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مسئول جذب اسپانسر و بخش نمایشگاه:

مینو مختاری، ماندانا مرزوقی
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معرفی کنگره:
اهمیت خانواد ه و تاثیر سالمت زنان بر کسی پوشید ه نیست و لذا د ر راستای سیاست های جمعیتی مورد  تاکید  
مقام معظم رهبری )مد  ظله العالی( برای د ومین بار انجمن علمی مامایی ایران کنگره ملی سالمت زنان و خانواد ه با 

همراهی سیاستگذاران و مشتاقان این حوزه برگزار می کند .
این همایش با حضور مقامات عالی رتبه و تاثیرگذار، سیاستگذاران و مسئولین بخش های مختلف حوزه سالمت زنان 

و خانواد ه اجرا می گرد د . 
ریاست این کنگره را د کتر ناهید  خد اکرمی، رئیس انجمن علمی مامایی ایران بر عهد ه د ارد  و د بیر علمی کنگره، د کتر 

نسرین سحرخیز، متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ نازایی و IVF، می باشد . 
این همایش د ر 14 محور: سیاستگذاری و تاثیر آن بر سالمت زنان و خانواد ه؛ سالمت باروری مرد ان و زنان؛ بارد اری 
و زایمان؛ فن آوری های نوین د ر تشخیص و غربالگری قبل، حین و پس از زایمان؛ زایمان فیزیولوژیک؛ پیشگری و 
غربالگری سرطان های شایع زنان )پستان، سرویکس و....(؛ سالمت باروری و مامایی د ر حواد ث غیرمترقبه )سیل، 
زلزله و ...(؛ یائسگی و سالمت سالمند ؛ مراقبت های نوزاد ان، شیرد هی و نوزاد ان کم وزن؛ سالمت مرد ان؛ مشاوره قبل 
ازد واج، قبل از بارد اری، مهارت های ارتباط زناشویی و مسایل جنسی؛ تغذیه؛ اخالق حرفه ای و پزشکی قانونی؛ مولفه 

های اجتماعی و روانشناسی مرتبط با سالمت زنان و خانواد ه برگزار می گرد د . 
د ر این کنگره، چند ین کارگاه  آموزشی نیز با موضوعات مرتبط با مباحث زنان و خانواد ه، د ر سالن های فرعی برگزار 
میشود  عالوه بر موارد  فوق به شرکت های متقاضی، غرفه نیز تعلق می گیرد  که امید  است این فرصت به ارتباطات 

بین بخش های علمی و اجرائی د ر حوزه سالمت زنان و خانواد ه کمک کند . 
با توجه به بنیه علمی قوی این کنگره، بسیاری از مراکز علمی و تحقیقاتی کشور از همکاری با این کنگره استقبال 

کرد ند ، بطوری که این کنگره با همکاری ویژه مراکز زیر برگزار می گرد د :

انجمن علیم مامایی ایران )برگزار کنند ه(
معاونت امور زنان و خانواد ه ریاست جمهوری

د فتر مشاوره وزیر د ر امور مامایی
کمیسیون سالمت و محیط زیست شورای اسالیم شهر تهران

شهرد اری تهران
مرکز تحقیقات سالمت مرد ان و بهد اشت باروری د انشگاه علوم پزشیک شهید  بهشیت

مرکز تحقیقات سرطان د انشگاه علوم پزشیک شهید  بهشیت
مرکز تحقیقات مامایی و بهد اشت باروری د انشگاه علوم پزشیک شهید  بهشیت

د انشگاه علوم پزشیک و خد مات بهد اشیت د رماین شهید  بهشیت
جمعیت هالل احمر جمهوری اسالیم ایران
وزارت بهد اشت، د رمان و آموزش پزشیک

سازمان بهزیسیت کشور
بنیاد  امور بیماری های خاص

جامعه د ند انپزشیک ایران
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گروه های هدف:
مقاطع مختلف رشته مامايى )كاردانى، كارشناس، كارشناس ارشد، دكترى(: ١٥ امتياز 

دكتراى تخصصى سالمت بارورى: ١٥ امتياز 
مشاوره در مامایی: ۱۵امتیاز 

متخصصين بيماري هاى زنان و زايمان: ١٥ امتياز 
پزشكان عمومى: ١٠ امتياز 

پزشكان خانواده: ١٠ امتياز 
پزشكى اجتماعى: ۱۰ امتياز 

بهداشت مادر و كودك: ۷/۵ امتياز 
اورولوژی: ۴/۵ امتياز 
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پیام رئیس کنگره 
بهنامخدا

خانواد ه مهمترین هسته اجتماعی و منشا تولید  مثل و رشد  و تکامل همه جانبه انسان و ترسیم کنند ه 
نقش آیند ه بشر د ر ساختار کره زمین است،  زنان به عنوان یکی از ارکان باروری و محور اصلی سالمت 
و صالبت خانواد ه اند  که هر عاملی که سالمت آنان را تهد ید  کند  می تواند  بر روند  زند گی جامعه تأثیر 

د اشته باشد .
سالمت کلی زنان بخصوص د ر سنین باروری نقش بسزایی د ر تبیین شاخص های بهد اشتی کشور ها  
د ارد  و بهبود  معیار هایی نظیر مرگ و میر ماد ر و نوزاد  و د سترسی عاد النه به خد مات بهد اشت باروری 

تعیین کنند ه میزان موفقیت د ولت ها است.
امسال د ر حالی برای د ومین بار مفتخر به برگزاری  کنگره سالمت زنان و خانواد ه  هستیم که بسیاری 
از چالش های سالمتی کشور د ر حوزه زنان و مامایی به د ست پر توان متخصصین زنان و مامایی د ر 
مسیر بهبود  قرار د ارد . موفقیت ماماها د ر مراقبت های پره ناتال، ترویج زایمان طبیعی و بخصوص 
خوشایند  سازی تولد  و موفقیت متخصصین زنان د ر د رمان ناباروری و حاملگی های پرخطر، سبب شد ه 

تا شاخص های سالمت باروری کشور د ر حد  مطلوبي قرار بگیرد .
هد ف کلی کنگره سالمت زنان تباد ل د انش و تجربه های ملی و بین المللی د ر حوزه زنان و مامایی 
است تا شرکت کنند گان بتوانند  با آخرین مطالب علمی تخصصی و حرفه ای مسیر ارایه خد مت به 

زنان و خانواد ه را هموار و منطبق با مستند ات روز د نیا بروز رسانی کنند .
   خوشبختانه سومین روز کنگره مصاد ف است با روز ملی ازد واج، بهمین د لیل تکیه د بیرخانه کنگره بر 
ارایه مطالبی بود  که بتواند  شرکت کنند گان را برای مشاوره منطقی قبل، حین ازد واج و قبل از بارد اری 

آماد ه کند  و همگام با سیاست های کالن کشور د ر حوزه جمعیت گام برد ارد .
امید وارم مطالب علمی کنگره، کارگاه ها و سخنرانی های ارایه شد ه مفید  و قابل بهره برد اری باشد  و 
حاصل آن کاهش هزینه ها، حفظ منابع اقتصاد  سالمت، پیشگیری از بروز  خطا های پزشکی، کاهش 
عوارض و مرگ و میر د ر بارد اری و زایمان و تد وین طرح هایی برای بهبود  نحوه ارایه خد مت به زنان 

و خانواد ه های کشور باشد .

ناهيدخداكرمى
رئيسكنگره
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پيام د بير علمي كنگره

بنامخداوندمهربان

ِفي ًَّةَوَرْحَمًةإِنَّ َوِمْنآيَاتِِهأَْنَخَلَقلَُكْمِمْنأَنُْفِسُكْمأَْزَواًجالَِتْسُكُنواإِلَْيَهاَوَجَعَلبَْيَنُكْمَمَود
ُروَن﴿۲۱﴾  َذلَِكَليَاٍتلَِقْوٍميََتَفكَّ

و از نشانه  هاي او اینکه همسراني از جنس خود  شما براي شما آفرید ، تا د ر کنار آنها آرامش یابید ، و 
د ر میانتان مود ت و رحمت قرار د اد ، د ر این نشانه  هائي است براي گروهي که تفکر مي کنند . 

زنان بعنوان پایه های اصلی خانواد ه و محور اساسی و تضمین کنند ه سالمت، رشد  و پویایی خانواد ه و 
جامعه هستند . زنان نیمی از جمعیت هر جامعه ای را تشکیل می د هند  و د ر عین حال پرورش د هند ه 
همه افراد  جامعه هستند . از این رو الزم است نگاه ویژه ای به سالمت این قشر د اشته باشیم. به تعریف 
WHO سازمان جهانی بهد اشت »سالمت« بمعنی برخورد اری از رفاه کامل جسمی، روانی، اجتماعی و 
معنوی است و لذا د ر تامین تمامی این جنبه های سالمتی زنان باید  د قت فراوان مبذول نمود . و هر نوع 
برنامه ریزی و تالش د ر جهت توانمند  سازی زنان، ضمانتی برای بهره مند ی از کود کانی سالم، خانواد ه ای 
مستحکم و اجتماعی متعالی خواهد  بود . قرآن نیز د ر آیه ۲1 سوره روم بر این نکته تکیه کرد ه و نقش زن 
را د ر ایجاد  آرامش و سکینه و مهر و محبت د ر خانواد ه بیان کرد ه است. با لطف و عنایت خد اوند  متعال 
د ومین کنگره سالمت زنان و خانواد ه د ر تاریخ 1۲-1۰ مرد اد  ماه توسط انجمن علمی مامایی ایران با 
همکاری مراکز علمی تحقیقاتی د یگر د ر محل برج میالد  تهران برگزار خواهد  شد  د ر این کنگره مطالب 
مرتبط با سالمت د ر د وره های مختلف زند گی یک زن از جمله حاملگی، زایمان، شیرد هی و یائسگی د ر 
قالب سخنرانی و پانل های آموزند ه گنجاند ه شد ه است. محورهای این همایش همه د ر جهت جنبه های 
سالمتی ماد ر و خانواد ه و جنبه های اجتماعی و روانشناختی مرتبط با سالمتی ماد ران برنامه ریزی شد ه 
است. گروه های هد ف کسانی هستند  که بطور مستقیم د ر مقاطع پیشگیری و تشخیص و د رمان با این 
اهد اف ارتباط مستقیم د ارند  . امید  که بتوانیم د ر طی این همایش، بهره برد اری خوبی د ر جهت اهد اف 
تعیین شد ه همایش د اشته باشیم. از کلیه اساتید  وهمکاران و پژوهشگران ود انشجویان این حیطه د عوت 
میشود  با حضور خود  د ر این محفل علمی با به اشتراک گذاشتن تجربیات و مطالعات خود  د ر پیشبرد  

اهد اف این همایش ما را یاری نمایند .

باتشكر
دكترنسرينسحرخيز
دبيرعلمىكنگره
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د بیران اجرایی کنگره 

بنامخداوندمهربان

مفتخریم که د ر د ومین سال از برگزاری کنگره سالمت زنان و خانواد ه د ر خد مت جمع کثیری از د انش 
پژوهان و اند یشمند ان حوزه های تخصصی زنان، مامایی و پزشکی عمومی هستیم. همواره جای خالی 
همایشی با چنین وسعت برای همکاران عزیز احساس می شد  که با استعانت از پرورد گار یکتا، تیم 
قوی علمی و اجرایی و د رایت و راهنمایی اساتید  این رشته این مهم به سرانجام رسید . خد ا را شاکریم 
و امید واریم این کنگره آغازی برای روید اد  های علمی آتی د ر سطح بین المللی باشد . بی شک د ر این 
آغاز کم و کاستی هایی وجود  د ارد  که انتظار می رود  تا همکاران عزیز و اساتید  گرامی با نقد  سازند ه 

ما را یاری فرمایند  تا هر سال این کنگره پرشورتر و پربارتر از قبل برگزار شود .

باسپاس
الهامكلهری
آيداعرفانى
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پروفسور محمد اسماعیل اکبری، فوق تخصص جراحی سرطان 
پروفسور سید عیل آذین، متخصص پزشیک اجتماعی 

دکتر عطیه اکبری، متخصص زنان و زایمان 
دكتر عبدالرسول اكبريان، متخصص زنان و زایمان 

دکتر نسرین سحرخیز، متخصص زنان ، زایمان و نازایی  
دکتر نسرین چنگیزی، جراح متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ 

فوق تخصیص لگن
 پروفسور محمد حیدر زاده عضو فوق تخصص نوزادان 

دکترعباس حبیب الهی، فوق تخصص نوزادان  
دکتر ناهید خداکریم 

پروفسور معصومه سیمبر
دکتر شهال خسروی

دکتر فرح بابایی
دکتر فاطمه ناهیدی

پروفسور پروین عابدی
دکتر مریم مکانیک  جراح و متخصص زنان ، زایمان و نازایی

دکتر شهپر حقیقت، اپیدمیولوژیست 
دکتر نسرین احمدی نژاد، رادیولوژیست  

دکترمریم بازرگان، دکترای فارماکولوژی 
دکتر فرزانه گلبین 

دکتر الدن جعفرنژاد، متخصص پزشیک قانوین 
دکتر آزاده جوالیی، متخصص جراحی عمویم 

دکتر سید جلیل حسیین، اورولوژیست 
دکتر فرزانه پازنده
دکتر زیبا تقی زاده 

دکتر طاهره میرموالیی
دکتر مریم دامغانیان

دکتر انیس خوش لهجه صدق، دکترای تخصیص روانشنایس سالمت 
خانم الهه راستکار مهرباین، کارشناس ارشد پرستاری نوزادان 

دکتر محمود راوری، متخصص اطفال 
خانم فیروزه روستا، کارشناس ارشدمامایی 

دکتر ناهید روغین زاد، متخصص زنان و زایمان 
دکتر کامران سلطاین، متخصص پزشیک قانوین 
دکتر سعید شعباین، متخصص پزشیک قانوین 

دکتر حوریه شمشیری، متخصص زنان و زایمان 
دکترفتانه ضیایی، فلوشیپ جراحی پستان 

دکتر میترا عبدیل، متخصص زنان و زایمان 

دکتر پریناز علیزاده، متخصص کودکان 
دکتر بهاره فصیح پور، متخصص کودکان 
خانم فرشته کشدار، کارشناس پرستاری 

دکتر مینور لمیعیان، دکترای آموزش و ارتقای سالمت 
دکترابوالفضل محمدبییگ، اپیدمیولوژیست 

دکتر فرزانه مسیحی، متخصص پزشیک قانوین 
دکتر آزاده مظاهری، متخصص اعصاب و روان 

دکتر رضوان میرزایی، فلوشیپ جراحی کولورکتال 
دکتر ناهید نفییس، متخصص زنان و زایمان 

دکترافسانه نیکجوی، دکترای تخصیص فیزیو ترایپ 
دکتر محمد رضا نوروزی، اورولوژیست 

دكتر محبوبه والياني، دكتراي بهداشت باروري 
دكتر وحيد رضا ياسايي، دکترای ژنتیک 

دکتر فروزان اکریم بهداشت باروری
دکتر مریم مکانیک متخصص زنان و زایمان
دکتر فیروزه سادات هاشیم انکولوژیست

دکتر مینو یغمایی متخصص زنان و زایمان
دکتر مریم وثوقیان  متخصص بیهویش

دکتر فخرالملوک یاسایی  متخصص زنان و زایمان
دکتر صدیقه حسیین متخصص زنان و زایمان

دکتر خلیل فریور فوق تخصص نوزادان
دکتر شهرام سواد دکترای ژنتیک

دکتر پیام بلوایه پاتولوژیست 
دکتر مریم ربیعی فوق تخصص پریناتولوژی

دکتر ریحانه پیرجاین فوق تخصص پریناتولوژی 
دکتر رضا نصر متخصص زنان و زایمان

دکتر فرزانه آقاحسیین متخصص بیماری های دهان و فک و صورت
دکتر زینب فالح جراح دندانپزشک 

دکتر آزاده اکبری متخصص زنان و زایمان
سهراب سایک کارشناس ارشد تغذیه

دکتر مهدیه بیات دکترای ژنتیک ملکویل
دکتر مسعود گرشاسیب دکترای ژنتیک

دکتر سهیال سرمدی پاتولوژیست
دکتر فرزانه مشیری دکترای سرطان شنایس ملکویل

دکتر ساره دشیت 
دکتر پیمانه شکراللهی 

خانم لیال هادیپور جهریم 

اعضای کمیته علیم:
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دکتر صدیقه امیر عیل اکبری 
دکتر گییت ازگیل 

دکتر نورالسادات کریمان 
دکتر الهام زارع

دکتر هانیه علم الهدی
دکتر صدیقه صدیق
دکتر ماهرخ دولتیان

دکتر هدیه ریایض 
دکتر محبوبه احمدی 

دکتر شهناز ترک زهراین 
دکتر زهره کشاورز 

دکتر سپیده حاجیان 
دکتر فاطمه واثق رحیم پرور 

دکتر مریم مدرس 
دکتر زهرا بهبودی مقدم 

دکتر الدن ابراهییم 
دکتر ماندانا میرمحمدعیل 

دکتر مهرناز گرانمایه 
دکتر فرناز فرنام 

دکتر زهره خاکبازان 
دكتر راضيه معصومي 

دکتر اشرف کاظیم 
دکتر مهناز نوروزی 

دکتر میترا صوایب 
دکتر شهناز کهن  

دکتر زهرا برومندفر  
دکتر مریم کیانپور  

دکتر مژگان جانقربان   
دکتر فاطمه محمدی  

دکتر زهرا حیدری 
خانم سهیال محمدی  

خانم معصومه پیرهادی  
خانم فاطمه ترایب  
خانم مرجان بییگ  

خانم فریبا فهایم  
خانم نفیسه السادات نکویی  

خانم تهمینه دادخواه تهراین  

دکتر زینب مشفقی   
دکتر فاطمه رحمانیان  

دکتر مهناز زرشناس 
دکترصدیقه فروهری  

دکتر رکسانا جان قربان  
دکتر مرضیه اکبر زاده  

خانم سارا عظیما  
دکتر پروین یداللهی  

خانم رویا غالیم  
دکتر مهراندخت نکاوند  

دکتر راضیه  معصویم، فوق دکترای سکسولوژی 
دکتر مرضیه کبودی  

دکتر سوسن حیدرپور 
دکتر فرناز شیشه گر، دکترای تخصیص بهداشت باروری  

دکتر مرجان اخوان امجدی، دکترای تخصیص بهداشت باروری  
دکتر اکرم پيمان، دکترای تخصیص بهداشت باروری

دکتر مهراندخت نکاوند 
خانم وحیده یزدی زاده  

دکتر سعیده السادات حاجی میرزایی  
خانم الهام فرجی 

دکتر شادي گلي، دکترای تخصیص بهداشت باروری   
دکتر مریم مرادی، دکترای تخصیص بهداشت باروری  

دکتر پوران اخوان اکبری، دکترای تخصیص بهداشت باروری  
دكتر فاطمه عبدي، دکترای تخصیص بهداشت باروری 

دکتر نرگس اسکندری، دکترای تخصیص بهداشت باروری 
دکتر سمیرا گلعذار، دکترای تخصیص بهداشت باروری 
دکتر شیوا علیزاده، دکترای تخصیص بهداشت باروری 

دکتر نرجس سادات برقعی، دکترای تخصیص بهداشت باروری 
دکتر شادی گیل، دکترای تخصیص بهداشت باروری

دکتر نفیسه السادات نکویئ، دکترای تخصیص بهداشت باروری
دکتر فاطمه ترابي، دکترای تخصیص بهداشت باروری

دکتر شیوا خیرخواه، دکترای تخصیص بهداشت باروری
دکتر مستانه کامروامنش، دکترای تخصیص بهداشت باروری

دکتر لیال امیری فراهاین، دکترای تخصیص بهداشت باروری
دکتر زهره محمودی، دکترای تخصیص بهداشت باروری

دکتر معصومه سیم بر، دکترای تخصیص بهداشت باروری
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فهرست کتابچه :

زمانبندی سخنرانان کلیدی و برنامه سالن اصیل
زمان بندی پانل ها

زمانبندی کارگاه های کنگره
زمانبندی  و فهرست ارائه مقاالت سخنراین

زمانبندی و فهرست  ارائه پوسترها
چکیده مقاالت ارایه شده به صورت پوستر و 
چکیده مقاالت ارایه شده به صورت سخنراین
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*سین برنامه های کنگره*

برنامه روزانه کنگره سالمت زنان و خانواده در یک نگاه
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*برنامه کارگاه ها *
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برنامه ارائه مقاالت به صورت سخنراني در سالن شماره ١
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چکیده مقاالت ارائه شده
 به صورت پوستر و سخنراین
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بررسی کاربرد  نقاط کوانتومی د ر تصویر برد اری 
از سلول ها د ر سرطان های زنان

 کتایون مصلی نژاد *1 ، مهد ی رنجبر*2
shaparak7777m@gmail.com 

یکی از موارد  اصلی تمرکز د ر پزشکی تشخیصی، تصویر برد اری مولکولی است که نقاط کوانتومی با 
ابعاد  1 تا 1۰۰ نانومتر این اجازه را به ما می د هند . سمیت کم، محد ود ه تحریک پذیری گسترد ه، 
طیف تابشی کم پهنا و تنظیم پذیر، پاید اری د ر برابر نور، زمان طوالنی گرد ش د ر خون و توانایی 
حمل مواد  با حجم باال )د ارو( از جمله ویژگی هایی است که امکان استفاد ه از این نانومواد  را د ر تصویر 
برد اری طوالنی مد ت، چند  منظوره و حساس از بد ن موجود  زند ه فراهم می کند .«;«جستجو د ر منابع 
الکترونیکی سایت pub med  وsid به منظور مطالعات کلینیکی صورت گرفت. با توجه به اینکه 
مقاالت مشابه د ر این زمینه محد ود  بود ه این مقاله با مرور جامعی به منابع و استاند ارد  های موجود  
پرد اخته است. »;«نقاط کوانتومی د ارای یک هسته ی مرکزی با خاصیت مغناطیسی اند  و از طریق 
سطح خود  می توانند  بطور هد فمند  به مولکول های د یگر متصل شوند ؛ همین امر باعث شد ه که هد ف 
قرار د اد ن سلول های سرطانی و تصویر برد اری از آن ها امکان پذیر باشد . نقاط کوانتومی بسته به 
اند ازه و طول موج معینی از نور، بعد  از تحریک الکترون ها با استفاد ه از یک منبع خارجی از خود  نور 
ساطع می کنند  که طول موج نور ساطع  شد ه به اند ازه ی نقاط کوانتومی بستگی د ارد .«;«تصویربرد اری 
مولکولی روشی نوپا د ر تحقیقات آزمایشگاهی است که می تواند  د ر انواع مطالعات فیزیولوژیک و 
آناتومیک مورد  استفاد ه قرار گیرد . براساس نتایج بد ست آمد ه نانوذرات گرافن و گرافن کوانتوم د ات ها 

می توانند  کاند ید اهای مناسبی برای تصویر برد اری هد فمند  از سلول های سرطانی باشند . »
واژگانكليدي:  نقاط کوانتومی، نانوساختار ها، تصویربرد اری مولکولی، سلول های سرطانی«

1.د انشجوی د انشگاه علوم پزشکی جیرفت، کمیته تحقیقات د انشجویی د انشگاه علوم پزشکی جیرفت
2.مرکز تحقیقات فارماسیوتیکس، د انشکد ه د اروسازی، د انشگاه علوم پزشکی کرمان
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 Sexual dysfunction in women of the reproductive age:
 A systematic review and meta-analysis 

فرزانه  علی دوست 
Farzane Alidost* 1,Fatemeh Abdi*2

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."
Keywords: sexual dysfunction, women, reproductive age, female sexual 
difficulties, sexual difficulties
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Midwifery Faculty, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, 

Tehran, Iran.
2-  PhD , Student Research Committee, Nursing and Midwifery Faculty, 
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The Correlation of Sexual Dysfunction with Prenatal Stress 
and Quality of Life: A Path Analysis 

فرزانه  علی دوست 
 Farzane Alidost*,  Mahrokh Dolatian*

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 
Keywords: Pregnancy, Anxiety, Quality of Life, Sexual Dysfunction, Path

 Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Shahid 
Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran
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بررسی اثربخشی مد اخله مشاوره محور برنگرانیهای پذیرش سبک 
زند گی بد ون فرزند  زنان نابارور 

 سهیال ربیعی پور*1    زهراارد ونی اول*2
   Z.ordoni1977@gmail.com

مقدمه: برای بسیاری از افراد  ناباروری بحرانی بزرگ وعامل استرس روانی است که مي تواند  بسیاری 
از واکنش هاي رواني منفي را  ایجاد  کند ، لذا مطالعه حاضر با هد ف تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد  

مشارکتی بر استرس د رک شد ه  زنان نابارور انجام شد ه است.
روشكار: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی است که د ر آن , 5۰ نفر از زنان نابارور 45-۲۰ ساله با 
سابقه حد اقل یکسال نازایی که طی فصل پاییز سال 1393 به کلینیک فوق تخصصی ناباروری کوثر  
شهرستان ارومیه مراجعه کرد ند  به روش نمونه گیری د ر د سترس انتخاب شد ند ، و بصورت تصاد فی 
د ر د و گروه کنترل و مد اخله )هر گروه ۲5نفر( تقسیم شد ند . ابتد ا پیش آزمون با پرسشنامه استرس 
ناباروری نیوتن جهت گروه کنترل تکمیل شد  و د و هفته بعد  مجد د اً پرسشنامه مذکور جهت این گروه 
تکمیل گرد ید ، برای گروه آزمون 1۰ جلسه مشاوره گروهی  شامل: جلسه مشاوره نازایی د ر خصوص 
ناباروری، د رمان و اصالح  باورهای غلط و ارائه راهکار الزم جلسه مشاوره گروهی د ر زمینه کنترل 
استرس، مهارت حل مسئله وکنترل افکار غیر منطقی ناباروری، انجام شد . د و هفته بعد  از مد اخله 
مجد د ا پرسشنامه استرس ناباروری نیوتن جهت گروه مد اخله تکمیل شد  و د اد ه های جمع آوری شد ه 

با استفاد ه از نرم افزار SPSS تجزیه تحلیل شد .
گروه  د ر  فرزند   بد ون  زند گی  پذیرش  عد م  بعد   نمرات  میانگین  مد اخله  اجرای  از  قبل  يافتهها: 
مد اخله )6/63±37/۲4( و د ر گروه کنترل )5/۲8±34/35( بود  که این تفاوت از نظر آماری معنی 
د ار نبود . )۰P/11=( اما پس از مد اخله میانگین نمرات گروه مد اخله )8/38±3۰/۰5( و گروه کنترل 
)4/78±36/39( بود . نتایج آزمون آماری تی مستقل نشان د اد  این اختالف بعد  از مد اخله بین د و گروه 

.)=۰P/۰۰3( .کنترل و مد اخله تفاوت معنی د اری د اشت
نتيجهگيری:نتایج پژوهش حاضر نشان د اد ،میانگین نمرات  نگرانیهای پذیرش سبک زند گی بد ون 
فرزند  قبل و بعد  از مد اخله تفاوت آماری معنی د اری د اشت و مد اخله منجر به کاهش نگرانیهای بعد  

مذکور د ر واحد  پژوهش شد . 
واژگانكليدی:ناباروری، مشاوره گروهی، ناباروری، استرس اختصاصی ناباروری، مد ل مشارکتی 

1.متخصص سالمت باروی،دانشیار دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی،ارومیه،ایران
2.نویسنده مسئول: کارشناس ارشد مشاوره در مامایی، دانشگاه علوم پزشکی 

گلستان، گرگان، ایران
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 استراتژیهای ارتقا ءمشارکت مرد ان د ر مراقبتهای پری ناتال

  Vahideh, Firouzan *1, Mahnaz Noroozi *2, Mojgan Mirghafourvand *3 
 Ziba Farajzadegan *4, Roghayeh mohammadirad *5

vahidehfirouzan@yahoo.com

مشارکت مرد ان، استراتژی مهم د ر رسید ن به اهد اف توسعه هزاره سوم مانند  توانمند سازی زنان و 
ارتقای سالمت ماد ران است. باتوجه به چالش اطالعات د رخصوص نقش مرد ان د ربهد اشت باروری 
وسالمت ماد ران و به د لیل عد م وجود  برنامه و راهکار مد ون جهت مشارکت مرد ان براساس فرهنگ 
جامعه ایرانی و وجود  موانع زیاد  د ر این مسیر، هد ف کلی مطالعه حاضر، تبیین راهکارهای موثر د ر 
مشارکت مرد ان د ر مراقبتهای پری ناتال میباشد . این مطالعه با رویکرد  کیفی از نوع تحلیل محتوا 
انجام شد . مشارکت کنند گان شامل ماد ران، پد ران، ارائه د هند گان خد مت، مد یران و سیاستگزاران 
خد مات بهد اشتی- د رمانی بود ند  که از طریق نمونه گیری هد  فمند  و با حد اکثر تنوع انتخاب شد ه و 
د اد ه ها از طریق مصاحبه های عمیق فرد ی، بحث های گروهی و یاد د اشت برد اری، جمع آوری شد  و 

به طور همزمان، با استفاد ه از آنالیز محتوای کیفی مرسوم مورد  تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 
پس از تجزیه و تحلیل متن مصاحبه ها 5 طبقه اصلی، سیاستهای حمایتی د ولت، طراحی سیستم 
تربیتی  تغییرد رسیاستهای  آموزشی،  رویکرد های  از  استفاد ه  خانواد ه،  د وستد ار  د رمانی  بهد اشتی 
خانواد ه،  استفاد ه از نتایج تحقیقات و تجارب مشارکت مرد ان د ر ایران و جهان  حاصل شد . یافته های 
این مطالعه با ارائه راهکارهای مشارکت مرد ان د ر مراقبتهای پری ناتال، میتواند  سیاستگزاران، مد یران 
و ارائه د هند گان خد مات بهد اشتی د رمانی را د ر جهت ارتقا این مشارکت از طریق طراحی راهکارهای 

مبتنی بر فرهنگ د ر جامعه ایرانی کمک نماید  .
واژگانكليدی: مرد ان، راهکار، مشارکت، مراقبت پری ناتال، ایران  
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تاثیر مد اخله آموزشی مبتنی بر مد ل پرسید  بر ارتقای کیفیت زند گی زنان میانسال 
شاغل مراجعه کنند ه به مراکز خد مات جامع سالمت شهر تهران1396-97

1. فاطمه امینیان* 2. د اوود  شجاعی زاد ه* 3. زهرا جلیلی*
shojae5@yahoo.com

امروزه شاهد   افزایش روزافزون جمعیت میانساالن و ورود   زنان به بازار کارهستیم که گاه ممکن است 
تنش های بوجود   آمد  ه، سالمت آن ها را تهد  ید   کند  . کیفیت زند  گي که یکي از پیامد  هاي مهم سالمتي 
به شمار مي آید   ، د  ر ارزیابي مد  اخالت بهد  اشتي نقش مهمی د  ارد  . لذا این پژوهش با هد  ف تعیین تأثیر 
مد  اخله آموزشی مبتنی بر مد  ل پرسید   بر ارتقای کیفیت زند  گی زنان میانسال شاغل مراجعه کنند  ه به 
مراکز خد  مات جامع سالمت شهرتهران د  ر سال97 -1396 انجام شد  . این پژوهش نیمه تجربی بر روی 
1۲۰ نفر از زنان میانسال شاغل )59-3۰ سال( که به صورت تصاد  فی به د  و گروه مد  اخله و کنترل 
تقسیم شد  ه بود  ند  ، انجام شد  . طراحی برنامه مد  اخله ، مطابق با مراحل مد  ل پرسید   صورت گرفت. قبل 
از اجرای مد  اخله پرسشنامه استاند  ارد   سنجش کیفیت زند  گی SF-36 و پرسشنامه  محقق ساخته 
مطابق با مراحل مد  ل پرسید   که روایی و پایایی آن  تأیید   شد  ه بود  ؛ د  ر هر د  و گروه تکمیل شد   و یک 
ماه بعد   از مد  اخله هر د  و گروه مجد  د  اً پرسشنامه های مذکور را تکمیل نمود  ند  .د  اد  ه های جمع آوری 
شد  ه بااستفاد  ه از نرم افزار SPSS-20 تجزیه و تحلیل گرد  ید  . میانگین نمرات آگاهی ، عوامل مستعد   
کنند  ه ، عوامل قاد  ر کنند  ه ، عوامل تقویت کنند  ه ، رفتارهای ارتقاءد  هند  ه کیفیت زند  گی و کیفیت 
زند  گی قبل از مد  اخله بین د  و گروه اختالف معناد  اری ند  اشتند  ؛ اما بعد   از مد  اخله د  ر گروه مد  اخله 
به طور معناد  اری بیشتر از گروه کنترل بود  )p>0.001( آموزش بر اساس مد  ل پرسید   بر ارتقای کیفیت 

زند  گی زنان میانسال شاغل مؤثر واقع شد  ه است .
واژگانكليدی: مد ل پرسید  ، کیفیت زند گی، زنان شاغل میانسال 

1. دانشجوی کارشناس ارشد آموزش بهداشت، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت واحد 
علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسالمی ، تهران، ایران . 

2.  استاد گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد 
اسالمی، تهران ، ایران.)نویسنده مسئول(. 

3. دانشیار گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد 
اسالمی، تهران ، ایران . 
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تأثیر هیپنوتیزم بر پیامد   های بارد   اری و زایمان

رقیه خاتون عرب* 1، دکتر مهدی پوراصغر عربی*2، دکتر محمد خادملو*3، صغری 
خانی*4،زهرا رحمانی *5،ذلیخا عطارد*،زینب نظری* ،فرشته کالنتری 6

nasrinabab@yahoo.com

عوامل مختلفی بر د   رد    و احساسات و هیجانات ماد   ر د   ر طی بارد   اری تاثیر د   ارند   . این عوامل نقش 
مهمی د   ر تصمیم گیری روش ختم بارد   اری وکاهش عوارض بارد   اری د   ارند   . مطالعه حاضر به صورت 
انجام شد   . کلید     بارد   اری و زایمان  نظام مند    و به منظور مروری بر تأثیر هیپنوتیزم بر پیامد   های 
واژهای مرتبط )د   رد    زایمان،  ترس از زایمان، زایمان، پیامد   های زایمان، سزارین، د   الیل سزارین و 
 delivery، hypnoses and childbirth ،هیپنوتیزم و خود    هیپنوتیزمی و کلید    واژهای انگلیسی
ها  پایگاه  د   ر    )، self hypnoses،labor pain cesarean section، fear of delivery
 Google Scholar، PubMed،Web of Science،Cochrane اطالعاتی  های  بانک  و 
تا   196۰ سال  از    ،Elsevier،Springer،Scientific Information Database،Scopus
۲۰18 جستجو شد   . پس ار حذف موارد    غیر مرتبط د   ر نهایت 14 مقاله انگلیسی وارد    و با استفاد   ه از 
سیستم نمره د   هی آکسفورد    و مقیاس جد ید  مورد    ارزیابی کیفیت قرار گرفت. هیچ کد   ام از مقاالت از 
کیفیت عالی   برخود   ار نبود   ند   . جمع بند   ی یافته های مطالعات، منجر به تشکیل پنج طبقه د   رباره تأثیر 
هیپنوتیزم بر پیامد   های بارد   اری شد   : طبقه اول: کاهش مصرف د   اروها، طبقه د   وم: بهبود    پیامد   های 
بارد   اری وزایمان، طبقه سوم: کاهش مشکالت روحی و روانی، طبقه چهارم: بهبود    مشکالت جسمی 
و بالینی، طبقه پنجم: کاهش عوارض جنینی. د   اد   ه های موجود    جهت تصمیم گیری د   رباره تأثیر 
هیپنوتیزم بر زایمان کافی نیستند    به نظر می رسد    با توجه به کیفیت ناکافی مطالعات بررسی شد   ه، 
نیاز به انجام  مطالعات بیشتر از نوع کارآزمایی بالینی د   رباره تاثیر هیپنوز بر پیامد   های بارد   اری و 

زایمان باشد   .
واژگانكليدی:  سزارین، زایمان، عوارض زایمان، د الیل سزارین، هیپنوتیزم، خود  هیپنوتیزمی و 

د رد  و ترس از زایمان

1 - دانشجوي کارشناسی ارشد، مشاوره در مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران، ساري، ایران. 
2- فلوشیپ رواندرمانی- دانشیار گروه روان پزشکی ، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، 
پژوهشکده اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
3- دانشیار، ، گروه پزشکی علوم بهداشتی ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساري، ایران.
4 -دانشیار، گروه بهداشت باروري و مامایی، مرکز تحقیقات سالمت جنسی و باروري، دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران، ساري، ایران.  
-5استاديار، گروه زنان و زايمان، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي مازندران، ساري، ايران
6-دانشجوي کارشناسی ارشد، مشاوره در مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران، ساري، ایران. 
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بررسی همبستگی بین شاخص تود  ه بد  نی با فشارخون د  وران بارد  اری

 فاطمه احمد  ی نژاد  *1  مرضیه اکبرزاد  ه*2
 Ahmadi_766@yahoo.com

فشارخون بارد  اري، طیف وسیعي از اختالالت فشارخون است که به همراه عملکرد   نامناسب ارگآنهاي 
مختلف میباشد  . یکـي از علـل مـرگ و مـیر و ابـتال د  ر مـاد  ر و جنیـن افـزایش فشـارخون د  ر د  وران 
بـارد  اري اسـت. برخی مطالعات چاقی را به عنوان عامل خطر ساز برای فشارخون بارد  اری مطرح کرد  ه 
اند  . لذا پژوهش حاضر با هد  ف بررسی همبستگی بین شاخص تود  ه بد  نی با فشارخون د  وران بارد  اری 
انجام شد   . مطالعه ای مورد  شاهد  ی بر روی 96 زن بارد  ار مبتال به فشارخون بارد  اری که برای د  ریافت 
مراقبت های د  وران بارد  اری به کلینیک بارد  اری بیمارستانهای منتخب شیراز د  ر سال 1397 مراجعه 
کرد  ند  ، انجام شد  . ابزار مورد   استفاد  ه شامل پرسشنامه اطالعات د  موگرافیک و مامایی بود  . با اند  ازه 
گیری فشارخون زنان و  با سنجش قد   و وزن، شاخص تود  ه بد  نی محاسبه شد  . جهت تجزیه و تحلیل 
د  اد  ه ها از آزمونهای همبستگی پیرسون، کای د  و و آزمون کلموگروف- اسمیرنوف استفاد  ه شد  . سطح 
p۰/۰5˂ معنی د  ار د  ر نظر گرفته شد  . د  ر این بررسی  تعد  اد   ) %۲/54(5۲ زنان د  ارای شاخص تود  ه 
بد  نی غیرطبیعی و تعد  اد   )%8/45(44 زنان شاخص تود  ه بد  نی طبیعی د  اشتند  . با توجه به وجود   رابطه 
معنی د  ار بین شاخص تود  ه بد  نی ماد  ران با فشار خون د  وران بارد  اری میتوان به زنان که قصد   بارد  اری 
د  ارند   توصیه نمود   که د  ر صورت اضافه وزن ، نسبت به کاهش وزن اقد  ام نمایند   تا از عوارض ماد  ری و 

جنینی افزایش فشارخون د  وران بارد  اری جلوگیری شود  .
واژگانكليدي:فشارخون بارد اری، شاخص تود ه بد نی، بارد اری

1 - مربی، نویسنده مسئول ،گروه مامایی، واحد فیروزآباد، دانشگاه آزاد اسالمی، فیروزآباد، ایران.
2-   استادیارگروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی ، مرکز تحقیقات مادر و جنین .

دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز ،ایران
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Association between diet energy balance and fertility health 
in men

Somayeh fallah *1, Masoumeh Dadashaliha*2, Monireh Porshamsian *3
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 



43  Women and Family Health National Congress
1- 3 Aug 2019- Tehran

مقاله ارایه شده به صورت پوستر

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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بررسی ضرورت آموزش د  ر حاملگی های پرخطر مبتال به پره اکالمپسی

 فاطمه احمد  ی نژاد *1 ، مرضیه اکبرزاد  ه*2
   Ahmadi_776@yahoo.com 

پره اکالمپـسي شـایع تـرین عارضـه بـالیني د  وران بـارد  اري اسـت.گرچه ماهیت ناشناخته آن پیش 
بیني و پیشگیري بیماري را با مشکل مواجه ساخته، اما با آموزش مي توان از بروز برخي مشکالت و 
عوارض ماد  ری و جنیني جلوگیري نمود  .  آموزش و تغییر د  ر سبک زند  گی منطقی شد  ن استفاد  ه از 
خد  مات و کاهش هزینه های سالمت را د  ر برد  ارد  . لذا پژوهش حاضر با هد  ف بررسی ضرورت آموزش 
د  ر حاملگی های پرخطر مبتال به پره اکالمپسی صورت گرفت. این مطالعه توصیفی مورد  شاهد  ی د  ر 
سال 1397 بر روی 96 زن بارد  ار مبتال به پره اکالمپسی )48 نفر آموزش د  ید  ه و 48 نفر آموزش 
ند  ید  ه( مراجعه کنند  ه به بیمارستانهای منتخب شیراز انجام شد  . ابزار مورد   استفاد  ه شامل پرسشنامه 
اطالعات د  موگرافیک و مامایی، پرسشنامه خود  مراقبتی محقق ساخته بود  . د  ر گروه آموزش د  ید  ه 
عالوه بر مراقبت های معمول بارد  اری ، 5 جلسه 45 د  قیقه ای آموزش خود  مراقبتی )هفته ای یکبار( 
برگزار شد  . گروه کنترل فقط مراقبت های معمول را د  ریافت کرد  ند  . نمره آموزش خود  مراقبتی د  ر د  و 
گروه سنجید  ه شد  . جهت تجزیه و تحلیل د  اد  ه ها از آزمونهای تی تست، کای د  و و آزمون کلموگروف   
اسمیرنوف استفاد  ه شد  . سطح ۰p/۰5˂ معنی د  ار د  ر نظر گرفته شد  . د  ر این بررسی میانگین نمره 
خود   مراقبتی د  ر گروه آموزش د  ید  ه )16/3 ± 89/45(به طور معنی د  اری باالتر از گروه آموزش ند  ید  ه 
)15/4 ± 1۲/3۰(می باشد   ) p>۰/۰ 5(. آموزش تاثیر مثبت و معنی د  اری د  ر بارد  اری های پرخطر 
مبتال به پره اکالمپسی د  ارد  ، لذا باید   به تاثیر مثبت آموزش د  ر جلوگیری از ایجاد   عوارض بارد  اریهای 

پرخطر توجه گرد  د  .
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Pregnancy outcomes and effects of antiretroviral drugs in 
HIV-positive pregnant women 

Farzane Alidost *1,Fatemeh Abdi* 2
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.
Keywords : antiretroviral drugs • HIV • pregnancy • prenatal outcome»

1- MSc of Midwifery, Department of Reproductive Health, Nursing & Midwifery 
Faculty, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2- PhD, Student Research Committee, Nursing & Midwifery Faculty, Shahid 
Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran



سالمت زنان و خانواده ) زنان و مامایی(46
گرایم داشت روز میل ازدواج
10 تا 12 مرداد 1398

مقاله ارایه شده به صورت پوستر

بررسی چالشهای سالمتی زنان ایرانی د ر حواد ث و بالیا: یک مطالعه 
مرور سیستماتیک

زهرا نوری
zahra.nouri.alma71@gmail.com

ایران یکی ازکشورهای بالخیز د ر آسیا و جهان می باشد . مطالعات نشان می د هد  سالمتی اولین 
مطالبه مرد م بعد  از وقوع بالیا  بود ه و توجه و مد یریت نیازهای سالمتی، خصوصاً نیاز های سالمتی 
زنان به علت د اشتن نقش محوری د ر خانواد ه و جامعه ضروری و مهم است. بنابراین  مطالعه حاضر با 
هد ف بررسی چالشهای سالمتی زنان بعد  از وقوع حواد ث و بالیای اخیر د ر ایران انجام شد .  د ر یک 
مطالعه مروری سیستماتیک، از پایگاه د اد ه های د اخلی) SID Magiran Iran medex.. ( و 
خارجی) Pub med Scopus web of science google scholar ( جهت بررسی مطالعات 
علمی انجام شد ه د ر ارتباط با چالشهای سالمتی زنان د ر حواد ث و بالیای ایران، مابین سال های ۲۰۰8 
pregnancie*Gestation* :تا ۲۰18 استفاد ه شد . کلمات کلید ی مورد  استفاد ه عبارت بود ند  از

Reproductive Health"" Women* Mother* disaster و Iran.  مهمترین چالشهای 
سالمت زنان ایرانی بعد  از بالیا عبارت بود ند  از: مشکالت سالمت روانی -اجتماعی، آسیب های فیزیکی، 
مشکالت بهد اشت باروری، مشکالت ساختاری- برنامه ریزی-مراقبتی، مشکالت سالمتی با منشاء 
فرهنگی، اسیب های سیستم تولید  مثل، مشکالت سالمت جنسی، خشونت های رفتاری و فیزیکی و 
جنسی، کمبود  آموزش د ر ارتباط با مسائل سالمتی زنان بعد  از بالیا، نبود  جمع آوری سیستماتیک 
اطالعات و ..  یافته های این مطالعه نشان د اد  که زنان ایرانی به عنوان یکی از مهمترین گرو های 
آسیب پذیر د ر بالیا، با چالش های ساختاری، مد یریتی، برنامه ریزی، اجتماعی و فرهنگی د ر حوزه 
سالمت روبرو بود ه و الزم است سیاستگذاران و ارائه د هند گان  خد مات سالمت توجه مضاعفی به نیاز 

ها و مشکالت سالمت زنان د ر بالیا د اشته باشند . 
واژگانكليدي:حواد ث 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*1, Zaher khazaei*2
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.
Keywords : Epidemiology, Incidence, Mortality, Breast cancer, BMI, HDI, Asia.
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نمایه تود  ه بد  نی بر باروری و پیامد  های بارد  اری و زایمان چه تأثیری د  ارد  ؟ 

فرید  ه خاوری *1 ، زهره میرکازهی ریگی*2
farideh.khavari@gmail.com

با توجه به تغییر شیوه زند  گی د  ر جوامع و زند  گی کم تحرک و شیوع چاقی از یکسو و تمایل به کاهش 
وزن شد  ید    از سوی د  یگر، این مطالعه با هد  ف بررسی ارتباط نمایه تود  ه بد  نی بر باروری و پیامد  های 
بارد  اری و زایمان پرد  اخته شد  . با استفاد  ه از کلید   واژه هاي نمایه تود  ه بد  نی، باروری، پیامد   بارد  اری 
د  ر   Pubmed، Sciencedirect،Googlescholar، SID،Magiran اطالعاتي  پایگاه هاي  د  ر 
محد  ود  ه زماني ۲۰19-۲۰14 مرور انجام شد   و 41 مقاله مورد   بررسي قرار گرفت. مقاالتی که حجم 
نمونه و روش نمونه گیری نامشخص بود   یا به متن کامل مقاله د  سترسی وجود   ند  اشت حذف شد  ند  . 
مطالعات مختلف روی نمایه تود  ه بد  نی  خارج از محد  ود  ه طبیعی پیش از بارد  اری د  ر زنان و مرد  ان 
نشان د  اد  ؛ اضافه وزن و چاقی د  ر زنان با سیکل های ماهیانه نامنظم، عد  م تخمک گذاری، سند  روم 
پیش از قاعد  گی ، تخمد  ان پلی کیستیک ، افزایش هورمون آنتی مولرین ، مقاومت به انسولین، کاهش 
با IVF و عوارض بارد  اری شامل: وزن گیری نامناسب،  باروری، کاهش %3۰ د  ر موفقیت حاملگی 
اختالالت فشارخون و پره اکالمپسی، د  یابت بارد  اری ، افزایش سزارین)۲برابر به ازای هر واحد   افزایش 
BMI(، خونریزی-های زایمانی، ترومبوفلبیت پس از زایمان، عفونت د  ستگاه اد  اری، د  یستوشی، خفگی 
جنین د  ر هنگام تولد  ، حاملگی پست ترم، زایمان زود  رس و اختالالت کف لگن ارتباط د  ارد  . همچنین 
د  ر زنان الغر )BMI>18/5( سیکل های ماهیانه نامنظم، توقف تخمک-گذاری و کاهش باروری همراه 
با تغییرات هورمونی، آنمی، پارگی زود  رس کیسه آب ، وزن کم نوزاد   هنگام تولد   و کاهش نمره آپگار 
DNA ی باال با افزایش هیپوگناد  یسم هیپوگناد  وتروپیک و آسیبBMI،گزارش شد  ه است. د  ر مرد  ان

ی اسپرم همراه است و به ازای هر 5 واحد   افزایش BMI، حجم مایع منی، تعد  اد   و غلظت اسپرم به 
ترتیب %۲۰، %۲4 و %13 کاهش می یابد  . د  ر عین حال کاهش وزن د  ر زوجین با قصد   بارد  اری باید   به 
طریقی باشد   که به باروری فرد   لطمه نزند  . ارائه برنامه¬های آموزشی، مشاوره تغذیه، ورزش د  ر زنان 
و مرد  انی که قصد   بارد  اری د  ارند   به منظور تعد  یل وزن جهت بهبود   باروری و پیامد   بارد  اری توصیه 

می شود  .
واژگانكليدی:  نمایه تود ه بد نی، باروری، پیامد  بارد اری 
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عوامل موثر بر عملکرد  جنسی د ر زنان مبتال به د یابت براساس مد ل
 زیست شناختی-روانشناختی-اجتماعی 

د کتــر صغــری خانــی*1 ، د کتــر زهــرا کاشــی*2، د کتــر ســید  صد یقــه یوســفی*3، د کتــر 
ــی*5 ــی ولوجای ــمیه کریم ــا*4  س ــریف نی ــد  ش حمی

midwife9595@gmail.com

د یابت نوع د و یک بیماری مزمن شایع جهانی است که سبب بروز مشکالت جسمی و روانی د ر افراد  
می شود . اختالل عملکرد  جنسی یکی از عوارض مزمن د ر زنان مبتال به د یابت محسوب می شود  و 
اغلب د ر مراقبت بیماران د یابتی ناد ید ه گرفته می شود . هد ف از مطالعه حاضر، مروری بر عوامل موثر بر 
عملکرد  جنسی د ر زنان مبتال به د یابت است. د ر این مطالعه مروری، با استفاد ه از Mesh، کلید واژه های 
مرتبط مشخص شد . کلید واژه های انگلیسی شامل Sexual function، Women، Diabetes و یا 
 Google Scholar (، Science Direct معاد ل های فارسی آن د ر پایگاه های اطالعاتی بین المللی
 ، Web of Science ، Cochrane Library ، Springer ، PubMed ، )Scopus Elsevier
و ملی Scientific Information Database( ، )Magiran  جستجو شد . 85 مقاله مرتبط یافت 
شد  که 33 مقاله به د لیل تکراری بود ن و یا عد م ارتباط موضوعی با سوال پژوهش د ر مراحل غربالگری 
عنوان، چکید ه و یا متن کامل حذف شد ند  و د ر نهایت از 48 مقاله جهت نگارش این مطالعه مروری 
استفاد ه شد . عملکرد  جنسی د ر زنان مبتال به د یابت، چند عاملی بود ه، 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، 
د یس پارونی، اختالل د ر برانگیختگی و تاخیر د ر ارگاسم میشود ، عوارض عصبی از طریق آسیب فیبرهای 
عصبی بزرگ ناحیه ژنیتال منجر به کاهش حساسیت قسمت های ابتد ایی واژن، لبیا مینور و کلیتوریس 
شد ه و منجر به اختالل د ر برانگیختگی جنسی و عملکرد  جنسی می شود ، عفونت واژینال کاند ید ایی که 
منجر به د یس پارونی می شود  و تغییرات هورمونی، گروه د وم: عوامل روانشناختی شامل افسرد گی، ترس 
و اضطراب،گروه سوم: عوامل اجتماعی شامل محد ود یت های د ر زمینه تولید  مثل و اشتغال اشاره کرد . 
یافته های مطالعه حاضر می توانند  راهگشایی برای مشاوران و پزشکان متخصص و فوق تخصص د رمان 
کنند ه د یابت باشد  تا با د ر نظر گرفتن عوامل زیست شناختی-روانشناختی-اجتماعی موثر بر عملکرد  

جنسی د ر زنان مبتال به د یابت، مراقبت و د رمان موثرتری برای این بیماران ارائه د هند .
واژگانكليدی:رد یابت، عملکرد  جنسی، زنان
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نخاعی د ر شهر  به ضایعه  زنان مبتال  نیازهای سالمت جنسی  بررسی 
تهران د ر سال 1396

 Marjan Akhavan Amjadi*1, Masoumeh Simbar*2 ,Seyyed Ali
Hoseini*3, Farid Zaeri*4

marjan_akhavan2003@yahoo.com

مقد مه: سالمت جنسی یکی از جنبه های اصلی سالمت افراد  است و یکی از موارد  تاثیرگذار بر آن 
معلولیت جسمی افراد  می باشد . مطالعات نشان می د هد  که بین شد ت ناتوانی و تجربه و رضایت 
جنسی افراد  ارتباط وجود  د ارد . د ر ایران شیوع نقطه ای صد مات طناب نخاعی 4/4 می باشد  و زنان 
معلول ایرانی مشاوره جنسی د ر سطح ضعیف د ارند . هد ف : تعیین نیازهای سالمت جنسی زنان 
مبتال به ضایعه نخاعی د ر شهر تهران د ر سال 1396بود .  مطالعه توصیفی-مقطعی با استفاد ه از ابزار 
اعتباریابی شد ه SRHNA-SCI بود . نمونه های پژوهش شامل تمامی زنان ایرانی متاهل 55-18 
ساله مبتال به ضایعه نخاعی و ثبت شد ه د ر بهزیستی شهرستان تهران و انجمن ضایعات نخاعی 
استان تهران بود ند . د ر نهایت 78 پرسشنامه جهت تحلیل آماری جمع آوری شد . از آمار توصیفی و 
استنباطی برای تجزیه و تحلیل آماری استفاد ه شد .  میانگین سنی افراد  41/73 سال با انحراف معیار 
8/4۲ بود  و اکثریت آنها خانه د ار با تحصیالت د بیرستان و د یپلم و آسیب سینه ای با علت تصاد ف 
بود ند . نتایج نشان د اد  که بیشترین نیاز این زنان، ارائه مشاوره جنسی مناسب برای زوجین با تاکید  
بر رعایت بهد اشت ناحیه تناسلی بود . همچنین توانایی کنترل اد رار و مد فوع د ر حین رابطه جنسی 
د ر مرتبه د وم اهمیت قرار د اشت.  ضروریست تا با تاکید  بر راهکارهای ارتقا بهد اشت ناحیه تناسلی 
و افزایش کنترل اد رار و مد فوع د ر کالسهای مشاوره بتوان به ارتقا کیفیت رابطه جنسی زنان ناتوان 

کمک نمود .
واژگانكليدی:سالمت جنسی، نیاز، زنان، ضایعه نخاعی
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Vibroacoustic and  BPP stimulation results matching with 
nonreactive NST in pregnancy  

مریم مدرس* ، رباب آرامی*
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 non-
reactive 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

*استادیار دانشکده پرستاری و مامایی تهران، گروه مامایی و بهداشت باروری
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بررسی تاثیرآموزش د ر د وران بارد اری برآگاهی، نگرش و انتخاب نوع 
زایمان: یک مرور سیستماتیک

 زهره میرکازهی ریگی*1،  سعید ه د اد پیشه*2، فرید ه خاوری*3
mirkazehi1397@gmail.com

مقدمه: افزایش تصاعد ي سزارین به یکي از معضالت مهم سیستم هاي بهد اشتي و جمعیتي تبد یل 
گرد ید ه است. فقد ان آگاهي از عوارض سزارین و نگرش منفي نسبت به زایمان طبیعي، از مهم ترین 
علل افزایش تمایل زنان بارد ار نسبت به سزارین مي باشد . با توجه به نقش آموزش به عنوان یک عنصر 
کلید ی د ر افزایش سازگاری با زایمان طبیعی و کاهش سزارین های غیرضروری مطالعه مروری حاضر 
با عنوان بررسی تاثیرآموزش د ر د وران بارد اری برآگاهی، نگرش و انتخاب نوع زایمان انجام گرد ید  . 
 SID: Scientific Information ( این بررسی از طریق پایگاه اطالعات عمومی جهاد  د انشگاهی
نشریات  اطالعات  بانک   ،)Irandoc( ایران  علمی  مد ارک  و  اطالعات  پژوهشگاه   ،)  Database
 Preguest، OVID، Embase، Psyc INFO، PubMed، :و پایگاه اطالعاتی )Magiran(کشور
Cochrane، Web of Science و Scopus  و موتور جستجوی Google Scholar به طور 
کامل انجام شد . بازه زمانی د ر انتخاب مقاالت از سال 199۰ تا ابتد ای ژوئن ۲۰19 بود  و د ر نهایت 

14 مقاله وارد  مطالعه شد ند.
 يافتهها:با توجه به نتایج این مطالعه می توان مزایای آموزش به ماد ران بارد ار را د ر چند  محور 
به شرح زیر شمرد : افزایش آگاهی و د انش ماد ران بارد ار، تغییر نگرش نسبت به انتخاب نوع زایمان، 
کاهش میزان سزارین غیر ضروری، کاهش اضطراب ماد ران بارد ار د ر طی زایمان، افزایش خود کارآمد ی، 

عملکرد  و تقویت قصد  رفتار د ر آنها.
نتيجهگيری:با توجه به اثربخشي آموزش بر افزایش آگاهي، نگرش و انتخاب نوع زایمان د ر زنان 
بارد ار توصیه مي شود  به منظور کاهش روند  سزارین، این آموزش ها د ر کنار مراقبت هاي بارد اري به 
کلیه زنان بارد ار د اد ه شود  و از آنجا که عوامل اساسی متعد د ی د ر زمینه نیاز به زایمان سزارین وجود  
د ارد ، باید  استراتژی های مختلف شامل بیمارستان د وستد ار ماد ر، توسعه پروتکل های استاند ارد ، 
کالس های آماد گی برای ماد ران، ماماها و متخصصین زنان، کارگاه های آموزشی برای متخصصین و 

ماماها بکار گرفته شود .
واژگانكليدي:آموزش، آگاهي، نگرش، نوع زایمان

1-  مربی مامایی، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه  علوم پزشکی ایرانشهر
2-  مربی فیزیولوژی، د انشکد ه پرستاری و مامایی، د انشگاه  علوم پزشکی ایرانشهر
3-  کارشناس ارشد  مامایی ،د انشکد ه پرستاری و مامایی، د انشگاه علوم پزشکی شهید  صد وقی یزد 
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بررسی اثربخشی رضایت جنسی و عملکرد  جنسی د ر زنان نابارور

فرحناز گل کار*1، آرزو رضایی خیرآبادی*2
Farahnaz.Golkar@gmail.com 

ناباروری یکی از مشکالت شایع د  ر د  نیای پزشکی امروز است . ناباروری به عنوان یک بحران د  ر 
زند  گی مشترک زوجین میتواند   بر جنبه های مختلف رابطه زناشویی از جمله رابطه جنسی و بد  نبال 
آن رضایت و عملکرد   جنسی زوجین تاثیرگذار باشد   . مطالعه مروری حاضر با هد  ف بررسی رضایت و 
عملکرد   جنسی د  ر زنان نابارور انجام شد   .  د  ر این مطالعه تعد  اد   5۰ کارآزمایی بالینی به طریق جستجو 
 Mag و SID ،  Pubmed  ، Google scholar ، science direct  د  ر پایگاه های الکترونیکی
Iran و همچنین جستجوی د  ستی د  ر کتاب و پایان نامه های د  انشجویی با استفاد  ه از کلمات کلید  ی 
ناباروری ، رضایت جنسی ، اختالل عملکرد   جنسی  و رفتار جنسی گرد  آوری شد  ند   که از میان آن ها 
35 کارآزمایی که د  ر راستای اهد  اف مطالعه بود  ند   مورد   بررسی قرار گرفتند .  د  ر این مطالعه مروری 
مقاالتی که جنبه های مختلف عملکرد   جنسی و رضایت جنسی د  ر زمینه ناباروری را مورد   مطالعه 
قرار د  اد  ه بود  ند   بررسی شد   . اکثر نتایج نشان د  اد  ند   ناباروری و روند  های تشخیصی و د  رمانی آن باعث 
اختالل عملکرد   جنسی زنان شد  ه و بر رضایت جنسی و عملکرد   جنسی د  ر رابطه زناشویی تاثیر منفی 
د  ارد   .  برآیند   مطالعات نشان مید  هند   که زنان نابارور مشکالت جنسی بیشتری را تجربه میکنند   و این 

زنان د  چار اختالل عملکرد   بیشتری د  ر روابط جنسی خود   هستند   .
واژگانكليدي:  ناباروری ، اختالل عملکرد  جنسی ، رضایت جنسی ، فعالیت جنسی

1- دانشجوی کارشناسی مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی ، دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد بهبهان ، خوزستان ، ایران     

  2- کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد بهبهان ، خوزستان ، ایران
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بررسی اثربخشی طب مکمل بر عالیم سند  رم پیش از قاعد  گی

فرحناز گل کار*1 ،  آرزو رضایی خیرآبادی* 2
Farahnaz.Golkar@gmail.com

د  رصد   قابل توجهی از زنان د  ر سنین باروری برخی مشکالت فیزیکی و خلقی مرتبط با قاعد  گی به نام 
سند  رم پیش از قاعد  گی را تجربه می کنند   ، علل این سند  رم پیچید  ه است و بر اساس آن روش های 
د  رمانی مختلفی و ورزش های حمایتی تا جراحی تخمد  ان مطرح شد  ه است . ارائه د  هند  گان سالمت د  ر 
راستای کمک به زنان د  ر جهت تصمیم گیری مناسب برای انتخاب بهترین د  رمان جایگزین و مبتنی 
بر شواهد   به اطالعات با کیفیت و مناسب نیاز د  ارند   . هد  ف از این مطالعه بررسی آثار طب مکمل بر 
کاهش شد  ت عالیم سند  رم قبل از قاعد  گی باشد   . د  ر این مطالعه تعد  اد   5۰ کارآزمایی بالینی به طریق 
جستجو د  ر پایگاه های الکترونیکی SID ،  Pubmed  ، Google scholar ، science direct و 
Mag Iran و همچنین جستجوی د  ستی د  ر کتاب و پایان نامه های د  انشجویی با استفاد  ه از کلمات 
 Premenstrual کلید  ی سند  رم پیش از قاعد  گی ، د  ارو های گیاهی و طب مکمل و واژه های التین
 alternative و   Syndrome ، herbal Medicines ، complementary medicine
medicine یافت شد   که از میان آن ها 34 کارآزمایی انتخاب شد    د  ر این میان مطالعه تعد  اد   5 
نوع مختلف گیاه د  ارویی د  ر مطالعه مورد   بررسی قرار گرفتند   . اکثر این د  اروها د  ارای ترکیبات آنتی 
اکسید  ان بود  ند   که خاصیت ضد   التهابی و ضد   د  رد   د  ارند   و د  ر تسکین عالیم بالینی PMS مفید   می 
باشند   . نتایج مطالعات نشان د  اد   شد  ت عالیم سند  رم پیش از قاعد  گی ، با استفاد  ه از د  ارو های گیاهی 

ویتاگنوس، گل مغربی ، بابونه ، اسطوخود  وس و اسانس پوست پرتقال کاهش می یابد   .
واژگانكليدي:سند رم پیش از قاعد گی ، طب مکمل ، گیاه د ارویی

 1( دانشجوی کارشناسی مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
بهبهان ، خوزستان ، ایران     
  2( کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بهبهان  
خوزستان ، ایران
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مقایسه راهکارهای مقابله ای و تاب آوري د ر افراد  سوء مصرف کنند ه 
مواد  و افراد  عاد ي د ر شهر شیراز

د کتر زینت ایازی وانانی
mojtababakhshande61@yahoo.com

مقایسه راهکارهای مقابله ای و تاب آوري د ر افراد  سوء مصرف کنند ه مواد  و افراد  عاد ي د ر شهر شیراز 
روش پژوهش د ر این مطالعه علی - مقایسه ای، نمونه آماری شامل 8۰ نفر )4۰ نفر افراد  سوء مصرف 
کنند ه مواد  و 4۰ نفر افراد  عاد ی( بود  که با روش خوشه ای انتخاب و از نظر ویژگی های جمعیت 
شناختی با یکد یگر همتا شد ند . د اد ه ها به کمک پرسشنامه راهکار های مقابله ای کارور ) 1989( و 
 t مقیاس تاب آوری بزرگساالن )۲۰۰3( جمع آوری گرد ید  و برای تجزیه و تحلیل د اد ه ها از آزمون
مستقل استفاد ه شد .  نتایج تحلیل ها نشان د اد  که تفاوت معنی د اری بین راهکارهای مقابله ای مساله 
مد ار، هیجان مد ار و اجتنابی بین افراد  مبتال به سوء مصرف مواد  و افراد  عاد ی وجود  د ارد . همچنین 
از جمله نتایج این پژوهش وجود  سطح باالتری از تاب آوری د ر افراد  عاد ی نسبت به افراد  مبتال به 
سوء مصرف مواد  می باشد . از د یگر نتایج این پژوهش وجود  رابطه مستقیم و معناد ار میان راهکارهای 
مقابله ای و سطح تاب آوری میان هر د و گروه بود . بر این اساس می توان نتیجه گیری کرد  راهکارهای 
مقابله ای به عنوان تالش افراد  د ر غلبه بر مسایل ضمن آنکه موجب کاهش تنید گی د ر فرد  می شود ، 

د ر ارتباط مستقیم با قد رت تاب آوری آنها قرار د ارد .
واژگانكليدي:راهکارهای مقابله ای، تاب آوري، افراد  سوء مصرف کنند ه مواد  ، شیراز.
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بررسی فراوانی عوامل مرتبط با سزارین و نظرات عاملین زایمان و 
ماد ران و همسرانشان د رباره آن د ر بیمارستانهای د ولتی شهر تهران 

سید ه طاهره میرموالیی*
mirmolaei@tums.ac.ir

سزارین عمل جراحی است که می تواند  برای ماد ر و نوزاد  عارضه د اشته باشد . سازمان جهانی بهد اشت 
سزارین را بین 5 تا 15 % توصیه می کند  اما میزان آن د ر ایران د ر طی سال های اخیر حد ود  %5۰ بود ه 
است. لذا هد ف از این پژوهش تعیین فراوانی عوامل مرتبط با سزارین و نظرات عاملین زایمان و ماد ران 
و همسرانشان د رباره آن د ر بیمارستان های د ولتی شهر تهران بود . این پژوهش یک مطالعه توصیفی - 
تحلیلی و مقطعی بود  که د ر 18 بیمارستان د ولتی شهر تهران انجام شد . مشارکت کنند گان با استفاد ه 
از نمونه گیری طبقه ای و سهمیه ای شامل 565 ماد ر د ارای زایمان طبیعی و یا سزارین، 417 نفر از 
همسرانشان، 1۰9 نفر از ماماهای شاغل د ر لیبر و 59 نفر از رزید نت ها و متخصصین زنان بود ند . ابزار مورد  
استفاد ه پرسشنامه ای شامل مشخصات د موگرافیک، عوامل طبی سزارین و عوامل غیر طبی آن )نظر و 
نگرش مشارکت کنند گان به نوع زایمان( بود . د اد ه ها با استفاد ه از روش های آماری توصیفی و آزمون های 
کای اسکوئر، تست د قیق فیشر و رگرسیون لجستیک و نرم افزار SPSS نسخه ۲۰ مورد  تجزیه و تحلیل 
قرار گرفت. نتایج نشان د اد  که یک پنجم سزارین ها تکراری بود . %13.5 از علل طبی سزارین ثبت شد ه 
د ر پروند ه با نظر مامای مشاهد ه گر تطابق ند اشت. ماد ران د ر هر د و گروه زایمان طبیعی و سزارین، زایمان 
طبیعی را ترجیح می د اد ند  اما اکثریت آن ها علت انتخاب نوع زایمان خود  را نظر یا موافقت پزشک یا ماما 
با آن می د انستند . بین د و گروه ماد ران با زایمان طبیعی و زایمان سزارین، از حیث نگرش به روش زایمان، 
عوامل موثر بر تصمیم گیری انتخاب نوع زایمان، تصور د ر مورد  زایمان طبیعی و سزارین، زایمان پیشنهاد ی 
به نزد یکان، نوع زایمان د لخواه و پیشنهاد  اطرافیان، اختالف معنا د ار آماری وجود  د اشت )P>۰.۰5(. د ر 
تحلیل رگرسیون لجستیک، بیشترین متغیرهای اثرگذار د ر انجام سزارین، بیمارستان آموزشی، سطح بد  
و متوسط کیفیت و امکانات زایشگاه برای انجام زایمان طبیعی و ماد ران د ارای اطالعات پزشکی بود ند . 
اکثریت همسران ماد ران )شوهران( زایمان طبیعی را ترجیح می د اد ند  اما معتقد  بود ند  که زایمان طبیعی 
باعث صد مه به عملکرد  جنسی زنان می شود  ، سزارین از سوی افراد  با طبقه اجتماعی باالتر انتخاب می 
شود  و تمایل ماد ر، تعیین زمان تولد  و توصیه د وستان د ر انتخاب روش سزارین موثر است. اکثریت ماماها 
و متخصصین زنان، زایمان طبیعی را روش ارجح می د انستند  اما اکثریت متخصصین انجام سزارین را به 
د ختر خود  توصیه می کرد ند . اکثریت ماماها باور د اشتند  سزارین برای نوزاد  به اند ازه زایمان طبیعی ایمن 
است. همچنین اکثریت ماماها سزارین را موجب کاهش بی اختیاری اد رار و مد فوع نمی د انستند  د ر حالی 
که اکثریت متخصصین زنان نظرشان برعکس نظر ماماها بود . نتایج این پژوهش نشان د اد  که باید  به د لیل 
وجود  نگرش های ناد رست منفی هم د ر ماد ران و همسرانشان و نیز د ر ماماها و متخصصین زنان نسبت 
به زایمان طبیعی و سزارین، د ر د وران بارد اری و نیز د ر د وران تحصیل به آن ها آموزش صحیح د اد  و 
نگرش های غلط بویژه د ر خصوص زایمان طبیعی را برطرف کرد . بد یهی است که این امر با ارائه د رست 
کالس های آماد گی برای زایمان برای ماد ران و همسران و نیز انجام زایمان فیزیولوژیک د ر بیمارستان های 

آموزشی با راه اند ازی بخش زایمان کم خطر جد ا از بخش زایمان پرخطر قابل انجام است.
واژگانكليدي:زایمان طبیعی، سزارین، ماد ران، همسران، ماما، متخصص زنان، عوامل طبی و  غیرطبی سزارین

*گروه مامایی و بهداشت باروری, دانشکده پرستاری و مامایی, دانشگاه علوم پزشکی تهران
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چالش های مشاوره ای مرتبط با حاملگی ناخواسته

د کتــر زهــره شــاه حســینی*1، د کتــر زینــب حمــزه گرد شــی*1، د کتــر صغــری خانــی*1، ســمیه 
کریمــی ولوجایــی*2

midwife9595@gmail.com

بحران حاملگی ناخواسته با عواقب قابل توجهی برای سالمت زنان و کود کانشان همراه می باشد . 
مشاوره به زنان با بارد اری ناخواسته می تواند  به کاهش عوارض ناشی از این معضل سالمتی کمک 
نماید . هد ف از این مطالعه، مروری بر چالشهای مشاوره ای د ر حاملگی های ناخواسته است. د ر 
 Unintended، های  کلید واژه  و   Mesh از  استفاد ه  با  مقاالت  جستجوی  مروری،  مطالعه  این 
Unwanted، Mistimed، Pregnancy، Counseling، Education و یا معاد ل فارسی آن 
ها د ر پایگاه های WHO، SID، Pub Med و Google Scholar انجام شد . 47مقاله مرتبط یافت 
شد  که 13 مقاله به د لیل تکراری بود ن و یا عد م ارتباط موضوعی با مساله مورد  پژوهش د ر مراحل 
غربالگری عنوان، چکید ه و یا متن کامل حذف شد ند . د ر نهایت ۲ مقاله فارسی و 3۲ مقاله انگلیسی 
وارد  این مطالعه مروری شد . چالش های مشاوره ای مرتبط با حاملگی ناخواسته به سه د سته تقسیم 
می شود : د سته اول: چالش های اصول مشاوره ای مرتبط با ارائه د هند ه خد مت )شفاف سازی ارزش 
ها برای مشاوران، ارائه اطالعات د قیق و گوش د اد ن فعال( ، د سته د وم: چالش های اصول مشاوره ای 
مرتبط با مد د جو )چالش بین قبول فرزند ، ماد ر شد ن و نهایتا نگرانی و ترس های سقط جنین(، د سته 
سوم: چالش های مرتبط با محیط مشاوره ای و مهارت های ارتباطی )ایجاد  یک فضای آرام، د انستن 
تن صد ا و زبان بد ن و استفاد ه از سواالت با پایان باز( با توجه به اینکه حاملگی ناخواسته یک بحران 
د ر زند گی زنان است، بنابراین نیاز است تا ارائه د هند گان خد مات بهد اشتی به طور اختصاصی برای 
ارائه مشاوره به زنانی که بارد اری ناخواسته د ارند  ،تعلیم ببینند  و زنان با ارائه اطالعات د قیق و حمایت 
از جانب مشاور تمامی گزینه ها را بررسی نمایند . امید  است با اتخاذ راهبرد های موثر بتوان حمایت 
مناسب از زنان با بارد اری ناخواسته انجام شود  تا بتوانند  بهترین تصمیم ها را براساس ارزش های خود  

و موقعیت های زند گی شان د ر پیش بگیرند .
واژگانكليدي:حاملگی، ناخواسته، مشاوره، آموزش

1- مرکز تحقیقات سالمت جنسی و باروری، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دانشکده پرستاری 
و مامایی نسیبه، ساری، ایران

2-  دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده 
پرستاری و مامای نسیبه، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
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مروری بر اصول مشاوره د ر بیماران کاند ید  سقط د رمانی

د کتــر زهــره شــاه حســینی*1، د کتــر  صغــری خانــی*1، د کتــر زینــب حمــزه گرد شــی*1، ســمیه 
ــی ولوجایی*2 کریم

midwife9595@gmail.com

سقط د رمانی یکی از روید اد های منفی بارد اری است که با تاثیر بر جنبه های مختلف زند گی فرد  و  
آسیب های جسمی و روانشناختی نظیر اضطراب و افسرد گی، کیفیت زند گی فرد  را کاهش می د هد . 
مشاوره به بیماران کاند ید  سقط د رمانی می تواند  به کاهش عوارض ناشی از این معضل سالمتی کمک 
نماید . هد ف از این مطالعه، مروری بر اصول مشاوره ای د ر بیماران کاند ید  سقط د رمانی است. د ر 
 Legal Abortion، Abortion و بازیابی کلید واژه ها ی Mesh این مطالعه مروری، با استفاد ه از
Therapy، Counseling، Education و یا معاد ل های فارسی آن ها و با جستجو د ر پایگاه های 
WHO، SID، Pub Med و Google Scholar انجام شد . 33مقاله مرتبط یافت شد  که 8 مقاله 
به د لیل تکراری بود ن و یا عد م ارتباط موضوعی با مساله مورد  پژوهش د ر مراحل غربالگری عنوان، 
چکید ه و یا متن کامل حذف شد ند . د ر نهایت ۲ مقاله فارسی و ۲3 مقاله انگلیسی وارد  این مطالعه 
مروری شد . اصول مشاوره ای د ر بیماران کاند ید  سقط د رمانی شامل: ارائه اطالعات پزشکی د ر 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 بعد  از سقط و اطمینان و اعتماد  
بخشی جهت د ریافت خد مات مشاوره ای بعد  از سقط می باشد . با توجه به اینکه سقط د رمانی، با 
تاثیر بر جنبه های فرد ی و اجتماعی زند گی فرد  منجر به کاهش کیفیت زند گی زنان می شود . امید  
است با ارائه اصول خد مات مشاوره ای د ر بیماران کاند ید  سقط د رمانی و انجام مشاوره های پیگیرانه 

کیفیت زند گی زنان را بهبود  بخشید .
واژگانكليدي:سقط د رمانی، سقط قانونی، مشاوره

  1- مرکز تحقیقات سالمت جنسی و باروری دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دانشکده 
پرستاری و مامایی نسیبه، ساری، ایران
2-  دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده 
پرستاری و مامای نسیبه، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
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بررسی تاثیر مشاوره د ر منزل بر سبک زند گی زنان یائسه و 
همسرانشان

سید ه طاهره میرموالیی
mirmolaei@tums.ac.ir

منوپوز و آند روپوز د ر زنان و مرد ان د ارای عوارضی است که این عوارض به همراه عوارض بیماری 
های مزمن غیر واگیر خاص زنان و مرد ان د ر این سنین می تواند  بر روی سالمت جسمانی و روانی 
آن ها تاثیر بسزایی د اشته باشد . اصالح سبک زند گی می تواند  د ر کاهش و بهبود  این عوارض و حتی 
د ر پیشگیری از آن ها کمک کنند ه باشد . لذا هد ف این مطالعه اصالح سبک زند گی زنان یائسه و 
همسرانشان از طریق ارائه جلسات مشاوره ای د ر منزل بود . این مطالعه از نوع مطالعات مد اخله ای 
بود  که د رآن تعد اد  1۲۰ زوج از زنان یائسه و همسرانشان که به عنوان خانوار، تحت پوشش مراکز 
بهد اشتی د رمانی محمد یه شهر همد ان بود ند ، شرکت د اشتند . آن ها توسط رابطین بهد اشتی به 
پژوهشگر معرفی شد ند  و از بین ۲5۰ زوج به طورتصاد فی انتخاب شد ند  و باز به طور تصاد فی به د و 
گروه مد اخله و کنترل تقسیم شد ند . مد اخله شامل 5 جلسه یک ساعته مشاوره د ر منزل زوجین بود . 
ابزار این پژوهش پرسشنامه استاند ارد  سبک زند گی پروفسور وایت )1993( از د انشگاه نیوکاسل بود  
که با انجام روایی محتوا و تعیین پایایی با روش آزمون – آزمون مجد د  مورد  تایید  قرار گرفت. د رجلسه 
اول پیش از شروع مشاوره، پیش آزمون انجام شد  و سپس مشاوره د ر طی 4 جلسه با هماهنگی با 
زوجین برای زمان جلسات )به فواصل 4 تا 7 روز( اجرا شد . موضوعات مختلف سبک زند گی د ر طی 
این جلسات مورد  مشاوره قرارگرفت و ۲ ماه پس از جلسه چهارم پس آزمون اول انجام شد  و پس از 
آن جلسه پنجم که مروری بر کلیه موضوعات مشاوره ای قبل و انجام مشاوره بر حسب نیاز زوجین 
بود  برگزار شد . پس آزمون د وم نیز ۲ ماه بعد  از جلسه پنجم برگزار شد . د اد ه ها با استفاد ه از آمار 
توصیفی و آزمون های مک نمار، تی زوجی، ویلکاکسون، تی مستقل و کای اسکوئر و با استفاد ه از نرم 
افزار SPSS مورد  تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان د اد  که بین د و گروه مد اخله و کنترل هم 
د ر زنان یائسه و هم د ر همسرانشان با وجود  یکسان بود ن د ر قبل از مد اخله، پس از مد اخله د ر هر د و 
پس آزمون اول و د وم نسبت به قبل، د ر متغیرهای سبک زند گی شامل وضعیت تغذیه، فعالیت بد نی، 
استفاد ه از نور آفتاب، ساعات و وضعیت خواب، اوقات فراغت، خود  د رمانی، استفاد ه از خد مات د رمانی، 
 .)۰,۰۰۰=P( روابط جنسی، ارتباط با همسر و رضایت از همسر اختالف معنا د ار آماری وجود  د اشت
تنها د ر متغیر مصرف سیگار اختالف معنا د ار آماری یافت نشد .  با توجه به تاثیر مشاوره بر اصالح 
سبک زند گی، می توان پیشنهاد  کرد  که خد مات مشاوره ای به زنان منوپوزو مرد ان د چار آند روپوز به 
ویژه به صورت ارائه د ر منزل طراحی و به اجرا د رآید  تا بتوان به سالمت این قشر رو به رشد  جامعه و 

کاهش هزینه های تامین سالمت آن ها کمک کرد .
واژگانكليدي:مشاوره، مشاوره د ر منزل، سبک زند گی، زنان یائسه، همسران زنان یائسه، منوپوز، 

آند روپوز

گروه مامایی و بهداشت باروری, دانشکده پرستاری و مامایی, دانشگاه علوم پزشکی تهران
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Determination of the Effect of Sexual Assertiveness Training on 
Sexual Health in Married Women: A Randomized Clinical Trial

 Fatemeh Sayyadi*1, Nahid Golmakani*2, Mahdi Ebrahimi*3, Azadeh
Saki*4, Amin Karimabadi*5,Faezeh Ghorbani*6

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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معرفی درمان پذیرش وتعهد بر بهبود سالمت جنسی زنان در سنین 
باروری

د   کتر مهشید    بکائی*1، مرضیه رجایی زاد   ه *2
marzirajaeizadeh@yahoo.com

روش های روان شناختی مختلفی د   ر مشاوره مسایل جنسی به کار می رود    که بر اساس پژوهش های 
انجام شد   ه آموزش ها و مد   اخالت روانشناختی باعث بهبود    کیفیت زند   گی، افزایش رضایت زناشویی 
و بهبود    احساس خوب بود   ن افراد    می شود   . د   رمان مبتنی بر پذیرش و تعهد    د   ر سال 1986 توسط 
استیون هیس ایجاد    شد    که قسمتی از موج سوم د   رمان های رفتاری است که می تواند    بر بهبود    
کیفیت زند   گی و زند   گی جنسی تاثیر مثبتی د   اشته باشد    د   ر این مطالعه مروری ساد   ه، جستجو د   ر 
 Science و   ، Google scholar  ، Pubmed، Medline ، Irandoc،SID،بانک های اطالعاتی
direct با کلید    واژه های د   رمان مبتنی بر پذیرش و تعهد   ، مسایل جنسی، ACT، اختالالت جنسی 
مورد    جستجو قرار گرفت و د   ر نهایت ۲5مقاله د   اخلی و 18 مقاله خارجی مورد    بررسی قرار گرفتند   : 
بر طبق تحقیقات انجام شد   ه د   رمان مبتنی بر تعهد    و پذیرش باعث بهبود    مولفه های رضایت زناشویی 
می شود    و کیفیت زند   گی افراد    را ارتقا می بخشد   . همچنین بر بهبود    خود   کارآمد   ی جنسی و افزایش 
پاسخ های جنسی )تمایل ، برانگیختگی و ارگاسم( وکاهش آشفتگی های جنسی د   ر زنان شاکی از 
نارضایتی جنسی اثرات مثبت د   ارد   . د   ر ACT هد   ف اصلی ایجاد    انعطاف پذیری روانی است؛ د   ر واقع 
روش مشاوره ای پذیرش و تعهد    به فرد    می آموزد    که به جای غلبه و تالش برای جلوگیری از افکار و 
احساسات ناراحت کنند   ه، آنها را بپذیرد    و برای بهبود    وضعیت زند   گی متعهد   انه عمل کند   . شش فرایند    
به عنوان اجزای اصلی این رویکرد    معرفی شد   ه اند    که عبارتند    از: گسلش، پذیرش، ارتباط با زمان حال، 
مشاهد   ه خود   ، ارزش ها، عمل متعهد   انه. این رویکرد    د   ر افراد    با بیماری مانند    HIV، افراد    معتاد    و ....... 
بلکه برای تمام افراد    جامعه قابل به کارگیری است. استفاد   ه از این رویکرد    د   ر مشاوره مسایل جنسی 

رویکرد   ی موثر و قابل استفاد   ه د   ر بالین د   ر موضوعات سالمت جنسی می باشد   .
واژگانكليدی: د رمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ، مسایل جنسی، ACT، اختالالت جنسی
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تاثیر زعفران با یا بد ون قند  خرما بر شد ت د رد  و اضطراب د ر طول 
زایمان د ر زنان نخست زا: یک کارآزمایی بالینی تصاد فی کنترل شد ه

ــروزان،  ــد ه فی ــد ، وحی ــژگان میرغفورون ــی، م ــزاد ه چرند اب ــکینه علی ــد ی راد ، س ــه محم رقی
ســمیه نقــی زاد ه 

rmradobs@gmail.com

کاهش د رد و اضطراب د ر طول زایمان، ازد الیل اصلي ترس ماد ران از زایمان و رو آورد ن آنها به انجام 
عمل سزارین است. شواهد  بسیار محد ود ی د ر مورد  تاثیر زعفران و خرما برروي شد ت د رد و اضطراب 
زایمان وجود  د ارد . این مطالعه با هد ف تعیین تاثیر زعفران با یا بد ون خرما برشد ت د رد  و اضطراب 
د رطول فاز فعال زایمان د رزنان نخست زا انجام گرفت. د ر این کارآزمایی بالینی کنترل شد ه تصاد فی 
د وسوکور، 96 زن بارد ار نخست زا¬ی مراجعه کنند ه به یک بیمارستان تامین اجتماعی تبریز ایران 
بصورت تصاد في بلوک بند ی د ر سه گروه د ریافت¬کنند ه8۰ میلی لیتر شربت خوراکی حاوی۲5۰ 
میلی¬گرم زعفران 65+ میلی گرم قند  خرما، زعفران+ قند  مصنوعی )165 میلی گرم سد یم ساخارین 
آن  تکرار  و  گرفتند   قرار  زایمان  فعال  فاز  شروع  زمان  د ارونما،از  یا  و   )CMC گرم  میلی   4۲۰ +
هرد وساعت ، حد اکثر تا سه د وز انجام شد  )۲5۰ میلی لیتر د ر کل، د ر صورت عد م وجود  مشکل و عد م 
زایمان(. شد ت د رد  و اضطراب قبل از مد اخله و هر یک ساعت تا پایان مرحله اول زایمان با مقیاس 
د ید اری اند ازه گیری شد . از آزمونهایآنالیزواریانسیکطرفه، ANCOVA برای تجزیه و تحلیل استفاد ه 
شد . د ر مقایسه با گروه کنترل، میانگین نمره د رد  و اضطراب د ر هر د و گروه مد اخله کمتر بود . تفاوت 
 adjusted mean difference[،آماری معنی¬د اری د ر گروه زعفران + قند  خرما وجود  د اشت
 ])95%CI( -۰.8 )-1.5 to ۰.۰( p=۰.۰۲۲ and -1.3 )-۲.4 to -۰.۲( p=۰.۰1۲ respectively
 to ۰.۲( -1.۲( -۰.5[ ،ولی تفاوت آماری معنی د اری د ر گروه زعفران + قند  مصنوعی وجود  ند اشت
p=۰.3۲۲ and -1.1 )-۲.۲ to ۰.۰( p=۰.۰58 respectively[، تفاوت آماری معنی د اری بین د و 
 to ۰.4( p=۰.557 and -۰.۲ )-1.3 to ۰.8( p=۰.9۲7 -1.۰( -۰.3[ ،گروه مد اخله وجود  ند اشت
respectively[. د رهیچ یک ازگروههای مورد  پژوهش عارضه¬ی ماد ر و جنینی مشاهد ه نشد  و 
همه نوزاد ان آپگار 9 از 1۰ د اشتند . د ر گروه زعفران + قند  خرما یک نفر، د ر گروه زعفران + قند  
مصنوعی 3 نفر و د ر گروه کنترل  4 نفر سزارین اورژانسی شد ند . نتایج  نشان می د هد  شربت خوراکی 
زعفران + قند  خرما می تواند  برای کاهش شد ت د رد  و اضطراب د ر طول لیبر برای زنان نخست زا 

استفاد ه شود . با این حال، نتایج د ر مورد  زعفران + قند  مصنوعی نامطلوب بود .
واژگانكليدی:زایمان، زعفران، د رد ، 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 gender-
role attitudes it was recommended to utilize this educational program in infertility 
treatment centers to moderate levels of stress in infertile women.
Key words:  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

عفونت های آمیزشی )STIs( به عفونت هایی گفته می شوند که عموماً از طریق تماس جنسی انتقال 
می یابند و می توانند موجب ایجاد بیماری های 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 SPSS آنالیز شد .  در این مطالعه ۲۰۰ نفر از ماماهای سطح استان به 
صورت تصادفی  شرکت کردند که 7۰ درصد آنان در مناطق شهری خدمت می کردند و بقیه در 
مناطق روستایی و 4۰ درصد آنان لیسانس به باال بودند. میانگین نمره آگاهی کارکنان بهداشتی در 
این زمینه74±8,1 بود که بین نمره آگاهی ومیزان تحصیالت و رده شغلی آنان  تفاوت آماري معنی 
داري مشاهده نشد نمره نگرش7,5± 64,1 بود که با سطح تحصیالت و رده شغلی آنان تفاوت معنی 
دار داشت.p≥۰1۲/۰ 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.
واژگانكليدی:عفونتهای آمیزشی،  استان مرکزی  ماما"
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بررسی الگوی تغذیه ای د  ر سالمند  ان استان گلستان

 مهتاب کیا*1  فاطمه عرب عامری*2  فاطمه محمدیون*3  خدیجه کردی *4 
mahtabkia1356@chmail.ir

تغذیه د  رد  وره سالمند  ی بسیارمهم است زیرااضافه وزن،فشارخون،چربی خون وقند  خون باال ازمشکالت شایعی 
هستند   که تغذیه ی صحیح یکی ازراههای کنترل آنها است ود  رصورت کنترل نکرد  ن این مشکالت،میزان 
ابتال به بیماریهایی مانند  سکته مغزی،قلبی وسرطانها بیشترمیشود  .همچنین باافزایش سن ،تود  ه عضالنی 
وسوخت وساز بد  ن کاهش مییابد  ومصرف غذا کمتر شد  ه وهمچنین با تغییراتی که د  ربد  ن ایجاد   میشود   
احتمال سوءتغذیه رابیشتر میکند   .  این مطالعه به روش توصیفی تحلیلی بر روی ۲46۲9 سالمند   مراقبت 
شد  ه توسط مراقبین سالمت و بهورزان د  ر6ماهه د  وم سال 97 د  ر مراکز شهری و روستایی استان گلستان 
صورت گرفته است . ابزار کار فرم مراقبت تغذیه سالمند  ان وزارت بهد  اشت د  رمان و آموزش پزشکی ) 
شامل۲پرسشنامه نمایه تود  ه بد  نی کمتر از ۲1 ونمایه تود  ه بد  نی ۲1 و باالتر( بود  ه که  اطالعات جمع آوری 
شد  ه از فرم مراقبتی مورد   تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس فرم بررسی تغذیه ای  از ۲46۲9 سالمند   
مراقبت شد  ه نتایج به د  ست آمد  ه به شرح ذیل میباشد  : بررسی الگوی تغذیه ای د  رسالمند  ان بانمایه تود  ه 
بد  نی ۲1وباالتراستفاد  ه  ازنمکد  ان سرسفره : مصرف  نمی کند   ) %8۲.64( ، گاهی:%14.9۰، همیشه۲.46 
نمی کند  /بند  رت۲.11%  میوه: ۲-4سهم 61.54 %، کمتراز۲سهم %36.35، مصرف  روزانه  %،  مصرف 
مصرف شیرولبنیات روزانه: ۲-3سهم6۲.71 %  ، کمتراز۲سهم%35.5۲، مصرف نمی کند  /بند  رت1.76% 
مصرف سبزی روزانه: 3-5سهم%5۰.48، کمتراز3سهم%45.46  ، مصرف نمی کند  /بند  رت%4.۰6 مصرف 
فست فود   /نوشابه گازد  ار:  بند  رت /هرگز%87.76، ماهی 1-۲بار%9.86،   هفته ای ۲باریا بیشتر%۲.38 نوع 
روغن مصرفی: روغن مایع%49.4۲،   تلفیقی ازروغن مایع ونیمه جامد  %35.91، روغن جامد  -نیمه جامد   
)MNA حیوانی%14.67بررسی الگوی تغذیه ای د  رسالمند  ان بانمایه تود  ه بد  نی کمتراز۲1)پرسشنامه-

میزان تحرک : بیرون می رود  %96.۲7، قاد  ربه ترک کرد  ن تخت وصند  لی می باشد   اما قاد  ر به بیرون 
رفتن نیست%۲.35، وابسته به تخت وصند  لی%1.38 مصرف غذا طی 3ماه اخیر: کاهش نیافتن مصرف 
غذا%81.65، کاهش متوسط مصرف غذا%16.97، کاهش شد  ید   مصرف غذا%1.38 کاهش وزن طی 3ماه 
گذشته: بد  ون کاهش وزن%61.55، بین 1-3کیوگرم کاهش وزن%8، بیش از3کیلوگرم کاهش وزن4.51% 
آیا طی 3ماه اخیراسترس روحی روانی یا بیماری حاد  : خیر%9۰.19، بله%9.81 د  ورعضله ساق پارااند  ازه 
گیری کنید  ؟ کمتراز 31سانتی متر%64.۲۰،   31 سانتی متر وبیشتر%35.8۰ آیا مبتال به مشکالت 
عصبی یا روانی هستید  ؟ فاقد   مشکالت روانی%77.8۰، فراموشی خفیف%۲۰.46، فراموشی یا افسرد  گی 
شد  ید  %1.74 تحویل مگاد  وز ویتامین D3 وCa به %94.۰4 سالمند  ان انجام شد  . براساس بررسی های 
انجام شد  ه،الگوی تغذیه ای سالمند  ان خصوصاً د  رمصرف سبزیجات،میوه ،شیرولبنیات مطلوب نبود  ه و 
ناآگاهی ازتغذیه سالم،مشکال ت گوارشی،د  ند  انی،مشکالت اقتصاد  ی و...ازعلل سوء تغذیه د  رسالمند  ان بود  ه 
است.تد  اوم برگزاری جلسات آموزش گروهی شیوه زند  گی سالم بامحورتغذیه مطلوب ،ارجاع سالمند  ان 
د  ارای مشکالت تغذیه ای به کارشناس تغذیه و انجام پیگیری های مورد   نیازد  رحال انجام میباشد  . تامین 
کاشناس تغذیه به تعد  اد   مورد   نیاز و استفاد  ه ازسایر نهاد  ها و ارگانهای تاثیر گذار د  ر امر سالمت سالمند  ان 
، اطمینان از مصرف مکمل های توزیع شد  ه برای کاهش مشکالت تغذیه ای سالمند  ان پیشنهاد   می گرد  د  .  

واژگانكليدی:سالمند ی ، الگوی تغذیه ای،سوءتغذیه
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حمایت عاطفی ماد ر – جنین – کود ک زیر د وسال د ر مواجه با حواد ث 
طبیعی

فیروزه روستا*1، زینت کمالی*2
f.roosta1963@yahoo.com

د ر طول تاریخ بشر انسان همواره د ر مواجه با حواد ث طبیعی بود ه است و این حواد ث بعضی مواقع 
خسارات جبران ناپذیری از جمله مرگ و میر د ربر د اشته است و تحت عنوان اپی ژنتیک منفی نقش 
بسیار مهم د ر اختالل رشد  و توسعه انسانی جوامع د ارد . د ر هنگام بالیای طبیعی عالوه بر تامین 
شرایط اولیه زند گی و ارایه خد مت ، زنان بارد ار و شیرد ه به علت اولویت د ار بود ن نیاز به توجه بیشتری 
د ارند . بسیاری از رویکرد  های روانشناسی ، از لقاح تا د وسال اول زند گی را مهمترین د وره رشد  انسان 
تلقی میکنند  که نقش عوامل محیطی اجتناب ناپذیر است. مطالعه حاضر با هد ف بررسی تاثیر انواع  
حواد ث بر سالمت ماد ر و کود ک بیان شد ه است. با مرور مقاالت طی د ه سال اخیر از سایت های  
scopus – isi – pubmed  و مقاالت مرتبط با حواد ث طبیعی شامل زلزله ، طوفان ، جنگ ، 
سیل و... جستجو شد ند . زنان نسبت به مرد ان بیشتر د ر معرض اسیب هستند  و افراد  با وضعیت 
اقتصاد ی متوسط و ضعیف نیازمند  حمایت بیشتری هستند . یافته ها نشان مید هد  حواد ث نه تنها 
منجر به کاهش رشد  جنین ، زایمان زود رس و افزایش تولد  نوزاد  کم وزن میشود  بلکه تاثیر برسالمت 
روان ماد ر ود لبستگی ایمن ماد ر و کود ک د ارد . یافته ها نشان مید هد  اسیب سالمت روان ماد ر نقش 
موثرتری د ر مقایسه خود  حواد ث د ر سالمت ورشد  کود ک د ارد . مطالعات نشان مید هد  که حواد ث 
تاثیر منفی بر سالمت روان ماد ر و همچنین رشد  کود ک د ر د وره جنینی و شیرد هی و نتیجه بارد اری 
د ارد . امد اد گران توجه بیشتری به شناسایی ماد ران بارد ار و کمک به ماد ر و نوزاد  د اشته باشند  و توجه 
به سالمت و روان ماد ران و آموزش مواجه با استرس د ر حواد ث  coping را مقد م بد ارند . بارد اری و 
شیرخواری د وره طالیی و مامایی حرفه ای متناسب برای  اد امه د رست تالش د ر توسعه یافتگی هر 
کشوری است. لذا آموزش ماماها با هد ف حمایت همه جانبه ماد ر و کود ک د ر موقعیت های پرخطر 
توصیه میشود  اپی ژنتیک : عوامل محیطی که بر روی ژن اثر میگذارد . د لبستگی : ارتباط و پیوند  
روانی پاید ار میان د و انسان . ارتباط میان ماد ر و کود ک قوی ترین ارتباط انسانی است، نوع د لبستگی 

ماد ر، شیوه ارتباط هر انسان با خود  و د یگران را میسازد . 

1- مدرس ارشد آمادگی بارداری و زایمان ، دانشجوی روانشناسی بالینی   
2-  کارشناس ارشد تغذیه ، معاونت پژوهشی -انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی 
کشور، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
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مقایسه ی سواد  سالمت، خود  مراقبتی و خود  ارزشمند ی د ر د بیران 
مقطع متوسطه موافق و مخالف انجام پاپ اسمیر د ر شهرستان سنند ج

شیوا توطنی*1و2 یحیی یار احمدی*3
shivatotani96@gmail.com

تست پاپ اسمیر ازجمله مؤثرترین و کم هزینه ترین آزمون هایی است که برای غربالگری بیماری ها 
و سرطان د هانه رحم مورد  استفاد ه قرار می گیرد .سواد  سالمت بعنوان یکی از شاخص های مهم د ر 
سیاست گذاری های آیند ه و ارتقاء شاخص های بهد اشتی نقش مهمی د ارد  و ارزیابی آن د ر برنامه 
های غربالگری موجب ارتقای پوشش و رفع مشکالت پیش روی برنامه می باشد .  هد ف از مطالعه 
حاضر، مقایسه ی سواد  سالمت، خود  مراقبتی و خود  ارزشمند ی د ر د بیران موافق و مخالف انجام 
د بیرستان های  د بیران  از  نفر  این مطالعه مقطعی 1۰۰  بود . د ر  اسمیر د ر شهرستان سنند ج  پاپ 
زن آموزش وپرورش ناحیه ۲ شهرستان سنند ج به روش نمونه گیری د ر د سترس مورد  بررسی قرار 
گرفتند ..سواد  سالمت، خود  مراقبتی و خود ارزشمند ی آن ها د ر مورد  نظر موافق یا مخالف با انجام 
پاپ اسمیر با پرسشنامه های سواد  سالمت، خود  مراقبتی و خود  ارزشمند ی با روایی و پایایی تایید  
شد ه جهت جمع آوری اطالعات استفاد ه شد . د ر آنالیز توصیفی فراوانی، میانگین متغیرها محاسبه و 
د ر آنالیز تحلیلی از آزمون تی با استفاد ه از نرم افزار SPSS ۲۲انجام شد .  د ر این مطالعه 9۰ نفر از 
شرکت کنند گان لیسانس، 9۰ نفر متاهل و 1۰ نفر متعلقه بود ند . %5۰ آنالیز مخالف انجام پاپ اسمیر 
بود ند . بین نظرات موافق و مخالف انجام پاپ اسمیر با نمره کلی و متغییر های وابسته هر کد ام از سواد  
سالمت، خود  مراقبتی و خود  ارزشمند ی ارتباط آماری معنی د اری وجود  د ارد )P=۰.۰۰1(.  شایان 
ذکر است که د بیران مخالف انجام پاپ اسمیر عملکرد  ضعیف تری د ر سواد  سالمت، خود  مراقبتی 
و خود  ارزشمند ی نسبت به د بیران موافق این تست د اشته اند )P=۰.۰۰1(.  اقد امات کارگزاران امر 
سالمت، د ر تهیه و تد وین برنامه های آموزشی مؤثرتر باشد  و کارکنان بهد اشتی با اجرای هرچه بهتر 
طرح روتین موجود  د ر سیستم های بهد اشتی و تأکید  بر منافع انجام پاپ اسمیر، د ر امر شناسایی به 
هنگام سرطان های رحم تأثیرگذار باشند  و ضروریست د ر این زمینه به حساس سازی جامعه مورد  

هد ف پرد اخته شود .
واژگانكليدی:سواد  سالمت، خود  مراقبتی ، د بیران مد رسه، پاپ اسمیر، سنند ج

 
1. دانشجو کارشناسی ارشد، گروه روانشاسی واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسالمی ، سنندج، ایران  
2. کارشناس فناوری ، معاونت تحقیقات و فناوری، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

3. استادیار، گروه روانشاسی واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسالمی ، سنندج، ایران
نویسنده مسئول : یحیی یاراحمدی—استادیار، گروه روانشاسی واحد سنندج

دانشگاه آزاد اسالمی ، سنندج، ایران 
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تاثیر سبک های فرزند  پروری والد  ین بر سالمت فرزند  ان:یک مطالعه مروری

دکتر زینب حمزه گردشی*1، دکتر زهره شاه حسینی*2، سیده زینب حسین نژاد*3 
hamzehgardeshi@yahoo.com

سبک هاي فرزند  پروري به عنوان یکی از اصول مهم  د  ر تربیت فرزند  ان، نقش مهمی د  ر سالمت د  وره 
هـای بعد  ي زند  گی آنان د  ارد  . د  ر این راستا این مطالعه با مروری بر انواع سبک های فرزند   پروری  
و تاثیر ان بر سالمت فرزند  ان انجام شد  ه است. این مطالعه د  ر سال 1398 با مراحل، طراحی سوال 
مطالعه، شناسایی مطالعات مرتبط از بازه زمانی ۲۰۰5 تا ۲۰19، انتخاب مطالعات،که بعد   از غربالگری 
عنوان، چکید  ه و متن کامل از بین 73 مطالعه،17 مطالعه برای اعالن نتایج باقی ماند  .  سپس طبقه 
پایگاه  تا 1398/3/1۰ د  ر  تاریخ 1398/1/۲۰  از  یافته ها صورت گرفت، جستجوی مربوطه  بند  ی 
هایSID ،PubMed ، magiran ،Iran doc،Science Direct ، Scopus و موتورجستجوی

Google scholar ،با کلید   واژه های ""سبک های فرزند  پروری"" ""سالمت فرزند  ان "" و""سالمت 
والد  ین"" انجام شد  . بررسی مطالعات مختلف نشان می د  هد  ، هر خانواد  ه سبک های فرزند   پروری 
متفاوتی را به کار می گیرد  ، که د  ر سالمت عمومی و اختصاصی فرزند  انشان موثرخواهند   بود  . بررسی 
افسرد  گی و  انتخاب سبک مقتد  رانه موجب تقویت سالمت روانی)کاهش  6 مطالعه نشان د  اد   که 
بحران هویتی د  ر نوجوانی،د  لبستگی ایمن(، 6 مطالعه د  یگر نشان د  اد   که سالمت اجتماعی)استقالل 
ابتال به شب  طلبی،کاهش بروز رفتارهای مخرب و پر خطر اجتماعی و سالمت جسمانی)کاهش 
اد  راری( د  ر فرزند  ان خواهد   شد  . این د  ر حالی است که 4 مطالعه نشان د  اد   که سبک فرزند   پروری 
سهل گیرانه و مستبد  انه می تواند   منجر به بروز تاثیرات منفی د  ر سالمت روانی)اختالالت خلقی و 
بیش فعالی(، سالمت اجتماعی)افزایش بروز رفتار های پر خطر) که د  ر 6مطالعه به ان اشاره شد  ه(( 
وسالمت جسمانی)افزایش ابتالبه شب اد  راری( فرزند  ان د  ر کوتاه مد  ت و د  رازمد  ت  شوند  .  از مجموع 
مطالعات چنین به نظر مي رسد   که سالمت فرزند  ان با وجود   اینکه امری تک بعد  ی نمی باشد  ، اما 
از عوامل مهم موثر د  ر آن شیوه فرزند   پروری است. باتوجه به بررسی انواع سبک های فرزند   پروری، 
سبک مقتد  رانه مناسب ترین روش فرزند   پروري است و به شکل گیري رفتارها و خصوصیات سالم تر 

د  ر فرزند  ان منجر مي شود  .
واژگانكليدی:  سبکهای فرزند  پروری، سالمت فرزند ان، سالمت والد ین.

1- دانشیار، مرکز تحقیقات سالمت جنسی و باروری، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
2- دانشیار، مرکز تحقیقات سالمت جنسی و باروری، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
3- نویسنده مسئول. دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی، عضو کمیته تحقیقات
 دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران  
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بررسی سواد    سالمت مرتبط با سرطان د   هانه رحم وعوامل وابسته به 
آن د   رزنان سنین باروری مراجعه کنند   ه به مراکز سالمت شهرستان 

یزد    د   ر سال 1397

آسیه پیرزاده*1، اکرم آقایی*2، مریم نصیریان*3 ،صدیقه علیشاهی*4
ada.aghaei@yahoo.com

سواد   سالمت یکی از بزرگترین تعیین کنند  ه های امر سالمت وعنصري مهم د  رتوانایي یک زن براي 
ارتقاي سالمت خود  وخانواد  ه اش محسوب میشود  . سواد   سالمت باال د  رسنین باروری باعث افزایش 
تصمیم گیری آگاهانه برای انجام غربالگری سرطان د  هانه رحم )پاپ اسمیر(د  ربین مراجعین خواهد   
شد  . اما اطالعاتی د  ر رابطه با سواد   سالمت مرتبط با سرطان د  هانه رحم و عوامل مرتبط با آن د  ر 
زنان مراجعه کنند  ه به مراکز سالمت شهرستان یزد   موجود   نمی باشد   لذا مطالعه حاضر جهت تعیین 
این هد  ف انجام شد  .  این مطالعه  به صورت  توصیفی -تحلیلی د   ر سال 1397 بر روی 8۰۰ نفر از 
زنان سنین باروری انجام شد    . افراد    به صورتچند    مرحله ای تصاد   فی از  مراکز سالمت شهرستان یزد    
)شهری( انتخاب شد   ند   . از پرسشنامه استاند   ارد   سواد    سالمت ماد   ران بارد   ار MHLAPاستفاد   ه شد   . پس 
از کسب رضایت از افراد    پرسشنامه ها د   ر حضور  کارشناس توسط زنان سنین باروری ومیانساالن  
 T-test از آمار توصیفی و  آزمون های افزار )SPSS )۲۰ شد    و  تکمیل شد    و د   اد   ه ها وارد    نرم 
ANOVA و همبستگی پیرسون استفاد   ه گرد   ید   و سطح معناد   اری ۰.۰5 د   ر نظر گرفته شد   . میانگین 
سن زنان 35.85 7.99+ بود    ۲8.9%  .افراد    شاغل و  71.1 % خانه د   ار هستند   . میانگین )انحراف معیار(  
سواد    سالمت کلی زنان )15/59(67/46 بد   ست آمد    و میانگین )انحراف (  زیر مجموعه های آن  شامل 
مهارت د   ستیابی  )4/۲5(13/34 ، مهارت خواند   ن  )3/۰6( 13/۲9، مهارت د   رک )3/56(11/۲4، 
مهارت ارزیابی )13(1۲/7۲ و مهارت تصمیم گیری )6/19(16/84بد   ست آمد   . نتایج تحلیل آماری 
نشان د   اد    که بین سواد    سالمت با سن، شغل، د   رامد    و مصرف روزانه میوه و سبزی ارتباط آماری معنی 
د   اری وجود    د   ارد   )p>۰.۰۰1(. با توجه به بسیار پایین بود   ن سطح سواد   سالمت زنان د   ر زمینه سرطان 
د   هانه رحم د   ر شهرستان یزد    ، مي توان با آموزش و استفاد   ه از روش هاي نوین مشاوره و تکنولوژي 

مناسب توسط کارکنان بهد   اشتي جهت افزایش سطح سواد    سالمت زنان گام برد   اشت.
واژگانكليدی:  سواد  سالمت، سرطان د هانه رحم،  زنان سنین باروری

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

2.دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه نگر گرایش بهداشت باروری  - گروه آموزش بهداشت، 
دانشکده بهداشت،  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، ایران )نویسنده مسئول(

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

4.رییس اداره مادران استان یزد، گروه بهداشت خانواده ، دانشگاه علوم پزشکی یزد، ایران
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روش های کاهش د  رد   و بهبود   زخم اپیزیوتومی

مژده ناوی نژاد*، معصومه شریف زاده* میترا افتخار یزدی*
mojdemw@gmail.com

اپی زیاتومی شایعترین مد  اخله جراحی د  ر اواخر مرحله د  وم زایمان است و د  رد   پرینه شایع ترین 
عارضه اپی زیاتومی می باشد  . از آنجا که این د  رد   کیفیت زند  گی و روابط ماد  ر و نوزاد   را تحت تأثیر 
قرار می د  هد  ، مطالعات متفاوتی د  ر جهت د  رمان سریع تر و بهتر زخم اپی زیاتومی و تسکین د  رد   
صورت گرفته است.  د  ر این مطالعه مروری سیستماتیک اطالعات مورد   نظر از پایگاه های اطالعاتی 
 Pubmed ،Scopus ،Proquest ،SID ،Google Scholar مرکز ثبت کارآزمایی های بالینی، و
Medlib ،Irandoc ،Magiran ، Iranmedex،و Science Direc  با کلید  واژه هایی شامل 
اپی زیاتومی، د  رد  ، پرینه، بهبود   زخم تا ژوئن ۲۰19 جستجو شد  ند   و بر اساس معیار جد  اد  ، مطالعاتی 
که نمره 3 و یا بیشتر گرفتند  ، وارد   مطالعه شد  ند  . تجزیه و تحلیل د  اد  ه ها به صورت کیفی انجام شد  . 
د  ر نهایت 45کارآزمایی بالینی که د  ارای معیار ورود   به مطالعه بود  ند  ، مورد   بررسی قرار گرفتند  . بررسی 
ها نشان د  اد   که جهت کاهش شد  ت د  رد   و بهبود   زخم اپی زیاتومی از روش های متعد  د  ی مانند   
گیاهان د  ارویی( اسطوخود  وس،گل همیشه بهار ، بابونه،  گل ماهور ، زرد  چوبه و ....) د  اروهای شیمیایی 
(فنی توئین و لید  وکائین و استامینوفن و ...(  ود  اروهای گیاهی) پماد  آلفا( روش های غیرد  ارویی (

کمپرس یخ و...) استفاد  ه شد  ه است. د  ر بین کل مد  اخالت، اسطوخود  وس، زیتون، زرد  چوبه، صبرزرد   
و کمپرس سرد   منجر به بیشترین کاهش شد  ت د  رد   و بهبود   سریع تر زخم اپی زیاتومی شد  ه بود  ند  . 
اسطوخود  وس، زیتون، زرد  چوبه، صبرزرد   و سرماد  رمانی مؤثرترین د  رمان زخم اپی زیاتومی هستند  . 
قضاوت د  ر مورد   اثربخشی قطعی این مد  اخالت نیاز به تحقیقات وسیع تر با حجم نمونه باالتر را 

می طلبد  .
واژگانكليدی:اپی زیاتومی، بهبود  ، زخم 

 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران  
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عملکرد   جنسی و ارتباط آن با افسرد  گی د  ر زنان با سابقه سقط مکرر

ــم  ــور*2، مری ــاری پ ــهیال انص ــن*2، س ــی آذی ــید   عل ــی*1، س ــه گل بابای ــر*1، فهیم ــه رنجب فهیم
آرمنــد*  2

ranjbar.f@iums.ac.ir 

سقط مکرر یکی از شکایت های شایع بارد   اری است و چالش های روانی حاصل از آن می تواند    بر 
جنبه های مختلف زند   گی فرد    تاثیرگذار باشد   . این مطالعه با هد   ف بررسی عملکرد    جنسی و ارتباط 
آن با افسرد   گی د   ر زنان متاهل با سابقه سقط مکرر انجام شد   ه است. مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی 
است که بر روی 13۰ زن با سابقه سقط مکرر مراجعه کنند   ه به مرکز ناباروری و سقط مکرر ابن 
سینا د   ر تهران د   ر سال 1397  انجام شد    و شرکت کنند   گان با روش نمونه گیری مستمر وارد    مطالعه 
شد   ند   . معیارهای ورود    به مطالعه شامل سن 45-۲1 سال، سابقه د   و و یا بیشتر از د   و سقط پی د   ر پی 
کمتر از ۲۰ هفته، گذشت حد   اقل شش ماه از آخرین سقط، ند   اشتن بیماری هایی که بر روند    کارکرد    
جنسی و افسرد   گی تاثیر بسزایی د   ارند    بود   . پرسشنامه های د   موگرافیک، شاخص عملکرد    جنسی زنان 
)FSFI( و افسرد   گی بک توسط شرکت کنند   گان تکمیل شد   . د   اد   ه ها با استفاد   ه از تی مستقل، آنالیز 
واریانس و همبستگی پیرسون مورد    تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میانگین سنی زنان شرکت کنند   ه 
5/11±31/53 و طول مد   ت ازد   واج آنها 4/13±8/19 بود   . میانگین نمره افسرد   گی 1۲/61±1۰/17 
بود    که 4/%45 افسرد   گی جزیی، 3/%۲۲ افسرد   گی خفیف و 3/%۲ افسرد   گی شد   ید    را گزارش کرد   ند   . 
میانگین نمره عملکرد    جنسی زنان5/73±۲6/59 بود    که زیر خط آستانه )≥۲8( می باشد   . بیشترین 
حیطه اختالل د   ر حیطه میل جنسی )7۲/3 د   رصد   ( و کمترین د   ر حیطه رطوبت واژن )5/4 د   رصد   ( 
بود   . آنالیز د   اد   ه ها نشان د   اد    افسرد   گی با عملکرد    جنسی و حیطه های آن همبستگی معکوس معنی 
د   ار آماری د   اشته که با کاهش نمره عملکرد    جنسی و حیطه های آن نمره افسرد   گی افزایش یافته است 
)۰p/۰۰1>(. هیچگونه ارتباطی بین شاخص های د   موگرافیک و عملکرد    جنسی یافت نشد    و تنها 
افسرد   گی با تحصیالت ارتباط معکوس معنی د   ار د   اشت )۰p/۰39=(.  نتایج نشانگر اختالل عملکرد    
جنسی د   ر زنان با سابقه سقط مکرر و ارتباط معکوس آن با سالمت روان آنها بود   . بنابراین ارزیابی و 
د   رمان مشکالت جنسی و همچنین توجه به سالمت روان د   ر این گروه از زنان که معموال به کلینیک 

های ناباروری مراجعه می کنند   ، توصیه می شود   .
واژگانكليدی:  سقط مکرر، ناباروری، عملکرد  جنسی، افسرد گی

1- دانشکده پرستاری و مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی 
ایران، تهران، ایران.

2- پژوهشکده 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

 Maziar Moradi-Lakeh*1, Narjes Khalili*1, Mozhdeh Ramezani*1,
Batool Tayefi1, Mahnaz Motamedi*2

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 1549- 
years 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.
Keywords: Maternal morbidity, Prevalence, Iran 

1- Community Medicine Specialist, Preventive Medicine and Public Health 
Research Center, Department of Community and Family Medicine, School of 
Medicine, Iran University of Medical Sciences. Tehran, Iran
2- PhD of Sexual and Reproductive Health, Population and family health office, 
Ministry of Health and Medical Education (MOHME), Tehran, Iran
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نقش آلود  گی های الکترومغناطیس د  ر ناباروری مرد  ان 

سپیده شیدانیک*1 ، دکتر میترا صوابی اصفهانی* 2
s.sheidanik20@gmail.com

د   ر د   هه های اخیر، میزان ناباروری د   ر کشورهای توسعه یافته د   ر حال گسترش است. و پیش بینی 
میشود    تا ۲۰ سال آیند   ه مقد   ار آن افزایش یابد   .. شیوع ناباروری د   ر بین زوجین 15د  رصد   است د   ر 
بین عوامل منجر شوند   ه به ناباروری نیمی از موارد    به د   لیل فاکتورهای مرد   انه است. همچنین امروزه 
به د   لیل افزایش استفاد   ه از منابع حاوی امواج الکترومغناطیس همچون  گوشی های همراه ، تبلت 
و همچنین افزایش احد   اث ایستگاه های خطوط برق و مخابرات د   ر محل زند   گی افراد    ، نگرانی ها 
پیرامون اثرات مخرب امواج الکترومغناطیس بر روی سالمت افراد    از جمله باروری آنها مطرح شد   ه 
است. لذا مطالعه مروری حاضر با هد   ف نقش امواج الکترومغناطیس د   ر ناباروری مرد   ان انجام شد   . 
 Web : د   ر این مطالعه مروری ، مقاالت انگلیسی نمایه شد   ه د   ر پایگاه های اطالعاتی معتبر شامل
با استفاد   ه   Google Scholar و of Sciences ، PubMed ، Scopus ، sciencedirect
 Infertility ،  Electromagnetic radiation )EMR( ، Male از کلید    واژه های انگلیسی
infertility د   ر طی سال های ۲۰19-۲۰۰6 مورد    بررسی قرار گرفتند   . د   ر مطالعه حاضر ، 17 مطالعه 
د   ر ارتباط با آلود   گی های الکترومغناطیس و ناباروری مورد    بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از مطالعات 
انجام شد   ه نشان د   اد    انرژی ناشی از امواج الکترومغناطیس ممکن است توسط بافت بیضه جذب شود    
و به انرژی گرمایی تبد   یل گرد   د    که این گرما تولید    اسپرم و سرعت رسید   ن اسپرم به تخمک را کاهش 
مید   هد   .اگرچه د   ر مطالعات انسانی بین نتایج استفاد   ه روزانه از گوشی های همراه به عنوان رایج ترین 
منبع امواج الکترومغناطیس بر روی باروری مرد   ان تناقض وجود    د   ارد    اما بیشتر مطالعات نشان د   اد   ه 
اند    که این امواج بر روی پارامترهایی همچون تعد   اد    ، تحرک ، مورفولوژی و میزان زیست پذیری 
اسپرم ها اثرات منفی میگذارد   . مطالعات گذشته نگر بر روی مرد   ان مبتال به ناباروری نیز نشان د   اد   ه 
است که فرکانس9۰۰ مگاهرتز این امواج ممکن است موجب کاهش تحرک اسپرم گرد   د    با این حال 
میزان فرکانس منجر شوند   ه به ناباروری د   ر مرد   ان به د   لیل تناقض بین نتایج د   اد   ه ها هنوز نامشخص 
است.  امواج الکترومغناطیس با مکانیسم اقزایش د   مای بافت های بد   ن از جمله بیضه ها ممکن است 
تولید    اسپرم را مختل نماید   . اگرچه مطالعات انسانی کمی پیرامون اثرات این امواج د   ر بروز ناباروری به 
د   لیل وجود    محد   ود   یت های اخالقی صورت گرفته اما مطالعات بر روی حیوانات آزمایشگاهی از نقش 
منفی امواج الکترومغناطیس د   ر بروز ناباروری حمایت کرد   ه است. با این حال پیشنهاد    میشود    مطالعات 
انسانی بیشتری د   ر این زمینه انجام گیرد    تا بتوان نقش این امواج د   ر ناباروری مرد   ان را به عنوان یک 

عامل د   ر برنامه های مشاوره ای و پیگیری این بیماران د   ر نظر گرفت.
واژگانكليدی:  ناباروری ، ناباروری مرد انه ، امواج الکترومغناطیس

1- دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان، اصفهان، ایران  2- استادیار، گروه مامایی و بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مراقبتهای 
پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران 
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تاثیر هنر د  رمانی بر سالمت روانی زنان از فرزند  آوری تا یائسگی

الهام ابراهیمی*
ebrahimi_308@yahoo.com

هنر د  رمانی به عنوان یکی از شاخه های طب نوین د  ر د  هه اخیر جایگاه ویژه ای د  ر عرصه ی د  رمان 
پید  ا کرد  ه اند  . د  ر این میان برخی از شاخه های این طب، مانند   موسیقی و نقاشی، د  ر کشور ما شهرت 
بیشتری یافته اند   هنر د  رمانی عبارت است از: »کاربرد   مواد   هنری برای بیان و توانمند   ساختن بیمار 
از طریق شناخت و حل تعارضات د  رونی خود   د  ر حضور هنر د  رمانگر آموزش د  ید  ه«. د  ر هنر د  رمانی 
بیماران به مهارت یا تجربه ی قبلی د  ر زمینه هنر نیاز ند  ارند   بلکه از طریق خلق آثار هنری و بازتاب 
آن د  ر محصول و فرایند   کار خویش، آگاهی از خویش و د  یگران را افزایش د  اد  ه و احساسات مثبت و 
اعتماد   به نفس را د  ر خود   تقویت می کنند  .زنان د  ر د  وره تولید   مثلی خود   از فراز و نشیب هایی عبور 
می کنند   که عد  م تشخیص و مد  یریت د  رست این چالش ها می تواند   صد  مات زیاد  ی به جسم و علی 
الخصوص روان آنها وارد   کند   . با توجه به اینکه توجه به نیاز بیمار و تعریف مد  اخالت مبتنی بر نیاز 
می تواند   موفقیت د  رمان را د  ر حوزه علوم پزشکی پیش بینی کند   این مطالعه د  ر راستای نیاز زنان به 
استفاد  ه از روشهای غیر د  ارویی د  ر حل مسائل و مشکالتی که ممکن است د  ر طول د  وره تولید   مثلی 
پیش روی انها قرار گیرد   تعریف شد  ه است و اثر بخشی مد  اخالتی را که با موضوع هنر د  رمانی و تاثیر 
ان بر سالمت روان زنان د  ر حوزه های مختلف صورت گرفته است با رویکرد   نظام مند   مورد   بررسی 
قرار د  اد  ه است. روش کار این مطالعه یک مرور نظام مند   ساختار یافته است که با با یک پروتکل 
استاند  ارد   و با کلید   واژه های مشخص د  ر د  یتا بیس های علمی به جستجوی هد  فمند   منابع مرتبط با 

موضوع تحقیق پرد  اخته است.
نتايج: نتایج این مطالعه پیرامون موضوعات زیر است: -تاثیر هنر د  رمانی بر افسرد  گی پس از زایمان  
تاثیر هنر د  رمانی بر افسرد  گی زنان مبتال به کانسر -تاثیر هنرد  رمانی بر سوگ پس از از د  ست رفتن 
محصوالت حاملگی)سقط و زایمان( با توجه به اینکه، وظیفه ارائه د  هند  گان خد  مات سالمت باروری، 
توجه به تمام جوانب سالمت باروری، روند   و عملکرد   آن  است  به نظر می رسد   د  سترسی به روشهای 
بیمار  بر مشارکت  مبتنی  و  د  اشته  عوارض جانبی کمتری  بخشی  اثر  بر  نوین که عالوه  مراقبتی 
باشد  امروزه مورد   توجه قرار گرفته است .رویکرد  هنر د  رمانی به عنوان یک رویکرد   جد  ید  د  ررشته زنان 

و مامایی می تواند   پیامد  های خوبی به همراه د  اشته باشد  .
واژگانكليدی:  هنر د رمانی ،سالمت زنان ،سالمت روانی

*عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران .دپارتمان بهداشت باروري،دانشكده 
پرستاري و مامايي تهران،تهران،ايران
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بررسی مقایسه اثر عفونت کالمید  یا تراکوماتیس د  ر زنان نابارور و بارور

سمر رشیدیان*1،  آرزو رضایی*2
samar.rashidian3@yahoo.com

کالمید  یا تراکوماتیس یکی از شایع ترین عوامل باکتریایی بیماری های مقاربتی د  ر جهان می باشد   و 
شواهد   گسترد  ه ای مبنی بر بسته شد  ن لوله ها متعاقب ابتال به عفونت کالمید  یایی وجود   د  ارد  .ناباروری 
و PID د  ر خانم های مبتال به کالمید  یا تراکوماتیس شایع تر می باشد  .هد  ف اصلی از این مطالعه تعیین 
عفونت کالمید  یایی د  ر زنان سنین باروری و نابارور می باشد  .  د  ر این مقاله تعد  اد   5۰ کارآزمایی بالینی 
  Google scholar pubmed  SID  MagIran به طریق جست و جو د  ر پایگاه های الکترونیکی
science direct و همچنین جستجوی د  ستی د  ر کتاب و پایان نامه های د  انشجویی با استفاد  ه از 
 Infertilitychlamydia کلمات کلید  ی کالمید  یا تراکوماتیس ،ناباروری،زنان بارور و واژه های التین
trachomatis یافت شد  ه که از میان انها 3۰ کارازمایی انتخاب شد  . IGG افراد   نابارور با فاکتور لوله 
ای بیشتر بود  ه است.بیشترین میزان موارد   مثبت د  ر افراد   د  ارای تحصیالت متوسط،سیگاری،خانه د  ار،با 
سابقه ی ترشح واژینال،د  رد   زیرشکم،سقط و سابقه ی ناباروری مشاهد  ه شد   اما افراد   د  ارای سابقه ی 
زایمان زود  رس نسبت به افراد   بد  ون این سابقه الود  گی کمتری د  اشتند  .  مطالعات نشان د  اد   انتی باد  ی 
مثبت و سطح متوسط ان بر علیه کالمید  یا د  ر گروه نابارور با عامل لوله ای بطور معنی د  ار بیشتر از 
گروه بارور است بنابراین توصیه می شود   د  ر بررسی عوامل مربوط به ناباروری تست انتی باد  ی بر علیه 

کالمید  یا نیز انجام شود  . 
واژگانكليدی:کالمید یا- عفون- زنان نابارور -بارور -فاکتور لوله ای

1-دانشجوی کارشناسی مامایی،دانشکده پرستاری مامایی،دانشگاه آزاد اسالمی،واحد 
بهبهان،خوزستان،ایران

2-کارشناس ارشد مشاوره در مامایی،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بهبهان، 
خوزستان، ایران
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بررسی اثر بخشی مد یریت شناختی رفتاری استرس بر کیفیت زند گی 
ذهنی و جسمی زنان نابارور  

آرزو رضایی خیر آباد ی*
 arezoo.rezaei66@gmail.com

ناباروری یک روید اد  منفی بسیار مهم زند گی است که د ارای ابعاد  مهم رند گی است که د ارای ابعاد  
جسمی روانی و اجتماعی می باشد  و می تواند  استرس های شد ید ی را د ر زنان نابارور ایجاد  کند  و 
استرس و اضطراب نیز رابطه متقابلی با نازایی د ارد . مطالعه حاضر با هد ف بررسی اثر بخشی مد یریت 
شناختی رفتاری استرس بر کیفیت ذهنی جسمی زنان نابارور د ر حال انجام است. د ر این مطالعه 
 Google scholar  Pub :تعد اد  5۰ کارآزمایی بالینی از طریق کاوش د ر پایگاه های الکترونیکی
med  Science direct  Mag Iran &…. و همچنین جست و جوی د ستی د ر کتاب ها و پایان 
نامه های د انشجویی با استفاد ه از کلمات کلید ی ناباروری ، استرس ، مد یریت کیفیت زند گی و واژه 
های التین: Infertility  stress  worry  quality of life یافت شد  که از میان آن ها 35 
کارآزمایی انتخاب شد . مد یریت استرس از طریق د رمان شناختی رفتاری بر کاهش میزان ناباروری 
تاثیر مستقیم د ارد .  د ر این روش می توان از مشاوره های روانشناسی ،روش های ذهن آگاهی،ایجاد  
روابط بین اعتماد  به نفس و توانایی کنترل استرس و آموزش تکنیک های تن آرامی برای کاهش 
استرس و همچنین کاهش ناباروری استفاد ه کرد  نتیجه گیری: د رمان از طریق مد ی گیری: د رمان از 

طریق مد یریت استرس و کنترل آن بر کیفیت ذهنی و جسمی  بر کاهش ناباروری موثر است.
واژگانكليدی:ناباروری، استرس، مد یریت کیفیت زند گی 

*کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد بهبهان ، خوزستان ، ایران
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بررسی فراوانی و شد ت ترس از زایمان د ر زنان نخست زا مراجعه کنند ه
 به مراکز خد مات جامع سالمت شهر آمل د ر سال 1397

زینب حمزه گردشی*1، صغری خانی*1، فروزان الیاسی*2، رضا علیزاده نوایی*3، فرزانه 
محمدی*4 

f.mohammady95@gmail.com

مقدمهوهدف: ترس از زایمان مشکلی شایع د ر د وران بارد اری محسوب می شود  که اکثر زنان به 
ویژه زنان نخست زا ممکن است به د لیل آشنایی ناکافی با فرآیند  زایمان و ند اشتن تجربه قبلی تجربه 
کنند . ترس از زایمان با افزایش پیامد های نامطلوب ماد ري و جنیني همراه است لذا این پژوهش با 
هد ف تعیین فراوانی و شد ت ترس از زایمان د ر زنان بارد ار نخست زا مراجعه کنند ه به مراکز خد مات 

جامع سالمت شهر آمل د ر سال 1397 انجام گرفت . 
موادوروشها: پژوهش حاضر، مقطعی و از نوع توصیفی تحلیلی می باشد . 473 نفر از زنان بارد ار 
نخست زا مراجعه کنند ه به مراکز خد مات جامع سالمت شهر آمل د ر سال 1397 که به روش نمونه 
گیری د ر د سترس انجام شد . ابزار گرد آوری د اد ه ها شامل پرسشنامه جمعیتی اجتماعی و  پرسشنامه 
انتظارات زایمان ویژما بود . این ابزار مشتمل بر 33 آیتم بود ه که د ر طیف لیکرت شش نقطه ای از 
صفر به معنی ""اصال"" تا پنج به مفهوم ""بی نهایت"" توسط زنان نمره گذاری می شود . حد اقل 
نمره این پرسشنامه صفر و حد اکثر نمره آن 165 می باشد  و نمره باالتر ترس بیشتر از زایمان را نشان 
می د هد . د اد ه ها با استفاد ه از آزمون های آماری تحلیل واریانس و با نرم افزار SPSS نسخه 18مورد  

تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
يافتهها: میانگین سن زنان بارد ار، 95/4±۰8/۲6 بود ، 5/38 د رصد  د ارای تحصیالت لیسانس، 6/81 
د رصد  خانه د ار بود ند . میانیگن نمره انتطارات زایمانی ویژما ۲5/±۲۰ 9۰/53 بود . نتایج این مطالعه 
نشان د اد  که 33/%8 ترس کم، 3۲/%۲ ترس متوسط، %۲6 ترس شد ید ، %8 ترس بسیار شد ید  نسبت 

به زایمان د اشتند .
نتيجهگيری: نتایج این مطالعه نشان د اد  که اکثریت افراد  ترس متوسط، شد ید  و بسیار شد ید  نسبت 
به زایمان د اشتند . لذا جهت ارتقاء سالمت روان زنان بارد اری که ترس کم د اشتند  و بهبود  سالمت 
روان زنان بارد اری که ترس متوسط، شد ید  و بسیار شد ید  د اشتند ، برنامه ریزی بیشتر و مناسب تری 

د ر زمینه آموزش به زنان بارد ار الزم است.
واژگانكليدی:ترس از زایمان، زنان نخست زا

1- دانشیار، مرکز تحقیقات سالمت جنسی و باروری، گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشگاه 
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران، ساری، ایران.   

2- دانشیار، گروه روانپزشکی، مرکز تحقیقات روانپزشکی و رفتاری، پژوهشکده اعتیاد، دانشکده 
پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران، ساری، ایران.

3- استادیار، مرکز تحقیقات سرطان گوارش، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
مازندران، ساری، ایران.

4- دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری 
و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران، ساری، ایران. 



سالمت زنان و خانواده ) زنان و مامایی(78
گرایم داشت روز میل ازدواج
10 تا 12 مرداد 1398

مقاله ارایه شده به صورت پوستر

بررسی اهمیت ورزش های د  وران بارد  اری و بعد   از زایمان د  ر سالمت 
زنان بارد  ار

فاطمه زمانی قلعه میرزمانی*
zamanighaleh74@gmail.com

بارد  اری و زایمان د  و پد  ید  ه زیبا و شگفت انگیز خلقت اند  ، همانگونه که عمل لقاح و رشد   و نمو جنین 
د  ر بد  ن ماد  ر معجزه است ، عمل زایمان و تولد   نیز اعجاز د  یگری است. زایمان فیزیولوژیک یعنی طی 
شد  ن روند   طبیعی زایمان،  بد  ون هر گونه د  خالت د  ارویی و پزشکی که با توجه به مد  اخالت تهاجمی 
و پزشکی. د  ر روند   زایمان امروزه مرز های قابل توجهی بین زایمان طبیعی و فیزیولوژیک د  ید  ه می 
شود  . از آن جایی که سهم قابل توجه و مولفه ی بسیار مهمی از زایمان فیزیولوژیک انجام فعالیت های 
ورزشی د  ر روند   بارد  اری و همچنین حین زایمان است د  راین مطالعه به بررسی اهمیت آن می پرد  ازیم. 
 chocrane ، pubmed پژوهش موجود   به بررسی سیستماتیک۲۰ مطالعه از پایگاه های اطالعات
googlescholor  ، و webofscience  پرد  اخت . جستجو د  ر این پایگاه ها با کلید   واژه های 
انگلیسی از قبیل childbirth، physiologic birth، و کلید   واژه های فارسی: زایمان فیزیولوژیک، 
نوع زایمان، ورزش و بارد  اری، فعالیت های ایزومتریک انجام گرد  ید   و با بررسی مطالعات مروری ـ 
توصیفی نتایج بد  ست آمد  ه مورد   بررسی قرار گرفت. زایمان پد  ید  ه ای طبیعی است و قد  متی به د  رازای 
تاریخ بشر د  ارد  .انسان همواره با مسئله ی حاملگی و زایمان د  رگیربود  ه است.پیشرفت پزشکی قرن 
۲۰ ایمنی زایمان را افزایش د  اد  ه است ولی همزمان با آن د  خالت پزشکی د  ر اکثر زایمان ها رواج پید  ا 
کرد  ه است. به طوری که مفهوم زایمان به عنوان پد  ید  ه ای فیزیولوژیک و طبیعی د  ر بعضی موارد   که 
نیاز به مد  اخله ی پزشکی د  ارد   از بین رفته است. زایمان فیزیولوژیک به گونه ای تعریف می شود   که 
سیر طبیعی زایمان به د  ور از هر گونه د  خالت پزشکی غیر ضروری سپری گرد  د  . گزارشات آماری مرکز 
ملی سالمت آمریکا د  ر سال 1996میزان زایمان سزارین را۲۲د  رصد   و د  ر سال ۲۰1۲ این میزان را 3۲ 
د  رصد   گزارش کرد  .این د  ر حالی است که این آمار د  ر کشور های آسیایی 4۰ د  رصد   گزارش شد  ه است. 
د  ر مطالعه ی انجام شد  ه توسط ماهین اسماعیلی و همکاران د  ر سال۲۰18 گزارشی از WHOمبنی 
بر باالبود  ن زایمان سزارین د  ر ایران به چشم میخورد   به این گونه که )بر اساس گزارش WHO، تنها 
1۰-15 د  رصد   از همه زایمان ها باید   به بخش سزارین منجر شود  ، اما د  ر حال حاضر 5۰-65 د  رصد   
از زایمان د  ر ایران به صورت سزارین انجام می شود   که 9۰ د  رصد   آنها د  ر بیمارستان های خصوصی 
انجام می شود  ( . د  ر گزارش آماری د  یگری ازهر5 زایمان د  رآمریکا یک زایمان با روش سزارین و د  ر 
ایران از هر 3 زایمان یکی به روش سزارین انجام می گیرد  . متاسفانه ایران باالترین آمار سزارین را 
د  ر جهان د  ارد  ، تقریبا د  ر بیمارستان های د  ولتی آمار سزارین بین 3۰ تا 5۰ د  رصد   و بیمارستان های 
خصوصی باالی 9۰ د  رصد   است.. د  ر منابع گوناگون تاکید   زیاد   بر روند   حرکتی و پوزیشنال ماد  ر د  ر 
بارد  اری و زایمان وجود   د  ارد  . آزاد  ی حرکت از عوامل موثر لیبر فیزیولوژیک از د  ید  گاهWHO د  ر سال 
1996 تا به حال برشمرد  ه می شود  . سازمان بین المللی Lamaze نیز د  ر اصول شش گانه ی ترویج 
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  Midwifery Master student- Tehran university of science

زایمان فیزیولوژیک به آزاد  ی حرکت و تکنیک های هوازی اشاره می کند  . بنا به گزارشات معاونت 
ورزشی بانوان د  ر ایران حد  ود   3۰ د  رصد   زنان به امر ورزش می پرد  ازند   و تنها 5-7 د  رصد   زنان د  ر 
د  وران بارد  اری و پس از زایمان به ورزش اد  امه می د  هند  .  از جمله آثار ورزش های د  وران بارد  اری و 
پس از زایمان می توان به کاهش د  رد   شایع کمر د  ر بارد  اری، کاهش تغییرات منفی خلقی و افسرد  گی 
های بعد   از زایمان، بهبود   روند   زایمان فیزیولوژیک، بازگشت سریع تر به تناسب اند  ام و تامین سالمت 
جسمانی ماد  ر)افزایش قد  رت عضالت کف لگن و جلوگیری از عوارض زایمانی( و همچنین جلوگیری 
از افزایش وزن د  ر د  وره های بعد  ی زند  گی اشاره کرد  . با توجه به این مساله که برگزاری کالس های 
آماد  گی زایمان جز قابل توجهی از روند   زایمان فیزیولوژیک محسوب می شود  ،همچنین انجام حرکات 
ورزشی، اقد  امات ریلکسیشن و تن آرامی جزمهمی از این برنامه را تشکیل می د  هد   توجه ویژه به 
انجام حرکات ورزشی د  ر د  وران بارد  اری،حین زایمان و پس از آن از موارد   قابل توجه د  ر روند   سالمت 
زن بارد  ار و ماد  ر بعد   از زایمان می باشد  . اگر چه آموزش حرکات ورزشی به زنان بارد  ار یا ماد  ران بعد   
از زایمان جزئی از مراقبت های روتین بهد  اشتی ماد  ر د  ر د  ستور کار مراقبین و د  رمان گران قرار د  ارد   
ولی تا کنون ایجاد   فضای مناسب جهت انجام تمرینات و حرکات مربوطه به صورت اختصاصی د  ر 
نظر گرفته نشد  ه است. امید   است تا فراهم سازی باشگاه های اختصاصی وسالن های ورزشی با حضور 
مربیان آموزش د  ید  ه و متخصصان د  ر حوزه ی مامایی و سالمت زنان جهت اجرای برنامه های ورزشی 
و همچنین آموزش حرکات هوازی ،تن آرامی د  ر د  ستور کار متولیان حوزه ی زایمان فیزیولوژیک 

قرار گیرد  .
ایزومتریک/   های  فعالیت  بارد اری،  و  ورزش  زایمان،  نوع  فیزیولوژیک،  زایمان  کلید ی:   وازگان 

"childbirth، physiologic birth
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تاثیر کمبود   ویتامین د  ی بر ناباروری 

مرجان هوایی
marjan.havaie23@gmail.com

شواهد   زیاد  ی وجود   د  ارد   که نشان می د  هد   ویتامین D نقش مهمی د  ر تنظیم باروری زن و مرد   د  ارد  .
همچنین سطح طبیعی ویتامین D د  ر بارد  اری های طبیعی باالتر است. ویتامین د  ی د  ر تخمد  ان باعث 
تحریک ترشح پروژسترون،استراد  یول،استرون می شود   واز طریق تنظیم بیان HOXA1۰ د  ر توسعه 
اند  ومتر و النه گزینی نقش د  ارد  .هد  ف د  ر این مطالعه بررسی تاثیر کمبود   ویتامین د  ی بر ناباروری 
محد  ود  یت  د  ی،بد  ون  ویتامین  کمبود    و  ناباروری  مقاالت  روی  بر  مروری  به صورت  بررسی  است 
 Scientific Information PubMed Web of Science  Google زمانی د  ر پایگاه های
Scholar تا سال۲۰19 انجام شد  .9۲۰مقاله یافت شد   که د  ر نهایت 15 تا از آن ها بر اساس معیارهای 
ورود  ی مطالعه حاضر انتخاب شد  ند  . د  ر زنان، شواهد  ی از نقش ویتامین D د  ر )PCOS(، اند  ومتریوز، 
  LH( لیومیوم، لقاح آزمایشگاهی و نتایج حاملگی وجود   د  ارد  . بین مقاد  یر هورمون های هیپوفیزی
FSH( و مقد  ار ویتامین D د  ر افراد   نابارور ارتباط وجود   د  ارد   و د  رمان با ویتامین D می تواند   سطح 
تستوسترون را افزایش د  هد  .ویتامین D می تواند   بر کیفیت اسپرم به ویژه از طریق حرکت سریع 
اسپرم، استروئید  وژنز یا تبد  یل محیطی آند  روژن ها تاثیر بگذارد  . این ویتامین ممکن است یک رویکرد   
د  رمانی مفید   و ارزان د  ر ترکیب با د  رمان های خط اول د  رمان زنان و مرد  ان نابارورباشد  . با این حال، 

مطالعات بیشتری برای تعیین نقش ویتامین D د  ر د  رمان ناباروری مورد   نیاز است.
وازگانكليدی:   ناباروری،کمبود  ویتامین د ی،ویتامین د ی
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The effect of cognitive-behavioral therapy on sexual 
satisfaction in nulliparous pregnant women

 Mina Iravani*1, Mina Nezamnia*2, Mehdi Sayyah bargard *3,
.Mahmoud Latifi *4

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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ارتباط رضایت زناشویی با رضایت جنسی د ر زنان مبتال به مولتیپل 
اسکلروزیس مراجعه کنند ه به انجمن ام اس ایران

وید ا قاسمی*1، د کتر معصومه سیمبر2*، د کتر گیتی ازگلی*3، د کتر سید  مسعود  نبوی*4، د کتر 
حمید  علوی مجد *5

Vidaghasemi89@gmail.com

مقدمه:مولتیپل اسکلروزیس یک اختالل التهابی مزمن د ر سیستم عصبی بود ه که شیوع آن د ر زنان 
سنین باروری سه برابر مرد ان می باشد . مشکالت جنسی عد ید ه د ر زنان مبتال به مولتیپل اسکلروزیس 
سبب نارضایتی جنسی شد ه و این امر می تواند  بر رضایت مند ی زناشویی این زنان  تاثیرگذار باشد . 
لذا مطالعه حاضر با هد ف بررسی ارتباط رضایت زناشویی و رضایت جنسی د ر زنان مبتال به مولتیپل 

اسکلروزیس انجام شد .
روشكار: مطالعه ی حاضر به صورت مقطعی و بر روی 15۰ زن متاهل مبتال به مولتیپل اسکلروزیس 
مراجعه کنند ه به انجمن ام اس ایران د ر سال 1397 د ر تهران انجام شد . زنان واجد  شرایط، به روش 
نمونه گیری مستمر و د ر د سترس وارد  مطالعه شد ند . جهت گرد آوری اطالعات از چک لیست سنجش 
اطالعات د موگرافیک، نسخه ی کوتاه شد ه ی رضایت زناشویی انریچ و پرسشنامه رضایت جنسی از 
سیاهه ی کیفیت زند گی زنان مبتال به مولتیپل اسکلروزیس استفاد ه شد . د ر 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( استفاد ه شد .
يافته: میانگین سنی شرکت کنند گان 7/51 ± 8۰/ 37سال بود . میانگین نمره ی رضایت زناشویی 
8/8۰ ± 5۰/ 34 )رنج نمره 5۰-1۰( و میانگین نمره ی رضایت جنسی 5/4۰ ± 1۰/51 )رنج نمره ۲4-

6( بود . مطابق با آزمون پیرسون ارتباط منفی و معنی د اری بین نمره ی رضایت زناشویی و نارضایتی 
جنسی بود  )r -۰/767=  و ۰P/۰۰1>(. بطوریکه با افزایش میزان نارضایتی جنسی، رضایت زناشویی 

کاهش می یافت.
زناشویی و  بین رضایت  ارتباط منفی و معنی د اری  نتایج پژوهش حاضر  با  مطابق  نتيجهگيری:
نارضایتی جنسی د ر زنان مبتال به مولتیپل اسکلروزیس وجود  د اشت. لذا با توجه به نقش رضایت جنسی 
و رضایت زناشویی د ر تحکیم بنیان خانواد ه، د ر نظر گرفتن مد اخالتی به منظور بهبود  زند گی جنسی 
این افراد  و متعاقبا بهبود  رضایت جنسی و رضایت زناشویی این افراد  د ر روند  د رمان پیشنهاد  می گرد د .  

وازگانكليدی: رضایت زناشویی، رضایت جنسی، مولتیپل اسکلروزیس

1-دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه مامایی و بهداشت 
باروری، دانشکده ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
2- استاد، مرکزتحقیقات مامایی و بهداشت باروری، گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده ی پرستاری 
و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
3- دانشیار، مرکزتحقیقات مامایی و بهداشت باروری، گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده ی 
پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
4- دانشیار، گروه مغز و علوم شناختی، پژوهشکده زیست شناسی و فناوری سلولهای بنیادی رویان، 
تهران،  ایران
5- استاد، گروه آمار زیستی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
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ارتباط نگرش شیرد  هی با خود  کارآمد  ی شیرد  هی د  ر یک نمونه از 
زنان ایرانی د  ر سال 1397

ــاز*1  ــره ن ــاعی ق ــه س ــی*1، مرضی ــژد  ه بنای ــیمبر*2، م ــه س ــر معصوم ــمی*1، د  کت ــد  ا قاس وی
ــکاری*1  ــید  ی ف ــه رش فرزان

Vidaghasemi89@gmail.com

مقدمه: تغذیه با شیرماد  ر یک غذای اید  ه آل و یک استراتژی مهم بود  ه که د  ارای مزایای فراوانی برای 
ماد  ر، کود  ک و سیستم بهد  اشتی می باشد   و نگرش منفی نسبت به آن با عواقب ناخوشایند  ی همراه 
است. مطالعه حاضر با هد  ف بررسی ارتباط نگرش شیرد  هی با خود  کارآمد  ی شیرد  هی د  ر سال 1397 

انجام شد  .
روشكار: این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی و به صورت مقطعی بود  . مشارکت کنند  گان شامل 
۲8۰ ماد  ر مراجعه کنند  ه به بیمارستان های وابسته به د  انشگاه علوم پزشکی شهید   بهشتی د  ر 48-

۲4ساعت اول پس از زایمان بود  ند   که به روش نمونه گیری مستمر و د  ر د  سترس وارد   پژوهش شد  ند  . 
معیار ورود   به مطالعه شامل زنان ایرانی، ساکن تهران، د  ر 48-۲4ساعت اول بعد   از زایمان، سن باالی 
18 سال، توانایی خواند  ن و نوشتن و معیار خروج شامل تکمیل ناقص پرسشنامه بود  . نمونه گیری 
بصورت مستمر و د  سترس بود  . جهت جمع آوری اطالعات از نسخه ی فارسی پرسشنامه نگرش 
شیرد  هی )IIFAS( و نسخه کوتاه شد  ه فارسی پرسشنامه خود  کارآمد  ی شیرد  هی)BSES( استفاد  ه 
شد  . برای تجزیه و تحلیل اطالعات از آمار توصیفی )میانگین و انحراف معیار( و آمار استنباطی )آزمون 

همبستگی پیرسون( استفاد  ه شد  .
يافته: میانگین سنی شرکت کنند  گان 5/89 ± 73/ ۲8سال بود  . میانگین نمره ی نگرش شیرد  هی  
4/61 ± ۰7/ 46 )رنج نمره 11-55( و میانگین نمره خود  کارآمد  ی شیرد  هی  1۰/48 ±79/ 48 )رنج 
نمره 65-13( بود  . مطابق با نتایج آزمون همبستگی پیرسون ارتباط مثبت و معنی د  اری بین نمره 
نگرش شیرد  هی و نمره خود  کارآمد  ی شیرد  هی مشاهد  ه شد   )r -۰/۲94=  و ۰P/۰۰1>(. بطوریکه 

نگرش مثبت به شیرد  هی با خود  کارآمد  ی شیرد  هی باالتری ارتباط د  اشت. 
نتيجهگيری: با توجه به اهمیت نقش شیرد  هی د  ر رشد   و تکامل شیرخوار و همچنین ارتباط نمره 
خود  کارآمد  ی شیرد  هی با نمره نگرش شیرد  هی، تد  وین برنامه های آموزش تغذیه با شیر ماد  ر متناسب 
با نیاز ماد  ران د  ر طی د  وران بارد  اری و پس از زایمان به منظور بهبود   و افزایش نگرش و د  ر نتیجه 

خود  کارآمد  ی شیرد  هی ضروری می باشد  .
وازگانكليدی:  نگرش شیرد  هی، خود  کارآمد  ی شیرد  هی، ماد  ران، پس از زایمان

1-د انشجوی د کتری تخصصی بهد اشت باروری، کمیته تحقیقات د انشجویی، گروه مامایی و بهد اشت 
باروری، د انشکد ه ی پرستاری و مامایی، د انشگاه علوم پزشکی شهید  بهشتی، تهران، ایران

2- استاد ، مرکزتحقیقات مامایی و بهد اشت باروری، گروه مامایی و بهد اشت باروری، د انشکد ه   
پرستاری و مامایی، د انشگاه علوم پزشکی شهید  بهشتی، تهران، ایران
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تاثیر آموزش تمرینات تن آرامی بر کیفیت خواب و سالمت روان زنان 
نخست زا د ر د وره ی پس از زایمان

فرحناز عزیزی
Farahnaazizizi@gmail.com

د ر د وره ی پس از زایمان، با تغییرات فیزیولوژیک زیاد ی ماد ر به حالت غیر بارد اری باز می گرد د . 
این مرحله می تواند  سبب تغییرات خلقی-روانی و اختالالت خواب شود  که موجب تهد ید  سالمت 
ماد ران و شیرخواران آن ها می گرد د . مطالعه حاضر با هد ف 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 38 نفر از بین زنان نخست زا 
که به مراکز بهد اشتی و د رمان شهرستان آستارا مراجعه کرد ه بود ند  به روش نمونه گیری د ر د سترس 
انتخاب شد ه و به صورت تصاد فی د ر د و گروه آزمایش و کنترل )هر کد ام 19 نفر( قرار گرفتند . پس 
از تکمیل پیش آزمون، گروه آزمایش به مد ت 6 هفته، هفته ای یک جلسه 45 د قیقه ای تمرین با 
تن آرامی به روش mind-body و body-mind و د و بار تمرین د ر منزل د اشتند . تکنیک تن 
آرامی به صورت ایفای نقش و پخش سی د ی توسط محقق، آموزش د اد ه شد . ابزار گرد آوری د اد ه 
ها پرسشنامه اطالعات عمومی، پرسشنامه عوامل فرد ی و محیطی کشاورز افشار ۲۰14، پرسشنامه 
سالمت عمومی گلد برگ 1978 و پرسشنامه کیفیت خواب پترزبورگ بویس و همکاران 1989 بود . 
د اد ه ها با روش آزمون تحلیل کوواریانس توسط نرم افزار  SPSS مورد  تجزیه و تحلیل قرار گرفت.   
یافته ها نشان د اد  که میانگین نمره های پس آزمون گروه آزمایش د ر سالمت عمومی و کیفیت خواب 
نسبت به گروه کنترل افزایش معناد اری پید ا کرد ه است. به این معنا که آموزش تمرینات تن آرامی 
بر افزایش سالمت عمومی و کیفیت خواب زنان پس از زایمان تاثیر د اشته است. نتایج تحقیق اهمیت 
و تاثیرگذاری آموزش تمرینات تن آرامی بر افزایش سالمت عمومی و بهبود  کیفیت خواب زنان پس 

از زایمان تایید  می نماید .
وازگانكليدی: تن آرامی، کیفیت خواب، سالمت عمومی، پس از زایمان

)نویسنده مسئول(کارشناسی ارشد مامایی، مربی بالینی گروه مامایی دانشکده پزشکی دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد آستارا . 
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بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر خود مراقبتی اورم بر خود ارزیابی زنان 
نخست زای زایمان کرد ه :یک مطالعه کارازمایی بالینی

دکتر مهناز اکبری کامرانی*1 دکتر ملیحه فرید*1مریم چمن گشت*2
chamangasht2015@gmail.com 

با توجه به آسیب پذیر بود ن ماد ر د ر د وره پس از زایمان، این مطالعه با هد ف تعیین تأثیر آموزش 
این مطالعه  انجام شد .  زایمان کرد ه  زنان نخست زای   بر خود ارزیابی  اورم  برخود مراقبتی  مبتنی 
کارآزمایی بالینی د ر سال 1397 بر روی 58 زن نخست زای مراجعه کنند ه به مرکز غربالگری نوزاد ان 
محمد شهرکرج که به د و گروه مد اخله و کنترل تقسیم شد ند ، انجام شد . ابزارهای مورد  استفاد ه شامل 
پرسشنامه جمعیت شناختی و پرسشنامه محقق ساخته خود ارزیابی پس از زایمان بود . گروه مد اخله 
از پرسشنامه  با استفاد ه  سه جلسه آموزش، د ریافت کرد ند . مقایسه خود ارزیابی زنان د ر د و گروه 
 SPSS V19 خود ارزیابی پس از زایمان صورت گرفت. تجزیه و تحلیل د اد ه ها با استفاد ه از نرم افزار
و  آماره های توصیفی و  آزمون های تحلیلی انجام شد . قبل از مد اخله، میانگین نمره کل خود ارزیابی 
د ر د و گروه مد اخله و کنترل تفاوت آماری معناد اری ند اشت ) P-value= ۰73/۰ (. اما د ر هفته 
ششم پس از زایمان د ر میانگین نمره خود ارزیابی د ر د و گروه، تفاوت آماری معناد اری مشاهد ه شد  ) 
P-value= ۰۰۰1/۰(. با توجه به نتایج این مطالعه آموزش مبتنی بر خود مراقبتی اورم بر خود ارزیابی 
زنان نخست زا موثر می باشد . د ر نتیجه مراقبت بر اساس مد ل خود  مراقبتی اورم د ر د وره پس از 

زایمان توصیه می گرد د .
Key words:  Postpartum Period Orem›s Self Care Postpartum Adaptation

1- استادیار دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج-ایران
2- نویسنده مسئول،دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی
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نگارش د ل نوشته و تاثیر آن بر رضایت مند ی والد ین از مراقبت های 
ویژه نوزاد ان

سهیال ربیعی پور*1، نعیمه وطن خواه علمد اری2*
vatankhah.na@gmail.com

این مطالعه با هد ف تعیین تاثیر نگارش د ل نوشته بر رضایت مند ی ماد ران از مراقبت های انجام 
  NICU د ر ماد ران نوزاد ان نارس بستری د ر بخش )NICU( شد ه د ر بخش مراقبت های ویژه نوزاد ان
صورت گرفت. این کار آزمایی بالینی د ر مرکز مراقبتهای ویژه نوزاد ی د ر ارومیه واقع د ر شمال غرب 
نفر د ر گروه کنترل)با  نارس بستری د رNICU که 46  نوزاد   با  انجام گرفته است. 91 ماد ر  ایران 
مراقبتهای معمول( و 45 نفر د ر گروه مد اخله)با نگارش د ل نوشته( وارد  مطالعه شد ند . از ماد ران د ر 
گروه مد اخله د رخواست گرد ید ، تا د ر یک مکان خصوصی و بد ون توجه به گرامر و د ستور زبان د ر 
مورد  عمیق ترین احساسات و افکار خود  د ر رابطه با تولد  و بستری نوزاد شان د ر بخش مراقبتهای 
ویژه بنویسند . نگارش سه بار و هر بار به مد ت 15 د قیقه بود . و مد ت انجام مد اخله از روز سوم تا روز 
د هم بستری د ر NICU و هر روز یک بار بود . پرسشنامه رضایت مند ی والد ین از مراقبت د ر بخش 
مراقبت های ویژه نوزاد ان)NIPS( د ر روز های سوم و د هم پس از پذیرش د ر هر د و گروه کنترل و 
 Chisquare مد اخله تکمیل گرد ید . د اد ه ها با استفاد ه از روشهای آماری توصیفی و تحلیلی از جمله
و independent t-test مورد  تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح رضایت مند ی ماد ران د ر روز سوم 
و د هم پس از پذیرش د ر گروه کنترل به ترتیب 18,4۲± 11۲,65 و 19,16±1۰7,17بود  که از نظر 
آماری تفاوت معنی د اری ند اشت )۰,438(. سطح رضایت مند ی ماد ران د ر گروه مد اخله د ر روزهای 
سوم و د هم پس از پذیرش به ترتیب ۲1,33±1۰9,4۰ و 9,11±147,51بود  که از نظر آماری معنی 
د ار بود  که نشانگر افزایش رضایت مند ی د ر گروه مد اخله د ر مقایسه با گروه کنترل بود .  نگارش د ل 

نوشته توسط ماد ران نوزاد ان نارس باعث افزایش سطح رضایت مند ی ماد ران د رNICU می شود . 
وازگانكليدی:نوزاد  نارس،  د ل نوشته،  بخش مراقبتهای ویژه نوزاد ان ،  رضایت مند ی 

1 دانشیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات بهداشت باروری، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، 
ارومیه، ایران
2 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم 
پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
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رابطه بین عزت نفس و اضطراب با شد ت د رد  و  رنج زایمان د ر زنان 
مراجعه کنند ه به بیمارستان شهید ان مبینی سبزوار د ر سال 1393

معصومه شریف زاده*1، مژده ناوی نژاد*1، رویا باغانی*1،  افسانه کرامت*2، احمد 
خسروی*3 

 khosravi2000us@yahoo.com 

شناخت د رد  زایمان جهت کنترل د رد  زایمان و پیشگیری از رنج حاصل از آن، نگرانی های اصلی 
پزشکان، ماماها و مراجعین آنها است. هد ف این مطالعه ""رابطه بین عزت نفس و اضطراب با شد ت 
د رد  و  رنج زایمان د ر زنان مراجعه کنند ه به بیمارستان شهید ان مبینی سبزوار د ر سال 1393"" 
است. این مطالعه توصیفی مقطعی د ر 365 نمونه از جمعیت د ر د سترس شامل زنان زایمان کرد ه  
بیمارستان شهید ان مبینی سبزوار د ر سال 1393 انجام شد . د اد ه ها با استفاد ه از اطالعات د موگرافیک 
 Experience تجربه و د رک رنج ،VAS ،و مامایی، مقیاس عزت نفس رزنبرگ و اضطراب اشپیل برگر
and Perception of Suffering جمع آوری شد . د اد ه ها با استفاد ه از آمار توصیفی و استنباطی 
)آزمون t، ضریب همبستگی پیرسون و توزیع کای د و( نرم افزار SPSS-18 مورد  تجزیه و تحلیل 
قرار گرفت و سطح ۰/۰5 د ر نظر گرفته شد . میانگین سني 4/7 ± ۲6/4 سال بود . 165 )٪45/۲( 
نولی پار، ۲1 )5,8٪( شاغل و ۲7۰ )74٪( شهری بود ند . اختالف معنی د اری بین د رد  زایمان با عزت 
نفس )p = ۰/84( و سطح اضطراب پنهان )p = ۰/15( و آشکار )p = ۰/۰6( وجود  ند اشت. اما بین 
رنج زایمان  با عزت نفس )p >۰,۰۰1( و سطح پنهان )p >۰,۰۰1( و آشکار )p >۰,۰5( اضطراب 
رابطه معني د اري وجود  د اشت";"مراقبین سالمت می توانند  همانند  واکنش فعاالنه به احساس د رد  
زایمان با تقویت احساس خوب بود ن و سالمت زنان بارد ار و حمایت آنان طی بارد اری و د ر طول لیبر 

احساس رنج و اضطراب آنها را کاهش د هند .
وازگانكليدی:د رد  زایمان، رنج، اضطراب، عزت نفس، سالمت روان

 
1-دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران 

2-مرکز تحقیقات علوم باروری و سالمت زنان، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران  
3- گروه اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات علوم اجتماعی و رفتاری مرتبط با سالمت، دانشگاه علوم 

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود، شاهرود ایران 
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تبیین نیازهای زنان به خد مات سالمت باروری د ر بالیا

ماندانا میرمحمد علی*1، منیژه نوریان2، مینو فالحی3
mirmohamad1@yahoo.com

مقدمه: وقوع بالیا د ر طی د ه سال گذشته د ر د نیا افزایش یافته است. سالمت باروری زنان به طور 
بالقوه تحت تاثیر بالیا قرار می گیرد  و بی توجهی به آن پیامد های جد ی میتواند  د ر بر د اشته باشد  
مانند  افزایش میزان بارد اری ناخواسته، و بیماریهای آمیزشی . عالوه بر آن،عد م وجود  کلینیک 
های زنان و مامایی وعد م حضور فرد  ماهر هنگام زایمان، از عواملی هستند  که ممکن است منجر 
به بروز مشکالت حاد  و مزمن سالمت زنان د ر بالیا شود . حد ود  15د رصد  از زنان بارد ار د رشرایط 
اضطراری د چارعوارض جد ی حین بارد اری یا زایمان میشوند  ونیازبه مراقبتهای اورژانس زایمان 
د ارند . د رصورت عد م وجود  چنین مراقبتهایی، احتمال مرگ ماد ران افزایش مییابد . د ر مواجهه با 
مخاطرات طبیعی، نیازها، آسیب پذیریها و ظرفیتهای هر د و جنس متفاوت است و توجه ناکافی 
به این واقعیت، شرایط اجتماعی مخاطره آمیزی را به ویژه هنگام رخ د اد ن بالیا، برای زنان ایجاد  
میکند  ؛ این موضوع د ر مورد  کشور ایران که د ر معرض خطر انواع بالیای طبیعی قرار د ارد  حائز 
اهمیت می باشد . این مطالعه با هد ف تبیین نیازهای زنان به خد مات سالمت باروری د ر بالیا 

انجام شد ه است.
روشپژوهش: این مطالعه با رویکرد  کیفی از نوع تحلیل محتوا به انجام رسید ه است. مشارکت 
کنند گان شامل ماماهایی که د ارای تجربه امد اد رسانی د ر یکی از بالیای گذشته ایران را د اشتند  
و زنانی میشد  که د ر مناطقی که بالیای اخیر د ر ایران اتفاق افتاد ه بود  زند گی می کرد ند . د ر این 

مطالعه مصاحبه نیمه ساختار یافته با 19 نفرانجام شد.
يافتهها: یافته های این پژوهش بیانگر این بود  که آموزش معیارهای کاهش خطر با محوریت 
افزایش آماد گی جامعه د ر مقابل مخاطرات  از وقوع حواد ث، ضمن  زنان د ر د وران قبل و پس 
احتمالی، میزان مرگ و میر و صد مات ناشی از وقوع چنین حواد ثی را کاهش می د هد . مطابق با 
یافته های پژوهش، عفونت های اد راری تناسلی و اختالالت قاد عد گی،  شایع ترین مشکل زنان د ر 
منطقه های آسیب د ید ه پس از بالیا بود ه است. بخشی از نیازهای زنان پس از بالیا مربوط به عد م 
د سترسی به منابع بهد اشتی ازجمله عد م د سترسی به آب کافی جهت مصارف بهد اشتی، استفاد ه 
از توالتهای عمومی، کمبود  پد  بهد اشتی و کاهش د سترسی به مواد  شویند ه می شود  که موجب 
شیوع عفونتهای د ستگاه ژنیتال می شود . بخشی از نیازهای سالمت باروری زنان د ر بالیا مربوط به 
مشکالت ارائه خد مات ضروری سالمت باروری د ر منطقه حاد ثه د ید ه میشد ، مانند  عد م د سترسی 
کافی به روشهای پیشگیری از بارد اری د ر آن شرایط و بوجود  آمد ن بارد اریهای ناخواسته به آن 
د لیل بود . د ر ایران به علت عوامل متعد د ي مانند  عوامل اجتماعی، تابوهای فرهنگی، مذهبی، اغلب 
قربانیان حاضر نیستند  د ر صورتیکه مورد  خشونت جنسی واقع شد ند  راجع به آن صحبت نمایند  
تا از انگ خورد ن د ر امان بمانند . به همین علت موارد  وقوع خشونتهای جنسی د ر بالیا د ر هاله ای 
از ابهام است، و آمار د قیقی از موارد  اتفاق افتاد ه د ر د سترس نیست. ولی نمی شود  وقوع آنرا انکار 
کرد . د ر این موارد  جلوگیری از ابتال به بیماریهای آمیزشی مخصوصا اید ز و پیشگیری از بارد اری 

ناخواسته از اهمیت بسیاری برخورد ار است.
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1- Assistant Professor Department of Maternal and child health, School of Nursing and 
Midwifery Tehran University of Medical Sciences. Tehran, Iran

 2- استادیار - گروه پرستاری کودکان- دانشکده پرستاری و مامایی- دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی- تهران - ایران

 3- فوق تخصص نوزادان- بیمارستان کودکان مفید- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-
تهران- ایران

نیاز  اند   قرارگرفته  تأثیربالیای طبیعی  تحت  بیشمارزنانی که  بهد اشتی  نیازهای  به  پاسخگویی 
به یک سیستم مراقبت بهد اشتی وپرسنلی آماد ه د ارد . توجه به نیازهای آموزشی زنان و فراهم 
نمود ن نیازهای بهد اشتی ضروری د ر موقعیت بالیا از اهمیت ویژه ای برخورد ار می باشد .نتایج 
این تحقیق نشان د اد  که توانایی ارائه خد مات بهد اشتی بامنابع محد ود ، مد یریت سالمت زنان غیر 
بارد ار ساکن د ر منطقه و کمک به د رمان عفونتهای زنان و اختالالت قاعد گی، توانایی تهیه و ارائه 
صحیح روشهای پیشگیری از بارد اری به زنان منطقه   و اد اره صحیح باشند . از طرفی د یگر، تمامی 
حیطه های بهد اشت باروری اهمیت یکسانی ند ارند ، و اهمیت هر حیطه می بایست بر پایه شیوع 

مشکل د ر جامعه تعیین شود . 
واژههایكليدی:خد مات سالمت باروری، زنان، بالیا
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تاثیرآماد  گی ماد  ران هنگام پذیرش نوزاد   نارس مبتال به ناهنجاری ماد  رزاد  ی 
قلب  د  ر بخش های مراقبت ویژه نوزاد  ان  بر میزان تنش آنان

د  کتر منیژه نوریان
Nourianma@gmail.com

تولد   یک نوزاد   یک روید  اد   پر هجان برای والد  ین محسوب می شود   د  ر حالی که تولد   یک نوزاد   نارس مبتال به 
ناهنجاری ماد  رزاد  ی قلب باعث نگرا نی و تنش زیاد   والد  ین می شود   .  ماد  ران  هنگام تولد    یک نوزاد   مبتال به 
ناهنجاری ماد  رزاد  ی قلبی تنش زیاد  ی را تجربه می کنند   و  از سوی د  یگر بستری شد  ن نوزاد   د  ر بخش مراقبت 
های ویژه نوزاد  ان یک روید  اد   پر تنش د  یگر برای  این والد  ین می باشد   و آنان را با چالش های فراوانی روبرو می 
نماید   و می تواند   یکی از ناخوشایند   ترین تجربیات زند  گی برای آنان محسوب شود   . این تنش د  ر ارتباط با عوامل 
مختلفی مانند   نگرانی د  ر مورد   سالمتی و آیند  ه نوزاد  ،  مشاهد  ه شرایط و وضعیت خاص نوزاد  ، شرایط محیطی  بخش 
مراقبت ویژه نوزاد  ان ، جد  ایی جسمی و عاطفی از نوزاد   و تنش والد   شد  ن و همچنین عد  م آگاهی  از پیش آگهی 
بیماری می با شد  .   تنش والد  ین بر روند   تکامل  نوزاد  و پاسخ به د  رمان و سیر بهبود  ی نوزاد    و نیز بر کیفیت فرایند   
وابستگی – د  لبستگی ماد  ر و نوزاد   و همچنین سالمت جسمی و روانی ماد  ران به عنوان مهم ترین فرد   مراقبت د  هند  ه 
و حمایت کنند  ه از نوزاد  ، تاثیر گذار است.   نتایج پژوهش های مختلف نشان می د  هد   که کاهش تنش ماد  ر باعث 
افزایش اعتماد   به نفس د  ر توانایی ها و نقش های والد  ی شد  ه و موجب افزایش حمایت والد  ین از نوزاد   ، کاهش 
ترس و نگرانی و بهبود   رفتار بعد   از بستری شد  ن و قد  رتمند   کرد  ن آنان د  ر تصمیم گیری های  مرااقبتی از نوزاد   می 
شود   و همچنین باعث افزایش اعتماد   و اطمینان به کاد  ر د  رمانی ، همکاری هر چه بیشتر د  ر مراقبت از نوزاد    و د  ر 
نهایت کاهش مد  ت و طول بستری نوزاد   د  ر بیمارستان و کاهش عوارض ناشی از بستری شد  ن نوزاد   می گرد  د   . با 
توجه به لزوم کاهش تنش والد  ین و شرایط حاکم بر پذیرش نوزاد   د  ر بخش های مراقبت ویژه نوزاد  ان و عد  م وجود   
پژوهش های روشنی که بیان کنند  ه تاثیر آماد  گی بد  و پذیرش بر تنش ماد  ران نوزاد  ان مبتال به ناهنجاری ماد  رزاد  ی 
باشد   پژوهشگران بر آن شد  ند   تا پژوهشی با هد  ف تعیین تاثیر آماد  گی هنگام پذیرش بر میزان تنش ماد  ران نوزاد  ان 
نارس مبتال به ناهنجاری ماد  رزاد  ی قلبی د  ر بخش مراقبت ویژه نوزاد  ان د  ر بیمارستان های وابسته به د  انشگاه علوم 
پزشکی شهید   بهشتی  انجام د  هند  .  این پژوهش یک مطالعه کار آزمایی بالینی شاهد   د  ار بود   که د  ر آن به شیوه 
نمونه گیری د  ر د  سترس تعد  اد   8۰  ماد  ر از سه بخش مراقبت ویژه نوزاد  ان  د  ر د  و  بیمارستان مفید   و مهد  یه د  ر طول 
مد  ت 9 ماه انتخاب شد  ند   . د  ر گروه مد  اخله تا د  و ساعت بعد   از زمان پذیرش نوزاد   د  ر بخش،  ابتد  ا بعد   از تکمیل 
پرسشنامه جمعیت شناسی توسط ماد  ران و پرسنامه مقیاس ""تنش والد  ین: واحد   مراقبت ویژه نوزاد  ان ""توسط 
تمام ماد  ران تکمیل شد  . سپس بسته آماد  گی د  ر گروه مد  اخله بسته به نیاز ماد  ر و به طور فرد  ی شامل 1- برقرای 
ارتباط اولیه با ماد  ر۲- ارائه کتابجه آموزشی د  ر زمینه شرایط و مقررات بخش مراقبت ویژه نوزاد  ان3 توضیح  د  ر 
زمینه عالئم نوزاد   مبتال به ناهنجاری ماد  رزاد  ی قلبی و مراقبت های مورد   نیاز و و د  ر مان های آن  4- اجرای تور 
د  اخل بخشی بعد   از تثبیت وضعیت نوزاد   به مد  ت 6۰ د  قیقه اجرا گرد  ید   .  د  ر گروه کنترل ماد  ران متناسب با روتین 
بخش آموزش د  ریافت کرد  ند   . د  ر هر د  و گروه پرسشنامه تنش والد  ین 6 ساعت و ۲4 ساعت بعد   از اجرای مد  اخله 
نیز تکمیل گرد  ید  . د  اد  ه ها با استفاد  ه از نرم افزار آماری اس پی اس اس نسخه 18 و اژمون های آماری  توصیفی و 

استنباطی مورد   تجزیه و تحلیل قرار گرفت .
میزان تنش ماد  ران  نوزاد  ان نارس مبتال به ناهنجاری ماد  رزاد  ی قلبی  پس از اجرای مد  اخله د  ر 6 ساعت پس از 
پذیرش نوزاد   د  ر مقایسه با گروه کنترل د  ر حیطه های ""ظاهر و رفتار نوزاد  "" و""ارتباط با نوزاد  ان و وظیفه والد  ی"" 
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سیر کاهند  ه د  اشت) P=۰,۰۰1(. بین د  و گروه از نظر  نمره تنش بد  و پذیرش و ۲4 ساعت پس از پذیرش تفاوت 
معناد  ار آماری وجود   د  اشت)  P>۰,۰۰1(  که نشان د  هند  ه آن بود   که با گذشت زمان تنش د  ر گروه مد  اخله کاهش 
بیشتر از گروه کنترل د  ر هر چهار حیطه""صحنه و صد  اها"" و"" رفتار نوزاد   ""،"" ارتباط با نوزاد   و وظیفه والد  ی"" 
و ""رفتار کارکنان و ارتباط با آنان""   د  اشته است.  نتایج پژوهش نشان د  اد   که اجرای بسته های آماد  گی هنگام 

پذیرش نوزاد   د  ر بخش مراقبت ویژه نوزاد  ان می تواند   تنش ماد  ران را کاهش د  هد  . 
واژگان کلید ی:  بخش مراقبت ویژه نوزاد ان، تنش ماد ران ، ناهنجاری ماد رزاد ی قلب، نوزاد ان نارس
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تاثیر کالس های آموزش زایمان فیزیولوژیک بر نوع زایمان د  ر زنان 
بارد  ار مراجعه کنند  ه به بیمارستان بعثت سنند  ج د  ر سال 1396

سروه محمد  ی*،  آنیتا قادری*
serveh_mohmadi_2012@ yahoo.com

زایمان فیزیولوژیک به زایمان کم د  رد   غیرد  ارویی اطالق می شود   که با رعایت حریم ماد  ر و حد  اقل 
مد  اخالت زایمانی صورت می گیرد  . د  ر این شرایط، زایمان د  ر فضا و اتاقی انجام می شود   که ماد  ر 
احساس خوشایند  ی د  اشته و د  ر تمام مراحل، آزاد  ی عمل د  ارد  . استفاد  ه از روش های نوین زایمانی 
نظیر د  رمان غیرد  ارویی وحمایتی، با بهبود   جنبه های روانی و عاطفی زایمان می توانند   زایمان را به 
یک اتفاق خوشایند   و لذت بخش برای ماد  ر تبد  یل کرد  ه و با کاستن از شد  ت د  رد   و ترس، تمایل به 
سزارین انتخابی را کاهش می د  هند  . پژوهش حاضر به صورت مطالعه¬ی مد  اخله ای نیمه تجربی بود   
که بر روی 13۰ زن بارد  ار مراجعه کنند  ه به بلوک زایمان بیمارستان بعثت سنند  ج که جهت شرکت 
د  ر د  وره های آموزش زایمان فیزیولوژیک از تیرماه 95 تا شهریور ماه 96 مراجعه کرد  ه بود  ند   انجام 
شد  . هر یک از این ماد  ران پس از تکمیل پرسش نامه ی انتخاب روش زایمان تحت آموزش زایمان 
فیزیولوژیک د  ر 8 جلسه حضوری قرار گرفتند   و سپس پس از پایان د  وره آموزشی مجد  د  اً پرسش نامه 
ی انتخاب روش زایمان توسط ماد  ران تکمیل شد  . د  رنهایت نوع زایمان آن ها پی گیری شد  ، برای 
آنالیز د  اد  ه ها از آزمون های T-Test، Paierd – T-Test  χ۲ استفاد  ه شد   و نیز p>۰,۰5 به عنوان 
سطح معنی د  اری د  ر نظر گرفته شد  . مقایسه ای نمره¬ی کلی پرسش نامه ی نگرش به انتخاب روش 
زایمان، قبل وبعد   از آموزش زایمان فیزیولوژیک )N=13۰( نمره ی پرسش نامه ی نگرش به انتخاب 
روش زایمان انحراف معیار± میانگین P_ value )paired-T Test( نمره قبل از آموزش 18/153 
± 79/16 >۰۰1/۰ نمره بعد   از آموزش 68/166 ± 3۲/16 جد  ول فوق نشان می د  هد   که پس از 
آموزش نمره کسب شد  ه ی ماد  ران از پرسش نامه به طرز معنی د  اری افزایش یافته است. بد  ین معنی 
که قبل از آموزش نمرات نگرش ماد  ران د  ر سطح عد  م تفاوت بین  زایمان طبیعی و سزارین )نمره 
113/4 – 158/7(  بود  ه است ولی پس از آموزش میانگین  نمرات به سطح انتخاب روش زایمان 
طبیعی)نمره 158/8- ۲۰4( ارتقا پید  ا کرد  ه است. د  ر این مطالعه آموزش زایمان فیزیولوژیک بر نگرش 
ماد  ران بارد  ار د  ر انتخاب نوع زایمان موثر بود  . اما از آن جایی که افراد   مراجعه کنند  ه برای آموزش 
فیزیولوژیک از قبل زایمان طبیعی را به عنوان روش زایمان ایمن وبهتر انتخاب کرد  ه بود  ند  ، د  ر نتیجه 

این د  وره های آموزشی سبب ارتقای نگرش ماد  ران بارد  ار شرکت کنند  ه د  ر د  وره می شد  . 
واژگانكليدی: زایمان فیزیولوژیک، آموزش، بارد اری،زایمان طبیعی، سزارین

*گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی،دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
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بررسی نقش سلنیوم د ر پیشگیری از سرطان پستان 

عاطفه عظیمی
atefe.azimi.nk76@gmail.com

سرطان پستان د ومین سرطان شایع د ر زنان است . سلنیوم یک ریزمغذی آنتی اکسید ان بود ه که 
احتماال با تاثیر بر رونویسی و تاکثیر سلولی می تواند  نقش حفاظتی د ر برابر سرطان پستان د اشته 
باشد  . با توجه به شیوع سرطان پستان د ر کشور ما و خاصیت ضد  سرطانی سلنیوم، برآن شد یم تا 
رابطه بین این د و مولفه را بررسی کنیم .  این مطالعه مروری سیستماتیک با بررسی و جمع بند ی 
 pubmed  sid  scopus  مقاله های متعد د  از بانک های اطالعاتی و سایت های معتبر علمی
magiran  و موتور جستجوی  googlescholar  و علم نت و با کلید  واژه های سرطان سینه ، 
سلنیوم ، پیشگیری و معاد ل انگلیسی آنها طی  پنج سال گذشته انجام شد  . د ر این مطالعه از مقاالت 
توصیفی ، تحلیلی و مد اخله ای بهره گرفته شد ه است . بررسی ها نشان می د هند  که سلنیوم می 
تواند  د ر پیشگیری از سرطان پستان نقش د اشته باشد  و منجر به کاهش مرگ و میر د ر افراد  مبتال به 
این سرطان گرد د  . با افزایش سطح سرمی سلنیوم به میزان 1 واحد ، ریسک ابتال به سرطان سینه به 
میزان 7 د رصد  کاهش می یابد  . اکسید  سلنیوم می تواند  رشد  سلول های سرطانی را از طریق مرگ 
برنامه ریزی شد ه سلول مهار کند  .  با توجه به مطالعات بررسی شد ه ، سلنیوم یک عامل پیشگیری 
کنند ه و نیز د رمان کنند ه د ر سرطان پستان می باشد . سلنیوم با توجه به ویژگی های عملکرد ی خود  
میتواند  از پیشرفت بیماری و رشد  بیشتر سلول های سرطانی جلوگیری کند  . د ر نتیجه گنجاند ن این 

ماد ه طبیعی د ر رژیم غذایی افراد  توصیه می شود  . 
وازگانكليدی:سرطان سینه ، سلنیوم ، پیشگیری 
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بررسی ارتباط کیفیت زند  گی کاری و فرسود  گی شغلی ماماهای شاغل 
د  ر زایشگاههای شهر اصفهان 

نجمه ملک زاده*1  دکتر مژگان جانی قربان* 2   تهمینه دادخواه تهرانی*3   دکتر آرش 
نجیمی*4  سمیرا حافظی*5

mojganjanighorban@gmail.com

د  ر حال حاضر مسئله فرسود  گی شغلی جد  ی ترین و مهمترین مشکل د  ر سیستمهای بهد  اشتی 
و یکی از مولفه های روانشناختی مرتبط با سالمت زنان شاغل و خانواد  ه های آنان محسوب می 
شود  . ماماها یکی ازاعضای مهم تیم بهد  اشتی هستند   که به نوعی د  ر خط مقد  م ارائه خد  مات 
مراقبتهای بهد  اشتی قرار د  ارند   و جزء افراد   کلید  ی و مهم د  ر زمینه حفاظت از سالمت جامعه 
محسوب میشوند  . حرفه آنان حرفه پر تنشی است و د  ر اثر تنشهای زیاد   ،مزمن و مد  اوم مربوط 
اجتماعی  فرد  ی،  متعد  د    عوامل  با  شغلی  فرسود  گی  افتد  .  می  اتفاق  شغلی  فرسود  گی  آن  به 
،سازمانی و حرفه ای مرتبط است. شناخت عوامل مرتبط با فرسود  گی شغلی د  ر بین ماماها نقش 
بسزایی د  ر پیشگیری از بروز آن، ارتقاء سالمت روانی شاغلین این حرفه، خانواد  ه های آنان و نیز 
ارتقاء سطح کیفیت خد  مات ارائه شد  ه توسط آنان د  ارد  . لذا این مطالعه با هد  ف تعیین ارتباط 
بین کیفیت زند  گی کاری با فرسود  گی شغلی ماماهای شاغل د  ر زایشگاههای شهر اصفهان د  ر 
سال 1396 انجام شد  ه است.  این مطالعه یک پژوهش از نوع توصیفی همبستگی است که بر 
روی ۲8۲ نفر از ماماهای شاغل د  ر زایشگاههای همه بیمارستانهای شهر اصفهان انجام شد  ه 
است. نمونه گیری د  ر این مطالعه به روش سرشماری انجام شد  ه است. د  اد  ه های این مطالعه 
از طریق پرسشنامه فرسود  گی شغلی مسالش و کیفیت زند  گی کاری والتون جمع آوری شد  ه 
است. از ضریب همبستگی جزئی و آنالیز رگرسیون د  ر نرم افزار spss v۲۲  جهت تحلیل د  اد  ه 
ها استفاد  ه شد  ه است.   ضرائب همبستگی جزئی نشان د  اد   که میانگین نمره کل کیفیت زند  گی 
کاری با حیطه فرسود  گی هیجانی رابطه معکوس معنی د  ار د  ارد  ) p>۰/r  ۰۰1= ۰-/43  (. د  ر 
حیطه فرسود  گی هیجانی، تمام ابعاد   توانمند  ی ساختاری شامل پرد  اخت منصفانه کاری، محیط 
کاری ایمن و بهد  اشتی، توسعه قابلیت های انسانی، فرصت رشد   و امنیت مد  اوم، یکپارچگی و 
انسجام اجتماعی، فضای کلی زند  گی و وابستگی اجتماعی زند  گی کاری رابطه معکوس معنی 
 3 ؛   p>۰/r  ۰۰1= =p>۰/r  ۰۰1؛  36/-۰  اند  )p>۰/r  ۰۰1=۰-/35؛  48/-۰  د  اشته  د  ار 
 p>۰/r  ۰۰1= ۰-/3 ؛ p>۰/r  ۰۰1=۰-/41  ۰= ؛p/r  ۰۰1= ۰-/۲5 ؛ p=۰/r  ۰۰1=  ۰-/
.)  د  ر حیطه شخصیت زد  ایی، محیط کاری ایمن و بهد  اشتی رابطه معکوس معنی د  ار د  اشته 
است)p=۰/r  ۰۰3=۰-/۲1(. د  ر حیطه موفقیت فرد  ی، محیط کاری ایمن و بهد  اشتی و توسعه 
  r=۰/15  ؛  p=۰/r  ۰۰3= ۰/۲1  (  اند د  اشته  د  ار  معنی  مستقیم  رابطه  انسانی  های  قابلیت 
p=۰/۰4(. آنالیز رگرسیون خطی نشان د  اد   که ابعاد   کیفیت زند  گی کاری به ترتیب پیش بینی 
کنند  ه%۲8، %5 و %1۲ واریانس فرسود  گی شغلی د  ر حیطه های فرسود  گی هیجانی، شخصیت 
زد  ایی و موفقیت فرد  ی بود  ه اند  ) R۲= ۰/R۲ ،1۲= ۰/۰R۲= ،  ۰5/۲8( .   ارتقاء کیفیت زند  گی 
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1- دانشجوی کارشناسی مامایی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان، اصفهان ، ایران 

2- نویسنده مسئول : استادیار گروه مامایی و بهداشت باروری ،مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی ، 
مرکز تحقیقات سالمت زنان ، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان 

، ایران 
3-  مربی گروه مامایی و بهداشت باروری ،مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی ، مرکز تحقیقات سالمت 

زنان ، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان ، ایران 
4- استادیار گروه آموزش پزشکی، مرکز تحقیقات آموزش پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 

اصفهان ، ایران 
5- دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ، دانشکده پرستاری و مامایی، 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان ، ایران 

کاری ماماهای شاغل د  ر زایشگاه میتواند   زمینه کاهش فرسود  گی هیجانی و شخصیت زد  ایی و 
نیز موفقیت فرد  ی بیشتر آنها را د  ر محیطهای کاری فراهم آورد  . لذا به منظور کاهش فرسود  گی 

شغلی د  ر میان ماماهای شاغل بایستی شرایط محیطهای کاری را بهبود   د  اد  . 
کلید  واژگان:  کیفیت زند گی کاری، فرسود گی شغلی، ماما«
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بررسی شیوع هم وقوعی افسرد  گی و اختالل عملکرد   جنسی و عوامل 
مرتبط با آن د  ر زنان تحت پوشش مراکز خد  مات جامع سالمت روستایی 

شهرستان ساری 1397

راحله خادمی*1، سید حمزه حسینی*2، سید حمید شریف نیا*3 صغری خانی*4 
khademiraheleh@gmail.com

اختالل عملکرد  جنسی به عنوان اختالل د  ر میل، تحریک )برانگیختگي(، ارگاسم )اوج لذت جنسي( 
و د  رد   جنسـي تعریـف مي شود  ، کـه ناشـي از عوامـل چندگانـه آنـاتومیکي، فیزیولـوژیکي، طبي و 
روانشناختي است و مي تواند   سـبب نـاراحتي شـدید د  ر فـرد   شده و بر کیفیت زندگي و ارتباطـات 
بـینفـرد  ي تأثیرگـذار باشـد. افسرد  گی از شایع ترین اختالالت روانی بزرگساالن می باشد   که خلق 
افسرد  ه و فقد  ان عالقه یا عد  م احساس لذت، از عالئم آن به شمار می رود  . اختالالت عملکرد   جنسی و 
اختالالت خلقی هر د  و، شیوع بسیار باالیی د  ارند   و هم وقوعی بین آنها گزرش شد  ه است. این مطالعه با 
هد  ف تعیین شیوع هم وقوعی افسرد  گی و اختالل عملکرد   جنسی و عوامل مرتبط با آن د  ر زنان تحت 
پوشش مراکز خد  مات جامع سالمت روستایی شهرستان ساری انجام شد  . د  ر این مطالعه توصیفی-

تحلیلی، 8۲6 نفر از زنان همسرد  ار 49-15 ساله روستایی شهرستان ساری به روش نمونه گیری 
تصاد  فی د  ر سال 1397 مورد   مطالعه قرار گرفتند   و پس از د  اشتن معیار ورود   به مطالعه پرسشنامه 
های اطالعات جمعیتی و باروری، افسرد  گی بک و اختالل عملکرد   جنسی زنان )FSFI( د  ر اختیار 
آنها قرار د  اد  ه شد   تا تکمیل نمایند  . نتایج مطالعه نشان د  اد   هم وقوعی افسرد  گی و اختالل عملکرد   
جنسی د  ر زنان روستایی شهرستان ساری  18 د  رصد   بود  . همچنین نتایج مد  ل رگرسیون لوجستیک 
چند  گانه نشان د  اد   افراد  ی که سابقه ازد  واج به اجبار د  اشتند  ، افزایش هر یک سطح تحصیالت باالتر 
همسر، ند  اشتن وسیله نقلیه، عد  م سابقه افسرد  گی و عد  م ابتال به عفونت واژینال به عنوان متغیرهای 
حمایتی موجب کاهش د  ر هم وقوعی افسرد  گی و اختالل عملکرد   جنسی محسوب می شوند  . از طرفی 
د  یگر ند  اشتن اتاق خواب خصوصی، سابقه ابتال به بیماری اعصاب و روان و عد  م سابقه ابتال به بیماری 
مزمن نسبت به ابتال به د  یابت و د  ر نهایت مصرف نکرد  ن د  اروهای ضد   افسرد  گی موجب افزایش عد  م 
هم وقوعی افسرد  گی و اختالل عملکرد   جنسی می شود  .  نزد  یک به یک پنجم زنان متاهل روستایی 
شهرستان ساری بطور همزمان به افسرد  گی و اختالل عملکرد   جنسی مبتال بود  ند  . به د  رمانگران و 
ارائه د  هند  گان خد  مات سالمت پیشنهاد   می شود   اگر مراجعی با هریک از این د  و اختالل )افسرد  گی یا 
اختالل عملکرد   جنسی( د  اشتند   د  رباره اختالل د  یگر نیز بررسی د  قیق صورت گرفته و د  رمان مناسب 
ارائه شود  . د  ر ضمن جهت ارائه برنامه د  رمانی، به عوامل مرتبط با هم وقوعی این د  و اختالل نیز توجه 

شود  .  
واژگانكليدی: عملکرد  جنسی، اختالل عملکرد  جنسی، افسرد گی، هم وقوعی، زنان روستایی

1- کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه، دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران، ساری، ایران 
2- استاد، گروه روانپزشکی، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران، ساری، ایران
3- استادیار، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
4- دانشیار، گروه بهداشت باروری و مامایی، مرکز تحقیقات سالمت جنسی و باروری، دانشگاه 
علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران 
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بررسی انواع  خطاهای شایع د   ر مامایی 

لیال اسد ی*1 محد ثه مطهری نژاد*2، بهجت خرسند ی*2
asadi.midwife@gmail.com

مامایی یکی از حرفه های پرمخاطره ای است و اهمیت این حرفه و تاثیر آن بر سالمتی زنان و نوزاد   ان 
و به تبع آن بر جامعه، بر کسی پوشید   ه نیست. اشتباهات بالینی این حرفه می تواند    سالمتي بیماران 
را به طور جد   ي به خطر بیاند   ازد    و یا حتی باعث کاهش اعتماد    بیماران نسبت به کاد   ر بهد   اشتی و 
د   رمانی شود   . شناسایی انواع خطاهای بالینی می تواند    به برنامه ریزان بهد   اشتی و خد   مت د   هند   گان 
سالمتی برای جلوگیری از ایجاد    آن کمک کند   . لذا این مطالعه با هد   ف مرور انواع انواع  خطاهای شایع 
 cochranelibrary، PubMed، د   ر مامایی انجام شد   ه است. با بررسی د   ر پایگاه های اطالعاتی
Web of Science، Scopus، Goole Scholar و Proquest با استفاد   ه از کلید    واژه های 
فارسی خطاهای مامایی، اشتباهات بالینی، د   ر مقاالت انگلیسی زبان د   ه سال اخیر)۲۰۰8-۲۰18) 
مورد    بررسی قرار گرفت.  نتایج پژهش نشان می د   هد    که بیشتر اشتباهات شامل اشتباهات عملکرد   ی، 
بی توجهی به پروتکل های کشوری، سهل انگاری د   ر انجام کارها بود    و بیشتر خطاها د   ر شیفت های 
عصر اتفاق می افتاد   . لذا پیشنهاد    می شود    جلسات آموزشی د   ر بالین با تمرکز بیشتر صورت گیرد    و 
از شیفت های زیاد    و سنگین و بد   ون وقفه پرسنل که گاها برای جبران غیبت سایر همکاران صورت 
می گیرد    اجتناب شود   . پیشنهاد    می شود    جلسات آموزشی د   ر بالین با تمرکز بیشتر صورت گیرد    و 
از شیفت های زیاد    و سنگین و بد   ون وقفه پرسنل که گاها برای جبران غیبت سایر همکاران صورت 

می گیرد    اجتناب شود   .
واژگانكليدی: خطا، مامایی، بالین

1- دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه مامایی و 
بهداشت باروری، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

1- مرکز تحقیقات بهداشت باروری و مشاوره در مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه 
علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.

2- کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه مامایی و بهداشت باروری، 
دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
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 )PCOS( بررسی فاکتورهای تغذیه ای موثر بر سند  رم تخمد  ان پلی کیستیک

لیال اسد ی*1 محد ثه مطهری نژاد*2، بهجت خرسند ی*2
asadi.midwife@gmail.com

PCO یکی از شایع ترین اختالل اند  وکرین د  ر زنان می باشد  . با وجود   اینکه علت اصلی این اختالل 
تاکنون ناشناخته ماند  ه است اما مطالعات ارتباط بین تغذیه، فعالیت فیزیکی و سیگار را با این سند  رم 
مطرح کرد  ه اند  . لذا هد  ف از این مطالعه بررسی فاکتورهای تغذیه ای موثر بر سند  رم تخمد  ان پلی 
 Goole و PubMed، Web of Science می باشد  . د  ر پایگاه های اطالعاتی )PCOS( کیستیک
Scholar با استفاد  ه از کلید   واژه های nutrition Diet PCOS PCOM د  ر مقاالت فارسی و 
انگلیسی د  ر د  ه سال اخیر)۲۰19-۲۰۰9) مورد   بررسی قرار گرفت و د  ر نهایت گزارش ۲9 مقاله 
تحلیل شد  . مطالعات نشان د  اد   که رژیم کم گلیسمی )تاثیر بر مقاومت به انسولین و کاهش خطر 
ابتال به بیماری های قلبی عروقی، د  یابت نوع ۲، مقاومت به انسولین و سند  رم متابولیک، و همچنین 
کاهش خطر ابتال به سرطان آند  ومتر، پستان و تخمد  ان(، چربی اشباع کم و ترانس )رژیم های حاوی 
اسید  های چرب و اسید  های چرب اشباع نشد  ه با امگا 3 با پیوند   د  وگانه ممکن است بسیاری از عوامل 
خطر را برای اختالالت متابولیکی د  ر زنان مبتال به PCOS کاهش د  هد  (، ویتامین D )کمبود   ویتامین 
D بر پاتوژنز مقاومت به انسولین و PCOS تاثیر می گذارد  / کاهش معنی د  اری د  ر تستوسترون کل 
hs-( باال با حساسیت  پروتئین واکنش پذیر  )FAI(، هیرسوتیسم و  آزاد    آند  روژن  )TT(، شاخص 

CRP((( رژیم DASH  - رژیم های غذایی برای توقف فشار خون باال - )کاهش میزان انسولین سرم، 
hs-CRP و وزن و د  ور لگن افراد  (، مکمل منیزیم، روی )کاهش معنی د  ار hs-CRP( و کروم )کاهش 
تستسترون آزاد   و میزان انسولین ناشتا( بر عالئم و عوارض ناشی از PCO موثر هستند  . الزم به ذکر 
است د  ر اکثر مطالعات مکمل ها و رژیم های د  اد  ه شد  ه حد  اقل به مد  ت 1۲ هفته مد  اخله بود  ه اند  . 
همچنین نشان د  اد  ه شد   که تغذیه و فعالیت فیزیکی اثرات هم افزایی بر کاهش عالئم و عوامل خطر 
د  ارد  . مطالعات نشان می د  هد   که تغذیه می تواند   د  ر جلوگیری و د  رمان سند  رم تخمد  ان پلی کیستیک 
موثر باشد  . تغذیه مناسب می تواند   هم بر عالئم و هم بر عوامل خطر این سند  رم تأثیر بگذارد  . د  ر نتیجه 
رژیم مناسب تغذیه ای و د  ر صورت کمبود   برخی مواد   مشاوره تغذیه را جهت بهبود   و ارتقای سالمت 

زنان پیشنهاد   می کنیم. 
PCO ،وازگانكليدی: تغذیه، رژیم غذایی، سند رم تخمد ان پلی کیستیک

1- دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه مامایی و 
بهداشت باروری، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
1- مرکز تحقیقات بهداشت باروری و مشاوره در مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه 
علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.
2- کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه مامایی و بهداشت باروری، 
دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
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و  استرس  اضطراب،  بر  بتر  مد  ل  اساس  بر  مشاوره  تاثیر  بررسی  
افسرد  گی زنان مبتال به اختالل عملکرد   جنسی د  ر د  وران پس از زایمان

فرزانه کریمی*1 ، دکتر راحله بابازاده*2 ، دکتر رباب لطیف نژاد رودسری*3 ، دکتر نگار 
اصغری پور* 4، دکتر حبیب الله اسماعیلی*5 

karimifr941@mums.ac.ir

اختالل د  ر رابطه زناشویی یک عامل خطر ساز برای افسرد  گی پس از زایمان است.  هد  ف این مطالعه   
بررسی  تاثیر مشاوره بر اساس مد  ل بتر بر اضطراب، استرس و افسرد  گی زنان مبتال به اختالل عملکرد   
جنسی د  ر د  وران پس از زایمان  می باشد  . این کارآزمایی بالینی د  و گروهه تصاد  فی د  ر سال 96 بر 
روی 8۰ زن طی د  وره 4 هفته تا 6 ماه پس از زایمان انجام شد  . شرکت کنند  گان به د  و گروه د  ریافت 
کنند  ه مراقبت روتین )گروه کنترل( و مشاوره )گروه مد  اخله( تقسیم شد  ند  . گروه مد  اخله د  ر د  و جلسه 
مشاوره )یک جلسه د  ر هفته( شرکت کرد  ند  . ابزار پژوهش پرسشنامه اطالعات د  موگرافیک و باروری، 
شاخص عملکرد   جنسی زنان )FSFI( و DASS-۲1 بود  . پرسشنامه عملکرد   جنسی و د  اس-۲1 زنان 
قبل از مد  اخله و 4 هفته بعد   از آخرین جلسه بررسی شد  . تجزیه و تحلیل د  اد  ه ها با استفاد  ه از نرم 
 .۰5/۰<P  مستقل، تست زوجی، رگرسیون خطی و من ویتنی انجام شد t ۲4( و آزمون( SPSS افزار
میانگین سن زنان د  ر گروه بتر۲8/7 و د  ر گروه کنترل 3۲/6 بود  . میانگین و انحراف معیار نمره کل 
DASS-۲1 د  ر گروه کنترل 9/5±9/1 و 4 هفته بعد   5/1±8/7 بود   و د  ر گروه بتر 7/5 ±8/4  و 4 هفته 
بعد   از مد  اخله 3/1± 3/5 بود  . آزمون من ویتنی این تفاوت را معناد  ار نشان د  اد   )۰P/۰۲8=(. نتایج 
رگرسیون نشان د  اد   که نمره کل عملکرد   جنسی با ضریب ۰/3۰- اثر منفی و معنی د  ار بر نمره کل 
د  اس-۲1 د  ارد   )P>۰/۰۰1(. مد  ل مشاوره بتر د  ر کاهش اضطراب و استرس پس از زایمان اثربخش 

است.
واژگانكليدي: استرس، اضطراب، افسرد گی، عملکرد  جنسی، مد ل بتر

 
1- کارشناس ارشد مامایی، گروه مامایی، دانشکده پزشکی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد 

اسالمی، بیرجند، ایران
2-  دکتری تخصص بهداشت باروری، استادیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی مشهد، 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
3- دکتری تخصصی بهداشت باروری، استاد گروه مامایی، مرکز تحقیقات ایمنی بیمار، دانشکده 

پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
4- دکتری روانشناسی بالینی، استادیار روانشناسی بالینی، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم 

رفتاری بیمارستان ابن سینا، دانشکده علوم پزشکی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
5- دکتری تخصصی آمار، استاد گروه آمار و اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات مدیریت و عوامل 

اجتماعی موثر بر سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
* نویسنده مسئول: فرزانه کریمی، کارشناس ارشد مامایی، گروه مامایی، دانشکده پزشکی، 

واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسالمی، بیرجند، ایران
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تاثیر مشاوره مامایی مبتنی بر رویکرد  گمبل بر افسرد گی، اضطراب و 
اختالل استرس پس از ترومای زایمان تروماتیک د ر زنان نخست بارد ار

الهام جعفری
elhamdjafari@gmail.com

د وران بارد اری و زایمان از مراحل تکاملی د ر زند گی هر زنی است که میتواند  سبب شکوفا شد ن 
 midwifery led تاثیر مشاوره از پژوهش حاضر، تعیین  احساسات و هیجانات وی شود . هد ف 
counseling بر افسرد گی، اضطراب و اختالل استرس پس از ترومای زایمان تروماتیک د ر زنان 
نخست بارد ار بود . از ۲7۰ نفر 9۰ زن نخست بارد ار واجد  شرایط د ر سه ماهه سوم با تشخیص زایمان 
براساس  مطالعه شد ه،  وارد   آسان  گیری  نمونه  روش  به   ،A DSM-V معیار  اساس  بر  تروماتیک 
معیارهای ورود  و تخصیص تصاد فی بلوکه به د و گروه مد اخله )45 نفر( و کنترل )45 نفر( تقسیم 
شد ند . د و جلسه مشاوره بر اساس رویکرد  گمبل، طی7۲ ساعت اول پس از زایمان و چهار الی شش 
هفته بعد  زایمان د ر گروه مد اخله انجام شد . گروه کنترل، مراقبت های روتین را د ریافت نمود ند . 
ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های افسرد گی اد ینبورگ، اضطراب هامیلتون و اختالل استرس پس 
از تروما بود  که طی7۲ ساعت، چهار الی شش هفته و سه ماه پس از زایمان توسط هر د و گروه 
مد اخله و کنترل تکمیل شد .  د ر مقاطع زمانی چهار الی شش هفته )P>۰/۰۰1( و سه ماه پس از 
زایمان )P>۰/۰۰1( افسرد گی کاهش یافت. میزان کاهش د ر گروه مد اخله بیش از گروه کنترل بود . 
همچنین اضطراب و اختالل استرس پس از تروما د ر گروه مد اخله د ر مقاطع زمانی چهار الی شش 
هفته )P>۰/۰۰1( و سه ماه پس از زایمان )P>۰/۰۰1( به طور معنی د اری کمتر از گروه کنترل 
بود .";"midwifery led counseling  می تواند  برای ماد رانی که زایمان تروماتیک رانجربه کرد ه 

اند  د ر کاهش پیامد های روانی ناشی از زایمان و ارتقاء سطح سالمت ماد ران موثر باشد .
واژگانكليدي: مشاوره، مامایی، زایمان تروماتیک، اختالل استرس پس از تروما
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بررسی نتایج غربالگری و تشخیص زود  هنگام سرطان سرویکس 
د  رزنان مراقبت شد  ه استان گلستان 

 فاطمه عرب عامری*1، فاطمه محمدیون*2 ، مهتاب کیاء*3، خدیجه کردی*4  
fn.arabameri@gmail.com

سرطان د  هانه رحم چهارمین سرطان شایع د  ر زنان جهان است و رتبه هفتم د  ر کل سرطانهای زنان را 
د  ارد  .  هد  ف از غربالگری سرطان سرویکس تشخیص ضایعات پیش تهاجمی وکاهش خطرمرگ ومیر 
ناشی ازاین بیماری می باشد  .یکی ازرایج ترین روشهای غربالگری وتشخیص زود  رس ضایعات پیش 
تهاجمی آزمایش پاپ اسمیر است . آزمون غربالگری پاپ اسمیر روشی موثر، ارزان، بد  ون د  رد   و بی 
خطر است . این مطالعه با هد  ف سنجش غربالگری وشناسایی سرطان سرویکس د  رزنان 3۰-59سال 
)میانسال(استان گلستان صورت گرفته است.  مطالعه به روش توصیفی تحلیلی بر روی 84۲61 نفر  
زن مراقبت شد  ه د  رسال 1397 د  ر مراکز شهری و روستایی استان گلستان صورت گرفته است. ابزار کار 
فرم خد  مات نوین سالمت باروری  وزارت بهد  اشت د  رمان و آموزش پزشکی بود  ه است که  53344زن 
د  ر مناطق روستایی و 3۰917نفر زن د  ر مناطق شهری با توجه به ابزار مذکور توسط ماما مراقبت 
شد  ند  و سپس اطالعات جمع آوری شد  ه از فرم مراقبتی مورد   تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ازکل زنان 
مراقبت شد  ه توسط ماما ها )%۰.67( د  رتکمیل فرم سابقه سرطان یا ضایعات پیش بد  خیم سرویکس  
د  اشته اند   و از14۲7۲ تعد  اد   پاپ اسمیر انجام وثبت شد  ه ،نتایج به شرح ذیل می باشد  :  )94.54%(

طبیعی  )%5.۰1(کد  1)التهاب( )%۰.۲7(کد   ۲)ASCUS( ،)۰.16%(کد   3)HSIL-LSIL…..(  همچنین 
ازکل زنان مراقبت شد  ه برای  614 نفرآزمایش  HPVانجام وثبت شد  ه که نتایج به شرح ذیل می 
باشد  : نتیجه تست منفی )%7۰.19( ، مثبت ازنظر ژنوتیپ 16 یا 18)%۲9.64(  با توجه به  روند   رو به 
افزایش سرطان سرویکس ، قابل پیشگیری بود  ن با پاپ اسمیر به عنوان تست غربالگری و تشخیص 
زود  هنگام تغییرات نئوپالزی سلولهای د  هانه رحم ، عد  م تمایل زنان به انجام معاینه ژنیکولوژی و انجام 
آزمایش پاپ اسمیر د  رکنار باالبود  ن هزینه آزمایشات، روند   غربالگری سرطان سرویکس نامطلوب 
می باشد  . حساس سازی و ارتقاءآگاهی ارائه د  هند  گان خد  مت ،آموزش وآگاه سازی زنان د  رخصوص 
علل ابتال به این سرطان ، روشهای شناسایی ود  رمان وپیگیری موارد   مشکوک د  رغربالگری ، افزایش 
د  سترسی به خد  مات سطح ۲ اعم از نیروی انسانی متخصص ، تجهیز آزمایشگاههای بخش د  ولتی  
برای بررسی نمونه های پاپ اسمیر وتسهیل تشخیص قطعی موارد   مشکوک به سرطان سرویکس 

موارد  ی هستند   که می توانند   د  رامر شناسایی و غربالگری سرطان سرویکس موثر باشد  .
كليدواژگان: غربالگری، پاپ اسمیر، سرطان سرویکس  

1. پزشک عمومی،MPHسالمت سالمندان، دانشگاه علوم پزشکی گلستان ، گرگان
2.کارشناس مامایی ،  دانشگاه علوم پزشکی گلستان ، گرگان
3.کارشناس مامایی،دانشگاه علوم پزشکی گلستان ، گرگان

4. پزشک عمومی،MPHسالمت باروری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان ، گرگان
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بررسی تأثیر مشاوره گروهی بر رفتارهاي ارتقاد هند ه سالمت زنان میانسال 
مراجعه کنند ه به مراکز بهد اشتی – د رمانی حاشیه شهر ارومیه

مرضيه ابراهيمي* 1، نسيم طلوعي کشتيبان* 2، فاطمه مقدم تبريزي *3سیامک شیخی*4
mebrahimi11@yahoo.com 

رفتارهاي ارتقاء د هند ه سالمت یکي از معیارهاي عمد ه تعیین کنند ه سالمت میباشند  و از طرفي د ر زنان میانساالن، 
تأثیر بالقوهاي د ر پیشبرد  سالمتي و کیفیت زند گي آنان د اشته و به همان نسبت موجب کاهش هزینه هاي مربوط به 
مراقبتهاي بهد اشتي خواهد  شد  لذا این مطالعه با هد ف تعیین تأثیر مشاوره گروهي بر رفتارهاي ارتقا د هند ه سالمتي 
زنان میانسال مراجعه کنند ه به مراکز بهد اشتي حاشیه شهر ارومیه د ر سال 1397 انجام شد . این مطالعه کارآزمایي 
شاهد  د ار تصاد في شد ه بر روي 9۰ نفر از زنان میانسال مراجعه کنند ه به مراکز بهد اشتي حاشیه شهر ارومیه که به 
صورت  تصاد في د ر د و گروه مورد  ) 45 نفر( و شاهد  ) 45 نفر( قرار گرفتند ، انجام شد . ابزاار گرد  اوری اطالعات شامل 
پرسشنامه د موگرافیک و پرسشنامه استاند ارد  ۲ 6۰ د قیقهاي مشاوره گروهي د ریافت نمود ند  و افراد  گروه کنترل از 
مراقبتهاي - بود  که قبل و بعد  از مد اخله د ر د و گروه تکمیل گرد ید . گروه مد اخله د ر 6 جلسه 9۰ د قیقه ای شرکت 
 spss یافتند  و گروه کنترل از مراقبتهای معمول برخورد ار شد ند . تجزیه وتحلیل د اد ه ها با استفاد ه از نرم افزار آماري
نسخه ۲۰ ( معنید ار د ر نظر گرفته شد . قبل از مد اخله د و گروه کنترل و مد اخله ازنظر میانگین نمره ها همسان 
بود ند . اما پس از مد اخله میانگین نمره رفتارهاي ارتقاء د هند ه سالمت )تغذیه، . ورزش، مسئولیت پذیري، مد یریت 
استرس، حمایت بین فرد ي و خود  شکوفایي( د ر گروه مد اخله بهطور معني د اري باالتر از گروه کنترل بود ۰۰1نتایج 
مطالعه نشان د اد  مشاوره گروهي میتواند  به عنوان روش مناسب براي ارتقاء رفتارهاي ارتقاء د هند ه سالمت د ر زنان 

میانسال بکار رود .
 واژگانكليدي:مشاوره گروهي، رفتارهاي ارتقاء د هند ه سالمت، زنان میانسال، حاشیه نشین

1- هیات علمی گروه مامايي دانشکده پرستاري و مامايي اروميه، دانشگاه علوم پزشکي اروميه، 
و دانشجوی دکتری بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی تهران
2 - دانشجوي کارشناسي ارشد مشاوره در مامایی دانشکده پرستاري و مامايي اروميه، دانشگاه 
علوم پزشکي اروميه، ايران 3- دانشيار گروه مامايي دانشکده پرستاري و مامايي اروميه، 
دانشگاه علوم پزشکي اروميه، اروميه، ايران
4-کارشناس امار، دانشگاه علوم پزشکي اروميه، اروميه، ايران
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 مقابله با نارسایی اولیه تخمد  ان د  ر زنان ایرانی

سمیرا گلعذار*1، زهره کشاورز*2، فهیمه رمضانی تهرانی*3، عباس عبادی*4 
   golezar80@yahoo.com 

نارسایی اولیه تخمد  ان بعنوان یائسگی قبل از 4۰ سالگی تعریف می شود  . زنان مبتال عالوه بر عوارض 
جسمانی مرتبط با یائسگی، با مشکالت روانی اجتماعی بسیاری مواجه هستند   که می تواند   کیفیت 
زند  گی آنها را کاهش د  هد   می شود  . هد  ف از این مطالعه بررسی چگونگی مقابله زنان ایرانی با نارسایی 
اولیه تخمد  ان بود  . .  این مطالعه کیفی با استفاد  ه از مصاحبه عمیق انفراد  ی نیمه ساختار یافته با 16 
نفر از زنان د  ارای نارسایی اولیه تخمد  ان که بصورت نمونه گیری مبتنی برهد  ف انتخاب گرد  ید  ند  ، انجام 
شد   و سپس مصاحبه ها با روش تحلیل محتوا با رویکرد   قرارد  اد  ی مورد   تجزیه و تحلیل قرار گرفتند  .  
چگونگی مقابله زنان با نارسایی اولیه تخمد  ان د  ر چهار طبقه اصلی تاب آوری )تطابق با زند  گی، معنویت، 
رشد   پس از سانحه و کسب اطالعات(؛ نگرش نسبت به بیماری )باورهای غلط و مثبت اند  یشی(؛ تالش 
برای مد  یریت سالمتی )اصالح شیوه زند  گی،کاستن خطر، راهکارهای پیشگیرانه و ماد  ری غیرژنتیکی(؛ 
و جستجوی حمایت )همسر، خانواد  ه، د  وستان، تیم د  رمانی و د  ولت( د  سته بند  ی شد  .  بر اساس نتایج 
این مطالعه، نیاز مبرمی به ارتباط موثر و حمایتی، ارائه اطالعات د  قیق و خد  مات مشاوره ای به این 
د  سته از زنان از سوی د  رمانگران احساس می شود  . همچنین ایجاد   پایگاه های اینترنتی جهت ارائه 
اطالعات صحیح و تشکیل گروه های حمایتی مجازی به تطابق این افراد   کمک می کند  . د  ر کنار 
اینها د  ولت می تواند   با پوشش بیمه ای خد  مات  سالمت باروری راه سازگاری را بر آنان هموار سازد  .                                                                                                                                          

واژگانكليدی:مقابله، نارسایی اولیه تخمد ان، مطالعه کیفی      
          

 

1-  دکترای تخصصی سالمت باروری، کمیته پژوهشی دانشجویان، دانشکده پرستاری و 
مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2- دانشیار، مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری، گروه مامایی و بهداشت باروری، 
دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران 

3- استاد تمام، مركز تحقيقات آندوكرينولوژي توليدمثل، پژوهشكده ي علوم غدد درون ريز 
و متابوليسم، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ایران 

4-  استاد تمام، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، انستیتو سبک زندگی، دانشکده پرستاری، 
دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله )عج(، تهران، ایران



سالمت زنان و خانواده ) زنان و مامایی(104
گرایم داشت روز میل ازدواج
10 تا 12 مرداد 1398

مقاله ارایه شده به صورت پوستر

بررسی رضایت از فرزند آوری د ر زنان د ر انتهای سنین باروری 
وعوامل مرتبط با آن

اعظم باقری
  Asambagheri@yahoo.com

افت شاخص باروری کلی د ر کشور ایران یکی از چالشهای جمعیتی و مرتبط با سالمت باروری د ر 
سالهای اخیر میباشد . برنامه ریزی جهت تغییر روند  کاهشی آن می تواند  هرم سنی آیند ه کشور را 
از تهد ید ات جد ی مصون د ارد . عوامل متعد د ی بر فرزند  آوری زنان د ر جوامع موثر می باشد  لذا با 
توجه به اهمیت روزافزون این شاخص مهم مطالعه ای با هد ف بررسی رضایت از وضعیت فرزند آوری 
و عوامل مرتبط با آن د ر زنانی که د ر سالهای انتهای باروری هستند  انجام شد  تا نتایج آن به عنوان 
الگوی خوبی جهت اصالح برنامه های مرتبط با فرزند  آوری د ر زنان جوان جامعه فراهم آورد  .  این 
پژوهش یک مطالعه ی توصیفی-مقطعی است. جامعه نمونه زنان تحت پوشش مراکز بهد اشتی د رمانی 
شهرستان کاشان بود . ۲91 زن ایرانی که بیشتر از 35 سال سن د اشتند ، هنوز یائسه نشد ه بود ند ، 
مبتال به بیماریهای عصبی یا روانی نبود ه، بعلت بیماری مورد  هیسترکتومی قرار نگرفته وتمایل به 
حضور د ر مطالعه د اشتند ، به صورت تصاد فی به عنوان نمونه انتخاب شد ند  .ابزار جمع آوری اطالعات 
پرسشنامه ی پژوهشگر ساخته بود  که مشتمل بر مشخصات د موگرافیک، وضعیت فرزند آوری و عوامل 
مرتبط با آن را می¬سنجید . روش گرد آوری اطالعات تکمیل پرسشنامه توسط نمونه بود . د ر صورتی 
که فرد ی مشکلی برای پر کرد ن پرسشنامه توسط خود ش د اشت پرسشنامه توسط پژوهشگر تکمیل 
می¬گرد ید  .پس از جمع آوری اطالعات با استفاد ه ازآزمون های توصیفی و مقایسه ای و با کمک 
نرم افزار spss۲1 تجزیه و تحلیل انجام شد . براساس نتایج مطالعه میانگین سنی زنان تحت مطالعه( 
47.48 ) و د ر محد ود ه سنی 38 تا 56 سال بود  . اکثریت آنان د ارای تحصیالت ابتد ایی )34.4 %( و 
اکثریت همسران آنها د ارای تحصیالت د یپلم)۲7.8 %( بود ند . بیشتر آن ها وضعیت اقتصاد ی متوسط 
)64.3 %( د اشته و د ر مناطق شهری)%9۲.8( ساکن بود ند . اکثریت زنان خانه د ار)%68.7( و شغل 
همسرانشان آزاد  )43.3 %( بود .   49.۲ د رصد  از آنان د ارای سه فرزند  و بیشتر بود ند . اکثریت د ارای 
هر د و جنس د ختر و پسر بود ند )61.۲ د رصد ( ، به روش طبیعی زایمان کرد ه بود ند )6۰.8 د رصد ( 
و بیش از یک سوم زنان سابقه بارد اری ناخواسته د اشتند . نتایج نشان د اد  که 46.7 د رصد  از آنان از 
تعد اد  فرزند انشان رضایت کامل د اشتند  و بقیه ناراضی و تا حد ود ی راضی بود ند . بر اساس نتایج میزان 
رضایت از فرزند  آوری بر حسب تعد اد  فرزند ان)p=۰.۰۰( ، جنسیت فرزند ان)p=۰.۰۰۲( و شغل زن 
)p=۰.۰۰8( تفاوت معنی د ار آماری نشان د اد  و د ر زنان با فرزند  بیشتر از 3 و 4 ، د ارای هر د و جنس 
د ختر و پسر و زنان کارمند  رضایت بیشتری از وضعیت فرزند  آوری وجود  د اشت. رضایت زنان بر 
حسب وضعیت اقتصاد ی، نوع زایمان، سابقه بارد اری ناخواسته، وضعیت بیماری و انجام سقط نفاوت 
چند انی ند اشت.  با توجه به نتایج مطالعه و نارضایتی اکثر زنان از وضعیت فرزند  آوری خود  پیشنهاد  
می شود  از الگوهای علمی جهت مشاوره فرزند آوری د ر زنان د ارای فرزند ان کمتر و غیر همجنس د ر 
سنینی که هنوز فرصت باروری باقیست اقد ام شود  تا کیفیت و رضایت از زند گی د ر سالهای آیند ه 

تامین و شاخص مهم باروری کلی جامعه اصالح گرد د .
 واژگانكليدي:فرزند آوری ، 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*1
  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.
Key words: Similarities,differences,breast cancer,male,female”
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نشد ه: ریزی  برنامه  بارد اری  از  پیشگیری  د ر  آموزشی  مد اخالت 
 مرور سیستماتیک

ند ا نیک خصال1* رقیه نوری زاد ه2* عصمت مهرابی3*
Nikkhesal169@gmail.com

به د لیل پیش بینی های سازمان بهد اشت جهانی مبنی بر افزایش جمعیت جهانی و د ر پی آن بارد اری 
ها بخصوص بارد اری های ناخواسته و به د نبال آن ها سقط های غیر قانونی ، د ر مطالعه حاضر به 
روش مرور سیستماتیک به بررسی انواع شیوه های مد اخالتی موثر بکار گرفته شد ه د ر مطالعات 
مختلف به منظور پیشگیری از بارد اری ناخواسته پرد اخته شد . جستجوی گسترد ه مقاالت و مطالعات 
 Google Scholar,و بررسی شواهد  با استفاد ه از معیارهای ورود  و خروج د ر پایگاه¬های الکترونیکی
Cochran Library,,SID Magiran, Web of Science, Scopus Pubmed  از نظر وجود  
کارآزمایی های بالینی که د ر بین سالهای 199۰ تا ۲۰18  د ر میان زنان انجام یافته بود ند ، جستجو 
شد ند . برای ارزیابی کیفیت مطالعات از ابزار کوکران ویژه مقاالت کارازمایی استفاد ه شد  و د ر نهایت 
با توجه به معیارهای ورود  از میان 1۲3 مطالعه 13 مطالعه جهت مرور نظام مند  انتخاب گرد ید ند . 
براساس یافته های گزارش شد ه د ر مرور مقاالت مرتبط، مد اخالت به منظور کاهش بارد اری¬های 
برنامه ریزی نشد ه بد ین صورت طبقه بند ی می شوند : مد اخالت با تمرکز بر روش های پیشگیری از 
بارد اری، مد اخالت با توجه به تاثیر آموزش ها شامل آموزش بهد اشت، مشاوره های فرد ی و گروهی ، 
مد اخالت چند گانه که شامل ترکیبی از مد اخالت با تمرکز بر ارتقاء روش های پیشگیری از بارد اری 
و آموزش ها. براساس شواهد  موجود  د ر این مرور نظام مند  جهت کاهش بارد اری های برنامه ریزی 
نشد ه ، استفاد ه همزمان از مد اخالت آموزشی و پیشگیرانه د ر قالب مد اخالت چند گانه موثر بود ه و 
الزم است حمایت جهت ساختن بستر مناسب، زیرساخت ها و منابع برای موفقیت این مد اخالت د ر 

زنان انجام گیرد . 
واژگانكليدي:بارد اری برنامه ریزی نشد ه، بارد اری ناخواسته، مد اخالت آموزشی

1-  کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده مامایی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
2- دکترای بهداشت باروری، هیات علمی دانشکده مامایی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
3- دکترای بهداشت باروری، هیات علمی دانشکده مامایی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
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پیش گویی کنند ه های تصمیم به سقط بارد اری برنامه ریزی نشد ه د ر زنان

ند  ا نیک خصال1* رقیه نوری زاد  ه2* عصمت مهرابی3*
Nikkhesal169@gmail.com

باروری  زنان سنین  های مهم  را جزء چالش  ریزی نشد ه  برنامه  بارد اری  بهد اشت جهانی  سازمان 
معرفی کرد ه است و با توجه به شیوع باالی آن شناسایی عوامل پیش گویی کنند ه تصمیم به عد م 
 Sequential تد اوم بارد اری ضروری می باشد . این مطالعه از نوع آیند ه نگر به روش  نمونه¬گیری
sampling  و شامل ۲3۰ )8۰ و 15۰زن به ترتیب با تصمیم به سقط و تد اوم بارد اری(زن با بارد اری 
برنامه ریزی نشد ه مراجعه کنند ه به مراکز بهد اشتی، مجتمع های سالمت و مطب های مامایی و زنان 
د ر شهر تبریز، ایران د ر سال 96 بود . جمع آوری د اد ه ها از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه¬های 
تهد ید ات، حمایت ها و باورها و ارزش¬های د رک شد ه انجام شد . د اد ه ها با استفاد ه از آزمون¬های 
تی تست و رگرسیون لوجستیک مورد  تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  یافته های مطالعه حاضر نشان 
د اد  که میانگین سنی زنان شرکت کنند ه د ر مطالعه 6/75±31/1۰ سال و حد ود  د وسوم از زنان که 
د ارای تحصیالت د یپلم و پایین تر بود ند  تصمیم به سقط بارد اری برنامه ریزی نشد ه گرفته بود ند . 
تحلیل های آماری نشان د اد  تهد ید ات د رک¬شد ه د ر رابطه با تد اوم بارد اری برنامه ریزی نشد ه از 
پیش گویی کنند ه های تصمیم به سقط می باشند  )P>۰/۰۰1( یافته های حاصل از مطالعه نشان 
د اد  که تهد ید ات و نگرانی هایی که زنان د ر صورت تد اوم بارد اری د رک کرد ه بود ند  تاثیر به سزایی د ر 
انتخاب سقط به عنوان سرانجام بارد اری برنامه ریزی نشد ه د اشت، که ضرورت برنامه ریزی و اجرای 
مد اخالت مشاوره ای مبتی بر عوامل پیش گویی کنند ه، به ویژه شناسایی تهد ید ات د رک شد ه و ارائه 
راهکارهای مناسب به منظور برطرف کرد ن آن تهد ید ات برای زنان مواجهه یافته با این نوع از بحران 

د ر این مرحله مهم از زند گی را نشان می د هد .
واژگانكليدي:بارد اری برنامه ریزی نشد ه، سقط، تد اوم بارد اری، تهد ید ات د رک شد ه 

1-  کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده مامایی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
2- دکترای بهداشت باروری، هیات علمی دانشکده مامایی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
3- دکترای بهداشت باروری، هیات علمی دانشکده مامایی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
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بررسی میزان آگاهی کارشناسان مامایی شاغل
 د  ر بخش زایمان بیمارستانهای تابعه استان خراسان شمالی از 

کد  های اخالق حرفه ای د  ر سال 97

 مریم امید ی*1 ،زهرا مقد سی*2 ،الهام شریفیان*3 ، مهد یس مهرابی*4 ،معصومه 
جعفرزاد ه*5

mamaomidi@gmail.com

هدف:عملکرد   اخالقی یکی از مولفه های اصلی ارائه مراقبت با کیفیت و شایسته د  ر زنان و ماد  ران 
است. از آنجایی که ماما ها وظیفه مراقبت از سالمت زنان را به عهد  ه د  ارند  ، آگاهی و توجه آنان 
با هد  ف تعیین میزان آگاهی  به مبانی اخالقی د  ر این حرفه الزم و ضروری است. مطالعه حاضر 
کارشناسان مامایی شاغل د  ر بخش زایمان بیمارستان های تابعه استان خراسان شمالی از کد   های 

اخالق حرفه ای مامایی انجام شد  . 
روشكار: این مطالعه توصیفی- مقطعی د  ر نیمسال د  وم سال 97 بر روی 84 مامای شاغل د  ر 
بخش زایمان بیمارستان های تابعه د  انشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی به روش سرشماری د  ر 
شهرهای بجنورد  ،شیروان ،فاروج ،آشخانه و جاجرم انجام شد  . ابزار گرد   اوری د  اد  ه ها شامل پرسشنامه 
اطالعات د  موگرافیک و پرسشنامه د  انش اخالق مشتمل بر 15 سوال بود   که میزان آگاهی بر اساس 
نمرات1 تا 15 د  ر سه حیطه خوب، متوسط و ضعیف تعیین شد   و سپس یافته ها با نرم افزار SPSS و 
آزمون های آماری مورد   تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معنی د  اری)P( کمتر از  5./. د  ر نظر گرفته 
شد  . فراوانی میزان آگاهی ماماها از کد   های اخالق حرفه ای د  ر کل استان 11/9 د  رصد  ) 1۰ نفر( 
د  ر حد   ضعیف،78/6 د  رصد   )66 نفر( د  ر حد   متوسط و9/5 د  رصد   )8نفر( د  رحد  خوب بود  . همچنین 
میانگین نمره د  ر کل استان 1/8±7/8۲بود   که بیانگراین است که میزان آگاهی د  ر کل استان د  ر حد   
متوسط می باشد  .همچنین میانگین نمره آگاهی با متغیر وضعیت تاهل و بر حسب شهر ارتباط معنی 
د  ار د  اشت. از آنجاییکه آگاهی افراد   بر عملکرد   آنان تاثیر می گذارد   وآگاهی اکثر ماماها د  ر حد   متوسط 
بود  ،انجام آموزش و سپس بررسی عملکرد   و میزان رعایت آنان از این کد  ها امری منطقی به نظر می 

رسد  .
واژگانكليدی: ماما،کد های اخالقی مامایی ،بخش زایمان«

1-کارشناس ارشد مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ،بجنورد ،ایران
 2-کارشناس مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ،بجنورد ،ایران
3-عضو هیات علمی گروه اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ،بجنورد،ایران
4-کارشناس مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ،بجنورد ،ایران
5-کارشناس مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ،بجنورد ،ایران
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بررسی مقایسه ای شیوع خشونت بارد  اری د  ر شهرهای مختلف ایران  
علل و پیامد  ها :یک مقاله مروری

مریم امید ی*1 ،زهرا مقد سی*2 ،مهد یس مهرابی*3
mamaomidi@gmail.com

خشونت بر علیه زنان به عنوان یکی از آسیبهای اجتماعی د  ر تمام جوامع و الیه های اجتماعی با 
طیف بسیار متنوعی مشاهد  ه می شود  .بارد  اری به عنوان یک د  وره پرمخاطره برای سوء استفاد  ه های 
جسمی و روانی شناخته شد  ه است.د  ر کشور ما ایران مطالعات بسیاری د  ر شهرهای مختلف با موضوع 
خشونت خانگی د  ر بارد  اری انجام شد  ه است.د  ر این مطالعه مروری ما بر آن شد  یم به مقایسه شیوع 
،علل و پیامد  های خشونت د  ر زنان بارد  ار د  ر شهرهای مختلف کشورمان بپرد  ازیم. این مطالعه مروری 
_مقایسه ای د  ر فاصله سالهای ۲۰16-۲۰۰5 انجام شد  .به این منظور با جستجو د  ر بانکهای اطالعاتی 
د  وران  ،خشونت  کلید  ی  واژگان  از  استفاد  ه  با   pubmed, ,Google scholar,SID,Magiran
 Domestic violence، بارد  اری ،خشونت فیزیکی ،خشونت روانی ،خشونت جنسی ،علل ،ایران
pregnant women Iran, د  ر این بازه زمانی تعد  اد   3۰ مقاله انتخاب شد   و سپس جهت د  ستیابی 
به شیوع ،علل و پیامد  های خشونت خانگی د  ر زنان بارد  ارد  ر شهرهای مختلف ایران به مقایسه یافته 
های آنان پرد  اختیم. بیشترین شیوع خشونت خانگی د  ر بین سالهای ۲۰16-۲۰۰5 د  رشهربناب با 
شیوع 94/5 د  رصد   د  ر سال ۲۰1۰ و کمترین شیوع  ۲8 د  رصد   د  ر شهر زنجان د  ر سال ۲۰۰8 بود  .

از نظر خشونت فیزیکی، بیشترین شیوع 93/1 د  ر شهر مشهد   د  ر سال ۲۰۰8 و کمترین شیوع ۲/1 
د  رشهر تهران د  ر سال ۲۰1۲ بود  .از نظر خشونت جنسی ،بیشترین شیوع 54 د  رصد   د  ر شهر تهران 
د  ر سال ۲۰15 و کمترین شیوع د  ر شهر مینود  شت 3/۲ د  رصد   د  ر سال ۲۰1۲ بود  .از نظر خشونت 
روانی ،بیشترین شیوع د  ر شهر تهران 93/3 د  رصد   د  ر سال ۲۰15  وکمترین شیوع 9/9 د  رصد   د  ر 
سال ۲۰13 د  ر شهر بند  رعباس بود  .بیشترین علل مرتبط با خشونت خانگی د  ر زنان بارد  ار د  ر مطالعات 
مختلف شامل سن،تحصیالت زن و همسر،اعتیاد   همسر،شغل همسر،سابقه کیفری همسرو مد  ت زمان 
زند  گی مشترک بود  .بیشترین پیامد  های خشونت د  ر بارد  اری شامل کم شد  ن وزن موقع تولد   ،خونریزی 
،زایمان زود  رس، پارگی زود  رس پرد  ه های جنینی و بارد  اری ناخواسته بود  . با توجه به اثرات مخرب 
خشونت خانگی بر ابعاد   مختلف زند  گی و به خصوص بر بارد  اری و شیوع بیشتر آن د  ر برخی شهرهای 
کشورمان الزم است برنامه های غربالگری د  ر بارد  اری پیگیری شد  ه و اقد  امات حمایتی و توانمند  سازی 

مناسب د  ر خانواد  ه ها انجام شود  
 واژگانكليدي: خشونت خانگی ،بارد اری ،ایران

کارشناس ارشد مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ،بجنورد ،ایران*
کارشناس مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ،بجنورد ،ایران
کارشناس مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ،بجنورد ،ایران
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مقایسه د ریافت های غذایی د ر زنان مبتال به سند رم تخمد ان 
پلی کیستیک با زنان غیر مبتال

فرناز شیشه گر*
shishehgarf@yahoo.com

سند رم تخمد ان پلی کیستیک شایع ترین اختالل آند وکرین و متابولیک د ر زنان سنین باروری است 
که عوامل محیطی نظیر رژیم غذایی و سبک زند گی، بر ظهور آن نقش د ارند . علیرغم آنکه بیش از 5۰ 
د رصد  زنان مبتال به سند رم تخمد ان پلي کیستیک چاق هستند  و به نظر میرسد  چاقي نقش مهمی د ر 
بروز  این سند رم و مقاومت به انسولین د اشته باشد ، ارتباط بین عاد ات غذایي و خطر ابتال به سند رم 
تخمد ان پلي کیستیک بصورت گسترد ه مورد  مطالعه قرار نگرفته است و اطالعات موجود  اند ک و 
د اراي تناقض است.  لذا هد ف این مطالعه مروری مقایسه د ریافت های غذایی د ر زنان مبتال با زنان غیر 
مبتال می باشد .  این مقاله مروری با جستجو د ر بانک های اطالعاتی,Pubmed,,vid,Scopus د ر 
سالهای ۲۰۰5- ۲۰19 و با استفاد ه از کلمات کلید ی سند رم تخمد ان پلی کیستیک، د ریافت غذایی، 
الگوی تغذیه تهیه شد . د ر این روش ۲۲ مقاله مرتبط با موضوع مورد  بررسی قرار گرفت.  د ر اغلب 
مطالعات عد م تفاوت د ر د ریافت انرژي و د رشت مغذیها د ر زنان مبتال به سند رم تخمد ان پلي کیستیک 
د ر مقایسه با افراد  گروه کنترل گزارش شد . د ر تعد اد ي از مطالعات تفاوت هایي د ر مصرف مواد  غذایي 
خاص د ر این افراد  د ر مقایسه با گروه کنترل گزارش شد ه است.  چنانچه تمایل به مصرف چربي اشباع 
شد ه باالتر و د ریافت وعد ه هاي غذایي با نمایۀ گالیسمیک باالتر و مصرف کمتر حبوبات، سبزیجات 
د ر مقایسه با گروه کنترل گزارش شد . همینطور افزایش خطر نازایي به د لیل عد م تخمک گذاري با 
مصرف بیشتر پروتئینهاي حیواني، مصرف کربوهید رات و غذاهایي با نمایه گلیسمیک باال، مصرف 
لبنیات و نوشابه هاي حاوي کوالي بیشتر د ر مطالعات هم گروهي گزارش شد ه است.  با وجود  آنکه 
میزان کالری د ریافتی د ر زنان مبتال و غیرمبتال تفاوتی ند اشت اما تفاوت هایی د ر ترکیب رژیم غذایی 
د ر افراد  مبتال و غیر مبتال مشاهد ه شد . چنانچه مصرف غذاهای نشاسته ای با نمایه گالیسمیک باال و 
پروتئینهای حیوانی د ر زنان مبتال بیشتر از زنان غیر مبتال بود . زنان مبتال د ر مقایسه با زنان غیر مبتال 

از فیبر کمتر استفاد ه می کرد ند .
واژگانكليدي:سندرم تخمدان پلی کیستیک، دریافت غذایی، الگوی تغذیه

گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران.
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بررسی ارتباط د یسترس جنینی و تروپونین T خون بند ناف د ر طی لیبر

فاطمه بیات
 f.bayat@gmail.com

استفاد ه  زایمان  برای تشخیص د یسترس جنینی حول و حوش  الکتروکارد یوگرام  از  سال هاست که 
می شود . د ر صورت آسیب سلول های قلبی، تروپونین T آزاد  می شود . مطالعات اند کی د ر مورد  ارتباط 
اختالل ضربان قلب جنین و تروپونین T انجام شد ه است، لذا مطالعه حاضر با هد ف بررسی ارتباط 
د یسترس جنینی و تروپونین T بند ناف انجام شد . این مطالعه مورد  شاهد ی د ر سال 1395 بر روی 
8۰ نوزاد  د ر بیمارستان آیت اهلل موسوی زنجان انجام شد . نوزاد ان د ر د و گروه 4۰ نفره با نوار قلب 
غیراطمینان بخش و گروه کنترل مورد  مقایسه قرار گرفتند . تروپونین خون بند ناف با استفاد ه از کیت 
شرکت )Bioassay Technology biology( و به روش Elisa و با حساسیت ۲/54 نانوگرم بر 
لیتر اند ازه گیری شد . اطالعات د موگرافیک و مامایی ثبت شد . تجزیه و تحلیل د اد ه ها با استفاد ه از 
نرم افزار آماری SPSS )نسخه ۲۲( و آزمون های تی مستقل و تی زوجی انجام شد . میزان p کمتر 
از ۰/۰5 معنی د ار د ر نظر گرفته شد . میزان تروپونین د ر خون بند ناف نوزاد ان گروه فتال د یسترس 
)499/85±531/۰4 نانوگرم بر لیتر( به طور معناد اری بیشتر از گروه شاهد  )59/66±187/47 نانوگرم 
بر لیتر( بود  )p>۰/۰۰1(. میزان تروپونین خون بند ناف د ر افت زود رس کمترین مقد ار و د ر افت 
متغیر بیشترین مقد ار بود ، ولی از نظر آماری تفاوت معناد اری ند اشتند  )p=۰/195(. میزان تروپونین 
خون بند ناف د ر نوزاد ان با نوار قلب غیراطمینان بخش به طور معناد اری بیشتر است که نشان می د هد  

اختالالت ضربان قلب جنین د ر طول لیبر ممکن است سبب آسیب قلبی نوزاد ان شود 
واژگانكليدي: آسیب قلبی؛ تروپونین T؛ د یسترس نوزاد ی؛ کارد یوتوکوگرافی؛ مانیتورینگ قلب 

جنین
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مقایسه تأثیر میزوپروستول واژینال و سوند  سرویکال به تنهایی و 
مصرف توأم جهت آماد ه سازی سرویکس د ر زنان نولی پار

فاطمه بیات
 f.bayat@gmail.com

استفاد ه از میزوپرستول و سوند  سرویکال، روشهای اثبات شد ه و مؤثری جهت آماد ه سازی سرویکس 
هستند ؛ د ر مطالعات انجام شد ه نتایج متناقضی از مقایسه ی این د و روش و روش ترکیبی بر آماد ه 
سازی سرویکس به د ست آمد ه است. لذا مطالعه حاضر با هد ف مقایسه تأثیر میزوپروستول واژینال و 
سوند  سرویکال به تنهایی و مصرف توأم د ر بیمارستان آیت اهلل موسوی شهر زنجان انجام شد .  این 
مطالعه کارآزمایی بالینی تصاد فی شد ه د ر سال 93-139۲ بر روی 85 زن بارد ار ترم مراجعه کنند ه به 
بیمارستان آیت اهلل موسوی شهر زنجان که با اند یکاسیون ختم بارد اری بستری شد ه بود ند ، انجام شد . 
بیماران به طور تصاد فی د ر سه گروه استفاد ه از میزوپروستول )3۰ نفر(، سوند  سرویکال )3۰ نفر( و 
استفاد ه هم زمان این د و روش )۲5 نفر( قرار گرفتند . د ر گروه اول ۲5 میکروگرم میزوپروستول واژینال 
هر 4 ساعت تا حد اکثر 4 د وز )د ر مجموع 1۰۰ میکروگرم(، د ر گروه د وم از سوند  سرویکال شماره 
18 با 5۰ سی سی نرمال سالین د ر سوراخ د اخلی سرویکس و د ر گروه سوم، از هر د و روش به طور 
همزمان استفاد ه شد . سپس طول مد ت شروع روش تا زایمان، طول مد ت فاز نهفته و فعال لیبر، نوع 
زایمان، عوارض جنینی و ماد ری د ر سه گروه مقایسه شد . تجزیه و تحلیل د اد هها با استفاد ه از نرم افزار 
آماری SPSS )نسخه ۲۲( و آزمونهای کی د و و آنالیز واریانس یک طرفه انجام شد . میزان p کمتر از 
۰/۰5 معنی د ار د ر نظر گرفته شد . د ر بیماران سه گروه، از نظر نوع زایمان، طول مد ت فاز فعال لیبر، 
مکونیال، د یسترس جنینی، کوریوآمنیونیت و میزان تاکی سیستولی رحم تفاوت معناد اری مشاهد ه 
نشد  )p<۰,۰5(. طول فاز نهفته لیبر د ر روش سوند  سرویکال و روش توأم د ر مقایسه با میزوپروستول 
به طور معناد اری کمتر بود  )به ترتیب p=۰/۰۰1 ،p=۰/۰۰۲(. همچنین طول مرحله اول زایمان د ر 
روش توأم نسبت به سوند  سرویکال به طور معناد اری کمتر بود  )p=۰/۰۰9(. ";"د ر موارد  نیاز به ختم 
بارد اری با سرویکس ناآماد ه، هر د و روش استفاد ه از سوند  فولی و میزوپروستول مؤثرند ؛ ولی به نظر 
میرسد  که روش ترکیبی تأثیر بیشتری نسبت به سوند  سرویکال د ر جهت کوتاه تر شد ن طول مد ت 

مرحله اول زایمان د اشته باشد .
واژگانكليدي::آماد ه سازی سرویکس، زایمان، سوند  سرویکال، میزوپروستول
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بررسی الگوهای شیرد هی و ارتباط آن با عوامل فرد ی و باروری د ر مراجعه 
کنند گان به مراکز خد مات جامع سالمت شهر اصفهان د ر سال 1397

الهام علی دادی شمس آبادی *1، میترا صوابی اصفهانی*2، سید علی هاشمیان فر*3
 elhamalidadi71@gmail.com

تغذیه انحصاری با شیر ماد  ر، یک روش اید  ه آل برای تغذیه شیرخوار است و  بر جنبه های مختلف 
سالمت جسمی و روانی شیرخوار و ماد  ر تأثیر می گذارد  . از آنجاییکه الگوهای مختلف شیرد  هی نظیر 
تغذیه انحصاری با شیر ماد  ر ممکن است تحت تأثیر عوامل متعد  د  ی قرار گیرد  ، لذا  این مطالعه به 
منظور تعیین الگوهای شیرد  هی و برخي از عوامل فرد  ی و باروری مرتبط با آن انجام شد  ه است. این 
پژوهش یک مطالعه مقطعی بود  . نمونه های مورد   پژوهش 45۰ نفر از ماد  رانی بود  ند   که شیرخوار 
شش ماه یا کمتر د  اشتند   و به منظور د  ریافت مراقبت های خود   و شیرخوارشان به مراکز خد  مات جامع 
سالمت شهر اصفهان مراجعه کرد  ه بود  ند  . نمونه گیری بصورت خوشه ای تصاد  فی و پس از کسب 
رضایت آگاهانه از ماد  ران انجام گرفت. ابزار جمع آوری د  اد  ه ها شامل پرسشنامه بود   که توسط  ماد  ران 
تکمیل شد  . د  اد  ه های جمع آوری شد  ه با استفاد  ه از آمار توصیفی و تحلیلی و نرم افزار SPSS مورد   
تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  بیشترین توزیع فراوانی الگوی شیرد  هی مربوط به شیرد  هی انحصاری د  ر 
ماههای اول، چهارم و ششم بعد   از زایمان به ترتیب 81/3 د  رصد   ، 78/7 د  رصد   و 33/6 د  رصد   بود  . 
نتایج حاصل از ضریب اتا نشان د  اد   بین سن ماد  ر،تعد  اد   بارد  اری، تعد  اد   فرزند  ان و الگوهای شیرد  هی 
رابطه معناد  اری وجود   ند  اشت، د  ر حالیکه رابطه معناد  اری از نظر آماری بین سن کود  ک و الگوی 
تغذیه انحصاری وجود   د  اشت )η =۰/37 ، Sig ≥ ۰/۰۰1(. از طرفی نتایج حاصل از ضریب فی نشان 
د  اد   بین سابقه شیرد  هی، شغل ماد  ر و و الگوهای شیرد  هی رابطه معناد  اری وجود   ند  اشت، د  ر حالیکه 
رابطه معناد  اری از نظر آماری بین زایمان طبیعی و الگوی تغذیه انحصاری وجود   د  اشت)۰/۰43 ≤ 
φ =۰/۰9 ، Sig(. همچنین نتایج حاصل از ضریب کرامر نشان د  اد   بین بین رتبه تولد  ، میزان د  رآمد   
خانواد  ه و الگوهای شیرد  هی رابطه معناد  اری وجود   ند  اشت، د  ر حالیکه رابطه معناد  اری از نظر آماری 
بین میزان تحصیالت ماد  ر و الگوی تغذیه انحصاری وجود   د  اشت )V= ۰/۰5 ، Sig ≥ ۰/۰۲4(. با توجه 
به نتایج این مطالعه، به نظر می رسد   که هنوز میزان تغذیه انحصاری با شیر ماد  ر د  ر ماه ششم پس 
از زایمان به نرخ توصیه شد  ه توسط سازمان بهد  اشت جهانی د  ست نیافته است، لذا توصیه می شود   

که د  ر امر مشاوره و آموزش ماد  ران ،عوامل مرتبط با تغذیه انحصاری با شیرماد  ر د  ر نظر گرفته شود  
واژگانكليدی: الگو، شیرد هی، تغذیه انحصاري، عوامل فرد ی و باروری

1 -دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی ، دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان، اصفهان، ایران.

2-استادیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 
اصفهان، ایران.

3- دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
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"The Relationship between Maternal Health Literacy and 
Pregnancy Outcome in Postnatal Wards"

 Shayna Zade Safaie*1, Seyyede Marzie Rahebi2, Seyyede Noushaz
Mir Haghjou3, Ehsan Kazemnejad Leili4

 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.
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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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ارتباط  استرس، اضطراب و افسرد گی با رفتا رهای خود مراقبتی 
د وران بارد اری د ر زنان د ر معرض خطر زایمان زود رس 

سید ه محبوبه رضائیان
          m.rezaeean@nkums.ac.ir

بارد اری با تغییرات گسترد ه ی روانی و جسمی د ر ماد ران بارد ار همراه می باشد . استرس، اضطراب و 
افسرد گی از جمله عوامل تاثیرگذار بر عملکرد  و عد م توجه به خود  د ر زنان بارد ار می باشد . یکی از 

پرکاربرد ترین تئوری ها د ر زمینه خود مراقبتی، تئوری اورم است.
هدف: مطالعه حاضر با هد ف تعیین ارتباط استرس، اضطراب و افسرد گی با رفتارهای خود مراقبتی 
د وران بارد اری مبتنی بر تئوری اورم د ر زنان د ر معرض خطر زایمان زود رس انجام شد . این مطالعه 
همبستگی توصیفی د ر سال 1394 بر روی 176 زن بارد ار ۲6-۲4 هفته د ر معرض خطر زایمان 
زود رس مراجعه کنند ه به مراکز بهد اشتی-د رمانی وابسته به د انشگاه علوم پزشکی مشهد  انجام شد . 
ابزارهای مورد  استفاد ه شامل پرسشنامه غربالگری زایمان زود رس هولبروک، فرم مشخصات فرد ی و 
مامایی،  پرسشنامه اقد امات مراقبتی د وران بارد اری هارت و پرسشنامه استرس، اضطراب وافسرد گی 
DASS۲1 بود . تجزیه تحلیل د اد ه¬ها با استفاد ه از نرم¬افزار آماری SPSS )نسخه 16( و آزمون 
های  همبستگی پیرسون و اسپیرمن انجام شد . میزان P کمتر از ۰/۰5 معنی د ار د ر نظر گرفته شد . 
بین نمره خود مراقبتی با استرس )P( ۰/۰۰4=و افسرد گی )P( ۰/۰3۲=رابطه خطی معناد ار معکوس 
وجود  د اشت. اما  بین خود مراقبتی و اضطراب رابطه خطی معناد ار مشاهد ه نگرد ید )۰P/374=(. نتایج 
پژوهش حاضر بیانگر آن است که افزایش استرس و افسرد گی د ر زنان د ر معرض خطر زایمان زود رس، 
باعث کاهش رفتارهای خود مراقبتی د ر آنان می گرد د . لذا مد یریت و شناسایی زنان بارد ارد ر معرض 
استرس و افسرد گی و برنامه ریزی و انجام اقد امات مناسب جهت کاهش افسرد گی و استرس آنها 

موجب افزایش سطح خود مراقبتی د ر زنان د ر معرض خطر زایمان زود رس خواهد  شد .
واژگانكليدي:تئوری خود مراقبتی اورم، استرس، اضطراب، افسرد گی، حاملگی 
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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    
           
           
         

Semnan Azad University faculty member,  Midwifery Department 
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 بررسی وضعیت زنان میانسال مراجعه کنند  ه به مراکز سالمت از نظر د  اشتن 
حد  اقل یک مورد   مشکل د  ر اجرای خد  مات سرطان پستان  براساس سامانه 

سیب استان آذربایجان شرقی د  ر سال 97 

 ناهید عارف حسنی*1، رزیتا فیروزنیا*1، نسرین فرشباف قاسمی راسخ*1، دکتر ناصر 
رهبری فرزو*1

arefhoseinin@yahoo.com

د  ر زنان سرطانها یکي از سه علت اول مرگ د  ر کلیه سنین مي باشند   از بین سرطانها ي شایع زنان 
که شیوع، شد  ت بد  خیمي و امکان اعمال مد  اخله آنها ایجاب مي کند   تا د  ر مورد   تشخیص زود  رس 
و د  رمان آن اقد  اماتي صورت گیرد   سرطان پستان می باشد  .  با د  ر نظر گرفتن آسیب قابل توجهی 
که د  ر صورت ابتال یک زن  به سرطان به بنیان خانواد  ه وارد   می شود  . توجه به سالمت پستان و 
انجام معاینات بالینی جهت تشخیص زود  رس و اقد  ام سریع د  ر مراحل اولیه و د  ر اند  ازه هاي کوچک 
با امکان حفظ پستان، هم از لحاظ ظاهري و هم از نظر رواني کمک بزرگي به فرد    می گرد  د  .لذا این 
مطالعه با هد  ف بررسی وضعیت زنان میانسال مراجعه کنند  ه به مراکز سالمت از نظر د  اشتن حد  اقل 
یک مورد   مشکل د  ر اجرای خد  مات سرطان پستان  د  ر استان آذربایجان شرقی صورت گرفت.  این 
مطالعه توصیفی–  تحلیلی است. د  اد  ه هاد  ر برنامه نرم افزاری Excel جمع بند  ی و تحلیل شد  ه است 
انجام روش زایمان د  ر زنان مراجعه کنند  ه به مرکز بهد  اشتی د  رمانی مورد   بررسی قرار گرفت.  حد  ود   
35.5 د  رصد   جمعیت استان آذربایجان شرقی را گروه سنی میانساالن تشکیل می د  هند   که ازاین 
تعد  اد   حد  ود   49.8 د  رصد   آن گروه سنی میانساالن زن می باشد  . براساس سامانه سیب زنان مراجعه 
کنند  ه به مراکز سالمت د  ر سال 97 که حد  اقل یک خد  مت ارزیابی د  وره میانسال را د  ریافت کرد  ه 
است 154555 نفربود  ه  پس از بررسی ریسک فاکتورهای سرطان پستان زنانی که د  ارای حد  اقل یک 
مشکل د  ر اجرای خد  مات سرطان پستان د  اشتند   حد  ود   6544۰ نفر بود  ه است . هر چقد  ر سرطان 
پستان،  است. سرطان  تر  آمیز  موفقیت  و  تر  آسان  آن  د  رمان  د  اد  ه شود  ،  تشخیص  زود  تر  پستان 
شایعترین سرطانی است که خانم ها به آن مبتال می شوند  . د  ر کشور ما بیماران جوان تر هستند   و 
د  ر بسیاری از موارد   به علت عد  م آگاهی از عالئم بیماری د  ر مراحل پیشرفته تری مراجعه می کنند  .

با انجام غربالگری معاینه پستان و تشخیص موارد   مشکوک د  ر مراحل اولیه می توان جلوی پیشرفت 
این بیماری را گرفت. 

واژگانكليدی:میانسال، سرطان پستان، سامانه سیب      
        

1- معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، گروه سالمت 
جمعیت وخانواده، واحد میانساالن،تبریز، ایران
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 ارتباط نشانه های استرس،اضطراب و افسرد گی حین بارد اری با 
سرانجام نوزاد ی 

 پروین حسنجانزاد ه 
Hasanjanzadeh_babol@yahoo.com

تاثیر فرایند های روان شناختی بر رشد  و سالمتی جنین بسیار گسترد ه و فراگیر است چرا که فضای 
د رون رحمی پیوسته از هیجان ها و وضعیت روانی ماد ر تاثیر می پذیرد . با توجه به اینکه سالمت روانی 
ماد ر د ر شکل گیري سالمت نوزاد  نقش مهمی را ایفا می کند ، این مطالعه با هد ف بررسی ارتباط بین 
نشانه های استرس، اضطراب و افسرد گی حین بارد اری با سرانجام نوزاد ی د ر ماد ران بارد ار شهرستان 
بابل صورت گرفت.  مطالعه حاضر توصیفي از نوع همبستگي بود ه، جامعه آماری پژوهش تعد اد ۲۰۰ 
ماد ر بارد ار مراجعه کنند ه به مراکز بهد اشتی د رمانی شهری و روستایی، از بهمن 94 لغایت خرد اد  95 
بود ند  که به روش خوشه ای چند  مرحله ای و تصاد فی د ر د سترس انتخاب گرد ید ند . پرسشنامه های 
افسرد گی و اضطراب بیمارستانی)HADS(، استرس خاص بارد اری )PDQ( و استرس اد راک شد ه 
PSS-14 که توسط ماد ران تکمیل گشت و اطالعات مربوط به ثبت شاخص های سرانجام  نوزاد ی 
شامل وزن، قد  و د ور سر هنگام  تولد  نوزاد  که از کارت  رشد  نوزاد ان استخراج گرد ید   از ابزار گرد آوری 
اطالعات این پژوهش بود ند . د اد ه ها بعد  از جمع آوری وارد  نرم افزار آماری SPSS۲1  شد ه و مورد  
تجزیه و تحلیل قرار گرفت از ۲۰۰ ماد ر بارد ار مورد  مطالعه، 1۲6 نفر )63د رصد ( افسرد گی  خفیف، 
5۲ نفر )۲6د رصد ( افسرد گی متوسط  و ۲۲ نفر )11د رصد (  افسرد گی شد ید  د اشتند . هم چنین 
1۲۰ نفر )6۰د رصد (  از ماد ران د ارای اضطراب خفیف، 46 نفر )۲3د رصد ( اضطراب متوسط و 34 نفر 
)17د رصد ( د ارای اضطراب شد ید  بود ند . نتایج همبستگی نشان د اد  بین متغیرهای استرس ، اضطراب  
و افسرد گی ماد ر با  وزن، قد  و د ور سر نوزاد  به هنگام تولد ، رابطه آماری معنی د اری وجود  د ارد  ) 
P-value > ۰,۰5(. همچنین افسرد گی، استرس و اضطراب بر پیش بینی وزن، قد  و د ور سر نوزاد  
تاثیر د ارد  ) P-value > ۰,۰۰1(. یافته های این پژوهش نشان د اد   وضعیت روانی ماد ر بر سالمت 
نوزاد ان تاثیر منفی می گذارد . پیشنهاد  می گرد د  با ارزیابی  شاخص های روانی و اجتماعی هنگام 
مراقبت های پیش از بارد اری و د وران بارد اری و آموزش روش های کاهش استرس به ماد ران، پیامد   

بارد اری را بهبود  بخشید .
واژگانكليدی: استرس، اضطراب، افسرد گی، سرانجام نوزاد ی      
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 بررسی راهکارهای آموزشی موثر بر ارتقا د انش و بهبود  نگرش د ر زمینه 
بهد اشت جنسی و بیماری های ژنتیک زنان متقاضی ازد واج د ر سال 1397 

آرزو بیرم وند 1، سید ه شاد ی تقویان*1، معصومه سیاحی*2،رضا بیرانوند *3 ،زهره قیصری*4
 Taqavianshadi@gmail.com

ازد واج موفق باعث ارضای بسیاری از نیازهای جسمانی و روانی افراد  می شود  و د ر صورت شکست، 
زن و شوهر بویژه فرزند ان آنها با ضربه روانی شد ید  مواجه می گرد ند . از سوی د یگر افزایش سرسام 
آور میزان طالق و کم شد ن متوسط مد ت ازد واج یا زند گی اجباری و تحمیلی، بررسی این موضوع 
را ضروری می کند  لذا مطالعه حاضر با هد ف تعیین  راهکارهای آموزشی موثر بر ارتقا د انش و بهبود  
نگرش د ر زمینه بهد اشت جنسی و بیماری های ژنتیک زنان متقاضی ازد واج د ر سال 1397انجام 
شد . د ر این مطالعه نیمه تجربی از نوع قبل و بعد ، جامعه مورد  مطالعه۲6۰ نفر متقاضی ازد واج د ر 
شهرستان اند یمشک )استان خوزستان( د ر سال 1397 بود ند . افراد ی که تمایل به شرکت د ر مطالعه 
را د اشتند  با استفاد ه از روش نمونه گیری غیر احتمالی آسان انتخاب و مورد  مطالعه قرار گرفتند . معیار 
ورود  به مطالعه کلیه زنان شرکت کنند ه د ر کالس های مشاوره پیش از ازد واج و معیار خروج عد م 
تمایل زوجین به شرکت د ر پژوهش و افراد  ازد واج مجد د ی بود . ابزار گرد آوری اطالعات پرسشنامه 
محقق ساخته بر اساس اهد اف مطالعه که روایی محتوایی آن توسط اعضای هیئت علمی د انشکد ه 
و پایایی آن با آلفا کرونباخ 8۲د رصد  تایید  شد . پرسشنامه شامل سه بخش،  اطالعات د موگرافیک، 
آگاهی)18سوال( و نگرش)15سوال( بود  که د ر د و مرحله قبل و بعد  از آموزش بین واحد های پژوهش 
T ،توزیع و پس از تکمیل جمع آوری گرد ید  سپس اطالعات توسط آزمون¬های آماری توصیفی

مستقل وTزوجی با نرم افزار SPSS۲۰تجزیه و تحلیل شد ند . میانگین سن زوجین ۲/5±54/۲4 سال 
بود . د ر این مطالعه میانگین نمره آگاهی افراد  مورد  مطالعه د ر مبحث بهد اشت جنسی د ر قبل از 
آموزش4/۲ ± 81/7 بود  که بعد  از آموزش به 78/1± 93/8 افزایش پید ا کرد  و میانگین نگرش افراد  
تحت مطالعه د ر قبل از آموزش3 ± 59/۲۰ بود  که بعد  از آموزش به ۲۲/3±4/۲1 افزایش پید ا کرد  و 
این اختالف د ر سطح P=۰۰۰1/۰ معنی د ار بود . د ر مبحث ژنتیک و معلولیت میانگین نمره آگاهی د ر 
قبل از آموزش46/۲±3/7 بود  که بعد  از آموزش به  1/۲±8 افزایش پید ا کرد  و میانگین نمره نگرش 
افراد  مورد  مطالعه د ر قبل از آموزش 7/۲±15/15 بود  که بعد  از آموزش به8/۲±7۰/15  افزایش پید ا 
کرد  و این اختالف د ر سطح P=۰۰۰1/۰ معنی د ار بود . آگاهی و نگرش زنان مورد  مطالعه د ر رابطه با 
بهد اشت جنسی و ژنتیک و معلولیت ها بعد  از آموزش نسبت به قبل از آموزش افزایش پید اکرد  و این 
اختالف از لحاظ آماری معنی د ار بود  ولی این افزایش د ر سطح باالیی قرار ند اشت. پیشنهاد  می شود  
کیفیت این برنامه ها از طریق انتخاب یک محتوی آموزشی فراگیر بر اساس نیاز سنجی آموزشی و 
مشکالت اساسی زوجین قبل از ازد واج ارتقا یافته و ضمن تد اوم این برنامه ها با باالبرد ن سطح آگاهی 

افراد  جامعه د ر جهت توسعه اجتماعی، اقتصاد ی و فرهنگی گام های موثری برد اشته شود . 
واژگانكليدی: آموزش و مشاوره پیش از ازد واج، د انش، نگرش، بهد اشت جنسی،  بیماری های 

ژنتیک" 
1- دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده 
پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
2- کارشناسی ارشد مامایی،هیئت علمی
3- دانشجوی دکتری تخصصی)PhD( اپیدمیولوژی، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده 
بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران  
4-  کارشناس بهداشت عمومی،،دانشگاه جندی شاپور،اهواز،ایران
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بررسی فراوانی و عوامل موثر بر انجام تست هاب غربالگری سرطان های
 گرد ن رحم و پستان 

حوریه شمشیری میالنی*
hourieh_milani@yahoo.com

سرطان پستان و د  هانه رحم شیوع و مرگ و میر باالیی د  ر بین زنان د  ارند  . روش های غربالگری 
سرطان از بهترین روش های تشخیص د  ر جمعیت بد  ون عالمت می باشد   که انجام آنها از میزان مرگ 
و میر زنان می کاهد  . این مطالعه با هد  ف تعیین فراوانی و عوامل مرتبط با انجام تست های غربالگری 
سرطان های گرد  ن رحم و پستان د  ر جمعیت زنان ساکن شهر تهران انجام شد  .";"این مطالعه به 
صورت cross sectional با مشارکت زنان مراجعه کنند  ه به 1۰ مرکز بهد  اشتی د  رمانی منتخب 
تهران انجام شد  . تعد  اد   نمونه برای غربالگری سرطان د  هانه رحم 567 نفر و برای غربالگری سرطان 
پستان 557 نفر تعیین گرد  ید  .د  اد  ه ها از طریق مصاحبه با زنان و با استفاد  ه از پرسشنامه جمع اوری 
شد  . اعتبار و پایایی پرسشنامه د  ر ابتد  ای مطالعه مورد   ارزیابی قرار گرفت. د  اد  ه ها پس از جمع آوری 
وارد   نرم افزار آماری  spss-۲1 شد   و با استفاد  ه از آزمون های t  و chi-square  مورد   تجزیه 
تحلیل قرار گرفت.";"د  ر بین زنان مورد   مطالعه 1۰5 )9/%18(نفر طی یکماه اخیر خود   آزمایی پستان 
را انجام د  اد  ه بود  ند  . همچنین 147)3/%۲6( نفر د  ر موعد   مقرر توسط فرد   د  وره د  ید  ه معاینه شد  ه بود  ند  . 
1۲9)9/%34( نفر از زنان د  ر طی د  و سال ماموگرافی انجام د  اد  ه بود  ند  . متوسط زمان انجام آخرین 
ماموگرافی د  ر زنان 4/4)1/±۲ ( سال قبل بود  . مهم ترین د  الیل عد  م انجام ماموگرافی طی د  و سال 
اخیر به ترتیب عد  م مشکل پستان 5/%45 ، عد  م توصیه پزشکان و پرسنل بهد  اشتی 8/%۲3 ، ترس از 
ماموگرافی %6و عد  م آگاهی از اهمیت انجام ماموگرافی 9/%9 بود  . مهم ترین عوامل موثر برای انجام 
ماموگرافی به ترتیب توصیه پزشکان 5/%36 آگاهی از طریق مطالعات شخصی 6/%۲3 ، مشکالت و 
بیماری های پستان 5/%18 و توصیه ماما و کارشناس بهد  اشتی %1۰ بود  . د  ر مورد   غربالگری سرطان 
د  هانه رحم ۲67 )1/%47( نفر طی سه سال اخیر پاپ اسمیر انجام د  اد  ه بود  ند   و زمان انجام آخرین 
تست 3/9 )1/±5( سال قبل بود  . مهم ترین د  الیل عد  م انجام پاپ اسمیر طی سه سال اخیر به ترتیب 
عد  م آگاهی از اهمیت انجام تست 1/%41، عد  م وقت کافی %18 و خجالت 8/%15 بود  . مهم ترین 
عوامل موثر د  ر انجام آن توصیه ماما 35/8، توصیه پزشک 3۲/6 و آگاهی از طریق مطالعات شخصی 
9/%18 بود  .";"میزان  انجام غربالگری سرطان د  هانه رحم و پستان د  ر بین زنان مراجعه کنند  ه به 
مراکز بهد  اشتی د  رمانی مطلوب بنظر نمی رسد  . که این عد  م مطلوبیت د  ر مورد   غربالگری سرطان 
پستان بیشتر بود  . بیشترین علل عد  م مشارکت عد  م آگاهی و عد  م توصیه پزشکان بود  . بنظر می رسد   
زنان از مفهوم غربالگری و کشف بیماری د  ر حالت بد  ون عالمت د  رک مناسبی ند  ارند  .  بنابر این بنظر 
می رسد   که راه اند  ازی سیستم فعال غربالگری توسط سیستم بهد  اشتی و همچنین توجه و توصیه 

پزشکان و ماما ها  د  ر ویزیت های زنان ، جهت بهبود   این میزان ها ضروری است. 
 واژگانكليدی:غربالگری سرطان پستان، ماموگرافی، خود آزمایی پستان، غربالگری سرطان گرد ن 

رحم، د هانه رحم،  تست پاپ اسمیر         
           

   

*حوریه شمشیری میالنی، دکترای تخصصی زنان و زایمان، استادیار، عضو هیات علمی گروه پزشکی 
اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
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 مقایسه  میزان افسرد گی و رضایت جنسی د ر مصرف کنند گان  از 
 IUD و DMPA

 فرناز فرنام *
f_farnam@yahoo.com

د پومد روکسی پروژسترون استات )DMPA( و وسیله د اخل رحمی مسیIUD  شایعترین روشهای 
پیشگیری قابل برگشت با کارامد ی باال د ر ایران می باشند . پس از اجرای طرح سالمت و با یکسان 
شد ن تعرفه این د و نوع خد مت برای ماماها با کاهش روند  مشاوره، توصیه و جایگزاری IUD نسبت به 
DMPA مواجه شد یم. از آنجا که بر اساس نظرWHO  روش IUD نسبت به DMPA از نظر کارامد ی 
و ایمنی برتری د ارد  مطالعه حاضر بر آن شد  که با مقایسه برخی از عوارض این د و روش مشخص 
نماید  که آیا تغییر روند  مصرف آین د و روش بد لیل عوارض آنها بود ه است و یا بد لیل سیاستهای اتخاذ 
شد ه د ر یکی د ید ن نوع خد مت این د و روش.   روش های جلوگیری از بارد اری طوالنی مد ت  د ر ایران 
می باشند . این مطالعه باهد ف مقایسه برخی پیامد های استفاد ه از این د و روش تنظیم خانواد ه انجام 
شد . د ر سال 1396،  3۰۰ زن متأهل ایرانی 5۰-19 ساله، د ر پنج منطقه جنوب شهر تهران از 31 
مرکز و 57 پایگاه  انتخاب شد ند .15۰ زن با روش پیشگیری DMPA و 15۰ خانم استفاد ه کنند ه از 
IUD که روش پیشگیری خود  را د ر بازه زمانی 95/1/1 تا 95/6/31 شروع کرد ه بود ند  1۲-18 ماه 
پس از مصرف مورد مطالعه قرار گرفتند .رضایت جنسی با پرسشنامه استاند ارد  هاد سون وافسرد گی با 
پرسشنامه استاند ارد  9 سؤالی  بررسی شد PHQ د و گروه از نظر متغیرهای د موگرافیک مانند  سن، 
سن همسر، مد ت ازد واج، تعد اد  فرزند ، تحصیالت  زنان و همسرانشان، وضعیت شیرد هی، نوع زایمان 
و وضعیت اقتصاد ی تفاوت آماری معناد اری با یکد یگر ند اشتند  )P<۰,۰5(. میزان رضایت جنسی د ر 
گروه IUD بصورت معنی د اری  بیشتر از گروه DMPA بود  )P >۰,۰5(. د ر آنالیز رگرسیون تنها  
ارتباط معنا د ار بین رضایت جنسی و افسرد گی مشاهد ه شد  ) r ۰,15 =( و )P = ۰,۰1۲(. میزان 
افسرد گی د ر گروه IUD  به صورت معنی د اری کمتر از گروه DMPA  بود  )P >۰,۰۰1(. آنالیز 
رگرسیون نشان د اد  که بجز رضایت جنسی، تنها عامل اثر گذار بر افسرد گی میزان تحصیالت همسر 
می باشد  ) r-۰,۰۲ =( و )P = ۰,۰17(.  همسو با نتایج سایر مطالعات، یافته های ما حاکی از برتری 
IUD نسبت به DMPA بود . افزایش قابل توجه روند  مصرف DMPA با توجه به عوارض آن نیاز به 
توجه ویژه  خصوصا د ر زمینه سیاست گذاری و تعریف خد مات د ر سیستم بهد اشتی  د ارد .نتایج نشان 

د اد  د ر زنانی که شرایط استفاد ه از هر د و روش را د ارند   IUD روش ارجح است. 
واژگانكليدی: روش های پیشگیری از بارد اری، DMPA، IUD،  رضایت جنسی، افسرد گی    
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تاثیر مشاوره بر رفتارهای ارتقاء د  هند  ه سالمت د  ر زنان بارد  ار با 
اضافه وزن و چاق

  ،MSc 1 مرجان احمد شیروانی  ،MSc 1 *نرگس سادات مطهری طبری
Phd 2 *فاطمه نصیری امیری* ،Phd 2 *افسانه بختیاری ،Phd 2 *محبوبه فرامرزی

Medical Student   3*پیام حبیبی پور 
Narges_mth@yahoo.com

د  یابت حاملگی یکی از شایع ترین اختالالت متابولیک د  ر بارد  اری است که چاقی و اضافه وزن از 
عوامل ایجاد   کنند  ه آن می باشند  . این مطالعه با هد  ف تاثیر مشاوره با مد  ل اطالعات- انگیزش - 
مهارت رفتاری،  بر رفتارهای ارتقاء د  هند  ه سالمت د  ر زنان بارد  ار با اضافه وزن و چاق انجام گرفت.  
این مطالعه بصورت کارآزمایی بالینی تصاد  فی کنترل شد  ه بر روی 16۲زن بارد  ار با اضافه وزن و چاق 
د  ر بیمارستان روحانی بابل)1397( انجام گرد  ید  . نمونه ها به روش تصاد  فی سازی ساد  ه به د  و گروه 
مساوی تقسیم شد  ند  . گروه مد  اخله چهار جلسه مشاوره د  ر مورد   رفتارهای ارتقاء د  هند  ه سالمت با 
مد  ل اطالعات- انگیزش- مهارت رفتاری را د  ر هفته 1۲ تا 16 بارد  اری د  ریافت نمود  ند   و گروه کنترل 
مراقبت روتین د  ریافت نمود  ند  . قبل از شروع مد  اخله  پرسشنامه های د  موگرافیک و رفتارهای ارتقاء 
د  هند  ه سالمت مورد   بررسی قرار گرفت و سپس 8 هفته بعد   از اتمام مد  اخله د  ر هفته های۲4 تا ۲8 
بارد  اری برای هر یک از شرکت کنند  گان  بررسی مجد  د   انجام شد  . از آمار توصیفی ، کای د  و، انکوا 
)Ancova( و مانکوا)Mancova(  استفاد  ه گرد  ید  . نتایج نشان د  اد   تفاوت امتیاز رفتارهای ارتقاء 
د  هند  ه سالمت بین گروه کنترل و مد  اخله معنی د  ار بود  ه است) به ترتیب ۲4/88 ± 141/۲9د  ر مقابل 
p ۰/۰۰1 ،158/7۲ ± ۲4/15=(. اختالف میانگین رفتارهای ارتقاء د  هند  ه سالمت   d  =۰/77 بود   که 
بطور معنی د  اری د  ر گروه مشاوره بیشتر از گروه کنترل بود  .  مقایسه نمرات رفتارهای ارتقاء د  هند  ه 
سالمت نشان د  اد   تفاوت د  ر ابعاد   مسئولیت پذیری، فعالیت فیزیکی، معنویت و ارتباط بین فرد  ی قبل 
 d=۰/5۰ ، d=۰/8۰ ، d= ۰/5۲ :و بعد   از مد  اخله معنی د  ار بود   که اختالف میانگین آنها به ترتیب
،d=۰/87 بود   که نشانگر اثربخشی مد  اخله با مد  ل IMB  است. مشاوره با مد  ل IMB د  ر زنان بارد  ار 
با اضافه وزن و چاق سبب بهبود   نمره رفتارهای ارتقاء د  هند  ه سالمت گرد  ید  . لذا توصیه می شود   به 
همه زنان بارد  ار بخصوص افراد   پرخطر د  ر مورد   رفتارهای ارتقاء د  هند  ه سالمت مشاوره الزم د  اد  ه شود  .  

واژگانكليدي: ارتقاء سالمت، مد ل اطالعات-انگیزش-مهارت رفتاری ، چاقی، اضافه وزن   
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 ارتباط نگرانی با انتظارخود  کارامد  ی زایمانی زنان د  ر نخستین بارد  اری 

طاهره طیبی1*، مرجان احمد شیروانی*1
tayebi28@yahoo.com 

بارد  اری تجربه ای خاص برای ماد  ر و همراه با تغییرات روانی از جمله احساس نگرانی است. اضطراب 
و نگرانی د  ر بارد  اری ممکن است به پیامد  های نامطلوب ماد  ری- جنینی/ نوزاد  ی منجر شود  .  انتظار 
با هد  ف  این مطالعه  باشد  .  بارد  ار می  بر وضعیت روانی زنان  از عوامل موثر  خود  کارآمد  ی زایمانی 
بررسی ارتباط نگرانی با انتظارخود  کارامد  ی زایمانی زنان د  رنخستین بارد  اری انجام شد  . این مطالعه 
توصیفی- تحلیلی با روش نمونه گیری د  ر د  سترس د  ر د  رمانگاههای کنترل بارد  اری وابسته به د  انشگاه 
علوم پزشکی مازند  ران )1397( بر روی ۲۰1 ماد  ر با بارد  اری اول انجام شد  . پرسشنامه د  موگرافیک، 
پرسشنامه بومی سازی شد  ه خود  کارآمد  ی زایمانی Lowe  و پرسشنامه نگرانی کمبریج برای جمع 
آوری اطالعات استفاد  ه شد  ند  . میانگین، انحراف معیار، فراوانی و ضریب همبستگی پیرسون برای انالیز 
اماری استفاد  ه شد  ند  . میانگین نگرانی ۲1/7۲ ±۲7/19 و انتظار خود  کارآمد  ی 81/۲9 ± ۲48/49 
 ،r= -۰/۲5( بود  . بین نگرانی و انتظار خود  کارآمد  ی زایمانی ارتباط معکوس معنی د  ار وجود   د  اشت
p>۰/۰۰1(. همچنین نگرانی د  ر بعد   طبی-اجتماعی )p>۰/۰۰1 ،r= ۰/31(، بعد   سالمت بچه )۰/17- 
= p =۰/۰1 ،r (  و بعد   اقتصاد  ی-اجتماعی ) p=۰/۰4 ،r = -۰/14( با انتظار خود  کارآمد  ی ارتباط 
معکوس معنی د  ار د  اشت اما ارتباط با  بعد   سالمت ماد  ران/ د  یگران و ارتباطات معنی د  ار نبود    .با توجه 
به اینکه افزایش انتظار خود  کارآمد  ی زایمانی با کاهش نگرانی کل و اغلب ابعاد   آن د  ر ماد  ران نخست 
بارد  ار همراه بود  ، بنظر میرسد   برنامه ریزی برای تقویت خود  کارآمد  ی ماد  ران میتواند   با کاهش نگرانی 

و د  ر نتیجه کاهش پیامد  های نامطلوب آن همراه باشد   .
واژگانكليدی: انتظار خود کارامد ی زایمانی، نگرانی، ماد ر بارد ار«     
           

          

 1 . دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه ساری، دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران، گروه مامایی



125  Women and Family Health National Congress
1- 3 Aug 2019- Tehran

مقاله ارایه شده به صورت پوستر

بررسی اثربخشی کالس های آماد گی برای زایمان د ر د وره بارد اری بر 
نگرش ماد ران د ر انتخاب نوع زایمان و نوع زایمان انجام شد ه

آنیتا قاد ری
ghaderianita@yhoo.com

سزارین نسبت به زایمان طبیعی برای ماد ر و نوزاد  مخاطرات بیش تری د ر برد ارد . متاسفانه به د الیل 
مختلف از جمله ناآگاهی و نگرش اشتباه ماد ران بارد ار میزان آن رو به افزایش است. با توجه به تغییر 
رویکرد  زایمان از روند  طبی به روند  فیزیولوژیک، انجام آموزش های مرتبط با آن و آگاهی بخشی 
ماد ران می تواند  موجب افزایش تمایل ماد ران به انجام زایمان طبیعی گرد د . با توجه به این مهم بر 
آن شد یم تا به بررسی اثر بخشی کالس های آماد گی برای زایمان د ر د وره بارد اری بر تعیین نگرش 
ماد ران بارد ار به سمت زایمان طبیعی بپرد ازیم. پژوهش حاضر به صورت مطالعه¬ی مد اخله ای نیمه 
تجربی بود  که بر روی 13۰ زن بارد ار مراجعه کنند ه به بلوک زایمان بیمارستان بعثت سنند ج که 
جهت شرکت د ر د وره های آموزش زایمان فیزیولوژیک از تیرماه 95 تا شهریور ماه 96 مراجعه کرد ه 
بود ند  انجام شد . هر یک از این ماد ران پس از تکمیل پرسش نامه¬ی انتخاب روش زایمان تحت 
آموزش زایمان فیزیولوژیک د ر 8 جلسه حضوری قرار گرفتند  و سپس پس از پایان د وره آموزشی 
مجد د اً پرسش نامه ی انتخاب روش زایمان توسط ماد ران تکمیل شد . د رنهایت نوع زایمان آن ها 
پی گیری شد ، برای آنالیز د اد ه ها از آزمون های T-Test، Paierd – T-Test   χ۲ استفاد ه شد  و 
نیز p>۰,۰5 به عنوان سطح معنی د اری د ر نظر گرفته شد . د ر این مطالعه نگرش ماد ران قبل و بعد  
از آموزش زایمان فیزیولوژیک د ر ارتباط با انتخاب روش زایمان د ر د وره بارد اری بررسی شد  بد ین 
ترتیب که قبل از آموزش نگرش 37/7 د رصد  ماد ران تمایل به زایمان طبیعی، 1/5 د رصد  ماد ران 
تمایل به زایمان سزارین و 6۰/8  د رصد  موارد  د ر مورد  نوع زایمان شان ترد ید  د اشتند  و بعد  آموزش 
7۰ د رصد  تمایل ماد ران به زایمان طبیعی بود  و 3۰ د رصد  ماد ران د ر مورد  نوع زایمان شان ترد ید  
د اشتند . و هیچ یک تمایل به انجام سزارین ند اشتند . نمرات کسب شد ه حاصل از پرسش نامه د ر 
این مطالعه  د ر مقیاس های زیر بررسی شد : 1-باور ها ونگرش ها ۲-انگاره های جنسی 3-زایمان 
هراسی 4-راحتی –سالمت وحمایت 5- هنجارهای اجتماعی وفرهنگی 6-جستجو ومنابع کسب شد ه  
7-عملکرد  وانتخاب شخصی،  د ر 6 سازه اول ارتباط معناد اری بین آموزش زایمان فیزیولوژیک ونگرش 
د ر هریک از زیر مقیاس ها یافت شد ، و به بررسی تعیین تاثیر کالس های آموزش زایمان فیزیولوژیک 
بر نوع زایمان ماد ران بارد ار پرد اخته شد  با  توجه به این که سزارین های انجام شد ه از نوع اورژانسی 
بود  و فقط یک مورد  سزارین انتخابی وجود  د اشت، نوع زایمان با نمرات پرسش نامه هیچ گونه ارتباط 
معناد اری نشان ند اد . د ر این مطالعه به بررسی تاثیر کالس های آماد گی برای زایمان د ر د وره بارد اری 
بر نگرش ماد ران پرد اخته شد ، که با توجه به تاثیر مثبت آموزش بر افزایش آگاهی و نگرش زنان بارد ار 
د ر انتخاب نوع زایمان توصیه می شود  به منظور کاهش روند  سزارین، این آموزش د ر زمره خد مات 

مراقبتی د وره بارد اری قرار گیرد . 
 واژگانكليدی:زایمان فیزیولوژیک، آموزش، بارد اری،زایمان طبیعی     
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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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Gamification رویکرد ی نوین د ر ارتقای سالمت جنسی نوجوانان 

زهره شاه حسینی1، زینب حمزه گردشی2 ، سیده فاطمه حمیدی3*
  zshahhosseini@yahoo.com

آموزش سالمت جنسی د  ر بسیاري از فرهنگ ها با چالش هایی رو به رو است. اگرچه برنامه های د  رسی 
مد  رسه موضوعاتی را د  ر رابطه با سالمت جنسی و باروری پوشش می د  هد  ، رویکرد   تد  ریس موجود   تا 
اند  ازه ای موثر نیست که انتظار می رود  .Gamification  یک رویکرد   نوآورانه است که شامل بازی 
های فنی د  یجیتالی است که هد  ف آن جذب فراگیران، فعالیت های انگیزشی، افزایش یاد  گیری و 
حل مشکالت د  ر زمینه مسائل جنسی است که می تواند   د  ر سالمت جنسی موثر باشد  . لذا مطالعه 
حاضر با هد  ف مروری بر مطالعاتی که د  ر آن gamification  به عنوان  رویکرد  ی نوین د  ر ارتقای 
سالمت جنسی نوجوانان استفاد  ه شد  ه است، انجام گرفت.  جستجو د  ر پایگاه های اطالعاتی از جمله  
PubMed  Science Direct   Google Scholar  Library of Cochrane Scopus از 
سال ۲۰1۰ تا ۲۰19 انجام شد  . جستجوی د  ستی نیز جهت استخراج  مقاالت بیشتر صورت گرفت. 
د  ر نهایت از ۲۰ مقاله جهت نگارش این مطالعه استفاد  ه شد   از ۲۰ مقاله د  ر مطالعه حاضر، 1۰ مقاله  
با هد  ف افزایش آگاهی نوجوانان برای پیشگیری از STD و HIV / اید  ز  و 1۰ مقاله  نیز  با هد  ف 
کاهش سو مصرف مواد  ، خشونت جنسی و رابطه موثر میان نوجوانان از روش  Gamification  به 
عنوان رویکرد  ی نوین استفاد  ه نمود  ند  . شواهد   نشان می د  هد   اگر Gamification مورد   استفاد  ه قرار 
گیرد  ، می تواند   ابزار قد  رتمند   آموزشی د  ر افزایش سواد   سالمت جنسی نوجوانان باشد  . همچنین این 
روش د  ر مناطقی که موضوع مسائل جنسی برای نوجوانان آسیب پذیر و کسانی که رفتارهای پرخطر 
د  ارند   تابو است، کمک کنند  ه می باشد  . استفاد  ه از رویکرد  های نوین به منظور ارتقا سالمت جنسی 
نوجوانان می تواند   مورد   توجه سیاستگذاران حوزه سالمت نوجوانان قرار گیرد  ، چرا که از فواید   مهم

Gamification  نسبت به روش های سنتی، که بد  ون هیچ ابزار پشتیبانی فنی اطالعاتی به کار  
می روند  ، می توان به افزایش انگیزه، د  انش و مهارت های نوجوانان اشاره کرد   .

واژگانكليدی: Gamification، سالمت جنسی، نوجوانان     
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 ارسال و د ریافت پیامک با مفاهیم جنسی و ارتباط آن با رفتارهای 
جنسی د ر د انش آموزان د بیرستانی 

زهره قريشي
zghorashi@yahoo.com 

مقاله حاضر ارتباط بین ارسال و د ریافت پیامک های با مفاهیم جنسی و رفتارهای جنسی د انش 
آموزان د بیرستانی شهر رفسنجان را بررسی کرد ه است د ر این مطالعه توصیفی 944 نفر د انش آموز 
از طریق یک  از طریق نمونه گیری خوشه ای طبقه ای وارد  مطالعه شد ند . اطالعات  د بیرستانی 
پرسشنامه که بر اساس مطالعات قبلی تد وین شد ه بود ، جمع آوری شد ه و با آزمونها تی و کای اسکوئر 
مورد  تجزیه و تحلیل قرار گرفت. فرستاد ن پیامک های با مفاهیم جنسی د ر %34.7 و د ریافت آن د ر 
%15.7 د انش آموزان گزارش شد . د انش آموزانی که پیامک با مفاهیم جنسی د ریافت کرد ه یا فرستاد ه 
بود ند ، با احتمال بیشتری د وست از جنس مخالف د اشتند )p>۰.۰۰1( و د رگیر فعالیت جنسی شد ه 
بود ند )p>۰.۰۰1(. با توجه به شیوع باالی د ریافت و فرستاد ن پیامک های با محتوای جنسی د ر بین 
د انش آموزان و عوامل خطر مرتبط با آن، این موضوع باید  د ر آموزشهای د انش آموزان و والد ین آنها 

مورد  توجه قرار گیرد.
واژگانكليدی: د ریافت و ارسال مفاهیم جنسی، پیامک،د انش آموزان، رفتار جنسی  
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  تأثیر آرام سازی پیش روند  ه عضالنی بر شد  ت د  رد   د  یسمنوره
 

 لیال کریمی*1،  سمیه مکوند  ی*2، میترا مهد  ویان*3 
leilakarimi1487@gmail.com

د  یسمنوره یکی از مشکالت شایع زنان است که برای د  رمان آن د  رمان های طبی فراوانی ذکر شد  ه 
است. با توجه به جایگاه جد  ید   تکنیک های غیرد  ارویی، این مطالعه با هد  ف به کار برد  ن تکنیک 
ایجاد    باعث  و  از روش های غیرد  ارویی کاهش د  رد   است  آرام سازی پیش روند  ه عضالنی که یک  
آرامش د  ر عضالتمی گرد   انجام یافته است .  این کارآزمایی بالینی تصاد  فی کنترل شد  ه با استفاد  ه 
از نمونه گیری د  ر د  سترس د  ر مورد   8۰  د  ختر د  ر سال اول تا چهارم د  انشجوی پرستاری که مبتال 
به د  یسمنوره اولیه بود  ند   د  ر  شهر تهران د  ر سال های 1395 انجام یافته است. معیارهای ورود   به 
مطالعه شامل: تشخیص د  یسمنوره اولیه، سن ۲3-18 سال، توانایی انجام تمرینات روزانه به مد  ت 
۲۰ د  قیقه بود  . بیماران به طور تصاد  فی به د  و گروه آزمون و شاهد   تقسیم شد  ند  . ابتد  ا د  رد   بیماران 
د  ر د  و گروه با مقیاس د  ید  اری سنجش د  رد   ) VAS ( اند  ازه گیری و آموزش آرام سازی د  ر گروه آزمون 
روزانه د  و بار و هربار۲۰ د  قیقه طی سه ماه متوالی  انجام شد   د  ر گروه شاهد   تنها مراقبت های معمول 
انجام گرفت. سپس د  رد   بیماران د  ر د  و گروه بعد   از 8 هفته مجد  د  اً بررسی شد  . د  اد  ه ها با استفاد  ه از 
آزمون های تی زوجی و مستقل د  ر نرم افزار SPSS v.16 انجام یافت. آرام سازی بر کاهش د  رد   زنان 
مبتال به د  یسمنوره تأثیر معناد  اری د  اشت )P>۰,۰5(. به طوری که د  ر گروه آزمون میانگین شد  ت 
د  رد   بیماران از ۲/1 ± 4/7۰ به۲/۲ ± 3/95 کاهش یافت و د  ر گروه شاهد   میانگین شد  ت د  رد   از 1/96 
± 5/83 به ۲/۰9 ± 5/71 تغییر یافت که از نظر آماری معناد  ار نبود   )p =۰/۲9۲ ( .  با توجه به تأثیر 
آرام سازی پیش روند  ه عضالنی بر کاهش د  یسمنوره اولیه د  ر زنان مورد   بررسی و هزینه کم، ایمنی و 
ساد  گی آن، این اقد  ام می تواند   به عنوان یک د  رمان جایگزین د  رمان های طبی برای کاهش د  یسمنوره 

مورد   استفاد  ه قرار گیرد   .  
واژگانكليدی: د یسمنوره، آرام سازی پیش روند ه عضالنی، کارآزمایی بالینی تصاد فی
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2- department of midwifery, faculty of nursing and midwiferyAhvaz 

branch, Islamic azad university,Ahvaz, Iran
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The Prevalence of Posttraumatic Stress Disorder Following 
Childbirth and Its Predictors in Iranian Women

 Roya Ahmadnejad*  Mojgan Mirghafourvand* Jamileh Malakouti*
*Azizeh Farshbaf Khalili

 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 sub-centers (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 
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subjects were arranged based on numbers in the list for 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  & 
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Besharat M  2006). The questionnaires were 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 
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in governmental hospitals with 50.4% of the births 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 re-experiencing 
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"

Tabriz University of Medical Sciences, Iran
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  بررسی مشارکت مرد  ان د  ر مراقبت هاي بارد  اري و زایمان 

مهری کلهر1*، دکتر فاطمه سمیعی*2، معصومه نصیری*3، منصوره تکاپو*4
mkalhor20@gmail.com

ارتقاي مشارکت مرد  ان د  ر امر بارد  اری و زایمان اخیرا مورد   توجه زیاد  ي قرار گرفته است و از مولفه 
با هد  ف بررسی مشارکت مرد  ان د  ر  باروري است. مطالعه حاضر  هاي مهم سیاست هاي سالمت 
مراقبت هاي بارد  اري و زایمان انجام شد  . مطالعه به صورت مطالعه مروری بر روی  چند  ین مقاله 

 pubmed د  ر بین سال های ۲۰1۰ تا ۲۰19 انجام شد  . بررسی د  ر ژورنال و پایگاه های اطالعاتی
 elsiver  proqust   willy  spinger  google scular  scincedirect  با کلید   واژ هایی 
مانند   مشارکت، مرد  ان و مراقبت هاي بارد  اري و زایمان انجام شد  . نتایج به صورت سیتماتیک تحلیل 
و د  رجه بند  ی شد  ند  .  نتایج نشان د  اد   مشارکت مرد  ان د  ارای ابعاد   مختلفی می باشد  . برخی مطالعات 
نشان د  اد  ند   که مشارکت مرد  ان د  ارای تفاوت آماری معنی د  اری د  ر پیامد  های بارد  رای نبود  ه است اما 
موجب همکاری، مشارکت و حمایت بیشتر مرد  ان د  ر د  وره بعد   از زایمان شد  ه است. برخی مطالعات 
د  یگر نشان د  اد   که  مشارکت مرد  ان د  ر مراقبت هاي د  وران بارد  اري اثرات مثبتی بر پیامد   ماد  ر و 
کود  ک د  اشته است. از د  ید  گاه زنان، مشارکت مرد  ان باعث  افزایش عشق و حمایت روحی د  ر طول 
زایمان می گرد  د  . عواملی که بر مشارکت مرد  ان اثر مثبت د  ارد   شامل چند  حاملگی، تمایل مرد  ان، 
آموزش مرد  ان و افزایش سن مرد   و کسب تجربه می باشد  . همچنین مشارکت مرد  ان باعث د  رک بهتر 
وقایع حاملگي و زایمان و کاهش د  رد   زایمان می شد  . همچنین از مهم ترین موانع مشارکت مرد  ان، 
عد  م تمایل مرد  ان به حضور د  ر اتاق مامایي و زایمان، کمبود   آموزش و آگاهی، عوامل فرهنگی و عرفی، 
محیط زنانه مراکز و عد  م استقبال از مرد  ان د  ر مراکز است.  به نظر می رسد   مشارکت فعال مرد  ان د  ر 
امر بارد  اری و زایمان باعث ارتقاء سالمت ماد  ران، فرزند  ان و خانواد  ه می گرد  د   و تغییر د  ر سیاست های 

مراکز ارائه خد  مات و فراهم آورد  ن عوامل تسهیل کنند  ه این امر، بسیار ضروری می باشد  .  
واژگانكليدی: »مشارکت، مرد ان و مراقبت هاي بارد اري و زایمان«   

 1-)نویسنده مسئول( دانشجوی دکتری بهداشت باروری دانشگاه تربیت مدرس، بیمارستان 
کوثر،  دانشگاه علوم پزشکی قزوین. قزوین، ایران.   2-متخصص پاتولوژی، دانشیار، 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.   3-کارشناس ارشد پرستاری، بیمارستان کوثر، 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
4-کارشناس اتاق عمل، بیمارستان کوثر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین
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مقاله ارایه شده به صورت پوستر

 بررسی رابطه فرسود  گی شغلی و هوش معنوی د  ر ماماهای شاغل د  ر 
بیمارستان  و مراکز بهد  اشتی- د  رمانی شهر سبزوار 

زهرا زارع*1 ، معصومه شریف زاده*2، صدیقه رستاقی*3، مریم مازندرانی*4، علی 
مهری*5

 zare1984@yahoo.com  

توجه به ماماها و سالمت جسم و روان آنها برای افزایش کیفیت خد  مات و حفظ نیروی کار ضروری 
است.فرسود  گی شغلی از عوامل موثر بر سالمت روان و عملکرد   افراد   می باشد  . هد  ف این مطالعه 
این مطالعه  با هوش معنوی بود  .  ارتباط آن  بررسی میزان فرسود  گی شغلی د  ر ماماهای شاغل و 
مقطعی د  ر سال1397 برروی کلیه ماماهای شاغل د  ر بیمارستان و مراکز بهد  اشتی د  رمانی شهر 
سبزوار به روش سرشماری انجام شد  . ابزار گرد  اوری اطالعات پرسشنامه اطالعات د  موگرافیک، مقیاس 
سنجش فرسود  گی شغلی مسلش و هوش معنوی کینگ بود  .آنالیز د  اد  ه هــا بــا اســتفاد  ه از نــرم 
افــزارspss )نسخه17(و آزمونهای توصیفی و همبستگی پیرسون و اسپیرمن، من ویتنی و کای 
اسکوئر انجام شد  .سطح معناد  اری کمتر از ۰/۰5 د  ر نظر گرفته شد  .";"نمره فرسود  گی شغلی د  ر کلیه 
ماماهای شاغل د  ر مراکز بهد  اشتی و بیمارستان 17/47±41/81 و هوش معنوی 73/±1۰ 67/88 بود  . 
بین فرسود  گی شغلی و هوش معنوی ارتباط معناد  اری وجود   ند  اشت)۰p/۰6=(. فرسود  گی شغلی با 
سن)۰r/۰p= ،16/۰۲=( و سابقه کاری)۰r/۰p=،۲6/۰۰1=( ارتباط مستقیم و معناد  ار و با رضایت از 
د  رآمد  )r/۰p=،19/۰1-۰=( و رضایت شغلی)r/۰p  ، 46/۰۰1-۰=( ارتباط معکوس و معناد  اری د  اشت.

میزان فرسود  گی شغلی د  ر پرسنل رسمی بیشتر بود  )۰p/۰1=(. فرسود  گی ماماهای مورد   مطالعه د  ر 
حد   متوسط بود   و بین فرسود  گی شغلی و هوش معنوی رابطه معناد  اری وجود   ند  اشت. با توجه به 
اهمیت حرفه مامایی د  ر حوزه سالمت و ارتقاء کیفیت خد  مات بالینی، اتخاذ تد  ابیری جهت کاهش 
فرسود  گی شغلی همانند   کاهش فشار های ناشی از کار، بهبود   شرایط کاری و تعد  یل نیرو ضروری 

بنظر می رسد  . 
واژگانكليدی: فرسود گی شغلی، هوش معنوی، ماما 

1. مربی، گروه مامایی، دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، نیشابور، ایران. 
2. مربی، گروه مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

3.  دانشجوی دکتری آمار زیستی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت، دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد، ایران

4. کارشناس مامایی، كمیته تحقیقات دانشجویی،دانشگاه علوم پزشكی سبزوار،سبزوار،ایران
5. استادیار، آموزش بهداشت و ارتقاءسالمت،گروه آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی 

سبزوار، ایران 
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مقاله ارایه شده به صورت پوستر

 بررسی تأثیر کپسول بهارنارنج بر افسرد گی زنان د ر د وره پس از زایمان 

زهرا زارع1*، محمد رضا شگرف نخعی*2، بهاره امین*3، فاطمه نقابی*4، سمیرا یزد انی*4، 
زینب بید ل*5

zare1984@yahoo.com

مقد مه:افسرد گی پس از زایمان از شایع ترین مشکالت بهد اشت عمومی د ر اولین سال بعد  از زایمان 
محسوب می شود . خلق افسرد ه، احساس گناه، از د ست د اد ن اشتها و اختالل خواب برخی از عالیم 
این اختالل است. افسرد گی می تواند  مشکالت جد ي براي کود ک، ماد ر و خانواد ه ایجاد  کند . مطالعه 
حاضر با هد ف تعیین تاثیرکپسول بهارنارنج بر افسرد گی زنان د ر د وره پس از زایمان انجام شد . روش 
کار: این مطالعه یک کارآزمایی د و سوکور، تصاد فی و کنترل شد ه با پالسبو بود  که بر روی 49 ماد ر 
مراجعه کنند ه به مراکز بهد اشتی و د رمانی د انشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام شد . شرکت کنند گان 
نمره بین 14 تا ۲8 از پرسشنامه استاند ارد  افسرد گی بک)BDI-II( د اشتند  سپس افسرد گی آنان 
توسط مصاحبه با روانپزشک تایید  شد . سپس به طور تصاد فی به د و گروه مد اخله )بهارنارنج 5۰۰ 
میلی گرم/ د و بار د ر روز+ فلوکستین ۲۰ میلی گرم روزانه( و گروه کنترل )فلوکستین ۲۰ میلی گرم 
روزانه به اضافه پالسبو( تقسیم شد ند . د رمان د ر هفته 8 پس از زایمان آغاز شد  و به مد ت 8 هفته 
اد امه یافت. د اد ه ها با استفاد ه از آمار توصیفی، آزمونهای کاي اسکوئر، تی و من ویتنی آنالیز شد .  
یافته ها: میانگین نمره افسرد گی بعد  از مد اخله د رگروه بهارنارنج و کنترل به ترتیب 4/۰۲±9/۲ و 
3/56±17/1۲بود  که بین د و گروه اختالف آماری معناد اری وجود  د اشت)p>۰/۰۰1(.همچنین بعد  از 
مد اخله، 5/%6۲ از گروه بهارنارنج و تنها %4 از گروه کنترل فاقد  افسرد گی پس از زایمان بود ند . نتیجه 
گیری: کپسول بهارنارنج می تواند  بعنوان یک مکمل د ر د رمان افسرد گی پس از زایمان استفاد ه گرد د . 

واژگانكليدی: بهارنارنج، افسرد گی پس از زایمان، گیاهان د ارویی     
          

1-مربی گروه مامایی، دانشکده علوم پزشکی نیشابور، نیشابور، ایرا
2- استادیار گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران
3- استادیار فارماکولوژی، مرکز تحقیقات سلولی و مولوکولی، گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی، 
دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران
4- کارشناس مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران 
5-کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات متاآنالیز، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 
تربت حیدریه ، ایران
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مقاله ارایه شده به صورت پوستر

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 placebo-
vaginal 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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مقاله ارایه شده به صورت پوستر

 بررسی تأثیر درک از بیماری بر استرس درک شده زنان مبتال به 
دیابت بارداری

 سمانه خداپرست ، محمد علی سلیمانی ، نسیم بهرامی* ، مریم مافی ، حوریه شایگان 
nbahrami87@gmail.com

بارد   اری و زایمان یکی از مهم ترین رخد   اد   های زند   گی زنان است و ممکن است عوارض قابل توجهی بر 
زند   گی زنان د   اشته باشد    که از میان آنها می توان به د   یابت بارد   اری اشاره نمود   . بارد   اری و د   یابت ناشی 
از آن می تواند    عالوه بر پیامد   های جسمی )مانند    ماکروزومی، پره اکالمپسی، سزارین، چاقی، بیماری 
قلبی عروقی( با پیامد   های روانی همچون استرس و اضطراب همراه باشد   . شناخت د   رک از بیماری 
ارزش پیشگویی کنند   ه ای د   ر ارتقای رفتارهای بهد   اشتی بیماران د   ارد   . لذا مطالعه حاضر با هد   ف تأثیر 
مد   اخله آموزشی مبتنی بر د   رک از بیماری بر استرس د   رک شد   ه  زنان مبتال به د   یابت بارد   اری انجام 
شد   . این مطالعه یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصاد   فی شد   ه شاهد   د   ار بود   . نمونه ها از میان زنان مبتال 
به د   یابت بارد   اری و بستری د   ر بخش پره ناتال بیمارستان الزهرا شهر رشت از هفته ۲4 حاملگی و 
با تأیید    قطعی د   یابت از طریق تست تحمل گلوکز د   ر بازه زمانی اسفند    96 تا شهریور 97 انتخاب 
شد   ند   . بیماران بر اساس معیارهای ورود    انتخاب و با استفاد   ه از روش بلوک بند   ی چهارتایی د   ر د   و 
گروه کنترل) 4۰ نفر( و آزمون)4۰ نفر( قرار د   اد   ه شد   ند   . د   اد   ه ها با استفاد   ه از پرسشنامه د   موگرافیک 
و پرسشنامه استرس د   رک شد   ه قبل از اجرای مد   اخله، بالفاصله بعد    از اجرای مد   اخله و یک ماه پس 
از اجرای مد   اخله به روش مصاحبه حضوری تکمیل گرد   ید   . د   ر گروه آزمون، مد   اخله آموزشی مبتنی 
بر د   رک از بیماری بصورت انفراد   ی د   ر 3 جلسه  6۰ تا 9۰ د   قیقه¬ای اجرا شد   . د   ر گروه کنترل، زنان 
تنها مراقبت روتین بیمارستان را د   ریافت کرد   ند   . د   اد   ه ها با استفاد   ه از آزمون توصیفی ))میانگین و 
انحراف معیار؛ تعد   اد    و د   رصد   ( و آزمون تحلیلی )تی مستقل، کای اسکوئر و  آنالیز واریانس با اند   ازه 
گیری مکرر( د   ر نرم افزار spss نسخه ۲3 مورد    تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان د   اد    که قبل 
از مد   اخله بین نمرات استرس د   رک شد    د   و گروه تفاوت آماری معناد   اری وجود    ند   اشت، بالفاصله پس 
از مد   اخله نمرات استرس د   رک شد   ه د   ر گروه کنترل نسبت به گروه آزمون افزایش یافته است، عالوه 
بر این، یک ماه پس از مد   اخله  نیز نمرات د   ر گروه آزمون به طور معناد   اری نسبت به گروه کنترل 
کاهش یافته است. نتیجه مطالعه حاضر نشان د   اد    که مد   اخله آموزشی مبتنی بر د   رک از بیماری بر 
استرس د   رک شد   ه زنان مبتال به د   یابت بارد   اری مؤثر است. لذا انجام این مد   اخله د   ر زنان مبتال به 

د   یابت بارد   اری به منظور کاهش میزان استرس د   ر آن ها توصیه می شود   . 
واژگانكليدی: د یابت بارد اری، استرس د رک شد ه، د رک از بیماری«    

  

1- دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران 
2-  استاديار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 
قزوین، ایران  
3- استاديار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 
قزوین، ایران     
4- کارشناس ارشد آمار زیستی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت، دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین، قزوین، ایران  
مربی، دانشكده پرستاري و مامايي شرق گيالن، دانشگاه علوم پزشكي گيالن، لنگرود، ايران
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 بررسی وضعیت تغذیه ماد ران بارد ار مراجعه کنند ه به مراکز 
بهد اشتی د رمانی شهر یزد  د ر سال 1397 

سجاد بهاری نیا*1 ، مهدیه خالقی*2
sajjadbahari98@gmail.com

بارد  اري از د  وره هاي ویژه د  ر زند  گي ماد  ران است که با افزایش نیازهاي تغذیه اي همراه است. تغذیه 
ماد  ر با موفقیت او د  ر بارد  اري، زایمان و مراقبت از سالمت، رشد   و پرورش جنین رابطه د  ارد  . د  ریافت 
انواع مواد   غذایي به میزان مناسب جهت تأمین نیازهاي ماد  ر و جنین ضروري است. هد  ف از انجام 
این پژوهش بررسی وضعیت تغذیه ماد  ران بارد  ار مراجعه کنند  ه به مراکز بهد  اشتی د  رمانی شهر یزد   
د  ر سال 1397 بود  .  این مطالعه توصیفي - مقطعي بود  . گروه هد  ف 389 نفر از زنان بارد  ار مراجعه 
کنند  ه به 6 مرکز بهد  اشتی د  رمانی شهر یزد   بود  ند  . انتخاب زنان بارد  ار به روش سهمیه ای انجام شد  . 
ابزار جمع آوری د  اد  ه ها پرسشنامه بسامد   خوراک )FFQ( بود  . این ابزار مناسب ترین روش ارزیابی 
برنامه غذایی د  ر طوالنی مد  ت است. با توجه به اینکه اعتبار این پرسش نامه به خصوصیات ساختاری-

جمعیتی بستگی د  ارد   و به علت تغییرات زیاد   د  ر فرهنگ غذایی جمعیت های مختلف، پایایی و روایی 
آن مجد  د  ا بررسی شد  . روایی این پرسشنامه توسط اعضای هیئت علمی تأیید   شد   و ضریب آلفای 
کرونباخ %84 محاسبه گرد  ید  . تجزیه و تحلیل د  اد  ه ها توسط نرم افزار SPSS انجام شد  .  د  ر 87/54 
د  رصد   از زنان بارد  ار، مصرف میوه ها و سبزیجات کمتر از میزان مورد   نیاز بود  . د  ر 34/69 از زنان 
بارد  ار مصرف نان و غالت کمتر از میزان مورد   نیاز بود  . مصرف شیر و لبنیات د  ر 98/65 از زنان بارد  ار 
بیشتر از میزان مورد   نیاز بود  . مصرف گوشت، حبوبات و تخم مرغ د  ر 45/7۲ از زنان بارد  ار کمتر از 
میزان مورد   نیاز بود  . پیشنهاد   می شود   مراکز بهد  اشتی د  رمانی د  ر هنگام مراجعه ماد  ران بارد  ار برنامه 
های غذایی ماد  ران را کنترل نمود  ه 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 ماد  رانی که د  ر این پژوهش شرکت کرد  ه بود  ند   از خانواد  ه های کم د  رآمد   بود  ند   الزم است 
سازمان های مرتبط حمایت های مالی الزم را انجام د  هند   و بسته های غذایی مناسبی را د  ر اختیار 

این ماد  ران قرار د  هند  . 
واژگانكليدی: تغذیه، ماد ران بارد ار، مراکز بهد اشتی د رمانی      

  

1- دانشجوی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، نویسنده مسئول

2- دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
شهید صدوقی یزد



سالمت زنان و خانواده ) زنان و مامایی(140
گرایم داشت روز میل ازدواج
10 تا 12 مرداد 1398

مقاله ارایه شده به صورت پوستر

 تبیین ابعاد   نگرش زنان مبتال به اید  ز به بارد  اری د  ر زنان مراجعه 
کنند  ه به کلینیک ها ی مثلثی شهر همد  ان 

1سامره قلیچ خانی*1، خدایار عشوندی*1 ، سیده زهرا معصومی*2، یاسر مرادی 
کاروانسرا*3

  sa.ghelichkhani@gmail.com )S. Gh (

نتایج پژوهش ها بیانگر آن است که زنان سهم قابل توجهی از افراد   مبتال به اید  ز را د  ر جهان به خود   
اختصاص د  اد  ه و باروری آنان به عنوان یکی از مهم ترین علل تأثیرگذار بر شاخص های ذهنی سالمتی 
د  ارای اهمیت فراوان است. این مطالعه با هد  ف تبیین نگرش زنان مبتال به اید  ز به بارد  اری د  ر بیماران 
مراجعه کنند  ه به کلینیک های مثلثی شهر همد  ان صورت گرفت. این مطالعه کیفی با استفاد  ه از روش 
تحلیل محتوا از بهمن ماه سال 1395 تا خرد  اد  ماه سال 1396 د  ر کلینیک های مثلثی شهر همد  ان د  ر 
کشور ایران انجام شد  . انتخاب مشارکت کنند  گان د  ر این مطالعه به روش هد  فمند   بود  ؛ بد  ین صورت که 
1۲ نفر از زنان مبتال به اید  ز وارد   مطالعه شد  ند  . پس از توضیح اهد  اف پژوهش و اخذ رضایت آگاهانه از 
هرکد  ام از مشارکت کنند  گان، مصاحبه نیمه ساختاریافته فرد  ی با هریک از مشارکت کنند  گان صورت 
گرفت. جهت استخراج مفاهیم از تجزیه وتحلیل محتوا استفاد  ه شد  . بر اساس یافته های به د  ست آمد  ه 
از تحلیل د  اد  ه ها د  رنهایت د  و مضمون ""عد  م تمایل به بارد  اری"" با چهار زیر مضمون و ""تمایل به 
بارد  اری"" با یک زیر مضمون شناسایی و استخراج شد   . نتایج به د  ست آمد  ه از این مطالعه بر ضرورت 
توسعه خد  مات بهد  اشت باروری زنان مبتال به اید  ز و رعایت حقوق بهد  اشت باروری این افراد   تأکید   

می نماید  .
واژگانكليدی:نگرش، بارد اری، زنان مبتال به اید ز، مطالعه کیفی«     
           

      
 

1- ارشد مشاوره مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
1-مرکز تحقیقات مراقبت از مادر و کودک، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
2- مرکز تحقیقات مراقبت از مادر و کودک، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
3 -مرکز بیماریهای مزمن )مراقبت در منزل(، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم 
پزشکی همدان ، ایران
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1- معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، گروه سالمت 
جمعیت وخانواده، واحد مادران،تبریز، ایران

 بررسی وضعیت سالمت روان د ر ماد ران بارد ار و زایمان کرد ه مراجعه 
کنند ه به مراکز سالمت استان براساس سامانه سیب د ر استان 

آذربایجان شرقی 97 

 نسرین فرشباف قاسمی راسخ*، رزیتا فیروزنیا، ناهید  عارف حسنی، د کتر ناصر رهبری 
فرزو، د کتر زهرا زینالی

زمينهوهدف: بارد اری یک حاد ثه فیزیولوژیک برای هر خانم محسوب می گرد د  و به عنوان یک 
د وران مهیج و لذت بخش د ر زند گی زنان د ر نظر گرفته شد ه است. د ر این زمان تغییرات شگرفی د ر 
خلق و خو و جسم ماد ر رخ می د هد . این تغییرات استرس های روانی جد ید ی را د ر زند گی فرد  ایجاد  
می کند  و چنانچه تحت کنترل قرار گیرند  شاید  همیشه مضر نبود ه و می توانند  ماد ر بارد ار را د ر راه 
پذیرش تغییرات آماد ه تر کنند . تغییراتی خلقی و رفتارهای مرضی مبین نگرانی د ر پذیرش حاملگی 
است. لذا این مطالعه با هد ف بررسی وضعیت سالمت روان د ر ماد ران بارد ار مراجعه کنند ه به مراکز 

سالمت استان انجام گرفت.
روشمطالعه:این مطالعه توصیفی-تحلیلی است. د اد ه هاد ر برنامه نرم افزاری Excel جمع بند ی و 
تحلیل شد ه است انجام روش زایمان د ر زنان مراجعه کنند ه به مرکز بهد اشتی د رمانی مورد  بررسی 

قرار گرفت. 
یافته ها :  حد ود  1,7 د رصد  جمعیت استان آذربایجان شرقی را ماد ران بارد ار تشکیل می د هند  .7۰ 
د رصد  ماد ران بارد ار و 88 ماد ران مراقبت پس از زایمان را د ر مراکز سالمت د ریافت نمود ه اند .  6۰ 
د رصد  ماد ران د ر مراکز سالمت شهری و 4۰ د رصد  د ر مراکز روستایی مراقبتهای الزم را د ریافت 
کرد ند . حد ود  17 د رصد  ماد ران د ر د وران بارد اری و ۲۲ د رصد  د ر پس از زایمان د ر ارزیابی سالمت 

روان نمره 1۰ وباالتر د ریافت نمود ه اند . 
بحثونتيجهگيری:بحث و نتیجه گیری: عد م اطالع یا اطالعات ناقص و غلط د ر خصوص بارد اری 
و تغییرات آن می تواند  بهد اشت روان زن بارد ار را به مخاطره اند ازد . آشفتگی های روانی باعث عد م 
توجه کافی ماد ر به بهد اشت د وران بارد اری و مراقبت های اولیه، آشفتگی های روانی باعث عد م توجه 
کافی ماد ر به بهد اشت د وران بارد اری و مراقبت های اولیه، تغییر عاد ت های غذایی، افزایش خطر 
زایمان زود رس، تولد  نوزاد  کم وزن و حتی سقط جنین می گرد د . با د ریافت مراقبتها و آموزشهای 
الزم د ر د وران بارد اری و پس از زایمان با مراجعه به مراکز سالمت می توان براین عوارض غلبه نمود  

و سالمت ماد رو نوزاد  تامین گرد د . 
واژگانكليدی:سالمت روان، ماد ران، سامانه سیب      
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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*، رزیتا فیروزنیا، ناهید عارف حسنی، دکتر ناصر رهبری 
 فرزو، دکتر زهرا زینالی

nfarshbaf@tbzmed.ac.ir

زمينهوهدف:بارد اری یک حاد ثه فیزیولوژیک برای هر خانم محسوب می گرد د  و به عنوان یک د وران 
مهیج و لذت بخش د ر زند گی زنان د ر نظر گرفته شد ه است. د ر این زمان تغییرات شگرفی د ر خلق و خو و 
جسم ماد ر رخ می د هد . این تغییرات استرس های روانی جد ید ی را د ر زند گی فرد  ایجاد  می کند  و چنانچه 
تحت کنترل قرار گیرند  شاید  همیشه مضر نبود ه و می توانند  ماد ر بارد ار را د ر راه پذیرش تغییرات آماد ه 
تر کنند . تغییراتی خلقی و رفتارهای مرضی مبین نگرانی د ر پذیرش حاملگی است. لذا این مطالعه با 
 هد ف بررسی وضعیت سالمت روان د ر ماد ران بارد ار مراجعه کنند ه به مراکز سالمت استان انجام گرفت.

روشمطالعه: این مطالعه توصیفی–  تحلیلی است. د اد ه هاد ر برنامه نرم افزاری Excel جمع بند ی و تحلیل 
 شد ه است انجام روش زایمان د ر زنان مراجعه کنند ه به مرکز بهد اشتی د رمانی مورد  بررسی قرار گرفت. 
می  تشکیل  بارد ار  ماد ران  را  شرقی  آذربایجان  استان  جمعیت  د رصد    1,7 حد ود    : ها يافته
سالمت  مراکز  د ر  را  زایمان  از  پس  مراقبت  ماد ران   88 و  بارد ار  ماد ران  د رصد    7۰. د هند  
مراکز  د ر  د رصد    4۰ و  شهری  سالمت  مراکز  د ر  ماد ران  د رصد    6۰ اند .   نمود ه  د ریافت 
و  بارد اری  د وران  د ر  ماد ران  د رصد    17 حد ود   کرد ند .  د ریافت  را  الزم  مراقبتهای  روستایی 
اند .  نمود ه  د ریافت  وباالتر   1۰ نمره  روان  سالمت  ارزیابی  د ر  زایمان  از  پس  د ر  د رصد    ۲۲ 
بحثونتيجهگيری: عد م اطالع یا اطالعات ناقص و غلط د ر خصوص بارد اری و تغییرات آن می 
تواند  بهد اشت روان زن بارد ار را به مخاطره اند ازد . آشفتگی های روانی باعث عد م توجه کافی ماد ر به 
بهد اشت د وران بارد اری و مراقبت های اولیه، آشفتگی های روانی باعث عد م توجه کافی ماد ر به بهد اشت 
د وران بارد اری و مراقبت های اولیه، تغییر عاد ت های غذایی، افزایش خطر زایمان زود رس، تولد  نوزاد  
کم وزن و حتی سقط جنین می گرد د . با د ریافت مراقبتها و آموزشهای الزم د ر د وران بارد اری و پس از 
 زایمان با مراجعه به مراکز سالمت می توان براین عوارض غلبه نمود  و سالمت ماد رو نوزاد  تامین گرد د . 

واژگانكليدی: سالمت روان، ماد ران، سامانه سیب

1-معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، گروه 
 سالمت جمعیت وخانواده، واحد مادران،تبریز، ایران
2-معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، گروه 
 سالمت جمعیت وخانواده، واحد مادران،تبریز، ایران
3-معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، گروه 
 سالمت جمعیت وخانواده، واحد میانساالن،تبریز، ایران
4-معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، گروه 
 سالمت جمعیت وخانواده، مدیریت،تبریز، ایران
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"اثر بخشی برنامه مشاوره گروهی چند  بعد ی بر اساس اصول 
GATHER بر کیفیت زند گی زنان یائسه جراحی 

فرشته سلیمی مقد م 
 fr.smoghadam@gmail.com 

یائسگی جراحی  بد ون مقد مه و  آماد گی قبلی  به یک باره و ناگهانی  زنان را وارد  فاز یائسگی می 
نماید . یائسگی جراحی می تواند  کیفیت زند گی زنان را د ر ابعاد  متعد د  تحت تاثیر قرار د هد . بنابراین 
هد ف از این مطالعه، اثر بخشی برنامه مشاوره گروهی چند  بعد ی بر اساس اصول GATHER بر 
کیفیت زند گی زنان یائسه جراحی بود ه است.  این مطالعه کارآزمایی بالینی از آذر 1396 تا شهریور 
1397 د ر 4 مرکز بهد اشتی وابسته به د انشگاه علوم پزشکی شهید  بهشتی انجام شد . 78 مشارکت 
کنند ه واجد  شرایط به د وگروه مد اخله و کنترل ) هر گروه 39 نفر( به روش تصاد فی ساد ه تخصیص  
یافتند . د ر گروه مد اخله 6 جلسه مشاوره گروهی هفتگی مد اوم  با میانگین زمانی 9۰ د قیقه با رعایت 
اصول GATHER،  انجام شد .   د ر گروه کنترل  مد اخله ای انجام نشد . گرد آوری د اد ه ها توسط 
پرسشنامه کیفیت زند گی یائسگی د ر 4 زمان)1= قبل ، ۲= بعد  3= یک ماه و 4= سه ماه بعد  از مد اخله 
( انجام شد . آنالیز د اد ه ها توسط spss19 انجام شد . مقایسه میانگین نمرات  حیطه های وازوموتور، 
روانی- اجتماعی ،جسمی، جنسی  و نمره کل کیفیت زند گی  قبل از مد اخله  د ر د وگروه مد اخله و 
 )۰,۰۰1=P (کنترل  اختالف معنی د ارآماری ند اشتند . روند   تغییرات  نمره میانگین  حیطه وازوموتور
، روانی- اجتماعی )P= ۰,۰۲5(و  جسمی) P= ۰,۰۰1 ( ، جنسی ) P= ۰,۰۰۲ )  و کل کیفیت زند گی 
) P= ۰,۰۰4( د ر طول 4 زمان )قبل از مد اخله  د ر مقایسه با   ، بعد ، یک ماه و سه ماه بعد  از مد اخله 
د ر بین د و گروه مد اخله وکنترل  د ارای تفاوت معنی د اری بود ه است. د ر مطالعه ما استفاد ه از برنامه  
مشاوره گروهی چند  بعد ی  د ر حیطه های وازوموتور، روانی- اجتماعی، جسمی و جنسی   د ر زنان 
یائسه جراحی  باعث بهبود  کیفیت زند گی د ر این حیطه ها و نهایتا کل کیفیت زند گی زنان یائسه 
جراحی گرد ید . استفاد ه از راهکارهای ارائه شد ه د ر مشاوره گروهی باعث گرد ید  تا افراد  تصمیم گیری 
موثرتر و پویاتری د ر کاربست راهکارها د ر طول زمان مد ت مطالعه د اشته باشند . بنابراین،  استفاد ه از 
این راهکار د ر مراکز بهد اشتی- د رمانی با تمرکز بر ارتقاء کیفیت زند گی  زنان یائسه جراحی با صرف 

هزینه کمتر  پیشنهاد  می گرد د.
 واژگانكليدی:مشاوره گروهی -کیفیت زند گی - یائشگی جراحی     
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 مروری بر مد  اخالت مشاوره ای موثر د  ر ارتقاء سالمت باروری مرد  ان 

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

رسید  ن به اهد  اف سالمت باروري بد  ون آگاهي ، بینش و مشارکت مرد  ان ممکن نخواهد   شد  . نقش 
مرد  ان د  ر این زمینه ، از اهمیت ویژه اي برخورد  ار مي باشد  . مرد  ان و زنان جزء و شریک جد  انشد  ني د  ر 
ازد  واج ، رابطه جنسي و ساختار خانواد  ه هستند   و مرد  ان نیز مانند   زنان از اطالعات سالمتي و خد  مات 
مشاوره ای که آنان را قاد  ر مي سازد   سالم زند  گي کنند  ، سود   مي برند   . با توجه به نقش مشاوره د  ر 
سالمت باروری مرد  ان ، مطالعه حاضر با هد  ف مروری بر مد  اخالت مشاوره ای موثر د  ر ارتقاء سالمت 

باروری مرد  ان انجام شد  ه است. 
مطالعه حاضر مطالعه ای مروری بود  ه است که جهت ارائه مقاله حاضر، پژوهشگران جستجوی کامپیوتری را د  ر پایگاه 
PubMed،Web of Science ،SID ،ScienceDirect   Google Scoolarاطالعاتی الکترونیکی

انجام د  اد  ه وبا استفاد  ه از کلید   واژه ها ، مقاالت مرتبط را از سال ۲۰1۰- ۲۰19انتخاب نمود  ند  . معیار 
های ورود   و خروج این مطالعه بر پایه بررسی مطالعات مرتبط با تحقیق حاضر بود   که با شناسایی 
سواالت تحقیق، شناسایی مطالعات مرتبط، انتخاب مطالعه، چارت د  اد  ه ها و مرتب کرد  ن و خالصه 
سازی و گزارش نتایج انجام شد  . از 564 مقاله جستجو شد  ه ،پس از بررسی خالصه و سپس متن 
کامل مقاالت، د  ر نهایت از ۲7 مقاله و 3 گاید  الین جهت نگارش این مقاله مروری استفاد  ه شد  . 
نتایج مطالعه حاضر منجر به سازماند  هی د  ر سه طبقه مد  اخالت مشاوره ای د  ر  نوجوانان، جوانان  و 
سالمند  ان گرد  ید  . مد  اخالت مشاوره ای د  ر نوجوانان مانند   مشاوره و روان د  رمانی گروهی عمد  تا حول 
محور افزایش آگاهی و بهبود   د  سترسی به اطالعات بهد  اشتی و خد  مات جنسی و باروری برای نوجوانان 
متمرکز بود  ه د  ر حالیکه د  ر گروه سنی جوان آموزش و روش های مشاوره ای مبتنی بر پروتکل های 
باروری و مشاوره جنسی می تواند   د  ر راستای  افزایش د  انش و مشارکت د  ر سالمت باروری و کاهش 
رفتار های ریسک پذیر مانند   فرزند  آوری با تاخیر کمک کنند  ه باشد  . د  ر مورد   مرد  ان  سالمند   مشاوره 
فعال و ساختار یافته می تواند   با تاثیر بر نگرش جنسی  و آگاهی از تغییرات خلق و رفتار زناشویی د  ر 
این گروه سنی د  ر بهبود   عملکرد   جنسی و کیفیت زند  گي باروری آنان موثر  باشد  .  آموزش د  ر جهت 
تغییر ، افزایش  آگاهي و نگرش مرد  ان د  ر جهت ارتقاي سالمت باروري و جنسي د  ر تمامی د  وره های  

سنی که به عملکرد   صحیح ایشان و تغییر شیوه زند  گي منجر مي شود   ، امري ضروري است.  
واژگانكليدی: مد اخالت، آموزش، سالمت باروري، سالمت مرد ان ، مشاور و سالمت جنسی 

  1-دانشیار گروه بهداشت باروری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران، ساری، ایران 
  2- دانشیار گروه بهداشت باروری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران، ساری، ایران
3-دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه 
علوم پزشکی مازندران، دانشکده پرستاری مامایی نسیبه، ساری ایران
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مقاله ارایه شده به صورت پوستر

 نقش مؤلفه های اجتماعی سالمت د ر ناباروری زوجین 

د کتر الهه بایبورد ی 
baybordi@acecr .ac.ir

ناباروری یک وضعیت پزشکی و اجتماعی است که می تواند  موجب آشفتگی های  اجتماعی، احساسی 
و روانی د ر زوجین نابارور شود .هد ف از انجام این مطالعه بررسی نقش تعیین گرهای اجتماعی سالمت 
د ر ناباروری زوجین می باشد . این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی بود ه و د ر بازه زمانی 6 ماهه انجام 
گرفته است.شرکت کنند گان د ر این مطالعه زوجین نابارور مراجعه کنند ه به مرکز د رمان ناباروری جهاد  
د انشگاهی تبریز که یکی از مراکز ریفرال د رمان ناباروری شمالغرب ایران می باشد ، بود ند  که پس از موافقت 
ضمنی و اخذ رضایت نامه آگاهانه از ایشان وارد  مطالعه شد ند . مشکالت  ناباروری همه شرکت کنند گان 
توسط پزشکان متعد د  تشخیص د اد ه شد ه بود  و جهت د ریافت د رمان ناباروری به این مرکز مراجعه نمود ه 
بود ند . جهت جمع آوری اطالعات پرسشنامه خود  ایفا با سواالت بسته و با استفاد ه از مقیاس لیکرت 
د ر اختیار شرکت کنند گان قرار گرفت. این پرسشنامه شامل اطالعات د موگرافیک شامل سن، جنس، 
شغل،محل زند گی، میزان د رامد ، تاریخچه ای از علت و مد ت زمان ناباروری و حمایت اجتماعی افراد  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 شد ه استفاد ه شد . بنا به تعریف کوب، 
حمایت اجتماعی به میزان برخورد اری از محبت، مساعد ت و توجه اعضای خانواد ه، د وستان و سایر افراد  
اشاره د ارد . این پرسشنامه د ارای ۲3 سوال بود ه و روایی و پایایی آن  با استفاد ه از آلفای کرونباخ و ضریب 
پایایی د رونی توسط خباز و همکاران د ر سال 1391 تایید  شد ه است)33(. اطالعات پرسشنامه ها جمع 
آوری شد ه و د اد ه ها وارد  سیستم کامپیوتری گرد ید . آنالیز نهایی بااستفاد ه از آزمون های مناسب آمار 
توصیفی د ر نرم افزار SPSS16 انجام گرفت. تعد اد  کل شرکت کنند گان ۲۰5 نفر بود ند ، با میانگین سنی 
33.78±6.89 سال بود ند . تعد اد  14۲ نفر)%69.3( از شرکت کنند گان خانم و 63 نفر )%3۰.7( از آنها را 
آقایان تشکیل مید اد ند . میانگین سنی خانم ها 33.11±6.73 بود ه و میانگین سنی آقایان 7.۰6±35.41 
سال بود .ناباروری به د و د سته اولیه و ثانویه تقسیم میشود .د ر پاسخ د هند گان به سواالت نوع ناباروری ،که 
13۰ نفر بود ند ، میزان ناباروری اولیه 1۰۰ نفر )%76.9( و ناباروری ثانویه 3۰ نفر)%۲3.1( محاسبه شد . د ر 
بررسی علت ناباروری که 169 نفر پاسخ د اد ه بود ند ، 66نفر)%39.1( مبتال به ناباروری با علت مرد انه ، 48 
نفر)%۲8.4( مبتال به ناباروری با علت زنانه ، 54نفر)%3۲( هرد و علت زنانه و مرد انه و یک مورد )%۰.6( با 
علت ناشناخته بود ند .د ر بررسی مقایسه علل ناباروری د ر سطوح د رامد ی مختلف،ناباروری به علت فاکتور 
مرد انه از شیوع بیشتری د ر اکثر رد ه های د رامد ی برخورد ار بود  که البته تفاوت معنی د ار فقط د ر کمترین 
رد ه د رامد ی مشاهد ه شد  و د ر رد ه های باالتر تفاوت معنی د اری مشاهد ه نشد . شود  تمام افراد ی که 
کمترین میزان رضایت از بهره مند ی از موقعیت ها و تسهیالت اجتماعی را د اشتند  متعلق به کمترین 
گروه د رآمد ی جامعه بود ند .افراد ی که د ر گروه د رآمد ی متوسط به باال قرار د ارند ، میزان رضایت از عوامل 
اجتماعی و تسهیالت موجود  د ر جامعه را متوسط تا خیلی زیاد  ذکر کرد ه اند . صد د رصد  افراد ی که از 
حمایت های اجتماعی کم تا متوسط برخورد ار بود ند  متعلق به گروه های د رآمد ی کمتر از متوسط بود ند  
. افراد  د ارای د رآمد  متوسط به باال همگی برخورد اری از حمایت اجتماعی زیاد ی د اشتند . عوامل اجتماعی 
موثر بر سالمت تا حد  زیاد ی د ر بروز و ایجاد  ناباروری د ر زوجین خواهان فرزند  اثر گذار بود ه و پیش زمینه 
ای برای مشکالت سالمت فرد  به وجود  آورد ه است. مهمترین عامل موثر بر بروز ناباروری ، فقر بود ه و تاثیر 

آن بر کاهش قد رت باروری مرد ان حائز اهمیت است.  
واژگانكليدی: ناباروری زوجین-عوامل اجتماعی موثر برسالمت      
           

     
متخصص پزشکی اجتماعی ، عضو هیات علمی و مدیر مرکز پزشکی جهاد دانشگاه
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مقاله ارایه شده به صورت پوستر

 بستن لوله و خطر کانسر تخمد ان د ر حاملین جهش ژن  BRCA1  د ر ایران

 
دکتر صغری خانی1 ، دکتر زهره شاه حسینی1، دکتر زینب حمزه گردشی1 ، فرزانه 

محمدی2*
f.mohammady95@gmail.com

زمينهوهدف:  زنان با جهش  پاتوژنتیک د ر ژن  BRCA1 با خطر باال د ر ابتالء به سرطان تخمد ان مواجه 
هستند . مطالعات نشان می د هد  که روش های مختلفی جهت کاهش ریسک سرطان تخمد ان وجود  د ارد  
که یکی از آنها بستن لوله )Tubal ligation( می باشد . هد ف از انجام این بحث گروهی بررسی قابلیت 

اجرایی بود ن TL د ر حاملین جهش ژن  BRCA1 به منظور کاهش سرطان تخمد ان د ر ایران بود .
روشبررسى:به منظور جمع آوری اطالعات یک گروه متشکل از 16 نفر ارائه کنند گان خد مات 
بهد اشتی و د رمانی با تخصص های بهد اشت باروری و مشاوره د ر مامایی، تجربیات خود  را د ر یک 
بحث گروهی متمرکز به اشتراک گذاشتند . این بحث د ر سال 1396 د ر شهرستان ساری انجام شد . 
مراحل اجراء شامل شش گام اصلی: 1- تعیین یک رهبر، یک د بیر و یک منشی د ر گروه ۲- طرح 
سوال تحقیق بر اساس عنوان )قابلیت اجرایی انجام TL به منظور کاهش ابتالء به سرطان تخمد ان 
د ر حاملین جهش ژن BRCA1  د ر ایران چگونه است ؟(  3- اخذ نظرات اعضاء به روش بارش افکار، 
یاد د اشت برد اری و ضبط صد ا 4- هد ایت اعضاء جهت مشارکت د ر بحث توسط رهبر گروه 5- بیان 

مکالمات ضبط شد ه روی کاغذ  6- جمع بند ی و د سته بند ی نظرات اخذ شد ه.   
يافتهها: یافته های بحث گروهی د ر د و طبقه، د سته بند ی شد . طبقه اول: نظرات گروهی که معتقد  
بود ند  انجام TL د ر ایران به منظور کاهش میزان ابتالء به سرطان تخمد ان د ر حاملین جهش ژن 
BRCA1   قابلیت اجرایی د ارد  و د الیل آنها شامل: شیوع باالی سرطان تخمد ان د ر زنان و به د نبال آن 
افزایش میزان مرگ و میر و ناتوانی، هزینه باالی د رمانی و مسائل روحی روانی د ر مبتالیان به سرطان 
تخمد ان بود .  این گروه معتقد  بود ند  که ابتد ا غربالگری جهش ژن BRCA1 د ر گروه High  Risk از 
نظر ابتالء به سرطان تخمد ان انجام شود . زنان کاند ید  TL فرزند  آوری خود  را تکمیل کرد ه و سنشان 
باالی 3۰ سال باشد  و البته تمایل خود شان  مد نظر باشد . طبقه د وم: نظرات گروهی که معتقد  بود ند  
انجام TL د ر ایران به منظور کاهش ابتالء به سرطان تخمد ان د ر حاملین جهش ژن BRCA1  قابلیت 
اجرایی ند ارد  د الیل آنها:  محد ود یت مراکز آزمایشگاهی ژنتیک د ر ایران، هزینه باالی انجام آزمایشات 
TL   غربالگری ژنتیک، سیاست های فعلی فرزند  آوری د ر ایران و به د نبال آن اند یکاسیونهای محد ود

د ر حال حاضر و همچنین خد شه د ر سالمت روان زنان به د نبال TL به د لیل کاهش توانمند ی آنان 
د ر زمینه باروری.

نتيجهگيری: با توجه به میزان باالی بروز سرطان تخمد ان د ر زنان حامل جهش ژن BRCA1  و 
افزایش میزان مرگ و میر و ناتوانی د ر آنان،  برنامه ریزی د قیق د ر نظام سالمت زنان، جهت غربالگری 
گروه  های High  Risk از نظر سرطان تخمد ان انجام شود  و به د نبال آن خد مات مشاوره مامایی به 
منظور پیگیری انجام آزمایشات ژنتیکی )BRCA1  ( و بررسی اند یکاسیون و کنتراند یکاسیون های 
انجام TL د ر این گروه ها انجام شود . همچنین به حمایت های مالی و روانی د ر این گروه ها، توجه 

گرد د .
     ". BRCA1 واژگانكليدی: بستن لوله، سرطان تخمد ان، ژن

          
1- مرکز تحقیقات سالمت جنسی و باروری، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
2- دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه 
علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
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مقاله ارایه شده به صورت پوستر

 مروری بر اصول مشاوره ای د  ر سقط 

دکتر زهره شاه حسینی1،  دکتر زینب حمزه گردشی 1، فرزانه محمدی2*
f.mohammady95@gmail.com

زمينهوهدف: بارد  اری یک فرآیند   فیزیولوژیک منحصر به فرد   و طبیعی د  ر زند  گی زنان است. 
سـقط یکـي از شـایعترین عـوارض حاملگي است و به مواردي اطالق میگردد که تا قبل از هفته۲۰ 
حاملگي بدالیل مختلف مادري و جنیني، حاملگي خاتمه مي یابد. اگر این مسأله 3 بار متوالی د  ر یک 
بیمار اتفاق بیفتد  ، تحت عنوان سقط مکرر نامید  ه می شود  . مطالعات نشان می د  هد   که زنان با سقط 
 )PTSD( و سقط مکرر جنین، میزان باالتری از افسرد  گی، اضطراب، واکنش استرس پس از سانحه
و خطاهای روا نشناختی د  ارند  . هد  ف از این مطالعه پرد  اختن به اصول مشاوره ای د  ر سقط می باشد  .  
روشكار:  مطالعه حاضر، مطالعه ای مروری بود  ه که جهت تد  وین این مقاله، جستجو د  ر پایگاههای 
 اطالعاتی  Google Scholar، WHO PREQUEST، PUBMED،SID انجام شد  . برای جمع 
   Recurrent Pregnancy loss )آوری اطالعات، ازکلید   واژه های انگلیسی )و یا معاد  ل فارسی آنها
High Risk Pregnancy  Abortion   Counselling  و یا ترکیبی از این واژه ها استفاد  ه شد  . 

از 7۰ مقاله جستجو شد  ه، ۲5 مقاله مرتبط با موضوع بررسی شد  .
يافتهها: نتایج این مطالعه د  ر3 طبقه کلی سازماند  هی گرد  ید  . طبقه اول: پیشگیری شامل بررسی 
فاکتورهای خطر د  ر ایجاد   سقط ) سن باالی پد  ر و ماد  ر، تعد  اد   سقطهای قبلی، بیماریهای زمینه ای 
ماد  رو عفونتها، ناهنجاریهای کروموزومی و فاکتورهای مکانیکی: سرویکس نارسا، رحم د  و شاخ و...(  
طبقه د  وم: مشاوره که به د  و زیر گروه  د  سته بند  ی شد  : 1- مشاوره د  ر کاهش استرس و اضطراب 
پس از سقط جنین و تأثیر مثبت مشاوره د  ر کاهش اختالالت مربوط به سالمت روان. ۲- مشاوره 
مرد  ان پس از سقط با عالئم اضطراب، احساس گناه، ناامید  ی و مسئولیت پذیری طبقه سوم: نقش 
ماما د  ر مشاوره سقط: 1- استفاد  ه از شیوه های نوین مراقبت مامایی مبتنی برمشاوره د  ر مراکز زایمانی 
۲- نقش مثبت ماما د  ر فراهم نمود  ن مراقبت های عاطفی بعد   از سقط.     3- تقویت سیستم های 
پیگیری و ارجاع جهت شناسایی  افراد   مشکوک به اختالالت خلقی پس از سقط جنین و ارجاع به 

مراکز تخصصی توسط ماما.
نتيجهگيري:با توجه به اینکه، تعد  اد   زیاد  ی از زنان با سن باال وارد   جمعیت حاملگی و زایمان می 
شوند  ، نیاز به مراقبت و مد  یریت زود   هنگام د  ارند  . ارائه مشاوره بعد   از سقط د  ر کاهش اضطراب و 
افسرد  گی بسیار موثر است و  از این بعد   مراقبین بهد  اشتی به خصوص ماما ها می توانند   از طریق 
ارائه مشاوره و شناسایی زنان و مرد  ان د  ر معرض خطر و د  ر صورت نیاز ارجاع  آنان به مراکز تخصصی 
مشاوره، از میزان و شد  ت عوارض روانی بعد   از سقط بکاهند   و بد  ین وسیله د  ر ارتقاء سطح سالمت 

زنان و مرد  ان جامعه نقش بسزایی را ایفا کنند  .
واژگانكليدی: بارد اری پرخطر، سقط، سقط مکرر، مشاوره د ر بارد اری پر خطر، مشاوره د ر سقط و 

سقط مکرر    

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

علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران 
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بررسی وضعیت حمایت عاطفی زنان بارد ار د ارای حاملگی ناخواسته

فهیمه حسن زاد ه*1 ، مرضیه اکبرزاد ه*2
fahime.fati91@gmail.com

مقدمه:بارد اری، یکی از د وره های با اهمیت زند گی و یک د وره آسیب پذیر د ر زند گی زنان به شمار 
میرود  . زنان د ر این د وران د ر معرض شرایط جسمی، روانی و اجتماعی ناسازگاری قرار می گیرند  و 
نیازهای جسمی و عاطفی آنان افزایش می یابد . از این رو یک فرصت منحصر به فرد  برای بروز اضطراب 

و افسرد گی که از شایع ترین اختالالت روانی د وران بارد اری محسوب می شوند ، فراهم میشود .
روشكار: پژوهش حاضر از نوع توصیفی و تحلیلی می باشد  که بر روی 84 نفر از زنان بارد ار با 
بارد اری ناخواسته مراجعه کنند ه به مراکز بهد اشتی و د رمانی حافظ و شوشتری شهر شیراز د ر سال 
1397 شرکت د اشته اند  .نمونه گیری به صورت آسان بود ه و ابزار جمع آوری  اطالعات  پرسشنامه 

اطالعات د موگرافیک و رضایت آگاهانه بود ه  است .
يافتهها: بررسی هاد ر مورد  نگرش ماد ران بارد ار  نشان می د هند  که : 68 د رصد  از افراد  همسرشان 
همان همسر اید ه آل بود ، 8,5  د رصد  همسر مورد  اید ه آل شان نبود  و۲3,5 د رصد  تا حد ود ی اید ه آل 
بود  . 9,۲د رصد  د ر طول بارد اری از حمایت عاطفی پد ر برخورد ار بود ند  ، 39د رصد  از حمایت ماد ر ، 
36,1 د رصد  شوهر، 11,5 د رصد  خواهر و براد ر ،  4,۲د رصد  ازحمایت سایر افراد  برخورد ار بود ند  . یافته 
ها بیانگر بیشترین حمایت از سوی ماد ر و همسر زنان بارد ار د ر طول بارد اری می باشد . 43,4 د رصد  
از افراد  اختالف با همسر منجر به قهر و د عوا شد  و 56,6 د رصد  منجر به قهر نشد  . 91,1 د رصد  از 
افراد  گروه زیر یک هفته بیشترین مد تی بود  که د ر حاملگی اختالف با همسرشان طول کشید ه بود  .و 
8,9 د رصد  گروه زیر یک ماه بیشترین مد ت بود  .  نتایج ارتباط بین سن با همسر اید ه آل نشان د اد  د ر 
گروهی که پاسخ مثبت د اد ه اند  1۰,5 د رصد  از افراد  زیر۲۰ سال ،3۲د رصد  3۰-۲۰ سال و 18د رصد  
باالی 3۰ بود ند .د ر گروهی که پاسخ خیر د اد ند  7,5 د رصد  از افراد  باالی 3۰ بود ند  ود ر گروهی که 
تاحد ود ی را پاسخ د اد ند  19 د رصد  3۰-۲۰ سال و 13 د رصد  باالی 3۰ بود ند  .سطح معنی د اری ۲/ 

.بود  که بیانگر معنی د ار نبود ن ارتباط بین د و.
نتيجهگيری:به د لیل افزایش نیازهای عاطفی زن د ر د وران بارد اری و افزایش احساسات وابستگی 
د ر وی و هم چنین به د لیل نگرانی های خاص ماد ر د ر د وران بارد اری، الزم است که حمایت و 
توجه و محبت همسر د ر تمام د وران بارد اری همراه زن بارد ار باشد  تا بد ین گونه تنش و اضطراب 
زن کاهش یابد  و زمینه برای رشد  و نمو مناسب جنین د ر رحم ماد ر فراهم شود  .د ر د وران بارد اری 
و وضع حمل و حتی شیر د هی ،پد رها نقش مهمی را د ر حمایت عاطفی و روحی و روانی از ماد ر و 
نوزاد  ایفا می کنند . هم چنین حمایت عاطفی باالی  همسر تاثیر مثبتی بر پیامد  بارد اری می گذارد  
.حمایت عاطفی بطور غیر مستقیم و از طریق ارتباط مستقیم با کیفیت زند گی بر روی استرس د وران 
بارد اری تأثیرگذار است. لذا این وظیفه پرسنل بهد اشتی و د رمانی است که باایجاد  تمهید اتی به باال 
برد ن هر چه بیشترحمایت عاطفی  زنان بارد ار به خصوص بارد اری های ناخواسته  توسط همسر و 
جامعه کمک کنند  که این امر منجر به بهبود  کیفیت زند گی زنان بارد ار و د رنتیجه کاهش استرس و 

عواقب ناشی از آن میشود  .
واژگانكليدی:حمایت عاطفی ، بارد اری ناخواسته

1( مرکز تحقیقات مراقبت های روان جامعه نگر ، دانشکده پرستاری و مامایی شیراز ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
2( مرکز تحقیقات مادر و جنین ، دانشکده پرستاری و مامایی شیراز ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
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مقایسه اسانس رازیانه با مفنامیک اسید بر پس دردهاي بعد از 
زایمان

 
شهنازگلیان تهرانی*1 ،ماند انا میر محمد  علی*1، اشرف سلطانی مقد م*2، عباس مهران*3 

،محسن تقی زاد ه*4 ،مهرانگیز بالغی*5
ashraf_soltani_88@yahoo.com

پس د  رد   یا انقباضات د  رد  ناک رحمی که پس از زایمان رخ مید  هد   یکی از مشکالت شایع بعد   از زایمان 
می باشد  . این د  رد  ها با افزایش تعد  اد   زایمان به طور چشمگیری افزایش می یابد   که برای رفع آن 
اصوال"" ماد  ران مجبور به مصرف د  اروهای شیمیایی هستند  . با توجه به عوارض د  اروهای شیمیایی 
و تمایل افراد   به مصرف د  اروهای گیاهی، این مطالعه به منظور مقایسه اسانس رازیانه با مفنامیک 
اسید   بر پس د  رد  های بعد   از زایمان انجام شد  .  این مطالعه کارآزمایی بالینی یک سوکور سال 1393 
بر روی 86 نفر از ماد  رانی که د  ر زایشگاه بهارلو تهران زایمان طبیعی د  اشته و از پس د  رد   شکایت 
د  اشتند  ، انجام گرفت. نمونه ها به طور تصاد  فی د  ر د  و گروه 43 نفری کپسول فنلین )اسانس رازیانه( 
و کپسول مفنامیک اسید   قرار گرفتند  . با استفاد  ه از مقیاس سنجش بصری میزان پس د  رد   ۲ ساعت 
بعد   از زایمان اند  ازه گیری شد   و د  ر صورت د  اشتن نمره د  رد   4 و بیشتر وارد   مطالعه شد  ند  . شد  ت 
د  رد   قبل و 1 ساعت بعد   از هر بار مد  اخله با مقیاس سنجش بصری بررسی شد  . میزان مصرف د  ارو 4 
بار به فواصل 6-4 ساعت د  ر طول زمان مطالعه بود   و د  ر نهایت اطالعات جمع آوری و مورد   تجزیه 
و تحلیل قرار گرفت . میانگین نمره د  رد   قبل از مد  اخله د  ر گروه مفنامیک اسید    8/۰±47/6 و د  ر 
گروه رازیانه 75/۰±35/6 بود  .د  ر هر د  و گروه نمره د  رد   یک ساعت پس از مصرف د  ارو نسبت به قبل 
از د  رمان کاهش معنی د  اری د  اشت  56/۰±9۰/1 د  ر گروه مفنامیک اسید   و 74/۰±7۰/1 د  ر گروه 
رازیانه( )p>۰5/۰(. د  ر طول مطالعه نیز رازیانه نسبت به مفنامیک اسید   تاثیر بیشتری د  ر کاهش 
نمره د  رد   و د  ر نوبت چهارم پس از مد  اخله د  اشته است )7۰/۰±88 د  ر گروه رازیانه و 76/۰±19/1 د  ر 
گروه مفنامیک اسید  (.  /56±9۰/1 د  ر گروه  بر اساس نتایج این مطالعه از رازیانه می توان به عنوان 
یک د  اروی گیاهی موثر بر د  رد  ، همانند   مفنامیک اسید   برای ماد  رانی که از پس د  رد  های بعد   از زایمان 

شکایت د  ارند  ، استفاد  ه کرد  .
واژگانكليدی:پس د رد ، رازیانه، مفنامیک اسید 

1- گروه بهد اشت ماد ر و کود ك د انشکد ه پرستاري مامایی، د انشگاه علوم پزشکی تهران 
2- گروه مامایی د انشکد ه پرستاري و مامایی، د انشگاه علوم پزشکی تهران ایمیل نویسند ه مسئول 

yahoo.com@88_Ashraf_soltani
3- گروه آمار حیاتی د انشکد ه پرستاري مامایی د انشگاه علوم پزشکی تهران 

4- گروه تغذیه د انشگاه علوم پزشکی کاشان
5-د انشگاه علوم پزشکی بابل
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اثربخشي یک برنامه آموزشي گروهي بر مشارکت ماد  ران د  ر آموزش 
جنسي کود  کان پیش د  بستاني:یک مطالعه کارازمایي بالیني

 حد  یــث فاتحــی پــوالد  ی*1   د  کتــر مهنــاز اکبــری کامرانــی* 2   د  کتــر ملیحــه فریــد * 3 د  کتــر 
مــژگان جواد  نــوری*4

h.fatehi.p@gmail.com

با توجه به اینکه خانواد  ه، باالخص ماد  ران نقش قد  رتمند  ي د  ر تربیت جنسي کود  کان د  ارند  ، لذا توجیه 
بررسي  این مطالعه  امري الزم است. هد  ف  والد  ین  با کود  ک توسط  ضرورت طرح مسائل جنسي 
اثربخشي آموزش گروهي بر مشارکت ماد  ران شاغل د  ر آموزش جنسي کود  کان پیش د  بستاني است.  
این مطالعه از نوع کارآزمائي تصاد  في کنترل شد  ه موازي است که د  ر فاصله ي زماني ارد  یبهشت 
روي  د  اراي کود  ک 6۰بر  ماد  ر  تا 3  انجام گرفته 7  البرز  پزشکي  علوم  د  رد  انشگاه  تا  سال شاغل 
 Randomized assignmentبه روش ساد  ه ()simple(  1397شهریور سال  از نوع قرعه کشي
است. نمونه ها با تخصیص تصاد  في( د  ر د  و گروه مد  اخله وکنترل قرارگرفتند  . ابزارهاي مورد   استفاد  ه 
شامل پرسشنامه جمعیت شناختي و پرسشنامه محقق ساخته آگاهي  نگرش و مشارکت ماد  ران 
د  رآموزش جنسي کود  کان بود  . گروه مد  اخله آموزش گروهي راد  ر   د  قیقه به همراه  کتابچه ي آموزشي 
 SPSS V19 د  ریافت کرد  ند  . شرکت کنند  گان قبل ویک ماه پس 9۰الي 6۰ جلسه 3  و  آماره هاي
ازمد  اخله پرسشنامه راتکمیل نمود  ند  . تجزیه و تحلیل د  اد  ه ها با استفاد  ه از نرم افزار توصیفي شامل 
میانگین، انحراف معیار و فراواني مطلق و از آزمون هاي تحلیلي شامل تي تست  تي تست زوجي 
و کاي د  و و یا معاد  ل هاي نان پارامتریک آن (من ویتني و ویلکاکسون )انجام شد  .  نتایج حاصل از 
آزمون من ویت نی نشان د  اد  میانگین نمره ی آگاهی ماد  ران د  ر آموزش جنسی د  ر د  وگروه مد  اخله 
وکنترل بعد   ازآموزش از لحاظ آماری تفاوت معنی د  اری د  ارد    ) P-value ۰/۰۰7= (. نتایج حاصل 
از آزمون تی مستقل نشان د  اد   که میانگین نمره ی نگرش ماد  ران د  ر د  وگروه مد  اخله وکنترل بعد   
ازآموزش از لحاظ آماری تفاوت معنی د  اری د  ارد    ) P-value ۰/۰۰۰1= (. هم چنین نتایج نشان 
د  اد   که میانگین نمره ی مشارکت ماد  ران د  ر د  وگروه مد  اخله وکنترل بعد   ازآموزش از لحاظ آماری 
تفاوت معنی د  اری د  ارد    ) P-value ۰/۰۰۰1= (. نتایج از آزمون تی نشان می د  هد   د  ر گروه مد  اخله 
میانگین نمره ی مشارکت ماد  ران پس ازآموزش اختالف معنی د  اری با نمره میانگین پیش از آموزش 
د  ارد  . بد  ین ترتیب که میانگین نمره ی مشارکت ماد  ران پس از آموزش  8/44۰ افزایش یافته است 
)P- value =۰/۰۰۰1 و 8t/44۰)۲4(=(. با توجه به نتایج این مطالعه، مشاوره و آموزش جنسی 
توسط ماما ی توانمند   وبا مهارت  د  ر این حیطه، بر آگاهی، نگرش و مشارکت ماد  ران و مراقبین کود  ک 
پیش د  بستانی موثر است. بنابراین با استفاد  ه از برگزاری جلسات و  کارگاه های آموزشی و مشاوره 
ایی مختص والد  ین، مربیان ومراقبین کود  کان د  ر مراکز بهد  اشتی ، بهزیستی و مراکز نگهد  اری کود  ک 

و د  ر مکانهایی که زنان و ماد  ران شاغل به کار و فعالیت هستند   ، بصورت مد  اوم پیشنهاد   می گرد  د  . 
Group Education Maternal Participation Childhood Sexual Education

1- دانش آموخته ی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی دانشگاه علوم پزشکی البرز
2- استاد یار، گروه مامایی، د انشکد ه پزشکی، د انشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران.
3--استادیار، متخصص پزشکی اجتامعی و طب پیشگیری مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر، 
د انشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران.
4- دانشیار، دکترای بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور ، اهواز، ایران
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بررسی تاثیر آموزش مجازی خشونت علیه زنان  بر آگاهی و نگرش 
د انشجویان مامایی

 

 مژگان خزایی نژاد 1 ، د کتر سیمین اسمعیل پور زنجانی2 ، د کتر اکرم پیمان3*
akrampeyman@yahoo.com

بررسی تاثیر آموزش جنبه های قانونی خشونت خانگی علیه زنان »«مبتنی بر شبکه های اجتماعی«« 
بر آگاهی و نگرش د انشجویان پرستاری   مقد مه و هد ف:  بر اساس آمار های جهانی اکثر زنان د ر طی 
سالهای زند گی به د فعات متعد د  تحت خشونت خانگی قرار می گیرند .پرستاران اولین حلقه زنجیره 
ارتباطی برای شناسایی و کمک به قربانیان خشونت خانگی هستند . آموزش این افراد  مهمترین گام 
د ر پیشگیری و کاهش موارد  خشونت علیه زنان است. لذا هد ف این تحقیق تعیین تاثیر آموزش جنبه 
های  قانونی خشونت خانگی علیه زنان از طریق شبکه های اجتماعی بر آگاهی و نگرش د انشجویان 
پرستاری است.«;«این پژوهش به روش نیمه تجربی انجام شد . با توجه به جمعیت جامعه، حجم نمونه 
98 نفر محاسبه و بطور تصاد فی انتخاب شد ند . نمونه¬ها پرسشنامه محقق ساخته را د ر د و مرحله 
  ۰,۰5=Pvalue و SPSS۲5 قبل و یک ماه بعد  از آموزش، تکمیل نمود ند . تجزیه و تحلیل د اد ه ها د ر
انحراف معیار 8 و د ر  با  انجام شد .«;«میانگین نمرات آگاهی د انشجویان د ر پیش آزمون 49,۰9 
وضعیت پس آزمون 59,61 با انحراف معیار 3,39 محاسبه شد  و میانگین نمرات نگرش د ر پیش 
آزمون 76,۲8 با انحراف معیار 6,75 و د ر وضعیت پس آزمون 89,34 با انحراف معیار 6,55 محاسبه 
شد ه است.«;«آموزش و پژوهش برای افزایش آگاهی و بهبود  نگرش زنان و مرد ان جامعه د ر حیطه 
های مد یریت خشم، تعارض، مشکالت ارتباطی، خصومت جنسیتی ،حقوق و قوانین جاری ضرورت 
د ارد  و با توجه به نقش مهمی که پرسنل بهد اشتی و د رمانی علی الخصوص پرستاران د ر پیشگیری و 
کاهش موارد  خشونت علیه زنان از طریق غربالگری، آموزش و هد ایت قربانیان به سمت مراکز حمایتی 

و مشاوره د ارند  توصیه می شود  د ر این خصوص آموزش الزم را د ریافت نمایند .
واژگانكليدي: خشونت خانگی ، قانون ، شبکه اجتماعی، د انشجویان

1   دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد 
اسالمی، تهران، ایران.

2  گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران.
3*   نویسنده ی مسئول: استادیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، علوم پزشکی تهران، 

دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران.



سالمت زنان و خانواده ) زنان و مامایی(152
گرایم داشت روز میل ازدواج
10 تا 12 مرداد 1398

مقاله ارایه شده به صورت پوستر

شناسایی د الیل عد م رضایت ماد ران بارد ار )طرح تکریم ارباب رجوع( از 
کیفیت خد مات زنان و مامایی د ر مرکز آموزشی د رمانی کوثر قزوین د ر 

راستای اجرای برنامه د هم تحول نظام اد اری

الهام رشوند  ملی
elham.rashvandmelli@gmail.com

یکی از شاخص های سنجش کارآمد ی و رشد  و توسعه از جمله د ر بخش بهد اشت و د رمان، رضایت 
مرد م از خد مات د ستگاه های د ولتی است که برای ارتقای آن طرح تکریم ارباب رجوع اجرا شد ه 
است. هد ف از انجام این تحقیق شناسایی د الیل عد م رضایت ماد ران بارد ار )طرح تکریم ارباب رجوع( 
از کیفیت خد مات زنان و مامایی د ر مرکز آموزشی د رمانی کوثر قزوین د ر راستای اجرای برنامه د هم 
تحول نظام اد اری است. تحقیق از نظر نوع اکتشافی و از نظر روش کیفی از نوع پد ید ارشناختی بود . 
جامعه آماری تحقیق جهت شناسایی د الیل عد م رضایت ماد ران بارد ار، 16 نفر از ماد ران بارد ار حاضر 
د ر بیمارستان کوثر قزوین بود ند  که به صورت نمونه گیری د ر د سترس مورد  بررسی قرار گرفتند . 
آموزشی  مرکز  کارشناسان  پیشنهاد ی محقق،  مد ل  معناد اری  بررسی  آماری جهت  بعالوه جامعه 
د رمانی کوثر بود ه¬اند . ابزار پژوهش مصاحبه )ضبط صوت و د فترچه یاد د اشت( و پرسشنامه بود . روش 
تجزیه و تحلیل د اد ه ها تحلیل تم )کد گذاری باز، کد گذاری محوری، کد گذاری گزینشی و شناسایی 
تم های اصلی و فرعی( بود . تعد اد  ۲34 مقوله شناسایی گرد ید  که با حذف همپوشان ها 9۰تم فرعی 
د ر 7 تم اصلی خد مات و نظافت)با 16 تم فرعی(، امکانات عمومی و فضا )با 11 تم فرعی(، اورژانس 
و د رمانگاه )با 1۲ تم فرعی(، امکانات تخصصی )با 1۰ تم فرعی(، مد یریت )با 8 تم فرعی(، ماد ر و 
نوزاد  )با 11 تم فرعی( و پرسنل )با ۲۲ تم فرعی(  د سته بند ی شد ند . نتایج بررسی معناد اری مد ل 
نیز نشان د اد  که تمامی شاخص ها و ابعاد  مورد  بررسی آماره تی بیش از 1/96 د اشته و بارعاملی انان 
نیز از ۰/5 بیشتر است و لذا مد ل پیشنهاد ی د ر جامعه مورد  بررسی معناد ار است.  این پژوهش از 
جمله پژوهش¬های اکتشافی و  کاربرد ی محسوب می شود . همچنین این پژوهش د ر گروه پژوهش 
های پد ید ار شناختی می¬باشد . بر اساس د سته بند ی تحقیقات برحسب روش گرد آوری اطالعات، 
تحقیق حاضر مید انی می¬باشد . ابزار گرد آوری د اد ه¬ها مصاحبه و پرسشنامه است. برای تجزیه و 
تحلیل د اد ه¬ها و پاسخ به سؤاالت تحقیق از آزمون های آمار توصیفی استفاد ه می¬شود . ابتد ا برای 
شناسایی د الیل عد م رضایت ماد ران بارد ار از کیفیت خد مات زنان و مامایی د ر مرکز آموزشی د رمانی 
کوثر قزوین از اجرای مصاحبه استفاد ه می شود . سپس معناد اری عوامل شناسایی شد ه با استفاد ه از 
آزمون تحلیل عاملی تایید ی مورد  بررسی قرار گرفت. پاسخ به سوال اول: د الیل عد م رضایت ماد ران 
بارد ار از کیفیت خد مات زنان و مامایی د ر مرکز آموزشی د رمانی کوثر قزوین کد امند ؟ ابتد ا نمونه ای 
از مصاحبه با خبره ها نشان د اد ه می شود : 1.آیا از عملکرد  بیمارستان راضی هستید ؟ ۲.از چه بخش 
های این بیمارستان کمترین رضایت را د ارید ؟ 3.د الیل رضایت خود تان را ازخد مات مامائی و زنان 
ارائه شد ه د ر بیمارستان را بنویسید ؟ 4.د الیل عد م رضایت خود تان را ازخد مات مامائی و زنان ارائه 
شد ه د ر بیمارستان را بنویسید ؟ 5.به نظر شما این بیمارستان د ر کد امیک از بخش های ارائه خد مات 
د ارای معضالت بیشتری است؟ 6.به نظر شما آیا امکانات موجود  د ر این بیمارستان برای پاسخگویی 
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به نیازهای شما مناسب است؟ کد امیک از امکانات موجود  به نظرتان د ارای قد رت و ضعف می باشد ؟ 
7.آیا از عملکرد  کاد ر پزشکی و مامائی و کاد ر خد مات رسانی بیارستان راضی هستید ؟ 8.آیا به موقع 
به خواسته های شما د ر این بیمارستان رسید گی گرد ید ؟ 9.د ر کل به نظرتان نقاط ضعف و نقاط 
قوت اصلی این بیمارستان کد امند ؟ د ر این مرحله با بازبینی و تفحص د رباره ماهیت آن چیزی که 
یک تم د رباره آن بحث شد ، تم های فرعی شناسایی شد ه را د ر قالب تم¬های اصلی د سته¬بند ی 
کرد یم. نکته قابل توجه این که 7 تم اصلی شناسایی شد ه نیز می توانند  د ر قالب سه مهارت مد یریتی 
معروف )اد راکی، فنی، انسانی( طبقه¬بند ی گرد ند  که از انجام آن صرف نظر شد . با انجام 16 مصاحبه 
از ماد ران بارد ار حاضرد ر بیمارستان کوثر قزوین به شناسایی د الیل عد م رضایت ماد ران بارد ار )طرح 
تکریم ارباب رجوع( از کیفیت خد مات زنان و مامایی د ر مرکز آموزشی د رمانی کوثر قزوین د ر راستای 
اجرای برنامه د هم تحول نظام اد اری پرد اخته شد . طی این مصاحبه ها ۲34 کد  اولیه استخراج شد  که 
مطابق نظر استاد  راهنما، شاخص های همپوشان حذف گرد ید  و شاخص های باقیماند ه که 9۰گویه 
بود ند  د ر 7 گروه د سته بند ی شد ند . بر اساس کد گذاری گزینشی تم های اصلی خد مات و نظافت)با 
16 تم فرعی(، امکانات عمومی و فضا )با 11 تم فرعی(، اورژانس و د رمانگاه )با 1۲ تم فرعی(، امکانات 
تخصصی )با 1۰ تم فرعی(، مد یریت )با 8 تم فرعی(، ماد ر و نوزاد  )با 11 تم فرعی( و پرسنل )با ۲۲ تم 
فرعی( شناسایی شد ند . سپس معناد اری این تم های اصلی و فرعی با انجام تحلیل عاملی تایید ی مورد  
برری قرار گرفتند . نتایج تحلیل عاملی تایید ی نشان د اد  که تمامی تم های اصلی و فرعی شناسایی 
شد ه د ارای آماره تی بیش از 1/96 بود ه و همچنین از آنجا که بار عاملی آنان نیز بیش از ۰/5 می باشد ، 
لذا معناد اری آنها تایید  شد ه است. بد ین معنا که تمامی ابعاد  و شاخص های شناسایی شد ه قابلیت 

د رج د ر مد ل نهایی تحقیق را د ارند .
واژگانكليدي:عد م رضایت ماد ران بارد ار، طرح تکریم ارباب رجوع، کیفیت خد مات زنان و مامایی، 

مرکز آموزشی د رمانی کوثر قزوین، برنامه د هم تحول نظام اد اری.
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بررسی شیوع سرطان د  ر بیماران اچ.آی.وی  مثبت ایرانی

مریم گرجی
maryam.gorji580@gmail.com

بررسی شیوع انواع سرطان د  ر افراد   مبتال به اچ.آی.وی مراجعه کنند  ه به مرکز مشاوره بیماری های 
رفتاری بیمارستان امام خمینی )ره( تهران.

مقدمه:  با پید  اش د  رمان ضد   رتروویروسی د  ر سال های اخیر از میزان سرطان های وابسته به  اید  ز 
کاسته شد  ه و به سرطان های غیر وابسته به اید  ز افزود  ه شد  ه است.مطالعه حاضر با هد  ف بررسی شیوع 
سرطان د  ر بیماران اچ.ای.وی  مثبت ایرانی صورت گرفت. پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی می باشد   
که با بررسی 1۲43 پروند  ه فعال بیماران اچ.آی.وی  مثبت بین  سال های ۲۰۰4 تا ۲۰17 صورت 
گرفت. نمونه گیری به صورت د  ر د  سترس  انجام شد  . معیار ورود   تایید   مثبت بود  ن بیماری با آزمایش 
های االیزا و وسترن بالت بود  . د  ر 39 پروند  ه )3/1 %(، گزارش ابتال به سرطان د  رج شد  ه بود   که از این 
تعد  اد   )%41( 16 نفر مرد   و )%59( ۲3 نفر زن بود  ند  . از این تعد  اد   )%۲( ۲5 نفر به سرطان د  ر اثر اید  ز 
و )1/%1( 14 نفر  به سرطان غیر وابسته به اید  ز مبتال بود  ند  . فراوانی سرطان سرویکس د  ر مبتالیان 
به اچ.آی.وی )1/%1( 14 نفر، لنفوم غیر هوچکین )6/%۰( 7 نفر و سارکوم کاپوسی )3/%۰( 4 نفر بود  . 
شیوع سرطان های وابسته به اید  ز از جمله سرطان سرویکس باالتر از سرطان های غیر وابسته به اید  ز 
بود  . استفاد  ه به هنگام روش های غربالگری  و د  رمان  ضد   ویروسی گام مهمی جهت تشخیص زود  رس 
و د  رمان این سرطان ها د  ر افراد   مبتال به اید  ز می باشد  . همچنین، انتظار می رود   که د  ر ایران نیز، 
همانند   کشورهای پیشرفته میزان سرطان های غیر وابسته به اید  ز د  ر طول سالهای آتی افزایش یابد  .

كليدواژگان:سرطان های وابسته به اید  ز.سرطان های غیر وابسته به اید  ز.
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1- دانشــجوی دکتــرای ســالمت بــاروری، کمیتــه تحقیقــات دانشــجویی، دانشــکده پرســتاری و 
مامایــی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی، تهــران، ایــران.

2- مولــف مســئول. دانشــیار، دانشــکده پرســتاری و مامایــی  دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید 
بهشــتی، تهــران، ایــران.

ــتاری  ــکده پرس ــی، دانش ــبک زندگ ــتیتو س ــاری، انس ــوم رفت ــات عل ــز تحقیق ــتاد، مرک 3-  اس
ــران. ــران، ای ــه )عــج(، ته ــه الل ــوم پزشــکی بقی دانشــگاه عل

4-  دانشــیار، مرکــز تحقیقــات پروتئومیکــس و گــروه آمــار زیســتی ، دانشــکده پیراپزشــکی 
دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی، تهــران، ایــران.

5- اســتادیار آمــوزش بهداشــت، مرکــز تحقیقــات عوامل اجتماعی در ارتقا ســالمت، دانشــکده 
بهداشــت، دانشــگاه علوم پزشــکی هرمــزگان، بندرعبــاس، ایران. 

 مقابله با نارسایی اولیه تخمد ان د ر زنان ایرانی
 

سمیرا گلعذار1*، زهره کشاورز2، فهیمه رمضانی تهرانی3، عباس عباد ی4 
    golezar80@yahoo.com

نارسایی اولیه تخمد ان بعنوان یائسگی قبل از 4۰ سالگی تعریف می شود . زنان مبتال عالوه بر عوارض 
جسمانی مرتبط با یائسگی، با مشکالت روانی اجتماعی بسیاری مواجه هستند  که می تواند  کیفیت 
زند گی آنها را کاهش د هد  می شود . هد ف از این مطالعه بررسی چگونگی مقابله زنان ایرانی با نارسایی 
اولیه تخمد ان بود . »;«: این مطالعه کیفی با استفاد ه از مصاحبه عمیق انفراد ی نیمه ساختار یافته با 16 
نفر از زنان د ارای نارسایی اولیه تخمد ان که بصورت نمونه گیری مبتنی برهد ف انتخاب گرد ید ند ، انجام 
شد  و سپس مصاحبه ها با روش تحلیل محتوا با رویکرد  قرارد اد ی مورد  تجزیه و تحلیل قرار گرفتند . 
چگونگی مقابله زنان با نارسایی اولیه تخمد ان د ر چهار طبقه اصلی تاب آوری )تطابق با زند گی، معنویت، 
رشد  پس از سانحه و کسب اطالعات(؛ نگرش نسبت به بیماری )باورهای غلط و مثبت اند یشی(؛ تالش 
برای مد یریت سالمتی )اصالح شیوه زند گی،کاستن خطر، راهکارهای پیشگیرانه و ماد ری غیرژنتیکی(؛ 
و جستجوی حمایت )همسر، خانواد ه، د وستان، تیم د رمانی و د ولت( د سته بند ی شد . »;«بر اساس 
نتایج این مطالعه، نیاز مبرمی به ارتباط موثر و حمایتی، ارائه اطالعات د قیق و خد مات مشاوره ای به 
این د سته از زنان از سوی د رمانگران احساس می شود . همچنین ایجاد  پایگاه های اینترنتی جهت 
ارائه اطالعات صحیح و تشکیل گروه های حمایتی مجازی به تطابق این افراد  کمک می کند . د ر کنار 
اینها د ولت می تواند  با پوشش بیمه ای خد مات  سالمت باروری راه سازگاری را بر آنان هموار سازد .«                                                                                                                                          

كليدواژگان:مقابله، نارسایی اولیه تخمد ان، مطالعه کیفی«     
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مقاله ارایه شده به صورت پوستر

تعیین ارتباط بهد  اشت د  هان و د  ند  ان بر سالمت ماد  ر و کود  ک

عرفانه طالبی*1 حمیده محدثی*2
erfaneh_talebi_1995@yahoo.com

بارد  اري روند  ي طبیعي است، اما با تغییراتي د  ر بد  ن از جمله د  هان و د  ند  ان همراه است. تغییرات 
فیزیولوژیک د  وران بارد  اري از جمله افزایش اسید  یته د  هان، تهوع و استفراغ صبحگاهی و التهاب لثه 
د  ر د  وران بارد  اري به گونه اي است که زمینه ابتالء به پوسید  گی هاي د  ند  انی را بیشتر فراهم می کند  . 
حساسیت و التهاب لثه باعث می شود   تا زن بارد  ار از مسواک یا نخ د  ند  ان کمتر استفاد  ه کند   که نهایتاً 
منجربه ایجاد   پالک میکروبی روی د  ند  انها می شود   همچنین حالت تهوع و استفراغ صبحگاهی باعث 
می شود   که د  ند  ان ها د  ر معرض اسید   معد  ه قرار گیرند   که د  ند  ان ها را د  ر معرض خطر پوسید  گی قرار 
می د  هد  . متأسفانه علیرغم اهمیت بهد  اشت د  هان و د  ند  ان طی د  وران بارد  اري، تحقیقات انجام شد  ه 
نشان می د  هند  ، ماد  ران بارد  ار اطالعات کافی و عملکرد   مناسبی د  ر این زمینه ند  ارند   شاید   یکي از 
عوامل تأثیرگذار د  ر این زمینه تغییر د  ر شرایط فیزیولوژیک ماد  ران، تغییرات هورموني و جسمي باشد   
که ضمن ایجاد   خستگي و کسالت، مانع از رعایت بهد  اشت د  هان و د  ند  ان به طور مناسب مي شود  . 
این مقاله با هد  ف تعیین ارتباط بهد  اشت د  هان و د  ند  ان بر سالمت ماد  ر و کود  ک انجام شد . مطالعه 
ی حاضر تعد  اد   1۲ مقاله تحقیقی منتشر شد  ه از سال های ۲۰18-۲۰1۰ میالد  ی د  ر زمینه بهد  اشت 
د  هان و د  ند  ان ماد  ر و کود  ک از طریق جستجوی مقاالت انگلیسی زبان و فارسی زبان د  ارای متن کامل 
قابل د  سترس د  ر پایگاه های Pubmed ،Google scholar ، Google با استفاد  ه از کلید   واژه 
های mouth care ،oral care ، بهد  اشت د  هان و د  ند  ان ، زایمان زود  رس و رفتار بهد  اشتی د  ر 
عنوان یا چکید  ه جستجو شد   و مورد   بررسی قرار گرفت. طبق نتایج مطالعات به طور معکوس ارتباط 
مثبتي بین تغییرات فلور میکروبي د  هان و عوارض نامطلوب بارد  اري نظیر زایمان زود  رس، وزن کم 
هنگام تولد   اعم از تولد   زود  رس یا محد  ود  یت رشد   د  اخل رحمي و پره اکالمپسي نشان د  اد  ه شد  ه است 
و د  ر عین حال ایجاد   فلور مشابه د  هان ماد  ر د  ر نوزاد   گزارش شد  ه است و نوعی ارتباط مستقیم بین 
بیماري هاي پریود  نتال با بیماري هاي سیستمیک مثل آترواسکلروز، سکته قلبی، سکته مغزي، د  یابت 
و نتایج بد   حاملگی گزارش شد  ه است. رعایت بهد  اشت د  هان و د  ند  ان باعث کاهش اثرات نامطلوب 
بارد  اری شد  ه و همچنین پیشگیری از مشکالت د  هان و د  ند  ان د  ر زنان بارد  ار با کاهش پوسید  گی 

د  ند  ان کود  کان د  ر سال های د  ورتر همراه است. 
واژگانكليدي: بهد اشت د هان و د ند ان، بارد اری ،زایمان زود رس،آموزش بهد اشت

1- استادیار گروه مامایی
2- دانشجوی مامایی ، مرکز تحقیقات چاقی مادر و کودک ارومیه، ایران



157  Women and Family Health National Congress
1- 3 Aug 2019- Tehran

مقاله ارایه شده به صورت پوستر

بررسی سالمت روان و ارتباط آن با تاب آوری د ر ماماهای شاغل د ر استان 
کرد ستان، سال 96

رویا کریمه
roya.karime54@gmail.com

سالمت روان به عنوان یکی از عوامل اصلی د ر بهبود  کیفیت زند گی، تحت تاثیر عوامل مختلفی 
همچون زند گی فرد ی، اجتماعی و گوناگونی شغل ها می باشد . سالمت روان ماماها به د لیل ماهیت 
استرس زاي این حرفه، همواره با خطر مواجه شد ه است. بنابراین پژوهش حاضر به منظور بررسی 
سالمت روان و ارتباط آن با تاب آوری د ر ماماهای شاغل د ر استان کرد ستان، سال 96 انجام شد . 
این مطالعه ی توصیفی- تحلیلی د ر سال 1396 و د ر فاصله آذر ماه 96 تا  ارد یبهشت 97 انجام 
شد . جامعه پژوهش شامل کلیه ماماهای د ارای معیارهای ورود  به مطالعه، شاغل د ر استان کرد ستان 
بود . حجم نمونه به صورت تمام شماری و 65۰ نفر برآورد  گرد ید . ابزار گرد آوری د اد ه ها، پرسشنامه 
مشخصات د موگرافیک واحد ها، پرسشنامه سالمت عمومی گلد برگ ۲8 سوالی و پرسشنامه تاب آوری 
کانر د یوید سون بود .  براساس نتایج، بین سالمت روان با میزان تاب آوری )p>۰/۰1( و همچنین 
خرد ه مقیاس های سالمت روان یعنی عالئم جسمانی) p ۰/۰1>(، اضطراب )p ۰/۰1>(، کارکرد  
اجتماعی )p ۰/۰1>( و افسرد گی رابطه مثبت معناد ار مشاهد ه شد . همچنین بین میزان تاب آوری با 
 )<p ۰/۰1( کارکرد  اجتماعی ،)<p ۰/۰1( اضطراب ،)<p ۰/۰1(خرد ه مقیاس¬های عالئم جسمانی
و افسرد گی نیز ارتباط مثبت معناد ار )p ۰/۰1>( وجود  د اشت.  نتایج این مطالعه نشان د اد  که با باال 
رفتن نمره تاب آوری واحد های مورد  مطالعه، سالمت روان آنها نیز افزایش می-یابد . به عبارت د یگر 
افراد  با تاب آوری باالتر د رجات باالتری از سالمت روان را نشان می د هند . بنابراین با فراهم کرد ن 
زمینه های مناسب جهت افزایش تاب آوری، می توان به ارتقاء سطح سالمت روان ماماها کمک نمود . 

كليدواژگان:سالمت روان، تاب آوری، ماما.
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مقاله ارایه شده به صورت پوستر

تبیین مفهوم و ابعاد   سالمت جنسی از د  ید  گاه زنان میانسال ایرانی

صدیقه مقسمی*1، دکترگیتی ازگلی*2، دکتر معصومه سیمبر*3، دکتر فضل اله احمدی*4
Moghasemi.s@gmail.com

به د  نبال افزایش امید   به زند  گی، زنان حد  اقل یک سوم از عمر خود   را د  ر میانسالی خواهند   گذراند  . 
میانسالی با تغییرات زیستی، روانی و اجتماعی مختلفی همراه است که بر سالمت زنان تاثیرگذارند  . 
د  ر بسیاری از فرهنگ ها، تابو بود  ن موضوعات جنسی بویژه رفتارهای جنسی، د  ر افراد   مسن منجر 
به عد  م توجه و غفلت از بسیاری موضوعات مرتبط با سالمت جنسی د  ر این سنین می شود  . از آنجا 
که موضوعات جنسی، وابسته به فرهنگ و بستر هستند   هد  ف از مطالعه ی حاضر تبیین مفهوم و 
ابعاد   سالمت جنسی از د  ید  گاه زنان میانسال ایرانی بود  . مطالعه حاضر یک مطالعه کیفی است. طی 
فرورد  ین تا شهریور 1393 هجد  ه زن میانسال آگاه )65-4۰ سال( صورت هد  فمند   و با حد  اکثر تنوع 
انتخاب و مورد   مصاحبه ی عمیق و نیمه ساختار یافته به صورت چهره ـ به چهره  قرار گرفتند  . 
  MAXQDA د  اد  ه¬ها بر اساس تحلیل محتوای قرارد  اد  ی گرانهایم و لوند  من تحلیل شد  . از نرم افزار
نسخه 1۰ برای مد  یریت و سازماند  هی د  اد  ه استفاد  ه شد  . از تجزیه و تحلیل د  اد  ه¬ها 16۲4 خالصه 
عبارت، 166کد  ، 46 زیرطبقه، 15 طبقه اصلی و 6 مضمون آشکار شد  . مضامین شامل »کیفیت رابطه 
جنسی«، »مراقبت از سالمت جنسی«، »آماد  گی جنسی همه جانبه«، »ناکارآمد  ی جنسی همسر«، 
»الگوهای فرهنگی ـ اجتماعی محافظه کار«، »سازگاری و حل تعارضات جنسی« شد  . بر این اساس 
تعریف سالمت جنسی زنان میانسال ارائه شد  .  د  رک مفهوم و ابعاد   سالمت جنسی د  ر زنان میانسال 
د  ر پر کرد  ن شکاف د  انش موجود   د  ر حوزه سالمت جنسی د  ر ایران و جهان تاثیر گذار بود  ه و به ارائه 
د  هند  گان مراقبت های بهد  اشتی د  ر ارائه ی مراقبت سالمت جنسی متناسب و سازگار با فرهنگ و 
به سیاستگزاران بهد  اشتی د  ر اتخاذ سیاست های مناسب کمک می  نماید  . توانمند   سازی افراد   برای 
کنترل بیشتر بر سالمت خود   و ارتقا آن و از طرف د  یگر آموزش کارکنان بهد  اشتی و توانمند  سازی 
آنان برای غربالگری، مد  یریت و ارجاع مناسب مراجعین گامی مهم د  ر ارتقا سالمت جنسی میانساالن 
است. عالوه بر آن، ارائه تعریفی متناسب با فرهنگ زمینه ساز ساخت ابزار و پرسشنامه های مناسب 

برای به کارگیری د  ر حوزه سالمت جنسی زنان بویژه د  ر میانسالی است.  
واژگانكليدي: سالمت جنسی، میانسالی، یائسگی 

1- استادیار، مرکز تحقیقات بهداشت باروری و مشاوره در مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان
2- دانشیار، مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران
3- استاد، مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران
4- استاد، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
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بررسی تأثیر درک از بیماری بر استرس درک شده زنان مبتال به 
دیابت بارداری

 سمانه خداپرست ، محمد علی سلیمانی ، نسیم بهرامی* ، مریم مافی ، حوریه شایگان 
nbahrami87@gmail.com

تأثیر مد اخله آموزشی مبتنی بر د رک از بیماری بر استرس د رک شد ه  زنان مبتال به د یابت بارد اری  
این مطالعه یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصاد فی شد ه شاهد د ار بود . نمونه ها از میان زنان مبتال 
به د یابت بارد اری و بستری د ر بخش پره ناتال بیمارستان الزهرا شهر رشت از هفته ۲4 حاملگی و 
با تأیید  قطعی د یابت از طریق تست تحمل گلوکز د ر بازه زمانی اسفند  96 تا شهریور 97 انتخاب 
شد ند . بیماران بر اساس معیارهای ورود  انتخاب و با استفاد ه از روش بلوک بند ی چهارتایی د ر د و 
گروه کنترل) 4۰ نفر( و آزمون)4۰ نفر( قرار د اد ه شد ند . د اد ه¬ها با استفاد ه از پرسشنامه د موگرافیک 
و پرسشنامه استرس د رک شد ه قبل از اجرای مد اخله، بالفاصله بعد  از اجرای مد اخله و یک ماه پس 
از اجرای مد اخله به روش مصاحبه حضوری تکمیل گرد ید . د ر گروه آزمون، مد اخله آموزشی مبتنی بر 
د رک از بیماری بصورت انفراد ی د ر 3 جلسه  6۰ تا 9۰ د قیقه ای اجرا شد . د ر گروه کنترل، زنان تنها 
مراقبت روتین بیمارستان را د ریافت کرد ند . د اد ه ها با استفاد ه از آزمون توصیفی ))میانگین و انحراف 
معیار؛ تعد اد  و د رصد ( و آزمون تحلیلی )تی مستقل، کای اسکوئر و  آنالیز واریانس با اند ازه گیری 
مکرر( د ر نرم افزار spss نسخه ۲3 مورد  تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان د اد  که قبل از مد اخله 
بین نمرات استرس د رک شد  د و گروه تفاوت آماری معناد اری وجود  ند اشت، بالفاصله پس از مد اخله 
نمرات استرس د رک شد ه د ر گروه کنترل نسبت به گروه آزمون افزایش یافته است، عالوه بر این، یک 
ماه پس از مد اخله  نیز نمرات د ر گروه آزمون به طور معناد اری نسبت به گروه کنترل کاهش یافته 
است. نتیجه مطالعه حاضر نشان د اد  که مد اخله آموزشی مبتنی بر د رک از بیماری بر استرس د رک 
شد ه زنان مبتال به د یابت بارد اری مؤثر است. لذا انجام این مد اخله د ر زنان مبتال به د یابت بارد اری به 

منظور کاهش میزان استرس د ر آن ها توصیه می شود .
واژگانكليدي:د یابت بارد اری، استرس د رک شد ه، د رک از بیماری

 1( دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران 
2(  استاديار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، 

 ایران  
3( استاديار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، 

ایران، نویسنده مسئول
4( کارشناس ارشد آمار زیستی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت، دانشگاه علوم 

 پزشکی قزوین، قزوین، ایران  
مربی، دانشكده پرستاري و مامايي شرق گيالن، دانشگاه علوم پزشكي گيالن، لنگرود، ايران
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بررسی تأثیر آموزش معنوی بر د  رک مراقبت معنوی د  انشجویان 
مامایی د  انشگاه های کرج  د  ر سال 1396

 سکینه بهبودی*1 ،مهناز اکبری کامرانی*2، محمود عباسی*3، فروزان اکرمی* 4، 
ملیحه فرید* 5

mid.behboodi@gmail.com

مراقبت معنوی یک بخش مهم از مراقبت های سالمتی است. و این مهم باید   برای ارتقاء سالمت مورد   
توجه قرار گیرد  . د  وران بارد  اری و زایمان د  ورانی هستند   که گرایش به معنویات بسیار زیاد   است. ماما از 
جمله اعضای تیم پزشکی است که باید   به طور ویژه توانایی ارتقاء سالمت معنوی راد  اشته باشد  . تحقیقات 
نشان د  اد  ه اند   که بین سالمت معنوی د  انشجویان مامایی و نحوه مراقبت آنان از بیمارن ارتباط معنا د  اری 
وجود   د  ارد  . هرچه این گروه از سالمت معنوی بیشتری برخورد  ار باشند   مراقبت و مد  اخالت بهتری برای 
بیماران خود   انجام می د  هند  . این مطالعه با هد  ف بررسی تأثیر آموزش معنوی بر د  رک مراقبت معنوی 
د  انشجویان مامایی د  انشگاه های کرج  د  ر سال 1396 طراحی گرد  ید  . مراقبت معنوی یک بخش مهم 
از مراقبت های سالمتی است. و این مهم باید   برای ارتقاء سالمت مورد   توجه قرار گیرد  . د  وران بارد  اری 
و زایمان د  ورانی هستند   که گرایش به معنویات بسیار زیاد   است. ماما از جمله اعضای تیم پزشکی است 
که باید   به طور ویژه توانایی ارتقاء سالمت معنوی راد  اشته باشد  . تحقیقات نشان د  اد  ه اند   که بین سالمت 
معنوی د  انشجویان مامایی و نحوه مراقبت آنان از بیمارن ارتباط معنا د  اری وجود   د  ارد  . هرچه این گروه از 
سالمت معنوی بیشتری برخورد  ار باشند   مراقبت و مد  اخالت بهتری برای بیماران خود   انجام می د  هند  . 
این مطالعه با هد  ف بررسی تأثیر آموزش معنوی بر د  رک مراقبت معنوی د  انشجویان مامایی د  انشگاه های 
کرج  د  ر سال 1396 طراحی گرد  ید  . این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی بود   که د  ر سال 1396-1397 
انجام شد  . شرکت کنند  گان و روش کار: : نمونه های این مطالعه نیمه تجربی را 56 نفر از د  انشجویان 
مقطع کارشناسی مامایی واجد   الشرایط تشکیل د  اد  ند   که به صورت نمونه گیری آسان انتخاب شد  ند  . 
ابزارهای مورد   استفاد  ه د  ر این پژوهش شامل پرسش نامه مشخصات د  موگرافیک، پرسشنامه سالمت 
معنوی و پرسشنامه اصالح شد  ه د  رک مراقبت معنوی بود  . آموزش سالمت معنوی برای د  انشجویان انجام 
شد  . نمره سالمت معنوی و د  رک مراقیت معنوی، قبل، بالفاصله بعد   از آموزش و یک ماه بعد   از اموزش 
سنجید  ه شد  .  نتایج نشان د  اد   که بین نمره سالمت معنوی و مراقبت معنوی پیش از آموزش با نمره 
 .)<۰p /۰۰۰1(   سالمت معنوی و مراقبت معنوی بالفاصله پس از آموزش تفاوت معنی د  اری وجود  د  ارد
اما بین نمره سالمت معنوی و مراقبت معنوی  یک ماه پس از آموزش تفاوت معنی د  اری مشاهد  ه نگرد  ید .

که این موضوع، ماند  گاری اثر آموزش زا نشان د  اد  .  با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت 
که آموزش سالمت معنوی باعث افزایش سالمت معنوی و د  رک مراقبت معنوی د  انشجویان مامایی می 
شود  .نتایج این مطالعه اهتمام ورزید  ن مراقبین بهد  اشتی به خصوص ماماها را د  ر آموختن این مهارتها و 

اجرای صحیح و کامل آن بر بالین ماد  ران بر اساس نیاز آنها بارزتر می گرد  اند  .
واژگانكليدي: معنویت، سالمت معنوی، مراقبت معنوی، آموزش مامایی 

1-  سکینه بهبودی دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرج، کرج، ایران. 
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البرز،کرج،ایران. )نویسنده مسوول (
3- محمود عباسی دانشیار، مرکز تحقیقات اخالق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی،تهران، ایران
4- فروزان اکرمی دکتری اخالق زیست پزشکی، مرکزتحقیقات اخالق وحقوق پزشکی،دانشگاه علوم 
پزشکی شهیدبهشتی،تهران،ایران
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161  Women and Family Health National Congress
1- 3 Aug 2019- Tehran

مقاله ارایه شده به صورت پوستر

مقایسه تاثیر د و روش آموزش گروهي و کتابچه آموزشی  بر آگاهی، 
نگرش و خود کارآمد ی ماد ران د ر مورد  مراقبت از سالمت جنسی 

د ختران نوجوان کم توان ذهنی آموزش پذیر

شاد ی گلي*1   - مهناز نوروزی*2
Email:shadi_goli@yahoo.com

مقایسه تاثیر د و روش آموزش گروهي و کتابچه آموزشی  بر آگاهی، نگرش و خود کارآمد ی ماد ران 
د ر مورد  مراقبت از سالمت جنسی د ختران نوجوان کم توان ذهنی آموزش پذیر: یک کارآزمایي مید انی 
مشکالت جنسی نوجوانان کم توان ذهنی ریشه د ر ناآگاهی و ناتوانی نوجوان د ر د رک موضوعات مرتبط 
با سکشوالیتی، ناآگاهی و ناتوانی والد ین، معلمین و مراقبین و نیز باورهای فرهنگی مذهبی جامعه د ارد . 
از انجایی که والد ین د ر شکل گیری نگرش نوجوانان کم توان ذهنی خود  نسبت به بلوغ و سکشوالیتی 
نقش مهمی د ارند  ،مطالعه حاضر با هد ف مقایسه تاثیر د و روش آموزش گروهي و کتابچه آموزشی  بر 
آگاهی، نگرش و خود کارآمد ی ماد ران د ر مورد  مراقبت از سالمت جنسی د ختران نوجوان کم توان ذهنی 
آموزش پذیر انجام شد ه است.«;«د ر این کارآزمایي مید انی ، 81 ماد ر د ارای د ختر نوجوان کم توان ذهنی 
آموزش پذیر د ر مراکز تحت پوشش سازمان بهزیستی و مد ارس استثنایی حرفه ای و پیش حرفه ای به 
سه گروه تقسیم شد ند . ۲7 نفر از واحد های نمونه د ر چهار جلسه اموزش گروهی توسط محقق شرکت 
نمود ند  و۲7 نفر د یگر از نمونه ها د ر گروه آموزش از طریق کتابچه آموزشی و ۲7 نفر د یگر از نمونه ها د ر 
گروه کنترل قرار گرفتند  و هیچ مد اخله ای د ریافت نکرد ند . قبل و یک ماه پس از مد اخله ، پرسشنامه 
سنجش آگاهی، نگرش و خود کارآمد ی ماد ران د ر زمینه سالمت جنسی د ختران نوجوانان کم توان 
ذهنی آموزش پذیر توسط شرکت کنند گان تکمیل شد . د اد ه¬های حاصل با استفاد ه از روش های آماری 
توصیفی و استنباطی و با استفاد ه از نرم¬افزار آماری اس پی اس اس نسخه ۲3 تجزیه و تحلیل شد . 
»;«میانگین نمره آگاهی و خود کارآمد ی ماد ران یک ماه بعد  از مد اخله، د ر گروه »آموزشی گروهی« 
از گروه »کنترل« و گروه »آموزش از طریق کتابچه آموزشی« بیشتر بود  )p>۰,۰۰1( و میانگین نمره 
آگاهی و خود کارآمد ی ماد ران د ر گروه آموزش » »از طریق کتابچه آموزشی« نسبت به گروه» کنترل« 
بیشتربود  )p =۰,۰۲ .، p= ۰,۰۰5( . همچنین یک ماه بعد  از مد اخله، میانگین نمره نگرش ماد ران 
د ر گروه »آموزشی گروهی« از گروه »کنترل« و گروه »آموزش از طریق کتابچه آموزشی« بیشتر بود  
)p>۰,۰۰1(، اما بین میانگین نمره نگرش ماد ران د ر د و گروه »کنترل« و »آموزش از طریق کتابچه 
آموزشی« از نظر آماری تفاوت معناد اری وجود  ند اشت )p<۰,۰5(. »;«اجرای مد اخله آموزشی به شیوه 
آموزش گروهی جهت ماد ران د ختران نوجوان کم توان ذهنی د ر مقایسه با شیوه آموزش از طریق 
کتابچه آموزشی، با افزایش بیشتری د ر میزان آگاهی، بهبود  نگرش و افزایش خود کارآمد ی آنان د ر 
مورد  سالمت جنسی د ختران نوجوان کم توان ذهنی آموزش پذیر همراه بود . لذا با عنایت به  نقش موثر 
مد رس د ر اموزش گروهی جهت ایجاد  فرصتی برای پرسش و پاسخ و بحث و تباد ل نظر د ر مورد  موضوع 
سالمت جنسی و تاثیر آن بر آگاه سازي و یاد گیري بهتر ، رفع باورهای اشتباه ماد ران نسبت به موضوع 
سالمت جنسی  و نیز تشویق ماد ران د ختران نوجوان کم توان ذهنی و تاکید  بر قابلیت های فرد ی آنان 
د ر مراقبت از سالمت جنسی د ختر خود  جهت ارتقاءخود کارآمد ی آنها ، اموزش گروهی به عنوان شیوه 

ای مناسب جهت آموزش والد ین نوجوانان کم توان ذهنی پیشنهاد  می گرد د .
واژگانكليدي:آموزش گروهي ، کتابچه آموزشی  ، آگاهی، نگرش ، خود کارآمد ی ، سالمت جنسی، کم توان ذهنی.
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تعیین ارتباط افسرد گی و اضطراب با شد ت و طول مد ت د رد  پستان 
د وره ای د ر زنان

مژگان میرغفوروند*1 ، پریوش احمدپور*2، پری راهی*2 ، حمید صالحی نیا* 3
pari.rahi93@yahoo.com

د رد  پستان یکی از شایع ترین ناراحتیهای پستان است. با توجه به کمبود  مطالعات د ر زمینه علتشناسی 
د رد  د ورهای پستان و اتیولوژی ناشناخته این اختالل، مطالعه حاضر با هد ف تعیین ارتباط افسرد گی 
و اضطراب با شد ت و طول مد ت د رد  پستان د ورهای د ر زنان انجام شد . این مطالعه مقطعی د ر 
سالهای 94-1393 بر روی 3۲۲ زن 44-11 ساله مراجعهکنند ه به مراکز بهد اشتی د رمانی شهرستان 
تبریز انجام شد . از پرسشنامههای مشخصات فرد ی - اجتماعی، مقیاس ارزیابی شد ت د رد  و مقیاس 
اضطراب و افسرد گی بیمارستانی برای جمعآوری د اد هها استفاد ه شد . برای برآورد  میزان تأثیر هر یک 
از متغیرهای مستقل (افسرد گی، اضطراب و مشخصات فرد ی- اجتماعی) بر متغیر وابسته (شد ت 
د رد  پستان) از مد ل خطی عمومی استفاد ه شد . تجزیه و تحلیل د اد هها با استفاد ه از نرمافزار آماری 
SPSS) نسخه ۲1 (و آزمون های پیرسون، تی مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه انجام گرفت. میزان 
p کمتر از 5/54 معنی د ار د ر نظر گرفته شد . بر اساس نتایج آزمون های د و متغیره، بین طول و شد ت 
ماستالژی با نمره اضطراب و افسرد گی ارتباط معنید ار آماری وجود  د اشت (p>5/54 .(بر اساس مد ل 
خطی عمومی، نمره اضطراب و افسرد گی جزء پیشگویی کنند ههای شد ت د رد  پستان بود ند . اضطراب 
و افسرد گی از عوامل مؤثر بر شد ت و طول مد ت د رد  پستان د ورهای است، لذا گنجاند ن حمایتهای 

روانی عاطفی برای کاهش سطح اضطراب و افسرد گی باید  جزء پروتکل د رمانی د ر این زمینه باشد .
واژگانكليدي: اضطراب، افسرد گی، د رد  پستان د ورهای.

1.استادیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
2. کارشناس ارشد مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم 
پزشکی تبریز، تبریز، ایران
3.دانشجوی دکترای اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
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The impact of socioeconomic status on breast cancer suffers 

Fatemeh sadat rahnemaie*1, Fatemeh abdi*2 
Abdi@sbmu.ac.ir

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.

1- MSc, Student of Research Committee, Nursing and Midwifery 
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A systematic review of the role of vitamin D and calcium in 
premenstrual syndrome 

 Fatemeh Abdi*1, Fatemeh Sadat Rahnemaie *2 
f_rahnemaie@sbmu.ac.ir 

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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تأثیر آموزش بر مبنای تفکر انتقاد ی بر مهارت اد اره پره اکالمپسی 

  زهره میرکازهی*1   فرید ه خاوری*2     فیروزه شیخی*3    آمنه علوی*4
mirkazehi1397@gmail.com

مقدمه: پره اکالمپسی سند رم اختصاصی حاملگی و از علل شایع مرگ و میر ماد ران بارد ار که د ر 
ارتباط با تاخیر د ر تشخیص و اد اره نامناسب مراقبت کنند گان می باشد . مطالعه حاضر با هد ف تأثیر 

آموزش برمبنای تفکر انتقاد ی بر مهارت اد اره پره اکالمپسی د ر د انشجویان مامایی انجام شد .
روشكار:مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی که بر روی 6۰ نفر از د انشجویان مامایی د انشکد ه پرستاری 
و مامایی مشهد  د ر سال 1395انجام شد . نمونه ها به صورت تصاد فی د ر د و گروه  اموزش مبتنی بر 
تفکر انتقاد ی و سنتی تقسیم شد ند . مهارت بالینی اد اره پره اکالمپسی د انشجویان د ر هر د و گروه، قبل 
و یک هفته بعد  از مد اخله با استفاد ه از آزمون بالینی ساختارمند  عینی )شش ایستگاه( سنجید ه شد . 
تجزیه تحلیل د اد ه ها با استفاد ه از نرم افزار spss  و ازمون های اماری توصیفی ،من ویتنی ،فرید من  

ویلکاکسون صورت گرفت.
يافته ها: نتایج نشان د اد که میانگین نمرات آگاهی اد اره پره اکالمپسی د ر هر د و گروه مبتنی بر تفکر 
انتقاد ی و سنتی، یک هفته و یک ماه بعد  از مد اخله نسبت به قبل از مد اخله افزایش آماری معنی 
د اری د اشته است )P(>۰/5۰. یک هفته بعد  از مد اخله نمرات مهارت بالینی اد اره پره اکالمپسی د ر 
هر د وگروه آموزش مبتنی بر تفکر انتقاد ی و سنتی، نسبت به قبل از مد اخله افزایش معنی د اری یافته 
است) P>۰/۰5(.  آموزش مهارت های بالینی با رویکرد  تقویت مهارت تفکر انتقاد ی باعث عملکرد  
بهتر د انشجویان مامایی د ر فرآیند  مراقبت می شود  و می توان از آن د ر  جهت ارتقا کیفیت مهارت 

های بالینی د انشجویان مامایی بهره برد .
واژگانكليدي:پره اکالمپسی، مهارت بالینی، تفکر انتقاد ی

1- زهره میرکازهی ریگی، مربی مامایی، گروه مامایی، د انشکد ه پرستاری و مامایی، د انشگاه  علوم 
پزشکی ایرانشهر، ایمیل 

2- فرید ه خاوری، کارشناس ارشد  مامایی ،د انشکد ه پرستاری و مامایی، د انشگاه علوم پزشکی شهید  
صد وقی یزد 

3-  مربی مامایی، گروه مامایی، د انشکد ه پرستاری و مامایی، د انشگاه  علوم پزشکی ایرانشهر
4-  کارشناس مامایی
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بررسی و مقایسه سبک زند  گی ماماهای شاغل د  ر بخش د  رمان و 
بهد  اشت

شهناز ترک زهرانی*

اعضای تیم پزشکی کسانی هستند   که سطح باالیی از فشارهای جسمانی و روانی مرتبط با شغل را 
د  ریافت می کنند  . از آنجا که ماماها جزو این تیم به حساب می آیند  ، عوامل محیطی می توانند   بر 
سبک زند  گی به معنای الگوهاي رفتاري و عاد  ات فرد  ي آنان تاثیر گذار باشد  . پژوهش حاضر با هد  ف 
بررسی و مقایسه سبک زند  گی ماماهای شاغل د  ر بخش د  رمان و بهد  اشت انجام پذیرفت. این مطالعه 
ی توصیفی-تحلیلی بطور مقطعی با شرکت 3۰۰ نفر ماما ، 15۰ نفر شاغل د  ر حوزه د  رمان و 15۰ نفر 
شاغل د  ر حوزه بهد  اشت مراکز بهد  اشتی د  رمانی د  انشگاه علوم پزشکی شهید   بهشتی د  ر سال 1394 
انجام شد  ه است. جهت سنجش سبک زند  گی از پرسشنامه ی سبک زند  گی ارتقاد  هند  ه سالمت 
)HPLP( استفاد  ه شد  . این پرسشنامه شامل 49 عبارت د  ر شش بعد   تغذیه، ورزش، مسئولیت پذیري 
د  ر مورد   سالمت، مد  یریت استرس، حمایت بین فرد  ي و خود  شکوفایی است. باالترین نمره د  ر این 
آزمون 196 و پایین ترین نمره 49 میباشد  . همچنین از نظر سطح بند  ی نمره 1۰۰ و کمتر، ضعیف 
و از نمره 1۰1 تا 15۰، متوسط و از نمره 151و بیشتر، خوب به حساب می آید  . جهت آنالیز آماری 
از spss  نسخه 16 و آزمون های تی، کای د  و، من ویتنی و میانگین و انحراف معیار استفاد  ه شد  . 
میزان p کمتر از۰/۰5 د  ر نظر گرفته شد   بیشترین فراوانی د  ر گروه سنی 35-31 سال که د  ر گروه 
بهد  اشت 35/3 د  رصد   و د  ر گروه د  رمان 38/7 د  رصد   بود  . د  ر بررسی سبک زند  گی، نمره میانگین د  ر 
گروه بهد  اشت 37/39 ± 1۲3/39  و د  ر گروه د  رمان 38/9۲ ± 111/87 و طبق یافته های حاصل از 
آزمون تی این تفاوت معناد  ار است. )t  ۰,۰۰9 = S=۲,316( بین سبک زند  گی با متغییرهای سطح 
تحصیالت، میزان د  رآمد  ، سابقه کار و سن ارتباط معناد  اری د  ید  ه نشد   ولی بین شیفت کاری با نمره 
سبک زند  گی ارتباط معنی د  اری د  ید  ه شد  . د  ر این پژوهش اکثریت جامعه مورد   مطالعه سبک زند  گی 
متوسط  و شاغلین بخش بهد  اشت ظاهرا وضعیت سبک زند  گی بهتری از شاغلین بخش د  رمان 
د  اشتند  . به نظر می رسد   جهت ارتقای سبک زند  گی د  ر گروه مامایی بخصوص شاغلین بخش بهد  اشت 

باید   برنامه ریزی بیشتری انجام شود  .
واژگانكليدي:ماما، سبک زند  گی، بهد  اشت، د  رمان.

*Department of Reproductive Health Midwifery, School of Nursing and Midwifery 
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
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بررسی سواد   سالمت مرتبط با سرطان د  هانه رحم و عوامل وابسته به 
آن د  ر زنان سنین باروری مراجعه کنند  ه به مراکز سالمت شهرستان 

یزد   د  ر سال 1397

 آسیه پیرزاده1، اکرم آقایی2*، مریم نصیریان3 ،صدیقه علیشاهی۴
 ada.aghaei @yahoo.com

مقدمه:سواد   سالمت یکی از بزرگترین تعیین کنند  ه های امر سالمت و عنصري مهم د  ر توانایي یک 
زن   ارتقاي سالمت براي خود   و خانواد  ه اش محسوب میشود  . سواد   سالمت باال د  رسنین باروری باعث 
افزایش تصمیم گیری آگاهانه برای انجام غربالگری سرطان د  هانه رحم  )پاپ اسمیر( د  ر بین مراجعین 
خواهد   شد  . اما اطالعاتی د  ر رابطه با سواد   سالمت مرتبط با سرطان د  هانه رحم و عوامل مرتبط با آن 
د  ر زنان مراجعه کنند  ه به مراکز سالمت شهرستان یزد   موجود   نمی باشد   لذا مطاعه حاضر جهت تعیین 

این هد  ف طراحی شد  ه است.
روشبررسى:  این مطالعه  به صورت  توصیفی -تحلیلی د  ر سال 1397 بر روی 8۰۰ نفر از زنان 
سنین باروری انجام شد   . افراد   به صورت چند   مرحله ای تصاد  فی از  مراکز سالمت شهرستان یزد   
)شهری( انتخاب شد  ند  . از پرسشنامه استاند  ارد   و تایید شد ه سواد  سالمت سرطان د هانه رحم استفاد ه 
شد . پس از کسب رضایت از افراد   پرسشنامه ها د  ر حضور  کارشناس توسط زنان سنین باروری 
ومیانساالن  تکمیل شد   و د  اد  ه ها وارد   نرم افزار )SPSS )۲۰ شد   و از آمار توصیفی و  آزمون های 
T-test, ANOVA و همبستگی پیرسون استفاد  ه گرد  ید  و سطح معناد  اری ۰.۰5 د  ر نظر گرفته شد  .

يافتهها:میانگین سن زنان 35.85 7.99+ بود    ۲8.9%  .افراد   شاغل و  71.1 %  خانه د  ار هستند  . 
میانگین )انحراف معیار(  سواد   سالمت کلی زنان )15/59(67/46 بد  ست آمد   و میانگین )انحراف (  زیر 
مجموعه های آن  شامل مهارت د  ستیابی  )4/۲5(13/34 ، مهارت خواند  ن  )3/۰6( 13/۲9، مهارت 
د  رک )3/56(11/۲4، مهارت ارزیابی )13(1۲/7۲ و مهارت تصمیم گیری )6/19(16/84 بد  ست آمد  . 
نتایج تحلیل آماری نشان د  اد   که بین سواد   سالمت با سن، شغل، د  رامد   و مصرف روزانه میوه و سبزی 

.)p>۰.۰۰1(  ارتباط آماری معنی د  اری وجود   د  ارد
نتيجهگيري:با توجه به بسیار پایین بود  ن سطح سواد  سالمت زنان د  ر زمینه سرطان د  هانه رحم د  ر 
شهرستان یزد   ، مي توان با آموزش و استفاد  ه از روش هاي نوین مشاوره و تکنولوژي مناسب توسط 

کارکنان بهد  اشتي جهت افزایش سطح سواد   سالمت زنان گام برد  اشت.
واژگانكليدي:سواد   سالمت، سرطان د  هانه رحم،  زنان سنین باروری 

 1.اســتادیار ،آمــوزش بهداشــت و ارتقــاء ســالمت، گــروه آمــوزش بهداشــت، دانشــکده 
بهداشــت،  دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان ، ایــران 

2.دانشــجوی کارشناســی ارشــد جامعــه نگــر گرایــش بهداشــت بــاروری -گــروه آمــوزش 
بهداشــت، دانشــکده بهداشــت،  دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان ، ایــران )نویســنده 
ــت،   ــکده بهداش ــوژی، دانش ــار و اپیدمیول ــوژی، آم ــتادیار،  اپیدمیول ــل :3.اس ــئول( ایمی مس

دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان ، ایــران  
ــوم  ــگاه عل ــواده ، دانش ــت خان ــروه بهداش ــزد، گ ــتان ی ــادران اس ــالمت  م ــروه س ــس گ 4.ریی

ــران ــزد، ای ــکی ی پزش
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مالحظات اخالقی د ر پیشگیری و کنترل بیماری های آمیزشی

د کتر فروزان اکرمی*
froozan_akrami@yahoo.com

سابقهوهدف: با وجود  کنترل بیماریهای واگیر د ر کشورهای رو به توسعه و توسعه یافته و گذار 
بازپد ید ،  و  نوپد ید   بیماریهای  های  به چالش  بیماریهای غیرواگیر، رسید گی  اپید میولوژیک بسوی 
به منزله فرصتی برای یک د نیای سالم و عاد النه برای نسل های آیند ه است. د سترسی همگانی به 
خد مات پیشگیری، مراقبت و د رمان به عنوان "حق بر سالمت" مطرح شد ه است. د ر بیماری¬های 
د رمان د ست  و  مراقبت  پیشگیری،  به خد مات  و مشاوره،  آزمایش  د روازه  از طریق  افراد   آمیزشی 
می یابند . آگاهی و رعایت مالحظات اخالقی مرتبط می تواند  موفقیت ما را د ر پیشگیری و کنترل 
بیماری¬های آمیزشی )STDs( تضمین نماید . این مطالعه تحلیلی با هد ف تبیین مالحظات اخالقی 

د ر پیشگیری و کنترل عفونت ها و بیماری های آمیزشی صورت گرفته است.
موادوروش ها: د ر این مطالعه تحلیلی، مالحظات اخالقی د ر پیشگیری و کنترل بیماری¬های 

آمیزشی براساس اصول و قواعد   اخالق پزشکی استد الل می¬گرد د .
نتایج:  اتصال نتایج آزمایش تشخیصی مثبت به خد مات مراقبت و د رمان؛ د سترسی عاد النه به این 
خد مات، اطالع رسانی و توانمند سازی برای تصمیمات و انتخاب آگاهانه؛ رعایت محرمانگی )رازد اری 
د ر ارتباط بین حرفه مند ان سالمت و بیماران؛ محرمانگی د ر ثبت و جمع آوری د اد ه ها( ؛ و جلوگیری 
از انگ و تبعیض از مهمترین مالحظات اخالقی محسوب می گرد ند  که پیشگیری و کنترل موفقیت 

آمیز بیماری های آمیزشی مستلزم رعایت آنها است.
نتيجه گيری:برنامه ریزی برای آموزش مالحظات اخالقی د ر مشاوره، مراقبت و د رمان مبتالیان 
به عفونت های آمیزشی به حرفه-مند ان سالمت به منظور ارتقای سالمت باروری جامعه توصیه می 

گرد د .
واژگانكليدي: مالحظات اخالقی، بیماری های آمیزشی، د سترسی، رازد اری، انگ و تبعیض

*مرکز تحقیقات اخالق و حقوق پزشکی، د انشگاه علوم پزشکی شهید  بهشتی، تهران، ایران
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سیمای زایمان د ر سیما

دکتر مریم نکولعل تک*
nekoolaltak@gmail.com

تاثیر رسانه بر زند گی مرد م غیر قابل انکار است. تصویری که رسانه مخصوصا تلویزیون از وقایع مختلف 
نشان می د هد ، می تواند  تصویر ذهنی مرد م را بسازد . د ر راستای سیاستهای جمعیتی و ترویج زایمان 
طبیعی، باید  تصویر د رستی از آن د ر رسانه ارائه شود ، د ر غیراینصورت آموزشهای بهد اشتی برای 
ترویج زایمان طبیعی بی نتیجه می ماند . د ر این مقاله به تاثیر فیلمها و سریالهای ایرانی د ر تصویر 
ذهنی بانوان ایرانی، از زایمان پرد اخته می شود . این تحقیق کیفی با شیوه تحلیل محتوای متعارف 
د ر فضای مجازی تلگرام و مصاحبه فرد ی و گروهی با ۲۰ نفر از خانمها با سّن و تحصیالت متفاوت، 
صورت گرفته است. کلیشه وحشت طبقه اصلی این تحقیق بود  طبقات فرعی عبارت بود ند  از  فرایند ی 
ناگهانی، احساس ناامنی و احساس تحقیر زن. تمامی شرکت کنند گان ابراز کرد ند  سیمای زایمان 
طبیعی د ر تلویزیون، تصویری کلیشه ای و غیر واقعی از د رد  و وحشتی سهمگین است. تقریباً د ر 
تمام فیلمهای ایرانی، زایمان د ر مکانی ناامن، زمانی نابهنگام و فضایی وهم آلود  انجام می شود  که 
خیلی وقتها منجر به مرگ ماد ر و آغاز تراژد ی د استان می شود . د ر فیلمها و سریالهای ایرانی، زایمان 
طبیعی یک عذاب د رد ناک، مصیبتی وحشتناک و رنجی خطرناک است که بی موقع و ناگهانی د ر 
بیابان یا خیابان، اتفاق می افتد . این د رد  شد ید  و جانکاه، با اضطراب، ترس، گریه و ناله و د اد  و فریاد  
همراه است و د ر نهایت با یک جیغ بنفش خاتمه می یابد ، اّما این اجبار پرعارضه، اغلب به فوت ماد ر 
یا نوزاد  منتهی می شود . این تصاویر تلویزیونی، د ر بینند ه احساس بی پناهی، بی احترامی، بی آبرویی 
و تحقیر به زن حین زایمان را القا کرد ه است و د ر برخی از ماد ران باعث سوق د اد ن آنها به سزارین 

انتخابی شد ه است. 
بحث:د رد  زایمان طبیعی گرچه سخت و شد ید  است، اما فرایند ی فیزیولوژیک و قابل تحمل است. 
بهتر است  بنابراین  اطرافیان اصالح شود .  باید  تصویر و تفسیر ذهنی ماد ر و  افزایش تحمل  برای 
د ر فیلمها و سریالها، با نگاهی واقع گرایانه، زایمان طبیعی را یک فرایند  قابل پیش بینی و اتفاقی 
خوشایند  و مورد  انتظار و انتخابی کم عارضه، د ر مکانی امن، مثل خانه یا زایشگاه نشان د هند  که ماد ر 
و اطرافیان  به د لیل آگاهی از اتفاقات بعد ی، بد ون اضطراب، با آرامش و اشتیاق، منتظر تولد  یک نوزاد  

سالم و تد اوم خوشبختی خانواد ه هستند . 
نتيجهگيری:تصاویر تلویزیونی باید  احساس د اشتن تکیه گاه، احترام و تکریم به زن، حین زایمان 
را القا کنند  و منجر به ترغیب ماد ران به زایمان طبیعی شوند . نظارت وزارت بهد اشت بر سیما و سینما 
و ارایه مشاوره توسط ماما و متخصصین سالمت باروری د ر جهت ساختن چنین فیلمهایی ضروری 

است.
 واژگانكليدي:زایمان، سیما و سینما، رسانه، تحمل د رد 

 

*پزشــک و دکتــری تخصصــی ســالمت باروری،اســتادیار،گروه مامایــی و بهداشــت بــاروری، 
دانشــکده پرســتاری و مامایــی، دانشــگاه علــوم پزشــکی تهران،تهــران، ایــران
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ترس از ناباروری د ر زنان مبتال به سند رم تخمد ان پلی کیستیک: یک 
مطالعه ی کیفی

مهری کلهر *1، عیسی محمدی* 2، لیال امینی *3 ، شاداب شاه علی*4،  لیدا مقدم بنائم *5
mkalhor20@gmail.com

سند رم تخمد ان پلی کیستیک یکی از شایع ترین اختالالت غد د  د رون ریز می باشد  که شیوع آن بسته 
به تعریف ارایه شد ه از آن، 4 تا %۲5 گزارش شد ه است. این سند رم با پیامد های متفاوت بالینی شامل 
عوارض تولید مثلی، متابولیکی، روانی و بعضی سرطان ها همراه است. ناباروری یکی از عوارض مهم 
زنان د ر سنین باروری می باشد . هد ف پژوهش حاضر تبیین تجارب زنان مبتال به سند رم تخمد ان 
پلی کیستیک د ر مورد  ناباروری بود . پژوهش کنونی یک مطالعه ی کیفی با روش تحلیل محتوی است 
که با استفاد ه از مصاحبه های عمیق انفراد ی باز و نیمه ساختار یافته، تجارب زند گی ۲۰ نفر از زنان 
مبتال به سند رم تخمد ان پلی کیستیک د ر د امنه ی سنی 18 تا 39 سال را د ر ارتباط با ترس از ناباروری 
د ر آیند ه را مورد  بررسی قرار د اد . مصاحبه ها تا اشباع د اد ه ها اد امه یافت و تمام مصاحبه ها، ضبط و 
رونویسی گرد ید . د اد ه های به د ست آمد ه با استفاد ه از آنالیز محتوی با روش استقرایی و قیاسی انجام 
گرد ید . مضامین استخراج شد ه شامل  اقد ام به بارد اری زود رس به علت عوارض بیماری، توجه به 
لزوم مراجعه به مرکز ناباروری د ر صورت حامله نشد ن د ر زنان مبتال،  تاکید  بر زود  فرزند  آوری د ر 
زنان مستعد  ناباروری ترس از بروز عوارض د ر آیند ه و وارد  شد ن به یک بیماری مزمن بود .  با توجه 
به یافته های پژوهش حاضر، بیماران مبتال به سند رم تخمد ان پلی کیستیک برای کاهش ترس خود  از 
ناباروری د ر آیند ه نیاز به د ریافت حمایت، آموزش و مد یریت  ویژه توسط کارکنان خد مات بهد اشتی 
و د رمانی د ارند ، تا با مد یریت صحیح و مناسب بیماری سبب  ارتقا مد یریت بیماری خود  شوند .  بهتر 
است این زنان به منظور پاسخ گویی به نیازها و انتظارات به طور سیتماتیک و ویژه مورد  ارزیابی قرار 

گیرند  و بیماری شان مد یریت شود .
واژگانكليدي:سند رم تخمد ان پلی کیستیک، ترس، ناباروری، مطالعه کیفی

1- دانشجوی دکترای بهداشت باروری، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
2- دکترای پرستاری، استاد پرستاری، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
3- دکترای بهداشت باروری، استاديار، دانشکده پرستاری و مامايی، دانشگاه علوم پزشکی ايران
4- دکترای بهداشت باروری، استاديار، دانشکده پرستاری و مامايی، دانشگاه تربیت مدرس
5 - نویسنده مسئول  - دانشیار دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، دانشکده علوم 
پزشکی، دانشیار، گروه مامایی و بهداشت باروری. 
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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."
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مقايسه تاثیر د  و روش آموزش گروهي و کتابچه آموزشی  بر آگاهی، 
نگرش و خود  کارآمد  ی ماد  ران د  ر مورد   مراقبت از سالمت جنسی 

د  ختران نوجوان کم توان ذهنی آموزش پذير

شاد  ی گلي*1 - مهناز نوروزی*۲ 
shadi_goli@yahoo.com

مقايسه تاثیر د  و روش آموزش گروهي و کتابچه آموزشی  بر آگاهی، نگرش و خود  کارآمد  ی ماد  ران 
د  ر مورد   مراقبت از سالمت جنسی د  ختران نوجوان کم توان ذهنی آموزش پذير: يک کارآزمايي مید  انی 
مشکالت جنسی نوجوانان کم توان ذهنی ريشه د  ر ناآگاهی و ناتوانی نوجوان د  ر د  رک موضوعات مرتبط 
با سکشوالیتی، ناآگاهی و ناتوانی والد  ين، معلمین و مراقبین و نیز باورهای فرهنگی مذهبی جامعه د  ارد  . 
از انجايی که والد  ين د  ر شکل گیری نگرش نوجوانان کم توان ذهنی خود   نسبت به بلوغ و سکشوالیتی 
نقش مهمی د  ارند   ،مطالعه حاضر با هد  ف مقايسه تاثیر د  و روش آموزش گروهي و کتابچه آموزشی  بر 
آگاهی، نگرش و خود  کارآمد  ی ماد  ران د  ر مورد   مراقبت از سالمت جنسی د  ختران نوجوان کم توان ذهنی 
آموزش پذير انجام شد  ه است. د  ر اين کارآزمايي مید  انی ، ۸۱ ماد  ر د  ارای د  ختر نوجوان کم توان ذهنی 
آموزش پذير د  ر مراکز تحت پوشش سازمان بهزيستی و مد  ارس استثنايی حرفه ای و پیش حرفه ای به 
سه گروه تقسیم شد  ند  . ۲۷ نفر از واحد  های نمونه د  ر چهار جلسه اموزش گروهی توسط محقق شرکت 
نمود  ند   و۲۷ نفر د  يگر از نمونه ها د  ر گروه آموزش از طريق کتابچه آموزشی و ۲۷ نفر د  يگر از نمونه ها د  ر 
گروه کنترل قرار گرفتند   و هیچ مد  اخله ای د  ريافت نکرد  ند  . قبل و يک ماه پس از مد  اخله ، پرسشنامه 
سنجش آگاهی، نگرش و خود  کارآمد  ی ماد  ران د  ر زمینه سالمت جنسی د  ختران نوجوانان کم توان ذهنی 

آموزش پذير توسط شرکت کنند  گان تکمیل شد  .
 د  اد   های حاصل با استفاد  ه از روش های آماری توصیفی و استنباطی و با استفاد  ه از نرم افزار آماری اس 
پی اس اس نسخه ۲۳ تجزيه و تحلیل شد  .  میانگین نمره آگاهی و خود  کارآمد  ی ماد  ران يک ماه بعد   
از مد  اخله، د  ر گروه »آموزشی گروهی« از گروه »کنترل« و گروه »آموزش از طريق کتابچه آموزشی« 
بیشتر بود   )p>0.00۱( و میانگین نمره آگاهی و خود  کارآمد  ی ماد  ران د  ر گروه آموزش  »از طريق کتابچه 
آموزشی« نسبت به گروه» کنترل« بیشتربود   )p =0.0۲ .، p= 0.005( . همچنین يک ماه بعد   از مد  اخله، 
میانگین نمره نگرش ماد  ران د  ر گروه »آموزشی گروهی« از گروه »کنترل« و گروه »آموزش از طريق 
کتابچه آموزشی« بیشتر بود   )p>0.00۱(، اما بین میانگین نمره نگرش ماد  ران د  ر د  و گروه »کنترل« 
و »آموزش از طريق کتابچه آموزشی« از نظر آماری تفاوت معناد  اری وجود   ند  اشت )p<0.05(.  اجرای 
مد  اخله آموزشی به شیوه آموزش گروهی جهت ماد  ران د  ختران نوجوان کم توان ذهنی د  ر مقايسه با 
شیوه آموزش از طريق کتابچه آموزشی، با افزايش بیشتری د  ر میزان آگاهی، بهبود   نگرش و افزايش 
خود  کارآمد  ی آنان د  ر مورد   سالمت جنسی د  ختران نوجوان کم توان ذهنی آموزش پذير همراه بود  . لذا با 
عنايت به  نقش موثر مد  رس د  ر اموزش گروهی جهت ايجاد   فرصتی برای پرسش و پاسخ و بحث و تباد  ل 
نظر د  ر مورد   موضوع سالمت جنسی و تاثیر آن بر آگاه سازي و ياد  گیري بهتر ، رفع باورهای اشتباه ماد  ران 
نسبت به موضوع سالمت جنسی  و نیز تشويق ماد  ران د  ختران نوجوان کم توان ذهنی و تاکید   بر قابلیت 
های فرد  ی آنان د  ر مراقبت از سالمت جنسی د  ختر خود   جهت ارتقاءخود  کارآمد  ی آنها ، اموزش گروهی به 

عنوان شیوه ای مناسب جهت آموزش والد  ين نوجوانان کم توان ذهنی پیشنهاد   می گرد  د  .
واژگان كليد  ي: آموزش گروهي ، کتابچه آموزشی ، آگاهی، نگرش ، خود  کارآمد  ی ، سالمت جنسی، 

کم توان ذهنی.
 1  - مرکز تحقیقات توسعه علوم پرستاری و مامایی، واحد  نجف آباد ، د انشگاه آزاد  اسالمی، نجف آباد ، ایران.
۲- استاد یار،گروه مامایی وسالمت باروری، د انشکد ه پرستاری مامایی ،د انشگاه علوم پزشکی 
 اصفهان،اصفهان، ایران.
 نویسند ه مسئول:د انشکد ه پرستاری ومامایی، د انشگاه آزاد  اسالمی واحد  نجف آباد ، نجف آباد ، ایران
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بررسی د رصد  بهره مند ی از مراقبت قبل از بارد اری د ر مرگ های 
ماد ری به علت بیماری زمینه ای طی سال های96-1390 د ر استان 

اصفهان

راشینپوراشرف*1–نادیارحیمیفرهنگی*2–مریممنتظری*3–بیتاحمیدی*4 
pourashrafrashin@yahoo.com 

سابقه و هد ف: اهمیت مرگ ماد ر و نقش فاجعه بار آن د ر تزلزل بنیان خانواد ه بر هیچکس پوشید ه 
نیست. میزان مرگ و میر ماد ری بازتابی از کیفیت خد مات نظام سالمت بود ه و یکی از راهکارهای مؤثر 
برای پیشگیری از وقوع آن، طراحی مد اخالت براساس تجزیه و تحلیل علل و عوامل مؤثر د ر مرگ می 
باشد . امروزه پیشرفت د ر شاخه های مختلف طب باعث گرد ید ه که تعد اد  بیشتری از مبتالیان به بیماری 
های زمینه ای به سنین تولید  مثل رسید ه و شانس بارد اری پید ا کنند . این تحقیق با هد ف بررسی د رصد  
بهره مند ی از مراقبت قبل از بارد اری د ر مرگ های ماد ری به علت بیماری زمینه ای صورت گرفته است.

موارد  و روش ها:د ر این پژوهش توصیفی تحلیلی نمونه پژوهش را کلیه موارد  مرگ ماد ری رخ د اد ه طی 
سال های 96-90 تشکیل 

می د هند . روش جمع آوری اطالعات بررسی مستند ات و ابزار مربوطه پرسشنامه های استاند ارد  شد ه نظام 
مراقبت مرگ ماد ری می باشد . اطالعات د ر نرم افزار Excel وارد  و با آمارهای توصیفی آنالیز گرد ید ه است.

یافته ها:د ر مجموع 80 مورد  مرگ ماد ر مورد  بررسی قرار گرفت. 58 مورد  از بارد اری ها خواسته بود ه و 
جزو گروه هد ف د ریافت مراقبت قبل از بارد اری بود ند  که تنها 18 مورد  )31 د رصد ( از این ماد ران مراقبت 
مذکور را د ریافت نمود ه بود ند  این د ر حالی است که فراوانی نسبی مرگ های ماد ری به علت ابتال به 
بیماری زمینه ای 36 مورد  )45 د رصد ( بود ه و د ر مقایسه با سایر علل اصلی مرگ ماد ر شامل خونریزی 
18 د رصد  )22/5 د رصد (، فشارخون مرتبط با بارد اری 9 مورد  )11/2 د رصد ( و عفونت 3 مورد  )3/7 د رصد ( 

عمد ه ترین علت مرگ ماد ری را به خود  اختصاص می د هد .
نتیجه گیری:نتایج نشانگر آن است د ر شرایطی که د رصد  باالیی از موارد  مرگ د ر ماد ران بارد ار مبتال به 
بیماری های زمینه ای و با سابقه ابتال از د وران قبل از بارد اری اتفاق افتاد ه، پوشش مراقبت قبل از بارد اری 
مطلوب نبود ه است.مراقبت قبل از بارد اری به منظور اطمینان از شناسایی و د رمان عوارض و رفتارهایی 
می باشد  که ممکن است ماد ر و نوزاد  را د ر شرایط بحرانی قرار د هد . این مراقبت طیف گسترد ه ای از 
اقد امات تشخیصی، کنترل و د رمان بیماری های زمینه ای د ر زنان د ر سنین باروری را شامل می شود . با 
توجه به افزایش قابل توجه سهم بیماری های زمینه د ر علل مرگ های ماد ری د ر سال های اخیر و وجود  
پروتکل های مشخص برای کنترل سایر علل مهم مرگ ماد ر نظیر خونریزی و فشارخون بارد اری، الزم 
است خد مات مراقبتی قبل از بارد اری به عنوان پروتکلی مد ون برای ارایه خد مات پیش گیری کنند ه د ر 

ماد ران خواهان بارد اری مورد  توجه بیشتر قرار گیرد . 
واژگان کلید ی: مرگ های ماد ری- مراقبت قبل از بارد اری 

1.کارشناسبرنامهسالمتمادرانمعاونتبهداشتیدانشگاهعلومپزشکیاصفهان–ایران
2.کارشناسمسئولبرنامهسالمتمادرانمعاونتبهداشتیدانشگاهعلومپزشکیاصفهان–ایران

3.کارشناسبرنامهسالمتمادرانمعاونتبهداشتیدانشگاهعلومپزشکیاصفهان–ایران
4.کارشناسبرنامهسالمتمادرانمعاونتبهداشتیدانشگاهعلومپزشکیاصفهان–ایران
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 بررسی وضعیت خد  مات سالمت باروری و مامایی به زنان سیل زد  ه  
استان گلستان  

 زهرا ارد  ونی اول*1،د  کتر سمره خاری*2،د  کتر خد  یجه کرد  ی*3،زهرا وفایی*4   د  کتر سید   
مهد  ی صد  اقت*5

  Z.ordoni1977@gmail.com

مقدمه:بهد  اشت باروری بر نقش رفتارها و ارتباط هاي جنسی و اجتماعی که بر روي سالمتي 
مؤثر است، تمرکز د  ارد  .شرایط بحران سبب کاهش د  سترسی به خد   مات باروري سالم به ویژه د  ر 
اولین روزهای پس از آغاز بحران گرد  ید  ه و افزایش حاملگی های ناخواسته و پرخطر وپیامد  هاي پر 
مخاطره آن مانند   سقط و تضعیف شرایط عمومي خانوار و د  ر نتیجه افزایش بار بیماریهای مرتبط 

را به د  نبال د  ارد  .
روشكار:این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی وکیفی بود  ه که د  ر جریان وقوع سیل  روزهای 
واپسین سال 97 و آغازین سال 98استان گلستان  جهت گروه هد  ف زنان 1۰- 49 ساله همسرد  ار 
مناطق سیل زد  ه ساکن د  ر کمپ ها انجام گرد  ید   پس ازحضور کارشناسان فنی د  ر کمپ ها ی سیل 
زد  گان ابتد  ا گروه هد  ف به روش سرشماری تعیین و طی مصاحبه با زنان واجد   شرایط وضعیت 
سالمت باروری آنان شامل بیماریهای زنان ومامایی ، شیرد  هی، بارد  اری، یائسگی ، نیاز به روشهای 
پیشگیری از بارد  اریهای پرخطر مورد   بررسی قرار گرفت پس از شناسایی مشکالت ، د  سته بند  ی 
مشکالت د  ر قالب تجهیزات ، د  اروها ، نیروی تخصصی ، بسته خد  متی ،بسته آموزشی و وسایل 
بهد  اشتی صورت گرفت و پس از چند  ین جلسه هماهنگی با مد  یران ، مطالبات برنامه باروری سالم 

به مد  یریت ستاد   بحران اعالم گرد  ید  .
نتايج: با توجه به نتایج این مطالعه 3185۲ نفر زنان 1۰-49 ساله همسرد  ار د  ر شهرستانهای آق 
قال ،گمیشان ،گنبد   و بند  رترکمن استان گلستان د  چار بحران سیل شد  ند   که تعد  اد   ۲4745 نفر 
آنان که د  ر کمپها ، منزل خود   یا منزل اقوام  حضور د  اشتند   شناسایی شد  ند  . طی مصاحبه با آنان 
موارد  ی مانند   عد  م د  سترسی زنان سیل زد  ه  به روش های پیشگیری از بارد  اری پر خطر ، تاخیر د  ر 
قاعد  گی ، عفونت های واژینال ، عد  م د  سترسی به مشاوره ، آموزش و مراقبت ، به عنوان مشکالت 
عمد  ه د  ر روزهای آغازین سیل شناسایی گرد  ید   . د  ر طی بررسیها با د  ختران وزنانی که با مشکالت 
د  یسمنوره مواجه بود  ند   ونیاز به د  رمان د  اشتند   مواجه بود  یم که البته شرایط بحران این موضوع 
را تشد  ید   هم کرد  ه بود  . د  رطی بررسیهایی که د  ر بحران د  اشتیم عالوه بر موارد   تاخیر روشهای 
پیشگیری از بارد  اریهای پرخطر نظیر قرص  و آمپول ها ، نیاز به روش کاند  وم و روش اورژانس 
پیشگیری از بارد  اری توسط زنان طرح گرد  ید  ، نیاز به بی بی چک ، نوار بهد  اشتی، د  اروهای زنان 
ومامایی از موارد   د  یگری بود   که به میزان زیاد  ی مورد   نیاز بود  . پس ازبررسی های الزم وطرح موضوع 
با مد  یریت بحران، با توجه به موارد   مورد   نیاز، بسته های خد  متی اعم از د  ارو و وسایل مورد   نیاز 
خد  مات زنان ومامایی ، تجهیزات، نیروی متخصص و کارآمد   د  ر کلیه کمپهای اسکان مناطق سیل 
زد  ه تامین گرد  ید   و آموزش های الزم د  ر خصوص نحوه ارائه خد  مات به افراد   بحران زد  ه، به پرسنل 
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1.کارشناس ارشد  مشاوره د رمامایی،د انشگاه علوم پزشکی گلستان،گرگان،ایران.  
2.پزشک عمومی،MPH سالمت باروری، د انشگاه علوم پزشکی گلستان،گرگان،ایران

3. پزشک عمومی،MPH سالمت باروری، د انشگاه علوم پزشکی گلستان،گرگان،ایران
4.کارشناس ارشد  جمعیت شناسی، د انشگاه علوم پزشکی گلستان،گرگان،ایران

5.پزشک عمومی، د انشگاه علوم پزشکی گلستان،گرگان،ایران

د  اد  ه شد   و کلیه خد  مات سالمت باروری ، زنان و مامایی توسط نیروهای ماما ،پزشک عمومی و 
پزشک متخصص زنان تا پایان د  وره بحران به افراد   سیل زد  ه ارائه گرد  ید  .با توجه به اینکه سالمت 
باروری و جنسی یکی از ابعاد   سالمت افراد   بود  ه ، این موضوع بعنوان یک الویت مهم میبایست مورد   
توجه قرار گیرد   و الزام پیش بینی خد  مات مورد   نیاز د  ر قبل از بحران بعنوان یک ضرورت میباشد  . 
به نظر میرسد   تیم های مد  یریتی و ستاد   بحران ، آموزشی ، مشاوره مامایی وسالمت باروری از قبل 

از بحران میبایست آماد  گی ارائه خد  مات مناسب د  ر طی بحران را د  اشته باشند  .
کلید  واژگان: سالمت باروری، سیل ، بحران ،سالمت زنان، بارد اری پرخطر«
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چالش های سالمت جنسی زنان بد سرپرست، یک مطالعه کیفی

مهسا خوشنام راد*
m.khoshnamrad@gmail.com

مقدمه:زنان  بد سرپرست بار سنگینی از زند گی را بر د وش می کشند  و متاسفانه بسیاری از نیازهای 
آن ها مورد  غفلت قرار می گیرد . مسائل جنسی یکی از ابعاد  مهم سالمت باروری زنان است و مطالعه 

حاضر با هد ف د رک عمیق چالش های جنسی زنان بد سرپرست انجام شد . 
انجام  د ر سال 1398  قرارد اد ی  کیفی  محتوای  تحلیل  رویکرد   با  کیفی  مطالعه  این  روشكار: 
شد . 16 زن بد سرپرست بعد  از اطالع از اهد اف مطالعه و اعالم رضایت برای مشارکت د ر پژوهش، 
طی نمونه گیری هد فمند  مورد  مصاحبه های عمیق انفراد ی قرار گرفتند . سپس مصاحبه ها ضبط و 
پیاد ه  سازی شد  و مورد  تحلیل قرار گرفت. به منظور افزایش اعتبار از نمونه گیری با حد اکثر تنوع 
استفاد ه شد . د ر این مطالعه زنان از اقشار مختلف و از سطوح مختلف اقتصاد ی اجتماعی به طور 

میانگین حد ود   5 سال با مرد ان بد سرپرست خود  زند گی کرد ه بود ند . 
نتايج:از مصاحبه ها پنج د رون مایه اصلی استخراج شد  که عبارت بود ند  از: برآورد ه نشد ن نیازهای 
جنسی، رابطه اجباری، ترس از بیماری های مقاربتی، بی بند  و باری و عد م تعهد  همسر، سؤاستفاد ه 

جنسی از سوی د یگران.
 د ر پوشش حمایت به سالمت زنان بد سرپرست به ویژه حیطه جنسی، بسیار کم پرد اخته شد ه است. 
با توجه به نتایج این مطالعه توجه به نیازهای این گروه آسیب پذیر اهمیت د ارد . فراهم کرد ن امکان 

مشاوره یکی از راهکارهای پاسخگویی به نیازهای سالمت جنسی ایشان است. 
واژگانكليدي: زنان بد سرپرست، چالش، سالمت جنسی، بهد اشت باروری، مطالعه کیفی 
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The effects of vitamin E supplementation on lipid profile in 
menopausal women; a randomized  double-blind  controlled trial  

Parvaneh Rezasoltania *1, Nahid Elliyounb*2, Ehsan Kazemnezhjad Leylic*3
rezasoltani49@gmail.com

Background: Menopause is associated with changes in lipid profile and is known 
as an oxidative stress risk factor. Different therapeutically strategies have been 
used in the case of controlling the menopause complications. Vitamin E as a 
great anti-oxidant possibly can be effective on lipid per-oxidation in menopausal 
women. We aimed to evaluate the effect of vitamin E supplementation on lipid 
profile of menopausal women. 
Methods: This double-blind  placebo-controlled  randomized  cross-over  Phase 
I/II trial study was designed with two -4week intervention periods and a -8day 
washout period between treatments. Eighty-three natural menopause women 
were participated in the study. The randomized block allocation were used and 
enrolled women divided in group A (n=41) and group B (n=42). In phase I  one 
group was given 400 IU/day vitamin E capsule and another group was given 
placebo capsule for 4 weeks. Then they entered an -8day wash-out period  
subsequently the phase II for a period of -4week started in which the group 
that received vitamin E capsule was given placebo (E-P) and the group received 
placebo was given Vitamin E (P-E). The plasma lipid profile (LDL-C  HDL-C  TC 
and TG) were assessed before and after of the intervention in each phase and in 
general by gathering vitamin E and placebo groups in the two phases  separately. 
The measurement of lipid panel was performed by enzymatic colorimetric 
method. The study results presented as mean ± SD and median (quartile).
Results: The levels of LDL-C  HDL-C  TC and TG before the intervention between 
P-E and E-P groups by Mann-Whitney U tests no remarkable difference were 
seen. Also lipid profile measurement before and after intervention in Phase I 
and II of P-E group did not show significant differences. However  in E-P group it 
was revealed that the TG factor before (53.52 ± 141.74 mg/dl) and after (167.47 
71.32  ± mg/dl) intervention within phase II had a considerable difference 
(P=0.010). No significant differences were seen in the lipid profile mean and 
changes before and after intervention between vitamin E and placebo receivers 
in both phases.
Conclusion: The study results revealed that vitamin E supplementation had no 
remarkable effects on lipid profile levels in menopausal women. Widespread 
use of vitamin E supplementation for protection and control the impact of 
menopause does not appear warranted. Thus further study with larger sample 
size  different duration and doses are necessary. 
Keywords: Antioxidant, Lipids, Menopause, Vitamin E   
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Food Security and Some Associated Factors among Women 
with Poly-Cystic Ovary Syndrome

Mahtab Badri Fariman1, Amirmansour Alavi1*, Milad Daneshi  Maskooni1, 
Khadijeh Mirzaei1, Ashraf Moeini2, Mostafa Hosseini3, ,Mohammad 

erfan Ansari neia4, ,Mohammad salar Motaghi5,Neda Dastyar6
 amalavi@tums.ac.ir

Food insecurity is defined as the limited or uncertain availability of enough food 
for an always active and healthy life. Poly-cystic ovary syndrome (PCOS) is the 
most common endocrine disorder among women of reproductive age. The aim 
of present study was assessing food security status and some associated factors 
in women with PCOS. A cross-sectional study was conducted on 120 women 
(with mean age 5.67±29.24 years) referred to Arash hospital (Tehran, Iran) 
in 2015. General and socioeconomic characteristics and food security status 
assessed using -21item general and -18item USDA household food security 
questionnaires. Chi-squarePearson correlation and logistic regression tests and 
SPSS16 software were used for statistical analysis Food insecurity percentage 
was 55.83 % (without hunger 29.17 %with moderate hunger 24.16 % and 
with severe hunger 2.5 %). Food security was independently and significantly 
associated to personal education levels and house ownership status in women 
with PCOS. More than half of women with PCOS were food insecure. It is essential 
to pay more attention for modification of food insecurity and associated factors 
especially in women. 
Keywords:Food security, Socio-economic factors, Poly-cystic ovary syndrome, 
Women 
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تاثیر نوشتن احساسات بر سالمت روان زنان بارد ار

1-سید ه طاهره میرموالیی*2-فاطمه خلیلی*3- محمد علی بشارت*4- انوشیروان کاظم نژاد 
Mirmolaei@tums.ac.ir

د وران بارد اری د وره ی بحران های عاطفی قلمد اد  می شود . اد اره ی افسرد گی اضطراب و استرس 
یکی از مراقبت های مامایی است و علی رغم شیوع باال و عوارضی که برای ماد ر و کود ک به همراه 
د ارند  کماکان توجه به وضعیت روانی ماد ران بارد ار مورد  غفلت مراقبین بهد اشتی می باشد . نوشتن 
احساسات یک روش د رمانی ساد ه کم هزینه و جد ید  است که می تواند  به تعد یل احساسات کاهش 
اضطراب و کاهش عالیم افسرد گی منجر شود .  با توجه به اهمیت سالمت روان زنان بارد ار این 
مطالعه با هد ف تاثیر نوشتن احساسات بر افسرد گی اضطراب و استرس زنان بارد ار انجام شد ه است. 
این مطالعه ی نیمه تجربی بر روی 1۲۰ زن بارد ار با سن بارد اری ۲8-۲5 هفته ) د ارای معیارهای 
ورود  خاص( که به مراکز بهد اشت جنوب د انشگاه علوم پزشکی تهران مراجعه می کرد ند  انجام شد . 
نمونه گیری به صورت د ر د سترس بود . بر اساس قرعه کشی ماد رانی که روزهای زوج به د رمانگاه 
مراجعه می کرد ند  د ر گروه آزمون و ماد رانی که روزهای فرد  مراجعه می کرد ند  د ر گروه کنترل قرار 
گرفتند . ماد ران گروه مد اخله طبق د ستورالعملی که به آن ها د اد ه شد  ۲ بار د ر طول هفته به مد ت 
د و ماه د ر خصوص احساسات عمیق خود  د ر رابطه با بارد اری جنین و مسائلی که باعث نگرانی و 
شاد یشان د ر این د وران شد ه نوشتند . ماد ران گروه کنترل مراقبت های معمول را د ریافت کرد ند . 
هر د و گروه پرسشنامه افسرد گی اضطراب و استرس )DASS۲1( را قبل از مد اخله و هفته چهارم 
و هشتم بعد  از مد اخله پر کرد ند . د اد ه ها با نرم افزار SPSSV۲1 و آزمون های من ویتنی کای د و 
کلموگروف اسمیرنوف تجزیه و تحلیل شد . سطح افسرد گی  اضطراب و استرس قبل از مد اخله د ر 
هر د و گروه یکسان بود . چهار هفته بعد  از مد اخله فقط متغیرهای افسرد گی )P=۰,۰14( و اضطراب 
) P=۰,۰۰4( کاهش معنا د ار د اشتند . متغیر استرس د ر این بازه ی زمانی تفاوت آماری معنا د ار 
ند اشت )P=۰,365(. با اد امه پید ا کرد ن مد اخله به مد ت 8 هفته کاهش معنا د ار د ر هر سه متغیر 
ایجاد  شد  )P>۰,۰۰1(. این مقاله بخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد  مامایی می باشد  که توسط 
د انشگاه علوم پزشکی تهران تصویب شد ه است. با توجه به نتایج نوشتن احساسات می تواند  به عنوان 
یک روش ساد ه و کم هزینه د ر کاهش افسرد گی اضطراب و استرس زنان بارد ار به کار گرفته شود .

واژگانكليدي:نوشتن احساسات، افسرد گی، اضطراب، استرس، بارد اری
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The effect of a health literacy approach to counselling on 
the lifestyle of women with gestational diabetes: A clinical 

trial [version 1; referees: 2 approved]

 1-mehrafza Gharachourlo ,2* Zohreh Mahmoodi ,3 Mahnaz Akbari
Kamrani ,4Maryam Tehranizadeh , 5Kourosh Kabir5

zohrehmahmoodi2011@gmail.com

Effect of a health literacy approach to counselling on the lifestyle of women 
with gestational diabetes  Convenience sampling was first used to select the 
subjects. They were then assigned to an intervention or control group based 
on randomized blocks of four. Both groups attended counselling sessions. The 
mothers in the intervention group attended six sessions of counselling with 
a health literacy approach in addition to counselling on routine pregnancy 
care. The control group attended counselling sessions on safe pregnancy care 
and received a training package containing all the subjects discussed in the 
intervention group. The Lifestyle Questionnaire and the Iranian Health Literacy 
Questionnaire were completed by the mothers at the beginning and at the end 
of the sessions as well as three weeks after the sessions. The data obtained were 
analyzed in SPSS-19. According to the study findings the scores of lifestyle (P=0.8) 
and health literacy (P=0.423) showed no significant differences between the 
intervention and control groups before the intervention. Significant differences 
were however observed in the mean scores of lifestyle and health literacy 
between the two groups immediately and three weeks after the intervention. 
Comparing the means showed a higher increase in the mean scores in the 
intervention group (P<0.001). Providing counselling services by midwives can 
significantly help modify mothers’ unhealthy lifestyle choices and increase 
their health literacy; therefore reducing maternal and neonatal consequences 
especially in high-risk pregnancies
Keywords: Health literacy- counselling- lifestyle-gestational diabetes"
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A comparative study on postpartum sexual function in 
primiparus and multiparous women

 Mojdeh Banaei*1¸Farzane Alidost*2
f.alidost.90@gmail.com

Sexual function in human is affected by a complex of interactions. Childbirth event 
is one of the most important sexual function influencing factors. Pregnancy and 
childbirth affects all organs of the female body especially the genital tract and 
the resulting changes may cause them problems in sexual intercourse. Negative 
childbirth experiences from previous deliveries can affect sexual performance. 
Therefore the present study was conducted with the aim of comparing sexual 
performance in primiparus and multiparous women. This cross-sectional analytic 
study was performed using systematic random sampling in on 420 women in the 
postpartum period who referred to Bandar Abbas health centers in 2018. The 
data were collected based on interview method using Female Sexual Function 
Index (FSFI) questionnaire and demographic questionnaire for midwifery. Data 
analysis was performed using the statistical package for social sciences (SPSS) 
version 23 software. The results showed that sexual dysfunction was lower in 
multiparous women than in primiparus women (p=0.006). The factors including 
housing situation (p=0.012) monthly income (p=0.001) episiotomy incision 
(p=0.012) perineal rupture and laceration (p=0.016) frequency of intercourse 
after delivery (p=0.000) education level of women (p<0.001) and their spouses 
(p=0.001) in primiparus women while factors including having separate bedroom 
(P=0.023) having episiotomy incision (p=0.002) greater spousal age difference (p= 
0.009) perineal rupture and laceration (p=0.005) and lactation (p<0.001) were 
influential in sexual function of multiparous women. Sexual function is different 
in primiparus and multiparous women in postpartum period and the number of 
deliveries can affect sexual performance.
Keywords: Primiparous, Women Sexual problems, childbirth, Parity, sexual 
dysfunction, multiparous, Women.
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The Effectiveness of Individual and Group Health Counseling 
on Knowledge and Attitude of Birth Method and Reduction of 
Cesarean Section in First Pregnant Women: A Comparative 

Randomized Controlled Trial

  Nosratabadi M*1, Abbaspoor Z*2,  Hekmat KH*3, kassani A*4
mahnaz.nosratabadi@gmail.com

This study aimed to compare the effects of the group and individual health 
counseling on knowledge attitude and mode of delivery in pregnant women.  
This study was a Comparative randomized controlled trial.  At first multi-
stages sampling method was used based on the study objectives and then the 
participants were randomly assigned to three groups namely the group and 
individual counseling and control group. Demographic characteristics knowledge 
and attitude questionnaires were used for data collection. Data were analyzed 
through SPSS 22 using One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test chi-square ANOVA 
McNemar and t-tests. The P value less than 0.05 were considered significant.";"All 
the participants (100%) in the individual counseling group and 92% in the group 
counseling and 12% in the control group changed their selected birth method to 
vaginal delivery after the consultation. The mean scores of women’s knowledge 
in the individual and group counseling groups and control group before the 
consultation were 51.84  51.52 and 48.40 respectively. However at the end of 
the counseling sessions they were changed to 96.64 90.48 and 57.44 respectively 
(P <0.001). The attitude mean scores for the individual and group counseling 
groups and control group were also 58.75 61.43 and 58.43 respectively before 
the counseling sessions. These mean scores changed to 85.06 80.18 and 51.70 
after the counseling sessions (P <0.001). The individual as well as the group health 
counseling sessions increased the knowledge and attitude of pregnant women 
to the normal vaginal delivery. This in turn helped women make an informed 
decision for their birth method. 
Keywords: Counseling, knowledge, attitude, cesarean sections.
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سازگاری  د رماند گی،  بر  رفتاری  شناختی  د رمان  اثربخشی  بررسی 
زناشویی، گوش به زنگی، و ناسازگاری ژنیتال زنان مبتال به واژینیسموس 

آرزو رضایی*
arezoo.rezaei66@gmail.com

واژینیسموس یک اختالل جنسی شایع از د سته اختالالت تناسلی لگنی د خولی د رد ناک است که د ر 
د و شکل اولیه و ثانویه مشاهد ه می شود . مطالعه حاضر با هد ف تعیین اثربخشی رفتار د رمانی شناختی 
بر د رمان واژینیسموس طراحی شد ه است.  د ر طی یک کارآزمایی آزمایشی تک مورد ی و طرح خط 
پایه چند گانه، 4 زن مبتال به واژینیسموس که به کلینیک های د رمان اختالالت جنسی و مطب های 
خصوصی اهواز مراجعه کرد ه بود ند  به روش نمونه گیری د ر د سترس انتخاب و پس از تایید  معیارهای 
وجود  اختالل د رد /د خول تناسلی لگنی توسط روانپزشک، د ر مطالعه شرکت د اد ه شد ند .از تمام شرکت 
کنند گان رضایت نامه کسب شد . متغیر اولیه، د خول موفقیت آمیز بد ون ترس و د رد  بود  که براساس  
یاد د اشتهای روزانه مشارکت کنند گان ارزیابی می شد و قبل و پس از  مد اخله، متغیرهایی همچون 
، د رماند گی، سازگاری زناشویی، گوش به زنگی، و ناسازگاری ژنیتال جنسی توسط ابزار چند وجهی 
اختالل د خول واژینال، د ر مشارکت کنند گان مورد  ارزیابی قرار گرفت. آزمود نی ها پس از تعیین 
خطوط پایه د ر متغیرهای وابسته به ترتیب وارد  مرحله د رمان  شناختی رفتاری شد ه و به مد ت 8 
جلسه هفتگی بصورت فرد ی مورد  د رمان قرار گرفتند . شاخص بهبود ی که د ر هر یک از متغیرها با 
سیر نزولی منحنی د ر مرحله د رمان نسبت به خط پایه د ر نظر گرفته شد  د ر آنها تایید  شد ه است.  
تمام مشارکت کنند گان د ر پایان مد اخله موفق به د خول واژینال شد ند . نتایج همچنین نشان د اد  
د رمان شناختی رفتاری د ر  تغییر د رماند گی، سازگاری زناشویی، گوش به زنگی، و ناسازگاری ژنیتال 
جنسی افراد  واژینیسموس بصورت معنی د اری موثر می باشد . یافته های مطالعه نشان د هند ه موثر 
بود ن روش های شناختی رفتاری د ر بهبود  واژینیسموس میباشد . بنابراین گنجاند ن این نوع د رمان 
د ر مد اخالت د رنظر گرفته شد ه برای این بیماران و انجام مطالعات وسیعتر با گروههای کنترل و تعد اد  

نمونه های بیشتر توصیه میشود . 
واژگانكليدي:د رمان شناختی رفتاری -  واژینیسموس - ناسازگاری ژنیتال جنسی
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بررسی ارتباط احقاق جنسی با کیفیت زند  گی جنسی د  ر زنان متاهل

فائزه قربانی*/ فاطمه صیادی/ ناهید گلمکانی/دکتر معصومه غضنفرپور/ 
sayyadif92@gmail.com

اصطالح احقاق جنسی به عنوان یک احساس روانی - اجتماعی نسبت به تفسیر شخصی فرد   د  ر 
مورد   چگونگی ابراز وجود   احساساتش د  ر روابط زناشویی تعریف شد  ه است و احساسات و افکار فرد   
د  ر مورد   جذابیت جنسی، عالقه جنسی و مشارکت د  ر رابطه جنسی و د  رک عملکرد   جنسی خود  ، 
شامل کیفیت زند  گی جنسی است. این مطالعه با هد  ف تعیین ارتباط احقاق جنسی با کیفیت زند  گی 
جنسی د  ر زنان متاهل صورت گرفت. د  ر این مطالعه همبستگی د  ر سال 1397 از بین زنان متاهل 
مراجعه کنند  ه به مراکز بهد  اشتی و د  رمانی شهر کرمان که واجد   معیارهای ورود   به مطالعه بود  ند  ، 
5۰۰ نفر از طریق نمونه گیري د  ر د  سترس انتخاب شد  ند  . ابزارهاي پژوهش شامل شاخص احقاق 
جنسی هالبرت، کیفیت زند  گی جنسی سیموند   و پرسشنامه اطالعات د  موگرافیک بود  ند  . د  اد  ه ها 
افزار SPSS- 19 و با کمک آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون،  از نرم  با استفاد  ه 
اسپیرمن، آنالیز واریانس یک طرفه، رگرسیون خطی ورگرسیون چند  گانه تجزیه و تحلیل شد  ند   
و  p˂۰,۰5 به عنوان سطح معناد  اری د  ر نظر گرفته شد  . میانگین نمره ی احقاق جنسی 47/۰9 
و میانگین نمره کیفیت زند  گی جنسی 46/46 به د  ست آمد  . بین احقاق جنسی و کیفیت زند  گی 
جنسی(p=۰,۰۰1  =r ۰,487(  همبستگی مثبت و معناد  اری وجود   د  اشت.   با توجه به ارتباط بین 
احقاق جنسی و کیفیت زند  گی جنسی به نظر می رسد   کاربرد   رویکرد  هایی به منظور باال برد  ن احقاق 
جنسی زنان د  رکالسهاي آموزشی پیش از ازد  واج و مهارتهاي ارتباط با همسر جهت ارتقاي کیفیت 

زند  گی جنسی آموزش د  اد  ه شود  .
واژگانكليدي: احقاق، کیفیت زند گی، جنسی، زنان
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سنجش کیفیت خد مات زایشگاه از د ید گاه زنان: یک مطالعه مقطعی

ند ا د ستیار*1، حوریه طاهری*2، نرگس محیاپور*3، مطهره پیله ورزاد ه*4
dr.neda@yahoo.com

زمينهوهدف: ارائه خد مات برتر ازطریق حفظ کیفیت باال، پیش نیاز موفقیت¬های سازمان های 
خد ماتی از جمله زایشگاه ها، به شمارمی-رود . از آنجایی که زایشگاه ها نقش مهمی د ر تامین خد مات 
و ارتقای سالمت زنان و جامعه د ارد ، این مطالعه با هد ف بررسی کیفیت خد مات ارائه شد ه د ر زایشگاه 

بیمارستان آیت اهلل کاشانی )ره( شهرستان جیرفت شد .
روشبررسى:پژوهش حاضر از نوع مطالعات کاربرد ی بود که به صورت توصیفی-مقطعی بر روی 
۲34 نفر از زنانی که د ر بخش لیبربیمارستان آیت اهلل کاشانی)ره(، زایمان واژینال د اشتند  و ۲ ساعت 
از زایمان آنها گذشته بود ، به روش نمونه گیری د ر د سترس د ر سال 1398 انجام شد . جمع آوری 
اطالعات از طریق پرسشنامه استاند ارد  سرکوال)1988(، که روایی و پایایی آن مورد  تائید  می باشد ،  
انجام گرفت. د ر پایان د اد ه ها با استفاد ه از نرم افزارSPSS و آمارتوصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل 

شد ند .
يافتهها: نتایج نشان د اد ، د ر تمامی ابعاد  کیفیت خد مات، شکاف وجود  د ارد  و این شکاف منفی می 
باشد . بیشترین شکاف د ر بعد  تضمین)5/69-( و کمترین شکاف د ر بعد  فیزیکی)3/۲-(، مشاهد ه شد  
و بین انتظارات با اد راکات زنان د ر تمامی ابعاد  پنج گانه مد ل سرکوال اختالف آماری معنی د اری 

.)۰,۰۰1<P( وجود  د ارد
نتيجهگيری: کیفیت خد مات از د ید گاه زنان، وضعیت مناسبی ند اشت و این اختالف معنی د ار بین 
خد مات مورد  انتظار و خد مات د ریافتی، نشان د هند ه لزوم توجه بیشتر مد یران نسبت به برنامه های 
بهبود  کیفیت خد مات د ر زایشگاه ها است تا با افزایش کیفیت خد مات زمینه ی ارتقای سالمت زنان 

و متعاقبا جامعه را فراهم آورند .
واژگانكليدی: زنان،زایشگاه،سرکوال،کیفیت خذمات د رمانی
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تاثیر بذرکتان د  ر پیامد   باروری بیماران نابارور مبتال به سند  رم تخمد  ان 
پلی کیستیک

ساره سنگی*1،  محدثه مهجوری*2 ، سپیده ارجمند*3 
sareh.sangy@gmail.com

سند  رم تخمد  ان پلي کیستیک )PCOS( مهمترین علت اولیگواووالسیون و عد  م تخمک گذاري د  ر 
زنان سنین باروري و د  ر زنان نابارور مي باشد  .گیاه پنج انگشت بطور سنتی براي د  رمان مشکالت 
هورمونی زنان استفاد  ه میشود   لذا این مطالعه با هد  ف بررسي اثر گیاه  5 انگشت بر تخمک گذاري و 
اند  ازه فولیکول د  ر مقایسه با د  رمان رایج متفورمین طراحي و اجرا شد  . د  ر این مطالعه کلیه بیماران 
مبتال به سند  رم )PCOS)بر طبق معیار Rotterdam و تایید   تشخیص توسط پزشک متخصص( 
مراجعه کنند  ه به د  رمانگاه مامایی سجاد   تهران د  ر سال 1396-1397، پس از ابراز تمایل به همکاري 
د  ر مطالعه، د  ر سه گروه د  رماني 1۰ نفره به تفکیک تحت د  رمان قرار گرفتند  . د  ر گروه اول جوشاند  ه 
بذر کتان)1۰۰میلی گرم روزانه(، گروه د  وم تحت د  رمان با قرص متفورمین )15۰۰ میلی گرم روزانه)  
به مد  ت 3 ماه تحت د  رمان و 3 ماه کنترل پس از د  رمان مورد   بررسي قرار گرفتند  . پیگیري بیماران 
پس از 6 ماه به صورت بررسي اند  ازه فولیکول غالب، نظم قاعد  گي و بارد  اري صورت پذیرفت. پس از 
جمع آوري د  اد  ه ها و ثبت رایانه اي آنها د  ر نرم افزار آماري SPSS 11، آنالیز آماري بر مبناي فرضیات 
)آزمون کروسکال والیس،  ANOVA t و رگرسیون ) GEE با سطح معني د  اري ۰/۰5 انجام شد  . 
د  رارتباط با پاسخ د  رماني د  ر این بیماران )اند  ازه فولیکول mm(³1۲ آزمون آماري GEE نشان د  اد   
فراواني نسبي پاسخد  هي رشد   فولیکول د  ر گروه مصرف کنند  ه بذرکتان به نسبت متفورمین به طور 
معني د  اري د  ر ماه هاي پنجم و ششم بیشتر بود   )p=۰,۰3(. با توجه به عملکرد   موثر بذرکتان د  ر 
کاهش آند  روژن و د  ر نتیجه بلوغ تخمک مصرف آن د  ر افراد   مبتال به سند  رم تخمد  ان پلی کیستیک 

پیشنهاد   مي شود  .
واژگان کلید ی: بذر کتان، ناباروری، سند رم تخمد ان پلی کیستیک
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بررسی تأثیر ترکیبی میزوپروستول واژینال و اکسیتوسین ورید ی بر 
القای زایمان، نمره ی Bishop و طول مد ت زایمان

محبوبه والیانی1، زهرا عالمه2، پروین بهادران3 ، الهه امانی4
ama46ni@gmail.com

مطالعه ی حاضر با هد ف تعیین تأثیر ترکیبی میزوپروستول واژینال و اکسیتوسین ورید ی بر القای 
زایمان، ضریب بیشاب و طول مد ت زایمان زنان شکم اول انجام شد .

بالینی کنترل شد ه ی تصاد فی د ر سال 1397د ر زایشگاه بیمارستان  روشها:پژوهش کارآزمایی 
شهید  صد وقی اصفهان بر روی 1۰6 خانم بارد ار نخست زای ترم با اند یکاسیون ختم حاملگی و نمره 
ی Bishop کمتر از 4 که با تخصیص تصاد فی به د و گروه 53نفری تقسیم شد ند ، انجام گرد ید . 
گروه مورد ، ابتد ا ۲5 میکروگرم میزوپروستول واژینال و بعد  از سه ساعت یک تزریق 1۰ واحد ی 
اکسیتوسین را برای القای زایمان د ریافت کرد ند . گروه شاهد ، تنها یک تزریق 1۰ واحد ی اکسیتوسین 
د ریافت کرد ند . ابزار پژوهش پرسشنامه بود . تجزیه و تحلیل د اد ه ها با آزمونهایIndependent و 
χ۲ و Withney-Mann،  با سطح معنی د اری P < ۰5/۰ با   استفاد ه از نرم افزار SPSS انجام شد .

 t يافتهها: واحد های پژوهش د ر د و گروه، از نظر شاخصهای د موگرافیک همسان بود ند . آزمون
Independent نشان د اد  که میانگین زمان شروع انقباضات منظم رحمی، مد ت زمان مرحله ی 
فعال، مد ت زمان مرحله ی اول زایمان و فاصله ی القا تا زایمان د ر گروه مورد  به طور معنی د اری 
کمتر از گروه شاهد  بود  ) P >۰/۰ 5۰.( آزمون t Paired نشان د اد  که میانگین نمره ی Bishop د ر 

.P > ۰/۰ ۰1(  هر د و گروه بعد  از مد اخله به طور معنی د اری بیشتر از قبل از مد اخله بود
نتيجهگيری: استفاد ه از میزوپروستول به صورت ترکیبی با اکسیتوسین نسبت به اکسیتوسین به 
تنهایی، از مزایای بیشتری د ر القای زایمان برخورد ار است و هر یک از آنها را میتوان با توجه به شرایط 

خانم بارد ار استفاد ه نمود .
واژگانكليدی: زایمان، میزوپروستول، اکسیتوسین، القای زایمان

1 گروه مامایی، مرکز تحقيقات مراقبتهای پرستاری و مامايی، دانشکده پرستاری و مامايی، 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران

2- دانشیار گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 
اصفهان، ایران.

3- عضو هيئت علمی، عضو هيئت علمی، مرکز تحقيقات مراقبتهای پرستاری و مامايی، 
دانشکده پرستاری و مامايی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران

4- دانشجوی مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 
اصفهان، ایران
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بررسی رفتار محافظت کنند  ه جنسی د  ر  زنان HIV مثبت د  ر مرکز 
مشاوره بیماری های رفتاری امام خمینی تهران 

زینب طالبی تماجانی*1،  د کتر سید  احمد  سید  علی نقی*2  ، ژنو مارتین*3 ، امید  
د اد رس*4  ، مریم گرجی*5 

zeinabtalebi23@gmail.com

موج سوم HIV به واسطه رفتارهای جنسی پر خطر د  ر ایران د  رحال افزایش است با این حال هنوز 
میزان استفاد  ه از کاند  وم به حد   مطلوب نرسید  ه است و این د  ر حالیست که میزان ابتالی جد  ید   به 
واسطه انتقال ازطریق ماد  ر به کود  ک د  ر سال ۲۰18، ۲ کود  ک و د  ر سال ۲۰17، 5 کود  ک ثبت شد  ه 
HIV  است. مطالعه حاضر با هد  ف بررسی رفتار های محافظت کنند  ه جنسی و میزان آگاهی زنان
HIV مثبت  صورت گرفت. این مطالعه از نوع توصیفی-  تحلیلی بود  ه است و بر روی صد   نفر از زنان

مثبت مراجعه کنند  ه به مرکز بیماری های رفتاری بیمارستان امام خمینی تهران که به صورت د  ر 
د  سترس انتخاب شد  ند  ، انجام شد  . پرسشنامه آگاهی د  رباره اچ آی وی/ اید  ز و نیز رفتارهای محافظت 
کنند  ه جنسی برای جمع آوری د  اد  ه ها مورد   استفاد  ه قرار گرفت. یافته هاي توصیفي کمي و کیفي به 
ترتیب به صورت میانگین و انحراف معیار، تعد  اد   و د  رصد   بیان شد   و از نرم افزار SPSS برای تحلیل 
د  اد  ه ها استفاد  ه شد  . تنها ۲۲ نفر )۲%/۲۲( افراد   د  ر تمام روابط واژینال و مقعد  ی خود   د  ر طی سه ماه 
از کاند  وم استفاد  ه کرد  ه بود  ند   و 77 نفر )% 77/8 ( یا هرگز از کاند  وم استفاد  ه نکرد  ه و یا استفاد  ه مد  اوم 
ند  اشتند  . د  ر )%71( موارد   همسر/شریک جنسی از نظر ابتال به بیماری،  HIVمثبت بود  . میانگین و 
انحراف معیار نمره آگاهی د  ر باره اچ آی وی/اید  ز راه های انتقال و پیشگیری از آن برابر با )3/31 
±  7/6۰( شد   که نشانه آگاهی متوسط افراد   حاضر د  ر مطالعه است. )1%/49( از شرکت کنند  گان 
مهم ترین د  لیل عد  م استفاد  ه از کاند  وم را مخالفت همسر/ شریک جنسی بیان نمود  ند  ، د  ر حالیکه 
د  ر )% 18/۲( از موارد   خانم ها تمایلی به استفاد  ه از کاند  وم ند  اشتند  .  نتایج مطالعه حاکی از آن بود  ، 
رفتارهای محافظت کنند  ه جنسی د  ر زنان HIVمثبت ضعیف است د  ر نتیجه اهمیت برنامه های 
کاهش آسیب مبتنی بر جنسیت جهت ترویج رفتار جنسی ایمن و ارتقای آگاهی و توانمند  ی چانه 

زنی برای استفاد  ه از کاند  وم د  ر افراد    HIVمثبت بیش از پیش نمایان می شود  .
HIV ،واژگانكليدی: رفتار جنسی ایمن، رفتار محافظت کنند ه جنسی، اچ آی وی، کاند وم، آگاهی

1- کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی،دانشگاه علوم پزشکی البرز،کرج،ایران
2- مرکزتحقیقات ایدز ایران،پژوهشکده کاهش رفتارهای پرخطر،دانشگاه علوم پزشکی تهران،تهران،ایران
3- کارشناسی ارشد مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران  
4- گروه بهداشت جهانی،دانشکده پزشکی،دانشگاه کیوتو،ژاپن
5-  نویسنده مسیول: کارشناسی ارشد مامایی، ،دانشگاه علوم پزشکی قزوین،بیمارستان 
والیت،قزوین،ایران
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بررسی تاثیر مصرف عصاره میوه زغال اخته بر الگوی چربی های خون و 
شاخص های آنتروپومتریک  د  ر زنان یائسه سالم

 Afsane Gholamrezayi*1, Naheed Aryaeian*2, Shahnaz Rimaz*3,
 Jamileh Abolghasemi*4, Soudabeh Fallah*5, Nariman Moradi*6,7,

Mohsen Taghizadeh*8
nah_arya2002@yahoo.com

یائسگی که به د  نبال کاهش فعالیت تخمد  ان ها و کاهش استروژن رخ می د  هد  ، د  ر د  راز مد  ت سبب 
تغییر د  ر الگوی چربی و قند  ، بیماری های قلبی و عروقی و پوکی استخوان می شود  . میوه زغال اخته 
)Cornus mas( غنی از فیتوکمیکال ها و آنتی اکسید  ان هاست که به نظر می رسد   د  ر کاهش 
عوارض ناشی از یائسگی و خطر  بیماری های قلبی و عروقی مفید   واقع  شود  . مطالعه حاضر یک 
پژوهش مد  اخله اي از نوع کارآزمایي بالیني تصاد  في د  و سوکور مي باشد  . افراد   مورد   بررسي د  ر این 
تحقیق شامل: 84 نفر از زنان یائسه 6۰-45 ساله بود  ند   که به صورت تصاد  فی به د  و گروه مد  اخله با 
عصاره میوه زغال اخته )4۲ نفر( و گروه د  ریافت کنند  ه د  ارونما )4۲ نفر( تقسیم شد  ند  . گروه مد  اخله 
روزانه 3 کپسول 3۰۰ میلی گرمی عصاره میوه زغال اخته وگروه شاهد   روزانه 3 کپسول 3۰۰ میلی 
گرمی پود  ر نشاسته  د  ریافت کرد  ند  . وزن، د  ور کمر، شاخص تود  ه بد  نی )BMI(، پروفایل لیپید  ی، 
میزان سرمی آپوپروتئین)A )ApoA1، آپوپروتئین B1۰۰ )ApoB1۰۰(، نسبت LDL کلسترول 
به HDL کلسترول، نسبت کلسترول تام به HDL کلسترول قبل و بعد   از مد  اخله د  ر هر د  و گروه 
اند  ازه¬گیری شد  . د  ریافت¬های غذایی با استفاد  ه از پرسشنامه های ۲4 ساعت یاد  آمد   خوراک قبل و 
بعد   از مد  اخله مورد   ارزیابی  قرار گرفت. مصرف عصاره میوه زغال اخته د  ر مقایسه با گروه شاهد   منجر 
به کاهش معنی¬د  ار د  ر وزن، نمایه تود  ه بد  نی، د  ور کمر، نسبت LDL کلسترول به HDL کلسترول، 
و  افزایش معنی¬د  ار د  ر HDL کلسترول  به HDL کلسترول شد  . همچنین  تام  نسبت کلسترول 
ApoA1 د  ر گروه د  ریافت کنند  ه عصاره میوه زغال اخته د  ر مقایسه با گروه شاهد   د  ید  ه شد  . هم چنین 
کاهش معنی د  اری د  ر میانگین وزن، نمایه تود  ه بد  نی، د  ور کمر پس از 8 هفته مد  اخله د  اخل گروه 
د  ریافت کنند  ه عصاره میوه زغال اخته د  ید  ه شد  . نتایج مطالعه¬ی حاضر تفاوت آماری معنی د  اری د  ر 
تری گلیسرید  ، LDL کلسترول، کلسترول تام، آپوپروتئین 1۰۰B )ApoB1۰۰( بین گروه د  ریافت 
کنند  ه عصاره میوه زغال اخته و گروه د  ارونما  و همچنین د  اخل هر گروه نشان  ند  اد  .";"د  ر مطالعه 
حاضر عصاره میوه زغال اخته سبب کاهش وزن، نمایه تود  ه بد  نی، د  ور کمر، نسبت LDL کلسترول به 
HDL کلسترول، نسبت کلسترول تام به HDL کلسترول و افزایش HDL کلسترول و ApoA1  د  ر 
زنان یائسه گرد  ید  ، اما اثرات معنی د  اری بر تری گلیسرید  ، LDL کلسترول، کلسترول تام ، آپوپروتئین 

1۰۰B )ApoB1۰۰ (  ند  اشت.
واژگانكليدی:زغال اخته، یائسگی، پروفایل لیپید  ی، شاخص های آنتروپومتریک

1- Department of Nutrition, School of Public Health -International Campus, Iran University of Medical 
Sciences,Tehran, Iran.

2- Department of Nutrition, School of Public Health, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3- Department of Epidemiology, School of Public Health, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

4- Department of Epidemiology, School of Public Health, Iran University of Medical Sciences,Tehran, Iran 
5- Department of Clinical Biochemistry, Faculty of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

6- Department of Clinical Biochemistry, Faculty of Medicine, Kurdistan University of Medical Sciences, 
Sanandaj,Iran

7- Department of Clinical Biochemistry, Faculty of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
8- Research Center for Biochemistry and Nutrition in Metabolic Diseases, Kashan University of Medical 

Sciences,Kashan, Iran.
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اثربخشی مشاوره مامایی با رویکرد    راه حل محور بر ترس زایمان طبیعی

معصومه شریف زاده، ناهید بلبل حقیقی، افسانه کرامت، مجید گلی، زهرا متقی،معصومه 
 ،)D.Ph(3 *افسانه کرامت ،)Sc.M(2 *ناهيد بلبل حقيقي ،)Sc.M(1* شريف زاده

)D.Ph(*3 زهرا متقي ،)D.Ph(4* مجيد گلي
msharifzade@yahoo.com

حفظ سالمت فیزیکی و روانی ماد   ران نقش به سزایی د   ر سالمت خانواد   ه و جامعه د   ارد   . ترس از زایمان 
طبیعی و به طبع آن افزایش سزارین اثرات منفی بر  زنان بارد   ار د   ارد   . این مطالعه با هد   ف  اثربخشی 
مشاوره مامایی با رویکرد    راه¬حل¬محور بر ترس زایمان طبیعی   اجرا شد   . این کارآزمایی بالینی 
د   ر سال 1395 بر روی 6۰ خانم بارد   ار د   ر هفته۲۲ تا3۰ با ترس از زایمان طبیعی اجرا شد   . افراد    به 
صورت تصاد   فی د   ر د   و گروه مد   اخله )مشاوره راه حل محور د   ر 6 جلسه( و گروه کنترل)مراقبت روتین( 
قرار گرفتند   . قبل و بعد    از مد   اخله پرسشنامه شامل اطالعات د   موگرافیک، مامایی، ترجیح زایمان 
انتظار زایمان )W-DEQ( تکمیل شد   . د   اد   ه¬ها با استفاد   ه از آزمون¬های  و پرسشنامه  تجربه و 
 p <۰5/۰تی تست، کااسکوئر و میانگین و انحراف معیار د   ر د   و گروه مقایسه شد   . سطح معناد   اری
د   رنظر گرفته شد   . میانگین و انحراف معیار ترس از زایمان قبل از مد   اخله د   ر د   و گروه اختالف آماری 
ند   اشت)81p/۰=(، اما بعد    از مد   اخله ترس از زایمان به صورت معناد   اری د   ر گروه مد   اخله کمتر از 
گروه کنترل بود   )میانگین و انحراف معیار به ترتیب د   ر گروه کنترل 78/68، 51/۲9 و مد   اخله6۲/4۰ ، 
۰۰1p/۰()11/11>(. همچنین ترجیح و انتخاب زایمان طبیعی به صورت معناد   اری د   ر گروه مد   اخله 
افزایش یافت)۰13p/۰=(. مشاوره راه حل محور د   ر طی بارد   اری شیوه ای ساد   ه و موثر برای کاهش 

ترس زنان بارد   ار و افزایش ترجیح زایمان طبیعی می¬باشد   .
واژگانكليدي:مشاوره راه حل محور، ترس از زایمان، ترجیح زایمان

1-کميته تحقيقات دانشجويي،دانشکده پرستاري و مامايي،دانشگاه علوم پزشکي شاهرود، 
شاهرود، ايران
2-گروه مامايي، دانشکده پرستاري و  مامايي، دانشگاه علوم پزشکي شاهرود، شاهرود، ايران
3-مرکز تحقيقات مطالعات باروري و سالمت زنان، دانشگاه علوم پزشکي شاهرود، شاهرود، 
ايران
4-دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ايران
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تاثیر بسته آموزشی مراقبت از نوزاد   بر شایستگی نقش ماد  ری د  ر زنان 
نخست زا با بارد  اری بد  ون برنامه

مریم فسنقری* 1  ،  معصومه کردی*  2
fasanghari.maryam@yahoo.com

ماد  ران نخست زا با بارد  اری بد  ون برنامه، اضطراب بیشتری را نسبت به ماد  ران با بارد  اری برنامه ریزی 
شد  ه تجربه می کنند  . اغلب زنان نخست زا  فاقد    احساس شایستگی کافي د  ر ایفاي نقش ماد  ري 
هستند   که قسمت اعظم آن  ناشي از فقد  ان تجربه است .لذا مطالعه حاضر با هد  ف تعیین تاثیر آموزش 
مراقبت از نوزاد   بر شایستگی نقش ماد  ری د  ر زنان نخست زا با بارد  اری بد  ون برنامه انجام شد  .  د  ر این 
کارآزمایی بالینی 67 زن نخست زا با بارد  اری بد  ون برنامه به طور تصاد  فی د  ر د  و گروه مد  اخله )35 
نفر( و  کنترل )3۲ نفر( قرار گرفتند  . ابزار گرد  آوری د  اد  ه ها: پرسشنامه های مشخصات فرد  ی، لوند  ون، 
احساس والد  ین از شایستگی)PCOS(،  DASS ۲1، پرسشنامه د  رک کلی ماد  ر از خلق و خوی نوزاد  ان 
بود  .  برای گروه مد  اخله عالوه بر مراقبتهای معمول بارد  اری، 3 جلسه  آموزش گروهی) با محتوای 
مراقبت های عمومی نوزاد   و شیرد  هی( د  ر هفته های 34 ، 35، 36 بارد  اری و یک جلسه آموزش 
انفراد  ی  روز اول پس از زایمان قبل از ترخیص انجام شد  ، سپس طی 4 هفته پیگیری تلفنی هر هفته 
صورت گرفت. گروه کنترل مراقبت معمول  بارد  اری را د  ریافت می کرد  ند  . شایستگی نقش ماد  ری قبل 
 SPSS از مد  اخله و 4 ماه  بعد   از زایمان سنجید  ه  شد  . تجزیه و تحلیل د  اد  ه ها با  استفاد  ه از نرم افزار
نسخه ۲1 و آزمون های تی مستقل، تی زوجی، کای د  و، تست د  قیق فیشر، من ویتنی انجام شد  . 
قبل از آموزش بین د  و گروه از نظر میانگین نمرات شایستگی نقش اختالف آماری معنی د  اری وجود   
ند  اشت)p=743/۰ (  اما  4  ماه  پس از زایمان میانگین نمرات شایستگی نقش د  ر د  و گروه اختالف 
آماری معنی د  اری د  اشت )p =۰33/۰(. آموزش مراقبت از نوزاد   میتواند   باعث افزایش شایستگی نقش 

ماد  ری د  ر زنان نخست زا شود  . استفاد  ه از این روش د  ر مراقبتهای د  وران بارد  اری توصیه می شود  .
واژگانكليدی: آموزش ، بارد اری بد ون برنامه، رفتار ماد ری، سازگاری روانی

1.کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 
مشهد، ایران

2. استادیار، مرکزتحقیقات مراقبت مبتنی برشواهد،گروه مامایی، دانشکده پرستاری و 
مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
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اد   غام بسته کالسهای آماد   گی برای زایمان د   ر سیستم شبکه و بررسی 
اثر بخشی بر میزان زایمان طبیعی  و سزارین شهرستان آران و بید   گل 

 
 اعظم باقری*1 ،  زینب حق پرست*2،  ملیحه مسعودی فرد*3،  منیره سعیدی*4،  مریم 

عسگر زاده*5
asambagheri@yahoo.com

علیرغم د   سترسی به ماما د   ر نظام سالمت کشورد   ر تمام نقاط کشور حتی د   ر محرومترین و د   ورترین 
مناطق  و اثبات اثربخشی مثبت شرکت د   ر کالس های آماد   گی ، د   ر حال حاضر این کالس ها به 
صورت محد   ود    و د   ور از د   سترس د   ر مراکز د   رمانی برگزار می شود   . لذا این مطالعه با هد   ف امکان 
پذیری و هزینه اثربخشی اد   غام بسته کاالسهای آماد   گی برای زایمان د   ر سیستم شبکه به عنوان یکی 
از شرح وظایف اختصاصی مامایی د   ر شبکه بهد   اشتی و د   رمانی شهرستان آران و بید   گل انجام شد   . 
این مطالعه  به روش اقد   ام پژوهی انجام شد   . پس از تشکیل تیم 3۰ نفره ارتقا که متشکل از مد   یریت 
اد   اره سالمت ماد   ران د   انشگاه، کارشناس معاونت د   رمان د   انشگاه، رییس مرکز  شبکه، کارشناسان 
بهد   اشت، کارشناسان ستاد   ی، ماماهای شاغل د   ر مراکز بهد   اشتی و د   رمانی ، بیمارستان و ماماهای 
بخش خصوصی د   ر حوزه د   انشگاه علوم پزشکی کاشان تشکیل شد   . تغییرات الزم د   ر حیطه های 
مد   یریت آموزش و پشتیبانی ضروری بود    . لذا با تشکیل جلسات متعد   د    هماهنگی بین بخشهای 
بهد   اشت، د   رمان و بخش خصوصی انجام شد   . ابهامات د   ستورالعملی برطرف گرد   ید   . فضاهای موجود    
آموزشی د   ر تمامی مراکز و پایگاههای خد   مات جامع سالمت شهری و روستایی تحت پوشش شبکه 
ی بهد   اشت و د   رمان آران برای برگزاری کالس آماد   گی برای زایمان مناسب سازی شد   ند    و حد   اقل 
یک مامای هر مرکز د   ر د   وره 6۰ ساعته ی زایمان فیزیولوژیک شرکت و د   ارای گواهی مربوطه شد   . 
فرایند    ثبت نام، شرکت و آموزش ماد   ران د   ر واحد   ها، شرح وظایف ماما و چگونگی تعامل و ارتباط 
با بیمارستانها و بخش خصوصی مصوب و پس از گرفتن تایید   یه معاونتهای مربوطه د   انشگاه و عد   م 
وجود    تناقضات اجرایی و قانونی ابالغ گرد   ید    و د   ر نهایت اد   غام بسته کالسها د   ر سیستم شبکه انجام 
شد   . شاخصهای روند    سزارین و زایمان طبیعی د   ر شهرستان، میزان مقایسه ای سزارین د   ر ماد   ران 
تحت پوشش برنامه اد   غام با افراد   ی که د   ر طرح شرکت نکرد   ه بود   ند    و تعد   اد    ماد   ران شرکت کنند   ه د   ر 
کالس آماد   گی برای زایمان به عنوان شاخصهای اثربخشی تغییرات انتخاب شد   ند    و شاخصهای قبل از 
اجرای طرح د   ر سطح شبکه به عنوان وضعیت موجود    استخراج شد   . سپس کلیه ی مراکز و پایگاههای 
خد   مات جامع سالمت شهرستان موظف به برگزاری کالس های آماد   گی برای زایمان برای ماد   ران 
بارد   ار تحت پوشش خود    شد   ند   . پس از یک سال از برگزاری کالس ها آمار و اطالعات د   موگرافیک زنان 
بارد   ار شرکت کنند   ه د   ر این کالس ها و اطالعات مربوط به نحوه ی زایمان آنها و همینطور شاخص 
 SPSS۲3 های کل شهرستان مورد    بررسی قرار گرفت.  تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاد   ه از نرم افزار
و همینطور شاخص های آماری توصیفی، کای-د   و و کای اسکوئر انجام  شد   . د   ر طی یکسال حد   اقل د   و 
بار چرخه تغییرات د   ر حیطه لینک با بخش د   رمان و پرد   اخت های مالی نیاز به ارتقا د   اشته و اکنون 
د   ر نظام شبکه تثبیت شد   ه است. تعد   اد    465 ماد   ر بارد   ار با میانگین سنی ۲5/±5 ۲6/96 د   ر کالسهای 
آماد   گی برای زایمان سطح شهرستان آران و بید   گل شرکت کرد   ند   )۲۰9 نفر از مراکز شهری و ۲56 
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نفر از مراکز روستایی(. این د   ر مقایسه با حد   ود    48 نفر شرکت کنند   ه د   ر طی یکسال به طرز معنی 
د   اری افزایش د   اشت. اکثریت شرکت کنند   گان گراوید    یک )58/1( و با تحصیالت د   یپلم)8/39%( 
بود   ند   .%7۲ شرکت کنند   گان به صورت طبیعی زایمان کرد   ند    و تنها %۲8 تحت سزارین قرار گرفتند    
که 5/%4 آنها نیز به د   لیل سزارین قبلی بود   . این د   ر حالیست که شاخص سزارین د   ر کل شهرستان 
حد   ود    5۲ د   رصد    د   ر ابتد   ای برنامه بود    و شاخص کلی سزارین شهرستان د   ر پایان برنامه 5 د   رصد    
 p=( کاهش نشان د   اد   . نتایج نشان د   اد    که میانگین تعد   اد    جلسات حضور د   ر کالس با تحصیالت ماد   ر
۰۲8/۰(،  نوع زایمان قبلی )p= ۰/۰19(،  نوع مرکز)شهری یا روستایی( )p= ۰/۰5۰( و نوع زایمان 
فعلی )p= ۰/۰3۰( تفاوت معنی د   ار د   اشت و همینطور بین نوع زایمان قبلی و فعلی نیز ارتباط معنی 
د   ار یافت شد    )p=۰( د   ر حالیکه بین مرتبه ی بارد   اری با تعد   اد    جلسات حضور د   ر کالس و همینطور 
با نوع زایمان فعلی ارتباطی د   ید   ه نشد    و  ارتباط نوع زایمان فعلی با  تحصیالت و نوع مرکز )شهری یا 
روستایی(  نیز معنی د   ار نبود   . شاخص زایمان طبیعی و سزارین شهرستان  قبل از آغاز کالس ها به 
ترتیب 9/%5۲ و ۰6/%47 د   ر سال 96 بود    و پس از برگزاری کالس ها به 55/5 % و  3/%44 د   ر سال 
97 رسید   . تعد   اد    ماد   ران بارد   اری که د   ر کالس ها حضور پید   ا کرد   ند    از 51 ماد   ر د   ر سال 96 به 465 
ماد   ر د   ر سال 97 افزایش یافت. نتایج نشان اد   غام بسته کالسهای آماد   گی برای زایمان بعنوان شرح 
وظایف ماما د   ر سیستم شبکه می توانود    باعث کاهش آمار سزارین و افزایش زایمان طبیعی شود    . 
ساختار شبکه های بهد   اشتی د   رمانی اجرای این کار را بسیار سهل و هزینه اثربخش نمود   ه است. بنا 
بر این توصیه می شود   با توجه به چالش بزرگ سزارین د   ر کشور بسته کالسهای آماد   گی برای زایمان 
د   ر نظام شبکه اد   غام گرد   د    تا د   ر سریعترین زمان ممکن  بهبود    آمار زایمان طبیعی د   ر سراسر مناطق 

شهری و روستایی کشور امکان تسهیل گرد   د  .
 واژگانكليدی:  ماما، کالس آماد گی برای زایمان، سیستم شبکه، مراقبتهای بهد اشتی اولیه«

1-  دکتري تخصصی بهداشت باروري، استادیار، گروه مامایی، دانشکده پرستاري و مامایی، دانشگاه 
علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران.

2-  کارشناس ارشد مامایی، مرکز بهداشت شهرستان آران و بیدگل، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، 
آران و بیدگل، ایران.

3-  کارشناس ارشد مشاوره در مامایی، مرکز بهداشت شهرستان آران و بیدگل، دانشگاه علوم 
پزشکی کاشان، آران و بیدگل، ایران.

4-  کارشناس مامایی، مرکز بهداشت شهرستان آران و بیدگل، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، آران 
و بیدگل، ایران.

5- کارشناس بهداشت خانواده، مرکز بهداشت شهرستان آران و بیدگل، دانشگاه علوم پزشکی 
کاشان، آران و بیدگل، ایران.
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بررسی ارتباط میزان آلفافتوپروتئین، آلکالن فسفاتاز و فریتین مایع 
آمنیوتیک سه ماهه د وم  حاملگی با زایمان پره ترم

فاطمه بیات
 f.bayat@gmail.com

زایمان زود رس یکی از عارضه های مهم بارد اری است که تاثیر بسزایی د ر سالمت و مرگ و میر 
نوزاد ان می گذارد ، لذا پیش-بینی و تشخیص زود هنگام آن از اهمیت بسیار زیاد ی برخورد ار است. 
این مطالعه با هد ف بررسی ارتباط میزان آلفافتوپروتئین، آلکالن فسفاتاز و فریتیِن مایع آمنیوتیک سه 
ماهه ی د وم حاملگی و زایمان پره ترم انجام شد . این مطالعه مقطعی تحلیلی د ر بازه ی زمانی شهریور 
93 تا بهمن 94، روی 6۰ نفر از افراد ی که به د لیل غربالگری مثبت سه ماهه ی اول، بین هفته های 
15 تا ۲۰ )میانگین 17 هفته( آمنیوسنتز شد ه بود ند ؛ انجام شد . نمونه های فریز شد ه ی 4۰ نفر با 
زایمان ترم و ۲۰ نفر با زایمان پره ترم با روش اسپکتروفتومتری و االیزا مورد  آزمایش قرار گرفت. د اد ه 
ها با نرم افزار SPSS نسخه ی ۲۲ با آزمون تی و کای د و مورد  تجزیه و تحلیل قرار گرفت و p کمتر از 
۰,۰5 معنی د ار د ر نظر گرفته شد . سن ماد ران و مشخصات د موگرافیک د ر د و گروه تفاوت معناد اری 
ند اشت. میانگین میزان آلفافتوپروتئین د ر زایمان ترم )ng/ml( 96,44±38۲,14 و د ر زایمان پره 
و   ۲7,35±13,۰1 )IU/L( ترم  زنان  د ر  فسفاتاز  آلکالن  میزان   ،547,47±1۲۲,83 )ng/ml( ترم 
 )ng/ml( 15,51±74,45 یونیت بر لیتر بود  و میزان فریتین زایمان ترم )IU/L( د ر زنان پره ترم
96,44±38۲,14 و د ر زایمان پره ترم )ng/ml( 1۲۲,83±547,47 بود . که میزان هر سه نشانگر د ر 
زایمان پره ترم نسبت به زایمان ترم به طور معناد اری باالتر بود  )P>۰,۰۰1(.   یافته های حاصل از 
این مطالعه مبنی بر ارتباط معنی د ار و مثبت میزان آلفافتوپروتئین، آلکالن فسفاتاز و فریتین مایع 
آمنیون و زایمان پره ترم، ممکن است به د رک ما از پاتوفیزیولوژی زایمان زود رس کمک کند . با توجه 

به نتایج به د ست آمد ه توصیه می شود  با تعد اد  نمونه بیشتر تحقیقات د یگری نیز صورت گیرد 
واژگانكليدی: آمنیوسنتز، آلفافتوپروتئین، آلکالن فسفاتاز، فریتین، زایمان پره ترم
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بررسي شیوع بارد اري برنامه ریزي نشد ه و رابطه آن با د لبستگي ماد ر 
به جنین د ر زنان بارد ار شهر زنجان 1396

آزاد ه آراسته*1 - رقيه خرقاني*2
 azadearaste@yahoo.com

این پژوهش با هد ف بررسي شیوع بارد اري برنامه ریزي نشد ه و رابطه آن با د لبستگي ماد ر به جنین 
د ر زنان مراجعه کنند ه به مراکز بهد اشتي د رماني زنجان د ر سال 1396 طراحي و اجرا شد . این 
مطالعه توصیفي-تحلیلي د ر فاصله مهر تا بهمن ماه سال 1396 بر روي 184 ماد ر بارد اري که جهت 
انجام مراقبت هاي معمول د وران بارد اري به مراکز بهد اشتي مراجعه نمود ند ، انجام شد .با استفاد ه از 
روش نمونه گیري چند  مرحله اي ابتد ا مراکز بهد اشت سطح شهر زنجان از نظر اجتماعي اقتصاد ي 
به سه طبقه تقسیم شد  سپس از هر طبقه سه مرکز به صورت تصاد في با استفاد ه از جد ول اعد اد  
تصاد في انتخاب گرد ید  و د ر د اخل هر خوشه نمونه گیري آسان انجام گرفت. معیارهای ورود  به 
مطالعه شامل بارد ار بود ن، رضایت جهت شرکت د ر مطالعه، د اشتن حد اقل سواد  خواند ن و نوشتن، 
عد م بیماري رواني و مصرف د ارو، عد م سوء مصرف مواد  وساکن بود ن د ر شهر زنجان بود .ابزار جمع 
آوري اطالعات شامل چک لیست اطالعات د موگرافیک وپرسشنامه د لبستگي ماد ر به جنین بود  که 
به صورت خود  گزارش د هي تکمیل شد . د اد ه ها از طریق آزمون هاي مناسب آماري توسط نرم 
افزارSPSS 16 مورد  تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از بین ماد ران مورد  مطالعه 58,۲ د رصد  بارد اري 
میانه  د اشتند .  ناخواسته  بارد اري  و 5,4 د رصد   نشد ه  ریزي  برنامه  بارد اري  خواسته، 36,4 د رصد  
د لبستگي ماد ر به جنین د ر گروه بارد اري خواسته )93-75(84 بیشتر از گروه بارد اري برنامه ریزي 
نشد ه )6۰-54(57 و بارد اري ناخواسته )64-48(56 بود . این اختالفات از نطر آماری نیز معنی د ار  
گزارش شد  )P>۰,۰۰1(. همچنین ارتباط آماری معناد اري بین سن شرکت کنند گان، تحصیالت، 
سطح اجتماعي اقتصاد ي، تعد اد  بارد اري، تعد اد  فرزند ان، روش پیشگیري از بارد اري و نوع روش 
پیشگیري با نوع بارد اري مشاهد ه شد  )P>۰,۰۰1(. براساس نتایج مطالعه به نظرمی رسد کاهش 
شیوع بارد اري هاي برنامه ریزي نشد ه د لبستگي ماد ر به جنین را ارتقا بخشید ه و منجر به بهبود  نقش 

ماد ري و سالمت اجتماعي- روانشناختي کود کان خواهد  شد .
واژگانكليدی: شیوع، بارد اري برنامه ریزي نشد ه، د لبستگي ماد ر به جنین 

 کارشناس ارشد  مشاوره د ر مامایی، عضو هیئت علمی د انشکد ه پیراپزشکی و 
ایران بهد اشت فرد وس، د انشگاه علوم پزشکی بیرجند ، بیرجند ، 

د كتراي بهد اشت باروري، استاد يار د انشكد ه پرستاري و مامايي، د انشگاه 
علوم پزشكي زنجان، زنجان، ايران.
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بررسی تأثیر مشاوره شناختي رفتاری بر میزان کیفیت زند گی زنان 
بارد ار نخست زا

 سوسن حید رپور*1، فاطمه توحید ی نژاد *2، امیر جاللی*3، ناد ر ساالری*4
s.heydarpour1394@yahoo.com

سابقهوهدف: د وران بارد اري، با تغییرات جسماني و رواني زیاد ي د ر زنان همراه است. این تغییرات، 
د ر بسیاري از زنان، باعث کاهش کیفیت زند گي  می شود . لذا این مطالعه با هد ف تعیین تاثیر مشاوره 

شناختي رفتاری بر میزان  کیفیت زند گی زنان بارد ار انجام شد .
موادوروشها: مطالعه حاضر از نوع کارآزمایی بالینی تصاد فی شد ه شاهد د ار بود . شرکت کنند گان 
کامیاران طی  د رمانی شهر  بهد اشتی  مراکز  به  کنند ه  مراجعه  هفته  زیر ۲۰  بارد ار  زن  شامل 6۰ 
سال1396بود ند  که بصورت تصاد فی به د و گروه مد اخله )3۰ نفر(  و کنترل)3۰نفر( تقسیم شد ند . 
8 جلسه مشاوره شناختی رفتاری گروهی 9۰-7۰  د قیقه ای به صورت هفتگی، جهت گروه مد اخله 
برگزار شد . د اد ه ها قبل از مد اخله با استفاد ه از  پرسشنامه فرم کوتاه )SF-36( کیفیت زند گي  جمع 
آوری شد . یک ماه پس از آخرین جلسه مشاوره، پرسشنامه ها مجد د ا توسط افراد  هر د و گروه تکمیل 
شد ند . د اد ه ها بااستفاد ه از آزمونهای آماری مناسب د ر محیط نرم افزار SPSS نسخه ۲3 تحلیل شد ند .  
يافتهها:نتایج پژوهش نشان د اد  تفاوت بین نمرات کیفیت زند گی )p=۰/۲۰۰( د و گروه کنترل و 
مد اخله د ر پیش آزمون از نظر آماری معناد ار نبود ، بعد  از مشاوره گروهی شناختی رفتاری تفاوت 
معناد اری بین میزان کیفیت زند گی گروه مد اخله و کنترل وجود  د اشت )p=۰/۰۰1(، که با گذشت 

.p= ۰/۰۰1( یک ماه از پایان مد اخله، این تغییر همچنان اد امه د اشت
نتيجهگيری:براساس نتایج پژوهش مشاوره شناختی رفتاری گروهی به افزایش و ارتقاء کیفیت 
زند گی زنان بارد ار نخست زا منجر شد . تحقیقات بعد ی با د وره های پیگیری د ارای مد ت زمان بیشتر، 

به منظور حصول اطمینان از تد اوم اثربخشی این نوع مشاوره پیشنهاد  می گرد د . 
 واژگانكليدی: کیفیت زند گی، مشاوره شناختی رفتاری، زنان  بارد ار      
           

       

1- گروه سالمت باروری، د انشکد ه پرستاری و مامایی، د انشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
2- کمیته تحقیقات د انشجویی، د انشکد ه پرستاری و مامایی، د انشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، 
کرمانشاه، ایران
3- گروه روان پرستاری، د انشکد ه پرستاری و مامایی، د انشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
4- گروه آمار زیستی، د انشکد ه بهد اشت، د انشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
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بستن لوله و خطر کانسر تخمد ان د ر حاملین جهش ژن BRCA1  د ر ایران 

 فرزانه محمد ی
f.mohammady95@gmail.com

زمينهوهدف:زنان با جهش  پاتوژنتیک د ر ژن  BRCA1 با خطر باال د ر ابتالء به سرطان تخمد ان 
مواجه هستند . مطالعات نشان می د هد  که روش های مختلفی جهت کاهش ریسک سرطان تخمد ان 
وجود  د ارد  که یکی از آنها بستن لوله )Tubal ligation( می باشد . هد ف از انجام این بحث گروهی 
بررسی قابلیت اجرایی بود ن TL د ر حاملین جهش ژن BRCA1 به منظور کاهش سرطان تخمد ان 

د ر ایران بود .
روشبررسى:به منظور جمع آوری اطالعات یک گروه متشکل از 16 نفر ارائه کنند گان خد مات 
بهد اشتی و د رمانی با تخصص های بهد اشت باروری و مشاوره د ر مامایی، تجربیات خود  را د ر یک بحث 
گروهی متمرکز به اشتراک گذاشتند . این بحث د ر سال 1396 د ر شهرستان ساری انجام شد . مراحل 
اجراء شامل شش گام اصلی: 1- تعیین یک رهبر، یک د بیر و یک منشی د ر گروه ۲- طرح سوال 
تحقیق بر اساس عنوان )قابلیت اجرایی انجام TL به منظور کاهش ابتالء به سرطان تخمد ان د ر حاملین 
جهش ژن BRCA1  د ر ایران چگونه است ؟(  3- اخذ نظرات اعضاء به روش بارش افکار، یاد د اشت 
برد اری و ضبط صد ا 4- هد ایت اعضاء جهت مشارکت د ر بحث توسط رهبر گروه 5- بیان مکالمات 
ضبط شد ه روی کاغذ  6- جمع بند ی و د سته بند ی نظرات اخذ شد ه. یافته ها: یافته های بحث گروهی 
د ر د و طبقه، د سته بند ی شد . طبقه اول: نظرات گروهی که معتقد  بود ند  انجام TL د ر ایران به منظور 
کاهش میزان ابتالء به سرطان تخمد ان د ر حاملین جهش ژن BRCA1   قابلیت اجرایی د ارد  و د الیل 
آنها شامل: شیوع باالی سرطان تخمد ان د ر زنان و به د نبال آن افزایش میزان مرگ و میر و ناتوانی، 
هزینه باالی د رمانی و مسائل روحی روانی د ر مبتالیان به سرطان تخمد ان بود .  این گروه معتقد  بود ند  
که ابتد ا غربالگری جهش ژن BRCA1 د ر گروه High  Risk از نظر ابتالء به سرطان تخمد ان انجام 
شود . زنان کاند ید  TL فرزند  آوری خود  را تکمیل کرد ه و سنشان باالی 3۰ سال باشد  و البته تمایل 
خود شان  مد نظر باشد . طبقه د وم: نظرات گروهی که معتقد  بود ند  انجام TL د ر ایران به منظور کاهش 
ابتالء به سرطان تخمد ان د ر حاملین جهش ژن BRCA1  قابلیت اجرایی ند ارد . د الیل آنها: محد ود یت 
مراکز آزمایشگاهی ژنتیک د ر ایران، هزینه باالی انجام آزمایشات غربالگری ژنتیک، سیاست های فعلی 
فرزند  آوری د ر ایران و به د نبال آن اند یکاسیونهای محد ود   TLد ر حال حاضر و همچنین خد شه د ر 

سالمت روان زنان به د نبال TL به د لیل کاهش توانمند ی آنان د ر زمینه باروری.
نتيجهگيری: با توجه به میزان باالی بروز سرطان تخمد ان د ر زنان حامل جهش ژن BRCA1  و 
افزایش میزان مرگ و میر و ناتوانی د ر آنان،  برنامه ریزی د قیق د ر نظام سالمت زنان، جهت غربالگری 
گروه  های High  Risk از نظر سرطان تخمد ان انجام شود  و به د نبال آن خد مات مشاوره مامایی به 
منظور پیگیری انجام آزمایشات ژنتیکی )BRCA1  ( و بررسی اند یکاسیون و کنتراند یکاسیون های 
انجام TL د ر این گروه ها انجام شود . همچنین به حمایت های مالی و روانی د ر این گروه ها، توجه گرد د . 

  BRCA1 واژگانكليدی:  بستن لوله، سرطان تخمد ان، ژن 

 د انشجوی کارشناسی ارشد  مشاوره د ر مامایی، عضو کمیته تحقیقات د انشجویی ، د انشگاه علوم 
پزشکی مازند ران، ساری، ایران 
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بررسی فراوانی و عوامل موثر بر انجام تست هاب غربالگری سرطان های 
گرد ن رحم و پستان 

حوریه شمشیری میالنی*
hourieh_milani@yahoo.com

سرطان پستان و د هانه رحم شیوع و مرگ و میر باالیی د ر بین زنان د ارند . روش های غربالگری 
سرطان از بهترین روش های تشخیص د ر جمعیت بد ون عالمت می باشد  که انجام آنها از میزان 
مرگ و میر زنان می کاهد . این مطالعه با هد ف تعیین فراوانی و عوامل مرتبط با انجام تست های 
غربالگری سرطان های گرد ن رحم و پستان د ر جمعیت زنان ساکن شهر تهران انجام شد . این مطالعه 
به صورت cross sectional با مشارکت زنان مراجعه کنند ه به 1۰ مرکز بهد اشتی د رمانی منتخب 
تهران انجام شد . تعد اد  نمونه برای غربالگری سرطان د هانه رحم 567 نفر و برای غربالگری سرطان 
پستان 557 نفر تعیین گرد ید .د اد ه ها از طریق مصاحبه با زنان و با استفاد ه از پرسشنامه جمع اوری 
شد . اعتبار و پایایی پرسشنامه د ر ابتد ای مطالعه مورد  ارزیابی قرار گرفت. د اد ه ها پس از جمع آوری 
وارد  نرم افزار آماری  spss-۲1 شد  و با استفاد ه از آزمون های t  و chi-square  مورد  تجزیه 
تحلیل قرار گرفت. د ر بین زنان مورد  مطالعه 1۰5 )9/%18(نفر طی یکماه اخیر خود  آزمایی پستان را 
انجام د اد ه بود ند . همچنین 147)3/%۲6( نفر د ر موعد  مقرر توسط فرد  د وره د ید ه معاینه شد ه بود ند . 
1۲9)9/%34( نفر از زنان د ر طی د و سال ماموگرافی انجام د اد ه بود ند . متوسط زمان انجام آخرین 
ماموگرافی د ر زنان 4/4)1/±۲ ( سال قبل بود . مهم ترین د الیل عد م انجام ماموگرافی طی د و سال 
اخیر به ترتیب عد م مشکل پستان 5/%45 ، عد م توصیه پزشکان و پرسنل بهد اشتی 8/%۲3 ، ترس از 
ماموگرافی %6و عد م آگاهی از اهمیت انجام ماموگرافی 9/%9 بود . مهم ترین عوامل موثر برای انجام 
ماموگرافی به ترتیب توصیه پزشکان 5/%36 آگاهی از طریق مطالعات شخصی 6/%۲3 ، مشکالت و 
بیماری های پستان 5/%18 و توصیه ماما و کارشناس بهد اشتی %1۰ بود . د ر مورد  غربالگری سرطان 
د هانه رحم ۲67 )1/%47( نفر طی سه سال اخیر پاپ اسمیر انجام د اد ه بود ند  و زمان انجام آخرین 
تست 3/9 )1/±5( سال قبل بود . مهم ترین د الیل عد م انجام پاپ اسمیر طی سه سال اخیر به ترتیب 
عد م آگاهی از اهمیت انجام تست 1/%41، عد م وقت کافی %18 و خجالت 8/%15 بود . مهم ترین 
عوامل موثر د ر انجام آن توصیه ماما 35/8، توصیه پزشک 3۲/6 و آگاهی از طریق مطالعات شخصی 
9/%18 بود . میزان  انجام غربالگری سرطان د هانه رحم و پستان د ر بین زنان مراجعه کنند ه به مراکز 
بهد اشتی د رمانی مطلوب بنظر نمی رسد . که این عد م مطلوبیت د ر مورد  غربالگری سرطان پستان 
بیشتر بود . بیشترین علل عد م مشارکت عد م آگاهی و عد م توصیه پزشکان بود . بنظر می رسد  زنان از 
مفهوم غربالگری و کشف بیماری د ر حالت بد ون عالمت د رک مناسبی ند ارند .  بنابر این بنظر می رسد  
که راه اند ازی سیستم فعال غربالگری توسط سیستم بهد اشتی و همچنین توجه و توصیه پزشکان و 

ماما ها  د ر ویزیت های زنان ، جهت بهبود  این میزان ها ضروری است. 
واژگانكليدی: غربالگری سرطان پستان، ماموگرافی، ، خود آزمایی پستان، غربالگری سرطان گرد ن 

رحم، د هانه رحم،  تست پاپ اسمیر       
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دکترای تخصصی زنان و زایمان، استادیار، عضو هیات علمی گروه پزشکی اجتماعی، 
دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
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بررسی عوامل مرتبط با سزارین و نظرات عاملین زایمان و ماد ران و 
همسرانشان د رباره آن د ر بیمارستانهای د ولتی شهر تهران 

سید ه طاهره میرموالیی- پری صفری- مهرناز گرانمایه- عباس رحیمی فروشانی
mirmolaei@tums.ac.ir 

سابقهوهدف:سزارین عمل جراحی است که می تواند  برای ماد ر و نوزاد  عارضه د اشته باشد . سازمان 
جهانی بهد اشت سزارین را بین 5 تا 15 % توصیه می کند  اما میزان آن د ر ایران د ر طی سال های اخیر 
حد ود  %5۰ بود ه است. لذا هد ف از این پژوهش تعیین فراوانی عوامل مرتبط با سزارین و نظرات عاملین 
زایمان و ماد ران و همسرانشان د رباره آن د ر بیمارستان های د ولتی شهر تهران بود . مواد  و روشها: 
این پژوهش یک مطالعه توصیفی - تحلیلی و مقطعی بود  که د ر 18 بیمارستان د ولتی شهر تهران انجام 
شد . مشارکت کنند گان با استفاد ه از نمونه گیری طبقه ای و سهمیه ای شامل 565 ماد ر د ارای زایمان 
طبیعی و یا سزارین، 417 نفر از همسرانشان، 1۰9 نفر از ماماهای شاغل د ر لیبر و 59 نفر از رزید نت ها 
و متخصصین زنان بود ند . ابزار مورد  استفاد ه پرسشنامه ای شامل مشخصات د موگرافیک، عوامل طبی 
سزارین و عوامل غیر طبی آن )نظر و نگرش مشارکت کنند گان به نوع زایمان( بود . د اد ه ها با استفاد ه 
از روش های آماری توصیفی و آزمون های کای اسکوئر، تست د قیق فیشر و رگرسیون لجستیک و نرم 
افزار SPSS نسخه ۲۰ مورد  تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان د اد  که یک پنجم سزارین 
ها تکراری بود . %13.5 از علل طبی سزارین ثبت شد ه د ر پروند ه با نظر مامای مشاهد ه گر تطابق ند اشت. 
ماد ران د ر هر د و گروه زایمان طبیعی و سزارین، زایمان طبیعی را ترجیح می د اد ند  اما اکثریت آن ها 
علت انتخاب نوع زایمان خود  را نظر یا موافقت پزشک یا ماما با آن می د انستند . بین د و گروه ماد ران با 
زایمان طبیعی و زایمان سزارین، از حیث نگرش به روش زایمان، عوامل موثر بر تصمیم گیری انتخاب 
نوع زایمان، تصور د ر مورد  زایمان طبیعی و سزارین، زایمان پیشنهاد ی به نزد یکان، نوع زایمان د لخواه 
و پیشنهاد  اطرافیان، اختالف معنا د ار آماری وجود  د اشت )P>۰.۰5(. د ر تحلیل رگرسیون لجستیک، 
بیشترین متغیرهای اثرگذار د ر انجام سزارین، بیمارستان آموزشی، سطح بد  و متوسط کیفیت و امکانات 
زایشگاه برای انجام زایمان طبیعی و ماد ران د ارای اطالعات پزشکی بود ند . اکثریت همسران ماد ران 
)شوهران( زایمان طبیعی را ترجیح می د اد ند  اما معتقد  بود ند  که زایمان طبیعی باعث صد مه به عملکرد  
جنسی زنان می شود  ، سزارین از سوی افراد  با طبقه اجتماعی باالتر انتخاب می شود  و تمایل ماد ر، 
تعیین زمان تولد  و توصیه د وستان د ر انتخاب روش سزارین موثر است. اکثریت ماماها و متخصصین زنان، 
زایمان طبیعی را روش ارجح می د انستند  اما اکثریت متخصصین انجام سزارین را به د ختر خود  توصیه 
می کرد ند . اکثریت ماماها باور د اشتند  سزارین برای نوزاد  به اند ازه زایمان طبیعی ایمن است. همچنین 
اکثریت ماماها سزارین را موجب کاهش بی اختیاری اد رار و مد فوع نمی د انستند  د ر حالی که اکثریت 

متخصصین زنان نظرشان برعکس نظر ماماها بود . 
نتيجهگيری:نتایج این پژوهش نشان د اد  که باید  به د لیل وجود  نگرش های ناد رست منفی هم د ر 
ماد ران و همسرانشان و نیز د ر ماماها و متخصصین زنان نسبت به زایمان طبیعی و سزارین، د ر د وران 
بارد اری و نیز د ر د وران تحصیل به آن ها آموزش صحیح د اد  و نگرش های غلط بویژه د ر خصوص زایمان 
طبیعی را برطرف کرد . بد یهی است که این امر با ارائه د رست کالس های آماد گی برای زایمان برای 
ماد ران و همسران و نیز انجام زایمان فیزیولوژیک د ر بیمارستان های آموزشی با راه اند ازی بخش زایمان 

کم خطر جد ا از بخش زایمان پرخطر قابل انجام است.
واژگانكليدی: زایمان طبیعی، سزارین، ماد ران، همسران، ماما، متخصص زنان  عوامل طبی             

و غیرطبی سزارین
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The Effect of Group sexual assertiveness training on 
Sexual assertiveness of Female Students: A quasi-

experimental study

Neda Dastyar*1, Ali Navidian*2,foozieh Rafaty*3
foozieh1384@yahoo.com

Sexual relation is a very important part of the marital relationship. Any problem in 
the sexual relation affects the marital relationship and any problem in the marital 
relationship affects the family and society cohesion. This study aims to determine 
the impact of group sexual assertiveness training on the sexual assertiveness of 
female students. This quasi-experimental study was carried out on a sample of 80 
female married students in 20172018-. Students who met the entry criteria were 
selected and randomly allocated in the two intervention and control groups. The 
intervention group received group sexual assertiveness training in the 4 two-
hourly sessions over a period of two weeks. The control group did not receive 
any training. The data were collected before and 12 weeks after the intervention 
by Hurlbert’s sexual assertiveness questionnaire  and then were analyzed by 
SPSS-20 software using paired and independent t-tests as well as covariance 
analysis. After the implementation of group sexual assertiveness training  
the mean score of sexual assertiveness significantly increased in the intervention 
group compared to the control group (P <0.05).  It is recommended to add sexual 
assertive training to the pre-marriage education  especially in cultures in which 
women have a low level of sexual assertiveness.
Key words: Sexual  assertiveness  training,  Student  
education          
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 بررسی مقایسه ای تأثیر د  و روش سخنرانی و د  رمان شناختی - رفتاری 
با رویکرد   مشاوره ای برمیزان اضطراب زنان بارد  ار پرخطر مراجعه 

کنند  ه به مراکز جامع سالمت شهر سنند  ج د  ر سال 1397 

زینب آزادیان1،نازیال علیایی2، ،دائم روشنی3 ، فریبا ابتکار4*
ebtekarf@gmail.com

بارد  اری پرخطر عبارت است از بارد  اری که به هر د  لیل سالمت ماد  ر و جنین را به خطر می اند  ازد   و 
موجب اضطراب می شود  . این مطالعه با هد  ف مقایسه ی تأثیر د  و روش شناختی- رفتاری و سخنرانی 
بر میزان اضطراب زنان بارد  ار پرخطر د  ر شهر سنند  ج انجام گرفت. این مطالعه یک کارآزمایی بالینی 
بود   که  بر روی 144 زن بارد  ار پرخطر مراجعه کنند  ه به مراکز جامع سالمت شهر سنند  ج، د  ر سال 
با د  اشتن  و  نمونه گیری د  ر د  سترس  از روش  استفاد  ه  با  بارد  ار پرخطر  ماد  ران  انجام شد  .   1397
معیارهای  ورود   انتخاب شد  ند  . ابتد  ا قبل از مد  اخله به منظور ارزیابی نمره اضطراب، پرسشنامه اسپیل 
برگر تکمیل گرد  ید  . تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاد  ه از نرم افزار spss نسخه ۲1 انجام شد  .  نتایج 
نشان د  اد   که میزان اضطراب د  ر سه گروه سخنرانی، شناختی-رفتاری و کنترل قبل از مد  اخله تفاوت 
معنی د  اری ند  اشت )p<۰5/۰(. بعد   از مد  اخله میزان اضطراب د  ر گروه کنترل نسبت به قبل از مد  اخله 
تفاوت معنی د  اری ند  اشت)p<۰5/۰( اما د  ر د  و گروه سخنرانی و شناختی-رفتاری تفاوت معنی د  اری 
د  اشت و اضطراب د  ر گروه شناختی-رفتاری نسبت به گروه های کنترل و سخنرانی کاهش بیشتری 
د  اشته است)p>۰5/۰(نتایج این مطالعه نشان د  اد   که آموزش با رویکرد   شناختی-رفتاری و شیوه 
سخنرانی د  ر کاهش اضطراب د  وران بارد  اری تاثیر د  اشته است همچنین آموزش با رویکرد   شناختی-

رفتاری د  ر کاهش اضطراب د  وران بارد  اری تاثیر بیشتری د  اشته است.  
 واژگانكليدی: اضطراب، بارد اری پرخطر، شناختی-رفتاری، سخنرانی« 
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بررسی شیوع انواع سرطان د  ر افراد   مبتال به اچ.آی.وی مراجعه کنند  ه 
به مرکز مشاوره بیماری های رفتاری بیمارستان امام خمینی )ره( تهران 

مریم گرجی* 
maryam.gorji580@gmail.com

با پید  اش د  رمان ضد   رتروویروسی د  ر سال های اخیر از میزان سرطان های وابسته به  اید  ز کاسته شد  ه 
و به سرطان های غیر وابسته به اید  ز افزود  ه شد  ه است. مطالعه حاضر با هد  ف بررسی شیوع سرطان 
د  ر بیماران اچ.ای.وی  مثبت ایرانی صورت گرفت. پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی می باشد   که با 
بررسی 1۲43 پروند  ه فعال بیماران اچ.آی.وی  مثبت بین  سال های ۲۰۰4 تا ۲۰17 صورت گرفت. 
نمونه گیری به صورت د  ر د  سترس  و تنها با یک معیار ورود  ، تایید   مثبت بود  ن بیماری با آزمایش 
های االیزا و وسترن بالت، انجام شد  . د  ر 39 پروند  ه )3/1 %(، گزارش ابتال به سرطان د  رج شد  ه بود   
که از این تعد  اد   )%41( 16 نفر مرد   و )%59( ۲3 نفر زن بود  ند  . از این تعد  اد   )%۲( ۲5 نفر به سرطان 
د  ر اثر اید  ز و )1/%1( 14 نفر  به سرطان غیر وابسته به اید  ز مبتال بود  ند  . فراوانی سرطان سرویکس د  ر 
مبتالیان به اچ.آی.وی )1/%1( 14 نفر، لنفوم غیر هوچکین )6/%۰( 7 نفر و سارکوم کاپوسی )3/۰%( 
4 نفر بود  . شیوع سرطان های وابسته به اید  ز از جمله سرطان سرویکس باالتر از سرطان های غیر 
وابسته به اید  ز بود  . استفاد  ه به هنگام روش های غربالگری  و د  رمان  ضد   ویروسی گام مهمی جهت 
تشخیص زود  رس و د  رمان این سرطان ها د  ر افراد   مبتال به اید  ز می باشد  . همچنین، انتظار می رود   
که د  ر ایران نیز، همانند   کشورهای پیشرفته میزان سرطان های غیر وابسته به اید  ز د  ر طول سالهای 

آتی افزایش یابد  .
واژگانكليدی: سرطان های وابسته به  اید  ز،سرطان های غیر وابسته به اید  ز    
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 بررسی وضعیت انجام غربالگری ناهنجاری جنین براساس سامانه سیب د   ر 
ماد   ران بارد   ار مراجعه کنند   ه به مراکز سالمت استان آذربایجان شرقی 97 

رزیتا فیروزنیا1*، نسرین فرشباف قاسمی راسخ*2، ناهید عارف حسنی*3، دکتر ناصر 
رهبری فرزو*4، دکتر زهرا زینالی*5

firoozniar@tbzmed.ac.ir

د   اشتن فرزند    سالم آرزوی هر پد   ر و ماد   ری د   ر هر سنی می باشد     اما تحقیقات نشان می د   هد    که با 
افزایش سن ماد   ر احتمال تولد    فرزند    با ناهنجاری کروموزمی افزایش می یابد   . ناهنجاری های ماد   رزاد   ی 
و بسیاری از اختالالت ژنتیکی می تواند    د   ر اوایل بارد   اری با استفاد   ه از تکنیک های مختلف تهاجمی و 
غیرتهاجمی شناسایی شود   . انجام تست های غربالگری این امکان را برای خانم های بارد   ار فراهم کرد   ه 
که از سالمت جنین مطمئن شوند    و د   ر صورت وجود    جنین با اختالالت کروموزمی  با انجام سقط 
قانونی از تولد    آن جلوگیری کنند   .اذا این مطالعه با هد   ف بررسی وضعیت انجام غربالگری ناهنجاری 
جنین د   ر ماد   ران بارد   ار مراجعه کنند   ه به مراکز سالمت انجام گرفت. این مطالعه توصیف- حلیلی 
است. د   اد   ه هاد   ر برنامه نرم افزاری Excel جمع بند   ی و تحلیل شد   ه است انجام روش زایمان د   ر زنان 
مراجعه کنند   ه به مرکز بهد   اشتی د   رمانی مورد    بررسی قرار گرفت.  حد   ود    1,7 د   رصد    جمعیت استان 
آذربایجان شرقی را ماد   ران بارد   ار تشکیل می د   هند    .7۰ د   رصد    ماد   ران بارد   ار به مراکز سالمت جهت 
د   ریافت خد   مات مراجعه می نمایند   . از این تعد   اد    حد   ود    45 د   رصد    ماد   ران انجام غربالگری ناهنجاری 
جنین انجام د   اد   ه اند    که 6 د   رصد    ماد   ان با نتیجه پرخطر شناسایی شد   ند   .  د   وران بارد   اری، د   وران بسیار 
مهمی است. نگرانی های زیاد   ی د   رباره ی سالمت جنین و ماد   ر د   ر این د   وران وجود    د   ارد   . وضعیت 
سالمتی جنین، یکی از د   غد   غه های اصلی هر پد   روماد   ری است. همه ی والد   ین د   وست د   ارند    که از 
سالمت فرزند   ِ د   ر راه خود   ، اطمینان کامل پید   ا کنند   . آزمایش غربالگری روشی است که به کمک آن، 
ماد   ران بارد   ار از وضعیت ابتالی جنین خود    به بیماری های ماد   رزاد   ی و نواقص احتمالی آگاه می شوند    

و د   ر زمان مورد    نظر می توانند    اقد   ام الزم را انجام د   هند   . 
 واژگانكليدی:   غربالگری، ناهنجاری جنین، ماد ربارد ار«                 
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  راهکارهای کاهش نگرانی های زنان  مبتال به سند رم تخمد ان پلی کیستیک 

 مریم حید ری سروستانی*1- مرضیه اکبرزاد ه*2
    maryammid2000@gmail.com 

سند رم تخمد ان پلی کیستیک )PCOS ( یک اختالل شایع اند وکرین همراه باهیرسوتیسم، آکنه ، 
کاهش باروری، اختالالت قاعد گی و چاقی و د ر نتیجه  بروز مشکالت روانی و خلقی می باشد .  نظر به 
متفاوت بود ن اهمیت ابعاد  مختلف این سند رم د ر هرجامعه ای با توجه به عوامل فرهنگی و اجتماعی، 
ممکن است د ر جامعه ما به د لیل تفاوت د ر نوع پوشش زنان ، برخی از ابعاد  این سند رم  مانند  
چاقی د ارای اهمیت کمتری نسبت به ابعاد  د یگر مانند  آکنه و پرمویی بود ه و یا اختالالت قاعد گی  
به د لیل احکام شرعی )نماز و روزه( د ارای  اهمیت بیشتری  باشد  .همچنین نگاه زنان جامعه ی ما 
به عارضه نازایی متفاوت بود ه  و عد م و کاهش باروری  به عنوان تهد ید ی جد ی برای اد امه پیوند  
زناشویی می باشد .  لذا ضرورت کنترل اضطراب ناشی از بیماری بسیار باال بود ه و  این مطالعه با هد ف 
بررسی راهکارهای کاهش نگرانی های زنان مبتال به سند رم تخمد ان پلی کیستیک می باشد . د راین 
مطالعه توصیفی روش های کاهش اضطراب د ر  8۰ زن سنین باروری مبتال به سند رم تخمد ان پلی 
کیستیک از طریق پرسشنامه تکمیل و بررسی گرد ید . نتایج نشان د اد  که 44نفر )%55( از د عا و 
مسائل اعتقاد ی ،3۰ نفر)%37.5۰( گریه کرد ن ، ۲5 نفر)%31.۲5(  گوش کرد ن به موسیقی ،11 نفر 
)%13.75( د عواکرد ن ،9 نفر)%11.۲5( خوابید ن ،7 نفر)%8.75( از یوگا و ورزش  و ۲1 نفر)۲6.۲5%( 
از روش های د یگری جهت کاهش اضطراب استفاد ه می کرد ند . اضطراب احساس ناخوشایند ی است 
که زنان از روش های  متعد د ی  جهت کاهش آن استفاد ه میکرد ند  که  بیشترین روش ذکرشد ه  د ر 

بین بیماران استفاد ه از د عا ومسائل اعتقاد ی د ر کنار سایر روش ها  می باشد .  
 واژگانكليدی: سند رم تخمد ان پلی کیستیک،اضطراب، د عا      
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 The Effect of Self-Efficacy Counseling on the Management 
of Menopausal Symptoms in Psychological dimension in 
Perimenopause Women Referred to Health Centers in Mahabad City

مرضیه ابراهیمی * ، بیانه رحیمی* 
 bayanrahimi86@gmail.com

Menopause is one of the most important stages in the life of every woman on the 
path to growth and development  which is considered as a physiological event 
and end of menstruation and fertility. This study was aimed to investigate the 
effect of self-efficacy counseling on the management of menopausal symptoms 
in perimenopause women. This study was a quasi-experimental with control 
group. The selection of health centers in Mahabad city  Iran was randomized 
and samples were randomly selected from each center  so that 80 women were 
randomly assigned to the control (n = 40) and intervention (n = 40) groups. The 
intervention included self-efficacy counseling on management of the menopausal 
symptoms  which was held at Six 4560--minute sessions at intervals of one 
week. The data collection tool in this research was demographic characteristics 
questionnaire and menopausal grading scale. Data analysis was done using SPSS 
software version 16 and Chi-square  independent t-test and paired t-test. Less 
than 0.05 was considered significant. The results of the study showed that the 
mean score of menopausal symptoms in the psychological dimension between 
intervention group (3.181.61±) was lower than the score in the control group 
(72.64±) after the end of the intervention  which was statistically significant (P 
<0.001). The results showed that counseling based on the self-efficacy could 
be effective in reducing menopausal symptoms in the psychological dimension. 
Therefore  considering the increasing number of postmenopausal women  the 
use of counseling methods can be considered by the authorities in their quality 
of life and promotion of their health.
Key words: «Counseling  Menopausal symptoms  Menopause  
Perimenopause  Self-efficacy.»       
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 نقش مؤلفه های اجتماعی سالمت د ر ناباروری زوجین 

د کتر الهه بایبورد ی
baybordi@acecr.ac.ir

ناباروری یک وضعیت پزشکی و اجتماعی است که می تواند  موجب آشفتگی های  اجتماعی، احساسی و 
روانی د ر زوجین نابارور شود .هد ف از انجام این مطالعه بررسی نقش تعیین گرهای اجتماعی سالمت د ر 
ناباروری زوجین می باشد  این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی بود ه و د ر بازه زمانی 6 ماهه انجام گرفته 
است.شرکت کنند گان د ر این مطالعه زوجین نابارور مراجعه کنند ه به مرکز د رمان ناباروری جهاد  د انشگاهی 
تبریز که یکی از مراکز ریفرال د رمان ناباروری شمالغرب ایران می باشد ، بود ند  که پس از موافقت ضمنی 
و اخذ رضایت نامه آگاهانه از ایشان وارد  مطالعه شد ند . مشکالت  ناباروری همه شرکت کنند گان توسط 
پزشکان متعد د  تشخیص د اد ه شد ه بود  و جهت د ریافت د رمان ناباروری به این مرکز مراجعه نمود ه بود ند . 
جهت جمع آوری اطالعات پرسشنامه خود  ایفا با سواالت بسته و با استفاد ه از مقیاس لیکرت د ر اختیار 
شرکت کنند گان قرار گرفت. این پرسشنامه شامل اطالعات د موگرافیک شامل سن، جنس، شغل،محل 
زند گی، میزان د رامد ، تاریخچه ای از علت و مد ت زمان ناباروری و حمایت اجتماعی افراد  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 شد ه استفاد ه شد . بنا به تعریف کوب، حمایت 
اجتماعی به میزان برخورد اری از محبت، مساعد ت و توجه اعضای خانواد ه، د وستان و سایر افراد  اشاره د ارد . 
این پرسشنامه د ارای ۲3 سوال بود ه و روایی و پایایی آن  با استفاد ه از آلفای کرونباخ و ضریب پایایی د رونی 
توسط خباز و همکاران د ر سال 1391 تایید  شد ه است)33(. اطالعات پرسشنامه ها جمع آوری شد ه و د اد ه 
ها وارد  سیستم کامپیوتری گرد ید . آنالیز نهایی بااستفاد ه از آزمون های مناسب آمار توصیفی د ر نرم افزار 
SPSS16 انجام گرفت. تعد اد  کل شرکت کنند گان ۲۰5 نفر بود ند ، با میانگین سنی 33.78±6.89 سال 
بود ند . تعد اد  14۲ نفر)%69.3( از شرکت کنند گان خانم و 63 نفر )%3۰.7( از آنها را آقایان تشکیل مید اد ند . 
میانگین سنی خانم ها 33.11±6.73 بود ه و میانگین سنی آقایان 35.41±7.۰6 سال بود .ناباروری به د و 
د سته اولیه و ثانویه تقسیم میشود .د ر پاسخ د هند گان به سواالت نوع ناباروری ،که 13۰ نفر بود ند ، میزان 
ناباروری اولیه 1۰۰ نفر )%76.9( و ناباروری ثانویه 3۰ نفر)%۲3.1( محاسبه شد . د ر بررسی علت ناباروری 
که 169 نفر پاسخ د اد ه بود ند ، 66نفر)%39.1( مبتال به ناباروری با علت مرد انه ، 48 نفر)%۲8.4( مبتال به 
ناباروری با علت زنانه ، 54نفر)%3۲( هرد و علت زنانه و مرد انه و یک مورد )%۰.6( با علت ناشناخته بود ند .د ر 
بررسی مقایسه علل ناباروری د ر سطوح د رامد ی مختلف،ناباروری به علت فاکتور مرد انه از شیوع بیشتری 
د ر اکثر رد ه های د رامد ی برخورد ار بود  که البته تفاوت معنی د ار فقط د ر کمترین رد ه د رامد ی مشاهد ه شد  
و د ر رد ه های باالتر تفاوت معنی د اری مشاهد ه نشد . شود  تمام افراد ی که کمترین میزان رضایت از بهره 
مند ی از موقعیت ها و تسهیالت اجتماعی را د اشتند  متعلق به کمترین گروه د رآمد ی جامعه بود ند .افراد ی 
که د ر گروه د رآمد ی متوسط به باال قرار د ارند ، میزان رضایت از عوامل اجتماعی و تسهیالت موجود  د ر 
جامعه را متوسط تا خیلی زیاد  ذکر کرد ه اند . صد د رصد  افراد ی که از حمایت های اجتماعی کم تا متوسط 
برخورد ار بود ند  متعلق به گروه های د رآمد ی کمتر از متوسط بود ند  . افراد  د ارای د رآمد  متوسط به باال 
همگی برخورد اری از حمایت اجتماعی زیاد ی د اشتند . عوامل اجتماعی موثر بر سالمت تا حد  زیاد ی د ر 
بروز و ایجاد  ناباروری د ر زوجین خواهان فرزند  اثر گذار بود ه و پیش زمینه ای برای مشکالت سالمت فرد  
به وجود  آورد ه است. مهمترین عامل موثر بر بروز ناباروری ، فقر بود ه و تاثیر آن بر کاهش قد رت باروری 

مرد ان حائز اهمیت است. 
واژگانكليدی: ناباروری زوجین-عوامل اجتماعی موثر برسالمت،  

کرت الهه بایبوردی 

متخصص پزشکی اجتامعی ، عضو هیات علمی و مدیر مرکز پزشکی جهاد دانشگاه
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 بررسی تاثیر مشاوره توسط مامایی مربی بر میزان استرس اد  راک شد  ه 
زنان  تحت د  رمان تکنیک های کمک باروری :کار ازمایی بالینی 

دکتر زینب حمزه گردشی*1،دکتر فروزان الیاسی*2،دکتر محمود موسی زاده*3،دکتر 
مرضیه زمانیان*4، رقیه سلیمانی*5 
fspleimani1400@gmail.com

ناباروری د  ر سراسر جهان و د  ر همه فرهنگ ها به عنوان یک تجربه استرس زا و بحرانی تهد  ید   
کنند  ه ثبات فرد  ی، زناشویی، خانواد  گی و اجتماعی شناخته شد  ه است. با توجه به ماهیت اضطراب 
آور روش های کمک باروری واضح است بیماران به حمایت روانشناختی به عنوان بخشی از روند   
د  رمان پزشکی نیاز د  ارند  . که این حمایت میتواند   به صورت مربی همراه باشد   مطالعه حاضر با هد  ف 
تاثیر مشاوره توسط مربی ناباروری برای زنان مراجعه کنند  ه د  رمان باروری تنظیم گرد  ید  . ناباروری 
د  ر سراسر جهان و د  ر همه فرهنگ ها به عنوان یک تجربه استرس زا و بحرانی تهد  ید   کنند  ه ثبات 
فرد  ی، زناشویی، خانواد  گی و اجتماعی شناخته شد  ه است. با توجه به ماهیت اضطراب اور  روش های 
کمک باروری واضح است بیماران به حمایت روانشناختی به عنوان بخشی از روند   د  رمان پزشکی نیاز 
د  ارند  . که این حمایت میتواند   به صورت مربی همراه باشد   مطالعه حاضر با هد  ف تاثیر مشاوره توسط 
مربی ناباروری برای زنان مراجعه کنند  ه د  رمان باروری تنظیم گرد  ید  . نتایج حاصل از این مطالعه نشان 
د  اد   میانگین و انحراف معیار نمره استرس د  رک شد  ه ناباروری قبل از مد  اخله د  ر گروه کنترل9۰/16  
د  رک  استرس  میانگین  است.  )p=۰/983(بود  ه   ،1۰/154  ±3/9 مد  اخله  گروه  د  ر  ±  33/14۲و 
شد  ه پس از مد  اخله د  ر روز برد  اشت تخمک د  ر گروه کنترل39/1۰± 53/157و د  ر گروه مد  اخله 
p=۰/5۲8( ،33/153±۰3/1۰( بود  ه است. میانگین استرس د  رک شد  ه پس از مد  اخله د  ر روز انتقال 
جنین د  ر گروه کنترل56/16± 35/156ود  ر گروه مد  اخله  p=۰/۰۰(،58/1۲3±99/۲۲( بود  ه است. 
میانگین استرس د  رک شد  ه ناباروری بعد   از مد  اخله بین د  و گروه از نظر آماری معناد  ار بود  ه  است. 
مربی همراه با همراهی و مشاوره زنان نابارورد  ر مراحل د  رمان روش های کمک باروری موجب  کاهش 

استرس د  رک شد  ه زنان  و بهبود   نتایج د  رمان می شود .
 واژگانكليدی: ناباروری، مربی، مشاوره تلفنی، مامای مشاور و کارآزمایی بالینی«   
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راهکارهایی جهت کاهش ترس از زایمان د  ر زنان بارد  ار ایرانی

د  کتر صغری خانی 1، د  کتر زهره شاه حسینی*1، د  کتر زینب حمزه گرد  شی *1، سوری سلیمانی2*
 Sori.soleimani*@yahoo.com

ترس از زایمان یکي از مشکالت عمد  ه د  رطي د  وران بارد  اري و بعد   از زایمان است .تخمین زد  ه مي شود   
که از هر 5 زن بارد  ار، یک نفر د  چار ترس از زایمان است. بد  ون مد  اخالت مناسب،.ترس از زایمان 
با افزایش مد  اخالت زایمانی، کاهش سالمت رواني و هیجاني د  ر زنان همراه است. مطالعه حاضر با 
هد  ف تعیین راهکارهایی جهت کاهش ترس از زایمان د  ر زنان بارد  ار ایرانی انجام شد  ه است.  مطالعه 
حاضر مطالعه ای کیفی به روش بحث گروهی متمرکز بود  ه است که د  ر سال 1396 د  ر گرد  همایی 
علمی تحت عنوان ژورنال کالب د  ر شهرستان ساری برگزار گرد  ید  . اعضای این بحث گروهی  ارائه 
د  هند  گان خد  مات بهد  اشتی و د  رمانی با تخصص بهد  اشت باروری، زنان، و مشاوره د  ر مامائی بود  ند   
د  ر ابتد  ا تسهیل کنند  ه سوال پژوهش را تحت عنوان  د  ر کشور ما جهت کاهش ترس از زایمان د  ر 
زنان بارد  ار چه راهکارهایی پیشنهاد   می کنید  ؟  مطرح نمود   و سپس اعضاء نظرات خود   را آزاد  انه بیان 
نمود  ند  . پس از د  ریافت کامل نظرات تمامی اطالعات بد  ست آمد  ه مطالعه، خالصه و طبقه بند  ی شد  .   
راهکارهایی جهت کاهش ترس از زایمان د  ر زنان بارد  ار ایرانی بر اساس نظرات ارائه د  هند  گان خد  مات 
بهد  اشتی با عنوان ""بازگشت به فرهنگ ایرانی اهمیت و قد  است زایمان طبیعی"" د  ر چهار طبقه 
اصلی سازماند  هی شد   طبقه اول آموزش: د  ر سه زیر طبقه به شرح ذیل:  الف( آموزش قبل از ازد  واج، 
ب( آموزش قبل از اقد  ام به بارد  اری، ج( آموزش به زنان بارد  ار و همسران آنان.   طبقه د  وم: تهیه و 
تجهیز امکانات رایگان و د  ر د  سترس طبقه سوم: ضمانت اجرائی قوانین موجود   طبقه چهارم: نیروی 
انسانی. با توجه به راهکارهای ارائه شد  ه جهت کاهش ترس از زایمان د  ر زنان بارد  ار ایرانی، مي توان 
با ریشه یابی ترس زنان از زایمان و آموزش نسلهای آتی د  ر زمان های مناسب و ایجاد   امکانات د  ر 

د  سترس جهت زایمان های بی د  رد   به این هد  ف مهم بهد  اشتی د  ست یافت .
واژگانكليدي:ترس زنان، زایمان ، کیفی، ایران، آموزش

 گروه بهداشت باروری و مامایی، مرکز تحقیقات سالمت جنسی و باروری، دانشکده-1
پرستاری و مامایی نسیبه، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامائی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، -2
ایران  .دانشکده پرستاری مامائی نسیبه، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، 
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بررسی کیفیت عملکرد  مامای همراه د ر طی لیبر و زایمان

شهناز ترک زهرانی*
zahranishahnaz@yahoo.com

مقد مه: حمایت مد اوم ماد ر د ر هنگام لیبر و زایمان از مهمترین راهکارهای بهبود  روند  لیبر و بهبود  
پیامد های زایمانی است. از آنجائی که طی چند  سال گذشته طرح مامای همراه د ر ایران به اجرا 
د رآمد ه است، این پژوهش با هد ف  بررسی کیفیت عملکرد  مامای همراه د ر طی لیبر و زایمان انجام 
پذیرفت.  د ر این مطالعه ی توصیفی، کیفیت ارایه حمایت مامای همراه د ر 11۰ زایمان د ریافت 
کنند ه حمایت مد اوم از طرف 15 نفر مامای همراه د ر شهر بند رعباس د ر سال 1395 بررسی شد . 
جهت ماد ران د ر این مطالعه عالوه بر مراقبت های روتین، حمایت های عاطفی، جسمانی و اطالعاتی 
توسط مامای همراه به ماد ر ارایه می شد . کیفیت عملکرد  مامای همراه د ر سه حیطه حمایت عاطفی، 
حمایت جسمانی و د اد ن اطالعات به عنوان فرایند  ارایه خد مات و رضایت ماد ران به عنوان پیامد ، 
مورد  بررسی قرار گرفت. ابزار مورد  استفاد ه د ر این پژوهش پرسشنامه پژوهشگر ساخته با 33 سوال 
بود  که از طریق مصاحبه با ماد ر تکمیل گرد ید . روایی این پرسشنامه از طریق محتوی و صوری و 
پایایی آن از طریق آزمون مجد د  انجام پذیرفت. عملکرد  به صورت د رصد  د ر هر حیطه و د ر کل 
محاسبه شد . تجزیه و تحلیل د اد ه ها به وسیلهspss ۲۰ و آزمون تی-تست و مجذور کای و من 
ویتنی و آمار توصیفی و میانگین انجام گرد ید . میزان p>۰/۰5 از نظر آماری معنی د ار د ر نظر گرفته 
شد . از بین مشخصات جمعیت شناختی ماد ران زایمان کرد ه، ماد ران د ارای میانگین سنی ۲5 سال ، 
بیشتر افراد  د ارای تحصیالت د بیرستان، د یپلم و خانه د ار و میانگین سن حاملگی 1/۰3±38/9 هفته 
بود . میانگین د رصد  نمره عملکرد  مامای همراه د ر حیطه حمایت عاطفی 93/6 %، حیطه حمایت 
جسمانی 77/7 % ، حیطه د اد ن اطالعاتی  87/5 % و د رکل 86/۲ %  به د ست آمد . بیشترین روش 
مورد  استفاد ه د ر کاهش د رد  به ترتیب، تکنیک تنفس عمیق، ماساژ و تن آرامی بود . 5/%95 از ماد ران 
حمایت مامای همراه را د ر کاهش د رد شان موثر می د انستند  و موثرترین روش کاهش د رد  را ماساژ 
معرفی کرد ند . %97 از ماد ران هم حمایت را د ر کاهس استرس خود شان موثر و همد لی را بیشترین 
روش د ر این کاهش می د انستند . میزان رضایت کلی ماد ران 5/%95  ابراز گرد ید . د ر این مطالعه 
عملکرد  مامای همراه د ر ارایه مراقبت به ماد ر د ر حد  مطلوب بود  و ضروری است ماماهای همراه توجه 

بیشتری به برطرف نمود ن نیازهای جسمانی زائو د اشته باشند . 
واژگانكليدي:عملکرد ، مامای همراه، حمایت لیبر، کیفیت 
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تحلیل اجرای د وره آموزشی آماد گی زایمان زنان بارد ار و ارائه یک 
الگو جهت ارتقای آن با استفاد ه از چارچوب نقشه برد اری مد اخله

اتوگرا مرضیه 
m_otogara@yahoo.com

میزان سزارین د ر د هه هاي اخیر به شکل نگران کنند ه اي د رکشور افزایش یافته است، لذا د ر طرح 
تحول نظام سالمت به ترویج زایمان طبیعی توجه ویژه ای شد ه است. د ر این راستا برگزاری د وره 
آموزشی آماد گی زایمان از اقد امات د ه گانه بیمارستان¬های د وستد ار ماد ر د ر جهت افزایش زایمان 
طبیعی می-باشد . هد ف از انجام این پژوهش تحلیل اجرای د وره آموزشی آماد گی زایمان زنان بارد ار 
و ارائه یک الگو جهت ارتقای آن با استفاد ه از چارچوب نقشه برد اری مد اخله بود .  این پژوهش بر 
اساس شش مرحله رویکرد  نقشه برد اری مد اخله طراحی و از آذر 94 تا خرد اد  96  با مشارکت  زنان 
بارد ار  استان همد ان اجرا گرد ید . ابتد ا مرحله نیاز سنجی بر اساس مد ل CIPP انجام شد که شامل 
ارزیابی زمینه، ارزیابی ورود ی،  ارزیابی فرایند  برنامه و ارزیابی پیامد  برنامه موجود  بود . به این ترتیب 
پس از بررسی شواهد  موجود ، بررسی عملکرد  د انشگاه علوم پزشکی همد ان د ر رابطه با فعالیتهای 
برنامه ترویج زایمان طبیعی، بررسی میزان اطالع زنان بارد ار د ر مورد  کالس های آماد گی زایمان، 
بررسی د ید گاه مد رسین و سیاست گذاران برنامه طی د و مطالعه کیفی و یک مطالعه کوهورت به  
منظور شناسایی مهم ترین عوامل مؤثر بر قصد  و رفتار زنان بارد ار د ر مورد  روش زایمان بر اساس 
تئوری توسعه یافته رفتار برنامه ریزی  شد ه انجام شد . د ر مرحله بعد  ماتریسی از اهد اف تغییر برای هر 
پیامد  تد وین شد  و روش های تئوریکی و کاربرد های عملی برای آن ها شناسایی شد . مد اخالت د ر 
چهار سطح فرد ی، بین فرد ی، سازمانی و اجتماع طراحی و اجرا شد . تصمیم گیری د ر مورد  مواد  
آموزشی مناسب مد اخله بر اساس بازخورد  از مطالعه آزمایشی انجام گرد ید  و برنامه ارزشیابی که شامل 
ارزشیابی فرایند ، اثر و پیامد  بود ، تد وین گرد ید . بررسی اثربخشی د و  گروه مد اخله و مقایسه آن با 
گروه کنترل  با استفاد ه از یک مطالعه نیمه تجربی د ر سه بازو انجام شد . مد اخله اول شامل اجرای 
صحیح پروتکل مصوب وزارت بهد اشت و د رمان و مد اخله د و شامل  اجرای پروتکل مصوب به  عالوه 
بخش های پیشنهاد ی بود .  شرکت کنند گان د ر گروه های مد اخله و گروه کنترل به ترتیب  از کالس 
آماد گی زایمان بیمارستان فاطمیه شهر همد ان  و شهرستان های همد ان انتخاب شد ند ) تعد اد  شرکت 
کنند گان د ر هر گروه= 1۰6 نفر(.  تحلیل مطالعه کیفی با استفاد ه از نرم افزار MAXQDA انجام شد . 
د اد ه های به  د ست  آمد ه از مطالعه کوهورت به روش مد ل سازی معاد الت ساختاری و با بهره¬گیری از 
نرم¬افزار AMOSE تحلیل شد . تحلیل د اد ه های مربوط به مطالعه میزان اطالع زنان بارد ار د ر مورد  
کالس¬های آماد گی زایمان با استفاد ه از نرم افزار  SPSSو تحلیل د اد ه¬های مربوط به مطالعه مد اخله 
ای با استفاد ه از نرم افزار STATA بر اساس آزمون آنالیز واریانس، آزمون آنالیز کوواریانس و تی زوجی 
انجام شد . تجارب مد رسین د ر مطالعه کیفی مبین چهار د رون مایه اصلی شامل اهد اف د وره آموزشی، 
تسهیل کنند ه های اجرای موفق د وره آموزشی، موانع شرکت خانم¬های بارد ار و ویژگی¬های د وره 
آموزشی بود . از تبیین تجارب سیاست گذاران، 3 د رون مایه اصلی شامل عوامل مؤثر د ر شکل¬گیری 
و اجرای برنامه، موانع و چالش های اجرای موفق برنامه و راهکارهای افزایش کارایی برنامه استخراج 
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شد . بر اساس نتایج مطالعه، سطح اطالع زنان از کالس های آماد گی زایمان پایین بود ) 34 د رصد (. 
بر پایه نتایج ارزیابی ورود ی برنامه، محیط کالس برای آموزش مناسب نبود . همچنین نتایج حاصله از 
ارزشیابی فرایند  نشان د اد  که تمام اجزای پروتکل مصوب وزارتخانه اجرا نمی شد نتایج مطالعه کوهورت 
نشان د اد  که نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری د رک شد ه و حمایت اجتماعی از عوامل مؤثر 
بر قصد  انجام زایمان طبیعی بود ند . پیگیری مطالعه د ر پنج ماه بعد  از مد اخله نشان د اد  کهاختالف 
معنی¬د اری بین میانگین نمره نگرش، کنترل رفتاری د رک¬شد ه، حمایت اجتماعی و قصد  بین 
تفاوت آماری معنی د اری د ر میانگین نمره  اما  گروه¬های مد اخله و کنترل مطالعه وجود  د اشت؛ 
هنجارهای ذهنی بین سه گروه مشاهد ه نشد . همچنین تفاوت معنی د اری د ر انجام زایمان طبیعی د ر 
گروه¬های مد اخله و کنترل وجود  د اشت و این تفاوت بین گروه مد اخله د و با گروه کنترل و مد اخله 
یک نیز معنی د ار بود ؛ اما بین گروه کنترل و مد اخله تفاوت معنی د اری مشاهد ه نشد . به طور کلی 
این مطالعه نشان د اد  که مد اخالت تد وین شد ه د ر سطوح مختلف فرد ی و محیطی و بر اساس رویکرد  
نقشه¬برد اری مد اخله د ر افزایش میزان زایمان طبیعی مؤثر بود . بر این اساس، استفاد ه از مد رس ثابت 
د ر برگزاری جلسات د وره، حفظ ارتباط مد رس با زن بارد ار تا زمان زایمان، افزایش تعد اد  جلسات د ر 
بخش عملی، استفاد ه از مواد  آموزشی مانند  پوستر، پمفلت و وید یو آموزشی و تغییر عنوان کالس د ر 
اثربخشی د وره آماد گی زایمان  می تواند  منجر افزایش اثربخشی د وره آموزشی آماد گی زایمان گرد د . 
نتایج این مطالعه می تواند  به سیاست گذاران و برنامه ریزان د ر تهیه مد اخالت مؤثر به  منظور افزایش 

انتخاب و انجام زایمان طبیعی کمک کند . 
واژگانكليدي:زایمان طبیعی، مد ل CIPP، نقشه برد اری مد اخله.
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بررسی آموزش ایمن سازی د ر مقابل استرس بر حس انسجام و 
پریشانی روانشناختی زنان بارد ار

 
Ghodratollah Abbasi*1 Omolbanin Masihpour Mojaveri*2 

fmasihpour19@gmail.com  

بررسی آموزش ایمن سازی د ر مقابل استرس بر حس انسجام و پریشانی روانشناختی زنان بارد ار بود . 
پژوهش حاضر، از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون_ پس آزمون با گروه کنترل بود .  پژوهش 
حاضر، از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون_ پس آزمون با گروه کنترل بود .   جامعه آماری پژوهش 
حاضر شامل کلیه زنان بارد ار مراجعه کنند ه به بیمارستان امام شهر ساری بود ند  که از میان آن ها 3۰ 
نفر از افراد ی که د ارای حس انسجام فرد ی پایین و پریشانی روان شناختی باال انتخاب و به صورت 
تصاد فی د ر د و گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند . گروه آزمایش د ر 8 جلسه آموزش ایمن سازی د ر 
مقابل استرس به مد ت 9۰ د قیقه و به صورت یک بار د ر هفته شرکت کرد ند . تجزیه وتحلیل د اد ه ها 
با استفاد ه از تحلیل کوواریانس نشان د اد  که آموزش ایمن سازی د ر مقابل استرس بر حس انسجام 
فرد ی و پریشانی روان شناختی زنان بارد ار مؤثر است. با توجه به یافته های پژوهش به نظر می رسد  
آموزش ایمن سازی د ر مقابل استرس روشی مؤثری د ر افزایش حس انسجام فرد ی و کاهش پریشانی 

روان شناختی زنان بارد ار باشد .
واژگانكليدي:ایمن سازی د ر مقابل استرس، حس انسجام فرد ی، پریشانی روان شناختی
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Effects of complementary medicine on successful 
breastfeeding and breastfeeding-associated issues in the 

postpartum period 

Fatemeh Abdi*1, Fatemeh Sadat Rahnemaie*2 
F_rahnemaie@sbmu.ac.ir

Breastfeeding initiation is an important event during the postpartum period. 
Despite the significance of exclusive breastfeeding to infant health some common 
breast issues lead to the early cessation of breastfeeding. Therefore various 
complementary medicine techniques have been used to increase the length and 
quality of breastfeeding. This review study collected evidence on the impacts 
of complementary medicine on successful breastfeeding and breastfeeding-
associated problems in the postpartum period. A systematic search was 
performed on PubMed EMBASE Web of Science Scopus and Science Direct 
databases and all randomized clinical trial quasi-experimental observational and 
case-control studies published during 19992018- were evaluated. The quality of 
the selected papers was measured based on their adherence to the Strengthening 
the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) checklist. After 
careful examinations 18 papers were selected and reviewed. According to the 
results of our review point massage was beneficial in preventing low milk supply 
postpartum. Oketani breast massage significantly increased total solids lipids and 
casein content as well as the gross energy of breast milk and thus improved its 
overall quality. Reflexology enhanced breast milk supply. Gua-Sha therapy oketani 
massage and holly hock leaf compress decreased the mean severity of breast 
engorgement. The six-step recanalization manual therapy (SSRMT) could be used 
as a safe and low-cost method to treat plugged milk ducts after delivery. Nipple 
fissures could be relieved by the use of Pistacia atlantica resin silver impregnate 
medical cap lanoline menthol essence and Ziziphus jujuba fruit. Supplementary 
medicine techniques are inexpensive and safe methods to resolve breastfeeding 
problems and empower mothers to perform successful breastfeeding. These 
methods can thus promote exclusive breastfeeding and decrease infant morbidity 
and morbidity. However further details are needed in this area.
Complementary, medicine, breastfeeding, massage, breast problem.
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بررسی تاثیر مراقبت آغوشی بر افسرد گی بعد  از زایمان ماد ران 
د ارای نوزاد  نارس

 مهراند خت نكاوند ¹، رزا هورسان ²، سود ابه محمود ي³ 

افسرد گی پس از زایمان یک مشکل جد ی است که عموما د ر ماد ران د ارای نوزاد ان نارس بیشتر از 
سایر ماد ران د ید ه می شود ؛ وزن کم نوزاد ان نارس و قرار گیري د ر بخش مراقبت های ویژه باعث ایجاد  
استرس شد ید  و حس ناکارآمد ی د ر ماد ر  و همچنین اضطراب جد ایی د ر وي میگرد د  ،  این عوامل 
میتوانند   زمینه را براي مشکالت رواني ماد ر فراهم کنند . بنابر این بکارگیري روش هاي مراقبتي بد ون 
عوارض جانبی برای ماد ر و نوزاد  ضروری است. د ر بین روش¬های موجود  مراقبت از نوزاد  نارس، 
مراقبت آغوشی یک فرایند  فعال مراقبتی است که به عنوان روشی جهانی، موثر و استاند ارد  بود ه و 
موجب ارتقای سالمت و بهبود  وضعیت نوزاد ان از طریق کنترل موثر د مای بد ن، تغذیه با شیر ماد ر، 
پیشگیری از عفونت و ایجاد  ارتباط نزد یکتر بین ماد ر و نوزاد  می شود . لذا مطالعه حاضر به منظور 
بررسی تاثیر مراقبت آغوشی بر افسرد گی بعد  از زایمان د رماد ران د ارای نوزاد  نارس انجام شد ه است.

روش اجرای تحقیق: مطالعه حاضر از نوع شاهد د ار تصاد فی و یک¬سوکور می باشد  که بر روی 9۰ 
ماد ر د ارای نوزاد  نارس بستری شد ه د ر NICU بیمارستان¬های منتخب وابسته به علوم پزشکی 
استان زنجان، انجام شد ه است. ماد ران به¬طور تصاد فی ساد ه د ر د و گروه 45 نفره مد اخله و کنترل 
قرار گرفتند . د ر گروه مد اخله مراقبت کانگرویی به مد ت 1۰ روز اجرا شد  ، قبل و بعد  از اجراي مد اخله 
و به¬طور همزمان د ر گروه کنترل، از ماد ران خواسته شد  تا پرسشنامه افسرد گی 1۰ سواله اد ینبرگ 
 SPSS و اطالعات د موگرافیک خود  را تکمیل نمایند . نتایج پس از جمع آوری به¬وسیله نرم¬افزار
و آزمون¬های من ویتنی و ویلکاکسون د ر سطح 5 د رصد  مورد  بررسی قرار گرفت. نتایج: انجام 
منظم مراقبت کانگرویی د ر گروه مد اخله، میانگین نمره افسرد گی ماد ران  را بطور معناد اری به اند ازه 
۲/۰5±4/75-  کاهش د اد  ، )p>۰/۰۰1(.  اما د ر گروه کنترل، میانگین نمره افسرد گی تغییر محسوس 
و معناد اری )۲/31±۰/64-( را گزارش ننمود )p=۰/۰7(. بحث و نتیجه گیری: اجرای برنامه مراقبت 
کانگرویی نتایج مثبت و مؤثری بر سالمت جسمی و روانی ماد ران د ارای نوزاد  نارس به¬وجود  آمد ه و 
این تکنیک توانسته است نمره افسرد گی را د ر پژوهش حاضر تا حد  ۲/%5۰ کاهش د هد  که رقم قابل 
توجهی می¬باشد  و بنابراین انجام این روش عالوه بر مزایای جسمی، برای کاهش افسرد گی ماد ران 

د ارای نوزاد  نارس توصیه می شود .
واژگانكليدی:  افسرد گی پس از زایمان، مراقبت آغوشی، نوزاد  نارس.

1-  2:عضو هيات علمي گروه مامايي، د انشكد ه پرستاري و مامايي، علوم پزشكي 
تهران، د انشگاه آزاد  اسالمي ،تهران، ايران
3:د انشجوي كارشناسي ارشد  پرستاري، د انشكد ه پرستاري و مامايي، علوم 
پزشكي تهران، د انشگاه آزاد  اسالمي ،تهران، ايران
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بررسی میانگین وزن هنگام تولد  نوزاد  د ر زنان زایمان کرد ه د ر شهر 

اراک د ر طی 5 سال

هانیه عباسی نیا1، رویا غالمی2*
gholami.roya680@gmail.com 

زمينهوهدف: وزن هنگام تولد  اصلیترین شاخص سالمت نوزاد ان د ر هنگام تولد  است. این مطالعه 
با هد ف بررسی میانگین وزن هنگام تولد  نوزاد  د ر زنان زایمان کرد ه د ر زایشگاه بیمارستان طالقاني 

د انشگاه علوم پزشکي اراک طی سال های 1394-139۰ انجام گرفت.
موادوروشها: این مطالعه، یک مطالعه مبتنی بر جمعیت آیند ه نگر بود  که بر روی کلیه زنان بارد ار 
مراجعه کنند ه به زایشگاه بیمارستان طالقاني د انشگاه علوم پزشکی اراک از ابتد اي سال 139۰ تا 
انتهاي سال 1394 انجام گرفت. متغیرهای این پژوهش شامل مشخصات د موگرافیک و مامایي ماد ران 
بود . افراد ي که اطالعات مورد  نیاز آنها کافی نبود ، از مطالعه خارج شد ند . همهء تجزیه و تحلیل هاي 

آماري با استفاد ه از نرم افزار  SPSS نسخهء۲۰ انجام گرفت..
يافتهها:د ر بررسی 3۰4۲ نمونه، اکثر نوزاد ان متولد  شد ه و ثبت شد ه )%31( کم وزن بود ه اند  و 
تنها ۰/4٪ از آنها، ماکروزوم بود ه اند . میانگین وزن هنگام تولد  نوزاد ان ۲434/54 گرم با انحراف معیار 

645/93 بود .
نتيجهگيری:با توجه به شیوع باالی وزن کم هنگام تولد  د ر شهر اراک، شناسایی ماد ران د ر معرض 

خطر و کنترل آنها از اهمیت ویژه ای برخورد ار است.
واژههایكليدی: وزن کم هنگام تولد ، میانگین، اراک

1- د انشکد ه پرستاری و مامایی د انشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران
2-نویسنده مسئول، گروه مامایی، د انشکد ه پرستاری و مامایی، علوم پزشکی تهران، 

د انشگاه آزاد  اسالمی، تهران، ایران
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The relationship between cold and warm temperament and 
postpartum depression in health centers in Sabzevar, 1396

 Marzie TorkmannejadSabzevari*1,Mitra Eftekhar Yazdi*2 , Sedighe
Rastaghi*3, Mostafa Rad*4
mostafarad633@yahoo.com 

Abstract
Introduction: Postpartum depression is one of the most common disorders 
associated with various factors. Considering the level of hormones in different 
temperaments, this study was conducted to determine the relationship between 
cold and hot temperament and postpartum depression.
Methods: This descriptive study was conducted on 169 primi and multipleparas' 
women in Sabzevar in 1396. The convenient sampling method was used. Data 
collection instruments were Edinburgh Postpartum Depression Inventory and 
Temperament questionnaire. Data analysis was performed using SPSS version 20 
software and logistic regression test.
Results: chi-square test showed a significant correlation between cold and warm 
temperament and postpartum depression (P = 0.001). Out of 48 cold-tempered 
participants 46 (95.8%) had postpartum depression. The least problem of 
depression was seen in moderate temperament (17.9%). Logistic regression test 
showed a significant relationship between postpartum depression and cold and 
warm temperament (p <0.05).
Conclusion: In post-partum depression, those who have a cold temperament are 
more likely to have depression than those who have warm. Meanwhile, moderate 
temperament has the lowest level of depression. The result of this study was 
obtained in a limited population with a small number of samples. Therefore, 
future studies should be proposed with higher sample sizes in more centers.
Keywords: Postpartum depression, Cold temperament, Warm temperament, 
Moderate temperament
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بررسی تاثیرنانوذرات فیتواستروژن برعالئم یائسگی

فاطمه عبد ی*1،فهیمه رمضانی تهرانی*2

مقدمهوهدف:یائسگی پد ید ه ای مهم د ر چرخه زند گی زنان است. بد لیل وجود  نگرانی هایی د ر 
زمینه خطرات هورمون د رمانی،استفاد ه از د رمان جایگزین فیتواستروژنی د رد رمان عالئم یائسگی 
و  اثبات رسید ه  به  مراقبتی  نانو د ر شیوه های  تاثیر علم د ر مقیاس  د اد ه می شود .امروزه  ترجیح 
نانوفناوری توان بالقوه آن را د ارد  که اکتشافات را د ر جهت سود مند ی هرچه بیشترد وران یائسگی 
سالم متحول سازد .لذا این تحقیق عهد ه د ار  بررسی اثربخشی د رمان جایگزینی فیتواستروژن بر پایه 

نانوفناوری د ر بهبود  عالئم یائسگی می باشد . 
روشكار:این مطالعه د ر چهار فاز انجام گرفته است: 1( تولید  نانود ارو ۲( بررسی سمیت سلولی 3( 
مطالعه حیوانی 4(کارآزمایی بالینی. ویژگی های فیزیکوشیمیایی نانوذرات فیتواستروژنی توسط طیف 
سنجی فرابنش مرئی، آنالیز پراکند گی د ینامیکی نور ، میکروسکوپ الکترونی عبوری  و پتانسیل 
زتا ارزیابی شد . بررسی سمیت سلولی نانوذرات توسط روش کشت سلولی، انجام شد . د ر فاز مطالعه 
حیوانی جهت تعیین توکسیسیتی د ارویی آزمون د رون تنی بر روی خرگوش ها  انجام گرفت.د ر 
فازکارآزمایي بالیني شاهد د ار تصاد في د و سوکور، زنان د ارای عالئم یائسگی د ر د و گروه مد اخله و 
کنترل، پماد  موضعی نانوذرات فیتواستروژنی و پالسبو را به مد ت 1۲هفته روزی یکبار استعمال 
کرد ند . بررسی عالئم یائسگی ،شاخص های تن سنجی و آزمایشگاهی د ر پایه و پس از د رمان انجام 

شد .
نتايج:بررسی سمیت سلولی  نشان د اد که نانوذرات فیتواستروژنی سمیت سلولی ند اشته و فرآورد ه 
بی خطر می باشند . د ر ارزیابی توکسیسیتی د ارویی بر روی یک مد ل حیوانی،هیچ واکنش غیرطبیعی 
مشاهد ه نشد .نتایج کارآزمایی بالینی نشان د اد  که میانگین نمره  عالئم جسمانی، عالئم روانی و عالئم 
اد راری تناسلی یائسگی  پس از مصرف د ارو د ر گروه مد اخله  نسبت به گروه کنترل کاهش معناد اری 
نشان د اد  )P > ۰/۰5(. یافته ها حاکی از آن بود  که مصرف پماد  نانوذرات رازک د ر کاهش عالئم 

یائسگي زنان مورد  مطالعه د ارای  اثربخشی بود ه است. 
نتيجهگيری:فرموالسیون فیتواستروژن نانوساختار تولید  شد ه، شیوه ای بی خطر و کارآمد  می 
باشد و می تواند  عالئم یائسگی را تخفیف د هد .روش ابد اعی حاضر مربوط به ترکیب فیتواستروژنی 
موضعی پوستی مناسب با کاربرد  د ارویی است که می تواند  جایگزینی برای فرموالسیون های ترنس 

د رمال هورمونهای سنتتیک باشد .  
واژگانكليدي:عالئم یائسگی، د رمان جایگزین، فیتواستروژن، نانوفناوری

1. Student Research Committee, Nursing and Midwifery Faculty, Shahid 
Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 

Email: abdi@sbmu.ac.ir  
2. Professor, Reproductive Endocrinology Research Center, Research 
Institute for Endocrine Sciences, ShahidBeheshti University of Medical 

Sciences, Tehran, Iran.
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The Effects of Protocol Use for Admitting Women in Labour 
on Childbirth Method and Interventions: A Randomized 

Controlled Trial

 Fereshteh Abasian*1 ,  Farzaneh Pazandeh*1,  Soodabeh Darvish2*

Background: Over-diagnosis of dystocia may be due to early admission in labour 
leading to unnecessary interventions during labour and childbirth. The aim of 
this study was to determine the effects of protocol of admitting women in active 
labour on childbirth method and interventions. 
Methods: This randomised clinical trial was conducted in a public hospital in 
Mazandaran province in 2017. Two hundred nulliparous low-risk women were 
randomly assigned into intervention and control groups. The participant women 
were admitted in the intervention group using the admission protocol and 
directly to the control group using routine admission. The admission criteria of the 
protocol were: the presence of regular, painful contractions, the cervix at least 4 
cm dilated and at least one of the following cues: cervix effaced, and spontaneous 
rupture of membranes, or “show”. 
Results: There were significant differences between the two intervention and 
control groups in the number of Cesarean Sections. Two groups had a statistically 
significant difference in amniotomy, augmentation by oxytocin, number of vaginal 
examinations. 
Conclusions: Using a protocol for admission of low risk nulliparous women in 
active labour contributed to reduction of the primary Cesarean Section rate and 
interventions during childbirth. A risk assessment and using evidence informed 
guidelines in admission can contribute to reduce unsafe and harmful practices 
and support normalisation of birth. This is essential for demedicalisation and a 
useful strategy for reducing primary CS.

1- Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Nursing and 
Midwifery School, Midwifery and Reproductive Health Department
2- Shahid Beheshti University of Medical Sciences, School of Medicine

مقاله ارایه شده به صورت سخنراین



219  Women and Family Health National Congress
1- 3 Aug 2019- Tehran

مقاله ارایه شده به صورت پوستر

بررسی مقایسه ای عوارض سزارین د ر ایران و جهان

د کتر مریم مکانیک*

هر چند  سزارین یک عمل جراحی نجات بخش برای ماد ر یا جنین د ر موارد  خاص به شمار می رود  
طبق مطالعات مختلف هنگامیکه که میزان سزارین از19 -15 د رصد   بیشتر می شود  تاثیر مثبتی د ر 
کاهش مورتالیته و موربید یته ماد ر و جنین نخواهد  د اشت د ر مطالعات متعد د ی که انجام شد ه است 
ریسک موربید یته شد ید  ماد ر نظیر خونریزی که برای کنترل آن نیاز به هیسترکتومی و تزریق خون 
بود ه، شوک ،عوارض بیهوشی، کارد یاک ارست، نارسایی حاد  کلیه، ترومبوآمبولی ورید ی،  هماتوم 
وعفونت زخم سه برابر د ر سزارین د ر مقایسه با زایمان طبیعی بود ه است.  سزارین با افزایش ریسک 

چسبند گی های جفتی و پالسنتا پرویا بارد اری آیند ه را به خطر می اند ازد   .
همچنین افزایش ریسک د یسترس تنفسی نوزاد ان پس از سزارین که موجب بستری بیشتر نوزاد ان 

پس از سزارین می شود  را باید  د ر نظر گرفت.
افزایش سزارین د ر د و د هه اخیر د ر کشور مان نظیر برخی از کشور های د ر حال توسعه ، موجب یک 
نگرانی اساسی د ر بهد اشت و سالمت جامعه شد ه است .به نظر می رسد  با حذف اند یکاسیونهای غیر 
واقعی نظیر ) استفاد ه از روشهای کمک باروری ART، بیماریهای د یسک کمر ، بیماریهای چشمی،  

GDMو ...(  می توان آمار سزارین را کاهش د اد  .
سزارین به د رخواست ماد ر از علل برجسته افزایش سزارین د ر کشور ما به شمار می رود  با بهبود  
فضای فیزیکی اتاق زایمان ،افزایش امکانات د ر اتاق زایمان ،فراهم کرد ن بید رد ی اپید ورال ،حضور 
همراه و حمایت مد اوم ماد ر د ر طول زایمان ،مراقبت "وان تو وان "و  با خوشایند سازی زایمان می 
توان از سزارین به د رخواست ماد ر کاست و با افزایش زایمان طبیعی،  مورتالیتی و موربید یتی ماد ر و 

جنین را کاهش د اد .

متخصص زنان و زایمان
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بررسی عوامل مرتبط با سزارین و نظرات عاملین زایمان و ماد ران و 
همسرانشان د رباره آن د ر بیمارستانهای د ولتی شهر تهران 

سید ه طاهره میرموالیی ، پری صفری،  مهرناز گرانمایه، عباس رحیمی فروشانی*
mirmolaei@tums.ac.ir 

سابقهوهدف: سزارین عمل جراحی است که می تواند  برای ماد ر و نوزاد  عارضه د اشته باشد . سازمان 
جهانی بهد اشت سزارین را بین 5 تا 15 % توصیه می کند  اما میزان آن د ر ایران د ر طی سال های اخیر 
حد ود  %5۰ بود ه است. لذا هد ف از این پژوهش تعیین فراوانی عوامل مرتبط با سزارین و نظرات عاملین 
زایمان و ماد ران و همسرانشان د رباره آن د ر بیمارستان های د ولتی شهر تهران بود . مواد  و روش ها: این 
پژوهش یک مطالعه توصیفی - تحلیلی و مقطعی بود  که د ر 18 بیمارستان د ولتی شهر تهران انجام 
شد . مشارکت کنند گان با استفاد ه از نمونه گیری طبقه ای و سهمیه ای شامل 565 ماد ر د ارای زایمان 
طبیعی و یا سزارین، 417 نفر از همسرانشان، 1۰9 نفر از ماماهای شاغل د ر لیبر و 59 نفر از رزید نت ها 
و متخصصین زنان بود ند . ابزار مورد  استفاد ه پرسشنامه ای شامل مشخصات د موگرافیک، عوامل طبی 
سزارین و عوامل غیر طبی آن )نظر و نگرش مشارکت کنند گان به نوع زایمان( بود . د اد ه ها با استفاد ه 
از روش های آماری توصیفی و آزمون های کای اسکوئر، تست د قیق فیشر و رگرسیون لجستیک و نرم 
افزار SPSS نسخه ۲۰ مورد  تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان د اد  که یک پنجم سزارین 
ها تکراری بود . %13.5 از علل طبی سزارین ثبت شد ه د ر پروند ه با نظر مامای مشاهد ه گر تطابق ند اشت. 
ماد ران د ر هر د و گروه زایمان طبیعی و سزارین، زایمان طبیعی را ترجیح می د اد ند  اما اکثریت آن ها 
علت انتخاب نوع زایمان خود  را نظر یا موافقت پزشک یا ماما با آن می د انستند . بین د و گروه ماد ران با 
زایمان طبیعی و زایمان سزارین، از حیث نگرش به روش زایمان، عوامل موثر بر تصمیم گیری انتخاب 
نوع زایمان، تصور د ر مورد  زایمان طبیعی و سزارین، زایمان پیشنهاد ی به نزد یکان، نوع زایمان د لخواه 
و پیشنهاد  اطرافیان، اختالف معنا د ار آماری وجود  د اشت )P>۰.۰5(. د ر تحلیل رگرسیون لجستیک، 
بیشترین متغیرهای اثرگذار د ر انجام سزارین، بیمارستان آموزشی، سطح بد  و متوسط کیفیت و امکانات 
زایشگاه برای انجام زایمان طبیعی و ماد ران د ارای اطالعات پزشکی بود ند . اکثریت همسران ماد ران 
)شوهران( زایمان طبیعی را ترجیح می د اد ند  اما معتقد  بود ند  که زایمان طبیعی باعث صد مه به عملکرد  
جنسی زنان می شود  ، سزارین از سوی افراد  با طبقه اجتماعی باالتر انتخاب می شود  و تمایل ماد ر، 
تعیین زمان تولد  و توصیه د وستان د ر انتخاب روش سزارین موثر است. اکثریت ماماها و متخصصین زنان، 
زایمان طبیعی را روش ارجح می د انستند  اما اکثریت متخصصین انجام سزارین را به د ختر خود  توصیه 
می کرد ند . اکثریت ماماها باور د اشتند  سزارین برای نوزاد  به اند ازه زایمان طبیعی ایمن است. همچنین 
اکثریت ماماها سزارین را موجب کاهش بی اختیاری اد رار و مد فوع نمی د انستند  د ر حالی که اکثریت 
متخصصین زنان نظرشان برعکس نظر ماماها بود . نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان د اد  که باید  به 
د لیل وجود  نگرش های ناد رست منفی هم د ر ماد ران و همسرانشان و نیز د ر ماماها و متخصصین زنان 
نسبت به زایمان طبیعی و سزارین، د ر د وران بارد اری و نیز د ر د وران تحصیل به آن ها آموزش صحیح د اد  
و نگرش های غلط بویژه د ر خصوص زایمان طبیعی را برطرف کرد . بد یهی است که این امر با ارائه د رست 
کالس های آماد گی برای زایمان برای ماد ران و همسران و نیز انجام زایمان فیزیولوژیک د ر بیمارستان 

های آموزشی با راه اند ازی بخش زایمان کم خطر جد ا از بخش زایمان پرخطر قابل انجام است.
زنان، عوامل طبی و  ماما، متخصص  زایمان طبیعی، سزارین، ماد ران، همسران،  واژگانكليدی:

غیرطبی سزارین
  *دانشگاه علوم پزشکی تهران – دانشکده پرستاری و مامایی   
گروه مامایی و بهداشت باروری
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