی دانشکده
و پایایی آن با آلفا کرونباخ 82درص د تایی د شد .پرسشنامه شامل سه بخش ،اطالعات دموگرافیک،
آگاهی(18سوال) و نگرش(15سوال) بو د که در دو مرحله قبل و بع د از آموزش بین واحدهای پژوهش
توزیع و پس از تکمیل جمع آوری گردی د سپس اطالعات توسط آزمون¬های آماری توصیفیT ،
مستقل وTزوجی با نرم افزار SPSS20تجزیه و تحلیل شدند .میانگین سن زوجین  54/24±2/5سال
بود .در این مطالعه میانگین نمره آگاهی افرا د مور د مطالعه در مبحث بهداشت جنسی در قبل از
آموزش 81/7 ± 4/2بو د که بع د از آموزش به  93/8 ±78/1افزایش پیدا کر د و میانگین نگرش افراد
تحت مطالعه در قبل از آموزش 59/20 ± 3بو د که بع د از آموزش به  4/21±22/3افزایش پیدا کر د و
این اختالف در سطح  0001/0=Pمعنی دار بود .در مبحث ژنتیک و معلولیت میانگین نمره آگاهی در
قبل از آموزش 3/7±46/2بو د که بع د از آموزش به  8±1/2افزایش پیدا کر د و میانگین نمره نگرش
افرا د مور د مطالعه در قبل از آموزش  15/15±7/2بو د که بع د از آموزش به 70/15±8/2افزایش پیدا
کر د و این اختالف در سطح  0001/0=Pمعنی دار بود .آگاهی و نگرش زنان مور د مطالعه در رابطه با
بهداشت جنسی و ژنتیک و معلولیت ها بع د از آموزش نسبت به قبل از آموزش افزایش پیداکر د و این
اختالف از لحاظ آماری معنی دار بو د ولی این افزایش در سطح باالیی قرار نداشت .پیشنها د می شود
کیفیت این برنامه ها از طریق انتخاب یک محتوی آموزشی فراگیر بر اساس نیاز سنجی آموزشی و
مشکالت اساسی زوجین قبل از ازدواج ارتقا یافته و ضمن تداوم این برنامه ها با باالبردن سطح آگاهی
افرا د جامعه در جهت توسعه اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی گام های موثری برداشته شود.
آموزش و مشاوره پیش از ازدواج ،دانش ،نگرش ،بهداشت جنسی ،بیماری های ژنتیک"
 -1دانشــجوی کارشناســی ارشــد مامایــی ،گــروه مامایــی و بهداشــت بــاروری ،دانشــکده
پرســتاری و مامایــی ،دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان ،اصفهــان ،ایــران
 -2کارشناسی ارشد مامایی،هیئت علمی
 -3دانشــجوی دکتــری تخصصــی( )PhDاپیدمیولــوژی ،گــروه آمــار و اپیدمیولــوژی،
دانشــکده بهداشــت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران ،تهــران ،ایــران
 -4کارشناس بهداشت عمومی،،دانشگاه جندی شاپور،اهواز،ایران
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بررسی فراوانی و عوامل موثر بر انجام تست هاب غربالگری سرطان های
گردن رحم و پستان
حوریه شمشیری میالنی
hourieh_milani@yahoo.com

سرطان پستان و دهانه رحم شیوع و مرگ و میر باالیی در بین زنان دارند .روش های غربالگری
باشد که انجام آنها از میزان مرگ
سرطان از بهترین روش های تشخیص در جمعیت بدون عالمت می 
و میر زنان می کاهد .این مطالعه با هدف تعیین فراوانی و عوامل مرتبط با انجام تست های غربالگری
سرطان های گردن رحم و پستان در جمعیت زنان ساکن شهر تهران انجام شد";".این مطالعه به
صورت  cross sectionalبا مشارکت زنان مراجعه کننده به  10مرکز بهداشتی درمانی منتخب
اد نمونه برای غربالگری سرطان دهانه رحم  567نفر و برای غربالگری سرطان
تهران انجام شد .تعد 
پستان  557نفر تعیین گردید.داده ها از طریق مصاحبه با زنان و با استفاده از پرسشنامه جمع اوری
مورد ارزیابی قرار گرفت .داده ها پس از جمع آوری
شد .اعتبار و پایایی پرسشنامه در ابتدای مطالعه 
مورد تجزیه

شد و با استفاده از آزمون های  tو chi-square
وارد نرم افزار آماری  spss-21

خود آزمایی پستان
مورد مطالعه )18%/9( 105نفر طی یکماه اخیر 
تحلیل قرار گرفت";".در بین زنان 
فرد دوره دیده معاینه شده بودند.
موعد مقرر توسط 
را انجام داده بودند .همچنین  )26%/3(147نفر در 
 )34%/9(129نفر از زنان در طی دو سال ماموگرافی انجام داده بودند .متوسط زمان انجام آخرین
ماموگرافی در زنان  ) 2±/1(4/4سال قبل بود .مهم ترین دالیل عدم انجام ماموگرافی طی دو سال
اخیر به ترتیب عدم مشکل پستان  ، 45%/5عدم توصیه پزشکان و پرسنل بهداشتی  ، 23%/8ترس از
ماموگرافی 6%و عدم آگاهی از اهمیت انجام ماموگرافی  9%/9بود .مهم ترین عوامل موثر برای انجام
ماموگرافی به ترتیب توصیه پزشکان  36%/5آگاهی از طریق مطالعات شخصی  ، 23%/6مشکالت و
مورد غربالگری سرطان
بیماری های پستان  18%/5و توصیه ماما و کارشناس بهداشتی  10%بود .در 
ند و زمان انجام آخرین
دهانه رحم  )47%/1( 267نفر طی سه سال اخیر پاپ اسمیر انجام داده بود 
تست  )5±/1( 3/9سال قبل بود .مهم ترین دالیل عدم انجام پاپ اسمیر طی سه سال اخیر به ترتیب
عدم آگاهی از اهمیت انجام تست  ،41%/1عدم وقت کافی  18%و خجالت  15%/8بود .مهم ترین
عوامل موثر در انجام آن توصیه ماما  ،35/8توصیه پزشک  32/6و آگاهی از طریق مطالعات شخصی
 18%/9بود";".میزان انجام غربالگری سرطان دهانه رحم و پستان در بین زنان مراجعه کننده به
مورد غربالگری سرطان
مراکز بهداشتی درمانی مطلوب بنظر نمی رسد .که این عدم مطلوبیت در 
پستان بیشتر بود .بیشترین علل عدم مشارکت عدم آگاهی و عدم توصیه پزشکان بود .بنظر می رسد
زنان از مفهوم غربالگری و کشف بیماری در حالت بدون عالمت درک مناسبی ندارند .بنابر این بنظر
رسد که راه اندازی سیستم فعال غربالگری توسط سیستم بهداشتی و همچنین توجه و توصیه
می 
بهبود این میزان ها ضروری است.

پزشکان و ماما ها در ویزیت های زنان  ،جهت
غربالگری سرطان پستان ،ماموگرافی ،خودآزمایی پستان ،غربالگری سرطان گردن رحم ،دهانه رحم،
تست پاپ اسمیر 										
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مقایس ه میزان افسردگی و رضایت جنسی در مصرف کنندگان از
 DMPAو IUD
فرناز فرنام
f_farnam@yahoo.com

دپومدروکسی پروژسترون استات ( )DMPAو وسیله داخل رحمی مسی IUDشایعترین روشهای
پیشگیری قابل برگشت با کارامدی باال در ایران می باشند .پس از اجرای طرح سالمت و با یکسان
شدن تعرفه این دو نوع خدمت برای ماماها با کاهش رون د مشاوره ،توصیه و جایگزاری  IUDنسبت به
 DMPAمواجه شدیم .از آنجا که بر اساس نظر WHOروش  IUDنسبت به  DMPAاز نظر کارامدی
و ایمنی برتری دار د مطالعه حاضر بر آن ش د که با مقایسه برخی از عوارض این دو روش مشخص
نمای د که آیا تغییر رون د مصرف آین دو روش بدلیل عوارض آنها بوده است و یا بدلیل سیاستهای اتخاذ
شده در یکی دیدن نوع خدمت این دو روش .روشهای جلوگیری از بارداری طوالنیمدت در ایران
میباشند .این مطالعه باهدف مقایسه برخی پیامدهای استفاده از این دو روش تنظیم خانواده انجام
شد";".در سال  300 ،1396زن متأهل ایرانی  19-50ساله ،در پنج منطقه جنوب شهر تهران از 31
مرکز و  57پایگاه انتخاب شدند 150.زن با روش پیشگیری  DMPAو  150خانم استفا دهکننده از
 IUDکه روش پیشگیری خو د را در بازه زمانی  95/1/1تا  95/6/31شروع کرده بودن د  18-12ماه
پس از مصرف موردمطالعه قرار گرفتند.رضایت جنسی با پرسشنامه استاندار د هادسون وافسردگی با
پرسشنامه استاندار د  9سؤالی بررسی شد PHQدو گروه از نظر متغیرهای دموگرافیک مانن د سن،
سن همسر ،مدت ازدواج ،تعدا د فرزند ،تحصیالت زنان و همسرانشان ،وضعیت شیردهی ،نوع زایمان
و وضعیت اقتصادی تفاوت آماری معناداری با یکدیگر نداشتن د ( .)0.05>Pمیزان رضایت جنسی در
گروه  IUDبصورت معنی داری بیشتر از گروه  DMPAبو د ( .)P >0.05در آنالیز رگرسیون تنها
ارتباط معنا دار بین رضایت جنسی و افسردگی مشاهده ش د (  )= r 0.15و ( .)P = 0.012میزان
افسردگی در گروه  IUDبه صورت معنی داری کمتر از گروه  DMPAبو د ( .)P >0.001آنالیز
رگرسیون نشان دا د که بجز رضایت جنسی ،تنها عامل اثر گذار بر افسردگی میزان تحصیالت همسر
می باش د (  )= r-0.02و ( .)P = 0.017همسو با نتایج سایر مطالعات ،یافته های ما حاکی از برتری
 IUDنسبت به  DMPAبود .افزایش قابل توجه رون د مصرف  DMPAبا توجه به عوارض آن نیاز به
توجه ویژه خصوصا در زمینه سیاست گذاری و تعریف خدمات در سیستم بهداشتی دارد.نتایج نشان
دا د در زنانی که شرایط استفاده از هر دو روش را دارن د  IUDروش ارجح است.
روشهای پیشگیری از بارداری ،DMPA، IUD ،رضایت جنسی ،افسردگی 				
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تاثیر مشاوره بر رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت در زنان باردار با
اضافه وزن و چاق
د شیروانی*  -3فاطمه نصیری امیری*
-1نرگس سادات مطهری طبری*  -2مرجان احم 
 -4پیام حبیبی پور*
Narges_mth@yahoo.com

دیابت حاملگی یکی از شایع ترین اختالالت متابولیک در بارداری است که چاقی و اضافه وزن از
عوامل ایجا د کننده آن می باشند .این مطالعه با هدف تاثیر مشاوره با مدل اطالعات -انگیزش -
مهارت رفتاری ،بر رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت در زنان باردار با اضافه وزن و چاق انجام گرفت.
این مطالعه بصورت کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده بر روی 162زن باردار با اضافه وزن و چاق
در بیمارستان روحانی بابل( )1397انجام گردید .نمونه ها به روش تصادفی سازی ساده به دو گروه
مساوی تقسیم شدند .گروه مداخله چهار جلسه مشاوره در مور د رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت با
مدل اطالعات -انگیزش -مهارت رفتاری را در هفته  12تا  16بارداری دریافت نمودن د و گروه کنترل
مراقبت روتین دریافت نمودند .قبل از شروع مداخله پرسشنامه های دموگرافیک و رفتارهای ارتقاء
دهنده سالمت مور د بررسی قرار گرفت و سپس  8هفته بع د از اتمام مداخله در هفته های 24تا 28
بارداری برای هر یک از شرکت کنندگان بررسی مج د د انجام شد .از آمار توصیفی  ،کای دو ،انکوا
( )Ancovaو مانکوا( )Mancovaاستفاده گرديد .نتایج نشان دا د تفاوت امتیاز رفتارهای ارتقاء
دهنده سالمت بین گروه کنترل و مداخله معنی دار بوده است( به ترتیب 141/29 ± 24/88در مقابل
 .)=p 0/001 ،158/72 ± 24/15اختالف میانگین رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت  d =0/77بو د که
بطور معنی داری در گروه مشاوره بیشتر از گروه کنترل بود .مقایسه نمرات رفتارهای ارتقاء دهنده
سالمت نشان دا د تفاوت در ابعا د مسئولیت پذیری ،فعالیت فیزیکی ،معنویت و ارتباط بین فردی قبل
و بع د از مداخله معنی دار بو د که اختالف میانگین آنها به ترتیبd=0/50 ، d=0/80 ، d= 0/52 :
 d=0/87،بو د که نشانگر اثربخشی مداخله با مدل  IMBاست .مشاوره با مدل  IMBدر زنان باردار
با اضافه وزن و چاق سبب بهبو د نمره رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت گردید .لذا توصیه میشو د به
همه زنان باردار بخصوص افرا د پرخطر در مور د رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت مشاوره الزم داده شود.
ارتقاء سالمت ،مدل اطالعات-انگیزش-مهارت رفتاری  ،چاقی ،اضافه وزن" 				
											
					

 -1کارشــناس ارشـد مشــاوره در مامایــی ،دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنـدران ،ســاری  -ایــران .گــروه
مامایــی ،دانشــکده پرســتاری و مامایــی.
 -2دانشگاه علوم پزشکی مازندران  ،ساری .ایران.
-3دانشگاه علوم پزشکی بابل .ایران
 -4دانشــجوی پزشــکی دانشــگاه آزاد اســامی واحـد ســاری اســتادیار دانشــکده پرســتاری و مامایــی
دانشــگاه علــوم پزشــکی بابل
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ارتباط نگرانی با انتظارخودکارامدی زایمانی زنان در نخستین بارداری

 -1طاهره طیبی* (مولف مسئول)  -2مرجان احمد شیروانی*
tayebi28@yahoo.com

بارداری تجربه ای خاص برای مادر و همراه با تغییرات روانی از جمله احساس نگرانی است .اضطراب
و نگرانی در بارداری ممکن است به پیامدهای نامطلوب مادری -جنینی /نوزادی منجر شود .انتظار
خودکارآمدی زایمانی از عوامل موثر بر وضعیت روانی زنان باردار می باشد .این مطالعه با هدف
بررسی ارتباط نگرانی با انتظارخودکارامدی زایمانی زنان درنخستین بارداری انجام شد .این مطالعه
توصیفی -تحلیلی با روش نمونه گیری در دسترس در درمانگاههای کنترل بارداری وابسته به دانشگاه
علوم پزشکی مازندران ( )1397بر روی  201مادر با بارداری اول انجام شد .پرسشنامه دموگرافیک،
پرسشنامه بومی سازی شده خودکارآمدی زایمانی  Loweو پرسشنامه نگرانی کمبریج برای جمع
آوری اطالعات استفاده شدند .میانگین ،انحراف معیار ،فراوانی و ضریب همبستگی پیرسون برای انالیز
اماری استفاده شدند .میانگین نگرانی  27/19± 21/72و انتظار خودکارآمدی 248/49 ± 81/29
بود .بین نگرانی و انتظار خودکارآمدی زایمانی ارتباط معکوس معنی دار وجو د داشت (،r= -0/25
 .)p>0/001همچنین نگرانی در بع د طبی-اجتماعی ( ،)p>0/001 ،r= 0/31بع د سالمت بچه (-0/17
=  ) p =0/01 ،rو بع د اقتصادی-اجتماعی (  )p=0/04 ،r = -0/14با انتظار خودکارآمدی ارتباط
معکوس معنی دار داشت اما ارتباط با بع د سالمت مادران /دیگران و ارتباطات معنی دار نبو د .با توجه
به اینکه افزایش انتظار خودکارآمدی زایمانی با کاهش نگرانی کل و اغلب ابعا د آن در مادران نخست
باردار همراه بود ،بنظر میرس د برنامه ریزی برای تقویت خودکارآمدی مادران میتوان د با کاهش نگرانی
و در نتیجه کاهش پیامدهای نامطلوب آن همراه باش د .
انتظار خودکارامدی زایمانی ،نگرانی ،مادر باردار							
											
											
				

د مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 -1کارشناس ارش 
 -2عضو هیئت علمی ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
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بررسی اثربخشی کالس های آمادگی برای زایمان در دوره بارداری بر
نگرش مادران در انتخاب نوع زایمان و نوع زایمان انجام شده
آنیتا قادری
ghaderianita@yhoo.com

سزارین نسبت به زایمان طبیعی برای مادر و نوزا د مخاطرات بیش تری در بردارد .متاسفانه به دالیل
مختلف از جمله ناآگاهی و نگرش اشتباه مادران باردار میزان آن رو به افزایش است .با توجه به تغییر
رویکر د زایمان از رون د طبی به رون د فیزیولوژیک ،انجام آموزش های مرتبط با آن و آگاهی بخشی
مادران می توان د موجب افزایش تمایل مادران به انجام زایمان طبیعی گر دد .با توجه به این مهم بر
آن شدیم تا به بررسی اثر بخشی کالس های آمادگی برای زایمان در دوره بارداری بر تعیین نگرش
مادران باردار به سمت زایمان طبیعی بپردازیم .پژوهش حاضر به صورت مطالعه¬ی مداخله ای نیمه
تجربی بو د که بر روی  130زن باردار مراجعه کننده به بلوک زایمان بیمارستان بعثت سنندج که
جهت شرکت در دوره های آموزش زایمان فیزیولوژیک از تیرماه  95تا شهریور ماه  96مراجعه کرده
بودن د انجام شد .هر یک از این مادران پس از تکمیل پرسش نامه¬ی انتخاب روش زایمان تحت
آموزش زایمان فیزیولوژیک در  8جلسه حضوری قرار گرفتن د و سپس پس از پایان دوره آموزشی
مج د دا ً پرسش نامه ی انتخاب روش زایمان توسط مادران تکمیل شد .درنهایت نوع زایمان آن ها
پی گیری شد ،برای آنالیز داده ها از آزمون های  T-Test، Paierd – T-Test χ2استفاده ش د و
نیز  0.05<pبه عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد .در این مطالعه نگرش مادران قبل و بعد
از آموزش زایمان فیزیولوژیک در ارتباط با انتخاب روش زایمان در دوره بارداری بررسی ش د بدین
ترتیب که قبل از آموزش نگرش  37/7درص د مادران تمایل به زایمان طبیعی 1/5 ،درص د مادران
تمایل به زایمان سزارین و  60/8درص د موار د در مور د نوع زایمان شان تردی د داشتن د و بع د آموزش
 70درص د تمایل مادران به زایمان طبیعی بو د و  30درص د مادران در مور د نوع زایمان شان تردید
داشتند .و هیچ یک تمایل به انجام سزارین نداشتند .نمرات کسب شده حاصل از پرسش نامه در
این مطالعه در مقیاس های زیر بررسی شد-1 :باور ها ونگرش ها -2انگاره های جنسی -3زایمان
هراسی -4راحتی –سالمت وحمایت  -5هنجارهای اجتماعی وفرهنگی -6جستجو ومنابع کسب شده
-7عملکر د وانتخاب شخصی ،در  6سازه اول ارتباط معناداری بین آموزش زایمان فیزیولوژیک ونگرش
در هریک از زیر مقیاس ها یافت شد ،و به بررسی تعیین تاثیر کالس های آموزش زایمان فیزیولوژیک
بر نوع زایمان مادران باردار پرداخته ش د با توجه به این که سزارین های انجام شده از نوع اورژانسی
بو د و فقط یک مور د سزارین انتخابی وجو د داشت ،نوع زایمان با نمرات پرسش نامه هیچ گونه ارتباط
معناداری نشان نداد .در این مطالعه به بررسی تاثیر کالس های آمادگی برای زایمان در دوره بارداری
بر نگرش مادران پرداخته شد ،که با توجه به تاثیر مثبت آموزش بر افزایش آگاهی و نگرش زنان باردار
در انتخاب نوع زایمان توصیه می شو د به منظور کاهش رون د سزارین ،این آموزش در زمره خدمات
مراقبتی دوره بارداری قرار گیرد.
زایمان فیزیولوژیک ،آموزش ،بارداری،زایمان طبیعی 						
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بررسی تاثیر ارائه آموزش جنسی توسط ماما بر میزان رضایت جنسی
در زنان یائسه  :یک کارآزمایی بالینی تصادفی
معصومه جعفرزاده
jafarzadeh_masoumeh@yahoo.com

برنامه آموزشی مناسب به منظور ارتقای میزان رضایت جنسی زنان یائسه از اهمیت ویژه ای برخوردار
است .پژوهش حاضر به منظور تعیین تاثیر ارائه آموزش جنسی توسط ماما بر میزان رضایت جنسی
در زنان یائسه انجام شده است .این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی در سال  1394پس از
دریافت ک د کمیته اخالق از دانشگاه علوم پزشکی اهواز و کسب مجوز های الزم ،بر روی  30زن یائسه
داوطلب واج د شرایط ورو د به مطالعه پس از توضیح در مور د پژوهش و اهداف آن وکسب رضایت نامه
آگاهانه از ایشان در شهر اندیمشک انجام شد .ابزار های گردآوری اطالعات شامل دو بخش پرسشنامه
مشخصات فردی و پرسشنامه استاندار د رضایت جنسی الرسون بود .برنامه آموزشی ارائه شده توسط
پژوهشگر به صورت گروهی در قالب چهار جلسه آموزشی ،یکبار در هفته (هر جلسه به مدت یک
ساعت) در سه گروه ده نفره به مدت یک ماه انجام شد .پیش از ارائه مداخله آموزشی 1 ،و  4هفته
پس از اتمام آموزش ،پرسشنامه رضایت جنسی توسط نمونه های مور د مطالعه تکمیل شد .با استفاده
از نرم افزار ( SPSSورژن  ،)21و آزمون های آماری تی وابسته و کای اسکوئر تجزیه و تحلیل داده
ها انجام ش د و میزان  pکمتر از  0/05به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد .میانگین نمره
رضایت جنسی  4هفته پس از آموزش در مقایسه با میانگین نمره رضایت جنسی پیش از مداخله(
 )p>0/05تفاوت آماری معنی داری داشت و میانگین نمره رضایت جنسی به طور معنی داری افزایش
یافته بود .با توجه به اینکه به دنبال آموزش جنسی ارائه شده توسط ماما به شیوه ی گروهی ،میزان
رضایت جنسی در زنان یائسه ی مور د مطالعه ،به طور چشمگیری افزایش یافته بود ،لذا توصیه می
شو د جهت افزایش سطح کیفیت زندگی جنسی زنان یائسه از آموزش جنسی به شیوه ی گروهی
استفاده شود .در همین راستا پیشنها د می گر د د سایر شیوه های کاربردی آموزش به صورت مجزا و
یا در مقایسه با شیوه آموزش به کار گرفته شده در مطالعه حاضر (گروهی) ،جهت دستیابی به بهترین
و کاربردی ترین شیوه ی آموزش جنسی در مطالعات بعدی مور د بررسی قرار گیرند.
							
آموزش جنسی ،رضایت جنسی ،یائسگی
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بررسیشیوهزندگیزنانمیانسالتحتپوششپایگاههایسالمتحاشیه
نشین استان البرز مبتنی بر الگوی ارتقا سالمت پندر در سال 1396
سحر صفائی
safaie.sahar@gmail.com

طبـق نظـر سـازمان جهانی بهداشت 70-80 ،درص د مرگ هـا در کشـورهاي توسـعه یافته و 40-50
درص د مرگ ها در کشورهاي در حال توسعه بـه دلیل بیماري های مرتبط با سبک زنـدگی رخ مـی
دهن د سبک زندگی فعالیت عادي و معمول روزانه است کـه افـرا د آن را در زندگی خو د به طور قابل
قبول پذیرفته ان د به طوري که ایــن فعالیــت هــا روي ســالمت افــراد ،کیفیــت زنــدگی آنهــا
وپیشگیري از بیماري ها مؤثر می باش د .از آنجایی که زنان میانسال یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین
گروه سنی در هرم سنی جمعیتی هستن د و زنان در مناطق حاشیه نشین اهمیت دوچندان از این
حیث پیدا میکنن د این پژوهش به بررسی شیوه زندگی زنان میانسال تحت پوشش پایگاه های سالمت
حاشیه نشین استان البرز مبتنی بر الگوی ارتقا سالمت پندر پرداخته است  .این مطالعه یک مطالعه
توصیفی – تحلیلی میباش د .نمونه مور د مطالعه شامل  400نفر از زنان میانسال تحت پوشش پایگاه
های سالمت حاشیه نشین استان البرز میباش د که با روش تصادفی چن د مرحله ای انتخاب شدند.
ابزار گردآوری دا دهها پرسشنامه و مشتمل بر دو بخش اطالعات دموگرافیک و پرسشنامه ارتقا سالمت
شیوه زندگی پندر ( ) HPLP IIبود .داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  20مور د تجزیه و
تحلیل قرار گرفت .میانگین نمره شیوه زندگی زنان میانسال تحت پوشش پایگاه های سالمت حاشیه
نشین استان البرز 137/9و در ح د متوسط بدست آمد.همچنین میانگین نمره در چهار زیر مقیاس
مسئولیت پذیری سالمت  ،رش د معنوی ،ارتباطات بین فردی  ،مدیریت استرس در ح د متوسط ،در
زیر مقیاس فعالیت فیزیکی ضعیف و تنها در زیر مقیاس عادات غذایی مطلوب میباش د  .نتایج حاصل
از این پژوهش بیان میدار د که شیوه زندگی در زنان میانسال حاشیه نشین نیاز به طراحی و انجام
مداخالت آموزشی در تمام زیر مقیاس ها دار د و طراحی مطالعات مداخالتی بر اساس مدل ارتقا
سالمت پندر میتوان د در بهبو د وضعیت شیوه زندگی آنها مثمر ثمر واقع شود.
سبک زندگی  -مدل پندر -ارتقا سالمت -زنان میانسال -حاشیه نشینی 				
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مقابله با نارسایی اولیه تخمدان در زنان ایرانی :یک مطالعه کیفی
سمیرا گلعذار ،*1زهره کشاورز ،*2فهیمه رمضانی تهرانی ،*3عباس عبادی* 4
golezar80@yahoo.com

نارسایی اولیه تخمدان بعنوان یائسگی قبل از  40سالگی تعریف می شود .زنان مبتال عالوه بر عوارض
جسمانی مرتبط با یائسگی ،با مشکالت روانی اجتماعی بسیاری مواجه هستن د که می توان د کیفیت
زندگی آنها را کاهش ده د می شود .هدف از این مطالعه بررسی چگونگی مقابله زنان ایرانی با نارسایی
اولیه تخمدان بود . .این مطالعه کیفی با استفاده از مصاحبه عمیق انفرادی نیمه ساختار یافته با 16
نفر از زنان دارای نارسایی اولیه تخمدان که بصورت نمونه گیری مبتنی برهدف انتخاب گردیدند ،انجام
ش د و سپس مصاحبه ها با روش تحلیل محتوا با رویکر د قراردادی مور د تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
چگونگی مقابله زنان با نارسایی اولیه تخمدان در چهار طبقه اصلی تاب آوری (تطابق با زندگی ،معنویت،
رش د پس از سانحه و کسب اطالعات)؛ نگرش نسبت به بیماری (باورهای غلط و مثبت اندیشی)؛ تالش
برای مدیریت سالمتی (اصالح شیوه زندگی،کاستن خطر ،راهکارهای پیشگیرانه و مادری غیرژنتیکی)؛
و جستجوی حمایت (همسر ،خانواده ،دوستان ،تیم درمانی و دولت) دسته بندی شد .بر اساس نتایج
این مطالعه ،نیاز مبرمی به ارتباط موثر و حمایتی ،ارائه اطالعات دقیق و خدمات مشاوره ای به این
دسته از زنان از سوی درمانگران احساس می شود .همچنین ایجا د پایگاه های اینترنتی جهت ارائه
اطالعات صحیح و تشکیل گروه های حمایتی مجازی به تطابق این افرا د کمک می کند .در کنار
اینها دولت می توان د با پوشش بیمه ای خدمات سالمت باروری راه سازگاری را بر آنان هموار سازد.
مقابله ،نارسایی اولیه تخمدان ،مطالعه کیفی 							
											
				

 .1دکتــرای تخصصــی ســامت بــاروری ،مرکــز تحقیقــات مراقبــت هــای مــادر و کــودک ،دانشــکده
پرســتاری و مامایــی ،دانشــگاه علــوم پزشــکی همـدان ،همـدان ،ایــران
 .2دانشــیار ،مرکــز تحقیقــات مامایــی و بهداشــت بــاروری ،گــروه مامایــی و بهداشــت بــاروری،
د بهشــتی ،تهــران ،ایــران
دانشــکده پرســتاری و مامایــی ،دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهی 
 .3اســتا د تمــام ،مركــز تحقيقــات آندوكرينولــوژي توليدمثــل ،پژوهشــكده ي علــوم غ ـدد درون
د بهشــتي ،تهــران ،ایــران
ريــز و متابوليســم ،دانشــگاه علــوم پزشــكي شــهي 
 .4اســتاد تمــام ،مرکــز تحقیقــات علــوم رفتــاری ،انســتیتو ســبک زندگــی ،دانشــکده پرســتاری،
دانشــگاه علــوم پزشــکی بقیــه الــه (عــج) ،تهــران ،ایــران
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The Effect of Mothers’ Group Counseling on the
Health‑Promoting Behaviors of Adolescent Girls
نضال آژ
nezal_ajh@yahoo.com
"Promoting adolescents’ healthy behaviors through different strategies
is essential to prevent the risks of adulthood chronic problems. This
study aimed to investigate the effect of mothers’ group counseling on
the health‑promoting behaviors of high school adolescent girls in Qazvin
city Iran. This single‑blind randomized controlled trial was conducted in
Qazvin Iran. Participants were 100 guidance school female students and
their mothers who were selected through multistage random sampling.
The demographic data form and Health Promoting Lifestyle Profile were
used for data collection before and 2 months after the intervention. The
intervention was conducted in four sessions lasting for 90–60 min There was
no improvement in the mean score of health‑promoting behaviors before
the intervention in the control group (27 ± 20.313) and the intervention
group (23.54 ± 138.86) but after the intervention in the intervention group
a significant improvement was observed with a mean difference of 12.90
in the intervention group whereas 5.26 in the control group. The highest
increase was in stress and nutrition control with a mean difference of 3.06
and 2.74 respectively. The ANCOVA test also confirmed the effectiveness
of education (P = 0.03 F = 4.43).";"Mothers’ group counseling can improve
adolescent health‑promoting behaviors. Considering the importance of
the role of mothers in protecting and promoting the health of adolescent
girls it is essential that maternal education and counseling are prioritized to
increase the healthy behaviors of adolescent girls
"Adolescence group counseling health‑promoting behaviors"			
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 Gamificationرویکردی نوین در ارتقای سالمت جنسی نوجوانان

زهره شاه حسینی ،*1زینب حمزه گردشی ،* 2فاطمه حمیدی* 3
zshahhosseini@yahoo.com

آموزش سالمت جنسی در بسیاري از فرهنگ ها با چالش هایی رو به رو است .اگرچه برنامه های
درسی مدرسه موضوعاتی را در رابطه با سالمت جنسی و باروری پوشش می دهد ،رویکر د تدریس
موجو د تا اندازه ای موثر نیست که انتظار می رود Gamification.یک رویکر د نوآورانه است که
شامل بازی های فنی دیجیتالی است که هدف آن جذب فراگیران ،فعالیت های انگیزشی ،افزایش
یادگیری و حل مشکالت در زمینه مسائل جنسی است که می توان د در سالمت جنسی موثر باشد .لذا
مطالعه حاضر با هدف مروری بر مطالعاتی که در آن  gamificationبه عنوان رویکردی نوین در
ارتقای سالمت جنسی نوجوانان استفاده شده است ،انجام گرفت .جستجو در پایگاه های اطالعاتی از
جمله PubMed Science Direct Google Scholar Library of Cochrane Scopus
از سال  2010تا  2019انجام شد .جستجوی دستی نیز جهت استخراج مقاالت بیشتر صورت گرفت.
در نهایت از  20مقاله جهت نگارش این مطالعه استفاده ش د از  20مقاله در مطالعه حاضر 10 ،مقاله
با هدف افزایش آگاهی نوجوانان برای پیشگیری از  STDو  / HIVایدز و  10مقاله نیز با هدف
کاهش سو مصرف مواد ،خشونت جنسی و رابطه موثر میان نوجوانان از روش  Gamificationبه
عنوان رویکردی نوین استفاده نمودند .شواه د نشان می ده د اگر  Gamificationمور د استفاده قرار
گیرد ،می توان د ابزار قدرتمن د آموزشی در افزایش سوا د سالمت جنسی نوجوانان باشد .همچنین این
روش در مناطقی که موضوع مسائل جنسی برای نوجوانان آسیب پذیر و کسانی که رفتارهای پرخطر
دارن د تابو است ،کمک کننده می باشد .استفاده از رویکردهای نوین به منظور ارتقا سالمت جنسی
نوجوانان می توان د مور د توجه سیاستگذاران حوزه سالمت نوجوانان قرار گیرد ،چرا که از فوای د مهم
 Gamificationنسبت به روش های سنتی ،که بدون هیچ ابزار پشتیبانی فنی اطالعاتی به کار
می روند ،می توان به افزایش انگیزه ،دانش و مهارتهای نوجوانان اشاره کر د .
 ،Gamificationسالمت جنسی ،نوجوانان 							
											
			

 -1عضــو هیئــت علمــی گــروه بهداشــت بــاروری ،دانشــکده پرســتاری و مامایــی ،دانشــگاه
علــوم پزشــکی مازنــدران ،ســاری ،ایــران
 -2عضــو هیئــت علمــی گــروه بهداشــت بــاروری ،دانشــکده پرســتاری و مامایــی ،دانشــگاه
علــوم پزشــکی مازنــدران ،ســاری ،ایــران
 -3دانشــجوی کارشناســی ارشــد مشــاوره در مامایــی ،دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران،
دانشــکده پرســتاری مامایــی نســیبه ،ســاری ،ایــران
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راهکارهای مقابله ای مادران ایرانی با دیابت بارداری :یک مطالعه کیفی
سمیرا مخلصی
samira.mokhlesi@gmail.com

دیابت شایع ترین عارضه طبی در بارداری است که با کمک راه های مختلف می توان با این بیماری
مقابله کر د و نگرانی ها و مشکالت آن را به حداقل رساند .لذا این مطالعه با هدف تبیین راهکارهای
مقابله ای مادران مبتال به دیابت بارداری صورت گرفت .این پژوهش یک مطالعه کیفی بود .برای جمع
آوری داده ها از مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته استفاده شد .مشارکت کنندگان مادران مبتال
به دیابت بارداری مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی شهر تهران و همچنین ارائه کنندگان مراقبت
درمانی بودند .پس از انجام  25مصاحبه با مادران مبتال و  8مصاحبه با ارائه کنندگان خدمت ،داده ها
به اشباع رسید .داده ها با روش تحلیل محتوی مور د تجزیه و تحلیل گشت .به منظور بررسی صحت
و استحکام داده ها در مطالعه حاضر از  4معیار لینکن و گوبا استفاده شد .در این مطالعه  25نفر از
زنان باردار مبتال به دیابت بارداری با محدوده سنی  18-42ساله و سن بارداری  24-38هفته مورد
مصاحبه قرار گرفتند .افرا د شرکت کننده دارای سطوح تحصیلی مختلف ( ابتدایی تا ارشد) ،سطح
اقتصادی متفاوت ( ضعیف ،متوسط ،خوب) ،تعدا د بارداری متفاوت ( نولی پار یا مولتی پار) و همچنین
خانه دار و شاغل بودند .برای درمان افرا د شرکت کننده در این مطالعه از رویکردهای مختلفی ( رژیم
غذایی ،انسولین ،مت فورمین) استفاده شده بو د و برخی از افرا د شرکت کننده بعلت دیابت بارداری
در بیمارستان بستری شده بودند .تمام افرا د شرکت کننده بارداری تک قلو داشتن د و فاق د اختالالت
شناختی و روانی بودند .تحلیل محتوی منجر به پدیدار شدن سه طبقه اصلی سازگاری ،حمایت و
خودمراقبتی گردید .برای طبقه سازگاری 4 ،زیرطبقه تطابق فردی ،معنویت ،درک ماهیت بیماری و
کسب اطالعات حاصل شد .بسیاری از مشارکت کنندگان حمایت همسر ،اطرافیان و ارائه کنندگان
خدمت را عامل مهمی برای تطابق با بیماری ،تبعیت از درمان و مقابله با بیماری مطرح کردند .برای
طبقه اصلی خودمراقبتی نیز دو زیرطبقه اقدامات پزشکی و سنتی حاصل شد .در این مطالعه اکثر
مادران مبتال ،با اقدامات متفاوت سعی در خودمراقبتی و مقابله با بیماری داشتند .مادران ایرانی مبتال
به دیابت بارداری از روش های متفاوتی برای مقابله با بیماری استفاده می کنند .دیابت بارداری منجر
به نگرانی هایی برای مادر مبتال می گر د د که کاربر د راهکارهای مقابله ای تاثیر به سزایی در کاهش
این نگرانی ها و دغدغه های مادران می شود .سیاستگذاران و ارائه کنندگان خدمت با شناخت این
روش ها می توانن د برنامه هایی را برای تطابق و مقابله بهتر مادران مبتال درنظر بگیرند.
						
دیابت بارداری ،راهکارهای مقابله ای ،مطالعه کیفی
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ارسال و دریافت پیامک با مفاهیم جنسی و ارتباط آن با رفتارهای
جنسی در دانش آموزان دبیرستانی
زهره قريشي
zghorashi@yahoo.com

مقاله حاضر ارتباط بین ارسال و دریافت پیامک های با مفاهیم جنسی و رفتارهای جنسی دانش
آموزان دبیرستانی شهر رفسنجان را بررسی کرده است در این مطالعه توصیفی  944نفر دانش آموز
دبیرستانی از طریق نمونه گیری خوشه ای طبقه ای وار د مطالعه شدند .اطالعات از طریق یک
پرسشنامه که بر اساس مطالعات قبلی تدوین شده بود ،جمع آوری شده و با آزمونها تی و کای اسکوئر
مور د تجزیه و تحلیل قرار گرفت .فرستادن پیامک های با مفاهیم جنسی در  34.7%و دریافت آن در
 15.7%دانش آموزان گزارش شد .دانش آموزانی که پیامک با مفاهیم جنسی دریافت کرده یا فرستاده
بودند ،با احتمال بیشتری دوست از جنس مخالف داشتند( )p<0.001و درگیر فعالیت جنسی شده
بودند( .)p<0.001با توجه به شیوع باالی دریافت و فرستادن پیامک های با محتوای جنسی در بین
دانش آموزان و عوامل خطر مرتبط با آن ،این موضوع بای د در آموزشهای دانش آموزان و والدین آنها
مور د توجه قرار گیرد.
دریافت و ارسال مفاهیم جنسی ،پیامک،دانش آموزان ،رفتار جنسی
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تأثیر آرامسازی پیشرونده عضالنی بر شدت در د دیسمنوره :یک
کارآزمایی بالینی تصادفی
لیال کریمی -سمیه مکوندی-میترا مهدویان
leilakarimi1487@gmail.com

دیسمنوره یکی از مشکالت شایع زنان است که برای درمان آن درمان های طبی فراوانی ذکر شده
است .با توجه به جایگاه جدی د تکنیک های غیردارویی ،این مطالعه با هدف به کار بردن تکنیک
آرامسازی پیشرونده عضالنی که یک از روش های غیردارویی کاهش در د است و باعث ایجاد
آرامش در عضالتمی گر د انجام یافته است  .این کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده با استفاده
از نمونهگیری در دسترس در مور د  80دختر در سال اول تا چهارم دانشجوی پرستاری که مبتال
به دیسمنوره اولیه بودن د در شهر تهران در سالهای  1395انجام یافته است .معیارهای ورو د به
مطالعه شامل :تشخیص دیسمنوره اولیه ،سن  18-23سال ،توانایی انجام تمرینات روزانه به مدت
 20دقیقه بود .بیماران به طور تصادفی به دو گروه آزمون و شاه د تقسیم شدند .ابتدا در د بیماران
در دو گروه با مقیاس دیداری سنجش در د (  ) VASاندازهگیری و آموزش آرامسازی در گروه آزمون
روزانه دو بار و هربار 20دقیقه طی سه ماه متوالی انجام ش د در گروه شاه د تنها مراقبتهای معمول
انجام گرفت .سپس در د بیماران در دو گروه بع د از  8هفته مج د دا ً بررسی شد .دا دهها با استفاده از
آزمونهای تیزوجی و مستقل در نرمافزار  16.SPSS vانجام یافت .آرامسازی بر کاهش در د زنان
مبتال به دیسمنوره تأثیر معناداری داشت ( .)0.05<Pبه طوری که در گروه آزمون میانگین شدت
در د بیماران از  4/70 ± 2/1به 3/95 ± 2/2کاهش یافت و در گروه شاه د میانگین شدت در د از 1/96
 5/83 ±به  5/71 ± 2/09تغییر یافت که از نظر آماری معنادار نبو د ( . ) p =0/292با توجه به تأثیر
آرامسازی پیشرونده عضالنی بر کاهش دیسمنوره اولیه در زنان مور د بررسی و هزینه کم ،ایمنی و
سادگی آن ،این اقدام می توان د به عنوان یک درمان جایگزین درمان های طبی برای کاهش دیسمنوره
مور د استفاده قرار گیر د .
دیسمنوره ،آرام سازی پیشرونده عضالنی ،کارآزمایی بالینی تصادفی		
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The Prevalence of Posttraumatic Stress Disorder Following
Childbirth and Its Predictors in Iranian Women
رویا احمدنژاد
r.ahmadnejad98@gmail.com
;".Considering the adverse implications of PTSD after childbirth and given its high
prevalence in Iran along with the different statistics being reported about
different regions of Iran (1739%-) this study was conducted in a different Iranian
local with the aim of evaluating the prevalence of PTSD and its socio-demographic
and obstetrical predictors noting that the most latest studies on the prevalence
of PTSD in Iranian setting were the two investigations that reported the
prevalence in 5 years ago. It helps to women’s healthcare providers especially
the midwives to design precise future interventions to promote the psychological
health of women in postpartum period.";"This cross-sectional study was
performed from April 2017 to November 2017 on the 365 postpartum women
who referred to healthcare centers and had recent childbirth 1016- weeks
before the initiation of the study in Baneh City Kurdistan province Iran. The
inclusion criteria were: 1835- years of age childbirth in 3842-nd week of gestation
initiation of sexual relationships over the past one month
delivering a
single child being within the time period of 1016-th weeks after the childbirth
being literate. The exclusion criteria were: having a child with known abnormalities
any acute or chronic disease during the pregnancy
marital
divorce
(emotional divorce or complete divorce) history of infertility before the recent
pregnancy death of the child after the childbirth for any reason death of one of
the first-degree relatives history of psychotic disease or any acute and chronic
disease as expressed by the patient or based on the health records and
emergency cesarean childbirth. Sample size The sample size was considered to
be 365 participants according to the study by Vijeh et al. (Vizeh M et al. 2012) on
PTSD following childbirth in Iran by considering P=39% z=1.96 and d=0.05 using
the proportion estimation formula. Sampling The study was approved and
coded by the Ethical Committee of Tabriz University of Medical Sciences (Code:
IR.TBZMED.REC.1395.1293). Sampling was performed in in randomized way in
Baneh healthcare centers. For this purpose first out of all of the healthcare
centers and sub-centers including four healthcare centers and six healthcare
sub-centers
according to available demographics in each center or subcenters (the number of women who give birth under the coverage of each center
or sub-center) the suitable sample size for each center (considering the main
sample size of 365) was calculated and determined in separate manner. Then
the list of women who had given birth under the support of each center was
provided. Then the subjects were arranged based on numbers in the list for

)سالمت زنان و خانواده ( زنان و مامایی

گرایم داشت روز میل ازدواج
1398  مرداد12  تا10

158

randomly selection and they were entered into the study if they met the inclusion
criteria. However if they did not meet the inclusion criteria or not available or
were not willing to participate the next person was chosen randomly. First of all
the samples were evaluated in terms of basic information as well as inclusion
and exclusion criteria. If they qualified then they would be provided by some
information about the research objective procedure and information
confidentiality and they would invited to participate. In case of agreement
informed consent was obtained. In this study 365 postpartum women in the 1016 weeks after the childbirth qualifying the inclusion criteria completed the
socio-demographic and obstetrics characteristics questionnaire as well as the
PTSD symptom scale I. It should be noted that since vaccination of children is
carried out only in healthcare centers almost all Iranian women are referred to
healthcare centers after delivery and have health records. Data collection
instruments The data collection tools included socio-demographic and obstetrics
characteristics questionnaires along with PTSD symptom scale I (PSS- I). The
socio-demographic characteristics questionnaire included questions about age
spouse age woman and spouse education and occupation
income level
and employment. The obstetrics characteristics questionnaire included
information about desired route of delivery type of recent delivery gravidity
parity live children deliberate pregnancy by woman and spouse place of
childbirth Perpetrators of childbirth problems and complications following
childbirth pregnancy complications and history of hospitalization during
pregnancy. PSS-I includes 17 questions covering exactly all criteria of the fourth
diagnostic and statistical manual of psychological disorders (DSM-IV) to diagnose
PTSD. It classifies the intensity of symptoms of each criterion according to Likert
scale. The symptoms mentioned for this disorder include re-experience
symptoms (four questions) avoidance symptoms (seven questions) and arousal
symptoms (six questions). If one or more re-experience symptoms as well as
three or more avoidance symptoms and two or more arousal symptoms are
present it would be diagnosed as PTSD. The scores are between 051-. There is no
cut-off for this questionnaire (Foa. Cashman. Jaycox. & Perry. 1997). Mirzamani
et al. surveyed the psychometric properties of the Persian version of the PSS-I in
Iranian PTSD patients. The Cronbach alpha of the Iranian version was reported
to be 0.88 and the kappa-coefficient calculated by test-retest method was 1
(Mirzamani M Mohammadi M & Besharat M 2006). The questionnaires were
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completed by the participants themselves and for each participant the researcher
guidance was provided. If any problem existed in completion of the questionnaires
the explanations were presented by the researcher via interview. For
confidentiality of information a code was allocated for each questionnaire and
the names remained blind.. Content and face validity were utilized to demonstrate
the validity. For this the questionnaires were provided for 10 faculty members.
After they gave opinions the necessary modifications were made on the tools
according to the feedback. Moreover by performing pretest and posttest on 30
participants within a two-week interval the reliability was determined in terms
of replicability and internal consistency (Cronbach alpha coefficient). The
Cronbach alpha of the instrument was 0.95 and ICC (Confidence Interval 95%)
was 0.94 (0.910.97-). Data analysis The data were analyzed by SPSS Software
(version 21). For socio-demographic and obstetrics characteristics the descriptive
statistics including frequency percentage mean and standard deviation were
provided. Data normality was examined by skewness and kurtosis. To determine
the relationship between PTSD and all its dimensions with socio-demographic
and obstetrics characteristics in bivariate analysis independent t and one-way
ANOVA analysis tests were used. To control the confounding variables and to
estimate the magnitude of independent variables effect (socio-demographic
and obstetrics variables) on the dependent variable (PTSD following childbirth)
multivariate linear regression with backward strategy was implemented. The
independent variables whose p-value was less than 0.1 in the bivariate test were
entered into the model. Before the multivariate analysis regression presumptions
including data normality homogeneity of data variance collinearity of outlier
data and data independence were investigated. P<0.05 was considered to be
significant.";"The present study was performed from April 2017 to November
2017. From those who had health records in healthcare centers and experiencing
their 1016- weeks of postpartum period 526 subjects were surveyed in terms of
eligibility criteria. Finally365 eligible women were participated in the study.
Participation rate was 69% in this study. The mean ±standard deviation) SD) of
women’s age was 28.0 ±4.3 and the age of their spouses was 32.95.5±. About
half of the women (46.6%) and their spouses (45.7%) had diploma higher
education. Most of the participants (94.5%) were housewives and over half of
the women (56%) reported the monthly income to be sufficient. Only 0.5%
reported the history of infertility before this pregnancy. Most of the pregnancies
were deliberate on behalf of both the woman (73.5%) and her spouse (75.1%).
The mean ±SD± of gravidity was 1.9 ±1.0. The number of live children was
1.80.9±± and parity was 1.8 ±0.9. More than two thirds of women (67.6%)
desired to give birth to their babies through vaginal delivery however only more
than half of the childbirths (59.9%) were vaginal. More than half of the women
(51.5%) had their childbirth in governmental hospitals with 50.4% of the births
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being performed by obstetricians. Prenatal care was provided more than eight
times for most of the women (64.7%) when they were pregnant. The mean± SD
score of PTSD was 13.6 ±10.9 from the attainable score of 051-. The mean± SD
score about the dimension of re-experiencing symptoms was 3.5 ±3.1 within
012- about dimension of avoidance symptoms it was 5.1 ±: 4.9 within 012- and
about dimension of arousal symptoms was 4.93.4± within 018- (Table 3). Based
on the percentage the maximum score was related to the dimension of reexperiencing symptoms while the minimum was for avoidance symptoms.
According to self-report questionnaire in postpartum women the prevalence of
PTSD was 47.7% in this study. The relationship between socio-demographic and
obstetrics characteristics with PTSD following childbirth and according to
bivariate tests are provided in Tables 1 and 2 based (independent t and one-way
ANOVA tests). In terms of socio-demographic characteristics only monthly
income had a relationship with the total score of PTSD. The mean± SD score of
PTSD was 16.8 ±7.9 in women with inadequate income which was significantly
different from the others (p<0.005) .Considering obstetrics characteristics a
significant relationship was observed between gravidity parity number of
children type of pregnancy according to the woman and spouse desired route
of delivery and type of recent delivery with the total score of PTSD (p<0.05)
(Table 2). So that the highest mean± SD score of PTSD was indicated among
women who were in 23-th gravidity (14.9 (12.1)) 23-th parity (15.1 (11.9)) the
number of children was 2±12.5 15.9( 3-) had unintended pregnancy according
to their and spouses (16.5 ±11.0) their desired route of delivery was cesarean
(16.6 ±11.0) and the type of delivery was vaginal with instrument ( 25.017.1±) .
To investigate the socio-demographic and obstetrics predictors of PTSD the
variables of monthly income gravidity number of childbirth type of pregnancy
(deliberate/ indelibrate) number of live children desired route of delivery and
type of recent delivery were entered into the multivariate linear regression
model through backward strategy with p<0.1. Further the variables of income
number of live children desired route of delivery and type of recent delivery
were able to predict 35% of the variance of PTSD. PTSD following childbirth was
highly prevalent among the participating women. Considering the prevalence
and given its negative consequences efficient interventions must be designed by
taking into the consideration the relevant socio-demographic and obstetrics
determinants to improve childbirth experience and prevent PTSD by conducting
and promoting post-childbirth supports. It is recommended that mothers must
be be highly screened and monitored by healthcare providers (especially
midwives) in the follow-ups after childbirth.
"Childbirth psychological trauma prevalence posttraumatic stress disorder
predictors"
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بررسی مشارکت مردان در مراقبت هاي بارداري و زايمان
مهری کلهر
mkalhor20@gmail.com

ارتقاي مشارکت مردان در امر بارداری و زایمان اخيرا مور د توجه زيادي قرار گرفته است و از مولفه
هاي مهم سياست هاي سالمت باروري است .مطالعه حاضر با هدف بررسی مشارکت مردان در
مراقبت هاي بارداري و زايمان انجام شد .مطالعه به صورت مطالعه مروری بر روی چندین مقاله
در بین سال های  2010تا  2019انجام شد .بررسی در ژورنال و پایگاه های اطالعاتی pubmed
 elsiver proqust willy spinger google scular scincedirectبا کلی د واژ هایی
مانن د مشارکت ،مردان و مراقبت هاي بارداري و زايمان انجام شد .نتایج به صورت سیتماتیک تحلیل
و درجه بندی شدند .نتایج نشان دا د مشارکت مردان دارای ابعا د مختلفی می باشد .برخی مطالعات
نشان دادن د که مشارکت مردان دارای تفاوت آماری معنی داری در پیامدهای باردرای نبوده است اما
موجب همکاری ،مشارکت و حمایت بیشتر مردان در دوره بع د از زایمان شده است .برخی مطالعات
دیگر نشان دا د که مشارکت مردان در مراقبت هاي دوران بارداري اثرات مثبتی بر پیام د مادر و
کودك داشته است .از دیدگاه زنان ،مشارکت مردان باعث افزايش عشق و حمايت روحی در طول
زایمان می گر دد .عواملی که بر مشارکت مردان اثر مثبت دار د شامل چندحاملگی ،تمايل مردان،
آموزش مردان و افزايش سن مر د و کسب تجربه می باشد .همچنین مشارکت مردان باعث درک بهتر
وقايع حاملگي و زايمان و کاهش در د زايمان می شد .همچنین از مهم ترين موانع مشارکت مردان،
عدم تمايل مردان به حضور در اتاق مامايي و زایمان ،کمبو د آموزش و آگاهی ،عوامل فرهنگی و عرفی،
محيط زنانه مراکز و عدم استقبال از مردان در مراکز است .به نظر می رس د مشارکت فعال مردان در
امر بارداری و زایمان باعث ارتقاء سالمت مادران ،فرزندان و خانواده می گر د د و تغيير در سياست های
مراکز ارائه خدمات و فراهم آوردن عوامل تسهیل کننده این امر ،بسیار ضروری می باشد.
						
مشارکت ،مردان و مراقبت هاي بارداري و زايمان
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بررسی رابطه فرسودگی شغلی و هوش معنوی در ماماهای شاغل در
بیمارستان و مراکز بهداشتی -درمانی شهر سبزوار
زهرا زارع*
zare1984@yahoo.com

توجه به ماماها و سالمت جسم و روان آنها برای افزایش کیفیت خدمات و حفظ نیروی کار ضروری
است.فرسودگی شغلی از عوامل موثر بر سالمت روان و عملکر د افرا د می باشد .هدف این مطالعه
بررسی میزان فرسودگی شغلی در ماماهای شاغل و ارتباط آن با هوش معنوی بود .این مطالعه
مقطعی در سال 1397برروی کلیه ماماهای شاغل در بیمارستان و مراکز بهداشتی درمانی شهر
سبزوار به روش سرشماری انجام شد .ابزار گرداوری اطالعات پرسشنامه اطالعات دموگرافیک ،مقیاس
سنجش فرسودگی شغلی مسلش و هوش معنوی کینگ بود.آنالیز داده هــا بــا اســتفاده از نــرم
افــزار( spssنسخه)17و آزمونهای توصیفی و همبستگی پیرسون و اسپیرمن ،من ویتنی و کای
اسکوئر انجام شد.سطح معناداری کمتر از  0/05در نظر گرفته شد";".نمره فرسودگی شغلی در کلیه
ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی و بیمارستان  41/81±17/47و هوش معنوی  67/88 10±/73بود.
بین فرسودگی شغلی و هوش معنوی ارتباط معناداری وجو د نداشت( .)=0p/06فرسودگی شغلی با
سن( )=0r/۰p= ،16/۰2و سابقه کاری( )=0r/۰p=،26/001ارتباط مستقیم و معنادار و با رضایت از
درآمد( )=0-r/۰p=،19/01و رضایت شغلی( )=0-r/0p ، 46/001ارتباط معکوس و معناداری داشت.
میزان فرسودگی شغلی در پرسنل رسمی بیشتر بود( .)=0p/01فرسودگی ماماهای مور د مطالعه در
ح د متوسط بو د و بین فرسودگی شغلی و هوش معنوی رابطه معناداری وجو د نداشت .با توجه به
اهمیت حرفه مامایی در حوزه سالمت و ارتقاء کیفیت خدمات بالینی ،اتخاذ تدابیری جهت کاهش
فرسودگی شغلی همانن د کاهش فشار های ناشی از کار ،بهبو د شرایط کاری و تعدیل نیرو ضروری
بنظر می رسد.
		
فرسودگی شغلی ،هوش معنوی ،ماما

مربی گروه مامایی ،دانشکده علوم پزشکی نیشابور ،نیشابور ،ایران.
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بررسی تأثیر کپسول بهارنارنج بر افسردگی زنان در دوره پس از زایمان
زهرا زارع ،*1محمدرضا شگرف نخعی* ،2بهاره امین* ،3فاطمه نقابی* ،4سمیرا یزدانی*،4
زینب بیدل*5
zare1984@yahoo.com

مقدمه:افسردگی پس از زایمان از شایع ترین مشکالت بهداشت عمومی در اولین سال بع د از زایمان
محسوب می شود .خلق افسرده ،احساس گناه ،از دست دادن اشتها و اختالل خواب برخی از عالیم
این اختالل است .افسردگی می توان د مشكالت جدي براي كودك ،مادر و خانواده ايجا د كند .مطالعه
حاضر با هدف تعیین تاثیرکپسول بهارنارنج بر افسردگی زنان در دوره پس از زایمان انجام شد .روش
کار :این مطالعه یک کارآزمایی دو سوکور ،تصادفی و کنترل شده با پالسبو بو د که بر روی  49مادر
مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام شد .شرکت کنندگان
نمره بین  14تا  28از پرسشنامه استاندار د افسردگی بک( )BDI-IIداشتن د سپس افسردگی آنان
توسط مصاحبه با روانپزشک تایی د شد .سپس به طور تصادفی به دو گروه مداخله (بهارنارنج 500
میلی گرم /دو بار در روز +فلوکستین  20میلی گرم روزانه) و گروه کنترل (فلوکستین  20میلی گرم
روزانه به اضافه پالسبو) تقسیم شدند .درمان در هفته  8پس از زایمان آغاز ش د و به مدت  8هفته
ادامه یافت .داده ها با استفاده از آمار توصیفی ،آزمونهای کاي اسکوئر ،تی و من ویتنی آنالیز شد.
یافته ها :میانگین نمره افسردگی بع د از مداخله درگروه بهارنارنج و کنترل به ترتیب  9/2±4/02و
17/12±3/56بو د که بین دو گروه اختالف آماری معناداری وجو د داشت(.)p>0/001همچنین بع د از
مداخله 62%/5 ،از گروه بهارنارنج و تنها  4%از گروه کنترل فاق د افسردگی پس از زایمان بودند .نتیجه
گیری :کپسول بهارنارنج می توان د بعنوان یک مکمل در درمان افسردگی پس از زایمان استفاده گر دد.
					
کلی د واژه :بهارنارنج ،افسردگی پس از زایمان ،گیاهان دارویی
										

.1مربی گروه مامایی ،دانشکده علوم پزشکی نیشابور ،نیشابور ،ایران
 .2استادیار گروه روانپزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،سبزوار ،ایران
 .3استادیار فارماکولوژی ،مرکز تحقیقات سلولی و مولوکولی ،گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی،
دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،سبزوار ،ایران
 .4کارشناس مامایی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،سبزوار ،ایران
-5کارشناس ارشد اپیدمیولوژی ،مرکز تحقیقات متاآنالیز ،دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه،
تربت حیدریه  ،ایران
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Comparison of the effect of vaginal capsule of evening
primrose oil and misoprostol on cervical ripening of
nulliparous women with post-term pregnancy: A clinical Trial
سوما بهمنی
soma.bahmani25@gmail.com
The rates of perinatal mortality and neonatal morbidity are higher for post-term
pregnancies than for term pregnancies. The present study was conducted to
compare the effect of vaginal capsule of evening primrose oil and misoprostol on
cervical ripening of nulliparous women with post-term pregnancy";"This one-blind
randomized trial conducted on 130 pregnant women with post-term pregnancy
visiting to the labor ward of Sanandaj Besat Hospital. Samples were divided into
two groups of intervention and control with the randomized allocation method.
The intervention group received 500 mg vaginal evening primrose capsule and 25
micrograms of sublingual misoprostol and the control group received a placebovaginal capsule and 25 micrograms of misoprostol sublingually. Data collecting
tools include: demographic spesifications questionnaire and Bishop Checklist.
Data was analyzed by SPSS software version 15 and by using Chi-square T-test
one-way ANOVA test. The results showed that the mean bishop scores of the
subjects in the intervention group were significantly higher than the control
group (p <0.05). There was no significant difference in uterine contractions
fetal heart rate and vital signs between two groups (p> 0.05). The results of
the present study showed that vaginal capsule of evening primrose oil with
misoprostol on the cervical ripening in post-term pregnancies was more effective
than misoprostol alone.
"Vaginal evening primrose oil Misoprostol Cervical ripening Post-term pregnancy
Bishop score"										
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ت های مرتبط با آن در زنان باردار
بررسی شیوع دیابت بارداری و عل 
شهر شیراز
آمنه مرزبان
amenemarzban@yahoo.com

شایع ترین اختالل متابولیک دوران حاملگی دیابت است .این مطالعه با هدف تعیین شیوع دیابت
بارداری و علتهای مرتبط با آن در زنان باردار شهر شیراز صورت گرفت .این مطالعه از نوع توصیفی-
تحلیلی است 550.زن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر شیراز در سال  1398به
صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند .اطالعات با مراجعه به پرونده های بهداشتی
آنان جمع آوری داده ها شد .داده ها با استفاده از نرم¬افزار آماری  spssنسخه  24و آزمون¬های
کای اسکوئر ،تی مستقل و رگرسیون لجستیک در سطح معناداری  0/05مور د تجزیه و تحلیل شد.
شیوع دیابت بارداری در مطالعه حاضر  25درص د بود .مادران دیابتی تعدا د حاملگی های بیشتر،
قدی کوتاه تر ،میانگین وزن و نمایه ی توده ی بدنی باالتری نسبت به مادران غیر دیابتی داشتند.
رابطه آماری معناداری بین ابتال به دیابت بارداری با سن ،سطح تحصیالت ،قد ،وزن ،شاخص توده ی
بدنی( )BMIوجو د داشت .باتوجه به شیوع باالی دیابت بارداری در شهر شیراز نسبت به سایر مناطق
کشور ،انجام غربالگری همگانی برای کلیه زنان حامله نسبت به غربالگری انتخابی برتری داشته و
لزوم انجام آن در این شهر ضروری به نظر می رسد
دیابت بارداری؛ علتهای مرتبط؛ شیراز؛ مراکز بهداشتی درمانی
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Postpartum Maternal Mortality and Pulmonary Embolism
ندا دودانگه باالخانی
neda.dod@gmail.com
"Pregnancy and postpartum are very high-risk periods for venous
thromboembolism events assesssment patient case";"The patient was a 33-yearold 158 cm and 70.5 kg 2gravida on the sixth day of the 40th week of pregnancy
and she was hospitalized on the7 day before vaginal delivery for GDM. vital
signs were normal at the time of hospitalization The results of the blood test and
urinalysis during hospitalization were all normal. Only sign of the patient during
the hospitlized was pale.Unfortunately the patient 3days after discharge referrd
to the health facility with dyspnea and died";"The diagnosis of PE was confirmed
by autopsy. The maternal mortality of PE during pregnancy and postpartum
period is quite high. Whenever there is any doubt objective examinations for
PE should be started early in order to strive for the chances of the anticoagulant
therapy";"Maternal Mortality Embolism "
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تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر درک از بیماری بر استرس درک شده
زنان مبتال به دیابت بارداری
دکتر نسیم بهرامی
nbahrami87@gmail.com

بارداری و زایمان یکی از مهم ترین رخدادهای زندگی زنان است و ممکن است عوارض قابل توجهی بر
باشد که از میان آنها می توان به دیابت بارداری اشاره نمود .بارداری و دیابت ناشی
زندگی زنان داشته 
(مانند ماکروزومی ،پره اکالمپسی ،سزارین ،چاقی ،بیماری

تواند عالوه بر پیامدهای جسمی
از آن می 
قلبی عروقی) با پیامدهای روانی همچون استرس و اضطراب همراه باشد .شناخت درک از بیماری
کنندهای در ارتقای رفتارهای بهداشتی بیماران دارد .لذا مطالعه حاضر با هدف تأثیر
ارزش پیشگویی 
مداخله آموزشی مبتنی بر درک از بیماری بر استرس درک شده زنان مبتال به دیابت بارداری انجام
شد .این مطالعه یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده شاهددار بود .نمونه ها از میان زنان مبتال
به دیابت بارداری و بستری در بخش پره ناتال بیمارستان الزهرا شهر رشت از هفته  24حاملگی و
اسفند  96تا شهریور  97انتخاب

تأیید قطعی دیابت از طریق تست تحمل گلوکز در بازه زمانی
با 
ورود انتخاب و با استفاده از روش بلوک بندی چهارتایی در دو
شدند .بیماران بر اساس معیارهای 
گروه کنترل(  40نفر) و آزمون( 40نفر) قرار داده شدند .داده ها با استفاده از پرسشنامه دموگرافیک
بعد از اجرای مداخله و یک ماه پس
و پرسشنامه استرس درک شده قبل از اجرای مداخله ،بالفاصله 
از اجرای مداخله به روش مصاحبه حضوری تکمیل گردید .در گروه آزمون ،مداخله آموزشی مبتنی بر
درک از بیماری بصورت انفرادی در  3جلسه  60تا  90دقیقه¬ای اجرا شد .در گروه کنترل ،زنان تنها
مراقبت روتین بیمارستان را دریافت کردند .داده ها با استفاده از آزمون توصیفی ((میانگین و انحراف
اد و درصد) و آزمون تحلیلی (تی مستقل ،کای اسکوئر و آنالیز واریانس با اندازه گیری
معیار؛ تعد 
اد که قبل از مداخله
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج نشان د 
مکرر) در نرم افزار  spssنسخه  23
وجود نداشت ،بالفاصله پس از مداخله
شد دو گروه تفاوت آماری معناداری 
بین نمرات استرس درک 
نمرات استرس درک شده در گروه کنترل نسبت به گروه آزمون افزایش یافته است ،عالوه بر این ،یک
ماه پس از مداخله نیز نمرات در گروه آزمون به طور معناداری نسبت به گروه کنترل کاهش یافته
اد که مداخله آموزشی مبتنی بر درک از بیماری بر استرس درک
است .نتیجه مطالعه حاضر نشان د 
شده زنان مبتال به دیابت بارداری مؤثر است .لذا انجام این مداخله در زنان مبتال به دیابت بارداری به
منظور کاهش میزان استرس در آن ها توصیه می شود.
						
دیابت بارداری ،استرس درک شده ،درک از بیماری
						

168

سالمت زنان و خانواده ( زنان و مامایی)

گرایم داشت روز میل ازدواج
 10تا  12مرداد 1398

ترس از زایمان ،خستگی و بهزیستی در زنان باردار

فاطمه برزوئی
borzoee75026@yahoo.com

ترس از زایمان حالتی ناخوشاین د و رایج است و عواطف زنان باردار را به طور منفی درگیر می کن د
و رون د تغییرات طبیعی جسمی و روانی این دوران را تحت الشعاع قرار می دهد .این پژوهش به
منظور بررسی ارتباط ترس از زایمان با شدت خستگی و سطح بهزیستی روان در زنان باردار انجام
گرفت .مطالعه حاضر از نوع توصیفی مقطعی و طرح آن همبستگی است که  525نفر از زنان باردار
مور د بررسی قرار گرفتند .ابزارهای گردآوری داده ها شامل فرم مشخصات دموگرافیک ،پرسشنامه
ترس از زایمان ویجما ،شاخص بهزیستی پنج سوالی سازمان بهداشت و ابزار سنجش چندبعدی
خستگی بودند .داده ها با نرم افزار  SPSSنسخه  16و استفاده از روش های آمار توصیفی و آزمون
های تی مستقل و همبستگی پیرسون ،توصیف و تجزیه و تحلیل شد .میانگین سنی واحدهای
پژوهش  27/3±5/5بود19 .درص د واحدهای پژوهش نمره باالی  85و  6درص د افرا د نمره بیشتر از
 100از پرسشنامه ترس از زایمان ویجیما کسب کرده بودن د و  24/8درص د زنان نمره کمتر از  50از
پرسشنامه بهزیستی بدست آورده بودند .میانگین و انحراف معیار شاخص خستگی در زنان شرکت
کننده در این مطالعه  20/3±12/7بود .ترس از زایمان با خستگی همبستگی مثبت ( )= r 0/235و
با بهزیستی همبستگی معکوس ( )= r 0/310و معناداری ( )05.<Pنشان داد .بحث و نتیجه گیری:
زنان در طول بارداری ترس از زایمان را با شدت های مختلف تجربه می کنند .حمایت روانی از زنان
باردار را توصیه می نمایند .همچنین استفاده از تکنیک های روان شناختی به منظور کاهش ترس از
زایمان پیشنها د می شود.
ترس ،خستگی ،بهزیستی ،بارداری ،زایمان
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بررسی وضعیت تغذیه مادران باردار مراجعه کننده به مراکز
بهداشتی درمانی شهر یزد در سال 1397
سجاد بهاری نی
sajjadbahari98@gmail.com

بارداري از دوره هاي ويژه در زندگي مادران است كه با افزايش نيازهاي تغذيه اي همراه است .تغذيه
مادر با موفقيت او در بارداري ،زايمان و مراقبت از سالمت ،رش د و پرورش جنين رابطه دارد .دريافت
انواع موا د غذايي به ميزان مناسب جهت تأمين نيازهاي مادر و جنين ضروري است .هدف از انجام
این پژوهش بررسی وضعیت تغذیه مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر یزد
در سال  1397بود .این مطالعه توصيفي  -مقطعي بود .گروه هدف  389نفر از زنان باردار مراجعه
کننده به  6مرکز بهداشتی درمانی شهر یز د بودند .انتخاب زنان باردار به روش سهمیه ای انجام شد.
ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بسام د خوراک ( )FFQبود .این ابزار مناسب ترین روش ارزیابی
برنامه غذایی در طوالنی مدت است .با توجه به اینکه اعتبار این پرسش نامه به خصوصیات ساختاری-
جمعیتی بستگی دار د و به علت تغییرات زیا د در فرهنگ غذایی جمعیت های مختلف ،پایایی و روایی
آن مج ددا بررسی شد .روایی این پرسشنامه توسط اعضای هیئت علمی تأیی د ش د و ضریب آلفای
کرونباخ  84%محاسبه گردید .تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار  SPSSانجام شد .در 87/54
درص د از زنان باردار ،مصرف میوه ها و سبزیجات کمتر از میزان مور د نیاز بود .در  34/69از زنان
باردار مصرف نان و غالت کمتر از میزان مور د نیاز بود .مصرف شیر و لبنیات در  98/65از زنان باردار
بیشتر از میزان مور د نیاز بود .مصرف گوشت ،حبوبات و تخم مرغ در  45/72از زنان باردار کمتر از
میزان مور د نیاز بود .پیشنها د می شو د مراکز بهداشتی درمانی در هنگام مراجعه مادران باردار برنامه
های غذایی مادران را کنترل نموده و نظارت های الزم را به عمل آورند .همچنین این مراکز باید
آموزش های الزم را به صورت برگزاری کارگاه ،مشاوره ،بروشور ،پمفلت و ...ارائه نمایند .با توجه به
اینکه اکثر مادرانی که در این پژوهش شرکت کرده بودن د از خانواده های کم درآم د بودن د الزم است
سازمان های مرتبط حمایت های مالی الزم را انجام دهن د و بسته های غذایی مناسبی را در اختیار
این مادران قرار دهند.
تغذیه ،مادران باردار ،مراکز بهداشتی درمانی 							
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Fatigue in Pregnancy and Associated Factors

فروغ السادات مرتضوی
frmortazavi@yahoo.com
Fatigue is a common discomfort during pregnancy and it may contribute to
the experience of severe labor pain and postpartum depression. We aimed to
translate and validate the Multidimensional Assessment of Fatigue (MAF) Scale
in a sample of Iranian pregnant women. We also investigated the association of
demographic obstetric and psychosocial variables with maternal fatigue.";"We
translated the English version of the scale into Farsi and assessed the content
validity of the scale. Five hundred and eighty two women referring to health
centers from January to June 2016 completed the Farsi MAF and the Farsi WHO5 well-being index (WHO-5). We examined the construct validity and the internal
consistency of the scale by exploratory factor analysis (EFA) and Cronbach’s
alpha coefficient. ";"The mean of the Global Fatigue Index (GFI) was 20.3312.7±.
A moderate negative correlation (r = - 0.35 p<0.001) between the scores of the
Farsi MAF and the Farsi WHO-5 was found. Women who received a high level
of support from their husbands those who were satisfied with their marital
relationship and women with a well-being score > 50 reported a lower level of
fatigue than that of the other groups.";"The scale is valid and reliable and can
be used to measure fatigue in pregnant women and to evaluate interventions
affecting the level of fatigue in pregnant women. Interventions to promote
marital satisfaction and women’s well-being status are recommended .
"Fatigue Parturition Pregnancy Psychometric
Validation Studies
Reliability Assessment"			
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د آوری در
بررسی وضعیت موجو د مشاوره باروری سالم و فرزن 
دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 2018
معصومه انصاری
M.Ansari411@yahoo.com

مقدمه مشاوره فرزندآوری از جمله اقداماتی است که در راستای اجرایی سازی سیاست های کلی
جمعیت از سال  ۱۳۹۳در سیستم ارائه خدمت ادغام شده است ،در این برنامه به زوجین بدون
فرزند ،زوجین تک فرزن د و زوجینی که تعدا د فرزندان آن ها در حال حاضر از تعدا د دلخواه فرزندان
آنها کمتر است ،خدمت مشاوره فرزندآوری ارائه این مطالعه با هدف بررسی وضعیت موجو د مشاوره
باروری سالم و فرزن د آوری در دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال  2018انجام گرفته است .روش کار
اطالعات مربوط به مشاوره باروری سالم و فرزن د آوری در سال  96از سامانه سیب استخراج و مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .یافته ها براساس اطالعات ثبت شده تعدا د  73868نفر خانم واجد
شرایط مشاوره برای فرزن د آوری وجو د دار د که تعدا د  4349نفر یعنی  5.88درص د ازنظر ناباروری
و مشاوره فرزن د آوری نیاز به بررسی دار د و  1262نفر یعنی  1.70درصد ،احتمال ناباروری ثانویه
وجو د داردوتعدا د  64نفریعنی  0.08درصد ،نیاز به بررسی بیشتر دارند .بحث و نتیجه گیری با
توجه به اهمیت تشخیص زودرس اختالالت ناباروری در ارجاع و درمان به هنگام این مشکالت ،برنامه
شناسایی زودرس زوجین در معرض احتمال ناباروری وآموزش زوجین در خصوص اندومتریوز و سن
و ناباروری و ...جهت افزایش آگاهی آنها از قابل پیشگیری بودن برخی ناباروری ها و همچنین آموزش
آنها درخصوص پیامدها و عواقب تک فرزندی با هدف تشویق زوجین به پرهیز از تک فرزندی نسبت
به اجرای موفق برنامه باروری سالم و فرزن د آوری اقدام نمو د .
کلمات کلیدی  -مشاوره باروری  -فرزن د آوری  -تبریز 						
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تبیین ابعا د نگرش زنان مبتال به ایدز به بارداری در زنان مراجعه
کننده به کلینیک ها ی مثلثی شهر همدان :یک مطالعه کیفی
خدایار عشوندی * 1سیده زهرا معصومی * 2سامره قلیچ خانی * 3یاسر مرادی کاروانسرا
( sa.ghelichkhani@gmail.com (S. Gh

نتایج پژوهشها بیانگر آن است که زنان سهم قابلتوجهی از افرا د مبتال به ایدز را در جهان به خو د
اختصاص داده و باروری آنان بهعنوان یکی از مهمترین علل تأثیرگذار بر شاخصهای ذهنی سالمتی
دارای اهمیت فراوان است .این مطالعه با هدف تبیین نگرش زنان مبتال به ایدز به بارداری در بیماران
مراجعهکننده به کلینیکهای مثلثی شهر همدان صورت گرفت .این مطالعه کیفی با استفاده از روش
تحلیل محتوا از بهمنماه سال  1395تا خردادماه سال  1396در کلینیکهای مثلثی شهر همدان در
کشور ایران انجام شد .انتخاب مشارکتکنندگان در این مطالعه به روش هدفمن د بود؛ بدینصورت که
 12نفر از زنان مبتال به ایدز وار د مطالعه شدند .پس از توضیح اهداف پژوهش و اخذ رضایت آگاهانه از
هرکدام از مشارکتکنندگان ،مصاحبه نیمه ساختاریافته فردی با هریک از مشارکتکنندگان صورت
گرفت .جهت استخراج مفاهیم از تجزیهوتحلیل محتوا استفاده شد .بر اساس یافتههای ب هدستآمده
از تحلیل دا دهها درنهایت دو مضمون ""عدم تمایل به بارداری"" با چهار زیر مضمون و ""تمایل به
بارداری"" با یک زیر مضمون شناسایی و استخراج ش د  .نتایج ب هدستآمده از این مطالعه بر ضرورت
توسعه خدمات بهداشت باروری زنان مبتال به ایدز و رعایت حقوق بهداشت باروری این افرا د تأکید
مینماید.
						
نگرش ،بارداری ،زنان مبتال به ایدز ،مطالعه کیفی
											
										

 -1مرکز تحقیقات مراقبت از مادر و کودک ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
د مشاوره مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،ایران
 -2ارش 
 -3مرکز بیماریهای مزمن (مراقبت در منزل) ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم
پزشکی همدان  ،ایران
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بررسی تاثیر مراقبت کانگورویی بر وضعیت سالمت روان زنان در
دوره پس از زایمان :مرور سیستماتیک
فاطمه مهدی پور
fatemehmahdipor78@gmail.com

اغلب تحقیقات با محوریت تاثیر مراقبت مادرانه آغوشی بر وضعیت جسمی نوزا د انجام شده است
و در اندک پژوهشهایی مادران دارای نوزا د نارس به عنوان جامعه هدف بوده اند .مطالعه حاضر با
هدف تعیین تاثیر مراقبت کانگورویی بر وضعیت سالمت روان زنان در دوره پس از زایمان انجام
گرفت .در این مطالعه ،مروری جامع با استفاده از پایگاههای Pubmed Google Scholar
 SID Iranmedexاز سال  2000تا  2018انجام گرفت و مقاالت فارسی و انگلیسی زبان
بررسی شدند .کلمات کلیدی انگلیسی شامل contact skin to skin، kangaroo mother
 care، mental health، depression،anxiety، stressو  postpartum bluesو کلمات
کلیدی فارسی شامل تماس پوستی ،مراقبت کانگورویی ،سالمت روان ،افسردگی ،اضطراب ،اندوه بعد
از زایمان و استرس بود .مرور نتایج مطالعات نشان دا د که مراقبت مادرانه آغوشی نقش مهمی در
تغییرات خلقی و کاهش افسردگی مادران ایفا می کند .تماس پوستی بر اضطراب موقعیتی مادران
بستری در بخش سزارین ،کاهش نشانه های جسمانی ،بی خوابی و اضطراب ،ناکارآمدی اجتماعی و
اختالل افسردگی در مادران دارای نوزا د نارس موثر است .همچنین این روش مراقبتی می توان د باعث
افزایش اعتما د به نفس مادران در مراقبت از نوزا د شود .با توجه به مفی د بودن و بدون هزینه بودن
تماس پوستی به روش کانگورویی ،به منظور بهبو د سالمت مادر و با توجه به سایر فوای د آن ،انجام آن
بع د از زایمان به مادران توصیه می شود.
مراقبت کانگورویی ،سالمت روان ،مرور سیستماتیک
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بررسی وضعیت سالمت روان در مادران باردار و زایمان کرده مراجعه
کننده به مراکز سالمت استان براساس سامانه سیب در استان
آذربایجان شرقی 97
نسرین فرشباف قاسمی راسخ
nfarshbaf@tbzmed.ac.ir

بارداری یک حادثه فیزیولوژیک برای هر خانم محسوب می گر د د و به عنوان یک دوران مهیج و لذت
بخش در زندگی زنان در نظر گرفته شده است .در این زمان تغییرات شگرفی در خلق و خو و جسم
مادر رخ می دهد .این تغییرات استرس های روانی جدیدی را در زندگی فر د ایجا د می کن د و چنانچه
تحت کنترل قرار گیرن د شای د همیشه مضر نبوده و می توانن د مادر باردار را در راه پذیرش تغییرات
آماده تر کنند .تغییراتی خلقی و رفتارهای مرضی مبین نگرانی در پذیرش حاملگی است .لذا این
مطالعه با هدف بررسی وضعیت سالمت روان در مادران باردار مراجعه کننده به مراکز سالمت استان
انجام گرفت .این مطالعه توصیفی-تحلیلی است .داده هادر برنامه نرم افزاری  Excelجمع بندی و
تحلیل شده است انجام روش زایمان در زنان مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی مور د بررسی
قرار گرفت .حدو د  1.7درص د جمعیت استان آذربایجان شرقی را مادران باردار تشکیل می دهند
 70.درص د مادران باردار و  88مادران مراقبت پس از زایمان را در مراکز سالمت دریافت نموده اند.
 60درص د مادران در مراکز سالمت شهری و  40درص د در مراکز روستایی مراقبتهای الزم را دریافت
کردند .حدو د  17درص د مادران در دوران بارداری و  22درص د در پس از زایمان در ارزیابی سالمت
روان نمره  10وباالتر دریافت نموده اند .عدم اطالع یا اطالعات ناقص و غلط در خصوص بارداری و
تغییرات آن می توان د بهداشت روان زن باردار را به مخاطره اندازد .آشفتگی های روانی باعث عدم
توجه کافی مادر به بهداشت دوران بارداری و مراقبت های اولیه ،آشفتگی های روانی باعث عدم توجه
کافی مادر به بهداشت دوران بارداری و مراقبت های اولیه ،تغییر عادت های غذایی ،افزایش خطر
زایمان زودرس ،تول د نوزا د کم وزن و حتی سقط جنین می گر دد .با دریافت مراقبتها و آموزشهای
الزم در دوران بارداری و پس از زایمان با مراجعه به مراکز سالمت می توان براین عوارض غلبه نمود
و سالمت مادرو نوزا د تامین گر دد.
سالمت روان ،مادر باردار ،پس از زایمان ،زایمان کرده 						
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د بعدی بر اساس اصول
"اثر بخشی برنامه مشاوره گروهی چن 
 GATHERبر کیفیت زندگی زنان یائسه جراحی"
فرشته سلیمی مقدم
fr.smoghadam@gmail.com

یائسگی جراحی بدون مقدمه و آمادگی قبلی به یک باره و ناگهانی زنان را وار د فاز یائسگی می
نماید .یائسگی جراحی می توان د کیفیت زندگی زنان را در ابعا د متع د د تحت تاثیر قرار دهد .بنابراین
هدف از این مطالعه ،اثر بخشی برنامه مشاوره گروهی چن د بعدی بر اساس اصول  GATHERبر
کیفیت زندگی زنان یائسه جراحی بوده است .این مطالعه کارآزمایی بالینی از آذر  1۳9۶تا شهریور
 1397در  4مرکز بهداشتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهی د بهشتی انجام شد 78 .مشارکت
کننده واج د شرایط به دوگروه مداخله و کنترل ( هر گروه  39نفر) به روش تصادفی ساده تخصیص
یافتند .در گروه مداخله  6جلسه مشاوره گروهی هفتگی مداوم با میانگین زمانی  90دقیقه با رعایت
اصول  ،GATHERانجام شد .در گروه کنترل مداخله ای انجام نشد .گردآوری داده ها توسط
پرسشنامه کیفیت زندگی یائسگی در  4زمان( =1قبل  =2 ،بع د  =3یک ماه و  =4سه ماه بع د از مداخله
) انجام شد .آنالیز داده ها توسط  spss19انجام شد .مقایسه میانگین نمرات حیطه های وازوموتور،
روانی -اجتماعی ،جسمی ،جنسی و نمره کل کیفیت زندگی قبل از مداخله در دوگروه مداخله و
کنترل اختالف معنی دارآماری نداشتند .رون د تغییرات نمره میانگین حیطه وازوموتور( )0.001=P
 ،روانی -اجتماعی ()0.025 =Pو جسمی(  ، ) 0.001 =Pجنسی (  ( 0.002 =Pو کل کیفیت زندگی
(  )0.004 =Pدر طول  4زمان (قبل از مداخله در مقایسه با  ،بعد ،یک ماه و سه ماه بع د از مداخله
در بین دو گروه مداخله وکنترل دارای تفاوت معنی داری بوده است";".در مطالعه ما استفاده از برنامه
مشاوره گروهی چن د بعدی در حیطه های وازوموتور ،روانی -اجتماعی ،جسمی و جنسی در زنان
یائسه جراحی باعث بهبو د کیفیت زندگی در این حیطه ها و نهایتا کل کیفیت زندگی زنان یائسه
جراحی گردید .استفاده از راهکارهای ارائه شده در مشاوره گروهی باعث گردی د تا افرا د تصمیم گیری
موثرتر و پویاتری در کاربست راهکارها در طول زمان مدت مطالعه داشته باشند .بنابراین ،استفاده از
این راهکار در مراکز بهداشتی -درمانی با تمرکز بر ارتقاء کیفیت زندگی زنان یائسه جراحی با صرف
هزینه کمتر پیشنها د می گردد.
						
مشاوره گروهی -کیفیت زندگی  -یائشگی جراحی
											
											
				

176

سالمت زنان و خانواده ( زنان و مامایی)

گرایم داشت روز میل ازدواج
 10تا  12مرداد 1398

مروری بر مداخالت مشاوره ای موثر در ارتقاء سالمت باروری مردان
زهره شاه حسینی
zshahhosseini@yahoo.com

رسيدن به اهداف سالمت باروري بدون آگاهي  ،بينش و مشاركت مردان ممكن نخواه د شد .نقش
مردان در اين زمينه  ،از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد .مردان و زنان جزء و شريك جدانشدني در
ازدواج  ،رابطه جنسي و ساختار خانواده هستن د و مردان نيز مانن د زنان از اطالعات سالمتي و خدمات
مشاوره ای كه آنان را قادر مي ساز د سالم زندگي كنند ،سو د مي برن د  .با توجه به نقش مشاوره در
سالمت باروری مردان  ،مطالعه حاضر با هدف مروری بر مداخالت مشاوره ای موثر در ارتقاء سالمت
باروری مردان انجام شده است.
مطالعهحاضرمطالعهایمروریبودهاستکهجهتارائهمقالهحاضر،پژوهشگرانجستجویکامپیوتریرادرپایگاه
اطالعاتیالکترونیکیPubMed،Web of Science ،SID ،ScienceDirect Google Scoolar
انجام داده وبا استفاده از کلی د واژه ها  ،مقاالت مرتبط را از سال 2019 -2010انتخاب نمودند .معیار
های ورو د و خروج این مطالعه بر پایه بررسی مطالعات مرتبط با تحقیق حاضر بو د که با شناسایی
سواالت تحقیق ،شناسایی مطالعات مرتبط ،انتخاب مطالعه ،چارت داده ها و مرتب کردن و خالصه
سازی و گزارش نتایج انجام شد .از  564مقاله جستجو شده ،پس از بررسی خالصه و سپس متن
کامل مقاالت ،در نهایت از  27مقاله و  3گایدالین جهت نگارش این مقاله مروری استفاده شد.
نتایج مطالعه حاضر منجر به سازماندهی در سه طبقه مداخالت مشاوره ای در نوجوانان ،جوانان و
سالمندان گردید .مداخالت مشاوره ای در نوجوانان مانن د مشاوره و روان درمانی گروهی عمدتا حول
محور افزایش آگاهی و بهبو د دسترسی به اطالعات بهداشتی و خدمات جنسی و باروری برای نوجوانان
متمرکز بوده در حالیکه در گروه سنی جوان آموزش و روش های مشاوره ای مبتنی بر پروتکل های
باروری و مشاوره جنسی می توان د در راستای افزایش دانش و مشارکت در سالمت باروری و کاهش
رفتار های ریسک پذیر مانن د فرزندآوری با تاخیر کمک کننده باشد .در مور د مردان سالمن د مشاوره
فعال و ساختار یافته می توان د با تاثیر بر نگرش جنسی و آگاهی از تغییرات خلق و رفتار زناشویی در
این گروه سنی در بهبو د عملكر د جنسى و كيفيت زندگي باروری آنان موثر باشد .آموزش در جهت
تغيير  ،افزایش آگاهي و نگرش مردان در جهت ارتقاي سالمت باروري و جنسي در تمامی دوره های
سنی كه به عملكر د صحيح ايشان و تغيير شيوه زندگي منجر مي شو د  ،امري ضروري است.
مداخالت ،آموزش ،سالمت باروري ،سالمت مردان  ،مشاور و سالمت جنسی 				
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مقایسه رضایت زناشویی در بین زنان مبتال به سرطان و زنان عادی
ماندانا شریفی

info@tadbirsanjesh.com
پژوهش حاضر با هدف مقایسه رضایت زناشویی در بین زنان مبتال به سرطان ژنیتال (رحم وتخمدان و
سرویکس )و عادی انجام شد .روش پژوهش از نظر هدف و از حیث گر د اوری داده ها توصیفی -علی
مقایسه ای بود.ابزار پژوهش پرسشنامه استاندار د شده رضایت زناشویی انریچ بود .و داده ها با روش
اماری کوواریانس و تحلیل واریانس یک طرفه تحلیل شدند .یافته های پژوهش حاکی از این است که
بین رضایت زناشویی زنان مبتال به سرطان ژنیتال(رحم وتخمدان و سرویکس) و زنان عادی تفاوت
معناداری وجو د دارد ) P > 0 / 01(.بنابراین می توان نتیجه گرفت که مبتال شدن زنان به سرطان
می توان د سطح رضایت زناشویی را در زندگی مشترک تحت تاثیر قرار دهد.
رضایت زناشویی ،زنان مبتال به سرطان ،ازدواج
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نقش مؤلفه های اجتماعی سالمت در ناباروری زوجین
دکتر الهه بایبوردی
baybordi@acecr .ac.ir

ناباروری یک وضعیت پزشکی و اجتماعی است که می توان د موجب آشفتگی های اجتماعی ،احساسی
و روانی در زوجین نابارور شود.هدف از انجام این مطالعه بررسی نقش تعیین گرهای اجتماعی سالمت
در ناباروری زوجین می باشد .این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی بوده و در بازه زمانی  6ماهه انجام
گرفته است.شرکت کنندگان در این مطالعه زوجین نابارور مراجعه کننده به مرکز درمان ناباروری جهاد
دانشگاهی تبریز که یکی از مراکز ریفرال درمان ناباروری شمالغرب ایران می باشد ،بودن د که پس از موافقت
ضمنی و اخذ رضایت نامه آگاهانه از ایشان وار د مطالعه شدند .مشکالت ناباروری همه شرکت کنندگان
توسط پزشکان متع د د تشخیص داده شده بو د و جهت دریافت درمان ناباروری به این مرکز مراجعه نموده
بودند .جهت جمع آوری اطالعات پرسشنامه خو د ایفا با سواالت بسته و با استفاده از مقیاس لیکرت
در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت .این پرسشنامه شامل اطالعات دموگرافیک شامل سن ،جنس،
شغل،محل زندگی ،میزان درامد ،تاریخچه ای از علت و مدت زمان ناباروری و حمایت اجتماعی افرا د بود.
سواالت مربوط به قسمت حمایت اجتماعی از پرسشنامه ای که توسط واکس ،فیلیپس ،هالی ،تامپسون،
ویلیامز و استوارت ،بر مبنای تعریف کوب از حمایت اجتماعی ساخته شده استفاده شد .بنا به تعریف کوب،
حمایت اجتماعی به میزان برخورداری از محبت ،مساعدت و توجه اعضای خانواده ،دوستان و سایر افراد
اشاره دارد .این پرسشنامه دارای  23سوال بوده و روایی و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ و ضریب
پایایی درونی توسط خباز و همکاران در سال  1391تایی د شده است( .)33اطالعات پرسشنامه ها جمع
آوری شده و داده ها وار د سیستم کامپیوتری گردید .آنالیز نهایی بااستفاده از آزمون های مناسب آمار
توصیفی در نرم افزار  SPSS16انجام گرفت .تعدا د کل شرکت کنندگان  205نفر بودند ،با میانگین سنی
 6.89±33.78سال بودند .تعدا د  142نفر( )69.3%از شرکت کنندگان خانم و  63نفر ( )30.7%از آنها را
آقایان تشکیل میدادند .میانگین سنی خانم ها  6.73±33.11بوده و میانگین سنی آقایان 7.06±35.41
سال بود.ناباروری به دو دسته اولیه و ثانویه تقسیم میشود.در پاسخ دهندگان به سواالت نوع ناباروری ،که
 130نفر بودند ،میزان ناباروری اولیه  100نفر ( )76.9%و ناباروری ثانویه  30نفر( )23.1%محاسبه شد .در
بررسی علت ناباروری که  169نفر پاسخ داده بودند66 ،نفر( )39.1%مبتال به ناباروری با علت مردانه 48 ،
نفر( )28.4%مبتال به ناباروری با علت زنانه 54 ،نفر( )32%هردو علت زنانه و مردانه و یک مورد( )0.6%با
علت ناشناخته بودند.در بررسی مقایسه علل ناباروری در سطوح درامدی مختلف،ناباروری به علت فاکتور
مردانه از شیوع بیشتری در اکثر رده های درامدی برخوردار بو د که البته تفاوت معنی دار فقط در کمترین
رده درامدی مشاهده ش د و در رده های باالتر تفاوت معنی داری مشاهده نشد .شو د تمام افرادی که
کمترین میزان رضایت از بهره مندی از موقعیت ها و تسهیالت اجتماعی را داشتن د متعلق به کمترین
گروه درآمدی جامعه بودند.افرادی که در گروه درآمدی متوسط به باال قرار دارند ،میزان رضایت از عوامل
اجتماعی و تسهیالت موجو د در جامعه را متوسط تا خیلی زیا د ذکر کرده اند .ص ددرص د افرادی که از
حمایت های اجتماعی کم تا متوسط برخوردار بودن د متعلق به گروه های درآمدی کمتر از متوسط بودند
 .افرا د دارای درآم د متوسط به باال همگی برخورداری از حمایت اجتماعی زیادی داشتند .عوامل اجتماعی
موثر بر سالمت تا ح د زیادی در بروز و ایجا د ناباروری در زوجین خواهان فرزن د اثر گذار بوده و پیش زمینه
ای برای مشکالت سالمت فر د به وجو د آورده است .مهمترین عامل موثر بر بروز ناباروری  ،فقر بوده و تاثیر
آن بر کاهش قدرت باروری مردان حائز اهمیت است.
						
ناباروری زوجین-عوامل اجتماعی موثر برسالمت
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بستن لوله و خطر کانسر تخمدان در حاملین جهش ژن  BRCA1در ایران:
بحث گروهی
فرزانه محمدی
f.mohammady95@gmail.com

زمینه و هدف :زنان با جهش پاتوژنتیک در ژن  BRCA1با خطر باال در ابتالء به سرطان تخمدان مواجه
هستند .مطالعات نشان می ده د که روش های مختلفی جهت کاهش ریسک سرطان تخمدان وجو د دارد
که یکی از آنها بستن لوله ( )Tubal ligationمی باشد .هدف از انجام این بحث گروهی بررسی قابلیت
اجرایی بودن  TLدر حاملین جهش ژن  BRCA1به منظور کاهش سرطان تخمدان در ایران بود.
روش بررسی :به منظور جمع آوری اطالعات یک گروه متشکل از  ۱۶نفر ارائه کنندگان خدمات
بهداشتی و درمانی با تخصص های بهداشت باروری و مشاوره در مامایی ،تجربیات خو د را در یک
بحث گروهی متمرکز به اشتراک گذاشتند .این بحث در سال  ۱۳۹۶در شهرستان ساری انجام شد.
مراحل اجراء شامل شش گام اصلی -1 :تعیین یک رهبر ،یک دبیر و یک منشی در گروه  -2طرح
سوال تحقیق بر اساس عنوان (قابلیت اجرایی انجام  TLبه منظور کاهش ابتالء به سرطان تخمدان
در حاملین جهش ژن  BRCA1در ایران چگونه است ؟)  -3اخذ نظرات اعضاء به روش بارش افکار،
یا دداشت برداری و ضبط صدا  -4هدایت اعضاء جهت مشارکت در بحث توسط رهبر گروه  -5بیان
مکالمات ضبط شده روی کاغذ  -6جمع بندی و دسته بندی نظرات اخذ شده.
یافته ها :یافته های بحث گروهی در دو طبقه ،دسته بندی شد .طبقه اول :نظرات گروهی که معتقد
بودن د انجام  TLدر ایران به منظور کاهش میزان ابتالء به سرطان تخمدان در حاملین جهش ژن
 BRCA1قابلیت اجرایی دار د و دالیل آنها شامل :شیوع باالی سرطان تخمدان در زنان و به دنبال
آن افزایش میزان مرگ و میر و ناتوانی ،هزینه باالی درمانی و مسائل روحی روانی در مبتالیان به
سرطان تخمدان بود .این گروه معتق د بودن د که ابتدا غربالگری جهش ژن  BRCA1در گروه High
 Riskاز نظر ابتالء به سرطان تخمدان انجام شود .زنان کاندی د  TLفرزن د آوری خو د را تکمیل کرده و
سنشان باالی  ۳۰سال باش د و البته تمایل خودشان مدنظر باشد .طبقه دوم :نظرات گروهی که معتقد
بودن د انجام  TLدر ایران به منظور کاهش ابتالء به سرطان تخمدان در حاملین جهش ژن BRCA1
قابلیت اجرایی ندارد.
دالیل آنها :محدودیت مراکز آزمایشگاهی ژنتیک در ایران ،هزینه باالی انجام آزمایشات غربالگری
ژنتیک ،سیاستهای فعلی فرزن د آوری در ایران و به دنبال آن اندیکاسیونهای محدو د TLدر حال حاضر
و همچنین خدشه در سالمت روان زنان به دنبال  TLبه دلیل کاهش توانمندی آنان در زمینه باروری.
نتیجه گیری :با توجه به میزان باالی بروز سرطان تخمدان در زنان حامل جهش ژن  BRCA1و
افزایش میزان مرگ و میر و ناتوانی در آنان ،برنامه ریزی دقیق در نظام سالمت زنان ،جهت غربالگری
گرو ه های  High Riskاز نظر سرطان تخمدان انجام شو د و به دنبال آن خدمات مشاوره مامایی به
منظور پیگیری انجام آزمایشات ژنتیکی ( ) BRCA1و بررسی اندیکاسیون و کنتراندیکاسیون های
انجام  TLدر این گروه ها انجام شود .همچنین به حمایت های مالی و روانی در این گروه ها ،توجه
گر دد.
کلمات کلیدی :بستن لوله ،سرطان تخمدان ،ژن 					 ". BRCA1
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مروری بر اصول مشاوره ای در سقط
فرزانه محمدی
f.mohammady95@gmail.com

زمینه و هدف :بارداری یک فرآین د فیزیولوژیک منحصر به فر د و طبیعی در زندگی زنان است.
ﺳـﻘﻂ ﻳﻜـﻲ ﺍﺯ ﺷـﺎﻳﻌﺘﺮﻳﻦ ﻋـﻮﺍﺭﺽ ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﺍﻃﻼﻕ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻫﻔﺘﻪ20
ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﺑﺪﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﺩﺭﻱ ﻭ ﺟﻨﻴﻨﻲ ،ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ .اگر این مسأله  3بار متوالی در یک
بیمار اتفاق بیفتد ،تحت عنوان سقط مکرر نامیده می شود .مطالعات نشان می ده د که زنان با سقط
و سقط مکرر جنین ،میزان باالتری از افسردگی ،اضطراب ،واکنش استرس پس از سانحه ()PTSD
و خطاهای روا نشناختی دارند .هدف از این مطالعه پرداختن به اصول مشاوره ای در سقط می باشد.
روش کار :مطالعه حاضر ،مطالعه ای مروری بوده که جهت تدوین این مقاله ،جستجو در پایگاههای
اطالعاتی  Google Scholar، WHO PREQUEST، PUBMED،SIDانجام شد .برای جمع
آوری اطالعات ،ازکلی د واژه های انگلیسی (و یا معادل فارسی آنها) Recurrent Pregnancy loss
 High Risk Pregnancy Abortion Counsellingو یا ترکیبی از این واژه ها استفاده شد.
از  70مقاله جستجو شده 25 ،مقاله مرتبط با موضوع بررسی شد.
یافته ها :نتایج این مطالعه در 3طبقه کلی سازماندهی گردید .طبقه اول :پیشگیری شامل بررسی
فاکتورهای خطر در ایجا د سقط ( سن باالی پدر و مادر ،تعدا د سقطهای قبلی ،بیماریهای زمینه ای
مادرو عفونتها ،ناهنجاریهای کروموزومی و فاکتورهای مکانیکی :سرویکس نارسا ،رحم دو شاخ و)...
طبقه دوم :مشاوره که به دو زیر گروه دسته بندی شد -1 :مشاوره در کاهش استرس و اضطراب
پس از سقط جنین و تأثیر مثبت مشاوره در کاهش اختالالت مربوط به سالمت روان -2 .مشاوره
مردان پس از سقط با عالئم اضطراب ،احساس گناه ،ناامیدی و مسئولیت پذیری طبقه سوم :نقش
ماما در مشاوره سقط -1 :استفاده از شیوه های نوین مراقبت مامایی مبتنی برمشاوره در مراکز زایمانی
 -2نقش مثبت ماما در فراهم نمودن مراقبت های عاطفی بع د از سقط -3 .تقویت سیستم های
پیگیری و ارجاع جهت شناسایی افرا د مشکوک به اختالالت خلقی پس از سقط جنین و ارجاع به
مراکز تخصصی توسط ماما.
نتيجه گيري :با توجه به اینکه ،تعدا د زیادی از زنان با سن باال وار د جمعیت حاملگی و زایمان می
شوند ،نیاز به مراقبت و مدیریت زو د هنگام دارند .ارائه مشاوره بع د از سقط در کاهش اضطراب و
افسردگی بسیار موثر است و از این بع د مراقبین بهداشتی به خصوص ماما ها می توانن د از طریق
ارائه مشاوره و شناسایی زنان و مردان در معرض خطر و در صورت نیاز ارجاع آنان به مراکز تخصصی
مشاوره ،از میزان و شدت عوارض روانی بع د از سقط بکاهن د و بدین وسیله در ارتقاء سطح سالمت
زنان و مردان جامعه نقش بسزایی را ایفا کنند.
بارداری پرخطر ،سقط ،سقط مکرر ،مشاوره در بارداری پر خطر ،مشاوره در سقط و سقط مکرر 		
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بررسی وضعیت حمایت عاطفی زنان باردار دارای حاملگی ناخواسته
فهیمه حسن زاده  ،مرضیه اکبرزاده
fahime.fati91@gmail.com

مقدمه  :بارداری ،یکی از دوره های با اهمیت زندگی و یک دوره آسیب پذیر در زندگی زنان به
شمار میرو د  .زنان در این دوران در معرض شرایط جسمی ،روانی و اجتماعی ناسازگاری قرار می
گیرن د و نیازهای جسمی و عاطفی آنان افزایش می یابد .از این رو یک فرصت منحصر به فر د برای
بروز اضطراب و افسردگی که از شایع ترین اختالالت روانی دوران بارداری محسوب می شوند ،فراهم
میشود.
روش کار  :پژوهش حاضر از نوع توصیفی و تحلیلی می باش د که بر روی  84نفر از زنان باردار با
بارداری ناخواسته مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی حافظ و شوشتری شهر شیراز در سال
 1397شرکت داشته ان د .نمونه گیری به صورت آسان بوده و ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه
اطالعات دموگرافیک و رضایت آگاهانه بوده است .
یافته ها  :بررسی هادر مور د نگرش مادران باردار نشان می دهن د که  68 :درص د از افرا د همسرشان
همان همسر ایده آل بود 8.5 ،درص د همسر مور د ایده آل شان نبو د و 23.5درص د تا حدودی ایده آل
بو د 9.2 .درص د در طول بارداری از حمایت عاطفی پدر برخوردار بودن د 39 ،درص د از حمایت مادر ،
 36.1درص د شوهر 11.5 ،درص د خواهر و برادر 4.2 ،درص د ازحمایت سایر افرا د برخوردار بودن د  .یافته
ها بیانگر بیشترین حمایت از سوی مادر و همسر زنان باردار در طول بارداری می باشد 43.4 .درصد
از افرا د اختالف با همسر منجر به قهر و دعوا ش د و  56.6درص د منجر به قهر نش د  91.1 .درص د از
افرا د گروه زیر یک هفته بیشترین مدتی بو د که در حاملگی اختالف با همسرشان طول کشیده بو د .و
 8.9درص د گروه زیر یک ماه بیشترین مدت بو د  .نتایج ارتباط بین سن با همسر ایده آل نشان دا د در
گروهی که پاسخ مثبت داده ان د  10.5درص د از افرا د زیر 20سال 32،درص د  20-30سال و 18درصد
باالی  30بودند.در گروهی که پاسخ خیر دادن د  7.5درص د از افرا د باالی  30بودن د ودر گروهی که
تاحدودی را پاسخ دادن د  19درص د  20-30سال و  13درص د باالی  30بودن د .سطح معنی داری /2
.بو د که بیانگر معنی دار نبودن ارتباط بین دو.
نتیجه گیری  :به دلیل افزایش نیازهای عاطفی زن در دوران بارداری و افزایش احساسات وابستگی
در وی و هم چنین به دلیل نگرانی های خاص مادر در دوران بارداری ،الزم است که حمایت و
توجه و محبت همسر در تمام دوران بارداری همراه زن باردار باش د تا بدین گونه تنش و اضطراب
زن کاهش یاب د و زمینه برای رش د و نمو مناسب جنین در رحم مادر فراهم شو د .در دوران بارداری
و وضع حمل و حتی شیر دهی ،پدرها نقش مهمی را در حمایت عاطفی و روحی و روانی از مادر و
نوزا د ایفا می کنند .هم چنین حمایت عاطفی باالی همسر تاثیر مثبتی بر پیام د بارداری می گذارد
.حمایت عاطفی بطور غیر مستقیم و از طریق ارتباط مستقیم با کیفیت زندگی بر روی استرس دوران
بارداری تأثیرگذار است .لذا این وظیفه پرسنل بهداشتی و درمانی است که باایجا د تمهیداتی به باال
بردن هر چه بیشترحمایت عاطفی زنان باردار به خصوص بارداری های ناخواسته توسط همسر و
جامعه کمک کنن د که این امر منجر به بهبو د کیفیت زندگی زنان باردار و درنتیجه کاهش استرس و
عواقب ناشی از آن میشو د .
حمایت عاطفی  ،بارداری ناخواسته
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اشرف سلطانی مقدم
ashraf_soltani_88@yahoo.com

پس در د یا انقباضات دردناک رحمی که پس از زایمان رخ میده د یکی از مشکالت شایع بع د از زایمان
می باشد .این دردها با افزایش تعدا د زایمان به طور چشمگیری افزایش می یاب د که برای رفع آن
اصوال"" مادران مجبور به مصرف داروهای شیمیایی هستند .با توجه به عوارض داروهای شیمیایی
و تمایل افرا د به مصرف داروهای گیاهی ،این مطالعه به منظور مقایسه اسانس رازیانه با مفنامیک
اسی د بر پس دردهای بع د از زایمان انجام شد .این مطالعه کارآزمایی بالینی یک سوکور سال 1393
بر روی  86نفر از مادرانی که در زایشگاه بهارلو تهران زایمان طبیعی داشته و از پس در د شکایت
داشتند ،انجام گرفت .نمونه ها به طور تصادفی در دو گروه  43نفری کپسول فنلین (اسانس رازیانه)
و کپسول مفنامیک اسی د قرار گرفتند .با استفاده از مقیاس سنجش بصری میزان پس در د  2ساعت
بع د از زایمان اندازه گیری ش د و در صورت داشتن نمره در د  4و بیشتر وار د مطالعه شدند .شدت
در د قبل و  1ساعت بع د از هر بار مداخله با مقیاس سنجش بصری بررسی شد .میزان مصرف دارو 4
بار به فواصل  4-6ساعت در طول زمان مطالعه بو د و در نهایت اطالعات جمع آوری و مور د تجزیه
و تحلیل قرار گرفت  .میانگین نمره در د قبل از مداخله در گروه مفنامیک اسی د  47/6±8/0و در
گروه رازیانه  35/6±75/0بود.در هر دو گروه نمره در د یک ساعت پس از مصرف دارو نسبت به قبل
از درمان کاهش معنی داری داشت  90/1±56/0در گروه مفنامیک اسی د و  70/1±74/0در گروه
رازیانه) ( .)p>05/0در طول مطالعه نیز رازیانه نسبت به مفنامیک اسی د تاثیر بیشتری در کاهش
نمره در د و در نوبت چهارم پس از مداخله داشته است ( 88±70/0در گروه رازیانه و  19/1±76/0در
گروه مفنامیک اسید) 90/1±56/ .در گروه بر اساس نتایج این مطالعه از رازیانه می توان به عنوان
یک داروی گیاهی موثر بر درد ،همانن د مفنامیک اسی د برای مادرانی که از پس دردهای بع د از زایمان
شکایت دارند ،استفاده کرد.
پس درد ،رازیانه ،مفنامیک اسید
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اثربخشي يك برنامه آموزشي گروهي بر مشاركت مادران در آموزش
جنسي كودكان پيش دبستاني:يك مطالعه كارازمايي باليني
 -1حدیــث فاتحــی پــوالدی*  -2دکتــر مهنــاز اکبــری کامرانــی*  -3دکتــر ملیحــه فریــد* -4
دکتــر مــژگان جوادنــوری*
h.fatehi.p@gmail.com

با توجه به اينكه خانواده ،باﻻخص مادران نقش قدرتمندي در تربيت جنسي كودكان دارند ،لذا توجيه
ضرورت طرح مسائل جنسي با كودك توسط والدين امري ﻻزم است .هدف اين مطالعه بررسي
اثربخشي آموزش گروهي بر مشاركت مادران شاغل در آموزش جنسي كودكان پيش دبستاني است.
اين مطالعه از نوع كارآزمائي تصادفي كنترل شده موازي است كه در فاصله ي زماني ارديبهشت
تا سال شاغل دردانشگاه علوم پزشكي البرز انجام گرفته  ٧تا  ٣مادر داراي كودك ٦٠بر روي
١٣٩٧شهريور سال از نوع قرعه كشي ( ()simpleبه روش سادهRandomized assignment
است .نمونه ها با تخصيص تصادفي) در دو گروه مداخله وكنترل قرارگرفتند .ابزارهاي مور د استفاده
شامل پرسشنامه جمعيت شناختي و پرسشنامه محقق ساخته آگاهي نگرش و مشاركت مادران
درآموزش جنسي كودكان بود .گروه مداخله آموزش گروهي رادر دقيقه به همراه كتابچه ي آموزشي
دريافت كردند .شركت كنندگان قبل ويك ماه پس ٩٠الي  ٦٠جلسه  ٣و آماره هاي SPSS V19
ازمداخله پرسشنامه راتكميل نمودند .تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار توصيفي شامل
ميانگين ،انحراف معيار و فراواني مطلق و از آزمون هاي تحليلي شامل تي تست تي تست زوجي
و كاي دو و يا معادل هاي نان پارامتريك آن )من ويتني و ويلكاكسون (انجام شد .نتایج حاصل از
آزمون من ویت نی نشان دادمیانگین نمره ی آگاهی مادران در آموزش جنسی در دوگروه مداخله
وکنترل بع د ازآموزش از لحاظ آماری تفاوت معنی داری دار د (  .) =P-value 0/007نتایج حاصل
از آزمون تی مستقل نشان دا د که میانگین نمره ی نگرش مادران در دوگروه مداخله وکنترل بعد
ازآموزش از لحاظ آماری تفاوت معنی داری دار د (  .) =P-value 0/0001هم چنین نتایج نشان
دا د که میانگین نمره ی مشارکت مادران در دوگروه مداخله وکنترل بع د ازآموزش از لحاظ آماری
تفاوت معنی داری دار د (  .) =P-value 0/0001نتایج از آزمون تی نشان می ده د در گروه مداخله
میانگین نمره ی مشارکت مادران پس ازآموزش اختالف معنی داری با نمره میانگین پیش از آموزش
دارد .بدین ترتیب که میانگین نمره ی مشارکت مادران پس از آموزش  8/440افزایش یافته است
( P- value =0/0001و  .)=)24(8t/440با توجه به نتایج این مطالعه ،مشاوره و آموزش جنسی
توسط ماما ی توانمن د وبا مهارت در این حیطه ،بر آگاهی ،نگرش و مشارکت مادران و مراقبین کودک
پیش دبستانی موثر است .بنابراین با استفاده از برگزاری جلسات و کارگاه های آموزشی و مشاوره
ایی مختص والدین ،مربیان ومراقبین کودکان در مراکز بهداشتی  ،بهزیستی و مراکز نگهداری کودک
و در مکانهایی که زنان و مادران شاغل به کار و فعالیت هستن د  ،بصورت مداوم پیشنها د می گر دد.
Group Education Maternal Participation Childhood Sexual Education

د مشاوره در مامایی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی البرز.
 -1دانشجوی ارش 
 -2استادیار ،گروه مامایی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی البرز ،کرج ،ایران.
 -3متخصص پزشکی اجتماعی،مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر ،دانشگاه علوم پزشکی البرز ،کرج ،ایران.
 -4استادیار گروه سالمت باروری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز.
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بررسی تاثیر آموزش جنبه های قانونی خشونت خانگی علیه زنان ،
مبتنی بر شبکه های اجتماعی ،بر آگاهی و نگرش دانشجویان پرستاری
 -1مژگان خزایی نژاد -2اکرم پیمان*  -3سیمین اسمعیل پور زنجانی*
akrampeyman@yahoo.com

بررسی تاثیر آموزش جنبه های قانونی خشونت خانگی علیه زنان ""مبتنی بر شبکه های اجتماعی""
بر آگاهی و نگرش دانشجویان پرستاری مقدمه و هدف :بر اساس آمار های جهانی اکثر زنان در طی
سالهای زندگی به دفعات متع د د تحت خشونت خانگی قرار می گیرند.پرستاران اولین حلقه زنجیره
ارتباطی برای شناسایی و کمک به قربانیان خشونت خانگی هستند .آموزش این افرا د مهمترین گام
در پیشگیری و کاهش موار د خشونت علیه زنان است .لذا هدف این تحقیق تعیین تاثیر آموزش جنبه
های قانونی خشونت خانگی علیه زنان از طریق شبکه های اجتماعی بر آگاهی و نگرش دانشجویان
پرستاری است .این پژوهش به روش نیمه تجربی انجام شد .با توجه به جمعیت جامعه ،حجم نمونه
 98نفر محاسبه و بطور تصادفی انتخاب شدند .نمونه ها پرسشنامه محقق ساخته را در دو مرحله
قبل و یک ماه بع د از آموزش ،تکمیل نمودند .تجزیه و تحلیل داده ها در  SPSS25و 0.05=Pvalue
انجام شد .میانگین نمرات آگاهی دانشجویان در پیش آزمون  49.09با انحراف معیار  8و در وضعیت
پس آزمون  59.61با انحراف معیار  3.39محاسبه ش د و میانگین نمرات نگرش در پیش آزمون 76.28
با انحراف معیار  6.75و در وضعیت پس آزمون  89.34با انحراف معیار  6.55محاسبه شده است.
آموزش و پژوهش برای افزایش آگاهی و بهبو د نگرش زنان و مردان جامعه در حیطه های مدیریت
خشم ،تعارض ،مشکالت ارتباطی ،خصومت جنسیتی ،حقوق و قوانین جاری ضرورت دار د و با توجه
به نقش مهمی که پرسنل بهداشتی و درمانی علی الخصوص پرستاران در پیشگیری و کاهش موارد
خشونت علیه زنان از طریق غربالگری ،آموزش و هدایت قربانیان به سمت مراکز حمایتی و مشاوره
دارن د توصیه می شو د در این خصوص آموزش الزم را دریافت نمایند.
خشونت خانگی  ،قانون  ،شبکه اجتماعی ،دانشجویان

د علوم پزشکی تهران  ،دانشگاه آزا د اسالمی،
د پرستاری ،گروه پرستاري  ،واح 
 -1دانشجوی کارشناسی ارش 
تهران ،ایران .
 -2نویسنده مسئول استادیار گروه مامایی واحدعلوم پزشکی تهران،دانشگاه آزا د اسالمی ،تهران،ایران.
 -3استادیار گروه پرستاری  ،علوم پزشکی تهران،دانشگاه آزا د اسالمی ،تهران،ایران.
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شناسایی دالیل عدم رضایت مادران باردار (طرح تکریم ارباب رجوع) از
کیفیت خدمات زنان و مامایی در مرکز آموزشی درمانی کوثر قزوین در
راستای اجرای برنامه دهم تحول نظام اداری
د ملی
الهام رشون 
elham.rashvandmelli@gmail.com

یکی از شاخص های سنجش کارآمدی و رش د و توسعه از جمله در بخش بهداشت و درمان ،رضایت
مردم از خدمات دستگاه های دولتی است که برای ارتقای آن طرح تکریم ارباب رجوع اجرا شده
است .هدف از انجام این تحقیق شناسایی دالیل عدم رضایت مادران باردار (طرح تکریم ارباب رجوع)
از کیفیت خدمات زنان و مامایی در مرکز آموزشی درمانی کوثر قزوین در راستای اجرای برنامه دهم
تحول نظام اداری است .تحقیق از نظر نوع اکتشافی و از نظر روش کیفی از نوع پدیدارشناختی بود.
جامعه آماری تحقیق جهت شناسایی دالیل عدم رضایت مادران باردار 16 ،نفر از مادران باردار حاضر
در بیمارستان کوثر قزوین بودن د که به صورت نمونه گیری در دسترس مور د بررسی قرار گرفتند.
بعالوه جامعه آماری جهت بررسی معناداری مدل پیشنهادی محقق ،کارشناسان مرکز آموزشی
درمانی کوثر بوده¬اند .ابزار پژوهش مصاحبه (ضبط صوت و دفترچه یا دداشت) و پرسشنامه بود .روش
تجزیه و تحلیل داده ها تحلیل تم (کدگذاری باز ،کدگذاری محوری ،کدگذاری گزینشی و شناسایی
تم های اصلی و فرعی) بود .تعدا د  234مقوله شناسایی گردی د که با حذف همپوشان ها 90تم فرعی
در  7تم اصلی خدمات و نظافت(با  16تم فرعی) ،امکانات عمومی و فضا (با  11تم فرعی) ،اورژانس
و درمانگاه (با  12تم فرعی) ،امکانات تخصصی (با  10تم فرعی) ،مدیریت (با  8تم فرعی) ،مادر و
نوزا د (با  11تم فرعی) و پرسنل (با  22تم فرعی) دسته بندی شدند .نتایج بررسی معناداری مدل
نیز نشان دا د که تمامی شاخص ها و ابعا د مور د بررسی آماره تی بیش از  1/96داشته و بارعاملی انان
نیز از  0/5بیشتر است و لذا مدل پیشنهادی در جامعه مور د بررسی معنادار است .این پژوهش از
جمله پژوهش¬های اکتشافی و کاربردی محسوب می شود .همچنین این پژوهش در گروه پژوهش
های پدیدار شناختی می¬باشد .بر اساس دسته بندی تحقیقات برحسب روش گردآوری اطالعات،
تحقیق حاضر میدانی می¬باشد .ابزار گردآوری داده¬ها مصاحبه و پرسشنامه است .برای تجزیه و
تحلیل داده¬ها و پاسخ به سؤاالت تحقیق از آزمون های آمار توصیفی استفاده می¬شود .ابتدا برای
شناسایی دالیل عدم رضایت مادران باردار از کیفیت خدمات زنان و مامایی در مرکز آموزشی درمانی
کوثر قزوین از اجرای مصاحبه استفاده می شود .سپس معناداری عوامل شناسایی شده با استفاده از
آزمون تحلیل عاملی تاییدی مور د بررسی قرار گرفت .پاسخ به سوال اول :دالیل عدم رضایت مادران
باردار از کیفیت خدمات زنان و مامایی در مرکز آموزشی درمانی کوثر قزوین کدامند؟ ابتدا نمونه ای
از مصاحبه با خبره ها نشان داده می شود.1 :آیا از عملکر د بیمارستان راضی هستید؟ .2از چه بخش
های این بیمارستان کمترین رضایت را دارید؟ .3دالیل رضایت خودتان را ازخدمات مامائی و زنان
ارائه شده در بیمارستان را بنویسید؟ .4دالیل عدم رضایت خودتان را ازخدمات مامائی و زنان ارائه
شده در بیمارستان را بنویسید؟ .5به نظر شما این بیمارستان در کدامیک از بخش های ارائه خدمات
دارای معضالت بیشتری است؟ .6به نظر شما آیا امکانات موجو د در این بیمارستان برای پاسخگویی
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به نیازهای شما مناسب است؟ کدامیک از امکانات موجو د به نظرتان دارای قدرت و ضعف می باشد؟
.7آیا از عملکر د کادر پزشکی و مامائی و کادر خدمات رسانی بیارستان راضی هستید؟ .8آیا به موقع
به خواسته های شما در این بیمارستان رسیدگی گردید؟ .9در کل به نظرتان نقاط ضعف و نقاط
قوت اصلی این بیمارستان کدامند؟ در این مرحله با بازبینی و تفحص درباره ماهیت آن چیزی که
یک تم درباره آن بحث شد ،تم های فرعی شناسایی شده را در قالب تم¬های اصلی دسته¬بندی
کردیم .نکته قابل توجه این که  7تم اصلی شناسایی شده نیز می توانن د در قالب سه مهارت مدیریتی
معروف (ادراکی ،فنی ،انسانی) طبقه¬بندی گردن د که از انجام آن صرف نظر شد .با انجام  16مصاحبه
از مادران باردار حاضردر بیمارستان کوثر قزوین به شناسایی دالیل عدم رضایت مادران باردار (طرح
تکریم ارباب رجوع) از کیفیت خدمات زنان و مامایی در مرکز آموزشی درمانی کوثر قزوین در راستای
اجرای برنامه دهم تحول نظام اداری پرداخته شد .طی این مصاحبه ها  234ک د اولیه استخراج ش د که
مطابق نظر استا د راهنما ،شاخص های همپوشان حذف گردی د و شاخص های باقیمانده که 90گویه
بودن د در  7گروه دسته بندی شدند .بر اساس کدگذاری گزینشی تم های اصلی خدمات و نظافت(با
 16تم فرعی) ،امکانات عمومی و فضا (با  11تم فرعی) ،اورژانس و درمانگاه (با  12تم فرعی) ،امکانات
تخصصی (با  10تم فرعی) ،مدیریت (با  8تم فرعی) ،مادر و نوزا د (با  11تم فرعی) و پرسنل (با  22تم
فرعی) شناسایی شدند .سپس معناداری این تم های اصلی و فرعی با انجام تحلیل عاملی تاییدی مورد
برری قرار گرفتند .نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان دا د که تمامی تم های اصلی و فرعی شناسایی
شده دارای آماره تی بیش از  1/96بوده و همچنین از آنجا که بار عاملی آنان نیز بیش از  0/5می باشد،
لذا معناداری آنها تایی د شده است .بدین معنا که تمامی ابعا د و شاخص های شناسایی شده قابلیت
درج در مدل نهایی تحقیق را دارند.
عدم رضایت مادران باردار ،طرح تکریم ارباب رجوع ،کیفیت خدمات زنان و مامایی ،مرکز آموزشی
درمانی کوثر قزوین ،برنامه دهم تحول نظام اداری.
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بررسی اثر مصرف خوراکی زعفران بر آمادگی سرویکس در زنان
حامله ترم
رقیه سعدی
r.sadi65@gmail.com

القای لیبر به دالیلی مانن د حاملگی طول کشیده ،برخی اختالالت طبی مادر ،اندیکاسیونهای جنینی
و  ...مور د نیاز میباشد .مطلوب بودن وضعیت سرویکس برای موفقیت القای لیبر حایز اهمیت میباشد.
این مطالعه به منظور تعیین اثر مصرف خوراکی زعفران بر آمادگی سرویکس در زنان حامله ترم انجام
گرفت .کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو کور کنترل شده با دارونما بر روی  50زن با حاملگی اول تا
سوم دارای سن حاملگی  39-41هفته ،بدون هیچگونه اندیکاسیون سزارین و نمره بی شاپ کمتر
از  4انجام گرفت .گروه مداخله سه ع د د قرص 250میلی گرمی زعفران و گروه کنترل سه ع د د قرص
 250میلی گرمی پالسبو هر  8ساعت به صورت خوراکی به مدت  24ساعت دریافت کردند .نمره بی
شاپ ،در زمانهای قبل از مداخله 10-12 ،و  20-24ساعت بع د از مداخله و در زمان شروع انقباضات
رحمی با آزمون آماری من ویتنی مقایسه شد .میانگین نمره بی¬شاپ در زمان  20-24ساعت بعد
از شروع مداخله و در زمان شروع انقباضات رحمی در گروه مداخله بطور معنی¬داری بیشتر از گروه
کنترل بو د (به ترتیب  5/2در مقابل  P=0/029 ،4/0و 7/2در مقابل  P(.=0/003 ،6/2میانگین نمره
بی شاپ در زمان  10-12ساعت بع د از شروع مداخله ،در گروه مداخله  3/0و در گروه کنترل 2/6
بو د و تفاوت آماری معنی¬داری بین دو گروه وجو د نداشت ( .)P=0/159از نظر فاصله زمانی شروع
انقباضات رحمی بع د از شروع مداخله ،نیاز به القای زایمانی ،پیام د نوزادی و میزان هموگلوبین و
هماتوکریت  12-24ساعت بع د از زایمان در مقایسه با زمان بستری ،بین دو گروه تفاوت معنی دار
آماری وجو د نداشت .در گروه مداخله موردی از سزارین رخ ندا د در حالیکه در گروه کنترل سه مورد
سزارین رخ داد .اما این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود .بر اساس یافتههای این پژوهش ،بنظر می
رس د که استفاده از زعفران در رسیدگی سرویکس نامطلوب تا حدودی موثر می باشد .با توجه به کم
بودن تعدا د نمونه¬ در این مطالعه ،جهت قضاوت در مور د ارزش بالینی استفاده از زعفران جهت القای
لیبر بویژه تاثیر آن بر کاهش نیاز به سزارین مطالعات بیشتر با تعدا د نمونه باالتر مور د نیاز می باشد.
زعفران ،آمادگی سرویکس ،حاملگی ترم ،نمره بیشاپ ،گیاه درمانی
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بررسی ارتقای سوا د سالمت خودمراقبتی در دورهی بارداری در زنان
باردار مراجعهکننده به مراکز خدمات جامع سالمت و تعیین تأثیر آن بر
خودمراقبتی در دوره بارداری در آنها
خدیجه عباسی
abbasi86k@yahoo.com

یدهد ،سالمت مادر را حفظ
مراقبتهای دوران بارداری ،پیامدهای نامطلوب حاملگی را کاهش م 
نموده و منجر به تول د نوزا د سالم میگر دد .هدف این مطالعه ارتقای سوا د سالمت خودمراقبتی در
دورهی بارداری در زنان باردار مراجعهکننده به مراکز خدمات جامع سالمت و تعیین تأثیر آن بر
خودمراقبتی در دوره بارداری در این زنان است .این مطالعه در بهمن ماه  1395شروع و شش ماه
ادامه داشت .در این کارآزمايی بالينی تصادفی شده ۸۰ ،نفر از زنان باردار به روش نمونه گيري تصادفی
ساده چن د مرحلهای انتخاب و با روش تخصیص تصادفی ساده به دو گروه  ۴۰نفره مداخله و کنترل
تقسیم شدند .ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامههای محقق ساخته بر اساس نتایج مطالعات بو د که
اعتبار و پایایی آن در یک مطالعه مقدماتی کسب شد .پرسشنامه ها قبل از مداخله ،یک و دو ماه
پس از مداخله ،در بهمن و اسفن د  1395و فروردین  1396پر شده بود .بر اساس نتایج ب هدستآمده
از تکمیل اولیه پرسشنامهها ،مداخله آموزشی مناسب فقط در گروه مداخله طراحی و اجرا شد .این
مداخله شامل استفاده از روش های آموزشی سخنرانی ،بحث گروهی ،پرسش و پاسخ ،تمرین عملی و
مشاوره ،همچنین ارائه کتابچه های آموزشی ،نمایش پاورپوینت و فیلم های آموزشی بود .داده ها در
نرم افزار  SPSSنسخه  16با استفاده از آزمون  tمستقل ،آزمون من ويتني ،آزمون  tزوجي و آزمون
ويلكاكسون و آزمون مجذور كاي  )RMA (ANOVAمور د مقايسه و تحليل قرار گرفتند .سطح معنی
داری در تجزیه و تحلیل آماری  0.05تعیین شد .قبل از مداخله ،میانگین نمرات خودمراقبتی جسمی،
روانی و خودمراقبتی کل ،همچنین نمرات درک محاسبات ،درک خواندن ،رفتار و سوا د سالمت کل
یداری نداشتن د اما یک و دو ماه بع د از مداخله میانگین نمرات
در دو گروه کنترل و مداخله تفاوت معن 
این متغیرها در گروه مداخله افزایش یافت و بین دو گروه از این نظر این تفاوت معنادار مشاهده شد.
(  <0.001pهمه موارد) ارتقای سوا د سالمت درباره خودمراقبتی در دورهی بارداری در زنان مورد
بررسی ،موجب افرایش خودمراقبتی در این زنان شد ،بنابراین برنامهریزی برای مداخالت آموزشی
پيشنها د شد.
سوا د سالمت ،خودمراقبتی ،بارداری ،مداخله آموزشی
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بررسی شیوع سرطان در بیماران اچ.آی.وی مثبت ایرانی
مریم گرجی
maryam.gorji580@gmail.com

افراد مبتال به اچ.آی.وی مراجعه کننده به مرکز مشاوره بیماری های
بررسی شیوع انواع سرطان در 
ضد رتروویروسی در سال های
رفتاری بیمارستان امام خمینی (ره) تهران.مقدمه :با پیداش درمان 
اخیر از میزان سرطان های وابسته به ایدز کاسته شده و به سرطان های غیر وابسته به ایدز افزوده
شده است.مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع سرطان در بیماران اچ.ای.وی مثبت ایرانی صورت
باشد که با بررسی  1243پرونده فعال بیماران اچ.آی.
گرفت .پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی می 
وی مثبت بین سال های  2004تا  2017صورت گرفت .نمونه گیری به صورت در دسترس انجام
تایید مثبت بودن بیماری با آزمایش های االیزا و وسترن بالت بود .در  39پرونده
ورود 
شد .معیار 
مرد و ( 23 )59%نفر
اد ( 16 )41%نفر 
بود که از این تعد 
( ،)% 3/1گزارش ابتال به سرطان درج شده 
اد ( 25 )2%نفر به سرطان در اثر ایدز و ( 14 )1%/1نفر به سرطان غیر وابسته
زن بودند .از این تعد 
به ایدز مبتال بودند .فراوانی سرطان سرویکس در مبتالیان به اچ.آی.وی ( 14 )1%/1نفر ،لنفوم غیر
هوچکین ( 7 )0%/6نفر و سارکوم کاپوسی ( 4 )0%/3نفر بود .شیوع سرطان های وابسته به ایدز از
جمله سرطان سرویکس باالتر از سرطان های غیر وابسته به ایدز بود .استفاده به هنگام روش های
ضد ویروسی گام مهمی جهت تشخیص زودرس و درمان این سرطان ها در افراد
غربالگری و درمان 
همانند کشورهای پیشرفته میزان

رود که در ایران نیز،
مبتال به ایدز می باشد .همچنین ،انتظار می 
سرطان های غیر وابسته به ایدز در طول سالهای آتی افزایش یابد.
سرطان های وابسته به ایدز.سرطان های غیر وابسته به ایدز.
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بررسی میزان سوا د سالمت باروری در بین جوانان شهر بندرعباس
د زایری* ،4صدیقه عابدینی*5
فاطمه دبیری ،1سپیده حاجیان ، *2عباس عبادی* ،3فری 
s.hajian@sbmu.ac.ir
hajian74@yahoo.com

سابقه و هدف :با توجه به شیوع باالی عوارضی مانن د بارداری های ناخواسته و رفتارهای پرخطر
جنسی در بین جمعیت جوان ایرانی ،این مطالعه با هدف برسی میزان سوا د سالمت باروری در بین
جوانان شهر بندرعباس انجام شد .موا د و روش ها :در این مطالعه مقطعی که در سال  1397در شهر
بندرعباس انجام شد ،اطالعات مربوط به سوا د سالمت باروری با استفاده از ابزار پژوهشگر ساخته
سوا د سالمت باروری در بین  400جوان که به مرکز مشاوره ازدواج شهر بندرعباس مراجعه می
کردن د جمع آوری و با نرم افزار  SPSS22مور د تجزیه و تحلیل قرار گرفت .یافته ها :میانگین سنی
شرکت کنندگان این مطالعه  23±4سال بو د که 50/3درص د شرکت کنندگان مطالعه مر د و 49/7
درص د آنها زن بودند .میانگین کل نمره سوا د سالمت باروری ( از  100امتیاز) در نمونه های مورد
مطالعه  54±11بو د که نشان دا د سطح کلی سوا د سالمت باروری جمعیت مور د مطالعه در ح د نه
چندان کافی قرار داشت و بین زنان و مردان اختالف وجو د نداشت.بین سوا د سالمت باروری و میزان
تحصیالت افرا د ارتباط مستقیم دیده شد .همچنین بیشترین راه کسب اطالعات مرتبط با سالمت در
این مطالعه به ترتیب استفاده از اینترنت( ،)%48پزشکان و کارکنان بهداشتی درمانی ( )%47بودن د .
نتیجه گیری :با توجه به نتایج این مطالعه ،برای ارتقا سوا د سالمت افرا د  ،به نظر می رسدآموزش
ارائه دهندگان خدمات مراقبتی کشور در مقوله سوا د سالمت و گسترش اطالع رسانی به جامعه از
طریق شبکه های مجازی و وبسایتهای وابسته به سیستم سالمت کشور بایستی مدنظر سیاستگزاران
حوزه سالمت قرار گیرد.
واژگان کلیدی :سالمت باروری ،سوا د سالمت ،جوانان.

 -1دانشــجوی دکتــرای ســامت بــاروری ،کمیتــه تحقیقــات دانشــجویی ،دانشــکده پرســتاری و
مامایــی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی ،تهــران ،ایــران.
 -2مولــف مســئول .دانشــیار ،دانشــکده پرســتاری و مامایــی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید
بهشــتی ،تهــران ،ایــران.
 -3اســتاد ،مرکــز تحقیقــات علــوم رفتــاری ،انســتیتو ســبک زندگــی ،دانشــکده پرســتاری
دانشــگاه علــوم پزشــکی بقیــه اللــه (عــج) ،تهــران ،ایــران.
 -4دانشــیار ،مرکــز تحقیقــات پروتئومیکــس و گــروه آمــار زیســتی  ،دانشــکده پیراپزشــکی
دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی ،تهــران ،ایــران.
 -5اســتادیار آمــوزش بهداشــت ،مرکــز تحقیقــات عوامــل اجتماعی در ارتقا ســامت ،دانشــکده
بهداشــت ،دانشــگاه علوم پزشــکی هرمــزگان ،بندرعبــاس ،ایران.
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evaluation the association of self-care status with some
relevant factors in kashanian middle-aged women in their
early menopausal stage
محبوبه کفایی عطریان
kafaeima@gmail.com
BACKGROUND: Through self-care people can solve their health-related problems
through increasing their awareness and correcting their lifestyles. OBJECTIVES:
To determine the association of self-care status with some relevant factors in
kashanian middle-aged women in their early menopausal stage.
METHODS: This is a cross-sectional study on 351 women in age range of 45
-60 years. Women were selected based on cluster sampling method from
the individuals at healthcare centres in Kashan Iran. Researcher-constructed
questionnaire on self-care was used. The validity and the reliability of the
questionnaire were calculated. The information gathering method was
questionnaire completion by the study participants or interview with them.
Collected data were analyzed with SPSS16 software. T-test ANOVA spearman
correlation and linear regression analysis were applied.
RESULTS: The mean (±SD) of the self-care score was 108.14 ± 20.43. Self-care scores
were weak in13.92% intermediate in 71.02% and good in 15.06%. Regression
analysis showed that the mean of self-care was significantly higher in those with
higher educational level of women’s (p=0.045) and their spouses (p=0.001).
Women who were covered by insurance also showed higher self-care; in addition
there was not significant relationship between Self-care and participants’ job
spouses’ jobs marital status marital satisfaction economic satisfaction number
of children number of households and type of accommodation (p>0.05).
CONCLUSION: The results indicate that self-care is inadequate and that the level
of education of couples and insurance coverage has positive effect on the level of
self-care in postmenopausal women. To promote self-care in old age education
and empowerment can be considered.
Key-words: self-care women menopause
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evaluation the barriers perceived by health policy-makers
in Iran regarding introduction of sexual health programs
Mahnaz Motamedi
mahnazmotamedi@yahoo.ca
This paper aims to explore the barriers perceived by health policy-makers in Iran
regarding introduction of sexual health programs. We conducted twenty five
semi-structured in-depth interviews with policy-makers in Iran using purposive
sampling method. Review and analysis of relevant documents of health care
system in Iran was also conducted using conventional qualitative content
analysis. Perceived barriers of sexual health programming raised by health policy
makers are categorized into five categories at social organizational and personal
domain “sexual health as a social taboo” “policy-makers’ challenges” “policymakers’ concerns” “lack of knowledge and right perception about sexual health
among policy makers and “lack of priority of sexual health to health system.
Any attempt to introduce sexual health programs in conservative societies
need to consider these barriers and employ strategies to improve knowledge
of policy makers including health policy makers of importance of sexual health
create positive attitudes towards it address social and cultural sensivities and
generating scientific evidence of adverse consequences in wellbeing of men and
women due to lack of such services to put it in priority.
Iranian policy-makers sexual health’s barriers sexual health programming
healthcare system qualitative study.
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تبیین نیازهای سالمت جنسی از دیدگاه سیاست گذاران و تصمیم
سازان نظام سالمت
مهناز معتمدی
mahnazmotamedi@yahoo.ca

شناسایی و برآورده کردن نیازهای سالمت جنسی ،و تدوین و ارائه برنامهها و خدمات مناسب سالمت
جنسی ،بزرگترین نیاز در زنان ،مردان و کودکان در کشورهای فقیر دنیا است.هدف از این مطالعه
تبیین نیازهای سالمت جنسی از دیدگاه سیاست گذاران و تصمیم سازان نظام سالمت است .در این
مطالعه کیفی ،داده ها از طریق مصاحبههای عمیق نیمه ساختار یافته با  25سیاست گذار در عرصه
برنامهریزی و تصمیم سازی در نظام سالمت ،گردآوری شد .تجزیه و تحلیل اطالعات از طریق روش
تحلیل محتوا به روش کیفی انجام شد .از نرم افزار  MAXQUDA10برای تسهیل در کدگزاری و
طبقه بندی ها استفاده گردید .نیازهای سالمت جنسی از دیدگاه سیاست گذاران در پنج طبقه ،دسته
بندی گردید"" :ادبیات منطبق بر فرهنگ"" "" ،خدمات سالمت جنسی"" ،نیازهای آموزشی""،
نیازهای سازمانی"" و ""نیازهای پژوهشی"" .شناسایی و تبیین نیازهای سالمت جنسی عاملی مهم
در در تعیین اولویت سالمت جنسی در برنامه های نظام سالمت است .تشخیص نیازها و اولویتهااز
سوی سیاستگذاران و تصمیم سازان سالمت باعث میشو د تا دی د واضحی در مور د نیازهای سالمت
جنسی بهوجو د آمده و همچنین موانع برآورده کردن آنها شناسایی گر دد .این امر میتوان د سایر
سیاستگذاران و برنامهریزان سالمت را در تهیه برنامههای مناسب ارتقاء سالمت جنسی و باروری
یاری کند.
سالمت جنسی ،نیاز ،سیاست گذار ،نظام سالمت ،مطالعه کیفی
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تعیین ارتباط بهداشت دهان و دندان بر سالمت مادر و کودک
عرفانه طالبی
erfaneh_talebi_1995@yahoo.com

بارداري روندي طبيعي است ،اما با تغييراتي در بدن از جمله دهان و دندان همراه است .تغییرات
فیزیولوژیک دوران بارداري از جمله افزایش اسیدیته دهان ،تهوع و استفراغ صبحگاهی و التهاب لثه
در دوران بارداري به گونه اي است که زمینه ابتالء به پوسیدگی هاي دندانی را بیشتر فراهم می کند.
حساسیت و التهاب لثه باعث می شو د تا زن باردار از مسواک یا نخ دندان کمتر استفاده کن د که نهایتاً
منجربه ایجا د پالک میکروبی روی دندانها می شو د همچنین حالت تهوع و استفراغ صبحگاهی باعث
می شو د که دندان ها در معرض اسی د معده قرار گیرن د که دندان ها را در معرض خطر پوسیدگی قرار
می دهد .متأسفانه علیرغم اهمیت بهداشت دهان و دندان طی دوران بارداري ،تحقیقات انجام شده
نشان می دهند ،مادران باردار اطالعات کافی و عملکر د مناسبی در این زمینه ندارن د شاي د يكي از
عوامل تأثيرگذار در این زمينه تغيير در شرايط فيزيولوژيك مادران ،تغييرات هورموني و جسمي باشد
كه ضمن ايجا د خستگي و كسالت ،مانع از رعايت بهداشت دهان و دندان به طور مناسب مي شود.
این مقاله با هدف تعیین ارتباط بهداشت دهان و دندان بر سالمت مادر و کودک انجام شد .مطالعه
ی حاضر تعدا د  12مقاله تحقیقی منتشر شده از سال های  2010-2018میالدی در زمینه بهداشت
دهان و دندان مادر و کودک از طریق جستجوی مقاالت انگلیسی زبان و فارسی زبان دارای متن
کامل قابل دسترس در پایگاه های  Pubmed ،Google scholar ، Googleبا استفاده از کلید
واژه های ، mouth care ،oral careبهداشت دهان و دندان  ،زایمان زودرس و رفتار بهداشتی در
عنوان یا چکیده جستجو ش د و مور د بررسی قرار گرفت .طبق نتایج مطالعات به طور معکوس ارتباط
مثبتي بين تغييرات فلور ميكروبي دهان و عوارض نامطلوب بارداري نظير زايمان زودرس ،وزن كم
هنگام تول د اعم از تول د زودرس يا محدوديت رش د داخل رحمي و پره اكالمپسي نشان داده شده است
و در عين حال ايجا د فلور مشابه دهان مادر در نوزا د گزارش شده است و نوعی ارتباط مستقیم بین
بیماري هاي پریودنتال با بیماري هاي سیستمیک مثل آترواسکلروز ،سکته قلبی ،سکته مغزي ،دیابت
و نتایج ب د حاملگی گزارش شده است .رعایت بهداشت دهان و دندان باعث کاهش اثرات نامطلوب
بارداری شده و همچنین پیشگیری از مشکالت دهان و دندان در زنان باردار با کاهش پوسیدگی
دندان کودکان در سال های دورتر همراه است.
بهداشت دهان و دندان ،بارداری ،زایمان زودرس،آموزش بهداشت
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بررسی سالمت روان و ارتباط آن با تاب آوری در ماماهای شاغل در استان
کردستان ،سال 96
رویا کریمه
roya.karime54@gmail.com

سالمت روان به عنوان یکی از عوامل اصلی در بهبو د کیفیت زندگی ،تحت تاثیر عوامل مختلفی
همچون زندگی فردی ،اجتماعی و گوناگونی شغل ها می باشد .ﺳﻼﻣﺖ روان ماماها ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺖ
اﺳﺘﺮس زاي این ﺣﺮﻓﻪ ،ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﻮاﺟﻪ شده است .بنابراین ﭘﮋوﻫﺶ حاضر به منظور بررسی
سالمت روان و ارتباط آن با تاب آوری در ماماهای شاغل در استان کردستان ،سال  96انجام شد.
این مطالعه ی توصیفی -تحلیلی در سال  1396و در فاصله آذر ماه  96تا اردیبهشت  97انجام
شد .جامعه پژوهش شامل کلیه ماماهای دارای معیارهای ورو د به مطالعه ،شاغل در استان کردستان
بود .حجم نمونه به صورت تمام شماری و  650نفر برآور د گردید .ابزار گردآوری داده ها ،پرسشنامه
مشخصات دموگرافیک واحدها ،پرﺳﺸﻨﺎﻣﻪ سالمت عمومی گلدبرگ  28سوالی و پرسشنامه تاب آوری
کانر دیویدسون بود .براساس نتایج ،بین سالمت روان با میزان تاب آوری ( )p>0/01و همچنین
خرده مقیاس های سالمت روان یعنی عالئم جسمانی(  ،)<p 0/01اضطراب ( ،)<p 0/01کارکرد
اجتماعی ( )<p 0/01و افسردگی رابطه مثبت معنادار مشاهده شد .همچنین بین میزان تاب آوری با
خرده مقیاس¬های عالئم جسمانی( ،)<p 0/01اضطراب ( ،)<p 0/01کارکر د اجتماعی ()<p 0/01
و افسردگی نیز ارتباط مثبت معنادار ( )<p 0/01وجو د داشت .نتایج این مطالعه نشان دا د که با باال
رفتن نمره تاب آوری واحدهای مور د مطالعه ،سالمت روان آنها نیز افزایش می-یابد .به عبارت دیگر
افرا د با تاب آوری باالتر درجات باالتری از سالمت روان را نشان می دهند .بنابراین با فراهم کردن
زمینه های مناسب جهت افزایش تاب آوری ،می توان به ارتقاء سطح سالمت روان ماماها کمک نمود.
سالمت روان ،تاب آوری ،ماما.
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بررسی رضایت ماماها از جایگاه و امنیت شغلی
سیده راضیه حسینی
rhosseini19@gmail.com

ماماها نقش تأثيرگذاری در ارتقای سالمت باروری جامعه ،حفظ و ارتقای سالمت مادر و کودك دارند.
توانمن د شدن کارکنان یک سازمان بدین صورت خو د تضمین کننده امنیت شغلی است .در مفهوم
جدی د امنیت شغلی ،سازمان ها بای د بستر الزم براي توانمندي کارکنان خو د را در ابعا د تخصصی،
جسارت عملی ،تجربه آموزي ،رضایت شغلی ،رفتارارتباطی ،تفکر و وجدان فراهم آورن د تا آنان بتوانند
انتظارات تخصصی و اجتماعی سازمان را برآورده سازند .هدف از مطالعه حاضر بررسی رضایت ماماها
از جایگاه و امنیت شغلی می باشد .اين مقاله ،يک مطالعه مروری با هدف بررسی رضایت ماماها از
جایگاه و امنیت شغلی است .تمام مقاالت ،گزارشات و وب سايت هاي مرتبط با اين زمينه و وضعيت
استفاده از جديدترين فناوري ها در اين حوزه ،با استراتژي جستجوي مشخصي مور د بررسي قرار
گرفتند .یافته ها نشان می ده د  54.4درص د ماماها در ایران هرگز از شغل خو د احساس رضایت
نداشتند ،در حالیکه در استرالیا  81درص د پرسنل مامایی از رضایت شغلی باالیی برخوردار بوده اند.
تفاوت شدی د شای د مبین عدم وجو د جایگاه مشخص براي حرفه مامایی ،خط مشی نامناسب بر محیط
کار و نبو د امنیت شغلی و سایر مسایل مربوط به رضایت شغلی در ایران در مقایسه با سایر کشورها
باشد .نتایج نشان می ده د علیرغم اينکه ماماها در نظام تعالی خدمات بهداشتی و درمانی يکی از
تأثيرگذارترين گروههای ارائه دهنده خدمات آموزشی و مشاوره های ،بهداشتی و درمانی به زنان و
خانواده هايشان در کشور میباشند ،و ليکن از امنيت شغلی ،شرايط کاری مناسب ،سيستم مديريتی
و نظارتی ،به کارگيری توانايیهای حرفهای در حيطه شرح وظايف مربوط به خو د و فرصتهای ارتقای
شغلی چندانی برخوردار نمیباشند .عدم تناسب ،اهميت و حساسيت شغل مامايی با جايگاه حرفهای
مناسب در نظام سالمت و جامعه باعث شده است تا دانشجويان مامايی توجه به حقوق خو د را يکی
از موضوعات اخالقی مهم در حرفه مامايی گزارش نمايند.
رضایت ،ماما ،جایگاه  ،امنیت  ،شغل

Women and Family Health National Congress

1- 3 Aug 2019- Tehran

197

تعیین ارتباط بین میزان پروتئین پالسمایی  Aمرتبط با بارداری
( )PAPP-Aبا دیابت بارداری به منظور تشخیص یک عامل خطر جهت
پیشگویی دیابت بارداری
محبوبه احمدی
mah13751381@gmail.com

دیابت شایعترین عارضه طبی در بارداری میباش د که اثرات نامطلوبی روی مادر و نتایج جنینی و
نوزادی دارد .دیابت بارداری در  3%-5بارداریها اتفاق میافتد .تشخیص زودهنگام دیابت بارداری
میتوان د از بروز این عوارض جلوگیری کند .مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین میزان پروتئین
پالسمایی  Aمرتبط با بارداری ( )PAPP-Aبا دیابت بارداری به منظور تشخیص یک عامل خطر جهت
پیشگویی دیابت بارداری انجام شد .این مطالعه تحلیلی آین دهنگر از بهمن ماه سال  1394تا مهر ماه
سال  1395بر روی  250زن باردار مراجعهکننده به  6مرکز بهداشتی قزوین انجام شد .در سن -14
 11هفته میزان  PAPP-Aاندازهگیری ش د و سپس در هفته  24-28تست تحمل گلوکز خوراکی 75
گرمی بر روی نمونهها انجام ش د و ارتباط بین  PAPP-Aو دیابت بارداری مور د بررسی قرار گرفت.
تجزیه و تحلیل دا دهها با استفاده از نرمافزار آماری ( SPSSنسخه  )21و آزمونهای کای دو ،تی تست
یدار در نظر
من ویتنی ،خطر نسبی و رگرسیون لوجستیک انجام شد .میزان  pکمتر از  0/05معن 
گرفته شد 24 .نفر ( )30%/8از افرا د با کاهش میزان  PAPP-Aو  15نفر ( )8%/7از افرا د با میزان
طبیعی PAPP-Aبه دیابت بارداری مبتال شدند .بر اساس آزمون کای دو ،بین دو گروه از نظر ابتالء
یداری وجو د داشت ( )p>0/001و خطر ابتالء به دیابت بارداری
به دیابت بارداری تفاوت آماری معن 
در گروه با کاهش  3/PAPP-A 90برابر بیشتر از گروه کنترل بو د ()CI=87/1-14/p، 8>0/001
پایین بودن میزان  PAPP-Aدر سن  14-11هفته میتوان د به عنوان یک عامل خطر احتمالی در
بروز دیابت بارداری باشد ،بنابراین میتوان د به عنوان یک تست تشخیصی زودهنگام جهت پیشگیری
از عوارض نامطلوب جنینی و مادری بهکار رود.
بارداری؛ پروتئین پالسمایی  Aمرتبط با بارداری؛ دیابت بارداری .
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تبیین مفهوم و ابعا د سالمت جنسی از دیدگاه زنان میانسال ایرانی
دکتر صدیقه مقسمی
Moghasemi.s@gmail.com

به دنبال افزایش امی د به زندگی ،زنان حداقل یک سوم از عمر خو د را در میانسالی خواهن د گذراند.
میانسالی با تغییرات زیستی ،روانی و اجتماعی مختلفی همراه است که بر سالمت زنان تاثیرگذارند.
در بسیاری از فرهنگ ها ،تابو بودن موضوعات جنسی بویژه رفتارهای جنسی ،در افرا د مسن منجر
به عدم توجه و غفلت از بسیاری موضوعات مرتبط با سالمت جنسی در این سنین می شود .از آنجا
که موضوعات جنسی ،وابسته به فرهنگ و بستر هستن د هدف از مطالعه ی حاضر تبیین مفهوم و
ابعا د سالمت جنسی از دیدگاه زنان میانسال ایرانی بود .مطالعه حاضر یک مطالعه کیفی است .طی
فروردین تا شهریور  1393هجده زن میانسال آگاه ( 40-65سال) صورت هدفمن د و با حداکثر تنوع
انتخاب و مور د مصاحبه ی عمیق و نیمه ساختار یافته به صورت چهره ـ به چهره قرار گرفتند.
داده¬ها بر اساس تحلیل محتوای قراردادی گرانهایم و لوندمن تحلیل شد .از نرم افزار MAXQDA
نسخه  10برای مدیریت و سازماندهی داده استفاده شد .از تجزیه و تحلیل داده¬ها  1624خالصه
عبارت166 ،کد 46 ،زیرطبقه 15 ،طبقه اصلی و  6مضمون آشکار شد .مضامین شامل «کیفیت رابطه
جنسی»« ،مراقبت از سالمت جنسی»« ،آمادگی جنسی همه جانبه»« ،ناکارآمدی جنسی همسر»،
«الگوهای فرهنگی ـ اجتماعی محافظه کار»« ،سازگاری و حل تعارضات جنسی» شد .بر این اساس
تعریف سالمت جنسی زنان میانسال ارائه شد .درک مفهوم و ابعا د سالمت جنسی در زنان میانسال
در پر کردن شکاف دانش موجو د در حوزه سالمت جنسی در ایران و جهان تاثیر گذار بوده و به ارائه
دهندگان مراقبت های بهداشتی در ارائه ی مراقبت سالمت جنسی متناسب و سازگار با فرهنگ و
به سیاستگزاران بهداشتی در اتخاذ سیاست های مناسب کمک می نماید .توانمن د سازی افرا د برای
کنترل بیشتر بر سالمت خو د و ارتقا آن و از طرف دیگر آموزش کارکنان بهداشتی و توانمندسازی
آنان برای غربالگری ،مدیریت و ارجاع مناسب مراجعین گامی مهم در ارتقا سالمت جنسی میانساالن
است .عالوه بر آن ،ارائه تعریفی متناسب با فرهنگ زمینه ساز ساخت ابزار و پرسشنامه های مناسب
برای به کارگیری در حوزه سالمت جنسی زنان بویژه در میانسالی است.
سالمت جنسی ،میانسالی ،یائسگی
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تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر درک از بیماری بر استرس درک شده
زنان مبتال به دیابت بارداری
دکتر نسیم بهرامی
nbahrami87@gmail.com

تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر درک از بیماری بر استرس درک شده زنان مبتال به دیابت بارداری
این مطالعه یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده شاه ددار بود .نمونه ها از میان زنان مبتال
به دیابت بارداری و بستری در بخش پره ناتال بیمارستان الزهرا شهر رشت از هفته  24حاملگی و
با تأیی د قطعی دیابت از طریق تست تحمل گلوکز در بازه زمانی اسفن د  96تا شهریور  97انتخاب
شدند .بیماران بر اساس معیارهای ورو د انتخاب و با استفاده از روش بلوک بندی چهارتایی در دو
گروه کنترل(  40نفر) و آزمون( 40نفر) قرار داده شدند .داده¬ها با استفاده از پرسشنامه دموگرافیک
و پرسشنامه استرس درک شده قبل از اجرای مداخله ،بالفاصله بع د از اجرای مداخله و یک ماه پس
از اجرای مداخله به روش مصاحبه حضوری تکمیل گردید .در گروه آزمون ،مداخله آموزشی مبتنی بر
درک از بیماری بصورت انفرادی در  3جلسه  60تا  90دقیقه ای اجرا شد .در گروه کنترل ،زنان تنها
مراقبت روتین بیمارستان را دریافت کردند .داده ها با استفاده از آزمون توصیفی ((میانگین و انحراف
معیار؛ تعدا د و درصد) و آزمون تحلیلی (تی مستقل ،کای اسکوئر و آنالیز واریانس با اندازه گیری
مکرر) در نرم افزار  spssنسخه  23مور د تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج نشان دا د که قبل از مداخله
بین نمرات استرس درک ش د دو گروه تفاوت آماری معناداری وجو د نداشت ،بالفاصله پس از مداخله
نمرات استرس درک شده در گروه کنترل نسبت به گروه آزمون افزایش یافته است ،عالوه بر این ،یک
ماه پس از مداخله نیز نمرات در گروه آزمون به طور معناداری نسبت به گروه کنترل کاهش یافته
است .نتیجه مطالعه حاضر نشان دا د که مداخله آموزشی مبتنی بر درک از بیماری بر استرس درک
شده زنان مبتال به دیابت بارداری مؤثر است .لذا انجام این مداخله در زنان مبتال به دیابت بارداری به
منظور کاهش میزان استرس در آن ها توصیه می شود.
دیابت بارداری ،استرس درک شده ،درک از بیماری
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assessment the potential screening rule of ThinPrep Pap test
Siamak Sabour
s.sabour@sbmu.ac.ir
Background: Cervical cancer is one of the world’s deadliest forms of cancer and
Pap smear is the most popular screening test for diagnosis in early stages. The
aim of our study was to assess potential screening rule of ThinPrep Pap test.
Methods: In this cross sectional study Cervical samples were collected from
all women who referred to a pathology center for Papanicolaou test and all
samples were prepared with ThinPrep process. To assess validity biopsy was
selected as gold standard. 131 women who had ThinPrep Pap test and biopsy
were considered for the analysis. The participants were selected purposeful.
Three thresholds were used to define test positivity: 1) Atypical squamous cells
of undetermined significance (Asc-us) 2) Low grade squamous intraepithelial
lesion (LSIL) 3) High grade squamous intraepithelial lesion (HSIL) and worse. Inter
and intra observer reliability were evaluated using kappa (simple and weighted)
as well as Fleiss kappa and validity were assessed by the well-known validity
estimates for qualitative variables.
Results: Intra observer reliability was moderate for pathologists with low and
moderate experience (kappa was 0.44 and 0.46 respectively) and was good for
experienced pathologist [kappa (WK) = 0.64]; however inter observer reliability
was poor (Fliess kappa=0.12). For diagnosis of ASCUS and worse the sensitivity
was 96.3% and for diagnosis of HSIL and worse the sensitivity and specificity
were 86.6% and 95.1% respectively.
Conclusion: ThinPrep pap is an acceptable screening test for diagnosis of
cervical cancer in early stages. However experience and specialty have effect on
reliability’s results.
Key words: ThinPrep; Papanicolaou; Validity; Inter and intra observer reliability.
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بررسی تأثیر آموزش معنوی بر درک مراقبت معنوی دانشجویان
مامایی دانشگاه های کرج در سال 1396
سکینه بهبودی
mid.behboodi@gmail.com

مراقبت معنوی یک بخش مهم از مراقبت های سالمتی است .و این مهم بای د برای ارتقاء سالمت مور د
توجه قرار گیرد .دوران بارداری و زایمان دورانی هستن د که گرایش به معنویات بسیار زیا د است .ماما
از جمله اعضای تیم پزشکی است که بای د به طور ویژه توانایی ارتقاء سالمت معنوی راداشته باشد.
تحقیقات نشان داده ان د که بین سالمت معنوی دانشجویان مامایی و نحوه مراقبت آنان از بیمارن
ارتباط معنا داری وجو د دارد .هرچه این گروه از سالمت معنوی بیشتری برخوردار باشن د مراقبت و
مداخالت بهتری برای بیماران خو د انجام می دهند .این مطالعه با هدف بررسی تأثیر آموزش معنوی
بر درک مراقبت معنوی دانشجویان مامایی دانشگاه های کرج در سال  1396طراحی گردید .مراقبت
معنوی یک بخش مهم از مراقبت های سالمتی است .و این مهم بای د برای ارتقاء سالمت مور د توجه
قرار گیرد .دوران بارداری و زایمان دورانی هستن د که گرایش به معنویات بسیار زیا د است .ماما از جمله
اعضای تیم پزشکی است که بای د به طور ویژه توانایی ارتقاء سالمت معنوی راداشته باشد .تحقیقات
نشان داده ان د که بین سالمت معنوی دانشجویان مامایی و نحوه مراقبت آنان از بیمارن ارتباط معنا
داری وجو د دارد .هرچه این گروه از سالمت معنوی بیشتری برخوردار باشن د مراقبت و مداخالت
بهتری برای بیماران خو د انجام می دهند .این مطالعه با هدف بررسی تأثیر آموزش معنوی بر درک
مراقبت معنوی دانشجویان مامایی دانشگاه های کرج در سال  1396طراحی گردید .این پژوهش
یک مطالعه نیمه تجربی بو د که در سال  1396-1397انجام شد .شرکت کنندگان و روش کار: :
نمونه های این مطالعه نیمه تجربی را  56نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی مامایی واج د الشرایط
تشکیل دادن د که به صورت نمونه گیری آسان انتخاب شدند .ابزارهای مور د استفاده در این پژوهش
شامل پرسش نامه مشخصات دموگرافیک ،پرسشنامه سالمت معنوی و پرسشنامه اصالح شده درک
مراقبت معنوی بود .آموزش سالمت معنوی برای دانشجویان انجام شد .نمره سالمت معنوی و درک
مراقیت معنوی ،قبل ،بالفاصله بع د از آموزش و یک ماه بع د از اموزش سنجیده شد .نتایج نشان
دا د که بین نمره سالمت معنوی و مراقبت معنوی پیش از آموزش با نمره سالمت معنوی و مراقبت
معنوی بالفاصله پس از آموزش تفاوت معنی داری وجو ددار د ( .)<0p /0001اما بین نمره سالمت
معنوی و مراقبت معنوی یک ماه پس از آموزش تفاوت معنی داری مشاهده نگردید.که این موضوع،
ماندگاری اثر آموزش زا نشان داد .با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که آموزش
سالمت معنوی باعث افزایش سالمت معنوی و درک مراقبت معنوی دانشجویان مامایی می شود.نتایج
این مطالعه اهتمام ورزیدن مراقبین بهداشتی به خصوص ماماها را در آموختن این مهارتها و اجرای
صحیح و کامل آن بر بالین مادران بر اساس نیاز آنها بارزتر می گرداند.
معنویت ،سالمت معنوی ،مراقبت معنوی ،آموزش مامایی
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بررسی تاثیر آموزش به روش چهره به چهره وجزوه آموزشی بر
یادگیری خو د آزمایی پستان درسفیران سالمت
مریم حیدری -لیال تک فالح
haydari86_maryam@yahoo.com

دراین مطالعه نیمه تجربی  30نفراز سفیران سالمت مرکز بهداشتی به طور تصادفی انتخاب و به
دوگروه تقسیم شدن د  .ابتدا از دوگروه پیش آزمون گرفته ش د سپس به یک گروه به صورت حضوری
وبه گروه دیگر توسط پمفلت ،آموزش خو د آزمایی پستان داده ش د وبا انجام دو پس آزمون یکی پس
از پایان جلسه ودیگری دوهفته بع د ،میزان یادگیری آنها مور د بررسی قرارگفت .نتایج توسط آزمونهای
تی زوج ومستقل مور د تجزیه وتحلیل قرار گرفت .نتایج حاصل ازتحقیق نشان دادکه اختالف معنی
دار آماری بین سطح اطالعات افرا ددردوگروه قبل از مداخله وجو د نداشت (نتایج پیش آزمون) اما
این اختالف پس از مداخله وآموزش(پس آزمون) یه طور معنی داری بین دوگروه متفاوت بود.به
این معنی که میزان یادگیری در روش آموزش چهره به چهره نمره باالتری نسبت به روش استفاده
ازجزوه اموزشی داشت .اثربخشی آموزش حضوری بیشتر وموثرتر از آموزش با جوه است لذا توصیه
میشو د جهت تامین وارتقائ سالمت در جامعه ،عالوه بر ارائه جزوات آموزشی ،مراکز بهداشتی اقدام
به برگزاری جلسات آموزشی عملی در زمینه های مختلف سالمت خصوصا خو د آزمایی پستان نمایند.
خو د آزمایی پستان  -زنان – سفیران سالمت – آموزش
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بررسی ارتباط سطح سرمی لپتین مادر با نوع زایمان
مرضیه فغانی آغوزی
mahda.f255@gmail.com

لپتین سرمی در سیر زایمان به دلیل مسیرهای التهابی زایمان و نیاز مادر به انرژی افزایش می یاب د که
احتماال در ارتباط با تحریک سیستم سمپاتیکی رخ می دهد .نظریه ی پایین بودن لپتین در زایمان
سزارین میتوان د مادر و جنین را درخطر بیماریهای مزمن متابولیک ،بیماری های قلبی-عروقی،
فشارخون و چاقی قرار ده د .لذا بر آن شدیم تا با بررسی ارتباط سطح سرمی لپتین مادر با نوع زایمان،
نقش پیشگویی کننده لپتین در بارداری را مور د مطالعه قرار دهیم .این مطالعه با رویکر د طولی روی
 45زن سه ماهه اول انجام شد .نمونه خون مادران در هفته های  6-12و 15-20بارداری اخذ ش د و
تا پس از زایمان پیگیری شدند .در نهایت مادران در دو گروه زایمان واژینال ( 24نفر) و سزارین(21
نفر) جای گرفتند .داده های خام توسط آزمون های آماری تی-مستقل  ،پیرسون و رگرسیون و آماره
الندا با سطح معنی داری  05/0<P valueآنالیز شدند .میانگین لپتین سه ماهه اول و دوم به طور
جداگانه در گروه زایمان طبیعی بیشتر از سزارین بو د اما ارتباط معناداری با نوع زایمان نداشتند .در
حالیکه نوع زایمان با تغییرات لپتین دوران بارداری ارتباط معنادار داشت ،بطوریکه این تغییرات در
گروه زایمان طبیعی بیشتر از گروه سزارین بود( .)0.021تغییرات لپتین دوران بارداری با نوع زایمان
مادران بدون عارضه ارتباط معناداری داشته و در گروه زایمان طبیعی بیشتر از سزارین است .برای
قضاوت صحیح در مور د نقش پیشگویی کننده لپتین مطالعات با حجم نمونه های بیشتری نیاز است.
لپتین ،بارداری ،نوع زایمان
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توصيف عوامل پیش بینی کننده تصمیم گیری مردان برای تاخیر
فرزندآوری
ملیحه عامریان
m.amerian43@gmail.com

يكي از مهمترين تغييرات جمعيت شناختي در كشورهاي توسعه يافته تاخير فرزندآوري است .در
این زمینه نقش مردان بسیار حائز اهمیت است .این مطالعه با هدف توصيف عوامل پیش بینی کننده
تصمیم گیری مردان برای تاخیر فرزندآوری انجام شده است .در این مطالعه توصیفی -مقطعی
 300مر د مراجعه کننده به مراکز منتخب شهر شاهرو د به صورت تصادفی بررسی شدند .داده ها با
استفاده از پرسشنامه های مشخصات دموگرافیک ،مقیاس امیدواری اشنایدر و کیفیت زندگی سازمان
بهداشت جهانی جمع آوری شد .ارتباط بین متغیرهای سن ازدواج ،طول مدت ازدواج ،تعدا د فرزندان
مطلوب ،فاصله مناسب بین فرزندان ،امیدواری و کیفیت زندگی با سن تصمیم گیری اولین فرزندآوری
از طریق ضریب همبستگی پیرسون ،رگرسیون خطی چن د گانه توسط نرم افزار  SPSSنسخه ی 16
انجام پذیرفت .بین سن تصمیم گیری اولین فرزن د آوری با سن ازدواج ،طول مدت ازدواج و تحصیالت
همبستگی مثبت معنادار و با کیفیت زندگی همبستگی منفی معنا دار مشاهده شد( .)P>0/001این
درحالیست که رابطه ی معناداری با امیدواری وجو د نداشت .در مدل رگرسیونی نیز سن ازدواج با
ضریب مثبت و کیفیت زندگی با ضریب منفی ارتباط آماری معنی داری را با سن اولین فرزندآوری
نشان دادن د و رابطه دیگر متغیرها نظیر امیدواری ،طول مدت ازدواج ،فاصله بین فرزندان ،تعداد
فرزندان مطلوب با سن اولین فرزندآوری از لحاظ آماری معنی دار نبود .ازمیان عوامل متع د د تاثیرگزار
بر تصمیم گیری مردان در زمان فرزندآوری برخی عوامل نقش پررنگ تری نسبت به سایرین دارن د که
پیشنها د می شو د بررسی های بیشتری برروی آنها صورت گیرد.
تصمیم گیری ،فرزندآوری ،کیفیت زندگی ،امیدواری ،مردان.
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بررسی ارتباط عزت نفس مادر و خودکارآمدی شیردهی در مادران
شیرده نخست زا
ملیکه عامل بارز
amelbarez@gmail.com

تغذیه با شیر مادر یک راه موثر برای حفاظت و ارتقای سالمت مادران و کودکان است .دو عامل
مهم و موثر بر موفقیت شیردهی خودكارآمدی شیردهی و عزت نفس مادر می باشد .هدف از این
مطالعه بررسی ارتباط عزت نفس مادر و خودکارآمدی شیردهی در مادران شیرده نخست زا می
باشد .اين مطالعه مقطعی با نمونه گیری تصادفی چن د مرحله ای در سال  1395در  300مادر شیرده
مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر مشه د انجام شد .جمع آوري داده ها با استفاده از
فرم دموگرافيک ،مقياس خودکارآمدی شيردهی و مقياس عزت نفس روزنبرگ انجام شد .داده ها با
استفاده از آمار توصیفی ،استنباطی و مدل خطی رگرسیون با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه 16
مور د تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .در اين مطالعه بيشتر مادران ( )٪79/3داراي سطح خودكارآمدی
باال با ميانگين نمره  131±13/6و  ٪78/7مادران عزت نفس باال با ميانگين نمره 27/85 ± 3/54
بودند .تجزیه و تحلیل رگرسیون رابطه بین عزت نفس و خودکارآمدی شیردهی را تایی د کرد .بر اساس
نتایج با هر نمره افزایش عزت نفس 0.779 ،نمره خودکارآمدی شیردهی افزایش یافته است";".عزت
نفس مادر با خودکارآمدی شیردهی مرتبط می باشد .این عوامل می توانن د به ارائه دهندگان خدمات
بهداشتی برای پیش بینی طول مدت شیردهی ،میزان موفقیت تغذیه انحصاری با شیر مادر و در
نهایت شناسایی مادران در خطر قطع زودهنگام شیردهی کمک نمایند.
شیردهی ،خودكارآمدي ،عزت نفس ،نخست زا
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بررسی رابطه بین خشونت و کیفیت زندگی در زنان
ملیکه عامل بارز
amelbarez@mums.ac.ir

خشونت علیه زنان یکی از مشکالت سالمت زنان بوده و به نظر میرس د از عوامل کاهش كیفیت
زندگی آنان باشد .هدف از این مطالعه سیستماتیک ،بررسی رابطه بین خشونت و کیفیت زندگی در
زنان می باشد .این مطالعه مروری بر روی مقاالت فارسی و انگلیسی زبان منتشر شده تا مارس سال
 2018انجام شد .به این منظور جستجو در بانک های اطالعاتی PubMed، Web of Science،
 Science Direct، ProQuest، Scopus، Cochrane، Google Scholarو SID، Iran
 Medexو  Magiranبا استفاده از واژه های کلیدی خشونت شریک صمیمی ،خشونت خانگی
و کیفیت زندگی انجام شد .کلیه مقاالت مرتبط توسط  2پژوهشگر آموزش دیده به طور مستقل
استخراج شدند .جهت بررسی کیفیت مقاالت از چک لیست استروب استفاده ش د و مقاالتی که دارای
کیفیت مطلوب و معیارهای ورو د به مطالعه بودند ،وار د مطالعه شدند .از  780مقاله منتشر شده
مرتبط ،در نهایت هجده مطالعه با حجم نمونه  29936زن بصورت سیستماتیک بررسی شدند .نتايج
نشان دا د زناني که در معرض خشونت قرار دارند ،کيفيت زندگي پایین تری دارند .حذف خشونت
علیه زنان ،کلی د مهمی برای توانمندسازی زنان و بهبو د کیفیت زندگی آنهاست.
خشونت شریک صمیمی ،خشونت خانگی ،کیفیت زندگی.
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تعیین ارتباط افسردگی و اضطراب با شدت و طول مدت در د پستان
دوره ای در زنان
پری راهی
pari.rahi93@yahoo.com

در د پستان یکی از شایع ترین ناراحتیهای پستان است .با توجه به کمبو د مطالعات در زمینه علتشناسی
در د دورهای پستان و اتیولوژی ناشناخته این اختالل ،مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط افسردگی
و اضطراب با شدت و طول مدت در د پستان دورهای در زنان انجام شد .این مطالعه مقطعی در
سالهای  1393-94بر روی  322زن  11-44ساله مراجعهکننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان
تبریز انجام شد .از پرسشنامههای مشخصات فردی  -اجتماعی ،مقیاس ارزیابی شدت در د و مقیاس
اضطراب و افسردگی بیمارستانی برای جمعآوری دادهها استفاده شد .برای برآور د میزان تأثیر هر یک
از متغیرهای مستقل )افسردگی ،اضطراب و مشخصات فردی -اجتماعی( بر متغیر وابسته )شدت
در د پستان( از مدل خطی عمومی استفاده شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری
 (SPSSنسخه ) 21و آزمون های پیرسون ،تی مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه انجام گرفت .میزان
 pکمتر از  5/54معنی دار در نظر گرفته شد .بر اساس نتایج آزمون های دو متغیره ،بین طول و شدت
ماستالژی با نمره اضطراب و افسردگی ارتباط معنیدار آماری وجو د داشت )). p>5/54بر اساس مدل
خطی عمومی ،نمره اضطراب و افسردگی جزء پیشگویی کنندههای شدت در د پستان بودند .اضطراب
و افسردگی از عوامل مؤثر بر شدت و طول مدت در د پستان دورهای است ،لذا گنجاندن حمایتهای
روانی عاطفی برای کاهش سطح اضطراب و افسردگی بای د جزء پروتکل درمانی در این زمینه باشد.
اضطراب ،افسردگی ،در د پستان دورهای.
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بررسی تاثیر مشاوره گروهی مبتنی بر واقعیت درمانی بر رضایتمندی
جنسی زنان
مریم محمدی
maryam.mohammadi.9020@gmail.com

مشکالت جنسی در بین زنان شیوع باالیی دار د و جوانب مختلف زندگی آنها را تحت تاثیر قرار
یدهد .مشاوره در مراحل اولیه میتوان د بسیاری از مشکالت آنها را برطرف نماید .لذا هدف از
م
این مطالعه ،بررسی تاثیر مشاوره گروهی مبتنی بر واقعیت درمانی بر رضایتمندی جنسی زنان
بود";".پژوهش حاضر یک مطالعه کارآزمایی بالینی با گروه کنترل است که در شهر اراک در سال
 1395انجام گرفت .تعدا د  40خانم از مراجعهکنندگان به پنج مرکز بهداشتی درمانی با توجه به
معیارهای ورو د و خروج انتخاب و بهطور تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند .گروه
آزمون ،جلسات مشاوره واقعیت درمانی ( 8جلسه  90دقیقه ای 2 ،بار در هفته) را دریافت کردند
و در گروه کنترل هیچ مداخلهای صورت نگرفت .دا دهها توسط فرم مشخصات فردی و پرسشنامه
رضایت جنسی الرسون ( )LSSQگردآوری ش د که پیش از مداخله و  4هفته پس از مداخله توسط
شرکتکنندگان تکمیل گردید .جهت آنالیز داده ها از نرم افزار  SPSS23استفاده شد .میانگین
نمرات رضایتمندی جنسی گروه مداخله قبل از مشاوره  81±13/78و گروه کنترل 79/85±12/3
بو د و بین آنها اختالف معناداری وجو د نداشت ( .)P=0/7اما یک ماه بع د از مشاوره واقعیت درمانی،
میانگین نمره رضایتمندی جنسی در گروه مداخله  97/39±13/79و گروه کنترل  85/4±20/5بود
ندهنده اختالف معنادار بین دو گروه بو د ( )P>0/05مطابق با نتایج به دست آمده ،مشاوره
که نشا 
واقعیت درمانی بر بهبو د رضایتمندی جنسی زنان موثر بوده است.
مشاوره ،واقعیت درمانی ،رضایتمندی جنسی.
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Evaluation of the effect of socioeconomic status (SES) on
breast cancer screening and treatments
فاطمه السادات رهنمایی
f_rahnemaie@yahoo.com
Over 10000 women in the Iran are living with breastcancer each year.
socioeconomic status and its influence on healthcare delivery and outcomes
relevant to cancer control are well documented. Although some studies have
shown that low individual SES negatively influences cancer screening rates.
Racial gaps in HealthRelated Quality Of Life (HRQOL) are well documented in
BC. This review article explores how SES influence breast cancer screening and
treatments. Searching online article was conducted in English from different
databases. Racial differences in physicalfunctional and spiritual HRQoL during
active treatment and survivorship may be largely mediated by socioeconomic
factors. Racial differences in physical and functional HRQOL during active
treatment and survivorship may be largely mediated by socioeconomic factors.
improving knowledge of the benefits of cancer screening and integrating
cancer screening into routine healthcare practice and promote supportive care
continuum and provide opportunities for improving the quality and equity
of supportive services for low SES women are actionable strategies that may
significantly improve screening rates in lowincome and middleincome countries
and theire health-related QOL might be promoted.
socioeconomic status breast cancerpain.
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investigate the role of calcium and vitamin D in PMS
فاطمه السادات رهنمایی
f_rahnemaie@yahoo.com
Premenstrual syndrome (PMS) is a common disorder affecting millions of women
of reproductive age around the world. In recent years there has been a focus
on finding accessible acceptable and cost-effective therapeutic approaches to
treat the symptoms of PMS with minimum side effects. This systematic review
study aimed to investigate the role of calcium and vitamin D in PMS. PubMed
EMBASE Web of Science Scopus Science Direct and Google Scholar databases
were systematically searched for relevant articles. All articles from clinical trial
case-control and cross-sectional studies were included. The Strengthening the
Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) checklist was
used to assess the quality of the selected papers. Finally a total of 28 eligible
high-quality papers were reviewed. Low serum levels of calcium and vitamin D
in the luteal phase of the menstrual cycle were found to cause or exacerbate
the symptoms of PMS. Therefore the administration of calcium and vitamin D
supplements over a particular course of treatment or use of a diet rich in these
two substances can restore their serum levels and eliminate or reduce the
symptoms of PMS . Calcium and vitamin D supplementation is recommended
as an inexpensive low-risk acceptable and accessible approach to eliminate or
reduce the symptoms of PMS.
premenstrual syndrome vitamin D calcium.
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مقايسه تاثیر دو روش آموزش گروهي و کتابچه آموزشی بر
آگاهی ،نگرش و خودکارآمدی مادران در مور د مراقبت از
سالمت جنسی دختران نوجوان کمتوان ذهنی آموزشپذیر
شادی گلي
shadi_goli@yahoo.com

مقايسه تاثیر دو روش آموزش گروهي و کتابچه آموزشی بر آگاهی ،نگرش و خودکارآمدی مادران در
مور د مراقبت از سالمت جنسی دختران نوجوان کمتوان ذهنی آموزشپذیر :يک کارآزمايي میدانی
مشکالت جنسی نوجوانان کمتوان ذهنی ریشه در ناآگاهی و ناتوانی نوجوان در درک موضوعات
مرتبط با سکشوالیتی ،ناآگاهی و ناتوانی والدین ،معلمین و مراقبین و نیز باورهای فرهنگی مذهبی
جامعه دارد .از انجایی که والدین در شکلگیری نگرش نوجوانان کمتوان ذهنی خو د نسبت به بلوغ و
سکشوالیتی نقش مهمی دارن د ،مطالعه حاضر با هدف مقايسه تاثیر دو روش آموزش گروهي و کتابچه
آموزشی بر آگاهی ،نگرش و خودکارآمدی مادران در مور د مراقبت از سالمت جنسی دختران نوجوان
کمتوان ذهنی آموزشپذیر انجام شده است .در اين کارآزمايي میدانی  ۸۱ ،مادر دارای دختر نوجوان
کمتوان ذهنی آموزشپذیر در مراکز تحت پوشش سازمان بهزیستی و مدارس استثنایی حرفه ای و
پیش حرفه ای به سه گروه تقسيم شدند ۲۷ .نفر از واحدهای نمونه در چهار جلسه اموزش گروهی
توسط محقق شرکت نمودن د و ۲۷نفر دیگر از نمونهها در گروه آموزش از طریق کتابچه آموزشی و
 ۲۷نفر دیگر از نمونهها در گروه کنترل قرار گرفتن د و هیچ مداخله ای دریافت نکردند .قبل و یک
ماه پس از مداخله  ،پرسشنامه سنجش آگاهی ،نگرش و خودکارآمدی مادران در زمینه سالمت
جنسی دختران نوجوانان کمتوان ذهنی آموزشپذیر توسط شرکت کنندگان تکمیل شد .داده¬های
حاصل با استفاده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم¬افزار آماری اس پی
اس اس نسخه  ۲۳تجزیه و تحلیل شد .میانگین نمره آگاهی و خودکارآمدی مادران یک ماه بع د از
مداخله ،در گروه «آموزشی گروهی» از گروه «کنترل» و گروه «آموزش از طریق کتابچه آموزشی»
بیشتر بو د ( )0.001<pو میانگین نمره آگاهی و خودکارآمدی مادران در گروه آموزش «از طریق
کتابچه آموزشی» نسبت به گروه« کنترل» بیشتربو د ( . )p =0.02 .، p= 0.005همچنین یک ماه
بع د از مداخله ،میانگین نمره نگرش مادران در گروه «آموزشی گروهی» از گروه «کنترل» و گروه
«آموزش از طریق کتابچه آموزشی» بیشتر بو د ( ،)0.001<pاما بین میانگین نمره نگرش مادران در
دو گروه «کنترل» و «آموزش از طریق کتابچه آموزشی» از نظر آماری تفاوت معناداری وجو د نداشت
( .)0.05>pاجرای مداخله آموزشی به شیوه آموزش گروهی جهت مادران دختران نوجوان کم توان
ذهنی در مقایسه با شیوه آموزش از طریق کتابچه آموزشی ،با افزایش بیشتری در میزان آگاهی،
بهبو د نگرش و افزایش خودکارآمدی آنان در مور د سالمت جنسی دختران نوجوان کم توان ذهنی
آموزش پذیر همراه بود .لذا با عنایت به نقش موثر مدرس در اموزش گروهی جهت ایجا د فرصتی
برای پرسش و پاسخ و بحث و تبادل نظر در مور د موضوع سالمت جنسی و تاثیر آن بر آگاه سازي
و يادگيري بهتر  ،رفع باورهای اشتباه مادران نسبت به موضوع سالمت جنسی و نیز تشویق مادران
دختران نوجوان کم توان ذهنی و تاکی د بر قابلیت های فردی آنان در مراقبت از سالمت جنسی دختر
خو د جهت ارتقاءخودکارآمدی آنها  ،اموزش گروهی به عنوان شیوه ای مناسب جهت آموزش والدین
نوجوانان کم توان ذهنی پیشنها د می گر دد.
آموزش گروهي  ،کتابچه آموزشی  ،آگاهی ،نگرش  ،خودکارآمدی  ،سالمت جنسی ،کمتوان ذهنی.
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بررسی وضعیت رفتارهای ارتقا دهنده سالمت در زنان باردار
آرمین اصالنی
aslard2014@gmail.com

سبک زندگی ارتقا دهنده سالمت اهمیت به سزایی در دستیابی به پیامدهای مطلوب بارداری دار د و
اتخاذ چنین رفتارهایی بر سالمت آینده مادر و کودک موثر می باشد .هدف از مطالعه حاضر بررسی
وضعیت رفتارهای ارتقا دهنده سالمت در زنان باردار بود .این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی-تحلیلی
طی  6ماه اول سال  ،1396توسط نمونه گیری خوشه ای چن د مرحله ای و با مشارکت  180نفر از
زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر تبریز انجام گرفت .داده ها با استفاده از
پرسشنامه دموگرافیک و مامایی و رفتارهای ارتقادهنده سالمت ( )HPLPIIبه روش خودگزارشی جمع
آوری شد .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSSنسخه  21انجام گرفت";".میانگین
نمره رفتارهای ارتقا دهنده سالمت در بین زنان باردار( 137/51 )19/33به دست آمد .در بین ابعاد
مختلف رفتارهای ارتقا دهنده سالمت باالترین نمره به ترتیب مربوط به بع د خودشکوفایی()4/84
 27/35و تغذیه ( 26/60 )4/09و پایین ترین نمره مربوط به مدیریت استرس ( 20/03 )3/56و
فعالیت فیزیکی ( 17/08 )4/11بود .تحلیل آنالیز واریانس یک طرفه بیانگر وجو د ارتباط معنی دار بین
رفتارهای ارتقا دهنده سالمت با وضعیت درآم د افرا د مور د پژوهش بود( .)001/0=pبر اساس نتایج،
سطوح رفتارهای ارتقا دهنده سالمت در زنان باردار در ح د متوسط بود .ارتقاء سالمت و شیوه زندگی
سالم بای د بخشی جدایی ناپذیر از خدمات بهداشتی برای زنان باردار باش د و چگونگی مدیریت استرس
و فعالیت فیزیکی در زنان باردار توجه ویژه ای را می طلبد .به دلیل تاثیر برخی مشخصات جمعیت
شناختی بر رفتارهای ارتقادهنده سالمت ،برنامه ریزان و ارائه دهندگان سالمت بایستی توجه ویژه ای
به این عوامل داشته باشند.
سبک زندگی ،ارتقا سالمت ،بارداری
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تجربیات زنان باردار با اضافه وزن در ارتباط با تغییرات سبک زندگی
طی بارداری جهت ارتقا سالمت
آزیتا فتح نژا د کاظمی
afnkazemi@gmail.com

اتخاذ رفتارهای بهداشتی توسط زنان باردار باعث ارتقا سالمت و دستیابی به پیامدهای مطلوب
بارداری و بهبو د کیفیت زندگی مادر و نوزا د می شود .مطالعات محدودی به بررسی چنین رفتارهایی
در زنان باردار به خصوص در مادران دارای اضافه وزن پرداخته اند .هدف از مطالعه حاضر کشف
تجربیات زنان باردار با اضافه وزن در ارتباط با تغییرات سبک زندگی طی بارداری جهت ارتقا سالمت
بوداین مطالعه کیفی با رویکر د تحلیل محتوا در شهر تبریز  -ایران در سال  1396انجام گرفت .با
استفاده از نمونه گیری مبتنی بر هدف ،زنان باردار دارای شاخص توده بدنی اضافه وزن در بدو بارداری
و با در نظر گرفتن سایر معیارهای ورو د به مطالعه انتخاب و نمونه گیری تا اشباع یافته ها ادامه یافت.
داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته و رو در رو با  32زن باردار اضافه وزن از طریق 18
مصاحبه فردی عمیق و  3مصاحبه گروهی جمع آوری شد .جهت تجریه و تحلیل داده ها از نرم افزار
 MAXQDAورژن  10استفاده شد .استحکام داده ها توسط مشارکت کنندگان و کنترل خارجی
تایی د گردید .اکثر مشارکت کنندگان دارای حاملگی اول و تحصیالت باال تجزیه و تحلیل داده های
کیفی منجر به ظهور  3تم اصلی شامل  "" :خودمراقبتی جسم "" "" ،خودمراقبتی روان"""" ،
درک خطر"" شد .دو تم اول بیانگر ماهیت رفتارهای ارتقا دهنده سالمت در زنان باردار داراری اضافه
وزن ،تم سوم بیانگر احساس و درک آنها از انجام رفتارهای مرتبط با ارتقا دهنده سالمت می باشد.
رفتارهای ارتقادهنده سالمت ،شامل اقدامات رفتاری و شناختی ناشی از درک خطر در مادر باردار با
اضافه وزن است که در قالب خو د مراقبتی سالمت جسم و روان با هدف تول د فرزندی سالم صورت
می گیرد .بنابراین بارداری زمان مناسب برای ارزیابی رفتارها و استفاده از انگیزه باالی زنان جهت
هدایت و راهنمایی آنها برای انتخاب رفتارهای سالم و کمک به پایبندی و تبعیت از رفتارهای مرتبط
با سالمت می باشد.
ارتقا سالمت ،بارداری ،سبک زندگی ،اضافه وزن ،مطالعه کیفی.
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بررسی و مقایسه سبک زندگی ماماهای شاغل در بخش درمان و
بهداشت
شهناز ترک زهرانی

هستند که سطح باالیی از فشارهای جسمانی و روانی مرتبط با شغل را

اعضای تیم پزشکی کسانی
توانند بر

دریافت می کنند .از آنجا که ماماها جزو این تیم به حساب می آیند ،عوامل محیطی می
سبک زندگی به معنای الگوهاي رفتاري و عادات فردي آنان تاثیر گذار باشد .پژوهش حاضر با هدف
بررسی و مقایسه سبک زندگی ماماهای شاغل در بخش درمان و بهداشت انجام پذیرفت .این مطالعه
ی توصیفی-تحلیلی بطور مقطعی با شرکت  300نفر ماما  150 ،نفر شاغل در حوزه درمان و  150نفر
شهید بهشتی در سال 1394

شاغل در حوزه بهداشت مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی
انجام شده است .جهت سنجش سبک زندگی از پرسشنامه ی سبک زندگی ارتقادهنده سالمت
بعد تغذیه ،ورزش ،مسئولیت پذیري
( )HPLPاستفاده شد .این پرسشنامه شامل  49عبارت در شش 
مورد سالمت ،مدیریت استرس ،حمایت بین فردي و خودشکوفایی است .باالترین نمره در این
در 
آزمون  196و پایین ترین نمره  49میباشد .همچنین از نظر سطحبندی نمره  100و کمتر ،ضعیف
و از نمره  101تا  ،150متوسط و از نمره 151و بیشتر ،خوب به حساب می آید .جهت آنالیز آماری
از  spssنسخه  16و آزمون های تی ،کای دو ،من ویتنی و میانگین و انحراف معیار استفاده شد.
شد بیشترین فراوانی در گروه سنی  31-35سال که در گروه
میزان  pکمتر از 0/05در نظر گرفته 
رصد بود .در بررسی سبک زندگی ،نمره میانگین در
رصد و در گروه درمان  38/7د 
بهداشت  35/3د 
گروه بهداشت  123/39 ± 37/39و در گروه درمان  111/87 ± 38/92و طبق یافته های حاصل از
آزمون تی این تفاوت معنادار است )2.316=t 0.009 = S( .بین سبک زندگی با متغییرهای سطح
نشد ولی بین شیفت کاری با نمره
تحصیالت ،میزان درآمد ،سابقه کار و سن ارتباط معناداری دیده 
مورد مطالعه سبک زندگی
سبک زندگی ارتباط معنی داری دیده شد .در این پژوهش اکثریت جامعه 
متوسط و شاغلین بخش بهداشت ظاهرا وضعیت سبک زندگی بهتری از شاغلین بخش درمان
رسد جهت ارتقای سبک زندگی در گروه مامایی بخصوص شاغلین بخش بهداشت
داشتند .به نظر می 
باید برنامه ریزی بیشتری انجام شود.

ماما ،سبک زندگی ،بهداشت ،درمان.

Women and Family Health National Congress

1- 3 Aug 2019- Tehran

215

رد زایمان
بررسی تاثیر رفلکسولوژی بر شدت د 
نرجس بحری

روند پیشرفت لیبر به شمار می آید ،اما عدم کنترل آن برای سالمت
اگرچه دردهای زایمانی جزئی از 
مادر و جنین خطر ساز بوده است.رفلکسولوژی به عنوان یکی از روش های غیر داوریی کاهش درد
مورد بررسی قرار گرفته است،اما نتایج این مطالعات متناقض بوده اند.
زایمان در برخی از مطالعات 
رد زایمان به روش مرور نظام مند
لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر رفلکسولوژی بر شدت د 
انجام شد .جهت دستیابی به مقاالت مرتبط ،جستجو در پایگاه های اطالعاتی انگلیسی Google
کلید واژه های انگلیسی
 Scholar Scopus Pubmed Science directبا استفاده از 
""""""""Pain،""Labour pain"" ،Reflexologyو """"Foot Reflexologyو همچنین
پایگاه های اطالعاتی فارسی  Magiran SID Google Scholarبا کلیدواژه های فارسی از
جمله ""رفلکسولوژی"""" ،ماساژ پا"" ""،بازتاب شناسی"""" ،بازتاب درمانی"""" ،درد"""" ،درد
کلید واژه ها انجام شد .ارزیابی کیفیت مقاالت وارد
زایمان"" و همچنین جستجو به صورت ترکیبی از 
شده به مطالعه با استفاده از آخرین ویرایش چک لیست  2010 CONSORTانجام شد .از مجموع
وارد مطالعه
ورود بودند ،
 336مقاله ی یافت شده از پایگاه های اطالعاتی7 ،مقاله که دارای معیارهای 
اد انجام رفلکسولوژی پا طی مراحل
مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان د 
شدند .متن کامل مقاالت 
اد انجام رفلکسولوژی در لیبر
رد زایمان را کاهش می دهد .نتایج کلی این مطالعه نشان د 
لیبر،شدت د 
شود که از این روش
پیشنهاد می 

رد زایمان موثر باشد.بنابراین
تواند در کاهش شدت د 
برای زنان می 
رد زایمان استفاده شود.
کم هزینه و آسان جهت کاهش د 
رفلکسولوژی پا ،درد ،زایمان
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بررسی سوا د سالمت مرتبط با سرطان دهانه رحم و عوامل وابسته به
آن در زنان سنین باروری مراجعه کننده به مراکز سالمت شهرستان
یز د در سال 1397
آسیه پیرزاده * ،1اکرم آقایی* ،2مریم نصیریان*3

مقدمه  :سوا د سالمت یکی از بزرگترین تعیین کننده های امر سالمت و عنصري مهم در توانايي
يك زن براي درگيرشدن با فعاليتهاي ارتقاي سالمت براي خو د و خانواده اش محسوب ميشود .سواد
سالمت نقش مهمی در استفاده از اطالعات پیشگیرانه و غربالگری دار د و سوا د سالمت باال درسنین
باروری باعث افزایش تصمیم گیری آگاهانه برای انجام غربالگری سرطان دهانه رحم (پاپ اسمیر) در
بین مراجعین خواه د شد .اما اطالعاتی در رابطه با سوا د سالمت مرتبط با سرطان دهانه رحم و عوامل
مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به مراکز سالمت شهرستان یز د موجو د نمی باش د لذا مطاعه حاضر
جهت تعیین این هدف طراحی شده است.
روش بررسی :این مطالعه به صورت توصیفی -تحلیلی در سال  1397بر روی  800نفر از زنان
سنین باروری انجام ش د  .افرا د به صورت چن د مرحله ای تصادفی از مراکز سالمت شهرستان یزد
(شهری) انتخاب شدند .از پرسشنامه استاندار د سوا د سالمت مادران باردار ( ( MHLAPاستفاده شد.
پس از کسب رضایت از افرا د پرسشنامه ها در حضور کارشناس توسط زنان سنین باروری ومیانساالن
تکمیل ش د و داده ها وار د نرم افزار ( SPSS )20ش د و از آمار توصیفی و آزمون های T-test,
 ANOVAو همبستگی پيرسون استفاده گردیدو سطح معناداری  0.05در نظر گرفته شد.
یافته ها :ميانگين سن زنان  +7.99 35.85بو د . %28.9افرا د شاغل و  % 71.1خانه دار هستند.
میانگین (انحراف معیار) سوا د سالمت کلی زنان ( 67/46)15/59بدست آم د و میانگین (انحراف ) زیر
مجموعه های آن شامل مهارت دستیابی ( ، 13/34)4/25مهارت خواندن ( ،13/29 )3/06مهارت
درک ( ،11/24)3/56مهارت ارزیابی ( 12/72)13و مهارت تصمیم گیری ( 16/84)6/19بدست آمد.
نتایج تحلیل آماری نشان دا د که بین سوا د سالمت با سن ،شغل ،درام د و مصرف روزانه میوه و سبزی
ارتباط آماری معنی داری وجو د دارد(.)p<0.001
نتيجه گيري :با توجه به بسیار پايين بودن سطح سوادسالمت زنان در زمینه سرطان دهانه رحم در
شهرستان یز د  ،مي توان با آموزش و استفاده از روش هاي نوين مشاوره و تکنولوژي مناسب توسط
کارکنان بهداشتي جهت افزايش سطح سوا د سالمت زنان گام برداشت.
کلی د واژه :سوا د سالمت ،سرطان دهانه رحم ،زنان سنین باروری

.1اســتادیار ،آمــوزش بهداشــت و ارتقــاء ســامت ،گــروه آمــوزش بهداشــت ،دانشــکده
بهداشــت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان  ،ایــران
.2دانشــجوی کارشناســی ارشــد جامعــه نگــر گرایــش بهداشــت بــاروری  -گــروه آمــوزش
بهداشــت ،دانشــکده بهداشــت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان  ،ایــران (نویســنده
مســئول)
.3اســتادیار ،اپیدمیولــوژی ،آمــار و اپیدمیولــوژی ،دانشــکده بهداشــت ،دانشــگاه علــوم
پزشــکی اصفهــان  ،ایــران
Women and Family Health National Congress

1- 3 Aug 2019- Tehran

217

مالحظات اخالقی در پیشگیری و کنترل بیماری های آمیزشی
دکتر فروزان اکرمی*
froozan_akrami@yahoo.com

سابقه و هدف :با وجو د کنترل بیماریهای واگیر در کشورهای رو به توسعه و توسعه یافته و گذار
اپیدمیولوژیک بسوی بیماریهای غیرواگیر ،رسیدگی به چالش های بیماریهای نوپدی د و بازپدید،
به منزله فرصتی برای یک دنیای سالم و عادالنه برای نسل های آینده است .دسترسی همگانی به
خدمات پیشگیری ،مراقبت و درمان به عنوان "حق بر سالمت" مطرح شده است .در بیماری¬های
آمیزشی افرا د از طریق دروازه آزمایش و مشاوره ،به خدمات پیشگیری ،مراقبت و درمان دست
می یابند .آگاهی و رعایت مالحظات اخالقی مرتبط می توان د موفقیت ما را در پیشگیری و کنترل
بیماری¬های آمیزشی ( )STDsتضمین نماید .این مطالعه تحلیلی با هدف تبیین مالحظات اخالقی
در پیشگیری و کنترل عفونت ها و بیماری های آمیزشی صورت گرفته است.
موا د و روش ها :در این مطالعه تحلیلی ،مالحظات اخالقی در پیشگیری و کنترل بیماری¬های
آمیزشی براساس اصول و قواع د اخالق پزشکی استدالل می¬گر دد.
نتایج :اتصال نتایج آزمایش تشخیصی مثبت به خدمات مراقبت و درمان؛ دسترسی عادالنه به این
خدمات ،اطالع رسانی و توانمندسازی برای تصمیمات و انتخاب آگاهانه؛ رعایت محرمانگی (رازداری
در ارتباط بین حرفه مندان سالمت و بیماران؛ محرمانگی در ثبت و جمع آوری داده ها) ؛ و جلوگیری
از انگ و تبعیض از مهمترین مالحظات اخالقی محسوب می گردن د که پیشگیری و کنترل موفقیت
آمیز بیماری های آمیزشی مستلزم رعایت آنها است.
نتیجه گیری :برنامه ریزی برای آموزش مالحظات اخالقی در مشاوره ،مراقبت و درمان مبتالیان
به عفونت های آمیزشی به حرفه-مندان سالمت به منظور ارتقای سالمت باروری جامعه توصیه می
گر دد.
کلی د واژگان :مالحظات اخالقی ،بیماری های آمیزشی ،دسترسی ،رازداری ،انگ و تبعیض

مرکز تحقیقات اخالق و حقوق پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهی د بهشتی ،تهران ،ایران
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ابعاد روانشناختی و پیامدھای زایمان در تمایل زنان به سزارین

تاثیر
پریوش افرادی اسبقرانی
afradi2013@gmail.com

ارد که نشان دهنده تاثیرعوامل مختلف بر جریان انتخاب نوع زایمان است؛
وجود د 

شواهد بسیاري
یكي از رههای كاهش سزارین ،شناسایي علل تمایل زنان باردار به انجام زایمان سزارین است مطالعه
بعد روانشناختی و پیامدهای زایمان بر گرایش زنان به سزارین
حاضر با هدف شناسایی میزان تاثیر دو 
انجام شده است.
روش بررسی :این مطالعه بصورت توصیف پیمایشی در مقطع زمانی سال  1393انجام شده است
.جامعه اماری شامل زنان باردار شهر تهران با حجم نمونه بدست امده به تعداد 200زن ساکن شهر
تهران که به شیوه روش مدل سازی معادالت ساختاری و نرم افزار آموس بهره گرفته شده است.
تصادفی انتخاب شده اند ،انجام شد .برای جمع آوری داده ها ،از پرسشنامه محقق ساخته و برای
تایید مولفه ها از ین مطالعه بصورت توصیفی پیمایشی در مقطع زمانی سال  1393انجام شده است

.جامعه اماری شامل زنان باردار شهر تهران با حجم نمونه بدست امده به تعداد 200زن ساکن شهر
تهران که به شیوه روش مدل سازی معادالت ساختاری و نرم افزار آموس بهره گرفته شده است..
ابعاد روان شناختی و
بود که بین 
تصادفی انتخاب شده اند ،انجام شد .برای یافت ها حاکی از این 
وجود دارد .در بین متغیرهای
پیامدهای زایمان با میزان تمایل زنان باردار به سزارین رابطة معناداری 
بعد روان شناختی« ،ترس از زایمان طبیعی» و «ارتباط با زنانی که تجربۀ سزارین داشته
مربوط به 
اند» به ترتیب با وزن های رگرسیونی  87/0و  17/0بیشترین و کمترین تأثیر را بر تمایل به سزارین
بعد پیامدهای زایمان ،مؤلفۀ «تحت فشار قرار نگرفتن
انتخابی داشته اند .در بین متغیرهای مربوط به 
وارد آمدن سایر آسیب های جسمی به نوزاد
نوزاد در روش سزارین» و «عدم دررفتگی شانه یا 
سر 
در روش سزارین» و متغیر «انجام عمل سزارین در زایمان قبلی» به ترتیب با وزن های رگرسیون
 89/0و  88/0بیشترین و  18/0کمترین تأثیر را بر تمایل به سزارین داشته اند ».به نظر می رسد
بعد روانشناختی به میزان  %41و پیامدهای زایمان با  %40در تمایل زنان به سزارین تاثیر گذار

بعد روانشناختی از میزان باالتری در تمایل زنان به سزارین موثر است.
باشند که با فاصله کمی ،

می
بنابراین با ارتقای سطح آگاهی زنان باردار از مراحل بارداری و زایمان و استفاده از تکنیک های زایمان
خود و غلبه آنها بر ترس از درد
بهبود شناخت زنان باردار از توانمندی های 

طبیعی ایمن ،می توان به
و اطمینان خاطر از سالمت جنین کمک کرد.
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د بهره مندی از مراقبت قبل از بارداری در مرگ های مادری
بررسی درص 
به علت بیماری زمینه ای طی سال های  1390-96در استان اصفهان
راشین پوراشرف
pourashrafrashin@yahoo.com

اهمیت مرگ مادر و نقش فاجعه بار آن در تزلزل بنیان خانواده بر هیچکس پوشیده نیست .میزان
مرگ و میر مادری بازتابی از کیفیت خدمات نظام سالمت بوده و یکی از راهکارهای مؤثر برای
پیشگیری از وقوع آن ،طراحی مداخالت براساس تجزیه و تحلیل علل و عوامل مؤثر در مرگ می باشد.
امروزه پیشرفت در شاخه های مختلف طب باعث گردیده که تعدا د بیشتری از مبتالیان به بیماری
های زمینه ای به سنین تولی د مثل رسیده و شانس بارداری پیدا کنند .این تحقیق با هدف بررسی
درص د بهره مندی از مراقبت قبل از بارداری در مرگ های مادری به علت بیماری زمینه ای صورت
گرفته است .در این پژوهش توصیفی تحلیلی نمونه پژوهش را کلیه موار د مرگ مادری رخ داده طی
سال های  90-96تشکیل می دهند .روش جمع آوری اطالعات بررسی مستندات و ابزار مربوطه
پرسشنامه های استاندار د شده نظام مراقبت مرگ مادری می باشد .اطالعات در نرم افزار  Excelوارد
و با آمارهای توصیفی آنالیز گردیده است 0در مجموع  80مور د مرگ مادر مور د بررسی قرار گرفت.
 58مور د از بارداری ها خواسته بوده و جزو گروه هدف دریافت مراقبت قبل از بارداری بودن د که تنها
 18مور د ( 31درصد) از این مادران مراقبت مذکور را دریافت نموده بودن د این در حالی است که
فراوانی نسبی مرگ های مادری به علت ابتال به بیماری زمینه ای  36مور د ( 45درصد) بوده و در
مقایسه با سایر علل اصلی مرگ مادر شامل خونریزی  18درص د ( 22/5درصد) ،فشارخون مرتبط
با بارداری  9مور د ( 11/2درصد) و عفونت  3مور د ( 3/7درصد) عمده ترین علت مرگ مادری را به
خو د اختصاص می دهد .نتایج نشانگر آن است در شرایطی که درص د باالیی از موار د مرگ در مادران
باردار مبتال به بیماری های زمینه ای و با سابقه ابتال از دوران قبل از بارداری اتفاق افتاده ،پوشش
مراقبت قبل از بارداری مطلوب نبوده است .مراقبت قبل از بارداری به منظور اطمینان از شناسایی و
درمان عوارض و رفتارهایی می باش د که ممکن است مادر و نوزا د را در شرایط بحرانی قرار دهد .این
مراقبت طیف گسترده ای از اقدامات تشخیصی ،کنترل و درمان بیماری های زمینه ای در زنان در
سنین باروری را شامل می شود .با توجه به افزایش قابل توجه سهم بیماری های زمینه در علل مرگ
های مادری در سال های اخیر و وجو د پروتکل های مشخص برای کنترل سایر علل مهم مرگ مادر
نظیر خونریزی و فشارخون بارداری ،الزم است خدمات مراقبتی قبل از بارداری به عنوان پروتکلی
مدون برای ارایه خدمات پیش گیری کننده در مادران خواهان بارداری مور د توجه بیشتر قرار گیرد.
مرگ مادر – مراقبت قبل از بارداری – بیماری های زمینه ای
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سیمای زایمان در سیما
مریم نکولعل تک
nekoolaltak@gmail.com

تاثیر رسانه بر زندگی مردم غیر قابل انکار است .تصویری که رسانه مخصوصا تلویزیون از وقایع مختلف
نشان می دهد ،می توان د تصویر ذهنی مردم را بسازد .در راستای سیاستهای جمعیتی و ترویج زایمان
طبیعی ،بای د تصویر درستی از آن در رسانه ارائه شود ،در غیراینصورت آموزشهای بهداشتی برای
ترویج زایمان طبیعی بی نتیجه می ماند .در این مقاله به تاثیر فیلمها و سریالهای ایرانی در تصویر
ذهنی بانوان ایرانی ،از زایمان پرداخته می شود .این تحقیق کیفی با شیوه تحلیل محتوای متعارف
سن و تحصیالت متفاوت،
در فضای مجازی تلگرام و مصاحبه فردی و گروهی با  20نفر از خانمها با ّ
صورت گرفته است .کلیشه وحشت طبقه اصلی این تحقیق بو د طبقات فرعی عبارت بودن د از فرایندی
ناگهانی ،احساس ناامنی و احساس تحقیر زن .تمامی شرکت کنندگان ابراز کردن د سیمای زایمان
طبیعی در تلویزیون ،تصویری کلیشه ای و غیر واقعی از در د و وحشتی سهمگین است .تقریباً در
تمام فیلمهای ایرانی ،زایمان در مکانی ناامن ،زمانی نابهنگام و فضایی وهم آلو د انجام می شو د که
خیلی وقتها منجر به مرگ مادر و آغاز تراژدی داستان می شود .در فیلمها و سریالهای ایرانی ،زایمان
طبیعی یک عذاب دردناک ،مصیبتی وحشتناک و رنجی خطرناک است که بی موقع و ناگهانی در
بیابان یا خیابان ،اتفاق می افتد .این در د شدی د و جانکاه ،با اضطراب ،ترس ،گریه و ناله و دا د و فریاد
همراه است و در نهایت با یک جیغ بنفش خاتمه می یابد ،ا ّما این اجبار پرعارضه ،اغلب به فوت مادر
یا نوزا د منتهی می شود .این تصاویر تلویزیونی ،در بیننده احساس بی پناهی ،بی احترامی ،بی آبرویی
و تحقیر به زن حین زایمان را القا کرده است و در برخی از مادران باعث سوق دادن آنها به سزارین
انتخابی شده است.
بحث :در د زایمان طبیعی گرچه سخت و شدی د است ،اما فرایندی فیزیولوژیک و قابل تحمل است.
برای افزایش تحمل بای د تصویر و تفسیر ذهنی مادر و اطرافیان اصالح شود .بنابراین بهتر است
در فیلمها و سریالها ،با نگاهی واقع گرایانه ،زایمان طبیعی را یک فراین د قابل پیش بینی و اتفاقی
خوشاین د و مور د انتظار و انتخابی کم عارضه ،در مکانی امن ،مثل خانه یا زایشگاه نشان دهن د که مادر
و اطرافیان به دلیل آگاهی از اتفاقات بعدی ،بدون اضطراب ،با آرامش و اشتیاق ،منتظر تول د یک نوزاد
سالم و تداوم خوشبختی خانواده هستند.
نتیجه گیری :تصاویر تلویزیونی بای د احساس داشتن تکیه گاه ،احترام و تکریم به زن ،حین زایمان
را القا کنن د و منجر به ترغیب مادران به زایمان طبیعی شوند .نظارت وزارت بهداشت بر سیما و سینما
و ارایه مشاوره توسط ماما و متخصصین سالمت باروری در جهت ساختن چنین فیلمهایی ضروری
است.
زایمان ،سیما و سینما ،رسانه ،تحمل درد
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ترس از ناباروری در زنان مبتال به سندرم تخمدان پلیکیستیک :یک
مطالعهی کیفی
مهری کلهر
mkalhor20@gmail.com

سندرم تخمدان پلیکیستیک یکی از شایعترین اختالالت غ د د درونریز میباش د که شیوع آن بسته
به تعریف ارایه شده از آن 4 ،تا  25%گزارش شده است .این سندرم با پیامدهای متفاوت بالینی شامل
عوارض تولیدمثلی ،متابولیکی ،روانی و بعضی سرطانها همراه است .ناباروری یکی از عوارض مهم
زنان در سنین باروری می باشد .هدف پژوهش حاضر تبیین تجارب زنان مبتال به سندرم تخمدان
پلیکیستیک در مور د ناباروری بود .پژوهش کنونی یک مطالعهی کیفی با روش تحلیل محتوی است
که با استفاده از مصاحبههای عمیق انفرادی باز و نیمه ساختار یافته ،تجارب زندگی  20نفر از زنان
مبتال به سندرم تخمدان پلیکیستیک در دامنهی سنی  18تا  39سال را در ارتباط با ترس از ناباروری
در آینده را مور د بررسی قرار داد .مصاحبهها تا اشباع دا دهها ادامه یافت و تمام مصاحبهها ،ضبط و
رونویسی گردید .دا دههای به دست آمده با استفاده از آنالیز محتوی با روش استقرایی و قیاسی انجام
گردید .مضامین استخراج شده شامل اقدام به بارداری زودرس به علت عوارض بیماری ،توجه به
لزوم مراجعه به مرکز ناباروری در صورت حامله نشدن در زنان مبتال ،تاکی د بر زو د فرزن د آوری در
زنان مستع د ناباروری ترس از بروز عوارض در آینده و وار د شدن به یک بیماری مزمن بود .با توجه
به یافتههای پژوهش حاضر ،بیماران مبتال به سندرم تخمدان پلیکیستیک برای کاهش ترس خو د از
ناباروری در آینده نیاز به دریافت حمایت ،آموزش و مدیریت ویژه توسط کارکنان خدمات بهداشتی
و درمانی دارند ،تا با مدیریت صحیح و مناسب بیماری سبب ارتقا مدیریت بیماری خو د شوند .بهتر
است این زنان به منظور پاسخگویی به نیازها و انتظارات به طور سیتماتیک و ویژه مور د ارزیابی قرار
گیرن د و بیماری شان مدیریت شود.
سندرم تخمدان پلی کیستیک ،ترس ،ناباروری ،مطالعه کیفی
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Midwives' knowledge and practice regarding respectful
maternity care during labor and birth: A cross-sectional study
Maryam Moridia* Farzaneh Pazandehb* Sepideh Hajianb* Abbas Ebadic*
pazandehf@gmail.com
Background and aim: The evidence showed that knowledge and skills of
caregivers regarding clients' rights and dignity is the fundamental and critical
factors in the quality of care. This study aimed to assess the midwives' knowledge
and practice regarding respectful maternity care (RMC) during labor and birth in
Tehran Iran.
Methods: This study was a cross-sectional study conducted on 250 midwives
who were worked in labor and birth units at least for one year or more. Samples
were selected from 15 hospitals in Tehran randomly. Data was collected by
using a questionnaire that contained two parts: socio-demographic and RMC
knowledge and practice. The second part of scale was developed from a sequential
exploratory study and its psychometric properties were assessed in Tehran which
showed good validity and reliability. Data was analyzed in SPSS soft ward V.21
by using descriptive and analytical tests.
Results: The mean age of midwives was 33.33 (8.75) years and the majority
of them have bachelor degree of midwifery and have between 1 to 5 years of
working experiences. Finding showed that 65.6 and 46.4 percent of midwives had
undesirable knowledge and practice respectively about RMC. The ANOVA test
showed that the mean score of knowledge and practice were increased significantly
in the higher years of age and working experiences (P<0.001). Conclusion: Iranian
midwives do not have desirable knowledge about RMC. Competency-based pre
service and in-service training complemented by supportive supervision is an
effective way to build providers’ capacity to perform RMC.
Keywords: Knowledge Practice Respectful maternity care Birth Labor."

1- Student Research Committee, Department of Midwifery and Reproductive
Health ,School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical
Sciences, Tehran, Iran.
2- Midwifery and Reproductive Health Research Center, Shahid Beheshti
University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3- Behavioral Sciences Research Center, Nursing Faculty of Baqiyatallah
University of Medical Sciences, Tehran, Iran
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تأثیر آموزش بر مبنای تفکر انتقادی بر مهارت اداره پره اکالمپسی
 -1زهره میرکازهی*  -2فریده خاوری*  -3فیروزه شیخی*  -4آمنه علوی*

mirkazehi1397@gmail.com

مقدمه :پره اکالمپسی سندرم اختصاصی حاملگی و از علل شایع مرگ و میر مادران باردار که در
ارتباط با تاخیر در تشخیص و اداره نامناسب مراقبت کنندگان می باشد .مطالعه حاضر با هدف تأثیر
آموزش برمبنای تفکر انتقادی بر مهارت اداره پره اکالمپسی در دانشجویان مامایی انجام شد.
روش کار :مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی که بر روی  60نفر از دانشجویان مامایی دانشکده پرستاری
و مامایی مشه د در سال 1395انجام شد .نمونه ها به صورت تصادفی در دو گروه اموزش مبتنی بر
تفکر انتقادی و سنتی تقسیم شدند .مهارت بالینی اداره پره اکالمپسی دانشجویان در هر دو گروه ،قبل
و یک هفته بع د از مداخله با استفاده از آزمون بالینی ساختارمن د عینی (شش ایستگاه) سنجیده شد.
تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  spssو ازمون های اماری توصیفی ،من ویتنی ،فریدمن
ویلکاکسون صورت گرفت.
یافته ها :نتایج نشان دادکه میانگین نمرات آگاهی اداره پره اکالمپسی در هر دو گروه مبتنی بر تفکر
انتقادی و سنتی ،یک هفته و یک ماه بع د از مداخله نسبت به قبل از مداخله افزایش آماری معنی
داری داشته است ( .P(>0/50یک هفته بع د از مداخله نمرات مهارت بالینی اداره پره اکالمپسی در
هر دوگروه آموزش مبتنی بر تفکر انتقادی و سنتی ،نسبت به قبل از مداخله افزایش معنی داری یافته
است(  .)P>0/05آموزش مهارت های بالینی با رویکر د تقویت مهارت تفکر انتقادی باعث عملکرد
بهتر دانشجویان مامایی در فرآین د مراقبت می شو د و می توان از آن در جهت ارتقا کیفیت مهارت
های بالینی دانشجویان مامایی بهره برد.
پره اکالمپسی ،مهارت بالینی ،تفکر انتقادی

 -1زهــره میرکازهــی ریگــی ،مربــی مامایــی ،گــروه مامایــی ،دانشــکده پرســتاری و مامایی ،دانشــگاه علوم
پزشــکی ایرانشــهر ،ایمیل
 -2فری ـده خــاوری ،کارشــناس ارش ـ د مامایــی ،دانشــکده پرســتاری و مامایــی ،دانشــگاه علــوم پزشــکی
شــهی د صدوقــی یــزد
 -3مربی مامایی ،گروه مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
 -4کارشناس مامایی
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