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 چکیده

 استفاده زایمانی مراحل تسریع و زایمان شدن طوالنی از پیشگیری برای دو هر هیوسین مثل داروهایی و فشاری طب: مقدمه

 پیامدهای بر هیوسین داروی و (LI4)هوگو نقطه فشاری تاثیرطب مقایسه هدف با مطالعه این موضوع، اهمیت دلیل به. اند شده

 .است گرفته انجام زا نخست زنان در نوزادی - جنینی

 سبالن بیمارستان به کننده مراجعه شرایط واجد زای نخست زن 162 روی بر 1396  سال در بالینی کارآزمایی مطالعه این :متد

 تقسیم کنترل و هیوسین هوگو، فشاری طب گروه 3 به افراد تایی 6 و  3تصادفی بندی بلوک از استفاده با. شد انجام اردبیل

 هیوسین گروه در همچنین و شد شروع هوگو نقطه بر فشار اعمال متر سانتی 5 دیالتاسیون در هوگو فشاری طب گروه در.شدند

 گرپژوهش توسط گروه سه در نوزادی -جنینی پیامدهای. شد تزریق عضالنی بصورت هیوسین داروی متر سانتی 5 دیالتاسیون در

 و فیشر دقیق تست والیس، کروسکال طرفه، یک واریانس آنالیز های آزمون از. شد مقایسه و ثبت لیست چک در و سنجش

 .شد استفاده ها داده تحلیل و تجزیه برای کای مجذور

 وجود گروه سه بین داری معنی آماری تفاوت (p = 044/0) اول دقیقه آپگار نمره و (P=007/0) جنینی برادیکاردی نظر از:نتایج

 جنین قلب ضربه به ضربه پذیری تغییر و (P=100/0) جنینی تاکیکاردی ،(P =183/0) احیا به نیاز فراوانی نظر از. داشت

(00/1=P) داشتند طبیعی زایمان گروه سه هر در زنان%100 به نزدیک. نداشت وجود گروه سه بین داری-معنی آماری تفاوت 

 .(p= 369/0) نبود دار معنی آماری نظر از فیشر دقیق تست اساس بر که

 از ستفادها بنابراین. شد برادیکاردی کاهش و اول دقیقه آپگار نمره بهبود باعث هوگو نقطه فشاری طب از استفاده:گیری نتیجه

 .شود می پیشنهاد طبیعی زایمان در برادیکاردی کاهش و اول دقیقه آپگار نمره بهبود جهت فشاری طب روش

 نوزادی جنینی پیامدهای هیوسین، هوگو، نقطه فشاری طب زا، نخست :کلیدی های واژه
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 بررسی پیامدهای نوزادی در مادران مبتال به کرونا: مطالعه مروری
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 چکیده

باتوجه به اهمیت ابتال به ویروس کرونا در دوره نوزادی و با توجه به نوظهور بودن این ویروس و محدود بودن مطالعات  مقدمه:

در زمینه پیامدهای ابتال به این بیماری در دوره نوزادی، این مطالعه مروری با هدف جمع بندی مطالعات گزارش شده  در زمینه 

 به کرونا انجام شده است.پیامدهای نوزادی در مادران مبتال 

در بارداری و زایمان از  covid-19: در این مطالعه مروری از تمامی مطالعات انجام شده به زبان انگلیسی در زمینه روش کار

  Scopus   ،Google Scholar, Pubmed  ،Science Direct  ،Cochrane، در پایگاههای اطالعاتی 2020تا 2019سال 

 استفاده شده است.  covid-19 pregnancy,neonate ای  ، و از کلید واژه ه

شد. در این مطالعات به بررسی خطرات و پیامدهای ابتال مادران باردار به  انتخاب بررسی نهایی مطالعه برای18مطالعه ،  این در یافته ها:

 پرداخته شده است.کرونا و پیامدهای حاصل شده در نوزادان انها 

، سزارین اورژانسی، فتال دیسترس، سندرم حاد تنفسی و بستری طوالنی مدت   زایمان زودرس، وزن کم هنگام تولد پیامدهای :نتیجه گیری

درکل مقاالت بررسی شده،هیچ گونه انتقال عمودی مادر به جنین در این نوزادان بیشتر بوده است اما   NICUو بستری نوزاد در  ICUدر 

ن  احتمال انتقال بعد از زایمان در دوره نوزادی در صورت عدم رعایت موازین بهداشتی از مادر به تاکنون گزارش نشده بوده است بنابرای

 نوزاد ممکن است صورت گرفته باشد.
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The association between flesh foods consumption and semen  

parametersamong Iranian infertile men: A cross-sectional study 

 

Reza Ghiasvand1, Laleh Dehghan Marvast2, Seyyed Payam Shariatpanahi3, Makan  

Pourmasoumi4, Cain C. T. Clark5, Farahnaz Haeri6* 

Farahnaz_haeri@yahoo.com 

 

ABSTRACTBackground: Previous studies have demonstrated the association between 

dietary patterns and semen quality indicators, but research on the possible association between 

animal flesh foods consumption and semen quality is limited. Therefore, this study was 

conducted to investigate the association between animal flesh foods consumption with semen 

quality. 

Methods: In this cross-sectional study, 400 infertile men with no history of chronic diseases, 

whose infertility was recently diagnosed according to the standards of the World Health 

Organization (less than 6 months), were included in the study from the Yazd Institute of 

Reproductive Sciences. Dietary intake was assessed by using a semiquantitative Food 

Frequency Questionnaire. The total meat consumption was defined as the sum of red meat, 

poultry, fresh fish, canned fish, processed meats, and organ meats in the diet. A linear mixed 

model was used to assess the relationship between meat consumption and semen quality 

indicators of participants. 

Results: Consumption of canned fish was inversely related to sperm immotility. Compared 

with the men in the lowest quartile of canned fish intake, those in the highest quartile had a 

lower sperm immotility [lowest quartile: 52.5%; (95% CI: 47-57) vs 47.4%; (95% CI: 43-51) 

P-trend=0.026]. In contrast, fresh and canned fish intake was unrelated to other outcomes of 

sperm quality (P-trend >0.05).  No association was found between consumption of processed 

red meat, red meat, poultry, and organ meat, and semen quality indicators (P-trend >0.05). 

Conclusions: We found that consumption of canned fish is associated with a lower percentage 

of immotile sperm, but no significant relationship was observed between the consumption of 

meat groups, the percentage of progressive sperm motility and other semen parameters. Further 

studies are recommended in this regard. 

Keywords: Diet; Male infertility; Semen Analysis; Meat Intake 
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antioxidants and vitamins can have a positive association  

with Iranian men’s sexual health: A cross-sectional study 

 

Farahnaz Haeri1, Laleh Dehghan Marvast2, Mehran Nouri3, Reza Ghiasvand*4 

Farahnaz_haeri@yahoo.com 

 

Abstract 

Purpose: Infertility had an increasing trend between couples in Iran. Several factors such as 

lifestyle, physical activity, unhealthy dietary habits and stress are associated with production 

of ROS in seminal fluid. The aim of this study was to identify the role of dietary antioxidants 

and vitamins intake on semen quality parameters, among Iranian infertile men. 

Methods: This cross-sectional study was performed on 400 newly diagnosed infertile men in 

Yazd Reproductive Sciences Institute from July 2019 to December 2019. The presence of 

infertility was confirmed by an expert andrologist, based on WHO criteria. Dietary antioxidants 

and vitamins intake were assessed using a 168 items semi-quantitative food frequency 

questionnaire (FFQ). 

Results: We found an association between semen volume and Alpha Carotene dietary intake, 

total motility and Beta Cryptoxanthin dietary intake, and sperm count with riboflavin intake 

(P=0.03). 

Conclusions: We concluded that dietary intake of Alpha Carotene, Beta Cryptoxanthin, and 

Riboflavin are related to semen volume, total motility and sperm count, in Iranian infertile men, 

respectively. Our data suggest that that adhering to a diet that is rich in sources of antioxidant 

and vitamin can have a positive effect on men’s sexual health. However, more research is 

needed to confirm these relations and provide the evidence needed to exert these findings into 

clinical practice. 

Keywords: Antioxidant, Vitamin, male infertility, Semen quality, Sperm parameters 
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Influential Factors on quality of life in married Iranian women 
 during the COVID-19 pandemic in 2020: A Path Analysis 
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Background: This study aimed to investigate the relationship between quality of life (QoL) 

with anxiety, depression, corona disease anxiety, sexual function (SF), and marital satisfaction 

(MS) in married women during the COVID-19 pandemic. 
Methods: We performed a cross-sectional study involving n= 296 married women. In this 

study were used the Short Form Health Survey (SF-12), Marital Satisfaction Scale (MSS), 

Female Sexual Function Index (FSFI), Hospital Anxiety and Depression Scale, and coronary 

disease anxiety questionnaire, as determinants of QoL for data collection. Data were analyzed 

using the Pearson correlation coefficient and path analysis. 
Results: There was a relationship between the components of QoL with SF, MS, anxiety, 

depression, general health, and contamination obsessions. The results of path analysis showed 

that that SF, MS, anxiety, general health, and corona-related anxiety have a direct effect on 

women’s QoL. General health has a more direct effect on QoL.Also anxiety, depression, and 

corona related anxiety were the main predictors of general health. 

Conclusion: The results of this study can help in the planning and implementation of necessary 

interventions to improve the quality of life of women during the coronavirus pandemic. 
Keywords: Quality of Life, Married Women, COVID-19, Path Analysis 
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The effect of integrating midwifery counseling with a spiritual approach on 
pregnant women’s spiritual experience: A randomized controlled trial 
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malekia41@yahoo.com 

Abstract 

Background :Spiritual experience helps individuals to cope with stressful life situations. 

Objectives: The present study was to determine the effect of integrating midwifery counseling 

with a spiritual approach on pregnant women’s spiritual experience. 

Methods  : A randomized controlled trial study was conducted on 40 pregnant women who 

referred to Abhar health centers in 2019. For the experimental group, eight counseling sessions 

were held using a spirituality-oriented approach, and the control group received routine health 

care services. Data were collected using a spiritual experience questionnaire in three stages 

(namely before intervention, 28 weeks of pregnancy, and 36 weeks of pregnancy). The data 

were analyzed using descriptive statistics, the Chi-square test, the independent t-test, and 

ANCOVA at 95 % confidence level. 

Results:The comparison of the mean scores of spiritual experience in the experimental and 

control groups revealed that the scores were higher in the second and third trimesters. In this 

regard, the mean score of spiritual experience in the pre-intervention stage in the control group 

was 73.31, which decreased to 69.47 in the third trimesters. Meanwhile, the mean score of 

spiritual experience in the experimental group in the pre-intervention phase was 71.65, which 

increased by 84.15 in the third trimesters. The mean difference of spiritual experience scores 

was statistically significant between the two groups (p = 0.001). 

Conclusion  : Counseling along with a spiritual approach was effective in improving pregnant 

women’s spiritual experience. , and it can be integrated with prenatal care package. 

Keywords: Women's health; Spiritual experience; Midwifery counseling; Prenatal care 
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A Study on the Sexual and Reproductive Health(SRH) Needs of Women 

with Spinal Cord Injuries(SCI) in Tehran, Iran, 2019 
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Abstract  

Introduction: Physical disability is one of the factors influencing the SRH of people. Women 

with a severe disability receive fewer Pap smear tests, regular mammography examinations, 

and sex education. This study was carried out to identify the SRH needs of women with SCI in 

Tehran in 2019. 

Materials and methods: This study is a descriptive cross-sectional study conducted using 

SRHNA-SCI validation tool. The study samples included all the married Iranian women 

between the ages of 18 and 55 years, who were suffering from SCI and were registered with 

the Welfare Organization of Tehran. The content validity index of the questionnaire was 0.94 

and its reliability was approved based on a Cronbach's alpha coefficient of 0.913. A total of 78 

questionnaires were collected for the statistical analysis. 

Results: The mean age of the participants was 41.73  8.42 years and the participants were 

mainly high school graduates and holders of diplomas (35.9%), housewives (85.9%) and 

patients with thoracic  injuries (61.5%). The need for increasing the quality of SRH services 

gained the highest score with a mean value of 98.87  2.34% and the other needs included the 

need for social support (98.66 3.03%), the need for the provision of these services by the 

welfare organization (98.04  6.28%), personal needs (98.03  4.59%), the need for improving 

the quality of sexual intercourse (96.58  7.66%), and educational needs (96.83  5.32%). 

Conclusion: The provision of low-quality SRH services is seemingly the most important 

preventive factor, while the devoid of family and community support is the factor influencing 

the promotion of the SRH of women with SRH. Therefore, the attainment of this goal is 

contingent on the cooperation and interaction of different organizations such as the Ministry of 

Health, the municipality, the insurance organization, the welfare organization, and non-

governmental organizations. 

Keywords: spinal cord injuries, reproductive health, sexual health 
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ABSTRACT  

Background: Sexual problems are prevalent problems among women that affect different 

aspects of their lives. Counselling in the early stages can solve many of their problems. 

Therefore, this study aimed to investigate the effect of group counseling based on reality 

therapy on female sexual function. 

Methods: The present clinical trial study with control group was conducted in Arak city in 

2016. A total of 40 women were selected from five health care centers according to the 

inclusion and exclusion criteria and were randomly divided into two groups of experimental 

and control. The experimental group received counseling sessions of reality therapy (8 

sessions, each 90 minutes, twice a week) and the control group received no intervention. Data 

collected included demographics and Larsson Sexual Satisfaction Questionnaire (LSSQ), 

completed before intervention and 4 weeks after the intervention. To analyze the data, SPSS 

23 software and Wilcoxon, Chi-square and independent t-tests were used. 

Results: The mean scores for sexual function in intervention and control groups were 

28.63±2.21 and 27.14±2.58 before the counseling, showing no significant differences between 

the two groups (P=0.5). But after Reality Therapy, the values significantly changed in 

intervention group (30.29±2.92 vs. 27.64±2.58) (P<0.05). 

Conclusion: Counseling based on Reality Therapy was found effective in improving sexual 

function in women. The results of this study can be used in educational programs and health 

services policies and in psychology and counseling clinics. 

Keywords: counseling, reality therapy, sexual function 
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Background: Maternal satisfaction about delivery can affect decision making on delivery 

method. Regardless of the progress in maternal care and facilities in Iran, little has been 

reported about maternal satisfaction about delivery and its influencing factors in Iran. The aim 

of this systematic review was to assess the factors affecting maternal satisfaction with normal 

vaginal delivery in Iranian population. 

Methods: International medical databases, including Web of Science, Scopus, PubMed and 

Embase, as well as national databases, including Science information Database (SID) and 

Magiran were searched till 1st of July 2020. All observational studies including cross-sectional, 

case report, cohort, and descriptive studies and qualitative studies, studies that were conducted 

on pregnant women older than 18 years old or women in the first post-partum year were 

included in this review.  Data extraction was performed using the Data Extraction Form adapted 

from the Cochrane Collaboration. The quality of all studies was assessed by two researchers 

independently using the risk assessment checklist by Cochrane Collaboration.  

Results: A total of 23 articles, including 7 clinical trials, 6 qualitative studies and 10 descriptive 

cross-sectional studies were reviewed in the current study. Non-pharmacological methods for 

pain control, environmental factors and emotional support were identified as influencing 

factors of maternal satisfaction. 

Conclusion: The overall findings of the current study revealed that maternal satisfaction may 

be achieved through inclusion of the mentioned influencing factors in group consultation 

sessions during routine maternal care. 

Keywords: delivery, physiologic, enjoyable experience, pleasurable, experience and 

satisfaction. 
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 بررسی شیوع اختالل مالل پیش از قاعدگی و عوامل مرتبط با آن در دختران 

 1398-1399نوجوان شهر ساری 

 *4، فرزانه باباپور3، جمشید یزدانی چراتی2، ، فروزان الیاسی1زهره شاه حسینی

f.bbp1991@gmail.com  

می باشد که  در آن روابط  (PMS)حالت شدیدی از سندرم پیش از قاعدگی  (PMDD)اختالل مالل پیش از قاعدگی  مقدمه:

با دیگران، کارکرد اجتماعی و فعالیت های شغلی و تحصیلی تحت تاثیر قرار می گیرد. این مطالعه با هدف تعیین شیوع اختالل 

 مالل پیش از قاعدگی و عوامل مرتبط با آن در دختران نوجوان شهر ساری انجام شد.

نفر دانش آموز  900مطالعه ی حاضر از نوع مقطعی و مبتنی بر مدرسه می باشد. شرکت کنندگان این طرح شامل  کار: روش

( مشغول به تحصیل بودند. نمونه گیری 2و  1دختر دبیرستانی )متوسطه دوم( بود که در شش دبیرستان در شهر ساری )ناحیه 

، چک PSSTا استفاده از پرسشنامه ی  غربالگری سندرم پیش از قاعدگی به صورت سرشماری انجام شد. جمع آوری داده ها ب

 PSSTاجتماعی، و فرم تاریخچه ی قاعدگی انجام شد. تشخیص اختالل مالل پیش از قاعدگی با استفاده از ابزار -لیست جمعیتی

 تجزیه و تحلیل شدند. SPSS-20انجام شد. داده ها با استفاده از نرم افزار 

16.5ین سن شرکت کنندگان در مطالعه میانگ نتایج: ± نفر شرکت کننده پرسشنامه ها را تکمیل  900سال بود. تمامی  0.5

را دارا بودند. شایع ترین عالمت  PMDDمعیارهای تشخیص  PSST( طبق پرسشنامه ی %12.3نفر ) 111کردند که از این میان 

تداخل در ارتباط با "اختالل عملکردی، در حوزه ، و شایع ترین (%93.2) "عصبانیت و تحریک پذیری"گزارش شده 

 ;(OR=1.45 95% CI:1.06-1.99)با دیسمنوره  PMDD( گزارش شد. ارتباط آماری معناداری میان بروز %60.3)"خانواده

(P=0.02)و افزایش وزن ، (OR=1.56  95% CI:1.14-1.56); (P=0,005)  .مشاهده شد 

به نوعی با سبک زندگی نوجوانان در ارتباط می باشد.  PMDDه عوامل خطر مرتبط با بر اساس نتایج این مطالع نتیجه گیری:

به نظر می رسد با اصالح شیوه ی زندگی مانند داشتن فعالیت فیزیکی و تغذیه مناسب می توان تا حدودی این اختالل را کنترل 

 نمود.

 ، نوجوانPMDDاختالل مالل پیش از قاعدگی،  کلیدواژه:
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Abstract 

Background:Adolescents need to services that improve their physiological, cognitive, 

emotional, and social alteration into adulthood. Since the adolescent health needs have 

identified, the focus of service delivery has mainly been on access to sexual health care 

assistance, including the HIV issue.This systematic review aims to assess the Perceived 

Barriers and Facilitators of Adolescent Friendly Health Services in the world because Teens 

are considered as a positive force for the present and future of a community 

Methods:All qualitative studies from 2000-2019have been considered in this review,are 

included in the study. The searched databases include Cochrane Central Register, 

MEDLINE,Google scholar, EMBASE, ProQuest, Scopus,WOS, CINAHL and using the Ovid 

platform. all gender and ethnic groups, adolescents between10 to19 years that received health 

services¸ their family and health care providers. Selected studies will be critically appraised by 

two independent reviewers using the JBI Critical Appraisal Checklist for Qualitative Research. 

Qualitative data will be extracted from papers included in the review using the standardized 

data extraction tool from JBI SUMARI by two independent reviewers. Qualitative research 

findings will, where possible, be integrated by using JBI SUMARI and the meta-aggregation 

approach and the final synthesized findings will be graded according to the ConQual approach 

for establishing confidence in the output of qualitative research synthesis and illustrated in a 

Summary of Findings 

Discussion: This systematic review addresses Perceived Barrier and Facilitators of Adolescent 

Friendly Health Services in the world. Developing and extension of young persons' demands 

is a concern for all societies. the results of this study can help us to discover barriers and 

providers of Adolescent Friendly Health Services and by removing barriers and strengthening 

facilitators, we will promote the possibility of adolescents accessing to adolescent friendly 

health services 

Systematic review registration: Prospero Registration Number: CRD42019119229             .

Keywords: Reproductive Health Services, Adolescent, ¸ barriersAccess, Facility 
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Abstract  

Introduction: Respectful maternity care by health care providers includes three dimensions of 

quality of care, safety, and observance of maternal rights in order to have a positive childbirth 

experience for mother. The aim of this study was to determine the status of the pregnant 

mother's respect and its associated factors in the mothers hospitalized in Besat Hospital of 

Sanandaj in 2019. 

Materials and Methods: This cross-sectional, correlational study design was performed on 

the postpartum ward of Besat hospital in Sanandaj from January to May 2019. The study 

population consisted of all postpartum women who met the inclusion criteria. The sample size 

was estimated to be 345 individuals. Data were collected using a four-part questionnaire 

including demographic profile (7 questions), midwifery profile (12 questions), delivery 

characteristics (15 questions), and the Mothers on Respect (MOR) index (14 questions). After 

finishing the sampling, the data were analyzed using SPSS 20 software. Descriptive statistics, 

T-test, analysis of variance and covariance, and correlation coefficient were used. 

Results: The results of this study indicated an average total respect score of 64.4 ± 9.6 and it 

was medium. The results also showed that there was a statistically significant correlation 

between respectful maternity care with income (P <0.018), type of health insurance (P <0.046), 

childbirth method (P <0.02), responsible for birth (P <0.014), and breathing techniques for pain 

relief during childbirth (P <0.034). 

Conclusion: This study showed that respectful maternity care has a direct relationship between 

respectful maternity care and childbirth method, responsible for birth, and breathing techniques 

during labor and childbirth. 

Keywords: Maternal Respect, Pregnancy, Quality of Care, Safety, Observance of maternal 

rights. 
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Abstract 

Infertility is one of the individual and social problems that can exposes affected people to the 

various psychological and social pressures. The present study has done in order to regognizing 

the role of alexithymia, spiritual health, sexual satisfaction due to the mediatating role of 

perceived infertility stigma and feeling loneliness in predicting health-related quality of life in 

women with infertility. Statistical population of the present study consisted of infertile women 

in Tehran in 1399. From the patients, 250 people were selected by convenience sampling 

method. The research instruments included standard questionnaire including standard 

questionnaires of quality of life relate to weber (1992), Toronto alexithymia (1992), Gaur and 

Sharma's spiritual health (2014), Larson sexual satisfaction (1988), Fu's perceived stigma 

infertility (2014) and Ditommasso social and emotional loneliness scale for adults (2004). Data 

analysis was perfprmed by using spss23 and SmartPLS softwares.Based on findings, the results 

showed that 8.5 percent of changes in health-related quality of life due to changes in variables 

of alexithymia (mood dysphoria), spiritual health and sexual satisfaction that all of these 

variables have significant effect on health-related quality of life (p<0.001). The results showed 

that the role of perceived infertility stigma and feeling loneliness are minor mediating, it means 

that alexithymia, spiritual health and sexual satisfaction can effect both directly and indirectly 

on health-related quality of life (through perceived infertility stigma and feeling loneliness) 

(P<0.001). Based on finding perceived infertility stigma and feeling loneliness as a mediator it 

can directly and indirectly involved in the relation between alexithymia, spiritual health and 

sexual satisfaction with health-related quality of life in women with infertility.  

Keywords: alexithymia, spiritual health, sexual satisfaction, perceived stigma infertility, 

health-related quality of life  
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 چکیده

حاملگی های پرخطر یکی از علتهای مهم مرگ ومیر و موربیدیتی  در دوران بارداری می باشد . ارزیابی ها نشان می مقدمه : 

 مراقبتهای و مداخالت بسا چه موقعیت این در سالمت مادران با حاملگی پرخطر بر پیامد حاملگی تاثیر گذار می باشد ودهد 

 و کمک به بیشتر نیاز آنها دوران این طی در دیگر سوی از نباشد، کافی آنها بیماری اداره برای درمانی مراکز در شده ارائه

 اهکاریر تواند می سالمت، ارتقا رویکرد با منزل در ها مراقبت از بخشی ارائه لذا کنند، می پیدا سالمت دهندگان ارائه از راهنمایی

وین بنابر این مطالعه با هدف تد ها باشد ، مراقبت کیفیت افزایش و ها بارداری این از ناشی ناتال پره مطلوب نتایج بهبود برای

 مبتنی بر نیاز مادران با حاملگی پرخطر انجام گرفت .برنامه جامعه مراقبت در منزل در جهت ارتقا سالمت 

در این پژوهش ترکیبی متوالی اکتشافی ابتدا با رویکرد تحقیق کیفی مادران با حاملگی پرخطر و ارائه دهندگان و روش ها : 

عمیق جمع آوری ، سیاستگزاران خدمات مراقبت مادران بطور هدفمند انتخاب شدند . داده ها با مصاحبه نیمه ساختار یافته 

مکتوب و تحلیل گردید ونیازهای مراقبتی مادران باردار با حاملگی پرخطر تبیین گردید . با ادغام نتایج مطالعه کیفی و مرور 

متون و راهنماهای موجود ، پیش نویس برنامه جامع طراحی شد  و  سپس با  تکنیک دو مرحله ای  دلفی و تشکیل پنل 

 مه نهایی جامع مراقبت در منزل تدوین گردید .متخصصین ارزیابی و برنا

 مایتی،ح نیازهای روانشناختی، نیازهای شامل که اصلی طبقه هفتتجزیه و تحلیل نتایج حاصل از مطالعه نشان داد یافته ها : 

 تأمین متولی بودن نامشخص ها،خانواده بین منزل در مراقبت مقبولیت عدم قانونی، و امنیتی هایچالش آموزشی، نیازهای

خالصه می شود . بر اساس همین  منزل در مادران مراقبت ارائه برای سالمت سیستم آمادگی عدم منزل، در مراقبت هایهزینه

 و هتجزی بر مبتنی و راهبردی نگاهی با برنامه ساختار اول بخشنیازها برنامه جامع مراقبت در منزل در دو بخش اصلی  شامل 

 تدوین گردید  مراقبت فرایند و افراد وظایف شرح و نقش شامل برنامه دوم بخش و ذینفعان تحلیل

از آن جا که  عالوه بر مراقبتهای معمول ، مراقبت در منزل به عنوان خدمات تکمیل کننده مراقبت های مداوم بیشتری بحث: 

 در مراقبت دریافت راه سر بر چالشهایرا می تواند  به انان ارائه می نماید .  مراقبت در منزل جهت مادران با حاملگی پرخطر 

 توجه جلب بنابراین بگیرند نظر در جامعه بافت در را الزم تمهیدات برنامه اجرای از قبل سیاستگزاران باید که دارد وجود منزل

 ودبهب و مادران سالمت ارتقا راهکارهای از یکی عنوان به منزل در مراقبت گرفتن نظر در برای سالمت سیاستگزاران و مدیران

 .است ضروری پرخطر، های بارداری نتایج

 : مراقبت در منزل ، حاملگی پرخطر ، برنامه جامع مراقبت واژگان کلیدی 

 

 ده پرستاری مامایی ، گروه ماماییدکترای تخصصی بهداشت باروری ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،دانشک -1
 دانشیار بهداشت باروری ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  -2
 ، دکتری مدیریت و ارتقا سالمت ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  -3
 دکترای تخصصی بهداشت باروری ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  -4
 دکترای تخصصی  بهداشت باروری ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -5
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Abstract 

Introduction: Women’s childbirth experience is an outcome indicator for evaluating maternity 

care. This study evaluated the psychometric properties of the Persian version of the Childbirth 

Experience Questionnaire (P-CEQ). 

Methods: The study recruited two hundred and fifty primiparous postpartum women in the 1-

3 months following birth from one private and three public hospitals in Mazandaran province, 

Iran. First, face validity and content validity were evaluated. Moreover, confirmatory factor 

analysis (CFA) was conducted, and discriminant validity was assessed by applying the known-

groups method. Intraclass correlation coefficient (ICC) was measured to confirm the stability 

and Cronbach’s alpha to confirm the internal consistency.  

Results: CFA also confirmed the values of fit indices (RMSEA = 0.05, SRMSR = 0.06, CFI 

>0.93, χ2/df = 1.80). ICC was 0.88 and Cronbach’s alpha for all items was 0.85. Furthermore, 

discriminant validity of the P-CEQ was approved given that it effectively differentiated women 

whose stay in the labor unit exceeded twelve hours from those with a shorter stay. 

Conclusion: The P-CEQ questionnaire is a valid and reliable tool for assessing childbirth 

experiences. It is an easy-to-use questionnaire that can be used for evaluating quality of care in 

terms of women’s childbirth experience. It can be used in maternity services that aim to 

improve quality of care during labor and childbirth. 

Keywords: Childbirth, Experience, Questionnaire, Psychometric, Iran 
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Introduction 

Cesarean section is one of the most common surgical procedures around the world. 

Management of cesarean section side effects, including pain, hematoma, delayed wound 

healing, is of particular importance in maintaining maternal health and ability to care for the 

baby. The tendency to use complementary medicine strategies is on the rise because of the easy 

treatment with low side effects.The purpose of this study was to systematically review the 

efficacy and safety of clinical trials performed in Iran and worldwide on the effect of 

complementary medicine on pain relief and wound healing after cesarean section 

Method : The search process was carried out on national databases of SID, Iran Medex and 

Magiran and international databases of Pub Med, Scopus, Medline, Science direct and 

Cochrane library using keywords of cesarean, pain, wound healing, treatment, herbal, herbal 

extract, Herbal medicine, acupressure, massage, complementary medicine, alternative 

medicine and their Persian equivalent and all possible combinations, from inception until 

February 2020. The Jadad scale was used to assess the quality of the searched articles. 

According to these criteria, the articles with a score of 3 or more were enrolled in the study. 

Results : Finally, 28 clinical trials (with a sample size of 3245) scored 3 or more on the Jadad 

scale were included into the analysis. This article reviewed 13 articles on medicinal herbs, 4 

articles on massage, 1 article on reflexology, 2 articles on acupressure.  

Conclusion : According to the present review, the use of medicinal herbs was the most 

common method of complementary medicine in pain relief and wound healing after cesarean 

section. 

Keywords: wound, cesarean, pain, complementary, medicine 

 

 

 

 

 

 

 

 
1- MSc of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, 

Iran.    

2-  Assistant Professor in Reproductive Health, Nursing and Midwifery Care Research Center, Mashhad 

University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.  

3-Assistant Professor, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, 

Iran. 

4- Pharmacological Research Center of Medicinal Plants, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, 

Iran. 

 MSc of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences,  

Mashhad, Iran 



 

 

 

Resilience in women with primary ovarian insufficiency: 

A Qualitative Study 

 

Somayeh Moukhah1*, Zahra Behboodi-Moghadam1, Behzad Ghorbani2, Simin Zafardoust2 

 

Abstract 

Background: Premature ovarian insufficiency (POI) is a condition associated that affects 

approximately 3.7% of women under the age of 40. For the POI patient, this is one of the most 

dramatic problems. The afflicted women face both physical complications and various 

psychosocial problems capable of reducing their quality of life. The present study aimed to 

investigate the way Iranian women coped with the disease.  

Methods: This was a qualitative study using in-depth semi-structured interviews with 16 

women with primary ovarian insufficiency selected via purposive sampling method. The data 

from interviews were then analyzed using content analysis method. 

 Findings: Four sub categories emerged for the way Iranian women with primary ovarian 

insufficiency confronted the disease: adaptation and overcoming problems, self-management 

skills, striving for health and spirituality. 

Conclusion: There is a strong need to provide these women with effective and supportive 

relationships, as well as accurate information and consultation services. Moreover, creating 

workshops for accurate information provision and forming virtual support groups helps them 

get adapted and self-management.  

Keywords: Resilience, Primary ovarian insufficiency, Qualitative evaluation 
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Abstract 
BACKGROUND: Following the announcement of the WHO on 30 January 2020 of COVID-

19 as a global and emergency state of international health emergency; posing a serious threat 

to the physical health and lives of individuals transmitted through respiratory droplets and close 

contact. The virus causes respiratory symptoms and damages to other organs, sometimes 

leading  to death in case of exacerbation of symptoms. This study was conducted with the 

purpose of reviewing the epidemiology, prevention and control strategies of Covid-19 

coronavirus in Iran. 

METHODS: In the present review study, the articles indexing in the Persian and Latin 

databases of SID, Magiran, Pubmed, Scopus, Scholar, Web Of Science, Embase, Med Rxiv, 

and WHO were examined based on MESH keywords. Finally, 38 articles, 5 protocols and 

reports were reviewed. 

RESULTS: According to the report of the WHO on July 22, 2020, 14765256 people 

worldwide have been infected and 612054 people have died of this virus. Moreover, in Iran, 

according to the WHO report, 278,827 people were infected and 14,634 people died of the 

virus untill July 22, 2020. Respiratory droplets are the main way of transmission and it can also 

be transmitted through close contact. According to research, 51% of patients with chronic 

disease show symptoms such as fever (83%), cough (82%), shortness of breath (31%), muscle 

pain (11%), fatigue (9%), headache (8%), sore throat (5%), had rhinorrhea (4%), chest pain 

(2%), diarrhea (2%) and nausea and vomiting (1%). There is currently no specific antiviral 

treatment or vaccine for SARS-COV2, and clinical treatment for COVID-19 has so far been 

limited to prophylaxis and palliative care. Quarantine alone is not enough to prevent the spread 

of COVID-19. Basic health measurements to prevent the spread of the disease include frequent 

hand washing and the use of personal protective equipment such as masks. 

CONCLUSION: Extensive research can be the key to solve the existing challenges in the 

prevention, control, diagnosis and treatment of the disease. The best ways to fight the new 

Crona  disease include  educating the people, providing accurate information, providing 

personal protective equipment, cancelling meetings and emphasizing citizens homeliving and 

regular hand washing, observing social distancing, and finally identifying suspicious cases and 

quarantine. 

KEYWORDS: COVID-19, SARS-CoV-2, Prevention, Prevalence, Control 
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Abstract  

Background: COVID-19 has raised many concerns about the possible side effects of 

pregnancy. There is currently no conclusive evidence of the vertical transmission of Covid-19. 

This Systematic Review and Meta-Analysis investigated neonatal outcomes among pregnant 

women with Covid-19. 

Methods: we used international databases such as PubMed, Web of Science, MEDLINE, 

ProQuest, Scopus and Google Scholar to conduct a systematic search for all articles concerning 

the neonatal outcomes in mothers with Covid-19. The Cochran's Q-test and I2 statistic were 

applied to assess heterogeneity, a random-effects model was used to estimate the pooled 

estimate of mean, and a meta-regression method was utilized to investigate the factors affecting 

heterogeneity between studies. 

Results: Of 1132 Studies, 23 studies were included in the analysis (sample size: 749 sample 

size for neonates and 820 for mothers). Most of these studies (n = 13) were conducted in the 

China. The pooled estimate for mean of birth weight, Apgar score in minute 1 and minute 5 

was 3084.97 g (95% CI: 2993.66–3176.29), 8.76 (95% CI: 8.27 to 9.25) and 9.44 (95% CI: 

9.18 to 9.70); respectively. Also the pooled prevalence of premature birth, shortness of breath 

and neonatal death was 17.80% (95% CI: 12.47 to 23.13), 8.43% (95% CI: 4.50 to 12.37) and 

7.73% (95% CI: 2.00 to 13.47); respectively. According to the results of meta-regression, 

mother’s age, mother’s disease duration and sample size had no significant effect on 

heterogeneity between studies (p-value all of them was >0.05). Finally the 15 studies (65.22%) 

reported that vertical transmission did not happen. 

Conclusion: Infection of the Covid-19 can have negative outcomes for  the newborn. Despite 

the positive test of neonates, the vertical transmission of Covid-19 from the infected mother to 

the fetus has not yet been conclusively proven and further research is needed. 

Keywords: COVID-19, neonatal outcome, Perinatal outcome, Pregnant women 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-School of Nursing and Midwifery, Jiroft University of Medical Sciences, Jirof,Iran 

2-Department of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Tehran Medical Science, Islamic Azad 

University, Tehran, Iran. 

3-Assistant Professor, Alborz University of Medical Sciences, Karaj, Iran. 

 

mailto:abdi@sbmu.ac.ir


 

 

 دیدگاه اساتید آموزش بالینیمهمترین علل بروز خطاهای بالینی دانشجویان مامایی از 

 4، مریم دافعی 3، شهناز مجاهد2و1لیال اسدی
l_asadi66@yahoo.com 

 

 چکیده:

 می پیدا بیشتری اهمیت نیز روز به روز و بوده توجه مورد همواره پزشکی علوم در آموزش کیفیت ارتقای مسأله :زمینه و اهداف

در این راستا شناسایی مهمترین علل بروز خطاهای بالینی دانشجویان مامایی و برنامه ریزی جهت مدیریت خطا بسیار مهم  د.کن

مهمترین علل بروز خطاهای بالینی دانشجویان مامایی  از دیدگاه اساتید آموزش بالینی  لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی است. 

 است. 

و با تاییدیه مرکز ملی تحقیقات راهبردی  ستفاده از روشهای اجماع محور بر اساس تکنیک دلفیبا ا مطالعه حاضر :بررسیروش 

آموزش پزشکی کشور در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد انجام گرفت. انتخاب متخصصین در مطالعه حاضر به صورت 

ضای هیات علمی وغیرهیات علمی صورت گرفت. نفر از متخصصین شامل اع 21هدفمند صورت گرفت و اشباع داده ها با حضور  

پژوهشگران پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و نظرسنجی از افراد صاحب نظر به تهیه و تنظیم پرسشنامه ابتدایی طرح دلفی 

عالم ابا موضوعیت خطاهای بالینی در مامایی پرداختند. سپس پرسشنامه ابتدایی در خدمت مشارکت کنندگان قرار گرفت تا به 

شنامه های پرسها و گویهدرصد توافق با حیطهنظر در رابطه با  مهمترین علل بروز خطاهای بالینی دانشجویان مامایی بپردازند. 

استفاده  spss-18تجزیه و تحلیل با روش های آماری توصیفی و نرم افزار  . لحاظ شددرصد و بیشتر  75تا رسیدن به اجماع 

  شد.

ر اساس سه حیطه مراقبت های پیش از بارداری، بارداری و زایمان بیان شد که مهمترین علل بروز خطاها در نتایج ب یافته ها:

تسلط در ارائه مشاوره  عدم، موارد پرخطر و ارجاع به موقع صیعدم تسلط در تشخحیطه مراقبت های پیش از بارداری شامل 

عدم تسلط در اندازه ی بود. در حیطه مراقبت های بارداری شامل از باردار یریشگیزمان مناسب قطع روش پ نییو تع حیصح

دم ناکامل شرح حال و ع اخذ، نیسالمت جن یابیو ارز کالینیگزاراشات پاراکل حیصح ریتفس عدم، یاتیعالئم ح حیصح یریگ

ود. در ب یو شکم ینلگ یعلل دردها  یافتراق صیدر تشخ یناتوان، یاختالالت دوران باردار صیدر تشخ یدیتوجه به نکات کل

یی، و عوارض، مداخالت و مخاطرات دارو بریل نیح یمصرف یکامل با داروها ییعدم آشناحیطه مراقبت های زایمانی شامل 

 یها ترسسیو د زیمخاطره آم یها تیوضع صیو عدم تشخ نینادرست نوار قلب جن ریتفس، بریل یاصول ریو غ  حیرصحیغ یالقا

در هنگام اتمام زمان  مارانیو تحول ب لیاصول تحو تیرعا عدم، کامل قهیدق کیبه مدت  نیسمع قلب جن عدمی، نیجن

 یی بود.ماما یتسلط در ارائه مراقبت در اورژانس ها عدمی، کارآموز

با توجه به اهمیت آموزش اصول صحیح ایمنی بیمار به دانشجویان در حرفه مامایی و ارتقا آموزش در این رشته،  :نتیجه گیری

نظر می رسد نیاز به توجه به مهمترین علل بروز خطاهای بالینی و برنامه ریزی آموزشی جهت رفع مشکالت آموزش بالینی به 

 می باشد.

 خطا، ایمنی، مامایی، آموزش، عللواژه های کلیدی: 

کارشناس ارشد مامایی قانونی، مربی آموزشی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید -1
 صدوقی یزد

 دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت باروری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -2
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Association between dietary satisfaction and depression,  

anxiety and stress in obese and overweight patients  

during the coronavirus pandemic 

 

Fatemeh Moradi1, Javad Heshmati 2, Elnaz Daneshzad 3, Ali Ahmadi 4, Tina Jafari5, Emma  

Persad6, Siavash Fazelian 7 

f.moradi224@gmail.com 

Abstract: 

Background and Aim: The COVID-19 pandemic and ensuing quarantine has negative mental 

health implications. Obese and overweight women are at a higher risk of developing 

depression, anxiety, and stress. Diet satisfaction (D-Sat) is important for the weight loss and 

mental health status of these patients during the pandemic. The aim of this study was to evaluate 

the association between D-Sat and depression, anxiety and stress in obese patients during the 

coronavirus pandemic. 

Methods: A cross-sectional study in 228 obese and overweight women on a weight loss diet 

was conducted through use of a questionnaire. General characteristics, anthropometric indices, 

D-Sat and mental status were assessed in these patients. 

Results: The greatest weight loss (WL) and waist circumference (WC) change was associated 

with the highest tertile of the D-Sat score in the first four months of the coronavirus pandemic 

(P < 0.05).  Participants with the highest tertile of all D-sat scores compared to those with the 

lowest had an 85% risk of depression. The highest tertile was also associated with increased 

odds of anxiety (OR: 0.32 95%CI: 0.14; 0.68 and OR: 0.77, 95%CI: (0.34; 1.71), respectively. 

The adjusted odds of stress score was negatively associated to the highest tertile of the D-Sat 

score (OR: 0.31 95% CI: 0.12, 0.81 and OR: 0.09, 95%CI: (0.03, 0.23), respectively. (WL) was 

inversely related to stress (P < 0.05). Participants with higher WL and WC reduction had fewer 

depressive symptoms (P < 0.05). Sleep time and family income was associated with obesity. 

Conclusion: D-Sat and positive personal and family dynamics can improve the mental status 

of obese and overweight patients during quarantine. 

Keywords: Diet Satisfaction Questionnaire, COVID-19, weight loss, mental status 
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The effect of music on fetal movements and maternal  

anxietyduring the Non-stress test 
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Midwifer.Fathi@Gmail.com 

 

Abstract 

Introduction: The most common test to assess fetal health is the NST or Non-stress test. 

Following fetal movement, Acceleration of heart rate occur and the NST becomes reactive. 

This study was performed to determine the effect of music on fetal movements and maternal 

anxiety during the Non-stress test. 

Methods: The present study was conducted as a three-blind randomized clinical trial in Asali 

Educational and Medical Center in Khorramabad in 2019. 60 eligible pregnant women entered 

the study voluntarily and randomly with a complaint of reduced fetal movements. In the 

intervention group, music was played for 20 minutes during the Non-stress test using a headset, 

and in the control group, the Non-stress test was performed under the same normal conditions 

without playing music. Maternal anxiety was assessed before and after NST using the 

Spielberger Anxiety questionnaire. Finally, the number of fetal movements was evaluated and 

the final interpretation of NST was performed. Data analysis was performed with SPSS 

software version 21 and independent t-test, chi-square, analysis of variance, Fisher's exact test. 

Results: In the intervention group, the mean number of fetal movements and the number of 

fetal heart rate accelerations were significantly higher than the control group (p<0.01(. Also, 

the time to achieve reactive NST in the intervention group was less than the control group 

(p<0.01(.the level of anxiety in the mothers of the intervention group was significantly (p<0.01( 

lower than the control group. 

Conclusion: Listening to music improves fetal movements and reacts to the NST. 

Keywords: music, fetal movement, anxiety, Non-stress test. 
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( و گنادوتروپین کوریونی IDA)Aبررسی ارتباط سطح سرمی اینهیبین دیمری 

 ( با دیابت بارداریHCGانسان)

 *2، دکتر نورالسادات کریمان1اعظم امیریان

a.amirian93@gmail.com 

 و نوزادی است. دیابت بارداری شایع ترین اختالل متابولیک دوران بارداری همراه با عوارض متعدد مادری، جنینی مقدمه:

بنابراین این مطالعه با هدف تعیین ارتباط سطح سرمی  .تشخیص زودهنگام و درمان به موقع باعث کاهش این عوارض می شود

 (  با دیابت  بارداری انجام شد.HCG)( و گنادوتروپین کوریونی انسانIDA)Aاینهیبین دیمری 

زن باردار مراجعه کننده به بیمارستان های مهدیه و طالقانی  180برروی  1396-97این مطالعه مورد شاهدی در سالهای  متد:

نفر با بارداری سالم در گروه شاهد مورد بررسی قرار  120نفر مبتال به دیابت بارداری در گروه مورد و  60شهر تهران انجام شد. 

بارداری اندازه گیری شده بود و دیابت بارداری با انجام تست تحمل گلوکز خوراکی  14-17 در هفته HCGو  IDAگرفتند. میزان 

های و آزمون 20نسخه  SPSSبارداری بررسی شد. نمونه گیری در دسترس بود. با نرم افزار  24-28گرم گلوکز در هفته  75با 

دار در معنی 05/0کمتر از  p میزانتجزیه و تحلیل داده ها انجام شد.  تی مستقل، من ویتنی، کای دو و رگرسیون لوجستیک

 نظر گرفته شد.

و همچنین میانگین و  MOM 09/1±49/0و در گروه شاهد  27/1±75/0درگروه مورد  IDA میانگین و انحراف معیار نتایج:

در گروه مورد  HCGو  IDAبود. میزان  MOM 12/1±63/0و در گروه شاهد  30/1±63/0درگروه مورد  HCGانحراف معیار 

 (.=P 038/0و  =P 003/0)داری بیشتر از گروه شاهد بودند به طور معنی

می توانند به عنوان عوامل خطر احتمالی برای شناسایی دیابت بارداری در  HCGو  IDAافزایش سطح سرمی  نتیجه گیری:

 اوایل سه ماهه دوم مطرح شوند تا با شناسایی زنان پر خطر بتوان اقدامات الزم جهت کاهش عوارض آن انجام داد.

 ، گنادوتروپین کوریونی انسان Aاینهیبین دیمری دیابت بارداری،  واژه های کلیدی:
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Eastern countries: risk genotypes in Middle-and its high HPV 
a meta-analysis 
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Background: HPV is the main cause of cervical cancer. Determining the geographic 

distribution of HPV genotypes is a major step in the implementation of cervical cancer 

screening. This study aimed to evaluate the prevalence of HPV and its high-risk genotypes in 

Middle Eastern countries.  

Materials & methods: MEDLINE, ISI Web of Science, PubMed, EMBASE, Scopus and 

ProQuest were searched from 2005 to 2019. The quality of the studies was determined by 

Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology checklist. 

Fixed/random effects models were conducted to estimate the pooled prevalence.  

Results: The pooled prevalence of HPV was 12.3 and 5.2%. The prevalence of HPV in Africa 

(22%) was higher than that in Eurasia (8.3%) and Asia (12.6%). The prevalence of HPV was 

14.4, 8.3, 22 and 10.2% in Iran, Turkey, Egypt and Arab countries, respectively. The 

prevalence of high-risk-HPV in the above-mentioned countries was 6.5, 6.2, 6.5 and 3.7%.  

Conclusion: Prevalence of HPV was increased in the Middle East. This highlights the need for 

public education, screening and vaccination programs. 

Keywords:human papillomavirus,Middle East,prevalence,women 
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 آیا دانشجویان مامایی با هوش هیجانی باال، نگرش بهتری نسبت به 
 (1397رشته تحصیلی و آینده شغلی خود دارند؟ )مطالعه مقطعی، سال 

 ،  1، فاطمه سادات رهنمايي1، الهام احمدپور كيواني2، دكتر نورالسادات كريمان*1مهتا عباسي فشمي
 3مليحه نصيري

abbasi.mw.92@gmail.com  

های مهم سالمت است و نوع نگرش دانشجویان مامایی نسبت به رشته خود یکی از معیارهای مهم رشته مامایی از حوزه مقدمه:

موفقیت در این رشته و تالش برای بهبود آینده مامایی است. این مطالعه با هدف بررسی نگرش دانشجویان مامایی نسبت به 

 ذار بر آن انجام شد.شان و عوامل تاثیرگرشته تحصیلی و آینده شغلی

نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی  230مقطعی و با مشارکت _به صورت توصیفی 1397این مطالعه، در سال روش بررسی: 

پرسشنامه اطالعات  3ها به کمک؛ های علوم پزشکی شهر تهران)دولتی و آزاد( انجام گرفت. دادهمامایی در دانشگاه

ها توسط نرم افزار آوری شد. آنالیز آماری دادهیلی و آینده شغلی و هوش هیجانی، جمعشناسی، نگرش به رشته تحصمعیتج

SPSS  ( انجام گرفت.16)نسخه 

نسبت به آینده شغلی این رشته نگرش  %5/15از دانشجویان مامایی نسبت به رشته خود و  %25نتایج نشان داد، تنها  ها:یافته

از آنها در حیطه خودآگاهی بیشترین نمره  %70هیجانی متوسطی داشتند و حدود  (هوش%59مثبتی دارند. غالب دانشجویان )

را کسب کردند. همچنین بین نمره باالتر هوش هیجانی و زیرگروه خودمدیریتی، با نگرش مثبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی 

تر نگرش دانشجویان به رشته مامایی منفیهای تحصیل و میزان تحصیالت همسر، عالوه با افزایش سالهمبستگی وجود داشت. به

ی با های تحصیل در رشته مامایمیشد. در زمینه نگرش به آینده شغلی نیز، افزایش میانگین معدل دبیرستان و باالرفتن سال

 سوق نگرش به سمت منفی همراه بود. 

ها مندند، اما وجود برخی سیاستگذارین عالقهبا وجود اینکه اکثر دانشجویان مامایی، به این رشته و اشتغال در آنتیجه گیری: 

است. با توجه به نقش خطیر ماما در عرصه سالمت و ضرورت وجود انگیزش در انگیزگی آنان شدهو تصمیمات غلط، سبب بی

هد شاها در حوزه کالن سیاست های هوش هیجانی در دانشجویان و تغییرعملکرد حال و آینده دانشجو، میتوان با تقویت مهارت

 بهبود انگیزش در ماماهای جوان باشیم.

 هوش هیجانی، نگرش، رشته تحصیلی، آینده شغلی، ماماییواژگان کلیدی: 

 

 

 

 

 

 

 

 كارشناسي ارشد مامايي، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران-1
استاديار گروه مامايي و بهداشت باروري، مركز تحقيقات مامايي و بهداشت باروري، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه  - 2

 علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران.
 استاديار گروه آمار زيستي، دانشكده پيراپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران -3



   

Pre- and during- labour predictors of dystocia and low birth 

satisfaction in active phase of labour: a case-control study 
 

Jila Nahaee1, Sakineh Mohammad-Alizadeh-Charandabi2, Fatemeh Abbas-Alizadeh3, Colin 

R. Martin4, J. Hollins Martin5, Mojgan Mirghafourvand6, Hadi Hassankhani7  

jnahaee@yahoo.com 

Abstract 

Introduction : Labour dystocia (LD) is associated with maternal and foeto-neonatal 

complications.On the other hand maternal childbirth dissatisfaction has short- and long-term 

negative effects on the mothers’ health and life. This study aimed to identify the predictive 

factors of LD and low birth satisfaction to help formulate more effective intervention strategies 

for prevention and management of LD and low birth satisfaction. 

Methods : In this case-control study, 350 women with and 350 women without LD were 

compared. Then we investigated all these participants for birth satisfaction. The participants 

were in active labor, had singleton pregnancy, live foetus with a cephalic presentation, 

gestational age of 37+ 0–41+ 6 weeks, and were hospitalized for vaginal birth in two teaching 

hospitals in Tabriz, Iran. Woman characteristics, anxiety status (using the Spielberger 

Inventory), and woman dehydration were collected at cervical dilatation between 4 and 6 cm 

(before dystocia detection)  and Iranian (Persian) birth satisfaction scale-revised was applied 

12–24 h after birth. The multivariate logistic regression and multiple linear regression were 

used to determine the predictors. 

Results : The predictors of LD were severe and moderate anxiety, woman dehydration, 

woman’s height < 160 cm and woman age of 16–20 y. predictors of low birth satisfaction score 

were severe and moderate anxiety, labour dystocia, insufficient support by staff, vaginal birth 

with episiotomy and tear, emergency cesarean section, labour induction and labour 

augmentation with oxytocin, and woman dehydration, being primiparous, sexual and emotional 

violence during pregnancy, gestational age of 400–416, preference for cesarean section, no 

attendance at pregnancy classes, and insufficient household income.  

Conclusion : The controllable predictors, such as woman anxiety, dehydration, medical 

interventions and insufficient support from medical staff during labour were strongly 

associated with the risk of LD and low birth satisfaction. Therefore, it seems that responding 

to woman physical, psychological, and supportive needs during labour can play significant 

role.  

Keywords: Childbirth; Labour dystocia; Satisfaction; Risk factor; Predictor 

 

 
1-Students’ Research Committee, Faculty of Nursing and Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences, 

Tabriz, Iran 

2-Social Determinants of Health Research Center, Department of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, 

Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran 

3-Women’s Reproductive Health Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran; 

4-Institute for Clinical and Applied Health Research (ICAHR), University of Hull, UK 

5-School of Health, Edinburgh Napier University, Edinburgh, UK;  

6-Department of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences, 

 Tabriz, Iran 

7 -Department of Medical and Surgical Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Tabriz  

University of Medical Sciences, Tabriz, Iran. 

 



  

 

 در زنان نخست زا: یبرو طول مدت ل یمانبر تجربه ترس از زا یپنوتیزمه-خود یرتاث

 شده یتصادف ینیبال ییکارآزما
 ،  5 ، مهناز برومند رضازاده  4یت عاف یحه، مل3 یفتح ی، مهد 2*یمراد یم، مر 1منش یکمال بتول

 6 یشاکر یمحمد تق

B.kamalimanesh@gmail.com 

 مانیکاهش ترس زا یبرا یراهکار یافتنو سخت شود.  یطوالن یبرمانند ل یمنجر به عوارض تواندیم یمانترس زا و هدف: ینهزم 

است. با توجه به مطالعات محدود  یپنوتیزمکاهش ترس، ه یهااز اهداف دستورالعمل ترویج زایمان طبیعی است. از جمله روش

زا تدر زنان نخس یبرو طول مدت ل یمانبر تجربه ترس از زا یپنوتیزمه-خود یرتأث یینمطالعه با هدف تع ینا یض،و ضد و نق

 انجام شد.

مشهد  ینام البن یمارستانمادر باردار در ب 63 یدر دسترس بر رو یریحاضر به روش نمونه گ ینیبال ییکارآزما و روش ها: مواد

 4شده  یورود، افراد به روش بلوک بند یارهایمع ینامه آگاهانه کتبی از زنان دارا یتانجام شد. پس از اخذ رضا 1398در سال 

و زایمان و گروه  یداربار ینروت ینفر( قرار گرفتند. گروه کنترل تنها مراقبت ها 33( و کنترل )فرن 30تایی در دو گروه مداخله )

ضبط شده  یصوت یلفا ینکرده و به تمر یافتدر 38و  37 یدو جلسه فردی در هفته ها ین،روت یمداخله عالوه بر مراقبت ها

راف و فرم پارتوگ یجماو یمانپرسشنامه انتظار/تجربه زا یبر،ل مدتپرداختند. ابزار سنجش ترس و طول  یمان)دو بار در روز( تا زا

کمتر  یدار یمستقل در سطح معن یو ت یتنیمن و یشر،ف یقدو، دق یکا یو آزمون ها ود. داده ها با استفاده از ب یمانیزا

 گردید.تجزیه و تحلیل  05/0از 

-بود. به ترتیب در گروه خود 63/23±68/4و در گروه کنترل  96/24±42/5هیپنوتیزم -نتایج: میانگین سنی در گروه خود

(، طول مرحله p<001/0، 00/91±53/22، 66/41±57/13به گروه کنترل، میانگین نمره تجربه ترس زایمان )هیپنوتیزم نسبت 

داری ( به طور معنیp=009/0، 63/8±54/3، 40/6±14/2( و سوم لیبر )p=013/0، 81/71±02/30، 93/54±42/21دوم )

 کمتر بود.

زا موثر بود. لذا استفاده از له دوم و سوم لیبر در زنان نخستهیپنوتیزم در کاهش ترس زایمان و طول مرح-گیری: خودنتیجه

 گردد.زا توصیه میهیپنوتیزم به منظور کاهش تجربه ترس زایمان و طول مدت مرحله دوم و سوم لیبر در زنان نخست-خود

 زاهیپنوتیزم، لیبر، نخست-های کلیدی: ترس از زایمان، هیپنوتیزم، خودواژه
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Relationship between sleep quality in the third trimester  

of pregnancy and postpartum psychological symptoms 

 in nulliparous women 

 
1, Sahar Roozbahani1Monireh Rezaee Moradali1, Fatemeh Yahyavi Koochaksaraei 

Fatemeh.Yahyavi@yahoo.com 

 

Introduction: Changes in sleep patterns are common in pregnancy and associated with 

prenatal and postpartum depression, maternal-fetal distress and mood disorders. The aim of 

this study was to determine the relationship between sleep qualities in the third trimester of 

pregnancy with mental symptoms in 4-6 weeks after delivery.  

Methods: The cross-sectional study was performed on 300 primiparous women referred to 

prenatal care centers in Babol hospitals from May 2018 to June 6, 2019 with available and 

purposeful sampling. Data were collected through demographic characteristics questionnaire, 

Petersburg Sleep Quality Index (PSQI) and Psychiatric Symptoms Checklist (SCL-90) and 

statistically analyzed by SPSS software. 

Results: The total score of sleep quality of the majority of pregnant women was more than 5. 

74% (222 people) suffered from poor sleep quality in the third trimester. 74% (222 people) 

suffered from poor sleep quality in the third trimester. The duration of sleep was more than half 

of the women 5-6 hours per night Which is a sign of a serious problem. The mean delay in 

falling asleep (69 1.69) was 2.55 hours. 45% (136 patients), 58% (174 patients) and 46% (139 

patients) of pregnant women had moderate sleep delay, sleep disturbance and daily 

dysfunction, respectively. The majority reported their sleep performance as normal and 71.7% 

(215 people) reported relatively good mental sleep quality. The total score of sleep quality and 

subscales of sleep disorder and mental quality of sleep had a statistically significant relationship 

with postpartum psychological symptoms and all its subscales (P <0.05). 

Conclusion: In this study, significant relationship between third trimester sleep quality with 

Postpartum Psychological symptoms was observed. Considering sleep disorders as a 

physiological component of pregnancy can have negative maternal-fetal outcoms. Attention, 

counseling and sleep health education in pregnancy is recommended to prevent of mental 

complications and has safe pregnancy. 

Keywords: Sleep quality, mental health, Pregnancy, Primiparous Women 
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Using Social-Cognitive Theory to Explain Physical Activity among  

Iranian Women Undergoing Preconception Care 

 

Zahra Toghiyani 1 Ashraf Kazemi 2, Nafisehsadat Nekuei 3 

zahratoghiyani@gmail.com 

 

Background: Regular physical activity before pregnancy is one of the effective factors on 

improvement of pregnancy outcomes and determining its related factors is necessary for 

improving this behavior. Therefore this study was conducted to evaluate the relation between 

the related variables to social-cognitive theory (SCT) and physical activity in women 

undergoing preconception care.  

Methods: The cross-sectional was conducted on 110 women undergoing preconception care. 

The variables of SCT including observational learning, perceived social support, perceived 

accessibility to physical environment, subjective norms, self- efficacy and outcome 

expectations were evaluated using a researcher-made questionnaire. Also the duration of 

physical activity with moderate/severe intensity was measured using the long form of 

International Physical Activity Questionnaire. Data analysis was conducted through 

multivariable linear regression. 

Results: Results showed that observational learning, perceived accessibility to physical 

environment and subjective norms were the most important independent variables explaining 

the level of physical activity among women before pregnancy (p < 0.05). 

Conclusions: Results of the present study have emphasized on the role of social environmental 

factors such as observational learning along with physical environment characteristics in 

forming the behavior of physical activity; therefore it is possible that designing interventions 

to improve these variables could be effective on improving the level of physical activity among 

women undergoing preconception care. 

Keywords: Physical Activity, Preconception care, SCT 
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The effects of vitamin D supplementation on sexual function among 

women with multiple sclerosis: a randomized controlled trial 
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Abstract 

Introduction: Sexual dysfunction is among the most common and most challenging 

complications of multiple sclerosis. Yet, there is no effective therapy for its management. The 

present study aimed to evaluate the effects of vitamin D supplementation on sexual function 

among women with multiple sclerosis.  
Methods: This double-blind randomized controlled trial was conducted in 2018. Participants 

were 62 women with multiple sclerosis and vitamin D (25-hydroxyvitamin D) deficiency who 

were consecutively recruited from a neurology specialty clinic in Tehran, Iran. They were 

randomly allocated to an intervention and a control group. Participants in these groups 

respectively received two 2000-IU vitamin D and two placebo tablets per day for twelve 

consecutive weeks. Their serum vitamin D level and sexual function were assessed both before 

and after the study intervention. Sexual function assessment was done using the Female Sexual 

Function Index. The data were analyzed via the SPSS program (v. 22.0). 

Findings: Sexual function significantly improved in the intervention group (P < 0.001), while 

it did not significantly change in the control group (P = 0.1). Consequently, while the between-

group difference respecting the pretest mean score of sexual function was not statistically 

significant (P = 0.24), the posttest mean score of sexual function in the intervention group was 

significantly higher than the control group (P =0.007).  

Conclusion: vitamin D supplementation along with other treatments can be used to improve 

treatment outcomes in this patient population. 

Keywords: Multiple sclerosis, Sexual function, Vitamin D 
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 ارزیابی اثربخشی روش آرام سازی بنسون در زنان بر عوارض یائسگی
 4،  نادیا علیپور  3، صدیقه شریعت مغانی *  2، محمد حسن رشیدپور 1دینا ابادی باویل

 

 چکیده

 جای بر ار فردی به منحصر تغییرات زن، هر در یائسگی. باشد می یائسگی دوران زنان، زندگی مراحل ترینبحرانی از یکی: مقدمه

 ار زنان و بوده تـوأم اجتمـاعی و احساسی های بحران با یائسـگی دوره همچنین و یائسـگی از گذار دوره وجود این با. میگذارد

 در بنسون سازی آرام روش اثربخشی تعیین هدف با مطالعه. نماید می مواجه مختلفی بهداشـتی مشـکالت بـا جـدی طور بـه

 .شد انجام مشهد شهر یائسه زنان در یائسگی عوارض بر زنان

 در مشهد شهر درمانی -بهداشتی مراکز به که بود یائسه زن 80 روی بر شده تصادفی بالینی کارآزمایی مطالعه، این :کار روش

. شدند داده تخصیص کنترل و مداخله نفره، 40 گروه دو به و تصادفی تخصیص روش به گیری نمونه. کردند مراجعه 1398 سال

 همداخل گروه دو هر برای ها پرسشنامه. گردید انجام روتین مراقبت کنترل، گروه و بنسون آرامسازی روش تمرین آزمون، گروه

 دتش های پرسشنامه شامل ها داده گردآوری ابزار. شد تکمیل جلسه آخرین پایان از بعد هفته یک و مداخله ابتدای در کنترل و

 مجذور نی،ویت -من مستقل، استیودنت تی آزمون با آمده بدست اطالعات. بود زندگی کیفیت و جنسی عملکرد یائسگی، عالئم

 .شد گرفته نظر در p<05/0معناداری سطح. گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد نتایج تفسیر برای ویلکاکسون فیشر، یا و کای

 سطح دارای زنان اکثریت. بود 30/54±40/2 ،00/56±26/2 ترتیب به کنترل و مداخله گروه زنان سن میانگین :ها یافته

 روهگ دو بین که داد نشان ویتنی من آماری آزمون. بودند کفاف حد در درآمد و دار خانه و دانشگاهی پیش یا دیپلم تحصیالت

  (p-value=0.172)جنسی عملکرد و (p-value=0.164)یائسگی عالئم شدت نمره نظر از مداخله، از قبل کنترل و آزمون

 کیفیت متغیر لحاظ از کنترل و آزمون گروه دو مقابل در. بودند همگن گروه دو و است نداشته وجود معناداری آماری تفاوت

 کنترل و آزمون گروه دو بین که داد نشان ویتنی من آماری آزمون. داشتند آماری معنادار تفاوت(p-value=0.002)  زندگی

. تاس داشته وجود معناداری آماری تفاوت زندگی کیفیت و جنسی عملکرد یائسگی، عالئم شدت نمره نظر از مداخله، از بعد

 از همداخل پس و پیش در آزمون، گروه های آزمودنی در زندگی کیفیت و جنسی عملکرد یائسگی، عالئم شدت نمره میانگین

 سبتن آزمون گروه های آزمودنی در زندگی کیفیت و یائسگی عالئم شدت ¬نمره تغییرات میانگین. نبود دار معنی آماری نظر

 ماریآ دار معنی نفاوت گروه دو در جنسی عملکرد نمره تغییرات میانگین اما. بود بیشتر داری معنی طور به کنترل گروه به

 .نداشت

 جنسی هاینگرانی و یائسگی عالئم کاهش و زندگی کیفیت افزایش در مهمی نقش سازی آرام مداخله نظرمیرسد به: گیری نتیجه

 کی عنوان به آرامسازی روش از استفاده لذا. باشد می یائسه زنان عالیم کنترل در هزینه بدون و مفید خطر، بی روشی و دارد

   .میگردد توصیه جامعه از عظیم قشر این سالمت بهبود و آموزش در مؤثر اقدام

 زنان زندگی، کیفیت عملکردجنسی، بنسون، سازی آرام یائسگی، :ها کلیدواژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 بررسی ارتباط دیسمنوره و مزاج

 زهرا محبی دهنوی*
 

 بیماری گروه مشکالت ترین شایع از یکی و است لگنی پاتولوژیک عارضه حضور بدون دردناک قاعدگی اولیه، دیسمنوره مقدمه:

 سبب و باشد فرد نمی زندگی تهدیدکننده اولیه دیسمنوره چه اگر. باشد می زنان  کلینیک به مراجعه اصلی علل از و زنان های

 و شخصی سالمت در اختالل باعث و قرار داده تأثیر تحت را افراد مبتال زندگی کیفیت تواند ولی می گردد نمی عضو نقص

زنان با سن پائین، منارک زودرس، سابقه فامیلی مثبت، مصرف کننده سیگار، استرس،  در دیسمنوره شودمی ها اجتماعی آن

سنگین، اشتغال به کارهای شیفتی مانند پرسنل بیمارستان بیشتر و در زنان با سن باالتر، تعداد زایمان طبیعی بیشتر، ورزش 

 ازدواج در سن پائین و ورزش سبک بیشتر دیده می شود

نفر از دانش اموزان دبیرستانی به روش نمونه گیری  200مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی می باشد که بر روی  روش کار:

انجام شد. ابزار مورد استفاده پرسش نامه استاندارد تعیین مزاج و خط کش درد بود. واحدهای پژوهش  1398تصادفی در سال 

 SPSSقرار گرفتند. اطالعات به دست آمده کدگذاری و وارد نرم افزار  در صورت داشتن معیارهای ورود به مطالعه مورد بررسی

 شد و مورد بررسی قرار گرفتند.

( p˂0/05نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد دیسمنوره در افراد دارای مزاج گرم و سرد تغییرات معناداری را نشان داد) نتایج:

 مزاج سرد می باشد. و در افراد با مزاج گرم دارای شدت بیشتری نسبت به

بحث و نتیجه گیری: از آنجایی که دیسمنوره سبب بسیاری از مشکالت از جمله غیبت از مدرسه و کاهش کارایی میشود با 

شناسایی عوامل مرتبط با ایجاد آن میتوان اقداماتی جهت کاهش این مشکل و یا بهبود آن انجام داد. با وجود ارتباط دیسمنوره 

 ا تعدیل مزاج افراد کمک شایانی جهت کاهش شدت دیسمنوره انجام داد.و مزاج می توان ب

 دیسمنوره، مزاج، دیسمنوره اولیه کلیدواژه ها:
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Omentin-1 level in maternal serum in relation to mode of delivery: 

a prospective cohort study 

 
Simin Parvanehvar 1, 2, Najmeh Tehranian2, Anoshirvan Kazemnejad3, Hossein Mozdarani4 

simin_p1351@yahoo.com 

Abstract 

Introduction  : The rate of cesarean section is increasing worldwide.Omentin-1 is one of the 

newly diagnosed adipokines produced mainly from the adipose tissue having anti-

inflammatory, anti-bone loss and insulin-sensitizing effect. Insulin resistance, diabetes, 

metabolic syndrome, cardiovascular disease and inflammatory diseases are associated with 

low levels of omentin-1. Omentin-1 levels may change in response to inflammatory 
conditions including surgical intervention. The aim of this study was to evaluate omentin-1 

level of women with cesarean section and vaginal delivery. 

Methods:This study was conducted on 45 women with elective cesarean delivery and 45 

women with vaginal delivery who referred to Mardom hospital in Tehran, Iran. Maternal 

omentin-1 level was measured by ELISA kits within 24 h after delivery. Data analysis was 

done using independent samples t-test and chi-square. The p-value less than 0.05 was 

considered significant. 

Results:Maternal omentin-1 level was significantly higher in the vaginal delivery group 

compared to the cesarean group [mean ± SD in vaginal group 434.31 ± 116.10 ng/ml vs. 

384.63 ± 80.29 ng/ml in cesarean group p =0.02] 

Conclusions: Our findings demonstrated that women with vaginal delivery had higher 

omentin-1 level than women with cesarean section. Based on the beneficial effects of omentin-

1 and its inverse relationship with metabolic disorders, insulin resistance and diabetes; it may 

be assumed that higher levels of omentin-1 in vaginal delivery may act as a protective factor 

for mother against metabolic disorders. 

Keywords: omentin-1, vaginal delivery, cesarean section 
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 چالش های زایمان فیزیولوژیک: یک مطالعه مروری
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زایمان فرایندی فیزیولوژیک است. انجام زایمان یکی از حساس ترین و مهم ترین خدمات نطام بهداشتتی درمانی تمام  مقدمه:

جوامع است. عوامل متعددی می توانند در انجام روند زایمان فیزیولوژیک تداخل ایجاد کنند. هدف از انجام مطالعه حاضر 

  ژیک می باشد.شناسائی چالشهای انجام زایمان فیزیولو

ن جستجوی کامپیوتری را در پایگاههای اطالعاتی مطالعه حاضر مطالعه ای مروری بوده، جهت ارائه مقاله، پژوهشگرا :متد

scholar Google, Scopus, SID, Springer, Pubmed, Direct Science  ،با استفاده از کلیدواژه های زایمان طبیعی

مقاله جهت  33. نهایتا انجام دادند 2020تا  2000زایمان فیزیولوژیک، زایمان، نگرش، چالش و معادل انگلیسی آنها از سال 

 مورد بررسی قرار گرفت.

( تعداد 2 .( مشکالت نظام پرداخت1از: جای گرفتند که عبارتند  عمدهفیزیولوژیک در پنج دستههای اصلی برنامهچالش نتایج: 

( مداخالت پزشکی زایمان فیزیولوژیک را از سیر طبیعی 3 .ناکافی نیروی انسانی و عدم تناسب بین آمار زایمان و تعداد ماماها

 ( کمبود تجهیزات و محیط فیزیکی کوچک و4تواند سبب انجام سزارین اورژانسی شود. سازد و در نهایت میخود خارج می

دهندگان خدمت به ( موانع آموزشی ناشی از دسترسی ناکافی ارائه5همچنین در برخی موارد نیز عدم استفاده کافی از امکانات. 

 های زایمان فیزیولوژیک. های بازآموزی زایمان فیزیولوژیک و آموزش ناکافی روشدوره

ه جانبه به چالشهای زایمان فیزیولوژیک میتوانتد در برنامه با توجه به نتایج مطالعه حاضر به نظر می رسد توجه هم نتیجه گیری:

 ریزی در جهت تسهیل زایمان فیزیولوژیک در ایران و ارتقا بهداشت بارداری تاثیرگذار باشد.

 زایمان فیزیولوزیک، زایمان طبیعی، نگرش، چالش، زایمان کلمات کلیدی: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  پرستاری و مامایی،دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت باروری، گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده -1 

 اصفهان، اصفهان، ایران یزشکپعلوم  دانشگاه   

 قاتیتحق مرکزیی، و ماما یدانشکده پرستار ،یو بهداشت بارور ییماما گروهی، بهداشت بارور اریدانش-2 

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.یی، ماما و   یپرستار  یهامراقبت
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 خانگی زنان قربانی خشونت خانگی و زنان بدون خشونتمقایسه الگوی فرزند آوری در 

 *نفیسه ربانی

 :چکیده

اولین هسته زندگی اجتماعی بشر از خانواده آغاز می گردد. تغییرات ارزشی در حوزه خانواده برجامعه تأثیر می  :هدف و سابقه

خواهد بود.خشونت خانگی علیه زنان تـأثیرات  گذارد و البته تغییر در عرصه های گوناگون جامعه نیز در مناسبات خانوادگی مؤثر

 ناخوشایندی بر زندگی فردی و زناشویی آنان و هم چنین رفتارهای مرتبط با باروری دارد.

 و دیده خشونت زنان گروه دو که به ساله18-45 زن 404 نگر الگوی فرزندآوری در گذشته کوهورت مطالعه در یک :کار روش

  شامل ها داده آوری جمع دسترس بود. ابزار به شیوه در گیری نمونه روش شد. مقایسه د،ندیده تقسیم شدن خشونت زنان

 کای مستقل و آزمون t آماری روشهای با ها داده. بود خانگی و پرسشنامه خود گزارشی الگوی فرزندآوری خشونت پرسشنامه

 .شد تحلیل اسکور

دو گروه در داشتن تعداد مطلوب فرزندان، برنامه ریزی برای تعداد مطلوب، فاصله مناسب بین فرزندان، اهمیت داشتن  :ها یافته

 (.p<0/005جنسیت فرزندان و مشاوره مطلوب قبل از بارداری با هم تفاوت معناداری داشتند)

زنان خشونت ندیده مطلوب نبود و برای تعداد و در این مطالعه، الگوی فرزندآوری در زنان خشونت دیده در مقایسه با  بحث:

فاصله گذاری مطلوب بین فرزندان برنامه ریزی مناسبی نداشتند. همچنین اهمیت داشتن جنسیت فرزندان در گروه خشونت 

بدون خشونت بیشتر بود و خود این امر بر افزایش خشونت خانگی مجدد بر مادران تازه زایمان کرده  دیده نسبت به گروه

 أثیرگذار بود.ت

 تمرکز زومل بنابراین. است همراه با داشتن الگوی نامناسب فرزندآوری باروری سنین زنان در خانگی خشونت انواع :گیری نتیجه

 . شود می محرز پیش از باروری بیش بهداشت های برنامه در  خانگی خشونت کاهش و مشاوره قبل و بعد از ازدواج  بر

 خانگی، الگوی فرزندآوری،رفتار باروری خشونت :کلیدی کلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کارشناس ارشد مامایی قانونی، هیئت علمی دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه آزاد اسالمی، -1

 واحد اصفهان)خوراسگان(، اصفهان، ایران



 

 میزان شیوع جهانی نارسایی اولیه تخمدان و یائسگی زودرس: یک متاآنالیز

  4 ، دکتر شیوا علیزاده 3 ، دکتر محبوبه حاجی فقها2 ، دکتر زهره کشاورز1 گلعذاردکتر سمیرا 

به عنوان وقوع یائسگی   (EM) سالگی و یائسگی زودرس 40به عنوان یائسگی قبل از   (POI) نارسایی اولیه تخمدان مقدمه:

 .بود EM و POI جهانی نارسایی اولیه تخمدانسالگی تعریف می شود. هدف از این مطالعه تعیین شیوع  45تا  40بین سنین 

برای  Cochraneو   Scopus،PubMed ،Web of Science  ،Google scholarدر این مطالعه پایگاه های  روش کار:

مورد جستجو قرار گرفتند. جستجوی جامع با استفاده از کلید واژه  2017و  1980مقاالت انگلیسی منتشر شده بین سالهای 

 Premature Ovarian Failure ،Primary Ovarian Insufficiency ،Premature Menopause ،Ageهای 

at Menopause ،Early Menopause ،Menopause ،Prevalence به صورت مجزا یا باهم و با استفاده از عملگرهای 

AND و  OR   استفاده شد. ناهمگنی نتایج در همه اوتاوا -انجام شد. به منظور ارزیابی کیفیت مطالعات، از مقیاس نیوکاسل

کمی شد. شیوع در همه مطالعات با استفاده از  مدل  I2 ارزیابی شد و توسط آماره Q مطالعات با استفاده از آزمون کوکران

 .بدست آمد %95متاآنالیز اثرات تصادفی در سطح اطمینان 

 بودند ورود معیارهای دارای که مطالعه 31 نهایت در. شد شناسایی اولیه جستجوی از مرتبط مقاله 8937 مجموع در :ها یافته

 اطمینان فاصله) ٪2/12 و( 3/4 ،1/3: ٪95 اطمینان فاصله) ٪7/3 ترتیب به EM و POI شیوع میزان. گرفتند قرار متاآنالیز مورد

 روند. بود بیشتر پایین، و متوسط  (HDI) انسانی توسعه شاخص دارای کشورهای در POI شیوع. شد محاسبه( 14 ،5/10: 95٪

 .بود نکرده تغییر زمان گذشت با شیوع

 سیاست بخشی آگاهی به تواند می مطالعه این نتایج. است زنان در EM و POI توجه قابل شیوع دهنده نشان نتایج :گیری نتیجه

 درمانی و پیشگیرانه مداخالت منظور به بهداشتی منابع تخصیص و ریزی برنامه بندی، اولویت اهمیت به نسبت سالمت گذاران

 .کند کمک زنان از گروه این برای

 متاآنالیز زودرس، یائسگی تخمدان، اولیه نارسایی شیوع،: کلیدی های واژه
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 کرمانشاه، ایران

باروری، گروه مامایی و بهداشت باروری،  دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم  دانشیار بهداشت-2
 نپزشکی شهید بهشتی؛ تهران، ایرا

 گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه )س(، دانشگاه علوم پزشکی شیراز؛ شیراز، ایران-3
در و کودک، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان؛ استادیار بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مراقبتهای ما -4

 نبندرعباس، ایرا



 

 سترسبررسی تاثیر موسیقی بر حرکات جنین و اضطراب مادر طی انجام آزمون بدون ا
  لیال فتحی1 ، کورش امرائی2

Midwifer.Fathi@Gmail.com 

 چکیده

 ضربان تسریع جنین حرکت دنبال به. است استرس بدون آزمون یا NST جنین سالمت ارزیابی برای آزمون ترین رایج :مقدمه

 منظور به پژوهش این. دارد فراوانی کاذب واکنشی غیر نتایج تست این طرفی از شود می واکنشی NST و گرفته صورت قلب

 .است گرفته صورت استرس بدون آزمون انجام طی مادر اضطراب و جنین حرکات بر موسیقی تاثیر تعیین

 سال در آباد خرم شهر عسلی درمانی آموزشی مرکز در سوکور، سه تصادفی بالینی کارآزمایی صورت به حاضر پژوهش :کار روش

 یتصادف صورت به و داوطلبانه جنین، حرکات کاهش شکایت با مطالعه به ورود شرایط واجد باردار زن 60. است شده انجام 2019

 استرس بدون آزمون انجام طی در دقیقه 20 مدت به موسیقی هدست، یک از استفاده با مداخله گروه در. شدند پژوهش وارد

 از پس و قبل. شد گرفته استرس بدون آزمون موسیقی پخش بدون معمول شرایط همان طی نیز کنترل گروه در و شد، پخش

 و رسیبر جنین حرکات تعداد انتها در. شد بررسی مادر اضطراب میزان اسپیلبرگر اضطراب پرسشنامه از استفاده با NST انجام

 آنالیز ، دو مستقل،کای t های آزمون و 21نسخه spss آماری افزار نرم با ها داده تحلیل. گرفت صورت  NST نهایی تفسیر

 .است شده انجام  فیشر دقیق واریانس،

 از رت بیش داری معنی طور به جنین قلب ضربان های تسریع تعداد و جنین حرکات تعداد میانگین مداخله گروه در :ها یافته

 میزان  ( >P 01/0) بود کنترل گروه از کمتر مداخله درگروه واکنشی NST به دستیابی زمان نیز و .(>P 01/0) بود کنترل گروه

 .بود کنترل گروه از کمتر ( >P  01/0)  داری معنی طور به مداخله گروه مادران در اضطراب

 .شود می استرس بدون آزمون شدن واکنشی و جنین حرکات بهبود سبب موسیقی شنیدن: گیری نتیجه

  استرس بدون آزمون اضطراب، جنین، حرکت موسیقی، :ها واژه کلید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشجوی دکتری مامایی و مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران-1
 نادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایرااستادیار، گروه روانشناسی، دانشکده -2



 

 بررسی عوامل مرتبط با سالمت باروری و جنسی در زنان متاهل نابارور

 2، مهناز نوروزی1زهرا محبی دهنوی

Zahra.midwife@yahoo.com 

شـایع سـالمتی، سالمت جسمی، روانی، اجتماعی افراد را تحـت الشـعاع قرار داده و قویاً ابـاروری بـه عنـوان مشـکل ن مقدمه:

 .یکی از ابعاد مهـم سالمتی، سالمت جنسی و باروری است. بر روابط زوجین، رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی افراد موثر میباشد

ه با لذا این مطالعزنان نابارور نسبت به زنان بارور در حوزه سالمت جنسی و باروری مشکالت بـیشتـری را تجربـه مـیکننـد. 

 هدف تعیین عوامل مرتبط با سالمت باروری و جنسی در زنان متاهل نابارور انجام شد. 

زن از زنان نابارور مراجعه کننده  200در بین  1398ا ت 1397مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی بود که در سالهای  متد:

معیارهای ورود شامل ناباروری )اولیه و ثانویه( با هر علت، به مراکز درمانی ناباروری، مطبها و مراکز بهداشتی اصفهان انجام شد. 

به منظور بررسی داده . بود پرسشنامه نیاز سنجی سالمت جنسـی و بـاروریابزار مورد استفاده سال بوده است.  18سن باالی 

 استفاده شد.  22نسخه  SPSS ها از نرم افزار 

از نظر سالمت جنسی و باروری وضعیت نـامطلوبی داشـتند. در آنالیز رگرسیون چندمتغیره، نفر  75نتایج نشان داد که  نتایج:

 بر روی سالمت باروری و جنسی موثر هستند.  و ناباروری خود و ازدواج درسن باالتصمیمگیری نامناسب در مراقبـت بهداشـتی از 

از آنجائی که با توجه به سیاست جمعیتی کشـور، زنــان نابــارور از جملــه گــروه هــدف مهــم دربرنامــه  نتیجه گیری:

حدود  ریزیهـای سیسـتم سـالمت کشـور در راسـتای افـزایش فرزنـدآوری محسـوب مـیشـوند و الزمـه فرزنـدآوری آنها تا

زیادی وابسته به سـالمت کامـل جنسـی و باروری میباشـد، ارتقـای سـطح آموزشـی زنـان جهـت توانمندسازی آنها در 

مراقبتهای سالمتی از خویشتن و پیشگیری از ازدواجهای زودهنگـام در دوران نوجـوانی، آمـوزش فرزنـدآوری بهنگـام و 

 .ـت خواهـد بـودپیشـگیری از نابـاروری ثانویه حائز اهمی

 سالمت باروری، سالمت جنسی، زنان متاهل، نابارور کلیدواژه ها:
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 اصفهان، اصفهان، ایران. 

دانشیار گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، -2

 اصفهان، ایران. 

mailto:Zahra.midwife@yahoo.com


 

 

 :سالم و اکالمپسی پره به مبتال باردار زنان در تغذیه الگوی ی مقایسه

شاهدی -مورد ی مطالعه  

 ، 5، معصومه کردی4پورحسینی، سیده اعظم 3، فاطمه زهرا کریمی2، آذین نیازی1مریم مرادی
 6 مظلومی احسان

moradim@mums.ac.ir 

 هزمین در محدودی مطالعات. است ای تغذیه کمبودهای و تغذیه نوع اکالمپسی پره به ابتال در اثرگذار عوامل از یکی: مقدمه

 زنان در هتغذی الگوی  ی مقایسه هدف با زیر مطالعه  بنابراین. است  شده انجام اکالمپسی پره بروز با مغذی مواد دریافت ارتباط

  .شد انجام اکالمپسی پره به مبتال

 و سترسد در صورت به گیری نمونه. شد انجام هفته 40 تا 28 بارداری سن با زن 240 روی بر شاهدی -مورد مطالعه این: متد
 گروه رد و اکالمپسی پره قطعی تشخیص با زایشگاه و مامایی بخش در بستری زنان از( اکالمپسی پره) مورد گروه در و هدفمند

 طالعاتا گردآوری ابزار. گرفت صورت زایشگاه و مامایی بخش در بستری اکالمپسی پره به غیرمبتال زنان بین  از( سالم) شاهد

 وپرسشنامه بسامد خوراک برای بررسی رژیم غذایی و فرم ارزیابی بالینی بود. تجزیه  مامایی، و دموگرافیک پرسشنامه شامل

 05/0تر از کم p های آماری من ویتنی و کای دو انجام شد. میزان( و آزمون22نسخه ) SPSS افزار آماریها با استفاده از نرمتحلیل داده

 .دار در نظرگرفته شدمعنی
 ،مصرفمایع گیاهی روغن حبوبات، و گوشت لبنیات، و شیر سبزی، و میوه مصرف فراوانی داد نشان حاضر مطالعه نتایج: نتایج

  تغذیه لک نمره نظر از و بود بیشتر سالم گروه در( ویتامین مولتی اسیدفولیک، آهن،)کشوری دستورالعمل طبق ها مکمل منظم

 نیز فود فست و نوشابه مصرف نظر از .(p<0.019)شد مشاهده داری معنی آماری تفاوت گروه دو بین دو کای آزمون اساس بر

   .بود بیشتر اکالمپسی پره گروه در مصرف که طوری به (p<0.002)داشت وجود معناداری تفاوت گروه دو بین

 حبوبات، و گوشت لبنیات، و شیر سبزی، و میوه بیشتر مصرف شامل صحیح تغذیه جمله از زندگی شیوه اصالح: گیری نتیجه

  زا پیشگیری به است ممکن فود فست و نوشابه کمتر مصرف و بارداری دوران در ها مکمل منظم مصرف و مایع گیاهی روغن

 .نماید کمک اکالمپسی پره به ابتال

 اکالمپسی پره ، باردار زنان ، تغذیه :کلیدی کلمات
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The relationship between awareness of the Patient Rights Charter and 

professional ethics with respect to the Patient Rights  

Charter among nurses and midwives 

 

Leila Mohamadkhani shahri1 ، Marjan Havaei 2 

 

Aim: The purpose of this study was to determine the relationship between awareness of patient 

rights charter and professional ethics with respect to patient rights charter. 

Methods: This descriptive-correlational study was performed on 285 nursing and midwifery 

staff working in 4 hospitals by stratified random sampling. Data gathering tools included 

demographic questionnaires on awareness and observance of the Patient Rights and 

Professional Ethics Charter, which are separate for nurses and midwives. Data were analyzed 

using SPSS16 

Results: The results of our study showed that there was a relationship between professional 

ethics and awareness of patient rights charter with respect to patient rights charter in both nurses 

and midwives. There was also a relationship between gender, work experience, marital status 

and employment status with respect in nurses and between job position, job interest and income 

status in midwives. 

Conclusion: Therefore, the positive effect of educational programs on professional 

commitment and awareness and observance of patient rights can be an effective solution to 

further observe patient rights in hospitals. 

KEYWORDS: Patient rights charter; Professional ethics; Patient rights respect 
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The Effectiveness of Telephone Counselling On Rate and Continuity of 

Exclusive Breastfeeding among Mother with Late Preterm Infants: 

A Randomized Control Trial 
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Abstract 

Introduction: Due to the importance of breastfeeding in the health of premature infants, the 

present study was conducted with the aim of determining the effect of telephone counseling on 

the continuity and breastfeeding status of mothers with Late Preterm Infants. 

Methods: In the study of randomized controlled trial using the convenience sampling method, 

65 eligible mothers of Ahvaz city were selected and divided into two intervention and control 

groups using 4-block random sampling method. Data were measured using a demographic 

questionnaire, continuity and breastfeeding status in the pre-counseling phase and then monthly 

up to 4 months after discharge. The routine care was held for the control group and for the 

intervention group, a daily telephone support counseling was held for 14 days after discharge, 

respectively. Data were analyzed using chi-square test, independent t-tests and Kaplan Meyer 

survival analysis at a significance level of 0.05. 

Results: According to Kaplan Mayer's survival analysis, the rate of exclusive breastfeeding 

discontinuations in the control group was higher than the intervention group (5 vs. 8 cases) but 

not statistically significant. Improvement the breastfeeding status was significantly different 

between the two groups at one month after discharge (66.7% intervention, 37.5% control). 

Final result: The results showed that telephone support counseling was effective in improving 

breastfeeding status up to the first month after discharge. Continuous telephone support 

counseling can be a good approach to improving breastfeeding and continuity in the first month 

after discharge. 

Keywords: continuous telephone support counseling; Exclusive breastfeeding; Late Preterm 

Infants. 
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 ، اضطراب و افسردگی در زنان یائسه استرس

 *2، دکتر بهناز انجذاب1خاطره السادات قریشیان 

enjezabbehnaz@yahoo.com 

مرحله تجربه  نیکه زنان در ا یعالئمو ست ا نناز شتابهدو  روریبا شتابهددر  مهم مسائلاز  یکی انعنو به یائسگیمقدمه: 

استرس، اضطراب و افسردگی در این دوران می تواند کیفیت زندگی در د. باش یم یچالش های مهم مراقبت جمله از کنند یم

بررسی  دفهبا توجه به لزوم رسیدگی به نیازهای روانی زنان در یائسگی، این مطالعه با  قرار بدهد. دوران یائسگی  را تحت تاثیر

 .انجام شد استرس، اضطراب و افسردگی در زنان یائسه

از کلید با استفاده  2019تا  2010مقاله مرتبط از سال  21 مطالعه حاضر یک پژوهش مروری است. برای بررسی متون :روش کار

شد.  ی استفادهه تنهایی یا به صورت ترکیبب "کیفیت زندگی"،"افسردگی "، "اضطراب"،  "استرس"،  "یائسگی"واژه های 

  sid،iranmedex  ،iran docومنابع فارسی در   google scholar و pub med جستجوی الکترونیکی منابع انگلیسی در

 قاالتم فارسی شامل دسترس در منابعانجام شد. جستجوی غیرالکترونیکی با مراجعه به آرشیو مجالت کتابخانه ای و بررسی 

 .شد انجام بود، پژوهشی _ علمی مجالت در شده چاپ

کارآزمایی بالینی بود و همه مقاالت استرس،اضطراب –مقاله از نوع مداخله ای  15مقاله مروری و  6از مقاالت بررسی شده، نتایج:

افراد یائسه سطوح باالیی از شکایت های مربوط به سالمت  بر اساس آن کهقرار داده بودند بررسی و افسردگی در یائسگی را مورد 

روانی مثل افسردگی، اضطراب، استرس، خستگی مفرط پیش رونده و منجر به تاخیر در عملکرد فعالیت های روزانه، مشکالت 

ارتباط ، یائسگینگرش به ولی تنها مربوط به وجود یائسگی نمی باشد و عوامل مختلفی مانند خواب و غیره را گزارش می کنند 

 وضعیت معیشتی در ایجاد استرس، اضطراب و افسردگی در دوران یائسگی تاثیر دارند. و فردی با اعضای خانواده

 موجب افزایش دشناخت عوامل موثر بر ایجاد استرس، اضطراب و افسردگی در زنان یائسه و بهبود آنها می توان نتیجه گیری:

 د.وکیفیت زندگی زنان یائسه ش

 یائسگی، استرس، اضطراب، افسردگی، کیفیت زندگیکلیدی: های واژه
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مامایی، و پرستاری دانشکده دانشجویی، تحقیقات کمیته مامایی، در مشاوره ارشد کارشناسی دانشجوی -1
 یزد صدوقی شهید پزشکی علوم دانشگاه

 دانشکده مامایی، و پرستاری های مراقبت تحقیقات مرکز مامایی، گروه دکترای بهداشت باروری، دانشیار -2*
 یزد صدوقی شهید پزشکی علوم دانشگاه مامایی، و  پرستاری



 
 

  بارداری به وابسته ترس میزان بر عضالنی پیشرونده سازی آرام تکنیك تأثیر

 سالمت جامع مراکز به کننده مراجعه باردار نخست مادران در زایمان و

 ،5 ، معین شهریاری4 ، فاطمه زرین موسی پور3علیرضا نوری غالمی زاده ، *2، مهتاب ستاری1 علی اکبری
 7، لیلی تاپاک 6علی عزیزیان 

mahtabsattari212@gmail.com 

 چکیده:

 و بارداری به وابسته ترس .کند ایجاد مادران در روانی و جسمی اختالل تواندمی بارداری از ناشی هورمونی تغییرات مقدمه:

 ضالنیع پیشرونده سازی آرام تکنیک تأثیر تعیین مطالعه این از هدف .باشدمی بارداری طول در روانی اختالل ترینشایع زایمان

  است. باردار نخست مادران در زایمان و بارداری به وابسته ترس میزان بر

مراکز  در کارآزمایی بالینیاین  .دو گروهی است شده تصادفی بالینی کارآزمایی مطالعه یک حاضر پژوهش ها:مواد و روش

نفره کنترل  30به صورت تصادفی به دو گروه  نخست باردار نفر از مادران 60 بهداشتی و درمانی منتخب شهر همدان انجام یافت.

آرام سازی  تکنیکهای معمول، های معمول بارداری و گروه آزمون عالوه بر مراقبتو آزمون  تقسیم شدند. گروه کنترل مراقبت

قبل و مقیاس ترس وابسته به بارداری و زایمان  .هفته را دریافت کردند 4ای به مدت دقیقه 60جلسه  8پیشرونده عضالنی طی 

 ها تکمیل گردید.مداخله توسط نمونه بعد از اتمام

آزمون اختالف معناداری با یکدیگر در گروه کنترل و  مانیو زا یترس وابسته به باردار نمره نیانگیمقبل از مداخله  ها:یافته

به صورت معنادار در گروه آزمون  مانیو زا یوابسته به باردارترس  نمره نیانگیم(، در حالی که بعد از مداخله P>05/0نداشت)

سالمتی و  های مختلف از جمله ترس عمومی، ترس ازنمره ترس در حیطهبعد از مداخله  (.P<05/0کمتر از گروه کنترل بود)

در گروه آزمون کاهش یافت و ترس از والد شدن و زندگی بعد از زایمان و ترس از جنسیت نوزاد، ، زایمان ترس از، زندگی نوزاد

 (.P<05/0این مقادیر به صورت معناداری کمتر از گروه کنترل بوده است)

موثر  مادران نخست باردارو زایمان  بارداریدر کاهش ترس وابسته به آرام سازی پیشرونده عضالنی نتایج نشان داد  گیری:نتیجه

ی سازی پیشرونده به عنوان یک مراقبت تکمیلتکنیک آرام، های معمول بارداریمراقبتعالوه بر  ؛گرددپیشنهاد میاست. بنابراین 

 و روشی کم خطر و کم هزینه برای مادران باردار دارای ترس از بارداری و زایمان استفاده شود.

 ترس، بارداری، زایمان، آرام سازی پیشرونده عضالنی، نخست باردار. :هاکلیدواژه
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مادران  ی بر اطالعات شیردهی و عملکردآموزشبرنامه حمایتی تاثیراجرای یك بررسی 

 شهرکردستان شهر مراکز بهداشتی درمانیمراجعه کننده به 
 

 2، محبوبه والیانی1مرضیه رییسی

mrz.reisi@gmail.com  

 

 چکیده

شیر  با تغذیه قطع علل مهم. یکی از باشدمی مطرح ارجح تغذیه عنوان به تمامی شیرخواران برای مادر شیر با تغذیه مقدمه:

تاثیر بررسی  باشد. بنابراین مطالعه حاضر با هدفمی مادر شیر با تغذیه فواید از آگاهی مادران و دانش بودن ناکافی یا نبود مادر

 انجام شد. شهرکردستان درمانی شهر مادران در زمینه شیردهی در مراکز بهداشتی بر آگاهی آموزش

نفر( بوده  84نفر( و کنترل ) 84ی نیمه تجربی، تصادفی شده و دارای دو گروه مداخله )پژوهش حاضر یک مطالعه: روش بررسی

هفته  9ساعته و بمدت  2بصورت چند رسانه ای، در جلسات  انجام شد. آموزش شهرکرد شهرستانداشتی درمانی بهکه در مراکز 

محقق ساخته پایا و روا  رد مادران قبل از اجرای برنامه، بوسیله پرسشنامه. اطالعات شیردهی و عملکشدانجام  برای گروه آزمون

شده، در هر دو گروه مداخله و کنترل تکمیل شد. سپس برای گروه آزمون، برنامه مورد نظر اجرا گردید. بعد از اجرای برنامه 

اری تی زوجی، تی مستقل و نرم افزار آماری پرسشنامه مجدداً توسط هر دو گروه تکمیل شد. اطالعات با استفاده از تستهای آم

   .تجزیه تحلیل شدند  spss16نسخه

بود و اختالف دو گروه  09/28 ± 76/3و در گروه کنترل 87/29±82/3نتایج نشان داد میانگین سن در گروه آزمون  یافته ها:

بین میانگین نمرات اطالعات و داشتند. معنی دار نبود. دو گروه از نظر مشخصات دموگرافیک تفاوت معنی داری با یکدیگر ن

عملکرد در گروه آزمون و کنترل قبل از اجرای برنامه اختالف معناداری وجود نداشت اما بعد از اجرای برنامه این اختالف معنی 

 .(P<001/0دار بود )

سال و بهبود عملکرد را نشان  2در کودکان زیر  افزایش اطالعات در زمینه شیردهی یافته ها اثر بخشی آموزش بر نتیجه گیری:

های ارزان قیمت، ساده و قابل اجرا در جهت حمایت و افزایش اطالعات مادران در زمینه شیردهی و تداوم برنامهداد. بنابراین 

  .رسدهمچنین افزایش اطالعات پرسنل بهداشتی جهت مشاوره و حمایت مادران الزم به نظر می

 آموزش، اطالعات، عملکرد، شیردهی: واژه های کلیدی
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عضو هییت علمی گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی -2

 اصفهان، اصفهان، ایران

 



 
 

 موانع دریافت خدمات سالمت جنسی در بقایافتگان سرطان پستان

 

 5، عیسی محمدی4، شهپر حقیقت3، سیدعلی آذین2*، مینور لمیعیان1سولماز روشندل
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سرطان پستان شایعترین سرطان تشخیص داده شده در زنان در اکثر کشورهای جهان، از جمله ایران است. با تشخیص  مقدمه:

های درمانی تعداد بقایافتگان سرطان رو به افزایش است. مشکالت مرتبط با سالمت جنسی یکی از زودهنگام و بهبود روش

وند؛ تحقیقات نشان داده عموما به اندازه کافی به این مشکالت پرداخته شمشکالتی است که بقایافتگان سرطان با آن مواجه می

میل هستند. های آن بیشود. هم درمانگران و هم بیماران برای صحبت کردن در باره مسائل جنسی ناشی از سرطان و درماننمی

ات سالمت جنسی در بقایافتگان سرطان دهندگان خدمات از موانع دریافت خدملذا این تحقیق به بررسی ادراک بیماران و ارایه

 پردازد. پستان می

انجام شد. اطالعات با استفاده از  "تحلیل محتوی کیفی با رویکرد متعارف"این پژوهش به روش کیفی با استفاده از ها: روش

 راکز منتخب سرطانکنندگان از مراجعین مآوری گردید. مشارکتکنندگان جمعساختاریافته با مشارکت مصاحبه عمیق نیمه

دهنده ارائه 11بیمار،  14مصاحبه انجام گردید ) 26در مجموع انتخاب شدند. 1399و 1398پستان شهر تهران در سال های 

 گرانهایم و الندمن انجام گردید.  ها با روشها همزمان با جمع آوری دادهتحلیل دادهخدمت و یک همسر بیمار(. 

داد که موانع دریافت خدمات سالمت جنسی از سوی درمانگران شامل: اولویت نداشتن سالمت جنسی، ها نشان تحلیل دادهنتایج: 

 جنسفقدان فضای خصوصی، کمبود وقت، نداشتن مهارت کافی برای مداخله، و موانع آن از سوی بیماران شامل شرم و حیا، هم

 باشند.   ر این خصوص میدهنده خدمت دنبودن بیمار با درمانگر و عدم آگاهی از مرجع ارائه

موضوعات مرتبط با سالمت جنسی در روند تشخیص، درمان و پیگیری سرطان به دهد ها نشان مییافته گیری:بحث و نتیجه

ریزی بنابراین ضروری است نظام ارائه خدمت با برنامه شود.ماند و لذا خدماتی در این خصوص ارائه نمیدالیل متعدد مغفول می

 دهندگان خدمت و نیز دسترسی به خدمات مرتبط را فراهم آورد. آموزش بیماران و ارائه جامع امکان

خدمات سالمت جنسی، سرطان پستان، کلمات کلیدی:   
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 5 ، رباب لطیف نژاد رودسری 4قاسمی، فاطمه 3، محمدرضا آهنچیان 2، فاطمه تارا 1محبوبه فیروزی 

firoozim@mums.ac.ir 

 

 کبارازی پس این،مادران علیرغم.یابد می افزایش عوارض سزارین تکرار وبا است طبیعی برابرزایمان چند سزارین عوارض:مقدمه

 یم ازسزارین پس طبیعی زایمان درانتخاب مادران موانع مقاله،تبیین این هدف. باشند می سزارین متقاضی همچنان سزارین

              .                                                                                                                            باشد

 بک وی تجربه با مادران ماماها، زنان، بامتخصصین ساختاریافته نیمه مصاحبه 26 با قرارداری محتوی تحلیل پژوهش : متد

 وتحلیل سازی  ضبط،پیاده آنها ومحتوای دقیقه 60 تا 30 ها مصاحبه مدت.شد انجام شهرمشهد باردار قبلی سزارین ومادران

 انجام شد ( 2004)والندمن گرانهیم روش به ها داده

 زیر:لشام زیرطبقه ونه طبقه برسه مشتمل"زایمان انتخاب راهی دردو وپریشان سرگردان " مایه درون تحلیل، درپایان: نتایج 

 در ضعف" طبقات ،زیر"غیرحامی واجتماعی فردی دیدگاه" طبقه در"غیرحامی اجتماع"و"بک وی با معاند باورهای" طبقات

 "رآمدناکا مراقبتی سیستم" درطبقه"مشاوره در ضعف" و "تصمیم در خودکارآمدی ضعف" ،"دانش ضعف" ،"مراقبتی سیستم

  .بودند "زایمان از روانی هراس" طبقه در "ترس" و "خطر احساس" ،"طبیعی زایمان از منفی تجارب" زیرطبقات و

 باشند می بک وی درانتخاب تضاد و بحران دچار فردی وبعد مراقبتی اجتماع،سیستم بعد درسه مادران که آنجا از :گیری نتیجه 

 بتیومراق حمایتی سیستم ریزی طرح باورها، اصالح و دانش افزایش طبیعی، زایمان برای سازی فرهنگ شامل جانبه همه حمایت

 کننده کمک ازسزارین پس طبیعی زایمان برای گیری درتصمیم مادران خودکارآمدی به درکمک قبلی سزارین مادران ویژه

   .بود خواهد
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 تاثیر مشاوره مدیریت استرس با رویکرد معنوی بر استرس ادراک شده زنان نخست زا:
 یک مطالعه مداخله ای تصادفی شاهد دار

 4، شهال فرضی پور  3، سعیده زنوزیان  2، اعظم ملکی  1مونس یوسفی 

munesyousefi@gmail.com 

 چکیده

 مدیریت مشاوره تاثیر تعیین هدف با حاضر مطالعه آن از پس و زایمان بارداری، در شده ادراک استرس اهمیت به باتوجه:مقدمه

 .شد انجام زا نخست زنان شده ادراک استرس بر معنوی رویکرد با استرس

 دسترس در گیری نمونه روش با شرایط واجد زای نخست زنان از نفر 60 دار شاهد شده تصادفی کارآزمایی مطالعه یک در: روش

 مراقبت رلکنت گروه. یافتند تخصیص کنترل و مداخله گروه دو به تایی چهار بلوک تصادفی روش از استفاده با سپس و انتخاب

 اه داده. کردند دریافت هفته در بار دو گروهی صورت به معنوی رویکرد استرسبا کنترل مشاوره جلسه 8 مداخله گروه و روتین

 زایمان از پس هفته 4 و بالفاصله قبل، کوهن شده ادراک استرس پرسشنامه و دموگرافیک مشخصات لیست چک از استفاده با

 و تجزیه درصد 95 اطمینان سطح در مکرر گیری اندازه با واریانس تحلیل و دو کای آزمون توصیفی، آمار از استفاده با و بررسی

 .شدند تحلیل

 از عدب ماه یک و مداخله بعد بالفاصله شده ادراک استرس کلی نمره میانگین مقایسه داد نشان حاضر مطالعه نتایج:ها یافته

 روهگ در شده ادراک استرس نمره  طوری به داشت داری معنی تفاوت آماری نظر از گروه دو بین مداخله از قبل به نسبت زایمان

. داشت افزایش شده ادراک استرس نمره زمانی بازه این در کنترل گروه در که حالی در. داشت کاهش 77/18 به 41/26 مداخله

 ( .p>05/0) نبود دار معنی آماری نظر از مداخله از قبل مرحله در شده ادراک استرس میانگین مقایسه که است حالی در این

 ادراک استرس درکاهش معنوی رویکرد با مشاوره که کرد گیری نتیجه توان می حاضر مطالعه های یافته اساس بر: گیری نتیجه

 .بود موثر باردار نخست زنان زایمان از پس شده

 زایمان از پس معنویت؛ شده؛ ادراک استرس مشاوره؛:  ها کلیدواژه
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The role of herbal medicines in improving the indicators  

of metabolic syndrome(review article) 

 2*، مرضیه لری پور1شیرین محمودي

shirinmahmoodi2951@gmail.com   

Abstract 

Introduction: Metabolic syndrome is a growing public health concern worldwide. Metabolic 

syndrome increases the risk of cardiovascular disease, diabetes, stroke, dyslipidemia, 

osteoarthritis, some cancers, and death. One way to manage metabolic syndrome is to use 

herbal remedies. The aim of this study was to evaluate the experiments performed on the role 

of herbal medicines in improving the indicators of metabolic syndrome. 

Materials and methods: In this study, 27 articles of authoritative scientific articles indexed in 

ISI, SID, Pub Med, Pub Med Central, Scopus and Google scholar databases were studied using 

the keywords of metabolic syndrome, complementary and alternative medicine, medicinal 

plants, clinical trial. 16 articles were included in the study 

Findings: In this study, cumin, pomegranate concentrate, apple cider vinegar, walnut leaves, 

coriander, garlic, olives, aloevera were studied. In the studies, these drugs were effective in the 

treatment and management of metabolic syndrome and each of them had a variable number of 

syndrome indicators. Have an impact. Studies have shown that cumin can lower blood sugar 

without causing hypoglycemia, and it can also lower serum total cholesterol, triglycerides, and 

(LDL) levels. Pomegranate concentrate can be useful in improving the criteria of metabolic 

syndrome, and also the administration of apple cider vinegar tablets has a significant effect on 

the process of metabolic syndrome and its individual components and the prevention of its 

adverse effects. Walnut leaves, coriander, pomegranate, garlic, olives, aloevera improve the 

blood sugar of diabetic animals. 

Conclusion: In general, the present study showed that herbal medicines of cumin, pomegranate 

concentrate, apple cider vinegar, walnut leaves, coriander, garlic, olives, aloe vera can be useful 

in improving the criteria of metabolic syndrome.  

Keywords: Metabolic syndrome, complementary medicine, herbalmedicines 
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The Effect of mindfulness counseling group on anxiety  

of pregnant women exposed to domestic violence 

 
2. Pouran Nekoueian  1Azam Khoshbin 

azamkhoshbin@gmail.com 

Introduction:In most societies, women are considered as second sex and are exposed to 

various forms of violence and discrimination. Research shows that domestic violence is 

associated with a high rate of mental disorders in which stress, depression and anxiety have 

been identified. This problem poses serious risks to the health of the pregnant woman and her 

fetus.  

Method:This research was conducted semi-experimentally before and after and cluster type 

by simple random method. 108 women aged 14 to 26 weeks of gestation referred to four 

selected clinics in Isfahan, which were examined by the Domestic Violence Questionnaire of 

the World Health Organization. Finally, 40 subjects with mild to moderate anxiety were 

selected and divided into four groups of 10 people. Then, mindfulness-based group counseling 

was held in 8 sessions of 120 minutes per week. All participants completed the Beck 

questionnaire after the intervention and 4 weeks after the follow-up. SPSS software version 22 

was used for statistical analysis. 

Result:Bonferroni post hoc test showed a statistically significant difference between the mean 

scores of women's anxiety before the intervention and immediately after the intervention (p 

<0.001), before the intervention and four weeks after the intervention (p <0.001) and after there 

was an end to the intervention and four weeks later (p <0.00) 

Conclusion:mindfulness counseling for pregnant women under domestic violence is 

associated with reduced anxiety, so the need for access to mindfulness counseling in all health 

centers with it is recommended to use capable midwives in midwifery counseling. 

Keywords:Mindfulness, Anxiety, Domestic Violence 
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A review of family parenting styles on children's health 
 

Dr. Zeinab Hamzehgardeshi1, Dr.Zohreh Shahhosseini1   , Negin Salarian2 

hamzehgardeshi@yahoo.com 

 

Introduction: Given that parenting is a complex activity, which involves special methods and 

behaviors that individually or in interacting with one another, affects the development and 

excellence of the child. Establishing correct and effective communication between parents and 

children is the most important principle of parenting .This review study aimed to determine the 

effect of parenting styles on children's health. 
Method: The present study was a narrative review study using keywords of, parenting style 

,Child, adolescent, And the Persian equivalent in the Google Scholar search engine and in more 

specific databases like Scopus PubMed ,medline, ,irandoc sid, Cochrane library , searched from 

2010 to 2020. A total of 76 articles were extracted and after screening, the full data of 14 articles 

were used to write this review article. 

Result: in four cross- sectional study, authoritarian parenting style was associated with a 

number of negative consequences such as low flexibility, low self - esteem, reduction of 

happiness, increased substance abuse. In five cross-sectional studies,  permissive parenting 

style with low self-control, responsibility, flexibility and low motivation in children and 

adolescents has been reported , Reciprocally , these children have high social competence and 

self-esteem ,are also very expectant, have a high rate of behavioral and substance use problems. 

In five cross-sectional studies, authoritative parenting style is associated with high self-esteem, 

independence, higher education, courage and high ethical reasoning .Based on general research 

results, authoritative parenting style is considered as the ideal parenting style in the growth and 

development of children and adolescents. 

Conclusion: According to the study results  that have shown  the choice of parenting style and 

its implementation method is effective on child health, so it is recommended to consider 

intervention programs to teach families the preferred parenting style, i.e. authoritative, also 

minimize potential problems between family and children. 
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 نوزاد حقوق رعایت میزان بررسی
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چکیده

نیازمندیعلتبهوهستندخود مراقبانبهمتکیکامالوپذیر آسیبموجوداتآنهانوزادان،تکاملورشدشرایطبنابر هدف :

هدفاستضروریبشریجوامعبرایآنرعایتکههستندوحقوقیحقدارایآنانمیرسدنظربهمختلف،های حیطهدرنوزاد

باشدمیایرانینوزاداندرحقوقرعایت میزانبررسیمطالعه،ایناز

کننده مراجعه،دردسترسگیرینمونهشیوه بهمنتخبنوزادانومادرانازنفر400بررویمقطعیتوصیفیمطالعهاینروش

ابزار.  شدانجامتهرانشهیدبهشتیپزشکی علومدانشگاه بهوابستهپاکدشتوقرچکشهرستاندرمانیبهداشتیمراکزبه

ازها یافتهتحلیلبرایاستحقوقیوشناختی جمعیتمشخصاتساختهمحققپرسشنامه دوپژوهشدراینها دادهگردآوری

استشدهاستفاده   افزار نرم

 اولینزمانو( 75/30موارد اغلب دروالدینتوسطنوزادگرفتن آغوشزمانکهدادنشانمطالعهاینهای یافتهیافته ها

دراستشده ذکرمطلوبها نمونهدراغلبنوزاداتاقامنیت میگیردصورتزیادتاخیربا( ) مادرتوسطنوزادشیردهی

 در بستری% 3/13دروبودهغیرطبیعیوزنگیری % 5/14درد دل% 55زردی، % 8/48 بندناف مشکالتازنوزادموراد

بودشدهثبتنوزاداناز% 3/94برایوالدتگواهیمیبردرنجبیمارستان

والدینیهیچکه آنجا ازو شدانجام نوزادانحقوقمبینمتغیرهایبررسیبهپرسشنامهکمکباتنهامطالعه،ایننتیجه گیری

منظوربهنمودتوجهوالدینهای پاسخنامهبهتنهاموارداینواقعیبررسی براینمیتوانندارند؛خودنوزادحقوقتضییعبرتاکید

مییابدضرورتبهداشتمراقبانووالدینعملکردبازرسیامکان باشده کنترلمداخالتانجام بهتر،بررسی

کنندتالشآنها بهبودبرتاکیدوکمبودهاازآگاهی باتامیکندکمکمحققانبهپژوهشاین

 درمانیبهداشتیمراکزبیمارستان،نوزاد،حقوقکلیدواژگان

 ي بهشت شهید پزشکی علوم دانشگاه مامایی گروه استادیار-1



  

 

 

Survey of marital satisfaction in Iranian working women:  

A meta-analysis study 

Khadige Abadian1, Zohreh Keshavarz2, Hourieh Shamshiri Milani3, Mostafa Hamdieh4, 

Maliheh Nasiri5 
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Introduction: Marital satisfaction is considered to be the feelings and understanding of the 

couple about their marital relationship and their two-way relationship. Many factors play a role 

in creating marital satisfaction, and on the other hand, marital satisfaction is one of the concepts 

that cause sexual health in a person. Sexual health includes coordination and adaptation of 

physical, emotional, intellectual and social aspects of sexual affairs in humans. This study was 

conducted to assess the marital satisfaction of working women in Iran throughmeta-analysis. 

Methods: The issue of marital satisfaction amongst Iranian working women which has been 

published in local articles was evaluated. To find pertaining studies, Magiran, IranDoc, SID, 

Iranmedex and Pub med websites were used. Statistical society in this research consists of all 

studies in Iran in regard of relationship between being working woman and having marital 

satisfaction that have been accomplished since 2001- 2018 and were indexed in one of the 

scientific informative websites. To access desired articles, was used the English keywords of 

‘Sexual dysfunction’, ‘Iran’, ‘Sexual function’, ‘Marital satisfaction’, ‘Working women’ and 

‘women’ and its Persian equivalent. After the selection process of articles related to the 

research objectives, 10 articles were selected and assessed as finalsamples.  

Results: Collected data indicate that average size of working influence on marital satisfaction 

in research samples was equal to 0.063. Point estimate based on Cohen scale shows influence  

Lowlevel. 

Conclusions: Influence of being working woman on marital satisfaction is not approved. 

Generally being working woman can be effective on marital satisfaction at a weak level. 

However, regarding impact of women’s working on marital satisfaction, research statistical 

society is also effective and should be considered. On the other hands, positive impacts of being 

working woman has become more significant over time. 

Key words: Marital Satisfaction, Working Women, Meta-analysis 
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 ( و داروی هیوسین بر طول مراحل LI 4مقایسه تاثیر طب فشاری نقطه هوگو )
 زایمانی در زنان نخست زا: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده

 ، 3شبنم محمدحسینی  ،2، مژگان میرغفور وند 2،فاطمه صحتی شفایی 1،آمنه دریابخش1تپراقلوسولماز بابازاده 
 3فاطمه کاظمی وند

adaryabakhsh@gmail.com 

 

 چکیده

طوالنی شدن زایمان عواقب مادری به دنبال دارد. طب فشاری و داروهایی مثل هیوسین هر دو برای پیشگیری از طوالنی  مقدمه:

( و داروی LI4شدن زایمان و تسریع مراحل زایمانی استفاده شده اند. این مطالعه با هدف مقایسه تاثیرطب فشاری نقطه هوگو)

 است.ت زا انجام گرفتههیوسین بر طول مراحل زایمان در زنان نخس

زن نخست زای واجد شرایط مراجعه کننده به بیمارستان سبالن  162بر روی  1396این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال متد:

. گروه طب فشاری هوگو، هیوسین و کنترل تقسیم شدند 3تایی افراد به  6و3اردبیل انجام شد. با استفاده از بلوک بندی تصادفی

متر سانتی 5متر اعمال فشار بر نقطه هوگو و در گروه هیوسین در دیالتاسیون سانتی 5فشاری در دیالتاسیون  در گروه طب

ای هداروی هیوسین بصورت عضالنی تزریق شد. طول مراحل زایمانی در پارتوگراف و چک لیست ثبت و مقایسه شد. از آزمون

 ها استفاده شد.یشر و مجذور کای برای تجزیه و تحلیل دادهآنالیز واریانس یک طرفه، کروسکال والیس، تست دقیق ف

(. از نظر  p<001/0) دارآماری بین سه گروه وجود داشتز نظر طول مدت فاز فعال و مرحله دوم زایمان  تفاوت معنیانتایج:

زنان در هر سه  %100نزدیک به  (.P=990/0دارآماری بین سه گروه وجود نداشت )طول مدت مرحله سوم زایمان، تفاوت معنی

 .(p= 369/0دار نبود )گروه زایمان طبیعی داشتند که بر اساس تست دقیق فیشر از نظر آماری معنی

: استفاده از طب فشاری نقطه هوگو باعث کاهش بیشتری در طول مراحل زایمان نسبت به استفاده از هیوسین شد نتیجه گیری

بنابراین استفاده از روش طب فشاری جهت کاهش طول مراحل زایمانی و لیبر  بدون اینکه عوارض جانبی به مادر تحمیل کند

 شود.در زایمان طبیعی پیشنهاد می

 نخست زا، طب فشاری نقطه هوگو، هیوسین، طول مراحل زایمان واژه های کلیدی:
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Abstract 

Introduction:Considering the role of marital satisfaction and adjustment in family 

functioning,which can be influenced by specific disease, such as acquired immune deficiency 

syndrome (AIDS), this study was conducted to determine the effect of practical intimate 

relationship skills training (PAIRS) on marital satisfaction, adjustment, and sexual function in 

women living with human immunodeficiency virus (HIV) and AIDS (WLHA). 

Material and methods: In a randomized controlled trial, 44 WLHA referred to the Behavioral 

Disease Counseling Clinic of Imam Khomeini Hospital, Tehran, Iran in 2019, were randomly 

divided into intervention and control groups based on four randomized blocks. Eight sessions 

of educational counseling were provided once a week for both group. At the beginning, at the 

end, and at four weeks following the training, Enrich marital satisfaction questionnaire, Spinner 

marital adjustment, and Rosen sexual function questionnaires were completed by patients and 

analyzed with a SPSS-21 software. 

Results: This study showed no significant difference between total score of marital 

satisfaction, marital adjustment, and sexual function before the intervention. Rate of marital 

satisfaction (p = 0.003), marital adjustment (p = 0.03), and female sexual function (p < 0.001) 

were significantly increased in the intervention group immediately and one month after the 

intervention. The results also indicated that 77.9% of the changes in post-test scores of marital 

satisfaction, 76% of marital adjustment, and 94.9% of sexual function were related to the 

intervention effect, demonstrating a sustainable impact of educational intervention (p < 0.001). 

Conclusions: PAIRS can improve marital satisfaction and adjustment and sexual function in 

WLHA, and influence quality of family functioning. DOI: HIV AIDS Rev 2020; 19, 4  

Key words: marital satisfaction, marital adjustment, sexual function, practical application of 

intimate relationship skills, PAIRS 
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Abstract 

Introduction: Increasing the social presence of women in the labor market is one of the factors 

influencing the sex life of employed women, and efforts to improve their quality of sexual life 

are among the essential necessities.The objective of this study was to investigate the factors 

and interventions that influence the  sex lives of employed women. 

Methods: In this study, articles published in Google Scholar PubMed, Web of Sciences, 

Science direct, Scopus, Iranmedex, Magiran and SID Searches were collected using the 

following  

keywords: female employees, sex life, sexual health, sexual dysfunction, sexual function, 

quality of sex life, marital satisfaction, educational programs and educational interventions, 

and their English equivalents.During the evaluation, 13 articles that were done inside and 

outside the country during the period 2010-2020 were included. 

Results: The results of 13 studies were summarized in two main categories: factors favoring 

the sex life of employed women(8articles) and measures in favor of the sex life of salaried 

women(5articles). 

Conclusion: Benefiting from interventions and trainings based on individual psychology with 

different approaches can be an effective way to develop the mutual relations of couples and, 

consequently, to improve the sex life of employed women 

Keywords; salaried women, education, sex life 
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Abstract 

Introduction: Considering that the quality of personal life and the quality of sexual life of 

working women interact with each other and considering that job as one of the dimensions that 

can play a direct role in the quality of life and also due to increasing women’s participation in 

professional activities in today’s society, this study was designed and conducted to explain the 

experiences of working women considering sexual health challenges. 

Method: This research was a qualitative study that the information of which was obtained 

through face-to-face interviews with semi-structured and open-ende 

d questionnaires. Interviews were conducted with 32 working women working in public and 

private offices in Tehran, Iran, to explore their experiences of the role of jobs in sexual 

challenges. The sampling method was purposive. Data analysis was performed using a 

qualitative content analysis method with a conventional approach by MAXQDA software 

version 10, and to establish the reliability and validity of findings, Graneheim and Lundman 

criteria were considered. 

Result: Data analysis from 32 interviews resulted in the formation of 223 primary inferential 

codes and 1 main category and 4 subcategories. The results of data analysis were presented in 

one main category, including sexual health challenges among working women. This main 

category consisted of four subcategories such as sexual problems due to employment, job 

harassment, the essential needs for sexual relationship, need for the better job management, 

and married sex life. 

Conclusion: Explaining the experiences of working women showed that sexual problems due 

to employment and job harassment are among the factors that cause sexual health challenges 

in working women. It also seems that meeting the essential needs for sexual relationship and 

the better management of job and married sex life can interact with the sex lives of working 

women. 

Keywords : Content analysis, sexual challenges, working women 
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Background: The role of employment in the dynamics of human life is undeniable and it can 

be considered the heart of the humanities and social communication. Certainly to the dynamics 

of women as half of the population, have a direct impact on the development community, 

because the aim of every society, to maximize social welfare and social welfare function of per 

capita income, fair distribution of income, improve education, health, welfare participation rate 

of social, economic, cultural, political men and women. This study aimed to assess the Status 

of Women's Employment and Activity in Iran over the past two decades. 

Methods: This review article by searching on Google scholar search engines and databases 

magiran, Sid, PubMed and iranmedex by keyword Economic participation, economic activity 

of women, employment and labor between 1990 and 2019 it is done. 

Results: The results indicated that more women in the field of social sciences, medicine, 

business and law have graduated. Between 85 to 90 percent of working women, wage and 

salary public and private sectors, and 10 to 15 percent graduate of the managerial positions are 

women. The relationship between the increase in women's education and the probability of 

finding jobs in the labor market is contradictory. In fact, people who are afforded a higher 

quality job, have better quality of life. The relationship between women's education and 

increase their employment in the public sector was positive. Factors such as knowledge and 

information acquired during their training period at university, despite having occupational 

fields appropriate to the discipline and skills acquired during their training period for women 

to gain job has been effective. In many studies, factors such as the number of women in need 

of work, was not familiar with the employers and public sector employment, from the 

perspective of women in the labor market are considered as obstacles. 

CONCLUSIONS: According to the census of the women graduates, and graduates accepted 

indicate an increase of women in universities and higher education institutions that will be 

required to work in the not too distant future. Therefore, to prevent the crisis and the loss of 

opportunities, planning is essential for the labor market women. 

Keywords: Economic participation, economic activity of women, employment, labor 
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سرطان پستان شایع ترین نوع سرطان در زنان است. در شروع تکامل تومورهای پستان ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی  مقدمه:

نقش دارند که از جمله این عوامل می توان به عناصر کمیاب اشاره کرد. هدف از این مطالعه تعیین سطح عناصر کمیاب و مواد 

 باشد.معدنی در افراد مبتال به سرطان پستان می 

 Google scholar ،magiran ،Sid ،PubMed: این مطالعه مروری سیستماتیک با جستجو در سایت های علمی روش کار

، مس، فوالت و معادل انگلیسی آنها طی Dبا کلیدواژه های سرطان پستان، مواد معدنی، سلنیم، روی، ویتامین  iranmedexو 

 لعه از مقاالت توصیفی، تحلیلی و مورد شاهد بهره گرفته شده است.انجام شد. در این مطا 2019تا  2000سال های 

در گروه بیماران با  Dمیانگین های مس، سلنیوم، فوالت و ویتامین  نتایج مطالعات مختلف انجام شده نشان داد که بین نتایج:

سرطان پستان و افراد شاهد از نظر آماری تفاوت معنی داری وجود داشت. همچنین با افزایش سن این مواد معدنی در این 

بیماران افزایش پیدا میکردند. بین میانگین روی بیماران و افراد شاهد نتایج ضد و نقیض گزارش شد. در این مطالعات عموما به 

د یک گروه سالم نیز مورد ارزیابی قرار میگرفت. غلظت سرمی این مواد معدنی با استفاده از روش های نوری صورت مورد شاه

 اندازه گیری می شد.

بر اساس نتایج به دست آمده می توان پیشنهاد کرد که تغییرات عناصر کمیاب در سطح سرمی در بیماران مبتال  نتیجه گیری:

ی برای تشخیص و درمان آن بیماری باشد. همچنین انجام مطالعات وسیع تر بر روی این به سرطان پستان، پیش آگهی مناسب

 عناصر و سایر عناصر مهم دیگر نظیر آهن پیشنهاد می گردد.

 Dکلمات کلیدی: سرطان پستان، مواد معدنی، سلنیم، روی، مس، فوالت، ویتامین 
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Introduction: Although the number of elderly people in the community is increasing, but as 

the population of this age group grows, their position is not well understood and addressing the 

challenges of old age life is often overlooked. Therefore, in this review study, effective 

interventions that help the elderly to overcome the challenges are reviewed. 

Methods: After selecting the research topic, a search conducted by using “elderly 

interventions”, “elderly life challenges” and “elderly psychotherapy” as keywords in PubMed, 

Scopus, clinical key, Cochrane library, SID databases and Google Scholar search engine. 

Finally, the findings and results of 13 studies were used to write this review study. 

Results: According to the findings of the studies, interventions affecting the health of the 

elderly are: forest therapy, horticultural therapy, psychological counseling interventions before 

admission to the nursing home, their participation in group activities with their peers, 

therapeutic interventions based on acceptance and commitment to the role of aging, group 

Cognitive-behavioral therapy interventions, modifying medication interventions and changing 

life style interventions. Among the interventions performed, changing lifestyle interventions 

were reported to be the most effective interventions because they improved physical health and 

consequently mental health. 

Conclusion: Interventions that improve the health status of the elderly will also increase their 

life expectancy. Therefore, more attention to the needs of the elderly and designing more 

effective interventions are needed. 

Keywords: elderly interventions, elderly life challenges, elderly psychotherapy 
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Introduction: This review study examines the cases of improving the therapeutic skills of 

therapists and areas of counseling and the important cases that midwives have to provide 

services and manage conditions if Diagnosis of an abnormal fetus requires attention. 

Methods: In this review study, a search conducted by using the keywords congenital 

anomalies, psychological counseling, prenatal counseling in PubMed, science direct, clinical 

key and Google scholar search engine.after screening, the complete data of 20 articles were 

included in this review article.  

Results: The results of the studies showed that pregnancy counseling with abnormal fetuses 

includes medical and psychological counseling. In medical counseling, full knowledge of the 

types of tests and their interpretation is important, and prenatal screening training programs for 

health care providers should be revised based on their educational needs. In psychological 

counseling, to meet the needs of a changing population of clients Midwives in the context of 

the wider health care system need more accurate knowledge of religious beliefs and religious 

and cultural contexts of their clients in order to take the best approach to relevant care. The 

occurrence of a diagnosis of congenital anomaly during transmission to parents adds to the 

accumulation of stress-related events that may increase the risk of developing psychological 

symptoms in the early stages after diagnosis. 

Conclusion: Considering the different cultures of different countries of the world, midwifery 

counseling skills play an important part in the diagnostic and therapeutic process. Therefore, 

creating extraordinary educational programs on university education is needed for midwives. 

Keywords: congenital anomalies, psychological counseling, prenatal counseling 
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Background: For most women, childbirth is associated with very severe pain often exceeding 

all expectations. However, the experience of pain during labor is not a simple reflection of the 

physiologic processes of parturition. Instead, labor pain is the result of complex and subjective 

interaction of multiple physiologic and psychological factors on women. 

Objectives: The aim of this study is to investigate the psychological factors on labor pain. 

Methods: This review study is conducted in 2020 and includes nearly 30 articles indexed in 

English on databases like, SID, Pubmed, Google scholar, Science direct, from 1965 to 2019. 

Searching some English words such as, childbirth, labor pain, pregnant women, delivery 

among English articles, facilitated this study. 

Findings: The labor pain results from some physiological-psychological causes. If the woman 

looks at the pain with a psychological view, her feeling toward it would be changed. Having 

an abnormal pregnancy, low knowledge and bitter experience of the previous pregnancies can 

increase the labor pain while a normal pregnancy but having self-esteem, pleasure and 

relaxation make delivery favorable and if the woman be pleased and relaxed, without facing 

real pains, her pain tolerance threshold would be increased  . The pain tolerance and the 

acceptance of the pain differ in different people and could be influenced by the individual’s 

physical, psychological and cultural conditions. 

Conclusions: Considering that the factors affecting pain experience include the age, prediction 

of the pain and culture, so the proper therapeutic and psychological interventions should be 

done for each person based on her culture, psychosocial strengths and weaknesses and 

individual needs. 

Key Words: labor pain, childbirth, psychological factors. 
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Introduction: The World Health Organization (WHO) has introduced sexual health as a state 

of physical, mental and social health related to sexual issues. Sex is an important part of 

women's health, quality of life, and general well-being that can be affected by various factors, 

including pregnancy. Sexual dysfunction causes psychological disturbances, maladjustments, 

and marital discord. Given the importance of sexual health, therefore, this review study aimed 

to investigate related factors whit sexual health in pregnant women. 

Method: This study is a narrative review. In this study, the researcher initially looked at the 

Google Scholar search engine and more specifically in Persian databases SID, Magiran and the 

English databases PubMed, Scopus, Science Direct, Cochran, with using the combination of 

keywords Related Factors, Sexual Health, Pregnant Woman, Psychological Factors, Individual 

Factors and its mesh and Persian equivalent, from 2000 to 2019 searched for related articles.  

Results: The results of this study were categorized in two main categories: 

1-Psychological factors that include subcategories of concerns (Rupture of the sac, preterm 

delivery, abortion, infections, damage to the health of the fetus and mother) and attitudes 

(Changes in attractiveness, unwanted pregnancy, shame and guilt towards the fetus and poor 

body image).  

2- Individual factors that include subcategories of demographic factors (Education level, age, 

income satisfaction, place of residence and number of children) and physiological factors 

(Hormonal changes, anatomical changes, and common pregnancy complaints).  

Conclusion: Given the importance of sexual health in family health and strength, 

understanding the factors related to sexual health during this period can help health policy 

makers in designing programs related to women's and family health, tailored to their social 

needs and deficiencies. 
Keywords: Related Factors, Sexual Health, Pregnant Woman, Psychological Factors, 

Individual Factors. 
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Background and Objective: One of the most common problems in menopause is decreased 

sexual satisfaction. Sexual satisfaction is a measure of happy with sex and the ability to create 

mutual pleasure. Sexual dysfunction is directly related to social problems and mental disorders. 

Given the importance of sexual satisfaction, this review study aimed to investigate related 

factors with sexual satisfaction in postmenopausal women. 

Method: This study is a narrative review. In this study, the researcher initially looked at the 

Google Scholar search engine and more specifically in Persian databases SID, Magiran and the 

English databases PubMed, Scopus, Science Direct, Cochran, with using the combination of 

keywords Related Factors, Sexual Satisfaction, Postmenopausal Women, Psychological 

Factors, Individual Factors, Interpersonal Factors, Demographic Factors, Fertility Factors, 

Communication Factors, Couples and its mesh and Persian equivalent, from 2000 to 2019 

searched for related articles. Out of 350 articles, 42 were finally used for writing. 

Findings: The results of this study were categorized in two main categories: 

1-Individual factors that include subcategories of demographic factors (Level of education, 

amount of income, employment and religion) and fertility factors (Age at menopause, 

exogenous estrogen intake, sexual disorders, menopausal symptoms severity and type of 

menopause).  

2- Interpersonal factors including subcategories of psychological factors in couples (sexual 

awareness, menopause awareness and history of mental disorders) and communication factors 

in couples (emotional relationships, marital duration, cultural-economic closeness, and the role 

of couples in choosing a spouse). 

Conclusion: Given the importance of sexual satisfaction on quality of life in postmenopausal 

women, understanding the related factors with sexual satisfaction in this period can help health 

policy makers in designing women's and family health programs. 

Keywords: Related Factors, Sexual Satisfaction, Postmenopausal Women, Individual Factors, 

Interpersonal Factors. 
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است، برخوردار  تریباال تیگروه از اهم نیمداخالت ا ر،یپذ بیو در معرض خطر بودن زنان آس HIV وعیبا توجه به ش :مقدمه

 مداخالت موثر بر کاهش شیوع رفتارهای پرخطر و ایدز است.لذا هدف از مطالعه حاضر مروری بر 

 SIDشامل نیو الت یفارس یاطالعات یهااست که در بانک (scoping reviewای )دامنه مطالعه  حاضر از نوع مرور :کارروش

،MagIran ،IranMedex ،IranDoc  ،Pubmed, Medline ،Cochrane Library ،Scopus  2020تا  2000از سال 

 مقاله وارد مطالعه شد. 22با هدف مطالعه،  انطباقو متن کامل مقاالت از نظر  دهیچک یجو شد. پس از بررستجس

پنج  رفتار که شامل رییبر تغ یاست. طبقه اول مداخالت مبتنگنجانده شدهای مرور دامنه نیمطالعات در پنج طبقه در ا :هاافتهی

و بهبود دانش و نگرش در کارگران  STIs یهایماریب وعیبه کاهش ش ی. مداخالت رفتارباشدیم RCT کیو  کیستماتیمرور س

ات مطالع تمامکه  افتیهمراه اختصاص و تلفن نترنتیبر ا یها منجر شد. طبقه دوم به مداخالت مبتنآن انیو مشتر یجنس

RCT یهایماریدانش و نگرش مثبت  نسبت به ب شیطبقه باعث افزا نیهستند. مداخالت در ا STIs  شده اما در استفاده از

مداخله  کیو  RCTاند، شامل دو شده یبستر جامعه طراح درهستند که  ینداشت؛ طبقه سوم مداخالت ییبسزا ریکاندوم تاث

شامل مداخالت  رشتیب ،نام گرفته یگروه درمان-کند. طبقه چهارم آموزش جادیا یشتریبالفعل ب ریتوانست تاثکه است  تجربینیمه

 تیگروه کنترل شد. در نها بهگروه مداخله نسبت نمره معنادار  شیها باعث افزاگروه نیدرکل مداخالت در ا باشد،یم تجربینیمه

 قیو تحق یمداخالت نشان دادند که همچنان بررس نیا کنند،یم یرا بررس یسنج طبقه پنجم مشاهدات و مداخالت امکان

 .است  موردنیاز های بالینی کارآزماییدرباره بستر انجام  شتریب

که از  طورکنندگان مؤثر بوده اما هماندانش، تغییرات مثبت نگرش و بهبود عملکرد شرکت شیمداخالت در افزا :یریگجهینت

 .باشدیم شتریب قاتیمطالعات و تحق ازمندین ریپذبیاز مداخالت در گروه زنان آس یاریمداخالت مشاهده شد بس جینتا

 ، رفتارهای پرخطر  مداخله دز،یا ر،یپذبیآس: زناندواژهیکل 
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 eHealth Literacy, Knowledge, Attitude and Practice of COVID-19  

Prevention and Self-Protection among Medical and  

Non-Medical   Students 
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Introduction: The coronavirus 2019 (COVID-19) pandemic requires integrated coordination 

of governments and individuals. University students have a great role in distributing reliable 

information about disease prevention behaviors. The aim of this study was to identify the 

predictors for preventive behaviors in students. 

Methods: This cross-sectional online survey was conducted on Iranian university students. All 

students filled a questionnaire consisting of demographic characteristics, e-Health Literacy 

Scale (EHEALS) questionnaire and a researcher-made knowledge, attitude and practice (KAP) 

questionnaire. Data was analyzed using the SPSS software.  

Results: A total of 925 students (69.9% male) participated in this study. The median age of the 

students was 23 years old. Majority of the students (641, 69.3%) were non-medical students. 

There was a significant difference in age (p<0.001), gender (p<0.001), level of education 

(p<0.001), type of university (p=0.006), academic semester (p<0.001), marital status 

(p=0.011), having a COVID-19 infected person in family (p<0.001) and being vaccinated for 

influenza in the past year (p<0.001) between medical and non-medical students. Medical 

students had a significantly higher KAP and EHEALS scores compared to non-medical 

students (p<0.001). Knowledge, attitude and having a COVID-19 infected person in family 

were the strongest predictors of preventive practices.  

Conclusions: This study showed that there is a need to focus on the KAP and EHEALS of 

university students especially non-medical students in order to improve COVID-19 preventive 

behavior in the society. 

Keywords: E-health literacy; coronavirus 19; knowledge; attitude; practice; preventive 

behavior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Department of Midwifery, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, IR Iran 

2 - Mother and Child Welfare Research Center, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran 

 



  

 

 

 

The relationship between major dietary patterns and fertility  

status in Iranian men: A case- control study 
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ABSTRACT  

Purpose: the aim of this study was to investigate the relationship between major dietary 

patterns and fertility status in Iranian men.  

Methods: This case-control study was conducted with 400 newly diagnosed infertile men and 

604 healthy men without infertility history, in Yazd, Iran. The presence of infertility was 

confirmed clinically, based on WHO criteria. Dietary intake was assessed using a 168-item 

semiquantitative food frequency questionnaire (FFQ), and dietary patterns were determined by 

principal component analysis.  

Results: In results Five major dietary patterns, including western, healthy, traditional, fat-

based, and mixed were extracted. After adjustment for all confounding variables, men in the 

third tertile of the western and mixed dietary patterns had greater odds of infertility [western 

dietary pattern: (OR: 6.3; 95% CI: 3.3-12.1) mixed dietary pattern: (OR: 2.9; 95%CI, 1.6-5.2)]. 

The subjects in the third tertile of the traditional, healthy, and fat-based dietary pattern had the 

lowest odds of infertility [traditional dietary pattern: (OR: 0.22; 95% CI, 0.1-0.46), healthy 

dietary pattern: (OR: 0.38; 95% CI, 0.21-0.71) and fat-based dietary pattern (OR: 0.51; 95% 

CI, 0.28-0.94)] 

Conclusion: In conclusions the present study suggests that adherence to the western and mixed 

dietary pattern might be associated with an increased risk of infertility. On the other hand, it is 

possible that adherence to the traditional, healthy, or fat-based dietary pattern may confer 

protective effects on male infertility status. Further studies are needed to confirm the veracity 

of our findings.  

Keywords: Dietary patterns; male infertility; case-control 
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A review of various psychological and non-pharmacological 

interventions in women with unwanted  

pregnancies: A narrativereview 

 

Zohreh Shahhosseini 1, Zeinab hamzehgardeshi 1, Kosar Miraei Mohammadi 2*  
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Introduction: A review of the evidence for different types of psychological and non-

pharmacological interventions to prevent or reduce complications in women with unwanted 

pregnancies 

Methods: The search in this comprehensive narrative review was conducted in electronic 

databases, such as the Cochrane Library, Scopus, PubMed, Web of Science, Tripdatabase, SID. 

After the screening, 5 articles were selected. 

Results: frome 5 extracted studies, four of them were RCT and another one was a Quasi-

experimental study. All five studies examined maternal and fetal attachment variables. One of 

the studies also looked at depression, stress, and anxiety. Another study examined adaptation 

to pregnancy and quality of life. 2 studies used group counseling intervention, one of them used 

guided imagery intervention and 2 studies used cognitive-behavioral technique to increase the 

attachment score. In all five studies, the mean score of attachment increased and was 

statistically significant (increasing the mean pre-and post-intervention scores: 5.86, 10.56, 24, 

27.76, 34.8, and P <0.001). Adaptation to pregnancy and quality of life were improved. Stress 

and anxiety were significantly reduced but the results of depression were not statistically 

significant (P = 0.151). 

Conclusions: There were few studies about unwanted pregnancies. The interventions were 

effective on maternal and fetal attachment in unintended and unplanned pregnancies, but 

judging the definite effect of the interventions requires further research. Therefore, health 

researchers and working groups should pay more attention to women with unwanted 

pregnancies. The acquired knowledge of this study can inform researchers and policy makers 

to expand related research and develop new psychological interventions. And it can be helpful 

in refining existing counseling and psychotherapy programs in trying to improve the quality of 

services available to women and their families. 

Keywords: Unwanted pregnancy, Unplanned pregnancy, Psychological intervention, 

Narrative review 
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ABSTRACT 

Introduction:Numerous observational studies and some animal models reported significant 

interconnection between nutritional ingredients and sperm quality parameters but, there are 

confined dietary pattern studies and sperm factors. Therefore, the aim of this cross-sectional 

study was to detect the western dietary patterns relationship with sperm morphology parameter 

in men with infertility. 

Methods:Two hundred nineteen subjects (including infertile men) attending to clinic for 

treatment that met all criteria completed FFQ. Dietary intakes data was obtained using a 

validated food frequency questionnaire (FFQ a 168-item FFQ previously validate). Semen 

morphology marker were analysis based on the WHO guidelines. Physical activity level was 

assessed by International Physical Activity Questionnaire (IPAQ). Principal Component 

Analysis (PCA) was applied to detect dietary patterns. Multiple logistic regression was used to 

evaluate the relationship between western dietary pattern with sperm morphology parameters.  

Results:Western dietary pattern arises from factor analysis. After adjustment for confounders, 

subjects in the western dietary pattern had increased probability for low normal morphology 

percentage (OR=3.41, %95 CI= 1.13 - 10.25, P-trend=0.04).  
Conclusions:Western dietary pattern with high intake of mayonnaise, processed meat, refined 

grain and snack & pizza was related to reduce sperm normal morphology percentage. More 

studies are needed to investigate the more accurate impacts of dietary patterns on male 

infertility factors. 

Keywords: sperm morphology, male infertility, Western dietary pattern 
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Does past use of oral contraceptives increase the prevalence of insulin 

resistance and diabetes among postmenopausal women? 

A scoping review 
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Introduction: Diabetes is an increasing health burden in elderly populations worldwide. The 

effects of OCs on carbohydrate metabolism and insulin sensitivity have not been clearly 

elucidated. Therefore, it is necessary to identify factors that influence the development of 

diabetes in post-menopausal women. The aim of this study is to identify the relationship 

between the past use of oral contraceptives and the risk of diabetes and insulin resistance among 

postmenopausal women. 

Methods: This study was a scoping review that was conducted in 2020. The data was collected 

from these databases: PubMed/Medline, SID, Scopus, Cochrane library and the Google Scholar 

search engine. Inclusion criteria involved: articles in Persian or English the text full of which 

were available. After excluding articles that were hardly related to the objectives, out of 57 

papers, 2 papers that were thoroughly related to the study were included and entirely been 

studied and reviewed.  

Results: The results of the first study which was a cross-sectional one on 6554 postmenopausal 

women, showed that past use of OCs for more than 6 months led to a significant increase in 

the prevalence of diabetes in post-menopausal women, and increased IR in nondiabetic 

participants. In contrast to it, the results of the second study, which was a population-based, 

prospective cohort study on women aged 40-70, suggested that there was no association 

between OC use and risk of diabetes Among postmenopausal women. 

Conclusion: considering that, the results of this study are inconsistent and the number of 

studies in this context aren’t considerable, judgment might be a little controversial and it is 

needed to search more. 

Keywords: postmenopausal women, diabetes, oral contraceptives. 
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Abstract 

Background & Aims: Domestice violence is the most common violence against women. 

According to studies and the cultural context of the city of Khorramabad, the rate of domestic 

violence against pregnant women is seen in this area and pregnant women with domestic 

violence experience higher levels of stress. This study was done aiming to appoint the 

relationship between perceived domestice violence with the stress coping styles in pregnant 

women referring to the health centers in Khorramabad City 

Materials & Methods: In this descriptive coefficient study , 190 pregnant women referring to 

health centers in Khorramabad City in 1398, entered the exploration with easy and reachable 

sampling. The information were collected using standard domestic violence questionnaire and 

the Fridenberg and Louis’s standard questionnaire and a researcher-made demographic 

questionnaire 

Results: The results showed  that 87.31% of the units minor violence, 10.15% average violence 

and 2.54 percent reported a high level of violence. The average of domestic violence was 63.7. 

Results showed less effective coping style was most used. Pearson's correlation coefficient also 

indicated  there is a inverse relationship between the problem‑focused coping style score with 

overall score of domestic violence and all domains (p=0/003) and a direct relationship between 

less effective coping style score with overall score of domestic violence and all domains 

(p<0/001( 

Conclusion :According to results given that less effective coping style is one of the inefficient 

ways of solving the problem had the most prevalent in this study, Recommended to meet girls 

and women with efficient problem-solving styles  

KeyWords: Domestic Violence, Stress Coping Styles, Pregnant Women, Health Centers 
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Abstract 

Fertility is one of the natural events of the population and an important element of population 

growth. Despite recent advances, it is more difficult for women to maintain fertility than for 

men. Therefore, it is necessary to understand the factors affecting women's fertility. The present 

study was designed to investigate the effect of plastic consumption on female fertility. This 

study was conducted by searching the Pub med, Google Scholar databases and carefully 

reviewing 10 articles related to this topic from 2018-2011. use of plastic materials has a 

negative effect on the reproductive process of women. A dangerous chemical called BisPhenol 

A (BPA) is found in light but hard, hard plastic materials called polycarbonate, and its most 

significant negative effect is that it disrupts the function of the endocrine glands. It acts 

similarly to the hormone estrogen, affecting its metabolic function, thereby directly affecting 

women's fertility and reducing fertility in women. According to these data, women, especially 

women of childbearing age, are advised to reduce the use of plastic materials as much as 

possible. However, there is a serious need for clinical research on the use of plastic substances 

and the level of BisPhenol A (BPA) in women's bodies and its relationship with the risk of 

reduced female fertility. 

Keywords: Plastic Materials , BPA , Women's Fertility, Endocrine . 
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 و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان دختر  سالمت عمومیبررسی وضعیت 

 (1399-1398)دبیرستانی شهر ساری  
 زهره شاه حسینی1، ، فروزان الیاسی2، جمشید یزدانی چراتی3، فرزانه باباپور4*

  f.bbp1991@gmail.com  
 

با توجه به اهمیت اختالالت مربوط به حوزه سالمت در دانش آموزان که می تواند خانواده، مدرسه و جامعه را درگیر  مقدمه:

کند، این مطالعه با هدف تعیین وضعیت سالمت عمومی و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر ساری 

  انجام شد.

)سه مدرسه در هر ناحیه(، بر روی  2و  1دبیرستان دولتی دخترانه شهر ساری ناحیه مطالعه مقطعی حاضر در شش  روش کار:

نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه دوم انجام شد. جمع آوری داده ها به صورت خودگزارش دهی، با استفاده از نسخه ی  900

مقیاس سالمت جسمانی ، اضطراب و  برای انداره گیری چهار خرده  (GHQ-28)سوالی پرسشنامه سالمت عمومی گلدبرگ 28

اجتماعی افراد انجام شد. نمره ی بیشتر -اختالل خواب، کارکرد های اجتماعی و افسردگی، و چک لیست مشخصات جمعیتی

GHQ  و به باال نشانه عالئم مرضی است. داده ها با استفاده از نرم افزار  22نشانه سالمت عمومی کمتر می باشد و نمرهSPSS-

 ه و تحلیل شدند.تجزی 20

16.5متوسط سن دانش آموزان شرکت کننده در این مطالعه  نتایج: ± ( %8.6نفر) 77سال بود. شرکت کنندگان شامل  0.5

( رشته ی هنر بوده %14.3نفر ) 129( رشته ی علوم انسانی و %33.1نفر ) 298( رشته تجربی، %44نفر ) 396رشته ی ریاضی، 

( %51.7نفر ) 465، 0-21( نمره %25.9نفر از شرکت کنندگان ) 233چهار بخش قرار داده شد. اند. نمره کلی سالمت عمومی در 

)عالئم  64-84( نمره %1.4نفر ) 13)عالئم مرضی متوسط( و  43-63( نمره %21نفر ) 189)عالئم مرضی خفیف(،  22-42نمره 

AOR)مرضی شدید( کسب کردند. سالمت عمومی ضعیف تر با قاعدگی نامنظم  = 1.45 95% CI: 1.06 − 1.99; P =

AOR) ، اضافه وزن  (0.02 = 0.952 95% CI: 0.99 − 0.97; P = AOR) ، و فعالیت فیزیکی نامطلوب (0.04 =

1.45 95% CI: 1.00 − 2.07; P =  ارتباط آماری معناداری داشت.  (0.02

با توجه به تاثیر ابعاد مختلف سالمت بر زندگی شخصی و تحصیلی دانش آموزان، تبعین برنامه هایی با هدف  نتیجه گیری:

 برقراری فعالیت بدنی منظم و کنترل وزن در سطح مدارس مناسب به نظر می رسد.

 سالمت عمومی، سالمت روانی، سالمت جسمانی، دانش آموز، نوجوان کلیدواژه:
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Breast Cancer in Men: A Narrative Review 
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Background and Objective: Breast cancer is a rare disease in men, accounting for less than 

1% of all breast cancer diagnoses worldwide. Due to the increasing incidence of breast cancer 

in recent years and its detrimental effects on various aspects of life, so this review study aimed 

to investigate breast cancer in men. 

Method: In this narrative review, the researcher initially looked at the Google Scholar search 

engine and more specifically in Persian and English databases SID, Magiran, PubMed, Science 

Direct, Cochran, with using the combination of keywords Male, Breast Cancer, Risk Factors, 

Diagnosis, Treatment and its MeSH and Persian equivalent, from 2010 to 2019 searched for 

related articles. Out of 270 articles, 35 articles were finally used for writing. 

Findings: The results were categorized in three main categories: 

1-Risk Factors: Includes subcategories of Demographic Factors (Age, Birth Order, Black Race, 

Family History), Genetic Factors (presence of BRCA1, BRCA2, CHEK2, PALB2 and 

CYP17), Environmental Factors (Exposure Exposed to Radiation, Heat, Electromagnetic 

Fields, Chemicals and Lack of Exercise) and Hormonal Factors (Klinefelter's Syndrome, 

Exogenous Estrogen or Testosterone, Obesity, Liver Disease, Testicular Malformations and 

Gynecomastia).  

2- Diagnosis: Includes subcategories of Paraclinical (Graphs, Ultrasound, Magnetic Resonance 

Imaging and Blood Tests) and Clinical (Physical Exam and Biopsy). 

 3- Treatment: Includes subcategories of Surgery, Chemotherapy, Hormone Therapy and 

Radiation Therapy. 

Conclusion: Due to the importance of breast cancer on men's health, therefore, it is 

recommended that health care providers with the training and timely screening of at risk men, 

avoid the consequences of the disease. 

Keywords: Male, Breast Cancer, Risk Factors, Diagnosis, Treatment. 
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Abstract 

Introduction: The purpose of this study was to compare emotional self-disclosure and feelings 

of loneliness in women with normal and breast cancer. 

Methods: The research method was causal-comparative (post-event).The study population 

included all women with breast cancer admitted to Imam Khomeini hospital in Ardabil city, in 

the first semester of  2019 and 60 people were selected by convenience sampling method. 60 

normal subjects were selected too. A shortened form of the Adult Social-Emotional Loneliness 

Scale and the Emotional Self-Esteem Scale were used to collect the data. Questionnaires were 

filled out by the sample individuals who had the characteristics of the research units 

individually. Data were analyzed by SPSS version 18 and multivariate analysis of variance 

(MANOVA). 

Results: The results showed that the mean scores of loneliness in women with breast cancer 

were higher than normal people and the mean scores of emotional self-disclosure were lower 

than normal people(P<0.01).  

Conclusion: The results indicate the need to pay more attention to the psychological problems 

of cancer patients. 

Keywords: emotional self-disclosure , feelings of loneliness , breast cancer 
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       Abstract: 

Introduction: Breast cancer is the most common cancer among women and the most common 

cause of death from cancer among women 44-40 years. Breast cancer is the most common 

cancer between women around the world,which is 25.4% of the total number of cases in 

2018..In our country,according the preliminary studies on the prevalence age of cancer among 

women for unknown reasons is lower ten years than Western countries.But awareness of 

screening methods and performing diagnostic tests in order to reduce outbreak of various 

invasive cancer kinds and mortality due to it can be very important. 

Methods: In this cross-sectional study, 300 women referred to health centers in Ardabil were 

selected by multistage sampling in 2019. Data were collected through a researcher made 

questionnaire. To analyze the data using SPSS version 18 and descriptive and inferential 

statistical tests were used. 

Results: From among screening tests for breast cancer, breast self-examination by women of 

Ardabil 5.3 percent, physical examination by a physician 10% and the rate of mammography 

9.3 %, respectively. In the present investigation, the role of knowledge and attitude as 

individual factors to do the breast cancer screening test was considered statistically significant 

(P <0.0 5). In the study on the social - economic factors, it was found that employment of 

women with breast cancer screening tests was significant (P <0.0 5), In this study, a history of 

breast cancer among relatives and friends, and a history of breast disease and breast cancer 

screening tests was significant (P <0.0 5). 

Conclusion: With regard to the role and effectiveness factors in the use of screening tests and 

the lack of understanding of the disease and preventive behaviours and to increase the use of 

health interventions should not only rely on education, it is stressed due to the removal of 

barriers. 

Key words: breast cancer , screening tests 
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To study the rate and causes of the screening test of the cervix 

cancer among women in Ardabil city 
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Abstract: 

Introduction: Cervix cancer is one of the most common cancers in women, particularly 

indeveloping countries and Asian countries that many science centers around the world 

consider the pap smear screening test as the best solution for the control of cervical 

cancer.Several studies have shown that to tend women for doing a pap smear is regularly 

decreasing, and about one-fifth of women have not had a pap smear. This study was done to 

investigate rate and causes of the cervix cancer screening test among women Ardabil. 

Methods: In this cross-sectional study, 300 women referred to health centers in Ardabil were 

selected by multistage sampling in 2018. Data were collected through a researcher made 

questionnaire. For data analysis, SPSS Software version 18 and descriptive and inferential 

statistics were used. 

Results: The rate of cervical cancer screening test in this study was 48%. The role of 

knowledge as personal factors of pap smear screening test was significant statistically (p<0.05). 

Among the risk factors for cervical cancer, there was observed significant relationship between 

uterine diseases history and number of pregnancies and pap smear test (p<0.05). Of family and 

social factors on women's education and employment, occupation and level of education was 

no significant relationship with using pap smear test. However, there was a significant 

relationship family history of cancer and pap smear test (p<0.05). 

Conclusion: In all, prevention is always prior to treatment. One of the prevention ways is the 

screening test. Early diagnosis and early treatment of cervical cancer has a key role. So the 

female population needs planning by intervention programs for health education and regular 

screening to prevent cancer. 

Key words: screening tests, cervical cancer, pap smear 
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COVID-19 Vaccine in pregnancy 
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Introduction: Pregnant women may be at greater risk of severe COVID-19, even though the 

absolute risk of severe illness is low. COVID-19 may also increase the risk of serious 

pregnancy outcomes, such as preterm birth. 

Methods:This study searches for publications regarding weather pregnant women can get 

COVID-19 vaccine. 

 Results: Although investigators excluded pregnant women from vaccine clinical trials, experts 

believe that mRNA vaccines, which are not live vaccines,”are unlikely to pose a risk for 

pregnant people and are not a risk to the breastfeeding infant”. 

A recent study reported that, there is a theoretical risk for fetal harm from any untested medical 

intervention and this is no different for COVID-19 vaccines. 

According to guidance from the CDC, ACOG, and the Society for Maternal-Fetal 

Medicine,pregnant women or nursing moms who want the COVID-19 vaccine should get one. 

Even though there’s a lack of safety data in these groups.Of course pregnant women who 

choose not to receive the vaccine should be supported in that decision as well. In 

addition,women do not need to avoid pregnancy after receiving Pfizer’s COVID-19 vaccine. 

In clinical trials,some participants had mild flu-like symptoms after vaccination, including 

fatigue,chills,muscle and joint pain,headache and slight fever. Most symptoms ended in a few 

days.  

Pregnant women should treat fever with acetaminophen, because "fever has been associated 

with adverse pregnancy outcomes," according to the ACOG guidance. The drug is safe to use 

during pregnancy and may also treat other vaccine side effects. 

Conclusion: According to the latest guidelines of medical resources, the theoretical risk of 

fetal harm from mRNA vaccines is very low. Pregnant individuals should weigh the potential 

risk of severe maternal disease against the unknown risk of fetal exposure, and make a decision 

about vaccination until pregnancy safety data are available. 

Key Words: COVID-19, vaccine, pregnancy 
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Effect of probiotics and synbiotics on selected anthropometric and 

biochemical measures in women with polycystic ovary syndrome: 

a systematic review and meta-analysis 
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Abstract 

Background and aims: This study aimed to systematically review randomized clinical trials 

(RCTs) to clarify the effects of pro-/symbiotic supplementation on anthropometric and 

biochemical measurements in women with polycystic ovary syndrome (PCOS). 

Methods: PubMed, Scopus, ISI Web of Science, Cochrane Library, and Google Scholar were 

searched through September 2018. Eight RCTs (nine treatment arms) were included.  

Results: Pro-/symbiotic supplementation significantly reduced fasting blood sugar(−2.52 

mg/dl, 95% confidence interval (CI):−4.10 to−0.95), insulin (−2.27 μIU/mL, 95% CI:−3.40 

to−1.14),homeostasis model assessment for insulin resistance index (−0.69, 95% CI:−0.98 

to−0.40), C-reactive protein (−1.69Hedges’, 95% CI:−3.00 to−0.38), and total testosterone 

(−0.12 ng/mL, 95% CI:−0.17 to−0.08) in women with PCOS. However, changes in the mean 

difference of weight and body mass index did not reach a statistically significant level.  

Conclusions: The findings suggest that pro-/symbiotic supplementation may improve glucose 

homeostasis parameters, hormonal, and inflammatory indices in women with PCOS. 

Keywords: probiotics, synbiotics, anthropometric, polycystic ovary syndrome 
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Low Carbohydrate Diets and women fertility: 

A systematic review study 
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Background: The prevalence of obesity is increasing worldwide, with a corresponding 

increase in overweight and obese patients referred with infertility. This review aimed to 

determine whether Low Carbohydrate Diets could affect on women fertility and result in an 

improvement in reproductive parameters. 

Materials & Methods: An electronic search of MEDLINE, EMBASE and Web of Science 

was performed for studies between 2000-2020. Text word and MESH search terms used related 

to infertility, fertility, low carbohydrate, diet and reproduction. A total of 23 clinical trials were 

included. 

Results: In overweight women, There is no clear evidence about whether low carbohydrate 

diets are effective. In Obese women, Numerous studies have shown that low carbohydrate diets 

could affect significant weight loss, reduce serum insulin, and improving insulin sensitivity. 

Conclusion: Reducing carbohydrate use can improve hormonal imbalance and resume 

ovulation and also reduce insulin to improve pregnancy rates in Obese women compare to those 

who were on usual diet. Over all, future research should examine these issues further in 

overweight women. 

Key words: infertility, fertility, low carbohydrate, reproduction. 
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Ethics related to oocyte cryopreservation elective reasons: 

 A systematic review  
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Background: The increasing use of oocyte cryopreservation brings ethical considerations. 

Although many obstetricians and gynecologists support the use of oocyte cryopreservation for 

medical indications, there are mixed feelings on whether oocyte cryopreservation should be 

used for elective reasons. 

Methods: A literature search for original articles with the key words "Oocyte cryopreservation, 

Egg freezing, Fertility preservation" alone and with combination in the databases PubMed, 

Web of Science, Embase and Scince direct with no restriction to time to identify studies relating 

to ethical issues in oocyte cryopreservation. out of 132437 published articles, we selected 

articles of which 32 are mentioned in this article. 

Results: The results of the published studies showed that oocyte cryopreservation now offer 

as an option for women who seek fertility preservation. To make informed choices, women 

rely on their obstetricians/gynecologists for initial advice, but they are not always fully 

prepared to discuss oocyte cryopreservation. Furthermore, there are mixed feelings among 

obstetricians/gynecologists on whether oocyte cryopreservation should be used for elective 

reasons or not. 

Conclusion: There is an essential need to improve education on ethical issues in OB/GYN 

residency programs and efforts should be made to help OB/GYNs provide comprehensive 

fertility education to all women, respecting their rights for their absolute decisions on oocyte 

cryopreservation for elective reasons. 

Key words: Oocyte cryopreservation , Egg freezing , Fertility preservation 
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 دانت بر آندومتریوز: مقاله مرورینقش  مصرف مواد آنتی اکسی

 3، فریده خاوری2،  مرضیه رئیسی*1لیال اسدی
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 ییذامواد غ یو برخ یالتهاب ،یمنیا تیفعال ،یارتباط نقش سطح هورمون یاز مطالعات بر رو یاریگذشته، بس یدر سالها :مقدمه

  دانتیاکس یمتون مرتبط با  نقش مواد آنت یمتمرکز شده اند.  لذا هدف از مطالعه حاضر بررس وزیبا آندومتر دانتیاکس ینتآ یحاو

 .باشد یم وزیبر آندومتر

در منابع  2011-2020انجام گرفت که جستجوی مطالعات انجام شده در فاصله زمانی یمطالعه حاضر به روش مرور :کار روش

به عنوان  دانیاکس یآنت ،ییغذا میرژ ه،یتغذ وز،یانجام شد. کلمات آندومتر  PubMed , Science Directو ,SID اطالعات

 .مطالعه مرتبط در دسترس استنتاج گردید 14 ازکلید واژه مورد استفاده قرار گرفت و نتایج 

عنوان ضد التهاب  وزبهیمبتال به اندومتر مارانیدر ب 3و امگا  میزی، من B نیتامیو ژهیها، به و نیتامیو مصرف نشان داد جینتا :جینتا

ا )به خصوص زردچوبه( ب هیو ادو وهیم ات،یموجود در لبن دیفالونوئ ژهیها به و دیمصرف فالونوئ شیافزا نیکنند. همچن یعمل م

 یکحا برخی از مطالعات در این رابطه گر،یباشند. از طرف د یهمراه م وزیآندومتر بروز با کاهش خطر یدانیاکس یآنت تیخاص

 بود. اه وهیباالتر م یبا بتاکاروتن و وعده ها وزیخطر آندومتر شیاز افزا

در آندومتریوز به نظر می رسد نیاز به بررسی های تاییدی بیشتری  نقش برخی از مواد آنتی اکسیدانتبا توجه به  :یریگ جهینت

 در این زمینه وجود دارد تا بتوان برنامه های غذایی مناسب جهت کاهش موارد بروز و عود آندومتریوز تدوین نمود.

 دانتیاکس یآنت ،ییغذا میرژ ه،یتغذ وز،ی: آندومتریدیکل کلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 و پرستاری دانشکده مامایی، گروه آموزشی مربی. اصفهان پزشکی علوم دانشگاه باروری بهداشت تحصصی دکتری دانشجوی -1*
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Frequency of depression among sexual assault victims  

refer to legal Medicine 

 

 3parasto ghasemi  , 2shokofe torkashvand ,  1im khademiNas 

khademi_nasim@yahoo.com 

 

Introduction: Depression is a mental disorder that can occur following rape. Diagnosis and 

treatment of this disorder will help the victims. The purpose of this study was to determine the 

frequency of Depression among victims of rape refer to legal medicine in Isfahan province in 

2015. 

Methods: This descriptive study consisted of 93 subjects were referred to Isfahan forensic 

medical center were selected randomly. Study tools were included demographic information 

sheet and SCL-90 questionnaire. For data analysis, descriptive statistics and Spearman 

correlation test, in depended t and one-way ANOVA were used in SPSS v.17. 

Finding:3/2% (3 people) of patients had mild (0-1),77/4% (76 people) moderate (1-3), 19/4% 

(18 people) severe (3-4) aggression. Regarding 14 sub-indices of depression index, 77/4% of 

the subjects had sad feeling. 59/1% disinterest, 58/1% worry, 51/6 % feeling lonely, 50/5 % 

late to fall asleep, 22/6% Anorexia, 21/5% Cry soon, 20/4% Despair of the future and the 

thought of death, 17/2% Blame yourself, 16/1% Reducing interest in sexual activity, 12/9% 

Thought for the end of life, 1/1% Low power and slow. 

Conclusion: The results showed a significant positive association between rape experience and 

Depression (p</0.001). The results showed that the majority of victims of sexual assault had 

Depression Due to the increasing rate of sexual assaults on women and the recognition of rape 

as a disruptive factor for mental health, strategies and resources should be allocated for the 

prevention of rape and early diagnosis and treatment of Depression, and other complications. 

Key words:Depression, Sexual assault, women victims. 
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investigating the effect of medicinal plants on the treatment  

of menopausal hot flashes 
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Introduction : Menopause is one of the natural periods of most women's lives in which 

menstruation stops forever. Menopause usually begins between the ages of 49 and 52. At this 

time, the ovaries secrete less of the female hormones, especially estrogen, and cause 

menopausal symptoms. Women who are not menstruating for a year are considered 

menopausal. One of the symptoms of menopause is hot flashes. The aim of this review study 

is to investigate the effect of medicinal plants on menopausal hot flashes. 

Method : Study the present review by searching in reputable books and databases such as 

Scopus, Elsevier, PubMed, Science Direct, Google Scholar, Meg Iran, Iran Dock from 2010 to 

2019 with keywords such as menopause, hot flashes, fenugreek; Your seed, soybean, anise, 

black mountain, etc. were done 

Findings : In the studies, the effect of using fenugreek, almond, flaxseed, soybean flour, black 

cohosh, red clover, cinnamon, ginseng, clock flower, primrose, sage, sage, fennel, hops and 

valerian for treatment Menopausal hot flashes have been studied. After taking it, the severity 

and duration of hot flashes are reduced in all cases and have much fewer side effects than 

chemical drugs. 

Conclusion : It is concluded that herbal medicines are effective in reducing the severity and 

duration of hot flashes and have much fewer side effects than chemical and hormonal drugs. 

Keyword: Menopause, hot flashes, herbs 
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   HPV( عفونت self-sampling testingجایگاه تست های خود نمونه گیری )
 در تشخیص سرطان سرویکس

 3، مرضیه رئیسی2محبوبه والیانی 1لیال اسدی

l_asadi66@yahoo.com 

تواند  به طور بالقوه می  توسط خود زنان در منزل (HPV)نمونه برداری از واژن جهت تشخیص ویروس پاپیلومای انسانی مقدمه:

هدف از پژوهش حاضر مرور متون مرتبط با جایگاه و نقش استفاده از تست های  .باعث افزایش میزان غربالگری دهانه رحم شود

 در تشخیص سرطان سرویکس می باشد.  HPV( عفونت self-sampling testingنمونه گیری )

در منابع  2010-2020انجام گرفت که جستجوی مطالعات انجام شده در فاصله زمانی یمطالعه حاضر به روش مرور :کار روش

و   ,cervical cancer self-sampling, HPV testانجام شد. کلمات   PubMed, Science Directو ,SID اطالعات

 .مطالعه مرتبط در دسترس استنتاج گردید 15 ازبه عنوان کلید واژه مورد استفاده قرار گرفت و نتایج معادل فارسی آنها 

مرور متون نشان داد استفاده از کیت های خانگی باعث افزایش مشارکت زنانی که به دلیل رعایت حریم خصوصی تمایل  نتایج:

 ربه حضور در مراکز بهداشتی درمانی جهت نمونه گیری ندارند تا حد بسیار زیادی می شود. همچنین نتایج نشان می دهد اکث

زنان به دلیل سهولت، راحتی انجام تست تمایل زیادی به استفاده از نمونه برداری در منزل دارند. مطالعات نشان می دهد که 

مشابه تست های بر پایه مایع می باشد که در مراکز بهداشتی  HPVحساسیت و ویژگی تست های خانگی در تشخیص عفونت 

 درمانی گرفته می شود. 

وجه به اینکه مهمترین مانع غربالگری سرطان سرویکس مربوط به عدم مشارکت زنان است به نظر میر سد با ت نتیجه گیری:

 استفاده از تست های خانگی مزیت های فراوانی را در افزایش میزان غربالگری ها و رفع موانع مشارکت زنان خواهد داشت.

 ، تست خانگی، سرطان سرویکسHPV: تست، عفونت کلید واژه ها
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نویسنده مسئول و ارائه دهنده: لیال اسدی، دانشجوی دکتری تحصصی بهداشت باروری دانشگاه علوم -1
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 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان های پرستاری و ماماییمراقبت
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Investigating the effectiveness of husband's awareness of 

 menopause complications on physical- psychological 

 experiences in menopausal women 

 

Sedigheh Shariat Moghani*1, Mahdieh Ebrahimzadeh2, Ali safari3, Jamshid Jamali4 

 
Introduction: Women in menopause are exposed to extensive changes. Life crises, including 

menopause, can affect women's health and are a turning point in women's lives. Also, the 

spouse is the most important and closest person who can support him in this evolutionary crisis 

by understanding the situation correctly. 
Objective: To determine the effectiveness of husbands' awareness of the effects of menopause 

on the physical and psychological experiences of postmenopausal women 

Methods: This randomized clinical trial study was performed on 150 postmenopausal 

postmenopausal women in Khalil Abad, Mashhad University of Medical Sciences in 1397. The 

spouses of the intervention group received 3 sessions (60 minutes) of menopausal training 

program with one week intervals. The spouses of both groups received routine care at the health 

center. The Menopausal Psychological Physical Experiences Questionnaire and Men's 

Awareness of Menopause were completed in both groups before the intervention and one 

month after the intervention. Data analysis was performed using stand-alone and even stand-

alone or equivalent non-parametric tests. 

Results: The mean age of women in the intervention group was 51.13 ± 2.68 years and the 

menopausal age was 49.2 ± 2.60. The mean score of pre-intervention experience assessment 

was 144.99 ± 38.09 in the intervention group and 118/29 ± 82.21 in the control group. Statistical 

tests showed that the mean score of measuring menopausal experiences and postoperative 

adjustment before and after the intervention, as well as between the two groups, had significant 

statistical differences with each other. 
Conclusion: Menopause has adverse effects on the quality of life of postmenopausal women. 

An intervention program to increase the awareness of husbands during menopause reduces the 

experiences of negative menopause in women. 

Keywords: awareness, spouses, women, experiences, menopause. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 

Investigation the effect of oral rose-water on cervical 

 ripening in primiparous women 
 

Sedigheh Shariat Moghani*1, Reihaneh Jarrahi 2, Hasan Rakhshande3, Maryam Moradi4, 
 Jamshid Jamali5 

 

Introduction: Preparation of the cervix and induction of labor is necessary before the onset of 

labor. In traditional medicine, rose has been used as an effective factor in the onset of labor 

contractions. However, clinical studies on its efficacy are very rare. This study was done to 

determine the effect of oral rose-water on cervical ripening in primiparous women. 

Methods: This study was a randomized clinical trial on 60 primiparous women with 40 weeks 

of gestation who were assigned to two groups of 30 people of intervention and control using 

method of intervention blocks. Intervention group consumed five ml of Rose water daily orally 

since 40 week of gestation for one week and the control group, was received routine care. One, 

three and seven days after beginning of the intervention and entering the labour, Bishop's score 

was measured. Data were gathered by a questionnaire form, physical examination, observing 

and counting fetal movement and check list of rose-water consumption. Data were analyzed 

using T-tests, analysis of variance and repeated values. 
Results: The mean age of patients in the intervention and control group was 26.53± 5.16, 

26.53± 5.28 respectively. The onset of labor did not show a significant difference in two 

groups(p=0.303). Analysis of variance in duplicate measurements showed that the mean of 

Bishop's grade point average on the third and seventh days after beginning of intervention in 

the two groups did not differ significantly from each other (p =0/160). Also, the results of this 

test showed that the trend of bishop score changes in both groups was incremental. 

Conclusion: Consumption of 5 ml of rose-water daily, no significant effect on preparing cervix 

and was safe. It is recommended for future research to assess the effect of higher dose of rose-

water on preparing cervix. and induce labor, compare it with the control group, for future 

research. 

Keywords: Delivery, Cervical ripening, Rosewater, Term pregnancy 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

 
 

Evaluation of flora diversity of probiotic bacteria on the  

prevention of urinary tract and gastrointestinal infections in cesarean 

section children 
 

 Muhaddatha Sadat Mousavi Khaliji  1 ,  Seyed Mohammad Saleh Mousavi Khaliji 2 

 mousavi.khaliji@gmail.com 

 

Abstract 

Today, urinary tract infections are the most common type of nosocomial infections as well as 

diarrheal diseases are the leading cause of death in children under five years of age. According 

to research, the bacteria that cause urinary tract infections in children are: Escherichia coli, 

Klebsiella, Staphylococcus and ...The aim of this study was to determine the function of 

probiotic products to prevent microbial infections in cesarean section children. To write this 

article, the collection of articles for the years 2005-2017 has been studied by studying 32 

articles from the authoritative ISI-pubmed -Google scholar sites. Studies have shown that 

children by cesarean section have a weaker immune system than babies born naturally due to 

the lack of bacterial flor and because of this, they are prone to a variety of infections. Research 

has also shown that passing the baby through the birth canal can contaminate the entire skin 

with the mother's bacterial flora, but this is not possible for cesarean section babies. For this 

reason, probiotics can be used. Based on these tips and a series of data, to prevent urinary tract 

and gastrointestinal infections in children born by cesarean section, probiotic products can be 

used, including supplements and probiotic milk, which have antiseptic properties, strengthen 

the immune system and improve Have digestive function. 
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 کاهش درد و اضطراب زایمان طبیعی دارویی درتاثیر گیاهان 

  3 ، الناز ایرانی فرد2، فاطمه موسی زاده 1نجمه تاج الدینی 

Najmeh.tajadini.mahani@gmail.com 

 
ترین علل امتناع زنان زنان و ترس از زایمان از مهمدرد زایمان، یکی از شدیدترین دردهای تجربه شده در طی زندگی مقدمه: 

ترین واکنش عاطفی زنان طی زایمان است که با باشد. اضطراب شایعباردار از زایمان واژینال و تمایل به سزارین انتخابی می

درد و اضطراب حین  تجربه حس درد و ترس رابطه مستقیم دارد. هدف از این مطالعه، مروری بر تاثیر گیاهان دارویی در کاهش

  زایمان طبیعی است.

 magiran‚ sid‚ pubmed, google scholar‚ med libهای اطالعاتی در این مطالعه مروری، مقاالت از پایگاهروش کار: 

در  (stress)و اضطراب ( (labor painدرد زایمان ، (herbal medicine)وجوی واژگان کلیدی گیاهان دارویی با جست

 جمع آوری شدند. 1399تا  1389 بازه زمانی

بر اساس مطالعات انجام شده، گیاهان مریم گلی، بابونه، اسطوخودوس، توت مار، شوید، برگ بو، شبدر قرمز، زیره سیاه  : یافته ها

ایمان زهای معطر گل یاس، نیرول، سیج کالری و رایحه پرتقال در کاهش درد و سبز، زنجبیل، کرفس، رازیانه، شنبلیله، روغن

 موثرند. همچنین استفاده از رایحه نعنا فلفلی و اسطوخودوس جهت کاهش اضطراب و درد هنگام زایمان موثر است.

با توجه به قیمت پایین، دسترسی آسان و غیرتهاجمی بودن، استفاده از گیاهان دارویی به منظور کاهش درد و  : نتیجه گیری

افزایش آگاهی پزشک، ماما و مادر باردار در مورد تاثیر گیاهان دارویی بر کاهش  شود.اضطراب مادران حین زایمان توصیه می

گیری از این روش طب مکمل برای افزایش آمار زایمان فیزیولوژیک و کاهش سزارین انتخابی پیشنهاد درد زایمان و نحوه  بهره

 شود.می

 درد زایمان، اضطراب، داروی گیاهی : کلیدواژه
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 بررسی عوامل مادری و نوزادی موثر بر تغذیه انحصاری با شیر مادر در ایران:

 یک مطالعه مرور سیستماتیک 

 3، دکتر محبوبه احمدی دوالبی2، دکتر معصومه سیمبر1، مهتا عباسی فشمی1مینا پناهی

abbasi.mw.92@gmail.com  
 

 ر،مادریفراوان ش یایمزا رغمیعل یول داد.اختیار نوزاد قرار  توان درترین غذایی است که میارزش ترین و بایشیرمادر طبیع: مقدمه

. مطالعه حاضر با  هدف دنهدیقرار م ریتحت تأث یردهیمادران را برای شروع و تداوم ش یید که توانانعوامل متعددی وجود دار

 انجام شد. رانیمادر در اریبا ش یانحصارهیبر تغذ تاثیرگذار یو نوزاد یمادر طیبر شرا یمرور

ای مرتبط با تغذیه انحصاری با شیرمادر در ایران است که این مطالعه، مروری سیستماتیک بر کلیه مطالعات مشاهده: کارروش

، IranDoc ،SID ،Magiran ،Science Direct ،ISI, Scopusهای اطالعاتی در پایگاه 2018تا دسامبر  2010از ژانویه 

PubMed و Google scholarمنتشرشدند . 

 Exclusive Breast Feeding, Breast Feeding, Feeding, Iran, Related هایآوری مقاالت با کمک کلیدواژهجمع

Factor .لهیوس مقاالت به تیفیک،ورود یارهایمع دارای پس از انتخاب مقاالت و معادل مناسب فارسی آنها انجام گرفت 

 طی PRISMAلیست بررسی شد، همچنین تمامی روند تحقیق، مطابق چکتوسط دو محقق  STROBE یدهنمره ستیلچک

 گشت.

دند. ش مطالعه مقاله وارد 19 کیفیت و تکراری، نهایتاآمده، بعد از حذف موارد نامرتبط،کممقاله به دست 3208مجموع  از: هایافته

انحصاری شناسایی شد، که شامل: نوع و زمان زایمان، بر تغذیه مادری و نوزادی تاثیرگذار فاکتور 12 با بررسی این مقاالت،

حمایت از شیردهی، تجربه قبلی شیردهی، زمان  خواسته بودن بارداری، جنس، وزن و رتبه تولد نوزاد، وضعیت رشد شیرخوار،

 انحصاری با شیرمادر دارایتغذیهموفقیت در بودند. در این میان  اتاق بودن مادر و نوزاد و استفاده از پستانکشروع شیرمادر، هم

فاده شیرمادر بود و است شروع تغذیه با زمان شیردهی و قبلی تجربه شیردهی مادر، بیشترین ارتباط مثبت با حمایت خانواده از

 از پستانک عامل شکستی در تغذیه انحصاری شناخته شد.

های عاطفی از مادر در دوران شیردهی، شروع هرچه ها و حمایتها نشان داد توجه هرچه بیشتر به مراقبتبررسی :گیریجهینت

های تغذیه انحصاری با شیرمادر در کشور تواند سبب افزایش شاخصزودتر شیرمادر بعد از تولد و عدم استفاده از پستانک می

 گردد. 

 مادر، عوامل مرتبط.حصاری با شیرانتغذیه ران،یا ،دهیریش :یدیکلواژگان
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An overview of Teenage pregnancy and some related factors  

 
Elnaz Haji Rafiei  *  

Elnazhajirafiei@gmail.com 

Abstract 

Introduction: Adolescence is the period between 10 and 19 years with peculiar physical, 

social, psychological and reproductive health characteristics. Rates of adolescent pregnancy 

are increasing in developing countries, with higher occurrences of adverse maternal and 

perinatal outcomes. this systematic review was conducted to investigate the Teenage pregnancy 

and sociodemographic determinant factors. 

Materials and Methods: An electronic search was conducted using PubMed, EMBASE, 

Cochrane Library and Google Scholar. 

Results: Every year, approximately 16 million and one million births occur in girls aged 15–

19 and under 15 years old respectively, of which, 95% occur in low and middle income 

countries. Factors associated with adolescent pregnancy include rural residence, marital status, 

not attending school, lack of parent to adolescent communication on sexual and reproductive 

health issues, age of household head, household size, number of bedrooms given the size of the 

household, and the educational level of the household-head are significantly associated with 

teenage pregnancy (p < 0.01). Also, having multiple sexual partners, frequent sex and irregular 

contraceptive use, sexual abuse and lack of control over sex were observed to increase the 

likelihood of teenage pregnancy. 

Conclusion: Demographic, behavioural, familial and social factors were associated with 

adolescent pregnancy. Provision of adolescent-friendly health services in schools and 

healthcare centers and initiating adolescent empowerment programs could have a positive 

impact. Interventions that target these factors are important in reducing adolescent pregnancy. 

Key words: Adolescent pregnancy, Sociodemographic factors, Systematic review, Meta-

analysis. 
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Maternal death of a hemophilic patient due to the inhaling of a 

 mixture of industrial bleach and detergents: A case study 

 
Parvin Abedi1, Zaynab Mohaghegh2* , Nahid Faramazi3,  Zahra Biygom Seyyed Aghamiri4, 

mohagheghzaynab@gmail.com 

Abstract 

Background 

Today, bleach and detergents are the most commonly used products in the society. People may 

use a mixture of detergent and bleach to achieve extra cleaning, a combination which, due to 

chemical reactions, releases large amounts of chlorine, resulting in poisoning symptoms when 

inhaled.  

Case presentation 

In this case report, we discuss a maternal death of a hemophilic pregnant woman after using a 

combination of bleach and detergents, in her early stage of pregnancy. 

Key Clinical Message 

Use of detergents and cleaning products puts women at risk due to hazardous chemical 

substances. Education of all women, especially pregnant and high-risk women about the proper 

use of detergents, is a necessity 

Keywords: bleach, detergents, poisoning, maternal mortality 
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Sexual and urinary disorders in patients with multiple sclerosis:  

A systematic review and meta-analysis  

Farzane Alidost1, Fatemeh Abdi2 

f.alidost.90@gmail.com 

 

Abstract 

Background: While sexual and urinary disorders are more prevalent among patients with 

multiple sclerosis (MS) than in the general population, such disorders generally remain 

unattended and undertreated. This study evaluated the prevalence and symptoms of sexual and 

urinary disorders in individuals with MS. 

Design: Systematic review and meta-analysis 

Methods: MEDLINE, ISI Web of Science, PubMed, EMBASE, Scopus, ProQuest, and 

Science Direct were searched for article published during 2000-2018. The quality of the 

selected studies was determined based on their adherence to the Strengthening the Reporting 

of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) checklist. I2 and Cochrane Qtest were 

used to determine heterogeneity. Fixed effects and/or random effects models were applied to 

estimate pooled prevalence. The effects of variables were assessed through subgroup analysis 

and meta-regression. 

Results: A total of 35 studies met the inclusion criteria and were finally analyzed. The pooled 

prevalence of sexual and urinary disorders was 52.2% (95% CI: 44.2-60.1) and 49.5% (95% 

CI: 25.3-73.8), respectively. The pooled prevalence of sexual disorders was 47.1% (95% CI: 

36.0-58.3) in women and 48.4% (95% CI: 37.8-59.0) in men. 

Conclusion: Considering the high prevalence of sexual and urinary disorders in individuals 

with MS and the negative effects of such disorders on patients’ quality of life, supportive 

measures, as well as counseling and education, should be incorporated into the routine 

healthcare programs for patients with MS. 

Keywords: multiple sclerosis, sexual disorder, urinary disorder 
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The relationship between nutrition and depression and  

happiness in pregnant women 
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Abstract 

Introduction: Healthy eating is recognized as one of the most important aspects of health and 

has a great impact on physical and mental performance of individuals. The aim of this study 

was to determine the relationship between nutrition, depression and happiness in pregnant 

women in Ardabil. 

Methods: In this descriptive and cross-sectional study in 2018, 60 persons referred to health 

centers of Ardabil city were selected and studied using available sampling. Data were collected 

using the Food Frequency Questionnaire (FFQ), Beck Depression Inventory (BDI) and Oxford 

Happiness Questionnaire. The questionnaires were filled out individually by the mothers who 

had the characteristics of the research units. Data were analyzed using SPSS 18 software and 

Spearman correlation and multivariate regression tests. 

Results:The results showed that there is a significant relationship between dietary variables 

and depression and happiness in pregnant women (P <0.05). It has a positive effect on reducing 

depression by consuming more foods such as high fat, fruits, vegetables, olives, kernels, low-

fat dairy products, cereals, honey, garlic, fish, tomatoes. The results showed that people who 

consumed more whole grains and protein, especially marine, had higher levels of happiness (P 

<0.05). 

Conclusion: In order to provide pregnant women with physical and mental health, providing 

nutrition classes and courses during pregnancy, while providing health services and prenatal 

care by health care personnel, especially midwifery professionals, seems necessary.  

Keywords: Nutrition, Depression, Happiness, Pregnant Women 
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Perinatal Outcomes of Idiopathic -Polyhydramnios with Normal 

Ultrasound: A Systematic Review and Meta-Analysis 

Samiyeh Kazemi1, Farzaneh Pazandeh2, Farin Soleimani3, Sara Kazemi4, Anoshirvan 

Kazemnejad5, Zahra Kiani1  

Kazemi.samiyeh@gmail.com 
 

Abstract  

Background:  Incidence of polyhydramnios in various studies has been reported from 0.2 to 

3.9%. Approximately, 50-60% of cases are idiopathic with no known etiology. We aimed to 

investigate perinatal outcomes of idiopathic polyhydramnios with a normal ultrasound. 

Methods: In this study, Persian and English databases including SID, Magiran, Medline, 

Science Direct, Scopus, Cochran, Embase, and ProQuest were searched for articles published 

from 1950 to August 2018. The search procedure was conducted with keywords related to 

"idiopathic polyhydramnios", "perinatal outcomes", "normal ultrasound", and their equivalents 

in "Mesh" and PICO. In meta-analysis, first we quantified heterogeneity by using I2 statistics 

and tested using the Cochran’s Q test. Even when a low heterogeneity was detected, a fixed-

effects model was applied, and for more than 75% of heterogeneity, random-effects model was 

used. The Forest Plot chart was drawn up and the relative risk (RR) estimate for each study 

(ES), the pooled estimate of "RR" by combining all the studies and its 95% CI, and the P-value 

associated with it, were indicated.  

Results: In this study, 13 articles involving 325,426 pregnant women were included for the 

Meta-analysis. The RR and 95% CI of Caesarian Section (C.S), 1.61(1.25-2.07), macrosomia, 

1.84(1.40-2.42), preterm delivery, 2.45(1.29-4.64), NICU admission, 2.90 (1.77-4.74), Apgar 

score min 5 <7, 2.79(1.18-6.57), fetal distress, 1.69(1.02-2.80), and large for gestational age 

(LGA), 2.27(1.38-3.72), were determined. We found a higher RR of perinatal outcomes 

including NICU admission, Apgar score min 5<7, preterm delivery, and LGA. RR other 

perinatal outcomes such as macrosomia, fetal distress, and C.S. were lower.  

Conclusion: Idiopathic-polyhydramnios was significantly associated with adverse perinatal 

outcomes. Intensive intrapartum monitoring and further attention in the postpartum are 

warranted.   

Keywords: Idiopathic- polyhydramnios, Meta-analysis, Normal ultrasound, Perinatal 

outcome. 
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premenstrual syndrome 
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Introduction   : Premenstrual Syndrome (PMS) or Premenstrual Stress (PMT) is a set of 

physical, psychological, and emotional symptoms associated with the menstrual cycle in 

women; "Some aspects of life." The specific psychological and physical symptoms associated 

with PMS vary from woman to woman, and they disappear shortly before or shortly after the 

onset of menstruation. There are more than 200 different symptoms associated with PMS, but 

three of the most prominent symptoms are: irritability, stress, and restlessness. Common 

emotional and non-specific symptoms include: stress, anxiety, difficulty sleeping (insomnia), 

headache, Fatigue, mood swings, increased emotional sensitivity and changes in sexual desire. 

The aim of this study was to review the effects of herbal medicines on PMS compared to 

chemical drugs that have many side effects. 

Method  : Study the present review by searching in reputable books and databases such as 

Scopus, Elsevier, PubMed, Science Direct, Google Scholar, Meg Iran, Iran Dock from 2010 to 

2019 with keywords such as premenstrual syndrome, PMS, Fennel, yarrow, vitagnus, etc. were 

done 

Findings  : Research has shown that Vitagnus (Five Fingers), yarrow, fennel, lentils, evening 

primrose, chamomile, chamomile, wheat germ, lavender, valerian, ginger, Restlessness; Sleep 

Disorders, Headaches, Stress, Stress and Anxiety were more common than other problems. 

Conclusion   : Due to the lack of side effects of these treatments as well as the good therapeutic 

effect, they can be used to treat some PMS problems. 

Keywords  :  Premenstrual Syndrome; Complementary Medicine; Medicinal Plants. 
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Predicted factors of health needs in women with breast cancer: 

 A narrative review 
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Background: Previous studies showed there are predictors that influence on breast cancer 

women's health needs. The goal of this study was to review on predicted factors of health needs 

in women with breast cancer. 

Method:  Present study is a narrative review which is searched by mentioned keywords in data 

bases such as PubMed, SID and Scopus from January 2010 to December 2020. 

Results: From 230 articles in primary search, 185 article were excluded and present study 

based on the results of 45 articles were classified in 2 categories and 6 subcategories: (1) 

Demographic factors: age, educational level, residence, (2) Medical factors: breast cancer 

stage, tumor size, Times after surgery. The results of studies showed that age ≤ 50 y reduces 

sexual needs 6 percent (OR= 0.94) and age   ≥ 50 y increases informational needs 60 percent )

OR= 1.60). Having educational level ≥ 9 y increases physical needs 6 times (OR= 6.29) and 

psychological needs 2 times (OR= 2.11) and supportive care needs 67 percent (OR= 1.67). Rural 

residency increases supportive care needs 2 times (OR= 2.19). Being in breast cancer stage IV 

increases supportive care needs 2.5 times (OR= 2.46). Tumor size ≥ 2 cm reduces informational 

needs 40 percent (OR= 0.60). Time after surgical treatment < 1y increases physical needs 3.5 

times (OR= 3.58).  
Conclusion: Reviewing of articles showed that recognizing predictor factors are necessary to 

understand which group of breast cancer women have more health needs. 

Keywords: need, predictor, factors, breast cancer, women  
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Introduction: Sexual relationships change due to the physical and psychological changes 

occurring during pregnancy. Physical, emotional and economic anxieties in pregnancy often 

affect the couple’s marital relationship and their sexual responses to each other and can thus 

adversely affect their overall relationship and the family’s mental health. The present 

comparative study was conducted to examine the relationship between the wealth index and 

pregnancy-related anxiety in each trimester of pregnancy and their effect on sexual 

dysfunction.  

Methods: This cross-sectional study was conducted on 450 pregnant Iranian women in 2016. 

Data were collected using the Female Sexual Function Index (FSFI), the Pregnancy-Related 

Anxiety Questionnaire, the Wealth Index and a demographic questionnaire. Data were 

analyzed in SPSS-23.  

Results: As gestational age increased, sexual dysfunction increased too. The highest degree of 

sexual dysfunction was reported in the first and third trimesters. Sexual arousal disorders were 

reported in all the trimesters and dyspareunia was reported in the second trimester. The greatest 

pregnancy concerns were reported in the third trimester. As the age of the subjects and their 

spouse increased, the prevalence of sexual dysfunction also increased and the level of 

pregnancy-related concerns decreased. A higher wealth index was associated with a reduced 

pregnancy-related anxiety. Sexual dysfunction was less observed in those with higher levels of 

education (P<0.05). 

Discussion and Conclusion: The wealth index can affect sexual performance through the 

mediating effects of pregnancy-related anxiety. 

Keywords: Pregnancy-related anxiety, sexual dysfunction, the Wealth Index, trimester of 

pregnancy 
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Prenatal period experiences of women with congenital heart disease 

Nafisehsadat Nekuei1   Shahnaz Kohan2   Marjan Beigi3 
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Background:Experiences of women with congenital heart disease (CHD) about pregnancy 

including their perceptions and satisfaction are critical to the provision of health programs. 

Thus this study was conducted to evaluate experiences of these women about prenatal period. 

Methods:This qualitative phenomenological research conducted among 21 women with CHD 

in prenatal clinics in Isfahan for three months in 2019 with Semi-structured in-depth interview. 

Data analysis were performed using Colaizzi method. 

Results:Out of the interviews, 700 codes were obtained. These codes fell into 5 category and 

16 subcategories. The main category were: a) Lack of adequate prenatal care b) mental health 

disturbance of mother with heart disease due to concern about pregnancy consequences, c) the 

need for comprehensive support for pregnant women with heart diseases d) Lack of coordinated 

and empowered care team, e) Inability of women with heart disease to control their fertility 

Conclusion:To improve prenatal health, a woman with CHD needs a care plan that taking into 

account all the physical and mental aspects of the woman and empower the women to take care 

of herself.Keywords:Congenital heart diseases- prenatal care- women  
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 بررسی نقش پروبیوتیک ها بر میکرواکولوژی واژن: مقاله مروری

 3، مهناز امامی2، زهرا محبی1لیال اسدی

l_asadi66@yahoo.com 

پروبیوتیک ها به عنوان میکروارگانیسم های زنده مورد نیاز بدن اخیرا مورد توجه فراوانی قرار گرفته و تبلیغات گسترده  مقدمه:

ای در جهت توصیه مصرف این مکمل ها برای پیشگیری و درمان انواع عفونت های واژینال مورد توجه ویژه قرار گرفته اند. هدف 

 با تاثیر مصرف پروبیوتیک ها در احیا میکرواکولوژی واژن می باشد.از مطالعه حاضر مرور متون مرتبط 

در منابع  2011-2020انجام گرفت که جستجوی مطالعات انجام شده در فاصله زمانی یمطالعه حاضر به روش مرور :کار روش

پروبیوتیک، واژینال، عفونت های واژینال، میکرواکولوژِی،  کلمات.انجام شد  PubMed, Science Directو ,SID اطالعات

مطالعه مرتبط در دسترس  17 ازبه عنوان کلید واژه مورد استفاده قرار گرفت و نتایج و معادل انگلیسی آنها  بارداری، زنان

 .استنتاج گردید

ه و عود بهبودی کوتاه مدت بالینی را بهبود بخشید بر اساس نتایج مطالعات در رابطه با عفونت کاندیدیاز، پپروبیوتیک ها ، نتایج:

یک ماهه را کاهش می دهند. در صورتی که، هیچ تأثیر مهمی در استفاده از پروبیوتیک در درمان بالینی کاندیدیاز های طول 

اعث یک ها بکشیده مشاهده نشده است. در رابطه با عفونت های باکتریال واژن برخی مطالعات نشان دادند که مصرف پروبیوت

بهبود فلو میکروبی واژن می شوند در صورتی که برخی دیگر از مطالعات نشان دادند که افزودن پروبیوتیک ها به مترونیدازول 

برای درمان واژینوز باکتریایی در بهبودی بیمار تاثیر مثبتی نداشته است. نتایج در حیطه بارداری و زایمان نیز بر عدم اثربخشی 

وبیوتیک ها تاکید دارند به طوریکه  مصرف پروبیوتیک ها در بارداری هیچ تاثیر مثبت یا منفی بر خطر زایمان استفاده از پر

 سایر نتایج بارداری نامطلوب نوزاد و مادر ندارد.و   زودرس منتج از عفونت های واژینال

با توجه به تبلیغات گسترده جهت استفاده از پروبیوتیک ها و نتایج ضد و نقیض مطالعات در پیشگیری و درمان  نتیجه گیری:

طوالنی مدت عفونت های واژینال، نیاز به بررسی ها و شواهد بیشتر با حجم نمونه های باال جهت بررسی اثربخشی مصرف 

 پروبیوتیک ها وجود دارد. 

 واژن، میکرواکولوژِی، واژینیتپروبیوتیک،  کلید واژه ها:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

و  یدانشکده پرستار ،ییگروه ماما یآموزش یاصفهان. مرب یدانشگاه علوم پزشک یبهداشت بارور یتحصص یدکتر یدانشجو -1*
 ( مسئول سندهینو)رانیا زد،ی یصدوق دیشه یدانشگاه علوم پزشک ،ییماما

 اصفهان یدانشگاه علوم پزشک یبهداشت بارور یتحصص یدکتر یدانشجو -2
 رانیا زد،ی یصدوق دیشه یدانشگاه علوم پزشکمربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، -3



  

 

 

Psychological Interventions on the Fatigue in Patients 

with Breast Cancer: A Review 

 

Forouzan Elyasi1, Hadiseh Sadat Nabavi2  

forouzan.elyasi@gmail.com 

 

Background: Cancer-related fatigue is one of the most common adverse outcomes in patients 

with breast cancer which decreases the patients' physical and mental abilities and doesn't recede 

with rest. The aim of this review was to investigate the psychological interventions on the 

fatigue in breast cancer patients. 

Methods: The review was conducted searching electronic databases PubMed, Medline, Web 

of Science, the Cochrane Library, Scopus, Science Direct and Scientific Information Database 

for English and Persian articles published since 2000 to 2019. The words breast cancer, fatigue, 

psychological, intervention and their synonyms were used as keywords. 19 clinical trials out 

of 2866 articles were included. 

Results: Psychological interventions on the fatigue in breast cancer patients included self-

management(4 studies), mindfulness(4 studies), meditation(4 studies), psycho-education(2 

studies), progressive muscle relaxation(3 studies), guided imagery(1 study), cognitive-

behavioral education(5 studies), energy saving strategies(5 studies), acceptance and 

commitment therapy(3 studies), and humor therapy(1 study). Cancer Fatigue Scale(CFS), Brief 

Fatigue Inventory(BFI), Multi dimension Fatigue Scale(MFS), Fatigue Severity Scale(FSS) 

and Fatigue symptom Inventory(FSI) were used as measures. In all studies, the interventions 

were effective on decreasing fatigue in breast cancer patients. 2 weeks follow-up had been 

accomplished in 5 studies, 4 weeks in 3 studies, 6 months in 4 studies and 12 months in 2 

studies. 

Conclusions: There are various psychological interventions to reduce the fatigue in patients 

with breast cancer. These interventions can be considered in health policies for breast cancer 

patients' health improvement. 

Keywords: breast cancer, fatigue, psychological interventions. 
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Review of health needs in women with breast cancer  

Zeinab Hamzehgardeshi1,2 , Mahmonir Danesh2,3, Marzieh Loripoor4,  

Narges Alianmoghaddam5, Seyed Nouraddin Mousavinasab6, Mozhdeh Sarmadikia7* 

       tombelina19@gmail.com 

 

Introduction: Based on previous studies breast cancer women's health needs are different from 

general population. So aim of present study is reviewing breast cancer women's health needs. 

Methods:  present study is a narrative review which is searched based on mentioned keywords 

in data bases like PubMed, Cochrane, SID and Scopus from January 2010 to December 2020. 

Results: From 230 articles in primary search, 185 article were excluded and present study 

based on the results of 45 articles were classified in 5 title and 11 subtitle:  

Sexual needs include need for (sexual consultation), Psychosocial needs include need for 

(receiving support from others, anxious and enhancing spiritual beliefs), Physical needs include 

need for (using scarf or wig, having a rest room, reliving therapeutic side effects), Informational 

health needs include need for (receiving information from practitioners about cancer and follow 

up after treatment) and Financial needs include need for (receiving governmental and charity 

financial support, affordable services, insurance). 

Conclusion: Reviewing of articles showed it is necessary that health governments pay 

attention to needs of women with breast cancer. 

Keywords: need, breast cancer, women 
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Reproductive health in Islamic azad University Students  

in Eastern-Azerbaijan Province 

 

Robab KazemPour * 

R_kazempour11@yahoo.com 
 

Abstract:To describe behaviors and knowledge and attitude related to Reproductive Health 

(RH) of University Students in 2017. 
Methods:A descriptive cross-sectional study conducted with 300 students aged 18–24 years 

from the Azad Islamic University students in 5 cities. 60 students from each university were 

selected randomly. A self-administered, questionnaire was distributed. It was based on the 

Youth Health Behavior knowledge and attitude Survey in three topics: reproductive health pre 

marriage, contraceptive methods and sexually transmitted infections (STIs). The statistical data 

has been completed by SPSS software and descriptive and t-test statistical cases. 

Results: Mean age of participants was 22.14 years. Among the total 300 respondents, 279 (93%) 

had poor and intermediate knowledge of RH. The majority 108(36%) of the respondents 

described internet as their main source of information about RH. More than three-quarters, 246 

(82%) respondents define the best time for genetic counseling correctly and 234 (78%) reported 

the best age for childbearing for women is 20-30 years. This study also revealed 84 (28%) 

participants had an unfavorable attitude toward RH. 23 (7.67%) participants disagree with the 

idea that condoms prevent HIV/AIDS and 44(14.67%) participants agree with the idea that 

Single young people do not need reproductive health education. nearly all respondents (250 

[83.3%]) agreed A Apparently healthy people can also be a carrier of the AIDS virus and AIDS 

can be transmitted through the use of common tools such as toothbrush and needles. 

Conclusion: A significant percentage of the students have poor knowledge, attitude, and 

practice toward RH. It is urgent to carry out preferred methods of education included 

workshops and courses among students to promote their reproductive health. 

Keywords: Reproductive Health, students, attitude, knowledge 
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 نفس و حمایت اجتماعی درک شده در زنان مبتالای عزتبررسی مقایسه
 ه سرطان پستان و زنان غیر مبتال ب

 حیاتی راضیه،   شهناز ترک زهرانی*

Zahranishahnaz@yahoo.com 

 چکیده

زنان است که جنبه های متعددی از زندگی او را تحت تاثیر قرار می  یمیبدخ یماریب نیعتریسرطان پستان، شا :مقدمه و هدف

در زنان عزت نفس و  ی درک شدهاجتماع تیحما سهیمطالعه حاضر با هدف مقا نهیسرطان س تیو اهم وعیبا توجه به ش دهد.

بهداشتی و کلینیک سرطان پستان بیمارستان مصطفی ایالم صورت  به مراکز مبتال به سرطان پستان مراجعه کننده ریمبتال و غ

 گرفت.

زن مبتال به سرطان پستان با تشخیص  95تخصیص تصادفی، بر روی  ای با نمونه گیرییسهمقا -این مطالعه توصیفی :هاروش 

کلینیک سرطان پستان در بیمارستان مصطفی شهر ایالم مراجعه کرده بودند،  زن غیر مبتال که به مراکز بهداشتی و 95قطعی و 

صورت گرفت. داده ها با استفاده از پرسشنامه های رضایت زناشویی اینریچ، حمایت اجتماعی درک شده و عزت نفس روزنبرگ 

 انجام شد. 20نسخه   SPSS جمع آوری شد.تجزیه و تحلیل با استفاده از آزمون های تی مستقل و کای دو و نرم افزار

 دارای تفاوت آماری معنی داری بود. ،51/14 ±79/2= بیمار, 12/21 ±36/3= میانگین عزت نفس بین دو گروه سالمیافته ها:

(001/0P˂ مطلوب در افراد مبتال به سرطان پستان در مقایسه با افراد سالم بیشتر . گرچه میزان حمایت اجتماعی درک شده

 (.<05/0Pاما این اختالف میان دو گروه معنی دار نبود)(،=14/0P ,87/38 ±07/4= بیمار, 94/37 ±61/4= سالم)بود

 مینهز در دار معنی تفاوت وجود و عدم پستان سرطان به مبتال بیماران در کمتر نفس عزت ،جیبا توجه به نتا نتیجه گیری:

می بایست این جنبه ها از زندگی مبتالیان با سرطان سینه مورد توجه قرار گرفته و راهکارهای الزم  شده درک اجتماعی حمایت

 جهت ارتقای آن انجام شود. 

 سرطان پستان، رضایت زناشویی، حمایت اجتماعی، عزت نفس کلید واژه ها: 
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 مندتاثیر پوزیشن های جنسی بر عملکرد جنسی زنان : یک مطالعه مرور نظام

 مریم تاجیک، شاداب شاه علی*

shadab.shahali@modares.ac.ir 

 

 عزت و زناشویی روابط در بسزایی تاثیر تواند می همسر، به عواطف و احساسات بیان نحوه نظیر جنسی صحیح ارتباطات: مقدمه

 ایترض تامین موجب بتواند که نحوی به مطلوب جنسی رابطه وجود سالم، ازدواج یک در بنابراین باشد، داشته جنسی نفس

با وجود اهمیت عملکردجنسی، نقش مهارت  .کند می ایفا را خانواده کانون پایداری در اساسی و مهم بسیار نقش شود طرفین

های جنسی از جمله پوزیشن های جنسی، به طور کافی در مطالعات مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است و مورد تحلیل واقع 

ال به تنشده، لذا هدف از مطالعه حاضر آنست که مطالعات موجود در زمینه تاثیر پوزیشن های جنسی بر عملکرد جنسی زنان مب

 اختالل عملکرد جنسی را مورد بررسی جامع و تحلیل قراردهیم. 

 زا مرتبط، خارجی و داخلی مستندات به دستیابی منظور به  که باشد می سیستماتیک مرور ازنوع حاضر مطالعه روش کار:

 Iran Doc, SID, google scholar, scopus ,Cochrane, PubMed, Medline, Science  اطالعاتی بانکهای

Direct ختالالتا فارسی های واژه کلید سیستماتیک جستجوی از استفاده با عمده بطور مقاالت جستجوی برای. گردید استفاده 

 های پوزیشن جنسی، های مهارت جنسی، تمایالت جنسی، رضایت جنسی، عملکر اختالل جنسی، اختالل ، جنسی عملکرد

 Female Sexual Dysfunction,شامل انگلیسی های واژه کلید همچنین شد و انجام 1399 تا 1388 سالهای در جنسی،

, sexual function positions  sexیافت مقاله 23 مجموع در که ،گرفت قرار بازبینی مورد 2020 تا 2000 سالهای بین 

 .گرفت قرار بررسی مورد و انتخاب مطالعه به ورود های معیار با مرتبط مقاله 5 تنها میان این از و شد

تغییر پوزیشن جنسی و آموزش این مهارت به افراد با اختالالت عملکرد  که داد نشان جینتا ،یریتفس زیآنال از استفاده با :ها افتهی

سبب بهبود عملکرد جنسی شود و در زنان با اختالل ارگاسم نیز جنسی به دنبال بارداری، آندومتریوز، اعمال جراحی می تواند 

 موثر است.

 چه اگر. باشدیم یجنس یرفتارها یارتقا و یجنس عملکرد یرو مثبت ریتاث یدارامناسب  انتخاب پوزیشن جنسی :یریگ جهینت

 .شود یم احساس هنوز مناسب نمونه حجم با شده کنترل خوب کور دوسو یا مداخله مطالعات انجام به ازین

 مندنظام مرور پوزیشن جنسی، ،یعملکرد جنس :یدیکل یها واژه
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 تاثیرتمرینات تمرکز حسی بر اختالالت عملکرد جنسی زنان: 
 مندیک مطالعه مرور نظام

 تاجیک، شاداب شاه علی*پریسا 

Shadab.shahali@modares.ac.ir    

 کیفیت از مهمی و جنبه پاسخدهی جنسی سیکل مختلف مراحل در بدن واکنش از فرآیندی حاصل جنسی عملکردمقدمه: 

 عملکرد جنسیاست. اختالل  زندگی بروز و مهم مسائل و موضاعات از و بشر عالقه و توجه مورد همواره که زناشویی بوده زندگی

در زنان بصورت اختالل در حداقل یکی از چهار مرحله میل جنسی، تحریک جنسی، درد حین مقاربت و عدم توانایی در رسیدن 

عملکرد جنسی در زنان، شیوع قابل توجهی داشته و دارای اتیولوژی های متعددی است اختالالت  به اوج لذت جنسی می باشد.

جسمی و روانی، اعتماد به نفس و کیفیت زندگی آنان دارد. تاکنون درمان های مختلفی اعم از و اثرات زیان باری بر سالمت 

مداخالت روانشناختی، مشاوره ی جنسی مورد استفاده قرار گرفته. یکی از درمان های جراحی، داروهای شیمیایی و گیاهی، 

 تاس تمرینی برنامه یک تمرکز حس حسی می باشد. روش های بکار برده در درمان این اختالالت استفاده از تمرینات تمرکز

 در و شد داده شرح 1986-1970 سال در جانسون مسترز و توسط بار است که نخستین معاشقه نوازش در حین لمس، شامل

شدن  نیگزیباشد که سبب جا یم یرفتار درمان ینوع کیتکن نیاعملکرد جنسی مورد استفاده قرار گرفت.  اختالالت درمان

با توجه به شیوع باالی اختالالت جنسی در زنان و پژوهش های  القا شده است.ناشی از اختالالت جنسی اضطراب  یآرامش برا

  محدود در این زمینه، هدف از انجام این مطالعه، بررسی تاثیر تمرینات تمرکز حسی بر اختالل عملکرد جنسی زنان است.

  Iran DOC ,SID,مثل پس از جستجو در پایگاه های اطالعاتی باشد، می سیستماتیک مرور که از نوع این مطالعهروش کار: 

Science Direct, Google Scholar, Scopus, Cochrane, PubMed, Medline  و با استفاده از کلید واژه های

و کلید واژه های  1399تا   1389تمرکز حسی بین سالهای  ینعملکرد جنسی، اختالالت عملکرد جنسی ، تمرمثل  فارسی

بین   Sexual function, Sensate focus, female sexual dysfunction, painful intercourse, انگلیسی شامل

ارسی در مقاله ف 5مقاله انگلیسی در زمینه تاثیر تمرینات تمرکز حسی و  6قرار گرفته و   مورد مطالعه 2020تا 2000سال های 

 مورد بررسی قرار گرفت.. اختالالت عملکرد جنسی زنان زمینه

 ها کیتکن نیرت دیبه عنوان مف یارتباط ناتیو تمر یتمرکز حسداد که  نشان نتایج تفسیری، آنالیز از استفاده با نتیجه گیری:

 جنسی، جنسی از جمله کاهش تمایلزنان با اختالالت عملکرد  درمان برای مختلف اختالالت جنسی بوده و درمان انواع در

می باشد. عالوه بر آن، بر بهبود رضایت جنسی افراد، بهبود عملکرد جنسی  مؤثر واژینیسموس، دیسپارونیا اختالالت برانگیختگی،

 و کیفیت زندگی آن ها تاثیرات بسزایی دارد.

 فردی زندگی های جنبه سایر بر که این اختالالتمتعددی  آثار باتوجه به شیوع باالی اختالالت عملکرد جنسی در زنان وبحث: 

العات مط یها تیمحدودشود و  می زناشویی زندگی در شکست و تعارضات روانی، های آشفتگی سبب گذاشته و آنان اجتماعی و

 یرد.گی، نیاز است مطالعات بیشتری در زمینه تاثیر این تمرینات بر اختالالت جنسی صورت تمرکز حس نیتمر نهیموجود در زم

 مندمرور نظام ،یعملکرد جنس تمرینات تمرکز حسی، :یدیکل یها واژه
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The effect of Garlic (Allium sativum L) supplementation on circulating 

adiponectin: A systematic review and meta-analysis 

of randomized controlled trials 
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Abstract 

Background and aims: Our objective was to perform a systematic review and meta-analysis 

on randomized controlled trials (RCTs) assessing the effect of garlic on serum adiponectin 

concentration. 

Methods: We searched PubMed, Scopus, Web of Science, and Cochrane Library to databases 

up to October 2020. RCTs conducted among human adults studied the effects of garlic on 

serum adiponectin concentrations as an outcome variable was included. The weighted mean 

differences (WMD) and standard deviations (SD) of change in serum adiponectin levels were 

calculated. The random effects model was used for deriving a summary of mean estimates with 

their corresponding SDs.  

Results: Out of 386 records, 6 trials with 8 arms treatment that enrolled 266 subjects were 

included. The pooled results showed that garlic supplementation had a non-significant 

increment in adiponectin concentrations in comparison with placebo (WMD: 0.27 Hedges' g; 

95% confidence interval (CI): -0.07 to 0.62, P=0.124). Greater effects on adiponectin were 

observed in trials with supplementation dose less than 1.5 gram per day (WMD: 0.71 Hedges' 

g; 95% CI: -0.01 to 1.43, P= 0.600) and female subset (WMD: 0.62 Hedges' g; 95% CI: -0.96 

to 2.21, P= 0.441). 

Conclusion: Garlic improves adiponectin concentrations. However, due to some limitations in 

this study, further studies are needed to reach a definitive conclusion about the effect of garlic 

on the levels of adiponectin. 

Keywords: Garlic, Adiponectin, Adipose tissue, Meta-analysis 
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The Effects of Herbal Ingredients on Nipple Fissures: 

A Systematic Review 
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Abstract 

Introduction: Nipple fissures are of the most common problems in the first days after 

childbirth, which can be an important factor in the early cessation of breastfeeding in addition 

to the pain and discomfort it causes. Therefore, effective treatment of this lesion is really 

important. This systematic review investigated the effect of herbal ingredients on the treatment 

of breast fissures.  
Methods&Material: To access related articles, a search was conducted in English databases 

of Science Direct, PubMed, Scopus, and Google Scholar, using these keywords alone or in 

combination: “treatment”, “nipple fissure”, “fissure”, “medicinal plants”, “sore nipple”, 

“Herbal ingredients” and their Persian equivalents in scientific databases of Google Scholar, 

SID, and Magiran until March 2020. The quality of selected articles was assessed using the 

latest consort 2017 checklist. 

Results: Out of 132 articles retrieved, 10 eligible articles entered the study. The full text of the 

articles was reviewed and the results showed that Herbal ingredients such as purslane, aloe 

vera, olive oil, frankincense, saqez (pistacia atlantica gum), curcumin, and ziziphus jujuba are 

effective in treating nipple fissures.  

Conclusion:  Given the effect of herbal ingredients on the treatment of nipple fissures, it is 

recommended that more extensive studies be conducted on the medication forms and 

appropriate dosages of these compounds.  

Key words: herbal ingredients, Nipple fissure, Nipple pain, Medicinal planet, Systematic 

review  
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Abstract: There are some valuable questionnaires to assess the body attitude but applicability 

of those in Moslem women is unknown and the aim of this study was assessment of the validity 

and reliability of the Iranian-translated versions of the Ben-Tovim Walker Body Attitudes 

Questionnaire (BAQ) in Iranian women.  

Methods: The BAQ 44 item was administered to 304 healthy non-pregnant Iranian women. A 

confirmatory factor analysis was carried out. The internal consistency reliability and Inter-

correlations of the BAQ subscales and concurrent validity were assessed. 

Results: The results showed that 9 out of 44 items had insignificant regression weights on the 

respective factors that further were nominated to deletion. The 6-factor model has an acceptable 

fit with the data. The internal consistency was .91 for all scale of 35- item BAQ. The coefficient 

of repeatability (ICC) respectively were .78,.77, .89, .94, .86 and .79 for attractiveness, 

disparagement, feeling fat, salience of weight/shape, lower body fat and strength and fitness.  

Conclusions: Results showed that the 6-factor model the 35-item questionnaire is appropriate 

for evaluating body attitude in Moslem women. 

Keywords: Body attitude; Moslem women; psychometric; validity; reliability 
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Abstract 

Background: nipple fissure is a prevalent problem for breastfeeding mothers. Virgin coconut 

oil is among the herbal medicines used since long ago to heal microbial infections and wounds. 

The present study aims to determine the impact of coconut oil and breast milk on healing nipple 

fissure and easing breast pain in primiparous mothers. 

Methods: the present single-blind study was conducted on 106 breastfeeding primiparous 

mothers suffering from nipple fissure and pain in health centers of Zarand, (Kerman) in 2020. 

The participants were randomly divided into two 53-people groups of coconut oil and breast 

milk. Intervention group members applied 0.5ml coconut oil three times a day on their nipple 

and areola, while control group members applied 3-4 drops of their milk in the same areas three 

times a day after breastfeeding. Both groups were reexamined seven and fourteen days after 

giving birth. nipple fissure was examined using the Storr scale and the numerical pain scale. 

Data analysis was conducted using SPSS v.22 statistical software, and Chi-square, Mann-

Whitney, and Friedman tests were carried out. P values lower than 0.05 were considered to be 

significant.  

Results: the nipple fissure and pain intensity score of the two groups were not significantly 

different before the intervention, but indicated a significant difference on days 7 and 14 after 

the intervention (p-value< 0.05), revealing that the group using coconut oil healed faster than 

the group using breastmilk.  

Conclusion: given the influence of coconut oil on healing nipple fissure and no adverse side-

effects being observed in the study, it appears that this oil can be used to treat nipple fissure. 

However, further study is recommended.  

Keywords: nipple fissure, coconut oil, herbal medicine, complementary alternative medicine 
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 Introduction: Intimate partner violence (IPV) is a major health concern both nationally and 

globally It is a violation of human rights, and can lead to both physical and mental ailments.  

Object and method: The aim of this study was to investigate the incidence and outcomes of 

intimate partner violence in Iran and the world.Using intimate partner violence, pregnancy, and 

domestic violence, we searched the Pubmed, Scopus and ISI web of science.The US Centers 

for Disease Control and Prevention (CDC) defines IPV as physical, sexual, or psychological 

harm by a current or former partner or spouse. 

Result: According to a last report from World Health Organisation (WHO),35% of women 

universal have experienced either physical and /or sexual violence. rates of IPV during 

pregnancy varing between4%and29%.indicate that almost 1-8% of pregnant women in 

developed,and almost 4-29% in developing countries report some type of violence by a 

partner.Review studies The prevalence of violence in pregnancy in Iran varies by one city to 

the other in a range of 9-60%.  

Conclusion: Several studies reported adverse outcomes containing increase in fetal injury, 

perinatal death, preterm birth , abortion, placental abruption, premature rupture of membranes, 

low birth weight,prenatal hospitalization, rupture of urethra, infection, bleeding, and bad 

mental health outcome and maternal behavioral risks including anxiety disorders, depression, 

suicide (attempts), delayed entry into prenatal care, post-traumatic stress disorder, poor 

maternal nutrition and use of tobacco, alcohol. 

 Key words: intimate partner violence, pregnancy, and domestic violence 
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Introduction 

Infertility in medicine refers to a condition in which a couple of childbearing age does not 

become pregnant 12 months after marriage, despite having normal sexual activity and without 

the use of contraceptives. Infertility in humans can be of paternal origin such as varicocele and 

azoospermia, or of maternal origin such as Turner syndrome, ovarian agenesis, and A 

Sherman’s syndrome. However, it should be noted that infertility does not mean not producing 

gametes, but the inability to give birth to a living baby. Among the causes of infertility in 

women are endometriosis, lack of ovulation, poor ovulation, polycystic ovary syndrome, 

obstruction of the fallopian tubes, sperm sensitivity, unexplained pregnancy problems, and 

compound pregnancy problems that have solutions for each of these factors.Yoga is a physical 

and mental sport created on the Indian subcontinent by Hindus. Yoga, on the other hand, means 

"controlling," in which case yoga can be considered the science of controlling the waves of 

thought and the science of controlling the powers of the mind in order to master all its potential. 

On the other hand, yoga can be considered as watching and seeing, as a result of which yoga 

is the science of self-observation and self-knowledge. 

Method :Study the present review by searching in reputable books and databases such as 

Scopus, Elsevier, PubMed, Science Direct, Google Scholar, Meg Iran, Iran Dock from 2010 to 

2019 with keywords such as infertility; polycystic ovary; Yoga, exercise, PCOs ... were done 

Findings: According to studies, polycystic ovary syndrome or PCOs are the most common 

endocrinopathy disorder and the most common cause of infertility due to lack of ovulation. 

Breast; Dyslipidemia; Hypertension; Cardiovascular Disease and Diabetes. The pituitary-ovary 

and the production of sex hormones are effective Balance hormonal balance. And it can be 

effective in improving the quality of life and problems such as acne, excess hair, weight and 

reducing concerns about fertility in improving the condition of infected women. Exercise yoga 

also increases blood flow to the uterus and ovaries by expanding and contracting the muscles 

involved during pregnancy and the muscles surrounding the reproductive organs. 

Conclusion :Yoga, as a relaxing exercise, can be used as an adjunctive and effective treatment 

for infertility in women with PCOS for 6 weeks or more, but extensive research is still needed. 

Keywords : Yoga; Infertility; Polycystic Ovary Syndrome 
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 اثرات ابتال زنان به سرطان بر روی اعضای خانواده
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سرطان  .ستا یافته شیسرطان افزا شیوع یدر سبک زندگ راتییتغ ی وطیمح ستیز راتییتغی، به زندگ دیام شیبا افزا :مقدمه

 بودن دوره درمان یطوالنو  مزمن سرطان تیماه .آوردیم شیپ خانواده یاعضا یبرا بلکه البتفرد م یبرا نه تنها یبزرگبحران 

 .کندیمواجه م ییهستند با چالشها مارانیب نیا یاصل نیخانواده را که معموال مراقب یشود و اعضایم یعیطب یمانع ادامه زندگ

 پردازیم. میخانواده  یاعضا ابتال زنان به سرطان، روی ریتاث یمقاله به بررس نیدر ا

 .شده است یآوربا مطالعه متون و مقاالت جمع یمقاله به صورت مرور نیا ها:روش

 موارد زیر است.شامل به طور خالصه  دیآیم شیپه خانواد یاعضا یبه سرطان برا زنان ابتالکه بعد از  یمشکالت نتایج:

دان فرزنپیدایش چالشهای جدی برای فرزندان از جمله ترس و نگرانی، تغییر در رفتار فرزندان مانند افزایش وابستگی در -

کوچک، عصبانیت و دور شدن فرزندان بزرگتر از خانواده. برقراری ارتباط مناسب و ارائه توضیحات الزم به فرزندان باعث پیشگیری 

 شود.  از بسیاری از این مشکالت می

  نییپا ی و خلقافسردگ ،اضطراب ی،خستگ ی،شامل مشکالت جسمان :خانواده یاعضا یبرا راقبتیم یهارشاف-

 الل در روابط خانوادگی: مانند مشکالت زناشویی، انزوااخت-

 بلکهوده موفق نب از بیمار در مراقبتنه تنها باشند  مارانیمراقبت از ب یفاقد اطالعات الزم برا یناگر مراقبکافی:  اطالعات فقدان-

 .دندازآنمیسالمت خودشان را هم به خطر 

 . مدت یدرمان و مراقبت طوالن یهانهیاز هز یناش یاقتصاد یهافشار -

. لذا در شودابتال زنان به ویژه مادران به سرطان و چالشهای ناشی از آن، باعث افت کیفیت زندگی آنان می گیری:بحث و نتیجه

 روند ارائه خدمت به زنان مبتال به سرطان باید به اعضای خانواده توجه ویژه داشت.

  سرطان، خانواده، زنان کلمات کلیدی:
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 اختالالت شخصیت و سندرم تخمدان پلی کیستیک: مطالعه مروری
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 چکیده  

تخمدان پلی کیستیک از اختالالت شایع آندوکرینی زنان است که عالوه بر جنبه های طبی بر ابعاد سالمت روان و سندرم 

کیفیت زندگی نیز موثر بوده و همچنین با اختالل شخصیت رابطه دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین سندرم تخمدان 

 پلی کیستیک و اختالل شخصیت انجام شد.

استفاده شد و  جستجو  Meshاین مطالعه به روش مروری روایتی  بوده است و جهت انجام آن از کلیدواژه ها بر اساس  روش کار:

با استفاده از کلمات کلیدی   PubMed, Scopus, Google scholar, Cochrane Centralدر پایگاه های الکترونیکی 

    personality disorders, Polycystic Ovaryلیسی سندرم تخمدان پلی کیستیک، اختالالت شخصیت، معادل انگ

Syndrome, testosterone , hyperandrogenism   صورت گرفت. معیار ورود تمام  2020تا سال  2000از سال

مقاله بررسی شد بعد از  46در این مطالعه  مطالعاتی که سندرم تخمدان پلی کیستیک و اختالل شخصیت را در بر میگیرند.

 مقاله جهت نگارش استفاده گردید و بقیه از مطالعه خارج شدند. 12از بررسی 

با توجه به مطالعات صورت گرفته شده توسط محققان در رابطه با سندرم تخمدان پلی کیستیک و اختالل شخصیت نتایج: 

 وزن  و  اختالل شخصیت مرزی اجتماعی و اجتنابی با افزایش ضد پارانوید،  میتوان به موارد زیر اشاره کرد: اختالالت شخصیت 

آندروژن، میزان سندرم تخمدان پلی کیستیک بیشتر گزارش شده است. از  سرمی سطح باالبودن همراه با افسردگی ماژور با 

آنجایی که باال بودن سطح سرمی آندروژن و افزایش وزن از دالیل اصلی سندرم تخمدان پلی کیستیک میباشد، اختالل شخصیت 

 رم تخمدان پلی کیستیک مشاهده شده است.همراه با سند

از آنجایی که مطالعه حاضر نشان دهنده در معرض خطر بودن زنان مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک به  نتیجه گیری:

اختالالت شخصیت می باشد، لذا به نظر میرسد این زنان به محض تشخیص بیماری، نیاز به غربالگری اختالالت شخصیت و 

 مراکز مناسب مشاوره دارند. ارجاع به

 سندرم تخمدان پلی کیستیک، اختالالت شخصیت، ارتباطکلمات کلیدی: 
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ارتباط سواد سالمت با رضایت زناشویی و جنسی و برخی عوامل جمعیت شناختی در زنان 

 1398درمانی شهر اردبیل در سال ی مراجعه کننده به مراکز بهداشت
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است  نموده معرفی سالمت امر های کننده تعیین ترین گبزر از یکی عنوان به را سالمت سواد بهداشت جهانی سازمان مقدمه:

 اهمیت به وجهت با بگذارد. لذا تاثیر افراد زناشویی و جنسی ورضایت جنسی روابط کیفیت و کمیت بر تواند می خود ی نوبه به که

 هدف با مطالعه این ایران، در اجتماعی و فرهنگی های محدودیت برخی دلیل به این زمینه در کافی مطالعات وعدم موضوع این

 .دش کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اردبیل انجامدر زنان مراجعه  جنسی زناشویی و رضایت با سالمت سواد ارتباط تعیین

 همراجع باروری سنین زنان کلیه شامل پژوهش آماری همبستگی است. جامعه –این مطالعه ازنوع توصیفی مقطعی  روش کار:

 .شدند انتخاب ای خوشه گیری نمونه روش از استفاده زن واجد شرایط با 380بوده که در نهایت  بهداشتی اردبیل مراکز به کننده

 ، انریچ زناشویی رضایت ،پرسشنامه( هلیا) ایران شهری جمعیت سالمت سواد سنجش پرسشنامه سه از ها داده گردآوری جهت

از آمار توصیفی،  انجام و spss-21از نرم افزار با استفاده  داده هاتحلیل تجزیه و  .شد استفاده هادسون جنسی رضایت پرسشنامه

 . گردیداستفاده  لجستیک رگرسیون یک طرفه و مدلآنالیز واریانس 

 رضایت نمره میانگین و  94.76  جنسی رضایت نمره میانگین ،64.34 سالمت افراد سواد نمره میانگین در این مطالعه،نتایج:

 ایک مجذور آزمون از استفاده با جنسی رضایت و زناشویی رضایت ، سالمت سواد همچنین رابطه محاسبه شد. 142.84 زناشویی

 بین و 1715/0 جنسی رضایت و سالمت سواد بین ارتباط قدرت که داد نشان Cramer’s V  گرفت. نتایج قرار بررسی مورد

 .شوند گرفته نظر در ضعیف تا متوسط توانند می روابط این است لذا  3838/0جنسی رضایت و زناشویی رضایت

 باروری ینسن زنان در زناشویی جنسی و رضایت با سالمت سواد میزان بین بر اساس این مطالعه ارتباط معنی دارینتیجه گیری:

ویی و زناش  جنسی رضایت عدم زوجین، اختالفات از بسیاری اصلی علت است شده ثابت لذا با توجه به اینکه امروزه .دارد وجود

 است، باید توجه  و برنامه ریزی ویژه ای در این  مقوله صورت پذیرد. 

 زناشویی، رضایت جنسی ، رضایت سالمت سواد کلیدی:واژه های 

 

 

 

 

 
 

 
 

 استادیار گروه پرستاری مامایی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی الرستان، الرستان، ایران. -1
 استادیار بهداشت باروری، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران. -2
 ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران.اطالعات سالمتمدیریت استادیار  -3
 کارشناس بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران. -4



  

 

 
 

 عملکرد جنسی و پیشگویی کننده های مرتبط با سالمت روان در زنان باردار
 

 1، سحرروزبهانی1، فاطمه یحیوی کوچکسرایی2زارعی پور ، مرادعلی1منیره رضایی مراداعلی

monir.rezaee@yahoo.co.uk 

 چکیده

باردار میشود. عدم آگاهی   درعملکرد جنسی زنان تغییراتی سببتغییرات فیزیولوژیک و روانشناختی ناشی از بارداری    :زمینه

و پیچیدگی این مسئله عواقب سوء بر زندگی زناشویی زوجین دارد از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت عملکرد 

 در زنان باردار انجام شد. مرتبط با سالمت روانجنسی و پیشگویی کننده های 

 ارومیه مراکز بهداشتی درمانی شهر به زن باردار مراجعه کننده 300  تحلیلی حاضر بر روی -مطالعه توصیفی مواد و روش کار:

. اطالعات از طریق ابزار پژوهش شامل پرسشنامه  بود تصادفی ای خوشهصورت  به گیری نمونه انجام شد. روش 1398 سال در

( جمع آوری DASS-21استرس ) و افسردگی، اضطراب سنجش ( وFSFIعملکرد جنسی زنان ) دموگرافیک ؛ های  اطالعات

 قرار گرفت. 16SPSS شدند و مورد تجزیه و تحلیل آماری توسط نرم افزار 

از عملکرد جنسی نامطلوب برخوردار بودند. در زیر مقیاس  %3/46زنان از عملکرد جنسی مطلوب و  %7/53در مطالعه،  یافته ها:

و لوبریکاسیون  14/4( 29/1های عملکرد جنسی، بیشترین و کمترین نمره به ترتیب در زیر مقیاس رضایتمندی جنسی )

مقیاس های آن با ابعاد سالمت روان )افسردگی، اضطراب، استرس( مشاهده شد. بین عملکرد جنسی و تمامی زیر  40/2(33/1)

، ابعاد روان پیشگویی کننده عملکرد چند متغیره نشان دادآزمون رگرسیون خطی همبستگی منفی معناداری وجود داشت. 

( با کمترین B= 24/0( با بیشترین تاثیر و استرس ) B=32/0 ( و اضطراب )=B 37/0جنسی در زنان باردار بترتیب افسردگی )

   .(P<0/05تاثیر بوده است همچنین تمام ابعاد سالمت روان در پیشگویی عملکرد جنسی زنان از لحاظ آماری معنادار بوده اند )

 راتییبارداری اثرات سوء بر عملکرد جنسی زنان باردار دارد لذا مشاوره در مورد تغدر اضطراب، افسردگی و استرس  نتیجه گیری:

 و تاثیر آن بر عملکرد جنسی زوجین در طول مراقبتهای روتین بارداری پیشنهاد و توصیه می شود. زنان باردار در  یروان

 استرس، اضطراب و افسردگی، عملکرد جنسی، بارداری، سالمت روان :واژه دیکل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی،  کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی-1

 تهران، ایران
 مرکز تحقیقات نظام سالمت، مرکز بهداشت ارومیه، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران.-2



  

 

 
 

 ان درشرایط بحرانی وبالیای طبیعیبررسی وضعیت بهداشت باروری وسالمت مادر

 2،زهرا عباسپور1مهسا نادری بنی
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:بحران درسراسرجهان تأثیر چشمگیری برسالمت عمومی،بهداشت باروری،سالمت تولیدمثل،زیرساخت های بهداشتی وارائه مقدمه

خدمات درمانی میگذارد.لذامطالعه حاضرباهدف تعیین وضعیت بهداشت باروری وسالمت مادران درشرایط بحرانی صورت گرفته 

  است.

درمحدوده  SIDوPubmed،Googlescholarازجمله درپایگاه هایاطالعاتی مقاله30دراین مطالعه مروری حداقل:هاموادوروش 

 موردبررسی قرارگرفت. 2016-2020زمانی 

:بحران،تهدیدی استثنایی وعمومی برای زندگی،سالمتی وامرارمعاش است که معموالًدرآن مجموعه ای ازعوامل ازپیش یافته ها

موجود)فقر،نابرابری،عدم دسترسی به خدمات اساسی(تشدیدمی شوندواثرات مخرب راچندین برابرمی کنند.بالیای طبیعی،زنان 

ونوزادان آنها رادر معرض خطرابتال به نتایج بدبهداشتی درنتیجه ی از دست دادن ناگهانی حمایت پزشکی قرارمیدهد،که 

روری اجتماعی تشدیدمی یابد.جابجایی گسترده جمعیت،تروما،سوءتغذیه،مرگ دربسیاری از مواردباکاهش دسترسی به خدمات ض

ومیر مادران ونوزادان،خشونت جسمی وجنسی وبیماری درطی این بحران ها ،افزایش می یابد.به دلیل دسترسی محدودیا عدم 

یمان های کنترل شده ومراقبت دسترسی به خدمات بهداشت باروری مانندبرنامه تنظیم خانواده،مراقبت های دوران بارداری،زا

های اضطراری برای زنان ومادران باردار،حاملگی های ناخواسته وسقط های ناامن افزایش می یابندکه این امرموجب می 

برخی مطالعات،نشان داده اند که بالیای طبیعی برسالمت وپیامدهای باروری .شودسالمت یک جمعیت آسیب پذیررا به خطراندازد

ندو سبب ازدست دادن بارداری، نقایص هنگام تولد،زایمان زودرس،وزن کم هنگام تولدوتاخیررشدداخل رحمی می تاثیرمنفی دار

که درمعرض زلزله شدید بوده اند در فرزندان متولد شده آنها،درسنین  زنان بارداریندمطالعات نشان می دهشوند.همچنین 

ق یشترازسایرین بوده است.در نهایت صدمات محیطی می توانندازطرینوجوانی ریسک ابتال به اسکیزوفرنی وافسردگی تک قطبی ب

مرگ پره ناتال وتاخیر رشدوناهنجاری جنینی ومرگ بعداز تولدواختالالت یادگیری  –آسیبهای کروموزومی و تخریب سلولی 

 .وزایمان زودرس بربهداشت باروری لطمه واردکنند

اجتماعی ودسترسی به -پس اززلزله وسالمت باروری،وضعیت اقتصادی:ارتباط بین سالمت جسمی وروان زنان نتیجه گیری

رداخته پ توانمندسازی این قشرازجامعه دررابطه با کاهش خطرپذیریه بمراقبت های بهداشتی پیچیده است لذاپیشنهادمی شود

  شود.

 بحران  ،بالیای طبیعی،بارداری،:بهداشت باروریکلیدواژه
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دکترای سالمت باروری،مركز تحقيقات ارتقاءسالمت باروري،دانشكده پرستاري ومامايي،دانشگاه علوم -2 

 شاپوراهواز،اهواز،ايران  پزشكي جندي 



  

 

 
  ردوران بارداری و پیامدهایبررسی ارتباط سطح لیپیدهای پالسمای مادران د

 وزن کم هنگام تولد به سن حاملگی وکوچک نسبت 

 ²،زهرا عباسپور¹مهسا نادری بنی
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:وزن هنگاام تولادیک پایش بینای کنناده بعادی ازپیامادهای ساالمت بارای مادروفرزنادان اواسات.به دلیال اهمیات              مقدمه

ایاان موضااوع مطالعااه حاضاارباهدف تعیااین ارتباااط سااطح لیپیاادهای پالساامای مااادران دردوران بااارداری و پیاماادهای      

 کوچک نسبت به سن حاملگی ووزن کم هنگام تولدصورت گرفته است.   

، Pubmedمقالااااه درپایگاااااه هااااای اطالعاااااتی ازجملااااه  50مااااروری حااااداقل  درایاااان مطالعااااه:مااااوادوروش

GooglescholarوSID موردبررسی قرارگرفت.2016-2020درمحدوده زمانی 

شاخصاهای مهمای بارای شناساایی ناوزادان درمعارض        کوچاک نسابت باه سان حااملگی      و :وزن کام هنگاام تولاد   یافته هاا 

خطروماارگ ومیرمورداسااتفاده قرارماای گیرند.شااواهدجمع آوری شااده نشااان ماای دهدکااه عاادم تعااادل چرباای دردوران      

بااارداری ممکاان اساات متابولیساام چرباای جنااین راتغییاارداده وازایاان طریااق بررشاادجنین ووزن هنگااام تولدومتابولیساام     

د.دردوران بااااارداری،تغییرات مهماااای درمتابولیساااام لیپیاااادهاباافزایش لیپیاااادهای   مادروفرزناااادان وی تأثیربگااااذار 

فیزیولاااوژیکی باحااااملگی ونیازهاااای تغذیاااه ای وهورماااونی ماااادروجنین درحاااال     مادرایجاااادمی شودتاازساااازگاری  

رشاادحمایت کند.سااوءتغذیه مادر،التهاااب یاعفوناات دردوران بااارداری ممکاان اساات منجربااه پاساات ناکااافی بااه تغییاارات     

 ناشاای ازبااارداری درمتابولیساام لیپیدها،سااطح غیرطبیعاای لیپیاادهای مااادروجنین وپیاماادهای نااامطلوب هنگااام تولدشااود    

تحقیقااات قبلاای کااه بااه بررساای ارتباطااات بااالقوه بااین سااطح لیپیاادهای مااادرووزن هنگااام تولدپرداختااه اند،بیشتردرسااه   

دهاازیک نقطااه بااارداری واحداسااتفاده کاارده اند.درمقایسااه ماهااه دوم بااارداری متمرکزبااوده اناادوغالباً ازاناادازه گیااری لیپیاا 

بامقادیرمیانی،سااطح کلسااترول کاام باکاااهش وزن هنگااام تولدوسااطح باااالی کلسااترول یاااتری گلیساایریدباال باااوزن هنگااام  

تولدبیشااترهمراه اساات.میانگین باااالتریرات لیپااوپروتئین باچگااالی باالدرسااه ماهااه دوم درزنااان دارای شاایرخوار کوچااک     

مشااهده شاده    متناساب نسابت باه سان حااملگی      به سن حاملگی تارم متولاد شاده درمقایساه بازناان دارای ناوزادان       نست

 است.

مساایرهای پاااتوفیزیولوژیکی مجاازاممکن اساات درروابااط بااین سااطح لیپیاادهای مااادردردوران بااارداری      نتیجااه گیااری: 

باتوجااه بااه مؤلفااه لیپیاادی ومرحلااه   ونتااایج کوچااک نساابت بااه ساان حاااملگی ووزن کاام هنگااام تولااد،بااثرات افتراقاای   

نتیجاه صاورت گرفتاه ازکنتارل وبهیناه ساازی ساطح لیپیادهای چربای ماادردرطول باارداری حمایات             .بارداری درگیرشاود 

 میکند.   

 :لیپیدپالسما،کوچک نسبت به سن حاملگی،وزن کم هنگام تولد   کلیدواژه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  دانشجوی ارشدمامایی،دانشكده پرستاري ومامايي،دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز،اهواز،ايران -1
 دکترای سالمت باروری،مركز تحقيقات ارتقاءسالمت باروري،دانشكده پرستاري ومامايي،دانشگاه علوم پزشكي -2

 شاپوراهواز،اهواز،ايران جندي 



  

 

 

 ی پری ناتالافسردگاستفاده از درمان های مکمل در 

  1الهام ادیب مقدم ،1حدیث سوری نژاد 

Hadis.s236@yahoo.com 

 چکیده

ماه اول پس از زایمان اتفاق  12افسردگی پری ناتال به دوره های افسردگی گفته می شود که در دوران بارداری یا در مقدمه: 

مطالعه ی حاضر با هدف   دارای عواقب مخربی نه تنها برای مادران ، بلکه برای کودک و خانواده می باشد.این اختالل  می افتد.

 انجام گرفته است. افسردگی پری ناتال مروری بر استفاده از درمان های مکمل در 

 postpartum depression ،perinatalده از کلمات کلیدی جستجوی اطالعات با استفای در این مطالعه مرورروش کار: 

depression  ،Omega-3 ،Exercise ،massage  وAcupuncture صورت ترکیبی با ترکیبات احتمالی تنهایی و یا بهبه

و   PubMed ،Elsevier ،Scopus،web of Scenceهای اطالعاتی و پایگاه Google Scholarآنها، در موتور جستجوی 

Science direct (، انجام شد. سپس مقاالت دارای متن کامل بررسی شدند. 2009-2019نی سال های )در محدوده ی زما 

درمان های مکمل در افسردگی پره ناتال، تعداد کارآزمایی بالینی تصادفی خوب طراحی  علی رغم شیوع فزاینده استفاده ازنتایج:

های مکمل مورد استفاده قرار می گیرد. از جمله  محدود است. نتایج نشان داد که روشهای متنوعی از درمان شده در این زمینه

نسبت  3، فوالت، ورزش ، ماساژ و طب سوزنی اشاره نمود، که استفاده از امگا  3این درمان ها می توان به  اسیدهای چرب امگا 

رمانی استاندارد به سایر روش ها شایع تر می باشد. باید توجه داشت که  استفاده از این روش ها نباید جایگزین روش های د

تنها پس از ارزیابی و بررسی های استاندارد مورد توجه قرار گیرد. پزشکان استفاده از درمان های مکمل و جایگزین گردد و 

 رمانید های گزینه لیست توانند درمانی مکمل، می روشهای از برخی احتمالی مزایای و خطرات گرفتن نظر در متخصص تنها با

 قرار دهند. بیماران دسترس را در

استفاده از درمان های مکمل در کنار سایر درمان های دارویی استاندارد تنها با تشخیص پزشک متخصص بعد از نتیجه گیری:

 غربالگری و تشخیص این دسته از افراد می تواند توصیه می گردد.

 3افسردگی پری ناتال، درمان های مکمل، امگا  کلیدواژه ها:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
دانشجوی دکترای بهداشت باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم -1

 پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
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 بررسی اثر مصرف داروهای ضد افسردگی بر خطر ابتال به
  مروری بر شواهد موجودپره اکالمپسی در زنان باردار:

 
 4، پروین قزلباش3کاشانی، پرهون*2بنی، آیدااحمدی1فرناهید جوادی

Aydaahmadibeni78@gmail.com * 

 

تواند بر سالمت مادر و جنین او تاثیر بگذارد. افسردگی در حین بارداری از اکالمپسی یا فشارخون باالی حاملگی میپره مقدمه:

عوارضی است که ممکن است برخی از زنان باردار را مجبور به مصرف داروهای ضد افسردگی کند. هدف از این مطالعه تعیین 

 اکالمپسی است.دوران بارداری و خطر ابتال به پره ارتباط بین مصرف داروهای ضد افسردگی در

ی انگلیسی چاپ مقاله 15، حاصل بررسی برای مطالعات مروری انجام شد PRISMAطالعه حاضر بر اساس چک لیست م متد:

و Pubmed ،Web of Scieneباشد. این مقاالت از بانک های اطالعاتی می 2020تا  2009شده در طول سال های 

Scopusوتور جستجوی م وGoogle scholar ،اکالمپسی، عوارض حاملگی، پره با ترکیبی از کلمات کلیدی حاملگی

 فشارخون باالی حاملگی، افسردگی در حاملگی و داروهای ضد افسردگی در زبان انگلیسی استخراج گشت.

ی زمانی مصرفی مطالعات حاکی از آن است که مصرف طوالنی مدت داروهای ضد افسردگی در زنان باردار بر اساس بازه نتایج:

مقاله بیان شده است که استفاده از داروهای ضد افسردگی در نیمه اول بارداری  3تواند نتایج مختلفی داشته باشد. درها میآن

مورد از مطالعات گفته شده که تاثیر آن در سه ماهه دوم بارداری بیشتر  2مپسی دارد. دراکالنتیجه بیشتری بر خطر ابتال به پره

مطالعه اظهار داشتند که در اواخر بارداری این خطر کاهش یافته و در مابقی مطالعات به طور کلی بیان شده که  2باشد.می

مورد از مقاالت نشان می دهد که  5در این میان  اکالمپسی را افزایش می دهند.داروهای ضد افسردگی خطر ابتال به پره

 کند.اکالپسی مواجه میبیشتر، زنان باردار را با خطر ابتال به پره SSRIsنسبت به  TCAsو   SNRIsمصرف

با توجه به مقاالت بررسی شده در این مطالعه، به نظر می رسد که مصرف طوالنی مدت داروهای ضد افسردگی در  گیری:نتیجه

  اکالمپسی همراه است.رداری با افزایش خطر ابتال به پرهطی با

 اکالمپسی، ضد افسردگی، بارداریپره واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 هیئت علمی مامایی، مرکز تحقیقات ارتقا سالمت باروری، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران-1
دانشجوی کارشناسی مامایی،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور -2

 اهواز، اهواز، ایران 
دانشجوی کارشناسی مامایی،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور -3                

 واز، ایراناهاهواز، 
 ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایرانکارشناس پرستاری، دانشکده-4

mailto:Aydaahmadibeni78@gmail.com


  

 

 
 بررسی نگرش ارائه دهندگان مراکز خدمات جامع سالمت نسبت به 

 برنامه های باروری سالم و فرزندآوری و عوامل مرتبط با آن 
 

          3دکتر مسعود دهقانی  ، 2 معصومه اخوان ،  1ملیحه مسعودی فرد

m.masoudifard@yahoo.com 

 چکیده 

ذاری و سیاستگ یمرتبط با بارور یبرنامه ها تیدر موفق ینقش مهم یبهداشت یدانش و نگرش ارائه دهندگان مراقبت ها مقدمه:

 یبهداشت ینگرش ماماها و ارائه دهندگان مراقبت ها نییمطالعه حاضر با هدف تعدر حوزه سالمت باروری و جمعیت دارد از اینرو 

 1399 در سال یآورفرزند و شهرستان کاشان نسبت به برنامه های باروری سالمخدمات جامع سالمت مشغول به کار در مراکز 

  انجام شد.

شهرستان بهداشت در خانه  25و و پایگاه مرکز  50که در  ماماها و مراقبین سالمتنفر از  152 یرو یمطالعه مقطع نیا روش کار:

. داده ها با در نظر گرفته شد ماماها و مراقبین سالمت و بهورزانانجام شد. جامعه مورد مطالعه  کاشان مشغول به کار هستند

 هید. تجزش یجمع آور یندآورفرزنسبت به سیاست های جدید جمعیتی و  نگرش سنجی با مقیاس لیکرتاستفاده از پرسشنامه 

ساده و چند  یهمبستگ یآزمون ها نیو همچن یفی( با استفاده از آمار توص16)نسخه  SPSSده ها در نرم افزار دا لیو تحل

 . انجام شد رهیمتغ

درصد اقدامات اتخای شده وزارت  53درصد پاست دهندگان مخالف سیاست های جدید افزایش جمعیت هستند و  25یافته ها: 

دانند. همچنین درصد نگرش مثبت  نسبت به تاثیر عوامل مرتبط با عدم تمایل و اقدام بهداشت را بر افزایش جمعیت مثبت نمی 

 52درصد، باالرفتن سطح رفاهی جامعه 80اشتغال زنان  درصد، 67به فرزنداوری زوجین شامل: باالرفتن سطح تحصیالت زوجین 

درصد، تغییر پذیرش اجتماعی و بارورهای  61نیدرصد، تغییر عقاید و باروری های دی 56درصد، پیشرفت تکنولوژی و دنیای مدرن

بر اساس نظرسنجی  درصد  بوده است و 80درصد و کمبود مهارت های زندگی 76درصد، مهارت ناکافی فرزندپروری 70فرهنگی

 یتهارکمبود مهای، مشکالت اقتصادو اولویت بندی انجام شده سه اولویت اول بر عدم تمایل و اقدام برای فرزندآوری به ترتیب: 

 ی بوده است.در فرزندپرور یمهارت ناکافی و زندگ

ه نگرش آنها نسبت ب بودو به جامعهدانش  تیدر تقو ینقش اساس یبهداشت یماماها و ارائه دهندگان مراقبت هانتیجه گیری: 

دانش و نگرش ارائه  ارتقاء سیاستگذاری های باروری سالم و جمعیت در راستایشود  یم شنهادیرو ، پ نیدارند. از ا یفرزندآور

و به تبع آن افزایش آگاهی جامعه در زمینه اهمیت مسئله کاهش جمعیت و ضرورت نیاز به تغییر  یدهندگان خدمات بهداشت

 رویکرد جمعیتی قبلی به سیاست جدید فعلی صورت گیرد.

 باروری سالم، نگرش، ارائه دهندگان خدمات سالمت ،فرزندآوری کلید واژه:

 

 
 

 
 
 
 

 کارشناس ارشد مشاوره در مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، مرکز بهداشت شهرستان کاشان -1
 کارشناس بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، مرکز بهداشت شهرستان کاشان -2
 دکترای عمومی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، مرکزبهداشت شهرستان کاشان-3



  

 

 

 در زندگی زنان بررسی اهمیت سالمت باروری 
 

 4، منصوره تکاپو3، پروانه عزیز محمدی2، دکتر فاطمه سمیعی*1مهری کلهر

mkalhor20@gmail.com 
 

. یگیردم بر در مرگ تاا تولد از را آنها زندگی بلکه نمیباشد، زنان باروری سنین به محدود تنها باروری، و جنسی سالمت :مقدمه

 جمعیتی ساختارهای در را مهمی نقش آن به توجه بنابراین. دارد افراد بارداری و باروری در مهمی نقش افراد، سالمت از بعد این

 .کند می ایفا کشور یک

 ژورنال در بررسی. شد انجام 2020 تا 2010 های سال بین در مقاله چندین  روی بر مروری مطالعه صورت به مطالعه :کار روش

 واژ کلید با  pubmed, scincedirect, elsiver, proqust , willy, spinger ,google scular اطالعاتی های پایگاه و

 .شدند بندی درجه و تحلیل سیتماتیک صورت به نتایج. شد انجام زنان سالمت، ابعاد باروری، سالمت مانند هایی

 زمال اطالعات مورد این در باروری به اقدام از قبل باید زوجین و بوده مهم موضوعات از باروری بهداشت که داد نشان نتایج: نتایج

 تا تولد از زندگی مقاطع کلیه در زودرس تشخیص و پیشگیری سطح در الزم اقدامات شامل باروری بهداشت. کنند کسب را

 ارب کاهش باعث بلکه شود،می بیماری از پیشگیری باعث تنهانه اقدامات این دختران و زنان برای خصوصبه. شودمی مرگ

 هب پرداختن و باروری بهداشت گسترش. شودمی زندگی از رضایتمندی افزایش نهایت در و زندگی بعدی هایدوره در بیماری

 اهخانواده به کمک همچنین. است زنان سالمت محوریت با خانواده و جامعه سالمت تأمین در اساسی هایگام از آن مختلف ابعاد

 اهر از شده منتقل هایبیماری درمان و خانواده تنظیم بهداشتی، هایمراقبت توانمندسازی، بهداشت، وضعیت بهبود زمینه در

 و نوجوانان در ویژهبه  باروری سالمت زمینه در آموزش و ناباروری درمان و تشخیص تناسلی، دستگاه هایبدخیمی و جنسی

 مشارکت نیز و زنان جنسی حقوق خود، جنسی نیازهای به مسؤوالنه نگاه عالوهبه. گنجدمی باروری بهداشت حوزه در جوانان

 حسط ارتقای کلی طور به و آمیزاحترام متقابل روابط و سالمندان بهداشت یائسگی، دوران سالمت باروری، سالمت در مردان

 رعایت با که داده نشان مختلف کشورهای در متعدد مطالعات. گیردمی قرار توجه مورد حوزه این در مردان و زنان تمام سالمت

 از دینوال. داشت زمینه این در چشمگیری هایموفقیت توانمی مراقبت صحیح ارائه و تولد بدو از بهداشتی مراقبت اولیه اصول

 در مطلوب تغذیه و مراقبت با و شده آغاز جنینی دوران از کودک تکامل. هستند منظور این به یافتندست برای اساسی ارکان

 .شودمی فراهم کودک مطلوب تکامل و رشد فرصت بارداری دوران

 اهداف نتامی راستای در باید فعلی های گذاری سیاست زنان، زندگی در جنسی/  باروری سالمت اهمیت به توجه با :گیری نتیجه

 .پرداخت آن با مرتبط سالمت های حوزه به سنی هر در و باشد آن با مرتبط

 زنان سالمت، ابعاد باروری، سالمت :کلیدی های واژه

 

 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین. قزوین، اه تربیت مدرس، بیمارستان کوثر، دانشجوی دکتری بهداشت باروری دانشگ -1*
  ( مسئول )نویسندهایران

   ( fsamieerad@gmail.com )  متخصص پاتولوژی، دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران-2
 کارشناس پرستاری، بیمارستان کوثر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین-3
 کارشناس اتاق عمل، بیمارستان کوثر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین-4
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 بررسی تاثیر  طب سوزنی بر سندروم تخمدان پلی کیستیک

 2، زهرا بیگی  1سنیتا نورزهی
            snourzehi.77@gmail.com 

 

 داروهای که آنجایی از. میباشد زنان ریزدر درون غدد اختالالت ترین شایع از یکی(pocs) کیستیک پلی تخمدان سندروم :مقدمه

 ازاین یکی که. است گرفته قرار بیشتر مطالعه مورد دارویی غیر های درمان دارند، زیادی جانبی عوارض pcos درمان در رایج

 .میباشد pcos بر سوزنی طب تاثیر بر مروری پژوهش این از هدف. است سوزنی طبpcos درمان در اقدامات

 ,sciencedirect, pubmed, scopus پزشکی علوم اطالعاتی پایگاههای به استناد با مروری مطالعه این :مطالعه روش

magiran  شد انجام 2019 تا 2014 سال از مقاله 17 بررسی با و. 

 طیف رد بیماری عالئم کنترل به کمک برای مکمل درمانی روش یک عنوان به سوزنی طب که است آن از حاکی ها یافته :نتایج

. کند یمتنظ را کلی باروری و کند منظم را قاعدگی چرخه بخشد، بهبود را اندومتر وضعیت میتواند که رود می کار به ای گسترده

 تاثیر دارویی غیر درمان این داد نشان مطالعه نتایج که شد انجام ساله 39 نابارور های خانم در( 2019) مکزیک در ای مطالعه

 طب با درمان از بعد هفته 5 که داد نشان( 2016)چین در بالینی کارازمایی مطالعه یک نتیجه همچنین. دارد ناباروری بر مثبتی

 که( 2017)تصادفی بالینی کارآزمایی یک های یافته. بود یافته بهبود مطالعه زنان چربی بافتهای اندروژن و خون گلوگز سوزنی

 طب و کلومیفن گروه دو بین شدن باردار در داری معنی آماری ارتباط هیچ  که داد نشان شد، انجام چین در نفر 1000 روی بر

 . [p=.39]ندارد وجود فعال سوزنی

 ها ونهورم و ریز درون غدد سیستم کردن متعادل و ها تخمدان عملکرد بهبود با سوزنی طب که داد نشان نتایج :گیری نتیجه 

 والنیط بخشی اثر برای شواهد وجود این با اما شود، گرفته نظر در بیمار در باروری احیای در موفق درمان یک عنوان به میتواند

  .است نیاز خصوص دراین بیشتری مطالعات لذا. نمیباشد کافی pcos  به مبتال بیماران در سوزنی طب مدت

 ناباروری باروری، سوزنی، طب :کلیدی های واژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 دانشجو کارشناسی مامایی ، واحد میبد ، دانشگاه آزاد اسالمی ، میبد، ایران-1
 مامایی، دانشگاه آزاد اسالمی میبد، یزد ، ایران عضو هییت علمی-2
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 بررسی تاثیر امواج رادیویی موجود در محیط زیست بر جنین

 *2، مهدی اصفهانی 1فرزانه رحمانی پور

توان سوغات تکنولوژی وزندگی صنعتی و... را میرادیویی های صوتی، نوری، امواج های مختلف ازجمله آلودگیآلودگی مقدمه:

ای بر سالمت افراد مختلف جامعه بویژه شود، اثرات منفی جدی و گستردهعالوه بر این که باعث تخریب محیط زیست می دانست

جنین موجودی بسیار حساس است که شدیدا به  .بیماران آلرژیک دارد جنین وکودکان، سالمندان، بیماران قلبی، زنان باردار و

در بخش بزرگی از به امواج رادیویی اشاره کرد که  توانمی هااین فاکتورله از جم دهدفاکتورهای محیطی واکنش نشان می

شده است. بنابراین هدف از انجام این تحقیق مرور مقاالتی است که به بررسی تاثیر هایی جمعیت مورد مطالعه باعث بروز ناتوانی

 امواج رادیویی موجود در محیط زیست بر جنین پرداخته است .

ای هبرای یافتن مستندات مرتبط با تاثیر امواج رادیویی در محیط زیست بر جنین ، جستجو در پایگاه های داده روش کار:

مقاله( در فاصله 10مقاالت فارسی)Web of science  ISI,،SID ،Google Scholar،Nor MAX ،Pub Medاطالعاتی 

مرور شد. به منظورجمع آوری داده ها از واژه های کلیدی   2019تا 2000مقاله( از سال 8ومقاالت التین )1398تا 1379سالهای 

 نظیر، امواج رادیویی ، الکترو مغناطیس، محیط زیست، جنین ، باردار، استفاده شده است.

نتایج مقاله های گزینش شده در بخش داخلی و خارجی نشان داد بر اساس تحقیقات، میدان الکترومغناطیسی منجر  یافته ها:

شوند و رادیکالهای آزاد قادرند به طور مستقیم یا غیرمستقیم باعث لظت رادیکالهای آزاد در یک محیط شیمیایی میبه افزایش غ

نوع بیماری شوند که اختالالت بارداری از جمله سقط جنین و آسیبهای ژنتیکی نتیجه آن تولد یک نوزاد ناقص  60بیش از 

 VDT Vidio Displayپایانه های نمایشگر تصویری یا   میان کاربرانوکاهش وزن نوزادان و ضایعات دوران بارداری در 

Terminals) ساعت در  20( از آن دسته اند . در مطالعات دیگر به این نتیجه رسیدند که مادران بارداری که در هفته بیش از

را در مادرانی که از  LBW در نوزادان آنها بیشتر بوده است . افزایش سقط و افزایش نوزادان SGAبودند خطر  VDTتماس 

 CNSای هتشکهای برقی استفاده می کردند گزارش کردند . خطر آنومالی دستگاه ادراری در جنین آنها بیشتر بود خطر بیماری

در جنین  آنها دیده  میشود . و همینطور در مطالعه دیگر افزایش احتمال اوتیسم در کودکانی که در زمان جنینی بیشتر در 

معرض امواج رادیویی و الکترو مغناطیسی بودند مشاهده شد. اکثر تحقیقات نشان داد پاست های جنینی به دنبال مواجهه با 

 عنی داری ضربان قلب جنین را افزایش وحجم ضربه ای را کاهش داده است .تلفن همراه در زنان جامعه به صورت م

های مهم ارتباطی نظیر تلفن همراه، ها بوده و فناوریامروزه امواج رادیویی جزء جداناپذیری از زندگی روزمره انسان نتیجه گیری:

ثراتی کنند میتوانند امی کار رادیویی امواج فیزیک پایه بر …ها و های ناوبری، ماهوارهسیم، رادار، سیستمشبکه و اینترنت بی

دارای  1969طبق قانون سیاست ملی محیط زیستی سال   (FCC)کمسیون مخابرات فدرال آمریکا مخربی را ایجاد نمایند 

ر دمسئولیت هایی برای ارزیابی تششعات می باشد . این کمیسیون همچنین از طریق اینترنت اطالعات فنی قابل توجهی را 

اختیار عموم فرار می دهد. بنابراین جهت بهبود مراقبتهای دوران بارداری وکاهش عوارض مادری وجنینی ، مهم است که تاثیرات 

احتمالی میدانهای فرکانس رادیویی روی باروری شناخته شوند زیرا  در مطالعات مختلف تاثیرات مضری را روی رشد جنین 

ی شودپمفلت آموزشی در این راستا تهیه و در کنار مراقبتهای پره ناتال در مراکز سالمت نشان داده است.بنابراین پیشنهاد م

 و مقررات تنظیم سازمان جامعه و  مطب متخصصین زنان و زایمان به مادران آموزش الزم داده شود . و همچنین توصیه میشود

زیان آور امواج رادیویی در محیط زیست به صورت پخش اطالعات در انتشار عوارض  فناوری و ارتباطات وزارت رادیویی ارتباطات

 آگهی یا زیر نویس پویاتر عمل کنند .

 امواج رادیویی ، الکترو مغناطیس ، محیط زیست ، جنین ، باردار های کلیدی:واژه

 

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی گرایش اوقات فراغت دانشگاه بین المللی امام رضا )ع( -1
 استادیار دانشگاه بین المللی امام رضا )ع(-2



  

 

 

 بررسی تأثیر مشاوره قبل از ازدواج بر بهداشت جنسی زوجین مراجعه کننده 
 به مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی یزد

 
 فاطمه دهقان منگابادی ،زهره شایق

 fdehghan3788@gmail.com 

 

بهداشات جنسای یعنای  .: در حقیقت یکی از اهداف مشاااوره قبال از ازدواج دساتیابی باه بهداشاات جنساای اسااتمقدمه

لاذت، هماراه بااا بیااان احساساات و قباول مساؤولیت باا انجااام دادن پااارهای دسااتورات بااه منظااور حفاااااظت از 

  .مقاربتی و ایدزبیماریهای 

مراجعه  یزد: این مطالعه از بین زوجینی کااه بارای دریاافت گواهی ازدواج به مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی متد

زوج در گروه مداخله به طورتصادفی مورد بررسی قرار گرفتند.باارای  35زوج در گروه شاهد و  35 انجام شد. نمااوده بودناد

ساعته با تأکید بر بهداشت جنسی شامل تنظیم خانواده،بهداشت دستگاه تناسلی،بهداشاات  و نیم اه سه جلسه یکگاروه مداخل

گروه شاهد،درکالسهای عادی این مراکزبا محوریت مسایل  .های مختلف مسایل جنسی در نظاار گرفتاه شاد جنبهو مقاربت

ماه بعد از مشاوره  6 بایدهایی ارایه شدکه  سشنامهربه هردوگروه پتنظیم خانواده و آزمایشات قبال از ازدواج شرکت کردند. 

با استفاده  .سؤال نیز برای بهداشت جنسی بود 10سؤال مربوط به مشخصات فردی و  10ابزار گردآوری اطالعات  .تکمیال گاردد

 .و از آزمونهای مجذورکای و فیشرومنویتنی استفاده شده است SPSS افزار آماری از نرم

عایت بهداشت جنسی درحد خوب را نشان دادنااد. حاال آن که در گروه شاهد ر%97: در گروه مداخله اکثریت زوجین نتایج

اختالف  =005/0pرعایت بهداشت جنسی را در حااد متوساط گازارش دادند.آزمون منویتنی با %53بیشترین درصد زوجین 

  .مداخلاه و شاهد نشان دادمعناداری را در رعایت بهداشات جنسای در دو گاروه 

: برای باال بردن کیفیت مشاوره قبل از ازدواج عالوه بر تجدید نظر در محتوی آموزشی باااید زمان بیشتری را به گیری نتیجه

این کالسها اختصاص داد.نتایج ایان مطالعاه نشاان داد باا فاراگایر کاردن محتاوی آموزشی میتوان رعایت بهداشت جنسی را 

 .فراد به نحو چشمگیری افزایش داددر ا

 کلمات کلیدی:مشاوره قبل از ازدواج،بهداشت جنسی،زوجین
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 بررسی تاثیر ورزش هوازی بر مدت خونریزی قاعدگی
 

 2، لیال اسدی1زهرا محبی دهنوی

Zahra.midwife@yahoo.com 

 

شود؛ که به طور منظم از اوایل گفته می رحمقاعدگی یا عادت ماهانه یا پریود به جاری شدن خون از پوشش داخلی  مقدمه:

کشد، ول میروز ط 5-3دهد.  مدت خونریزی قاعدگی برای چندروز، معموالً رخ می یائسگیتا دوران  بلوغسنین جوانی، در دوران 

روز طول میکشد، یک سیکل قاعدگی طبیعی  28به طور متوسط  سیکل قاعدگیتواند متغیر باشد. هر روز نیز می 10-3اما بین

لیتر است. افزایش حجم خونریزی میلی 35روز متغیر است. حجم متوسط خونریزی در هر سیکل ماهانه قاعدگی  35تا  21بین 

در بسیاری موارد سبب کم خونی شدید در افراد می شود. بدین منظور این مطالعه با هدف بررسی تاثیر ورزش بر مدت خونریزی 

 قاعدگی انجام شد.

از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مدت دو سیکل متوالی انجام شد. در ابتدا افراد نفر  70مطالعه حاضر  بر روی  متد:

به طور تصادفی در دسترس وارد مطالعه و در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. گروه مداخله هشت هفته به مدت سه بار 

تجزیه و  SPSSام دادند. در انتها اطالعات توسط نرم افزار یقیقه تمرینات هوازی اموزش داده شده را انج 20در هفته و هر بار 

 تحلیل شد.

نتایج حاصل از پژوهش نشان داد در ابتدای مطالعه دو گروه از نظر ویژگی های دموگرافیک همگن بودند. همچنین نتایج  نتایج:

 .ل کاهش معناداری داردنشان داد در پایان هشت هفته مدت خونریزی قاعدگی در گروه مداخله نسبت به گروه کنتر

به نظر می رسد انجام ورزش می تواند سبب کاهش مدت خونریزی قاعدگی شود بنابراین انجام هشت هفته ورزش  نتیجه گیری:

 هوازی جهت کاهش مدت خونریزی خصوصا در افراد دارای دوره های خونریزی طوالنی توصیه می شود.

 ورزش، قاعدگی، مدت خونریزیکلید واژه ها: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران. -1
دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مربی گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده -2

  پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.پرستاری مامایی، دانشگاه علوم 
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 COVID-19بررسی علل  خروج  سالمندان از منزل در شرایط همه گیری 
 مرادعلی زارعی پور 1 ، منیره رضایی مراداعلی2 ، علی صدقیانی فر1 ، فاطمه یحیوی کوچکسرایی2

 z.morad@yahoo.com 

 چکیده

تمام گروههای سنی بویژه سالمندان را در گیر نموده است و با توجه به نرخ باالی مرگ و میر در  COVID-19بیماری مقدمه : 

  للع بررسیاست بنابراین مطالعه حاضر با هدف  الزمجهت کاهش مرگ و میر در سالمندان  پیشگیری، اقدامات سالمندانمیان 

 .گرفتانجام  COVID-19 گیری همه شرایط در منزل از سالمندان  خروج

با روش  سالمندان شهر ارومیهنفر از  1656بر روی  1399که در سال  مطالعه توصیفی تحلیلی می باشد. مطالعه حاضر از نوع روش کار:  

مشخصات  شامل در این پژوهش ، پرسشنامه محقق ساخته بود که. ابزار گردآوری اطالعات گرفتنمونه گیری تصادفی ساده انجام 

ها با استفاده از بود. داده COVID-19 گیری همه شرایط در منزل از سالمندان  خروج  علل پرسشنامه جمعیت شناختی،

 وتحلیل قرار گرفتند.مورد تجزیه  23SPSSافزار کارگیری نرمبا به کای دو و فیشرهای آماری آزمون

( %45.89درمان)بهداشت و برای خروج از منزل دریافت خدمات  سالمندان بیشترین دغدغه فکری نتایج نشان داد ها:یافته

( %75/42بود. در اولویت دوم خرید مایحتاج روزانه از جمله نان، موادغذایی، پوشاک... ) )ویزیت پزشک، مراقب، دریافت دارو.....(

ل و شرایط زندگی سالمندان از علل خروج سالمندان از منزل بود. همچنین تحصیالت، جنسیت، سن، بیماریهای زمینه ای، شغ

 (.P<0/05)ارتباط داشتند و این ارتباط از نظر آماری معنادار بود  مایحتاج زندگیدرمان و  و بهداشت خدمات با   نیازهای

بر اساس علل خروج سالمندان از منزل طراحی شود از جمله  استفاده از مراقبت از راه دور خانگی : مداخالت مؤثر گیرینتیجه

سفیران سالمت در بر آورد نیازهای خروج از منزل کارساز خواهد بود. و از ابتال سالمندان به این بیماری و مرگ و میر آن و 

 جلوگیری خواهد شد.

 COVID-19، سالمندان ،  منزل خروج ازکلمات کلیدی: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 .پزشکی ارومیه ، ارومیه ، ایرانواحد تحقیقات نظام سالمت ، مرکز بهداشت ارومیه ، دانشگاه علوم -1
کمیته تحقیقات دانشجویی ، دانشکده پرستاری و مامایی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران ، -2

 ایران



  

 

 
 

 بررسی عوامل مرتبط با سن یائسگی

 * زهرا محبی دهنوی

Zahra.midwife@yahoo.com 

 خاصی و شباهت بوده همراه هورمونی نسبی ثبات با که است زندگی از مرحله یک به باروری های سال از یائسگی گذر مقدمه:

 فولیکول فعالیت دلیل توقف به که زنان در ماهیانه عادت قطع از است عبارت دارد. یائسگی قاعدگی اولین از قبل زندگی دوره با

 قطع ماه 12 حداقل زنان هرگاه ترتیب،این  به شود، می زنان در بارداری دوران یافتن پایان و باعث دهد می روی تخمدان های

شوند.. این مطالعه با  می تلقی یائسه باشند، داشته )هورمونی اختالالت سایر یا و شیردهی بارداری، با ارتباط بدون( قاعدگی

 هدف تعیین عوامل مرتبط با شروع یائسگی انجام شد.

نفر از زنان یائسه مراجعه کننده به مراکز  200بر روی  1398مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی است که در سال  متد:

 وضعیت بهداشتی درمانی اصفهان انجام شد. ابزار مورد استفاده پرسش نامه بود که ویژگی های فردی، خانوادگی، بارداری و

 مورد بررسی قرار گرفت. 22نسخه  SPSSست آمده با نرم افزار اطالعات به د .شد بررسی اجتماعی -اقتصادی

بود. نتایج حاصل از بررسی ها نشان داد سن شروع یائسگی با سن  2/31±48/41میانگین سنی افراد شرکت کننده نتایج: 

 (p˂0/05)دارد. داری معنی ارتباط فرزند تعداد تأهل، وضعیت، تحصیالت سطح ، شغلی وضعیت ،یائسگی مادر

برای بسیاری از زنان یائسگی به منظور اتمام زندگی زناشویی و ناکفایتی میباشد و همین سبب ایجاد بسیاری از  نتیجه گیری:

روانی و زناشویی برای آنان میشود به همین دلیل آشنایی با عوامل مرتبط با شروع سن یائسگی می تواند سبب -مشکالت روحی

 مسئولین بهداشتی را برای آماده کردن زنان برای این رخداد یاری می دهد.تخمین زمان یائسگی شود و همین امر 

 یائسگی، سن یائسگی، عوامل مرتبط کلیدواژه ها:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت باروری، گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه *

 علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران. 



  

 

 
 

 بررسی وضعیت و رفتارهای بهداشت باروری زنان در استان آذربایجان شرقی

 *رباب کاظم پور

R_kazempour11@yahoo.com 

حقوق بشر و از آنجا که آگاهی زنان نقش عمده ای  با توجه به مفهوم بهداشت باروری و اهمیت آن به عنوان زیرمجموعه ای از

در عملکرد آنها دارد ، این مطالعه به بررسی آگاهی و وضعیت زنان در مورد مسائل بهداشت باروری در استان آیربایجان شرقی 

 می پردازد.

ساله 15-49نفر از زنان  600بررسی، های مورد مقطعی در استان آیربایجان شرقی انجام شد. نمونه این مطالعهمواد و روشها :  

 DHSای برگرفته از پرسشنامهای وارد تحقیق شدند. ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامهگیری سه مرحلهبودند که به روش نمونه

Model Questionnaire Phase 6(2008-13)   بودکه به روش مصاحبه تکمیل گردید و در نرم افزار آماریSPSS  با

 آمار توصیفی تی تک نمونه، درصد و میانگین تجزیه و تحلیل شد. استفاده از 

 10داری کمتر از مقدار ثابت تعیین شده بود که به طور معنی 20از  18/9±46/2زن، 600: میانگین کل نمره آگاهی در  هایافته

بارداری  3تا  1درصد(  5/14ن )ز 87 .( با مفهوم بهداشت باروری آشنا نبودند٪68زن ) .408)آگاهی متوسط( برآورد گردید. 

( در دوران ٪20زن )120.درصد( با پیشگیری از بارداری اضطراری آشنا نبودند 13/47زن ) 282ناخواسته را تجربه کرده بودند و 

درصد از  6/53علت  .درصد( ترشحات غیر طبیعی از واژن داشتند 8/24زن ) 149 .بارداری مکمل آهن مصرف نکرده بودند

 درصد( از خطر و شیوع سرطان پستان در زنان آگاه بودند. 7/21نفر ) 130فقط  زایمانهای سزارین، انتخابی بود. 

برای ارتقائ آن باید برنامه های آموزشی بیشتری  .آگاهی و عملکرد زنان در بهداشت باروری چندان مطلوب نیستنتیجه گیری : 

ن نگرانی هایی را در مورد کیفیت آموزش و مشاوره در مورد زنان ایجاد می کند که توسط این نتایج همچنی .در نظر گرفته شود

 .پرسنل بهداشتی ارائه می شود

 : بهداشت باروری، آگاهی، رفتار باروریکلید واژه ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 گروه مامایی، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسالمی، مرند، ایران*
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 جنسی برسالمت روان زنانبررسی تأثیر تجاوزات 

 3، آقایی میبدی فاطمه2، داعی سعیده1*نازنین کلیمی ارلی

orlynazanin@yahoo.com 

 
 .میگیرد صورت قربانی فرد رضایت بدون که میشود تعریف( واژینال،دهانی،مقعدی)جنسی دخول یک جنسی تجاوز :مقدمه

 وریط به میشوند محسوب در جهان زنان و حقوق سالمتی برای تهدیدجدی هستندکه عواملی ترین از مهم یکی جنسی تجاوزات

 ینا بیافریند، لذا وی برای را متعددی و مشکالت باشد همراه قربانی با همیشگی است ممکن از آن حاصل روانی اختالالت که

 .است گرفته صورت زنان روان برسالمت جنسی تآثیرتجاوزات بررسی هدف با مروری یمطالعه

 ، وباGoogle scholar،SID،Pubmed پزشکی، علوم اطالعاتی هایپایگاه به استناد با مروری یمطالعه این: مطالعه روش

 .شد انجام مروری یمقاله 3 و همچنین 2018 تا2000 سال از مقاله 15 بررسی

 در این که دارند و معنوی جسمی، روانی، روحی از؛ اعم متعددی تاثیرات جنسی تجاوزات که است آن از حاکی هایافته :هایافته

 .کرد ارهاش نفس به اعتماد و فقدان جنسی آمیزش از و افسردگی، پرخاشگری، کابوس، بیزاری اضطراب افزایش به میتوان بین

 احساس آورد، میتواندمی یاد به را تجاوز که رویدادییابد و هر  ادامه تجاوز بعد از هاسال یا حتی هاماه است ممکن ها حالت این

 خصوصا هک روانی-اجتماعی و تنهایی، حمایت امیدواری بین ارتباط به باتوجه اما.کند ایجاد فرد در را ارزشی کم یا ارزشیگناه، بی

 و اساسی مهم نقش و جامعه خانوادهدر  زنان .موثرباشد احساسات این در کاهش میگیرد، میتواند انجام و فرزندان همسر توسط

 که طوری به خواهد گرفت قرار تهدید مورد و خانواده جامعه شود، کل و انحراف تزلزل دچار جامعه از طبقه این دارند و اگر

 به تاس ممکن و حتی میشوند و عصبی پرخاشگر شدت به اینشوند، عده تجاوز متوجه وقت هیچ است ممکن قربانیان همسران

 به سریع درمان جهت اقدام تا میشود موجب موضوع این کردن بازگو از زنان و خجالت شرم .بزنند و صدمه حمله خود همسر

 .بیفتد تاخیر

 نجاما موثر اقدامات نیز روان مشاوره ،درمورد احتمالی هایو عفونت دارویی درمان بر عالوه میدهند که نشان نتایج :گیری نتیجه

 .گیرد

 اجتماعی حمایت جنسی، تجاوزات روان، سالمت :کلیدی کلمات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  دانشجوی کارشناسی مامایی ، واحد میبد،دانشگاه آزاد اسالمی ،میبد ،ایران -1
 دانشجوی کارشناسی مامایی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسالمی ، میبد، ایران  -2
 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری ومامایی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد میبد، ایران  -3
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 مراکز کارکنان روان سالمت و تغذیه الگوی بین ارتباط بررسي

 پزشکي یزد علوم دانشگاه درماني و بهداشتي 

 زهره شایق ، فاطمه دهقان منگابادی
 

 زیادیریثافراد تا وفکری جسمی وبرعملکرد شده شناخته سالمت ازمهمترین جنبه های یکی به عنوان صحیح تغذیه :مقدمه

 ت جسمی وروحیالر بر کاهش مشکثاصی درپیشگیری ودرمان بیماریها داشته ومیتواند یکی از عوامل موخاهمیت و دردا

یف مت روانی ضعالونشسته وسبین زندگی بدون فعالیت ندارند وحدود نیمی از کارکنان فعالیت جسمانی حد مطلوبی .باشد

 .مت روانی مطلوبتر دست یافتاللذا درکارکنان با تقویت و ارتقای فعالیت بدنی میتوان به س.تردرجوانان ارتباط وجود دارد

 تصادفی بصورت یزد پزشکی علوم دانشگاه درمانی و بهداشتی مرکز چهار کارکنان از نفر 350 مقطعی مطالعه این در :متد

-GHQ)عمومی متالس پرسشنامه و (FFQ)بسامدخوراک پرسشنامه شامل پژوهش ابزارهای .قرارگرفتند بررسی موردانتخاب و 

 مستقل میانگین های مقایسه آزمون یکطرفه، واریانس تحلیل های آزمون و SPSS15  افزار نرم از استفاده داده ها با بود.(28

 .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد متغیری چند رگرسیون آزمون اسپیرمن و همبستگی آزمون ،

 گیری گوشه جسمانی، شکایات افسردگی، اضطراب، با سبزیجات و میوه لبنیات، مصرف میزان بین داد نشان نتایج  :نتایج

 گروه سایر مصرف بین ارتباط . اما(p<0/05)دارد وجود معناداری جنس ارتباط دو هر در روان سالمت کل نمره و اجتماعی

 نبود. (p>0/05)معنادار روان سالمت با غذایی های

 مقادیر مصارف و دارد وجود ارتباط مستقیم کارکنان روان سالمت و تغذیه الگوی بین داد، نشان مطالعه این نتایج :نتیجه گیری

 .گردد واقع موثر افسردگی و اضطراب مانند روانی و روحی مشکالت کاهش در میتواند مغذی مواد و متنوع کافی

 کلمات کلیدی:تغذیه،سالمت روان،کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 برای جنین: بررسی اثر مصرف کافئین در بارداری و پیامدهای آن 
 مروری بر شواهد موجود

 4، عطیه دادنجانی3، آیدا احمدی بنی2*، پرهون کاشانی 1ناهید جوادی فر
Parhoonk@gmail.com* 

 

ای است که مادر برای حفظ سالمتی خود و جنین باید به خوراک خود به شدت توجه کند. باتوجه به اینکه بارداری دوره مقدمه:

ا ی حاضر بوانگردان دارد؛ مطالعهکنند و کافئین نیز نقش محرک و رزنان باردار روزانه کافئین را از طرق مختلف دریافت می

 است.هدف تعیین تاثیر مصرف کافئین در بارداری و پیامدهای آن برای جنین انجام شده

مقاله مورد مطالعه قرار  20. است انجام شده PRISMAکه براساس چک لیست  ی مروری استی حاضر یک مطالعهمطالعه متد:

و موتور  pubmed ،SID ،magiran های اطالعاتیوجو از بانکاند. جستشدهچاپ  2020تا  2010های گرفتند که در سال

ها های عوارض، سقط، بارداری، جنین، کافئین و معادل انگلیسی آنبا ترکیبی از کلیدواژه google scholarوجوی جست

 مقاله که بیشترین ارتباط را با عنوان داشتند انتخاب شدند. 20صورت گرفت و 

کرد مصرف مقاله بیان 1دهد و را افزایش می LBWکردند که مصرف زیاد کافئین در بارداری، خطر ابتال به له عنوانمقا 4 نتایج:

مقاله رشد نامطلوب و خطر چاقی در کودکان گزارش  4نرمال آن ارتباطی با وزن نوزاد، طول یا دور سر و قفسه سینه ندارد. در 

کدام از سه اعالم کردند. مصرف کافئین در بارداری با هیچ SGAن مصرف کافئین و ی مثبت و مستقیمی بیمقاله رابطه 2شد. 

ی مقاله نتیجه 3ی مثبت و مقاله نتیجه SAB ،2ی بین کافئین و و زایمان زودرس همراه نبود. برای رابطه ADHD ،PCی عارضه

ای در سال دهد. مطالعهمادرزادی اندام را افزایش میاظهار شد مصرف کافئین، خطر کمبود منفی اعالم کردند. در یک مقاله 

 شود.بیان داشت نوشیدن قهوه سنگین، سبب افزایش خطر خونریزی در اوایل بارداری می 2020

رای ای صورت گرفته و بی این مسئله بود که در این زمینه مطالعات ناکافی و پراکندهدهندهبررسی مقاالت نشان گیری:نتیجه

 تر عوارض مصرف کافئین در بارداری برای جنین، نیازمند انجام مطالعات بیشتر در این زمینه هستیم. دقیقکردن مشخص

 بارداری، کافئین، جنین واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 هیئت علمی مامایی، مرکز تحقیقات ارتقا سالمت باروری، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران-1
کارشناسی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشجوی - 2

 اهواز، ایران
دانشجوی کارشناسی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، -3

 اهواز، ایران
تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، دانشجوی کارشناسی، کمیته -4

 ایران
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 چالش های سالمت روان زنان یائسه در همه گیری کرونا

 3، دکتر لیال رئیسی2رویا نیکجو   ، 1 ساجده کوهی

Sajedeh.kouhi@gmail.com  

 

در زنان،افزایش سن، با پدیده یائسگی همراه است که به علت همزمانی با بروز عالئم سالمندی،اهمیت آن دو چندان  مقدمه:

پیشرفت نگران کننده ی همه گیری کرونا،تاثیر منفی بر سالمت تمامی اقشارجامعه داشته است که زنان یائسه به عنوان میگردد. 

آسیب پذیر،بیشتر درمعرض خطر قراردارند.لذا این مطالعه به بررسی چالش های سالمت روان زنان یائسه در همه گیری  یک قشر

 کرونا میپردازد.

 Pubmed، SCIENCEبانک های اطالعاتی ،سالمت روان و یائسگی،در  COVID-19 در این مطالعه با کلید واژه هایروش کار:

DIRECT ،SCOPUS ،SID جستجو انجام شدو مورد بررسی قرارگرفت.  2019-2020لهای در بین سا  

 از دست علت به ماه 12 حداقل مدت به واقعی قاعدگی قطع معنی به "یائسگی"جهانی بهداشت سازمان تعریف طبق یافته ها:

)سوماتیک ( و روانی بدنی ، زنان دستخوش تغییرات غدد درون ریز  تخمدانی است.در خالل این دوران، فولیکولهای فعالیت رفتن

استرس زا هستند. به عالوه با افزایش سن، بسیاری از آنها با انواعی از  خود خودی به یائسگی از نشانه های میشوند.بسیاری

تجربیات استرس زا مواجه میشوند،ازجمله از دست دادن فرزندان در حال ترک خانه، نیاز به مراقبت از والدین مسن، بازنشستگی 

ر و کاهش رضایت از کار. همچنین، قرنطینه شدن به مدت طوالنی در خانه و به دنبال آن افزایش تعارضات زناشویی خود یا همس

 و عدم ارتباطات اجتماعی، موجب افزایش دوچندان مشکل میشود .

.با توجه به آسیب و ارتقا سالمت آنان منجر به ارتقا سالمت کل خانواده میشود  زنان محور سالمت خانواده هستندنتیجه گیری:

 پذیر بودن زنان یائسه، لزوم نیاز به توجه بیشتر سیاستگزاران سالمت بخوبی مشخص میشود.

 ،سالمت روان،یائسگیcovid-19کلید واژه:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشکده پرستاری و مامایی،دانشگاه علوم پزشکی اردبیل،اردبیل،ایران  -1
 علمی دانشکده پرستاری و مامایی،دانشگاه علوم پزشکی اردبیل،اردبیل،ایرانعضو هیئت -2
 عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی،دانشگاه علوم پزشکی اردبیل،اردبیل،ایران -3
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 مر زنان براندازه دور ک (cuminum cyminum)  زیره سبز تاثیر
 مبتال به سندرم متابولیک

 5 ، زرین سرحدی نژاد 4، هاله تاج الدینی 3* ، شایسته اسماعیل زاده2، مرضیه لری پور 1شیرین محمودی

shirinmahmoodi2951@gmail.com 

 

 اشتیبهد مسئولین توجه مورد که باشدمی متابولیک سندرم دنیا سراسر در اختالالت ترین شایع از حاضریکی حال در:مقدمه

 ضافیا چربی توزیع. شودمی احساس جانبی عوارض حداقل با هایی روش کارگیری به با آن مهار به مبرمی نیاز و است گرفته قرار

 .گرفت قرار بررسی مورد کمر دور بر سبز زیره تاثیر تحقیق این رو،در این از. دارد سندرم این علت در مهمی نقش شکم،

 مراجعه زنان بین از مطالعه به ورود شرایط واجد باروری سنین زنان از نفر 66 سوکور سه بالینی کارآزمایی این در:هاروش و مواد

 روهگ دو در تصادفی تخصیص روش با و انتخاب دردسترس صورت به رفسنجان شهرستان سالمت جامع مراکزخدمات به کننده

 گیری اندازه کمر دور مداخله، هفته 8 از بعد و قبل. شدند تقسیم دارونما و ساعت12 هر سبز زیره گرم میلی 500 کننده دریافت

 شد انجام ویلکاکسون آزمون وSPSS رافزا نرم با اطالعات تحلیل و تجزیه. شد

 نتیجه به توجه با مداخله از بعد05/0)نشد مشاهده گروه دو بین معناداری اختالف مداخله، از قبل مرحله در:هایافته

 دورکمر میزان مداخله گروه در ولی (=232/0P) نداشته معناداری تغییر کنترل گروه در کمر دور میانگین ویلکاکسون، آزمون

 از کنترل، و مداخله گروه دو در کمر دور تغییرات میزان بررسی جهت همچنین .(P<001/0)است داشته چشمگیری کاهش

 است هبود کمر دور کاهش در سبز زیره تاثیر دهنده نشان آنالیز، این در گروه اثر شدن دار معنی. شد استفاده کواریانس آنالیز

(001/0>P . ) 

  .باشد موثر باروری سنین زنان دورکمردر اندازه کاهش بر تواندمی سبز زیره مصرف: گیرینتیجه

 کمر سبز،دور زیره متابولیک، سندرم :کلیدی هایواژه 
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The Survey of effect of androgenic anabolic steroid (AAS)  

on male fertility: A review study 

 
1Abbasi, Zohreh 2, Fatemeh Yahyavi Koochaksaraei1Farzaneh khodabandeh 

Fatemeh.Yahyavi@yahoo.com 

  
Abstract: Although the main aim of taking anabolic androgenic steroids (AAS) is increase 

muscle mass and improve the appearance of the body.Unfortunately, these drugs have many 

offensive effects. This study is reviews of studies on the effect of androgenic anabolic steroids 

on men’s infertility 

Method: In this study, a review of studies on the impact of drugs on male fertility anabolic-

androgenic steroids by searching databases, scopus, pubmed, proqust, science direct, ISC, 

irandoc, magiran, in terms of energy medicine drugs-Anabolic androgenic steroids (AAS), 

male fertility without limitation years and language. 

Findings: studies show that AAS use by young people without knowledge of its adverse effects 

and have long-term negative side effects on male fertility. This drugs have direct effects on 

germ cells through four primary mechanisms, Change axis (HPG), effects on erectile function 

or ejaculation, sexual libido and decries natural testosterone production in the body by 

inhibiting the negative feedback on LH and FSH levels and suppress spermatogenesis. Most of 

these side effects are reversible after cessation of use, but increased long-term use during the 

reproductive years or during critical stages of testicular development affects the hypothalamic 

axis, pituitary, and testis and causes disruption in semen analysis, sperm function and there will 

be no possibility of a proper response to alternative therapy. At present, the time required for 

men to regain fertility after stopping the above drugs is unknown. 

Conclusion: Although the prevalence of use of these substances is especially high in male 

teenagers there are different type of these drugs in market with massive advertising .Therefore, 

it is necessary to protect the men from the potential risks of fertility, and yet with awareness 

and cultural and educational programs in the field For teenagers and those involved with their 

children's problems and the familiar unwanted side effects of these medications. 

Key Words: Anabolic-Androgenic Steroids drugs, male, Fertility 
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 اعتقاد بر اساس مدل در زنان  درمانی خودتعیین کننده های پیشگیری از 

 در شهر ارومیه  (HBM)بهداشتي
 مرادعلی زارعی پور 1 ، منیره رضایی مرادعلی2 ، ژیال محمد رضایی3 ، سحر روزبهانی2

z.morad@yahoo.com 
 

 چکیده

 به زنان جامعه در ویژه به آن خطرات که است شایع ای اجتماعی و پدیده –یکی از مسائل مهم بهداشتی  : خود درمانی زمینه

 های کننده تعیین بررسی هدف با حاضر پژوهش است بیشتر شیردهی و بارداری همچون حساسی دردوران شدن واقع دلیل

 .شد ارومیه انجام شهر در(  HBM)بهداشتی اعتقاد مدل اساس بر  زنان در درمانی خود از پیشگیری

 هساد تصادفی طور به بودند ارومیه شهر درمانی بهداشتی مراکز پوشش تحت که زن 200 مقطعی مطالعه این در :ها روش و مواد

گیری پیش رفتارهای آگاهی، دموگرافیک، سواالت بر مشتمل ساخته محقق پرسشنامه اطالعات، گردآوری ابزار. شدند مطالعه وارد

 کارگیریبه با و خطی رگرسیون کای دو، های آزمون از استفاده با ها داده. بود بهداشتی اعتقاد مدل های سازه و از خود درمانی

 .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد  -20SPSS افزارنرم

 دخو از پیشگیری رفتار بین بودند کرده درمانی خود بررسی مورد زنان کل از % 56 که داد نشان پژوهش این های یافته :ها یافته

 های سازه بین از( . P<./05)شد مشاهده داری معنی آماری ارتباط اقتصادی وضعیت درمانی، بیمه تحصیالت، سطح با درمانی

( سومین سازه =30/0Bو دومین آگاهی )  (=B 39/0)خودکارآمدی درک شده ترتیب اولین سازه، بهداشتی ب اعتقاد مدل

 خود در بیشترین نقش در پیشگویی رفتار (=B 22/0(و چهارمین سازه شدت درک شده )=25/0Bحساسیت درک شده ) 

 زنان داشتند. درمانی

 مانجا در خود کار آمدی درک شده و آگاهی بر تأکید با الزم های آموزش ارائۀ با آمده، دست به نتایج اساس بر  :گیری نتیجه

 .بود رفتار خود درمانی خصوص در عملکرد زنان بهبود شاهد توان می درمانی خود از پیشگیری رفتار

 بهداشتی اعتقاد مدل زنان، خود درمانی، :ها واژه کلید

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسئول ( نویسنده .)مرکز بهداشت ارومیه ، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ، ارومیه ، ایرانواحد تحقیقات نظام سالمت ، -1
 کمیته تحقیقات دانشجویی ، دانشکده پرستاری و مامایی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران ، ایران.-2
 کارشناسی ارشد مامایی ، گروه مامایی ، واحد ارومیه ، دانشگاه آزاد اسالمی ، ارومیه ، ایران -3



  

 

 

 ویروس پاپیلومای انسانی و پروبیوتیک ها

 * 2، هاجر زمردیان1هدی تفضلی هرندی

h.tafazzoli@gmail.com 

 

. یشودم میزبان سالمتی موجب آنها از کافی مقادیر مصرف که هستند مشخصی و زنده میکروارگانیسمهای پروبیوتیکها: مقدمه

 زاسیونکلونی کاهش و تناسلی -اداری عفونتهای از برخی درمان و پیشگیری در پروبیوتیکها مصرف که اندداده نشان مطالعات

 رب پروبیوتیکها تأثیر بررسی مروری، مطالعه این انجام از هدف. دارند نقش رحم دهانه سرطان و واژن بیماریزای هایارگانیسم

 .باشد می (HPV) انسانی پاپیلومای ویروس

 Cochrane و PubMed ،Science Direct ،Elsevier اطالعاتی پایگاههای در جستجو از پس مروری، مطالعه دراین :متد

 Probiotics ،Lactobacillus، Human papilloma Virus(HPV) کلیدواژههای از استفاده با و 2020 تا 2010 سال از

 .شد مطالعه این وارد مقاله 20 مجموع در خروج، و ورود معیارهای به توجه با و تکراری مقاالت حذف از پس و شد انجام

 HPV با ونتعف تداوم و ابتال در الکتوباسیلوسها فراوانی کاهش با همراه واژن میکروبیوتای تنوع افزایش داد نشان هایافته :نتایج

 واژن در مصرف از بعد روز 10 تا 2 پروبیوتیک در موجود باکتریهای مطالعات، برخی در. دارد نقش رحم دهانه سرطان ایجاد و

 کاهش را شالتهابیپی سیتوکینهای میزان پروبیوتیکها. بماند باقی بود ممکن نیز مصرف قطع از پس کلونیزاسیون. شدند کلونیزه

 .شد HPV_DNA تست شدن منفی و HPV سریعتر پاکسازی موجب همچنین. کرد اسیدی را واژن مخاط pH و داد

 درمان یا و جایگزین گزینهای عنوان به HPV پاکسازی و درمان در میتواند مشخص، هایپروبیوتیک مصرف :گیری نتیجه

 هاپروبیوتیک از استفاده زمان مدت و دوز میزان سویهها، انواع بررسی و تایید جهت پروسپکتیو، مطالعات. باشد مؤثر همزمان

 .میشود توصیه

 الکتوباسیلوس ایمنی، سیستم پروبیوتیک، انسانی، پاپیلومای ویروس: کلیدی های واژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

The investigation of the relationship between the perceived domestic 

violence with the stress coping styles in pregnant women referring to 

Khorramabad health centers in 2019 

 

Fatemeh Yari 1  ,Mansoureh Hasanzadeh2  , Zeinab Hashemi 3 

 

Yari1672@yahoo.com 

 

Abstract 

Background & Aims: Domestice violence is the most common violence against women. 

According to studies and the cultural context of the city of Khorramabad, the rate of domestic 

violence against pregnant women is seen in this area and pregnant women with domestic 

violence experience higher levels of stress. This study was done aiming to appoint the 

relationship between perceived domestice violence with the stress coping styles in pregnant 

women referring to the health centers in Khorramabad City 

Materials & Methods: In this descriptive coefficient study , 190 pregnant women referring to 

health centers in Khorramabad City in 1398, entered the exploration with easy and reachable 

sampling. The information were collected using standard domestic violence questionnaire and 

the Fridenberg and Louis’s standard questionnaire and a researcher-made demographic 

questionnaire 

Results: The results showed  that 87.31% of the units minor violence, 10.15% average violence 

and 2.54 percent reported a high level of violence. The average of domestic violence was 63.7. 

Results showed less effective coping style was most used. Pearson's correlation coefficient also 

indicated  there is a inverse relationship between the problem‑focused coping style score with 

overall score of domestic violence and all domains (p=0/003) and a direct relationship between 

less effective coping style score with overall score of domestic violence and all domains 

(p<0/001) 

Conclusion :According to results given that less effective coping style is one of the inefficient 

ways of solving the problem had the most prevalent in this study, Recommended to meet girls 

and women with efficient problem-solving styles  

KeyWords: Domestic Violence, Stress Coping Styles, Pregnant Women, Health Centers 
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The challenges of population policies: a review study 
 

Nafise andaroun1, Marziyeh Ghasemi2* 

ghasemi.m93@yahoo.com 

 

Abstract 

Introduction: population policies to all legal and administrative measures that the government 

and institutions to influence the quantitative and qualitative characteristics of a population. In 

Iran since 1392, population growth policies were implemented to achieve a proper fertility rate. 

Population encouragement policies should be commensurate with women's reproductive health 

promotion programs, so it is necessary to examine the challenges of population policies in Iran. 

Methods: This study was conducted as a review and library and search in the database Pbmed, 

google scholar, Sid, Scopus in the period 2010 to 2020 

Results: The sharp decrease in fertility rate among Iranian households caused adverse 

economic, social and cultural effects and inverted the Iranian age pyramid. In fertility policy-

making, policies should be chosen that are in line with the wishes and interests of women and 

their families, because the long-term implementation of policies that are inconsistent with the 

wishes and interests of individuals has consequences that are contrary to policy goals. The 

results of studies have shown that changes in demographic policies have not had a significant 

effect on changing couples' attitudes. 

Conclusion: Population encouragement policies should be appropriate and coordinated with 

women's reproductive health promotion programs so that these policies do not lead to an 

increase in high-risk and unwanted pregnancies. 
Keywords: Challenge, Population, Iran 
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 از افسردگی پس از زایمان پیشگیریمروری بر مداخالت موثر بر 

  3آرزو قلیان،   2فاطمه شهریاری ،   1 فروزان الیاسی
fateme.shahriari.midwife@gmail.com 

 
از زایمان از شایع ترین اختالالت سالمت روان مادر پس از زایمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. افسردگی پس  مقدمه :

روانی به دنبال زایمان گزارش شده است. لذا مطالعه مروری حاضر با هدف مروری بر مداخالت موثر بر پیشگیری از افسردگی 

 پس از زایمان انجام شد.

 ,SID , Pubmed, Scopusاین مطالعه به روش مرور نقلی بوده است. جمع آوری اطالعات در بانک های اطالعاتی روش کار:

Library of Cochrane Google scholar,  واژه های با کلیدو "Postpartum Depression،"Intervention”  "

,“ Women”, “Prevention”       شد ستجو سی آنها ج شده،     265.در انتها از .و معادل فار ستجو  مقاله مرتبط با   39مقاله ج

 هدف مورد بررسی قرارگرفت.

طبقه کلی ارائه شد.طبقه اول  2مداخالت بررسی شده در حین بارداری انجام شده است و شواهد مرتبط درتمامی یافته ها : 

و رایحه درمانی با  3مطالعه(که شامل: استفاده از ویتامین دی،سلنیوم، امگا 10شامل مداخالت دارویی پیشگیری کننده بود)

نادار و موثر بوده اند.طبقه دوم شامل مداخالت پیشگیری کننده اسانس پرتقال است که تمام این مداخالت از لحاظ آماری مع

زیر طبقه تقسیم می شود.دسته اول مداخالت حمایتی اجتماعی و همساالن، دسته دوم  3مطالعه(که به 29غیر دارویی بود )

،دل وب و تلفن همراه مداخالت مبتنی بر تمرینات ورزشی و الگوی خواب و تغذیه و دسته سوم مداخالت روان شناختی)مبتنی بر

( ،مشاوره انتخابی، رفتار درمانی شناختی IPTبستگی و تمرینات آرام سازی ، خودیاری، یهن آگاهی،روان درمانی بین فردی )

(CBT می باشد.تمامی این مداخالت موثر بوده اند اما از این بین آموزش های)مداخله التقاطی و آموزش های روان شناختی ،)

ران بارداری و رفتار درمانی شناختی تاثیرات بیشتری از لحاظ آماری در پیشگیری از افسردگی پس از زایمان روان شناختی دو

 داشت. 

نتایج حاکی از تاثیر مثبت مداخالت پیشگیرانه دارویی و غیردارویی بر افسردگی پس از زایمان بود.ضروری است  نتیجه گیری :

 ت کاهش این اختالل طراحی و اجرا گردد تا کیفیت زندگی زنان را ارتقا بخشد.برنامه های مداخالتی پیشگیرانه مناسب جه

 زنان، افسردگی پس از زایمان ، مداخالت، پیشگیری کلید واژه ها:
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 متاهل ایرانی:ارتباط بین رضایت جنسی با رضایت زناشوئی  و سالمت روان در زنان 
 سیستماتیک مرور

Sahar Roozbahani1, Monireh Rezaee Moradali1, Fatemeh Yahyavi1 

s.roozbahani1217@gmail.com 

 چکیده

یکی از عوامل مهم در ارزیابی کیفیت زندگی فرد به طور اخص تداوم رابطه زناشوئی زوجین، داشتن رضایت جنسی در : مقدمه

رابطه زناشویی می باشد. صمیمیت و رضایت جنسی می تواند تاثیر بسزایی در رضایت زناشویی و در نتیجه سالمت روان به ویژه 

دف بررسی ارتباط بین رضایت جنسی با رضایت زناشوئی و سالمت روان در زنان مطالعه مروری حاضر با هدر زنان داشته باشد. 

 متاهل ایرانی انجام شده است.

این مطالعه مروری سیستماتیک بر اساس مطالعات انجام شده در ایران با جستجوی پیشرفته در پایگاه های بین  :کار روش

با استفاده از کلید واژه   SIDو   Pubmed ، Scopus ،Google Scholar ،Magiranالکترونیکی المللی داخلی و خارجی

برای مقاالت فارسی و معادل آنها برای مقاالت انگلیسی در محدوده ، ایران  ، رضایت زناشوئی جنسی رضایت سالمت روان،های 

 -یتحلیل-نواع مطالعات توصیفی(، انجام شد. مقاالت واجد ورود به مطالعه )مطالعات مربوط به زنان ایرانی، ا2020-2009زمانی )

 مداخله ای(، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

مطالعه انتخاب شده نشان داد که بین رضایتمندی در ارتباط  22مطالعه جستجو شده، در نهایت نتایج  102از بین  ها: یافته

جنسی با رضایت زناشویی و سالمت روان ارتباط مستقیم وجود دارد، بطوری که صمیمیت جنسی و ارتباط جنسی رضایت بخش 

 موجب سالمت روان بخصوص در زنان می گردد.

رضایت جنسی از مهمترین مسائل در رضایت زناشویی در بین زنان و مردان می باشد و رضایتمندی و صمیمت  :گیری نتیجه

 عملکرد جنسی می تواند تاثیر بسزایی در سالمت روان و رضایتمندی زوجین از زندگی داشته باشد.

 زنان متاهل، ایرانرضایت زناشوئی، سالمت روان، رضایت جنسی، :کلیدی کلمات
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  1398بررسی وضعیت عملکرد جنسی زنان یائسه شهر یزد سال 

 2 فاطمه الله دادی پاریزی ، 1انجذاب  بهناز

enjezabbehnaz@yahoo.com 

 

عه زمینه مطالاین شیوع اختالل عملکرد جنسی در این دوران و نتایج متعارض در  و با توجه به عالئم و عوارض یائسگیمقدمه: 

 حاضر طراحی شد.

 یائسه شهر یزد انجام شد.این پژوهش با هدف بررسی وضعیت عملکرد جنسی در زنان هدف: 

سال با نمونه گیری  40-60زن متاهل یائسه  374بر روی  1398پژوهش حاضر از نوع توصیفی بود که در سال  مواد و روش ها:

به صورت خوشه ای تصادفی از مراکز بهداشتی درمانی شهر یزد انجام شد. داده های کمی از طریق تکمیل پرسشنامه های 

 زنان مورد نظر در مراکز بهداشتی جمع آوری شد. اطالعات دموگرافیک و شاخص عملکرد جنسی زنان توسط مصاحبه با

 ±84/5سااان یائساااگی   میاااانگین ساااال، 95/53 ±07/4زناااان ماااورد مطالعاااه، میاااانگین سااان    یافتاااه هاااا: در  

باااه دسااات آماااد. میاااانگین نماااره عملکااارد جنسااای در  ساااال  02/58 ±33/3ساااال و میاااانگین سااان همسااار  7/48

 28پااایین بااه دساات آمااد و از نقطااه باارش عملکاارد کااه       در حااد عملکاارد   07/20±85/5زنااان یائسااه شااهر یاازد    

میااانگین نمااره   ماای باشااد کمتاار اساات و نشااان ماای دهااد افااراد مااورد مطالعااه عملکاارد جنساای خااوبی نداشااتند.        

رطوبااات و رضاااایت منااادی بیشاااتر از نقطاااه ی بااارش باااود کاااه نشاااان مااای دهاااد رطوبااات و رضاااایتمندی افاااراد  

ی ابعاااد کمتاار از نقطااه ی باارش مربوطااه بااود کااه نشااان       مااورد مطالعااه در سااطح خااوبی اساات. میااانگین بقیااه      

 می دهد در سطح خوبی نبودند.

 عملکرد جنسی زنان یائسه این شهر در حد نامطلوب بود. نتیجه گیری:

 عملکرد جنسی زنان و یائسگی کلید واژه ها:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 شهید صدوقی ، یزد ، ایران.گروه مامایی ، مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی ، دانشگاه علوم پزشکی -1

 کمیته تحقیقات دانشجویی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ، ایران.
 فاطمه الله دادی؛ دانشجوی مشاوره مامایی ، دانشکده پرستاری و مامایی ، خیابان بوعلی ، صفائیه ، یزد ، ایران.-2
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 (نویسنده مسئول )
 

و نوجوانان) تجاوزات جنسی( و راه های  عوامل موثر بر سوء استفاده جنسی کودکان
 پیشگیری از آن: مرور سیستماتیک

Sahar Roozbahani1, Monireh Rezaee Moradali1, Fatemeh Yahyavi1 

s.roozbahani1217@gmail.com 

 چکیده

آزار جنسی در کودکان و نوجوانان به دلیل اثرات بلندمدت و جبران ناپذیر در ابعاد مختلف جسمانی، روانی، اجتماعی و  زمینه:

فرهنگی به عنوان یکی از اولویت های بهداشتی و درمانی در اکثریت کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته است. این مطالعه 

سوء استفاده جنسی کودکان و نوجوانان) تجاوزات جنسی( و راه های پیشگیری از آن  بررسی عوامل خطر موثر برهدف تعیین با 

 انجام گردید.

که از پایگاههای علمی  انجام شد PRISMAسیستم گزارش دهی مطالعات سیستماتیک  مطالعه حاضر بر اساس روش کار:

PubMed ،Scopus ،web of science ،Cochran  شد. یافته ها توسط چک لیستهای  جست و جو 2020تا  2005از سال

(STROBE  وCONSORT ) .مقاله استخراج،  1230پس از جستجو، غربالگری و ارزیابی مقاالت تعداد مورد ارزیابی قرار گرفت

 مقاله انتخاب و مورد استخراج اطالعاتی قرار گرفت.36در نهایت 

تجاوزات جنسی، ایاالت متحده امریکا بیشترین تعداد مطالعات را به خود در حوزه عوامل خطر و روشهای پیشگیری از  یافته ها:

به زیر طبقات، خانوادگی و اجتماعی و پیشگیری از جرائم جنسی  عوامل خطر به سه بعد فردی،اختصاص داده بود. در مجموع، 

یاه دی بیشتر قربانبان دختران  س. در بعد فرپیشگیری توسط والدین، کودک و دولتمردان و سیاست مداران، دسته بندی گردید

پوست حاشیه نشین دارای اختالالت جسمی روانی بودند. در بعد خانوادگی و اجتماعی، استفاده نادرست از فضای مجازی، وجود 

تابوهای غلط فرهنگی، فروپاشی خانواده، بزه کاری و فقر جوامع از علل سوء استفاده جنسی بود. در زمینه روشهای پیشگیری، 

وزش مهارتهای زندگی به کودکان و نوجوانان و خانواده ها، اجرای برنامه های دوستار نوجوان و حمایت اجتماعی توسط آم

 سیاستگذاران از عوامل موثر در کاهش سوء استفاده جنسی کودکان و نوجوانان بود.

بر شواهد جهت توانمندسازی کودکان برنامه های آموزش پیشگیری از کودک آزاری در مدارس و مداخالت مبتنی  نتیجه گیری:

و نوجوانان و تقویت رفتارهای سالم و آموزش مهارتهای اجتماعی به والدین و معلمان در خصوص کودک آزاری و تشخیص 

هرگونه تغییر غیر قابل توجیه در کودک و نوجوان، میتواند به افزایش سطح آگاهی و بهبود عملکرد فردی و خانوادگی کمک 

 نماید.

 سوءاستفاده جنسی، کودکان، نوجوانان، راه های پیشگیری، عوامل خطر های کلیدی: واژه
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Study of the relationship between premenstrual  

syndrome and family history 

 
2, Akram Peyman1Hadiseh Shab Dini 

 

Abstract 

Introduction: In girls, one of the most important issues after puberty is involvement with the 

symptoms of premenstrual syndrome (PMS), which usually occurs in the luteal phase and 

causes their dysfunction. Therefore, the aim of this study was to investigate the prevalence of 

premenstrual syndrome and its relationship with family history in students of the University of 

Medical Sciences. 

Method: The statistical population of this study included students of Islamic Azad University 

of Medical Sciences in Tehran. In 2018, the standard premenstrual syndrome screening 

questionnaire was distributed among 1420 students after identifying people with premenstrual 

syndrome; The researcher-made questionnaire, which included twenty questions on the family 

history of premenstrual syndrome and individual menstrual history of students, was completed 

by 330 people with the syndrome. Data were analyzed by SPSS software version 23. 

Results: Out of 1420 students, 396 had PMS. Therefore, the prevalence of premenstrual 

syndrome among students was determined to be 8.27%. In this study, premenstrual syndrome 

was associated with a family history of grade 1 syndrome, regular menstruation and 

dysmenorrhea (p <0.001). There was  also no significant relationship between menarche age, 

menstrual period and marriage. 

Conclusion: Reporting premenstrual symptoms, severity, time and related disorders showed 

that PMS is common in adults and due to its positive relationship with family history; 

Therefore, designing studies to investigate the genetic factors influencing this syndrome can 

be effective in promoting knowledge. 

Keywords: Family history, Premenstrual syndrome, Prevalence, Dysmenorrhea 
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 شکم اول مراجعه کننده بهعوامل مرتبط با رضایت زناشویی در زنان 

 1397 مراکز جامع سالمت شهر سنندج در سال 
  

  3 *، فرزانه ظاهری2، فریبا رعنائی   1اسرین کاظمی

Fariba_ranaie@Yahoo.com 

 چکیده

 همراه باردار مادران در جسمی و روانی وسیع تغییرات با که زا استرس و طبیعی تجربه یک عنوان به بارداری :هدف و زمینه

 میزان تعیین هدف با مطالعه این. باشد داشته بسزایی تاثیر ها آن زناشویی رضایت و روابط  زنان، زندگی کیفیت بر میتواند است،

 انجام 1397 سال در سنندج شهر سالمت جامع مراکز به کننده مراجعه اول شکم زنان در آن بر موثر عوامل و زناشویی رضایت

 .شد

 کننده مراجعه اول شکم باردار زنان تمام شامل پژوهش مورد جامعه و توصیفی مقطعی مطالعه یک پژوهش، این: بررسی روش

 بخش پنج به شهر ابتدا که بود صورت این به گیری نمونه روش. بود 1397  تابستان طی سنندج شهر سالمت جامع مراکز به

 مطالعه وارد الزم معیارهای داشتن با اول شکم باردار خانم 400 کل در و تصادفی بصورت مرکز 3 بخش هر از و شده تقسیم

وگرافیگ و مامایی و همچنین پرسشنامه رضایت دم مشخصات بر مشتمل ساخته محقق پرسشنامه ها داده گردآوری ابزار. شدند

ست و آنوا  و با استفاده از آزمونهای آماری تی ت SPSS20 سوالی ( بود. اطالعات گردآوری شده در نرم افزار 35زناشویی انریچ )

 .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند

 75/35)  ارتباطات ،(درصد 5/35)  زناشویی رضایت مختلف ابعاد در مطالعه مورد واحدهای اکثریت که داد نشان نتایج: ها یافته

 زناشویی رضایت همچنین. بودند متوسط رضایت دارای( درصد 25/35) آرمانی تحریف و( درصد 5/46)  تعارض حل ،(درصد

 با وییزناش رضایت. بودند برخوردار باالیی روبه متوسط زناشویی رضایت از باردار زنان اکثر داد نشان که بود، درصد 23/62 کل

 سابقه و زوجه تعدد درآمد، سطح همسر، شغل همسر، و زن تحصیالت سطح همسر، سن جمله از دموگرافیک مشخصات برخی

 مدت و نوع همسر، و زن قومیت مذهب، سکونت، محل شغل، سن، با اما ،(>05/0p) داد نشان را داری معنی ارتباط قبلی ازدواج

  ( ‹05/0P) نداشت وجود داری معنی ارتباط  ازدواج

 برخی و دبرخوردارن باالیی روبه متوسط زناشویی رضایت از اول شکم باردار زنان اکثریت که داد نشان مطالعه نتایج:  گیری نتیجه

 زوجین اورهمش مراکز ایجاد رسد می نظر به این بنابر. داشتند ارتباط زناشویی رضایت میزان با مامایی و دموگرافیک متغیرهای از

 یادبن بیشتر استحکام و زناشویی رضایت بهبود عوامل مورد در ها آگاهی سطح ارتقاء زمینه تواند می سالمت جامع مراکز در

 .کند فراهم را خانواده

 اول شکم بارداری،  رضایت، ازدواج، :کلیدی کلمات

 

 

 

 

 
توسعه سالمت، حقیقات مراقبت بالینی، پژوهشکده مرکز تس ارشد مامایی مرکز پزشکی بعثت، کارشنا-1

 دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
کارشناس ارشد مامایی،  عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت بالینی، -2

 پژوهشکده  توسعه سالمت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران،  نویسنده مسئول، 
الینی، حقیقات مراقبت بدکتری بهداشت باروری، عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی، مرکز ت-3

 توسعه سالمت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایرانپژوهشکده 



  

 

 

 
 و مردان:  تاثیر شیالجیت بر سیستم تولید مثلی زنان

 یک مطالعه مرور سیستماتیک

 صدیقه موسوی، شاداب شاه علی*

shadab.shahali@modares.ac.ir 

 

باروری و ناباروری به عنوان یک مسئله بهداشت عمومی در جهان توسط سازمان بهداشت جهانی شناخته می شود. شیوع : مقدمه

می باشد. سالمت جنسی نیز بخشی از سالمت باروری است و شیوع اختالالت  %1/10و در مردان  %5/12ناباروری در زنان 

ی که تالش برای تولید دارو های. ر های فیزیولوژیکی اثر دارد نیز شیوع باالیی داردجنسی در زنان و مردان که بر سالمتی و فاکتو

بر باروری افراد موثر بوده و از منابع طبیعی و ترکیبات شیمیایی تهیه شوند، از زمان های قدیم وجود داشته است. داروهای 

شیالجیت ن های طبیعی همچنان مورد توجه است. سنتتیک زیادی برای درمان اختالالت باروری و جنسی موجود است اما درما

که در کتب طب ایرانی با نام مومیایی شناخته شده است، یکی از داروهایی است که اثر بخشی آن بر جنبه های مختلف سیستم 

د مثلی یتولیدمثلی بررسی شده است. لذا این مطالعه به منظور مرور نظام مند تاثیر شیالجیت بر جنبه های مختلف سیستم تول

 صورت گرفت تا اثرات و عوارض احتمالی را مورد بررسی قرار دهد. 

 ,Pub Medی مرور سیستماتیک می باشد که  با جستجو در پایگاههای اطالعاتی  : مطالعه حاضر یک مطالعه روش کار

SCOPUS , Google Scholar  ،Cochrane ،Science Direct   ،وبا استفاده از کلید واژه های، تولید مثل

شیالجیت،آسفالتوم،اختالالت جنسی، میل جنسی،هورمون های جنسی،اسپرم زایی، تخمک گذاری، زنان و مردان انجام شد 

یه مطالعه مورد تجز 7انتخاب مقاالت صورت گرفت و در نهایت  2020تا   2000.مقاالت به زبان انگلیسی و در بازه زمانی سال 

 و تحلیل قرار گرفتند .

شیالجیت در بهبود اسپرم زایی در مطالعات انسانی و تخمک گذاری با استفاده از آنالیز تفسیری، نتایج نشان داد که  یافته ها :

در مطالعات حیوانی موثر است. تاثیر شیالجیت در حالت القای ناباروری روی اسپرم زایی و تخمک زایی در مطالعات حیوانی نیز 

شیالجیت باعث بهبود عملکرد جنسی در زنان و مردان)از طریق بررسی شده که در هر دو حالت باعث بهبود باروری شده است. 

، فعال شدن اعصاب پاراسمپاتیک، ریلکسیشن رگ های خونی، عضالت افزایش برخی هورمون های جنسی مثل تستوسترون

های جنسی و کاهش استرس و اضطراب( میشود. در بررسی بی خطر  صاف کورپوس کاورنوزوم در نتیجه هدایت خون به اندام

گرم و بررسی فاکتور های بیوشیمیایی و هماتولوژیکی خون هیچ عوارضی  2بودن شیالجیت هیچ عوارضی از آن در مصرف بادوز 

 از آن دیده نشده است. 

 به های سیستم تولید مثلی در مطالعات حیوانی واثرات شیالجیت بر برخی جنبا نتایج به دست آمده از مطالعات  نتیجه گیری :

انسانی بررسی شده است. شیالجیت باعث بهبود باروری و عملکرد جنسی در دستگاه تولید مثلی می شود. مطالعات کلینیکی 

فعال  ءبیشتری نیاز است تا اثرات این ماده تایید شود و مشخص شود که خواصی که به آن نسبت داده میشود مربوط به کدام جز

 شیالجیت میباشد.

 شیالجیت،تولید مثل،عملکرد جنسی ، مطالعه مرور سیستماتیک  کلمات کلیدی :
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 زازنان نخست بررسی تاثیر شربت زعفران عسل بر شدت درد و اضطراب زایمان

 4، فاطمه رضاییان3، فرزانه ظاهری2، روناک شاهویی1*قادری شنو

 

شود ها میبتااندروفین کاهشنفرین و نفرین و نوراپیترس و اضطراب مادر حین زایمان سبب افزایش ترشح اپی مقدمه و هدف:

کاهش انقباضات رحم ، به سازد و با ها، زمینه کاهش جریان خون رحمی را فراهم میآمینو انقباض عروقی ناشی از کاتکول

نان در زتاثیر شربت زعفران عسل بر شدت درد و اضطراب زایمان تعیین هدف از این مطالعه  شود.طوالنی شدن زایمان منجر می

 بود. 1397سال  در امام خمینی شهرستان دیواندره بیمارستان به کننده زای مراجعهنخست

زای مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی دیواندره در سال زن نخست 90شاهد دار در این کارآزمایی بالینی  ها:مواد و روش

زای دارای معیار ورود به مطالعه با تخصیص تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. های نخستمورد بررسی قرار گرفت. خانم 1397

گرم میلی 750شربت زعفران و گروه مداخله دوم، گرم عسل  75گرم تهیه شده با میلی 750، شربت زعفران اولگروه مداخله در 

تهیه شده با قند مصنوعی و گروه کنترل نیز دارونما به صورت خوراکی با شروع فاز فعال زایمان، هر دو ساعت تا حداکثر سه بار، 

ساعت بعد از  3، سی داده شد و شدت درد بر اساس مقیاس آنالوگ دیداری درد، قبل از شروع مداخلهسی 150هر بار به میزان 

 3ساعت پس از زایمان و شدت اضطراب با استفاده از پرسشنامه آشکار اشپیل برگر، قبل از شروع مداخله،  24و  2مداخله، 

 23سخه ن SPSS آوری شده وارد نرم افزارهای جمعگیری شد. دادهساعت پس از زایمان اندازه 24و  2ساعت بعد از مداخله، 

د گیری مکرر استفاده شآماری دقیق فیشر، تحلیل واریانس یکطرفه با اندازه هاییل اطالعات از آزمونشد و جهت تجزیه و تحل

 معنی دار در نظر گرفته شد.>p 05/0 و 

 بین شدت دردهای مورد پژوهش از نظر مشخصات دموگرافیک و مامایی همگن بودند. بر اساس نتایج بدست آمده واحدها: یافته

درحالیکه میانگین شدت   (.p=0.66زایمان در گروه های مورد مطالعه تفاوت آماری معناداری وجود نداشت ) مرحله اول و دوم

(. همچنین میانگین شدت درد بعد p=0.001درد بعد از زایمان در گروهای مداخله به طور معناداری کمتر از گروه کنترل بود )

(. میانگین نمره اضطراب p=0.02ربت زعفران به عالوه قند مصنوعی بود )از زایمان در گروه شربت زعفران عسل کمتر از گروه ش

(. اما بین دو گروه مداخله p=0.001قبل و بعد از زایمان در دو گروه مداخله کمتر از گروه کنترل بود و از نظر آمای معنادار بود )

 اختالف آماری معناداری مشاهده نشد. 

رسد، شربت زعفران عسل بتواند بدون داشتن عوارض جانبی برای مادر و به نظر می های این پژوهشبا توجه به یافتهبحث: 

جنین، بر کاهش درد بعد از زایمان در زنان نخست زا مورد استفاده قرار گیرد. همچنین یافته ها نشان داد شربت زعفران موجب 

 شود. طراب زایمان توصیه میشود، لذا استفاده از آن در کاهش اضکاهش اضطراب قبل و بعد از زایمان می

 زعفران، عسل، درد، اضطرابهای کلیدی: واژه
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 1398  بررسی شدت نشانه های یائسگی در زنان یائسه شهر یزد سال
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 تاثیر آنها بر کیفیت زندگی زنان یا ئسه مطالعه حاضر طراحی شد. و با توجه به عالئم و عوارض یائسگیمقدمه: 

 ان یائسه شهر یزد انجام شد.این پژوهش با هدف بررسی شدت نشانه های یائسگی در زنهدف: 

سال با نمونه گیری  40-60زن متاهل یائسه  374بر روی  1398پژوهش حاضر از نوع توصیفی بود که در سال  مواد و روش ها:

به صورت خوشه ای تصادفی از مراکز بهداشتی درمانی شهر یزد انجام شد. داده های کمی از طریق تکمیل پرسشنامه های 

 مورد نظر در مراکز بهداشتی جمع آوری شد. (توسط مصاحبه با زنانMRSاطالعات دموگرافیک و عالیم یائسگی)

سال و میانگین سن  7/48 ±84/5سن یائسگی  میانگین سال، 95/53 ±07/4زنان مورد مطالعه، میانگین سن یافته ها: در 

به دست آمد که نشان می دهد شدت عالئم یائسگی در  68/28میانگین نمره یائسگی به دست آمد. سال  02/58 ±33/3همسر 

به دست آمد که نشان  37/7و  17/10، 14/11تناسلی به ترتیب  -میانگین بُعد جسمانی، روانی و ادراری متوسط می باشد.حد 

 می دهد افراد مورد مطالعه به لحاظ هر سه بعد عالئم یائسگی در حد متوسط قرار داشتند.

 شدت عالئم یائسگی زنان یائسه این شهر در حد متوسط بود. نتیجه گیری:

 عالئم یائسگی ، یائسگی و زنان. د واژه ها:کلی
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 چکیده                                                                                                       

عالئم  ،یائسگیواقعه بسیار مهمی در زندگی زنان است و تاثیرات بسیاری بر سالمت آنان دارد. زنان در طول  یائسگی:مقدمه

مختلفی را تجربه میکنند که بیشترین عوارض گزارش شده مربوط به کمبود استروژن میباشد. لذا مطالعه مروری حاضر با هدف 

 ام شد.انج یائسگیبا سن شروع  یائسگیتعیین ارتباط عالئم 

 women, age, Menopauseاین مطالعه به روش مرور نقلی بوده است و جهت انجام آن با کلید واژه های مواد و روش کار: 

symptom, Middle_aged women,   Menopause, Menopausal status    و معادل فارسی آنها در پایگاه های

جستجو صورت گرفت. 2020تا سال  2000از سال  PubMed ,Scopus, Google scholar, SID, MagIranاطالعاتی  

                                      مقاله مرتبط با هدف وارد مطالعه شدند. 10مقاله جستجو شده،  764ر انتها از د

بروز یائسگی با ایجاد تغییرات هورمونی، سالمت و کیفیت زندگی زنان را تحت تأثیر قرار می دهد. یائسگی زودرس با  نتایج:

 افزایش، تعریق، کاهش حافظه، ترشح از واژن ،درد مفاصل و استخوانافزایش بروز عالئمی مانند سردرد، خستگی، عالئم وازوموتور، 

لذا باتوجه به عالیم جسمی، روحی و ود و تنها اختالل خواب با یائسگی دیررس رابطه داشت. خطر پوکی استخوان و شکستگی همراه ب

روانی یکرشده الزم است آگاهی و خدمات مناسب قبل و بعد از یائسگی به زنان ارائه گردد، زیرا سالمت خانواده در وهله اول 

 وابسته به سالمت مادران می باشد.

باشد. لذا  می یائسگیسی شده گویای باال بودن شیوع برخی عالئم و ارتباط آنها با سن شروع اکثر مطالعات بررنتیجه گیری: 

توان با افزایش پیگیری های نظام مند بهداشتی و ارتقا سطح آگاهی زنان با برنامه های آموزشی در این زمینه، سالمت زنان  می

 را بهبود بخشید. 

 نان، زیائسگی، سن، عالیم یائسگی کلمات کلیدی:
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 تعیین کننده های وضعیت مصرف لبنیات و عوامل موثر بر رفتار های مصرفی 
 سالمت  مراقبانبراساس مدل اعتقاد بهداشتی در 

 در مراکز بهداشت شهری ارومیه

Sahar Roozbahani1, Monireh Rezaee Moradali1, Fatemeh Yahyavi1, MoradAli Zareipour2 

s.roozbahani1217@gmail.com 

 چکیده

در  مراقبان سالمت از نیرو های خط مقدم سیستم بهداشت و درمان به شمار میروند. از این رو ارتقاء سالمت این قشر مقدمه:

لبنیات با استفاده از کاربردی ترین مدل ها از جمله مدل ایجاد رفتارهای صحیح تغذیه ای و به ویژه مصرف از طریق  جامعه

بررسی تعیین کننده های وضعیت مصرف لبنیات و ، مورد توجه قرار گرفته است. این مطالعه با هدف (HBMاعتقاد بهداشتی)

 انجام گرفت. مراکز بهداشت شهر ارومیهسالمت  مراقبانعوامل موثر بر رفتار های مصرفی براساس مدل اعتقاد بهداشتی در 

شاغل در مرکز بهداشت شهر ارومیه،  سالمت مراقباننفر از  303تحلیلی از نوع مقطعی، تعداد  -در این مطالعه توصیفی روش کار:

به روش تمام شماری بر اساس معیارهای ورود به مطالعه، انتخاب و وارد مطالعه شدند. ابزار گرد آوری اطالعات شامل پرسشنامه 

بود.  قسمت: مشخصات فردی، وضعیت مصرف انواع لبنیات و مدل اعتقاد بهداشتی 3محقق ساخته در ایایی شده های روایی و پ

و آزمونهای توصیفی و  SPSS24داده ها با استفاده از مصاحبه های سازمان یافته جمع آوری و در نهایت با استفاده از نرم افزار 

 و تحلیل قرار گرفت.( مورد تجزیه ، رگرسیون خطیANOVAآزمون تحلیلی)

بود. در بین سازه های مدل اعتقاد بهداشتی، بعد خودکارامدی با  (57/38 ±6.36)میانگین سنی مشارکت کنندگان، یافته ها:

(. همچنین در میانگین نمره رفتار مصرف لبنیات با وضعیت P=0.000) نمره رفتار مصرف لبنیات ارتباط معناداری را نشان داد

(، HBMبراساس آزمون رگرسیون خطی، در مجموع سازه های ) (.P<0.05قومیت ارتباط معناداری مشاهده شد)شغلی، تاهل و 

کننده خودکارامدی درک شده نسبت به سایر سازه های  درصد واریانس رفتار مصرف لبنیات را تبین نمود. قدرت پیشگوئی 20

 این مدل بیشتر بود.

 راقبانمبا توجه به یافته های حاصل از مطالعه مبنی بر نقش ویژه خودکارامدی در ارتقاء رفتار مصرف لبنیات در  نتیجه گیری:

استفاده بیشتر از مدل اعتقاد بهداشتی جهت مداخالت آموزشی توسط مسئوالن و سیاستگذاران در حوزه بهداشت  ،سالمت

 ودرمان، کمک کننده است.

 مدل اعتقاد بهداشتی، لبنیات پاستوریزه، استریلیزه، محلی، رفتار تغذیه ای کلمات کلیدی:
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Effect of Fennel on Primary Dysmenorrhea: 

A Systematic Review and Meta-Analysis 

 

Hadis Shahrahmani1, Masumeh Ghazanfarpour2, Nasim Shahrahmani3, Fatemeh Abdi4 , 

Robert D.E Sewell5, Mahmoud Rafieian-Kopaei6* 

hadis.shahrahmani@gmail.com 

 

Abstract: 

Background: One of the most common complaints for women is dysmenorrhea. Several 

studies investigated the treatment effects of medicinal plants on primary dysmenorrhea.  

Objectives: This systematic review and meta-analysis investigates the effect of Foeniculum 

vulgare (Fennel) on pain in primary dysmenorrhea in comparison to non-steroidal anti-

inflammatory drugs such as mefenamic acid. 

Methods: PubMed, EMBASE, EBSCO Web of Science, Scopus, Cochrane library, Cochrane 

Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), Science Direct, ProQuest, ISI Web of 

Science, Google Scholar, Magiran, SID, Iran Medex, and Irandoc were searched up to January 

2019. Quality assessment of clinical trials was conducted using Jadad scoring system. Totally, 

12 studies were entered in the meta-analysis. I2 was calculated to determine heterogeneity. 

Fixed effects and/or random effects models were applied.  

Results:  Meta-analysis of these trials showed that Foeniculum vulgare intake decreased 

significantly the intensity of dysmenorrhea compared to the placebo (SMD -0.632; CI:-0.827 

to -0.436; p<0.001; heterogeneity p=0.807; I2=0%; fixed effect model; 7 articles). However, 

the effect of Mefenamic acid with Foeniculum vulgare was not different from each other 

(SMD=-0.214; CI:-0.446 to 0.017; p=0.07; heterogeneity p=0.58; I2=0%; fixed effect model; 

6 trials). 

Conclusion:The Foeniculum vulgare alleviates dysmenorrhea. Regarding the same effect of 

Foeniculum vulgare with NSAIDs, it is highly recommend to the women suffered from 

dysmenorrhea specifically the ones who have high tendency toward herbal medicine. 

Keywords: Dysmenorrhea, Menstruall pain, Foeniculum vulgare, Fennel, Meta-Analysis 
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 شده توسط مادران باردار تحت مراقبت حاملگی محور گروهیبررسی حمایت درک 
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 ستند،ه مشابه  روانی و فیزیکی تغییرات تجربه حال در که مشابه حاملگی سن با زنان دیگر مالقات بارداری دوران در : زمینه

 به یدستیاب به منجر افراد سایر و محیط با تعامل از حاصله استقالل افزایش با و کند می تقویت را آنان میان حمایتی رابطه

 درک حمایت مقایسه پژوهش این هدف منظور همین به. سازد می مبدل خوشایند امری به را حاملگی و شده پایدار روانی انرژی

 .باشد می گروهی محور حاملگی مراقبت تحت باردار مادران توسط شده

 بارداری دوران های مراقبت درمانگاه به کننده مراجعه هفته 13 باردار زن 70 روی بر بالینی کارآزمایی مطالعه :پژوهش روش

 آزمون هگرو در ها نمونه و گرفت صورت تصادفی تخصیص با آسان بصورت گیری نمونه. شد انجام تهران اکبرآبادی شهید مرکز

 ساعته دو مراقبتی-آموزشی جلسه پنج صورت به گروهی محور حاملگی مراقبت. شدند داده قرار(  نفره35)  کنترل و( نفره35)

 و قبل حمایت، درک مؤلفه باردار زنان توانمندی شده پایا و روا پرسشنامه طریق از ها داده. شد اجرا بارداری 32 تا 13 هفته از

( یشرف و اسکوئر کای زوج، تی مستقل، تی آزمون) استنباطی و توصیفی آمار از استفاده با ها داده. شد آوری جمع مداخله از بعد

 .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد 16 ویرایش SPSS طریق از

 در مداخله از بعد ماه یک (p=019/0) دیگران طرف از پشتیبانی و حمایت درک نمره میانگین بین داد نشان نتایج :ها یافته

  .داشت وجود معنادار آماری تفاوت کنترل و آزمون گروه

 رزیابیا اساسی؛ عنصر سه سازی فراهم با باردار زنان گروهی محور حاملگی مراقبت آمده دست به نتایج به توجه با: گیری نتیجه

 هب منجر تواند می مراقب کنترل با البته یکدیگر دانش و تجارب از مادران استفاده با آموزش و حمایت بارداری، دوران سالمت

  .گردد یکدیگر حمایت از برخورداری و باردار زنان بین دوستانه و اجتماعی روابط افزایش

 شده درک حمایت گروهی، مراقبت بارداری، دوران مراقبت  :کلیدی های واژه
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Evaluation of sexual quality of life and its related factors in 

women with breast cancer: A review study 

 

Zohre Shahhosini 1 , Mahmonir Danesh 2 , Elham sadat  momeni3 

 

Introduction:Sexual quality of life is an important aspect of sexuality; is a complex and 

personal domain of every individual’s life and it can be further complexed for a woman after 

diagnosis of breast cancer. The impact of such changes can last for many years after successful 

treatment, and can be associated with serious physical and emotional side-effects. Due to the 

importance of this issue, the purpose of this study is to review the evaluation of sexual quality 

of life and its related factors in women with breast cancer. 

Methods:This study was conducted in 2020 with the steps of designing a study question and  

searching, which  was determined through MESH strategy in Google scholar search engine and 

databases such as SID, PubMed, Science Direct, Scopus using keywords including "Breast 

Cancer", " quality of sexual life", sexuality" , and "Effective Factors". Relevant studies were 

then identified from 2007 to 2020. From a total of 143 studies, after screening the title, abstract 

and full text, 20 studies were selected. Finally, the findings were classified. 

Results:  The findings of the present study indicate disruption in their sexual quality of life. 

Sexual QOL during treatment in 13 studies was significantly more disrupted among women 

who received chemotherapy, were younger, had higher stage of disease, reported more 

depressive symptoms near time of diagnosis, and underwent a total mastectomy. In 6 studies 

Worse physical quality of life, chemotherapy, and depressive symptoms near time of diagnosis 

were associated with worse sexual QOL during treatment. In 1 study Mainly personality and 

psychological factors affect patients’ sexuality after surgical treatment 

Conclusion:This study can be used by health professionals working in medical and surgical 

oncology fields, as it reveals the changes in the sexual lives of young women receiving breast 

cancer treatment. Identification of such changes may provide healthcare professionals with a 

better understanding of the patient’s health needs and concerns. Thus, healthcare professionals 

could help couples have a healthier sexuality and maintain a better quality of life by providing 

appropriate counseling services. 

Keywords: Breast Cancer, quality of sexual life, sexuality, Effective Factors  
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 مروری برمداخالت موثر بر پیشگیری از سوء استفاده جنسی در کودکان و نوجوانان

 *³، لیال شصتی²، زینب حمزه گردشی¹زهره شاه حسینی

Midwife.roza.leila@gmail.com 

 

ته اجتماعی افراد داشسوء استفاده جنسی یکی از مهمترین آسیب های اجتماعی است، که ارتباط قوی با عملکرد روانی و مقدمه: 

و اغلب پیامدهای منفی برای قربانیان خود به جای می گذارد. از آنجایی که سو استفاده جنسی در تمام سنین از نوزادی تا 

سالمندی مشاهده می شود، اما در کودکان و نوجوانان بیشتر گزارش می شود. هدف از این مطالعه مروری بر مداخالت موثر بر 

 استفاده جنسی در کودکان و نوجوانان می باشد. پیشگیری از سوء

و  Google Scholarبا طی مراحل طرح سوال پژوهشی، جستجو در موتور جستجوی  1398روش کار: این مطالعه در سال 

، با کلید واژه هایی مانند PubMed ،SID ،Scopus ،Up T0 Date ،Clinical Key ،Science Directپایگاه های 

و معادل انگلیسی شان انجام شد. پس از "پیشگیری"، "مداخله"، "مشاوره"، "کودکان"، "نوجوان"، "سوءاستفاده جنسی"

مقاله جستجو شده غربالگری صورت  270، انتخاب مطالعات از بین 2019تا  2010شناسایی مطالعات مرتبط، از بازه زمانی 

 ی اعالن نتایج باقی ماند، سپس طبقه بندی یافته ها انجام شد.مطالعه برا 7گرفت و 

مداخالت پیشگیری از سوء استفاده جنسی مبتنی بر والدین و مداخالت پیشگیری از سوء  نتایج این مطالعه در دو طبقهنتایج: 

رت اوره گروهی و آموزش مهااستفاده جنسی مبتنی بر مدرسه طبقه بندی شدند. در مداخالت مبتنی بر والدین)سه مقاله( به مش

های ارتباطی والدین با کودکان جهت توانمند سازی کودکان با مهارت های محافظت از خود، باعث افزایش خود کارآمدی، آگاهی 

ین در پیشگیری از سوءاستفاده جنسی شد. در طبقه مداخالت مبتنی بر مدرسه )چهار مقاله( در حیطه آموزش و نگرش والد

Safe Touch ،Body Safety training ،)دفاع شخصی، مهارت های کالمی )در جهت دستیابی به افزایش عزت نفس ،

مهارت نه گفتن، شناسایی لمس ایمن و غیر ایمن، تفاوت راز خوب و بد، شناسایی افراد مورد اعتماد انجام شد،که درنتیجه باعث 

رش دهی سوء استفاده جنسی، استراتژی محافظت از غیر مناسب، مهارت های گزابهبود دانش تشخیص لمس مناسب و لمس 

 خود در کودکان و نوجوانان شد. 

این بررسی نشان داد که مداخالت پیشگیری از سوءاستفاده جنسی مبتنی بر والدین و مدارس می تواند بر توانمند  نتیجه گیری:

 سازی کودکان و نوجوانان در محافظت از خود موثر واقع شود.  
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 بررسی تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر ارتقاء 

 فعالیت های ورزشی ویژه در زنان باردار نخست زا

 2 غالمرضا شریفی راد،  1 مریم جعفری بهبهانی

nazi.jafari81@gmail.com 
 

 چکیده 

ساختار جسمی و روانی مادر باردار رخ می دهد بارداری یک فرآیند طبیعی و فیزیولوژیک است که طی آن تغییراتی در  :مقدمه

که این تغییرات ممکن است اثرات نامطلوبی نیز بر روی سالمت مادر و جنین داشته باشد. امروزه در کشورهای توسعه یافته 

د اری می تواناعتقاد بر این است که عالوه بر مداخالت پزشکی، ارائه راهکارهای آموزشی مناسب در برنامه مراقبتهای دوران بارد

راه حل مفیدی برای این معظل باشد.همچنین افزایش سطح آگاهی و اطالع مادران باردار از چگونگی بهره بری از روشهای ارائه 

شده نظیر فعالیت های ورزشی مناسب با دوران بارداری می تواند در جهت توانمند سازی مادران باردار برای برخورداری از یک 

 .عارضه گام مؤثری بوده تا در مهمترین تجربه زندگی خود نقش فعال و پویایی داشته باشند بارداری سالم و کم

بنابراین با توجه به حساس بودن دوران بارداری از نظر حفظ سالمت مادر و جنین و راهکارهای ارائه شده و مؤثر در این زمینه 

باردار در انتخاب سبک زندگی سالم در طی دوران بارداری  مانند فعالیت های ورزشی در دوران بارداری و اهمیت نقش مادران

خود، این مطالعه با هدف تعیین تأثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی برارتقاء فعالیت های ورزشی ویژه در زنان باردار 

 .نخست زا صورت گرفت

بین مراکز بهداشتی شهری بصورت تصادفی انتخاب دراین مطالعه که از نوع مداخله ای می باشد تعداد دو مرکز از :مواد و روش

نفر از زنان باردارنخست زای  88شدند و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و بر اساس فرمول محاسبه حجم نمونه تعداد 

 .قسیم شدندنفری )گروه آزمون و گروه کنترل( ت 44مراجعه کننده به این مراکز که واجد شرایط بودند انتخاب و به دو گروه 

ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامۀ محقق ساخته و شامل چهار قسمت مربوط به متغیرهای دموگرافیک، آگاهی، سازه های مدل 

اعتقاد بهداشتی و عملکرد بود که پس از تأیید روایی و پایایی در اختیار هر دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفت و به این ترتیب 

جلسه آموزشی یک ساعته متناسب با سازه های مدل اعتقاد بهداشتی و با روش  3خله جمع آوری شد.سپس اطالعات قبل از مدا

سخنرانی، بحث گروهی، پرسش و پاست و با استفاده از پاورپوینت و پمفلت و روش نمایش عملی برای گروه آزمون انجام شد. 

آن توسط هر دو گروه مجددا تکمیل شدند. اطالعات بدست  ماه بعد از 2پرسشنامه ها بعد از پایان آخرین جلسه آموزشی و 

مستقل و آنالیز واریانس با مشاهدات تکراری در سطح  tشده و با آزمونهای آماری مجذور کای، SPSS V.16 وارد نرم افزار آمده

 .تجزیه و تحلیل شدند 05/0معناداری کمتر از 

ت، وضعیت شغلی و سطح درآمد افراد در دو گروه آزمون و کنترل نتایج این مطالعه نشان داد که سن، سطح تحصیال:نتایچ

در این پژوهش قبل از انجام مداخله آموزشی بین میانگین نمرات آگاهی و سازه های  .(P>0.05) اختالف معناداری نداشتند

، اما بالفاصله (P>0.05) نشدمدل اعتقاد بهداشتی در زنان باردار نخست زا در هر دو گروه آزمون و کنترل تفاوت معناداری دیده 

ماه بعد از آن میانگین نمره آگاهی، حساسیت درک شده، شدت درک شده، منافع درک شده، موانع درک 2بعد از مداخله و 

، (p<0.05) شده، راهنمای عمل، خودکارآمدی و عملکرد در گروه آزمون بطور معناداری نسبت به گروه کنترل بیشتر بود

ترل تفاوت معناداری مشاهده نشد. در گروه آزمون میانگین نمرات عملکرد قبل از مداخله با بالفاصله بعد درحالیکه در گروه کن

و دو ماه بعد از مداخله نیز  با اینکه دوباره نمره عملکرد کاهش یافته نسبت به  ( (p<0.05) از مداخله تفاوت معناداری داشتند

  .(P<0.05)قبل از مداخله افزایش معناداری داشت

 

 



  

 

 
 

همچنین در گروه کنترل نیز با افزایش ماه بارداری نمره عملکرد افت پیدا کرده بود که این کاهش در قبل از مداخله با بالفاصله 

 .(P<0.05) ماه بعد از نظر آماری معنادار بود 2بعد از مداخله  و 

مادران باردار در زمینه فعالیت های ورزشی ویژه این نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر این مطلب است که آگاهی :نتیجه گیری

دوران در سطح مطلوبی که بتواند بر رفتارهای سالمت محور آنان اثر بگذارد نیست و نیاز است آموزش های الزم در کالس های 

د از ران باردار بتواننآمادگی زایمان در مراکز بهداشتی و درمانی بطورگسترده تر و جامع تر گنجانده شود به صورتیکه تمام ماد

ماه از مداخالت آموزشی  2آن بهرمند شوند. همچنین با توجه به نتایج بدست آمده در مورد افت نمره عملکرد بعد از گذشت 

نسبت به بالفاصله بعد از آن، می توان نتیجه گرفت که برای بهره مندی از تأثیرات مثبت آموزش، برنامه های آموزشی باید 

مداوم در طول دوران بارداری اجرا شوند. همچنین نتایج این مطالعه نشان می دهد که جهت آموزش مادران  بصورت مستمر و

باردار، مدل اعتقاد بهداشتی می تواند شیوه ای کارآمد باشد که بر اساس آن می توان سطح آگاهی و عملکرد مادران را ارتقاء 

بارداری، سازه های مدل اعتقاد بهداشتی می توانند در تنظیم محتوای داد. با در نظر گرفتن حساسیت های موجود در دوران 

 .آموزشی بسیار مؤثر واقع شده و جهت قابل قبولی در راستای اهداف تعیین شده به آموزش ها دهند

 زنان باردار نخست زا -آموزش -مدل اعتقاد بهداشتی -فعالیت های ورزشی  :کلید واژه ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 کارشناس ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت،دانشگاه علوم پزشکی قم )کارشناس مامایی، دانشگاه آزاد اسالمی الرستان(، -1
 )استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم(، سیامک محبی)استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم( -2

 ه بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قمگروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، دانشکد



  

 

 
 

 ارتباط خودکارامدی با ترس از سرطان پستان در زنان : یک مطالعه مقطعی

 2، مهسا سلیمی کیوی1پورقلیفردانه 

salimimahsa603@yahoo.com 

 

 چکیده

های غیر واگیر به میر در میان بیماریوزنان است که به عنوان یکی از علل مرگترین سرطان در : سرطان پستان شایعمقدمه

شود. این مطالعه با عدم آگاهی و ترس از سرطان سینه مانع از دسترسی زنان به مراکز غربالگری و ماموگرافی می. رودشمار می

نده به مراکز جامع سالمت شهرستان خلخال در هدف تعیین ارتباط خودکارامدی با ترس از سرطان پستان در زنان مراجعه کن

 انجام شد. 1399سال 

زن از افراد واجد شرایط مراجعه  86گیری در دسترس باشد. با استفاده از روش نمونهتحلیلی می-: این مطالعه از نوع مقطعیمتد

طالعات در این مطالعه مشتمل بر انتخاب شدند. ابزار گردآوری ا 1399کننده به مراکز جامع سالمت شهرستان خلخال در سال 

پرسشنامه دموگرافیک، خودکارامدی و ترس از سرطان پستان بود. برای سنجش خودکارامدی از پرسشنامه استاندارد شرر و به 

های ها از آزموناستفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده منظور سنجش ترس از ابزار استاندارد ترس از سرطان پستان باندورا

 .تست، کای اسکوئر و مدل رگرسیون لجستیک( استفاده شدی )میانگین و انحراف معیار( و تحلیلی )تیتوصیف

شرکت کنندگان دارای تحصیالت دانشگاهی بودند و  %4/55سال بود.  55/47±86/6: در این مطالعه میانگین سنی افراد نتایج

از افراد شرکت کننده سابقه انجام ماموگرافی در  %7/27بردند. ( به سر می%1/71از نظر وضعیت مالی در وضعیت قابل رضایت)

و میانگین نمره ترس از سرطان  48/59±01/6. نتایج نشان داد که میانگین نمره خودکارامدی سال گذشته را داشتند 5سال 

ز سرطان پستان را نشان داری بین خودکارامدی و ترس ا. براساس نتایج این آنالیز هیچ ارتباط آماری معنی بود 32/4±52/24

 <p). 05/0 (نداد

های حاصل از مطالعه حاضر، ترس از سرطان پستان باال طبقه بندی شد اما با خودکارامدی ارتباط براساس یافته: گیرینتیجه

 داری نداشت. آماری معنی

 : خودکارامدی، ترس، سرطان پستانواژگان کلیدی
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 بررسی رایحه درمانی و نقاط فشاری و گیاهان دارویی بر روند زایمان:مقاله مروری

 2، مهشیدمعینی مهر*1  زانه رحیمیفر

Rahimi.farz@yahoo.com 
 .  

 چکیده

:روش های طب سنتی و طب مکمل و گیاهان دارویی ازجمله روشهای موثر و بدون ضرر در جهت تسکین درد زایمان می مقدمه

انجام شده در ایران و سایر باشند. مطالعه مروری حاضر با هدف تحلیل و خالصه نمودن و جمع بندی کارآزمایی های بالینی 

 نقاط دنیا در مورد تاثیر رایحه درمانی، گیاهان دارویی وطب فشاری  بر درد زایمان انجام گرفته است.

 ,SIDدر تمام دنیا ، که در پایگاه های اطالعاتی   2020در این مطالعه ، مروری بر تمام مقاالت چاپ شده تا سال  روش کار:

Iran Medex, magiran, GoogleScholar Pubmed, IRCT   که در زمینه تاثیر رایحه درمانی ، طب فشاری و گیاهان

 دارویی صورت گرفته بودند مورد بررسی قرار گرفتند.

کارآزمایی  10مطالعه مورد بررسی قرار گرفت که به ترتیب ،  57در بررسی های انجام شده در این مطالعه ، در کل  یافته ها :

کار آزمایی بالینی در  26اثیر خوراکی گیاهان دارویی برشروع درد های زایمان و کاهش شدت درد زایمان ، بالینی در زمینه ت

کارآزمایی بالینی در زمینه طب فشاری و کاهش درد زایمان ، توسط محققان 21زمینه رایحه درمانی  و تسکین درد زایمان ، 

 ایرانی و خارجی انجام شده است.

یافته های این مطالعه نشان داده شده که استفاده از روغن کرچک خوراکی در شروع دردهای لیبر، اسانس  .در:بحث و نتیجه گیری

در کاهش شدت درد زایمان با تکرار بیشتری دیده شده است. با توجه نتایج حاصل از   SP6 , LI4اسطوخودوس ، نقطه فشاری 

به سزایی در کاهش شدت درد زایمان داشته است بنابراین  این مطالعه استفاده از روش های طب سنتی و طب مکمل تاثیر

انتظار می رود از این روش های غیر دارویی که عوارض جانبی نیز بر مادر و جنین نداشته در جریان لیبر و زایمان به میزان 

 گسترده تری استفاده گردد.

: رایحه درمانی،نقاط فشاری،گیاهان دارویی، زایمانکلیدواژه ها  
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 رابطه اضافه وزن و چاقی با سرطان

 2، وحیده یزدی زاده2فراهانی ، مریم فرمهینی2، رزا هورسان2و1سولماز روشندل

solmaz44@yahoo.com 

 یهایماریمانند ب یمشکالت. چاقی و اضافه وزن باعث است شیرو به افزا ایاز نقاط دن یاریدر بس ی و اضافه وزنوع چاقیش: مقدمه

 نیدر ا.  سرطان شناخته شده استافزایش بروز با آن از مطالعات رابطه  یاریدر بس نیعالوه بر ا . شودیم ابتیو د یعروق یقلب

 شود. یمپرداخته   یوزن و چاق افهارتباط سرطان با اض بهمقاله 

 .شده است یبا مطالعه متون و مقاالت جمع آور یمقاله به صورت مرور نیا روش ها:

شیوع انواع سرطان  از سرطانهای ایجاد شده در زنان با چاقی و اضافه وزن ارتباط داشته باشد. % 5/9شود تخمین زده مینتایج: 

یابد که مهمترین آنها عبارتند از: سرطان آندومتر، پستان بعد از یائسگی، تخمدان، با اضافه وزن و چاقی افزایش می

  کاردیا، سرطان کبد، کلیه، پانکراس، کیسه صفرا، تیروئید و مولتیل میلوما. آدنوکارسینومای مری، سرطان معده در ناحیه 

 علل احتمالی افزایش شیوع سرطان با افزایش وزن و چاقی عبارتند از: 

 د. شوهای وابسته به استروژن در آندومتر و پستان میافزایش تولید استروژن در بافت چربی که منجر به افزایش سرطان-

 التهاب  -

 IGF.1باال رفتن هورمونهای انسولین و -

 شود. افزایش لپتین که خود باعث تکثیر سلولی می-

 شود.  آگهی بدتر میهمچنین دیده شده است که احتمال عود سرطان در این افراد بیشتر و پیش

آن، از جمله اضافه وزن و چاقی با توجه به افزایش شیوع سرطان در دنیا باید به عوامل خطر موثر در ایجاد   بحث و نتیجه گیری:

 توجه خاص مبذول داشت و با ایجاد تغییراتی در سبک زندگی و نیز آموزش همگانی از بروز آن پیشگیری نمود.

 سرطان، چاقی، اضافه وزن کلمات کلیدی: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
  نویسنده مسئول -1
 دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران.گروه مامایی، دانشکده پرستاری مامایی، علوم پزشکی تهران، -2
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 تاثیر برنامه آموزش نقش مادری بر رضایت از نقش مادری در زنان
 بدون برنامه نخست زا با بارداری

 2،  معصومه کردی   1مریم فسنقری 

Fasanghari.maryam@yahoo.com            

 ینقش مادرعدم آشنایی با با  یمانزا پس از یرمادنقش  یتکاهش رضادر مادران نخست زا با بارداری بدون برنامه،   مقدمه:

لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر برنامه آموزش نقش مادری بر رضایت از نقش مادری در زنان نخست زا با  مرتبط است

 بارداری بدون برنامه انجام شد.

مراکااز بهداشااتی درمااانی شااهر مشااهد انجااام مراجعااه کننااده بااه  زا نخساات زن 67 باار روی بااالینی کارآزمااایی ایاانمتااد: 

مداخلاه برناماه آماوزش نقاش ماادری       گاروه  بارای . شادند  تقسایم  وکنتارل  مداخلاه  گاروه  دو باه  شاد. افاراد بطورتصاادفی   

یااک جلسااه آمااوزش انفاارادی  بااارداری و 36، 35،  34جلسااه آمااوزش گروهاای درهفتااه هاای   3مبتنای باار تئااوری مرکاار) 

 مراقباات کنتارل  شاد. گااروه  انجااام هفتاه(  4ساپس پیگیااری تلفنای هاار هفتاه باه ماادت     قبال از تارخیص از بیمارسااتان و   

 زایمااان از پااس ، افسااردگی 21DASSلوناادون، :  هااای پرسشاانامه پااژوهش اباازار. کردناادماای دریافاات را بااارداری معمااول

رضااایت و پرسشاانامه  نااوزاد خااوی و خلااق از کلاای درک (، پرسشاانامهPSOCاحساااس والاادین از شایسااتگی) ادینبااورگ،

. شااد ساانجیده زایمااان از پااس ماااه 4هفتااه و  4آمااوزش،  از قباال رضااایت از نقااش مااادری .از مراقباات طاای زایمااان بااود

 آنالیزواریااانس ویتناای، ماان زوجاای، تاای دو، کااای مسااتقل، تاای آماااری آزمونهااای از اسااتفاده بااا هااا داده تحلیاال و تجزیااه

 .گرفت صورت ویلکاکسون یکطرفه،

( و =023/0pهفتااه پااس از زایمااان )  4) قباال از آمااوزش و  رضااایت از نقااش مااادریتغییاارات میااانگین نماارات :  نتااایج

( ( در دو گااروه اخااتالف آماااری معناای داری وجااود داشاات. پااس از   =033/0pماااه پااس از زایمااان ) 4قباال از آمااوزش و 

آمااوزش، در گااروه مداخلااه اخااتالف بعااد از  رضااایت از نقااش مااادریحااذف اثاار متغیرهااای مداخلااه گاار،  میااانگین نماارات 

 (.=019/0pآماری معنی داری باگروه کنترل داشت)

ود.  ش برنامه می بدون بارداری با زا نخست  مادری زنان مادری، سبب افزایش رضایت از نقش   نقش برنامه آموزش  : گیری نتیجه

 شود.درمانی، توصیه می –آموزش نقش مادری به تمام مراقبین بهداشتی 

 برنامه رفتار مادری، برنامه آموزشی، بارداری بدون :های کلیدی واژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران-1
پزشتتکی مشتتهد، استتتادیار، مرکزتحقیقات مراقبت مبتنی برشتتواهد،گروه مامایی، دانشتتکده پرستتتاری و مامایی، دانشتتگاه علوم -2

 مشهد، ایران.
 



  

 

 
 

 رضایت جنسی در مردان مصرف کننده ی مواد توهم زا

  *فاطمه محمد باقرپور گلرخی  

fatmhbaqrbwr@gmail.com   
 

:یکی از عوامل اصلی مشکالت زوجین نداشتن رضایت جنسی و وجود مشکالت جنسی است . خانواده یکی از مقدمه یا زمینه 

اجتماعی است در نتیجه رضایت جنسی هر یک از زوجین نقش مهمی در سالمت روان .جسم و حفظ اصلی ترین نهاد های 

اعتماد به نفس آن ها دارد. طبق مطالعات مصرف مواد توهم زا منجر به بروزمشکالت جنسی به ویژه در مردان می شود از این 

 توهم زا طراحی گردیده است .رو مطالعه ای با هدف بررسی رضایت جنسی در مردان مصرف کننده ی مواد 

  موادتوهم زادرپایگاه های  –مقاله با کلید واژه های رضایت جنسی  21: برای انجام این مطالعه ی  مروری روش بررسی

.Google Scholar, PubMed, ISI, Sid     مورد بررسی قرار گرفتند. 2019تا  2008از سال 

: مصرف مواد توهم زا در جوامع امروزی .خصوصا در قشر جوان شیوع باالیی پیدا کرده است. مواد توهم زا می توانند یافته ها 

تمرکزو فعالیت جنسی فرد را تحت تاثیر قرار دهند. غده ی هیپوتاالموس در کنترل رفتار های جنسی نقش دارد.  –احساسات 

گناد ها تاثیر می گذارند. همچنین مصرف این مواد روی تولید  -حور هیپوفیزطبق مطالعات مواد توهم زاروی هیپوتاالموس وم

تستسترون که ارتباط با میل جنسی دارد تاثیرگذار است. مواد توهم زا بسته به میزان و مدت مصرف می توانند موجب اختالالت 

ی انزال شوندو این مشکالت موجب عدم نعوظ درمردان و به مرور زمان موجب کاهش میل جنسی .مشکالت باروری و عدم توانای

      میشوند. مردان جنسی رضایت

: این مواد اگرچه توان افزا هستند و فعالیت جنسی و بدنی فرد را به طور موقت افزایش می دهند اما طبق مطالعات نتیجه گیری 

 نگیرند .موجب کاهش رضایت جنسی در مردان می شوند پس باید تا حد امکان مورد استفاده قرار 

 مردان –مواد توهم زا  –:رضایت جنسی کلمات کلیدی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
دانشجوی کارشناسی مامایی , کمیته تحقیقات دانشجویی ,دانشکده ی مامایی پرستاری , دانشگاه آزاد *

 کرمان , ایران، اسالمی 



  

 

 
  باردار مراکز زنان در زندگی کیفیت با روانی سالمت بین ارتباط

 شهرستان یزد درمانی بهداشتی
 

 زهره شایق ، فاطمه دهقان منگابادی
 

ایفا  جامعه وکارآمدی پویایی درتضمین مهمی ونقش ستا مختلف جوامع سالمت ارزیابی ازمحورهای یکی روانی :سالمتمقدمه

 زنان روانی،اجتماعی جسمی، سالمت ،بارداری دورهرهستند.د جامعه،زنان باردار حساس های ازگروه یکی میان اینرمیکند.د

 جسمی،سالمت اجتماعی درزندگی،سالمت رضایت از درک مشخصی عنوان به زندگی کیفیت.میشود زیادی تغییرات دچاررباردا

 باشد. می روانی فرد وسالمت معاشرت آداب ،خانوادگی،امیدواری و

 بوده شهرستان یزد درمانی بهداشتی مراکز پوشش باردارتحت اززنان نفر 325 ها نمونه مقطعی،  توصیفی مطالعه این در:متد

 ضریب محاسبه از استفاده وبا شد گردآوری سؤالی 36 فرم زندگی وکیفیت عمومی سالمت پرسشنامه از استفاده اند.اطالعات با

 کمتر نیز آماری های آزمون برای معناداری گرفت.سطح قرار وتحلیل تجزیه مورد مجذورکای وآزمون همبستگی اسپیرمن

 .گردید لحاظ05/0از

 عمومی وافسردگی ازسالمت اجتماعی عملکرد در اضطراب،اختالل حیطه 3 با زندگی کیفیت از فیزیکی عملکرد حیطه:نتایج

 سالمت از جسمی شبه عالیم حیطه با تنها زندگی کیفیت از روانی سالمت حیطه (p<0/05).داد نشان دار معنی همبستگی

 اجتماعی عملکرد در اختالل حیطه با زندگی کیفیت از اجتماعی عملکرد درحیطه نهایت داد ودر نشان دار معنی ارتباط عمومی

 p<0/05).شد) مشاهده دار معنی همبستگی عمومی سالمت از

دوران بارداری زمان مطلوبی برای غربالگری وتشاخیص هاای مربوطه دراین خصوص میباشد وبرتمامی کارکناان :گیری نتیجه

ودرماانی واجاب اسات تاا بااماداخالت باه موقاع وراهنمایی های الزم به یاری زنان بارداربشتابند ودرجهت  خادمات بهداشتی

 بکوشندودر این راستاجدیت بیشتری داشته باشند؛زیرا همه این اقدامات درنهایت وبهبود کیفیت زندگی آنان سالمت روان ظحف

 .انجامد باه ارتقای سالمت جامعه می

  سالمت روانی،کیفیت زندگی،زنان باردار:کلمات کلیدی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 ریزمغذی ها و باروری زنان: مطالعه مروری

 * زهرا محبی دهنوی

Zahra.midwife@yahoo.com 

 

 چکیده

 با باروری،نا یعنی آن مقابل نقطه و زوج برای دوباره تولدی آغاز و مثل تولید در موفقیت فرزند، داشتن توانایی یا باروری مقدمه:

 ناخواسته را متعددی های پیامد درمان، قابل غیر گاه و درمان قابل گاه ای پدیده عنوان به همواره ، مثل تولید در اختالل ایجاد

ریزمغذی ها برای فعالیت های آنابولیک و کاتابولیک بدن ضروری هستند در نتیجه میتوانند یک . داد خواهد قرار زوج مقابل در

 عامل موثر بر روی توانایی باروری افراد باشند. لذا این مطالعه با هدف تعیین نقش ریزمغذی ها در باروری زنان انجام شد. 

 ,Web of Science, Google Scholar, ScienceDirect , Scopus, PubMedهای اطالعاتی با بررسی در پایگاه متد:

ProQuest, هایو با استفاده از کلید واژه, fertility, Infertility, Female Infertility, Micronutrients, Vitamin 

A, Vitamin B, Vitamin C(Ascorbic Acid), Vitamin D, Vitamin E, Antioxidants, Folic Acid, Zinc  به

پرداخته شد. مطالعات متعدد به شیوه کمی و کیفی که از لحاظ محتوا با هدف  1990-2020جوی مقاالت در بازه زمانی جست

 مطالعه حاضر قرابت داشتند، انتخاب شد و مورد بررسی قرار گرفتند. 

روی، ید، سلنیوم، فوالت ،  D  ، E  ،C  ،Aنتایج حاصل از مرور مطالعات نشان داد مصرف ریزمغذی ها شامل ویتامین  نتایج:

میتوانند در بهبود پامترهای باروری زنان نقش داشته باشند و کمبود هر کدام از این موارد در زنان نابارور  3و اسیدچرب امگا 

 دیده شده است. 

تغذیه افراد به سمت غذاهای آماده و سبک زندگی به سمت زندگی بدون تحرک پیش رفته است  اینکهبا توجه به  نتیجه گیری:

و درنتیجه عدم تامین نیازهای ضروری بدن برای فعالیتهای اساسی رخ میدهد، به نظر میرسد توصیه به مصرف ریزمغذیها در 

 نه درمان موارد ناباروری شود. زنان میتواند از بسیاری از مشکالت باروری جلوگیری کند و سبب کاهش هزی

 مغذی ها، باروری زنان، ناباروری زنانریز کلیدواژه ها:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، *

 اصفهان، ایران. 
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 بررسی ارتباط امید با موفقیت حاصل از لقاح آزمایشگاهی در زنان نابارور 

 1398مراجعه کننده به مراکز نازایی شهر رشت در سال 

 4، مروارید قصاب شیرازی3، زهرا عطرکار روشن2مهسا سلیمی کیوی، 1 صدیقه پاک سرشت

salimimahsa603@yahoo.com    

 چکیده

باشد و به نظر ترین این عوامل میشناختی زیادی بر روحیات زوجین نابارور دارد که امید از مهمناباروری اثرات روان مقدمه:

 تواند موفقیت حاصل از لقاح آزمایشگاهی را در این افراد تحت تاثیر قرار دهد. رسد میمی

این مطالعه با هدف بررسی ارتباط امید با موفقیت حاصل از لقاح آزمایشگاهی در زنان نابارور مراجعه کننده به مراکز  هدف:

 انجام شد. 1398نازایی شهر رشت در سال 

 نفر از زنان واجد شرایط انجام گرفت. 186گیری تصادفی مقطعی و با استفاده از روش نمونه این مطالعه به صورت روش کار:

معیارهای ورود به مطالعه شامل کاندید انجام لقاح آزمایشگاهی، ناباروری اولیه، نداشتن سابقه ازدواج مجدد، تشخیص قطعی 

های روانی بود. ابزار گردآوری اطالعات در این مطالعه مشتمل بر پرسشنامه دموگرافیک و ناباروری و عدم سابقه ابتال به بیماری

 14-16استفاده شد. میزان موفقیت حاملگی  snyderامه امید به زندگی ور سنجش امید از پرسشنپرسشنامه امید بود. به منظ

جهت تجزیه و تحلیل  به صورت تلفنی پیگیری و نتایج ثبت شد. BHCGپس از انجام تست بارداری  IVFروز پس از انجام 

 تست، کای اسکوئر و مدل رگرسیون لجستیک استفاده شد.های تیها از آزمونداده

(، مردانه %4/41بررسی علت ناباروری نشان داد علت زنانه )سال بود.  24/33±23/6در این مطالعه میانگین سنی افراد نتایج: 

ررسی توزیع فراوانی موفقیت حاصل از لقاح آزمایشگاهی نشان داد که ب( بود. %14( و نامشخص )%7/23(، زنانه و مردانه )21%)

. براساس نتایج این آنالیز  بود 39/51±47/7( نتایج درمان موفقیت آمیز بود. نتایج نشان داد که میانگین  نمره امید %5/35در )

( ولی متغیر =036/0pدار داشت )معنیاز بین متغیرهای دموگرافیک سن با موفقیت حاصل از لقاح آزمایشگاهی ارتباط آماری 

 داری را نشان نداد.یکدام ارتباط آماری معناصلی مورد بررسی در این مطالعه که امید بود با هیچ

اری دهای حاصل از مطالعه حاضر، امید با موفقیت حاصل از لقاح آزمایشگاهی ارتباط آماری معنی: براساس یافتهنتیجه گیری

 نداشت. 

 موفقیت لقاح آزمایشگاهی، IVFید، ناباروری، ام ها:هکلید واژ
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 در دوره بیماری کروناشیردهی نوزاد 
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دارد. به  یادیپنهان ز یایهنوز زوا 19-یدکوو حال،-ینمادر است. با ا یراز نوزادان، ش یاریبس یبرا یهمنبع تغذ ینبهتر مقدمه:

ی نقش شیرده یمانهستند. دوره بعد از زا یژهو یمراقبت ها یازمندمبتال ن یمارانکرونا، ب یماریب یولوژینامشخص بودن ات یلدل

 انجام شد. کرونا یمارینوزاد در دوره ب یردهیش یمطالعه حاضر با هدف بررس بسیار مهمی را در سالمت مادر و نوزاد دار. 

رسی در ژورنال انجام شد. بر 2020تا  2010 یسال ها ینمقاله در ب ینچند  یبر رو یمطالعه به صورت مطالعه مرور روش کار:

واژ  یدبا کل  pubmed, scincedirect, elsiver, proqust , willy, spinger ,google scularو پایگاه های اطالعاتی 

 شدند. یو درجه بند یلتحل یتماتیکبه صورت س یجانجام شد. نتا ویروس کرونا، مراقبت، شیردهی، نوزادانمانند  ییها

 ینانتقال ا نتایج بیان می کند کهبحث دارد.  یهنوز جا 19-یدکوو یوعش یچگونگنتایج مطالعات بیان می کنند که   :نتایج

که  افتدیاتفاق م شود،یم یدتول یمارفرد ب یکه هنگام عطسه و سرفه یزقطراتیر یقاز طر یشترب یگربه فرد د یاز فرد یروسو

 یگرو د 19-یدزنان مبتال به کوو رویبهکه  یمحدود یقاتاست. طبق تحق یتنفس هایپاتوژن یرآنفلونزا و سا یوعمشابه با ش

 شدمادر مشاهده ن یردر ش یروسیو یچگونهکرونا( انجام شد، ه یروسو-حاد )سارس یکرونا، سندرم تنفس یروسو یعفون یماریب

در مراقبت های  .یرخ یا کنندیمنتقل م هییردش یقرا از طر یروسو 19-یدمادران مبتال به کوو یاآ مشخص نیست کهاما هنوز 

دست خود را  یبطر یا یردوشمانند ش یردهیهرگونه لوازم ش یاقبل از لمس نوزاد شیردهی مادر در هنگام شیردهی به نوزاد و 

مادر مبتال وخیم است که اگر حال عمومی  .د(، ماسک بزنکنید-یاستفاده م یاز بطر یا) دهدیم یربه نوزاد ش مادراگر یند. بشو

فرد دیگری به نوزاد شیر دهد که معموال شامل شریک  یاتصمیم به دوشیدن شیر بگیرد نمی تواند به نوزاد خود شیر بدهد می تواند 

برای ن راه تریعالوه، ممکن است تیم پزشکی نیز به شما توصیه کند که این روش امنشود. بهیا یکی از بستگان نزدیک خانواده می

 .ی کودک استتغذیه

طبق نتایج مطالعه، به دلیل پراهمیت بودن شیردهی در سالمت نوزادان متولد شده ، بسیاری از احتیاطات الزم  نتیجه گیری:

 باید رعایت گردد و تحقیقات در این زمینه ادامه یابد.

 نوزادان یردهی،کرونا، مراقبت، ش یروسو واژه های کلیدی:
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The Performance of NGOs in Preventing Drug Abuse and  

Promoting Family Health: A Research Review 

Fatemeh Yahyavi Koochaksaraei1 ,Sahar Roozbahani1 , Monireh Rezaee Moradali1, Moradali  

zareeipoor2 

Fatemeh.Yahyavi@yahoo.com 

 

Introduction: Non-governmental organizations (NGO( are among the institutions of civil 

society And addiction causes many social and family problems. Substance abuse has inhibitory 

effects on growth and development and is a serious threat to the health of family members, 

especially young people and adolescents. Therefore, prevention of substance abuse is one of 

the most important approaches in maintaining the foundation and promoting family health. The 

present review study was conducted to investigate the performance of NGOs in preventing 

drug abuse and promoting family health. 

Methods: In the present review study, articles indexed in Google Scholar, IRAN MEDEX, 

Pubmed, SID and Magiran databases in the period 1996 to 2019 using the keywords of NGO, 

Saman, addiction, drugs, prevention and family Were searched. Out of a total of 56 extracted 

articles, after reviewing the title, abstract and evaluation of Inclusion and exclusion criteria, 

finally 18 articles related to the actions of NGO in the prevention of drug use in Iran in the last 

10 years were reviewed and the results extracted. 

Findings: The results of studies have shown that the most important measures of NGO in 

preventing drug use in the country include holding educational classes for parents, Provide 

community-based training, Finding employment for addicts, Culture building, Financial 

support, specialization, use of local facilitators and neighborhood-oriented counseling sessions 

have been held among families. 

Conclusion: Today, NGOs have an effective role in preventing drug use They are considered 

as a key way to prevent, maintain family health and strengthen its foundation in any country.  

Keywords: NGO, Saman, Drug addiction, Prevention, Family Health. 
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 COVID-19 اپیدمی در ایرانی زنان در زناشویی رضایت کننده بینی پیش عوامل

  2، نسیبه روزبه2، مژده بنایی1اعظم مریدی 

Azammoridi@yahoo.com 

 

 هیجانات. اعالم نموده است جهان سرتاسر در اضطرار وضعیت عامل ششمین را COVID-19 بهداشت جهانی سازمان: مقدمه 

 .باشد داشته زوجین زناشویی بر رضایت منفی تاثیر می تواند  منفی

 زناشویی ترضای کننده بینی پیش عوامل ارزیابی برای آنالین پرسشنامه یک از استفاده با وب بر مبتنی مقطعی مطالعه:  متد 

 به ورود شرایط واجد متاهل زن 317 مطالعه بر روی.شد انجام 2020 ،سال ایران درCOVID-19 اپیدمی در ایرانی زنان در

 دگانکنن شرکت دسترس در اینستاگرام و تلگرام ، اپ واتس مانند اجتماعی های شبکه طریق از انجام شد .پرسشنامه مطالعه

 و تجزیه بود. FSFI زنان جنسی عملکرد ارزیابی و جمعیتی-اجتماعی شامل پرسشنامه اطالعات آوری جمع ابزار. گرفت قرار

 کننده مخدوش متغیرهای کنترل برای P <0.05 با دار معنی متغیرهای کلیه ،. شد انجام 25 نسخه( SPSS) با ها داده تحلیل

 انجام شد. چندگانه خطی رگرسیون مدل با زناشویی رضایت نهایی های بینی پیش تعیین و

 ینیب پیش افسردگی و  عملکرد اجتماعی اختالل ، خوابی بی و اضطراب ، جسمی عالئم ، جنسی رضایت متغیر پنج: نتایج 

 است نسیج ،رضایت کننده بینی پیش عامل بیشترین بودند. مطالعه این در کنندگان شرکت در زناشویی کننده های رضایت

 کننده بینی پیش کمترین. یابد می افزایش درصد 41/2 زناشویی رضایت نمره ، جنسی رضایت نمره افزایش از یک هر که برای

 . نشان داد را زناشویی رضایت جسمی ، عالئم

رضایت زناشویی ، سالمت روانی و عملکرد جنسی زوجین ایرانی تحت تاثیر بحران کرونا قرار  داد نشان نتایج: نتیجه گیری 

 . داشتبیشترین تاثیر بر رضایت زناشویی در بحران کرونا را جنسی  رضایتگرفت. 

   COVID-19رضایت زناشویی ، :  کلید واژه
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Challenges of cervical cancer screening and strategies to promote  

it in countries with limited resources 
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Abstract 

Introduction: Cervical carcinoma is one of the health problems in the world. In developing 

countries where health care is limited, cervical cancer is the second leading cause of cancer 

mortality in women. Cervical cancer is considered preventable due to the possibility of 

cytological screening of the cervix, but despite the provision of screening programs by the 

World Health Organization, in countries with limited resources, the implementation and 

implementation of this program has challenges, so challenges are needed. The cervical cancer 

screening program should be reviewed and this study was conducted as a review with the aim 

of the challenges of cervical cancer screening and its promotion strategies in countries with 

limited resources. 

Methods: This study was performed as a review and library search in the database of Pbmed, 

google scholar, Sid, Scopus, clinical key, proquest in the period 1990 to 2020. 

Results: The results showed that the prevalence of HPV and cervical cancer is increasing in 

countries with limited resources and challenges such as low participation of women in cervical 

cancer screening for reasons such as lack of a community-based approach in diagnosing and 

treating cervical cancer, misconceptions and issues. Socio-cultural, lack of awareness and fear 

of incurable disease and diagnosis of cervical cancer in advanced stages of the disease. Use 

strategies such as an organized screening program and the use of community-based approaches, 

raising community awareness, improving service quality, training service providers, 

emphasizing HPV testing in high-risk individuals, and using methods such as self-sampling. 

Conclusion: Due to the limited resources and challenges that exist in cervical cancer screening, 

the challenges of cervical cancer prevention and screening should be identified and based on 

the available resources, these challenges should be addressed. 

Keywords: Screening, Cervical Cancer, Challenges, Solutions 
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 مروری بر تاثیر کرونا ویروس بر پیامدهای بارداری

 3بیگیزهرا ، 2، نازنین کلیمی ارلی*1سعیده داعی 
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که از دسته ی کرونا ویروس هاست، نگران کننده است. زیرا، ابتال به تایپ  19ابتالی مادران باردار به ویروس کووئید مقدمه :

های دیگر این ویروس دربارداری، با پیامد های نامطلوبی همراه بوده اند. کاهش سیستم ایمنی در بارداری، منجر به آسیب پذیرتر 

شده و عالئم ناشی از آن میتواند از بدون عالمت تا مرگ باشد.  19های ویروسی از جمله کوئیدشدن مادر باردار در برابر عفونت 

 نجام گرفته است.این مطالعه با هدف بررسی تاثیر کروناویروس بر پیامدهای بارداری ا

  Google scholar, Pubmed, Scopusاین مقاله مروری با استناد بر پایگاه های تحقیقاتی علوم پزشکی، نظیر  روش کار: 

 .   انجام گرفته است 2020تا  2019و با بررسی هشت مقاله از سال    

یافته ها حاکی از آن است که سندروم زجر تنفسی ناشی از ویروس کرونا بر خانم های باردار، باعث عوارضی مانند: یافته ها : 

ی نسبت اکتریایی ثانویه و  نیاز به تهویه مکانیکی بیشترانعقاد منتشره داخل عروقی، نارسایی کلیه، سپسیس، عفونت پنومونی ب

هفته به  24به زنان غیر حامله شده بود. همچنین، در صورت عفونت در سه ماهه اول، احتمال سقط خودبه خودی و در صورت 

ر سه ماهه سوم رخ (، نشان داد که اگر عفونت د2020بعد نیز، احتمال زایمان زودرس بیشتر بود. نتیجه ی مطالعه ای در چین)

دهد، احتمال تاکی کاردی جنینی و دیسترس جنینی وجود دارد. اما تاثیر این ویروس بر سقط های سه ماه اول و مرده زایی 

 نامشخص بود. 

نتایج نشان میدهند که هنوز شواهدی مبتنی بر وجود خطر بالقوه برای انتقال عمودی داخل رحمی این ویروس نتیجه گیری: 

د. همچنین، مطالعات انجام شده، مربوط به افراد مبتال شده میباشد و این مطالعات نتیجه ی واضحی را درباره ی وجود ندار

پیامدهای بالینی مادری و نوزادی نمیدهند. در نتیجه، باید اطالعات کامل درباره ی همه ی حاملگی های مبتال جمع آوری شده 

 و در دسترس قرار گیرد.

 ری، کرونا ویروس، زایمان، زنان باردارباردا واژگان کلیدی:
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Relationship between emotional intelligence and demographic  

variables in midwives working in educational hospital in Ahvaz 
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Abstract 

Background: Nowadays, more attention is paid to emotional intelligence as an important 

factor influencing different aspects of human's life such as occupation and social environment. 

Due to the important role of emotional intelligence, this research has been conducted with the 

goal of determining the emotional intelligence level and its relationship with demographic 

variables among midwives working in hospital in Ahvaz, 2015. 

Methods: In this cross-sectional study, we have implemented emotional intelligence test (Bar- 

on) for 300 midwives working in educational hospital in Ahvaz in 2015. Hospitals were 

selected randomly by cluster sampling and the persons were selected convenience. Data were 

analyzed by descriptive statistics and chi-square test using SPSS software (version 16). 

Results: From among all the demographic variables, only the level of education and married 

status showed a significant correlation with emotional intelligence. 

Conclusion: The results showed that some of demographic variables have an impact on EI. 

Keywords: Emotional intelligence, Bar- on, Demographic variables 
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 ک در دختران دانش آموز دبیرستانیبررسی عوامل مرتبط با سن منار

 * زهرا محبی دهنوی
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متوسط  طور به. شود می گفته بلوغ باروری توانایی و ثانویه صفات جنسی بروز قدی، سریع رشد تغییرات مجموعه بهمقدمه: 

 اگرچهنیاز دارد.  سالیک تا پنج  زمانی دوره به منارک است، آدرناک و پستان، تکامل  رشد، تشدید شامل که بلوغ توالی

 تغذیه عمومی سالمت نور، با جغرافیایی، تماس محل مانند دیگری عوامل ظاهراً ژنتیک است، بلوغ زمان بندی در شاخص اصلی

به این منظور مطالعه حاضر به منظور تعیین عوامل  .گذارند تاثیر می بلوغ پیشرفت سرعت و شروع زمان نیز بر روانی عوامل و

 مرتبط با سن منارک انجام شد.

-98دانش آموز دبیرستانی در اصفهان در سال تحصیلی  150مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی بود که بر روی  متد:

انجام شد. نمونه گیری به روش تصادفی آسان انجام شد. پرسش نامه مورد استفاده در این پژوهش شامل مشخصات فردی،  97

متریک بود. در انتها اطالعات به دست آمده جمع آوری و توسط نرم افزار خانوادگی و اجتماعی و اقتصادی و شاخص های آنتروپو

SPSS  تجزیه و تحلیل شد. 22نسخه 

 0/72±13/2نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد میانگین سنی منارک دختران دانش آموز شرکت کننده در مطالعه  نتایج:

بود. از بین عوامل مورد بررسی شلخص توده بدنی، تعداد خواهر و برادر، سن منارک مادر، وضعیت اجتماعی و اقتصادی ارتباط 

 (p˂0/05)معناداری با شروع سن منارک داشت.

زندگی و  در آن تاثیر منارک و سن از معلمین و والدین آگاهی جهت الزم های آموزشطبق نتایج به دست آمده،  نتیجه گیری:

 آمدن پایین بارداری، بودن خطر پر نتیجه در و هنگام زود های بارداری افزایش احتمال از جمله ایجاد ازدواجهای زودهنگام

 .رسد می نظر به ضروری جنسی، فعالیت سن

 منارک، بلوغ، دختران نوجوان کلیدواژه ها:
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 بررسی ارتباط عملکرد جنسی زنان با نوع زایمان و پروالپس اعضاء لگن

 درمانی و درمانگاه های زنان  دولتي مشهد  -در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی 
 1397- 1398 در سال

 5، احسان مظلومی4، ملیحه عافیت3آذین نیازی، 2، مریم مرادی*1فاطمه محمدزاده

moradim@mums.ac.ir 
 

 پروالپس  عوامل بسیاری باشد. متاثر از تواندیم آنو اختالالت  باشدیزنان م یاز زندگ یبخش مهم یعملکرد جنسمقدمه  :

رد رابطه نوع زایمان با عملک. گذاردیم زنان یجنس عملکردو بر  یزندگ تیفیبر ک یآور انیز راتیتاثمی تواند  ،یلگن یاعضا

جنسی زنان پس از زایمان یکی از دالیل چالش برانگیز تمایل زنان به سمت زایمان سزارین در چند دهه اخیر بوده است و 

الپس پروعملکرد جنسی با نوع زایمان و ارتباط  نییمطالعه با هدف تع نیلذا ا مطالعات در این زمینه نتایج متناقضی دارند. 

 انجام شد. در زنان یلگن یاعضا

 یو درمانگاه ها درمانی – یزن مراجعه کننده به مراکز بهداشت 250 یبر رو یهمبستگ -یفیمطالعه به صورت توص نیامتد :

و ابزار بوده  یو خوشه ا یطبقه ا ،یچند مرحله ا یریروش نمونه گ انجام شد. 13981397-در سال  شهر مشهد، یزنان دولت

 لگن و همچنین شدت و یپروالپس ارگانها نییجهت تعو فرم معاینه زنان  یو شاخص عملکرد جنس کیدموگرافپرسشنامه آن 

 بیضربا استفاده از  SPSS16شده با استفاده از نرم افزار   یاطالعات جمع آوربوده است.  POP- Q ستمینوع آن بر اساس س

 فتند. و تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گر رمنیاسپ یهمبستگ

(،  ارگاسم P=08/0(، رطوبت جنسی )P=19/0نتایج نشان داد تفاوت میانگین نمره عملکرد جنسی در ابعاد میل جنسی )نتایج : 

( در دو گروه زایمان طیبعی و سزارین معنادار نبوده، اما تفاوت  P=06/0( و رضایت جنسی ) P=08/0(، درد جنسی ) 13/0)

( در دو  P=002/0(و هچنین نمره کل عملکرد جنسی ) P <001/0عد برانگیختگی جنسی )میانگین نمره عملکرد جنسی در ب

گروه زایمان طبیعی و سزارین دارای تفاوت معنادار می باشد. در رابطه با ارتباط میان عملکرد جنسی با پروالپس اعضای لگن 

( نتایج معنادار نبوده اما در رابطه  =06/0pنمره کل عملکرد جنسی در ارتباط با آنتروسل ) نتایج این مطالعه نشان داد

 ( معنادار گزارش شده است. >001/0pبا پروالپس رحم، سیستوسل و رکتوسل )
بر اساس یافته های این مطالعه نوع زایمان و پروالپس اعضای لگن با عملکرد جنسی زنان ارتباط دارد و مداخالت نتیجه گیری : 

در این دو زمینه می تواند سبب بهبود عملکرد جنسی در زنان گردد. از طرفی با توجه به اینکه عملکرد جنسی متاثر از عوامل 

 بیشتر نیاز به پژوهش های بیشتر در این حوزه می باشد. متعدد جسمی و روانی می باشد لذا جهت شواهد 

 عملکرد جنسی، پروالپس، زایمان طبیعی، زایمان سزارین  : کلمات کلیدی

 

 

 

 

 کارشناسی ارشد مامایی، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد.-1
( MohammadZF3@mums.ac.ir) 
دکتری تخصصی بهداشت باروری و استادیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم -2

  )نویسنده مسئول(پزشکی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد. 
 علوم پزشکی مشهد کارشناسی ارشد مامایی، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه-3
 استادیار گروه زنان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد-4
 دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه، مشهد، ایران.مربي اپيدميولوژي، -5
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 مراقبت از نوزاد در دوره بیماری کرونا

 4، منصوره تکاپو3، پروانه عزیز محمدی2*، دکتر فاطمه سمیعی1مهری کلهر

mkalhor20@gmail.com 

 

. به دلیل نامشخص بودن اتیولوژی بیماری هستند یریدهمجموعه کروناو یرو ز هایروساز و یخانواده بزرگ هایروسکروناو مقدمه:

کرونا، بیماران مبتال نیازمند مراقبت های ویژه هستند. دوره بعد از زایمان و نوزادی دوره مهمی از زندگی مادر و نوزاد است.  

 کروناانجام شد. یماریمراقبت از نوزاد در دوره ب یمطالعه حاضر با هدف بررس

انجام شد. بررسی در ژورنال  2020تا  2010مطالعه مروری بر روی  چندین مقاله در بین سال های مطالعه به صورت  کار: روش

با کلید واژ   pubmed, scincedirect, elsiver, proqust , willy, spinger ,google scularو پایگاه های اطالعاتی 

 هایی مانند ویروس کرونا، مراقبت، نوزادان انجام شد. نتایج به صورت سیتماتیک تحلیل و درجه بندی شدند.

گیرد یا خیر. گزارش شده است در معرض خطر قرار می 19-جنین مادر مبتال به کوویدمشخص نیست فعال در مورد نوزاد،  نتایج:

شده بودند، با مشکالتی )نظیر زایمان زودرس( هنگام بارداری  19-نوزادان که مادرانشان هنگام بارداری دچار کوویدتعدادی از 

 یمانپس از زا ددار یمتصممادر باردار اگر  .رو شدند اما مشخص نیست این نتایج به عفونت مادر ربط داشته یا خیریا زایمان روبه

 مراهه به دهند. مادر یحتوضیش کار را برا ینا یخطرات احتمال نی ارائه دهنده خدمت بایدپرسنل بالی ید،از کودک مراقبت کن

 ایکه گهواره یگیردبسته داخل اتاق قرار م یمحفظه یک. کودک در شوندیم یزولها ییاتاق شامل حمام و دستشو یک در نوزاد

برای محافظت از نوزاد،  .ینیدمحفظه بب یننوزاد را از داخل ا تواندیم مادر. داردیاست و کودک را گرم نگه م یکاز جنس پالست

ستان دمادر باید قبل و بعد از تماس با کودک، بپوشد و  روپوش آستین بلند و ماسک جراحیقبل از بیرون آوردن نوزاد مادر باید 

، عالئم مادرتماس نوزاد با  ینروز پس از آخر 14دست کم . همچنین خود را مرتب و صحیح با آب و صابون یا پد الکلی بشوید

د تعدا .یردقرار بگ یشتحت آزما یداز خود نشان دهد، با یماری. اگر نوزاد هرگونه عالمت بگیردعفونت در او تحت نظارت قرار 

 مامتهمچنین . ندحق مالقات داشته باش والدینموارد، ممکن است تنها  یبرخ . درشودیوشزد مگ نوزاد و مادر کنندگان مالقات

 بپوشند. یمنیا هایلباس یدکنندگان بامالقات

با توجه به نتایج مطالعه باید در مراقبت های بعد از زایمان و نوزاد توجه بیشتری به نوزادان متولد شده از مادران  نتیجه گیری:

 مبتال به کرونا شود.

 کرونا، مراقبت، نوزادان یروسو واژه های کلیدی:

 
 
 
 

 
 
 

 
دانشجوی دکتری بهداشت باروری دانشگاه تربیت مدرس، بیمارستان کوثر،  دانشگاه علوم پزشکی -1*

 قزوین. قزوین، ایران.  
 متخصص پاتولوژی، دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.  -2
 کارشناس پرستاری، بیمارستان کوثر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین-3
 مل، بیمارستان کوثر، دانشگاه علوم پزشکی قزوینکارشناس اتاق ع -4



  

 

 

 عوامل مؤثر بر عملکرد جنسی زنان در یائسگی : یک مطالعه مروری

 *2، مرضیه گلی1دکتر صغری خانی

mgoli7098@gmail.com 

با افزایش سن تغییراتی در عملکرد جنسی زنان ایجاد می شود. هدف از این مطالعه، مروری بر عوامل مؤثر بر عملکرد  مقدمه:

   جنسی زنان در یائسگی می باشد. 

و   Sexual  function ,Menopauseدر مطالعه مروری حاضر، جستجوی اطالعات با استفاده از کلمات کلیدی  روش کار:

، Scientific information databaseو پایگاه های اطالعاتی   Google scholarمعادل فارسی آن ها در موتور جستجوی

PubMed ،Scopus ،Cochrane Library  ،Science Direct،   Web Of  Science   2020تا  2010از سال های 

 د. انجام شد. سپس مقاالتی که دارای متن کامل بودند بررسی شدن

عاطفی و اجتماعی بر عملکرد جنسی زنان یائسه مؤثر -نتایج نشان داد که عوامل متعددی از جمله عوامل جسمی، روانی نتایج:

هستند. حیطه های تأثیرگذار در بعد جسمی شامل )سن فرد و همسر، تغییرات هورمونی، طول مدت یائسگی، نوع یائسگی، 

مسر، شدت نشانه های عالئم یائسگی، فعالیتهای فیزیکی، سابقه مامایی و وضعیت بیماری های طبی مزمن، مشکالت جنسی در ه

عاطفی شامل )اضطراب و افسردگی، شدت نشانه های خلقی و روانی یائسگی، احساسات نسبت به -بهداشتی(، در بعد روانی

بعد اجتماعی شامل )تحصیالت  همسر، میزان اعتماد به نفس و عزت نفس، تصویر از بدن، میزان احساس جذابیت جنسی( و در

فرد و همسرش، شغل، طول مدت زندگی زناشویی، تعداد مقاربت، کیفیت روابط با همسر، وفاداری همسر، وضعیت اجتماعی و 

اقتصادی، مسائل فرهنگی، اعتقادات مذهبی، میزان آگاهی از مسائل جنسی، شیوه زندگی، میزان فعالیت جنسی قبل از یائسگی، 

اقبت های بهداشتی، انتظارات موجود در اجتماع و نگرش نسبت به افراد مسن، سابقه طالق یا مرگ همسر قبلی، دسترسی به مر

  مصرف سیگار و الکل( می باشد.

از آنجایی که عوامل متعددی عملکرد جنسی زنان یائسه را تحت تأثیر قرار می دهد، لذا نیازمند شناخت بهتر و  نتیجه گیری:

 بیشتر این عوامل به منظور بهبود عملکرد جنسی زنان یائسه هستیم.

 عملکرد جنسی، یائسگی واژگان کلیدی:
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 مروری بر مداخالت در تعارضات زناشویی

 3فاطمه پوربرار ،2 زینب حمزه گردشی ، 1 زهره شاه حسینی

Purbarar.fatemeh@gmail.com 

 

 یها یاز آنها حداقل گزارش دهد. از تعارضات و آشفتگ یکیاست که  نیزوج نیعدم توافق مداوم ب ینوعیی تعارض زناشومقدمه:

 شیافزا را یو خودکش یو افسردگ یرفتار،یشناخت،یاز جمله اختالل جسمان ،یروان پزشک یشانس ابتال به اختالل ها ییزناشو

 دهد. یم

در  یها گاهیدر پا یسیو انگل یمرحله و با مرور منابع منتشر شده به زبان فارس 5در  نگیاسکوپ یمطالعه مرور نیاروش کار:

 یارهایمقاله مرتبط با هدف و با توجه به مع 28مقاله جستجو شده 347انیانجام شد.از م 2020تا  2000 یسالها نیدسترس و ب

 شدند. یورود،طبقه بند

آموزش )توان در چهار طبقه آموزش ها یانجام شده است و م یو جنس ییتعارضات زناشو نهیدر زم یاریمداخالت بس نتایج:

بر  یمبتن ،یمشاوره جنس)،مشاورهمطالعه مداخله ایی(9 ،آ مهارت هاتیمعنو ،یخود دلسوز ،یجانیه تیامن ،یو خانوادگ یزوج

 یدرمان ی،مداخالت رفتارمطالعه مداخله ایی( 6یی و مشاوره زناشو ییارتباط محاوره ا لیتحل وهی،مشاوره به شHIV یریشگیپ

ی ،خانواده و زوج درمان ;یالتید،یزوج یاحساسات،رفتار درمانر ،مداخله بر یهن و بدن ،درمان متمرکز ب یرفتار یشناخت)

 کرد. یبند میتقس مطالعه مداخله ایی( 1یگروهی)روان درمانمطالعه مداخله ایی(و 12

 بندای یدست م یزن و شوهر و فرزندان به سالمت روان دآرام و به دور از تعارضات باش یطیمحخانواده اگر :یریگ جهیبحث و نت

که در مطالعات  یوجود دارد از مداخالت ییکه تعارضات زناشو ییشود در خانواده ها یم هیشود. توص یآنان م ییو موجب شکوفا

 با توجه به فرهنگ و شرایط جامعه استفاده شود. شده اند دییتا

 یو جنس ییتعارضات زناشو،یمداخالت روانشناخت:واژگان کلیدی
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Introduction: Late-born children are twice as likely to develop clinical attention deficit 

hyperactivity disorder. In prolonged or post-term pregnancies, the gestation period is longer 

than 1 week or 2 days from the first day of the last menstruation. Placental embryogenic factors 

are effective in causing postnatal pregnancy of anencephaly, hypoplasia and placental X-linked 

deficiency. Its prevalence in the world is estimated at 7%. One of the post-pregnancy 

complications of attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD), which is a developmental 

behavior disorder, has been reported. Usually the child is unable to focus on a subject, learning 

is slow, and the child is slow to learn. Abnormal physical activity is characterized by attention 

deficit hyperactivity disorder, impulsive behaviors, or a combination of these: Attention deficit 

hyperactivity disorder (ADHD) is the most common behavioral disorder in childhood and 

adolescence, with approximately 1 to 5 children Before they are seven years old, most 

commonly in elementary school for the child It occurs during adolescence and improves with 

age as many patients recover, but it is unlikely to improve before twelve, but between the ages 

of twelve and twenty, the majority of those with AD will recover. Persons with ADHD do not 

have symptoms of sedentary activity, but are more restless, acting impulsively, and exhibiting 

attention and focus disorder. Patients with ADHD usually have high activity. Symptoms 

include: And restless feet, often b They play with their hands and move them. Hyperactive 

children generally cannot sit for long periods of time and must move. 

Method: This review study searched for authoritative books and databases such as Scopus, 

Elsevier, PubMed, Science Direct, Google Scholar, Medlib, Mag Iran in 2010 to 2019 with 

keywords such as late delivery, underactivity - hyperactivity and post term pregnancy. Done. 

The results were analyzed in summary. 

Findings:Overall, postmortem syndrome, placental dysfunction, fetal distress, 

oligohydramnios and fetal growth restriction are complications of post-term pregnancy. 

Normally, at the end of pregnancy, calcium is gradually deposited in the vessel wall and 

proteins reach the placenta. As a result, placental blood flow decreases and placental failure 

occurs. In this case, the fetus is also at risk after postpartum pregnancy, a decrease in relative 

oxygen pressure, a decrease in fetal oxygenation and an increase in erythropoietin, all of which 

can affect the baby and lead to an overactive disorder in childhood. Therefore, once diagnosed 

as a post-term pregnancy, we should terminate the pregnancy with methods such as induction 

of oxytocin, strepping, and amniotomy to avoid these complications. Attention deficit 

hyperactivity disorder has three main symptoms: 1. Symptoms for the disorder 2. Attention 

deficit or hyperactivity disorder 3. Immediate motivational behaviors performed without prior 

thought. The child's behavior is usually accompanied by irritability, inattention, and sudden 

behaviors. These behaviors, such as half-time work, lack of mental effort to perform tasks, 

activity and physical activity, even when not playing games, are the consequence of losing 

personal belongings, lack of focus, and high accuracy in doing things.  
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During school, we may have learning disorders, especially reading and writing disorders. The 

treatment can be either psychotherapy or medication alone or a combination of medication and 

psychotherapy. Drug therapy is based on Ritalin. Non-pharmacological treatments for this 

disease include occupational therapy, speech therapy, cognitive behavioral therapy, family 

therapy and school intervention, child play (therapeutic play), special cognitive and behavioral 

skills training such as taking turns, listening to others talk, observing the rules of the game. 

Conclusion:The results of our studies showed that there is a relationship between postpartum 

pregnancy and attention deficit hyperactivity disorder in the child and postpartum pregnancy 

can cause hyperactivity in the child as attention deficit hyperactivity disorder imposes 

psychological burden. High costs on parents, learning disabilities in children, drug treatment 

complications in children, high medical costs, so prevention of late delivery and understanding 

of the factors contributing to the prevention of complications and injuries can be important and 

can have an economic and economic burden. It reduced the psychological burden on family 

and society. 

Keyword:Post-term pregnancy, Attention deficit hyperactivity disorder, Child 
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 اروری موثر بر مرگ مادران باردارچالش های سالمت ب

 4جوانمردی   ،  زهرا 3  الهام ادیب مقدم،  2  اشرف کاظمی،    1مرجان بیگی 
 beigi@nm.mui.ac.ir 

 

گذاران و مجریان سالمت را نگران از افزایش مرگ مادران باردار نموده است.  رویکردهای جدید سالمت باروری، سیاستمقدمه: 

 شده است.چالش های سالمت باروری موثر بر مرگ مادران باردار طراحی این مطالعه با هدف تبیین 

ها مصاحبه ساختار انجام شد. ابزار جمع آوری داده 2020پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد کیفی در سال مواد و روش ها: 

کننده مجری سالمت از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با روش هدفمند و با حداکثر تنوع، به عنوان مشارکت 28نیافته بود. 

 همزمان با جمع آوری آنها با استفاده از روش آنالیز محتوای کیفی )روش گرانهایم( انجام گرفت.انتخاب شدند. آنالیز دادها 

ضعف زیر طبقه قرار گرفتند.  16طبقه اصلی و  3کد پاالیش شده استخراج گردید که این کدها در  149از تحلیل داده ها نتایج: 

عبیر از سیاست های جمعیتی، ضعف ایجاد توانمندی در زنان، ضعف اجرای برنامه های خدمات باروری سالم با زیر طبقات )سوء ت

مدیریتی در اجرای برنامه های فاصله گذاری، تضیع حقوق سالمت(، نواقص اجرایی خدمات بهداشتی و مراقبتی با زیر طبقات 

ار شدن ها، نگرانی از بارد)نقص کمی و کیفی پروتکل مراقبت دوران بارداری، نقصان شدن مداخالت به دلیل نارسایی در پروتکل 

زنان نابارور مسن، دریافت نابرابر خدمات( و شکست در اجرای مراقبت های بیمارستانی با زیر طبقات )زیر ساخت های دور از 

استاندارد، ضعف کار تیمی، بی توجهی کارکنان فنی به اصول پایه ای پذیرش، دشواری در اجرای فرایندهای علمی، دشواری در 

ی اجرایی، تطابق برخی فرایندهای درمانی با استانداردها بدون تامین زیر ساخت، اختالل در فرایند علمی رزیدنت ها(، فرایندها

 یافته های این مطالعه بودند.

بر اساس تجارب مجریان سالمت، خدمات سالمت باروری در کلیه ابعاد اعم از قبل، حین و پس از بارداری، دارای نتیجه گیری: 

. لذا بر اصالح این ساختار بر اساس نتایج این تحقیق، توصیه می گردد. این امر میتواند رخداد مکرر مرگ های مادری چالش است

 را کاهش دهد.

 مرگ مادر، سالمت باروری، بارداری، چالش، سیاست گذارانواژگان کلیدی: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهانعضو هیئت علمی گروه مامایی و بهداشت باروری دانشکده -1
 عضو هیئت علمی گروه مامایی و بهداشت باروری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-2
 دانشجوی تخصصی بهداشت باروری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-3
 اونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهانرئیس اداره مامایی و سالمت مادران مع-4



  

 

 

 از خدمات و امکانات  بررسی رضایت مندی زنان پس از زایمان
 شهرکرد بیمارستان هاجر زایشگاه

 2، محبوبه والیانی1مرضیه رییسی 

mrz.reisi@gmail.com                                 

 

 چکیده:

عبارت است از ارزیابی بیمار از مراقبت های سالمتی که دریافت می کند. یافتن جنبه هایی از خدمات که     رضایت بیمار  مقدمه:

سعی در برطرف نمودن آنها، می تواند مؤثرترین وکم هزینه ترین راه افزایش کیفیت ارائه      شود و  ضایتی بیماران می  موجب نار

شهرکرد   بیمارستان هاجر زایشگاه   مراجعه کننده به از این مطالعه تعیین رضایت مندی زنان باردار خدمات باشد بنابراین هدف  

 بود.

نفر به روش نمونه گیری 266تحلیلی بودکه بر اساس فرمول حجم نمونه   -پژوهش حاضر یک مطالعه ی توصیفی روش بررسی:

خودساخته پایا و روا شده انجام شد و رضایت مندی زنان       آسان وارد مطالعه شدند. جمع آوری اطالعات ازطریق پرسشنامه ی    

 16spssاز عوامل)مدیریتی، انسااانی، ساااختمانی، دموگرافیک( ساانجیده شااد. اطالعات با اسااتفاده از نرم افزار
و آمار توصاایفی  

 .تحلیلی و آزمون های اسپیرمن و پیرسون تجزیه تحلیل شد

شدند   280درکل  :نتایج سن افراد نفر وارد مطالعه  شتری از مادران )  بود،  7/26±48/4میانگین  صد بی صیالت در   %6/43در ( تح

، از خدمات  41/64±55/9مقطع دیپلم داشتند و اکثریت خانه دار بودند. میانگین نمره رضایتمندی مادران از خدمات مدیریتی   

رضایتمندی افراد در حد متوسط به باال بود.    بود و  78/56±15/9و از امکانات و تجهیزات ساختمانی بریب  81/55±68/5انسانی 

 بین متغییر های دموگرافیک و میزان رضایتمندی ارتباط معنی داری یافت نشد.

نتایج حاکی از آن بود که رضایتمندی افراد از خدمات انسانی در سطح پایین تری می باشد شاید حجم کاری زیاد  نتیجه گیری:

 ارائه خدمات با کیفیت باالتر شده است و الزم است در این زمینه تدابیری اتخای شود. پرسنل بخش، سبب کاهش تمرکز آنها در

 رضایت مندی، زنان باردار، زایشگاه، بیمارستان :واژه های کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم دانشجوی دکتری بهداشت باروری، -1
 اصفهان، اصفهان، ایرانپزشکی 

عضو هییت علمی گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی -2
 اصفهان، اصفهان، ایران
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 تسکینی پری ناتال در موارد تشخیص ناهنجاری جنین : یک مطالعه کیفی  مراقبت

Ziba Raisi Dehkordi 1,  Shahnaz Kohan2  ,  Maryam Rassouli 3 ,  Elahe Zarean 4,  

Azadeh malekian5 

ziba758@gmail.com 

 

روانی حاد در والدین و چالش های تصمیم گیری به تجربه تشخیص ناهنجاری های جنین پیش  از تولد منجر به فشار  :مقدمه

ادامه یا ختم بارداری می گردد.  ادامه بارداری با تشخیص ناهنجاری جنین به صورت جبری به دلیل محدودیت سن قانونی 

زایمان و  زمان  به ابهامات در مورد بارداری، بارداری جهت ختم بارداری ، یا اختیاری به دالیل اخالقی، فرهنگی و اعتقادی  منجر

انجام  نیجن یناهنجار صیناتال در موارد تشخ یپر ینیمراقبت  تسکبا هدف  زنده ماندن نوزاد می گردند. مطالعه ترکیبی حاضر

 شد.

نیازهای مراقبت  به منظور شناسایی .گرفت صورت مرحله کمی درچهار –کیفی  مطالعه حاضر با رویکرد ترکیبی :پژوهش روش

نفر  44در این مرحله  انجام شد. در مرحله اول، با رویکرد کیفی مطالعه ،در موارد تشخیص ناهنجاری جنین  تسکینی پری ناتال

از مادران و اعضای خانواده، ارائه دهندگان خدمت و سیاستگزاران سالمت مادران، نوزادان و مراقبت تسکینی  به صورت مبتنی 

 محتوای تحلیل نیمه ساختار یافته و با انفرادی مصاحبه های آنها طی گاهدید از نیازهای مرتبط بر هدف وارد مطالعه شدند.

مرحله دوم راهکارها و  نیازهای مراقبت تسکینی پری ناتال در موارد مواجهه با ناهنجاری جنین/نوزاد   .گردید استخراج مرسوم،

  مرور متون مطالعات موجود مورد بررسی قرار گرفت، طی

 یمواجهه با ناهنجار یچالش ها شامل که اصلی گردید طبقه شکل گیری هفت به منجر کیفی، های داده : تحلیلیافته ها

 یدر ناهنجار نیوالد یمراقبت معنو یازهاین،  (یو اجتماع ی)فرهنگیتیحما یازهاینی، و آموزش یاطالعات یازهاین، /نوزادنیجن

به  ازین و  خانواده یمال یآسودگ نیبه تام ازین ، و تولد نوزاد ناهنجار یشده از باردار یزیبه مراقبت برنامه ر ازین،   /نوزادنیجن

  .بودی ناهنجار صیارائه خدمات جامع به دنبال تشخ

 آن، تبع به و والدین با ناهنجاری های جنین/نوزاد مواجه می شوند  که شرایطی در ویژه به تسکینی، مراقبت : ارایهنتیجه گیری

 رنامهب شود و اجرای تلقی می سالمت نظام اصلی های ضرورت از یکی باشد، داشته وجود حمایتی تخصصی های مراقبت به نیاز

 . باشد می شده درک نیازی ایران، در تسکینی پری ناتال  مراقبت های

 ناهنجاری نوزاد-نیجن یناهنجار -ناتال یپر -ینیمراقبت  تسک :ها واژه کلید

 

 

 

 

 

1-Student Research Center, Faculty of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, 

Iran. 

2- Associated professor, Nursing and Midwifery Care Research Center,Faculty of Nursing and Midwifery, Isfahan 

University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. (Corresponding( 

3-Associate professor School of Nursing & Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, 

Iran. 

4- Department of Obstetrics and Gynecology, Fetal Medicine Unit, Isfahan University of Medical Sciences, 

Isfahan, Iran.  ) zarean@med.mui.ac.ir    (  

5- Psychosomatic Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zarean%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31801467
mailto:zarean@med.mui.ac.ir
mailto:zarean@med.mui.ac.ir


  

 

 
 بررسی عوامل  مرتبط  با  محدودیت  رشد  داخل  رحمی جنین

 *خاطره السادات قریشیان

khghoreishian@yahoo.com 

 

 هستند. زایمان حین عوارض و میر و مرگ کننده تعیین عواملاز زودرس زایمان و جنین رحمی داخل رشد محدودیتمقدمه: 

 نوزاد لدتو از پیشگیری  جنین، وزن  کاهش بر موثر عوامل زودهنگام درمان مانند عواملی به بستگی ناتوانی و میر و مرگ کاهش

 تمحدودی با مرتبط عوامل برخی کردن مشخص مطالعه این از هدف .دارد تولد از قبل تشخیص و طبیعی مقدار از کمتر وزن با

 باشد. می یزد صدوقی شهید دربیمارستان 1398 سال اول ماهه شش در جنین رشد

تحلیلی است. به منظور جمع آوری داده ها  گروهی از زنان  باردار بستری در  -مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی: روش کار

زن باردار  24مورد بررسی قرار گرفتند که شامل 1398بخش زایمان بیمارستان شهید صدوقی یزد در شش ماهه نخست سال  

 تجزیه  و تحلیل داده ها از نرم مبتال به محدودیت رشد جنین طبق سونوگرافی انجام شده طی یک هفته اخیر بودند. به منظور

 استفاده شده است.  spssافزار 

مبتال به پره اکالمپسی بوده،   %56نفره زنان باردارمبتال به محدودیت رشد جنین،  24نتایج نشان می دهد که در گروه نتایج: 

طبیعی بوده و مادر باردار افزایش وزن توده بدنی مادر باردار در ابتدای بارداری کمتر از حد  %10دوقلویی و سه قلویی،   24%

 .علت مشخصی یافت نشد %5و  مادر باردار معتاد %5، مناسب دردوران بارداری را نداشته است

کنترل دقیق مادران بارداراز ابتدای بارداری، بکارگیری روش های تشخیصی زودهنگام و مناسب درمواقعی که خطر  نتیجه گیری:

خل رحمی مطرح است و استفاده از اقدامات درمانی برای بلوغ ریه جنین و تصمیم گیری برای هیپوکسی و اسیدوز و مرگ دا

 ختم بارداری براساس سن جنین می تواند پیامدهای پریناتال را بهبود بخشد.

 حاملگی، محدودیت رشد داخل رحمی کلیدی: وازه های
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صدوقی یزددانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید *
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 نیازهای حمایتی زنان با تجربه ختم بارداری به علت ناهنجاری جنین: یک مطالعه کیفی

 3، مسعود بهرامی2بهاره کامرانپور، 1*مهناز نوروزی

noroozi@nm.mui.ac.ir   
 

 چکیده:

کاربرد وسیع آزمون های غربالگری در تشخیص زودهنگام ناهنجاری های جنین، حمایت از  زنانی را که با موضوع ختم  مقدمه:

بارداری به علت ناهنجاری جنین روبرو هستند ایجاب می کند. با توجه به چالش اطالعاتی در خصوص منابع حمایتی مورد نیاز 

 ی حمایتی زنان با تجربه ختم بارداری به علت ناهنجاری جنین انجام گردید.این افراد ، این پژوهش با هدف تبیین نیازها

نفر مشارکت کننده از طریق نمونه گیری هدفمند و با حداکثر تنوع انتخاب شده و داده ها  40این مطالعه کیفی  در :کار  روش

با استفاده از روش آنالیز ر همزمان، از طریق مصاحبه های عمیق فردی و یادداشت برداری در عرصه، جمع آوری شد و به طو

  محتوای کیفی مرسوم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

، نیازهای حمایتی زنان با تجربه ختم بارداری به علت ناهنجاری جنین در سه پس از تجزیه و تحلیل متن مصاحبه هانتایج: 

مشارکت در برنامه ریزی برای باردای ، همراهی الزمبا طبقات فرعی: حمایت روانی و  " حمایت از طرف همسر "طبقه اصلی 

با طبقات فرعی:  " حمایت از طرف خانواده و دوستان " ،  مجدد و  حمایت مالی برای تأمین هزینه های پیگیری و تشخیصی

دریافت کمک برای مراقبت از سایر فرزندن ، دریافت کمک در انجام امور روزمره و دریافت همدلی ، همراهی و حمایت برای 

با طبقات فرعی: تعامل با همتایان و دریافت اطالعات از آنها و  دریافت حس  "حمایت از طرف همتایان"حفظ آرامش روان و  

 به دست آمد. اطمینان و امیدواری

یافته های این مطالعه می تواند با تبیین و برجسته نمودن نیاز های زنان با تجربه ختم بارداری به علت ناهنجاری  نتیجه گیری:

راهکارهایی جهت ارتقاء مشارکت مستمر همسر و اعضای خانواده و نیز همتایان جنین در بعد حمایتی، بستر مناسبی برای ارائه 

 اقبت های حرفه ایی از این افراد فراهم نماید.درکنار سایر مر

 نیاز های حمایتی، سقط درمانی، ناهنجاری جنین. کلمات کلیدی:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران-1*
 دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران کمیته تحقیقات دانشجویی،-2
 گروه پرستاری سالمت بزرگساالن، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران-3
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Abstract  
Background :A multidisciplinary team (MDT) is a group of healthcare professionals of varied 

disciplines and roles, working together towards a common goal of providing optimal care for 

a patient.  

Materials and Methods : This qualitative conventional content analysis study was designed 

through five referral centers for fetal anomaly. The data were collected from August 2019 to 

July 2020 in Isfahan, Iran. through individual semi-structured in-depth interviews, from  15 

health care providers who have had at least one experience of providing health and medical 

services for mothers with fetal anomaly diagnosis. 

Results: four  categories emerged. Category one, interdisciplinary team members involved in 

perinatal bereavement work are already equipped with the ability to be present to those who 

are grieving so that they can provide individualized support to parents as physicians share 

difficult news. Category two, interdisciplinary team members have a significant role in 

finalizing the birth plan and neonatal advance directive with the parents. Category three, 

interdisciplinary team members engage in conversation with parents to learn the parents’ 

perception and understanding of the baby’s diagnosis and prognosis. Category  four, 

interdisciplinary team may need to develop new processes to assist parents with prenatal 

decision making and meet individual family needs while awaiting the baby’s birth.  

Conclusion :Implementing the framework enabled processes of communication associated 

with high quality palliative care in perinatal practice. The journey through diagnosis, 

pregnancy, birth, and the time until death can be filled with relationships that provide both 

families and clinicians meaningful moments with these special babies that last a lifetime. 

Key Words: Multidisciplinary – Perinatal- Palliative Care 
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 تأثیر وضعیت اقتصادی خانواده  بر رفتارتغذیه ای پیشگیری کننده 
 از پوکی استخوان در زنان 

  3، شهریار اقتصادی2، رضا توکلی1پورشیال عسگر

sh.ask1381@gmail.com 
 

 چکیده: 

: پوکی استخوان یکی از معضالت مهم بهداشتی درمانی جامعه و بدون عالمت بوده است که بیماری خاموش قرن     زمینه و هدف

تواند خسارت مالی و جسمی فراوانی را به جامعه و بیماران تحمیل نماید. مستندات و حقایق حاکی      نام گرفته و عوارض آن می

توان از بروز پوکی استخوان پیشگیری کرد و آن را به تأخیر انداخت. مطالعه حاضر     از آن است که با تغییر در سبک زندگی می  

با هدف تعیین تأثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشااتی بر رفتارهای پیشااگیری کننده از پوکی اسااتخوان در زنان مراجعه 

 انجام شد.   1395 – 1396کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان ری در سال 

نفر( و کنترل  53باشااد که در دو گروه مداخله )تجربی با گروه کنترل میای نیمه: مطالعه حاضاار یک مطالعه مداخلهروش کار

شد. گروه            53) شدند، انجام  ستان ری انتخاب  شهر شتی درمانی  صادفی از زنان مراجعه کننده به مراکز بهدا نفر( که به روش ت

ها با  جلساه آموزشای شارکت کردند. داده    4ای الگوی اعتقاد بهداشاتی طی  مداخله در یک برنامه آموزش طراحی شاده بر مبن 

ها  آوری شد. در تجزیه و تحلیل داده استفاده از پرسشنامه استاندارد مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی و مصرف مواد غذایی جمع      

 ستنباطی نظیر من ویتنی استفاده شد.  های آمار اهای آمار توصیفی مثل میانگین و انحراف معیار و همچنین از روشاز روش

: میانگین نمره آگاهی و عملکرد تغذیه ای گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل پس از انجام مداخله آموزشی اختالف  هایافته

   (P<0/001)داری داشت. معنی

ه حاکی از پایین بودن عملکرد تغذیه ای     : نتایج مطالعه نشاااان داد که ارزیابی عملکرد تغذیه ای افراد مورد مطالع          گیرینتیجه 

 افراد با درامد یک میلیون تومان و کمتر نسبت به سایر گروههای درامدی بود .

 پیشگیری، پوکی استخوان، وضعیت اقتصادی ، زنان.  های کلیدی:واژه
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The impact of rheumatic diseases on sexual function in women: 

 A literature review 
 

Fatemeh Bahadori*1 , Shahideh Jahanian Sadatmahalleh2  
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Background:Sexuality is a complex aspect of the human being’s life and is more than of only 

the sexual act. Normal sexual functioning consists of sexual activity with transition through the 

phases from arousal to relaxation with no problems, and with a feeling of pleasure, fulfillment 

and satisfaction. Rheumatic diseases may affect all aspects of life including sexual functioning. 

The reasons for disturbing sexual functioning are multifactorial and comprise disease-related 

factors as well as therapy. 

Materials and Methods:Searching performed in some databases like PubMed, google scholar,  

Scopus, Springer and Science Direct. 22 full text articles in English from 2000 until 2019 were 

found which their topic was similar to our topic 

The presence of sexual dysfunction was assessed with the questionnaire ‘Female Sexual 

Function Index (FSFI)’. The FSFI was self-administered and consisted of 19 questions 

covering six domains; desire, subjective arousal, lubrication, satisfaction, orgasm and pain. The 

patients’ answers were based on the 4 weeks prior to completing the questionnaire. A total 

score of ≤ 26 indicated sexual dysfunction. 

Results: In rheumatoid arthritis and ankylosing spondylitis patients, pain and depression could 

be the principal factors contributing to sexual dysfunction. On the other hand, in women with 

Sjögren’s syndrome, systemic lupus erythematosus and systemic sclerosis sexual dysfunction 

is apparently most associated to vaginal discomfort or pain during intercourse. Finally, sexual 

dysfunction in patients with fibromyalgia could be principally associated with depression, but 

the characteristic symptoms of fibromyalgia (generalized pain, stiffness, fatigue and poor 

sleep) may contribute to the occurrence of sexual dysfunction.  

Rheumatic diseases affects sexual health as a result of pain, reduced joint mobility, fatigue, 

depression and body image alterations. Sexual function is closely related to satisfactory quality 

of life. The treatment of sexual dysfunction will depend on the specific patient’s symptoms, 

however, there are some general recommendations including: exploring different positions, 

using analgesics drug, heat and muscle relaxants before sexual activity and exploring 

alternative methods of sexual expression.  

Conclusion:Sexual dysfunction in females with rheumatic diseases is multifactorial due to 

chronic disease aspects, disease activity and drugs. A multidisciplinary approach is essential in 

order to offer preventive measures for these patients. 

The investigated material provides few solutions to sexual health problems of female patients. 

The most commonly mentioned solution is increased information and communication between 

health professionals and patients. Further research is needed to understand which types of 

intervention can help women with rheumatic disease to improve their sexual health 

 

 



  

 

 

 

The results of this studies indicated that more attention should be paid to the sexual health of 

women suffering from rheumatic diseases as a neglected aspect of their treatment, which 

requires an interdisciplinary approach to shift the care of these patients from a biomedical 

model to a biopsychosocial model. 

Keywords: systemic lupus erythematosus, sexual dysfunction, women, rheumatic diseases, 

FSFI 
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Relationship between breast cancer and cellular  

electromagnetic waves 

 3parasto ghasemi   2shekofe torkashvand   1im khademiNas 
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Introduction: There have been numerous studies on whether cell phones cause cancer. In 

addition to breast cancer, research has shown that cell phone radiation can also cause many 

other cancers, including thyroid cancer, lymph node cancer, parathyroid cancer, melanoma, 

etc. Hormones are powerful substances with the same values. The little produced by the 

endocrine glands has a huge impact on the body's system. Even the slightest change in the 

levels of these hormones can have many biological effects. Therefore, maintaining a hormonal 

balance is essential for the health of the body. Stress, poisoning, malnutrition, sleep 

deprivation, drugs and so on disturb the hormone balance. But there is also a special disrupting 

factor that is the electromagnetic energy generated by cell phones, telecommunication 

amplifier antennas, computers, Wi-Fi, and more. 

Method: This review study was conducted by searching for reputable books and databases 

such as Scopus, Elsevier, PubMed, Science Direct, Google Scholar, Medlib, Mag Iran in 2010 

to 2019 with keywords such as cell phone, breast cancer, electromagnetic waves. The results 

were analyzed in summary. 

findings: Exposure to these waves causes significant oxidative stress and ultimately free 

radical damage. Melatonin not only prevents estrogen secretion, but also naturally prevents 

breast cancer if at night near cell and or sleeping on the cordless phone, we are repeatedly 

exposed to electromagnetic waves that can reduce nighttime melatonin production, and 

melatonin-induced reduction in electromagnetic waves can lead to a variety of cancers, 

including breast, skin, and ovarian cancer. Research has shown that electromagnetic waves 

raise estrogen levels and lower testosterone, which can cause cancer. 

Conclusion: Proper use of cell phones and technology to prevent cancer are recommended. 

Don't leave your cellphone in your room at night 2. Keep it in flight and keep it as far as possible 

3. Use SMS instead of calling as far as possible. If you have a long conversation, decide to 

meet the person directly or call a fixed line. 

Keyword: breast cancer, Cell phones, electromagnetic wave 
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 ی آپگار جنین: تاثیر آروماتراپی بر درد زایمان، طول مدت زایمان و نمره
 ریویو و متاآنالیز سیستماتیک

 فاطمه عبدی1، نگین شاطریان2

negin_shaterian@yahoo.com  

 

 زایمان درد کاهش هایروش از یکی آروماتراپی،. باشدمی فیزیولوژیک فرآیند یک و دردها شدیدترین از یکی زایمان دردمقدمه:

 هب توجه با مندنظام مرور هدف با حاضر مطالعه. شود استفاده زایمان درد تسکین برای زایمان اول مرحله در تواند-می و است

 .پردازدخوشایندسازی روند زایمان در جامعه امروزه به بررسی تاثیر آروماتراپی در کاهش درد زایمان می و درد کاهش اهمیت

 ,google scholar هایبودند در دیتابیسشدهتعیین MESH هایی که با توجه به طبق گایدالین پریزما ابتدا کلیدواژهمتد:

PubMed, Embase, Scopus, ProQuest, web of science  مورد جستجو   2020تا  2010های در بین سال

و با کیفیت مورد  ی واجدالشرایطمطالعه 14گرفت. کیفیت مطالعات با توجه به چک لیست کنسورت مورد بررسی و نهایتا قرار

 .تجزیه و تحلیل قرارگرفت

شد آروماتراپی چه به صورت استنشاقی و چه به صورت ماساژ موجب کاهش درد زایمان، شده مشاهدهدر مطالعات بررسینتایج:

 شد که استفاده از آروماتراپی در حین زایمان باعث افزایشگردد. همچنین مشاهدهکاهش طول مدت زایمان در مادران می

 گردد.ی اول و پنجم پس از تولد در نوزادان میی آپگار دقیقهنمره

نجم ی اول و پی آپگار در دقیقهی حاضر تاثیرات مثبت آروماتراپی را بر درد زایمان، طول مدت زایمان و نمرهمطالعهگیری:نتیجه

 نتری مهم عنوان به زایمان، اول مرحله درد کاهش برای درمانی رایحه اسانس موثرترین شناسایی که آنجایی از دهد.میرا نشان

 بوده محدود آنها مورد در مطالعات تعداد که هایی اسانس مورد در بیشتری تحقیقات باید لذا باشد،می مطرح مطالعات هدف

   . گرددانجام

 ی آپگارآروماتراپی، درد زایمان، نمرههای کلیدی: واژه
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Men's preconception Care and Reproductive Health:  

A Review Article 

Masoumeh Norouzi * 
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Introduction: Reproductive health is the right of all human beings. Given that men make up 

about half of the country's population and need special attention in this aspect of health. Pre-

pregnancy care is the provision of health, social, and behavioral care to women and couples 

before pregnancy. Pre-pregnancy care should be moved away from women-centeredness and 

women and men should have equal access to services to increase male participation. This study 

was aimed to investigate the effects of men's preconception care on reproductive health. 

Methods: In this narrative review article was reviewed of literature from 2010 to the present. 

In this study, English keywords related to the topic search of articles in valid databases such as 

Pub Med, Google Scholar by the keywords  Preconception care, Men, Health, Paternal were 

searched. 

Result: Studies have identified that men's preconception care can positively impact 

reproductive outcomes, men's health and development by intervention or counseling.   
The Paternal Origins of Health and Disease (POHaD) is a new concept for the importance of 

men's preconception care. 
Conclusion: According to the results of the studies, men's preconception care can be effective 

in reproductive health. Men's preconception care should be considered in primary health care 

centers. It is important to educate men about preconception health in pre-pregnancy counseling. 
Keywords:  Preconception care; Men; Health; Paternal. 
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Relation between Initiation and Continuation of Exclusive  

Personality traitsBreastfeeding and  

 
3*Yadollahi P.and  ,2Moshfeghy Z. ,1Padashian F. 

Abstract:  
Background: The initiation of exclusive breastfeeding and its continuation plays a vital role 

in maternal and child health. Given the role of psychological factors such as personality traits 

on certain behaviours, this study aimed to investigate Relation between Initiation and 

Continuation of Exclusive Breastfeeding and Personality traits. 

Methods: : 120 mothers with 6-12 year-old children referring to health canters of Shiraz who 

met the inclusion criteria participated in a descriptive-analytic study by completing the study 

questionnaires. The data were gathered using a demographic questionnaire, Exclusive 

Breastfeeding Scale, and Big Five factors (BFF) Scale about Personality Traits and analysed 

using Pearson's correlation coefficient and multiple regressions with SPSS version 22.   

Results: The results showed that the agreeableness trait had the highest mean score and the 

neuroticism trait had the lowest mean score. The main results of the study indicated a 

significant relationship only between the extraversion trait and exclusive breastfeeding. In the 

regression analysis, the results were indicative of the positive prediction of exclusive 

breastfeeding for the extraversion and the conscientiousness traits. 

Conclusions: knowing the mother’s personality traits that affect exclusive breastfeeding is a 

useful tool in reducing impediments to exclusive breastfeeding and identifying mothers who 

are in need of more mental support with this regard. 

Key-words: Breastfeeding, Exclusive Breastfeeding, Personality traits 
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 پذیر  نوجوان آسیبراهکارهای تأمین سالمت باروری و جنسی در دختران 

 4 *مژگان جانی قربان  ،3 ، فیروزه مصطفوی 2 ، زهرا برومندفر   1 راضیه پورکاظمی
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 :چکیده

 اطارتب مواد، مصرف قبیل از متعددی علل واسطه به که هستند اجتماعی های گروه از یکی پذیر آسیب نوجوانان: هدف و زمینه

 اییرفتاره چنین به مبادرت. دارند قرار آمیز مخاطره رفتارهای بروز معرض در نوجوانان سایر از بیشتر خانه از فرار و جنسی آزار و

 ی کننده سلب دیگر سوی از و است نوجوانان از گروه این جنسی و باروری سالمت گوناگون ابعاد ی کننده تهدید سو یک از

 و شناسایی. باشد می ایشان زندگی کیفیت در مدت طوالنی معکوس اثرات دارنده و توانمندسازی ، تکامل و رشد های فرصت

 و نوجوان از گروه این سالمت ی کننده تأمین واند می جامعه بستر با متناسب و کاربردی جامع،  های¬استراتژی بکارگیری

 سالمت تأمین راهکارهای تبیین  هدف با مطالعه این.  باشد جامعه و فرد برای جدی سوء عواقب ایجاد از کننده پیشگیری

 .است گردیده تدوین پذیر آسیب نوجوان دختران در جنسی و باروری

 جنسی و باروری سالمت برنامه تدوین زمینه در ترکیبی ی شیوه به گسترده پژوهش یک از بخشی کیفی مطالعه این: کار روش

 22 و ساله 19-12 نوجوان دختر 16 هدف، بر مبتنی گیری نمونه روش به تحقیق این در. است پذیر آسیب نوجوان دختران در

 و اجتماعی مددکاران و روانپزشکان ، روانشناسان زنان، متخصصین باروری، بهداشت متخصصین ماماها،) آگاه کلیدی فرد

 های نیمه در شهرهای اصفهان، تهران و مشهد  از طریق مصاحبهحوزه سالمت نوجوانان(  گزاران سیاست و ستادی  مسئوالن

 پذیر بیان نمودند. داده ساختار یافته، تجارب خود را پیرامون راهکارهای تأمین سالمت باروری و جنسی دختران نوجوان آسیب

  .بندی شدند کدگذاری و طبقه MAXQDA-10 ها از طریق آنالیز محتوی با استفاده از نرم افزار

 دستیابی های زیرساخت بهبود عناوین با راهکارها اصلی های¬مایه درون نهایت در ها، داده تحلیل و وری غوطه از پس: ها یافته

 .شد حاصل پذیر آسیب نوجوانان ویژه حمایتی بسترهای ایجاد و پذیر آسیب نوجوانان ویژه جنسی و باروری سالمت به

 شده ریزی برنامه جامع، اقدامات انجام نیازمند پذیر آسیب نوجوان دختران جنسی و باروری سالمت تأمین: گیری نتیجه

  .است اجتماعی و کشور سالمت نظام آموزشی، نظام خانوادگی، فردی، سطوح در وهماهنگ

 کیفی مطالعه جنسی، و باروری سالمت راهکار، پذیر، آسیب نوجوان دختران :ها واژه کلید
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 هعوامل موثر بر آگاهی و  نگرش  زنان باردار نسبت ب
 آزمایشات غربالگری پیش از تولد

 *4،   دکتر پروین یدالهی3و2، زینب مشفقی 1ماریا محمدی

های جنین و مدیریت زودهنگام بارداری تشخیص زودرس ناهنجاری معیار مهمی جهت تولد، قبل از غربالگری: هدف و زمینه 

عوامل موثر بر آگاهی و  نگرش   یطالعه با هدف بررساین م یهاآزمون انجامزنان نسبت به و نگرش  آگاهی است. بدلیل اهمیت 

 .صورت گرفتزنان باردار  نسبت به آزمایشات غربالگری پیش از تولد 

های زن مراجعه کننده به کلنیک 498بر روی  1398ه تحلیلی ازنوع همبستگی است که در سال این یک مطالع: مطالعه روش

ات اطالعپرسشنامه محقق ساخته شامل  انجام گرفت. ابزار مورد استفاده  رازیش یتحت پوشش دانشگاه علوم پزشک بارداری

اده داده ها با استف .بوداز تولد  یشپ یغربالگر یهاآزموننسبت به زنان باردار  نگرش و مربوط به دانشسواالت  و  یکدموگراف

 05/0کمتر از Pمورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته شد.  میزان  نسخه SPSSنرم افزار  آزمونهای آماری  توصیفی و استنباطی در از

 .معنی دار در نظر گرفته شد

بین نمره آگاهی با  بود .   9/57 ± 2/5نگرش زنان باردار ینمره یانگینم و 17.3±4زنان باردار  یآگاه ینمره یانگین: مها یافته

 (. >P 0./1میزان تحصیالت، سن مادر، شغل همسر، درامد، ارتباط معنی داروجود داشت)

 با رابطه در بررسی مورد زنان نگرش کم و متوسط آگاهی و دهنده نشان حاضر مطالعه های یافته مجموع در: گیری نتیجه 

 و اقتصادی شرایط و دموگرافیک عوامل از آگاهی زنان پذیری تاثیر دهنده نشان همچنین. بود تولد از پیش های غربالگری

آگاهانه برای انجام آزمایشلت  گیری تصمیم و نگرش و دانش بهبود در توانند می که ای مداخله لذا  فاکتورهای. است اجتماعی

 شود. گرفته نظر در باید باشند، داشته نقش باردار زنان بین در غربالگری جنین

 : آگاهی ، نگرش، بارداری، تست غربالگریکلمات کلیدی
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 تاثیرشرکت در کالس های آمادگی زایمان بر کیفیت زندگی دوران بارداری در زنان باردار 
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 اثر تواند می است. تغییرات جسمی و روحی روانی در این دوران زن یک زندگی مراحل ترین مهم از یکی بارداری دورانمقدمه: 

مطالعه حاضر با هدف تعیین . باشد وی داشته  زندگی کیفیت در مجموع در و باردار زنان روزانه های فعالیت بر ای مالحظه قابل

 بهداشتی مراکز به کننده مراجعه باردار زنان در بارداری دوران زندگی کیفیت با زایمان آمادگی های کالس در تاثیرشرکت

 انجام شده است. 1398ارومیه در سال  پزشکی علوم دانشگاه به وابسته شهرستان تکاب

هفته و با  باردرای کم خطر انتخاب  20سال، باالی  30تا  20مادر  باردار   70در این مطالعه نیمه تجربی تعداد  مواد و روش ها :

و بر اساس تمایل مادران  به شرکت در کالس ها در دوگروه آزمون و کنترل قرا رگرفتند.  گروه آزمون عالوه بر مراقبت های 

ساعت برگزار  5/1بارداری بصورت هر دو هفته یکبار  بمدت  20که پس از هفته  جلسه کالس های آمادگی زایمان  8معمول در 

 SF 36میشد، شرکت نمودند،  و گروه کنترل تنها مراقبت های معمول را دریافت کردند .پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی 

مزمان ه  گردید و تکمیل مداخله درگاروهآموزشی  کالس جلسه آخرین از شروع کالس ها و یکبار بعد از قبل یکبار نوبت، طی دو

 گروه  کنتارل نیز پرسشنامه را دو نوبت تکمیل نمودند.

یافته ها نشان داد که  میزان تحصیالت  مادران باردار گروه آزمون باالتر از گروه کنترل بوده است. میانگین کیفیت  یافته ها:

زندگی و حیطه های مربوطه شامل میزان عدم احساس درد بدن ، عملکرد اجتماعی ، سالمت روان ، بهبود مشکالت احساسی ، 

ن  بعد از پایان کالس ها و گروه کنترل بعد از آزمون نوبت دوم اختالف سرزندگی و نشاط، سالمت عمومی بین گروه آزمو

مربوطه قبل و بعد از مداخله درگروه آزمون  های حیطه و زندگی کیفیت میانگین همچنین .(p < 001/0معناداری وجود دارد. )

 معنی دار بود درحالیکه در گروه کنترل تفاوت معنی دار مشاهده نشد.

نتایج پژوهش نشان داد که شرکت در کالسهای آمادگی قبل از زایمان در زنان باردار میتواند تاثیر بسزایی در بهبود : نتیجه گیری

 کیفیت زندگی زنان باردار و ابعاد آن داشته باشد.

 :کیفیت زندگی، کالس آمادگی قبل از زایمان، زنان باردارکلمات کلیدی
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Marriage challenges of women with Intellectual disability in Iran: 

a qualitative study 

 
Maryam Farmahini Farahani1  , ziba Taghizadeh 2 , abbas Ebadi 3, Roya Gholami 4 

maryamfarahani1354@yahoo.com 

 

Abstract:Sexual desire is a natural and important human need, and, as part of human diversity, 

people with intellectual disability (PWID) have the right to have sex, marry and bear children. 

This qualitative study was conducted with the aim of discovering opinions of caregivers about 

the sexual needs and the issue of marriage in women with intellectual disability (WWID) . 

Methods: Sampling was conducted in three intellectual disability care centers, two 

rehabilitation centers and a school of exceptional students in Tehran, Iran. Deep and semi-

structured interviews were conducted with 21 parents, caregivers and health professionals of 

WWID. Data was analyzed using the content analysis method of Zhang and Wildemuth. 

Results: Data analysis led to the emergence of 2 main themes and 4 categories. The first theme 

was “non-responsive sexual consciousness” with two categories: “Positive Thinking about the 

sexual needs of WWID “ and “ Cultural weakness in accepting satisfaction of sexual needs in 

WWID “; and the second theme was, “The Colorless Dream of Marriage”, with the categories 

of " Wedding dress, dream of WWID “and” marriage of WWID, a challenging issue.” 

Conclusion: Despite the caregivers’ beliefs about the presence of sexual desires in WWID, 

fulfillment of this instinctive need in these women faces many obstacles. According to 

caregivers, one of the most important challenges to meeting the sexual needs in WWID is the 

existence of cultural taboos in Iran on sexual issues. Moreover, in spite of the desire of WWID 

for marriage, this issue is controversial from the viewpoint of caregivers. This difference in 

opinion is due to the lack of knowledge of caregivers about the abilities of PID, insufficient 

information of WWID regarding marriage, lack of government support for facilitating the 

conditions of marriage of PWID and lack of social support in this area. 

Key words: Marriage, Sexual needs, Women with Intellectual disability, Iran. 
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 و پره اکالمپسی با تظاهرات شدید در بارداری 19همزمانی بیماری کووید

 2ملینا مشکات،  2صبا مدینی،  1*شادی گلی

shadigoli791@gmail .com 

 19کووید   یماریدر معرض عواقب نامطلوب و عوارض ب راآنها  نیجن زنان باردار و یدوران باردارفیزیولوژیک   راتییتغ مقدمه:

زودرس  مانی، زا  در معرض خطر سقط خود به خود در مقایسه با افراد سالم بیشتر 19زنان باردار مبتال به کووید   . قرار می دهد

  قرار دارند.ناتال  یو مرگ پر نیسزار مانی، زا ی، پره اکالمپس SGAنوزاد، وزن کم هنگام تولد ، 

 ,Scopus   Science Directه های  پایگا مقاالت با  استفاده از کلید واژه های التین از  حاضر، مروری مطالعه در روش کار:

PubMed, Google scholar,  .مستخرج شدند 

ه وجود دارد. داد19ی کووید پاندم یآنها و نوزادان در ط نیباردار ، جن مارانیب یدر مورد سالمت یقابل توجه ینگران یافته ها:

 نیجن بهمادر بیماری از انتقال تمرکز اکثر مطالعات بر وجود ندارد  و  نیو جن یبر باردار19کووید اثرات ویژه  ای در مورد یها

  می باشد.

ه بارداری همرادر  ی شدیداکالمپس رهکه با عارضه پ 19هفته مبتال به کووید 34بر روی یک خانم باردار  دریک مطالعه موردی

س )ترانپره اکالمپسی یشگاهیآزما اختالالت یهمپوشان لی. به دلخاتمه یافت نیسزار قیاز طربارداری  35هفته در شده بود ،

 یژگیبر و یستی با و ماماها  پزشکان لذا را با مشکل روبرو می سازد. صیتشخ، 19با عالیم کووید ( یتوپنی، ترومبوس یستینیآم

تشخیص و افتراق این دو بیماری  ی( برا19در کووید، تب  ی)فشار خون باال در پره اکالمپسی ماریبدو  نیمنحصر به فرد ا یها

 تمرکز نمایند.

متضادی دارند، تصمیم گیری برای درمان را با مشکل روبرو  یمالحظات درمان یو پره اکالمپس 19نجایی که بیماری کوویدآار 

ستفاده ا کایآمر مانیکالج زنان و زا یها هیمطابق با توص ، یپره اکالمپس در ریعس مانیبه زا احتمال نیازبا توجه به  می سازند.

 یحتمالثرات مضر اا در حالی است که  نیا. در نظر گرفته شوند یستیبا نیجنریه بلوغ  جهت تسریع یدهایکواستروئیکورتاز

 .شود  دهیسنج 19کوویدمبتال به  مارانیدر ب دهایکواستروئیکورت

و پره اکالمپسی بطور  19کووید  یماریمبتال به ب مادران باردارمرتبط با درمان  یدرمان یچالش هابا عنایت به  نتیجه گیری :

 .شود یابیارزبایستی  19در درمان کووید  دهایکواستروئیکورت مضردر برابر اثرات  دیباآن  عوارضو  ی جنیننارس همزمان ، شدت
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 پستان درزنان:ارتباط مصرف گوشت قرمزباایجادسرطان 
 یک مطالعه مرورسیستماتیک

 2،فاطمه قاسمی  1محبوبه فیروزی
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شود،بیماری مولتی                 مقدمه: سوب می  سرطان درزنان مح شی از شایعترین علت مرگ نا سرطان ریه  ستان که بعداز سرطان پ

فاکتوریال است.فرض این است که یکی ازفاکتورهای محیطی موثردرایجادآن مصرف گوشت قرمزمیباشدارتباط مصرف گوشت          

ست لذاهدف ازاین مطا        شده ا سی  ستات وکولورکتال برر سرطان پرو سرطان      قرمزبا شت قرمزو صرف گو لعه تعیین ارتباط بین م

 پستان درزنان میباشد    

تد  عاتی                   :م های اطال گاه  پای مان توساااط دوپژوهشاااگردر به طور همز یک، جساااتجو  مات عه مروری سااایسااات طال در این م

PubMed،Google Scholar ،SID ،Magiranو Civilica       های انگلیسااای ید واژه  مل   MESHبا کل  breastشااااا

cancer،red meat  وواژه های فارسی سرطان پستان،کارسینوم پستان،سرطان سینه،گوشت،گوشت قرمزانجام شد. نتیجه ی

مقاله فارسی وانگلیسی بود. پس     88با اعمال مطالعات کارآزمایی بالینی و مشاهده ای، مشتمل بر    2020جستجو تا اول ژانویه  

ستفاد      ساس معیار های ورودوخروج وباا سی مقاالت برا ستروب )   از برر ست ا سورت) STROBEه ازچک لی (،  CONSORT(وکان

 مطالعه شدند.                                                          مقاله وارد25درنهایت

شاهدی بودند.ازمقاالت بامتدولوژی متفاوت درجمعیت های   11همگروهی و11کارآزمایی بالینی،3مقاله،25ازمجموعنتایج:    مورد

مختلف درزمینه ارتباط مصرف گوشت قرمزوسرطان پستان یافته های متناقضی حاصل شدولی درهمه مقاالت ارتباط مصرف            

ایرانی ارتباط مصرف گوشت قرمزدرهمراهی بارژیم غذایی ناسالم      مقاله3گوشت قرمزفراوری شده باسرطان پستان راتاییدگردید.    

ند.     یدکرد تای تان پره           3را طان پسااا جاد سااار له افزایش خطرمصااارف گوشااات قرمزدردوران پره منوپوزونوجوانی رادر ای قا م

  منوپوزخاطرنشاااان کردند.مقاالت درزمینه ارتباط آهن دریافتی ازرژیم گوشااات قرمزوسااارطان پساااتان، همگی این ارتباط           

راتاییدکردند.باوجود مطالعات متناقض،اکثرمقاالت ارتباط مشااخصاای بین میزان ومدت طبت گوشاات وایجاد کارسااینوژن ها     

                                      درگوشت،باسرطان پستان نیافتند.                                                                                                                                         

ست کارآزمایی های           نتیجه گیری:    شدوالزم ا ستان،تحت تاثیر متغیرهای چندگانه می با سرطان پ شت قرمزبا صرف گو ارتباط م

شت قرمزوانواع     صرف گو بالینی بزرگ با کنترل متغیرهای چندگانه اثرگذار، نتایج قطعی تری ارائه نمایند. با این وجود تعدیل م

         گی توصیه می شود.                                                                                                                                                           آن دررژیم غذایی درتمام دوره های زند

 سرطان پستان،گوشت،گوشت قرمزواژه های کلیدی:   
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Evaluation of sexual function of women with recurrent 

 vulvovaginal candidiasis 

 

Zeinab Moshfeghy 1, Somayeh Tahari *2, Roksana Janghorban 3 

moshfeghiz@sums.ac.ir 

 

introduction:Recurrent vulvovaginal candidiasisis one of the common vaginal infections in 

women which could affect their quality of life and sexual performance.The aim of this study 

was to  Evaluation of sexual function of women with recurrent vulvovaginal candidiasis. 

Material and Methods: In the case control study, fifty women with recurrent vulvovaginal 

candidiasis and 50 healthy women referred to clinics of Shiraz University of Medical Sciences 

were selected usingconvenience purposive sampling. Two samples of vaginal discharge were 

prepared from each person.A sample was produced under a microscope for direct observation 

of the organism with 10% potassium hydroxide secretionsand another sample was cultured on 

Sabouraud Agar.Data collection tools included demographic questionnaire,Female Sexual 

Function Indexwere used. Data were analyzed using SPSS software (version 19).  

Results: Less sexual satisfaction (OR = 0.608, CI = 0.421_0.878) and less orgasm (OR = 0.741, 

CI = 0.530_0.998) have been associated with an increase risk of recurrent vaginal candidiasis. 

Conclusions: in the case group, sexual function score in all domains (desire, mental 

stimulation, moisture, orgasm, satisfaction, and pain) has been lower than the control group. 

However only in domains of orgasm and satisfaction, this difference was statistically 

significant. It seems that sexual counseling can be effective in improving recurrent vaginal 

candidiasis. 

Keywords:Sexual dysfunction,women,Vulvovaginalcandidiasis 
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 های دوران بارداریروری بر تأثیر مشارکت مردان بر مراقبت

 2فردایرانی، الناز 1یمیترا نصیر

hnasiri73.hn@gmail.com 
 

تواند : دوران بارداری، دوره خاطره انگیز و در عین حال مهم و بحرانی برای هر مادری است. نقش همسر در این دوران میمقدمه

های حوزه سالمت به ویژه سالمت باروری گیریتصمیمحائز اهمیت باشد. مردان در کشورهای در حال توسعه نقش مهمی در 

جنسی و توانمندسازی زنان عنوان -دارند. سازمان بهداشت جهانی جلب مشارکت مردان را عاملی مهم در ارتقاء بهداشت باروری

 حل هستند.ها بخشی از راهاند، امروزه آنشد مردان مانع دستیابی به سالمت باروریکرده است. اگر در گذشته تصور می

های فارسی و انگلیسی به زبان 2020تا  2015مروری با بررسی مقاالت مرتبط در بازه زمانی سال  مطالعهاین  :مواد و روش کار

 SID ،Magiran ،Googleهای های بارداری در پایگاههای مشارکت مردان، بارداری و مراقبتوجو کلید واژهاز طریق جست

Scholar  وPubmed انجام گرفت. 

 تر و ارتباطاند، در مراقبت از نوزاد فعالدهد، پدرانی که در کالس آمادگی برای زایمان شرکت کردهها نشان می: یافتههایافته

های بارداری با کاهش تنش در دوران بارداری و کاهش افسردگی پس از زایمان بهتری با مادر داشتند. مشارکت مردان در مراقبت

بوده است. افزایش مراجعه مادران برای دریافت خدمات مراقبتی، طی بارداری و پس از زایمان و افزایش میزان آگاهی همراه 

زنان از عالیم خطر بارداری با مشارکت فعال مردان ارتباط مستقیم داشت. مشارکت مردان تأثیری در کاهش سقط و میزان 

  آمادگی مادر برای زایمان نداشته است.

 نگر داشتههای بهداشت بارداری باید رویکرد زوجای در ارتقا سالمت زنان و جامعه دارند. برنامه: مردان نقش ویژهیریگنتیجه

 توانند بر رفتارهای مرتبط با سالمت مادر و نوزاد در خانواده و جامعه تاثیرگذاردباشند. مردان به عنوان شریک زندگی و والد می

  های دوران بارداریزنان باردار، مراقبتمشارکت مردان،  :کلید واژه
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 و زناننقش عوامل محیطی و استرس در ناباروری مردان 

 (سیاست گذاری در حوزه باروری و شهر سالم)
 محدثه حیدری*

mz.heydari2016@gmail.com 

 

است،با مشاهده  یکاهش بارور ای یو سالمت خانواده ها مربوط است مسئله نابارور یاز مسائل مهم که به زندگ یکی مقدمه:

 نیدر ا یگذار استیمتعاقب آن الزم است س ی،اجتماعی،اقتصادی،روانیروح یها نهیدر خانواده ها و هز ینابارور زانیم شیافزا

 یو روان یعوامل بر سالمت جسم نیا یمنف ریبه تاث شتریو توجه ب یزندگ وهیدر ش یاساس ینیتا با بازب ردیصورت گ نهیزم

 .میباش ندهیسالم در آ یجامعه متعادل و نسل گذارهین،پایزوج

بر  یو استرس یطیعوامل مح ریتاث رامونیپ دیاز مقاالت جد یادیبوده و با استفاده از تعداد ز یمطالعه مرور نیا روش کار:

 شده است. یمعتبر مختلف جمع آور یها تیموجود در سا دیو مقاالت جد یمنابع کتابخانه ا قیزنان و مردان از طر ینابارور

 ی،هورمونیطی،محیکی،آناتومیکیاست اعم از عوامل ژنت شیدر حال افزا یعوامل مختلف ریتحت تاث ینابارور یواقع وعیش ها: افتهی

 .یاسترس یو تنشها

 .یو استرس یطیو درمان هستند از جمله عوامل مح یریشگیقابل پ یعوامل به راحت نیاز ا یبعض

کمبود ،DوE یها نیتامینامناسب،کمبود و ییغذا میگار،رژیمثل مصرف س یطیاز عوامل مح یناش شتریاسپرم ب اختالالت

 ومیو سلن یمانند رو دانیاکس یمواد آنت نییمدت،مصرف پا یطوالن یها ،سرب،تنشییایمیبا گرما،تماس با مواد ش م،تماسیکلس

 باشد. یم

در مردان و بروز آمنوره در  یسن،در بروز نابارور شینامناسب،عوامل تنش زا،افزا ییغذا میو رژ نیسنگ یورزش ها نیهمچن 

 زنان موثر است.

 نیجزو یعدم آگاه نیو همچن یدر حوزه نابارور یو استرس یطیمطالعات و اثر عوامل مح جیبا توجه به نتا :یریگ جهیبحث و نت

 و یسالمت بارور یبرا یزیدر حوزه برنامه ر دیخود،لذا با یزندگ وهیش حیتصح یو تالش برا یعوامل در نابارور نیاز اثرات ا

 کنند،دریدر آن ها شرکت م نیازدواج که همه زوج یبرا یآمادگ یکه در کالس ها شودابالغ  ییسالم دستوالعمل ها تیجمع

 آموزش داده شود. نیبه زوج یزندگ وهیش حیو تصح یعوامل بر نابارور نیمورد اثر ا

 گاری،علل آمنوره،سD نیتامی،ویطیمردان،عوامل مح ی،نابارورینابارور واژه ها: دیکل
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 گیری بیماری کرونابررسی نکات بارداری و زایمان در زمان همه

 2سمیعی فاطمه دکتر ، * 1 کلهر مهری

mkalhor20@gmail.com 

 
کرونا، باعث  یماریب یوعمادران باردار ش یبرا ی. ولباردار می باشد دروه حیاتی و مهمی از زندگی جنین و زن یباردار مقدمه:

 یریگدر زمان همه ینکات باردار یبررسنگرانی در این دوره به وجود آید. مطالعه حاضر با هدف شده که ترس، اضطراب و 

 انجام شد. کرونا یماریب

انجام شد. بررسی در ژورنال  2020تا  2010ین سال های مطالعه به صورت مطالعه مروری بر روی  چندین مقاله در ب روش کار:

با کلید واژ   pubmed, scincedirect, elsiver, proqust , willy, spinger ,google scularو پایگاه های اطالعاتی 

 دی شدند.گیری، بیماری کرونا انجام شد. نتایج به صورت سیتماتیک تحلیل و درجه بنهایی مانند بارداری و زایمان، همه

های معمول پیش از تولد آپیافته ها نشان داد که جهت انجام چک NUICEFو  WHOطبق نتایج مطالعات و یافته های  نتایج:

های خود را ازطریق تلفن انجام ایمن سازگاری بسیار زیادی در سراسر دنیا وجود دارد و پزشکان و ماماها خیلی از قرار مالقات

صورت حضوری وجود دارد.  دهند تا معاینه واقعی و پایش رشد جنین کوتاه شود. همچنین درصورت ضرورت، ویزیت بهمی

گیری همچنین متخصصین و کادر پزشکی نسبت به شرایط هر فرد، به عنوان مثال پرخطر یا کم خطر بودن بارداری، تصمیم

کنند. نتایج نشان داده است که ما هنوز مشخص نیست که آیا ویروس حین بارداری از مادر به جنین منتقل می شود یا خیر. می

روزرسانی است. حال اطالعات همچنان درحال بهایعات واژن، خون بند ناف یا شیرمادر دیده نشده است. با اینویروس کرونا در م

ویروس کرونا تاکنون درمایع آمنیوتیک یا جفت نیز دیده نشده است. جهت انجام زایمان باید در بیشتر مراکز درمانی امکاناتی 

. پذیر نیستان مبتال به کرونا وجود داشته باشد. ولی در بعضی مواقع این امکانهای جداگانه، برای بیمارمجزا، از جمله ورودی

باشد. بنابراین در بعضی کشورهای با درآمد باال مثل کشور من هلند، در نظام بهداشتی ما زایمان در منزل بسیار معمول می

کنند، ولی در بسیاری کشورهای نه خود زایمان میبینید که هر روزه زنان بیشتری در خازایمان در منزل کامالً ایمن است و می

که  شوند، بنابراین نیازی نیستها در هلند توسط ماماها برای زایمان استفاده میدیگر اینطور نیست. و حتی در هلند بعضی هتل

یری در برای تصمیم گ مادران به بیمارستان مراجعه کنند. بنابراین جواب این سوال کامالا بستگی به بافت محلی هر کشور دارد.

 اید، مشورت کنید.مورد بهترین و امن ترین گزینه، حتماً با پزشک متخصص یا مامایی که درطول بارداری تحت نظرش بوده

طبق نتایج مطالعه، به دلیل نامشخص بودن پاتولوژی بیماری کرونا، بسیاری از احتیاطات الزم باید رعایت گردد و  نتیجه گیری:

  ن زمینه ادامه یابد.تحقیقات در ای

 کرونا یماریب یری،گهمهیمان، و زا یباردار واژه های کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 
   .ایران قزوین، قزوین. پزشکی علوم دانشگاه  کوثر، بیمارستان مدرس، تربیت دانشگاه باروری بهداشت دکتری دانشجوی -1*
 ایران قزوین، قزوین، پزشکی علوم دانشگاه دانشیار، پاتولوژی، متخصص-2
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 19ارتقای سالمت باروری و حضور ماما در همه گیری کووید
 

 2، طیبه حاجیان فروشانی 1فاطمه اسماعیلی

esmaeili9613@gmail.com 

 

نان ز .کندایجاد میبه نام کووید های مختلفی را از سرماخوردگی معمولی تا سندرم حاد تنفسی، بیماری کروناویروسمقدمه : 

را به  نانآعفونت ممکن است سالمت  نیو ا ندرتریپذبیآس یروسیو یهایماریدر برابر بی، منیا ستمیسرکوب س لیباردار به دل

و در این میان  باشدبه نیازهای زنان  ییدرمان آماده پاسخگو بهداشت و ستمیساپیدمی، الزم است  طیشرا در .ندازدیخطر ب

در  یمهم ارینقش بس یدرمان - یبهداشت میخانواده و ت نیکننده بو هماهنگ یبه عنوان حلقه ارتباط حضور ماما در کنار مادران

 . کندیم فایسالمت زنان و نوزادان ا نیتام

های علمی، و سایر وبسایت Pubmedو  Corona.behdasht.gov.irو  Google Scholarدر بررسی مروری روش کار : 

با کلیدواژه های ماما، بحران، ارتقای سالمت، بهداشت باروری و کووید حدود سی مقاله تحلیلی و توصیفی بررسی و مطالب 

 آوری شده است.جمع

 راتییتغ لیاما به دل کووید مستعدتر باشند،ابتال به برای  یعموم تیزنان باردار نسبت به جمع وجود ندارد که یشواهدیافته ها : 

 عوارض ن،یمرگ پره ناتال، سقط جن ،یرشد داخل رحم ریپره ترم، تولد نوزاد کم وزن، تأخ مانیزا زانیم ،یباردار کیولوژیزیف

های های تنظیم خانواده، پیشگیری و درمان بیمارییابد. ماماها با ارائه مراقبتیم شیمادران افزا ریو مرگ و م مانیزا نیح

 سالمتی ایمنی و در توانند، اقدامات دوران بارداری، زایمان و پس از زایمان، شیردهی، مراقبت نفاسی و واکسیناسیون، میمقاربتی

 متوسط سطح بحران در در باروری بهداشت خدمات ارائه برای ماماها خودکارآمدی .باشند داشته آنها سهم خانواده های و زنان

 است. شده ارزیابی

و عملکرد مناسب آنان باعث کاهش قابل مالحظه موربیدیته د اندار یامهم نقش نناز یهازنیا یابیارز در اااماماهنتیجه گیری : 

 رپرخط یو ارجاع و انتقال گروهها یعیرطبیغ موارد صیتشخ ،یبهداشت هیاول یانجام مراقبت ها یحضور ماما براشود. مادران می

، و تالش در بهبود مستمر آن تیفیبا ک ییماما یهااست بلکه ارائه مراقبت یبه مراکز مجهزتر، نه تنها ضرور و مشکوک کووید

 خواهد بود.و نوزادان مادران  یو ابتال ریدر کاهش مرگ و م یاعامل بالقوه

 بهداشت باروری -سالمت مادران -کووید -ماماواژه های کلیدی : 
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 روانشناختی زنان باردارمقایسه تأثیرآموزش گروهي و انفرادي بر بهزیستی 

 پیرامون آزمایشات غربالگری اختالالت کروموزومی جنین

 2 ، معصومه کردی 1 سحر ریاضی

sahar.riyazi@yahoo.com  

 

انجام آزمایشات غربالگری اختالالت کروموزومی جنین ممکن است باعث ایجاد اضطراب در مادران باردار شود. : زمینه و هدف

ایسه مق مطالعه حاضر با هدفاضطراب حاملگی با تجربه مشکالتی چون کاهش بهزیستی روانشناختی در زندگی همراه می شود. 

پیرامون آزمایشات غربالگری اختالالت کروموزومی جنین  زنان بارداری روانشناختآموزش گروهی و انفرادی بر بهزیستی  تأثیر

 انجام شد.

هفته، در مراکز  10سن بارداری کمتر از زن باردار با  240بر روی  1393-94این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال روش کار: 

ی روانشناخت بارداری و پرسشنامه بهزیستی -ردیدرمانی شهر مشهد انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، فرم اطالعات ف -بهداشتی

WHO-5 های مداخله، آموزش انفرادی و گروهی طی دو جلسه به صورت هفته ای یک بار و طی دو هفته متوالی  بود. در گروه

بارداری  20-22و نیز در هفته  برگزار شد و در گروه کنترل، مراقبت معمول انجام شد. میزان بهزیستی زنان باردار قبل از آموزش

( و آزمون های آماری آنالیز 16)نسخه  SPSSافزار آماری در سه گروه اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم

 معنی دار در نظر گرفته شد.    05/0کمتر از  pواریانس یک طرفه، کروسکال والیس و آزمون تی انجام شد. میزان 

نتایج (، آزمایشات غربالگری را انجام دادند. %80( و گروهی )%90اکثریت واحدهای پژوهش در گروه آموزش انفرادی ) یافته ها:

(؛ نتیجه =001/0Pآزمون تی زوجی نشان داد، میانگین نمره بهزیستی زنان باردار در هر سه گروه، افزایش معنی داری یافت )

از مداخله نشان داد، میانگین نمره بهزیستی زنان باردار در سه گروه اختالف آماری آزمون آنالیز واریانس یکطرفه در مرحله بعد 

( و آموزش گروهی =001/0P( که نتیجه آزمون توکی نشان داد بین گروه آموزش انفرادی و کنترل )P=001/0معنی دار داشت )

( اختالف آماری P=630/0نفرادی و گروهی )(، اختالف آماری معنی دار وجود داشت اما بین گروه آموزش اP=001/0و کنترل )

 معنی دار وجود نداشت.

و گروهی در افزایش بهزیستی روانشناختی زنان باردار  انفرادیبا توجه به مؤثر بودن روش های آموزش بحث و نتیجه گیری: 

پیرامون آزمایشات غربالگری اختالالت کروموزومی جنین، می توان هر کدام از این روش های آموزشی را بر حسب شرایط محیط 

 بالین برای ترغیب مادران باردار جهت استفاده از آزمایشات غربالگری استفاده کرد.

 یروانشناخت الگری، اختالالت کروموزومی، آموزش، بهزیستیغربواژه های کلیدی: 

 

 

 

 

 

 

 

  کارشناس ارشد مامایی جامعه نگر،دانشکده پرستاری و مامایی،دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهد ،ايران.- 1 
 استادیارگروه مامایی،مرکزتحقیقات مراقبت مبتنی برشواهد،گروه مامایی،دانشکده پرستاری و مامایی، -2

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.



  

 

 
 همبستگی بین تعهد حرفه ای با میزان آگاهی و رعایت منشور حقوق بیمار 

 پرستاری ومامایی در پرسنل
 2 ، لیال محمد خانی 1 مرجان هوایی

 چکیده 

ست که تنها           :زمینه و هدف ستان ا شی خدمات بیمار صه های اثربخ شخ ضایتمندی بیماران، یکی از م با رعایت حقوق آن ها   ر

سبب افزایش ایمنی بیمار و کیفیت مراقبت از بیمار می گردد.           شغلی پرسنل،  ضایت  شود. تعهد حرفه ای عالوه بر ر سر می  می

ستاری       سنل پر شور حقوق بیماران در پر ستگی بین تعهد حرفه ای با میزان آگاهی و رعایت من این پژوهش با هدف تعیین همب

 به انجام رسید. 1398و مامایی در سال 

  پرستار و ماما به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انجام شد.    281همبستگی بر روی   -این پژوهش توصیفی  ها:مواد و روش

  ابزار گردآوری اطالعات مشارکت کنندگان در این پژوهش، از پرسنل بیمارستان های کمالی و باهنر،البرز و فیاض بخش بودند.   

،  بخش بود. بخش اول اطالعات دموگرافیک 3جداگانه برای پرستاران و ماماها که هر پرسشنامه حاوی     شامل دو پرسشنامه ی   

پرسشنامه دو بخشی میزان آگاهی و رعایت منشور حقوق بیماران و بخش سوم شامل پرسشنامه ی تعهد حرفه ای          بخش دوم 

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  SPSS16از نرم فزار بود. داده ها با استفاده معیار سنجش سؤالها بر اساس مقیاس لیکرتو 

در مجموع بین تعهد حرفه ای با آگاهی و رعایت منشاااور حقوق بیمار در پرساااتاران و ماماها ارتباط معناداری وجود  ها:یافته 

 داشت.

رمان ن از سیستم بهداشت و دتوانند موجبات نقض حقوق بیمار و عدم رضایت آناعدم پایبندی به تعهد حرفه ای می گیری:نتیجه

را فراهم کنند. لذا تأثیر مثبت برنامه های آموزشی بر تعهد حرفه ای و آگاهی و رعایت حقوق بیمار، می تواند راهکار مؤثری برای 

 ها باشد.رعایت بیشتر حقوق بیمار در بیمارستان

 : منشور حقوق بیمار، تعهد حرفه ای، پرستار، ماماکلمات کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
پزشکی شهید  دانشجوی دكتری تخصصی بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم-1

 بهشتی، تهران، ایران
مربی، دانشجوی دكترای بهداشت باروری، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، واحد كرج، دانشگاه -2

بالینی و ارتقاء سالمت، واحد كرج، دانشگاه آزاد اسالمی، آزاد اسالمی،كرج،ایران. مركز تحقیقات مراقبتهای 
 كرج، ایران

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


