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 سمه تعاليب 

 ايپم رئيس همايش

لحجج رباي مدتي ره چند کواته ميزبان ا
ران، اساتيد و دانشجويان محترم رپودگار عليم و حکيم  را شاکریم هک توفيق آن را يافتيم هک رد جوار بارگاه ملکوتي حضرت اثمن ا ن، ژپوهشگران، سياست گذا نديشمندا

 .از اقصي نقاط کشور زعزیمان اریان باشيم

ر انسان سالم استمهم رتین هدف ره دولتي تحقق توسع  ر است و رپ واضح است هک محور توسعه پايدا زانن هب عنوان نيمي از جمعیت ره کشور و هب عنوان همسر و مارد نيمي ديگر از جمعیت، . ه پايدا

ر محقق خواهد شد  .سالم، محور خانواده و جامعه سالم استبنارباین زن . نقش اقبل توجهي رد  توسعه ره کشور داشته و چنانچه از سالمت ربخوردار باشند، توسعه پايدا

رفي غ م " ل و فرايند آن ارتباط مي يابدروحي و اجتماعي رد تمامي مواردي هک هب سيستم باروري و عم  رافه كامل جسمي، " سالمت باروري را هب عنوان  (ICPD) کنفرانس نیب المللي جمعیت و توسعه  

شتي هب منظور توانمندسازي زانن و تحقق  ربانهمالزهم بهبود و ارتقاء سالمت باروري طراحي و اجراي سياست اه و  .نموده است آانن رد راستاي دستيابي  باروري  حقوق سالمت واهي كالن بهدا

اهي ، مهارت و خودکفايي الزم رد آانن  رباي مشارکت رد فرآينداهي توسعه و حفظ رد این ميان آموزش و مشاوره از اركان مهم توانمندسازي زانن رد جهت ايجاد آگ. هب سالمت همه جانبه است

شت باروري . سالمت خانواده و جامعه محسوب مي گردد کاران محترم گروه مامايي و بهدا رد این راستا ربگزاري همايش آموزش و مشاوره رد سالمت باروري از حدود يک سال قبل توسط هم

ن و ژپوهشگران این حوزه جهت تبادل تجربيات خود فراهم سازد دادکشنه مورد توهج قرا  و  تاميد است با عنايت حضرت حق ، رد طي این همايش زمينه  بح . ر گرفت ات فرصتي را رباي انديشمندا

ف نظام سالمت هک هماان ارتقاء کيفیت خدمات سالمت بارو  .ري است، فراهم گرددااقتنل آخرین دستاورداهي ژپوهشي رد راستاي دستيابي هب  اهدا

ن، محققین، اساتيد و دانشجويان محترمي هک با مشارکت علمي خود اسباب ارتقاي کيفي حمايت ذیقيمت . همايش را فراهم نمودند، تشکر و تقدری نمامیی رد پايان رب خود فریضه مي دانيم از تمامي انديشمندا

وم دااگشنه جناب ااقي دکتر دهقان نيري رد ربگزاري ابي بهار، معاون حر محترم دااگشنه جناب آاقي دکتر م  رياست ت محترم ژپوهشي جناب آاقي دکتر محسن تفقدي و مدریيت محترم آموزش مدا

همچنین از تالش بي وقفه و خالصاهن دبيران محترم . این کنگره اقبل تحسین و تقدری است
خديجه ميرزايي نجم آبادي و سركار خانم دکتر  و  دکتر طلعت خديوزاده اه سركار خانم علمي و اجرايي همايش 

همچنین اعضاي محترم کميته اهي علمي و اجرايي ، اساتيد ارجمند گروه مامايي و خصوصا دانشجويان محترم كارشناسي
ارشد مامايي، معاونین و مدریان محترم دادکشنه رپستاري و مامايي و همه  سميرا ارباهيم زاده  و 

 .ربگزاري این کنگره غير ممکن مي نمود ، سپاسگزاري مي شودزعزیاني هک بدون تالش آانن 

 دکتر رباب لطيف ژناد رودسري 
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شت باروري و مامايي و رپداختن هب ابعاد مختلف آن رد سطح ملي یکی از گام شت  .سالمت جامعه و خانواده با محوريت سالمت زانن استاهي مهم و اساسي رد اتمین  ارتقاي بهدا بهدا

تشکیل مي
شت باروري از الويتهاي مهم تمامي جوامع و توسعه زهاره . دهد باروري طيف وسيعي از زندگي افراد را از دوران بلوغ ات انتهاي دوران باروري را   بدیهي است هک رپداختن هب بهدا

شت باروري نياز هب شناخت رتشیب و بهتر آانن را ميتغیيرات سرعی جهاني رد ر.باشدمي کالت بهدا طلبد و این مهم جز از طريق آموزش و آگاهي دادن هب افراد جامعه رد این زمينه  وند بيماریهاو مش

بلکه هب کمک تصميم گيري افراد  ،تنها پيشگيري از بيماري اه نيستهدف از آموزش . با پيشرفت علم و تکنولوژي رب اهمیت آموزش و مشاوره رد ارتقاء سالمت افزوده شده است.ميسر نخواهد بود

شتي مي سالمت باروري رد گرو آموزش اهي صحيح وعلمي مي باشد و جامعه اي مولد و پوياست هک رفتار .باشد هک منجر هب توانمند سازي آانن رد جامعه خواهد شد جامعه رد مورد رفتار اهي سالم بهدا

ف توسعه تمامي کشوراه مي ،هب همین جهت. شدباروري سالم داشته با  .باشد ارتقاء سالمت باروري یکی از مهم رتین اهدا

شت باروري و مامايي باشد( ع)رد این راستا دااگشنه علوم زپشکي مشهد مفتخر است رد جوار بارگاه معنوي و ملکوتي امام رضا  اميد .رباي دومین بار ربگزار کننده همايش آموزش و مشاوره رد بهدا

ن محققین اساتيد و كارگزاران نظام سالمت باشد ات با آ خرین دستاورداهي علمي و تحقيقاتي خويش هب ربرسي است این همايش فرصت مناسبي رباي تبادل نظرات و تجارب ارزشمند تمامي انديشمندا

 .اهي شیپ رو و اتخاذ راهبرداهي كارربدي جهت ارتقاي سالمت جامعه بپردازیم عميق چالش

کاران گرامي هک هب ره نحو ممکن زمينه ربگزاري کنگره را فراهم نموده اند ، رياست محترم دااگشنه علوم زپشکي مشهد رابي بهار، معاونت محترم ژپوهشي جناب آاقي ه جناب دکتر م  رد خاتمه از كليه هم

، و رپستاري دکتر تفقدي، رياست محترم دادکشنه  شتي دااگشنه جناب آاقي دکتر بهرامي،  محترم معاونتمامايي جناب آاقي دکتر حيدري معاون محترم اداري و مالي دادکشنه جناب آاقي بهدا

 ،ه مامايي اساتيد محترم گرو مامايي سركار خانم يوسف زاده،محترم مدری گروه ، ژاد  لطيف نسركار خانم دکتر رباب  معاون محترم ژپوهشيمعاون محترم آموزشي جناب آاقي دکتر مظلوم، زارع، 

کاري نمودند  ارشد ماماييكارشناسي دکتري و  زعزی مقاطع دانشجويان توفيق روزافزون تمامي نموده،صميماهن تشکر و قدرداني سركار خانم پاکدل واحد ژپوهش  محترم كارشناس و  هک رد ربگزاري همايش هم

 .میینما زعزیان را از ردگاه ازید منان مسالت مي

 

  
 همايش دبير اجرايي

 سميرا ارباهيم زاده ذگمي

 دبير همايش

 دکتر طلعت خديو زاده

 همايش علميدبير 

 دکتر خديجه ميرزايي

 



 

 

 همايش اعضاي  کميته علمي 

شت باروري ) افطمه آرذکيش   (مشهددااگشنه علوم زپشکي  دانشجوي دکتري بهدا

شت باروري )زاده ذگمي سميرا ارباهيم  (مشهد ،عضو هیئت علمي دااگشنه علوم زپشکي دانشجوي دکتري بهدا

 (مشهد دااگشنه علوم زپشکيدانشيار گروه زانن )دکتر فريده اخالقي 

 (مربي گروه مامايي دااگشنه علوم زپشکي مشهد)صدیقه اظهري 

شت باروري ديار ب ااست) دکتر افطمه بازرگاني پور    (دااگشنه علوم زپشکي   رهمزگان هدا

ري    (مربي گروه مامايي دااگشنه علوم زپشکي مشهد)نسرین باغدا

شت باروري )رنجس بحري   (مشهددااگشنه علوم زپشکي  دانشجوي دکتري بهدا

شت باروري دااگشنه علوم زپشکي تهران)دکتر زرها بهبودي مقدم    (استاديار بهدا

شتدانشيار)دکتر نوشین پيمان   (دااگشنه علوم زپشکي مشهد  آموزش بهدا

 (مربي گروه مامايي دااگشنه علوم زپشکي مشهد)مهین تفضلي 

شت باروري )  دکتر نجمه تهرانيان  (دااگشنه رتبيت مدرس استاديار بهدا

شت باروري دااگشنه علوم زپشکي تهران)دکتر زيبا تقي زاده   (استاديار بهدا

شت باروري )رکساان جان قربان   (مشهددااگشنه علوم زپشکي  دانشجوي دکتري بهدا

 (مربي گروه مامايي دااگشنه علوم زپشکي مشهد)فرژناد  فرزاهن جع 

 (مربي گروه مامايي دااگشنه علوم زپشکي مشهد)انهيد جهاني شوراب  

 (دااگشنه علوم زپشکي مشهد سالمت زانن و موسس مرکز انباروري مرکز تحقيقات رئيس  ،استاد گروه زانن)دکتر نيره خادم 

شت باروري دکتري  دانشجوي ) زرهه خاکبازان   (دااگشنه علوم زپشکي مشهد بهدا

شت باروري  استاديار) دکتر طلعت خديو زاده   (دااگشنه علوم زپشکي مشهددادکشنه رپستاري و مامايي بهدا



 

 

شت باروري )دکتر شهال خسروري   (دااگشنه علوم زپشکي  تهران دانشجوي دکتري بهدا

 (كارشناس ارشد اپيدميولوژي) بهروز خياباني تنها 

شت باروري )ریم ذاکري حميدي م   (مشهددااگشنه علوم زپشکي  دانشجوي دکتري بهدا

صص )دکتر عاطفه سلطاني فر   (مشهد ، عضو هیئت علمي دااگشنه علوم زپشکي ي کودكانروانپزشک  فوق تخ

 (علوم زپشکي مشهداستادآمار گروه آمار زيستي دااگشنه )دکتر محمدتقي شاکري 

شت باروري  دکتري  دانشجوي )صدیقه صديق مبارک آبادي   (دااگشنه علوم زپشکي مشهد بهدا

 (مربي گروه مامايي دااگشنه علوم زپشکي مشهد)زرها عابديان  

شت باروري )افطمه رعافنيان   (مشهدو عضو هیئت علمي دااگشنه علوم زپشکي  دانشجوي دکتري بهدا

 (مربي گروه مامايي دااگشنه علوم زپشکي مشهد)فريده فرخي 

شت باروري )هب فيروزيمحبو  (مشهدو عضو هیئت علمي دااگشنه علوم زپشکي  دانشجوي دکتري بهدا

شت باروري دانشيار )دکتر افساهن کرامت   (دااگشنه علوم زپشکي شارهود بهدا

 (استاديار گروه مامايي دااگشنه علوم زپشکي مشهد)معصوهم کردي  

شت )دکتر شهناز کهن   (لوم زپشکي اصفهاندااگشنه ع  باروري استاديار بهدا

کاني    (استاديار گروه مامايي دااگشنه علوم زپشکي مشهد)انهيد گلم

شت باروري دااگشنه علوم زپشکي مشهد دانشيار) رباب لطيف ژناد رودسري   (بهدا

شت باروري دااگشنه علوم زپشکي مشهد دانشيار)دکتر خديجه ميرزائي   (بهدا

 (دااگشنه علوم زپشکي مشهدمربي گروه مامايي )کبري ميرزاخاني 

 (مربي گروه مامايي دااگشنه علوم زپشکي مشهد)افساهن نوائيان 

 (مربي گروه مامايي دااگشنه علوم زپشکي مشهد)شهال نوراني  

 (مربي گروه مامايي دااگشنه علوم زپشکي مشهد)صدیقه  يوسف زاده 
 



 

 

 (هب رتتيب حروف الفبا) اعضاي کميته اجرايي 

 

 سميرا ارباهيم زاده 

 صدیقه اظهري

 آرزو پاکدل

 مهین تفضلي

 فرزاهن جعفرژناد

 انهيد جهاني

 مهدي حاتمي

 رضا خراشادي زاده

 مجيد رهبان

 

    مسعود زارع

 انزنین شماعيان رضوي

 امير رضا صالح مقدم

 غالمحسین ظریف ژناد

 زرها عابديان

هلل زاده  رنگس عبدا

 رعافنيانافطمه 

 فريده فرخي

 محبوهب فيروزي

 جالل كامراني

کاني  انهيد گلم

 کيهان گنودي  دکتر 

 افطمه منصوري 

 کبري ميرزاخاني

 افساهن نوائيان

 شهال نوراني

 طالساز اهدزیادهزرها 

 زادهصدیقه يوسف

 محدهث يوسفي

 

 

 

 

 



 

 

 (دانشجويي)اعضاء کميته اجرايي 

 رضا محله احمديافطمه 

 افزئه استاجي

 اسعدي  اميد

 نفيسه اندرون

 آانهيتا انسان

 رنجس بحري

 پورشيرازي مریم 

 رپواهن تشکري

 مهسا چشمي

د  سيده فرزاهن حدا

 مریم حسن زاده

 طارهه حسین زاده

 مریم حسین زاده

 فريده خاوري 

 بابک خوشخو

 سميرا دهقان نيري 

 رحمانيان عادهلسيده 

 راضيه رحمتي

 اهنيه رضايي امير کياسر

 رضاييانسيده محبوهب 

 افطمه رضايي

 موسويافطمه سادات 

 سيده زرها مستجابي

 آزاده ساراني

 انديا ساکن

يي  صدیقه شيدا

 فرانک عاقبتي

 فسنقريمریم  

 مرضيه اقسمي

 دالرام امکلي

 زرها امکلي

 عصمت گرگاني

گاهن لگزيان  ي

 وحيده محمدپور

 محمدي افزئه

 انهيد مروي

 رضا معصومي

 رضواني فرد مليحه

 بيتا موحد مقدم

ني  عباس همدا

 سجاد یغمايي

سجاد يوسفي
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د، اين گردگيري رفتار باروري ميگيري و شکلبا توجه به فقدان اطالعات در خصوص فرايندي که منجر به تصميم :مقدمه

 . انجام شد 1321-22هاي مطالعه با هدف تبيين فرايند شکل گيري رفتار باروري زوجين در جامعه شهري مشهد در سال

نفر از مديران و کارکنان بهداشتي،  11مرد،  13زن،  25کننده شامل مشارکت 75در اين مطالعه گرندد تئوري، : کارروش

گيري هدفمند و تئوريک انتخاب شدند و در منزل، کنندگان به روش نمونهارکتچهار نفر روحاني و سه نفر از والدين مش

، از 1221ها بر اساس روش استراس و کوربين تحليل داده. محيط کار يا مراکز بهداشتي با آنان مصاحبه عميق به عمل آمد

صحت و استحکام مطالعه از طريق . انجام شد MAXqdaافزار طريق کدگذاري باز، محوري و انتخابي و با استفاده از نرم

 . کنندگان، چک کردن اعضاء و ارزيابي همکاران تاييد شدمدت با مشارکتدرگيري طوالني

کنندگان چگونگي و دغدغه اصلي مشارکت "مراقبت از انسجام خانواده"اي حاصل از پژوهش حاضر تئوري زمينه : هايافته

، که طبقه مرکزي کشف شده "مراقبت از انسجام خانواده"آنان بااستفاده از راهبرد در اين مسير تنظيم رفتار باروري بود که 

اخذ تصميمات ( 3تحليل و تعامل( 2گيري تفکر باروري، شکل( 1مشتمل بر چهار مرحله ها بود، از طريق يک فرايند درداده

والد "پيامد اين فرآيند شامل  .پرداختندميدهي رفتارهاي مربوط به باروري خود به شکلانجام رفتار باروري ( 4باروري و 

رضايت از "و  "زندگيمادي، معنوي، رواني و اجتماعي دستيابي به اهداف "، "دستيابي به اهداف برنامه باروري"، "شدن

ان، فرهنگي، تحصيالت، توانمندسازي زن -مهمترين شرايط تاثيرگذار بر فرايند، شامل باورهاي ديني و اجتماعي. بود "خانواده

 . هاي مبتني بر تجربه، گفتمان غالب باروري و تسهيالت اجتماعي بودهاي اجتماعي، نگرشهاي جنسيتي، آسيبنقش

گيري با افزودن به بدنه دانش و شواهد موجود در زمينه نحوه شکل "مراقبت از انسجام خانواده"اي تئوري زمينه: گيرينتيجه 

تواند به رويکردهاي تئوريک و مفهومي در زمينه باروري عمق و استحکام ايران مي رفتارهاي باروري زوجين در جامعه شهري

بيني  تواند در پيشگيري رفتار باروري و تبيين مفاهيم مهم آن، مياين تئوري عالوه بر توصيف فرآيند شکل. بيشتري ببخشد

سايي علل خاص ايجاد الگوهاي باروري و بهينه نمودن اين فرايند، راهگشاي شنا. رفتار باروري نيز بطور مؤثر به کار گرفته شود

هاي مربوط به جمعيت و باروري و نيز در ارائه ريزيها و برنامهتواند در سياستگذاريبوده و مي آن در سطح جامعه و خانواده

 .خدمات و مشاوره تنظيم خانواده به کار گرفته شود

 ، گرندد تئوريجامعه شهري ،رفتار باروري ،فرايند :کلمات کليدي
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 اثر مشاوره در خوشايند سازي بعد از يک زايمان سخت

 4، مرضيه فغاني3، سعيده سادات حاج ميرزايي2، زينب سام کن1نجمه تهرانيان

 استاديار، دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده علوم پزشکي، گروه مامايي و بهداشت باروري -1

 پزشکي، گروه مامايي و بهداشت باروريدانشگاه تربيت مدرس، دانشکده علوم  -2

 دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده علوم پزشکي، گروه مامايي و بهداشت باروري -3

 دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده علوم پزشکي، گروه مامايي و بهداشت باروري -4

 

يند ي  وايجاد تجربيات ناشي از يک زايمان سخت ممکن است سبب تحريک ترس و از بين رفتن احساس خوشا :مقدمه

بررسي اثر مداخله مشاوره ايي ماما محور، برزنان در  هدف از اين مطالعه .استرس در برخي از مادران پس از زايمان گردد

 .معرض خطر عالئم سايکولوژيک بعد از زايمان تروماتيک مي باشد

ودن عالئم تروما و سختي زايمان وارد مطالعه مادر با توجه به دارا ب 111مادر در مرحله بعد از زايمان  411از بين  :روش کار

مادري بود که داراي زايمان تروماتيک  71گروه کنترل شامل . گرديدند که مورد مداخله مشاوره ايي توسط ماما قرار گرفتند 

و از طريق ساعت پس از زايمان  52در گروه مداخله، مشاوره رودررو تا .بوده وهيچگونه مداخله ايي برايشان انجام نشده بود

عالئم استرس پس از زايمان، دپرس، :موارد اندازه گيري شده شامل .هفته پس از زايمان مشاوره مجدد، انجام شد 4-6تلفني 

 .خودسرزنشي، واعتماد به نفس براي حاملگي بعدي بود

هش احساس خود هفته در گروه مداخله کاهش عالئم تروما، خطر پايين نسبي دپرس، استرس و کا 13در عرض :يافته ها

 .اعتماد به نفس در باره حاملگي بعدي دراين گروه در مقايسه با گروه کنترل باالتر بود.سرزنشي از طرف مادران گزارش گرديد

ميزان شيوع باالي دپرس پس از زايمان، و عالئم تروما بعد از تولد، بدنبال انجام مشاوره بعد از زايمان مي تواند  :نتيجه گيري

انجام مشاوره بعد از زايمان توسط ماما که از وظايف  .نمند سازي  مادران در مقايسه با گروه کنترل کاهش يابداز طريق توا

اصلي او بشمار مي رود، مي تواند نقش کليدي در کاهش عالئم دپرس ، تروما، خود سرزنشي و افزايش اعتماد به نفس براي 

 .  حاملگي بعدي را ايجاد نمايد

 ا، مشاوره، زايمان سخت، مرحله پس از زايمان  مام :کلمات کليدي
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 ناجا ل متأهلپرسندر  آوري  فرزند از ازدواج و گرايش به بررسی  نگرش و انتظار 

 محمد ، دکتر4متاجي ميثم ، مهندس3ابوعلي کمال ، دکتر2، دکتر سيد محمدرضا سيد احمديان*1نژاد کاظم انوشيروان دکتر

 1، ندا گيالني5الحسيني چي قهوه فهيمه، 6صمدي ، ساره7فشارکي غالمي

 .استاد گروه آمار زيستي، دانشکده علوم پزشکي، دانشگاه تربيت مدرس تهران، تهران، ايران -1

 .روانشناسي نظامي، رياست معاونت بهداشت، امداد و درمان ناجا، تهران، ايران ايدکتر -2

 .بهداشت، امداد و درمان ناجا، تهران، ايراناي، مدير کل بهداشت، اداره کل بهداشت معاونت  دکتراي حرفه -3

 .کارشناس ارشد ارگونومي، مرکز تحقيقات کاربردي معاونت بهداشت، امداد و درمان ناجا، تهران، ايران -4

 .استاديار آمار زيستي، گروه امار زيستي، دانشکده علوم پزشکي، دانشگاه تربيت مدرس تهران، تهران، تهران -7

 ، مرکز تحقيقات کاربردي بهداري کل ناجا، تهران، ايرانوريبار کارشناس ارشد بهداشت -6

 .ي، گروه روانشناسي، دانشکده علوم انساني، دانشگاه تربيت مدرس تهران، تهران، ايرانکارشناس ارشد روانشناسي بالين -5

 .تهران، ايراندانشجوي دکتري، آمار زيستي، گروه آمار زيستي، دانشکده علوم پزشکي، دانشگاه تربيت مدرس تهران،  -1
 

از . باشندمي ازدواج در واقعي رفتار و روند بيني و بررسي پيش براي کليدي هاي مکانيسم از نگرش و انتظار به ازدواج :مقدمه

 زيادي توجه اجتماعي، مسائل حوزه در که است موضوعاتي جمله از و جمعيت علم هايمولفه مهمترين از آوري طرفي، فرزند

بين  در آوري فرزند به گرايش و انتظار از ازدواج و هدف از پژوهش حاضر بررسي نگرش .است داشته معطوف خويش به را

 .متأهل ناجا بود پرسنل

( نفر مرد 213نفر زن و  111)نفر  314 اي، مرحله دو اي خوشه گيري نمونه از استفاده با مقطعي، مطالعه اين در :روش کار

صفي و بقيه ستادي بودند، انتخاب شدند و پرسشنامه  آنها پرسنل از نفر 117 تعدادپرسنل متأهل ناجاي تهران بزرگ که 

 جداول و توصيفي هايآماره از استفاده با نتايج. اي که روايي و پايايي آن سنجيده شده بود را تکميل نمودندمحقق ساخته

 .شدند گزارش 17 نسخه SPSS افزار نرم توافقي

 که متاهلي پرسنل. سال بود 2/23±6/4 زن متاهل پرسنل براي و 6/27±5/3 مرد متاهل پرسنل براي ازدواج سن ميانگين :هايافته

 از. دادند اختصاص خود به را درصد 5/71 يعني درصد بيشترين شودمي زندگي در پشتکار افزايش موجب ازدواج اينکه به موافق کامالً

 گردد،مي زندگي در بيشتر تفاهم موجب مشترک فرهنگ که پرسش اين با موافق کامالً يا موافق درصد از همين پرسنل 6/11 طرفي

 از درصد 5/44. باشند زندگي مشکالت در همدمشان و يار همسرشان که داشتند انتظار پرسنل اين از درصد 5/51 همچنين. بودند

 نشان خود از بيشتري گذشتگي خود از و ايثار که مجبورند شانشغل ماهيت خاطر به همسرشان که بودند باور اين بر متاهل پرسنل

 فرزند و همسر براي روزانه برنامه در وقتي بايد خانوادگي روايط تحکيم براي که بودند اين موافق کامالً درصد 7/51همچنين . دهندمي

 درصد 6/15متاهل  پرسنل همچنين، از. بودند فرزند داشتن بودن مقدس موافق کامالً متاهل پرسنل از درصد 3/63. شود گرفته نظر در

درصد انتظار  2/61و  6/53در مجموع؛ پرسنل متاهل زن و مرد به ترتيب با. بودند فرزند حضور با خانواده در نشاط افزايش با موافق کامالً

نگرشي مثبت درصد نسبت به ازدواج  7/72و  1/72از طرفي زنان و مردان متاهل پرسنل ناجا به ترتيب . مثبتي نسبت به ازدواج داشتند

 .درصد بود 2/22و  3/24همچنين گرايش مثبت به فرزندآوري در پرسنل متاهل زن و مرد ناجا به ترتيب برابر با . داشتند

رسد نظر ميبا توجه به انتظار و نگرش مثبت باال و از طرفي گرايش پايين به فرزندآوري در پرسنل متاهل ناجا به :گيرينتيجه

 .روي فرزندآوري بتواند سبب بهبود وضعيت موجود گرددهاي پيشمناسب جهت کاهش چالشکارهاي ارائه راه

 ناجا فرزندآوري، پرسنلبه  گرايش انتظار نسبت به ازدواج، نگرش نسبت به ازدواج، :کلمات کليدي
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 سالمت باروري مردان

 *1شهال خسروي

  علوم پزشکي تهران ، عضو هيئت علمي دانشگاهبهداشت باروريتخصصي  دانشجوي دکتراي -1

مردان . ديدگاه سالمت مردان براي سياست گذاري مراقبت سالمت، تحقيق و عملکرد باليني يک موضوع اساسي و کليدي است

سال کمتر از زنان عمر مي کنند، يک شکاف در اميد به زندگي  توام با  مرگ و مير باالتر مردان  آنها در همه سنين در  6-4

تعاريف اوليه سالمت مردان بر تغييرات بيولوژيک . بقاء مرد زن ناميده مي شود –پارادوکس سالمتي مقايسه با زنان که 

متمرکز بود، در حاليکه تعاريف اخير به ( با تاکيد بر جنس)وفيزيولوژِيک درسالمت منحصرا  مرتبط به سيستم باروري مرد 

حوزه فعاليت بهداشت باروري فراتر از انجام خدمات در يک  امروزه .فلسفي بودن و جامعيت با تاکيد بر جنسيت متمرکز است

بخش بهداشتي و فراتر از موضوع سالمت زنان مي باشد و رويکرد موضوع خدمات بهداشت باروري مردان از منظر جنسيت مهم 

در . نمايد  اين مفهوم جديد بهداشت باروري به قرار گرفتن جنسيت و باروري در يک حوزه وسيع توسعه کمک مي.شده است 

اغلب جوامع زن يا مرد بودن انتظارات متفاوت و عکس العمل هاي مختلف از ديگران درارتباط با ظاهر ، توانمندي ها و رفتار را 

در ارائه خدمات بايد اطمينان داشت که هر گونه خدمات بهداشت باروري براي مردان که به نفع برابري جنسيتي .در پي دارد

اين حال، نيازهاي سالمت جنسي و باروريمردان در  .د هاي بهداشتي براي مردان و زنان را بهبود بخشد باشد مي تواند پيام

اند که به زنان و مسائل در نهايت ياد گرفته سيستم هاي مختلف . حق خود، به عنوان افراد، تا حد زيادي ناديده گرفته ميشوند

زمان آن رسيده استبه همين کار را براي . همسران و مادرانبه عنوان نها ، نه تانها به عنوان فرد توجه نمايند نه به عنوان 

 ليکن ،نموده اند اگرچه سياست گذاران شروع به تمرکز در نقش مردان به عنوان پدران و شوهران .هم انجام دهند  مردان

 مردان  ن مي دهد نيازهاياطالعات موجود نشا. نيازهاي بهداشت باروري و جنسي مردان مي شود پرداختن  توجه کمي به

پزشکي به خدمات ، مردان نياز به يک طيف وسيعي از آنها  زندگي خود مراحل براي بسياري از: دناساسي و بلند مدت مي باش

 و پدر خوب يک شر عنوان  به نمودن خود  جهزمدر جهت حفظ سالمت و رفاه خود ، و همچنين  اي  ويژه آموزشي و مشاوره

درک برخي ازناظران از مردان به عنوان افراد غير مسئول ويابه اين باوراست .، با اين حال،موانع واقعي وجود دارد . بودن دارند 

 .که شامل آنهارادربرنامه هاي سالمت جنسي وباروري پايان مفيدي ندارد

شيفت منابع جهت ارائه  عدم تمايل ارائه دهندگان خدمت به مردان به دليل عدم وجود نيروي آموزش ديده و نگراني از

 خدمات با کيفيت  زنان به سمت مردان 

 عدم اطالع ازنيازهاي بهداشت باروري وجنسي مردان باطل، يک دور در

 استانداردهاي مراقبتهاي بهداشت باروري مردان  عدم توافق جمعي در

 (زنان ديده شده است  اکثر نياز هاي باروري براي)عدم شناخت نياز هاي بهداشت باروري خالص براي مردان 

اقتصادي ها در سطح فردي ،موانعبسياريارائه اينمراقبت.جود ندارد و مراقبت ازمردانو  سالمت جنسي و باروري تعريفبر توافق

موانع انجام يکي از موانع . دارد اما عواقب  عدم تغير موثر بحدي جدي است که  که نبايد فراموش شودوساختاري وجود 

بسياري از مردان براي پيگيري منظم معاينات و مراقبت ها در واقع بيمه سالمت در بخش دولتي  گرايشعدم مراقبت شامل 

نياز به خدمات سالمت باروري .وخصوصي  و عدم پوشش خدماتي مانند اموزش و مشاوره بخصوص در افراد فقير مي باشد 

ا در بر گيرد مردان مسن  بيشتر نياز به خدمات جنسي و مردان در طول زندگي تغيير مي نمايد و بايد همه مراحل زندگي ر

 بهداشت باروري بيش از اطالعات نياز دارند 
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در دسترس بودن خدمات به زنان مخاطره نمي  ، منظر ديگر، سرمايه گذاري منابع در ارائه اطالعات و خدمات برايمرداناز 

برنامه .  انها خواهد بود ت نه تنها به نفع مردان، بلکهزنان و خانوادهنيازهاي بهداشتي مردان در حق خوددر نهاي،بلکه رفع  اندازد

   . مردانمعموال ارزان ترمراقبت هاي پزشکي نسبت به زنان استو باروريهاي سالمت 

 اقدامات الزم 

از انجايي که در دستيابي به نياز هاي مردان از جمله فقدان آگاهي از نياز هاي  :رد نياز هاي بهداشت باروري مردانبراو

اگرچه نيازهاي . در مرحله اول نيازهاي مردان در اين زمينه بايد بطور غير مستقيم براورد گردد .موجود انها وجود دارد 

با نگاه به شاخص هاي کليدي رفتارهاي  اما مي توانمطالعه نشده است،  در  ابعاد وسيع بهداشت باروري و جنسي مردان 

 . نمودآنها را ارزيابي  ي تا حدوسيع جنسي مردان و پيامدهاي 

زنان، بايد  مانند  مردان: مفهومي، نيازهاي مردان ساده استبه لحاظ : ات مربوط به  سالمت باروري مردانتعيين موضوع

نياز  مردان . بيابند  بت ، از رفتار جنسي و توليد مثل خود دستمث وبه نتايجمطلوب محافظت شوند از پيامدهاي منفي بالقوه 

محافظت از خود و شرکاي خود را در برابر بيماريهاي مقاربتي . جلوگيري از حاملگي ناخواسته، در داخل و يا خارج از ازدواجبه 

عالوه بر اين، مردان . هايي دارند  و در صورت لزوم، درمان براي چنين بيماري مطرح نمودن ، و نياز به HIVکسب، از جمله 

 و بهنمايند ، بر مشکالت باروري غلبه مي کنند پدر کودکان زماني که آنها و شرکاي خود را انتخاب عنوان به  باشند بايد قادر

 .نمايند کمک  ي داشته باشند حاصل شود که حاملگي سالماز اينکه شرکاي جنسي آنها اطمينان  حصول 

 مشکالت سالمت باروري مردان ازدوران بلوغ تا سالمندي ارزيابی خطربراي 

در حال حاضر، هيچ مجموعه اي به طور  :اقدامات پيشگيري در ارتباط با تصحيح سبک زندگی وسالمت باروري مردان

براي گروه هاي خاص  د، هرچند سازمان مختلفناز وجود داردپذيربکلي خدمات بهداشت جنسي و باروري براي همه مردان 

 .بخشي از اين خدمات را ارائه مي نمايند 
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Menopause-related symptoms: traditional Chinese medicine vs hormone therapy 

Hoda Azizi , Yan Feng Liu, Lin Du, Chao Hua Wang , Hamidreza Bahrami-Taghanaki, 

Habib Ollah Esmaily, Hamideh Azizi, Xiao Ou Xue. 

 

Objective: To compare the therapeutic effect of Chinese herbal medicine (CHM), 

acupuncture, and hormone therapy on menopause- related symptoms of peri- and 

postmenopausal women. 

Study Design: Fifty-seven Chinese women completed 2 months of treatment with either 

CHM (5 g twice daily, n = 22), acupuncture plus CHM (Kun Bao Wan) 5 g twice daily plus 

sessions of acupuncture, n = 20), or hormone therapy (n = 15). 

Main Outcome Measures: Kupperman index score, levels of follicle-stimulating hormone 

(FSH) and estradiol, and the number of symptoms before and after treatment were the main 

outcome measures. 

Results: CHM, acupuncture plus CHM, and hormone therapy significantly decreased 

Kupperman score (P < .001 in each group) and number of symptoms (P < .05). The mean 

difference in Kupperman score between baseline and 2 months among the three groups was 

significantly varied (P = .02). The difference was only between acupuncture plus CHM and 

CHM with significantly better results by acupuncture plus CHM. Acupuncture plus CHM, as 

well as hormone therapy, significantly reduced the level of FSH (P < .05), but CHM alone 

didn't cause any significant decrease in FSH levels (P > .05). The mean difference in the level 

of FSH between baseline and 2 months among the three groups was significantly different (P 

= .02). This difference was only between CHM and hormone therapy with significantly better 

results by hormone therapy. The three treatments didn't make any significant increase in the 

level of E2 (P > .05). 

Conclusion: application of the combination of Chinese herbal medicine and acupuncture 

proved as effective as hormone therapy in the treatment of menopause-related symptoms, and 

it achieved better outcomes than herbal medicine alone 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Azizi%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22314633
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Feng%20Liu%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22314633
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bahrami-Taghanaki%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22314633
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ollah%20Esmaily%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22314633
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Azizi%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22314633
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ou%20Xue%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22314633
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Supplementation in pregnancy, benefits and harms 

M Nematy1*, S Amiri Moghaddam2 

1- Department of Nutrition, Faculty of Medicine, Mashad University of Medical 

Sciences, Mashad, Iran 

 

Introduction: Prescribing or over the counter uses of vitamins and minerals supplements are 

increasing worldwide. Although there are some positive evidence for taking iron and folate 

in pregnancy, benefits and harms of most vitamins and minerals supplements for mother and 

neonate are not properly known. This mini review was performed to investigate most recent 

data regarding vitamins and mineral supplements that are of common use.  

Method: Recent Cochrane Library reviews were searched for latest results. 

Results: Iron; Further studies are needed to assess the effects of routine antenatal 

supplementation with iron on clinically important maternal and infant outcomes (1). Folic 

acid; Periconceptional folate supplementation has a strong protective effect against neural 

tube defects (2). Vitamin C; The data are too few to say if vitamin C supplementation either 

alone or in combination with other supplements is beneficial during pregnancy. Preterm birth 

may have been increased with vitamin C supplementation (3). Vitamin E; The data are too 

few to say if vitamin E supplementation either alone or in combination with other 

supplements is beneficial during pregnancy (3). Antioxidants; Evidence does not support 

routine antioxidant supplementation (4). Vitamin A; Only two trials from Nepal and 

Indonesia suggested beneficial effects of vitamin A supplementation (5). Currently available 

evidence do not support the use of vitamin A supplementation of HIV-infected pregnant 

women to reduce MTCT of HIV (6). Calcium; supplementation appears to almost halve the 

risk of pre-eclampsia (7). Zinc; The 14% relative reduction in preterm birth for zinc 

supplementation was observed compared with placebo (8).  

Conclusion: As there are few data regarding benefits and harms of most vitamins and 

minerals, it is reasonable to be cautious for prescribing vitamins and minerals supplements 

considering diets supply them properly.  If it is needed supplement should be combined with 

a healthy diet not replace it. 
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 روش هاي اهدايی کمک باروري در ارتباط با افشاگري به کودکتجربيات زوجين نابارور ايرانی استفاده کننده از 

 3، دکتر معصومه سيمبر*2، فاطمه هادي زاده طالساز1دکتر رباب لطيف نژاد رودسري

قيقات مراقبت مبتني بر شواهد، گروه مامايي، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه حدانشيار بهداشت باروري، مرکز ت -1

 مشهد، ايرانعلوم پزشکي مشهد، 

بهداشت باروري، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تخصصي دانشجوي دکتراي  -2

 تهران، ايران

 دانشيارگروه مامايي، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران -3

 

عليرغم ييشرفت هاي زياد در تکنولوژي نوين توليد مثل ولي استفاده از آن به مشابه شمشير دولبه اي مي باشد که  :مقدمه

چالش هاي متعددي را ايجاد نموده است که يکي از مهم ترين چالش ها براي زوجين، افشاگري شرايط باروري بهکودک 

ي درزوجين نابارور ايراني استفاده کننده از روش هاي اهدايي مطالعه حاضر با هدف بررسي تجربيات افشاگر. حاصله است

 .کمک باروري در ارتباط با افشاگري به کودک انجام شده است

( زن 14زوج و  2)بيمار نابارور  32بر روي 1321- 21اين مطالعه از نوع تحليل محتواي کيفي است که در سال  :روش کار

داده هاي کيفي از طريق مصاحبه عميق و نيمه . هدايي، و رحم جايگزين انجام شدکانديد استفاده از تخمک اهدايي، جنين ا

ساختاريافته با زوجين نابارور و اعضاي تيم درمان ناباروري شامل متخصصين زنان، ماماها و روانشناس مرکزناباروري منتصريه 

مورد  MAXqdaزار تحليل داده هاي کيفي شهر مشهد جمع آوري و به روش تحليل محتوي قراردادي و با استفاده از نرم اف

 .تجزيه و تحليل قرار گرفت

در ارتباط با . اکثر زوجين گيرنده گزارش کردند که تصميم دارند که کودک حاصله را ازفرايند اهدا آگاه نکنند :يافته ها

طبقه ي محافظت کودک از آسيب هاي احتمالي، حمايت از  3تصميم زوجين جهت پنهان کاري نسبت به کودک حاصله ، 

طبقه ي آگاه شدن  4تباط با افشاگري نسبت به کودک حاصله،روابط خانوادگيو فقدان دليل قانع کننده براي گفتن و در ار

 . محيط اجتماعي، بروز شرايط جديد زندگي، قدرداني ازاهداکننده و حفظ صداقت پديد آمد 

گرچه محافظت کودک از آسيب هاي احتمالي از علت عمده پنهان کاري روش هاي اهدايي کمک باروري در  :نتيجه گيري

اما نگه داشتن اين راز هميشه آسان نبوده و با توجه به عوارض و پيامدهاي طوالني مدت احتمالي براي  زوجين نابارور مي باشد

اطالع رساني بيشتر و طبيعي جلوه دادن روش هاي . کودکان متولد شده ، مي تواند موجب خسارات جبران ناپذيري شود 

 .نابارور جهت اصالح وضعيت پيشنهاد مي شوداهدايي به منظور تغيير ديدگاه جامعه و رفع نگراني هاي زوجين 

 ، مطالعه کيفي روش هاي اهدايي کمک باروريوجيننابارور ، ز ،افشاگري  گيري، تصميم :کلمات کليدي
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Perceptions of married Iranian women regarding sexual rights  

Roksana Janghorban1, RobabLatifnejadRoudsari2*, Ali Taghipour3, Mahmoud Abbasi4
 

1- PhD student in Reproductive Health, Student Research Committee, Department of 

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

Sciences, Mashhad, Iran. 

2- PhD, Associate Professor in Reproductive Health, Research Center for Patient Safety, 

Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of 

Medical Sciences, Mashhad, Iran: LatifnejadR@mums.ac.ir , rlatifnejad@yahoo.com 

3- PhD, Assistant Professor in Epidemiology, Health Sciences Research Center, 

Department of Biostatistics and Epidemiology, School of Health, Mashhad University 

of Medical Sciences, Mashhad, Iran.  

4- PhD, Associate Professor in Medical Law, Medical Ethics and Law Research Center, 

ShahidBeheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 

 

Background: There has been a recent shift in the field of sexual health, representing a move 

away from biomedical concerns to sexual rights frameworks. However, few studies on 

sexuality are based on a rights framework. The unspoken nature of sexuality in Iranian 

culture has led to a lack of national studies on the topic. The objective of this study was to 

explore the perceptions of married Iranian women on sexual rights in their sexual 

relationships. 

Methods: In this grounded theory study, 37 participants (25 married women, 5 husbands, and 

7 midwives) were selected. Data were collected through in-depth interviews and analyzed 

through open, axial, and selective coding using MAXQDA software version 2007.  

Findings: The analysis revealed the core category of women’s sexual relationships: “sexual 

interaction in the shadow of silence”. The interrelated categories subsumed under the core 

category included adopting a strategy of silence, trying to negotiate sex, seeking help, and 

sexual adjustment.  

Conclusion: The silence originating from women’s interactions with their families and 

society, from girlhood to womanhood, was identified as the core concept in Iranian women’s 

experiences of sexual rights. A focus on husbands’ roles seems salient because they can 

direct or alter some learned feminine roles, especially silence regarding sexual matters, which 

then affects the realization of women’s sexual rights. Recognition of this critical issue is 

essential in assisting healthcare providers and sexual counselors to provide more effective 

and culture-based sexual healthcare and counseling for couples. 

Key words: Sexual rights, women, qualitative research, grounded theory, Iran 
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 توانمند سازي مادران استفاده کننده از حمل جايگزين در فرآيند مادر شدن

 2، دکتر عيسي محمدي3، دکتر مرضيه شيوا2، دکتر زهره ونکي*1دکتر ميترا زندي

 پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران، استاديار دانشکده پرستاري مامايي دانشکده پرستاري مامايي دانشگاه علوم -1
mitra.zandi@yahoo.com    

 .دانشيار، دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده علوم پزشکي، گروه پرستاري، تهران، ايران -2

اهي، مرکز تحقيقات استاديار، پژوهشگاه رويان، پژوهشکده زيست شناسي و علوم پزشکي توليد مثل جهاددانشگ -3

 .پزشکي توليد مثل، گروه اندوکرينولوژي و ناباروري زنان، تهران، ايران

 

مادراني که از طريق رحم اجاره اي صاحب )نتايج تحقيقات گذشته بر روي مادران استفاده کننده از حمل جايگزين  :مقدمه

هدف از اين . باشدخودکارآمدي در فرآيند مادر شدن مي، حاکي از عدم آمادگي کافي آنان و عدم احساس (اندفرزند شده

 . باشد مطالعه تبيين راهکارهاي توانمندسازي مادران استفاده کننده از حمل جايگزين در فرآيند مادر شدن مي

مرحله اول با . در دو مرحله انجام شده است 1321تا خرداد ماه  1312اين مطالعه به مدت بيست ماه از آبان ماه  :کارروش 

استفاده از رويکرد استقرايي و از طريق مطالعه کيفي از نوع گراندد تئوري، به تبيين تجارب مادران استفاده کننده از حمل 

هاي مرحله  با استناد بر يافته( 2111)فاده از رويکرد ساخت تئوري واکر و اوانت جايگزين پرداخته شد و در مرحله دوم با است

 .اول و با مرور متون، به طراحي مدل مراقبتي از اين مادران پرداخته شده است

ا آشناسازي ب)گيري  ي اين تحقيق داراي زير مفاهيم يا ابعاد مساعدت در تصميمتوانمندسازي در مدل طراحي شده :ها يافته

/ ايجاد دلبستگي ميان مادر و جنين)، آماده سازي براي ايفاي نقش مادري (حمل جايگزين، مشاوره قانوني، مشاوره افشا

، حمايت ارزيابي، حمايت اطالعاتي، تقويت (کودک/کودک، آمادگي براي شيردهي، آموزش روند رشد و تکامل جنين

باشد که  شناختي مي هاي روان از منابع در دسترس و استفاده از مشاورهگيري بهينه  هاي ارتباطي و کنترل تنش با بهره مهارت

 .براي هر يک راهبردهاي عملياتي در نظر گرفته شده است

گيري  هاي تصميم توانند با تشويق زنان به برعهده گرفتن جنبه پرسنل کادر درمان به ويژه پرستاران و ماماها مي :گيري نتيجه 

هاي بعد از تولد  در فرآيند مادر شدن و حمايت آنان در اين روند، در زنان احساس کنترل و درک درمان ناباروري و مراقبت

 .نمايندکارآمدي در ايفاي نقش مادري کمک ميکودک را به وجود آورده و به ظهور احساس خود

 .توانمندسازي مادران، حمل جايگزين، مادر شدن، مراقبت مادر و کودک: کليدي کلمات
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 يک تحقيق پديدار شناسی: سال نسبت به پديده يائسگی 04باور و نگرش زنان باالي 

 2منصوره خنده رو ،1دکترنوشين پيمان

دکتراي تخصصي آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، ،عضو هيئت علمي دانشکده بهداشت، مرکز تحقيقات  ،دانشيار -1

 peymann@mums.ac.irدانشگاه علوم پزشکي مشهد، . علوم بهداشتي

نشکده بهداشت، دانشگاه علوم دانشجوي کارشناس ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، گروه آموزش بهداشت، دا -2

 پزشکي مشهد

 

-مي يائسگيدرک بهتر از معني و مفهوم . يائسگي دوره اي طبيعي از زندگي زنان است که همه آن را تجربه مي کنند :مقدمه

منظور از اين رو اين مطالعه به . ها شودآنزندگي از  ارتقاء کيفيت زندگي زنان در اين دورهتواند منجر به درک نيازها و 

 .ه استانجام شدآنان از اين مفهوم نگرش و باورهاي در قالب  يائسگياز  زنانرب اتوصيف تج

سال درمورد پديده  41اين تحقيق کيفي به روش پديدار شناسي بارويکرد کاليزي دررابطه با تجارب زنان باالي  :روش کار

ونه گيري مبتني بر هدف  از بين مراجعه کنندگان به سال بر اساس نم 41زن باالي  12تعداد . يائسگي صورت گرفته است 

از نگرش و باور هاي آنان حول محورِ  انتخاب و به روش بحث گروهي متمر کز 1323سال در  مراکز بهداشتي درماني مشهد

بعد از  محتوي مصاحبه با کسب اجازه از شرکت کنندگان ضبط شد و بالفاصله. تا رسيدن به اشباع داده ها انجام شد يائسگي

 .جلسات پياده سازي شد و به روش شيوه هفت مرحله اي کاليزي تحليل تماتيک، مورد بررسي قرار گرفت

پديده يائسگي از ديدگاه شرکت کنندگان  داراي دو محور اصلي رضايت وعدم رضايت نسبت به پديده يائسگي، : يافته ها

زندگي، نياز به حمايت، نقش روندِ غير قابل اجتناب يائسگي بعنوان : به صورت هدرون ماي در پنج تمهاي اصلي يافته ها.بود

بيشترين عامل در تقويت . معنويت در زندگي، نياز به آموزش به منظورسازگاري موثر و خودکارآمدي استخراج گرديد

ينه يائسگي باعث کاهش آنان معتقد بودند که افزايش آگاهي در زم .خودکارامدي، حمايت شوهر وفرزندان ذکر شده است

 .عوارض و افزايش خودکارآمدي و بهبود کيفيت زندگي مي گردد

-به. مي باشدسازگاري مؤثر در برابر اين روندِ غير قابل اجتناب زندگي در زندگي زنان رسيدن به وجه مهم  :گيرينتيجه

اين . موثر مي باشد، آنان در اين مرحله از زندگي براي سازگاري و ارتقاء سطح آگاهي و خودکارآمديکارگيري منابع حمايتي 

و از نيازهاي زنان در اين مرحله از زندگي تر براي درک واقعيامر سالمت اران دست اندرکديد جديدي به مي تواند ها، يافته

 .ارائه نمايدمشکالت واقعيشان 

 يائسگي، نگرش، خودکارآمدي، تحقيق کيفي: کليدي کلمات
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 هاي ارتباطی ماماهاي شاغل در زايشگاه هاي بيمارستان هاي آموزشی شهر مشهد ارزيابی مهارت

 4اسماعيليحبيب اله  ،3زهره سپهري شاملو ،2، طلعت خديوزاده1مريم سادات کاتبي

دانشگاه علوم پزشکي  دانشکده پرستاري مامايي،کميته تحقيقات دانشجويي  ،دانشجوي کارشناسي ارشد مامايي -1

 نايرا مشهد، مشهد،

 ايران مشهد، دانشکده پرستاري مامايي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، بهداشت باروري، ي تخصصيدکترا -2

 ايران مشهد، دانشکده علوم تربيتي، دانشگاه فردوسي مشهد، استاديار روانشناسي باليني، ي تخصصيدکترا -3

 ايران مشهد، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، دانشيار دکتراي آمارزيستي، -4

 

هاي مامايي است، از اين رو اين کيفيت برقراري ارتباط بين ماما و زائو تعيين کننده اصل رضايت مادران از مراقبت :مقدمه

 1323هاي آموزشي شهر مشهد در سال هاي بيمارستانهاي ارتباطي ماماهاي شاغل در زايشگاهمطالعه با هدف تعيين مهارت

 .صورت گرفته است

کليه . هاي آموزشي شهر مشهد به صورت تصادفي انتخاب شدندماماي شاغل در بيمارستان 42در اين پژوهش،  :کارروش

 ليست مشاهدههاي ارتباطي ماماها توسط چکماماها به صورت شيفت در گردش در زايشگاه مشغول به کار بودند، مهارت

 . عملکرد ارتباطي توسط پژوهشگر بررسي شد

زايمان را تجربه نموده % 3/61. سال بود 2/17±55/1و ميانگين تجربه کاري آنها  11/32±66/2ميانگين سني ماماها  :هايافته

ميانگين نمره کسب شده توسط ماماها از چک ليست . در حد متوسط و بيشتر به حرفه مامايي عالقمند بودند% 5/66و 

ي، تجربه زايمان، سن و عالقمندي به بين مهارتهاي ارتباطي ماماها با سابقه کار. بود 2/65±5/11مشاهده مهارت ارتباطي

 .حرفه ارتباطي وجود نداشت

هاي زايماني نيز هاي ارتباطي ماماها که عامل اصلي نارضايتي مادران از مراقبتبا توجه به ناکافي بودن مهارت :گيرينتيجه

موزش و تاکيد بر نيازهاي هاي نوين آهاي ارتباطي با بکارگيري روشهاي آموزش ضمن خدمت مهارتهست، برگزاري دوره

 .شودهاي ارتباطي در سرفصل دروس رشته مامايي توصيه ميآموزشي خاص ماماها و نيز گنجاندن واحد درسي مهارت

 هاي ارتباطي، ماما، زائو، بيمارستان آموزشيمهارت :کلمات کليدي
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 جنسی جوانانبررسی تأثير آموزش به شيوه سخنرانی، نمايش فيلم و نرم افزار بر سالمت 

 4، معصومه باقري3، معصومه کرمي دهکردي*2، فريبرز جباري فرد1اکرم کرمي دهکردي

 کارشناس ارشد مامايي، مربي گروه مامايي، دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد -1

 f.jabbari14@yahoo.com کارشناس ارشد روانشناسي، دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد  -2

 آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختياريکارشناس ارشد تربيت بدني، سازمان  -3

  دانشجوي کارشناسي مامايي، دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد  -4

 

آموزش سالمت جنسي آگاهي هاي الزم براي يک هدف مشترک و ارضاي نيازها و تعادل در زندگي فردي، خانوادگي  :مقدمه

شناختي جوانان را ارتقا مي بخشدومنجر به افزايش درک آموزش مناسب و جامع جنسي فرايند .واجتماعي را فراهم مي نمايد

دراين راستا مطالعه ايي با عنوان . وفهم آنها ازمسائل جنسي ميشودکه اين موضوع در اجتناب از رفتارهاي پرخطر اهميت دارد

 .انجام شد 1321در سال  "بررسي تأثيرآموزش به شيوه سخنراني،نمايش فيلم ونرم افزار بر سالمت جنسي دانشجويان"

دانشگاه آزادشهرکرد که به صورت تصادفي از کليه رشته ها  پسراز دانشجويان56دخترو46تجربي دراين پژوهش نيمه :روش کار

 2اي يک جلسه  هفته و هفته 7آموزش جنسي توسط دو مربي زن و مرد در طي . انتخاب شدند مورد بررسي قرار گرفتند

ابزارهاي روا و پاياي مطالعه شامل پرسشنامه . و نرم افزار درهر گروه برگزارگرديدساعته به وسيله سخنراني،فيلم آموزشي 

داده ها به . پس از آموزش، اطالعات جنسي دانشجويان مورد بررسي قرار گرفت. فردي و اطالعات جنسي پژوهشگر ساخته بود

 . تجزيه و تحليل شدند spssوسيله نرم افزار

بهداشتي وجنسي سالم، بهداشت رواني و پيشگيري از اختالالت جنسي، سالمت خانواده ودر آموزش جنسي بر رفتار  :يافته ها

اثر آموزش جنسي دردانشجويان دختر و پسر تفاوت معني داري   (.p<17/1)هويت يابي جنسي مناسب دانشجويان  مؤثر بود

 . با هم نداشت

نتايج پژوهش نشان داد، آموزش جنسي منجر به بهتر شدن رفتار بهداشتي، رفتار جنسي سالم، بهداشت رواني،  :نتيجه گيري

-توان در برنامهبنابراين از اين نتايج مي. سالمت خانواده، هويت يابي جنسي مناسب و پيشگيري ازاختالالت جنسي مي شود

 . دانشجويان استفاده نمود باخصوصا در ارتباط  جوانان اي يا آموزشيهاي مشاوره

 جوانان، دانشجويان آموزش جنسي، سالمت جنسي، :کلمات کليدي
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( عج)هاي داخل رحمی جنين در زنان بستري در بيمارستان قائم  مرگ بررسی عوامل خطرزاي مادري و جنينی

 9811تا  9831هاي شهر مشهد طی سال

 7ذاکري حميدي عصومهم ،4، خانم داور نيا3مليحه حسن زادهدکتر ، 2غالمعلي معموري ،*1دکتر حسن بسکابادي

دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايران،  دانشيار کودکان، گروه کودکان، بيمارستان قائم، -1
boskabadih@mums.ac.ir 

 دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايران  دانشيار گروه زنان، بيمارستان قائم، -2

 م، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايرانقائماماي زايشگاه بيمارستان  -3

 دانشجوي دکتري تخصصي بهداشت باروري، دانشکده علوم پزشکي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تنکابن، تنکابن، ايران -4

 

هرساله حدود سه ميليون جنين قبل از تولد جان خود را از دست ميدهند  که اين يک ضربه اساسي بر پيکرر والردين   : مقدمه

شناسايي عوامل خطر مادري وجنينري ايرن مرگهرا ممکرن اسرت در کنتررل و جلروگيري از حرداقل         . ژه مادر وارد مي سازدبوي

هاي داخل رحمي جنين  بستري  عوامل خطرزاي مادري و جنيني در مرگتعيين اين مطالعه با هدف .تعدادي از آنها موثر باشد

 .شده در بيمارستان قائم مشهد انجام شده است

مرورد از   227مشرهد روي ( عرج )در بيمارسرتان قرائم   1322ترا  1312هراي  تحليلي، طي سرال -اين مطالعه توصيفي :کار روش

) اطالعات مربوط بره مطالعره از طريرق پرسشرنامه پژوهشرگر سراخته در سره بخرش        . هاي داخل رحمي جنين انجام شد مرگ

عات اپيدميولوژيک ،اقدامات تشخيصي و درماني  و سير ما پس از بروز مرگ اطالطراحي گرديد( مشخصات مادر، جنين و جفت

بيماري قبل از مرگ شامل مشخصات جنين، مرادر پررده هاوجفرت  را بررسري نمودهرايم و سرپس در يرک کميتره تخصصري          

عوامرل مسراعد   (فوق تخصص نوزادان، متخصصين زنان، عامل زايمان، رزيدنت کشيک موقع فوت وماماي عامرل زايمران   )شامل

مرورد تجزيره و تحليرل قررار      SPSS7/11افرزار  و نرمها با استفاده از آمار توصيفي داده علل مرگ را بررسي کرده ايم کننده و

 .گرفت

، جفتري  %(2/36مورد،  13)، جنيني %(2/31مورد،  16)بيشترين ريسک فاکتورهاي مرگ جنين به ترتيب ناشناخته . :هايافته

تررين بيمراري مرادر در حراملگي، افرزايش فشرار خرون         شرايع . برود %( 12مرورد،   25)و مرادري  %( 2/12مورد،  22)و بندنافي 

بيشترين ميزان  بروز را  در %( 2/6مورد،  14)و سيستم عصبي %( 4/5مورد،  17)بندي نشده  هاي طبقه ناهنجاري. بود%(21.3)

و %( 1/3)مرورد   5پرروالپس بنردناف در   . غيرطبيعري  گرزارش شرد   %( 3/35) مورد 14جفت در .. جنينهاي فوت شده داشتند

 . وجود داشت%( 3/1)مورد  3همچنين گره بندناف در 

ناشناخته، جنيني و جفتي و مادري در بروز مرگ هراي داخرل رحمري    براساس يافته هاي مطالعه حاضر، عوامل  :گيرينتيجه

کنتررل و پيگيرري مناسرب مرادران در     جنين نقش دارندلذا شناخت عوامل خطرزاي مرگ هاي داخل رحمي جنين و بنابراين 

 .تواند کمک کننده باشد معرض خطر در طي بارداري و مديريت صحيح زايمان مي

 نين، بيماري هاي مادر، ناهنجاري هاي جنينيمرگ داخل رحمي ج: کلمات کليدي
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 مشهد ميالد ناباروري درمان مرکز درمان تحت نابارور زنان اضطراب ميزان بر مدار مسئله حل درمانی تاثيرگروه

 3خادم نيره دکتر، *2طبيبي زهرا دکتر ،1شاملو سپهري زهره دکتر

 مشهد فردوسي دانشگاه روانشناسي، و تربيتي علوم دانشکده روانشناسي گروه استاديار -1

  مشهد فردوسي دانشگاه روانشناسي، و تربيتي علوم دانشکده روانشناسي آموزشي گروه استاديار -2

 استاد گروه زنان و رئيس مرکز تحقيقات سالمت زنان دانشگاه علوم پزشکي مشهد مامايي، و زنان متخصص -3

 به اندک دسترسي به باتوجه. شود مي نابارور زنان فردي زندگي و زناشويي روابط در مشکالتي موجب ناباروري، :مقدمه

 نابارور زنان اضطراب ميزان برکاهش مدار مسئله حل ماني در گروه تاثير بررسي هدف با حاضر پژوهش مرتبط، مطالعات

 .شد انجام

 وتصادفي دردسترس گيري نمونه روش به آزمون پس و پيش آزمايشگاهي نيمه ازطرح حاضربااستفاده پژوهش :کار روش

 23درسال مشهد، ميالد ناباروري درمان مرکز به کننده مراجعه نابارور زنان از نفره 2 گواه و5 آزمايشي دردوگروه شده

 داده. شد سنجش DASS-21 آزمون با اضطراب ميزان. اجراشد مدار مسئله حل جلسه 1 گروه آزمايشي، براي. شد انجام

 .شد وتحليل تجزيهspssافزار نرم توسط17/1 داري معني سطح در تي آماري هاي آزمون با ها

 (=111/1P) داشت معناداري کاهش گواه به نسبت آزمايش گروه زنان اضطراب نمرات :ها يافته

 .دهد مي نابارورراکاهش زنان اضطراب مدار، مسئله حل درماني گروه روش :گيري نتيجه

 DASS-21 آزمون  درماني، گروه مسئله، حل اضطراب، ناباروري، :کليدي کلمات
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1013-ECRH 

شغلی در ايجاد يائسگی  ضرورت آموزش و مشاوره به زنان شاغل در زمينه محافظت در برابر مواجهات خطرساز

 زودرس

  *1سيده نگار اسعدي

 assadi@razi.tums.ac.ir   مشهد پزشکي علوم دانشگاهدانشيار  -1

 

 زنان را شاغالن از گروه يک. شود واقع موثر شاغالن سالمتي وضعيت بهبود در تواند مي مشاوره انجام و دادن آموزش :مقدمه

 وقوع احتماال که دارد وجود کار محل در آوري زيان عوامل هستند، کار به مشغول مشاغل از بسياري در که دهند مي تشکيل

 برابر در محافظت زمينه در شاغل زنان به مشاوره و آموزش ضرورت تعيين مطالعه اين هدف. اندازد مي جلو را يائسگي

 .است زودرس يائسگي ايجاد در شغلي ساز خطر مواجهات

 کتاب بر عالوه منابع. گرفت صورت وسيعي تحقيق کار محل آور زيان عوامل مورد در روز علمي منابع از استفاده با :کار روش

 موسسه اي، حرفه بهداشت و ايمني اداره مانند شغلي سالمت بخصوص سالمتي به مربوط هاي سايت علمي، هاي مجله و ها

 هاي نشانه همچنين بودند کار المللي بين سازمان جهاني، بهداشت سازمان شغلي، خطرات نقشه اي، حرفه بهداشت و ايمني

 .گرفتند قرار بررسي مورد نيز زودرس يائسگي در شده گزارش شايع

 فلوئور، عنصر حاوي حاللهاي برخي و موادشيميايي با مواجهه مانند دارند دخالت زودرس يائسگي در متعددي عوامل :يافته ها

 کارهاي انجام يونساز، تشعشعات مانند فيزيکي عوامل ددت، مثال عنوان به ها ارگانوکلرينه برخي مانند ها کش آفت برخي

 وقوع احتمال تا باشند داشته اي شده کنترل مواجهات شاغل زنان که است شده توصيه تحقيقات در. رواني استرس و سنگين

 .شود کمتر زودرس يائسگي

 ساز خطر عوامل با مواجهه از کاري هاي سال طي در تا شود داده شاغل زنان به الزم هاي آموزش بايست مي :گيري نتيجه

 .کنند دوري امکان حد تا شده ذکر

 شغلي آور زيان عوامل يائسگي، آموزش، :کلمات کليدي
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1134-ECRH 

 بالينی تصادفی شده يک کارآزمايی: بخشی انجام تمرينات هوازي در اوقات فراغت بر فرسودگی شغلی ماماهااثر 

 4رضا مظلوم، سيد3رضا عطارزاده حسيني، 2زهرا عابديان، *1مينو صفايي

 دانشگاه علوم پزشکي مشهدآموخته رشته مامايي دانش -1

 دانشگاه علوم پزشکي مشهد، ماماييدانشکده پرستاري گروه مامايي،  هيئت علميمربي عضو  -2

 عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد -3

دانشگاه علوم ، دانشکده پرستاري ماماييمرکز تحقيقات مراقبت مبتني بر شواهد، گروه پرستاري، عضو هيئت علمي  -4

 پزشکي مشهد

 

 احتمال به زا استرس کار بودن دارا علت به ماماها. است همراه سالمتي بر جدي منفي تاثيرات با شغلي فرسودگي :مقدمه

 بر فراغت اوقات در هوازي تمرينات انجام بخشي اثر تعيين مطالعه اين از هدف. کنند مي تجربه را شغلي فرسودگي بيشتري

 .بود ماماها شغلي فرسودگي

 در مشهد شهر درماني بهداشتي مراکز در شاغل سالم، ساله 27-7 1 ماماي 61 تصادفي، باليني کارآزمايي اين در :کار روش

 31)کنترل و( نفر 31)مداخله گروه دو به تصادفي تخصيص روش به و شده انتخاب هدف بر مبتني گيري نمونه روش به ايران

 در مداخله، گروه افراد. گرديد تکميل ماسالچ شغلي فرسودگي پرسشنامه هوازي، تمرينات از بعد و قبل. شدند تقسيم( نفر

 SPSS افزار نرم از استفاده با ها داده. نمودند شرکت هفته 1 مدت به هفته در جلسه 3 اي، دقيقه 47 هوازي ورزش تمرينات

 معني p<17/1. شدند تحليل و تجزيه اسکوئر کاي و ويلکاسيون ويتني، من زوجي، تي مستقل، تي هاي آزمون و( 12 نسخه)

 .شد گرفته نظر در دار

 شخصيت مسخ و( مطالعه انتهاي در 4/5±1/1 و مطالعه ابتداي در3/14±1/2) عاطفي خستگي به مربوط ميانگين :ها يافته

(. p<0.050) يافت کاهش هوازي تمرينات آموزش هفته 1 از بعد( مطالعه انتهاي در 1/2±7/1 و مطالعه ابتداي در 3/2±4/7)

 يافت افزايش( مطالعه انتهاي در3/41±2/5 و مطالعه ابتداي در1/37±1/2) شخصيت کفايت به مربوط ميانگين همچنين

(p<0.050.) 

 طريق از پيشگيرانه اقدامات بنابراين. دهد مي کاهش را ماماها در شغلي فرسودگي ورزشي تمرينات انجام :گيري نتيجه

 .شود انجام بايد ورزشي هاي برنامه اجراي

 ماما شغلي، فرسودگي هوازي، ورزش :کلمات کليدي
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     اجراي برنامه ورزشی با توپ زايمانی در بارداري بر نوع زايمان در زنان نخست زابررسی تأثير 

 7محمد تقي شاکري، 4محمد علي سردار، 3ناهيد گلمکاني، 2کبري ميرزاخاني، *1زهرا حجازي نيا

 hejaziniaz901@mums.ac.ir، مشهددانشگاه علوم پزشکي انشکده پرستاري و مامايي دآموخته دانش -1

 مشهددانشگاه علوم پزشکي  دانشکده پرستاري ماماييمربي گروه مامايي  -2

 مشهددانشگاه علوم پزشکي  دانشکده پرستاري ماماييگروه مامايي  راستاديا -3

 دانشگاه علوم پزشکي مشهددانشيار  -4

 ايران مشهد، پزشکي علوم دانشگاه ،بهداشت دانشکده زيستي، آمار گروه استاد -7

 

لذا محققين هميشه بدنبال . سزارين نسبت به زايمان طبيعي مي تواند همراه با افزايش عوارض مادري و نوزادي باشد :مقدمه

از اين رو مطالعه . راهکاري جهت کاهش آمار سزارين هستند، از جمله راهکارهاي مطرح شده انجام ورزش در بارداري است

 .زايماني در بارداري بر نوع زايمان در زنان نخست زا انجام شده استحاضر با هدف تعيين تاثير برنامه ورزشي با توپ 

در ( س)زن مراجعه کننده به درمانگاه مامايي بيمارستان ام البنين 67مطالعه به صورت کارآزمايي باليني بر روي  :روش کار

هفته برنامه ورزشي با توپ زايماني را انجام دادند و در گروه  4-6در گروه مداخله مادران . دو گروه مداخله و کنترل انجام شد

گردآوري داده ها شامل فرم هاي پرسشنامه، معاينه و مشاهده، چک ليست ثبت هفتگي ابزار . کنترل مراقبت معمول انجام شد

و آزمون هاي ( 16نسخه )spssداده ها پس از گردآوري با استفاده از نرم افزار .حرکات ورزشي و مراقبت هاي بارداري بود

معني دار در نظر گرفته  17/1کمتر از  pنميزا. آماري کاي اسکوئر، دقيق فيشر و من ويتني مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

 .شد

درصد بود که بر  6/31درصد و  4/5يافته ها نشان داد که زايمان به شيوه سزارين در گروه مداخله و کنترل به ترتيب :يافته ها

وان يک روش برنامه ورزشي با توپ زايماني مي تواند به عن: نتيجه گيري .(P=126/1)اساس آزمون کاي اسکوئر معني دار بود

 .غيردارويي مفيد و کم هزينه جهت کاهش سزارين توصيه شود

 زايمان توپ ورزشي، برنامه زايمان، نوع بارداري، :کلمات کليدي
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 جنسی تاثير مشاوره فردي و هيپنوتراپی در کاهش افسردگی و اضطراب دختران آزار ديده

 3ميترا ادراکي، 2ثريا قدکپور، *1زهرا مالزم

 شيراز دانشگاه علوم پزشکياستاديار  -1

 دانشگاه علوم پزشکي شيرازمربي  -2

 دانشگاه علوم پزشکي شيرازمربي  -3

  

 اضطراب و افسردگي باعث تواند مي و است برانداز  خانمان رويدادي کودکي سنين در دختران از جنسي سوءاستفاده :مقدمه

 افسردگي کاهش در هيپنوتراپي و فردي مشاوره تاثير بررسي هدف با پژوهش اين. شود ازدواج شرف در بخصوص شديد

 .است گرفته صورت جنسي ديده آزار دختران واضطراب

 آزار تحت کودکي دوران در ها نمونه. کردند شرکت سال 21-22 سنين در دختر 11 تجربي نيمه مطالعه اين در :کار روش

 کودکي دوران اذيت و آزار خاطرات از ناشي اضطراب و افسردگي و ازدواج جدي رابطه با مواجهه دليل به و گرفته قرار جنسي

 ها نمونه بررسي از پس. بودند کرده مراجعه شيراز پزشکي علوم دانشگاه به وابسته مشاورههمراز مرکز به مشاوره دريافت جهت

 صورت به مداخله ،(DSM-V) رواني اختالالت آماري و تشخيصي راهنماي از استفاده با افسردگي و اضطراب بروز نظر از

 مجددا کنندگان شرکت اضطراب و افسردگي آن از پس و شد انجام تراپي هيپنو جلسه 6 و فردي مشاوره جلسه 4 برگزاري

 .شد بررسي

 موثر جنسي ديده آزار دختران افسردگي و اضطراب کاهش در هيپنوتيزم و فردي مشاوره انجام که داد نشان نتايج :ها يافته

 .است

 جنسي ديده آزار دختران افسردگي و اضطراب کاهش جهت تراپي هيپنو و مشاوره از توان مي نتايج به توجه با :گيري نتيجه

 .نمود استفاده موثر راهکاري عنوان به

 جنسي آزار اضطراب، افسردگي، هيپنوتراپي، فردي، مشاوره :کليدي کلمات
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 مادران از آموزشهاي شيردهی تاثير يادگيري الکترونيک بر آگاهی و رضايت

 3فريبا فهامي، 2سهيال محمدي ريزي، *1بهادرانپروين 

 مربي گروه مامايي، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران -1
bahadoran@mui.ac.ir 

 اصفهان، ايرانمربي گروه مامايي، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان،  -2

 مربي گروه مامايي، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران -3

 

 بعد دوره در مادران مراقبت سطح ارتقاي درنظرگرفتن با و آن به توجه ضرورت و الکترونيک آموزش مزاياي به باتوجه :مقدمه

 از مادران رضايت و آگاهي بر الکترونيک يادگيري تأثير تعيين هدف با مطالعه اين شيردهي دوران آموزش ويژه به زايمان از

 .شد انجام شيردهي آموزشهاي

 شهيد بيمارستان به کننده مراجعه زايمان از بعد دوره در اول شکم مادر51 روي بر تجربي نيمه مطالعه پژوهش اين :کار روش

 تصادفي بطورتخصيص واحدها ،(جزوه و الکترونيک)شيوه هر آموزش منظور به. شد انجام 1322 درسال اصفهان شهر بهشتي

 قرار سنجش مورد شيردهي درمورد زنان رضايت و آگاهي اي گزينه 22 پرسشنامه آموزش از بعد هفته ودو قبل و انتخاب

 تجزيه مورد زوجي تي و دانشجويي تي آماري هاي آزمون و( 11.7 نسخه) SPSS آماري افزار نرم از استفاده با ها داده. گرفت

 .شد گرفته نظر در. 1.17از کمتر داري معني سطح و تحليل و

 الکترونيک يادگيري گروه در مداخله از بعد زايمان از بعد دوره در شيردهي به نسبت رضايت و آگاهي نمره ميانگين :ها يافته

 عالوه(. P=0.002)شد يافت معنيداري آماري اختالف گروه دو بين بودکه 13.12(2/1) و 2.22(1.43) بترتيب( جزوه)وکنترل

 دو بين بودکه 4.32(1.12) و 6.21(23/1) بترتيب وکنترل الکترونيک گروه دو در مداخله از بعد رضايت نمره ميانگين اين بر

 (.P=0.042)شد يافت معنيداري آماري اختالف گروه

 شيوه از بيش شيردهي آموزشهاي به نسبت رضايت و آگاهي ميزان بر الکترونيک، آموزشي روش که آنجا از :گيري نتيجه

 ها مراقبت ارائه براي شيوه اين از رضايت و افزايي دانش جهت بهداشتي مراقبين شود مي پيشنهاد مادرانبود، ميان در جزوه

 .نمايند استفاده

 رضايت آگاهي، يادگيري، الکترونيک، شيردهي، :کليدي کلمات
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 خونريزي پس از زايمان طبيعی با تشخيص نهايی کوريوکارسينومگزارش يک مورد 

 2صديقه قاسميان مهرديزج، *1يوسفي زهره

 yousefiz@mums.ac.ir، دانشگاه علوم پزشکي مشهد -1

 دانشگاه علوم پزشکي مشهد -2

 

 .است کوريوکارسينوم و زايمان از بعد ديررس خونريزي باليني تظاهرات از مشترکي عالمت واژينال، خونريزي :مقدمه

بروز  و خوني عروق آسيب به منجر و داده متاستاز بدن مختلف هاي قسمت به و کند مي رشد سرعت به کوريوکارسينوم

 تشخيص نهايي با طبيعي زايمان از پس خونريزي مورد يک گزارش هدف با حاضر مطالعه. شود مي خونريزي نظير عالئمي

 .شد انجام کوريوکارسينوم

 در .کرد مراجعه طبيعي زايمان از بعد روز 44 واژينال خونريزي شکايت با ساله 34 خانمي گزارش، اين در :مورد گزارش

 و شيمي درماني با بيمار بدن، مختلف هاي قسمت متاستاز علت به. شد داده تشخيص کوريوکارسينوم شده انجام بررسي

 .کرد فوت بيمار نهايت در و نداد پاسخ درمان به اما شد، درمان جراحي

با  زايمان از بعد ديررس خونريزي باليني تظاهرات از مشترکي عالمت واژينال، خونريزي اينکه به توجه با :نتيجه گيري

 وجود کوريوکارسينوم از خطر زنگ يک عنوان به نفاس دوران در واژينال خونريزي که شود مي توصيه است، کوريوکارسينوم

 .شود گرفته نظر در

 کوريوکارسينوم درماني، شيمي زايمان، از پس خونريزي بارداري، ترفوبالستيک هاي بيماري :کليديکلمات 
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 فرصتی براي تغيير:شناسايی چالش هاي فراروي برنامه زايمان فيزيولوژيک

 3دکتر فريبا طالقاني ،*2دکتر شهناز کهن ،1فاطمه جناني

 عضو هيئت علمي دانشکده پرستاري و مامايي -1

 اصفهان دانشگاه علوم پزشکي دانشکده پرستاري و مامايي مامايي و پرستاري مراقبتهاي تحقيقات مرکز استاديار -2
kohan@nm.mui.ac.ir 

 اصفهان دانشگاه علوم پزشکي دانشکده پرستاري و مامايي مامايي و پرستاري مراقبتهاي تحقيقات مرکز دانشيار -3

 

 مي نوزاد و مادر سالمت بهبود جهت در مادر دوستدار هاي بيمارستان جامع استراتژي اعالن از دهه يک به نزديک :مقدمه

 بررسي ما کشور در. است نشده گرفته بکار مادر دوستدار خدمات قالب در چشمگيري تحول کشورها از بسياري در ولي گذرد

 حاضر، مطالعه هدف. اند داده انجام اقداماتي مذکور استراتژي راستاي در درماني مراکز از معدودي تعداد که دهد مي نشان ها

 .باشد مي فيزيولوژيک زايمان برنامه روي فرا آموزشي هاي چالش شناسايي

 از نفر 45 با مصاحبه و گروهي بحث طريق از. است شده استفاده پژوهي اقدام رويکرد از کيفي مطالعه اين در :کار روش

 از و آوري جمع ها داده آباد خرم زنان تخصصي بيمارستان در شاغل زايمان بخش کارکنان و مامايي ،مديران زنان متخصصين

 .گرفت قرار تحليل تجزيه مورد کيفي ي محتوا تحليل طريق

 و علمي بنيه ضعف: گرديد خالصه مفاهيمي در فيزيولوژيک زايمان برنامه اجراي در موجود آموزشي هاي چالش :ها يافته

 انتخاب جهت مادران با مشاوره ضعف صحيح، مراقبت درخصوص پزشکي گروه دانشجويان آموزشي ضعف پرسنل، مهارتي

 زايمان مناسب روش

 دروس فصل سر در مادر دوستدار هاي برسياست مبتني باليني مفاهيم گنجاندن بالين، و تئوري فاصله کاهش :گيري نتيجه

 قرار نظر مد بايد که است مواردي از درمان و بهداشت بخش تعامل مامايي، مشاوره مراکز بنيه تقويت پزشکي، گروه دانشجويان

 گيرد

 آموزش پژوهي، اقدام فيزيولوژيک، زايمان چالش، نوزاد، و مادر سالمت :کلمات کليدي
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دانشجويان مامايی در  مقايسه تاثير آموزش مبتنی بر وب، مبتنی بر شبيه سازي و مرسوم بر صالحيت بالينی

 خونريزي بعد از زايماني  اداره

 7فريده اخالقي، 4سيدرضا مظلوم، 3طلعت خديوزاده، 2معصومه کردي، *1فرزانه رشيدي فکاري

 دانشگاه علوم پزشکي مشهد کارشناس ارشد مامايي دانشکده پرستاري و مامايي  -1

 مشهد، مشهد، ايراناستاديار بهداشت باروري، گروه مامايي، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي  -2

 استاديار بهداشت باروري، گروه مامايي، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايران -3

دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم مرکز تحقيقات مراقبت مبتني بر شواهد، گروه پرستاري،  عضو هئيت علمي -4

 پزشکي مشهد، مشهد، ايران

 دانشگاه علوم پزشکي مشهد دانشيار متخصص زنان،  -7

 

تواند سبب افزايش کيفيت کار  ارتقاي صالحيت باليني مي. خونريزي پس از زايمان مهمترين عامل مرگ مادر است :مقدمه

لذا مطالعه حاضر با هدف مقايسه تاثير آموزش مبتني بر وب، شبيه سازي و مرسوم بر  .ماما و کاهش مرگ مادران شود

 .ي خونريزي بعد از زايمان انجام شد صالحيت باليني دانشجويان مامايي در اداره

نمونه به روش در . انجام شد 1322دانشجوي مامايي در سال 21ين مطالعه، کارآزمايي باليني سه گروهه، بر رويا :روش کار

صالحيت . و مرسوم تقسيم شدند دسترس انتخاب و با تخصيص تصادفي به سه گروه مبتني بر وب، مبتني بر شبيه سازي

( پنج ايستگاه)باليني دانشجويان قبل و يک هفته بعد از مداخله با پرسشنامه آگاهي، نگرش وآزمون باليني ساختارمند عيني

آموزش درگروه مبتني بر وب به مدت يک هفته از طريق وب سايت آموزشي طراحي شده در ارتباط با اداره . سنجيده شد

زايمان، در گروه شبيه سازي به مدت چهار ساعت در مرکز مهارت هاي باليني و در گروه مرسوم به مدت خونريزي پس از 

 16داده ها با نرم افزار. در هر سه گروه محتوي آموزشي يکسان بود. چهار ساعت بصورت سخنراني به همراه پاورپوينت بود

Spss طرفه تجزيه و تحليل شد.  

يت باليني دانشجويان يک هفته بعد از مداخله به طور معني داري در هر سه گروه افزايش ميانگين نمره صالح :يافته ها

 .(=121/1p)داشت اما تفاوت آماري معني داري بين سه گروه وجود نداشت

ي خونريزي پس از زايمان، به هر سه روش مبتني بر وب، شبيه سازي و مرسوم مي تواند موجب  آموزش اداره :نتيجه گيري

 .صالحيت باليني دانشجويان مامايي گردد ارتقاي
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1513-ECRH 

مشارکت و عدالت درک شده از  بررسی ارتباط باورهاي نقش جنسيتی مردان به تقسيم وظايف خانه داري و ميزان

 آن

 3شاکري تقي محمد، 2نوراني شهال، *1فاطمه سراج شيروان

 ايران مشهد، پزشکي علوم دانشگاه مامايي، و پرستاري دانشکده مامايي، ارشد کارشناسي آموختهدانش -1

 ايران مشهد، پزشکي علوم دانشگاه مامايي، و پرستاري دانشکده مامايي، گروه مربي -2

 ايران مشهد، پزشکي علوم دانشگاه ،بهداشت دانشکده زيستي، آمار گروه استاد -3

 

خانواده ايراني از لحاظ شيوه زندگي دچار تغييراتي با توجه به پيشرفت علم و تکنولوژي و روند جهاني شدن فرهنگ ،  :مقدمه

شده لذا اين پژوهش با هدف تعيين ارتباط باورهاي نقش جنسيتي و نحوه تقسيم وظايف خانه داري با عدالت ادراک شده از 

  .آن در مردان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر مشهد انجام شد

مرد با نمونه گيري سه مرحله اي طبقه اي، خوشه اي و در دسترس در  111تگي در اين پژوهش به صورت همبس :روش کار

ابزارهاي پژوهش شامل پرسشنامه ي اطالعات دموگرافيک، . انجام شد 1322مراکز و پايگاه هاي بهداشتي مشهد در سال 

سپس . معيارهاي ورود تکميل شد نگرش به تقسيم وظايف خانه داري، ميزان مشارکت و عدالت ادراک شده، بود که با توجه به

  .داده ها تجزيه وتحليل شد

زياد و عدالت % 1/46متوسط و % 71کم،  %2/3: ميزان مشارکتشان. از کل مردان نگرش سنتي داشتند%  2/75 :يافته ها

عدالت نگرش به تقسيم وظايف خانه داري با ميزان مشارکت و  .زياد بود %9/58متوسط و % 3/31کم، % 1/2: درک شده

) اما مشارکت با عدالت درک شده ارتباط معنادار داشت (=15/1p=،07/0pبه ترتيب )درک شده ارتباط معنادار نداشت 

11/1p= ،46/0r=).  

بيشتر مردان نگرش سنتي به تقسيم وظايف خانه داري داشتند اما ميزان مشارکت و عدالت درک شده زياد  :نتيجه گيري

 .بود

 .نقش جنسيتي، تقسيم وظايف خانه داري ، عدالت درک شده باورهاي :کليدي کلمات
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1597-ECRH 

 9811هاي باروري در زنان ساکن در جامعه شهري مشهد، سال هاي جنسيتی با انگيزهارتباط نقش

 *1طلعت خديوزاده

 مشهد، ايراناستاديار بهداشت باروري، گروه مامايي، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد،  -1

 

اطالعات کمي در مورد چگونگي تاثير . ايران کاهش سريعي را در ميزان باروري در دهه هاي اخير تجربه نموده است :مقدمه

اين مطالعه با هدف بررسي ارتباط بين نقش جنسيتي و انگيزه باروري . هاي جنسيتي بر کاهش باروري اخير وجود داردنقش

 .انجام شد 1322مشهد در تابستان سال  در زنان ساکن در جامعه شهري

گيري چند نمودند بر اساس نمونهزن متاهل بارور که در منطقه شهري مشهد زندگي مي 311در اين مطالعه : روش کار

. گيري شدنداي و آسان از محيطهاي مختلف شامل مراکز بهداشتي درماني، ادارات دولتي و غير دولتي و منازل نمونهمرحله

بر اساس نمرات نقش جنسيتي بم . بوسيله پرسشنامه انگيزه باروري ميلر و پرسشنامه نقش جنسيتي بم گردآوري شد هاداده

هاي ها با استفاده از روشداده. کنندگان به چهار گروه داراي صفات زنانه، مردانه، آندروژني و نامتمايز تقسيم شدندمشارکت

 . انس يکطرفه و آزمون توکي و رگرسيون چند متغيره تحليل شدندآماري همبستگي پيرسون، آزمون آناليز واري

نشان ( p=112/1)هاي منفي باروري و انگيزه( p=111/1)هاي مثبت داري با انگيزهنقش جنسيتي زنانه ارتباط معني :هايافته

داري را در اختالف معني. ري نداشتداهاي منفي باروري ارتباط معنيهاي مثبت  و انگيزهنقش جنسيتي مردانه با با انگيزه. داد

تحليل واريانس يکطرفه اختالف (. =142/1p)هاي منفي باروري بين گروههاي آندروژني و نامتمايز وجود داشت نمرات انگيزه

هاي جنسيتي تقسيم شده بودند، نشان هاي منفي باروري در چهار گروهي که بر اساس ويژگيداري را در نمرات انگيزهمعني

آزمون توکي نشان داد که اختالف . هاي مثبت و منفي در چهار گروه اختالف داردآزمون توکي نشان داد که نمرات انگيزه .داد

. دار استتنها بين گروههاي آندروژني و نامتمايز معني( =116/1p)هاي منفي و انگيزه( =142/1p)هاي مثبت در انگيزه

مثبت باروري عالوه بر نقش جنسيتي زنانه با تمايل براي يافتن شغل ثابت ارتباط  هايتحليل چند متغيره نشان داد که انگيزه

 .داري داردهاي شغلي زياد ارتباط معکوس و معنيمستقيم و با فعاليت

 هايتوانند يافتهدهندگان خدمات و مشاوره تنظيم خانواده ميريزان بهداشت باروري و ارائهسياستگذاران و برنامه: گيرينتيجه

 .هاي موثر به منظور اصالح رفتار باروري در جامعه بکار گيرنداين مطالعه را در طراحي برنامه
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دهند؟ها چگونه قصد باروري زوجين را تحت تاثير قرار میرسانه  

 3، مسعود بهرامي2رودسري نژاد ، رباب لطيف*1طلعت خديوزاده

 پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايرانبهداشت باروري، گروه مامايي، دانشکده استاديار  -1

 بهداشت باروري، گروه مامايي، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايراندانشيار  -2

دانشگاه علوم پزشکي . دکتراي پرستاري، دانشکده پرستاري و مامايي، مرکز تحقيقات مراقبتهاي پرستاري و مامايي -3

 اصفهان

 

با وجود اين . اندها و سطح باروري را در جوامع مختلف نشان دادهمطالعات قبلي ارتباط بين ميزان دسترسي به رسانه: مقدمه

اين . دهدهاي جمعي قصد باروري افراد را تحت تاثير قرار مياطالعات اندکي وجود دارد که شرح دهد چرا و چگونه رسانه

هاي جمعي بر تصميم زوجين در خصوص فرزندآوري در جامعه شهري مشهد را در تاثير رسانهمطالعه کيفي طراحي شده تا 

 . مورد کنکاش قرار دهد 1321 -1322سال 

کننده که به روش هدفمند از محيطهاي مختلف شامل مشارکت 74هاي عميق با در اين مطالعه کيفي، مصاحبه: روش کار

-افزار تحليل دادهها بوسيله نرمتحليل داده. و ادارات انتخاب شده بودند، انجام شد درماني-منازل، محيط کار، مراکز بهداشتي

صحت و . انجام و با رويکرد تحليل محتواي  قراردادي ، دادن کد و تعيين طبقات پردازش گرديد MAXqdaهاي کيفي  

 . بررسي شد کنندگانمدت و تاييد کدها توسط مشارکتها از طريق درگيري طوالنياستحکام داده

( 1ها در باروري زوجين آشکار ساخت که شامل ها چهار طبقه اصلي را در خصوص نقش رسانهنتايج تحليل داده: هايافته

هاي فراغت و اشغال فرصت( 4القاي فرهنگ بيگانه و ( 3هاي مرتبط با فرزندآوري، تغيير دادن ارزش( 2ترويج هدفمند باروري، 

هاي تلويزيون، رسانه. کنندگان داشتندمدت و درازمدتي بر رفتار باروري مشارکتها تاثيرات کوتاهرسانه. سرگرمي خانواده بود

 .هاي مربوط به باروري در زنان داشتندگيريهاي اينترنتي بيشترين نقش را در تصميمراديو، مجالت، ماهواره و سايت

جهت اداره رفتارهاي باروري در خانواده و . اندباروري در ايران داشتهها نقش بسيار مهمي در تغييرات روند رسانه: گيرينتيجه

اين . ها و مکانيسم تاثير آن بر باروري بايد مورد توجه قرار گيردجامعه و انجام مداخالت موثر، نقش مواجهه مردم با رسانه

ايجاد تغيير در رفتارهاي باروري مردم ريزان جمعيت و باروري که عالقمند به ها همچنين به سياستگذاران و برنامهيافته

 .   نمايدها را ، کمک ميهستند، در انتخاب راهکارهاي موثر و انجام مداخالت الزم براي بهبود شاخصهاي باروري از طريق رسانه

 هاي جمعيتمايالت باروري، فرزندآوري، زوجين، رسانه: کليدي کلمات
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 زنان متأهلعملکرد جنسی بررسی تاثير آموزش هاي جنسی و آموزشهاي جنسی مبتنی برآموزه هاي دينی بر 

 *1صديقه يوسف زاده

 ايران مشهد، پزشکي علوم دانشگاه مامايي، و پرستاري دانشکده مامايي، گروه مربي -1

 

. روابط جنسي شکل دهنده بخشي از ادراکات مهم زوجين از يکديگر است که اين تفکرات تداوم بخش ازدواج هستند :قدمهم

مطالعه حاضر باهدف بررسي عملکرد جنسي در دو گروه آموزشهاي جنسي و آموزشهاي جنسي توأم با آموزه هاي ديني انجام 

 .شده است

خانم از مراجعه کنندگان به مرکز بهداشتي ؛با توجه به معيار هاي ورود و  64در اين مطالعه، نيمه تجربي تعداد : وش کارر

اطالعات توسط مشخصات دموگرافيک و پرسشنامه . هفته، شرکت کردند 6خروج انتخاب و در کالسهاي آموزشي به مدت 

تگي مورد ضريب همبس و به کمک آزمون تي زوج و spss 11/5داده ها توسط نرم افزار. عملکرد جنسي زنان جمع آوري شد

 .تتجزيه و تحليل قرار گرف

نتايج نشان داد در گروه آموزش هاي جنسي توأم با آموزه هاي ديني تفاوت عملکردجنسي قبل و بعد از آموزش  :يافته ها

زوج با استفاده از آزمون تي  (P)معني دار بود ولي در گروه آموزش هاي جنسي تفاوت قبل و بعد از آموزش معني دار نبود

تفاوت قبل و بعد از آموزش در  .(p = 0.03) مشخص گرديد تفاوت قبل و بعد از آموزش در گروه مطالعه معني دار بوده است

 . .(p = 0.08)گروه مقايسه معني دار نبوده است 

لکردجنسي توان روش آموزش جنسي همراه با آموزه هاي ديني مرتبط را براي بهبود عمبا توجه به نتايج مي :نتيجه گيري

 .زوجين پيشنهاد نمود

 آموزه هاي مذهبي ،آموزش جنسي، عملکرد جنسي: کلمات کليدي



 



 

 

 

 

 

 

 مقاالت پوستر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ، دااگشنه علوم زپشکي مشهد7121آبان ماه  91-92، باروري همايش کشوري آموزش و مشاوره رد سالمت  



 

1007-ECRH 

 جايگاه خالی سيستم هاي حمايتی و مشاوره اي سالمت جنسی در ايران

 3، سيد مجتبي ياسيني*2دکتر معصومه سيمبر ،1مهشيد بکايي

 بهشتي پزشکي شهيددانشجوي دکتراي تخصصي بهداشت باروري دانشگاه علوم  -1

 msimbar@yahoo.com ،و بهداشت باروريگروه مامايي شهيد بهشتي، دانشگاه علوم پزشکي  دانشيار -2

  شهيد صدوقي يزد، پژوهشکده علوم توليد مثل يزددانشگاه علوم پزشکي  دانشيار -3

 

رضايت جنسي در هنجارهاي اجتماعي و  مانندبرنامه هاي بهداشتي به سمت مفاهيم گسترده تر تغيير واضح است که  :مقدمه

 .بسترسازي مي شود و اهميت آموزش و مشاوره امري انکار ناپذير استفرهنگي هر کشور 

و ساير منابع  اين مطالعه با استفاده از منابع بانک اطالعات نشريات ايران، پايگاه اطالعات علمي جهاد دانشگاه، پاب مد :کارروش 

 .به بعد گرداوري شده است 2111از سال از مقاالت محققين ايراني 

در دانشجويان گروه . در ايران تاکيد دارد بهداشت باروريبه عدم کفايت خدمات  دانشجويان گروه هاي پزشکيکثر ا :يافته ها

با توجه به تأثير معنويت و اعتقادات مذهبي و . کمترين ميزان آگاهي در زمينه بهداشت جنسي بودهاي غير پزشکي 

هاي مقاربتي و ايدز از سوي ديگر به جاي خالي راهکارهاي خويشتنداري بر تمايالت جنسي از يک سو و افزايش شيوع بيماري

سيستم هاي "و  "کاري والدين در امور جنسي مرتبط با فرزند محافظه".. اي براي ارتقاي سالمت جنسي تاکيد مي شودمداخله

از  نيميامروزه علت شکست . خدمات بهداشت جنسي و باروري در ايران اشاره مي کندهم به ناکارآمدي  "منفعل حمايتي جامعه

مي تواند اطالعات مورد لزوم براي ايجاد يک زندگي جنسي  مشاوره سالمت جنسي. ازدواج ها، عدم رضايت جنسي مي باشد

  .مطلوب را در اختيار زوجين قرار دهد

با همکاري سيستم  مختلفزنان و مردان در سنين  توجه به فرهنگ جامعه بهاهميت مشاوره و آموزش جنسي با  :نتيجه گيري

 .ي استبهداشتي درماني ضرور

 آموزش جنسيو بهداشت جنسي و  بهداشت باروري مشاوره جنسي، :کلمات کليدي
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1008-ECRH 

شهرستان ( س)الزهراءبررسی اثربخشی آموزش بهداشت روانی در تغيير رفتاردانش آموزان دختر هنرستان بهياري 

 9811گناوه سال 

 *1پورمحمدعليسهيال 

 شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه ،دانشگاه علوم پزشکي بوشهر ،کارشناس پرستاري -1

 

رشد و پرورش رواني دختران امروز که مادران فرداي کشورمان هستند از اهميت بااليي در سامان دهي خانواده برخوردار  :مقدمه

در عصر ما اين امر مسلّم شده است که رفتار افراد بشر نتيجة موقعيتها و عوامل متعددي است که مهمترين آنها خانواده، .است

رسه و اجنماع هر يک وظايف خود را به خوبي انجام دهند،شانس موفقيت کودک در زمان اگر خانواده،مد. اجتماع و مدرسه است

بلوغ و بزرگسالي افزايش خواهد يافت و بالعکس چنانچه اين سه عامل از انجام وظايف خود به طريق مناسبي قصور 

لذا بر آن شديم که با انجام .د شدورزند،سازگاري فرد در دوران جواني و بزرگسالي بسيار دشوار و گاه نيز غير ممکن خواه

پژوهشي تاپير آموزش در زمينه بهداشت رواني و تغيير رفتار در دانش آموزان دختر هنرستان بهياري الزهراء شهرستان گناوه در 

  .را بررسي نماييم1322سال 

عات از سه روش مشاهده و مطالعه حاضر يک پژوهش توصيفي تحليلي از نوع نيمه تجربي ميباشد که گردآوري اطال :روش کار

در شهرستان گناوه  1322نفر از دانش آموزان پايه دوم متوسطه در سال  41تعداد . مصاحبه و پرسش نامه استفاده کرده است

پس از اجراي آموزش در خصوص آشنايي دانش آموزان با هدف بهداشت .نفر به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند 41ميباشد و 

ا خطرات و مشکالت ايشان در دوران بلوغ و راههاي پيشگيري و مقابله با مشکالت در اين دوران براي گروه رواني و آشنايي ب

ميزان تاپير آموزش بر آگاهي و عملکرد دانش آموزان ( استفاده از پمفلت)و غير مستقيم (سخنراني)مورد که به دو روش مستقيم 

  .مورد سنجش قرار گرفت

و شناخت انواع روشهاي مقبله با % 41به  %32اين پژوهش نشان داد که آگاهي دانش آموزان ازنتايج حاصل از  :يافته ها

و تاثير آموزش به صورت مستقيم نسبت به آموزش به روش .ارتقاءيافت %47به % 27مشکالت رواني ناشي از دوران نوجواني از

 .غير مستقيم سودمند تر گزارش گرديد

تالش براي . ي شخصيت همراه است شناختي نظير تغيير در صفات، در حوزه جسماني و روان نوجواني با تغييرات :نتيجه گيري

ي اختالالت رواني در  سازگار بودن و شدن يک فرد با تغييرات بدني، خلقي و عاطفي ممکن است به تاثيرگذاري منفي و توسعه

ر اين تغييرات تدوين گردد تا به نيازهاي نوجوانان د دهي در رابطه با اين اي جهت آگاهي نوجوانان کمک کند، لذا بايد برنامه

 .ي حساس پاسخ داده شود-دوره

 دانش آموزان دختر آموزش، بهداشت رواني، :يکلمات کليد
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1009-ECRH 

تاثير آموزش بهداشت روانی بلوغ بر ميزان ترس از تغييرات بدنی خود در دانش آموزان دختر پايه دوم هنرستان 

 شهرستان گناوه (س) بهياري الزهراء

 *1زاده نظام کوکب

 nezamzadeh@msn.com، گناوه شهرستان درمان و بهداشت شبکه، آموزشي مربي -1

 

نوجواني با تغييرات جسماني و روان شناختي در حوزه شخصيت همراه است و سازگاري با اين دوره بخصوص در نوجوانان  :مقدمه

 .از اهميت بااليي برخوردار است

مطاله حاضر يک پژوهش توصيفي تحليلي از نوع نيمه تجربي مي باشد که گردآوري اطالعات از سه روش مشاهده و  :کارروش 

نفر گروه  21نفر گروه آزمايش و  21) نفر از دانش آموزان پايه دوم متوسطه 41نامه استفاده کرده است تعداد  مصاحبه و پرسش

پس از اجراي برنامه آموزش درخصوص آشنايي با تغييرات جسمي دختران  در شهرستان گناوه مي باشد 1322در سال ( کنترل

ميزان تاثير  .انجام شد (استفاده از پمفلت)و غيرمستقيم  (سخنراني)در دوره بلوغ براي گروهآزمايش که به دو روش مستقيم 

 .مورد سنجش قرار گرفت SPSS آموزش برآگاهي و عملکرد دانش آموزان با نرم افزار

تاثير آموزش بر سازگاري  و (p<0/001) 72به % 34نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد که آگاهي دانش آموزان از  :ايافته ه

 .آموزش به صورت مستقيم نسبت به روش غيرمستقيم سودمندتر گزارش گرديد .ارتقاء يافت% 47به  %27دوران بلوغ آنها از 

با آموزش دوره بلوغ . کمک و تفاهم ندارد زه دوران بلوغ فرد احتياج به حمايت،در هيچ دوره اي از زندگي به اندا :نتيجه گيري

 .توسط مريبان با تجربه ميتوان اين دوران را خوشايندتر سپري کرد

 دختر آموزان آموزش، بلوغ، دانش :کليدي کلمات
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1010-ECRH 

 9811در سال شهرستان فريمان  9بررسی ميانگين سن منارک در دانش آموزان دختر متوسطه 

 2طاهره حسن زاده، *1فرقاني تکتم

، مرکز بهداشت فريمان، کارشناس مسئول سالمت نوجوانان، جوانان و مدارس، دانشجوي کارشناسي ارشد -1
forghanit1@mums.ac.ir 

 فريمان بهداشت مرکز آمار، ليسانس -2

 

 سن شروع ميانگين و بلوغ شاخص مهم يک عنوان به قاعدگي شروع است و بزرگسالى و کودکى مابين انتقالى دوره بلوغ :مقدمه

اين طرح با هدف تعيين ميانگين سن . شناخته مي شود جوامع اجتماعي اقتصادي و وضعيت بهداشتي مهم شاخص يک آن

 .انجام پذيرفت  1322شهرستان فريمان در سال  1منارک در دانش آموزان متوسطه 

 با اطالعات وز به روش نمونه گيري طبقه اي چندمرحله اي انتخاب ودانش آم 311مقطعي  -توصيفي بررسي در :روش کار

 تحليل و تجزيهSPSS  نرم افزار و طرفه کي (ANOVA) آناليز واريانس و Pearson همبستگي ضريب آزمونهاي استفاده از

 .شد

 رخ %(17)در زمستان کمتر همه از و %(11/31)تابستان در بيشتر منارک شروع سال بود که7/12ميانگين سن منارک  :يافته ها

رتبه تولد دانش اموزان  با سن منارک ارتباط معني داري وجود ندارد اما و بين شغل و تحصيالت والدين، محل سکونت  .بود  داده

دانش اموزاني که   BMIکه ميانگين وزن، قد و  طوريه ارتباط معني داري وجود دارد ب BMIبين سن منارک با وزن ، قد و 

 .ند بيشتر از دانش اموزاني است که منارک نشدندمنارک شد

 و وزن اضافه شيوع افزايشي روند به توجه کاهش مي يابد و با قاعدگي شروع سن بدني توده افزايش شاخص با :نتيجه گيري

به  توجه جامعه، سطح در آن از ناشي و عوارض مشکالت و هنگام زود بلوغ بروز در چاقى تأثير و نوجوانان کودکان و در چاقي

اهميت  حائز پذير آسيب گروه اين در فعاليت الگوي و رژيم غذايي الگوي شامل چاقي ايجاد موثردر و کنترل قابل محيطي عوامل

 .است

 شاخص توده بدني، فريمان بلوغ، سن منارک، :کليدي کلمات
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1011-ECRH 

 9811در سال شهرستان فريمان  9تجربه اولين قاعدگی دردختران دانش آموز متوسطه 

 *1يتکتم فرقان

، مرکز بهداشت فريمان، کارشناس مسئول سالمت نوجوانان، جوانان و مدارس، دانشجوي کارشناسي ارشد -1
forghanit1@mums.ac.ir 

 

معناي درک شده از اولين قاعدگي و گذر از مرحله کودکي به بزرگسالي در افراد مختلف، متفاوت مي باشد همين امر  :مقدمه

اين طرح با هدف تجربه اولين قاعدگي در دختران دانش آموز انجام . سبب تاثير بر نحوه برخورد افراد با اين واقعه مي گردد

 . پذيرفت

دانش آموز به روش نمونه گيري طبقه اي چندمرحله اي انتخاب که از اين تعداد  311يمقطع -توصيفي بررسي در :روش کار

آناليز  و  Pearsonهمبستگي ضريب آزمونهاي استفاده از با اطالعات. نفر به دليل عدم بروز منارک از مطالعه حذف گرديدند11

  .ل شدندتحلي و تجزيه SPSS نرم افزار و کطرفهي  (ANOVA)واريانس

پديده طبيعي و فيزيولوژيک و % 35/31 و مايه دردسر، بلوغ را ناخوشايند% 2/41 .سال بود7/12ميانگين سن منارک  :هايافته 

. هيچ اطالعاتي نداشتند% 2/11قبل از بروز منارک اطالعاتي در اين زمينه داشتند و تنها  %1/12.هم نظرخاصي نداشتند% 53/25

کردند که بيش از نيمي از آنان در زمان منارک قبل از هرکاري  ذکر اطالعات دريافت منبع بهترين را مادر دانش آموزان 76%

 .موضوع را با خانواده خود در ميان گذاشته بودند

 ايجاد از منارک از اکثراً قبل که چند هر کنند مي تجربه را متناقضي و متفاوت دختران احساسات دوره بلوغ در :نتيجه گيري

 به را مشکالت با آمدن کنار و پذيرش توان بتوانند که نبوده حدي به آگاهي اما داشتند، خود اطالع زندگي در هايي دوره چنين

مهمترين منبع کسب اطالعات معرفي گرديده که لزوم توجه بيشتر به  و حامي به عنوان "مادر" مطالعه اين در .بدهد ها آن

 . جهت افزايش اطالعات مادران در زمينه بلوغ و مشکالت آن ضرورت مي يابد آموزشي هاي برنامه اجراي

 نگرش، عملکرد، فريمان بلوغ، دانش آموزان، :کليدي کلمات
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1012-ECRH  

درمانی شهرستان بناب نسبت به ماموگرافی،  -بررسی باورهاي بهداشتی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی

9811  

 4مهدي حيدرزاده، 3رابعه رحيمي، 2مينو رنجبر، *1رباب حسن زاده

 hassanzadehr8@gmail.com بناب، واحد اسالمي آزاد دانشگاه مامايي، ارشد کارشناس -1

 بناب واحد اسالمي آزاد دانشگاه مامايي، ارشد کارشناس -2

 بناب واحد اسالمي آزاد دانشگاه پرستاري، ارشد کارشناس -3

 اردبيل پزشکي علوم دانشگاه -4

 

شايع ترين سرطان گزارش شده در زنان ايراني، سرطان پستان مي باشد انجام روش هاي غربالگري در تشخيص اين  :مقدمه

با توجه به نقش مهم باورها در عملکرد زنان براي آموزش و تشويق زنان به انجام غربالگري ابتدا بايد . سرطان مهم مي باشد

 .باورهاي بهداشتي آنان را شناخت

درماني بناب با روش نمونه  -زن در سنين باروري، مراجعه کننده به مراکز بهداشتي  271ين بررسي توصيفي در ا :روش کار

گيري در دسترس انتخاب و باورهاي بهداشتي آنان در مورد ماموگرافي بر اساس مدل بهداشتي چمپيون مورد بررسي قرار گرفت 

 .آناليز گرديد 13ويرايش  SPSSو اطالعات حاصله با نرم افزار 

تا به حال ماموگرافي را انجام نداده بودند شايع ترين موانع براي انجام ماموگرافي ترس از %( 6/12)اکثريت زنان  :يافته ها

بين سن و وضعيت تاهل زنان و انجام . بود%( 2/25) و عدم آشنايي با نحوه انجام ماموگرافي%( 2/33)تشخيص توده هاي بدخيم 

بين تحصيالت زنان و نظرات آنان در مورد موانع انجام ماموگرافي ارتباط آماري . گرافي ارتباط آماري معني دار وجود داشتمامو

 (.P<1.17)معني دار بود 

باورهاي نادرست باعث مشارکت کم در برنامه هاي غربالگري مي شود با تدوين و اجراي برنامه هاي آموزشي  :گيري نتيجه

 .ها ضروري استاصالح اين باور

 پستان سرطان بهداشتي، باورهاي ماموگرافي، :کليدي کلمات
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1014-ECRH 

تعيين رفتارهاي دلبستگی پدر به جنين و عوامل مرتبط با آن در همسران زنان باردار مراجعه کننده به مراکز 

 9814-19بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 

 4حميد حقاني، 3زهرا بهبودي مقدم، 2جمشيدي منشمنصوره ، *1الدن استرکي

 yalda_puzzle2009@yahoo.com، تهران و ايران پزشکي علوم مربي دانشگاه -1

 ايران پزشکي علوم مربي دانشگاه -2

 تهران دانشگاه علمي هيئت عضو -3

 ايران دانشگاه رساني اطالع و آمار دانشکده مربي -4

 

شدت اين رفتارها با يکديگر متفاوت . رفتارهاي دلبستگي پدر به جنين نقش مهمي در پذيرش هويت پدري ايفا مي کند :مقدمه

هدف از انجام اين پژوهش تعيين رفتارهاي دلبستگي پدر به جنين و برخي عوامل مرتبط با آن  .و ناشي از عوامل مختلف است

 .مي باشد

پدر که  411تعداد . مرکز بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشکي تهران انجام شد 12در  اين مطالعه به صورت مقطعي :کارروش 

پرسشنامه شامل  2ابزار گرداوري داده ها  .بارداري قرار داشت در اين پژوهش شرکت کردند 21 -41همسرشان در هفته هاي 

، آنوا ،  t تجزيه و تحليل داده ها از آزمون هايجهت . پرسشنامه محقق ساخته و پرسشنامه رفتارهاي دلبستگي پدر به جنين بود

 .معنادار در نظر گرفته شد > p 1/17تعقيبي، ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد و 

 ، سن بارداري(p=0/009) تحصيالت باالي پدر ،(p=0/003) يافته ها نشان داد که زبان و گويش فارسي :يافته ها

(p=0/003)تمايل به بچه دار شدن ، (p=0/000)رضايت از جنسيت جنين ، (p=0/001) افزايش مشارکت پدر در جلسات ،

. با افزايش رفتارهاي دلبستگي پدر به جنين ارتباط معني دار داشته است (p=0/001) و کفايت درآمد  (p=0/000)سونوگرافي

، افزايش (p=0/002) دخانيات ، استعمال(p=0/000) ، سابقه ازدواج قبلي (p=0/027)هم چنين وجود ناهنجاري در جنين

با کاهش رفتارهاي دلبستگي پدر به جنين ارتباط معني دار ( 1/113) و بارداري پرخطر همسر  (p=0/007)تعداد فرزندان

 .داشت

با توجه به عوامل و موانع مرتبط با رفتارهاي دلبستگي پدر به جنين مي توان از طريق آموزش و مشاوره، بستر  :نتيجه گيري

 .جهت افزايش دلبستگي و بالطبع افزايش نقش پدر طي مراقبت هاي دوران بارداري را فراهم ساختالزم 

 دلبستگي، رفتار، پدر، جنين، عوامل مرتبط :کلمات کليدي
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Hepatitis E among pregnant women in Urmia, Iran 

Zakieh Rostamzadeh Khameneh1*, Nariman Sepehrvand2, Dr khalkhali3, Zahra 

shirmohamadi4 

1- Medical Science Uuniversity of  Urmia, rostamzadehzakieh@yahoo.com 

2- Medical Science Uuniversity of  Urmia  

3- Medical Science Uuniversity of  Urmia  

4- Medical Science Uuniversity of  Urmia  

 

Background: Although the hepatitis E virus mostly causes a self-limited disease in general 

population, but the disease is more severe in pregnant women. Hepatitis E accounts for about 

10% of pregnancy associated deaths in southern Asia.  

Methods: 136 pregnant women who referred to urban health centers of Urmia for pursuing 

pregnancy-related health services were selected randomly and enrolled in a descriptive, cross-

sectional study. Each subject was tested for the presence of anti-HEV IgG antibody using an 

enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA, Dia.Pro; Diagnostic Bioprobes, Italy). 

Results: The mean age among 136 pregnant women was 25.12±4.91 years old (range of 14-39 

years). Only five cases (3.6%) among all 136 subjects were demonstrated to be seropositive for 

anti-HEV IgG using ELISA method. There was no significant difference between age (P=0.88), 

income level (P=0.19) of two seropositive and seronegative groups. All seropositive cases were 

from urban areas.  

Conclusion: The seroprevalence of anti-HEV IgG is low in the population of pregnant women 

in Urmia, Iran. Because of limited sample size in this study, we recommend to perform further 

studies with larger sample size in other regions of Iran in order to be able to systematically 

generalize the findings of studies to the population of Iranian pregnant women.  

Keywords: Pregnancy, Hepatitis E, women ELISA 
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 استرس و ناباروري

 2فراهاني محمدتقي دکتر، *1ژاله فيضي

 feyzij1@mums.ac.ir ،دانشجوي دکتراي تخصصي روانشناسي سالمت -1

 تهران خوارزمي دانشگاه استاد شخصيت، روانشناسي دکتراي -2

 

 در. سايه مي گستراند درتمامي فرهنگ ها، نازايي به عنوان تجربه اي تلخ و دشوار، برسرتاسر زندگي زوجين نابارور: مقدمه

فرهنگها متفاوت  روانشناختي نسبت به سايرشدت پيامدهاي  شدن، ميزان و فرهنگ ايراني، با توجه به نقش و اهميت فرزنددار

درمان نيز  پيامد که حتي بر ناباروري مطرحند عنوان پيامدهاي منفي ناشي ازه لذا استرس و اضطراب ناشي از ناباروري ب. است

فاکتورهاي  زعوامل روانشناختي، بلکه روابط بين فردي و ني همچنين با توجه به عوامل فرهنگي نه تنها. بود خواهند تاثيرگذار

 .استرس در فرهنگ ايراني بود هدف از اين مطالعه، مروري بر ناباروري و. مي باشد پيامدهاي نازايي موثر اجتماعي بر

استرس ناباروري، استرس نازايي، با کلمات کليدي . انجام گرفت  Narrative Review Articleاين تحقيق به روش :روش کار

 ناباروري، اضطراب ناباروري و اضطراب نازايي و نيز پرسشنامه استرس ناباروري در زناشويي و رضايت زناشويي و نازايي، رضايت

 .انجام شد 1322 تا 1311سايتهاي فارسي مرتبط با روانشناسي و پزشکي از سال هاي  در اينترنت و

استرس و  روانشناختي منفي نظيريک رابطه مثبت بين ناباروري و پيامدهاي  شده از کليه مطالعات منتشر: نتيجه گيري

عوامل ديگري  فرهنگ ايراني، عالوه بر مشکالت روانشناختي، تاثير اين در عالوه بر. اضطراب در ناباروري حمايت مي کنند

 ، درهمچنين مداخالت روانشناختي. مسجل مي باشد پيامدهاي نازايي، قطعي و اجتماعي نيز بر همچون، روابط بين فردي و

 . مثبت مي باشد داراي تاثير ات منفي ناباروري بر سالمت روان زنان نابارورکاهش تاثير

 استرس ناباروري  ،اضطراب در ناباروري  ناباروري، استرس در :کلمات کليدي
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اثيرمداخله آموزشی مبتنی بر تئوري رفتار برنامه ريزي شده بر رفتار هاي منجر به تشخيص زود هنگام سرطان ت

9811پستان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر زاهدان سال 

7، مقدمه ميرزايي4، عابدين ايرانپور3مريم صفرنواده، *2، محبت محسني1مريم سرگزي

 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي، کرمان، ايران دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه آموزش بهداشت، -1

در سالمت،  يپژوه ندهيدر سالمت، پژوهشکده آ يساز مدل قاتيمرکز تحق عمومي و ارتقا سالمت،استاديار بهداشت  -2

 mohabbat.mohseni@gmail.com ران،يکرمان، ا يدانشگاه علوم پزشک

هيئت علمي، گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي کرمان، ايران -3

 دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي کرمان، ايرانهيئت علمي، گروه آموزش بهداشت،  -4

ژي و آمار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي کرمان، ايران هيئت علمي، گروه اپيدميولو -7

 

مهمترين علل  .آن منجر به مرگ مي گردد% 21سرطانهاي موجود در زنان را شامل شده که % 31 سرطان پستان تقريبا :مقدمه

هدف انجام مداخله  بامطالعه حاضر . آن عدم انجام معاينات دوره اي، چاقي و عدم توجه به عالئم بيماري شناخته شده اند

ارتقاء رفتارهاي منجر به تشخيص به موقع سرطان پستان در زنان  شهر  آموزشي بر مبناي تئوري رفتار برنامه ريزي شده جهت

 .زاهدان انجام يافت

زن مراجعه کننده به درمانگاه هاي شهر  141 جمعيت مورد مطالعه شامل .اين مطالعه از نوع مداخله اي شاهد دار بود: کار روش

 .تقسيم شد  (نفر 51) و شاهد (نفر 51) طور تصادفي به دو گروه مورده صورت خوشه اي تصادفي انتخاب و به زاهدان بود که ب

کاي دو، مک نمار، ويلکاکسون، من )با استفاده از آزمون هاي آماري  ناپارامتري  جمع آوري وداده ها با استفاده از پرسشنامه 

 .    مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند( 12ويرايش ) SPSS و نرم افزار آماري( ويتني

پس از مداخله آموزشي ميانگين امتيازات آگاهي، نگرش، کنترل رفتاري درک شده، قصد رفتاري و انجام رفتارهاي  :يافته ها

ميانگين نمرات  . اين تغييرات در گروه شاهد معني دار نبود غربالگري در گروه مورد به صورت معني داري افزايش يافت،

تاثير هنجارها بر رفتار به وسيله کنترل رفتاري درک شده . ري پيدا نکردهنجارهاي ذهني در گروه مورد افزايش آماري معني دا

 . ميانجگري شده، يعني به صورت غير مستقيم بر رفتار تاثير داشت

 را هنگام سرطان پستان مداخله آموزشي براساس تئوري رفتار برنامه ريزي شده رفتارهاي منجر به تشخيص زود :نتيجه گيري

.   رفتارهاي غربالگري سرطان پستان از اين تئوري استفاده شود ياد مي شود جهت ارتقاپيشنه. مي دهد يارتقا

 زنان  ،سرطان پستان، ماموگرافي، خودآزمايي پستان، تئوري رفتار برنامه ريزي شده، آموزش: کليدي کلمات
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بر اساس مدل قصد رفتاري در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی تعيين کننده هاي قصد رفتار آي يو دي گذاري 

 9811درمانی شهرستان مراوه تپه در سال

 4مرضيه لطيفي ،3، ماه پري ساراني2، ناصر بهنام پور*1هاشم حشمتي

حيدريه، مربي، کارشناس ارشد آموزش بهداشت، گروه بهداشت عمومي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تربت  -1

   heshmatih1@thums.ac ،تربت حيدريه، ايران

 دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي گلستان، گرگان، ايران،  گروه بهداشت عموميدکتري آمار زيستي،  -2

 ايرانکارشناس بهداشت عمومي،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي گلستان، گرگان،  -3

 دانشجوي دکتري آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران  -4

 

يکي از  IUDاستفاده از روش ها پيشگيري از بارداري از مناسب ترين اقدامات در جهت ارتقاء بهداشت باروري است و  :مقدمه

در مقايسه با ساير جوامع، درصد کمي از زنان از اين روش استفاده مي روشهاي مطمئن پيشگيري از بارداري است اما در ايران 

تعيين کننده هاي قصد رفتار آي يو دي گذاري بر اساس مدل  کنند لذا با توجه به اهميت موضوع مطالعه حاضر با هدف بررسي

 .طراحي و اجرا شد 1321قصد رفتاري در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهرستان مراوه تپه در سال 

شهرستان زنان  نفر از 316بر روي  1322تحليلي بود که در سال  -اين پژوهش، يک مطالعه مقطعي از نوع توصيفي :روش کار

پرسشنامه اي که روايي و  داده ها از طريق. که به روش نمونه گيري چند مرحله اي انتخاب شده بودند، انجام شد 316 مراوه تپه

ي بود، جمع آوري نگرش، قصد رفتاري و هنجارهاي انتزاع ،اطالعات دموگرافيک مورد تأييد بود و شامل بخش هايپايايي آن 

هاي توصيفي، رگرسيون و ضريب  آزمونبا  وشده  11نسخه  SPSSوارد نرم افزار پس از تکميل پرسشنامه ها، داده ها  .گرديد

 .ندر تجزيه و تحليل شدئو کاي اسکو اسپيرمن همبستگي

نتايج آزمون اسپيرمن نشان داد که بين نگرش و هنجار  .سال بود 24/21± 24/7ميانگين سني افراد مورد پژوهش  :يافته ها

 بيني پيش با رابطه در خطي رگرسيون آناليز همچنين نتايج. انتزاعي با قصد رفتاري همبستگي مثبت و معني داري وجود دارد

هنجار انتزاعي پيش بيني کننده قوي تري براي قصد  متغير که داد نشان مدل قصد رفتاري  براساس گذاري دي يو قصد آي

 .رفتاري محسوب مي شود

گذار هاي انتزاعي مهمترين افراد تاثيرنگرش و هنجارهاي ذهني بر قصد تاثير معني دار داشته اند در بررسي هنجار :نتيجه گيري

همسر و کارکنان بهداشتي مي باشند لذا در مشاوره هاي بهداشت باروري، همسر و ي هاي پيشگيري از باردار در انتخاب روش

 .کارکنان بهداشتي به عنوان افراد تأثيرگذار بايد مورد توجه قرار گيرند

 IUD مدل قصد رفتاري،  :کليدي کلمات
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دانش آموزان دختر دبيرستانی شهر بررسی تعيين کننده هاي پيشگيري از ايدز بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در 

 9811در  سال  آشخانه

 4آسيه پيزاده، 3بهناز رضايي، 2ناصر بهنام پور، *1هاشم حشمتي

مربي، کارشناس ارشد آموزش بهداشت، گروه بهداشت عمومي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه،  -1

   heshmatih1@thums.ac، تربت حيدريه، ايران

 دانشجوي دکتري آمار حياتي و عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشکي گلستان -2

 کارشناس بهداشت عمومي دانشگاه علوم پزشکي گلستان -3

  دانشجوي دکتري آموزش بهداشت و ارتقاسالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان -4

 

با توجه به آسيب پذيري دانش آموزان، به ويژه دانش آموزان دختر در رابطه با بيماري ايدز و نياز به اطالعات کافي براي  :مقدمه

تعيين کننده هاي پيشگيري از ايدز بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي  مشاوره اين گروه آسيب پذير، مطالعه حاضر با  هدف ارزيابي

 .انجام شد شهر آشخانه در دانش آموزان دختر دبيرستاني

دانش آموز دبيرستاني در  شهر آشخانه  314و با شرکت  1322اين مطالعه به صورت توصيفي و مقطعي در سال : روش کار

. پرسشنامه اي روا و پايا بود که توسط دانش آموزان تکميل شد ابزار گردآوري داده ها . استان خراسان شمالي  انجام گرفته است

 .مستقل و آناليز واريانس مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت و آزمونهاي تي  SPSS 19ده از نرم افزار داده با استفا

آگاهي ( درصد 51.2) 313آگاهي خوب،  (درصد 15.2)نفر  66پس از تقسيم بندي آگاهي دانش آموزان مشخص شد  :يافته ها

درصد اعالم کرده اند که ويروس از راه  57در ارتباط با راه هاي انتقال بيماري . ضعيف داشته اند( درصد 3.2) نفر 17متوسط و  

ميانگين سازه هاي مدل اعتقاد بهداشتي . درصد از طريق روابط جنسي ناسالم منتقل مي شود 57.1خون و فراورده هاي خوني، 

 ± 23.6 ، منافع درک شده71.2±11.25، شدت درک شده 71.41 ±13.14که ميانگين حساسيت درک شده  به اين صورت بود

 .مي باشد 73.54 ± 21و موانع درک شده   52.2

اين مطالعه نشان داد که آگاهي دانش آموزان در حد متوسط است و نياز به آموزش مبتني بر مدل اعتقاد  :نتيجه گيري

 . بهداشتي و از طريق رسانه هاي جمعي در اين گروه احساس مي شود

 ايدز، دانش آموز، مدل اعتقاد بهداشتي، آگاهي: کليدي کلمات
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ناخواسته در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرستان گرگان در علل و عوامل مرتبط با بارداري 

 9811سال

 3عطيه قندهاري، 2ناصر بهنام پور، *1هاشم حشمتي

مربي، کارشناس ارشد آموزش بهداشت، گروه بهداشت عمومي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه،  -1

   heshmatih1@thums.ac ،تربت حيدريه، ايران

دکتري آمار حياتي و عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشکي گلستان، گروه بهداشت عمومي، دانشکده بهداشت، گرگان،  -2

 ايران

 کارشناس بهداشت عمومي دانشگاه علوم پزشکي گلستان، گرگان، ايران -3

 

که علت اين امر . يمن جان خود را از دست مي دهنداز زنان در اثر بارداري ناخواسته و سقط غير ا هر سال تعداد زيادي :مقدمه

تعيين علل و عوامل با توجه به اهميت موضوع مطالعه حاضر با هدف  .مشاوره هاي نامناسب و عدم پوشش کامل مشاوره است

 .مراکز بهداشتي شهرستان گرگان انجام شدمرتبط با بارداري ناخواسته در زنان باردار مراجعه کننده به 

نفر از زنان باردار مراجعه کننده به  251 انجام شد، 1322تحليلي که در سال  -اين مطالعه توصيفي در :روش کار

درماني شهر گرگان به روش نمونه گيري آسان انتخاب شدند و داده ها از طريق پرسشنامه اي که روايي و پايايي  -مراکزبهداشتي

 .مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت  SPSS 18داده ها با استفاده از نرم افزار آماري. مورد تأييد بود جمع آوري شد آن

بيشترين تعداد بارداري ناخواسته به ترتيب در روش طبيعي  .سال  بود 33/22±5/7ميانگين سني زنان مورد مطالعه  :يافته ها

خواسته در همچنين بيشترين بارداري نا. آمد بدست( ٪1/12) نفر 21و قرص ( ٪3/25)نفر  31و کاندوم ( ٪7/47)نفر  71

 . وضعيت اقتصادي خوب، در تحصيالت باالتر از ديپلم و در زناني که يک فرزند داشتند وجود داشت

باالتر بودن بارداري ناخواسته در زنان با . بيشترين علل بارداري ناخواسته در روشهاي طبيعي، کاندوم، قرص بود :نتيجه گيري

تحصيالت و وضعيت اقتصادي باالتر بيانگر اين موضوع است که خانواده هاي داراي مناسب ترين شرايط براي تربيت فرزند 

نظر بهداشت باروري اين موضوع بايد مدست هاي جمعيتي و مشاوره هاي هستند کمتر مايل به فرزندآوري هستند، که در  سيا

 .قرار گيرد

 بارداري ناخواسته، گرگان، زنان :کليدي کلمات
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1023-ECRH 

درمانی شهر گرگان -رضايت جنسی براساس مدل پرسيد در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتیعوامل  مرتبط با 

 9811 درسال

 3سميرا عرب عامري، 2بهنام پور ناصر، *1هاشم حشمتي

مربي، کارشناس ارشد آموزش بهداشت، گروه بهداشت عمومي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه،  -1

   heshmatih1@thums.ac، تربت حيدريه، ايران

 علوم پزشکي گلستاندکتري آمار حياتي و عضو هيأت علمي دانشگاه  -2

 کارشناس بهداشت عمومي دانشگاه علوم پزشکي گلستان -3

 

از طرف ديگر براساس مطالعات درصد بااليي از زنان  .رضايت جنسي يکي از ابعاد بسيار مهم در زندگي مشترک مي باشد :مقدمه

زنان مراجعه کننده به مراکز عوامل مرتبط با رضايت جنسي در لذا مطالعه حاضر با هدف تعيين رضايت جنسي ندارند، 

 .دطراحي و اجرا ش 1322 درماني شهر گرگان براساس مدل پرسيد در سال -بهداشتي

درماني -نفر از زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي 251در اين مطالعه . انجام شد 1322ه مقطعي درسال اين مطالع :کارروش 

اساس مدل که بر پايا داده ها با استفاده از پرسش نامه اي روا و .ندتفاده شدروش نمونه گيري چند مرحله اي اس شهر گرگان به

آناليز واريانس  تي مستقل وآزمون هاي  و SPSS 18استفاده از نرم افزار آماري  با گرديد وجمع آوري پرسيد تنظيم شده بود، 

 .تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتمورد 

 43 و مورد پژوهش بي سواد درصد افراد 7/1 از نظر سطح تحصيالت .سال بود 32/33±275/2ميانگين سني زنان  :يافته ها

ميانگين نمره عوامل  .پژوهش داراي تحصيالت دانشگاهي بودند از افراد مورد درصد 1/21 افراد داراي تحصيالت ديپلم و درصد

ميانگين  و %77/62 نمره عوامل تقويت کننده، ميانگين %25/43 ، ميانگين نمره عوامل قادر کننده%15/62مستعد کننده زنان 

شغل مرد رابطه معني داري وجود  عوامل مستعد کننده با تحصيالت مرد وزن ودر اين مطالعه بين  .بود %15/21نمره عملکرد 

 (.P<0.05) بين عملکرد با شغل و سن زنان رابطه معني داري وجود دارد. دارد

عوامل تقويت کننده زنان خوب بود، ولي ميانگين نمره عوامل قادر کننده  کننده و ميانگين نمره عوامل مستعد :نتيجه گيري

پيشنهاد مي شود مداخالت الزم جهت ارتقاء سطح عملکرد زنان در اين زمينه صورت  .ضعيف بود سطحعملکرد در  متوسط و

 .گيرد

 زنان مدل پرسيد، رضايت جنسي، :کليدي کلمات
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1024-ECRH 

هاي  درمانی شهر گرگان در رابطه با عفونت -زنان مراجعه کننده به واحدهاي بهداشتی با عملکردعوامل مرتبط 

 9811درسال تناسلی براساس مدل اعتقاد بهداشتی -دستگاه ادراري

 4، فاطمه کريمي3مرضيه مير، 2ناصر بهنام پور، *1هاشم حشمتي

دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه، مربي، کارشناس ارشد آموزش بهداشت، گروه بهداشت عمومي،  -1

   heshmatih1@thums.ac، تربت حيدريه، ايران

 دانشجوي دکتري آمار حياتي و عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشکي گلستان -2

 کارشناس بهداشت عمومي دانشگاه علوم پزشکي گلستان -3

 بهداشت عمومي دانشگاه علوم پزشکي گلستانکارشناس  -4

 

 عوامل مرتبط با عملکردو عوارض آنها، اين مطالعه با هدف تعيين  تناسلي -ادراريبا توجه به شيوع باالي عفونت هاي  :مقدمه

براساس مدل تناسلي  -هاي دستگاه ادراري درماني شهر گرگان در رابطه با عفونت -زنان مراجعه کننده به واحدهاي بهداشتي

 .طراحي و اجرا شد اعتقاد بهداشتي

که  1322نفر از زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر گرگان در سال  421بر روي اين مطالعه مقطعي  :کارروش 

آوري گرديد و با جمع  روا و پايااي پرسشنامه از طريق داده ها  .انجام پذيرفت انتخاب شده بودند، دو مرحلهبه روش نمونه گيري 

مستقل و ضريب همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل آماري تي و آزمون هاي آناليز واريانس،  SPSS 18استفاده از نرم افزار 

  .قرار گرفت

، 22.47حساسيت درک شده  ،51.23ميانگين نمره آگاهي . ل بودسا 31.11±2.16ميانگين سني زنان مورد مطالعه  :يافته ها

(. 111نمرات هر حيطه از ) بود 16.51و عملکرد  62.14موانع درک شده  ،27.31 منافع درک شده ،56.15شده شدت درک 

بين ميانگين نمره عملکرد با تحصيالت و  .از مهمترين راهنماها براي عمل بودند%( 61.1)و ماماها با %( 12.3)پزشکان با 

 .بين عملکرد و منافع درک شده همبستگي مثبت و معني دار وجود داشت. تحصيالت همسر ارتباط معني دار آماري مشاهده شد

. موانع درک شده در سطح مطلوبي نبود. ميزان آگاهي، حساسيت، شدت، منافع و عملکرد در سطح مطلوبي بود :نتيجه گيري

پيشنهاد مي شود مداخالت الزم جهت کاهش موانع درک شده به ويژه با همکاري پزشکان و ماماها، جهت ارتقاء سطح لذا 

 .عملکرد و کاهش عفونت ها صورت گيرد

 تناسلي، زنان، مدل اعتقاد بهداشتي -عفونت ادراري :کليدي کلمات
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1027-ECRH 

Association between clinician–patient communication and patient satisfaction 

 *مرضيه عربان

 araban62@gmail.com، گروه بهداشت عمومي، استاديار -1

 

Introduction: One of the most interesting, but least understood findings in health 

communication is association between clinician–patient communication and patient health 

outcomes. The aim of this study was to evaluate association between clinician–patient 

communication and patient satisfaction with midwifery care in primipareuos women referring 

to selected Yazd hospitals.  

Method: Care processes of 100 randomly selected parturient women were investigated in a 

cross-sectional study conducted in Yazd, Iran. Data were collected in the labor and delivery 

wards of Shaheed Sadoughi and Afshar hospitals, between September 2010 and February 2011. 

A valid and reliable tool included 12 items on communication skills and a valid and reliable 

observation questionnaire including 39 items covering satisfaction with care across labor 

process were used. Observation was done by a midwife who was not practicing at the study 

sites, and was especially trained in study method. Data were analyzed using SPSS 16 applying 

Pearson’s correlation test.  

Results: The mean age of subjects was 24.43 ± 5.4 years. Most of the study subjects were 

primiparous (64%). The mean score of clinician - patient communication was 10.2±2.5. The 

results showed that the overall satisfaction with process of provided care was high (more than 

80%). Further analysis showed a significant correlation between clinician - patient giver 

communication and satisfaction with care p<0.05. 

Conclusion: good communication could maximize patient satisfaction which is an important 

aspect of quality of care and also patient outcomes. Being informative and showing empathy 

with the patient’s circumstances, should be considered by clinicians. 

Key Words: communication, satisfaction, labor 
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 مشاوره دوران بلوغ و شيوه هاي برقراري ارتباط با نوجوانان

 2ليال ربيعي، *1فهيمه صحتي شفائي

 sehhatief@tbzmed.ac.ir عضو هيئت علمي گروه مامائي، دانشکده پرستاري و مامائي تبريز، -1

 مامائيکارشناس ارشد  -2

 

تغييرات . نوجواني دوره اي از مراحل رشد انسان است که مشخصه اصلي آن بلوغ و پديدار تغييرات ويژه اي در فرد است :مقدمه

عمومي بدن و تاثيرات رواني چنان سريع و همه جانبه است که گاهي نوجوان را دچار تشويش و نگراني کرده و ارتباط وي را با 

 .کند اطرافيانش دچار مشکل مي

انجام شده و حاصل  1321رفرنس مربوط به بلوغ است که در سال  41اين مطالعه يک بررسي کتابخانه اي از حدود  :روش کار

آن نيز چاپ و انتشار کتابي بنام مشاوره دوران بلوغ است که چکيده اي از مطالب اين کتاب تحت عنوان مشاوره بلوغ و شيوه 

 .در اين مقاله آورده شده است هاي برقراري ارتباط با نوجوانان

 :آنچه که در اين مقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت عبارتند از  :يافته ها

 اهداف مشاوره در برنامه نوجوان -

 شرايط خاص مشاوره در دوران بلوغ -

 نوجوان، خانواده و والدين -

 رابطه افقي والدين با نوجوان -

 ناتواني والدين در کنترل هيجانات خود -

 استعدادها و توانائي هاي نوجوان ارزشها،توجه به  -

 خودداري از نظارتهاي بازپرس گونه و انتقادهاي ويرانگر -

 راهکارهائي براي والدين -

 نقش جامعه در دوران بلوغ -

بهتر است آموزش نوجوانان در زمينه بلوغ در نظام آموزش و پرورش کشور ادغام گردد و آموزشهاي مربوطه در  :نتيجه گيري

 .آموزش نوجوانان به اين صورت با کمترين هزينه و بهترين شکل انجام خواهد شد. درسهاي مناسب به آنان ارائه گرددقالب 

 نوجوان ارتباط، مشاوره، بلوغ، :کليدي کلمات
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 قاعدگی از قبل سندرم به مبتال دختر دانشجويان خستگی شدت بر فشاري طب تاثير

 *1محمدصالحي بهاره

 baharsalehi887@yahoo.com، باليني سوپروايزر -1

 

سندرم اين . محسوب ميشوددانشجو يکي از شايع ترين اختالالت سنين باروري در زنان ، سندرم پيش از قاعدگي :مقدمه

کندي  همچون بروز مشکالتي مي باشد که مي تواند موجبخستگي از جمله مجموعه اي از عاليم جسمي، رواني و رفتاري 

اين لذا . گردد که با رويکردهاي دارويي و غير دارويي مي تواند کنترل شود پيشرفت تحصيلي و پايين بودن کيفيت زندگي

 .مطالعه با هدف تاثير طب فشاري بر شدت خستگي دانشجويان دختر مبتال به سندرم قبل از قاعدگي انجام شده است

که بر روي مي باشد   IRCTکنترل شده دو گروهي قبل و بعد مداخله، ثبت شده در سايت  يک کارآزمايي باليني :کار روش

طور سرشماري به ه روش نمونه گيري به صورت چند مرحله اي بود به اين ترتيب که ب .نفر از دانشجويان انجام شده است 141

نفر  611داده شد که جمعا  PMSنامه سنجش کليه دانشجويان دو دانشگاه در استان بوشهر فرم مشخصات دموگرافيک و پرسش

پرسشنامه غربالگري عاليم قبل از نفر با بکارگيري  155از اين تعداد پرسشنامه ها، . اقدام به تکميل و عودت پرسشنامه نمودند

در داده شد و  آموزش به گروه آزمون طب فشاري مبتني بر تئوري يادگيري بزرگساالن. بودند  PMSمبتال به   (PSST)قاعدگي 

در يک مقطع زماني مشابه در FSS جهت ارزيابي متغير خستگي از پرسشنامه . اي صورت نگرفتمداخله  گونهگروه کنترل هيچ

در نهايت اطالعات با استفاده از آمار توصيفي و آزمون هاي کاي اسکوئر، تي . قبل، يکماه و دو ماه بعد از مداخله استفاده گرديد

 .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت SPSS 16توسط نرم افزار  ANOVAمستقل و 

نفر دانشجوي وارد شده  141از . بودند PMS  کل دانشجويان دانشگاههاي مورد مطالعه داراي%  7/22نشان داد که  :يافته ها

نگين شدت خستگي بترتيب داراي ميا% 6/11و % 5/21، %65تغير خستگي در قبل از مداخله به مراحل کارازمايي، در مورد م

ميانگين درخصوص کاهش تحليل واريانس تفاوت آماري معناداري  در گروه آزمون، بعد از مداخله،. خفيف، متوسط و شديد بودند

نشان داد، به اين معني که شدت خستگي در واحدهاي مورد پژوهش به لحاظ خستگي کسب شده در متغيرهاي شدت  اتامتياز

 (.P< 0/001)اثر گروهي  معنادار بودند 

به عنوان يک روش غير دارويي مي تواند در کاهش شدت خستگي  ST36اعمال طب فشاري بر روي نقطه  :نتيجه گيري

دانشجويان دختر موثر باشد و پرستاران و ماماها مي توانند از اين روش به عنوان مکملي براي روشهاي ديگر استفاده نموده و آن 

 .مراقبتي دانشجويان آموزش داده تا خود آن را به سهولت اجرا کنندخودرا در راستاي ارتقاء سالمت و 

 سالمت زنانسندرم قبل از قاعدگي، طب فشاري، شدت خستگي،  :کلمات کليدي
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 خشونت عليه مادران باردار و تعيين گرهاي آن

 4دکتر افسانه کرامت ،3، دکتر علي تقي پور2دکتر رباب لطيف نژاد رودسري، *1نرجس سادات برقعي

 borghein891@mums.ac.ir، دانشجوي دکتراي تخصصي بهداشت باروري دانشگاه علوم پزشکي مشهد -1

 دکتراي بهداشت باروري، دانشيار و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد -2

 دکتراي اپيدميولوژي اجتماعي، دانشيار و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد -3

 بهداشت باروري، دانشيار و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي شاهروددکتراي  -4

 

خشونت خانگي عليه زنان عالوه بر جنبه هاي انساني وحقوق بشري، يک مشکل عمده سالمت به حساب مي آيد که  :مقدمه

ميتواند سالمت زنان، خانواده و جامعه را به خطر اندازدخصوصا در زمان بارداري لذا با توجه به اهميت اين مسئله مطالعه حاضر با 

  .انجام گرديد "جامعه يعني مادران باردار و تعيين گرهاي آن تعيين ميزان خشونت در گروه مهم زنان"هدف 

مادر باردار که با روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي چند  161مطالعه کمي حاضر به روش مقطعي و با مشارکت  :روش کار

ز مادران بوسيله تکميل اطالعات ا. مرحله اي از کليه مراکز دولتي، خصوصي و آموزشي شهر گرگان انتخاب شده بودند، انجام شد

 .پرسشنامه خود ساخته پژوهشگر انجام شد

. تجربه مادر، رضايت زناشويي، رتبه تولد و سن مادر به عنوان تعيين گرهاي خشونت عليه مادران باردار شناخته شدند :يافته ها

که داراي تجارب بچه داري در  رانييعني با افزايش رضايت زناشويي و سن مادر، خشونت عليه مادران باردار کاهش يلفته و ماد

نمره تجربه  )695/0 + 395/4خانواده خود و نيز داراي رتبه تولد باالتري بودند ولذا معادله رگرسيون خشونت عليه مادران 

 .خواهذ بود( سن مادر) -162/1(+ رتبه تولد)113/1( + رضايت زناشويي)  -521/1( + مادر

با ارائه آموزشهاي قبل از ازدواج موجب افزايش رضايت زناشويي و بهبود تجارب مادران شده و  بنابراين اگر بتوانيم :نتيجه گيري

 .دختران جامعه خود را در سن مناسب تشويق به ازدواج نماييم آنگاه خشونت عليه مادران باردار کاهش خواهد يافت

 خشونت، بارداري، تعيين گرها :کلمات کليدي
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 زوجين در خصوص اهميت انجام مشاوره ژنتيک قبل از ازدواج در مشهدبررسی آگاهی 

 3ژينوس زمانيان، 2پورزهرا کيوان، *1مريم ساالري هدکي

 salarim3@mums.ac.ir، مربي مشاوره ازدواج، ييکارشناس ماما -1

 کارشناس سالمت باروري -2

 کارشناس مسئول سالمت مادران و شير مادر -3

 

اکثر بيماريهاي ژنتيکي و مادرزادي قابل درمان نيستند، نگهداري و درمان آنها پرهزينه و مشکل مي با توجه به اينکه  :مقدمه

بويژه زوجين در شرف ازدواج مي تواند، نقش مؤثري را در  باشد بنابراين مشاورة ژنتيک با باال بردن سطح آگاهي مردم و

، هدف از اين مطالعه تعيين ميزان آگاهي زوجين درباره اهميت پيشگيري از بروز معلوليت هاي ژنتيکي و مادرزادي داشته باشد

 .انجام مشاوره ژنتيک قبل از ازدواج در شهر مشهدمي باشد

نفر از زوجيني که براي دريافت خدمات مشاوره اي قبل از ازدواج به  161در اين مطالعه مقطعي ميزان آگاهي تعداد  :روش کار

با   SPSSسشنامه محقق مورد سنجش قرار گرفت و بوسيله نرم افزارهاي رايج آماريمرکز بهداشت مراجعه داشتند توسط پر

 .تحليل قرار گرفت استفاده از آزمون مجذور کاي مورد تجزيه و

درصد آگاهي  1/71درصد آگاهي متوسط و   1/38درصد از زوجين آگاهي خوب، 5/11با توجه به نتايج اين مطالعه  :يافته ها

انجام مشاوره ژنتيک قبل از ازدواج داشتند همچنين اختالف معني داري بين ميزان آگاهي و جنسيت افراد ضعيف درباره اهميت 

درحالي که اختالف معني داري بين ميزان آگاهي و سطح سواد و محل سکونت مشاهده گرديد ( >17/1P) مشاهده نگرديد

(17/1P>). 

نتايج نشان مي دهد که در سالهاي اخير با بهره گيري از وسايل ارتباطات جمعي و آموزش پيرامون اهميت  :نتيجه گيري

مشاوره ژنتيک قبل از ازدواج آگاهي جوانان افزايش داشته اما آموزشهاي وسيع تر و مداوم به گروههاي هدف جهت ارتقاء فرهنگ 

 .باشدپيشگيري از بروزبيماري هاي ژنتيکي امري ضروري مي 

 ژنتيک مشاوره ازدواج، آگاهي، :کليدي کلمات
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 9831مقايسه کيفيت زندگی زنان باردار پرخطر و طبيعی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی  مشهد 

 2، دکترفرشته مجلسي*1هنگامه ذوالفقاري

  zolfagharih1@mums.ac.ir، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي مشهد -1

 دانشگاه علوم پزشکي تهران -2

 

 .سازمان بهداشت جهاني کيفيت زندگي را برداشت شخصي فرد از زندگي، انتظارات و احتياجاتش تعريف کرده است :مقدمه

زنان در طول عمر بارداري را  .است واقعي زندگي کيفيت بيانگر ذهني هاي دريافت دارد، عيني و ذهني جنبه دو زندگي کيفيت

که در بارداري پرخطر احتماال  دهد، مي رخ زندگي کيفيت و سالمتي ابعاد کليه بارداري در دوره تغييرات تجربه مي کنند و

 زنان زندگي کيفيت ايسههدف مق با حاضر مطالعه .بنابراين توجه به کيفيت زندگي آنان اهميت خاصي دارد .متفاوت مي باشد

 .گرديد طراحي پرخطر و طبيعي باردار

با  نمونه گيري ( نفر طبيعي 116نفر پرخطر و  74) زن باردار 161روي مطالعه از نوع توصيفي تحليلي مقطعي بر :روش کار

تجزيه و تحليل نتايج  ومصاحبه تکميل  بعد کيفيت زندگي بود که با 1 شامل SF-36ابزار، پرسشنامه  .مرحله اي انجام شد چند

 .درصد اتجام شد 27و ضريب اطمينان ( SPSS)رگرسيون و همبستگي  منتل هنزل، با آزمونهاي کاي دو،

مادران پرخطر و طبيعي اختالف معني دار P=0/05) )، و عملکرد اجتماعي P=0/02)) ، شادابيP=0/02)) درد بدني :يافته ها

گروه  طبيعي کيفيت زندگي خوبي % 1/36گروه پرخطر و % 7/31 .اختالف معني دار نداشت ساير ابعاد و کيفيت زندگي .داشت

  .تعداد بارداري و تعداد فرزند ارتباط معکوس معني دار وجود داشت بين نمره کيفيت زندگي با سن،. داشتند

بنابراين . زنان باردار پرخطر مي باشديافته ها نشان دهنده شادابي، عملکرد اجتماعي و کيفيت زندگي پائين تر  :نتيجه گيري

 .مشاوره رواني اجتماعي در مراقبتهاي پيش بارداري و بارداري براي مادران باردار پرخطر ضروري مي باشد

 بارداري پرخطر، کيفيت زندگي :کليدي کلمات
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 هاي غربالگري سندرم داون تست سن مادر و

 3، فاطمه باقري2محبي، طاهره *1مريم کالته ماليي

، نوزاد دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايران ومربي گروه کودک  -1
kalatemm2@mums.ac.ir 

  کارشناس ارشد پرستاري مراقبت ويژه نوزادان، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايران -2

 مشهد، مشهد، ايران  آزاد اسالميعضو هيئت علمي دانشگاه  مربي -3

 

ها به بيماري خاصي مبتال نيستند و سابقه بيماري ژنتيکي در  چه غيرفاميلي اگر زوج در هر ازدواجي چه فاميلي،: مقدمه

ماهه  3هاي غربالگري  ها در دوران بارداري تست بايد تمام خانم اما .دخانواده ندارند نياز به آزمايش ژنتيک قبل از ازدواج ندارن

فاصله )بارداري  و سه ماهه دوم (14تا  11فاصله هفته ) آزمايشات مربوط به سه ماهه اول بارداري. دوم را انجام دهند اول و

 .مبتال به سندرم هاي ژنتيکي انجام مي پذيرد تشخيص و پيشگيري از به دنيا آمدن فرزندان در جهت( 21تا  17 هفته

 هاي غربالگري سندرم داون در تست به منظور آگاهي از تاثير سن مادر و Systematic Reviewاين مقاله به روش  :روش کار

 Science Direct ،MDبانک هاي اطالعاتي  بدين منظور از. مروري بر مطالعات مرتبط انجام شدبه وسيله دوران بارداري 

Consult، PubMed  ،Nursing Consult ،SID ،Iran Medex  وIrandoc   استفاده شد 1322 آذر و 2113تا اکتبر سال.  

اما بيش  احتمال ابتالي جنين با سندرم داون دارد؛ هنگام بارداري ارتباط مستقيمي با در که سن مادر وجودي با: يافته ها

 آن جهت داراي اهميت است که براي تشخيص قبل از اين نکته از .ايند دنيا ميه سال ب 37 مادران زير نوزادان مبتال از% 11از

 براي کليه خانم بلکه بايستي روشهاي غربالگري را .نمود سال تمرکز 37هاي باالي  توان برخانم سندرم داون، صرفا نميتولد 

 .انجام داد هاي باردار

احتمال اينکه نتيجه غربالگري و ريسک ابتال به سندرم داون يک خانم مسن مثبت باشد، نسبت به يک خانم : نتيجه گيري

شامل وزن مادري، گروه نژادي يا بومي، اما عالوه بر سن عوامل ديگري نيز در نقايص ژنتيکي دخيلند که . جوانتر بيشتر است

 .باشد مي بارداري در شرايط آزمايشگاهي، ديابت قندي وابسته به انسولين و مصرف سيگار

 تست غربالگري سن مادر، سندرم داون، :کلمات کليدي
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 تدوين ابزار توانمندي زنان در دوره بارداري

 4رودسريرباب لطيف نژاد ، 3افسانه کرامت، 2علي تقي پور، *1نرجس سادات برقعي

 borghein891@mums.ac.ir، دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي مشهد -1

 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي مشهد  استاديار -2

 ضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي شاهرودع -3

 عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد -4

 

 نمودن توانمند بنابراين ؛ کنند مي زندگي قدرت فاقد و متفاوت شرايط در گروهي و فردي لحاظ به زنان که جا آن از :مقدمه

بطور خاص، توانمندنمودن مادران  1224کنفرانس بين المللي جمعيت و توسعه در سال .است جامعه موردنياز و مهم بخش زنان

در برنامه عمل اين کنفرانس،  .به نتايج سالمت باروري و جمعيت مشخص ميکندعنوان عنصري ضروري براي رسيدن ه را ب

توانمندي را موجب بهبود وضعيت سالمت زنان دانسته و براي رسيدن به توسعه پايدار در جامعه ضروري ميداند و نيز در 

موانع توانمندي زنان و بهبود سالمت نيز يکي از مهمترين وظايف دولتها را، از بين بردن   7+ کنفرانس جمعيت و توسعه قاهره

نيز، توانمندي زنان را جهت نائل شدن به توسعه پايدار در  1227باروري به هر طريق ممکن قلمداد ميکند و در کنفرانس پکن 

 لزوم مورد مهارتهاي ارتقاء بر با توجه به اهميت تمرکزلذا  و .تمام زمينه هاي زندگي و بهبود بهداشت باروري ضروري ميداند

، ن دقيق توانمندي در دوره بارداريبارداري و نيز بعلت عدم وجود ابزاري مناسب جهت تعيي دوران در آنها کردن توانمند و زنان

 .تهيه ابزار توانمندي مادران در دوره بارداري انجام شد هدف با حاضر مطالعه

ابتدا با استفاده از مرور بر متون و مقاالت موجود، مبادرت به تهيه پرسشنامه درخصوص ابعاد مختلف توانمندي   :روش کار

ابتدا نمونه گيري پايلوت براي تعيين از بررسي روايي صوري و محتوا و اصالح يا حذف گويه ها و تکميل پرسشنامه  نموده و پس

گرديد و با استفاده از نرم افزار پاس و آزمون  SPSS نمونه وارد نرم افزار آماري 21 حجم نمونه انجام گرديد طبق نظر مشاور آمار

 141حداقل  β=2/1و  α=17/1و توانمندي بارداري کامدا و اشپريتزر در نمونه اوليه و  توانمنديهمبستگي پيرسون بين ابعاد 

صورت تصادفي خوشه اي چند مرحله اي، از کليه مراکز مادر باردار که به  141توسط حاضر  نمونه الزم بود و لذا پرسشنامه

 . تکميل گرديد 23فروردين و ارديبهشت  -22 بدست آمده بودند، در سه ماهه اسفند دولتي و خصوصي و آموزشي شهر گرگان

. حذف گرديدندگويه بعلت پايين تر بودن نمره نسبت روايي محتوا  11گويه،  64در پرسشنامه پژوهشگر ساخته از کل  :يافته ها

؛ گويه باقي ماند 47بودند که حذف شدند و نهايتا  51/1گويه داراي شاخص کمتر از  1و پس از محاسبه شاخص روايي محتوا، 

 ضمنا متوسط شاخص .بودند که مورد بررسي مجدد و اصالح قرار گرفتند 52/1الي  51/1گويه داراي شاخص بين  2 ضمن اينکه

 .محاسبه گرديد% 25/23کرونباخ پرسشنامه  آلفايو ضريب  34/16/1محتواي پرسشنامه؛   روائي

با استفاده از ابزار بدست آمده ميتوان توانمندي مادران باردار را محاسبه و در صورت عدم وجود توانمندي الزم  :نتيجه گيري

 .اي روشن فراهم ساخت آيندهراهکارهاي توانمند نمودن مادران را جهت دستيابي به 

 تهيه ابزار، توانمندي، بارداري :کليدي کلمات
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دهند؟ها چگونه قصد باروري زوجين را تحت تاثير قرار میرسانه  

 2، مسعود بهرامي1نژادرباب لطيف ،*1طلعت خديوزاده

 ايراندکتراي بهداشت باروري، گروه مامايي، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد،  -1

 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان. دکتراي پرستاري، دانشکده پرستاري و مامايي، مرکز تحقيقات مراقبتهاي پرستاري و مامايي -2

با وجود اين . اندها و سطح باروري را در جوامع مختلف نشان دادهمطالعات قبلي ارتباط بين ميزان دسترسي به رسانه: مقدمه

اين مطالعه . دهدهاي جمعي قصد باروري افراد را تحت تاثير قرار ميکه شرح دهد چرا و چگونه رسانهاطالعات اندکي وجود دارد 

هاي جمعي بر تصميم زوجين در خصوص فرزندآوري در جامعه شهري مشهد را در سال کيفي طراحي شده تا تاثير رسانه

 . مورد کنکاش قرار دهد 1321 -1322

کننده که به روش هدفمند از محيطهاي مختلف شامل مشارکت 74هاي عميق با مصاحبهدر اين مطالعه کيفي، : روش کار

هاي افزار تحليل دادهها بوسيله نرمتحليل داده. درماني و ادارات انتخاب شده بودند، انجام شد-منازل، محيط کار، مراکز بهداشتي

صحت و استحکام . تعيين طبقات پردازش گرديد و کد، دادن  قرارداديانجام و با رويکرد تحليل محتواي   MAXqdaکيفي  

 . کنندگان بررسي شدمدت و تاييد کدها توسط مشارکتها از طريق درگيري طوالنيداده

ترويج ( 1ها در باروري زوجين آشکار ساخت که شامل ها چهار طبقه اصلي را در خصوص نقش رسانهنتايج تحليل داده: هايافته

هاي فراغت و اشغال فرصت( 4القاي فرهنگ بيگانه و ( 3هاي مرتبط با فرزندآوري، يير دادن ارزشتغ( 2هدفمند باروري، 

هاي تلويزيون، رسانه. کنندگان داشتندمدت و درازمدتي بر رفتار باروري مشارکتها تاثيرات کوتاهرسانه. سرگرمي خانواده بود

 .داشتند در زنان مربوط به باروري هايگيريتصميمقش را در هاي اينترنتي بيشترين ن، مجالت، ماهواره و سايتورادي

جهت اداره رفتارهاي باروري در خانواده و . اندها نقش بسيار مهمي در تغييرات روند باروري در ايران داشتهرسانه: گيرينتيجه

ها اين يافته. ري بايد مورد توجه قرار گيردها و مکانيسم تاثير آن بر باروجامعه و انجام مداخالت موثر، نقش مواجهه مردم با رسانه

ريزان جمعيت و باروري که عالقمند به ايجاد تغيير در رفتارهاي باروري مردم هستند، در همچنين به سياستگذاران و برنامه

    .نمايدها را کمک ميانتخاب راهکارهاي موثر و انجام مداخالت الزم براي بهبود شاخصهاي باروري از طريق رسانه

 هاي جمعيتمايالت باروري، فرزندآوري، زوجين، رسانه: لغات کلیدی
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 يک مطالعه مروري ،اصول مشاوره درزنان قربانی تجاوز جنسی

 7نژاد الله محمود ،4سيده رامونا رضوي ،3شهناز زماني برجسته ،3پريناز عليپور، *1زهرا اردوني اول

 z.ordoni@aol.com، ايران، دانشگاه علوم پزشکي اروميه ،کميته تحقيقات دانشجويي -1

 ، ايران، دانشگاه علوم پزشکي اروميهکميته تحقيقات دانشجويي -2

 ، ايران، دانشگاه علوم پزشکي اروميهکميته تحقيقات دانشجويي -3

 ، ايران، دانشگاه علوم پزشکي اروميهکميته تحقيقات دانشجويي -4

 ، ايرانعلوم پزشکي اروميه، دانشگاه کميته تحقيقات دانشجويي -7

 

 و کار محل منزل، در را فرد زندگي تواند مي که است زايي آسيب شدت به هاي تجربه از جنسي استفاده سوء و تجاوز :مقدمه

 تاهل، صورت در و همکاران خانواده، اعضاي دوستان، با فردي بين روابط روي منفي تاثيرهاي و کند مختل شدت به مدرسه

 تجاوز قربانيان با مشاوره اصول و مشاوره اهميت با آشنايي مطالعه اين از هدف لذا. باشد داشته همسر با عاطفي و جنسي روابط

 .است جنسي

 در جستجو و التين و فارسي علمي منابع ،اي کتابخانه مطالعات از آن درتدوين که است مروري ازنوع مقاله اين :کار روش

 .است شده استفاده Pubmed,Google Scholar,SID اطالعاتي پايگاههاي

 آنان از برخي. شوند مي( PTSD) سانحه از پس استرس اختالل عاليم دچار ،جنسي تجاوز قرباني زنان از بسياري :ها يافته

 افراد اين رواني آسيبهاي از بسياري. شوند مي واژينيسموس مانند عاليمي دچار يا و کنند مي پيدا هراس جنسي روابط به نسبت

 جنسي تجاوز قربانيان درماني و بهداشتي خدمات دهندگان ارائه .باشدمي جنسي تجاوز پيامد ومامايي زنان مشکالت زمينه در

 ،رازداري: عبارتنداز اصول اين اهم. دهند قرار مدنظر ،خدمت درارائه را مشاوره اصول ،مناسب ارتباط برقراري ضمن ميبايست

 .اخالقي قضاوتهاي عدم، قرباني از حمايت ،فعال دادن گوش ،اعتماد ايجاد

 ،غيرايمن سقط يا و زايمان عوارض ،ناخواسته حاملگي ازجمله قرباني درزنان جنسي تجاوز پيامدهاي به توجه با :نتيجه گيري

STDs / HIV از گيري بهره با ماماها است الزم لذا. گردد مي تاکيد گروه اين در مامايي مشاوره اهميت بر ،جنسي اختالالت و 

 جنسي تجاوز قربانيان امدادگر ،مشاوره تيم در وکليدي موثر افراد از يکي بعنوان مشاوره و ارتباطي الزم هاي مهارت و دانش

 .باشند

 مشاوره  ،خشونت جنسي، تجاوز جنسي :کليدي کلمات
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 يک مطالعه کيفی: تبيين مصاديق خشونت عليه مادران باردار

 3، دکتر خديجه ميرزايي نجم آباد2دکتر رباب لطيف نژاد، *1نرجس سادات برقعي

دانشگاه علوم دانشکده پرستاري و مامايي، کميته تحقيقات دانشجويي  ،دانشجوي دکتراي تخصصي بهداشت باروري -1

 borghein891@mums.ac.ir، پزشکي مشهد

 پزشکي مشهددکتراي بهداشت باروري، دانشيار دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم  -2

 دکتراي بهداشت باروري، دانشيار دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي مشهد -3

 

 حقوق بشري، يک مشکل عمده سالمت به حساب مي آيد و خشونت خانگي عليه زنان عالوه بر جنبه هاي انساني و :مقدمه

بيانيه  1223در سال  .خانواده و جامعه را به خطر اندازد عواقب جسمي، رواني و حتي اجتماعي ناشي از آن ميتواند سالمت زنان،

اقدام خشونت آميز جنسيتي که منجر به آسيب هر نوع  حذف خشونت عليه زنان در سازمان ملل، ارائه گرديد و اي تحت عنوان

محروميت اجباري از آزادي  ، براي زنان رنج آور بوده يا به(و يا احتمال بروز آن زياد باشد)بدني، جنسي يا رواني در زنان شود 

مسر آزاري به شکل هاي مختلف در جوامع بروز مي کند و در هر ه را خشونت تلقي نمودند فردي يا اجتماعي منجر گردد

لذا با توجه به اهميت اين  خانواده اي با هر شرايط و موقعيت اجتماعي ممکن است نمونه اي از همسرآزاري وجود داشته باشد

   .گرديدانجام  "تبيين خشونت در گروه مهم زنان جامعه يعني مادران باردار"مطالعه حاضر با هدف مسئله 

مادر باردار که با روش نمونه گيري هدفمند انتخاب شده  22اين مطالعه کيفي به روش تحليل محتوي و با مشارکت  :کار روش

شيوه تجزيه و تحليل . با استفاده از راهنماي مصاحبه انجام گرديد اطالعات از مادران طي انجام بحث متمرکز و. بودند، انجام شد

داده . سال بودند 21-32مشارکت کنندگان همه گراويد يک و در محدوده سني . داده ها، تحليل محتوي با روش دايرکتيو بود

ست نويس شده و متن مصاحبه هاي تحقيق شامل متون مصاحبه ها بود که بالفاصله بعد از انجام مصاحبه و ضبط آن، اطالعات د

صورت واحدهاي معني تقسيم و کدبندي گرديده و سپس زير طبقات و طبقات حاصل گرديده و نهايتا طبقات اصلي يا تم ه ب

 ،يافته هاي نهايي تحقيق، مصاديق خشونت در طي بارداري را در پنج تم يعني خشونت کالمي. هاي نهايي انتزاع گرديدند

 .خشونت فيزيکي و خشونت اجتماعي تبيين مي نمايد که هر کدام داراي زير طبقاتي بودند ،عاطفي خشونت ،خشونت رفتاري

عنوان خشونت فيزيکي تعريف نموده بودند ولي خوشبختانه ه با اينکه مشارکت کنندگان در مطالعه، خشونت را ب :گيرينتيجه

ودند و نيز داراي تجربه خشونت جنسي نيز نبوده اند، اکثر کدام در بيان تجربيات خود به خشونت فيزيکي اشاره ننموده ب هيچ

داد و بجاست از نتايج اين تحقيق در بيان مصاديق خشونت به زنان باردار استفاده  موارد خشونت عاطفي مادران باردار را رنج مي

ر در ميان گذارده و در راستاي نموده و خصوصا در کالسها و  آموزشهاي دوران بارداري موارد فوق را با همسران مادران باردا

ارتقاء بهداشت رواني مادران باردار گامي هرچند کوچک برداريم که بهبود سالمت روان مادر و کودک در ارتقاء سالمت روان 

 .خانواده و جامعه نقش مهم و ارزنده اي دارد

 خشونت، بارداري، تحليل محتوي، مطالعه کيفي :کلمات کليدي
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 نيشابور شهرستان هاي بيمارستان در شاغل پرستاران آگاهی بر شيرمادر با تغذيه آموزشی کارگاه تاثير بررسی

 2فاطمه بزرگمنش، *1منصوره شريعتي سرچشمه

 shariati5916@yahoo.com ، عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد نيشابور -1

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد نيشابور -2

 

برنامه ايجاد بيمارستانهاي دوستدار لذا  .کودکان از شاخص هاي بسيار مهم بهداشتي براي هر جامعه مي باشدسالمت : مقدمه

از آنجا که . شيردهي در دستورکار دولت قرار گرفت  باردار و کودکان و ترويج فرهنگ زنان سالمتکودک به منظور بهبود 

موزشي ترويج آگاهي آنان دوره هاي آارتقاي سطح به منظور پرستاران نقش مهمي در حفظ و ارتقاء سطح سالمت جامعه دارند، 

با توجه به اين که محل  .صورت بخشي از سلسله کارگاه هاي آموزشي بازآموزي اجرا مي شوده ب( ساعت 21)تغذيه با شيرمادر 

شرکت در کارگاه آموزشي را اتالف وقت و هزينه بسياري از پرستاران ارتباطي با موضوع دوره آموزشي ياد شده ندارد برخي کار 

 . آن شد تا ميزان تاثيرگذاري دوره هاي آموزشي بر آگاهي اعضاء شرکت کننده را بررسي نمايد پژوهشگر برلذا . دولت مي دانند

پرستار شاغل در بيمارستان هاي شهرستان  54پژوهش توصيفي، به روش نمونه گيري در دسترس تعداد در اين : راکروش 

مشتمل بر )براي رسيدن به اهداف تحقيق از پرسشنامه محقق ساخته  .نيشابور در کارگاه ترويج تغذيه با شيرمادر شرکت کردند

روايي محتواي پرسشنامه با تهيه آن از . استفاده شد سنجش قبل و بعد از آموزش با يک گروه آموزشي روشاز  و( سوال 25

اد علمي ابزار از ضريب جديدترين منابع علمي توسط کارشناسان ارشد بهداشت مادر وکودک تامين شد و به منظور بررسي اعتم

تقسيم (  15-24)، خوب (2-16)، متوسط (1کمتر از )ضعيف سطح آگاهي در سه طبقه  .استفاده گرديد( 57/1)آلفاي کرونباخ 

 ، ضريباسپيرنوف -کلمگروف هاي آزمونو ( 21نسخه ) SPSSبه منظور تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار . بندي شد

 . و استفاده گرديدکاي دو همبستگي پيرسون 

%( 7/14)سال سابقه کار  7-11سال بود و اکثريت داراي 1/2سال و ميانگين مدت اشتغال  37 ±6ميانگين سن افراد : يافته ها

ميزان آگاهي پس از . بود 17/1و  47/1ميزان آگاهي پرستاران قبل و بعد از برگزاري کارگاه هاي آموزشي به ترتيب برابر . بودند

کارگاه در مورد مزاياي شيرمادر، ترکيبات شيرمادر، زمان شروع شيردهي و تداوم آن و نحوه ذخيره کردن شيرمادر برگزاري 

ميزان آگاهي افراد بعد از برگزاري کارگاه با سن . برگزاري کارگاه بر آگاهي پرستاران تأثير مثبت داشتو لذا ( P=1)بيشتر بود 

(572/1=P) مدت اشتغال ،(212/1=P) ل اخذ مدرک تحصيلي و مح(114/1=P ) رابطه داشت اما با بخش محل اشتغال افراد

(127/1 =P )و ميزان تحصيالت (253./=P) درصد آگاهي افراد بعد نتايج نشان داد . آنان رابطه آماري معني داري وجود نداشت

کاهش، آگاهي متوسط % 11.1د به ميزان از برگزاري کارگاه آموزشي، از حد متوسط به باال مي باشد و فراواني آگاهي کم افرا

 افزايش داشته است % 6.1افزايش و آگاهي درحد زياد نيز % 4.1

 . برگزاري کارگاه آموزشي ترويج تغذيه با شيرمادر  تاثير مثبتي در ارتقاء سطح آگاهي پرستاران داشته است: نتيجه گيري

 آگاهي تغذيه با شيرمادر، کارگاه آموزشي، پرستار، :کلمات کليدي

  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86
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 مطالعه مروري:اهميت آموزش مهارتهاي زندگی بر بهبود عزت نفس و رضايت زناشويی زنان متاهل

 2دکتر زينب حمزه گردشي ،*1سترن باقريانن

دانشجوي کارشناسي ارشد مشاوره در مامايي، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده پرستاري و مامايي نسيبه ساري،  -1

 nasi_m87@yahoo.com ، پزشکي مازندران، ساري، ايراندانشگاه علوم 

 لوم پزشکي مازندران، ساري، ايراناستاديار گروه بهداشت باروري و مامايي، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه ع -2

 

موفقيت در . يکي از اجزاي بسيار مهم در روابط زناشويي رضايتي است که همسران در زندگي مشترک تجربه مي کنند: مقدمه

و افزايش زندگي زناشويي تا حدود زيادي به برخورداري هر يک از زوجين به پاره اي از اطالعات و مهارتهاي مرتبط با زندگي 

ز مطالعه مروري حاضر بررسي اهميت آموزش مهارتهاي زندگي بر بهبود عزت هدف ا .احساس رضايت از خود وابسته مي باشد

 .نفس و رضايت زناشويي زنان متاهل مي باشد

مطالعه حاضر يک مطالعه مروري بوده که جهت ارائه مقاله حاضر، پژوهشگر به جستجو در پايگاه هاي اطالعاتي در  :روش کار

استفاده از کلمات کليدي  پرداخته و با Google Scholar ، Pubmed ،Magiran ،SID ،Scienncedirectدسترس نظير

جهت نگارش  مقاله 17جستجو و نهايتا  2114تا  2117مقاالت مرتبط را از سال  رضايت زناشويي، ،عزت نفس ،مهارتهاي زندگي

  .اين مقاله استفاده شد

يافته ها نشان داد که اوال آموزش مهارتهاي . دو محور کلي گرديدنتايج مرور مقاالت منجر به سازماندهي يافته ها در  :يافته ها

ط مثبتي دارد و ثانيا افراد با عزت نفس باال به دليل افزايش برخي از مهارتها از جمله مهارت ازندگي با افزايش عزت نفس ارتب

 . داراي تعامالت و روابط خانوادگي بهتري مي باشنداحساس خود کارآمدي، حل مسئله و 

با توجه به تحقيقات صورت گرفته مي توان چنين نتيجه گرفت که با آموزش مهارتهاي زندگي مي توان زنان را : تيجه گيرين

قادر ساخت تا با افزايش برخي مهارتها از جمله اعتماد به نفس، به طور موثرتري با مسائل روزمره زندگي خود برخورد نمايند و از 

 . رضايت زناشويي بيشتري برخوردار گردند

 رضايت زناشويي ،عزت نفس ،مهارتهاي زندگي: کليدي کلمات

  

mailto:nasi_m87@yahoo.com
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تاثير اجراي برنامه آموزشی ورزشهاي تقويت کننده عضالت کف لگن بر خودکارآمدي جنسی زنان نخست زا بعد از 

 زايمان

 *1زارع زهرا

 zare1984@yahoo.com ، مشهد پزشکي علوم دانشگاه -1

 

در دوران پس از زايمان، انتخاب و پذيرش رفتارهاي جنسي و عملکرد جنسي مناسب را خودکارآمدي جنسي پايين  :مقدمه

اين مطالعه با هدف بررسي تاثير اجراي برنامه ورزشي تقويت کننده عضالت کف لگن بر خودکارآمدي .دچار مشکل ميسازد

 .جنسي زنان نخست زا بعد از زايمان انجام شد

هفته بعد از زايمان جهت دريافت خدمات به مراکز بهداشتي  1زن نخست زا که 114وي اين کارآزمايي باليني بر ر :کارروش 

نمونه ها با تخصيص تصادفي در دو گروه .درماني سطح شهر مشهد مراجعه مي کردند، با نمونه گيري در دسترس انجام شد

هفته بعد از شروع  1و4دو گروه مجددا . دهفته انجام دادن 1گروه مداخله ورزشهاي کگل را بمدت .مداخله و کنترل قرار گرفتند

ابزار گردآوري اطالعات شامل پرسشنامه مشخصات فردي،خودکارآمدي جنسي و مقياس . مطالعه مورد ارزيابي قرار گرفتند

و آزمون هاي آماري توصيفي، اندازه گيري مکرر، فريدمن، تي تست و من   spssاطالعات جمع آوري شده با نرم افزار.برينک بود

 .ويتني مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

 هفته بعد از شروع مطالعه در گروه مداخله بصورت معناداري افزايش يافت 1 و 4قدرت عضالت کف لگن  :يافته ها

(1111/1P<)، درحاليکه در گروه کنترل تفاوت آماري معناداري مشاهده نشد (361/1P= ) 1 و 4ميانگين خودکارآمدي جنسي 

بطور معناداري افزايش يافت،که ميزان اين  (=111/1P) کنترل و( >1111/1P) شروع مطالعه در گروه مداخلههفته بعد از 

 (.=111/1p) افزايش در گروه مداخله با گروه کنترل تفاوت آماري معناداري داشت

خودکارآمدي جنسي  نتايج پژوهش نشان داد اجراي برنامه ورزشي تقويت کننده عضالت کف لگن باعث افزايش :نتيجه گيري

 .شود زنان در دوره بعد از زايمان مي

 زايمان از بعد جنسي، خودکارآمدي، لگن، کف عضالت ورزش :کلمات کليدي
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 تاثير اجراي برنامه ورزشی تقويت کننده عضالت کف لگن بر خودکارآمدي جنسی زنان نخست زا بعد از زايمان

 7، محمدتقي شاکري4نيره خادم، 3حسين شاره ،2ناهيد گلمکاني  ،*1زهرا زارع

، ايران مشهد، مشهد، پزشکي علوم دانشگاه مامايي، و پرستاري دانشکده مامايي، کارشناس ارشد -1
zare1984@yahoo.com 

 ايران مشهد، مشهد، پزشکي علوم دانشگاه مامايي، و پرستاري دانشکده مامايي، گروه استاديار -2

 باليني،دانشگاه حکيم سبزواري، سبزوار، ايراناستاديار روانشناسي  -3

 استاد گروه زنان و رئيس مرکز تحقيقات سالمت زنان دانشگاه علوم پزشکي مشهد مامايي، و زنان متخصص -4

 ايران مشهد، مشهد، پزشکي علوم دانشگاه پزشکي، دانشکده حياتي، آمار استاد گروه  -4

 

زايمان، انتخاب و پذيرش رفتارهاي جنسي و عملکرد جنسي مناسب را خودکارآمدي جنسي پايين در دوران پس از  :مقدمه

 خودکارآمدي بر لگن کف عضالت کننده تقويت بررسي تاثير اجراي برنامه ورزشياين مطالعه با هدف  .سازد دچار مشکل مي

 .زايمان انجام شد از بعد زا نخست زنان جنسي

به مراکز بهداشتي هفته بعد از زايمان جهت دريافت خدمات  1زن نخست زا که 114بر روي کارآزمايي باليني  ناي :کارروش 

نمونه ها با تخصيص تصادفي در دو گروه  .درماني سطح شهر مشهد مراجعه مي کردند، با نمونه گيري در دسترس انجام شد

هفته بعد از  1 و 4دو گروه مجددا . جام دادندهفته ان 1مدت ه را بگروه مداخله ورزشهاي کگل  .مداخله و کنترل قرار گرفتند

خودکارآمدي جنسي و  ابزار گردآوري اطالعات شامل پرسشنامه مشخصات فردي،. شروع مطالعه مورد ارزيابي قرار گرفتند

تي و آزمون هاي آماري توصيفي، اندازه گيري مکرر، فريدمن،  SPSS اطالعات جمع آوري شده با نرم افزار .مقياس برينک بود

 .تست و من ويتني مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

 در گروه مداخله بصورت معناداري افزايش يافتهفته بعد از شروع مطالعه  1 و 4قدرت عضالت کف لگن  :يافته ها

(1111/1>P)، معناداري مشاهده نشدآماري در گروه کنترل تفاوت که  حالي در (361/1=P ) و 4ميانگين خودکارآمدي جنسي 

که ميزان اين  طور معناداري افزايش يافت،ه ب( P=111/1) کنترل و( P<1111/1) هفته بعد از شروع مطالعه در گروه مداخله 1

 .(P=111/1) افزايش در گروه مداخله با گروه کنترل تفاوت آماري معناداري داشت

لگن باعث افزايش خودکارآمدي جنسي  کف عضالت کننده تقويت ورزشي برنامه نتايج پژوهش نشان داد اجراي: نتيجه گيري

 .شود زنان در دوره بعد از زايمان مي

 زايمان  از ورزش عضالت کف لگن، خودکارآمدي، جنسي، بعد: کليدي کلمات
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آزاد اسالمی واحد بررسی مقايسه اي مهارتهاي تفکر انتقادي در دانشجويان ترم اول و آخر رشته مامايی دانشگاه 

 (نخوراسگا)اصفهان

 *1نقدي فاطمه

 fateme.naghdii@gmail.comدانشجو،  -1

 

 را خدمات بهترين مراقبت، فرايند در انتقادي تفکر تقويت با ماما يک. است درگير باليني هاي قضاوت با مامايي حرفه :مقدمه

 مامايي رشته آخر و اول ترم دانشجويان در انتقادي تفکر مهارتهاي مقايسه و تعيين هدف با حاضر مطالعه. داد خواهد ارايه

 .است گرديده انجام( اصفهان)خوراسگان واحد اسالمي آزاد دانشگاه

 واحد اسالمي آزاد دانشگاه در تحصيل به مشغول مامايي دانشجوي 52 روي بر تحليلي مقطعي نوع حاضراز مطالعه :کار روش

 کاليفرنيا انتقادي تفکر ارزيابي استاندارد پرسشنامه از استفاده با اطالعات. گرديد انجام سرشماري روش با( اصفهان)خوراسگان

 .گرديد تحليل و تجزيه استنباطي و توصيفي آزمونهاي و SPSS افزار نرم از استفاده با نتايج و آوري ب،جمع فرم

 تفکر توانائي بودن ضعيف بيانگر که باشد مي 5/1 آخر ترم و 1/11 اول ترم مامايي دانشجويان نمرات کل ميانگين :ها يافته

 بودن تر پايين نشاندهنده انتقادي تفکر آزمون بخش 7 از آمده دست به نمرات ميانگين همچنين. است بوده گروه دو در انتقادي

 بخش در آخر و اول ترم دانشجويان نمرات ميانگين مقايسه در. باشد مي اول ترم به نسبت آخر ترم دانشجويان در ميزان اين

  .باشد مي دار معني آماري تفاوت وجود نشاندهنده مستقل تي آزمون انجام کل، نمره در و ارزشيابي

(17/ 1P value<) نگرديد مشاهده داري معني آماري تفاوت ها بخش ساير در ولي. 

 نيافته، افزايش آنان تحصيلي مقطع رفتن باالتر موازات به مامايي دانشجويان توانائي که است آن نشاندهنده نتايج :گيري نتيجه

 .نباشد دانشجويان انتقادي تفکر سطح افزايش به قادر مامايي فعلي آموزش هاي روش است ممکن بنابراين

 مامايي دانشجويان انتقادي، تفکر مهارتهاي :کلمات کليدي
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 19جنوبی درسال بررسی  وضعيت آموزش  زوجين  مراجعه کننده به مراکز مشاوره هنگام ازدواج استان خراسان 

   3، محمد حسين نخعي2، نصرت زماني پور*1فريبا غالمعلي نژاد

 fgholamalinezad@yahoo.com ، مت باروري استان خراسان جنوبيکارشناس سال -1

 مرکز بهداشت استان خراسان جنوبي جمعيت مدير گروه سالمت خانواده و -2

 کارشناس سالمت خانواده مرکز بهداشت استان خراسان جنوبي  -3

 

مشاوره هنگام ازدواج يکي از مهمترين استراتژيهاي سالمت باروري مي باشد لذا اين مطالعه به منظور بررسي وضعيت  :مقدمه

 .طراحي و اجرا گرديد 21بي در سال آموزش زوجين مراجعه کننده به مراکز مشاوره قبل از ازدواج استان خراسان جنو

زوجين مراجعه کننده به مراکز مشاوره قبل از ازدواج  سطح استان خراسان جنوبي که در اين مطالعه توصيفي کليه : روش کار

 نسبت فاميلي، جنس، در کالسهاي مشاوره حين ازدواج شرکت کرده بودند انتخاب و از نظر متغير هاي دموگرافيک نظير سن،

 .بررسي شدند سطح تحصيالت،

 تعداد از نظر نسبت فاميلي، ،21 سال ره هنگام ازدواج استان درس هاي مشاوزوج مراجعه کننده به کال 1122از تعداد : يافته ها

هيچ نسبت فاميلي  (٪61) 4111 تعداد نسبت فاميلي دور و( ٪14) 1131 تعداد باهم نسبت فاميلي نزديک،( 26٪) 2111

 مرد 161ابتدايي ( ٪14.7)زن  1124 بي سواد( 1.6) مرد 137 بي سواد،( ٪1.3) زن 111از نظر وضعيت سواد . نداشتند

( ٪7.7) مرد 472 دبيرستان و( ٪14) زن 1162 راهنمايي( ٪21) مرد 1637 راهنمايي و( ٪14) زن 1151 ابتدايي( 11.7٪)

باالتر از ( ٪22) مرد 2365باالتر از ديپلم ( ٪31.7) زن 2422 ديپلم (٪33.7) مرد 2571(٪27) زن ديپلم 2166 دبيرستان

 بين (٪33) 2516 سال 16-21زن بين ( ٪34) 2171 سال و 17زن زير ( ٪6) 452زوجه در هنگام ازدواج ديپلم از نظر سن 

سال سن  36باالي ( ٪3) 234 سال سن و 31-37بين ( ٪2) 537 سال سن و 26-31سن بين ( ٪14.7) 1127 سن و 27-21

 .داشته اند

سواد  سال کشور  زوجين بي 41متاسفانه هنوز در جمعيت زير سوادي در کشور  با توجه به اعالم ريشه کني بي: نتيجه گيري

وجود دارد که پيشنهاد مي گردد با همکاري نهضت سوادآموزي طرحي براي جلب مشارکت آنها در کالس هاي سواد آموزي 

 .تدوين شود

 استان خراسان جنوبي ، مراکز مشاوره ازدواج، زوجين، آموزش: کلمات کليدي
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 از برنامه پزشک خانواده روستاهاي مرکز بهداشت شماره يک شهرستان مشهد ساکنزنان ميزان رضايت مندي 

 9833در سال ( پزشک وماماي تيم سالمت)

 * 1موالئي فرزانه

 molaeef1@mums.ac.ir، مشهد پزشکي علوم دانشگاه -1

 

مندي از خدمات سالمت برنامه پزشک خانواده  در مناطق روستايي از مهم ترين روش هاي افزايش دسترسي و بهره :مقدمه

روستاهاي مرکز بهداشت مشهد يک از برنامه پزشک خانواده (زنان)هدف اين مطالعه تعيين وضعيت رضايت مندي ساکنين . است

  .مي باشد1311در سال

. خانواده صورت گرفتنفر از ساکنين روستاهاي مجري برنامه پزشک  671پژوهش از نوع مقطعي است که بر روي  :روش کار

ابزار گردآوري داده ها پرسش نامه خود ساخته با . انتخاب گرديدند( سيستماتيک)زنان به روش تصادفي%(  2/64)نفر 422

  .و با استفاده از آمارهاي توصيفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت SPSS داده ها با نرم افزار. مقياس ليکرت استفاده گرديد

مشاوره . بوده است% 3/26، پيگيري درمان و نتيجه پس از ارجاع %4/15، آموزش سالمت %3/17رضايت  ميزان :يافته ها

و مشاوره روش هاي پيشگيري % 2/51واجدين تنظيم خانواده درکاهش مراجعات مکرر به پزشک متخصص و مراکز درماني باالتر 

نفر زنان باردار توسط ماماي تيم سالمت معاينه و مشاوره  72از % 4/11. توسط ماماي تيم سالمت بوده است% 1/13از بارداري 

آگاهي از اجراي . در زمينه دسترسي به پزشک قبل و بعد از اجراي برنامه پزشک خانواده رضايت داشته اند% 3/12. گرديده اند

  .بوده است% 4/54برنامه پزشک خانواده 

پزشکان و ماماي تيم سالمت برنامه پزشک خانواده و تاثير مثبت نتايج پژوهش نشان دهنده رضايتمندي کلي از  :نتيجه گيري

الزم است با فراهم سازي محيط سازماني مناسب و اصالح نظام ارجاع، در زمينه بهبود مديريت . بر ارايه خدمات به زنان مي باشد

 .ارائه خدمات در سطوح برنامه ريزي، پايش و ارزشيابي توجه بيشتري گردد

 ايت مندي، برنامه پزشک خانواده، مرکز بهداشترض :ت کليديکلما
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زنان در جنسی رضايت با چاقی بين ارتباط بررسی  

 3قاسمي مينا، 2ميررزايي خديجه، *1کريمي زهرا فاطمه

 علوم دانشگاه ،مامايي و پرستاري دانشکده دانشجويي، تحقيقات کميته باروري، بهداشت تخصصي دکتراي دانشجوي -1

 karimifz901@mums.ac.irمشهد،  پزشکي

 مامايي و پرستاري دانشيار دانشکده -2

 ايران سبزوار، سبزوار، پزشکي علوم دانشگاه مامايي، و پرستاري دانشکده مامايي، کارشناس -3

 

 است، افزايش به رو دنيا در اي کننده نگران بطور آن شيوع که است امروز جوامع بهداشتي عمده مشکالت از يکي چاقي :مقدمه

 .شد انجام زنان در جنسي رضايت و چاقي بين ارتباط تعيين منظور به مطالعه اين

 شدند، انتخاب بيرجند درماني - بهداشتي مراکز به کننده مراجعه زنان نفراز 126 تحليلي -توصيفي مطالعه اين در :کار روش

 سه در بدني توده شاخص اساس بر زنان و شد تعيين افراد اين بدني توده شاخص استاندارد شرايط در کتبي، رضايت اخذ از پس

 سپس( نفر 42 گروه هر) گرفتند قرار ≥ 31 چاق و(  22/2-27) وزن اضافه ،(24/2_11/7)طبيعي بدني توده شاخص گروه

 .گرديد آوري جمع جنسي رضايت و دموگرافيک مشخصات به مربوط اطالعات

 74/3طبيعي BMI با گروه در جنسي رضايت نمره ميانگين که داد نشان هاي يافته مطالعه اصلي اهداف با ارتباط در :هايافته

 وجود جنسي رضايت نمره در گروه سه بين معناداري اختالف و است 2/16 ± 62/12چاق ،3/11 ± 7/17 وزن اضافه ،16/51 ±

 .(p>111/1) دارد

 مي رخ جنسي رضايت در داري معني کاهش زنان در بدني توده شاخص افزايش با که داد نشان مطالعه هاي يافته :گيري نتيجه

 هاي جنبه از بسياري بر غيرمستقيم و مستقيم طور به توانندمي که هستند شايع بسيار جنسي مشکالت امروزه متاسفانه دهد،

 بهبود جهت جديدي راهکارهاي مطالعه اين هاييافته گرفتن نظر در با که شودمي پيشنهاد لذا بگذارند، تأثير زوجين زندگي

 .گردد طراحي زنان از گروه اين جنسي رضايت

 جنسي رضايت چاقي، زنان، :کلمات کليدي
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 9818اصفهان منتخب بارداربيمارستانهاي درپرستاران حاملگی موثربرايجادحوادث عوامل

 3ناجي سيدعلي، 2دشتي فروزنده، *1نژاد حق فاطمه

 yaali440@yahoo.com، (خوراسگان) اصفهان واحد اسالمي آزاد دانشگاه -1

 (خوراسگان) اصفهان واحد اسالمي آزاد دانشگاه -2

 (خوراسگان) اصفهان واحد اسالمي آزاد دانشگاه -3

 

 تشکيل را کار در ديدگان آسييب از %33 و کار نيروي% 44 و هستند شاغل سال 16 باالي زنان %61حدود امروزه :مقدمه

 جامعه دراعتالي گامي توان قشرمي اين سالمت به باتوجه کنندکه ايفامي سالمت درسيستم کليدي نقش زن پرستاران ميدهندو

 برداشت

 و  حقوق بدون مرخصي استعالجي، به و شده حاملگي حوادث دچار بارداري دوران طي که پرستاراني بين از ها نمونه :کار روش

 مورد SPSS افزار نرم با نتايج و کردند پر را ساخته محقق پرسشنامه و شده انتخاب اند رفته دستمزد از غرامت صورت به يا

 .گرفت قرار تحليل تجزيه

 حاملگي حوادث ايجاد در  . . .و شيميايي عوامل با تماس کار، اضافه ساعات کاري، شيفت بخش، نظير عواملي :گيري نتيجه

 کارگيري به و کار نيروي تعديل با .گردد مي غيره و سنگين هاي هزينه تحميل خدمت، ترک به منجر که است بوده موثر

 بهبود سوي به و نمود جلوگيري آنها در بارداري حوادث بروز از توان مي کمتر کاري حجم با بخشهايي در باردار پرستاران

 .رفت پيش زنان اشتغال وضعيت

 زنان اشتغال حاملگي، حوادث باردار، پرستاران :کلمات کليدي
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 19بررسی تاثير آگاهی مادران باردار شکم اول و عملکرد آنها بر تغذيه انحصاري با شيرمادر در شهرستان گناوه در سال 

 2ديدار طيبه، *1نصري شيخ زينب

 z.sheikhnasri@yahoo.comبوشهر،  پزشکي علوم کودکان، دانشگاه برنامه کارشناس -1

 بوشهر پزشکي علوم ومامايي، دانشگاه پرستاري بهداشت کارشناس -2

 

 مهم انسان زندگي دوران تمام در صحيح تغذيه که هرچند. است انسان زندگي از حساسي و مهم مرحله کودکي دوران :مقدمه

 تاثير. است شيرمادر شيرخوار براي غذا ترينکامل و بهترين که نيست شکي. باشد مي بيشتر دوران اين در آن اهميت اما است

 .شود بررسي شيرمادر با تغذيه عملکرد بر آموزش اثر که شد باعث زندگي دوران تمام در شيرمادر

 اين. شد انجام بودند سوم ترايميستر در که اول شکم باردار مادر نفر 171 روي بر تحليلي -توصيفي مطالعه اين :کار روش

 بهبود راهکارهاي و مربوطه مشکالت و شيردهي نحوه خصوص در عملي و تئوري صورت به هاييآموزش دوره، يک طي مادران

 spss افزار نرم در آمده دست به اطالعات و شد بررسي شيرمادر با انحصاري تغذيه روند کودک تولد از ماه 6 از پس. شد ارائه آن

 .شد تحليل و تجزيه

. بودند ترم زايمانها ٪21.7.بود شده انجام طبيعي روش به زايمان ٪72.1 بررسي مورد مادران از که داد نشان نتايج :ها يافته

 ٪5.6 و شيرمادر با انحصاري تغذيه ماهگي 6 پايان تا ٪14.1. کردندمي تغذيه شيرمادر با را خود کودک مادران از 15.2٪

 .داشتند( توام) شيرمصنوعي و شيرمادر

. است ضروري نيز عملي روش به آموزش تئوري، هايآموزش ارائه بر عالوه که است آن از حاکي حاصل نتايج :گيري نتيجه

 در اند داشته شيردهي ناموفق تجربه که بارداري مادران آموزش بررسي، اين از حاصل مطلوب نتايج به توجه با شود مي پيشنهاد

 .شود انجام نيز عملي روش به بارداري دوران

 آموزش ،شيرمادر با انحصاري تغذيه ،اول شکم مادران :کلمات کليدي

  

mailto:z.sheikhnasri@yahoo.com


 ، دااگشنه علوم زپشکي مشهد7121آبان ماه  91-92، باروري همايش کشوري آموزش و مشاوره رد سالمت  



 

1054-ECRH 

 ماهه سه گرگان بهداشتی هاي واحد به کننده مراجعه باردار مادران در نشده ريزي برنامه بارداريهاي فراوانی بررسی

 9819 اول

 2باشقره ، مژگان*1خاري سمره

 samare_k@yahoo.com، گلستان استان بهداشت مرکز ،خانواده بهداشت مسئول کارشناس -1

 گلستان استان بهداشت مرکز، مادران سالمت کارشناس -2

 

 مادروکودک تنها نه آن عوارض و است همراه سالمت خطرناک باپيامدهاي که است جهاني مشکل يک ناخواسته حاملگي :مقدمه

 استان ،%11/ 6ايران در ناخواسته حاملگي1314سال IMES بررسي طبق.دهد تاثيرقرارمي تحت رانيز جامعه و خانواده بلکه

 .است نشده مشخص آن غالب علل و باالتر کشوري ميانگين به نسبت و شده گزارش %21.6 گرگان شهرستان و %26.4 گلستان

 .گرفت انجام گرگان شهرستان در ناخواسته حاملگي فراواني تعيين هدف با مطالعه اين

 بهداشتي واحدهاي به پرونده تشکيل منظورهب که بارداري زنان از نفر 1161 روي بر توصيفي مقطعي پژوهش اين :روش کار

 اطالعات اززوجين هريک ازطرف بارداري بودن ناخواسته درصورت شدکه انجام نمودند مراجعه بهار فصل در گرگان شهرستان

 اناليز اطالعات آمارتوصيفي و SPSS.16افزار نرم با سپس .شد ثبت فرمي در و استخراج پرونده بررسي و مصاحبه ازطريق الزم

 .شد

 تعداد ميانگين. بودند کارگر آنها همسران %41.4 و دارخانه زنان% 26.1 و بود سال 25.4+ 6.1زنان سني ميانگين :هايافته

 52 آنها بين از که گرديد گزارش ناخواسته حاملگي (6.24)% نفر 23 در بررسي مورد زن 1161 از .بود1.42+ 1.21فرزند

 نفر 72. بودند روستائي مناطق ساکن%( 51) نفر 66 و شهري مناطق ساکن%( 22) نفر 25.بود هردوزوج ناخواسته% (14.2)نفر

 26 از .داشتند مدرن روش از استفاده با همزمان ناخواسته بارداري %(62.4) نفر 71 تعداد و سوادبي /سواد کم مادران از %(77.2)

 مصرف%( 12.6) نفر12 کاندوم کننده مصرف نفر 23 از و نادرست مصرف %(61.7) نفر 16 ترکيبي قرص کنندهمصرف نفر

 .داشتند نادرست

 لذا، باشدمي کاهش درحال فوق درشهرستان ناخواسته بارداري فراواني ميرسد نظر به بررسي اين نتايج به باتوجه :گيري نتيجه

 .پذيرد صورت مناسب ريزي برنامه باروري بهداشت وآموزش مشاوره درزمينه بايستمي

 بهداشتي ؛واحدهاي ناخواسته حاملگي :کلمات کليدي
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 و درمانی بهداشتی مراکز به کننده مراجعه زنان در آن با مرتبط عوامل و جنسی باروري بهداشت نيازهاي مقايسه

 ساري شهر مثلثی

 7ابراهيم حاجي زاده، 4ابوعلي ودادهير، 3عيسي محمدي، *2ليدا مقدم بنائم، 1صغري خاني

 درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه -1

 moghaddamb@modares.ac.ir، مدرس تربيت دانشگاه -2

 مدرس تربيت دانشگاه پزشکي دانشکده رئيس -3

  تهران دانشگاه اجتماعي علوم دانشکده -4

 مدرس تربيت دانشگاه علمي هيأت عضو -7

 

-باروري بهداشت نيازهاي شناسايي جنسي،-باروري مشاوره خدمتي هاي بسته طراحي و ريزي برنامه جهت گام اولين :مقدمه

 و درماني بهداشتي مراکز به کننده مراجعه زنان در جنسي-باروري بهداشت نيازهاي مقايسه هدف با مطالعه اين. است جنسي

 .است ساري شهر مثلثي

 16 و( اول گروه) درماني بهداشتي مراکز به کننده مراجعه 714) کننده مراجعه زن 611 روي بر مقطعي مطالعه اين :کار روش

 دامنه هر امتياز جنسي،-باروري بهداشت نياز تعيين جهت. شد انجام ساري شهر( دوم گروه) مثلثي مرکز به کننده مراجعه

 امتيازها مجموع. شد داده 2-1 امتياز کنندگانمشارکت پاسخ اساس بر متغير هر به نيز امتياز محاسبه جهت. شد محاسبه

 .شد تقسيم( نياز بدون) 71 صدک پايين و(  نياز داراي)  71 صدک باالي گروه؛ دو به متغير اين. شد محاسبه

 نياز شايعترين( درصد 4/11) خشونت مثلثي، مرکز در و( درصد 53) جنسي رفتار و سابقه درماني بهداشتي مراکز در :ها يافته

 جنسي اجبار و( P=0.02) STIs درمان براي مراجعه محل ،(P=0.002) سن جنسي؛ رفتار و سابقه با مرتبط عوامل. بود زنان

 زنان شناخت و( P=0.004) شکل پنيري يا و غيرشفاف ترشح به ابتال خشونت؛ با مرتبط عوامل و( P=0.006) شوهر سوي از

 .بودند( P=0.01) فروش تن

 کردن لحاظ و ريزي برنامه. است ضروري درماني بهداشتي مراکز در( مامايي مشاوران) جنسي مشاوران بکارگيري :گيري نتيجه

 integration و Linkage مانند استراتژيهايي. بود خواهد زنان مشکالت گشاي راه مثلثي مراکز در خشونت به مربوط خدمات

 .بود خواهد گروه دو نيازهاي تأمين جهت راهبرد مؤثرترين باروري بهداشت خدمات در STIs و HIV خدمات ارائه جهت

 خشونت جنسي، رفتار نيازسنجي، باروري، بهداشت :کلمات کليدي
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 مشهد هاي باروري در زنان ساکن در جامعه شهريهاي جنسيتی با انگيزهارتباط نقش

 *1طلعت خديوزاده

  مايي، دانشگاه علوم پزشکي مشهدبهداشت باروري، استاديار گروه مامايي، دانشکده پرستاري و مادکتراي تخصصي  -1

اطالعات کمي در مورد چگونگي تاثير . ايران کاهش سريعي را در ميزان باروري در دهه هاي اخير تجربه نموده است :مقدمه

باروري  هاياين مطالعه با هدف بررسي ارتباط بين نقش جنسيتي و انگيزه. کاهش باروري اخير وجود داردهاي جنسيتي بر نقش

 .انجام شد 1322در زنان ساکن در جامعه شهري مشهد در تابستان سال 

-چند مرحلهگيري نمودند بر اساس نمونهزن متاهل بارور که در منطقه شهري مشهد زندگي مي 311در اين مطالعه : روش کار

ها داده. گيري شدنداي و آسان از محيطهاي مختلف شامل مراکز بهداشتي درماني، ادارات دولتي و غير دولتي و منازل نمونه

-بر اساس نمرات نقش جنسيتي بم مشارکت. بوسيله پرسشنامه انگيزه باروري ميلر و پرسشنامه نقش جنسيتي بم گردآوري شد

هاي آماري ها با استفاده از روشداده. صفات زنانه، مردانه، آندروژني و نامتمايز تقسيم شدندکنندگان به چهار گروه داراي 

 . همبستگي پيرسون، آزمون آناليز واريانس يکطرفه و آزمون توکي و رگرسيون چند متغيره تحليل شدند

( p=112/1)هاي منفي باروري و انگيزه( p=111/1)هاي مثبت داري با انگيزهنمره نقش جنسيتي زنانه همبستگي معني :هايافته

اختالف . داري نداشتهاي منفي باروري همبستگي معنيهاي مثبت و انگيزهنمره نقش جنسيتي مردانه با با انگيزه. نشان داد

س تحليل واريان(. =142/1p) وجود داشتهاي منفي باروري بين گروههاي آندروژني و نامتمايز داري در نمرات انگيزهمعني

هاي جنسيتي تقسيم شده هاي منفي باروري در چهار گروهي که بر اساس ويژگيداري را در نمرات انگيزهيکطرفه اختالف معني

آزمون توکي نشان داد . هاي مثبت و منفي در چهار گروه اختالف داردنمرات انگيزه آزمون توکي نشان داد که .بودند، نشان داد

دار گروههاي آندروژني و نامتمايز معنيتنها بين  (=116/1p)هاي منفي و انگيزه (=142/1p) هاي مثبتکه اختالف در انگيزه

 يافتن شغل ثابتتمايل براي  بانقش جنسيتي زنانه  عالوه برهاي مثبت باروري تحليل چند متغيره نشان داد که انگيزه. است

 .دارد داريو معني ارتباط معکوسهاي شغلي زياد فعاليت ارتباط مستقيم و با

هاي توانند يافتهدهندگان خدمات و مشاوره تنظيم خانواده ميريزان بهداشت باروري و ارائهسياستگذاران و برنامه: گيرينتيجه

 .هاي موثر به منظور اصالح رفتار باروري در جامعه بکار گيرنداين مطالعه را در طراحي برنامه

 زنان ،هاي باروريانگيزه ،هاي جنسيتينقش :هاي کليديواژه
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 عروقی -مشاوره جنسی در افراد مبتال به بيماريهاي قلبی

 2پروانه رضا سلطاني، 2منصوره يزد خواستي، *1آرزو پيرک

 pirak.arezoo@yahoo.com ،دانشجوي دکتراي بهداشت باروري دانشکده پرستاري و مامايي تهران -1

 تهران مامايي و پرستاري دانشکده دانشجوي دکتراي بهداشت باروري -2

 

 تطابق روزمره زندگي در تغييرات زيادي تعداد با مجبورند آنها خانواده اعضاي و بيماران عروقي و قلبي حوادث از بعد :مقدمه

 روابط .شود آنها زندگي کيفيت در اختالل باعث است ممکن رواني و جسماني چالشهاي از هرکدام با ضعيف تطابق .کنند پيدا

. باشد داشته آن روي نامطلوبي اثرات عروقي – قلبي حوادث است ممکن که است زندگي کيفيت مهم ابعاد از يکي جنسي

 .باشد مي بيماران اين اداره در مفيد و موثر اقدام يک مشاوره و جنسي مشکالت روتين ارزيابي بنابراين

پيرامون درمانها و آموزشهاي  2112-1256پژوهش منتشر شده در فاصله سالهاي  27اين مطالعه مروري بر بيش از : روش کار

 . باشد درباره روابط جنسي در مبتاليان به بيماريهاي قلبي و عروقي مي الزم 

مانند بتا بلوکرها و ديورتيکها داروهايي . گيرد مي قرار توجه در طي مشاوره جنسي داروهاي مصرفي بيماران مورد: يافته ها

مشاوره و آموزش در مورد شرايط و .  گردد باعث کاهش ميل جنسي، اختالالت نعوظ، اختالالت انزال و اختالالت جنسي مي

روابط جنسي مخفي در محيط ناآشنا و با يک شريک جنسي جديد به طور معني داري باعث . مقاربت مهم است محل و پوزيشن

در زمان بيشترين مصرف انرژي   .عروقي ميگردد -و ضربان قلب و در نهايت باعث مرگ ناگهاني يا حوادث قلبي افزايش فشارخون

بيشترين ميزان ضربان قلب و . گيرد باال و کمترين مصرف انرژي وقتي است که فرد در زير قرار مي درمقاربت وقتي است که فرد 

مقاربت رکتال باعث تحريک واگ و در نتيجه کاهش ضربان و ريتم قلب شده و . تغييرات فشارخون در طي ارگاسم اتفاق مي افتد

 از شود مي در بيماران قلبي توصيه. شود سبب کاهش جريان خون کرونري و در نهايت نارسايي قلبي و درد قفسه سينه مي

سينه، تنفس  قفسه قبيل دردعاليمي از . شود استفاده نوازش و بوسيدن پوستي، تماس مانند مقاربتي غير تحريکي روشهاي

افزايش ضربان قلب يا آريتمي، سرگيجه، بي خوابي بعد از فعاليت جنسي و يا خستگي در روز بعد حتما بايد به پزشک  کوتاه،

 . گزارش گردد

 کنند که باعث کاهش بسياري از بيماران به علت ترس از حوادث قلبي و عروقي روابط جنسي خود را محدود مي :نتيجه گيري

 . بنابراين الزم است مشاوره و آموزش درباره روشهاي بي خطر مقاربت به انها داده شود. شود کيفيت زندگي آنها مي

 عروقي،مشاوره-قلبي بيماري جنسي، روابط :کلمات کليدي
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1058-ECRH 

 است خدا با مشاوره راه بهترين نماز

 2آباد احمد شوکتي مصطفي ،*1مصطفائي رضا محمد

 raar144@yahoo.com، علوم پزشکيدانشگاه  -1

 عضو هيئت علمي گروه پرستاري دانشگاه علوم پزشکي قزوين -2

 

 مذهبي ر محيطي هاي سرمشق و خانوادگي الگوهاي تآثير برسي منظور به مطالعه اين. دارد عبادت به نياز انسان روح :مقدمه

 . پذيرفت انجام قزوين شهر پزشکي علوم دانشگاه دانشجويان تحصيلي و شخصي زندگي روش و عملکرد بر اساتيد

 و اي کتابخانه مطالعات از استفاده با - سرشماري ساده روش به گيري نمونه و مروري ر مقطعي نوع از مطالعه اين :کار روش

 هدف با و تحصيلي ترم يک مدت در دانشجويان از نفر 61 با مصاحبه و دانشگاه علمي هيئت اعضاي تجارب و کارشناسان نظر

 در دانشجويان و دانشگاهيان جمله از بشري جامعه احاد هدايت و ذهنيات باروري در استخاره و مشاوره معنويت تاثير تعيين

 . است پذيرفته صورت مستقيم صراط و راه به نيل جهت

 و ، بودند معتقد ازدواج جمله از مهم کارهاي انجام در استخاره انجام به ها نمونه از% 21 تعداد توصيفي آماري آناليز :ها يافته

 معني اماري ارتبط.  دانستند مي فاميل بزرگان با مشورت با و اوليه شناخت به منوط را استخاره انجام آنان از نيز ديگر% 11

 . P<0/05 داشت وجود مشورت و استخاره انجام و مذهبي اعتقادات بين داري

 زمينه در دانشجويان ساير بر فراواني مثبت تآثير جماعت نماز در علمي هيئت اعضائ شرکت دريافت پژوهشگر :گيري نتيجه

 . بينهم شورا امرهم و:  دهند مي قرار خود سرلوحه را قراني ايه اين هميشه و دارد خانواده تشکيل و ازدواج

 هورامش ،نماز :کلمات کليدي
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 تبيين مفهوم پدري از ديدگاه مردان

 3، ابوعلي ودادهير*2، نرگس اسکندري1معصومه سيمبر

 گروه مامايي، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران -1

  ،گروه مامايي، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران -2
eskandari.2008@yahoo.com 

 گاه تهران، تهران، ايرانگروه انسان شناسي، دانشکده علوم اجتماعي، دانش -3

 

در کشور ما تاکنون هيچ مطالعه اي به بررسي تجربه زيسته مردان از پدر شدن، فرآيند پدر شدن و نيازها و چالشهاي  :مقدمه

با توجه به اهميت مطالب بيان شده، پژوهش حاضر با هدف مطالعه تجربه زيسته مردان از . مردان در اين زمينه نپرداخته است

 .طراحي گرديد پدر شدن

کيفي و نمونه ها شامل مردان داراي شيرخوار زير يک سال ساکن شهر قم هستند که براي  مطالعه يک حاضر مطالعه :کار روش

جهت تبيين تجربه، مفهوم و ابعاد انطباق با نقش پدري از مطالعه کيفي با رويکرد . اولين بار پدرشدن را تجربه مي کنند

جهت آناليز داده ها از روش تحليل پديدار شناسي  پديدارشناسي و مصاحبه عميق با استفاده از پرسشنامه نيمه ساختار يافته و

 . تفسيري اسميت استفاده شد

درونمايه اصلي تعريف پدري،  3مفهوم پدري از ديدگاه مرداني که براي اولين بار پدر شدن را تجربه مي کردند در  :ها يافته

 . تعريف فرزند و ويژگي هاي پدر تبيين گرديد

 .در شدن به معناي صاحب فرزند شدن، پذيرش مسئوليت و شروع مرحله جديد از زندگي بوداز ديدگاه مردان پ :گيري نتيجه

پدران فرزند را به عنوان عضو جديد خانواده، محل ظهور آمال و آرزوهاي پدر، بزرگترين سرمايه انسان، ثمره زندگي، شيرين و 

از نظر مردان پدر . نهايت عشق و عالقه معرفي کردند دوست داشتني، عامل استحکام خانواده، بقاي نسل، نعمت خدا، مسئوليت و

 .باشدتالش پر و  صبور و بردبارايمان،  ها، خوش خلق، با گذشت و فداکار، با سختي پذيرش آماده برايبايد مدير و مدبر، 

 پدر، تجربه پدري، مفهوم پدري، مطالعه کيفي :يکليد کلمات
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 مادر و راه حلهاي آن در زنان شهر نهبندان مطالعه کيفی علل عدم تداوم شير

 3فاطمه رخشاني ،2فاطمه غالمي، *1زهراياري الغار

، دانشگاه علوم پزشکي بيرجند، مدير مرکز آموزش بهورزي بيرجند کارشناس ارشد آموزش بهداشت و -1
Zahra.yari12@yahoo.com  

 ارشناس بهداشت خانواده مرکز بهداشت نهبندان ک -2

 بهداشت و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتيدکتراي آموزش  -3

 

تغذيه کودک با شير مادر پس از تولد و طي دو سال اول زندگي از ارکان مهم رشد و تکامل کودک مي باشد و جهت  :مقدمه

 .سال ادامه يابد2يردهي تا ماه و تداوم ش 6برخورداري کامل مادر و نوزاد از مزاياي تغذيه با شير مادر بايستي تغذيه انحصاري تا 

گروه وارد مطالعه شدند متغيرهاي  6قالب  در نفر 47( FGD)يک مطالعه کيفي به روش بحث گروهي متمرکز  در :روش کار

 .ساعت پيرامون موضوع بحث کردند1.7 تا 1گروهها به مدت  .مطالعه تحصيالت و شغل بودند مورد

از علل عدم تداوم . يافته ها نشان داد اکثر مادران مخالف تغذيه انحصاري و موافق تداوم شيردهي تا دو سال بودند :يافته ها

م بهداشت را آموزش سيست اکثرا. تنبلي و راحت طلبي مادر نام بردند فرهنگ منطقه، و نظر بزرگترها کم شدن شير، :شيردهي

 .ضعيف ارزيابي کردند

عنوان نمودند وفور شير مصنوعي در بازار  تحصيالت باالتر ولي افراد با .بودن مادر تاثيري در شيردهي نداردشاغل : نتيجه گيري

از آنجايي که سواد بهداشتي مادران يکسان نيست مراکز بهداشتي بايستي آموزشهاي الزم را ارايه   .شيردهي تاثير منفي دارد بر

 .ع ارايه گردد در تغذيه انحصاري و تداوم شيردهي موثر خواهد بوداگر آموزش با کيفيت و به موق زيرا .نمايند

 مراکز بهداشتي  شير مادر، مادران، :کلمات کليدي
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 مشاوره از منظر قرآن و احاديث

 2زيبا اورنگ، *1پوراندخت افشاري

 p_afshary@yahoo.com ، شاپور اهواز مرکز تحقيقات بهداشت باروري دانشگاه علوم پزشکي جندي -1

 باروري بهداشت تحقيقات مرکز، طبقه دوم و مامايي، دانشکده پرستاري، اهواز شاپور جندي پزشکي علوم دانشگاه -2

 

 در مشاوره باشد نمي مشکل يک يا و مسئله يک مورد در راهنمايانه اظهارنظر و مراجع به دادن مشورت معناي به مشاوره صرفا

 تکميل، تقويت، آن نتيجه و پردازند مي همکاري و تعامل نوعي به هماهنگ ارتباطاتي براساس آن است که در جريان يک واقع

 من افضل»: فرمايند مي (ع) علی امامدر اين خصوص  .بود خواهد مخاطبان شناختي و رفتاري هاي جنبه تصحيح تغيير،

 .پردازي مي مشورت به آنان با تو که باشند مي کساني ترين شايسته تجربه با افراد ،«ذوالتجارب شاورت

 .کند هدايت مقصود سرمنزل به را انساني جامعه سپس و را فرد و خانواده تواند مي که است مهمي کارهاي راه از يکي مشاوره

 خود ميان در آنها کارهاي و دارند مي پا به را نماز و نموده اجابت را خداي نداي که کساني: آمده است کريم قرآن در چنانچه

 است مشاوره اهميت بر دليل خود اين که است داده قرار را شورا نماز، و ايمان مسأله از پس کريم خداوند .است مشورت براساس

 لزوم که رسد لذا به نظر مي. بود نشده تشکيل اسالمي حکومت هنوز مکه در و است شده نازل مکه در آيه اين از آنجا که و

 حقيقت در گيرد، مي بر در را غيره و حکومتي اجتماعي، و فردي از امور همه و نيست مملکت اداره و حکومت مخصوص مشاوره

 از فرزندانشان کج، عمل و روش با مبادا تا نمايند، مشورت بايد فرزند...  و تحصيل تربيت، پرورش، در مادر و پدر: گفت توان مي

 با اي پشتوانه هيچ :فرمودند که است شده نقل( ص) اکرم پيامبر از که است قدري به مشورت اهميت. شوند منحرف صحيح راه

  .نيست کردن مشورت از استوارتر و تر وثوق

 حاصل توفيق آن اهداف انجام در تا باشد داشته خود به خاص روشهاي تواند مي نيز راهنمايي و مشاوره و دارد روشي علمي هر

 مي استفاده خودش خاص و مناسب روش از مراجع نيازهاي مبناي بر و زمان مقتضيات و فردي تفاوتهاي به توجه با اسالم شود

 . کند

 :است زير شرح به استنباط ميشود اسالمي متون و منابع از که مشاوره و راهنمايي روشهايي

. 6 ،(دروني همسازي و هماهنگي) سازي هم. 7 کردن، همدلي. 4 دادن، گوش. 3 گذاشتن، احترام. 2 مصافحه، و سالم. 1

 ادراک تغيير. 2 احساسات، و گفتار انعکاس. 1 مشاوره، جلسه در اضطراب کاهش. 5 پذيرش،

 اسالم در مشاوره مشاوره، :کلمات کليدي
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1062-ECRH 

 بررسی تاثير مشاوره بر رضايت جنسی زنان

 4حامد تابش ،3پروين عابدي، 2شيرين زرگر شوشتر ،*1پوراندخت افشاري

 p_afshary@yahoo.com، مرکز تحقيقات بهداشت باروري دانشکده پرستاري و مامايي،دانشگاه علوم پزشکي اهواز  -1

 دانشگاه علوم پزشکي اهواز دانشکده پرستاري و مامايي، مرکز تحقيقات بهداشت باروري -2

 دانشگاه علوم پزشکي اهواز دانشکده پرستاري و مامايي، مرکز تحقيقات بهداشت باروري -3

 بهداشت دانشکده اهواز پزشکي علوم دانشگاه -4

 

يکي از ابزارهاي افزايش رضايت جنسي مشاوره است  .نارضايتي جنسي يکي از شايعترين داليل طالق در جامعه ماست :مقدمه

 .زنان بود جنسي رضايت بر مشاوره چهره به چهره تاثير هدف از اين مطالعه بررسي

 همسردار متاهل زنان کليه مطالعه مورد جمعيت .بعد استکوراز نوع مطالعه قبل و  سويه يک باليني کارآزمايي :روش کار

 گذشت: مطالعه به ورود معيارهاي .بودند اهواز شهر پزشکي علوم دانشگاه به وابسته درماني بهداشتي مراکز به کننده مراجعه

 که بيماري نوع هر سابقه: خروج الرسون و معيارهاي اوليه آزمون و کسب نمره کمتر از متوسط در ازدواج از سال 7 تا 1 حداقل

 به چهره مشاوره .تعيين شد نفر 23: نمونه حجم. خانواده بود اعضاء از يکي اخير مرگ و حاملگي است، موثر جنسي عملکرد بر

پرسشنامه  .بودند آزاد بيشتر مراجعه و تماس براي شد، افراد انجام مي صورت بار يک اي حداقل هفته هفته، 4 مدت به چهره

 .گرديد تکميل افراد توسط مشاوره اتمام از پس هفته مجددا يک ISSاستاندارد 

آنان % 1/26 (.1/45) بود، اکثريت ايشان تحصيالت زير ديپلم داشتند 2/24براساس نتايج حاصله ميانگين سني زنان  :يافته ها

تعداد مقاربته  .کاهش يافته بود% 3/4ميزان به  ندانستند که اي قبل از مشاوره رابطه جنسي را صرفا انجام وظيفه زنانه خود مي

متوسط و زياد قبل از مشاوره به  ميزان رضايت کم، (.P<0/001)بار بود  67/13بار در ماه و پس از مشاوره  26/12قبل از مشاوره 

 .(P<0/001) رسيد 3/21و  1،5/1بود که پس از مشاوره به  5/27،1 ،3/4ترتيب 

 .شود موجب افزايش رضايت جنسي مي برکيفيت رابطه جنسي تاثير گذاشته و (چهره به چهره)مشاوره فردي  :نتجه گيري

 جنسي رضايت چهره، به چهره مشاوره مشاوره، :کلمات کليدي
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 از منظر اسالم سالمت زنان

 2، مصطفي شوکتي احمد آباد*1محمدرضا مصطفائي

، دانشکده پرستاري و مامايي ،دانشگاه علوم پزشکي قزوين ربي عضو هيئت علمي گروه پرستاري،م -1
raar144@yahoo.com 

 دانشکده پرستاري و مامايي ،دانشگاه علوم پزشکي قزوين، عضو هيئت علمي گروه پرستاري ،استاديار -2

 

 .خشونت عليه زنان را تصويب کرد ، پيمان نامه رفع1223مجمع عمومي سازمان ملل در سال : مقدمه

مروري با استفاده از رفرانس هاي معتبر ديني و کالمي و پايگاه هاي آن الين  -اين مطالعه ميداني از نوع مقطعي :روش کار

ه اينترنتي و هم چنين بهره گيري از نظرات اساتيد و دانشجويان دانشکده پرستاري و مامايي قزوين با استفاده از دو کليد واژ

  . اسالم و سالمت زن در مدت يک ترم تحصيلي صورت پذيرفته است

  :با توجه به آيات و روايات و احاديث معتبر و هم چنين نظرات حقوقدانان، بايد :يافته ها

 ياد خدا و حفظ آرامش روحي   -1

  ........... و -2

 پرهيز از گناه و به رسميت شناختن حقوق ديگران از اصول اوليه اسالم و مسلماني و خصوصاً ما شيعيان است  :نتيجه گيري

تحقيقات ثابت کرده است سالمت زنان براي ارتقاء سالمت خانواده خصوصاً کودکان الزم است و تربيت آنان در خانواده هاي 

 .ده و در آينده موفق تر و آرام ترندبدون تنش سبب ارتقاء اعتماد به نفس و رشد شخصيتي ش

 اسالم، سالمت زن: کلمات کليدي
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 بررسی رفتارهاي ارتقادهنده سالمت در دختران نوجوان

 2دکتر مينو متقي، *1منصوره افسر

، دانشجوي کارشناسي ارشد پرستاري گرايش بهداشت جامعه دانشگاه آزاد اصفهان واحد خوراسگان -1
mafsar448@gmail.com 

 شگاه آزاد اصفهان واحد خوراسگانعضو هيئت علمي دانمربي  -2

 

 هاي بهداشتي، استراتژي زندگي شيوه و سالمت ارتقاءدهنده هايفعاليت و دارد تاثير او سالمت بر فرد هر زندگي سبک :مقدمه

آموزان دبيرستاني ارتقا دهنده سالمت در دانشاين مطالعه با هدف تعيين رفتارهاي . هستند سالمتي از حفاظت و تسهيل اصلي

 .ناحيه دو اصفهان انجام شد

آموزان متوسطه ناحيه دو شهر اصفهان نفر از دانش 711پژوهش حاضر يک مطالعه توصيفي است و جامعه پژوهش،  :کار روش

ها شامل پرسشنامه ري دادهابزار گردآو. انتخاب شدند 1323 اي، در سال تحصيليبودند که به روش تصادفي چند مرحله

که با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي و با استفاده از نرم  است ((HPLPIIرفتارهاي ارتقاء دهنده سالمت استاندارد 

 .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت  SPSS 20افزار

 2/51آموزان مورد بررسي سالمت در دانش يافته هاي اين پژوهش نشان داد ميانگين نمره کلي رفتارهاي ارتقاءدهنده :اه يافته

 نمونه هاي مورد مطالعه در ابعاد رشد معنوي و خود شکوفايي و مسئوليت پذيري در قبال سالمت به ترتيب بيشترين. بود

ميانگين نمره را داشتند، در حيطه هاي مديريت استرس، فعاليت جسمي و نمره کلي رفتارهاي ارتقا ( 2/14) و کمترين( 5/12)

 .دهنده سالمت کمتر از حد متوسط و در حيطه تغذيه در حد متوسط و در حيطه روابط بين فردي باالتر از حد متوسط هستند

 کمتر از حد متوسطآموزان مورد بررسي دانش در سالمت ارتقاء به مربوط رفتارهاينتايج اين مطالعه نشان داد که  :نتيجه گيري

 خدمات و مناسب بهداشتي خدمات ارائه افراد، آينده زندگي براي زيرساختي عنوان به نوجواني دوره گرفتن نظر در با. مي باشد

 .قرارگيرد مدنظر آنها بايد هايخانواده و نوجوانان به اي مشاوره موارد برخي در و آموزشي

 آموزان دانش ،سالمت دهندهرفتارهاي ارتقاء: کليدي کلمات
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 بر حيطه هاي يادگيري زنان بارداربسته چند رسانه اي  روش بحث گروهی و دو تغذيه  بهآموزش مقايسه اثربخشی 

 *3، سيده خديجه سيدي ثاني2دکترخسرو شفقي ،1دکترمهدي مشکي

مرکز تحقيقات توسعه اجتماعي و ارتقاء سالمت، دکتري تخصصي  ،دانشيار گروه بهداشت عمومي، دانشکده بهداشت -1

 آموزش بهداشت وارتقاء سالمت، دانشگاه علوم پزشکي گناباد

عضو هيات علمي، مدير مرکز رشد فناوري گياهان دارويي و تجهيزات پزشکي، دانشجوي دکتري تخصصي تغذيه،  -2

 دانشگاه علوم پزشکي گناباد

دانشگاه علوم پزشکي گناباد، : داشتش بهداشت و ارتقاءسالمت، داننشکده بهدانشجوي کارشناسي ارشد آموز -3
Khadijesayede@yahoo.com 

 

مخاطره ترين دوره هاي زندگي زنان است و تغذيه اين دوران سالمت مادر وجنين را تحت تاثير قرار مي  بارداري از پر: مقدمه

بکارگيري بسته چند رسانه اي بر حيطه هاي   هدف مقايسه اثربخشي آموزش تغذيه به روش بحث گروهي و اين مطالعه با .دهد

 .يادگيري  زنان باردار انجام شد

به روش  1322نفر از زنان باردار سال  171اين مطالعه نيمه تجربي قبل و بعد با گروه کنترل مي باشد که روي :روش کار

قبل مداخله، پيش آزمون با  . شدند، انجام شددرماني شهر مشهد انتخاب  -ي از بين مراکز بهداشتيصادفسهميه اي غيرت

يک ماه بعد . پايا شده به روش آزمون مجدد و ضريب آلفاي کرونباخ، از آزمودني ها صورت گرفت پرسشنامه محقق ساخته روا

يکطرفه، تي  ANOVAو آزمونهاي آماري  SPSS 20ه از  نرم افزار داده ها  با استفاد. مداخله، پرسشنامه پس آزمون تکميل شد

 .تجزيه و تحليل شد P< 0.05 زوجي، مک نمار، کاي اسکوئر و در سطح

نمرات بعد مداخله   .کنترل بود در گروه بسته چند رسانه اي ميانگين نمرات پاياني بيشتر از گروههاي بحث گروهي و :يافته ها

نمرات . (P=001/0) کنترل  داشت گروههاي بسته چند رسانه اي، بحث گروهي و اختالف کامال معني داري در حيطه شناختي

 .(P=161/0) اختالف معني داري نداشتگروههاي بسته چند رسانه اي، بحث گروهي وکنترل   درحيطه عاطفي بعد مداخله 

نمرات حيطه شناختي  گروهي موجب ارتقاي قابل توجهي بردو روش بکارگيري بسته جند رسانه اي و بحث  هر :نتيجه گيري

 . گروههاي تحت مداخله نسبت به قبل مداخله و نسبت به گروه کنترل داشتند

 اثربخشي، بسته جند رسانه اي، بحث گروهي، حيطه هاي يادگيري :کليدي کلمات
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 زايمان از پس مادران خواب برکيفيت درمانی ماساژ آموزش

 3نجار شهناز، 2مرداسي ، فريده*1تدين ميترا

 mitratadayon2000@yahoo.comاهواز،  شاپور جندي پزشکي علوم دانشگاه -1

 اهواز پزشکي علوم دانشگاه -2

 اهواز پزشکي علوم دانشگاه -3

 

 در را مادر شوند، مي تجربه زايمان از پس که سريعي تغييرات و است بحراني مرحله يک به انتقال زايمان، از پس دوره :مقدمه

 به منجر مکمل، هاي درمان از يکي عنوان به ماساژ. دهند مي قرار خواب الگوي تغييرات جمله از ناخوشايندي تجربيات معرض

 در مادران خواب اختالل بهبود بر پا ماساژ تأثير تعيين هدف با حاضر مطالعه. شود مي مادران خواب اختالل در بهبود تسريع

 .شد انجام زايمان از پس دوره

 درماني بهداشتي مراکز به کننده مراجعه زاي نخست مادر 01 روي بر 1331 سال در باليني کارآزمايي مطالعه اين :کار روش

 گروه در نفر 31 و کنترل گروه در نفر 31 (شدند تقسيم گروه دو به تصادفي صورت به ها نمونه. شد انجام خرمشهر شهر

 ماساژ مداخله، گروه براي. بود بورگ پيتس خواب کيفيت شاخص و فردي مشخصات پرسشنامه ها، داده گردآوري ابزار(. مداخله

 به ورود بدو در پژوهش اطالعات .نداشت اي مداخله کنترل گروه و شد انجام عصر دقيقه 31 روز هر متوالي، روز 1 مدت به پا

 .جمع آوري شدند مداخله از پس هفته يک و مداخله از پس بالفاصله  ،)زايمان از پس 13 روز( مطالعه

 ماساژ از بعد هفته يک و بعد بالفاصله قبل، مراحل در بورگ پيتس خواب کيفيت ميانگين مقايسه مطالعه، انتهاي رد: ها يافته

 . P<0.005  بود دار معني آماري نظر از تفاوت اين و بود متفاوت مداخله گروه در

 کيفيت ارتقاء جهت در پا ماساژ انجام شود مي پيشنهاد لذا است، مؤثر مادران خواب اختالل بهبود بر ماساژ انجام: گيري نتيجه

 .گيرد قرار توجه مورد زايمان از پس هاي مراقبت

 ماساژ زايمان، از پس دوره بارداري، تعداد خواب، اختالل :کليدي کلمات
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 يائسگی و مراقبت هاي پس از آن

 2وحيده يزدي زاده، *1محمدينفيسه ملک 

آزاد  دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه، اعضا هيئت علمي گروه مامايي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد پزشکي تهران -1

 nafisehmohammadi92@yahoo.com، اسالمي واحد پزشکي تهران

واحد پزشکي تهران، اعضا هيئت علمي گروه مامايي، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد اسالمي  -2

 اسالمي واحد پزشکي تهران

 

دهد که توليد هورمون هاي استروژن و پروژسترون به طور  يائسگي بخشي از فرآيند پيري است و هنگامي رخ مي :مقدمه

بنابراين . شوند هورمونها، اکثر زنان دچار تغييرات جسمي و ذهني ناخوشايند ميدنبال کاهش اين ه ب. چشمگيري کاهش يابد

 .آگاهي از اين تغييرات و پيشگيري از اختالالت دوران يائسگي اهمييت بسزايي دارد

 .و ايران سالمت است Medline, Pubmedپايگاه  مروري بر مقاالت مرتبط در :روش کار

. گرگرفتگي، تعريق شبانه، اختالل در خواب و خشکي واژن شايعترين عالئم يائسگي هستند قطع قاعدگي،: نتيجه گيري

همچنين در اين دوران تغييراتي در سيستم هاي مختلف از جمله سيستم ادراري، قلبي عروقي، اسکلتي، پوست و مو، دستگاه 

باشد لذا  غييرات مربوط به کاهش استروژن مياين ت که اکثر از آنجائي .کند تناسلي و نشانه هاي ذهني و احساسي بروز مي

شود و در صورت لزوم براي هر نشانه  هورمون تراپي مناسب، جهت پيشگيري و درمان بسياري از اين اختالالت توصيه مي

( غذايي، گياهان دارويي فعاليت فيزيکي مناسب، رژيم)توان از طب مکمل  نيز مي شود و يائسگي داروي اختصاصي استفاده مي

غذاهاي پرادويه و کافئين، عدم ، استرس ،الکل ،بنابراين اجتناب از عوامل ايجاد کننده گرگرفتگي نظير محيط گرم .سود جست

دويدن، خواب  ،مصرف سيگار، استفاده از مواد مرطوب کننده واژن و نيز ادامه فعاليت جنسي، ورزش مرتب نظير راه رفتن تند

و کلسيم و کم چرب و همچنين مراجعه مرتب به پزشک و انجام معاينات و آزمون هاي کافي، افزايش مصرف غذاهاي پر فيبر 

 .شود براي حفظ سالمت پس از يائسگي توصيه مي.  . . غربالگري نظير پاپ اسمير، ماموگرافي، تست تيروئيد و

 يائسگي، استروژن، پروژسترون :کلمات کليدي
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Impact of maternal nutrition counseling during pregnancy on decrease of polycystic 

ovarian syndrome 

 2تقوي عبدالوهاب سيد، *1پور بازرگاني فاطمه

 f.bazarganipour@gmail.com، بندرعباس پزشکي علوم دانشگاه مامايي استاديار گروه -1

 بندرعباس پزشکي علوم دانشگاه -2

 

Introduction: Polycystic ovary syndrome (PCOS) is the commonest endocrinopathy.The 

prevalence of PCOS is likely to increase in parallel with the obesity epidemic. Obesity and 

weight gains were predictive for the development of PCOS. The complex etiology of PCOS is 

influenced by genetic and environmental (particularly dietary) factors. Greater attention now 

needs to be paid to how risks are established in early life. 

Methods: Our aim is to focus on how maternal health during pregnancy cause to decrease of 

PCOS prevalence. 

Results: Many aspects of health are determined before birth by the uterine environment. Under 

nutrition in uterus and low birth weight can be responsible for an increased risk of chronic 

disease in adult life. Maternal under nutrition and disrupted macronutrient intake early in life 

have been linked to permanent changes in gene expression patterns, and it has been proven that 

maternal dietary or endocrine status can induce long term changes in the cardiovascular and 

metabolic functioning offspring. 

Conclusion: To conclude, obesity is often encountered in PCOS and modifies significantly 

both hormonal and metabolic phenotypes of these women. In addition, obese PCOS women 

have worse therapeutical response to some treatment modalities. The close link between child 

and maternal health and the importance of early-life origin of chronic disease requires that 

education and counseling related to such diseases be integrated into reproductive, maternal, and 

child health programs, especially at the primary healthcare level. 

Keywords: nutrition, counseling, pregnancy, polycystic ovarian syndrome  
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 پايان در مناسب گيري وزن روند بر مداخالت تاثير و باردار مادران در طبيعی حد از بيشترBMI شيوع بررسی

 9811 سال در ثامن بهداشت مرکز پوشش تحت باردار مادران در بارداري

 3عربي مصطفي سيد ،2کاظمي مرجان ،*1لعلي آزاده

 laelia1@mums.ac.ir، مشهد پزشکي علوم دانشگاه -1

 مشهد  پزشکي علوم دانشگاه -2

 مشهد پزشکي علوم دانشگاه -3

 

 و کودک و مادر کلنيک به( 1322) يکسال طول در که بارداري مادر 1515 ميان از نگر، گذشته مطالعه اين در :راک روش

 از بيشترBMI شيوع ميزان نظر از ، بارداري مادر 431 تعداد نمودند مراجعه ثامن بهداشت مرکز بهداشت هاي پايگاه همچنين

 گيري وزن روند و نموده زايمان بررسي پايان تا نفر 322 ميان اين از و گرفته قرار ارزيابي مورد بارداري دوران در طبيعي حد

 ها داده سپس و شده آوري جمع فرم تکميل طريق از اي زمينه اطالعات. گرفت قرار ارزيابي و پايش مورد بارداري پايان تا آنان

 گرديدند تحليل تجزيه و آناليز

 چاقي به مبتال% 11.1 و وزن اضافه% 25 که بوده چاقي و وزن اضافه داراي% 35.1 ، بررسي مورد باردار زن 431 ميان از :نتايج

 آنها نفر 322 گيري وزن روند توانستيم لذا اند ه نمود زايمان تحقيق پايان تا آنها% (54.5) نفر 322 مادر 431 اين از.  اند بوده

 و تغذيه مشاوره نظير الزمه مداخالت از بعد مادران% 51.5 تحقيق اين نتايج اساس بر.  نماييم بررسي بارداري مدت طول در

 . نمايند کسب بارداري پايان تا خود شرايط با مناسب گيري وزن به توانستند آموزش

 بيشتر از حد طبيعي، بارداري، تغذيه  BMI:کلمات کليدي
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 نوجوان دختران قاعدگی بهداشت پيرامون مشاوره ضرورت

 2سيد عبدالوهاب تقوي، *1فاطمه بازرگاني پور

 f.bazarganipour@gmail.com، بندرعباس پزشکي علوم دانشگاه گروه مامايياستاديار  -1

 علوم پزشکي بندرعباسدانشگاه استاديار  -2

 

 اين. شد خواهد اشتباه عملکرد به منجر قاعدگي زمينه در اشتباه تصور وجود و است بدن طبيعي اعمال از يکي قاعدگي :مقدمه

 .است شده انجام معلم تربيت مرکز نوجوان دختران قاعدگي بهداشت پيرامون مشاوره ضرورت تعيين هدف با مطالعه

 تربيت مرکز خوابگاه ساکن دختران 151 روي مقطعي صورت به که است تحليلي –توصيفي نوع از حاضر پژوهش :کار روش

 دموگرافيک، سواالت بخش چهار شامل ساخته محقق ي نامه پرسش گردآوري ابزار. شد انجام 1315 سال در تهران نسيبه معلم

 و توصيفي هاي روش قالب در ها داده. شد تائيد آن روايي و پايايي که بود قاعدگي زمينه در عملکرد و نگرش آگاهي، سنجش

 .شدند تحليل و تجزيه( اسپيرمن همبستگي آزمون) تحليلي

 مادر اطالعات کسب منبع ترين عمده و بودند نديده آموزش موردقاعدگي درصددر 57 که شد مشخص مطالعه، اين در :ها يافته

 شود مي تکرار ماهانه که ناخوشي و بيماري نوعي منزله به را قاعدگي% 4/32. بود%( 1/35) مجالت و کتب و%( 1/62) خواهر و

 طور به را قاعدگي دوران بهداشتي نکات و اي تغذيه نکات رعايت ترتيب به دانشجويان، از درصد 2/21 و 7/3 تنها. دانستند مي

 در تنها قاعدگي بهداشت زمينه در و% 1/24 در قاعدگي دوران تغذيه زمينه در داد نشان مطالعه نتايج. دادند مي انجام صحيح

 داري معني مثبت ي رابطه قاعدگي بهداشت زمينه در عملکرد و آگاهي متغير دو بين.بود صحيح آگاهي پژوهش واحدهاي2/1%

 (.p<0.005) شد يافت

 خصوص در بهداشت وزارت همکاري با وپرورش آموزش مسئولين که است الزم پژوهش، هاي يافته به توجه با :گيري نتيجه

 .نمايند ريزي برنامه گسترده سطح در فرهنگي هنجارهاي قالب در بهداشتي رفتارهاي و آگاهي سطح ارتقاء

 قاعدگي،مشاوره بهداشت عملکرد، آگاهي، :کليدي کلمات
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1073-ECRH 

 مرور نظام مند: بهداشت باروري در نوجوانان بزرگسال و زنان جوان مبتال به سرطان

 *2، سولماز هالکو1صالح مقدمامير رضا 

 دانشگاه علوم پزشکي مشهددانشکده پرستاري و مامايي استاديار  -1

دانشگاه علوم پزشکي  دانشکده پرستاري و مامايي، کميته تحقيقات دانشجويي ، دانشجوي کارشناسي ارشد پرستاري -2

   Holakous921@mums.ac.ir ، مشهد

 

از مهم ترين مسائل بهداشتي جامعه ما محسوب مي شود تخمين زده مي شود وضعيت بهداشت باروري جوانان يکي  :مقدمه

اين مطالعه با هدف بررسي مشکالت  باروري در  نوجوانان  .مبتال به سرطان باشند 2121بيش از پانزده ميليون نفر در سال 

 . انجام شده است(  سال 32تا  17) بزرگسال و زنان جوان

با و در پايگاه هاي  2114-2111در بازه  Proquest، Pubmed، Science Directدر پايگاه هاي اطالعاتي التين : روش کار

 .مقاله مرتبط وارد مطالعه گرديد 15جستجو انجام شد که  1323 -1351در بازه  SID، Magiran، Iranmedexفارسي 

پروژسترون باعث رشد سرطان پستان مي شوند و و استروژن روش هاي جلوگيري از بارداري، داروهاي  :هايافته

کورتيکواستروئيدها با داروهاي آنتي متابوليت تداخل ايجاد کرده و باعث تحليل استخوان مي شوند عوامل ضد سرطان در ارتباط 

را بسيار باال مي برد با شيمي درماني به ويژه با دوز باالي آلکيالنتين ها احتمال منوپوز به دليل تخريب فوليکول هاي پريمورديال 

و در صورت حاملگي درمان هاي سرطان شامل آنتي متابوليت ها، آلکيالنتين ها به عنوان عوامل خطر براي رشد جنين محسوب 

مي شود که بيماران با پايان حاملگي يا تاخير در درمان مواجه هستند در حالي که تعداد زيادي از اين بيماران پس از درمان 

وند که با روش هاي جابجايي تخمدان، انجماد تخمک، انجماد جنين و بافت تخمدان بستگي به نوع سرطان، سن نابارور مي ش

 .بيمار، نوع و زمان شيمي درماني براي حفظ باروري استفاده مي شود

روري مي بسياري از درمان هاي سرطان گونادوتوکسيک هستند و سبب آمنوره و درگيري مستقيم ارگان هاي با: نتيجه گيري

 .شوند و با توجه به افزايش بقا و درمان سرطان نياز به آموزش و مشاوره بهداشت باروري بيش از پيش احساس مي شود

 جوان، بهداشت باروري و سرطان، نوجوان،adolscent young adult (AYA) cancer ,productive health  :کلمات کليدي
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1074-ECRH 

 مرور نظام مند :بهداشت باروري نوجوانآموزش 

 *2سولماز هالکو، 1امير رضا صالح مقدم

 دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي مشهداستاديار  -1

دانشگاه علوم پزشکي  دانشکده پرستاري و مامايي، کميته تحقيقات دانشجويي  ، دانشجوي کارشناسي ارشد پرستاري -2

 Holakous921@mums.ac.ir، مشهد 

 

-غييرات فرهنگي،تدسترسي به منابع اطالعاتي نامعتبر ،اروريبفقدان دانش کافي در ارتباط با موضوعات بهداشت  :مقدمه

ه ئضرورت ارا ،(که يک چهارم جمعيت کشور را تشکيل مي دهند) اجتماعي و افزايش وقوع رفتارهاي پر خطر در نوجوانان

لعه با هدف بررسي نيازهاي آموزش بهداشت باروري نوجوان و نقش اين مطا. اطالعات و خدمات بهداشت باروري را مي رساند

 .مدرسه در اين زمينه انجام شده است

با و در  2114..-2111در بازه  Proquest، Pubmed، Science Direct، Elsevieir در پايگاه هاي اطالعاتي التين: روش کار

مقاله مرتبط وارد  21جستجو انجام شد که  1323 -1351در بازه زماني   SID،Magiran ،Iranmedexپايگاه هاي فارسي 

 .مطالعه گرديد

بيماري هاي غير  ،هي هاي بهداشتي رشد و تکامل بلوغنيازهاي آموزشي سالمت جنسي نوجوانان را در حيطه آگا :يافته ها

ارزش ها و ارتباطات جنسي و . حقوق ،سو استفاده جنسي ،بيماري هاي منتقله جنسي ،ناهنجاري هاي جنسي/ منتقله جنسي

مدارس يکي از مسيرهاي اصلي براي ارتقا سالمت جنسي در  آموزش ..روش هاي پيشگيري از بارداري و مشاوره ازدواج مي باشند

 چرا که مي توانند با بر قراري ارتباط نزديک با. زمينه دارنداين پرستاران مدرسه نقش کليدي در . نوجوانان محسوب مي شود

 .نوجوان و خانواده يک سرويس خدماتي غير استيگما و جامع را فراهم آورند

افزايش چشمگير نوجوان در جامعه و اهميت و ضرورت آموزش بهداشت باروري در اين گروه به عنوان حق طبيعي  :نتيجه گيري

العات تاکيد داشته اند که آموزش اکثر مط .آنها بر کسي پوشيده نيست و از اولويت هاي مهم مسايل بهداشتي محسوب مي شود

 .مسايل جنسي در برنامه درسي گنجانده شود

 سالمت جنسي ،وجوانن ،بهداشت باروري ،آموزشو  .adolscent,reproductive health, education :کلمات کليدي
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1075-ECRH 

 مرور نظام مند: ريسک فاکتورهاي بارداري در نوجوان

 3زهرا عابديان ،2صالح مقدماميررضا ، *1سولماز هالکو

دانشگاه علوم پزشکي  دانشکده پرستاري و مامايي، کميته تحقيقات دانشجويي  ،دانشجوي کارشناسي ارشد پرستاري -1

 Holakous921@mums.ac.ir،  مشهد

 دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي مشهد ،استاديار -2

 دانشگاه علوم پزشکي مشهددانشکده پرستاري و مامايي گروه مامايي عضو هيئت علمي مربي  -3

 

و به عنوان يک مشکل جهاني در حال افزايش است اين  حاملگي نوجوان جزء حاملگي هاي پرخطر محسوب مي شود: مقدمه

 .مطالعه با هدف شناسايي عوامل خطر حاملگي انجام شده است

با  2114-2111در بازه زماني  Proquest، Pubmed، Science Direct، Elsevieirپايگاه هاي اطالعاتي التين  در : روش کار

جستجو انجام شد که در مجموع  1323 -1351در بازه زماني  SID، Magiran، Iranmedexو در پايگاه هاي اطالعاتي فارسي 

 .مقاله التين مرتبط در يافته ها  وارد مطالعه گرديد 21

سقط پيشين، آغاز رابطه جنسي زودرس، کمبود آموزش، عملکرد ناکافي مدرسه در مورد  طبقه پايين اجتماعي، سابقه: يافته ها

آموزش بهداشت باروري، عوامل فرهنگي و اخالقي و حمايت ناکافي خانواده به طوري که در نوجواناني که که با هر دو والد خود 

رفتارهاي ضد اجتماعي و خشونت  .مي دهدزندگي مي کنند دو و نيم درصد حاملگي کمتر از ساير گروه هم سن خود رخ 

 .سالگي مي باشند 12تا  11فيزيکي، سيگار کشيدن، سوء مصرف مواد از رسيک فاکتورهاي بارداري در سن 

و معنوي در حاملگي نوجوان  و اقتصاديجسماني، اجتماعي، فرهنگي، آموزشي مجموعه اي از عوامل رواني، : نتيجه گيري

ي اين خطرات به مراقبين سالمت اين امکان را مي دهد که اقدامات موثرتري در اين زمينه به کار گذار است که شناسايتاثير

 .گيرند

 و بارداري، نوجوان adolscent, pregnancy, risk factor: کلمات کليدي
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1077-ECRH 

 تجربی نيمه مطالعه يک: نابارور زنان جنسی رضايت و مشاوره

 2ويژه مريم ،*1گوهر پاک مينو

 mpakgohar@razi.tums.ac.ir مامايي، و پرستاري دانشکده تهران، پزشکي علوم دانشگاه علمي هيئت عضو -1

 مامايي و پرستاري دانشکده مهاباد، واحد اسالمي آزاد دانشگاه علمي هيئت عضو -2

 

 رضايت بر مشاوره تاثير بررسي مطالعه اين از هدف.شود مي محسوب جنسي رضايت عدم اصلي علل از يکي ناباروري :مقدمه

 .بود نابارور زنان جنسي

 تهران، شهر ناباروري درمانگاه به کننده مراجعه نابارور زن 111. باشد مي اي مداخله نوع از مطالعه يک پژوهش اين :کار روش

 پرسشنامه دو شامل اطالعات گردآوري ابزار. شدند انتخاب( n=50) کنترل و( n=50) مداخله گروه دو در تصادفي صورت به

 در زنان. شد تکميل مصاحبه طريق از که. بود ناباروري جنسي رضايت اختصاصي نامه پرسش و دموگرافيک مشخصات کتبي

 دوگروه در زنان جنسي رضايت. کردند شرکت هفته يک فاصله با مشاوره اي دقيقه 21 جلسه دو در انفرادي بطور مداخله گروه

 .شد مقايسه يکديگر با ماه سه از بعد

 مداخله گروه در نابارور زنان جنسي رضايت امتياز ميانگين بين معناداري تفاوت تي آزمون مداخله زمان از بعد ماه سه :ها يافته

 نگر بيا جنسي رضايت پرسشنامه در باالتر امتيازات. داد نشان(. p=0/019( )5.62) 41.14کنترل گروه ودر( 1.35) 36.11

 .بود آنان رضايت بودن تر پايين

 .ميبخشد بهبود را آن و بوده نابارورموثر زنان جنسي رضايت بر مشاوره که داد نشان مطالعه اين نتايج :گيري نتيجه

 نازايي مشاوره جنسي، رضايت نابارور، زنان :کليدي کلمات
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1078-ECRH 

 تاثير مشاوره قبل از ازدواج براگاهی و نگرش زوجين نسبت به بهداشت باروري

 3ليال کاردان، 2ساره دادور، *1معصومه لطيفي

  latifim1@ mums.ac.ir مرکز بهداشت شهرستان قوچان،سالمت باروري کارشناس  -1

 جمعيت مرکز بهداشت شهرستان قوچان  مسئول واحد سالمت خانواده و -2

 قوچان شهرستان بهداشت مرکز مامايي –کارشناس  پرستاري  -3

 

زودرس در مقاطع کليدي زندگي نظير دوران  تشخيص در سطح پيشگيري و بهداشت باروري شامل کليه اقدامات الزم: مقدمه

جنيني، کودکي، نوجواني، بلوغ، دوره بارداري، يائسگي و از تولد تا مرگ را شامل مي شود به گونه اي که اين اقدامات نه تنها از 

مات انجام شده در هر دوره باعث کاهش بار آنها را به هنگام تشخيص داده، درمان مي کند بلکه اقدا بيماري پيشگيري مي کند و

گسترش بهداشت . ايجاد سطح سالمت مناسب مي شود در نهايت منجر به افزايش شاخص ميزان رضايت از زندگي و بيماريها و

با خانواده  پرداختن به ابعاد مختلف آن در سطح ملي و بين المللي يکي از گام هاي اساسي در تامين سالمت جامعه و باروري و

اصلي مي باشد که مشاوره قبل از ازدواج، چهارمين ( domain) حيطه 12بهداشت باروري داراي . محوريت سالمت زنان مي باشد

برخورداري به  دسترسي نسل جوان به اطالعات صحيح، دسترسي به خدمات بهداشتي و .حيطه را به خود اختصاص مي دهد

 .ري، مورد توجه همگان قرار گرفته استموقع از خدمات مشاوره اي از جمله حقوق بارو

مطالعه حاضر يک مطالعه مروري است که از بررسي تحقيقات و مقاالت منتشر شده در سالهاي اخير جمع آوري و  :کارروش 

 .دسته بندي گرديد تا در راستاي اجراي بهتر برنامه ها مورد استفاده قرار گيرد 

رابطه با بهداشت باروري در بعد از آموزش نسبت به قبل از آموزش افزايش پيدا آگاهي ونگرش زوجين در ( الف: نتيجه گيري

بيشترين منبع آگاهي زوجين و افراد ( ب .مشاوره در مطالعات مختلف متفاوت است کرده است، که البته ميزان تاثير آموزش و

ز نظر افراد تحت مطالعه، در بين حيطه هاي يافته ها حاکي از آنست که ا( ج .تحت مطالعه، مشاورين قبل از ازدواج بوده اند

همچنين نتايج مطالعات نشان  مي ( د .بهداشت باروري، آگاهي يافتن از نکات بهداشت جنسي از اهميت ويژه اي برخوردار است

شتي در نقش مردان در حمايت از اقدامات بهدا( ر .دهد که مشاوره قبل از ازدواج بر رضايت مندي زناشويي زوجين تاثير دارد

 .برنامه هاي آموزشي مردان بايد مورد توجه بيشتري قرار بگيرد

 بهداشت باروري، سالمت باروري، مشاوره قبل از ازدواج :کلمات کليدي
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1080-ECRH 

 تاثير مراقبتهاي قبل از بارداري  بر سالمت مادران

 3ليال کاردان، 2ساره دادور، *1معصومه لطيفي

  latifim1@ mums.ac.ir مرکز بهداشت شهرستان قوچان،سالمت باروري کارشناس  -1

 مسئول واحد سالمت خانواده وجمعيت مرکز بهداشت شهرستان قوچان  -2

 قوچان شهرستان بهداشت مرکز مامايي –کارشناس  پرستاري  -3

 

 مراقبت قبل از بارداريمشاوره از مهمترين عوامل موثر بر اثربخشي موفقيت برنامه بهداشت باروري است در اين راستا : مقدمه

انجام اقدامات  مجموعه خدمات مراقبتي است که به ارزيابي خطرات موجود براي باردار شدن مي پردازد و با ارائه آموزش ها و

تشخيصي، درماني و مداخالت دارويي در زمينه بهبود سالمت زنان تالش مي کند نکات اصلي در مراقبتهاي قبل از بارداري عالوه 

مشاوره  تامين سالمت خود از طريق ارائه آموزش ها و بهبود سالمت وانجام مراقبتهاي پزشکي، توانمندسازي فرد در حفظ وبر 

 . است

مطالعه حاضر يک مطالعه مروري است که از بررسي تحقيقات و مقاالت منتشر شده در سالهاي اخير جمع آوري و  :کارروش 

 .ر برنامه ها مورد استفاده قرار گيرد تدوين  گرديد تا در راستاي اجراي بهت

مشاوره قبل از بارداري مهم ترين بخش مراقبتهاي قبل از زايمان مي باشد و فرصتي است تا مادران متمايل ( الف :نتيجه گيري

اري مراقبتهاي پيش از بارداري منجر به کاهش بروز بارد( ب .به بارداري غربالگري شده تا بارداري ايمن تري داشته باشد

يافته ها حاکي از آنست که از نظر افراد تحت مطالعه، در بين حيطه ( ج .ناخواسته در زناني که قصد باردارشدن ندارند، مي گردد

اجراي مراقبتهاي قبل از ( د .هاي بهداشت باروري، آگاهي يافتن از نکات بهداشت جنسي از اهميت ويژه اي برخوردار است

ي مادران مي گردد بنابراين کارکنان بهداشتي بايستي به اجراي صحيح و کامل اين مراقبتها اهتمام بارداري منجر به افزايش آگاه

 .ورزند

 مراقبت قبل از بارداري، آگاهي، بهداشت باروري :کلمات کليدي
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 ناخواسته بارداري با دررابطه زنان وعقايد آگاهی ميزان بر بهداشتی اعتقاد الگوي اساس بر آموزشی برنامه اثربخشی

 7زهرا زارعي، 4مهناز شهرکي پور، 3آمنه اسکندري تربقان، 2ايرج ضاربان، *1خديجه کالن فرمان فرما

 kalan_farma@yahoo.com، دانشگاه علوم پزشکي زاهدان -1

 استاديار -2

 .دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريهمربي  -3

 دانشگاه علوم پزشکي زاهداناستاديار  -4

 همدانپيام نور استان  -7

 

 همسر و مادر براي را زيادي فشار و نگراني که است جهان در عمومي بهداشت مسائل مهمترين از يکي ناخواسته بارداري :مقدمه

 تأثير تعيين مطالعه اين از هدف لذا. باشد جامعه کل براي بزرگ مشکلي عنوان به تواند مي درنهايت و داشت خواهد همراه به

 .است بهداشتي اعتقاد مدل اساس بر ناخواسته بارداري با رابطه در زنان ونگرش آگاهي بر آموزش

 نمونه روش با که درماني،- بهداشتي هاي درمانگاه به کننده مراجعه زنان از نفر111 برروي تجربي نيمه مطالعه اين :روش کار

 توسط قبلي مطالعات در که بود اي پرسشنامه ها داده آوري جمع شدابزار شدند،انجام مطالعه وارد( آسان) دسترس در گيري

 تکميل پژوهش هاي نمونه توسط آموزش از بعد ماه 1 و قبل پرسشنامه دادههاي. شد تعيين آن وپايايي روايي پژوهشگران

 .گرفت قرار وتحليل تجزيه مورد( p<0.05) اطمينان سطح ودر spss افزار نرم از استفاده با آمده دست به اطالعات گرديد،

 منافع ، شده درک تهديد) مدل هاي سازه در آموزشي مداخله از وبعد قبل کنترل و آزمون گروه دو بين نمره ميانگين :ها يافته

 ازآموزش قبل نيز شده درک وموانع آگاهي نمره ميانگين همچنين.  است داري معني اختالف داراي(  وخودکارآمدي شده درک

 آموزش از قبل به نسبت نيز آگاهي نمره ميانگين شده درک موانع جز به آموزشي مداخله از پس اما نداشت داري معني اختالف

 (>p 17/1)  يافت داري معني اختالف

 .است بوده موثر درزنان ناخواسته بارداري از پيشگيرانه بررفتارهاي بهداشتي اعتقاد مدل براساس آموزشي برنامه :گيري نتيجه

 ناخواسته بارداري، بهداشتي اعتقادي الگوي ،آگاهي ،آموزش :کلمات کليدي
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 شمارش اسپرم  مردان سالم نابارورتاثير رژيم اسکوربيک اسيد بر 

 3اسدي نسرين ، دکتر2رفيعي بهاره، *1مرضيه اکبرزاده

 (س)فاطمه دانشکده مامايي و پرستاري حضرت  ،قات مراقبت بهداشت روان جامعه نگرمرکز تحقي مربي گروه مامايي، -1

 akbarzadm@sums.ac.ir، ايران، دانشگاه علوم پزشکي شيراز

 ايران، شيراز پزشکي علوم دانشگاه (س) فاطمه حضرت پرستاري و مامايي دانشکده مامايي ارشد کارشناسي دانشجوي -2

 ايران ،شيراز پزشکي علوم دانشگاه، پزشکي دانشکده زنان آموزشي گروه استاديار -3

 

در اين . از موارد ناباروري مربوط به علل مردانه مي باشد 2/1تا  3/1مي باشد که در اين ميان، % 21-17شيوع ناباروري  :مقدمه

مطالعات نشان مي دهد که کاهش اسکوربيک اسيد به . علل ناباروري مردانه به علت کاهش کيفيت اسپرم مي باشد% 17ميان 

 شمارش بر اسيد اسکوربيک رژيم اين مطالعه با هدف تاثير. اسپرم مي شود DNAدر آسيب به % 21سبب افزايش % 71بيش از 

 .نابارور انجام شده است سالم مردان  اسپرم

مرد نابارور از مراکز ناباروري منتخب دانشگاه علوم پزشکي شيراز  111اين مطالعه يک مطالعه مقطعي است که در آن  :روش کار

اسپرم  حجم مايع مني، تحرک و تعداد ،فرم رضايت شخصي -2سال  21-61سن بين  -1: ورودمعيار . دو گروه شرکت کردند در

ميلي گرم  1111سپس به مدت يک ماه روزانه از . حرکت اسپرم هاي پيشرونده و مورفولوژي اسپرم ها مورد برسي قرار گرفت ها،

عداد، تحرک، مورفولوژي اسپرم ها قبل و بعد ت. ويتامين سي به شکل مکمل استفاده شد و مجدد شمارش اسپرم تهيه گرديد

 .بوده است SPSS 16و نرم افزار آماري  P=0.05و  CI=95%. مورد بررسي قرار گرفت paired t.testتوسط تست آماري 

در  0.3±3.1) ميانگين حجم سمن. براورد گرديد 1.3±26.12و ميانگين شاخص توده بدنني  0.6±45.3ميانگين سن  :يافته ها

پس ( 56.1±430.01 در مقابل 58.2±100.17) ميانگين تعداد اسپرم (P=0.01)پس از مداخله افزايش يافت ( 0.6±4.1 مقابل

. افزايش يافت (10.8±68.42 در مقابل 14.2±20.87)درصد اسپرم هايي با حرکت روبه جلو  (0.001>)از مداخله افرايش يافت 

 .(0.02) نيز افزايش يافت (2.3±18.41 در مقابل 1.8±6.72)درصد مورفولوژي اسپرم هاي طبيعي  (0.001)

افزايش  به و حرکت اسپرم هاي رو ميانگين تعداد اسپرم، بين مصرف ويتامين سي با افزايش حجم سمن و :نتيجه گيري

اسکوربيک  ضروري است که تيم پزشکي درخصوص اهميت تاثير اسيد .مورفولوژي اسپرم هاي طبيعي ارتباط اماري معني دار بود

 .و افزايش قدرت باروري اموزش و مشاوره الزم را به زوجين داده شود

 شمارش اسپرم اسيد اسکوربيک، :کلمات کليدي
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 بارور  تاثير مشاوره تغذيه و شاخص توده بدنی بر پارامترهاي اسپرموگرام مردان

 3، دکتر نسرين اسدي2بهاره رفيعي ،*1مرضيه اکبرزاده

، (س)مامايي و پرستاري حضرت فاطمه دانشکده  مرکز تحقيقات مراقبت بهداشت روان جامعه نگر، گروه مامايي،مربي  -1

 akbarzadm@sums.ac.irايران، ، دانشگاه علوم پزشکي شيراز

 ايران، شيراز پزشکي علوم دانشگاه، (س) فاطمه حضرت پرستاري و مامايي دانشکده کارشناسي ارشد مامايي -2

 ، ايرانشيراز پزشکي علوم دانشگاه .گروه زنان دانشکده پزشکياستاديار  -3

 

آگاهي از . شود مي محسوب باروري بهداشت زمينه در کشور مراقبتي جامع هاي برنامه از يکي صحيح تغذيه آموزش :مقدمه

پيشبرد توان باروري و شاخص توده بدني و تآثير آن بر پارامترهاي باروري مردان در جلسات مشاوره تغذيه نقش مهمي بر 

kg/m 31بيش از ( BMI)افزايش شاخص توده بدني  .سالمت جامعه خواهد داشت
چاقي . با کاهش کيفيت سمن همراه است  2

 . اشکال غير طبيعي اسپرم و کاهش حرکت رو به جلوي اسپرم مي شودافزايش  سبب کاهش اسپرماتوژنز،

نفر از مردان بارور مراجع کننده به مطب خصوصي  211اين مطالعه يک مطالعه توصيفي تحليلي مي باشد که بر روي  :روش کار

 تحرک تعداد و ميزان سي، سي حسب بر مني مايع حجم. به دو گروه چاق و نرمال تقسيم شدند  BMIانجام شد که براساس

 و شد شمرده ها اسپرم اتفاقي شکل به ميکروسکوپي شان ندچ در 411 بزرگنمايي با نوري ميکروسکوپ توسط ها اسپرم

روش . تعيين شد شمارنده دستگاه توسط ها اسپرم و مورفولوژي پيشرونده هاي اسپرم حرکت ،.گرديد محاسبه ها آن ميانگين

 .مي باشد Independent t.testبين دو گروه  ها اسپرم مورفولوژي تحرک، تجزيه و تحليل آماري جهت تعداد،

جلو در دو گروه  به رو حرکت با هايي اسپرم درصد .(P=0.01) در دو گروه تفاوت معنا دار داشت سمن حجم ميانگين :يافته ها

 .(P=0.02) نيز در دو گروه متفاوت بود طبيعي هاي اسپرم مورفولوژي درصد( P=0.001. )تفاوت معنا دار داشت

کاهش حرکت اسپرم و افزايش تعداد  کاهش حجم سمن، نتايج نشان داد افزايش شاخص توده بدني چاقي با :نتيجه گيري

خصوص اهميت تاثير افزايش شاخض توده ضروري است که تيم پزشکي در .دارد غيرطبيعي اسپرم ارتباط اماري معني داري

 .ودبدني و کاهش قدرت باروري اموزش و مشاوره الزم را به زوجين داده ش

 اسپرموگرام ،شاخص توده بدني ،مشاوره تغذيه :کلمات کليدي
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 11لمندان شهرستان نهبندان در سالبررسی عوامل مرتبط با سالمت سا

 2محمد حسين نخعي، *1فاطمه گندمي

، عضو مرکز تحقيقات عوامل دموگرافيک موثر بر سالمت و کارشناس مامايي و مربي آموزشگاه بهورزي بيرجند -1
mh.nakhee@bums.ac.ir 

 عضو مرکز تحقيقات عوامل دموگرافيک موثر بر سالمت دانشگاه علوم پزشکي بيرجند کارشناس  سالمندان و -2

 

ليد باعث افزايش روز افزون تعداد سالمندان در کشورهاي در حال توسعه اافزايش اميد به زندگي و کاهش نرخ مو :مقدمه

لذا اين مطالعه به منظور بررسي   .جمعيت شهرستان نهبندان را سالمندان تشکيل مي دهنددرصد  1.2 .خصوصا ايران شده است

 .انجام شد 22عوامل مرتبط با سالمت سالمندان روستايي نهبندان در سال

تصادفي وارد مطالعه شدند پرسنل بهداشتي   طوره ب 22در يک مطالعه توصيفي نيمي از سالمندان نهبندان در سال :روش کار

مراجعه به درب منازل و از طريق مصاحبه و تکميل پرسشنامه خود ساخته که روايي و پايايي آن توسط کارشناسان مرکز  با

 .آناليز شد SPSS 16بهداشت استان تاييد شده بود جمع آوري و با استفاده از نرم افزار  

سالمند جوان %( 76) نفر 1216 مرد بودند،%( 41)نفر  1117زن و  %(72) نفر1121سالمند نهبنداني  2136از تعداد  :يافته ها

 سواد ابتدايي و راهنمايي%( 17) نفر 331سواد، بي%( 13)نفر  1521 .مابقي سالمندان پير بودند سالمند ميانه و %(42)نفر  213

هرگز ازدواج  %(4) نفر 15بيوه و %( 12)نفر  412متاهل و %( 56) نفر 1635باالي ديپلم بودند از نظر وضعيت تاهل  نفر 6و 

 235تحت حمايت و مابقي مستقل بودند %( 62)نفر  1417بازنشسته و  (17/1)نفر  121نکرده بودند از نظر وضعيت حمايتي 

 (1/13/1) نفر 213 بيمه نيروهاي مسلح، (12/1) نفر 45بيمه خدمات درماني و  %(43)نفر  232بيمه روستايي و  %(43)نفر 

اعضاي خانواده  زندگي مي کردند  با %(11)نفر  1512تنهايي و  %(21)نفر  434وضعيت زندگي  ز نظرا .تامين اجتماعي داشتند

از نظر  در منزل استيجاري زندگي مي کنند( 12/1) نفر 23در منزل شخصي و  %(21)نفر  2113از نظر وضع سکونت 

نياز  %(17)نفر  111 از بهداشتي درماني وني %(44)نفر  242 نيازهاي حمايتي،%( 71)نفر  1113نيازمنديهاي سالمندان 

نفر  1157متوسط و %( 32) نفر 141وضع اقتصادي خود را خوب و %( 7)نفر  121توانبخشي داشتند از نظر وضع اقتصادي 

 نفر 11 عصبي و رواني و (115/1)نفر  17تحت مراقبت فشارخون و بيماري قلبي %( 5)نفر  144ضعيف عنوان کردند  %(46)

 . ساير بيماريها و معلوليت ها را بيان کردند%( 2)نفر  212نفر گوارشي و  7 نفر ريوي، 11 عضالني اسکلتي، %(117/1)

کميته امداد و بهزيستي ) نياز اجتماعي مهمترين نياز سالمندان مي باشد پيشنهاد مي گردد سازمان هاي حمايتي :نتيجه گيري

.  . . فيلم و پوستر،)توجه به باال بودن بيسوادي در سالمندان آموزشها از طريق بصري  حمايت بيشتري داشته باشند با .( . . و

 .باشد

 نهبندان ، سالمندان، سالمت، عوامل مرتبط: کليدي کلمات
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 بررسی تاثير آموزش و مشاوره چهره به چهره بر عملکرد جنسی دوران بارداري در زوجين تحت پوشش

 9811درمانگاه هاي منتخب شهر اصفهان  

 2مريم مجمدي، 2پروين بهادران، *1سهيال محمدي ريزي

 mohamadirizi@yahoo.om، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان -1

 عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان -2

 دانشجوي ارشد مامايي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان -3

 

هدف اين . تغييرات فيزيولوژيک و رواني دوران بارداري مي تواند عملکرد جنسي زوجين را تحت الشعاع خود قرار دهد :مقدمه

  .مطالعه تاثيرآموزش چهره به چهره بر عملکرد جنسي زوجين در دوران بارداري مي باشد

زوج با شيوه انتخاب تصادفي انجام  32در شهر اصفهان بر روي 1322پژوهش حاضر يک مطالعه نيمه تجربي، در سال  :روش کار

پرسش نامه هاي مشخصات دموگرافيک و شاخص عملکرد جنسي در زنان و مردان ، بر اساس مقياس پنج درجه اي ليکرت . شد

  .انجام شد11ورژن  SPSS نباطي بانرم افزارشيوه هاي تجزيه و تحليل آماري توصيفي و است.تکميل شد 

متفاوت  p < 0/001 ميانگين نمره عملکرد جنسي خانم ها و آقايان به طور مجزا و در مجموع قبل و بعد از آموزش با :يافته ها

  .بود

همچنين .ودبر اساس نتايج بدست آمده، آموزش منجر به بهبودعملکرد جنسي زوجين در دوران بارداري مي ش :نتيجه گيري

لذا ارائه کالس هاي آموزش جنسي با . نتايج نشان داد آموزش جنسي براي پيشگيري از اختالالت جنسي در بارداري موثر است

رويکرد ويژه به دوران بارداري حين مراقبت هاي دوران بارداري از سوي پرسنل بهداشتي به ويژه متخصصين حرفه مامايي 

  .ضرورتي اجتناب ناپذير است

   حاملگي عملکرد جنسي، آموزش چهره به چهره، :کليدي ماتکل
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 مشاوره جنسی و قبل از بارداري در زنان مبتال به اسپاينا بيفيدا

 2خواستي يزد منصوره، *1پيرک آرزو

 pirak.arezoo@yahoo.com، تهران مامايي و پرستاري دانشکده باروري بهداشت دکتراي دانشجوي -1

 تهران مامايي و پرستاري دانشکده باروري بهداشت دکتراي دانشجوي -2

 

حمايت از اين افراد با . باشد در حال حاضر اميد به زندگي در نوزادان متولد شده با اسپاينا بفيدا در حال افزليش مي :مقدمه

زنان مبتال به . استتکيه بر مسائل جنسي آنان ضروري بوده و الزمه آن داشتن دانش تخصصي در مورد مشکالت ويژه اين افراد 

 .اسپاينا بيفيدا معموال بارور بوده و به مشاوره قبل از بارداري نيازمند هستند

 قبل و جنسي مشاوره پيرامون 2111-1216 سالهاي فاصله در شده منتشر پژوهش 31 از بيش بر مروري مطالعه اين: کار روش

 . باشد بيفيدا مي اسپاينا به مبتال زنان در بارداري از

بنابراين الزم است مشاوره دقيقي در مورد مشکالت . باشند از نطر جنسي فعال مي بيفيدا اسپاينا به مبتال افراد اکثريت: ها يافته

زنان مبتال تمايل دارند اطالعات زيادي در مورد باروري، تنظيم خانواده و توارث . جنسي وابسته به بيماريشان به آنان داده شود

اين زنان در خطر تولد نوزاد . مشاوره قبل از بارداري در زناني که تمايل به بارداري دارند ضروري است. نندبيماريشان دريافت ک

مبتال به اسپاينا بيفيدا هستند و الزم است تستهاي غربالگري پيش از تولد مانند سونوگرافي و آلفا فتو پروتئين انجام شود و 

در اين اري، بي اختياري ادراري و يبوست عفونت ادر. ک با دوز باال استفاده کنندهمچنين اين زنان قبل از بارداري اسيد فولي

. باشد مگر اينکه کنترانديکاسيون داشته باشد زايمان واژينال ارجح مي. زنان شايع بوده و بايد درمانهاي اختصاصي دريافت نمايند

 . شود ورزشهاي کف لگن براي کاهش بي اختياري ادراري توصيه مي

حمايت از زنان مبتال به اسپاينا بيفيدا شامل مهيا نمودن مشاوره قبل از بارداري و ارائه دستورالعمل اساسي براي : گيري نتيجه

  .مديريت مشکالت ادراري اين زنان در دوران بارداري است

  اسپاينا بيفيدا، روابط جنسي، مشاوره قبل از بارداري، بارداري: کلمات کليدي

 

 

  



 ، دااگشنه علوم زپشکي مشهد7121آبان ماه  91-92، همايش کشوري آموزش و مشاوره رد سالمت باروري  



 

1094-ECRH 

 تأثير شيوه يادگيري فرد محور برنشانه هاي يائسگی

 3، آرزو پيرک2، پروانه رضا سلطاني*1منصوره يزدخواستي

، مامايي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي تهران و دانشجوي دکتراي تخصصي بهداشت باروري، دانشکده پرستاري -1
Mansoyazd@yahoo.com 

عضو  مامايي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي تهران و و دانشجوي دکتراي تخصصي بهداشت باروري، دانشکده پرستاري -2

 هيئت علمي دانشگاه گيالن

 مامايي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي تهران و دانشجوي دکتراي تخصصي بهداشت باروري، دانشکده پرستاري -3

 

، مطالعه حاضر با هدف مي باشدکارايي آموزش بهداشت  سنادزندگي زنان در دوران يائسگي از ا سطح کيفي گيري اندازه :مقدمه

 .کيفيت زندگي زنان يائسه طراحي گرديد بر محور فرد تاثير شيوه يادگيري

رباط کريم انجام  سعادتمندي شهرستان درماني –در مرکز بهداشتي ،(1312) حاضر در عرصه و يک سوکورمطالعه  :کارروش 

نفره آزمون و  77گمارش تصادفي در دو گروه  آسان انتخاب و به روش يروش نمونه گير ابواجد شرايط ، زن يائسه 111. شد

 پرسشنامه کيفيت زندگي پس از پايان آن، با سه ماهابعاد آن، قبل از اجراي مداخله و   نمره کيفيت زندگي و .کنترل قرار گرفتند

  .محاسبه و مقايسه گرديد زنان يائسه

دو گروه از نظر سن، سن يائسگي، وضعيت اقتصادي، سطح تحصيالت، وضعيت اشتغال، تعداد فرزندان زنده و مرده،  :يافته ها

اجراي شيوه يادگيري . اجتماعي، جسمي و جنسي تفاوت آماري معني داري نداشتند -شاخص توده بدني و ابعاد وازوموتور، رواني

 -، رواني(26/13±31/7به  32/16±22/7از )زنان يائسه، موجب تفاوت آماري معني داري در نمره ابعاد وازوموتور  فرد محور در

 به 36/17±11/6 از)، جنسي (42/61±42/17به  12/57±15/11از)، جسمي (11/25±13/11به  11/34±11از)اجتماعي 

تفاوت آماري (. P<111/1) شدمحاسبه ( 16/113±61/36به  71/141±12/41از) و نمره کل کيفيت زندگي( 25/4±11/12

 .معني داري در نمره کيفيت زندگي زنان يائسه در گروه کنترل ديده نشد

تطبيق سالمتي و  راهکارهاي مناسب در جهت ارتقااز اجراي شيوه يادگيري فرد محور مي تواند به عنوان يکي  :نتيجه گيري

 .قرار گيرد مراقبتي کشوري مورد توجهبرنامه هاي  نشانه هاي يائسگي، در

 يادگيري فرد محور، کيفيت زندگي، زنان يائسه :کلمات کليدي
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 ارتباط کيفيت زندگی زنان با افسردگی پس از زايمان

 3شهدخت آزادي، 2زهره خلجي نيا، *1مريم قراچه

 gharacheh.m@gmail.com، دانشگاه علوم پزشکي تهران -1

 پزشکي تهران دانشگاه علوم -2

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد گچساران -3

 

افسردگي پس از زايمان يکي از مشکالت شايع بعد از زايمان است که به نظر مي رسد بر کيفيت زندگي زنان نيز تاثير  :مقدمه

اجعه کننده به مراکز لذا مطالعه اي با هدف تعيين ارتباط کيفيت زندگي زنان با افسردگي پس از زايمان در زنان مر. داشته باشد

 .انجام گرفت 1322بهداشتي درماني شهر گچساران در سال 

از  12نمره باالتر از . زن زايمان کرده افسرده و غيرافسرده وارد مطالعه شدند 341در اين مطالعه کوهورت آينده نگر،  :روش کار

 4جمع آوري داده ها در دو نقطه زماني يک و . شد پرسشنامه افسردگي پس از زايمان ادينبورگ، بعنوان افسردگي در نظر گرفته

 اندازه گيري شد و ميانگين نمرات پرسشنامه SF-36 کيفيت زندگي، با استفاده از پرسشنامه. ماه پس از زايمان صورت گرفت

SF-36 فتدر زنان افسرده و غير افسرده و درون هر گروه از ماه اول و چهارم پس از زايمان مورد مقايسه قرار گر.  

به جز نقش )حيطه کيفيت زندگي  1حيطه از  6ميانگين نمرات کيفيت زندگي در زنان افسرده و غير افسرده، در  :يافته ها

نتايج تغييرات در ميانگين نمرات کيفيت زندگي از بررسي اول تا بررسي . ، بطور معناداري متفاوت بود(فيزيکي و عملکرد فيزيکي

ين بود که زنان افسرده در همه حيطه ها نمرات پايين تري را در مقايسه با زنان غير افسرده کسب دوم در هر گروه نيز بيانگر ا

  .کردند

بنابراين انجام غربالگري افسردگي پس از . افسردگي پس از زايمان به کاهش کيفيت زندگي زنان منجر مي شود :نتيجه گيري

 .ي گرددزايمان حين مراقبت هاي روتين پس از زايمان پيشنهاد م

 افسردگي پس از زايمان، سالمت زنان، کيفيت زندگي :کلمات کليدي
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1098-ECRH 

 اثرات آنتی هيپر گاليسميک عصاره علف چشمه در رت هاي ماده ديابتی شده با استرپتوزوتوسين

 3زيبا رجايي ،2موسي الرضا حاج زاده، *1ريحانه مرادي مرجانه

 moradir891@mums.ac.ir، دانشگاه علوم پزشکي مشهد -1

 دانشگاه علوم پزشکي مشهد، دپارتمان فيزيولوژي، مشهد، ايران  -2

 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان -3

 

اين بيماري سبب افزايش . افراد جامعه به آن مبتال هستند%  7ديابت يک بيماري متابوليک مزمن است که تقريبا : مقدمه

ديابت حاملگي شايع ترين عارضه طبي در طي بارداري است که . ناتال مي شودناهنجاري هاي جنين و افزايش مرگ و مير پري 

هدف اين مطالعه ارزيابي فعاليت هايپو گاليسميک عصاره علف چشمه در رت . براي مادر سبب ايجاد مشکالت فراوان مي گردد

ياه براي درمان ديابت و کاهش قند خون هاي ماده ديابتي شده با استرپتوزوتوسين و يافتن پاسخي مناسب براي استفاده از اين گ

 .است

کنترل، ديابتي و ديابتي درمان شده با : شامل. گروه تقسيم شدند 4رت هاي ماده نژاد ويستار به طور تصادفي به : روش کار

 mg/kg حيوانات به وسيله تزريق تک دوز داخل صفاقي استرپتوزوتوسين با دوز. 211و mg/kg111 عصاره علف چشمه با دوز 

هفته عصاره علف چشمه را روزانه در آب آشاميدني دريافت  4حيوانات ديابتي بعد از تاييد ديابت به مدت . ديابتي شدند 61

اندازه گيري  4 و 2، (قبل از القاي ديابت) 1سطح گلوکز خون به وسيله دستگاه اسپکتوفوتومتر در همه گروه ها در هفته. کردند

 .شد

درمان با عصاره علف چشمه با دوز . باالتر از گروه کنترل بود 4و  2سطح گلوکز خون در رت هاي ديابتي شده در هفته  :يافته ها

 mg/kg 211 به طور واضح غلظت گلوکز خون را در مقايسه با رت هاي ديابتي کاهش داد 111و . 

هر کدام .  . درمان هايي که امروزه جهت درمان ديابت در دسترس هستند مانند انسولين، سولفونيل اوره ها و :تيجه گيري

اين نگراني باعث شده که درخواست براي محصوالت طبيعي و استفاده از طب مکمل با اثرات . داراي عوارض جانبي مي باشند

ه علف چشمه فعاليت هيپو گاليسميک در رت هاي ديابتي شده داشت و عصار. آنتي ديابتيک و عوارض جانبي کمتر افزايش يابد

مي توان مصرف آنرا به زنان در مشاوره هاي استفاده از طب . اين مطلب از مصرف سنتي گياه در درمان ديابت حمايت مي کند

 . مکمل در درمان ديابت توصيه کرد

 علف چشمه، استرپتوزوتوسين، هايپرگاليسميک، ديابت   :کليدي کلمات
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1099-ECRH 

ساله شهر قزوين در  91تا  94اثربخشی آموزش به شيوه بحث گروهی بر آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر 

 ارتباط با بهداشت بلوغ

 4کاربرد، اصغر 3، بنفشه محمدي زيدي2، امير پاکپور حاجي آقا*1عيسي محمدي زيدي

لوم دکتراي تخصصي آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت، استاديار گروه بهداشت عمومي، دانشکده بهداشت، دانشگاه ع -1

 easamohammadizeidi@gmail.com، پزشکي قزوين، قزوين، ايران

ستاديار گروه بهداشت عمومي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم دکتراي تخصصي آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت، ا -2

 پزشکي قزوين، قزوين، ايران

 اسالمي، تنکابن، مازندران، ايرانکارشناس ارشد مامايي، مربي و عضو هيات علمي گروه پرستاري مامايي، دانشگاه آزاد  -3

لوم پزشکي کده پيراپزشکي، دانشگاه عکارشناس ارشد اپيدميولوژي، مربي و عضو هيات علمي گروه اتاق عمل، دانش -4

 قزوين، قزوين، ايران

 

مروري بر مداخالت آموزشي در حوزه هاي مختلف سالمت نشان داده است که موثرترين استراتژي تغيير نگرش  :مقدمه

هدف مطالعه حاضر تعيين اثربخشي مداخله آموزشي بر آگاهي، نگرش . مخاطبان در موضوعات سالمتي، روش بحث گروهي است

 . اط با بهداشت بلوغ بودساله شهر قزوين در ارتب 17تا  11آموز  و عملکرد دختران دانش

. اي در يک مطالعه کارآزمايي ميداني شرکت کردند گيري چند مرحله دانش آموز دختر با استفاده از روش نمونه 321 :روش کار

پاسخگويي بر )سوال نگرشي  16سوال آگاهي،  12قسمتي مشتمل بر سواالت دموگرافيک،  4ها با پرسشنامه محقق ساخته  داده

دقيقه اي در  21جلسه بحث گروهي  3برنامه آموزشي شامل . سوال سنجش عملکرد بود 14و ( نقطه اي 7رت اساس طيف ليک

هاي  ماه پس از آموزش گردآوري و با استفاده از آزمون 3ها دو هفته قبل و  داده. نفري بود 1 -17آموزشگاه در قالب گروه هاي 

 . آناليز شدند SPSS 20.0فه با استفاده از نرم افزار تي مستقل و زوجي، ويلکاکسون، آناليز واريانس يک طر

 2/24±7/2از )، نگرش (P<111/1، 1/11±2/3به  3/6±6/2از )نتايج حاکي از بهبود معني دار ميانگين نمرات آگاهي : ها يافته

 . بعد از اجراي مداخله آموزشي در گروه تجربي بود( 6/12±1/3به  1/6±3/3از )و عملکرد ( P<111/1، 1/44±4/11به 

با توجه به حساسيت هاي فرهنگي و مذهبي موجود در ارتباط با موضوع بهداشت بلوغ و کارآيي استراتژي بحث : گيري نتيجه

ابه نيز استفاده تواند از راهبرد کنوني در موضوعات مش گروهي در موضوعاتي چون بلوغ و سالمت جنسي، ساير محققان نيز مي

 . نمايند

 ، سالمتنگرش ،دختران نوجوان ،آموزش ،بحث گروهي ،بلوغ: کليدي کلمات
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1100-ECRH 

 تاثير مصاحبه انگيزشی بر رفتارهاي بهداشتی مرتبط با بلوغ در دانش آموزان دختر

 7هادي مرشدي، 4، اصغر کاربرد3، بنفشه محمدي زيدي2، امير پاکپور حاجي آقا*1عيسي محمدي زيدي

دکتراي تخصصي آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت، استاديار گروه بهداشت عمومي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم  -1

 easamohammadizeidi@gmail.com، پزشکي قزوين، قزوين، ايران

ت، استاديار گروه بهداشت عمومي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم دکتراي تخصصي آموزش بهداشت و ارتقاي سالم -2

 پزشکي قزوين، قزوين، ايران

 اسالمي، تنکابن، مازندران، ايرانکارشناس ارشد مامايي، مربي و عضو هيات علمي گروه پرستاري مامايي، دانشگاه آزاد  -3

لوم پزشکي دانشکده پيراپزشکي، دانشگاه عکارشناس ارشد اپيدميولوژي، مربي و عضو هيات علمي گروه اتاق عمل،  -4

 قزوين، قزوين، ايران

لوم پزشکي دانشجوي دکتراي آموزش سالمت، عضو هيات علمي گروه بهداشت عمومي، دانشکده بهداشت، دانشگاه ع -7

 قزوين، قزوين، ايران

 توجه با. نقش بسزايي دارد گيري شخصيت نهاست و در شکلآغاز دگرگونيهاي جسمي و رواني و اجتماعي آنوجواني سر: مقدمه

 با حاضر مطالعه دختران، در مرتبط با بهداشت بلوغ يهارفتار يتقاار هميتا و رفتار تغيير در نگيزشيا مصاحبه هبالقو انتو به

 .شد منجاا ينوقز شهر دختر زانموآ نشدا در بهداشت بلوغ يهارفتار بر نگيزشيا مصاحبه تاثير تعيين فهد

 171 مدرسه دخترانه، 1 فيدتصا بنتخاا با و ايمرحله چند يگير نمونه روش سساا بر تجربي نيمه مطالعه يک در :روش کار

 و ميلر يتوصيهها سساا بر اي خلهامد تکلوپر. يافتند صختصاا لکنتر و تجربي يهاوهگر از يک هر طور مساوي بهبه ز موآ نشدا

 نگيزشيا مصاحبه از بعد هما 6 وقبل محقق ساخته  پرسشنامه از دهستفاا با تطالعاا. شد اجرا اي قيقهد 61جلسه 6 در لينگرو

 .شدند توصيفي و تحليلي آناليز يهانموآز از دهستفاا با هاداده. گردآوري شد

داري  در گروه تجربي، ميزان آگاهي، نگرش، خودکارآمدي و حمايت اجتماعي دختران پس از مداخله به طور معني: ها يافته

همچنين، عملکرد بهداشتي دانش آموزان دختر در ارتباط با بهداشت فردي، شناسايي عاليم قاعدگي، (. P<17/1)افزايش يافت 

داري بهبود يافت  اي، بهداشت رواني، مهارتهاي اجتماعي نيز پس از مداخله در گروه تجربي به طور معني هاي تغذيه توصيه

(111/1>P .) 

بهداشت بلوغ در دختران  يهارفتار همچنين و نشناختيروا ييندهاآ پيش دبهبو به درقا نگيزشيمصاحبه ا: گيري نتيجه

از اين رو، . افزايش ميزان آگاهي، خودکارآمدي و عملکرد دختران نسبت به بهداشت بلوغ تاثير چشمگيري دارد و ستا آموز دانش

رويکرد مصاحبه انگيزشي بايد مدنظر بيشتري آموزش بلوغ جهت اصالح رفتارهاي بهداشتي دختران در دوران بلوغ با استفاده از 

 . قرار بگيرد

 به انگيزشي، دختران، خودکارآمديبلوغ، بهداشت فردي، قاعدگي، مصاح: کليدي کلمات
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1101-ECRH 

وزشی مبتنی بر مدل بزنف بر رفتارهاي تغذيه اي دوران بلوغ در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه تاثير مداخله آم

 تاکستاناول شهر 

 7، هادي مرشدي4، اصغر کاربرد3، بنفشه محمدي زيدي2، امير پاکپور حاجي آقا*1عيسي محمدي زيدي

لوم دکتراي تخصصي آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت، استاديار گروه بهداشت عمومي، دانشکده بهداشت، دانشگاه ع -1

 easamohammadizeidi@gmail.com پزشکي قزوين، قزوين، ايران، 

دکتراي تخصصي آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت، استاديار گروه بهداشت عمومي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم  -2

 پزشکي قزوين، قزوين، ايران

 نمامايي، دانشگاه آزاد اسالمي، تنکابن، مازندران، ايرا کارشناس ارشد مامايي، مربي و عضو هيات علمي گروه پرستاري -3

لوم پزشکي کارشناس ارشد اپيدميولوژي، مربي و عضو هيات علمي گروه اتاق عمل، دانشکده پيراپزشکي، دانشگاه ع -4

 قزوين، قزوين، ايران

لوم پزشکي اه عدانشجوي دکتراي آموزش سالمت، عضو هيات علمي گروه بهداشت عمومي، دانشکده بهداشت، دانشگ -7

 قزوين، قزوين، ايران

 

، امکان رسيدن به رشد مطلوب به دست نيازهايشان را بدست نياورنداز طريق برنامه غذايي متناسب  نوجواناندر صورتي : مقدمه

 بر شيزموآ برنامه تأثير تعيين فهد با حاضر مطالعه. دگيرن ها قرار مي نخواهد آمد و در معرض خطر ابتال به انواع بيماري

 .گرفت منجاا بزنف لمد سساابر مقطع متوسطه اول شهر تاکستان  خترد زانموآنشدا ايتغذيه رفتارهاي

 و يرتجرب يررنف 57 وهررگ دو در فيدارتص رتبه صو کهدختر  زموآنشدا 171 روي بر تجربينيمه  مطالعه اين :روش کار

 ساعته 24 بسامد و بزنف لمد سساابر  هشد تنظيم روا و پاياپرسشنامه  اطالعات، دآوريگر ارزبا. دش مانجا ،دگرفتن اررق لرکنت

 شيزموآ جلسه 7 در يرشزموآ هرخلامد. دورب( آموزشيه رخلامد از پس ماه 3 و اجراي برنامه آموزشي از دو هفته قبل) راکخو

 منجاو بر اساس نيازسنجي اوليه ا اي و به صورت سخنراني، بحث گروهي و با ارائه لوح فشرده و کتابچه آموزشي دقيقه 61-47

 .شد تحليل و تجزيه توصيفي تحليلي ريارمآ يارهنموآز با 21نسخه  SPSS ارفزم انر توسط تطالعاا و گرفت

به  3/12±1/7از )، نگرش (7/11 ±1/3به  6/4±3/2از )گاهي آ راتنم ميانگين که داد ننشا هشوپژ هاي يافته :ها يافته

از )و عوامل قادرکننده ( 4/2±1/2به  7/4±1/2از )و قصد ( 2/12±1/4به  6/11±1/4از)انتزاعي ، هنجارهاي (2/5±4/32

 . (P<17/1)بهبود يافت  اداريمعن به طور شيزموآ خلهامد از بعد تجربي وهگر در( 47/52±72/12به  43/11±17/55

 لمد سساابر دوران بلوغ دانش آموزان دختر در  تغذيه زشموآ برنامه حياطر پژوهش حاضر هاي يافته سساابر :گيري نتيجه

 . خواهد شد اي منجر به بهبود عوامل روانشناختي و اجتماعي و محيطي تاثيرگذار بر رفتارهاي تغذيه بزنف

 ، نگرشمدل بزنف ،آموزش سالمت ،بهداشت جنسي ،تغذيه ،بلوغ :کليديکلمات 
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1103-ECRH 

هنجارهاي انتزاعی، قصد و خودکارآمدي مادران در ارتباط با  اثربخشی آموزش تئوري محور بر آگاهی، نگرش،

 کاربرد تئوري رفتار برنامه ريزي شده: بهداشت بلوغ نوجوانان دختر

 7، هادي مرشدي4، اصغر کاربرد3، بنفشه محمدي زيدي2، امير پاکپور حاجي آقا*1عيسي محمدي زيدي

علوم  گروه بهداشت عمومي، دانشکده بهداشت، دانشگاهدکتراي تخصصي آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت، استاديار  -1

 easamohammadizeidi@gmail.com  پزشکي قزوين، قزوين، ايران،

دکتراي تخصصي آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت، استاديار گروه بهداشت عمومي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم  -2

 پزشکي قزوين، قزوين، ايران

 اسالمي، تنکابن، مازندران، ايرانکارشناس ارشد مامايي، مربي و عضو هيات علمي گروه پرستاري مامايي، دانشگاه آزاد  -3

لوم پزشکي کارشناس ارشد اپيدميولوژي، مربي و عضو هيات علمي گروه اتاق عمل، دانشکده پيراپزشکي، دانشگاه ع -4

 قزوين، قزوين، ايران

لوم پزشکي نشجوي دکتراي آموزش سالمت، عضو هيات علمي گروه بهداشت عمومي، دانشکده بهداشت، دانشگاه عدا -7

 قزوين، قزوين، ايران

 

تجارب . گيرند هاي پرخطر، مرگ و ميرها، عادات و رفتارهاي ناسالم از زمان بلوغ نشات مي هاي ناموفق، حاملگي ازدواج: مقدمه

ها براي انتقال اين  فباي زندگي براي دختران سالمت آنها را به خطر مي اندازد و بهترين گزينهدهند که ندانستن ال نشان مي

اثربخشي آموزش بر عوامل رواني اجتماعي مادران در ارتباط با بهداشت بلوغ هدف مطالعه حاضر، تعيين . آموزه ها مادران هستند

 . نوجوانان دختر بود

نفري که با روش  77نفر از مادران دانش آموزان مقطع متوسطه اول در دو گروه  111اين مطالعه تجربي بر روي  :روش کار

نفري و به طريق سخنراني،  11هاي اي و در قالب گروه دقيقه 61جلسه  4ها در قالب  آموزش. تصادفي انتخاب شدند، انجام گرديد

ميزان تغيير در متغيرهاي پژوهش قبل و يک ماه بعد از . وح فشرده و بوکلت بودپرسش و پاسخ و ارايه مطالب آموزشي در قالب ل

و با ازمونهاي  12ويرايش  SPSSها توسط نرم افزار  داده. بخشي مقايسه شدند 6سوالي  72طريق پرسشنامه محقق ساخته 

 . آماري ارزيابي شد

در گروه تجربي بود  نتزاعي، قصد، خودکارآمدي بعد از آموزش، نگرش، هنجارهاي انتايج جاکي از افزايش نمره آگاهي: ها يافته

(17/1>P .) نفر  22و  36، 41، 36، 32در گروه تجربي از نظر آگاهي، نگرش، هنجارهاي انتزاعي، قصد و خودکارامدي به ترتيب

  (.P<111/1)در وضعيت خوب قرار داشتند 

ريزي شده قادر است عوامل تاثيرگذار بر  هاي تئوري رفتار برنامه ر سازهمداخله آموزشي از طريق مادران و با تکيه ب: گيري نتيجه

 . ها را بعنوان يک کانال تاثيرگذار بر اين سالمت اين قشر حساس به خوبي ارتقاء بدهد سالمت دوران بلوغ در والدين دختر بچه

  جسمي ، سالمتتغيير رفتار ،آموزش ،ريزي شده تئوري رفتار برنامه ،بلوغ: کليديکلمات 
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1104-ECRH 

اثربخشی مصاحبه انگيزشی بر اصالح توقعات غيرمنطقی، بلوغ عاطفی و ميزان رضايت از زندگی زناشويی در زنان 

 مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی

 7، هادي مرشدي4، اصغر کاربرد3، بنفشه محمدي زيدي2، امير پاکپور حاجي آقا*1عيسي محمدي زيدي

لوم آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت، استاديار گروه بهداشت عمومي، دانشکده بهداشت، دانشگاه عدکتراي تخصصي  -1

 easamohammadizeidi@gmail.comپزشکي قزوين، قزوين، ايران، 

مومي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم دکتراي تخصصي آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت، استاديار گروه بهداشت ع -2

 پزشکي قزوين، قزوين، ايران

 اسالمي، تنکابن، مازندران، ايرانکارشناس ارشد مامايي، مربي و عضو هيات علمي گروه پرستاري مامايي، دانشگاه آزاد  -3

لوم پزشکي ه عکارشناس ارشد اپيدميولوژي، مربي و عضو هيات علمي گروه اتاق عمل، دانشکده پيراپزشکي، دانشگا -4

 قزوين، قزوين، ايران

لوم پزشکي دانشجوي دکتراي آموزش سالمت، عضو هيات علمي گروه بهداشت عمومي، دانشکده بهداشت، دانشگاه ع -7

 قزوين، قزوين، ايران

 

اعتقاد بر اين است که مهمترين مشکل زندگي زناشويي سوء تفاهم است و يکي از راهبردهاي اثربخش و اصولي براي : مقدمه

هدف مطالعه حاضر، تعيين اثربخشي مصاحبه انگيزشي در اصالح توقعات . بهبود روابط زناشويي مصاحبه انگيزشي است

ر زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر قزوين در سال غيرمنطقي، بلوغ عاطفي و ميزان رضايت از زندگي زناشويي د

 . بود 1322

به طور  قزوينشهر  مراکز بهداشتي درماني شهريمراجعه کننده به  زن 51ر يک مطالعه نيمه تجربي، تعداد د :روش کار

نفري به همراه  5 الب گروه هايدقيقه در ق 61جلسه مصاحبه انگيزشي به مدت  4مداخله شامل . وارد مطالعه شدندتصادفي 

اي متشکل  نامه ماه بعد از مصاحبه با استفاده از پرسش 2ها در دو مقطع زماني قبل و  داده. پيگيري تلفني براي گروه تجربي بود

 ردآوري، پرسشنامه نگرش نسبت به ازدواج، پرسشنامه بلوغ عاطفي و پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ گاز سواالت دموگرافيک

 .اناليز شدند آزمونهاي آماريو  21نسخه SPSS افزار ها با استفاده از نرم در نهايت داده. شد

از )نتايج مطالعه نشان دهنده بهبود معنادار متغيرهاي مورد پژوهش يعني نگرش نسبت به ازدواج و انتظارات غيرواقعي : ها يافته

به  7/111±3/11از )و رضايت از زندگي زناشويي ( 7/21±4/7 به 44/21±2/7از )، بلوغ عاطفي (6/16±4/3به  6/7±17/24

 (. P<17/1)بعد از مداخله در گروه تجربي بود  (37/21±137

، هاي مطلوب است و هدف ايجاد تضاد انگيزشي بين رفتارهاي موجود درمانجو از مصاحبه انگيزشيهدف از آنجا که : گيري نتيجه

تواند مورد استفاده فراوان قرار  ويي و بهبود رضايت از زندگي در بين همسران ميلذا در حل معضالت و مشکالت زندگي زناش

 . بگيرد

 عاطفيبلوغ  ،رضايت از زندگي ،زندگي زناشويي ،مصاحبه انگيزشي: کليدي کلمات
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1104-ECRH 

در زنان  اثربخشی مصاحبه انگيزشی بر اصالح توقعات غيرمنطقی، بلوغ عاطفی و ميزان رضايت از زندگی زناشويی

 مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی

 *1عيسي محمدي زيدي

 easamohammadizeidi@gmail.com، مدير گروه بهداشت عمومي دانشگاه علوم پزشکي قزوين -1

 

اعتقاد بر اين است که مهمترين مشکل زندگي زناشويي سوء تفاهم است و يکي از راهبردهاي اثربخش و اصولي براي  :مقدمه

هدف مطالعه حاضر، تعيين اثربخشي مصاحبه انگيزشي در اصالح توقعات . بهبود روابط زناشويي مصاحبه انگيزشي است

در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر قزوين در سال غيرمنطقي، بلوغ عاطفي و ميزان رضايت از زندگي زناشويي 

 .بود 1322

زن مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهري شهر قزوين به طور  51در يک مطالعه نيمه تجربي، تعداد  :روش کار

نفري به همراه  5الب گروه هاي دقيقه در ق 61جلسه مصاحبه انگيزشي به مدت  4مداخله شامل . تصادفي وارد مطالعه شدند

اي متشکل  نامه ماه بعد از مصاحبه با استفاده از پرسش 2ها در دو مقطع زماني قبل و  داده .پيگيري تلفني براي گروه تجربي بود

 از سواالت دموگرافيک، پرسشنامه نگرش نسبت به ازدواج، پرسشنامه بلوغ عاطفي و پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ گردآوري

 .و آزمونهاي آماري اناليز شدند 21نسخه SPSS افزار ها با استفاده از نرم در نهايت داده. شد

از )نتايج مطالعه نشان دهنده بهبود معنادار متغيرهاي مورد پژوهش يعني نگرش نسبت به ازدواج و انتظارات غيرواقعي  :ها يافته

به  7/111±3/11از )و رضايت از زندگي زناشويي ( 7/21±4/7 به 44/21±2/7از )، بلوغ عاطفي (6/16±4/3به  6/7±17/24

 . (P>05/0)بعد از مداخله در گروه تجربي بود( 37/21±137

هاي مطلوب است،  از آنجا که هدف از مصاحبه انگيزشي ايجاد تضاد انگيزشي بين رفتارهاي موجود درمانجو و هدف :گيري نتيجه

تواند مورد استفاده فراوان قرار  يي و بهبود رضايت از زندگي در بين همسران ميلذا در حل معضالت و مشکالت زندگي زناشو

 .بگيرد

 بلوغ عاطفي ،رضايت از زندگي ،زندگي زناشويي ،مصاحبه انگيزشي :کلمات کليدي
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Introduction: The present study aimed to investigate the effect of education through the self-

directed learning on early symptoms of menopause.  

Methods: In this randomized clinical controlled trial, 124 eligible postmenopausal women 45-

59 years that had records in Valiasr participatory health center of Eslamshahr city in 1392, 

were allocated into two group with 62 participants in each group by block randomization 

method In self-directed learning was accessed three guide notebook, component of menopausal 

symptoms and ways of coping with the symptoms on a particular day during 3 consecutive. 

Early menopausal symptoms was evaluated by using the Greene scale (0-63) before the 

intervention and 4 weeks after the intervention that was completed by participants. Data 

analysis was performed by General linear model. 

Results: The mean overall score Greene 4 weeks after the end of the intervention in self-

directed learning group was significantly protective (mean difference -7/5, 95% confidence 

interval: -6/4 to -8/5) than the control group. 

Conclusion: Education by using of self- directed learning reduced the early symptoms of 

menopause. Thus this method as appropriate method for promoting women health and dealing 

with the annoying symptoms of menopause should be considered in health interventions.   

Keywords: training, self-directed learning, early symptoms of menopause 
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 بررسی سالمت زنان در دوران يائسگی و لزوم مشاوره با آنان

 3، دکتر محمد احمديان2شيما کاکا دين پرور، *1دکتر مريم زيادي لطف آبادي

  ,Ziadim1@mums.ac.ir، معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهدگروه  سالمت سالمندان و ميانساالن  -1

 کارشناس سالمت سالمندان معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد -2

 سالمت جمعيت خانواده تغذيه و مدارس معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد واحد -3

 

کنند  يکي از مراحل طبيعي و مهم زندگي زنان است و زنان حدود يک سوم عمر خود را در اين دوره سپري مي يائسگي : مقدمه

آگاهي از وضعيت سالمت زنان و بيماري هاي شايع در اين دوران کمک مي کند که مشاوران بتوانند با آمادگي بيشتري در . 

  . خصوص نيازها و مشکالت زنان آموزش ها و مشاوره هاي الزم را ارائه دهند

 1322نشگاه علوم پزشکي مشهد  در سال ساله و باالتر  تحت پوشش دا 61اين مطالعه به صورت  مقطعي در زنان  :روش کار

 . زن  با مراجعه به مراکز بهداشتي درماني از طريق تکميل چک ليست مراقبت دوره اي غربالگري شدند 1126انجام شد و 

% 11. الغر بودند% 15زنان بررسي شده  عامل خطر چاقي داشتند و % 21. زن غربالگري  شدند 1126در اين بررسي  :يافته ها

اختالل  %14، اختالل افسردگي% 2در معاينات انجام شده  . ورزش نامستمر را گزارش کردند% 24مصرف دخانيات داشته و  آنان

آنان نيز % 3. در معرض ابتال به بي اختياري ادراري دائمي تشخيص داده شدند% 13 در معرض ابتال به استئوپروز و %11خواب، 

 .  يائسگي زودرس گزارش کردند

همانطور که . پي برداولويتهاي مشاوره و آموزش در سالمت دوران يائسگي  با تحليل نتايج اين مطالعه مي توان به :رينتيجه گي

ايجاب مي کند که يک طرح  آنانوضعيت لذا  .به گونه اي جدي با مشکل همراه است زنانکيفيت زندگي مشاهده مي شود 

 . ين شوديجامع و ملي براي بهبود سالمت زنان تب

 يائسگي، مشاوره، سالمت زنان: کليدي کلمات
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Background: Using human papillomavirus (HPV) testing in addition to a Pap test (co-testing) 

is preferable to using a Pap test alone for women ages 30 – 65 years. The recommendation for 

co-testing is based on evidence showing that adding an HPV test to cytology increases 

detection of cervical precancer and reduces the rate of invasive cervical cancer, compared to 

using a Pap test alone.  

Methods: In the present review, studies were recruited by searching English databases 

including; Medline database (2000-2014). Articles were searched using the combination of the 

terms “HPV screening” and “co-testing”. In addition, the bibliographies of selected references 

were utilized as appropriate. 

Results: The current screening guidelines recommend that; 

1. Cervical cancer screening should begin at age 21 years.   

2. Pap cytology screening is recommended every 3 years for women between the ages of 

21-29 years. 

3. For women aged 30-65 years, co-testing with cervical cytology screening and HPV 

testing is preferred and should be performed every 5 years.  

4. For women aged 30-65 years, screening with cytology alone every 3 years is 

acceptable.  

5. Both liquid-based and conventional methods of Pap cytology are acceptable for 

screening. 

Conclusion: Although Pap smear alone is an efficient test, co-testing is preferred and 

recommended for cervical cancer diagnosis in the countries equipped with the HPV genotyping 

technology. 

Keywords: HPV screening, co-testing, cervical cancer 
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 نخاعیتاثير کپسول زنجبيل بر تهوع و استفراغ حين و بعد از عمل سزارين تحت بی حسی 

 *1محبوبه عمويي رکن آباد

 kh.m.amouie@gmail.com، دانشگاه علوم پزشکي قم -1

 

ميليون عمل جراحي انجام مي شود و يکي از شايعترين اعمال جراحي در سراسر دنيا سزارين مي  23ساالنه بيش از  :مقدمه

از مشکالت  استفراغ حين وبعد از سزارين،تهوع و .بي حسي نخاعي شيوه اي متداول جهت بيهوشي در سزارين مي باشد.باشد

متوکلوپراميد متداول ترين دارو در جلوگيري و درمان تهوع و استفراغ مي باشد ،که احتمال بروز .شايع اين عمل به شمار مي رود

 .گياه درماني از زمانهاي قديم در تمدن باستاني رايج بوده است. عوارض اکستراپيراميدال در آن بيشتر است

هدف تاثير کپسول زنجبيل بر تهوع و استفراغ حين و بعد از عمل  پژوهش حاضر يک کارآزمايي باليني دو سوکور با :کارروش 

اين  در .مي باشد 1315سزارين تحت بي حسي نخاعي در زنان باردار مراجعه کننده به بيمارستان رازي شهر اهواز در سال 

لگي به روش سزارين انتخابي تحت بي حسي نخاعي که واجد شرايط انتخاب زن باردارمراجعه کننده جهت ختم حام 51 پژوهش

بيماران حين عمل و در .بودند وارد مطالعه وبه صورت تصادفي داروهاي کد گذاري شده را يکساعت قبل از عمل مصرف کردند

 .ند،بعد از عمل از نظر شدت و وقوع تهوع و استفراغ مورد بررسي قرار گرفت 6،4،2،1، 7/1 ساعات

نتايج تفاوت آماري معني داري را در شدت تهوع و استفراغ حين عمل  .انجام شد SPSS آناليز داده ها با نرم افزار :يافته ها

نياز به داروي ضد تهوع و  بعد از عمل و( =146/1P) شدت استفراغ ، و( =1111/1P)، شدت تهوع (=1P /1111) سزارين

 .از عمل سزارين نشان داد( =113/1P) ، و بعد(=1P /1111)استفراغ حين 

 .زنجبيل در کاهش تهوع و استفراغ حين و بعد از عمل سزارين تحت بي حسي نخاعي موثر است :نتيجه گيري

 استفراغ، زنجبيل تهوع، سزارين، بي حسي نخاعي، :کلمات کليدي
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 9811در شهر يزد در سال  بررسی آگاهی و عملکرد مردان در خصوص عاليم سندرم قبل از قاعدگی

 4، سکينه گرايلو3نجمه جمعه پور کاريزکي، *2، زهره کريميان کاکلکي1محمد علي مروتي شريف آباد

 دانشيار گروه مبارزه با بيماريها، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد -1

، بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزدکارشناس ارشد آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات  -2
zohrehkarimian68@yahoo.com 

 دانشجوي کارشناس ارشد باکتري شناسي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد -3

 شتي درماني شهيد صدوقي يزدکارشناس ارشد آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهدا -4

 

مردان اطالعات کمي در مورد شامل عاليم فيزيکي و رواني است که قبل از قاعدگي رخ مي دهد، از قاعدگي  قبلسندرم  :مقدمه

، لذا اين مطالعه با هدف تعيين آگاهي و عملکرد مردان درخصوص تاثير اين سندرم بر زنان دارند و نمي دانند چطور رفتار کنند

 .عاليم سندرم قبل از قاعدگي در شهر يزد انجام گرفت

زوج جوان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي در ماني شهر يزد که به طور تصادفي و  241توصيفي بر روي اين مطالعه : روش کار

عملکرد مردان  ابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته براي سنجش ميزان آگاهي و .داوطلبانه انتخاب شدند، انجام شد

 .تاييد شد(  α=1/ 51)آلفاي کرونباخ  روش اعتبار محتوا و پاپايي از آزمون روايي آن با . درخصوص سندرم قبل از قاعدگي بود

تجزيه و تحليل  ضريب هم بستگي وآزمونهاي آماري  و با استفاده ازSPSS 18  اطالعات جمع آوري شده توسط نرم افزار آماري

 .شد

از ماکزيمم  11/23±2/7ميانگين نمره عملکرد مردان  و 41از ماکزيمم نمره  71/26±4/5ميانگين نمره آگاهي مردان  :يافته ها

کمترين پاسخ صحيح به آگاهي از . (=111/1P) رابطه معني دار وجود داشت مردان بين نمره آگاهي و عملکرد .بود 32نمره 

تماس با همسر و "گزينه  اشتها و کاهش وزن و کمترين عملکرد مربوط بهبه ترتيب به تمايالت خودکشي، افزايش عاليم 

 .اختصاص داشت "يادآوري خوردن ميان وعده

 مثلبراي دستيابي به آگاهي و تغيير رفتار، بر کيفيت آموزش هاي الزم در خصوص نشانه هاي قبل از قاعدگي  :نتيجه گيري

 .کار کاهش وزن و توجه و يادآوري ميان وعده به همسران تاکيد گرددتمايالت خودکشي، افزايش اشتها و ولع غذايي، راه

 سندرم قبل از قاعدگي، مردان، آگاهي، عملکرد :کليدي کلمات
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 مقايسه وضعيت بهزيستی ذهنی و سازگاري زناشويی زنان نابارور و بارور

 3، سامره اسدي2زهرا کرمي، *1حميده محدثي

 hmohaddesi.han@gmail.comمايي دانشگاه علوم پزشکي اروميه، ما عضو هيات علمي گروه -1

 دانشجوي کارشناس روان شناسي دانشگاه پيام نور تالش -2

 دانشجوي دکتراي روانشناسي دانشگاه اروميه -3

 

از  هدف .همراه استزنان در زا با مشکالت روانشناختي متعددي به خصوص  اي استرس مشکل ناباروري به عنوان حادثه :مقدمه

 .بودزناشويي در زنان نابارور و بارور  سازگاريو  ذهني بهزيستي  تفاوتپژوهش حاضر، تعيين 

طور تصادفي از بين زن نابارور، به 11اي بود که مبتني بر هدف پژوهشي، تعداد مقايسه -ژوهش حاضر از نوع عليپ :کار روش

و  زن بارور مورد مقايسه قرار گرفتند 11مراجعه کرده بودند، انتخاب و با  رشتشهر  ناباروري مهردرمان  کلينيککساني که به 

، مقياس رضايت از زندگي (1211)عاطفه مثبت و منفي واتسون و همکاران پرسشنامه مقياس  سهاطالعات از طريق  مقياسهاي

از روش تحليل  با استفاده ها داده. درا تکميل نمودن و پرسشنامه سازگاري زناشويي الک واالس( 1221)زماني پاوت و همکاران 

 .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت مستقل Tو آزمون  واريانس چندمتغيره

نتايج پژوهش نشان داد که بهزيستي ذهني دو گروه در ابعاد عاطفه مثبت و رضايت از زندگي  تفاوت معنادار وجود  :يافته ها

تفاوت .  ثبت و رضايت از زندگي داراي نمره ميانگين کمتر از گروه بارور بودو زنان نابارور در مقياس عاطفه م(.P<0/01)دارد 

 (.P>0/01)گروه ها از نظر عاطفه منفي و ميزان سازگاري زناشويي معنادار نبود 

نتايج پژوهش حاضر حاکي از پايين بودن وضعيت بهزيستي ذهني در مولفه هاي عاطفه مثبت و رضايت از زندگي  :نتيجه گيري

 .  نابارور  است، و توجه به سالمت و نيازهاي رواني افراد نابارور، مي تواند در زمينه موفقيت درمان ناباروري موثر واقع شود زنان

 رضايت از زندگي، عاطفه مثبت، عاطفه منفي، سازگاري، باروري: کليدي کلمات
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2- PHD of Science of management, Department of Epidemiology and Reproductive 

Health at Reproductive Epidemiology Research Center, Royan Institute for 

Reproductive Biomedicine, ACECR, Tehran, Iran     

3- Bachelor of Midwifery, Department of Reproductive Imaging at Reproductive 

Biomedicine Research Center, Royan Institute for Reproductive Biomedicine, ACECR, 

Tehran, Iran 

 

Background: The aim of this article was to describe the application of diagnostic sonography 

in the evaluation of infertility and the instruction of which for midwives.  

Methods: A narrative review was performed within articles published at PubMed, Elsevier, 

SID and original text books to reach the aim. 

Results: Infertility is a medical condition, but it affects all aspects of life! Thus, most of 

infertile couples seek to treat this bothering condition by means of medical therapy or new 

assisted reproduction techniques (ARTs). The information-giving and counseling of the 

infertile patients usually takes place in the infertility centers. The first step of infertility 

treatment counseling is to recognize the infertility causes to choose the best method of 

treatment. Diagnostic sonography in fact, is the first imaging modality in the investigation of 

the female infertility which provides information for detecting and characterizing possible 

factors of infertility such as: endometrial polyp, poly cystic ovary syndrome(PCOS), congenital 

uterine malformations, endometriosis, etc. Therefore, every midwife needs to learn about the 

application of which and how to provide treatment advices and counseling prior to treatment 

cycles by means of sonography reports. With respect to the importance of infertility workup 

before using ARTs, we introduced an instruction for sonographic evaluation of female 

infertility and choosing treatment methods that every midwife working at infertility treatment 

centers needs to know. 

Conclusion: Sonography has a key role in correct diagnosis of infertility causes and helps 

midwives and obstetricians to make treatment choices and to provide proper counseling for 

patiens.  

Key words: infertility, assisted reproduction techniques, counseling, sonography 
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 وبارداري زنان سالمت راستاي در اموزشی چالشهاوموانع وبررسی مشاوره

 2حسيني شکوفه دکتر ،*1ممرابادي زاده حسين فاطمه

 ،مشهد پزشکي علوم نژاد، دانشگاه هاشمي شهيد بيمارستان مامايي کارشناس -1

 Hosseinzadehmf1@mums.ac.ir 

 مشهد پزشکي علوم نژاد، دانشگاه هاشمي شهيد بيمارستان زنان متخصص. -2

 

 زيرا است بوده حال تا گذشته از دنيا جوامع توجه مورد و جدي هاي برنامه از باروري وسالمت زنان حوزه در مشاوره :مقدمه

 همين بر کشورها توسعه ميزان و باشد مي وميرمادران مرگ وکاهش زنان سالمت سطح ارتقاء المللي بين مهم شاخصهاي از يکي

 موانع رفع درجهت تا داشته برآن را کثيري گروهي که است بوده روبرو وچالشهايي موانع با هميشه لکن. ميشود سنجيده اساس

 . نمايند تالش

 و بهداشتي مراکز پرسنل و باردار مادران ،ماماها از اي جامعه با گفتگو دنباله ب و توصيفي -مروري  تحقيق يک در: کار روش

 -2  منطقه ورسوم اداب -1: است شده اشاره زير موارد به زنان اموزش و مشاوره روي پيش موانع با رابطه در زنان پزشکان

 اب)  محيطي شرايط-4 باشند ديده را الزم اموزش خود که  دهنده مشاور انساني نيروي کمبود -3  ومشاوره آموزشي امکانات

 وموانع  کافي بودجه  نداشتن -6  عمومي درک قابل وکتابهاي وبروشور جزوات نبودن دسترس در-7 .(و فيزيکي وفضاي وهوا

 بانوان ورزش و تغذيه و حاملگي قبل مشاوره)  اجتماعي سالم تبليغات ونداشتن ها رسانه تعامل عدم -5 سازمانها اقتصادي

  مراکز نداشتن -11 زنان رواني روحي حمايت عدم-11 مادران اقتصادي وضعيت -2 مادران سواد سطح ميزان -1 ...(باردار

 ديد ونداشتن عالقه عدم -12 مهاجر وپدران پدر بدون فرزندان يا خواسته نا حاملگي موارد در مادران از وقضايي حقوقي حمايت

 پيگيري و ارزشيابي جهت در نوين فناوري و الزم امکانات عدم -17 بارداري از قبل ومشاوره واموزش حاملگي به نسبت مثبت

 کشور سطح در مشاوره موارد

 شود تالش کشور سطح در قبلي اقدامات بر عالوه که است الزم فوق موارد از گيري نتيجه و نظريات وريآ جمع با :گيري نتيجه

 بخشي بين تعامل و اي رسانه گسترده وتبليغات نوين فناوري از واستفاده پيگيري وبا ومنسجم تر دقيق ريزي برنامه با که

 .گردد موزشيآ و اي مشاوره موانع رفع در سعي درمان و بهداشت ووزارت دانشگاهي مراکز و سازمانها

 بارداري، زنان سالمت، چالشها، مشاوره :کلمات کليدي

 

 

 

 

  

mailto:Hosseinzadehmf1@mums.ac.ir


 ، دااگشنه علوم زپشکي مشهد7121آبان ماه  91-92، باروري همايش کشوري آموزش و مشاوره رد سالمت  



 

1116-ECRH 

 در کاهش حاملگی هاي پر خطر وموارد اموزشی نقش مشاوره

 *1فاطمه حسين زاده ممرابادي

 Hosseinzadehmf1@mums.ac.ir، کارشناس مامايي بيمارستان هاشمي نژاد، دانشگاه علوم پزشکي مشهد -1

 

توجه شده برنامه ريزي در جهت کاهش آن يکي از مواردي است که در سراسر دنيا به ان  شناسايي مادران پرخطر و :مقدمه

است از انجا که سالمت جامعه ارتباط مستقيم با سالمت مادران دارد جلوگيري از موارد خطر زا براي مادران از طريق اموزش 

مرگ مادران يک شاخص بين المللي در توسعه جوامع ميباشد کاهش . ومشاوره نقش  بسزايي در کاهش بارداري پر خطر دارد

 .درصد درصدهزار تولد زنده برسد17لد زنده در پايان برنامه پنجم توسعه بايد به درصد مرگ مادردرهرصد هزار تو22

هاي پيش از بارداري، کاهش  افزايش مشاوره و بهداشتي زنان با بررسي پرونده 1322در سال در يک مطالعه مروري  :روش کار

مادر براي حامله شدن  امادگي پدر و -1: لرا ما شاهد بوده ايم اموزش ها شام هاي پرخطر و کاهش مرگ مادر موارد حاملگي

-6کافيين  ترک سيگار و -7سبزيجات  مصرف ميوه و -4خواب کافي  -3مصرف اسيد فوليک سه ماه قبل از حاملگي  -2مادر 

رفع -11پاپ اسمير  معاينه لگني و-11مشاوره ژنتيکي -2معاينه دندان -1داشتن ورزش کافي -5کنترل وزن و فشارخون 

 .اعضاء نزديک خانواده بوده است نهايتا اطالع به دوست و انجام ازمايشات روتين و -12رواني  حي ومشکالت رو

کنترلهاي طي بارداري در بررسي مشخص شد اگر چه ميزان ارجاع  با تشکيل پرونده مشاوره قبل حاملگي و :گيري نتيجه

ه است که بيشترين ميزان مراجعه به علت افزايش درصدي داشت 31مادران به مراکز درماني وسطوح باالتر افزايش حدود 

تاخير زايمان بوده اما با مراقبتهاي به موقع از ميزان عواقب حاملگي  کاهش حرکات جنين و، افزايش وزن ناگهاني، فشارخون

 وکنترل دقيق مادران  پرخطر کاسته شده است بنابراين تشکيل پرونده مشاوره قبل حاملگي و اموزش موارد فوق به مادران و

 .در کاهش ميزان حاملگي پر خطر نقش اساسي دارد ارجاع به موقع

 حاملگي پرخطر، مشاوره :کلمات کليدي
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1117-ECRH 

بررسی تأثير مشارکت همسران در مراقبت هاي دوران بارداري بر سالمت روان زنان باردار مراجعه کننده به مراکز 

 9811اروميه در سال بهداشتی درمانی شهرستان 

 4حميدرضا خلخالي، 3مولود رادفر، 2همت خدايي، *1سهيال ربيعي پور

 soheila80@yahoo.com، اروميهدانشگاه علوم پزشکي  معاونت پژوهشي دانشکده پرستاري و مامايي -1

 اروميهدانشگاه علوم پزشکي  دانشکده پرستاري و مامايي دانشجو -2

 اروميهدانشگاه علوم پزشکي  ماماييدانشکده پرستاري و  استاديار -3

 اروميهدانشگاه علوم پزشکي  معاونت آموزشي و پژوهشي دانشکده بهداشت -4

 

پيشنهاد سازمان بهداشت جهاني به همه کشورها انجام تحقيقات و تعيين خال ئها در رابطه با مشارکت مردان در زمينه  :مقدمه

اين مطالعه تجربي با هدف تعيين تأثير مشارکت همسران  .بهداشت باروري و ازجمله مراقبت هاي مربوط به دوران بارداري است

 .روان زنان باردار انجام شددر مراقبت هاي دوران بارداري بر سالمت 

و پس از همسان سازي نمونه ها به صورت تصادفي، به دو . نمونه گيري در اين مطالعه به روش هدفمند صورت گرفت :روش کار

برگزاري دو جلسه با زنان باردار به همراه همسرانشان و  -سپس ازطريق روال پيش آزمون. گروه کنترل و مداخله تقسيم شد

پس  -مراقبت هاي معمول دوران بارداري -پس آزمون در گروه مداخله و روال پيش آزمون -ي در بين جلساتپيگيري تلفن

 .زوج در مطالعه شرکت داشتند 66زن باردار به همراه همسرانشان مجموعا  33در هر گروه . آزمون در گروه کنترل بررسي شد

و در  17/22، 17/27ران و همسرانشان به ترتيب در گروه آزمايش برابر نتايج اين مطالعه نشان داد که ميانگين سن ماد :يافته ها

آزمون سالمت رواني، اختالل  آزمون، ميزان نمرات پس پس از تعديل نمرات پيش. سال است  21/29، 12/24گروه کنترل برابر 

 .داري بود عنيجسماني، اضطراب، عملکرد اجتماعي و افسردگي در گروه کنترل و گروه آزمايش داراي تفاوت م

همانطوريکه نتايج اين مطالعه نشان داد مشارکت همسران در مراقبت هاي دوران بارداري درسالمت روان، اختالل  :نتيجه گيري

الزم است سياست گذاران امر سالمت مادران به امر مشاوره و مشارکت . جسماني زنان باردار، اظطراب و افسردگي آنها تاثير دارد

 .ان باردار در مراقبت هاي دوران بارداري توجه کافي را مبذول نماينددادن همسران زن

 بارداري دوران هاي مراقبت روان، سالمت همسران، مشارکت :کلمات کليدي
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 مشاوره تغذيه قبل و حين بارداري و تاثير آن بر پيامدهاي مرتبط با سالمت مادر و جنين

 *1ناديا رضايي

 reza102004@yahoo.com، دانشجوي دکتري -1

 

الگوي تغديه اي او قبل از بارداري سالمت مادر و نوزاد هر دو متاثر  "تغذيه مناسب والدين بويژه تغذيه ي مادر و احتماال :مقدمه

وزن . رژيم غذايي مناسب يا سبک زندگي سالم مي تواند خطر نتايج بد بارداري و نقصهاي هنگام تولد را کاهش دهد. مي سازد

جنين در حال تکامل . سب قبل از بارداري شانس بارداري را افزايش مي دهد و نتايج بارداري و شيردهي را بهبود مي بخشدمنا

ذخاير کافي مادرقبل از بارداري و دريافت مناسب ويتامينها و مواد . بطور مطلق وابسته به انتقال مواد مغذي از مادر مي باشد

ريزمغذيها . اي مادرزادي با منشائ تغذيه اي و نقص لوله عصبي جنين را کاهش ميدهدمعدني حين بارداري خطر ناهنجاريه

در تکامل سيستم  3اسيدهاي چرب امگا . نقش مهمي در اسپرماتوژنز، تحرک اسپرم و واکنشهاي آکروزومي در مردان دارند

ممکن است از   vitDذيها از جمله زياد هر يک از والدين و کمبود ريزمغ BMI.عصبي مرکزي و شبکيه ي جنين نقش دارند

چاقي قبل از بارداري ممکن است . چربي خيلي کم بدن مادر منجر به آمنوره و عدم تخمک گذاري ميشود. داليل ناباروري باشد

، با افزايش خطر ماکروزومي، اسپينابيفيدا، امفالوسل، ناهنجاريهاي متعدد از جمله ناهنجاريهاي قلبي در نوزاد و پرفشاري خون

در اين مقاله اهميت ارتقاي آگاهي والدين از طريق مشاوره قبل و حين بارداري . ديابت بارداري و زايمان زودرس مادر همراه باشد

و پيامدهاي مرتبط با سالمتي در زمينه نقش تغذيه والدين در تشکيل جنين سالم، پيامدهاي محدوديت انرژي و درشت مغذيها 

 .شود اي در چندقلوزايي و نيازهاي تغذيه اي مادران نوجوان تشريح مي و ريزمغذيها، نيازهاي تغذيه

  ، بارداريمشاوره تغذيه، نيازهاي تغذيه اي، ريزمغذيها :کلمات کليدي
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 درمانی شهر ياسوج -بررسی ميزان رضايت مادران باردار از نحوه مشاوره دوران بارداري در مراکز بهداشتی

 2مبارکي اسيه، *1ه محموديفاطم

 mobarakiasea@yahoo.com، دانشگاه علوم پزشکي ياسوج -1

 دانشگاه علوم پزشکي ياسوج -2

 

مشاوره و آموزش به مددجو قلب برنامه هاي بهداشتي قرار دارد ولي متاسفانه در اغلب کشورهاي در حال توسعه اين  :مقدمه

اينکه  دوران بارداري نقش مهمي در سالمت خانواده و توجه به  مقوله بدون توجه به نياز هاي مددجويان صورت مي پذيرد با

به ازاي  111ميزان مرگ و مير مادران به کمتر از  2121سال هدف سازمان جهاني بهداشت اين است که تا .جامعه ايفا مي کند

ترسي به مجموعه دس جنين و نوزاد، يکي از اقدامات اصلي براي کاهش مرگ مادر، .صد هزار تولد زنده در تمام کشور ها برسد

خدمات مستمر و داراي کيفيت مطلوب شامل مشاوره و مراقبت هاي دوران بارداري و انجام اقدامات ضروري در فوريت ها مي 

لذا پژوهش حاضر با هدف بررسي ميزان رضايت مادران از نحوه مشاوره دوران بارداري در مراکز بهداشتي درماني انجام . باشد

 .گرفت

زن باردار مراجعه کننده به مرکز بهداشت مورد  271مطالعه توصيفي تحليلي از نوع مقطعي بوده که تعداد اين  :روش کار

اطالعات با استفاده از پرسشنامه پژوهشگر ساخته که بر اساس اهداف ويژه پژوهش تنظيم و جمع آوري  .بررسي قرار گرفتند

 . و آزمون هاي اماري تجزيه و تحليل گرديد SPSS 19ن داده هاي جمع آوري شده با استفاده از ازمو. گرديده است

درصد از  35.7. سال بودند 27-21و در محدوده سني ( درصد 62.2)در اين مطالعه بيشتر مادران پريمي گراويدا  :يافته ها

از ميان اهداف . درصد کمي راضي و بقيه ناراضي بودند 3.2درصد راضي و  72.1مادران از مشاوره دوران بارداري کامال راضي، 

درصد از انجام  61.5درصد از مراجعه کنندگان در حين مشاوره از گرفتن شهر حال،  52.1ويزه مورد بررسي قرار گرفتند 

درصد از عدم مشارکت همسر يا  27.6درصد از نحوه پيگيري راضي، و  12.1درصد از آموزش هاي داده شده، 17.3معاينات الزم ،

 71.6درصد از آموزش در زمينه آمادگي فيزيکي و رواني براي زايمان،  15همچنين . ه ناراضي بودنداعضاي خانواده در مشاور

 . درصد از عدم کاربرد وسايل کمک آموزشي ناراضي بودند 22.3درصد از آموزش هاي پيشگيري از بارداري و 

حيح و کامل در دوران بارداري بسيار حائز توجه و نظارت بيشتر بر انجام مشاوره ص با توجه به نتايج پژوهش، :نتيجه گيري

استفاده از وسايل کمک آموزشي در حين مشاوره و  از طريق دعوت به همکاري و مشارکت همسران و خانواده، .اهميت مي باشد

به همچنين آموزش جهت آمادگي فيزيکي رواني زايمان مي توان با افزايش رضايت مراجعه کنندگان و نيز افزايش مراجعه آنها 

 . مراکز بهداشتي درماني در جهت ارتقاي سالمت مادران و نوزادان قدم برداريم

 رضايت، مراقبت دوران بارداري مشاوره، :کلمات کليدي
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 9811بررسی کيفيت خدمات مراکز  مشاوره قبل ازازدواج شهرستان مشهد سه در سال 

 *1سکينه ضابطيان

 zabetians2@mums.ac.ir، مرکز بهداشت شماره سه شهرستان مشهد دانشگاه علوم پزشکي مشهد، -1

 

بنابراين ازدواج بعنوان سراغاز اين مهم  .نهاد خانواده يکي از نهادهاي مهم اجتماعي است که با ازدواج اغاز مي شود :مقدمه

 . لذا توجه به اموزشهاي قبل از ازدواج نيز اهميت ويژه اي دارد. اجتماعي اهميت بنيادين و پايه اي دارد

تحت پوشش مرکز بهداشت شماره سه مرکز مشاوره قبل از ازدواج دو  مقطعي وضعيت -توصيفي به روش مطالعهاين  :کار  روش

شامل  کهچک ليست استاندارد وزارت بهداشت مي باشد ابزار گردآوري اطالعات، . را مورد بررسي قرار داده است شهرستان مشهد

 .وتجزيه وتحليل داده ها توسط نرم افزار اکسل صورت گرفتجمع آوري .مي باشدبخش  پنجسؤال در  54

مي باشد و در بخش نيروي  %42.3مواد مصرفي با تجهيزات و کمترين امتياز چک ليست مربوط به  دادنشان  بررسي :يافته ها

که مهمترين علت عدم کسب امتياز مربوط به آموزش مربي در کارگاههاي مشاوره و پست سازماني مي  بود% 72انساني ميانگين 

مربي  از امتياز چک ليست را کسب نموده است که نياز به اموزش% 57در بخش مربوط به نحوه آموزش مربي، مربي مرد  .باشد

در بخش برون داد که نشان دهنده ميزان کسب آموزش هاي داده شده به زوجين مي باشد درصد امتياز اقايان  .را مي طلبد مرد

 .بوده است ٪1/53و خانمها  3/61٪

از  کالسهاي مشاوره قبلزن و مرد  و باز آموزي منظم مربيانهاي اين پژوهش نياز به آموزش  با توجه به يافته :نتيجه گيري

 .ديده شودآنها تدارک  نيازامکانات آموزشي مناسب با الزمست  زوجين نياز همچنين با توجه بهباشد،  مشهود ميازدواج 

 مربي زوجين،مشاوره قبل از ازدواج،  :کليدي کلمات
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مشاوره قبل ازازدواج بررسی اهميت مشاوره پيش ازبارداري درداوطلبين ازدواج  مراجعه کننده به مراکز 

 11شهرستان مشهد سه در سال 

مهين ، 6الهام احمدي، 7فريبا اسحاقي حصار، 4نجمه شايسته طباخ، 3دکتر براتعلي عرب نژاد، 2افسر اکبري ،*1سکينه ضابطيان

 5شوروزي

، خيابان اخوند خراساني، مرکز بهداشت شماره سه شهرستان مشهد دانشگاه علوم پزشکي مشهد، -1
zabetians2@mums.ac.ir 

 مرکز بهداشت شماره سه شهرستان مشهد دانشگاه علوم پزشکي مشهد، -2

 مرکز بهداشت شماره سه شهرستان مشهد دانشگاه علوم پزشکي مشهد، -3

 مرکز بهداشت شماره سه شهرستان مشهد دانشگاه علوم پزشکي مشهد، -4

 مشهدمرکز بهداشت شماره سه شهرستان  دانشگاه علوم پزشکي مشهد، -7

 مرکز بهداشت شماره سه شهرستان مشهد دانشگاه علوم پزشکي مشهد، -6

 مرکز بهداشت شماره سه شهرستان مشهد دانشگاه علوم پزشکي مشهد، -5
 

 

مي گردد،  بر بارداري از قبل به نوزادان و مادران در کننده ناتوان عوارض و ها بيماري از با توجه به اينکه دليل بسياري :مقدمه

بنابراين بهترين زمان معرفي . يماريها انجام مي گيردبدرمان به موقع   و شناسايي از اطمينان منظور به بارداري، از قبل مراقبت

سال و ازدواج فاميلي تاکيد  37و باالي  11، بنابراين در گروه  سني زير اين خدمت، هنگام مراجعه زوجين براي ازدواج است

 .يشتري استبرمشاوره پيش از بارداري حائز اهميت ب

باشد که در مراکز مشاوره قبل از ازدواج مرکز بهداشت شماره سه  اين بررسي يک مطالعه توصيفي مقطعي مي: کار  روش

ابزار گردآوري اطالعات، بر اساس فرم آماري مرکز مشاوره قبل ازازدواج و تجزيه و تحليل . شهرستان مشهد انجام شده است

 .استفاده از نرم افزار اکسل انجام شده استها ازآمار توصيفي و با  داده

 و( نسبت فاميلي دور ٪5/6 نسبت فاميلي نزديک و ٪2/2 ) داراي نسبت فاميلي ٪5/16هاي بررسي نشان داد که  يافته :يافته ها

سال  16 -21داراي سن % 33سال،  17از خانمها سن زير % 3/5) داوطلبين درگروههاي سني درمعرض خطرمي باشند ٪ 1/42

 . لذا تاکيد برانجام مشاوره پيش ازبارداري درداوطلبين ازدواج از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد( سال 37 سن باالي%7/2 و

حين  و قبل زمان در آينده والدين سالمتي از اطمينان بارداري، از قبل هاي مراقبت ازانجام با توجه به اينکه هدف :نتيجه گيري

کالسهاي مشاوره قبل از ازدواج و  بارداري جهت حساس کردن زوجين در برانجام مراقبت پيش از اهميت تاکيد است، بارداري

 . پيگيري انجام کامل مورد نظر مي باشد

 ازدواج، مشاوره پيش از بارداري، زوجين :کليدي لماتک
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 کانگرويی و مشارکت والدين در مراقبت از نوزادانمراقبت 

 *2، فاطمه محمودي1آسيه مبارکي

 ت علمي دانشگاه علوم پزشکي ياسوج، عضو هيئ -1

 fatemehmahmoodii66@yahoo.comرستاري ومامايي ياسوج، کارشناس ارشد اموزش مامايي دانشکده پ -2

 

مراقبت کانگرويي نوعي تماس . زا و با بحراني در خانواده همراه استمراقبت از نوزادان پره مچور در اکثراوقات استرس  :مقدمه

پوست با پوست بين نوزاد نارس و يکي ازوالدين است که در طي آن نوزاد بر روي سينه و شکم مادر بين پستان مار يا پدر به 

تنفس و ثبات دماي  ضربان قلب، قرار ميگيرد که موجب منظم شدن گونه اي که گوش بر روي سينه و مماس با قلب مادر يا پدر

مير نوزادان نارس کاهش مي يابد و باعث افزايش اعتماد بنفس  بدين ترتيب ميزان مرگ و .گردد بدن نوزاد و افزايش وزن او مي

 . والدين در مراقبت از نوزادان نارس و بهبودي سريع آنها مي شوند

اين مقاله مروري است و براساس جست و جوي کتابخانه اي و ژورنال هاي بين المللي چاپ شده در طي سال هاي  :روش کار

سپس  مطالب جمع اوري و . . . ايران مدکس و جهاد دانشگاهي و ،و مقاالت ارائه شده در سايت هاي پاپ مد اخير و تحقيقات

 . مورد بررسي قرارگرفته است

در نوزاداني . نوزادان نارس توانايي هماهنگي ضربان قلب و ريتم تنفسي را ندارند ات پژوهشگران نشان دادنتيجه مطالع :يافته ها

حال آنکه رشد مغز و ايجاد هماهنگي در يک نوزاد نارس  .دقيقه زمان مي برد 11که مراقبت کانگرويي مي شوند اين هماهنگي

رماي پستان دماي بدن نوزاد را تنظيم کرده و موجب برقراري خواب راحت مادران با استفاده از گ. هفته زمان نياز است 4طبيعي

تحقيقات ديگرنشان داده در طي مراقبت کانگرويي ضربان . و اشباع اکسيژن مناسب و نيز کاهش مصرف کالري در نوزاد مي شود

کاهش مي يابد و در صورت بروز آپنه  برابر 4عمق تنفس ها افزايش و شيوع اپنه . قلب نوزادان سريعتر به وضعيت پايدار مي رسد

انجام مراقبت هاي کانگرويي در يک محيط کم نور مي تواند گريه هاي او را کاهش و انتقال از . مدت زمان آن کاهش مي يابد

ستان انجام مراقبت هاي کانگرويي با افزايش وزن سريع و ترخيص زود هنگام از بيمار. بياموزد يک مرحله خواب به مرحله ديگر را

همچنين موجب افزايش اعتماد  .همچنين منافع مالي بيشتري را براي والدين و جامعه بدنبال دارد و کاهش هزينه هاي بستري و

 . بنفس برقراري روابط صميمانه و دلبستگي بيشتر بين والدين و نوزاد مي شود

بنابراين به  نوزاد و والدين به اثبات نرسانده اند،هيچ کدام از پژوهش هاي مورد بحث مضر بودن اين روش را براي  :نتيجه گيري

نظر مي رسد آموختن اصول انجام اين روش توسط ماماها و ديگر کارکنان بخش هاي مراقبت هاي ويژه نوزادان مي تواند راهي 

زايش اعتماد براي افزايش مشارکت والدين در نگهداري از نوزادان نارس و حتي نجات جان نوزادان باشد و همچنين باعث اف

 . بنفس و دلبستگي در انها شود

 مراقبت کانگرويي، نوزادان نارس :کلمات کليدي
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 بررسی تاثير روند مراقبتی کاهش استرس دوره درمان بر رضايتمندي زنان نابارور

 2محبوبه والياني، *1سارا عابديان

 ، واحد سمنان، سمنان، ايران کارشناس ارشد مامايي،گروه مامايي، دانشگاه آزاد اسالمي -1

abedian_sara@yahoo.com 

 دانشکده پرستاري مامايي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران کارشناس ارشد مامايي،گروه مامايي، -2

 

را در زن و مرد ايجاد مي  ناباروري اثرات روانشناختي زيادي بر روحيات زوجين نابارور دارد که استرس هاي شديدي :مقدمه

در همين راستا هدف از . رفع استرس بوده که باعث تعادل استرس مي شود تکنيک تن آرامي از جمله روش هاي موثر در. کند

 .سترس دوره درمان بر رضايتمندي زنان نابارور مي باشداين مطالعه، تعيين تاثير روند مراقبتي کاهش ا

افراد شرکت کننده در پژوهش بصورت تصادفي . اين پژوهش، يک پژوهش نيمه تجربي و کارآزمايي باليني انجام شد :روش کار

پرسشگري بوسيله . جلسه انجام شد 12تکنيک تن آرامي در گروه مداخله به مدت  در گروه مداخله يا کنترل قرار گرفتند

بعد از انجام تست . انجام شد( قبل از انجام تست بارداري) پرسشنامه استاندارد استرس ناباروري نيوتن قبل و بعد از مطالعه

جهت . بارداري پرسشنامه اي مبني بر رضايت از روند مراقبتي کاهش استرس دوره درمان توسط افراد دو گروه تکميل شد

 .و آزمون هاي آماري تي مستقل، کاي اسکور و من ويتني استفاده گرديد SPSSاز نرم افزار تجزيه و تحليل داده ها 

آزمون من ويتني نشان داد بين رضايت از روند مراقبتي کاهش استرس دوره درمان در دو گروه اختالف معني داري  :يافته ها

 .(P˂0.05) گروه کنترل بودوجود داشت و اين رضايتمندي در گروه مداخله بطور معناداري بيشتر از 

حتي ) استفاده از تکنيک تن آرامي به عنوان يک تکنيک کاهنده استرس بر رضايتمندي دوره درمان زنان نابارور :نتيجه گيري

تاثير مثبت دارد که اين موضوع مي تواند به کاهش ترک درمان در افراد گروه ( زناني که نتيجه تست بارداري آن ها منفي شده

 . با تست منفي بارداري بيانجامدمداخله 

 مندي، زنان نابارورکاهش استرس، رضايت :کلمات کليدي 
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 بررسی تاثير مشاوره بر رضايت جنسی زوجهاي مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی تنکابن

 4، اصغر کاربرد3، بنفشه محمدي زيدي2، امير پاکپور حاجي آقا*1عيسي محمدي زيدي

لوم دکتراي تخصصي آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت، استاديار گروه بهداشت عمومي، دانشکده بهداشت، دانشگاه ع -1

 mohamm_e@yahoo.comپزشکي قزوين، قزوين، ايران، 

انشکده بهداشت، دانشگاه علوم دکتراي تخصصي آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت، استاديار گروه بهداشت عمومي، د -2

 پزشکي قزوين، قزوين، ايران

 اسالمي، تنکابن، مازندران، ايرانکارشناس ارشد مامايي، مربي و عضو هيات علمي گروه پرستاري مامايي، دانشگاه آزاد  -3

پزشکي لوم کارشناس ارشد اپيدميولوژي، مربي و عضو هيات علمي گروه اتاق عمل، دانشکده پيراپزشکي، دانشگاه ع -4

 قزوين، قزوين، ايران

 

درصد زوجها در طول زندگي زناشويي  71يکي از مهمترين داليل طالق نيز مشکالت جنسي زوجين است به طوري که  :مقدمه

ها و آموزشهاي زناشويي را بر رضايت جنسي آنها  پژوهش کنوني بر آن است تا تاثير مشاوره. اند اختالل جنسي را تجربه کرده

 . بررسي کند

گيري  زوج جوان شهر تنکابن، در دو گروه کنترل و تجربي، که با روش نمونه 171اين مطالعه نيمه تجربي بر روي  :روش کار

روا و پايا  ISSها پرسشنامه دموگرافيک و پرسشنامه رضايت جنسي  ابزار گردآوري داده. تصادفي انتخاب شده بودند، انجام شد

دقيقه توسط کارشناس مامايي آشنا بر اصول مشاوره به زوجهاي  47توام زوجها به مدت جلسه مشاوره فردي با حضور  7. بود

ماه بعد از مشاوره با آزمونهاي آماري پارامتريک و ناپارامتريک آناليز  2هاي گردآوري شده قبل و  داده. گروه تجربي ارائه شد

 . شدند

نتايج تفاوت . سال بود 1/21 ±6/2و  3/24 ± 4/6به ترتيب  ميانگين سني زنان و مردان شرکت کننده در مطالعه :ها يافته

هاي پژوهش حکايت از بهبود  يافته. اي و دموگرافيک در دو گروه تجربي و کنترل نشان نداد معناداري را بين متغيرهاي زمينه

 (.P<113/1)معنادار وضعيت رضايت جنسي در زنان و مردان گروه تجربي پس از مشاوره دارد 

آموزش جنسي يا مشاوره زناشويي با . ها بود ها نشانگر کارآمدي مشاوره جنسي بر بهبود رضايت جنسي زوج يافته :ريگي نتيجه

افزايش آگاهي زوجها در زمينه تمايالت جنسي، بهبود نگرشها و تعديل ارزشهاي فرهنگي منجر به درمان اختالالت جنسي و 

 . گردد مي ارتقاي ارتباطات موثر جنسي و رضايت جنسي زوجها

 .ISSمشاوره، زناشويي، رضايت جنسي، اختالالت جنسي،  :کليديکلمات 
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اثربخشی مداخالت آموزشی بر آگاهی، نگرش و خودکارآمدي جنسی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی 

 شهر تنکابن

 4، اصغر کاربرد3، بنفشه محمدي زيدي2، امير پاکپور حاجي آقا*1عيسي محمدي زيدي

لوم دکتراي تخصصي آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت، استاديار گروه بهداشت عمومي، دانشکده بهداشت، دانشگاه ع -1

 mohamm_e@yahoo.comپزشکي قزوين، قزوين، ايران، 

بهداشت عمومي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم  دکتراي تخصصي آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت، استاديار گروه -2

 پزشکي قزوين، قزوين، ايران

 اسالمي، تنکابن، مازندران، ايرانکارشناس ارشد مامايي، مربي و عضو هيات علمي گروه پرستاري مامايي، دانشگاه آزاد  -3

لوم پزشکي ي، دانشگاه عکارشناس ارشد اپيدميولوژي، مربي و عضو هيات علمي گروه اتاق عمل، دانشکده پيراپزشک -4

 قزوين، قزوين، ايران

 

متداولترين روشهاي درمان اختالالت جنسي، درمانهاي . درصد مردان و زنان با مشکالت جنسي مواجه هستند 71تا 31:مقدمه

هدف مطالعه حاضر تعيين اثربخشي مداخالت آموزشي به شيوه مشاوره شناختي رفتاري بر آگاهي، . شناختي هستند -رفتاري

 . نگرش و خودکارآمدي زنان است

 11-47نفر از زنان متاهل  11اين مطالعه يک پژوهش نيمه تجربي از نوع قبل و بعد با گروه کنترل بود که بر روي  :روش کار

جلسه مشاوره شناختي رفتاري به  6برنامه مداخله شامل . ساله مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر تنکابن انجام شد

ودکارامدي جنسي آن هوپر، مقياس نگرش جنسي خوشابي و وااليي و پرسشنامه مقياس خ. دقيقه در گروه تجربي بود 21مدت 

 SPSSماه بعد از مشاوره ها با نرم افزار  6داده هاي گردآوري شده قبل و . آگاهي جنسي آن هوپر ابزار اصلي پژوهش بودند

 . و آزمونهاي ناپارامتريک و پارامتريک آناليز شدند 21نسخه 

، بهبود وضعيت نگرش جنسي از 1/14±33/1به  32/2±53/1دهنده افزايش ميانگين نمره آگاهي جنسي از نتايج نشان : ها يافته

بعد از مشاوره در گروه تجربي  2/36±41/1به  5/3221±72/1، و افزايش خودکارآمدي جنسي از 5/32±63/1به  57/1±41/21

 .(P<111/1)بود 

مطالعات گذشته بر نقش تاثيرگذار خودکارآمدي جنسي پايين، نگرش نامناسب و دانش ناکافي جنسي بر رضايت : گيري نتيجه

جنسي و بروز اختالالت گسترده جنسي تاکيد داشته اند، لذا مشاوره هاي رفتاري شناختي ميتواند راهبردي موثر در ارتقاء و 

 . اصالح عوامل مذکور باشد

 تي، خودکارآمدي جنسي، نگرش جنسيسي، رضايت جنسي، مشاوره رفتاري شناخاختالل جن: کليدي کلمات
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ي آمادگی براي والدشدن درطول دوران بارداري بر  کاهش اضطراب و افسردگی زنان اثربخشی آموزش برنامه

 نخست باردار

   3، جواد صالحي فدردي2، زهره سپهري شاملو*1صفرزائي مهرناز

انشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران، روانشناسي عمومي، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، دکارشناس ارشد  -1
mehrnaz_safarzaie@yahoo.com 

 انشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايراناستاديار گروه روانشناسي، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، د -2

 انشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايرانسي، ددانشيار گروه روانشناسي، دانشکده علوم تربيتي و روانشنا -3

 

زن در طول  کيکه  يگردند به گونه ا ياعصاب و روان م ديدرصد از زنان باردار دچار عالئم حاد وشد 6تا  2 حدود :مقدمه

 .را دارد ياختالالت روان ليشدن بدل يبه بستر ازين شتريبرابر ب ستيدو ينسبت به دو سال قبل از باردار مانيو پس از زا يباردار

 . بررسي تاثير آموزش برنامه آمادگي براي والدشدن بر اضطراب و افسردگي زنان نخست باردار بود :هدف از پژوهش

ساله که در هفته  37تا  21نفر زن نخست باردار 32. پس آزمون با گروه کنترل بود -نيمه تجربي از نوع پيش آزمون :کارروش 

برنامه . بارداري قرار داشتند به شيوه نمونه گيري دردسترس انتخاب و به دوگروه مداخله و کنترل تقسيم شدند 31تا  21هاي 

ن گروه مداخله و برنامه تغذيه سالم به زنان گروه کنترل آموزش داده شد آمادگي براي والد شدن در هشت جلسه به زنا

داده ها باکمک نرم افزار آماري . وآزمودنيها قبل و در پايان مداخله، پرسشنامه ي افسردگي بک و اضطراب بک را تکميل نمودند

7/11SPSS  آزمون تي مستقل، تي زوجي و آزمون تحليل کوواريانس  و (ANCOVA) اضطراب و  بين ميزان .ل شدتحلي

 داشت وجود معناداري تفاوت آزمون پيش اثر حذف با کنترل گروه اضطراب و افسردگي ميزان و گروه مداخله افسردگي

 (.P=11/1و اضطراب P=111/1افسردگي)

 درمقايسه باردار نخست زنان در را افسردگي و اضطراب شدن، والد سوي به برنامه آموزش که داد نشان حاضرپژوهش  :ها يافته

لذا بهتر است که آموزش هاي دوران بارداري تنها شامل آموزش هاي جسماني  .داد کاهش معناداري طور به کنترل گروه با

 . نباشد و آموزش هاي روانشناختي را نيز دربرگيرد

 اضطراب، افسردگي، دوران بارداري :کليدي کلمات
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 ارتقاء سالمت باروري و جنسی نوجواناننقش آموزش و مشاوره در 

 2، محمد مهدي بطيار*1مريم جاللي

 Jalali-maryam5@yahoo.com ،کارشناس مامائي گلستان -1

 کارشناس مسئول پرستاري دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني گلستان -2

 

ميليون نوجوان به سقط هاي غير ايمن تن داده و  2/3هر ساله . از کل جمعيت دنيا را تشکيل مي دهند% 11نوجوانان ،  :قدمهم

لذا به نظر مي رسد که فقدان و يا . نوجوان به دليل عوارض ناشي از بارداري و زايمان جان خود را از دست مي دهند 51111

 هدف .عدم دسترسي الزم به خدمات آموزشي و مشاوره اي مناسب از مهمترين علل بروز چالش هاي پيشگفت به شمار مي رود

 .شناخت و بررسي وضعيت سالمت باروري و جنسي نوجوانان و چالش هاي مرتبط با آن مطالعه

اين مطالعه از نوع متاآناليز بوده که از طريق بررسي تعداد زيادي از مقاالت و منابع معتبر خارجي به مرور پژوهش  :روش کار

 .هاي مرتبط پرداخته است

عليرغم اين که آموزش . اليل متعددي سالمت جنسي و باروري نوجوانان را تهديد مي نمايدبر طبق آخرين اطالعات، د :يافته ها

و مشاوره يک عامل مهم محافظ محسوب مي شود ولي ميزان پوشش کلي آموزش و مشاوره هاي جنسي درکشورهاي در حال 

  .توسعه بسيار پايين بوده و اغلب فاقد اين خدمات مي باشند

ن اقدامي که بايد جهت ارتقاء سالمت باروري و جنسي نوجوانان انجام شود فراهم نمودن دسترسي به اصلي تري :نتيجه گيري

 :پيشنهادات زير مطرح مي باشد .خدمات مشاوره اي و آموزشي جامع و کيفي مي باشد

  جنسيرفع موانع قانوني و فرهنگي براي دسترسي نوجوانان به اطالعات، مشاوره و خدمات بهداشت باروري و   -1

  ارائه خدمات آموزشي و مشاوره اي مناسب و صحيح در زمينه هاي بهداشت باروري و جنسي  -2

 ش و مشاورهنوجوانان، بهداشت باروري و جنسي، آموز: کليدي کلمات
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 الگوي اضطراب آشکار و پنهان و نقش دلبستگی به جنين و نظم جوويی شناختی هيجانی

 *1حسينيبي بي مليحه 

 le871@yahoo.com، پژوهش کارشناس -1

 

 ها، درحاملگي اول چون هنوزتجربه کافي و اگرچه حاملگي براي هرخانم يک تجربه خوشايند است ولي اکثرخانم :مقدمه

اين اضطراب ممکن است تحت تأثير  اضطراب شوند و اين نقش را ندارند، ممکن است دچار روشدن با آمادگي الزم براي روبه

لذا هدف تدوين الگوي . قرار دهد هم تحت تأثير که خود ممکن است راهبردهاي شناختي را. به جنين قرار گيرد دلبستگي مادر

 .جويي شناختي است راهبرد منفي نظم دلبستگي به جنين و اضطرابي ناشي از

خانم باردار مراجعه  111روي بر 1323اين پژوهش ارديبهشت ماه . بين است اين پژوهش همبستگي ازنوع پيش :کارروش 

، فرم (MFAS) و جنين کرانلي ها، پرسشنامه دلبستگي مادر ابزار گردآوري داده .کننده به مراکز بهداشت بيرجند انجام شد

 فرم کوتاه پرسشنامه اضطراب اسپيل، (CERQ) هيجان جويي شناختي راهبردهاي نظمکوتاه پرسشنامه 

 .شود طريق تحليل مسير، تجزيه و تحليل مي ها از داده. باشد مي  (SpielbergerState _ Trait Inventory)برگر

کاهش  جويي شناختي بر غيرمستقيمي از طريق کاهش راهبرد منفي نظم جنين نقش معنادار از تمايز تعامل و :يافته ها

 .اضطراب بدست آمدبه طور مستقيم کاهش دهنده  گذشتگي مادر نيز خود از پنهان نشان داد و و اضطراب آشکار

 زا، کاهش مي جويي شناختي وافزايش ميزان دلبستگي، اضطراب در زنان نخست با کاهش راهبردهاي منفي نظم :نتيجه گيري

 .يابد

  جويي شناختي هيجان اضطراب مادر، دلبستگي به جنين، راهبرد نظم :کلمات کليدي
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از بارداريِ ديابت، با  بروز ديابت بارداري در زنان مراجعه کننده به غربالگري، مراقبت و مشاوره پيش بررسی ارتباط 

 مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش مرکز بهداشت ثامن

 3، عليرضا نجفي ثاني2، بي بي مرضيه هاشمي اصل*1مرجان کاظمي

 kazemim1@mums.ac.ir، کارشناس مامايي، مرکز بهداشت ثامن، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، ايران -1

 کارشناس ارشد مامايي، مرکز بهداشت ثامن، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، ايران -2

 کارشناس فيزيوتراپي، بيمارستان قائم، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، ايران -3

 

. ديابت بارداري شدت هاي مختلف عدم تحمل به کربو هيدارتها مي باشد که شروع يا تشخيص آن در طول حاملگي باشد :مقدمه

مراقبتهاي پيش از بارداري شامل غربالگري بيماريهاي پرخطر دوران بارداري، منجمله ديابت مي باشد که براي بيماران ديابتي، 

اين . اع و درمان و در مورد افراد غير ديابتي آموزش و مشاوره تغذيه انجام مي شودآموزش و مشاوره تغذيه و سبک زندگي و ارج

 .مطالعه به منظور تعيين ارتباط غربالگري، مراقبت و مشاوره پيش از بارداريِ ديابت با بروز ديابت بارداري انجام گرديده است

بارداري به مراکز بهداشت مراجعه مي کردند به روش  زن باردار که جهت مراقبتهاي 571در اين مطالعه همبستگي،  :روش کار

روايي . آسان انتخاب و پرسشنامه اي شامل اطالعات مربوط به مراقبت هاي بارداري، و مراقبت هاي پيش از بارداري تکميل شدند

تجزيه و تحليل و از  SPSS16 داده ها توسط نرم افزار . محتوي اين پرسشنامه ها انجام و پايايي آن با آلفاي کرونباخ سنجيده شد

 .ضريب همبستگي اسپيرمن و آزمون کاي اسکوئر استفاده گرديد

ارتباط بين . مراقبت پيش بارداري داشتند% 12/72زن باردار ،  571از . بود 4/2با انحراف معيار  1/22ميانگين سني  :يافته ها

بنابراين با انجام مراقبت پيش بارداري ميزان بروز (.  P<0.001)انجام مراقبت پيش از بارداري با ديابت بارداري معني دار شد 

 .ديابت در بارداري کمتر مي شود

با توجه به نتايج اين مطالعه انجام مراقبت پيش بارداري توصيه مي شود مسئولين امور بهداشتي، بر انجام مشاوره  :نتيجه گيري

 .و مراقبت هاي پيش بارداري تاکيد بيشتري داشته باشند

 ديابت، پيش بارداري، بارداري، مشاوره :کليدي کلمات
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 تاثير عوارض يائسگی در کيفيت زندگی زنان

 3ليال کاردان، 2ساره دادور، *1معصومه لطيفي

 latifim1@ mums.ac.ir، مرکز بهداشت شهرستان قوچان سالمت باروريکارشناس  -1

 جمعيت مرکز بهداشت شهرستان قوچان  مسئول واحد سالمت خانواده و -2

 قوچان شهرستان بهداشت مرکز ماماييکارشناس  پرستاري  -3

 

باتوجه به افزايش افزاينده تعداد زنان يائسه در دنيا و . يائسگي نشانه گذر از دوران باروري ورسيدن به ناباروري است: مقدمه

سال و عوارض متعدد ناشي از بروز يائسگي زودرس و همچنين نقش بسيار حساسي که زنان  57افزايش اميد به زندگي تا حدود 

 . مروري با هدف بررسي تاثير عوارض يائسگي در کيفيت زندگي زنان انجام گرفتدر استحکام خانواده دارند، اين مطالعه 

مطالعه حاضر يک مطالعه مروري است که از بررسي تحقيقات و مقاالت منتشر شده در سالهاي اخير جمع آوري و  :کارروش 

 .دسته بندي گرديد تا در راستاي اجراي بهتر برنامه ها مورد استفاده قرار گيرد

 .ميانگين سن يائسگي در ايران پايين تر از ساير کشورهاست( الف :گيري نتيجه

 .مشکالت رواني در سنين يائسگي و بعد از آن با بيشتر مشخصات فردي ، اجتماعي و هورموني فرد در ارتباط است( ب

 .ر مي باشندزنان در مرحله قبل از يائسگي در مقايسه با سالهاي بعد، از باالترين کيفيت زندگي برخوردا( ج

از آنجا که کادر مامايي به علت اين که اولين مشاوران براي زنان در تمامي سنين از بلوغ تا يائسگي هستند با آموزش هاي ( د

پيگيري هاي به موقع زنان از نظر بيماري هاي متاستاتيک با غربالگري مناسب، مي توانند آنها را براي دوره هاي  مناسب و

 .ئسگي آماده تر کنند تا از افت کيفيت زندگي در اين مرحله پيشگيري نمايندمختلف زندگي مثل يا

 کيفيت زندگي ، يائسگي :کليدي کلمات
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Lack of communication between healthcare professionals and women regarding sexual  

Masumeh Ghazanfarpour1*, Talat Khadivzadeh2 

1- PhD student in Reproductive Health, Department of Midwifery, School of Department 

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

Sciences, Mashhad, Iran Mashhad, Iran 

2- Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran 

 

Introduction:Sexual dysfunction is an important aspect of sexual health that is prevalent in the 

population but frequently goes undetected. 

Methods:Computerized literature searches were performed with Medline, Web of Knowledge 

and PubMed databases using ‘sexual  "،" discussion" ،" communication, " "negotiation  ،

","dialogue   " Conversation"counselling" ،"  qualitative and quantitative" "as the main search 

terms. 

Results: seven studies were included in the review, 3Qualitative study and 4 crosssectional 

studies. Several barriers to the management of sexual dysfunction were identified.Reasons for 

not discussing sexual issues included ‘is not my responsibility’, ‘embarrassment’, ‘lack of 

knowledge and experience’ and ‘lack of resources,lack of training, embarrassment, lack of 

sensitive, lack of experience especially taking sexual history , not asking about the issue, fear 

of opening flood gates, doctors awareness. Suggested  solution was more education, training, 

improved skills, more awareness/ more proactive, better knowledge of secondary service, more 

clinicalfreedom While some of these reasons were also viewed as barriers by the women, 

indirect presentation( hidden by other symptoms), do not want to was doctors  time, difficult 

area to discuss, patient reluctance/ lack of knowledge and awareness. Suggested solution by 

patient was: Patient education ( leaflet/ work shop). Empower patient to seek help, improve 

availability  of interpreting services, increase patient awareness of what help and treatment are 

available. 

Conclusion:policy maker is needed to design plan for improving communication skill of 

patient   and health provider. 
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Relationship between women ’ s attitude towards menopause and vasomotor symptom  

Masumeh Ghazanfarpour1*, Talat Khadivzadeh2 

1- PhD student in Reproductive Health, Department of Midwifery, School of Nursing and 
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2- Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of 
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Hossain Bonakchii Biostatistics department, University of Medical Sciences, Tehran, Iran 

 

Introduction :Menopause, as part of the cycle of reproductive aging, is universal, but the 

expectations and experiences of those who are menopausal vary across cultures. There is 

considerable variation in the prevalence and pattern of symptoms of menopause in different 

countries. Variationsprobably occur due to the diversity in culture, norms and traditions, as 

well as diet and other lifestyle factors 

Objectives The aim of the study was to assess the symptoms of women and to describe the 

relationship between women’s attitude towards menopause and quality of life. 

Methods:This study was conducted from June 2009-December 20091 at Shiraz city and 387 

women agreed to participate in the study. Women’ s attitudes towards menopause and 

quality of life were evaluated by Menopause-specifi c Quality of Life (MENQOL) 

questionnaires. 

Result: The mean age of sample was 54.87±5.50 among post-menopausal women, ranging 

from 39 to76 Years. 42.4% were illiterate and 82.5% of women did have higher school 

education .18.2% women were smoker.Our finding showed a relation between vasomotor 

symptom and attitude toward menopausetotal.Women who agreed with following statement “A 

woman is concerned about how her husband will feel about her after menopause, Menopause is 

a disturbing thing that women naturally dread,Women should expect some trouble during 

menopause,It is no wonder women feel down in the dumps at the time of menopause,A woman 

in menopause is apt to do crazy things she herself does not understand, The only difference 

between a woman who has been through menopause and one who has not is that one 

menstruates and the other doesn’t a”, experience more vasomotor symptoms. 

Single women experienced more vasomotor in comparison married women. 

Conclusion”Health-care professionals should understand women’s attitudes towards 

menopause, in order to give optimal information and help the women create positive attitudes 

and healthy perceptions of this period of life. 
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طبيعی و وزن گيري مناسب در بارداري  BMIآموزش و مشاوره تغذيه در مراقبتهاي پيش بارداري با بررسی ارتباط 

 در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش مرکز بهداشت ثامن

 3اخالقيمحبوبه  ،2علي يزداني، *1مرجان کاظمي

 kazemim1@mums.ac.ir، کارشناس مامايي، مرکز بهداشت ثامن، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، ايران -1

 پزشک عمومي، مرکز بهداشت ثامن، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، ايران -2

 دانشجوي ارشد آمار حياتي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، ايران -3

 

تغذيه مادر عامل اساسي در رشد جنين و وزن هنگام تولد بوده و بر سالمتي مادر و نوزاد تأثير گذار است به طوري که،  :مقدمه

از طرفي مراقبتهاي پيش از بارداري شامل غربالگري بيماريهاي مهم، . نامطلوب مادر است BMIيکي از عوامل خطر ساز بارداري، 

هدف اين پژوهش تعيين ارتباط آموزش و . آموزش بهداشتي و تغذيه اي، مکمل درماني و پيگيري مادران پرخطر مي باشد

 . مي باشد طبيعي و وزن گيري مناسب در بارداري BMI مشاوره تغذيه اي پيش از بارداري با 

 BMIزن باردار به روش آسان انتخاب و پرسشنامه اي شامل اطالعات مربوط به  571در اين مطالعه همبستگي، :روش کار

داده ها . تکميل شدند( آموزش و مشاوره تغذيه و سبک زندگي)ابتداي بارداري و انجام يا عدم انجام مشاوره پيش از بارداري 

 .و از ضريب همبستگي اسپيرمن و آزمون کاي اسکوئر استفاده گرديد بررسي SPSS16 توسط نرم افزار 

نتايج آزمايش . مشاوره پيش بارداري داشتند% 12/72زن باردار،  571از. بود 4/2با انحراف معيار  1/22ميانگين سني  :يافته ها

را ( P<0.001)گيري مناسب بارداري و وزن  (P<0.001)طبيعي  BMI کاي اسکوئر، ارتباط بين انجام مشاوره پيش بارداري با

 .طبيعي و وزن گيري مناسب بارداري بيشتر مي شود BMIبدين معني که با انجام مشاوره پيش بارداري، . نشان داد

. ميانگين شاخص توده بدني طبيعي در زناني که مشاوره پيش بارداري را داشته اند بيشتر از ساير زنها مي باشد :نتيجه گيري

 .د مسئولين امور بهداشتي، بر انجام مشاوره پيش بارداري تاکيد  بيشتري داشته باشندتوصيه ميشو

 ، پيش بارداري، مشاورهBMI :کليدي کلمات
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 9811در سال  ارتباط استرس با توانايی شغلی درک شده در ماماهاي شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد

 3،  زهرا عابديان*2مظلوم،  سيد رضا 1صفايي مينو

 کارشناسي ارشد مامايي، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايران آموختهدانش -1

دانشگاه علوم پزشکي مرکز تحقيقات مبتني بر شواهد، مربي گروه آموزشي پرستاري، دانشکده پرستاري و مامايي،   -2

 mazlumsr@mums.ac.ir    ، مشهد، مشهد، ايران

 . مربي گروه آموزشي مامايي، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايران -3

 

توانايي شغلي، توانايي فرد براي مديريت وظايف شغلي است که به عوامل فردي مانند ظرفيت فيزيکي و رواني، مطالبات  :مقدمه

از ويژگي قابل توجه حرفه مامايي استرس است و سطح بااليي از سالمت . ي کاري بستگي داردشغلي و نيز عوامل خارج از زندگ

اين مطالعه با هدف تعيين ارتباط استرس با توانايي شغلي درک شده در  .رواني نا مناسب در جمعيت مامايي گزارش شده است

 .ماماها انجام شده است

ساله و شاغل  27- 71ي و روانشناختي، صبح کار،ماما بدون بيماري طب 61تعدادهمبستگي   -در اين مطالعه توصيفي: راکروش 

گردآوري اطالعات از طريق پرسشنامه هاي .در مراکز بهداشتي درماني شهر مشهد به شيوه ي مبتني بر هدف انتخاب شدند

هاي  آزمون ،(12نسخه) SPSSداده ها با استفاده از نرم افزار  .سنجش استرس کودرون و شاخص توانايي شغلي صورت گرفت

 شد انجام طرفه واريانس يک آناليز توکي، کاي اسکوئر، پيرسون، آماري

درصد توانايي شغلي  5/6درصد توانايي شغلي خوب و  71درصد ماماها توانايي شغلي متوسط،  7/43نتايج نشان داد : يافته ها

 و استرس بهداشت زندگي( =146/1P) ا استرس شغليهمبستگي معني داري بين توانايي شغلي درک شده ب. عالي دارند

(126/1P= )وجود داشت اما ارتباط آماري معني داري بين توانايي شغلي درک شده با استرس زندگي شخصي (167/1P= ) و

 .وجود نداشت( =532/1P) استرس شخصيت فردي

کاهش مي دهد اما استرس زندگي شخصي  استرس شغلي و استرس بهداشت زندگي، توانايي شغلي درک شده  را: نتيجه گيري

 .و استرس شخصيت فردي تاثير معناداري بر روي توانايي شغلي درک شده ماماها  ندارند

 استرس، توانايي شغلي درک شده، ماما :کلمات کليدي
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مامايی کرمانشاه در بررسی ديدگاه هاي دانشجويان مامايی نسبت به زايمان فيزيولوژيک در دانشکده پرستاري و 

 19-11سال تحصيلی 

 4ميترا صالح، 3منصور رضايي، 2مستانه کامروامنش، *1شيوا بهمنش

 behmanesh43@yahoo.com، دانشگاه علوم ژزشکي کرمانشاه-مسئول امور مامايي -1

 دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه-عضو هيئت علمي -2

 عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه -3

 ماماييکارشناس  -4

 

براي تربيت ماماهاي با تجربه و داراي دانش کافي  .حرفه مامايي وآموزش آن به طور پيچيده اي درهم آميخته است :مقدمه

تجارب  مهارت و تجربه کار کنند تا ضروري است که دانشجويان مامايي در محيط هاي آموزش باليني خود، دوشادوش ماماهاي با

ارزشيابي سطح  عوامل قابل بررسي که منعکس کننده برنامه ريزي آموزشي خوب يک رشته است، يکي از .کسب کنند الزم را

 .باشد آگاهي و ديدگاه دانش آموختگان آن رشته مي

-22سال تحصيلي  مامايي در بر روي کليه دانشجويان سال آخر اين پژوهش به صورت يک مطالعه توصيفي تحليلي، :کار روش

يک پرسشنامه پژوهشگر ساخته سه قسمتي  براي گردآوري داده ها از .مامايي کرمانشاه انجام شد ودر دانشکده پرستاري 1321

اطالعات جمع آوري شده  .مورد زايمان فيزيولوژيک استفاده شد آگاهي و نگرش واحدهاي پژوهش در شامل مشخصات فردي،

 .مورد تجزيه و تحليل قرارگرفت شده و  SPSS-16نرم افزار وارد

از اين . بودند درصد داراي نگرش باال 72/7 درصد داراي آگاهي متوسط و 54/6دانشجوي تحت مطالعه 65از مجموع  :ايافته ه

 .دانشجوي کارشناسي ناپيوسته بودند درصد 23/2 دانشجوي کارشناسي پيوسته و درصد 56/1 تعداد

ارائه  زايمان طبيعي و امر بايد به طور مستقل دردر تعريف کميته بين المللي مامايي عنوان شده است که ماما  :نتيجه گيري

در پژوهش حاضر بيشترين درصد آگاهي متوسط و نگرش خوب نسبت به زايمان فيزيولوژيک در  خدمات مامايي فعاليت کند

براي  مشاوره و آموزش بهداشت نه تنها با توجه به اينکه ماما نقش مهمي در دانشجويان ترم ششم مامايي پيوسته مشاهده شد و

با  توصيه مي شود برنامه ريزي جهت آموزش بيشتر و تخصصي در اين زمينه انجام گيرد و زنان بلکه برا ي خانواده و جامعه دارد،

ترويج زايمان  برگزاري کارگاههاي الزم جهت اين گروه به منظور برنامه هاي آموزشي دانشگاهي و کردن واحدهاي مرتبط در وارد

 .کاهش سزارين اقداماتي صورت پذيرد ارتقاي بهداشت باروري با و رفتار زمينه تغيير طبيعي در

 زايمان فيزيولوژيک ،دانشجويان مامايي، ديدگاه ها :کلمات کليدي
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 مرور سيستماتيک: بررسی ارتباط تغيير وزن قبل از بارداري بر نتايج حاملگی

 *1سميرا ابراهيم زاده ذگمي

 ،باروري، مربي و عضو هيات علمي دانشکده پرستاري و مامايي مشهددانشجوي دکتراي بهداشت  -1
Ebrahimzadehzs@mums.ac.ir 

 

تغيير وزن مادر قبل از بارداري ممکن است بعنوان عاملي جهت تعادل انرژي مادري و وضعيت تغذيه وي قبل از بارداري  :مقدمه

هدف از اين مطالعه بررسي ارتباط تغييروزن قبل از بارداري بر نتايج . مطرح شود که ممکن است بر نتايج بارداري تاثيرگذار باشد

 .باشدحاملگي مي

، محدود به زبان Ovidو   Medlineها از طريق جستجو در آوري دادهمطالعه مروري سيستماتيک، جمع در اين :روش کار

 Preconception or Pre-pregnancy or before pregnancy or)سال اخير با استفاده از کلمات کليدي  11انگليسي در 

pregravid or interpregnancy )and (change weight or reduction or increase  )and (complications or 

outcomes or results  )انجام گرفت . 

قبل از بارداري موجب افزايش وزن نوزاد شده اما کاهش وزن قبل از بارداري در ( >27BMI)افزايش وزن مادران الغر  :هايافته

کاهش وزن قبل از بارداري در زنان . شودهايي که اضافه وزن نداشتند موجب تولد نوزادان کوچک براي سن حاملگي ميخانم

همچنين افزايش وزن بين دو بارداري حتي در . شودچاق با سابقه سزارين، باعث افزايش زايمان طبيعي بعد از سزارين قبلي مي

-ميشود اما کاهش وزن در زنان چاق موجب کاهش ديابت زنان الغر و نرمال باعث افزايش ديابت بارداري و هيپرتانسيون مي

افزايش وزن . شودکاهش وزن در زنان با شاخص توده بدني پائين و نرمال باعث افزايش زايمان زودرس خودبخودي مي. گردد

 .شودقبل از بارداري موجب افزايش ماکروزومي ، بچه مرده و سزارين مي

 . باشدبارداري در اين زمينه ميجهت بهبود پيامدهاي بارداري نياز به انجام مشاوره و آموزش قبل از :  گيرينتيجه

 بارداري، وزن، شاخص توده بدني، پيامدها :کلمات کليدي
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 بررسی ميزان نياز به آموزش در زنان باردار درخصوص  خوددرمانی در دوران  بارداري

 4، حامد تابش3سيد ه زهرا پژوهيده ،2پوراندخت افشاري ،*1سلماز محمدي شوسي کشته

، دانشکده پرستاري مامايي دانشکاه علوم پزشکي اهواز ،گرايش آموزش مامايي ،کارشناسي ارشد مامايي -1
sl.mohammadi89@yahoo.com 

عضو هيئت علمي دانشکده پرستاري مامايي دانشکاه علوم پزشکي  ،گرايش آموزش مامايي ،کارشناسي ارشد مامايي -2

 اهواز

 دانشکده پرستاري مامايي دانشکاه علوم پزشکي اهواز ،ماييگرايش آموزش ما ،کارشناسي ارشد مامايي -3

 استاديار گروه اپيدميولوژي و آمار حياتي دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي اهواز ،داکتراي آمارحياتي -4

  

 هم حساسي دوران با مواجهه دليل به زنان قشر در ويژه به که است بهداشتي حاد معضالت از يکي درمانيخود پديدة :مقدمه

بررسي ميزان نياز به آموزش در زنان  تعيين منظور به حاضر مطالعه .باشد مي برخوردار زيادي اهميت از بارداري دوران چون

 .شهر اهواز انجام گرفته است باردار در خصوص  خوددرماني در دوران  بارداري

مراکز بهداشتي درماني شهر اهواز به طور تصادفي  5به زن باردار مراجعه کننده  111تحليلي -در اين مطالعه توصيفي :روش کار

و بر اساس شماره پرونده خانوار و با تخصيص متناسب به هر مرکز به عنوان واحد پژوهش انتخاب و پرسشنامه نيمه سازماندهي 

 .ک انجام شددو و رگرسيون لجستي آناليز داده ها با استفاده از تست هاي آماري کاي. شده از طريق مصاحبه تکميل شد

بيشترين فراواني استفاده از داروها در  .زنان باردار وجود داشت% 6/31 خوددرماني در نشان داد،يافته هاي اين پژوهش : يافته ها

بين مصرف خودسرانه  .شايع ترين موارد خوددرماني، اختالالت گوارشي بود .وجود داشت( ماهگي 6تا  4)تريمستر دوم بارداري 

و  تحصيالت ( >13/1P) بين سن حاملگي. (1111/1) خوددرماني قبل از بارداري ارتباط معنادارآماري وجود داشتدارو و سابقه 

(112/1P< )داري وجود داشتبا مصرف خودسرانه دارو ارتباط معني. 

 ناهنجار نوزاد تولد به منجر تواند مي که بارداري دوران درداروها  خودسرانه مصرف ناخواسته عوارض به توجه با :نتيجه گيري

 .آموزش هاي الزم صورت گيرد در اين دوران  خودسرانه داروها مصرف عدم و فرهنگ سطح بردن باال جهت است الزم شود،

 ، آموزشخوددرماني، بارداري، داروها :کليديکلمات 
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 بررسی تأثير آموزش و مشاوره بر کيفيت زندگی زنان يائسه

 4، معصومه ذاکرحميدي3، نساء بالسي2، زهرا بالسي*1مريم ذاکري حميدي

المي واحد تنکابن، تنکابن، دانشجوي دکتري تخصصي بهداشت باروري، گروه مامايي، دانشکده پزشکي، دانشگاه آزاد اس -1

 maryamzakerihamidi@yahoo.co.nzايران، 

 .واحد تنکابن، تنکابن، ايراندانش آموخته مامايي، گروه مامايي، دانشکده پزشکي، دانشگاه آزاد اسالمي  -2

 .دانش آموخته مامايي، گروه مامايي، دانشکده پزشکي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تنکابن، تنکابن، ايران -3

 .کارشناس ارشد علوم اجتماعي، مدرس دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائمشهر، قائمشهر، ايران -4

 

لذا يائسگي پديده اي طبيعي با توقف قاعدگي . بهبود کيفيت زندگي استبراي تمام افراد  21از اهداف بهداشت در قرن  :مقدمه

لذا اين مطالعه با هدف . رواني، اجتماعي، جسمي، جنسي است -و پايان يافتن قدرت باروري و پيدايش عالئم وازوموتور، روحي

 . بررسي تأثير آموزش و مشاوره بر کيفيت زندگي زنان يائسه انجام شده است

در  پايگاههاي اطالعاتي ايراني و  2113 تا   1212با جستجوي اينترنتي در بازه هاي زماني  مطالعه مروري حاضر، :کارروش 

 Scopus, Science Direct ,PubMed ,Cochran Library,ISI ,Magiran, Springer,Elsevier,SID  بين المللي

Iranmedex ,EMBASE ,Uptodate  آموزش، مشاوره، :مقاله با کلمات کليدي 71نهايي و انتخاب مقاله 122با گردآوري

 .يائسگي،کيفيت زندگي انجام شده است

با توجه به اينکه يک سوم زندگي زنان در دوران يائسگي سپري مي شود اجراي برنامه هاي آموزشي و مشاوره شامل  :يافته ها

راه هاي پيشگيري از عوارض، ورزش و اثرات آن در  آشنايي با دستگاه تناسلي و تغييرات آن در يائسگي، عالئم و عوارض يائسگي،

سگي، تمرينات يوگا و استفاده از درمان جايگزين هورمون، نوع تغذيه و از طرفي آرام سازي عضالت در پي عوارض يائ يائسگي،

 .مشارکت و آموزش به مردان در کنار همسرانشان تاثير بسزايي در برنامه هاي ارتقاء کيفيت زندگي زنان يائسه مي گذارد

ي آن در جهت ارتقاء سالمت و کيفيت با افزايش دانش و آگاهي و همچنين طراحي برنامه هاي آموزشي و اجرا :نتيجه گيري

زندگي زنان يائسه و بهبود تصور ذهني از خود، رضايتمندي جنسي و زناشوئي، ارتقاء سطح سالمت رواني و کيفيت زندگي زنان 

 . يائسه صورت مي گيرد

 آموزش، مشاوره، يائسگي، کيفيت زندگي  :کلمات کليدي
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مشاوره پيش از بارداري با  چگونگی مراقبتهاي دوران بارداري در زنان مراجعه کننده به بين انجام بررسی ارتباط 

 مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش مرکز بهداشت ثامن

 3، پريسا گنجي2، مرجان کاظمي*1علي يزداني

 YazdaniA4@mums.ac.ir، پزشک عمومي، مرکز بهداشت ثامن، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، ايران -1

 کارشناس مامايي، مرکز بهداشت ثامن، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، ايران -2

 کارشناس مامايي، مرکز بهداشت ثامن ، دانشگاه علوم پزشکي مشهد    -3

 

از طرفي .با مراقبت قبل از بارداري مي توان خطراتي که سالمت مادر و نوزاد را تهديد ميکند را شناسايي و يا کاهش داد :مقدمه

ي که مشاوره پيش بارداري را انجام داده است از حساسيت بيشتري جهت مراجعه منظم درزمان بارداري برخوردار مي مادر باردار

 .مشاوره پيش از بارداري با چگونگي مراقبتهاي دوران بارداري انجام گرديداين مطالعه به منظور تعيين ارتباط بين . باشد

زن باردار که جهت مراقبتهاي بارداري به مراکز بهداشت مراجعه مي کردند به روش  571در اين مطالعه همبستگي، :روش کار

آسان انتخاب و پرسشنامه هاي مشخصات فردي و سوابق مامايي شامل اطالعات مربوط به مراقبت دوران بارداري، انجام يا عدم 

تجزيه و تحليل و از  SPSS16 داده ها توسط نرم افزار . بارداري تکميل شدندانجام مشاوره پيش از بارداري و مصرف مکملها در 

 .ضريب همبستگي اسپيرمن و آزمون کاي اسکوئر استفاده گرديد

طبق نتايج . زنان مورد مشاوره پيش از بارداري قرار گرفته بودند% 12/72. بود 4/2با انحراف معيار  1/22ميانگين سني  :يافته ها

تعداد مراجعات به درمانگاه، مصرف مرتب مکملها، انجام  يش کاي اسکوئر، بين انجام مشاوره پيش بارداري باحاصل از آزما

 . آزمايشات روتين بارداري و وزن گيري مطلوب بارداري ارتباط معناداري وجود دارد

راقبتهاي دوران بارداري در زناني طبق نتايج اين مطالعه، ميانگين مراجعه منظم به مراکز بهداشتي جهت انجام م :نتيجه گيري

بنابراين توصيه ميشود مسئولين تاکيد بيشتري در امر . که مشاوره پيش بارداري را انجام داده اند بيشتر از ساير زنها مي باشد

 .مشاوره پيش از بارداري داشته باشند

 مراقبت بارداري، پيش بارداري، مشاوره :کليديکلمات 
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ساله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در خصوص يائسگی  01-11آموزش بر آگاهی زنانتاثير 

 9811در سال 

 4صفيه تيموري، 3محجوبه کيخا، *2فرزانه صحافي، 1شبنم نصيرايي

 دانشگاه علوم پزشکي مشهد دانشجوي کارشناسي ارشد -1

 sahafif1@mums.ac.ir، رئيس گروه سالمت کودکان -2

 دانشگاه علوم پزشکي مشهد -3

 دانشگاه علوم پزشکي مشهد-کارشناس بهداشت عمومي -4

 

ساله به 47-77دراين مطالعه با هدف تاثير آموزش بر آگاهي زنان در خصوص يائسگي، زنان مراجعه کننده گروه سني  :مقدمه

 .ني شهرمشهد انجام شدمراکز بهداشتي درما

کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر  ساله مراجعه 47-77نفر زن  11اين پژوهش از نوع توصيفي بود که تعداد  :کارروش 

 6ابزار جمع آوري اطالعات پرسشنامه بود که (. نفر 41هر گروه)مشهد انتخاب شدند و در دو گروه مورد و شاهد قرار گرفتند 

 SPSS پس از جمع آوري داده ها با نرم افزار.آموزش جهت کنترل اطالعات ماندگار آموزش گيرندگان تکميل گرديدهفته پس از 

 .آناليز شدند

نيز % 14بود و% 21.2رضايت آموزش گيرندگان از مطالب گفته شده . سال بود 71ميانگين سن افراد مورد مطالعه  :يافته ها

شرکت کنندگان در آموزشها متمايل به شرکت در کالس به اتفاق همسر % 52. نيده بودندمطالب گفته شده را براي اولين بار ش

اطالعات بررسي شده . شاهد در متغييرهاي بررسي شده آمده است خود بودند در جدول ذيل مقايسه اطالعات گروه مورد و

ائسگي توصيه تغذيه اي در دوران آگاهي در مورد تغييرات جسمي در يائسگي آگاهي در خصوص تغييرات روحي در دوران ي

 %63 %16 %24گروه شاهد،  %87.5 %94 %64.1 %83.3گروه مورد  يائسگي تمرينات ورزشي مفيد در دوران يائسگي

27% . 

با افزايش آگاهي زنان . نتايج اين پژوهش نشان داد که آموزش تاثير بسزايي بر افزايش آگاهي زنان ميانسال دارد :نتيجه گيري

 .توان کيفيت زندگي آنان را افزايش داد قبل وبعد از يائسگي ميدر دوره 

  يائسگي، آموزش :کلمات کليدي

mailto:sahafif1@mums.ac.ir
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 (ع)شيوع عوامل خطر ساز سرطان دهانه رحم در زنان مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی امام رضا 

 2ناهيد جهاني، *1کبري ميرزاخاني

 گروه مامايي دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي مشهد هيئت علميمربي  -1
 mirzakhanik@mums.ac.ir 

 گروه مامايي دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي مشهد  هيئت علميمربي  -1

8-  

علت اين سرطان ناشناخته . مرگ در اثر سرطان دهانه رحم يکي از شايعترين علت مرگ زنان در اثر سرطان مي باشد :مقدمه

در اين راستا پژوهشي با هدف تعيين شيوع عوامل . است لکن عواملي شناخته شده است که خطر ايجاد آن را افزايش مي دهد

 .تخطر ساز سرطان دهانه رحم در زنان انجام گرفته اس

زن مراجعه کننده به مرکز بهداشتي درماني امام 422نمونه پژوهش شامل . روش مطالعه توصيفي تحليلي مي باشد: روش کار

ابزار پژوهش شامل پرسشنامه، چک ليست، فرم بتاسدا براي تفسير پاپ اسمير  مي باشد که به شيوه آسان انتخاب شدند و(ع)رضا

 .و وسايل تهيه پاپ اسمير بود

زنان  %1/79از نظر وضعيت اقتصادي و اجتماعي . دنبودن HPV هيچکدام از نمونه هاي مورد پژوهش مبتال به عفونت :هايافته

سال فعاليت جنسي خود را شروع  11در سن قبل از % 7/52از کاندوم استفاده مي کردند % 3/23. در در طبقه ضعيف قرار داشتند

 .انجام نداده و يا نامنظم انجام داده بودند غربالگري سرطان رحم را% 1/16کرده بودندو 

برخي از عوامل خطرابتال به سرطان دهانه رحم در زنان ما شايع مي باشد لذا پيشنهاد مي شود که جهت ارتقاء  :گيرينتيجه

 .سالمت آنان در برنامه هاي مشاوره و پيشگيري از اين سرطان برنامه ريزي نمود

  ساز، سرطان، دهانه رحمعوامل خطر  شيوع، :کلمات کليدي
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 نيازهاي مشاوره جنسی دختران دبيرستانی بررسی

 4، حامد تابش3، سلماز محمدي شوسي کشته*2، سيده زهرا پژوهيده1پوراندخت افشاري

 دانشکده پرستاري مامايي دانشگاه علوم پزشکي اهواز ،مربي ،گروه مامايي -1

 z.pajohideh@yahoo.com، دانشکده پرستاري مامايي دانشگاه علوم پزشکي اهواز ،کارشناس ارشد مامايي -2

 دانشکده پرستاري مامايي دانشگاه علوم پزشکي اهواز ،کارشناس ارشد مامايي -3

 استاديار گروه اپيدميولوژي و آمار حياتي دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي اهواز، آمار حياتي -4

 

. مهمترين واقعه اين دوره وقوع بلوغ و به دنبال آن مطرح شدن نيازهاي جنسي است. ي از دوران مهم زندگي استنوجوان: مقدمه

به دليل اهميت اين مسئله پژوهش حاضر جهت  جنسي نوجوانان توجه کمتري شده استبه نيازهاي متاسفانه در جوامع شرقي 

 .مورد جنسي طراحي گرديددر روابط ساله 12-17 دختران اي مشاوره نيازهاي تعيين

نمونه ها . انجام شد 1322 درسال دختر دبيرستاني استان خوزستان 1111اين پژوهش به صورت مقطعي بر روي  :روش کار

ها توسط پرسشنامه محقق گردآوري داده. سهميه اي براساس تعداد دانش آموزان به هر خوشه انتخاب شدند -بشکل خوشه اي

تست آماري بکار رفته آزمون کاي اسکوئر و . انجام شد روابط جنسيسوال در خصوص اطالعات دموگرافيک و  22حاوي  ساخته،

 .کروسکال واليس و جدول اعداد فراواني بود

، %(34)بود با توجه به ضعف آگاهي دختران در خصوص ارتباط جنسي  11/1 17/16ميانگين سن دانش آموزان  :يافته ها

و بارداري بدنبال اولين مقاربت %( 2/34)، بارداري پس از منارک %(1)در هر زمان از سيکل قاعدگي را فقط  رداريزمان وقوع با

جامعه مورد بررسي در خصوص بهداشت جنسي و  را نشان داد، که ضرورت انجام مشاوره توسط فرد آگاه و متبحر در%( 4/62)

 .توليد مثل را نشان مي دهد

بسياري از زمينه هاي جنسي در  سطح متوسط و برخي زمينه ها در حد ضعيف مي  اطالعات دختران درميانگين : نتيجه گيري

ورود اختالالت جنسي را  جزئي از زندگي اجتماعي امروز است که خطر( ماهواره و اينترنت)از سوي ديگر رسانه هاي جديد  باشد

 .رسدلذا به کارگيري مشاوران مامائي در مدارس دخترانه امري ضروري به نظر مي .به همراه دارد

 مشاوره، جنسي، نوجواني :کلمات کليدي
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بررسی تأثيرآموزش برخودکارآمدي زنان در انجام خودآزمايی پستان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی 

 درمانی شهر قم

 *1محبوبه عمويي رکن آباد

 kh.m.amouie@gmail.com، دانشگاه علوم پزشکي قم -1

 

سرطان پستان شايع ترين سرطان درزنان است ودرصد قابل توجهي ازمرگ ومير ناشي از سرطان ها را باعث مي شود  :مقدمه

يکي ازروشهاي جلوگيري . سال است37-47سنين  ودومين علت مرگ پس از سرطان ريه مي باشدوعلت اساسي مرگ زنان در

 .ازاين سرطان افزايش آگاهي و خودکارآمدي زنان نسبت به انجام اين آزمون مي باشد

دراين . انجام شد.زن مراجعه کننده به مراکز درماني شهر قم انجام شد 111اين مطالعه از نوع مداخله اي و بر روي  :روش کار

رسشنامه ها وچک ليست توسط پرسشگر آموزش ديده مطالعه بعداز انتخاب نمونه ها از طريق نمونه گيري خوشه اي در ابتدا پ

جهت گروه آزمون از آموزش استفاده .درتمام آنان تکميل وسپس نمونه ها به صورت تصادفي دردوگروه آزمون وکنترل قرارگرفت

 .يک ماه بعد اين دو گروه مجددا اقدام به تکميل پرسشنامه ها و چک ليست شد. شد

نتايج نشان داد که ميزان منافع درک شده . انجام شد SPSS آمار استنباطي و توصيفي با نرم افزار آناليز داده ها توسط :يافته ها

در خصوص سرطان پستان در پاسخگويان آموزش ديده و نديده يکسان است و ميزان خود کارآمدي درک شده زنان از سرطان 

 .شدبا پستان در پاسخگويان آموزش نديده کمتر پاسخگويان آموزش ديده مي

اثر بخشي آموزش در افزايش خودکارآمدي زنان در انجام اين آزمون بيشتر است و لذا آموزش بيشتر و موثرتر  :نتيجه گيري

 .توسط افراد آگاه در اين زمينه مي تواند نقش موثري در کشف و درمان زودرس سرطان پستان داشته باشد

  خودکارآمدي آموزش، خودآزمايي پستان، سرطان پستان،: کلمات کليدي
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 تاثير محلول خوراکی گلوکز بر آزمون بدون استرس جنين

 *1محبوبه عمويي رکن آباد

 kh.m.amouie@gmail.com، دانشگاه علوم پزشکي قم -1

 

داشتن کودک سالم، از مهمترين اهداف مراقبتهاي دوران بارداري است، در جهت کاهش مرگ و مير و عوارض جنيني و  :مقدمه

نوزادي، انجام برخي ارزيابيهاي قبل از تولد نظير آزمون بدون استرس که يک تست غربالگري سالمت جنين است، ضرورت مي 

يرتهاجمي بودن، هزينه پايين، قابليت استفاده در بيماران سرپايي و بستري، و از مزاياي آن نسبت به آزمونهاي ديگر، غ. يابند

ارزش پيشگويي کننده منفي و مثبت آزمون بدون استرس جنين به . نداشتن موارد منع مصرف براي انجام آزمون مي باشد

 .درصد است 71و 1/22ترتيب 

( ع) ، در بيمارستان اميرالمومنين35-41مادر نخست حامله هفته هاي 37اين پژوهش يک کارآزمايي باليني بر روي  :روش کار

گرم محلول خوراکي  71نمونه هاي واجد شرايط در دو روز متوالي به ترتيب بعد از خوردن آب و. انجام شد 1316اهواز در سال 

 .دقيقه قرار گرفتند 21-41گلوکز، تحت آزمون بدون استرس جنين به مدت 

ژوهش نشان داد که بين مصرف محلول خوراکي گلوکز و شاخص هاي آزمون بدون استرس جنين در سطح نتايج پ :يافته ها

تسريع هاي ضربان  ، ضربان پايه قلب جنين،(ماکروضربه ها) ارتباط معني داري وجود ندارد و ميانگين تعداد حرکات جنين 17/1

 اما آزمون آماري تي زوج اختالف معني داري در(. >17/1P) قلب جنين بعد از مصرف آب و محلول خوراکي گلوگز يکسان است

در دو گروه ( =111/1P)و طول مدت تسريع هاي ضربان قلب جنين ( =143/1P) (ميکروضربه ها) ميانگين تعداد حرکات جنين

 .نشان داد

ارد مثبت کاذب آزمون مصرف محلول خوراکي گلوکز قبل از انجام آزمون بدون استرس جنين، قادر به کاهش مو :نتيجه گيري

 .نمي باشد و تاثيري بر طول مدت انجام آزمون ندارد

 تست هاي ارزيابي سالمت جنين، آزمون بدون استرس جنين، گلوکز، تسريع ضربان قلب جنين :مات کليديکل
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بهداشتی شهرستان شادگان ارزيابی آگاهی و ادراک  دختران نوجوان در زمينه عفونت ادراري بر اساس مدل اعتقاد 

- 9811 

 2دکتر داود شجاعي زاده ،*1مريم چنگيزي

 mrs.changizi@yahoo.com، دانشکده علوم پزشکي آبادان ،کارشناس ارشد اموزش بهداشت -1

 دانشگاه علوم پزشکي تهران دانشکده بهداشت، استاد دپارتمان آموزش و ارتقاي سالمت -2

 

تالش در جهت حفظ سالمت و توانمندسازي دختران در راستاي ارتقاي سالمت باروري به دليل نقش تربيتي سازنده اي  :مقدمه

با توجه به نقش رفتارهاي بهداشتي در پيشگيري از بيماريها و ماهيت . که دارند به منزله حفظ هرچه بيشتر سالمت جامعه است

هاي افراد و طرح ريزي مداخالت سالمت، اين مطالعه با هدف ارزيابي دختران  مدل اعتقاد بهداشتي در تغيير نگرش و رفتار

 .صورت گرفته است Health Belife Modelنوجوان در زمينه عفونت مجاري ادرار بر اساس سازه هاي مدل اعتقاد بهداشتي يا 

 4دانش آموز دختر سال چهارم متوسطه نفر  166تحليلي براساس فرمول حجم نمونه تعداد  -در اين مطالعه توصيفي :کارروش 

ابزار جمع آوري داده پرسشنامه اي مشتمل بر . دبيرستان دولتي شهر شادگان به صورت تصادفي جهت بررسي انتخاب شدند

روايي پرسشنامه در مطالعات قبلي . سواالت دموگرافيک، و سواالت آگاهي و نگرش بر اساس اجزائ مدل اعتقاد بهداشتي ميباشد

، آزمونهاي توصيفي مورد تجزيه و تحليل SPSS 20داده هاي حاصل پس از جمع آوري با استفاده از نرم افزار . بدست آمد / .13

از شاخص هاي مرکزي و پراکندگي و جداول توزيع فراواني براي توصيف و از آزمونهاي همبستگي براي تحليل داده . قرار گرفت

 .طح معني دار آماري درنظر گرفته شدبه عنوان س P< 0/05 مقدار  .استفاده شد

، نمره موانع درک شده خوب%  5/31  نمره منافع درک شده خوب و%  5/11آزمودني ها نمره آگاهي خوب، %  5/51 .:يافته ها

درخصوص سازه راهنماي عمل . نمره شدت درک شده خوب داشتند%  3/66درصد نمره حساسيت درک شده خوب و  3/57

در بخش عادات بهداشتي، نحوه . آموزان  توسط خانواده  براي پيشگيري از عفونت ادراري راهنمايي شدنددرصد دانش  2/34

درصد دانش آموزان نمره کارآمدي  1/31، عادات ادراري درست % 2/71، عادات غذايي صحيح % 5/33لباس پوشيدن مناسب 

بقه ابتال به عفونت ادراري داشتند و بين همه ابعاد مدل سا%  3/22همچنين  .خوب در جهت پيشگيري از عفونت ادراري داشتند

 .شد موانع درک شده رابطه معنادار پيدابرپايه ضريب همبستگس پيرسون  بجز 

مدل اعتقاد بهداشتي دارد   UTIيا رفتارهاي بهداشتي نقش مهم در بروز عفونت هاي مجاري ادرارينظر به اينکه  :نتيجه گيري

 . باشد ايجاد رفتار مثبت سالمتي در دختران نوجوان  مي ه ريزي آموزش بهداشت به منظورابزاري مناسب جهت برنام

 دانش آموزان، مدل اعتقاد بهداشتيعفونت ادراري،  :کليدي کلمات
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 نقش مردان در بهداشت باروري و ارتقاء سالمت خانواده

 4نساء بالسي ،3، زهرا بالسي2مريم ذاکري حميدي ،*1معصومه ذاکرحميدي

مي واحد قائمشهر، قائمشهر، ايران، کارشناس ارشد علوم اجتماعي، مدرس دانشگاه آزاد اسال -1
m.z_zakerhamidi@yahoo.com 

المي واحد تنکابن، تنکابن، دانشجوي دکتري تخصصي بهداشت باروري، گروه مامايي، دانشکده پزشکي، دانشگاه آزاد اس -2

 ايران

 المي واحد تنکابن، تنکابن، ايرانمامايي، دانشکده پزشکي، دانشگاه آزاد اسدانش آموخته مامايي، گروه  -3

 المي واحد تنکابن، تنکابن، ايراندانش آموخته مامايي، گروه مامايي، دانشکده پزشکي، دانشگاه آزاد اس -4

 

لذا اين مطالعه با هدف بررسي  .آموزش بهداشت باروري و سالمت آن در خانواده در تمام ابعاد زندگي افراد اثرگذار است :مقدمه

 .نقش مشارکتي مردان به عنوان همسر و منبع حمايتي اجتماعي در سالمت باروري خانواده انجام شده است

در  پايگاههاي اطالعاتي ايراني و بين  2113تا  1222با جستجوي اينترنتي در بازه هاي زماني  مطالعه مروري حاضر، :کارروش 

 ,Iranmedex, EMBASE, Uptodate Scopus, Sciencedirect, Pubmed, Cochran Library, ISI, Magiran المللي

Springer, Elsevier, SID   خونريزي، خونريزي پس از : مقاله با کلمات کليدي 42 و انتخاب نهاييمقاله  126با گردآوري

 . مورد بررسي قرار گرفت زايمان، پيشگيري، اقدامات

آموزش و مشاوره مردان از طريق صداو سيما، آموزش چهره به چهره توسط رابطين بهداشتي مرد و کارکنان بهداشتي  :يافته ها

در خصوص بهداشت باروري و سالمت کامل جسمي، رواني، رفاه اجتماعي و همه ابعاد و جوانب مربوط به سيستم توليدمثل و 

مقابله با ايدز، بيماري هاي عفوني و مقاربتي، سالمت مادر و نوزاد، خشونت  عملکرد آن و خدمات مامائي تنظيم خانواده، راه هاي

عليه زنان، غربالگري سرطان هاي شايع در زنان، ناباروري و سالمت بلوغ نوجوانان به تناسب فرهنگ و به طور مداوم در بهداشت 

 .باروري و ارتقاء سالمت خانواده نقش مؤثري دارد

. و بهداشت باروري در جهت توسعه اقتصادي و اجتماعي با مشارکت مردان ميسر مي گردد ارتقاء سالمت :نتيجه گيري

همچنين با توانمندسازي زنان و آگاه شدن آنها از نيازها و خواسته هاي دروني خود دستيابي به سالمت و ارتقاء کيفيت زندگي 

 .تسريع مي شود

 رتقاء سالمتمشارکت مردان، بهداشت باروري، آموزش، ا :کلمات کليدي
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 آموزش و مشاوره در عفونت هاي منتقله از راه جنسی و پيشگيري از سرطان

 2، معصومه ذاکرحميدي*1مريم ذاکري حميدي

گروه مامايي، دانشکده پزشکي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تنکابن، تنکابن، بهداشت باروري، دکتري تخصصي دانشجوي  -1

 maryamzakerihamidi@yahoo.co.nz، ايران

 ي واحد قائمشهر، قائمشهر، ايرانکارشناس ارشد علوم اجتماعي، مدرس دانشگاه آزاد اسالم -2

 

يافته  در کشورهاي توسعه سرطان شايع ينحال توسعه و ششمدر کشورهاي درشايع سرطان  اولين سرويکسسرطان  :مقدمه

و سن پايين در اولين متعدد جنسي  ايشرک وجوداقتصادي پايين،  -وضعيت اجتماعي بازنان  بيندر  سرويکسسرطان . است

( پاپ اسمير) غربالگريآموزش و مشاوره و همچنين  ابناشي از آن بروز و مرگ و مير  ميزانو  شيوع باالتري داردمقاربت جنسي 

اربتي از راه جنسي و پيشگيري از سرطان انجام هاي مق مطالعه حاضر با هدف بررسي آموزش و مشاوره در عفونت. يابدکاهش مي

 .شده است

در پايگاههاي اطالعاتي ايراني و بين المللي  2112تا  2111مطالعه مروري حاضر با جستجوي اينترنتي در بازه زماني  :کارروش

Copus, Sciencedirect, IEEE, Breastcancer, ISI, Magiran, Springer, Elsevier, SID بعد از  .انجام شده است

سرطان سرويکس، پاپ اسمير، عفونتهاي منتقله از راه جنسي مورد : مقاله با واژگان کليدي 31مقاله، در نهايت 71گردآوري

 .بررسي قرار گرفت

مداوم با ويروس هاي عفونت. کندحمايت مي HPVمردان به عنوان ناقل انواع آموزش و مشاوره نقش  ات ازمطالع :نتايج

تواند در مي HPVواکسيناسيون بر عليه . مي تواند منجر به سرطان گردن رحم شود( HPV)پاپيلوماي انساني با خطر باال 

 .مفيد باشد سرويکسو سرطان ( CIN) سرويکس، نئوپالزي داخل HPVعفونت  باپيشگيري و درمان 

آموزش و مشاوره و  هاي مقاربتي از راه جنسي و سرطان، براي پيشگيري از عفونت رسد موثرترين روشبه نظر مي :گيرينتيجه

در يک جمعيت با برنامه غربالگري مبتني بر جامعه براي سرطان گردن  .باشدجنسي  شروع فعاليتواکسيناسيون دختران قبل از 

کاهش  را HPVگردن رحم مربوط به بروز سرطان خطر بعدي  باالخطر با  HPV رحم، واکسن پيشگيري از عفونت مزمن با

 .دداخواهد 

 آموزش، سرطان سرويکس، پاپ اسمير، عفونتهاي منتقله از راه جنسي :کليديکلمات
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 طراحی و تدوين برنامه آموزش به زنان داراي ضربان ساز قلبی؛ مبتنی بر مراحل تفکر انتقادي

 2م، دکتر زهرا مالز*1دکتر مهناز رخشان

، ايران. شيراز. دانشگاه علوم پزشکي شيراز ،(س)مامايي حضرت فاطمه  -استاديار پرستاري، دانشکده پرستاري -1
mzrakhshan@ymail.com 

 ايران. شيراز. علوم پزشکي شيراز ، دانشگاه(س)فاطمه مامايي حضرت  -استاديار پرستاري، دانشکده پرستاري -2

 

عروقي  -فني هستند که جهت ارتقاء کيفيت زندگي بيماران قلبي -ضربان سازهاي قلبي از جمله دستگاههاي زيست :مقدمه

بعالوه ناديده انگاشتن نيازهاي متفاوت زنان، . کارگذاري مي گردند اما ممکن است چالش هاي جديدي را نيز بدنبال داشته باشند

ري از محققين معتقدند برنامه ريزي جهت آموزش بيماران زن، بايستي مبتني بسيا. چالش هايي مضاعف را در پي خواهد داشت

در اين خصوص ارائه اطالعات منسجم و مبتني بر ارزيابي .بر اصول و سياست هايي توام با نيازسنجي خاص آنان صورت گيرد

. فرايند اين بيماري ضروري است انتقادي از شرايط زنان داراي ضربان ساز، جهت درگيري فعال آنان در امر اداره و کنترل

لذا هدف از اين مطالعه، تدوين . تصميمات درست و مبتني بر تفکر صحيح سبب بهبود کيفيت مراقبت از اين بيماران مي گردد

 . برنامه آموزش به زنان داراي ضربان ساز بر پايه مراحل تفکر انتقادي و حل مسئله مي باشد

 -1جهت تفکر انتقادي و حل مسئله تدوين گرديد؛  "وولفولک"مرحله پيشنهادي  7به  برنامه آموزشي، با توجه: کار روش

ضرورت طراحي برنامه آموزشي : تعريف و درک ماهيت مسئله -2. ضرورت آموزش به زنان داراي ضربان ساز: تشخيص مسئله

مرور ادبيات : ي راه حل هاي احتماليجستجو -3. مدون مبتني بر ارزيابي انتقادي از شرايط و وضعيت زنان داراي ضربان ساز

. موجود در رابطه با آموزش به زنان داراي ضربان ساز و پژوهش هاي انجام شده در رابطه با برنامه هاي حمايتي از بيماران مزمن

به  با توجه به اين که پژوهش هاي انجام شده به اهميت بررسي درک بيمار از بيماري،: بکارگيري راه حل هاي کشف شده -4

به منظور ( مبتني بر مدل لونتال)منظور بهبود برنامه هاي حمايت از بيمار تأکيد نموده اند، از فرم کوتاه پرسشنامه درک بيماري 

تدوين و تنظيم : ارزشيابي نتايج فعاليت هاي انجام شده -7. بررسي درک زنان داراي ضربان ساز از بيماري استفاده گرديد

بيمار بر اساس نتايج حاصل از بررسي درک بيماران داراي ضربان ساز از بيماري، عالوه بر مرور ادبيات محتواي برنامه آموزش به 

 .موجود در رابطه با آموزش به زنان داراي ضربان ساز

مؤيد نياز به آموزش به زنان داراي ضربان ساز ضمن توجه به درک زنان از  1-3يافته هاي مطالعه حاضر در مراحل  :يافته ها

، يافته هاي حاصل از پرسشنامه درک بيماري نشان داد؛ مسير زماني، عواقب و کنترل پذيري بيماري، 4در مرحله . يماري بودب

در مرحله . شناخت بيماري، درمان پذيري و هويت بيماري به ترتيب داراي اولويت آموزشي در زنان داراي ضربان ساز مي باشند

وسعه برنامه آموزش به زنان داراي ضربان ساز، با در نظر گرفتن اولويت و اهميت هر موضوع ، ارزشيابي نتايج حاصله منجر به ت7

 . جهت تدوين محتوا و تصحيح شناخت بيماران از بيماري گرديد

با توجه به خاص بودن مشکالت و چالش هاي گريبانگير زنان داراي ضربان ساز و اينکه هدف از تفکر انتقادي،  :نتيجه گيري

ه نتايج موجه و مطلوب بر اساس مقدمات صحيح و درست مي باشد، برنامه آموزشي بدست آمده در نتيجه ارزيابي رسيدن ب

انتقادي از شرايط خاص زنان، يافته ارزشمندي است که لزوم استفاده از آن به منظور بهبود کيفيت زندگي زنان داراي ضربان ساز 

 . يح مي گرددو مقابله با چالش هاي احتمالي پيشنهاد و تصر

  داراي ضربان ساز، تفکر انتقادي آموزش به بيمار، زنان :کلمات کليدي
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ررسی تاثير تن آرامی بر تغييرات فشار خون زنان مبتال به ديابت بارداري مراجعه کننده به بيمارستانهاي منتخب ب

 9811 دانشگاه علوم پزشکی شيراز در سال

 7مهراب صيادي، 4نسرين اسدي، 3سارا عظيما، 2کاويانيمعصومه ، *1نيلوفر باهوش

 bahooshn@yahoo.com، (س)دانشکده پرستاري و مامايي حضرت فاطمه  -1

 (س)هيأت علمي دانشگاه شيراز،دانشکده پرستاري مامايي حضرت فاطمه  -2

 (س)هيأت علمي دانشگاه شيراز،دانشکده پرستاري مامايي حضرت فاطمه  -3

 زشکي شيرازاستاديار دانشگاه علوم پ -4

 

تن آرامي يک روش تکميلي در کنترل اين بيماري  .عوارض وخيمي نيز دارد ديابت حاملگي بر سالمت مادر موثر است و :مقدمه

 .پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثير تن آرامي بر تغييرات فشار خون مبتاليان به ديابت حاملگي انجام شد. است

بيمار با ديابت حاملگي مراجعه کننده به بيمارستان حافظ شيراز به روش نمونه گيري  71 در اين پژوهش مداخله اي :روش کار

هفته  3 مداخله مدون آموزشي به مدت .آسان انتخاب، و به شيوه تصادفي سازي در دو گروه آزمايش و کنترل قرار گرفتند

 بحث و پرسش و پاسخ توسط پژوهشگر عملي و با دقيقه اي به صورت تئوري، 47جلسه  7آموزش تن آرامي بنسون در قالب 

قبل، بالفاصله و يک ماه پس از پايان مداخله در دو گروه اندازه گيري، و با  انجام شد، فشارخون سيستوليک و دياستوليک،

 .مستقل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت  tو آزمون هاي آماري کاي اسکور، 16نسخه SPSS  استفاده از نرم افزار

وهش حاضر نشان داد پس از مداخله آموزشي، در گروه آزمايش، ميانگين فشار خون سيستوليک به طور معني داري پژ :يافته ها

 (.=576/1P)ولي ميانگين فشارخون دياستوليک در هيچ کدام از مراحل تفاوت معني داري نداشت ( <111/1P) کاهش يافت

هيپوتاالموس قدامي مي شود و در نتيجه از باال  تن آرامي باعث ايجاد تعادل بين فعاليت هيپوتاالموس خلفي و :نتيجه گيري

رفتن فشار خون ممانعت مي کند، نتايج اين پژوهش همراه با ساير پژوهش هاي مبتني برآموزش تن آرامي و بسنده نکردن به 

 .آرامي تأکيد مي نمايد درمان هاي مرسوم، بر اهميت طرح مداخالت آموزش تن

 فشار خون تن آرامي، ديابت حاملگي، :مات کليديکل
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 بررسی الگوي پيشگيري از بارداري در زنان ديابتی مراجعه کننده به کلنيک زنان ياسوج

 3اسيه مبارکي ،2زينب محمودي ،*1فاطمه محمودي

 mobarakiasea@yahoo.comدانشگاه علوم پزشکي ياسوج،  کارشناس ارشد مامايي -1

 دانشگاه علوم پزشکي ياسوج  دانشجوي ارشد پرستاري  -2

 عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي ياسوج   -3

 

. عدم کنترل دقيق آن در طي بارداري با عوارض قابل توجه مادري و جنيني همراه است .ديابت بيماري متابوليکي است :مقدمه

 .استفاده از يک روش پيشگيري از بارداري مطمئن حائز اهميت است ناخواسته و عوارض آن،به منظور جلوگيري از حاملگي 

 .هدف تعيين الگوي پيشگيري از بارداري در زنان ديابتي مراجعه کننده به کلنيک زنان بود

کلنيک زنان  سال مراجعه کننده به 17-42زن ديابتي در محدوده سني  121اين پژوهش توصيفي مقطعي با تعداد  :روش کار

براي . ساخته و اطالعات از طريق مصاحبه با افراد مورد بررسي جمع آوري شدند داده ها پرسشنامه پژوهشگر ابزار گرد اور. بود 

 .و ازمون هاي آماري توصيفي و آزمون کاي دو استفاده شد SPSS 19تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار 

درصد از کاندوم و  5.1 درصد لوله بستن، 21 درصد از روش طبيعي، 24.7 اي ترکيبي،درصد زنان از قرص ه 21.2 :يافته ها

درصد مشاوره در 37فقط  .درصد از هيچ روشي استفاده نکرده بودند 13.7و آمپول هاي تزريقي، و  IUDدرصد از  13وازکتومي، 

و  F=7.8( P<0.05)زايمان و روش پيشگيري با انجام آزمون هاي آماري بين تعداد . زمينه پيشگيري دريافت نموده بودند

 .ارتباط معني داري يافت شد(  P<0.05 F=8.7و P=0.001 F=14.3)همچنين بين سن و شغل با روش پيشگيري به ترتيب 

تعداد زايمان کم  انجام مشاوره درمورد روش ايمن جلوگيري از بارداري در مادران سن پايين و: با توجه به نتايج :نتيجه گيري

 .يت برنامه هاي پيشگيري قرار گيرديابتي، براي کاهش مرگ ومير وعوارض مادري و جنيني ونوزادي در اولود

 يروش پيشگير زنان، ديابت، :کلمات کليدي
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 بررسی تاثير آموزش ومشاوره در موفقيت مادر در امر شيردهی

 2صفيه تيموري ،*1آزاده تيموري

 mums.ac.ir @ teimoria1ن رضوي،دانشگاه علوم پزشکي خراسا-(ع)بيمارستان امام رضا کارشناس پرستاري -1

 معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي خراسان رضوي  کارشناس بهداشت عمومي -2

 

برخي عدم موفقيت  شاهد نوزاد دارد هنوز فوايدي که براي سالمت مادر و و با توجه به اثرات مطلوب تغذيه با شير مادر :مقدمه

لذا به بررسي  به نظر مي رسد .ماه اول زندگي شيرخواران هستيم 6کاهش آمار تغذيه انحصاري در  مادران در امر شيردهي و از

 .شير دهي پرداختيم موفقيت مادر در امر مشاوره را در تاثير آموزش و

ماهگي کودک خود مراجعه کرده  6بطور تصادفي بر روي مادراني که جهت دريافت واکسن  اين بررسي مقطعي و :روش کار

 . تحليل قرارگرفت مورد تجزيه و شده و SPSS با استفاده از پرسشنامه انجام سپس اطالعات وارد نرم افزار (مورد  666) بودند

  . . راه حل آنها و مشکالت شير دهي و اطالعات بيشتري در زمينه اهميت شير دهي مادراني که مشاوره شده و :يافته ها

 تغذيه بدو تولد مادران مشاوره شده مادران داراي آگاهي موفقيت در. داشتند موفق تر از ساير مادران طبق جدول ذيل بوده اند

% 71کمتر از % 71ماه در مادران داراي آگاهي بخش خصوصي بخش دولتي بيش از  6مادران داراي آگاهي تغذيه انحصاري تا  در

تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد % 71کمتر از % 71بيش از % 71کمتر از % 71بيش از 

  41 52 17 312 24 111 21 463 22 123 51 452 51 712 22 145درصد تعداد درصد تعداد درصد 

 :يت مادر در امر شيردهي موثر بودهافزايش آگاهي خانواده بخصوص مادران در موفق :نتيجه گيري

اطالع رساني به خانواده ها جهت مراجعه مادران براي دريافت خدمات بهداشتي با توجه به اينکه در مراکز به امر آموزش -1

 بيشتر مي پردازند 

 جلب مشارکت وهمکاري بخش خصوصي در زمينه آموزش به منظور موفقيت مادران در شير دهي نوزاد وکودک-2

 شير مادر  با موفقيت در تغذيه بدو تولد، مادر تغذيه انحصاري با شير :واژهاي کليدي 
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 نقش  مشاوره والدين در بلوغ جسمی وروانی

 2صفيه تيموري، *1آزاده تيموري

 teimoria1@mums.ac.ir، دانشگاه علوم پزشکي مشهد (ع)کارشناس پرستاري بيمارستان امام رضا -1

 معاونت بهداشتي دانشگاه مشهد  کارشناس بهداشت خانواده -2

 

تغييرات زياد در شخص موجب  در اين مقطع از زندگي وجود. بلوغ يکي از حياتي ترين مراحل زندگي انسان مي باشد :مقدمه

درخصوص شناخت مفهوم  والدين به عنوان مهمترين حامي فرزندان بايد آگاهي الزم را .گردد احساس او مي و تغيير در رفتار

مشکالت بلوغ را در  رواني اين دوران داشته باشند تا نوجوان آنها فرصت يابد مسائل و وتحوالت جسمي  تغييرات و بلوغ و

آينده  در عين حال زيبا و پرهيجان و نشيب و اين دوران پرفراز و سرشار از تفاهم با والدين آگاه بشناسد و محيطي صميمانه و

 .اط بيشتر به سوي آينده بهتر طي کندساز را با نش

به صورت ( دختر 151پسر و  151)ساله 13-17نوجوان  341برروي با استفاده از پرسشنامه اين مطالعه توصيفي و :روش کار

 .شده و مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتSPSS  نمونه گيري تصادفي انجام سپس اطالعات وارد نرم افزار

نوجوانان % 32که از. نوجوانان قبل از بلوغ توسط والدين با عالئم بلوغ آشنا شده بودند% 32توجه به نتايج حاصله با : يافته ها

نوجواناني که از قبل توسط والدين با عالئم بلوغ آشنا  %61 از بين گوشه گيري و تمايل به تنهايي و %11اضطراب و %3مذکور 

نوجوان % 61از % 72منبع اطالعاتي  .گوشه گيري اين دوران را تجربه کردند نهايي وتمايل به ت% 65 اضطراب و% 75 نشده بودند

 در. غيره بودند کتاب و اولياي مدرسه، %26.1 اقوام نزديک،% 14.2دوستان،  مشکالت بلوغ از مواجه با مسائل و ذکر شده بعد از

تجربه حداقل يک بار رابطه  %1 سابقه مصرف سيگار و %41سا بقه حداقل يک بار مصرف مواد مخدر و%22اين گروه از نوجوانان

نوجواناني که توسط والدين آگاه شده  %32از  .سابقه رابطه حداقل يکبار دوستي با جنس مخالف را داشته اند %71 جنسي و

براساس  .ندرا داشته ا سابقه رابطه حداقل يکبار دوستي با جنس مخالف% 11 سابقه حداقل يکبار مصرف سيگار و% 75/3بودند 

 .سال بود 11- 14در پسران در محدوده   سال و 1-13سال زودتر و در محدوده 2اين مطالعه سن شروع بلوغ در دخترها 

با توجه به  به دنبال هم اتفاق مي افتد و رواني است که سلسله وار و بلوغ عبارت از يکسري تغييرات جسمي و :گيري نتيجه

 غفلت از مشکالت بلوغ مواجه شده که عدم آگاهي والدين و نوجوان با مسائل و اين دوران،شخص در  وجود تغييرات زياد در

 .نوجوان موجب پناه بردن به سمت منابع اطالعاتي نامناسب وسوق يافتن به سمت رفتار هاي خطرناک خواهد بود

 اضطراب، بلوغ :کليدي کلمات

 

 

 

 

  

mailto:teimoria1@mums.ac.ir


 ، دااگشنه علوم زپشکي مشهد7121آبان ماه  91-92، همايش کشوري آموزش و مشاوره رد سالمت باروري  



 

1159-ECRH 

 پيرامون مسائل حقوقی ثبت در پروندهنقش آموزش در توانمند سازي ماماها 

 3، سميرا ابراهيم زاده2، کبري ميرزاخاني*1ناهيد جهاني شوراب

 jahanishn@mums.ac.ir، مربي و عضو هيات علمي دانشکده مشهد ،دانشکده پرستاري و مامايي مشهد -1

 مربي و عضو هيات علمي دانشکده مشهد ،دانشکده پرستاري و مامايي مشهد -2

 دانشجوي دکتراي باروري و عضو هيات علمي دانشکده مشهد ،اري و مامايي مشهددانشکده پرست -3

 

باشد که داراي جنبه ي قانوني مي باشد لذا اين  مي بيمار به شده ارايه هاي تمام مراقبت بيانگر استاندارد، و کامل ثبت :مقدمه

 .انجام گرفته است "حقوقي ثبت در پرونده تعيين اثر آموزش در توانمند سازي ماماها پيرامون مسائل" مطالعه با هدف

به روش سرشماري نمونه 1322ماماي شرکت کننده در بر نامه باز آموزي ارديبهشت  43در اين کار آزمايي تجربي : روش کار 

سوال پيرامون  5)جمع آوري اطالعات با استفاده از پرسشنامه اي مشتمل بر مشخصات فردي و ثبت در پرونده . گيري شدند

انجام شد قبل از شروع برنامه و پس از آموزش به روش سخنراني و بحث گروهي در زمينه گزارش نويسي سواالت ( سائل قانونيم

هاي کاي دو و تي زوج انجام و با استفاده از آزمون SPSS تجزيه و تحليل آماري با استفاده از نرم افزار. در اختيار آنان قرار گرفت

 .شد

درصد اذعان داشتند که پيرامون مسائل  73.7صد شرکت کنندگان در بيمارستانهاي مشهد اشتغال داشتند و در 5/21: يافته ها

 2/1بعد از آموزش به  بود که  6/2 ± 1/1ميانگين تعداد اشتباهات آنان قبل از آموزش . قانوني ثبت پرونده اطالع چنداني ندارند

 .(P= 0.000)کاهش يافت   2/1 ±

پيرامون مسائل قانوني پرونده نويسي با ارتقاي آگاهي مي تواند توانمندي ماماها را در زمينه درج ي آموزش اجرا :نتيجه گيري

صحيح گزارشات در پرونده افزايش دهد از آنجاکه ماماها در خط مقدم ارائه دهندگان مراقبت پيش از تولد قراردارند اطالع از 

 .ر اتهامات وارده آماده مي کندآنان را براي دفاع در براب مسائل قانوني ثبت،

  Record, Education, Midwifery: کليدي کلمات
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بررسی نقش مشاوره درمکمل ياري مادران باردار وتاثير آن بر ميزان تولد نوزادان نارس وکم وزن در زايشگاههاي 

 11دانشگاه مشهد در سال تابعه 

 2آزاده تيموري، *1صفيه تيموري

 teymouris1@mums.ac.ir، کارشناس برنامه سالمت کودکان معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد -1

 دانشگاه علوم پزشکي مشهد ،(ع)بيمارستان امام رضا کارشناس پرستاري:  -2

 

با توجه به تاثيرات . مشکالت تغذيه اي در کشورهاي در حال توسعه است يکي از( ويتامينها آهن و) کمبود ريز مغذيها: مقدمه

مير مادر به هنگام  ناتواني بدني، افزايش خطر مرگ و کم خوني ناشي از آن در زنان باردار که ضعف و سوء ناشي از کمبود آهن و

کمبود ساير ريز  و A-Dهمچنين تاثيرکمبود ويتامين هاي  نارس را بدنبال دارد و خطر تولد نوزادان کم وزن وافزايش  زايمان،

مشاوره در مصرف مکمل هاي  اثر بخشي آموزش و جنين بر آن شديم تا بررسي بر بر سالمت مادر و  . . . مغذيها مثل روي و

 .کم وزن داشته باشيم تولد نوزاد نارس و دوران بارداري و

نتيجه زايمان تولد نوزاد ) و شاهد( نتيجه زايمان تولد نوزاد نارس وکم وزن) اين بررسي در دو گروه به صورت مورد :روش کار

در زايشگاههاي تابعه دانشگاه ( نفر از هر گروه 666( )با وزن مطلوب که در نزديکترين زمان به فرد مورد زايمان کرده بود ترم و

چگونگي  ان در زمينه اهميت مصرف مکمل وشامل سنجش اطالعات مادر) سوال 17پرسشنامه اي با  مشهد انجام پذيرفت و

 .اناليزگرديد وارد و SPSSاطالعات در نرم افزار  جهت تمامي مادراني مذکور کامل و( سواالت اختصاصي ديگر مصرف و

%( 4/11)نفر  62بطور ناقص و %( 4/35) نفر  242از مادران به طور کامل%( 3/72)نفر  341در گروه مورد  با توجه به نتايج: يافته ها

 42و%( 33)نفر  221، %(5/61)نفر  414عدم مصرف اسيد فوليک داشتند و تعداد و ميزان مصرف اسيد فوليک در گروه شاهد به ترتيب 

 21،%(5/51) 724ور کامل، ناقص و عدم مصرف نيز اعداد در گروه مورد به ترتيب در مورد مصرف مولتي ويتامين بط. بود%( 3/6)نفر 

درصد استفاده از قرص . بود%( 6/6)نفر  44و %( 3/12) 12،%(1/11) 741و در گروه شاهد به ترتيب ذکر شده %( 1/5)نفر  72و%( 7/13)

و %( 2/11) 61، %(2/16) 754در گروه شاهد %( 2/4)نفر  21 و%( 3/14)27، %(7/11) 743اهن نيز در گروه مورد، به ترتيب اشاره شده 

بين استفاده از ( =136/1P)اختالف معني داري ، بين استفاده از مکمل اسيد فوليک( =127/1P)اختالف معني داري  .بود%( 6/3)نفر  24

اين حاملگي در دو گروه مورد بررسي بين استفاده از مکمل آهن در مادر در ( =133/1P)اختالف معني داري ، مکمل مولتي ويتامين

 .وجود دارد

 ميزان آگاهي مادر از اهميت مصرف مکمل ها مادران مشاوره شده مادران

 گروه شاهد گروه مورد شاهد مورد
 % 31کمتر از  در صد 31-71 %71بيش از 

 شاهد مورد شاهد مورد شاهد مورد
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد تعداد تعداد

666 666 721 12.5 626 23.2 372 73 712 51 122 31 122 12.3 117 15.2 11 2.5 

کم وزن بنظر  تولد نوزادان نارس و بين عدم مصرف مکمل ها و با توجه نقش ميزان آگاهي مادر و ارتباط معني دار :نتيجه گيري 

و اقدامات بهداشتي به مادران و جلب مشارکت  بموقع مکملها مصرف صحيح و تالش بيشتري در راستاي آموزش تغذيه،ميرسد بايد 

 .غني سازي مواد غذايي صورت پذيردمسئولين جهت 

 نوزاد ترم   ،کم وزن نوزاد نارس و، ريز مغذيها: کليدي کلمات
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 11سال مشهددر دانشگاه تابعه درشهرستانهاي  شيردهی امر در دار مشکل مادران با مشاوره تاثير بررسی

 آزاده تيموري، *1صفيه تيموري 

 teymouris1@mums.ac.ir ، کارشناس برنامه سالمت کودکان معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد -1

 دانشگاه علوم پزشکي مشهد ،(ع)بيمارستان امام رضا کارشناس پرستاري -2

 

بيشتر مادران ايراني بالفاصله بعد از زايمان شير دهي را شروع  طبيعي است و فرآيند فيزيو لوژيکي وشير دهي يک  :مقدمه

 اقداماتي را مي کنند ولي متاسفانه طي ماه هاي اول پس از زايمان با بروز اولين مشکالت اعتماد به نفس خود را از دست داده،

از انجا که تغذيه با شير مادر  .زودرس تغذيه کمکي اغاز مي نماينديا شروع  شروع شير مصنوعي و در جهت قطع شيردهي و

مشاوره با  حمايت از مادر دارد تاثير آموزش و يک مهارت قابل يادگيري است که تداوم آن بستگي به چگونگي  آموزش و

 .را مورد بررسي قرار داديم شيردهي امر در دار مشکلمادران 

مشاوره شيردهي شهرستانهاي تابعه دانشگاه به مراکز مشکل دار که  مادر 2374اين مطالعه بصورت مقطعي بر روي  :روش کار

علل مصرف يا تقاضاي  تکنيک شيردهي و در اين بررسي فرم چگونگي تغذيه شيرخوار و .انجام پذيرفت معرفي شده بودندمشهد 

سپس براساس نتايج حاصله از  مشاهده تکنيک شيردهي تکميل گرديد، و مادران با مصاحبه براساس دريافت شير مصنوعي

 نتيجه حاصل از مشاوره مورد بررسي قرار مشاوره با مادر جهت رفع مشکل شيردهي انجام و اطالعات بدست امده آموزش و
 . گرفت

 تاثير ميگذارد  الگوي شيردهي مادربر %( 47 رتبه اول تولد)کم تجربگي مادران  و( %75.1)روش زايمان  اساس نتايجبر :يافته ها

 .بود%( 46) ماهگي کودک 4تا  1بيشترين زمان جهت دريافت شير مصنوعي بين  و

شير دهي به خصوص در  بيشتر بر آموزش مادران در دوران بارداري و با توجه به نتايج بدست آمده تاکيد: نتيجه گيري

هم اطاقي مادر  طرحآموزش به پزشکان، اجراي صحيح  اطرافيان مادر و همچنين آموزش به مادران اول زا و مادران سزاريني و

مي تواند در افزايش آگاهي مادران و رفع مشکالت شيردهي  تشکيل گروههاي حمايت از مادران شيرده ،در بيمارستان نوزاد و

 . آنان نقش موثري داشته باشد

 رشد نامطلوب تکنيک شيردهي، مشکالت شيردهي، :کلمات کليدي
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آموزش در مراقبتهاي پيش بارداري با نحوه زايمان در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی بررسی ارتباط 

 درمانی تحت پوشش مرکز بهداشت ثامن مشهد

 2محبوبه اخالقي، *1مرجان کاظمي

 kazemim1@mums.ac.ir، کارشناس مامايي، مرکز بهداشت ثامن، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، ايران -1

 دانشجوي ارشد آمار حياتي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، ايران -2

 

مراقبت پيش از بارداري مجموعه خدمات مراقبتي است که به ارزيابي خطرات موجود براي باردار شدن مي پردازد و با  :مقدمه

از سوي ديگر زايمان . ارائه آموزشها و انجام اقدامات تشخيصي و درماني و مداخالت دارويي سعي در سالمت مادر و نوزاد دارد

از .سوب ميشود اما ميزان زايمان طبيعي به دليل افزايش سزارين رو به کاهش استطبيعي به عنوان روش ارجح ختم بارداري مح

هدف اين پژوهش تعيين . علل انتخاب سزارين، سطح آگاهي پايين از روشهاي ختم بارداري و نگرش منفي به زايمان طبيعي است

  .ارتباط آموزش در مراقبتهاي پيش بارداري با نحوه زايمان زنان باردار مي باشد

زن باردار به روش آسان انتخاب و پرسشنامه اي شامل اطالعات انجام يا عدم انجام  627در اين مطالعه همبستگي،  :روش کار

بررسي و از ضريب همبستگي  SPSS 16داده ها توسط نرم افزار . مشاوره و آموزش پيش از بارداري و نوع زايمان تکميل گرديد

 .ده گرديداسپيرمن و آزمون کاي اسکوئر استفا

نتايج آزمايش . مشاوره پيش بارداري داشتند% 12/72زن باردار،  571از. بود 4/2با انحراف معيار  1/22ميانگين سني  :يافته ها

بدين معني که با مشاوره پيش . را نشان داد( P<0.001)کاي اسکوئر، ارتباط بين آموزش ومشاوره پيش بارداري با نوع زايمان 

 .ه طريق طبيعي بيشتر خواهد شدبارداري، زايمان ب

ميانگين زايمان طبيعي در زناني که مورد آموزش و مشاوره پيش از بارداري قرار گرفته اند بيشتر از ساير زنان مي  :نتيجه گيري

 .توصيه ميشود مسئولين امور بهداشتي، بر انجام مشاوره پيش بارداري تاکيد  بيشتري داشته باشند. باشد

 زايمان طبيعي، پيش بارداري، سزارين :کليدي کلمات
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 33-11يدر سالهاررسی مشاوره پس اززايمان درمادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه مشهد ب

 3شيرين رسولي، 3اعظم بهزادمهر، 3مينا احدي، *2زهرا آقاسي يزدي، 1محمد احمديان

 ahmadianm1@mums.ac.ir، دانشگاه علوم پزشکي مشهد معاونت بهداشتي خانوادهمدير سالمت جمعيت و  -1

 aghasiyz1@mums.ac.ir ،دانشگاه علوم پزشکي مشهد معاونت بهداشتيحوزه  کارشناس برنامه سالمت مادران -2

 دانشگاه علوم پزشکي مشهد معاونت بهداشتيحوزه  کارشناس سالمت مادران -3
 

مراقبتهاي پس از زايمان بخشي از خدمات مراقبتي استاندارد هستند که بر طبق آنها خطرات موجود براي مادرپس از  :مقدمه

  .ها و انجام اقدامات تشخيصي، درماني و دارويي براي سالمت مادر تالش مي شودزايمان بررسي شده و با ارائه آموزش

  11-22بررسي فراواني انجام مشاوره پس از زايمان در مراکز بهداشتي درماني تابعه مشهد در سال  :هدف

به مراکز  11-22اين مطالعه توصيفي و گذشته نگر بوده است و از پرونده کليه مادران زايمان کرده که در سالهاي   :رروش کا

  .نمودندمشاوره پس از زايمان دريافت  بهداشتي درماني مراجعه و

تعداد  از و( درصد 14.1) 12 سال در 65611از تعداد  و( درصد 52.6) 11 سال زايمان کرده در مادر 54354 ازتعداد :هايافته

( درصد 25.4) 22در سال  14121از تعداد و( درصد 27.4) 21درسال  52277از تعداد  و (درصد 27) 21درسال 53212

  .داناز زايمان را دريافت نموده پسهاي مراقبت بار دومشاوره وحداقل 

 11درصد در سال  52.6روند افزايشي داشته است واز 22سال  تا 11با توجه به اينکه مشاوره پس از زايمان از سال  :گيرينتيجه

ها و شرايط مشاوره صحيح گروه هدف بوده است و بيماري نشانگر شناسايي، آموزش و رسيده است، 22درصد در سال  25.4به 

 .پيگيري شدند شناسايي و ،دهدطبي نيازمند کنترل که ميزان مرگ و عوارض مادري را افزايش مي

 مراقبت پس اززايمان، سالمت مادر مشاوره پس از زايمان، :کلمات کليدي
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سطح درمانی در خصوص سالمت تغذيه اي زنان باردار و شيرده در -بررسی آگاهی کارکنان سطوح مختلف بهداشتی

 9814 دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال

 4طيبه نشاط نيا، 3حديث فتحي بيرانوند، 2سيداحمد حسيني، *1معصومه مرادي

 masmor33@yahoo.com، لرستانمديرگروه بهبود تغذيه معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي  -1

 تغذيه شبکه بهداشت و درمان کوهدشتکارشناس مسئول  -2

 کارشناس واحد بهبود تغذيه -3

 کارشناس مسئول تغذيه شبکه بهداشت و درمان ازنا -4

 

با توجه به . امروزه نحوه ارائه خدمات بهداشتي، مستلزم به وجود آوردن رويکردهايي در شيوه هاي آموزشي مي باشد :مقدمه

شيرده جهت اصالح شيوه  نقش کارکنان بهداشتي براي آموزش تغذيه صحيح به گروه هاي آسيب پذير به ويژه زنان باردار و

 .ن درخصوص سالمت تغذيه اي زنان باردار و شيرده انجام شدزندگي، مطالعه حاضر با هدف بررسي آگاهى کارکنا

نحوه انتخاب . گروه طبقه بندي شدند 5که در  جامعه آماري مورد بررسي شامل کارکنان بهداشتي سطوح مختلف :روش کار

گيري تصادفي دانشگاه به صورت سرشماري و در ساير گروه ها به صورت نمونه  /کارکنان در گروه کارشناسان مسئول استان

داده هاي مورد نياز در اين مطالعه در سطح کارکنان بهداشتي رده هاي پزشک و کارشناس بود و جمع آوري داده ها . منظم بود

 .براساس پرسشنامه خود ايفاء انجام شد

 آن ها نيز از% 21همچنين . زايمان آگاهي داشتند کارکنان از زمان شروع قرص آهن در دوران بارداري و پس از% 14 :يافته ها

آن ها درمورد شرايط خاص استفاده از مايعات حين تغذيه انحصارى با شير  %11. زمان مصرف اسيد فوليک در زنان اطالع داشتند

 .داشتند آگاهي( اس هنگام اسهال.آر.او)مادر 

آسيب پذير جامعه، بدين ترتيب آموزش شيرده به عنوان يکي از گرو هاي  با توجه به اهميت تغذيه مادران باردار و :نتيجه گيري

تغذيه از روشهايي است که آگاهي را افزايش داده و با تغيير باور و اصالح رفتار، سطح ايمني و سالمت خانواده را ارتقا مي دهد و 

 .به کارگيري روش هاي آموزشي فعال از اهداف آموزش تغذيه مي باشد

 درماني، سالمت تغذيه اي زنان باردار و شيرده -کارکنان سطوح مختلف بهداشتي :مات کليديکل
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 بررسی رضايت جنسی در زنان  مبتال به سرطان پستان

  4قاسمي مينا ،3رحيمي نفيسه، 2هماييفاطمه ، 1فاطمه زهرا کريمي

دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم کميته تحقيقات دانشجويي بهداشت باروري، تخصصي دانشجوي دکتراي  -1

 پزشکي مشهد، مشهد، ايران

هاي توپر، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي  گروه راديوتراپي و انکولوژي، مرکز تحقيقات درمان سرطان دانشيار -2

 مشهد، مشهد، ايران 

 لوم پزشکي بيرجند، بيرجند، ايرانکارشناس پرستاري، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه ع -3

 ، ايرانسبزوار، سبزوار، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي ماماييکارشناس  -4

  

از آنجا که  .دهد مي قرار تأثير تحت را زيادي زنان زندگي که ساالنه است هايي بيماري ترين رايج از يکي پستان سرطان :مقدمه

اين پژوهش با هدف بررسي رضايت . تشخيص و درمانهاي مربوط به سرطان سبب اختالل در عملکرد جنسي بيماران مي شود

 .جنسي در زنان  مبتال به سرطان پستان انجام شده است

واحدهاي پژوهش از . دنفر بيمار زن مبتال به سرطان پستان وارد مطالعه شدن 111تحليلي  -در اين مطالعه توصيفي :روش کار

از پرسشنامه رضايت جنسي ليندا  استفاده با جنسي رضايت ميزان. مشهد انتخاب شدند( ع)مراجعين به مرکز انکولوژي امام رضا 

 SPSSآماري  افزار نرم از استفاده با گردآوري از پس ها داده. و کريزي که روايي و پايايي آن مورد تائيد است، سنجيده شد

 .گرفت قرار تحليل و تجزيه مورد توصيفي آمار هاي روش و( 16 نسخه)

 سال بود، يافته ها ي مطالعه نشان داده رضايت جنسي در 21/47 ±63/1ميانگين سني زنان شرکت کننده در مطالعه : يافته ها

 .درصد خوب گزارش شده بود 4/31درصد در حد متوسط و در  5/41درصد از زنان در حد ضعيف،  2/21

که مي توان با شناسايي و اتخاذ  رضايت جنسي يکي از ابعاد مهم زندگي در زنان مبتال به سرطان پستان مي باشد :گيرينتيجه 

در اين زنان گام موثري  سالمت جنسي جهت ارتقاء مشاوره جنسي در جهت در آموزش و جهت مداخالتي چون در استراتژيهايي

 .  برداشت

 رطان پستانس زنان، رضايت جنسي،: کليدي کلمات

 

  

http://ijogi.mums.ac.ir/?_action=article&au=21585&_au=%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87++%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%A6%DB%8C
http://ijogi.mums.ac.ir/?_action=article&au=10172&_au=%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87++%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%84%DB%8C
http://ijogi.mums.ac.ir/?_action=article&au=17645&_au=%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA++%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C
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مشهد در (س)به بيمارستان ام البنين کننده مراجعه باردار زنان در آن بر موثر عوامل و ب هپاتيت شيوع بررسی

 9811سال 

 6، معصومه يزداني7، اکرم جعفرزاده4، عزت تفرشي3، نسيم مهرپويا2، بتول خيرخواه1سکينه صديقي

 باليني سوپروايزر پرستاري، کارشناس -1

 عفونت کنترل کارشناس پرستاري، کارشناس -2

 کيفيت بهبود مسئول پرستاري، ارشد کارشناس -3

 آموزشي سوپروايزر پرستاري، ارشد کارشناس -4

 بيمارستان مترون پرستاري، ارشد کارشناس -7

 باليني سوپروايزر پرستاري، کارشناس -6

 

-11 نيز ايران در که طوري به است، توسعه حال در کشورهاي ويژه به جهان در بهداشتي عمده مشکالت از يکي ب هپاتيت: مقدمه

 ايران، در هپاتيت از ناشي مير و مرگ علت ترين اصلي و شود مي ايجاد ب هپاتيت ويروس توسط درصد هپاتيت هاي مزمن51

 جنين به عمودي انتقال امکان و شود مي بارداري عوارض بروز به منجر در بارداري ب هپاتيت که آنجائي از. باشد مي ب هپاتيت

 .رسد مي نظر به ضروري آن با مرتبط خطر ازعوامل برخي تعيين و ب هپاتيت شيوع زمينه در پژوهشي انجام لذا دارد، وجود

به بيمارستان ام  1322در سال  که بارداري زنان 6174از  آن در که باشد مي مقطعي -توصيفي مطالعه يک پژوهش اين :کار روش

مربوط اطالعات پرسشنامه گردآوري داده ها شاملابزار. نفر مبتال به هپاتيت بودند 7بودند، نموده مراجعه جهت زايمان( س) البنين

پژوهش ايندر. بودليست چکاستفاده از با (مداخله اياقدامات) درمانيعواملو پرسشنامه(دموگرافيکمشخصات) ربيمابه

ورودمعيارهاي. شدندبررسيبودند،داراراپژوهش موردواحدهاي مشخصاتکهمادرانيکليهوبودهمنطبقهمبرنمونهو جامعه

براي تجزيه و تحليل داده ها از روش  .مادراني که براي زايمان يا تحت نظر قرار گرفتن، مراجعه مي کردندکليهشاملمطالعهبه

 .اول توزيع فراواني استفاده شدو تنظيم جد SPSSهاي آمار توصيفي مقطعي با استفاده از نرم افزار 

 41فاقد تشخيص بوده اند، %( 6) نفر 3 تشخيص داده شده است و+HBS %( 24) نفر 45مورد تشخيص هپاتيت،  71از :هايافته

. زردي و سابقه بستري به علت هپاتيت را داشته اند %(4) نفر 2زردي و سابقه بستري به علت هپاتيت نداشته اند و  %(26) نفر

 واکسيناسيون انجام داده اند،%( 14) نفر 5 .با عالمت باليني بوده اند%( 12) نفر 41بدون عالمت باليني و %( 16) نفر 1همچنين 

بين شغل، واکسيناسيون، نوع اقدام تهاجمي با . نامشخص مي باشد%( 61) نفر 34 واکسيناسيون انجام نداده اند،%( 11) نفر 2

 %(24) نفر 12 از نظر انجام اقدامات تهاجمي،. (=445/1P و =531/1P) معني داري مشاهده نشدتشخيص نهايي هپاتيت تفاوت 

 .سابقه جراحي داشته اند %(16) نفر 1سابقه دندان پزشکي و 

 اقدامات تهاجمي زنان باردار، هپاتيت ب، :کلمات کليدي
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Nutritional Counseling: Omega-3 Fatty Acids consumption during Pregnancy 

Sonia Minooee1* 

1- Midwifery Department, Alborz University of Medical Sciences, Karaj, Iran,  

s.minooee@gmail.com 

 

Background: Adequate consumption of omega-3 fatty acids is vitally important during 

pregnancy as they are critical in building blocks of fetal brain and retina. Omega-3 fatty acids 

may also play a role in determining the length of gestation and in preventing perinatal 

depression. This review discusses the benefits of omega-3 fatty acid consumption during 

pregnancy. 

Methods: In the present review, studies were recruited by searching English databases 

including; Medline, Wiley Online Library and Science direct databases (2000-2014). Articles 

were searched using the combination of the terms “nutrition”, “omega-3 fatty acids” and 

“pregnancy”. In addition, the bibliographies of selected references were utilized as appropriate. 

Results: Fish and other seafood contain essential nutrients such as long-chain omega-3 

polyunsaturated fatty acids (EPA/DHA). Fetal brain growth accelerates during the second half 

of pregnancy, and the rate of growth remains high during the first year of life. It is likely that, 

during pregnancy, omega-3 requirements increase over normal to support fetal growth, 

particularly of the brain and eyes. Consensus guidelines have recommended that pregnant 

women consume at least 200 mg of DHA per day. A woman can achieve this threshold by 

consuming 1 to 2 servings of seafood per week. 

Conclusion: Seafood can also contain organic mercury and other harmful toxins, which could 

be harmful to the growing fetus. Therefore, the FDA recommends limiting fish consumption to 

2 servings (approximately 340 g) per week. 

Keywords: nutrition, omega-3 fatty acids, pregnancy 
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Counseling Postmenopausal women: Bioidentical Hormone Therapy (BHT) 

Sonia Minooee1* 

1- Midwifery Department, Alborz University of Medical Sciences, Karaj, Iran 

 

Background: Menopausal women may experience hot flashes, vaginal dryness, mood 

changes, compromised cognition, sexual problems, and fatigue. Health care providers often 

prescribe hormones for these symptoms. Hormone therapy, containing estrogen with or without 

progesterone, is the most effective therapy for menopausal symptoms. However, decisions 

about hormone therapy have become challenging because concerns about the safety of 

hormones have surfaced in recent years. The goal of this review is to present an overview of 

the available research evidence on BHT. 

Methods: In the present review, studies were recruited by searching English databases 

including; Medline, Wiley Online Library and Science direct databases (2000-2014). Articles 

were searched using the combination of the terms “menopause” and “bioidentical hormone 

therapy”. In addition, the bibliographies of selected references were utilized as appropriate. 

Results: Bioidentical hormones are compounds that have exactly the same chemical and 

molecular structure as endogenous human hormones. They have been around for years, as 

suggested by historical accounts of older women consuming young women's urine to preserve 

youth. Bioidentical hormones are now available as oral, transdermal, vaginal or injectable 

preparations. 

Conclusion: Key points are discussed in the table below: 

 

Bioidentical Hormones: Misconceptions and Facts 

Misconception Fact 

BHT is natural. Bioidentical refers to structure; natural refers to 

source. 

Bioidentical hormones 

are safe hormones. 

All hormones can cause side effects. A 

“completely safe” hormone does not exist. 

Conventional hormones 

are synthetic hormones. 

Conventional hormones may be synthetic or 

bioidentical. The choice of prescription depends 

on patient and physician preferences. 

 

Keywords: menopause, bioidentical hormone therapy 
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Maternal age and pregnancy outcomes 

Zahra Rajaei1*, Zahra Yazdanpanahy2, kobra Abbasnyai3 

1- Senior Lecturer, Dept. Of Midwifery, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, 

Iran 

2- Senior Lecturer, Dept. Of Midwifery, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran 

 

Background: The aim of our study was to investigate the relation between maternal age and 

pregnancy outcomes.? 

Materials: We have done systemic review to find the effect of maternal age on some 

pregnancy outcomes by related search engine with these keywords; maternal age, pregnancy 

outcomes and prenatal outcomes. 

Results: The most of studies illustrates that advanced maternal age is associated with some 

medical problems such as diabetes and preeclampsia for mothers while there is controversy 

between studies about fetal and neonatal outcomes. Some studies have found no increase in the 

risk of fetal death in advanced maternal age however the others indicated that intrauterine fetal 

death and neonatal death increased with maternal age. 

Conclusion: This issue shows the importance of   maternal age on pregnancy outcomes so as a 

healthcare provider we should target counseling and education   in preconception period for 

reproductive age women to decrease pregnancy complications related to maternal age . 

Keywords:  maternal age, pregnancy outcomes 
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 رحم اجاره ايمشاوره و آموزش در 

 4، عبد القادر عصاررودي3، مريم شقايي2، ناصر لطفي*1رقيه زردشت

دانشکده پرستاري  کميته تحقيقات دانشجويي،دانشجوي دکتراي تخصصي پرستاري دانشگاه علوم پزشکي مشهد،  -1

 zardoshtr911@mums.ac.ir، مامايي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، ايران

دانشجوي دکتراي تخصصي پرستاري دانشگاه علوم پزشکي مشهد، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده پرستاري  -2

 مامايي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، ايران 

دانشجوي دکتراي تخصصي پرستاري دانشگاه علوم پزشکي مشهد، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده پرستاري  -3

 مامايي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، ايران 

دانشجوي دکتراي تخصصي پرستاري دانشگاه علوم پزشکي مشهد، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده پرستاري  -4

 شهد، ايرانمامايي، دانشگاه علوم پزشکي م

 

است که اين  "رحم اجاره اي"درمان ناباروري  ييکي از روش ها .ناباروري، بسياري از زوج ها را در سراسر جهان رنج مي دهد

 .روش ابعاد مثبت و منفي را در پي داشته است

دارا  ديگر، روش هاي غيرشرعي يا وارجحيت نسبت به فرزند خواندگي  ،کاهش آمار طالق در کشور :اين روش ابعاد مثبت از 

هنوز هيچ آسيب  ،از نظر روانشناسي  ،درصد بااليي از مشکالت ناباروريحل . تمام خصوصيات ژنتيکي والدين صاحب نطفهبودن 

 .مورد تائيد است  فرزند رحم اجاره اي از لحاظ فقهي بودن مشروع و قانوني ،مشخصي گزارش نشده است

از مادر عفوني و ويروسي احتمال انتقال بيماري هايي  ،همه مردم از لحاظ فرهنگين موضوع براي عدم قبول اي :آن ابعاد منفی

اطالع طفل از اينکه حاصل چنين روند پزشکي است ، به جنين و سپس مادر اجاره اي ژنتيکي و يا ازپدر و مادر  اجاره اي به نوزاد

ارضايي اطرافيان به خصوص فرزندان و همسران ن ،از اين روش مالي امکان سوء استفاده هاي ،و نوع برخورد وي با اين مسئله

 . افراد  داوطلب رحم اجاره اي

بايد اقدام شخص، . نوپاست و مردم ما اطالع چنداني درباره اين موضوع ندارند استفاده از رحم اجاره اي در کشور ما نسبتاً

احتمال لطمه خوردن فرد داوطلب  باشد تا انسان دوستي اليلبلکه بيشتر به د ،مشخص شود که به دليل نياز مالي شديد نباشد

مي تواند طلب اجرت  و اين فرد نبايد از نظر جسمي و روحي لطمه خاصي ببيند ،از نظر فقهي و قانوني .کمتر شودرحم اجاره 

 . اکثر مراجع تقليد في نفسه با اين کار با حفظ احتياط هايي موافقند، کند
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 بر دانش تغذيه اي دانشجويان دختر( سنتی و فيلم آموزشی)مقايسه ي تاثير نوع آموزش 

 2، آزيتا دلفان*1مريم غمخوار

 com.oohoo@cooaocaohacohm ،دانشگاه آزاد اسالمي چالوس -1

 دانشگاه آزاد اسالمي چالوس -2

 

 دوران در غذايي عادات بيشتر که آنجايي از. است گرفته قرار فراوان تاکيد مورد نوجواني دوران تغذيه اهمييت اخير هاي سال در

. يابد مي اهمييت آنها غذايي هاي رفتار و نگرش نوجوانان اي تغذيه هاي آگاهي به توجه شوند مي تثبيت و گرفته شکل نوجواني

 پزشکي علوم غير دختر دانشجويان اي تغذيه دانش بر آموزشي ي شيوه دو تاثير ي مقايسه هدف با فوق پژوهش اساس اين بر

 . گرفت انجام تجربي نيمه روش به و 1322 سال در چالوس اسالمي آزاد دانشگاه

 گرفتند قرار گروه دو در نيز تصادفي طور به و انتخاب تصادفي روش به که آزمودني سي گروه هر گروه، دو روي بر مذکور بررسي

 طريق از ها گروه اي تغذيه دانش سطح ابتدا که شکل بدين. است شده آوري جمع پرسشنامه طريق از حاضر اطالعات. شد انجام

 قرار آموزش مورد مجزا طور به گروه هر زمينه اين در گروه دو تفاوت عدم از اطمينان از پس و مشخص پرسشنامه تکميل

 از پس و( آموزشي فيلم طريق از ديگر گروه و تخته و ماژيک از استفاده و سخنراني همان يا سنتي روش به گروه يک)گرفته

 اي تغذيه دانش به مربوط نمرات نهايت در و تکميل ها آزمودني توسط پرسشنامه مجددا آموزش دوره پايان از هفته يک گذشت

 سنتي ي شيوه به آموزش که شد مشخص پژوهش اين در. شد مقايسه استنباطي و توصيفي آمار طريق از نيز آموزش از بعد

 .شود مي افراد اي تغذيه دانش افزايش سبب فيلم طريق از آموزش از تر بيش داري معني بطور
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هفته در دو روش واژينال و  14بررسی ميزان رضايت مندي در استفاده از ميزوپرستول در ختم حاملگی هاي زير 

 خوراکی

 6مرجان حسيني، 7بتول خيرخواه ،4معصومه يزداني ،3اکرم جعفرزاده، 2دکتر فاطمه تارا، 1نسيم مهرپويا

 مسئول بهبود کيفيت کارشناس ارشد پرستاري، -1

 رئيس بيمارستان فلوشيپ پريناتولوژي، -2

 مترون بيمارستان کارشناس ارشد پرستاري، -3

 سوپروايزر باليني کارشناس پرستاري، -4

 سوپروايزر باليني کارشناس پرستاري، -7

 يبالينسوپروايزر  کارشناس پرستاري، -6

 

 اي بر حاضر حال در که هايي روش و از شود مي الزم گوناگون علل هفته به 21زير  در حاملگي ختم اينکه به توجه با :مقدمه

بررسي ميزان  منظور به مطالعه اين .نمود اشاره درمان دارويي و جراحي هاي روش به توان مي روند مي کار به بارداري ختم

 .صورت گرفت هفته در دو روش واژينال و خوراکي 21ميزوپرستول در ختم حاملگي هاي زير رضايت مندي، استفاده از 

 1323تا پايان ارديبهشت سال  1322که از ابتداي دي ماه سال  مطالعه حاضر يک مطالعه توصيفي، مقطعي است: کار روش

 روي برپرونده ومصاحبه با بيمار بوده که  پرسشنامه محقق ساخته و روش جمع آوري ابزار گردآوري داده ها، .انجام شده است

 براي نفره 77 گروه دو در تصادفي طور به بيماران .گرديد انجام بودند حاملگي ختم کانديد هفته که 21زير  باردار زن 111

 611ساعت 12سپس هر  ميکروگرم و 111دوز اکثرا درگروه واژينال اولين .گرفتند قرار خوراکي يا واژينال ميزوپروستول دريافت

 در. گرديد تجويز بيمار به دوز 3ميکروگرم تا  411سپس  ميکروگرم و 611اولين دوز  گروه خوراکي در دوز و 3ميکروگرم تا 

 .شد استفاده حاملگي ختم جراحي براي روش از موفقيت، عدم صورت در نهايت در و توسين اکسي روش از دفع، عدم صورت

تعداد بچه زنده و مرده،  ،(نوع سقط) علت بستري سابقه سقط، حاملگي، سن گراويديتي، قبيل سن، از بيماران به مربوط اطالعات

 حاملگي و ختم در ميزوپروستول موفقيت ميزان .گرديد ثبت بيمار اطالعاتي و ميزان رضايت مندي در برگه و روش گذاشتن ميز

مقطعي با  تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آمار توصيفي، براي .گرديد مقايسه ،مطالعه مورد گروه دو ميزان رضايت مندي در

 .و تنظيم جداول توزيع فراواني استفاده شد  SPSSاستفاده از نرم افزار

گروه خوراکي دفع کامل محصوالت  در( 6/72)% نفر 31گروه واژينال و  در( 4/41)% نفر 21نتايج نشان داد که  :يافته ها

دفع  %(1/45) نفر 1 خوراکي و %(2/72) نفر 2 در گروه واژينال (.P=131/1) معني دازي نداشته استتفاوت  .حاملگي را داشتند

ميزان رضايت مندي . دفع ناقص داشته اند %(32) نفر 16 خوراکي و %(61) نفر 27 در گروه واژينال .با ميزوپرستول نداشته اند

 .(=1111/1P)که تفاوت معني داري بوده است  بوده است%( 21/21) نفر 71و خوراکي %( 36/76) نفر 31در گروه واژينال 

 رضايت مندي ميزوپرستول، ختم حاملگي، :کليدي کلمات
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1176-ECRH 

 ارزيابی مهارت مشاوره در فارغ التحصيالن مامايی

 4مهين تفضلي، 3ناهيد گلمکاني ،2ناهيد جهاني ،*1کبري ميرزاخاني

 mirzakhanik@mums.ac.ir، ماماييدانشکده پرستاري /هيئت علمي -1

 دانشکده پرستاري مامايي/هيئت علمي -2

 دانشکده پرستاري مامايي/هيئت علمي -3

 دانشگاه علوم پزشکي مشهد -4

 

التحصيالن مامايي بايد اين مهارت را لذا فارغ  مشاوره مي تواند از وخيم شدن مشکالت طبيعي و عادي جلوگيري نمايد، :مقدمه

رو پژوهشي تحت عنوان ارزيابي مهارت مشاوره در فارغ التحصيالن  از اين. جهت ارتقاء سالمت مادر و کودک کسب کرده باشند

 .مامايي انجام شده است

ايي در مراکز بهداشتي ساله اخير رشته مام 3التحصيالن  جامعه پژوهش فارغ. روش مطالعه بررسي مقطعي مي باشد :روش کار

 -2خود ارزيابي مهارت مشاوره توسط ماما  -1ابزار اين پژوهش شامل. مي باشد (نفر 31) و مسئولين آنها( نفر 31)درماني مشهد 

 .سپس داده هاي جمع آوري آناليز آماري گرديد. پرسش نامه ارزيابي مهارت مشاوره توسط مسئولين

مسئولين عملکرد فارغ التحصيالن را در مهارت مشاوره در زمينه مراقبت از نوزاد، باروري سالم، % 51به طور ميانگين :يافته ها

فارغ التحصيالن ذکر نموده اند % 11در حاليکه به طور ميانگين. مراقبت در دوران نفاس در حد انتظار و يا باالتر ارزيابي نموده اند

التحصيالن و مسئولين آنها  تفاوت بين ارزيابي فارغ .مه هاي درسي به آنها آموزش داده شده استکه مهارتهاي ذکر شده در برنا

  (.P<0/05) در زمينه مشاوره معني دار بود

در برنامه ريزي، آموزشي نياز به برنامه ريزي مطلوب جهت کسب صالحيت و شايستگي بيشتر در امر مشاوره و  :نتيجه گيري

 .وزش و بالين وجود داردنيز کاهش شکاف بين آم

 مامايي نارزيابي، مهارت مشاوره، فارغ التحصيال :کليدي کلمات
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1177-ECRH 

درمانی در حيطه هاي مختلف تغذيه در سطح دانشگاه  -بررسی وضعيت آموز شهاي ضمن خدمت کارکنان بهداشتی

 9814علوم پزشکی لرستان در سال

 4حديث فتحي بيرانوند، 3حسيني سيداحمد، 2طيبه نشاط نيا، *1معصومه مرادي

 masmor33@yahoo.com، لرستانمديرگروه بهبود تغذيه معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي  -1

 کارشناس مسئول تغذيه شبکه بهداشت و درمان ازنا -2

 کارشناس مسئول تغذيه شبکه بهداشت و درمان کوهدشت -3

 واحد بهبود تغذيه کارشناس -4

 

با توجه به نقش . امروزه ارائه خدمات بهداشتي، مستلزم به وجود آوردن رويکردهايي در شيوه هاي آموزشي مي باشد :مقدمه

کارکنان بهداشتي براي آموزش تغذيه صحيح، مطالعه حاضر با هدف بررسي وضعيت آموز شهاي قبلي پرسنل مورد بررسي در 

 .حيطه هاي مختلف تغذيه انجام شد

نحوه انتخاب کارکنان در گروه کارشناسان . ماري مورد بررسي شامل کارکنان بهداشتي سطوح مختلف بودندجامعه آ :روش کار

داده هاي مورد نياز در . دانشگاه به صورت سرشماري و در ساير گروه ها به صورت نمونه گيري تصادفي منظم بود /مسئول استان

ارشناس بود و جمع آوري داده ها براساس پرسشنامه خود ايفاء انجام اين مطالعه در سطح کارکنان بهداشتي رده هاي پزشک و ک

 .شد

بيش . براساس اين مطالعه اکثريت کارکنان بهداشتي مطالب مهم تغذيه اي را از طريق جزوات آموزشي آموخته بودند :يافته ها

تغذيه دوران بارداري، اهميت آهن و  کارکنان مطالب مربوط به اصول تغذيه و گروه هاي غذايي، رشد و تغذيه کودکان،% 21از 

کارکنان بهداشتي در کارگاه هاي آموزشي با % 41کمتر از . واگير را مطالعه کرده اند کم خوني و تغذيه در بيماري هاي غير

و روي شرکت کرده بودند و آگاهي آنان در مورد مشکالت تغذيه اي ناشي از کمبود  A ، کلسيم، ويتامين Dموضوعات ويتامين

 .به طور مثال پوکي استخوان کم بوديز مغذي ها ر

الزم است براي توانمندسازي کارکنان بهداشتي، در برنامه ريزي هاي آموزشي  اساس نتايج حاصل از اين مطالعه،بر :نتيجه گيري

 .به ويژه کارگاه هاي آموزشي، نقش ريزمغذي ها در سالمت بيشتر مورد توجه قرار گيرند

 شهاي ضمن خدمت، تغذيهآموز  :کلمات کليدي
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1178-ECRH 

تعيين منابع و روش هاي ارجح دريافت آموز شهاى تغذيه توسط خانوارها برحسب مناطق شهري و روستايی استان 

 9814لرستان در سال

 4حديث فتحي بيرانوند، 3سيداحمد حسيني، 2طيبه نشاط نيا، *1معصومه مرادي

 masmor33@yahoo.com، لرستانمديرگروه بهبود تغذيه معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي  -1

 کارشناس مسئول تغذيه شبکه بهداشت و درمان ازنا -2

 کارشناس مسئول تغذيه شبکه بهداشت و درمان کوهدشت -3

 کارشناس واحد بهبود تغذيه -4

 

نقش تغذيه، بهداشت و سالمت جسمي افراد جامعه از اهميت خاصي برخوردار است و دست يابي به روشهايي که بتواند  :مقدمه

به اين منظور مطالعه حاضر ،با هدف تعيين منابع ارجح . با بهبود تغذيه در سطح خانواده سالمت آنان را ممکن سازد، ضروريست

 .ورد بررسى انجام شددريافت آموز شهاى تغذيه توسط خانوارهاى م

جامعه آماري در اين . نمونه گيري در سطح خانوارها از نوع نمونه گيري خوشه اي با اندازه خوشه هاي يکسان بود :روش کار

داده . نفري در مناطق شهري و روستايي بررسي شدند 1خوشه  75بررسي خانوارهاي شهري و روستايي استان بودند، که جمعا 

 .اين مطالعه از طريق پرسشنامه ساختار يافته و با انجام مصاحبه پرسشگران در خانوارها جمع آوري شدهاي مورد نياز در 

صدا و سيما، واحدهاى بهداشتى و جرايد و مطبوعات به ترتيب مهمترين منابعي هستند که  با توجه به نتايج مطالعه، :يافته ها

نقش واحدهاى بهداشتى در مناطق روستايى منابع اطالعاتى مورد . مي کنندخانوارها اطالعات تغذيه اي خود را از آن ها دريافت 

بر اين اساس صدا و سيما، واحدهاى بهداشتى و . بسيار بارزتر از مناطق شهرى است .ترجيح خانوارها نشان داده شده است

به ترتيب )ز آن ها بهره مي برند کارشناسان تغذيه بيشترين منابعي هستند که خانوارها جهت دريافت اطالعات تغذيه اى خود ا

42%- 23 %- 17.)% 

 روش هاي ارجح آموزشهاى تغذيه، خانوارها شهري و روستايي :کلمات کليدي
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1179-ECRH 

ساله مراجعه کننده به مراکز  04-91بررسی نقش مشاوره و غربالگري در پيشگيري از سرطان دهانه رحم در زنان 

 11والت در سال  بهداشتی و درمانی در شهرستان مه

 2، حقيقي فاطمه*1نصراله الحسيني شيما

 nasrollahsh1@mums.ac.ir ،معاون بهداشتي شبکه بهداشت و درمان مه والت -1

 کارشناس سالمت مادران -2

 

در .سرطان دهانه رحم، شايعترين کارسينوم و عمده ترين عامل مرگ و مير زنان در کشور هاي در حال توسعه مي باشد :مقدمه

يکي از بهترين و کارامد ترين روش هاي تشخيصي اين نوع . ايران نيز سرطان دهانه رحم سومين علت مرگ و مير مي باشد

پاپ اسمير شامل گذاشتن نواري از سلول هاي ريزش يافته از دهانه رحم  سرطان در زنان آزمايش پاپ اسمير مي باشد ، آزمايش

اين مطالعه با هدف بررسي نقش . و سطح واژن روي يک الم و جستجوي ميکروسکوپي از نظر سلول هاي بدخيم مي باشد

بهداشتي و درماني از ساله مراجعه کننده به مراکز  45- 12غربالگري و مشاوره در پيشگيري از سرطان دهانه رحم در زنان 

 . طريق آزمايش پاپ اسمير مي باشد

ساله مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهرستان مه  45-12زن  241اين مطالعه بصورت توصيفي بر روي : روش کار

جهت گردآوري اطالعات از پرسشنامه طراحي . صورت گرفت 1322والت که آزمايش پاپ اسمير بر روي آنان انجام شده در سال 

انتخاب شده مراجعه و براي زناني که واجد معيارهاي ورود  اشتي درمانيمراکز بهدبه  پژوهشگردر اين مطالعه، . شده استفاده شد

با کمک آزمونهاي آماري  و 7/14ويرايش  SPSSآناليز داده ها به وسيله نرم افزار . به پژوهش بودند، پرسشنامه تکميل مي نمود

 . توصيفي، جداول ونمودارها انجام گرفت

% 73، زنان سطح آگاهي خوب( نفر 36% )17مطالعه در مورد آزمايش پاپ اسمير، در بررسي سطح آگاهي زنان مورد  :يافته ها

زنان در اين طرح از طريق مشاوره %  32. در سطح آگاهي ضعيف قرار داشتند( نفر 55% )32سطح آگاهي متوسط و ( نفر 125)

با پزشک مرکز بهداشتي % 15رماني و به وسيله مشاوره با ماماي مرکز بهداشتي و د% 71با بهورز جهت انجام آزمايش ارجاع، 

آنان در % 26در بررسي نتايج آزمايش پاپ اسمير گروه مورد مطالعه، . درماني مشاوره و جهت انجام آزمايش ارجاع شده بودند

% 2. قرار گرفتند( تغييرات خوش خيم در سلول هاي سرويکس) 2آنان در کالس %  4و ( عدم مشاهده تغييرات سلولي) 1کالس 

 .زنان بعد از آزمايش مورد درمان داروئي قرار گرفتند اين

در اين مطالعه سطح آگاهي بيشتر زنان در مورد آزمايش پاپ اسمير و هدف از انجام آن متوسط و نگرش مثبتي  :نتيجه گيري

خطر در ارجاع نسبت به اين آزمايش برخوردار بودند، اهميت نقش ماماي مرکز بهداشتي درماني در غربالگري زنان در معرض 

جهت آزمايش پاپ اسمير نشان دهنده نگرش و آگاهي باالي اين پرسنل از نقش پيشگيري از ابتال به سرطان دهانه رحم مي 

غربالگري زنان در سنين يائسگي جهت سرطان دهانه رحم مي تواند مهم ترين ابزار در پيشگيري از ابتال به اين بيماري . باشد

 . باشد

 اسمير، سرطان دهانه رحم، غربالگري  پاپ :کلمات کليدي
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1180-ECRH 

در مراقبت هاي پيش از بارداري در  (BMI) بررسی اثر بخشی آموزش و مشاوره در کنترل نمايه توده بدنی

 11 شهرستان مه والت در سال

 *1شيما نصراله الحسيني

 nasrollahsh1@mums.ac.ir، شبکهمعاون بهداشتي  -1

 

بر اساس مطالعات صورت گرفته نمايه توده بدني باال در زنان باردار و وزن گيري بيش ازحد مطلوب در دوران بارداري  :قدمهم

اين روند روبه افزايش، خطر چاقي در کودکان و ابتال به بيماريهاي متابوليک در . خطرات جدي براي مادر و جنين به همراه دارد

بين وزن پيش از بارداري و بارداري با وزن . سنين بزرگسالي و همچنين اضافه وزن و چاقي پس از زايمان را افزايش مي دهد

تا  11مقدار طبيعي افزايش وزن در کل دوران بارداري در زنان با وزن ايده آل بطور متوسط . موقع تولد نوزاد رابطه وجود دارد

 .در دوران قبل از بارداري مي تواند نقش مهمي در وزن مناسب حين بارداري ايفا کندمشاوره تغذيه . کيلوگرم است 12

 آموزش، نمايه توده بدني، مراقبت پيش از بارداري :کلمات کليدي
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1181-ECRH 

زن باردار پس از دريافت مشاوره و معاينات معمول دندانپزشکی دوران بارداري مراجعه کننده  18 بررسی  عملکرد

 مرکز بهداشتی امام رضا مشهدبه 

 2، کبري ميرزاخاني*1ناهيد جهاني شوراب

 مربي و عضو هيات علمي دانشکده مشهد ،دانشکده پرستاري و مامايي مشهد -1

 مربي و عضو هيات علمي دانشکده مشهد ،دانشکده پرستاري و مامايي مشهد -2

 

در دوران بارداري از  دندان و اين رو آموزش بهداشت دهانعفونت هاي پريودنتال را در بروز سقط مسئول مي دانند از  :مقدمه

عملکرد زنان باردار پس از دريافت مشاوره و معاينه "وظايف مراقبين واحدهاي مادرو کودک است لذا مطالعه حاضر با هدف 

 .ته استسي قرار گرفرورد برم "معمول دندانپزشکي دوران بارداري مراجعه کننده به مرکز بهداشتي امام رضا مشهد

 4زن باردار از مراقبت  23در مر کز بهداشت امام رضا انجام شد  23در اين مطالعه توصيفي که از فروردين تا خرداد : روش کار

جهت جمع آوري اطالعات از طريق فرم پرسشنامه و مصاحبه  .بارداري به بعد به روش آسان و در دسترس نمونه گيري شدند

استفاده شد ( خود در زمينه بهداشت دهان ودندان و نتيجه معاينه دندانپزشک مرکز ثبت در پروندهمشتمل بر آگاهي و عملکرد )

 .و با استفاده از آمار توصيفي و کاي دو انجام شد SPSS تجزيه و تحليل آماري  با استفاده از نرم افزار

 (71)درصد  3/62 .شب استفاده مي کنند شرکت کنندگان اذعان داشتند که از مسواک بويژه در( 52)درصد  2/14: يافته ها

نياز به کشيدن دندان داشتند اما تنها (  نفر 3)درصد  2/3. نياز به جرم گيري داشتند( 21)درصد  7/21آنان پوسيدگي دندان و 

 .سه نفر جهت درمان طبق توصيه انجام شده اقدام کرده بودند

جهت پيشگيري سطح اول و دوم بايد برنامه هاي  هستندعفونيهايبيماريزمرهدرلثهبيماريهايو پوسيدگي :نتيجه گيري

 ..پاسخگو براي گروه هاي هدف از جمله زنان باردار طراحي شود متناسب و

 Pregnancy, Periodontal Disease, Self-Care Practices: کليدي کلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=Periodontal%20Diseases%20pregnancy&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.perioimplant.com%2Fperiodontal_education%2Fwomen.html&ei=33KeU6XQEPTLsASr4IDAAQ&usg=AFQjCNFCjs0r33B92-0vRQJjFEd2NPgCqQ&bvm=bv.68911936,d.cWc
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 ناباروري استرس و

 3ليال کاردان، 2ساره دادور، *1معصومه لطيفي

 latifim1@ mums.ac.ir، مرکز بهداشت شهرستان قوچان سالمت باروريکارشناس  -1

 مسئول واحد سالمت خانواده وجمعيت مرکز بهداشت شهرستان قوچان  -2

 قوچان شهرستان بهداشت مرکز مامايي ،کارشناس  پرستاري -3

 

به عنوان ناتواني براي باردارشدن پس از دوازده ماه مقاربت بدون استفاده از روشهاي پيشگيري از ناباروري معموال : مقدمه

عوامل مسئول ناباروري در يک سوم موارد مربوط به زن و در يک سوم موارد مربوط به مرد و در يک . بارداري تعريف مي شود

 سيگار، مصرف الکل، ي از عوامل محيطي مانند مسموميت،سوم باقيمانده به دليل ترکيبي از عوامل مختلف مي باشد، بعض

ناباروري براي زوجها يک بحران اساسي زندگي ويک  .گازهاي بيهوشي و مواد شيميايي منجر به اختالل در بارداري مي شود

ت ثبات افراد، تهديدا عامل فشارزاي رواني است در همه يا اکثر فرهنگ ها ناباروري به عنوان يک بحران، داراي نيروي بالقوه براي

 .روابط و جوامع است

مطالعه حاضر يک مطالعه مروري است که از بررسي تحقيقات و مقاالت منتشر شده در سالهاي اخير جمع آوري و  :کارروش 

 .دسته بندي گرديد تا در راستاي اجراي بهتر برنامه ها مورد استفاده قرار گيرد

 .علل ناباروري مي باشد به عنوان يکي از عوامل و اجتماعي -استرس هاي رواني :نتيجه گيري

 ناباروري مي تواند منجر به احساس  نااميدي گرددلذا توجه به جنبه هاي رواني نازايي موجب بهبود کيفيت زندگي و -1

 .رابطه زناشويي وبهزيستي روان شناختي زوجين مي گردد

است چراکه بين استرس ناباروري ورضايت زناشويي  مهمترين منبع حمايت در زمان درمان ناباروري رضايت زناشويي -2

 .رابطه وجود دارد

باتوجه به اهميت بهداشت روان در زنان نابارور وضرورت برقزراري خدمات مشاوره اي وحضور افراد آگاه به مسائل  -3

 .روانشناختي ناباروري در کنار مراکزبهداشتي درماني اهميت ويژه اي خواهد داشت

 ناباروري، استرس :کليدي کلمات
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Educational Needs in Premarital Counseling: Viewpoints of Couples Referring to Health 

Care Centers in Neyshabur 

Khoosheh Khaleghinejad 1* 

1- Islamic Azad University of Neyshabur,     khaleghi@sbmu.ac.ir 

 

In recent years, premarital programs are considered important in order to promote the quality of 

married life. This study was performed to determine the educational needs in premarital stages 

from the viewpoints of married couples referring to health care centers of Neyshabur.  

Methods: This descriptive cross-sectional study was performed on on 369 men and 371 

women who refer to the health care center no.7 in Neyshabur (2010) and it was their first 

marriage and had literacy. The data gathering tool was a questionnaire containing 2 forms. The 

first form included 5 demographic questions and 2 questions related to samples' viewpoints 

about the way of holding sessions. The second form included 47 questions on 7 areas including 

fertility, family planning, congenital diseases, prevalent cancer prevention, sexual 

relationships, relationship with spouse and family, and Islamic and legal issues and 2 open 

questions were dedicated to other viewpoints of couples. Descriptive statistics and t-test were 

used for analyzing the data.  

Results: The need to education in all areas was higher than average in both groups. Comparing 

the scores in 7 areas showed no significant difference between two groups. The study results 

show that the most educational needs in both group have expressed in Islamic and legal laws 

cognition ( 3/79 0/879 in women group and 3/75 0/891 in men group ).  

Conclusion: Couples have a tendency for more education in the field of Islamic and legal laws 

cognition. Males and females had felt the need for providing educational programs in the 

mentioned priorities 

Keywords: Educational need, Premarital counseling, Viewpoint, Couples  

mailto:%20%20%20%20khaleghi@sbmu.ac.ir
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اي بر مشکالت و موانع قبل از ازدواج در مراجعين، کلنيک روانشناسی همراز  اي و مشاوره بررسی راهکارهاي مداخله

 11در سال

 3زهرا مالزم، 2ميترا ادراکي، *1ثريا قدکپور

 sghadakpour@hotmail.com، دانشگاه علوم پزشکي شيراز -1

 عضو هييت علمي دانشگاه علوم پزشکي شيراز -2

 دانشگاه علوم پزشکي شيراز -3

 

هايي باشند که يک ازدواج موفق و  حل است تا صاحبنظران به فکر يافتن راه امروز شمار روزافزون موارد طالق موجب شده :مقدمه

اين پژوهش يا هدف . باشد اي بسيار مهم مي در اين مقدمه شناخت موانع قبل از ازدواج و خدمات مشاوره. م سازدسالم را فراه

 .اي بر مشکالت و موانع قبل از ازدواج صورت گرفته است اي و مشاوره بررسي راهکارهاي مداخله

بررسي  22کننده به کلينک روانشناسي همراز در سال زوج مراجعه  51اي بوده که در آن  اين مطالعه از نوع مداخله :کارروش 

جهت تعيين رواني پرسشنامه از روايي . ها، پرسشنامه، پژوهشگر ساخته مشکالت و موانع ازدواج بود ابزار گردآوري داده. گرديدند

نسخه  SPSS افزار آماري مآوري شده وارد نر هاي جمع داده. صوري و براي تعيين پايايي از آزمون آلفاي کرونباخ استفاده گرديد

 .گرديد 12

و بيشترين دليل مراجعه اختالفات اعتقادي و فرهنگي %( 21)نتايج نشان داد که بيشتر ين مراجعين دانشجو بودند  :ها يافته

ان بدين ترتيب که با کاهش سن آنها مشکالت آن. دار بود بين سن مراجعين و مسائل و مشکالت آنها رابطه معني. بود( درصد61)

افسردگي هيپنوتراپي   بيشتر بود براي مراجعن با توجه به مشکالت آنان راهکارهاي درماني متفاوتي استفاده گرديد در گروه

آند و براي ساير موارد  اين مراجعين به توافق رسيده%  11که . هاي ديگر از جلسات مشاوره استفاده شد استفاده گرديد و در گروه

 .درمان ادامه دارد

تواند بر ديدگاه افراد نسبت به ازدواج تأثير مهمي داشته  شناخت مشکالت قبل از ازدواج و مداخالت به موقع مي :گيري نتيجه

 .باشند

 مشاوره، موانع ازدواج ،اي راهکاري مداخله :کلمات کليدي
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زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی  بررسی ارتباط مشاوره و مکمل درمانی پيش از بارداري با آنمی در بارداري در

 درمانی تحت پوشش مرکز بهداشت ثامن

 4رابعه مدرس، 3علي رضا نجفي ثاني، 2مرجان کاظمي، *1ي بي مرضيه هاشمي اصلب

 hashemiam3@mums.ac.ir، مرکز بهداشت ثامن -1

 دانشگاه علوم پزشکي مشهد -2

 دانشگاه علوم پزشکي مشهد -3

 مرکز بهداشت ثامن -4

 

خوني فقر آهن از مشکالت عمده تغذيه اي زنان بوده و در بارداري موجب زايمان زودرس، زجر جنيني و افزايش کم  :مقدمه

مراقبتهاي پيش از بارداري شامل غربالگري بيماريهاي مهم، ايمنسازي، . گردد مي.  . .مرگ و مير جنيني، کم وزني نوزاد و 

اين مطالعه به منظور تعيين ارتباط . جاع و پيگيري مادران پرخطر مي باشدآموزش هاي بهداشتي و تغذيه اي، مکمل درماني و ار

 .مشاوره و مکمل درماني پيش از بارداري با آنمي در بارداري انجام گرديد

زن باردار که جهت مراقبتهاي بارداري به مراکز بهداشت مراجعه مي کردند به روش  571در اين مطالعه همبستگي،  :روش کار

شامل )مراقبت هاي پيش بارداري : سوال منجمله 31ب و پرسشنامه هاي مشخصات فردي و سوابق مامايي شاملآسان انتخا

روايي محتوي پرسشنامه ها انجام و پايايي آن . تکميل شدند(  HB<11:شامل آنمي)و اطالعات بارداري ( مشاوره و مکمل درماني

تجزيه و تحليل و از ضريب همبستگي اسپيرمن و آزمون کاي   SPSS 16داده ها توسط نرم افزار. با آلفاي کرونباخ سنجيده شد

 .اسکوئر استفاده گرديد

طبق نتايج . مراقبت پيش بارداري داشتند% 61زن باردار،  571از . بود 4/2با انحراف معيار  1/22ميانگين سني   :يافته ها

 (.P<0.001) بارداري با آنمي در بارداري معني دار شد حاصل از آزمايش کاي اسکوئر، ارتباط مشاوره و مکمل درماني پيش از

 .بدين معني که با وجود مشاوره و مکمل درماني پيش از بارداري، ميزان بروز آنمي در بارداري کمتر مي شود

بيشتري  با توجه به مزاياي انجام مراقبت پيش بارداري، توصيه مي شود مسئولين امور بهداشتي بر انجام آن تأکيد :نتيجه گيري

 .داشته باشند

 تغذيه، پيش بارداري، آنمي، مشاوره، مکمل :کلمات کليدي
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بررسی ارتباط آموزش تغذيه پيش از بارداري با وزن هنگام تولد در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی 

 تحت پوشش مرکز بهداشت ثامن

 4پريسا گنجي، 3رضا نجفي ثاني علي، 2مرجان کاظمي، *1بي بي مرضيه هاشمي اصل

 hashemiam3@mums.ac، مرکز بهداشت ثامن -1

 دانشگاه علوم پزشکي مشهد -2

 دانشگاه علوم پزشکي مشهد -3

 مرکز بهداشت ثامن -4

 

کم وزني هنگام تولد، عامل شناخته شده مرگ و مير نوزادي بوده و سوءتغذيه طوالني مدت مادر باردار مي تواند منجر  :مقدمه

مراقبتهاي پيش بارداري شامل غربالگري بيماريهاي مهم، . ز مغذيها در جنين و کاهش وزن نوزاد هنگام تولد شودبه کمبود ري

اين مطالعه به منظور . ايمنسازي، آموزش هاي بهداشتي و تغذيه اي، مکمل درماني و ارجاع و پيگيري مادران پرخطر مي باشد

 .زن هنگام تولد انجام شدتعيين ارتباط آموزش تغذيه پيش از بارداري با و

زن باردار که جهت مراقبتهاي پس از زايمان به مراکز بهداشت مراجعه مي کردند به  571در اين مطالعه همبستگي،  :روش کار

، (شامل آموزش تغذيه)روش آسان انتخاب و پرسشنامه هاي مشخصات فردي و سوابق مامايي منجمله مراقبت پيش بارداري 

روايي محتوي اين . تکميل شدند( گرم 4111تا  2711وزن مطلوب : شامل اطالعات نوزادي)پس از زايمان مراقبت بارداري و 

تجزيه و تحليل و از ضريب  SPSS 16 داده ها توسط نرم افزار. پرسشنامه ها انجام و پايايي آن با آلفاي کرونباخ سنجيده شد

 .همبستگي اسپيرمن و آزمون کاي اسکوئر استفاده شد

طبق نتايج . مراقبت پيش از بارداري داشتند% 61زن باردار،  571از . بود 4/2با انحراف معيار  1/22ميانگين سني  :ها يافته

بدين (. P<0.001) حاصل از آزمايش کاي اسکوئر، ارتباط آموزش تغذيه پيش از بارداري با وزن مطلوب هنگام تولد معني دار شد

 .اري، وزن تولد نوزاد مطلوبتر مي شودمعني که با آموزش تغذيه پيش از بارد

با توجه به مزاياي مراقبت پيش بارداري، توصيه مي شود مديران بهداشتي بر انجام آن تاکيد بيشتري داشته  :نتيجه گيري

 .باشند

 غذيه، پيش بارداري، وزن هنگام تولد، آموزشت :کلمات کليدي
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 Counseling for mothers that their fetus had isolated choroid plexus cyst at  prenatal 

sonography 

Shohreh Irani1*, Firoozeh Ahmadi2, Maryam Javam3, Ahmad Vosough Taghi dizaj4, Fatemeh 

Niknejad5 

1- Bachelor of Midwifery, PHD of Science of management, Department of Reproductive 

Imaging at Reproductive Biomedicine Research Center, Royan Institute for 

Reproductive Biomedicine, ACECR, Tehran, Iran,  irani_shohreh@yahoo.com 

2- PHD of Science of management, Department of Epidemiology and Reproductive 

Health at Reproductive Epidemiology Research Center, Royan Institute for 

Reproductive Biomedicine, ACECR, Tehran, Iran   

3- Assistant Professor of radiology, Department of Reproductive Imaging at Reproductive 

Biomedicine Research Center, Royan Institute for Reproductive Biomedicine, ACECR, 

Tehran, Iran  

4- Bachelor of Midwifery, Department of Reproductive Imaging at Reproductive 

Biomedicine Research Center, Royan Institute for Reproductive Biomedicine, ACECR, 
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5- Bachelor of Statistics, Department of Reproductive Imaging at Reproductive 

Biomedicine Research Center, Royan Institute for Reproductive Biomedicine, ACECR, 

Tehran, Iran  

 

Background: The aim of this study was to determine the outcome of isolated fetal choroid 

plexus cyst (CPC) to provide proper counseling for patients. 

Method: This cross-sectional descriptive study was carried out using the archive of Royan 

Institute in Tehran, Iran, between April 2009 and December 2012. Overall, 6240 prenatal 

screening sonographies were performed in our imaging department during this period, and 

isolated CPC was detected in 64fetuses. Mother serum screening tests, fetal echocardiography 

and amniocentesis were evaluated in patients with isolated CPC. A follow-up phone call was 

made to all individuals to learn about the neonatal outcomes. Data was analyzed by SPSS16 

using descriptive statistics. 

Results: A total of 6240 pregnancies were assessed and isolated CPC was present in 64 cases. 

Results of double test (N=30), triple test (N=5) and fetal echocardiography (N=24) were 

normal in these cases. Quadruple test result showed 3 abnormal out of 29 mothers that all had 

normal karyotypes. During the research, four samples were dropped out due to preterm birth 

(PB) (N=3) and intrauterine fetal death (IUFD) (N=1). In all remaining fetuses (N=60) we 

found that neonatal outcomes were normal and no anomaly was seen right after birth. 

Conclusion: Our findings indicated that isolated CPC is a benign regressive condition with no 

clinical significance. Therefore, to consult parents, midwives can inform them about absolute 

regression of the cyst by 25-28
th

 week of gestation. Mothers can get assured of their fetus 

heath, particularly when mother serum screening is negative. 

Keywords: fetus, anomaly, Choroid Plexus Cyst (CPC), sonography, counseling  
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يه ووزن گيري نا مطلوب در بارداري در مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی بررسی مشاوره تغذ

 11 دانشگاه مشهددرسال

 4اعظم بهزادمهر، 3مينا احدي، *2زهرا آقاسي يزدي، 1محمد احمديان

  دانشگاه علوم پزشکي مشهد ، حوزه معاونت بهداشتيمدير سالمت جمعيت و خانواده -1

 aghasiyz1@mums.ac.ir معاونت بهداشتيحوزه  ،سالمت مادران کارشناس برنامه -2

 معاونت بهداشتي حوزه ،کارشناس برنامه سالمت مادران -3

 معاونت بهداشتي حوزه ،برنامه سالمت مادرانکارشناس  -4

 

عوامل، يکي ازمهمترين و اصلي ترين . عوامل متعددي درشکل گيري روند صحيح بارداري و نتيجه آن موثر هستند :مقدمه

دراين دوران رعايت برنامه غذايي . زيرا رشد و نمو جنين با تغذيه مادر ارتباط تنگاتنگ دارد. رفتارهاي تغذيه اي در بارداري است

بررسي مشاوره . مناسب و متعادل براي ترميم و تکامل بافت هاي مادرکه عهده دار تغذيه ورشد جنين است بسيار مهم است

 .ه به مراکز بهداشتي درماني تابعهدر بارداري در مادران باردار مراجعه کنندجهت وزن گيري نا مطلوب 

به مراکز بهداشتي مراجعه  22اين مطالعه توصيفي و گذشته نگر بوده است و از پرونده مادران بارداري که در سال  :روش کار

 .کرده اند استخراج و آناليز گرديد

تعداد . در مراکز بهداشتي درماني دانشگاه مشهد مراقبت شدند 22 اري که درسالمورد مادر بارد 21731از تعداد  :يافته ها

بيشتر از حد طبيعي  BMI  با (درصد 3/27) مادر باردار 22217کمتر از حد طبيعي و  BMIبا ( درصد 6/11)مادر باردار  2716

  .شناسايي ومشاوره شدند

بارداري  مراقبتهاي پيش از گيري نامطلوب داشته اندکه ضروري است دردرصد، وزن  2/37با توجه به نتايج فوق  :نتيجه گيري

ترک رفتارهاي تغذيه اي غلط در اين  به مشاوره صحيح تغذيه به مادران و معرض خطر شناسايي و مادران در دوران بارداري، و

 .پرداخته شود جدي تر و دوران بيشتر

 وران بارداريتغذيه د ،وزن گيري نامطلوب ،بارداري :کلمات کليدي
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 11ارائه مراقبتهاي پيش از بارداري در جهت ايجاد  باروري سالم در  سال 

 4احدي مينا، 3زهرا اقاسي يزدي ،2دکتر محمد احمديان، *1اعظم بهزادمهر

 behzadmehra1@mums.ac.ir، مادرانکارشناس سالمت  -1

  دانشگاه علوم پزشکي مشهد ، حوزه معاونت بهداشتيمدير سالمت جمعيت و خانواده -2

 معاونت بهداشتي حوزه ،کارشناس برنامه سالمت مادران -3

 معاونت بهداشتي، حوزه کارشناس برنامه سالمت مادران -4

کنترل و درمان بسياري از ين مراقبتها به شناسايي، ا. استاز خدمات مراقبتي  بخشي از بارداري پيشمراقبتهاي  :مقدمه

هدف اصلي ايجاد يک بارداري بدون خطر، حفظ و   گردد بيماريهايي که بارداري ميتواند باعث عود يا تشديد آنها شود، منجر مي

 .تأمين سالمت مادر و جنين است

بهداشتي درماني تابعه دانشگاه به مراکز  22اين مطالعه توصيفي و گذشته نگر بوده و از پرونده مادران بارداري که سال: روش کار

 . مشهد مراجعه کرده اند استخراج و آنا ليز  گرديد

نفر از واجدين شرايط دريافت مراقبتهاي پيش از بارداري اين خدمت ارائه شده و از تعداد  63361به 1322درسال : يافته ها

درصد مراقبت پيش بارداري را  42.2معادل  نفر 36217 مراجعه کرده اند تعداد 22سال  مورد مادر بارداري که در 21731

 .دريافت کرده اند

تقويت در جهت افزايش کمي و کيفي مراقبت هاي پيش از بارداري با توجه به اثرات مفيدي که اين مراقبت در : نتيجه گيري

اريهاي جنين و نوزاد، کاهش عوارض بارداري و در نتيجه کاهش مرگ و مير مادران، کاهش تولد نوزاد کم وزن، بروز ناهنججهت 

شناسايي شرايط طبي نيازمند  به کنترل و تواند منجر به  داشته، مي . . .مير جنين و نوزاد  کاهش تولد زودرس و کاهش مرگ و

 .شده و شرايط ايجاد بارداري سالمتري را براي خانواده ها فراهم نمايددرمان در قبل از بارداري 

 باروري سالم ،، مادر بارداربارداريمراقبت پيش از : کليدي کلمات
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 (HIWQ) طراحی و روانسنجی پرسشنامه شروع مصرف قليان در زنان

 *1شيرين شهبازي صيقلده

 shahbazishirin@yahoo.com، تهراندانشگاه علوم پزشکي  -1

 

طراحي پرسشنامه شروع : اهداف اين مطالعه شامل. در زنان ايراني مصرف قليان شايعترين راه مصرف دخانيات است :مقدمه

 .و تعيين ويژگيهاي روانسنجي اين پرسشنامه بود( HIWQ) مصرف قليان در زنان

تا  2112اين مطالعه يک مطالعه ترکيبي اکتشافي متوالي است که داراي دو مرحله کيفي و کمي است و در سالهاي  :روش کار

يافته انجام  زن مصرف کننده قليان مصاحبه هاي عميق نيمه ساختار 36در مرحله کيفي با . در تهران انجام شده است 2113

مرحله کمي، از اين گويه ها پرسشنامه اي طراحي و ويژگيهاي روانسنجي شد تا يک استخر گويه اي اوليه شکل بگيرد سپس در 

متخصص در زمينه طراحي و بکارگيري ابزار و متخصصين آشنا با حيطه دخانيات انجام  15روايي محتوا از طريق . آن بررسي شد

ياي پرسشنامه از طريف تعيين ضريب پا. زن مصرف کننده قليان انجام شد 311اعتبار سازه از طريق فاکتور آناليز به کمک . شد

 .آلفاي کرونباخ و آزمون بازآزمون تعيين شد

عامل به بهترين وجه توضيح داده  6مي تواند بوسيله  HIWQ تحليل عامل اکتشافي و تاييدي نشان داد که پرسشنامه :يافته ها

ر دسترس بودن؛ کنجکاوي؛ و داشتن نگرش مثبت جلب توجه ساير افرا؛ نياز به تفريح وآرامش؛ مصرف قليان در خانواده؛ د: شود

 .نسبت به قليان

مي تواند يک ابزار معتبر و پايا براي اندازه گيري علل شروع مصرف قليان  HIWQ نتايج آشکار کرد که پرسشنامه :نتيجه گيري

ا در محيطهاي فرهنگي متفاوت هرچند تحقيقات بيشتري الزم است تا اين پرسشنامه را اصالح کرده و کاربرد آن ر .در زنان باشد

 .بررسي کنند

 روانسنجي، ايران، فمينيست قليان، دخانيات، طراحي ابزار، :کلمات کليدي
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 نيازهاي سالمت در پسران نوجوان

 3زهره شاه حسيني ،*2الهام زارع، 1دکتر معصومه سيمبر

 ايران ،مامايي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران بهداشت باروري، دانشکده پرستاري و دانشيار، گروه مامايي و -1

مامايي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي،  دانشکده پرستاري و دانشجوي دکترا، گروه مامايي و بهداشت باروري، -2

 ايران، تهران

 ايران ،مازندرانمامايي، دانشگاه علوم پزشکي ساري،  بهداشت باروري، دانشکده پرستاري و استاديار، گروه مامايي و -3

 

بنابراين اقدام جهت . توسعه آينده جامعه است، نوجوانان هستند از جمله آحاد جامعه که سالمت آنها الزمه سالمت و: مقدمه

بررسي نيازهاي سالمت که بتواند وضعيت موجود را جهت برنامه ريزي ها، اقدامات بهداشتي و ارتقاء سالمتي نوجوانا ن آشکار 

 .اس به نظر مي رسدسازد ضروري وحس

بحث  5 مصاحبه عميق نيمه ساختار يافته فردي و 11ساله در  11تا  13نوجوان پسر  61ر اين تحقيق کيفي د: کار روش

نمونه گيري . مطلع کليدي تجارب و نظرات خود را در زمينه سالمت پسران نوجوان بيان نمودند 2همچنين  گروهي متمرکز و

پس از گردآوري، داده ها به روش تحليل . افراد ساکن در مناطق مختلف شهر تهران انجام شدبصورت مبتني بر هدف در بين 

 .محتواي قراردادي تجزيه وتحليل شد

پيشگيري از بيماري هاي ارثي واکتسابي، : شامل زير طبقات) درونمايه هاي اصلي بصورت نيازهاي سالمت جسمي :يافته ها

، نيازهاي (اوقات فراغت آرامش فکر، عزت نفس،: شامل زير طبقات) سالمت رواني ، نيازهاي(بهداشت محيط خودمراقبتي و

، نيازهاي سالمت (نياز به امکانات آموزشي، ارتباط با همساالن خانواده سالم، جامعه سالم،: شامل زير طبقات) سالمت اجتماعي

نيازهاي  و( خدمات جنسي مشاوره و تربيت صحيح جنسي، رعايت بهداشت جنسي، ارائه مراکز: زير طبقات شامل)جنسي 

 .شکل گرفت( بهزيستي مذهبي و بهزيستي وجودي: شامل زيرطبقات) سالمت معنوي

سياست گزاران بايستي جهت ارتقاي سالمت در اين قشر برنامه هاي دقيق بر اساس ابعاد نيازهاي تعيين شده را   :نتيجه گيري

 .در دستور کار خود قرار دهند

 پسران نوجوان ،سالمت ،نياز :کلمات کليدي
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 بررسی اهميت مشاوره قبل بارداري

 *2آناهيتا انسان ،1زهرا کاميابي نيا

دانشگاه علوم پزشکي دانشکده پرستاري و مامايي، کميته تحقيقات دانشجويي  ،دانشجوي کارشناسي ارشد مامايي -1

 ايران مشهد، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، ، مشهد

دانشگاه علوم پزشکي دانشکده پرستاري و مامايي، کميته تحقيقات دانشجويي دانشجوي کارشناسي ارشد مامايي  -2

 ايران مشهد، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، ،مشهد

 

براي آينده يک والدين موفقي  آمادگي فعال براي باردارشدن يک قدم مهم براي رسيدن به پيامد مطلوب بارداري است و :مقدمه

 ارائه مراقبت هاي پيش از مشاوره و (7) .بارداري تصميم مي گيرند شيوه زندگي و فراهم مي کند که آگاهانه براي سالمت،را 

بارداري بيشتر از ارائه مراقبت هاي دوران بارداري اهميت دارد زيرا ارائه مراقبت هاي پيش از بارداري باعث مي شود تا خطراتي 

يک برنامه جامع مراقبت هاي مربوط به  (1.)پيشگيري گردد مادر بوجود مي آيد به موقع شناسايي وکه امکان دارد براي نوزاد يا 

تا پس از زايمان ادامه  و روحي رواني مي باشد بايد قبل از بارداري شروع شود اجتماعي و بارداري که شامل مراقبت هاي طبي،

 .داري در ايران با روش مرور سيستماتيک انجام شدلذا اين مطالعه با هدف بررسي اهميت مشاوره قبل بار .يابد

جستجو براساس کليد واژه هاي معتبر فارسي شامل مراقبت هاي قبل . اين مطالعه يک مرور سيستماتيک است :روش کار

 .خارجي معتبر تعدادي مقاله مرتبط انتخاب شد پس از بررسي مقاالت داخلي و .مشاوره انجام شد پيش بارداري و بارداري،

گسترده  براساس اطالعات بدست آمده از مطالعات مي توان دريافت که حيطه هاي مشاوره قبل از بارداري بسيار :نتيجه گيري

 از آنجا که اين مشاوره ها مي تواند سبب افزايش آگاهي و .است . . .ژنتيکي و بيماريهاي مزمن و شامل آموزش تغديه، است و

 .چه بيشتر به اجراي صحيح اين مشاوره ها پرداخت هربايد  پيامدهاي بارداري شود بهبود

 مشاوره پيش بارداري، مراقبت قبل بارداري، :کلمات کليدي
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1194-ECRH 

در خصوص مسايل دوران بلوغ و نوجوانی در سال  بررسی ميزان آگاهی و نگرش دختران نوجوان مقطع راهنمايی

 19-14تحصيلی 

  *1آفاق آقاجاني اينچه کيکانلو

، مرکز بهداشت شهرستان قوچان، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايران کارشناس بهداشت عمومي، -1
aghajania1@mums.ac 

 

دوره بلوغ و نوجواني، دوره ودوره تغييرات وبلوغ دوره رشدي است که بين کودکي و بزرگسالي قراردارد   دوره نوجواني :مقدمه

پرداختن به سالمت . آورد جامعه به ارمغان مي بر را اي نگران کننده ازآن فرداي حساس آسيب پذير و مخاطر آميزاست غفلت

 اي برخوداراست پديده بلوغ بايد مورد توجه والدين، اهميت ويژه از نوجوانان بخصوص دختران که مادران آينده مملکت هستند

 .اولويت باشد باروري در افزايش آگاهي آنان در زمينه بهداشت بلوغ و بهداشت مربيان باشد و و اوليا

حجم . روش نمونه گيري  تصادفي طبقه بندي انجام شد درمدارس دخترانه به مقطعي -پژوهش به صورت توصيفي :روش کار

پس از . باشد نحوه نگرش مي و سواالت ميزان آگاهي اي، در نظر گرفته شد پرسشنامه اي شامل سواالت زمينه 711نمونه الزم 

کروسکال واليس و  کي دو، آزمون آزمونهاي ضريب همبستگي اسپرمن، و SPSSاستفاده از نرم افزار  ه ها باتکميل پرسشنامه داد

 .آناليز واريانس تجزيه و تحليل شدند

و بيشترين درصد مدارس از نوع دولتي با % 3/47بيشترين درصد پايه تحصيلي دختران مربوط به سوم راهنمايي با  :يافته ها

مي %  1/26سالگي با  12پژوهش حاضر  سال بوده و آغاز سن قاعدگي در 2-13گروه سني  آغاز سن بلوغ در .مي باشد% 4/12

کردند و بيشترين منبع کسب آگاهي دختران در  کمرويي ذکر دختران علت عدم کسب آگاهي را خجالت و% 4/53. باشد

 .شدمي با% 2/11معلم با  سپس مربي بهداشت و% 2/66خصوص بلوغ  مادران با 

شغل  ابتدايي و داراي تحصيالت اکثرا و اين پژوهش مادران مهمترين منبع کسب آگاهي بوده در  اينکه باتوجه به :نتيجه گيري

 هاي آموزشي جهت مادران و ارتقاء سطح دانش مادران بخصوص در ميرسد با برگزاري دوره باشند لذا به نظر مي داري خانه

 .وثري در بهداشت بلوغ دختران برداشتبتوان گام مهاي پرجمعيت  خانواده

 آگاهي، نگرش، بلوغ، قوچان :کلمات کليدي
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در   11-19-14در  سال  سالم داريايجاد  بار و در کاهش عوارض مادري و جنينی مراقبتهاي پيش از بارداري  اهميت

 دانشگاه مشهد

 4زهرا اقاسي يزدي، 3مينا احدي ،2دکتر محمد احمديان، *1اعظم بهزادمهر

 ، کارشناس سالمت مادران -1

 مدير سالمت جمعيت و خانواده، دانشگاه علوم پزشکي مشهد -2

 معاونت بهداشتي -3

 کارشناس برنامه سالمت مادران -4

 

مي شودکه در بارداري امکان عود و شناسايي، کنترل و درمان بسياري از بيماريهايي   باعث از بارداري پيشمراقبتهاي  :مقدمه

 . ميتوان زمينه ايجاد بارداري سالمتري را براي مادران فراهم نمود با ارائه مراقبت پيش از بارداريکه  .ان وجود داردتشديد 

به مراکز بهداشتي درماني  22-21-21اين مطالعه توصيفي و گذشته نگر بوده و از پرونده مادران بارداري که سال :روش کار

 . مراجعه کرده اند استخراج و آنا ليز  گرديدمشهد تابعه دانشگاه 

مادر باردار  12623از  21درصد و در سال  32.2نفر معادل   31543نفر مادر باردار تعداد  14621از تعداد  21سال در :يافته ها

درصد مراقبت  42.2معادل  نفر 36217هزار نفر مادر باردار تعداد  21731و از  22درصد و در سال  42.1معادل  36132تعداد 

 .پيش ازبارداري رادريافت  گرفته اند

بارداري منجر به شناسايي شرايط نيازمند درمان در مادران شده که در نتيجه منجر به کاهش  ارائه مراقبت پيش :نتيجه گيري

بروز ناهنجاريهاي جنين و نوزاد، کاهش  کاهش کاهش تولد نوزاد کم وزن، مانند: عوارض نامطلوب بارداري برروي مادر و جنين

شود که با ارائه صحيح اين خدمات مي  مي.  .  .    کاهش مرگ و مير مادران ،مير جنين و نوزاد کاهش مرگ و ،تولد زودرس

 .شرايط ايجاد بارداري سالمتري را براي خانواده ها فراهم نمايدتوان 

 بارداري  سالم، کنترل بيماري  مراقبت پيش از بارداري،: کليدي کلمات
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 9811بررسی انجام مشاوره پيش از بارداري در شهرستان آباده  در سال 

 ليال آيرون، 2مرضيه مفاضي، *1هما نمازي

 namazih47@yahoo.com، کارشناس برنامه مادران باردار شهرستان -1

 بهداشت خانواده شهرستانمسئول  -2

 کارشناس برنامه کودکان -3

مشاوره و انجام مراقبت پيش از بارداري به معناي اقداماتي جهت  شناسايي و کاهش خطر بيماري ها  رفتارها و شيوه  :مقدمه

هاي  نادرست زندگي است آمادگي مادر پيش از بارداري از نظر جسمي روحي و اجتماعي براي يک بارداري و زايمان مطمئن به 

ابت اختالالت تيروئيد و مشکل تغذيه اي يا مادراني که سيگار قليان يا مواد مخدر ويزه در زنان داراي بيماريهاي خاص مانند دي

جهت پيشگيري از بارداري هاي پرخطر ناخواسته فاصله گذاري مناسب بين فرزندان  کاهش . داراي اهميت استمصرف ميکنند 

ست تامين سالمت جسمي و رواني خانواده و در مرگ و مير مادر و نوزاد و احتمال تولد نوزاد با بيماري زنتيکي و مادر زادي ا

 .است نهايت جامعه از اهم فوايد مشاوره قبل از بارداري

 تا 15متوسط سن . خانم تشکيل پرونده پيش از بارداري دادند 647: 1322روش کار به اين صورت بود که در سال :روش کار

 نسبت خويشاوندي با همسر، زايمان، ر مورد سابقه بارداري وجهت کليه آنها تشکيل پرونده و گرفتن شرح حال د .سال بود 37

 معاينه باليني شامل اندازه گيري قد و وزن، کنترل فشارخون معاينه دهان و بيماريها و ناهنجاري اعتياد بررسي رفتارهاي پرخطر،

بهداشت  مشاوره روان، آموزش و انه رحم،نمونه برداري از ده ادرار، خون و انجام آزمايش و سونوگرافي، ريه، قلب، تيروئيد، دندان،

  .تجويز اسيد فوليک، ايمن سازي تغذيه، دندان، دهان و فردي،

  همه منفي، در VDRLl هپاتيت و سال داشتند 37تا 15پرونده تشکيل شده قبل از بارداري که متوسط سن  647از  :ها يافته

FBS (24-51)U/A   few  270  200و mode  ارجاع به  مورد 6رفتار پرخطر  درمان و تاالسمي مشاهده نشد وباکتريا تحت

 .HCT  -5/44—7/35 ،12-14/2مورد، رنج همو گلوبولين  2دخانيات  سيگار و VCTکلينيک 

 کاهش هزينه ها نهايتا سالمت عمومي و پس از انجام کار به اين نتيجه رسيديم که بهبود سالمت مادر ونوزاد و: نتيجه گيري

شامل بهبود شرايط زندگي و کاري و کنترل بيماريها  در اين مراقبت چند منظوره بود و ت پيش از بارداري است وهدف مراقب

 .مصرف دارو و عوامل ژنتيکي است

 مير باريهاي پر خطر،کاهش مرگ و مراقبت پيش از بارداري، :کلمات کليدي
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 بررسی تأثير مشاوره بر سبک زندگی زنان يائسه

 2صفيه تيموري، *1آزاده تيموري

 teimoria1@mums.ac.ir، دانشگاه علوم پزشکي مشهد( ع)کارشناس پرستاري بيمارستان امام رضا -1

 معاونت بهداشتي دانشگاه مشهد  کارشناس بهداشت خانواده -2

 

سال ادامه  7-6کند و معموالً  شروع آن در اوسط دهه چهل زندگي بروز مي و يائسگي روند طبيعي در زندگي زنان است :مقدمه

گي گر گرفت ،وزهاي خونريزيافزايش رها شديد و  خونريزي ،گذاري نامنظم تخمک از جمله  با آغاز يائسگي تغييراتي در بدن ددار

ورود به مرحله  راقي در حال وقوع است، يائسگي واقعاً چه اتفاکه آگاه هستند که هايي  خانم بنظر مي رسدشوند  شروع مي . . . و

 .احساس بهتري نسبت به آن خواهند داشت دانسته وتازه اي از زندگي 

ساله اي که حداقل يکسال 47-61نفر از زنان يائسه 74بوده که بر روي  تحليلي -توصيفيمطالعه نيمه تجربي و اين  :روش کار

از طريق  نديستميک شناخته شده و يائسگي زودرس در اثر بيماري يا جراحي نداشتبيماري س و قاعدگي آنها مي گذشتاز آخرين 

سپس جمع آوري گرديد  افرادسبک زندگي  مشکالت دوران يائسگي و ي از عالئم واطالعات ابتداپرسشنامه و به روش مصاحبه 

 خصوص تعريف و شناخت عالئم  يائسگي،ساعته براي هر گروه در 2آموزشي  جلسه 4بعد از برگزاري  گروه تقسيم و 4زنان به 

سپس به سبک فوق جمع آوري  هفته از اتمام آخرين جلسه آموزشي 7بعد از  مجددا اطالعات.  . . فعاليت بدني و تغذيه مناسب،

 .تحليل قرار گرفت مورد تجزيه و و آناليز

مشاهدات اين تحقيق نشان داد که مشاوره در بهبود سبک زندگي و ايجاد تغيير رفتار در جهت افزايش سالمتي زنان  :يافته ها

و تغيير سبک زندگي از طريق % 15به  %23و اطالعات خانم ها از يائسگي وعالئم آن از در دوران يائسگي تأثير داشته است 

کمتر از غذاهاي ادويه دار و خوردن  استفاده رهيز از مصرف غذاهاي سرخ کرده وپ از مواد غذايي تازه، استفاده و بهبود تغذيه

غذاهاي گازدار مثل  حذف ،سبزي و ميوه بيشتر و غذا خوردن چند ساعت پيش از خواب و نرفتن به رخت خواب با معده پر

استفاده از نور آفتاب، خواب و  بدني، ايانجام فعاليت ه غذايي،حبوبات و نوشيدني هاي گازدار مثل نوشابه را از فهرست برنامه 

 -ايجاد محيطي آرام درکاهش استرس ها و بهبود وضعيت گر گرفتگي درو خدمات درماني  داشتن برنامه هاي تفريحياستراحت، 

با  لذا .شتقبل و بعد از مشاوره وجود دا خانم هادر  اختالف معني داري و زنان در دوران يائسگي تأثير داشته است طپش قلب

توجه به يافته هاي پژوهش و نيز افزايش اميد به زندگي و سالهايي که خانم ها بعد از يائسگي سپري مي کنند، لزوم انجام 

 .مشاوره دوران يائسگي و حمايت و مراقبت از اين قشر را تأکيد مي کند

آن در بدنشان رخ مي دهد وشناخت آگاهي خانم ها در مورد يائسگي وتغييراتي که بدنبال  و آمادگي داشتن: نتيجه گيري

احساس بهتري  واصالح سبک زندگي موجب نگرش مثبت خانم ها به سپري کردن دوران يائسگي با شرايط و عادات صحيح

مسئولين سالمت  بايد مورد توجه برنامه ريزان وانجام مشاوره دوران يائسگي و حمايت و مراقبت از اين قشر لذا  همراه خواهد بود

 .دقرار گير

 گرگرفتگي يائسگي، سبک زندگي،: کليدي کلمات
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 9811ارزيابی زنان باردار در خصوص عفونت ادراري براساس مدل اعتقاد بهداشتی در شهر يزد در سال 

 7،  بهناز انجذاب4، سکينه گرايلو3نجمه جمعه پور کاريزکي، *2، زهره کريميان کاکلکي1سيد سعيد مظلومي محمود آباد

دانشگاه علوم  تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت، دانشکده بهداشت، سرپرست مرکز استاد آموزش بهداشت و -1

 خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد پزشکي و

، کارشناس ارشد آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد -2
zohrehkarimian68@yahoo.com         

 دانشجوي کارشناس ارشد باکتري شناسي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد -3

 کارشناس ارشد آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد -4

هيئت علمي گروه مامايي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد دکتراي بهداشت باروري، عضو -7

 صدوقي يزد

 

 مي کننده پيشگيري رفتارهاي کارگيري به با که آيد، مي حساب به بارداري عوارض شايعترين از کيي ادراري عفونت :مقدمه

در خصوص عفونت ادراري براساس مدل اعتقاد  ارزيابي زنان باردار حاضر مطالعه از هدف .کرد جلوگيري آن وقوع از توان

 .يزد بود شهر در بهداشتي

 انجام يزد شهر درماني بهداشتي مراکز به کننده مراجعه باردار زنان از نفر 161 روي مقطعي، بر -توصيفي مطالعه اين :کار روش

 اعتقاد مدل ساختارهاي بر مبتني پرسشنامه ها داده آوري گرد ابزار .شدند انتخاب هدف بر مبتني گيري نمونه صورت که به شد،

 و تجزيه T-Test آزمونهاي فراواني بيان و توزيع جداول و SPSS 18 افزار نرم از استفاده با حاصل هاي داده. بود بهداشتي

 .شد تحليل

. داشتند خوب آگاهي نمره( نفر 72% )2/36و  متوسط آگاهي نمره( نفر 111% )1/63مطالعه  مورد باردار زنان ميان در :يافته ها

 شده درک منافع نمره(  172% )27خوب،  شده درک موانع نمره( 115% )1/53 بهداشتي اعتقاد مدل هاي سازه نمره نظر از

 آگاهي کلي نمره بين .داشتند خوب شده درک شدت نمره( 131% )3/11و  خوب شده درک حساسيت نمره( 172% )27خوب، 

 (.P<17/1) داشت وجود داري معني همبستگي نگرش با

 ادراري عفونت از پيشگيري جهت در شده درک موانع سازه بر آتي مداخالت در که است نياز نتايج به توجه با :گيري نتيجه

 خانواده، مشارکت لزوم همچنين گيرد، قرار نظر مد بيشتر نظافت و غذايي عادات به مربوط رفتارهاي همچنين و شود تمرکز

 .است ضروري آموزشي هاي برنامه طراحي در جمعي هاي رسانه و همسر

 بهداشتي اعتقاد مدل باردار، زنان ادراري، عفونت :کليدي کلمات
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 دزيا و یجنس راه از شونده منتقل هايعفونت و یجنس سالمت در مشاوره و آموزش

 2، فاطمه صداقت نوقابي*1رضا قياسي

 ghiasir1@mums.ac.ir، مشهد 2مرکزبهداشت شماره  ،دانشگاه علوم پزشکي مشهد -1

 ( عج)قائم  بيمارستان ،دانشگاه علوم پزشکي مشهد -2

 

 عمده نگراني يک عنوان به ميشود بيشتري ان به توجه روز به روز که جنسي تماس راه از HIV عفونت انتقال امروزه :مقدمه

 از استفاده شانس فقط که)فقير و آمد در کم کشورهاي زنان با مقايسه در يافته توسعه کشورهاي زنان.ميگردد تلقي جامعه

 ميزان به خود اين که ، دارند را ديگري اثربخش راهکارهاي از استفاده مزيت دارند زايمان هنگام در را رتروويروس انتي داروهاي

 .ميکاهد جنين به مادر از HIV انتقال شانس از زيادي

 . است شده انجام  UNAIDS سايت سايت در شده جستجو مقاله 6 از گيري بهره با مطالعه اين :کار روش

 سراسر درHIV  به مبتال افراد بين در زنان نسبت.دارد کودک و مادر عمر بقاي و سالمت بر توجهي قابل تاثير  HIV :ها يافته

 صحراي جنوبي قسمتهاي در وضوح به ميتوان را اين که دارد وجود هم ناهمگون تناسب يک اما. ميباشد %50 ثابت طور به دنيا

 جهان کل در اکنون هم. ميدهند تشکيل زنان را HIV به مبتال افراد از %60 ميشود زده تخمين که جايي کرد مشاهده آفريقا

HIV زمينه علت با نيز زنان مير و مرگ ميزان همچنين ميگردد، محسوب باروري سنين در زنان مير و مرگ عمده علل از يکي 

 و انتقال احتمال شود، باردارHIV  به مبتال فرد يک چنانچه .ميباشد پيشرفت و افزايش حال در علتها ساير به نسبت HIV اي

 حدود در. ميشوند الوده HIV به خود والدين طريق از کودک 700000 ساله هر .ميگردد بيشتر %35 زن اين جنين شدن آلوده

 .است بوده نوزادي و شيردهي زمان طي در انها درصد 50 تا  33و بوده زايمان و بارداري حين در انها درصد 20 تا 15

  :گيري نتيجه

 مادر به وآموزش مراقبتها افزايش •

  خطر عوامل درخصوص ها خانواده آموزش •

 (......و خالکوبي ، آلوده سرنگ تماس ، پرخطر رفتار داشتن ) خطر عوامل مديريت •

  مشاوره مراکز معرفي •

هاي منتقل شونده از راه جنسي و و عفونت آموزش و مشاوره در سالمت جنسي ج ،مرگ ،عفونت ،ايدز ،بارداري :کلمات کليدي

 ايدز
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 شيرخوار از مراقبت در زا نخست زنان مادري اعتمادبنفس بر خودکارآمدي بر مبتنی آموزشی بسته تاثير

 4ريحاني طيبه ،3سيدرضامظلوم ،*2آزموده الهام ،1جعفرنژاد فرزانه

 ايران مشهد، پزشکي علوم دانشگاه مشهد، مامايي پرستاري دانشکده مامايي، گروه مربي -1

 ايران مشهد، پزشکي علوم دانشگاه مشهد، مامايي پرستاري دانشکده مامايي، ارشد کارشناسي آموختهدانش -2

 پرستاري دانشکده جراحي، داخلي گروهمرکز تحقيقات مراقبت مبتني بر شواهد،  پرستاري، دکتراي دانشجوي -3

 ايران مشهد، پزشکي علوم دانشگاه مامايي،

 ايران مشهد، پزشکي علوم دانشگاه مشهد، مامايي پرستاري دانشکده کودکان، گروه پرستاري، گروه مربي -4

 

 استراتژيهاي از استفاده. باشد مي مادري نقش و شدن مادر با سازگاري براي اساسي متغيري مادري نفس به اعتماد :مقدمه

 هدف با مطالعه اين رو اين از. است شده فرزندي -مادري پيامدهاي بهبود به منجر مطالعات برخي در خودکارآمدي ارتقاي

 .شد انجام شيرخوار از مراقبت در زا نخست زنان مادري بنفس اعتماد بر خودکارآمدي بر مبتني آموزشي بسته تاثير تعيين

 مداخله، نفرگروه 31) زا نخست مادر 61 روي بر که باشد مي شده کنترل تصادفي باليني کارآزمايي يک پژوهش اين :کار روش

 ابزار. اجراشد مداخله گروه براي و تهيه بندورا خودکارآمدي ارتقاي استراتژيهاي بر مبتني آموزشي بسته. شد انجام( نفرکنترل 31

 تکميل مداخله از بعد هفته هشت و قبل که بود ليپز مادري اعتمادبنفس و والدي انتظارات پرسشنامه مطالعه اين در پژوهش

 .شد

 از بعد(. P>0.05) نداشت معناداري آماري تفاوت گروه دو در ازمطالعه قبل مادري بنفس اعتماد و خودکارآمدي نمره :ها يافته

 بود معنادار مداخله گروه در فقط افزايش اين اما. يافت افزايش گروه دو هر در بنفس اعتماد و خودکارآمدي نمره مداخله

(P<0.05  .) 

 نتايج. شود مي شيرخوار از مراقبت در مادر نفس به اعتماد افزايش به منجر خودکارآمدي استراتژيهاي از استفاده :گيري نتيجه

 کارکنان شود مي پيشنهاد رو اين از. باشد مي متفاوت آموزشي زمانهاي با ديگر مطالعات از بسياري با هماهنگ مطالعه اين

 .دهند ارتقا را مادر بنفس اعتماد خودکارآمدي استراتژهاي از توام استفاده با و نکرده اکتفا مادر به آموزش به تنها بهداشتي

 مادري بنفس، اعتماد خودکارآمدي، آموزشي، بسته :کلمات کليدي
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 مقاله مروري -خانگی در بارداري، پيامدها و راهکارهاخشونت 

 2ناهيد گلمکاني، *1الهام آزموده

 azmoudehe901@mums.ac.i، دانشجو -1

 دانشکده پرستاري مامايي، هيئت علمي -2

 مطالعه. شده است مطرح عمومي سالمت مهمترين مشکالتعنوان يکي از  به زنان عليه خانگي در عصر حاضر خشونت :مقدمه

سالمت رواني و فيزيکي آن و  پيامدهاي و خشونت انواع بين ارتباط ساختن تر روشن جهت بارداري در خانگي خشونت زمينه در

راهکارهاي  مطالعه حاضر با هدف مرور پيامدهاي خشونت خانگي در بارداري و. توجه به غربالگري اين روند بسيار مهم است

 .مطرح شده در اين زمينه انجام شد

مقاله از طريق جستجوي الکترونيکي با وارد کردن کليد واژه هاي مورد نظر در بانک هاي  111 در اين مطالعه،: کارروش 

از بازه زماني تحت پوشش اين بانک ها تا سال  Iranmedexو  Pubmed، Sciencedirect،Googlescholar ، SIDاطالعاتي 

بودند و به بررسي پيامد خشونت خانگي فقط بر روي  2112تا  1221مقاله که در بازه زماني  77در نهايت . به دست آمد 2112

  .زنان باردار پرداخته بودند، مورد نقد و بررسي قرار گرفتند

سقط، زايمان زودرس،  نت خانگي در افزايش عوارضي در بارداري همچونمرور مقاالت موجود بر موثر بودن خشو :هايافته

با اين حال در معدودي از مطالعات . در اغلب موارد داللت دارد خونريزي، پره اکالمپسي، ديستوشي و افسردگي پس از زايمان

طراحي متفاوت و يا مکان و زمان ديگر اين ارتباط وجود نداشته و يا از لحاظ آماري معنادار نبوده است که در مطالعات ديگر با 

 .اين ارتباط به سطح معناداري رسيده است

تاثير خشونت خانگي بر پيامدها و عوارض بارداري در مطالعات متعدد از يک سو و وجود شواهدي مبني بر  :گيرينتيجه

استفاده از اين برنامه ها را در سطح اثربخشي برنامه هاي غربالگري و مداخله اي بر خشونت خانگي از طرف ديگر ضرورت 

 .گسترده تر نشان مي دهد

 بارداري، پيامدها، خشونت خانگي، راهکارها، غربالگري :کلمات کليدي
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 خودکارآمدي زنان يائسه بر استخوان پوکی از پيشگيري آموزش بررسی تاثير

 3، شهرزاد وصال2، فرزانه رشيدي1آرش سفيدگران

 اه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايراندانشجوي پزشکي، دانشکده پزشکي، دانشگ -1

 ايران مشهد، مشهد، پزشکي علوم دانشگاه مامايي، و پرستاري دانشکده مامايي، ارشد کارشناس آموختهدانش -2

 مشهد، ايران ،دانشگاه علوم پزشکي مشهد دانشکده پرستاري و مامايي، کميته تحقيقات دانشجويي  دانشجوي کارشناسي مامايي، -3

 

حال آنکه . استخوان، بکارگيري عوامل پيشگيري کننده از آن است از مهمترين راهکارهاي کنترل مطلوب پوکي: مقدمه

لذا پژوهشگر برآن شد . خودکارآمدي از مهم ترين عوامل تعيين کننده انجام رفتارهاي پيشگيري از پوکي استخوان انجام است

 .انجام شدتاثير آموزش پيشگيري از پوکي استخوان بر خودکارآمدي زنان يائسه اي با هدف تعيين  که مطالعه

مطالعه حاضر از نوع نيمه تجربي يک گروهه به صورت آموزش چهره به چهره برمبناي مدل اعتقاد بهداشتي بر روي : روش کار

آموزش بر مبناي مدل اعتقاد . انجام شد 1322ننده به مراکز بهداشتي شهر مشهد در سالنفر از زنان يائسه مراجعه ک 111

ابزار گردآوري پرسشنامه اطالعات دموگرافيک و خودکارآمدي . انفرادي و به مدت يک ساعت بود به صورت رو در رو، بهداشتي،

 .آناليز شدSPSS 11.5  داده ها با نرم افزار .در دو مرحله قبل و يک ماه بعد از آموزش بود

ميانگين نمره خودکارآمدي يک بعد از  .درصد از آنها خانه دار بودند 2/54سال و  1/71±5/4زنان يائسه  ميانگين سني: يافته ها

 (. =1.17P) مداخله به طور معني داري افزايش يافت

. آموزش بر مبناي مدل اعتقاد بهداشتي بر خودکارآمدي زنان يائسه در پيشگيري از پوکي استخوان موثر است: نتيجه گيري

 آموزش بر مبناي مدل اعتقاد بهداشتيگردد با توجه به نقش خودکارآمدي در شروع و تداوم رفتارهاي بهداشتي، از  پيشنهاد مي

 .استفاده شود

 استئوپروز، يائسگيخودکارآمدي، : کلمات کليدي
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Comparing the Pre - and Post - Test Level of Knowledge on Partogram among Fourth Year B.Sc. 
Nursing Students 

 *1مريم قنبري اندريه

  mgoolemaryam49@yahoo.co ل،بهداشت باروري ناباروري بابي دانشجو -1

The present study was formulated in order to compare pre- and post-test knowledge on partogram 
among fourth year B.Sc. nursing students. The target population of the study was 4th year B.Sc. 
Nursing student in Karnataka College of Nursing at Bangalore. A total number of 50 subjects were 
chosen for the study.A planned teaching program was selected for the study. In the present study the 
following tools were used (the first was consisted of 5 items related to demographic data of the 
subjects such age, Sex, religion, and previous exposure to training, and previous knowledge 
on partogram; and the second was a self-administered questionnaire consisted of 50 items on 
nowledge about partogram).Paired t-test was adopted to ascertain whether there is significant 
difference in the mean knowledge score of pre- and post-test values.The results obtained from the 
present study indicated that there is a significant difference between the pre- and post-test 
knowledge scores of respondents.  

Key words: knowledge on partogram – nursing students – pre- and post-test – Bangalore. 
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 علوم دانشگاه تابعه درشهرستانهاي شيردهی مشاوره مراکز در دهی شير امر در دار مشکل مادران با مشاوره تاثير

 11 سال در مشهد پزشکی

 4تيموري صفيه ،3نصيرايي شبنم ،2صحافي فرزانه دکتر ،*1کيخا محجوبه دکتر

  keykham2@mums.ac.ir مشهد پزشکي علوم دانشگاه بهداشتي معاونت شيرمادر برنامه کارشناس -1

 مشهد پزشکي علوم دانشگاه بهداشتي معاونت مادر شير با تغذيه ترويج و نوزادان ، کودکان سالمت گروه رئيس -2

 مشهد پزشکي علوم دانشگاه بهداشتي معاونت کودکان سالمت کارشناس -3

 مشهد پزشکي علوم دانشگاه بهداشتي معاونت کودکان سالمت کارشناس -4

 

 محض به مادران از برخي اما .باشد نمي پوشيده هيچکس بر کودک و مادر سالمت تامين در مادر شير با تغذيه اهميت :مقدمه

 .آورند مي روي مصنوعي شير مصرف به و داده دست از را خود نفس به اعتماد شيردهي در مشکل کوچکترين با برخورد

 مشاوره مراکز. است شده انجام شيردهي مشاوره مراکز به کننده مراجعه دار مشکل مادر 2113 روي بر مطالعه اين :کار روش

 با مصاحبه از پس  نتايج. است گرديده اندازي راه و تجهيز مرکز 15 تعداد به شهرستان 17 در دانشگاه اين در نياز برحسب

 .است گرديده استخراج مادر شير با تغذيه حال شرح فرم تکميل و شيردهي مشاهده و مادران

% 7.1 و دار خانه مادران% 23.4 .بودند سواد بي% 5.3 و باالتر و ديپلم% 4/42 ديپلم، زير %( 1/71) مادران اکثريت :ها يافته

 زايمان مادران %41.6 .بودند نموده زايمان طبيعي روش به% 41.4 و سزارين روش به مادران% 72.7 .بودند دانشجو بقيه و شاغل

 آموزش زايمان از پس% 27.5 و بارداري دوران در% 33.2 زايشگاه، در مادران% 41 .بودند باالتر بقيه و دومي زايمان% 26 و اولي

 مراجعه شيردهي مشکل با تولد بعد ماهگي 4 تا 1 فاصله در% 45.1 و کودک تولد اول درماه مادران %31.2 .بودند ديده شيردهي

% 31.2 .بود% 12.6 ميزان به مادر پستاني مشکالت بعد و% 24.5 با شير بودن ناکافي از مادر تصور علت بيشترين که نمودند

 توام تغذيه و افزايش% 72.2 به% 47.4 از شيرمادر با انحصاري تغذيه مشاوره از بعد .داشتند نامطلوب شيردهي وضعيت مادران

 و% 41.4 به %42.2 از شير شيشه از استفاده .يافت کاهش% 1 حدود مصنوعي شير با کامل تغذيه و %6 مصنوعي و شيرمادر

 .يافت کاهش% 5.5 به% 25.5 از پستانک

 درخصوص مادران با صحيح مشاوره و دهي شير مشاوره مراکز اندازي راه گفت توان مي فوق نتايج به توجه با :گيري نتيجه

 در اقدام ده صحيح اجراي با آن از پس و زايمان بارداري، دوران در آموزشها انتقال و طبيعي زايمان ترويج شيردهي،

 .باشد داشته شيرمادر با تغذيه وضعيت بهبود در موثري بسيار نقش تواند مي کودک دوستدار بيمارستانهاي

 شيردهي مشاوره مرکز مادر، شير دهي، شير مشاوره :کلمات کليدي
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 زا نخست زنان نگرانی و صالحيت احساس بر شيرخوار از مراقبت تاثيرآموزش

 4ريحاني طيبه ،3سيدرضامظلوم ،*2جعفرنژاد فرزانه ،1آزموده الهام

 ايران مشهد، پزشکي علوم دانشگاه مشهد، مامايي پرستاري دانشکده مامايي، ارشد کارشناسي دانشجوي -1

 ايران مشهد، پزشکي علوم دانشگاه مشهد، مامايي پرستاري دانشکده مامايي، گروه مربي -2

 مامايي، پرستاري دانشکده جراحي، داخلي گروهمرکز تحقيقات مراقبت مبتني بر شواهد،  پرستاري، دکتراي دانشجوي -3

 ايران مشهد، پزشکي علوم دانشگاه

 ايران مشهد، پزشکي علوم دانشگاه مشهد، مامايي پرستاري دانشکده کودکان، گروه پرستاري، گروه مربي -4

 

 بسيار دارد مادري نقش به دستيابي بر که اثري به توجه با شدن والد به گذر طي در زا نخست والدين نگرانيهاي به توجه :مقدمه

 باالتري صالحيت احساس که زناني. است مادري صالحيت است اثرگذار نوزاد از مراقبت کيفيت بر که ديگري متغير. است مهم

 احساس بر آموزش تاثير تعيين هدف با مطالعه اين رو اين از. شوند مي نايل مادري نقش به بيشتري رضايت احساس با دارند

 .شد انجام زا نخست زنان والدي نگراني و صالحيت

 گروه در. شدند تقسيم کنترل و مداخله گروه دو به تصادفي طور به زا نخست مادر 61 باليني کارآزمايي اين در :کار روش

 پرسشنامه مطالعه اين در پژوهش ابزار. شد اجرا بندورا خودکارآمدي تئوري براساس شيرخوار از مراقبت آموزشي برنامه مداخله

 .شد تکميل گروه دو در زايمان از بعد هفته هشت و مدخله از قبل که بود کمبريج نگراني و والدي صالحيت احساس

 از بعد نمره ميانگين افزايش(. P>0.05) بود يکسان گروه دو در مداخله از قبل مادري صالحيت احساس نمره ميانگين :ها يافته

 عدم به توجه با مطالعه اين در(. P=0.001) بود معنادار مداخله گروه در فقط افزايش اين اما. داد رخ گروه دو هر در مداخله

 با گروه دو در مداخله از بعد نگراني نمره ميانگين مقايسه براي کوواريانس تحليل آزمون از مداخله، از قبل نگراني متغير همگني

 به  مداخله گروه در مداخله، از بعد نگراني نمره ميانگين داد نشان نتايج که شد استفاده مداخله از قبل نگراني نمره اثر حذف

 .است يافته کاهش کنترل گروه از کمتر معناداري طور

 ها يافته اين. شد مادري نقش ايفاي در صالحيت احساس بهبود به منجر خودکارآمدي استراتژيهاي از استفاده :گيري نتيجه

 ها يافته اين. نداشت مادري نگراني بر تاثيري حاضر، آموزشي مداخله حال اين با. باشد مي مطالعات از ديگر تعدادي با هماهنگ

 .دهد مي نشان را علل اين اساس بر آموزش مبناي دادن قرار و نگراني علل تعيين با بيشتر مطالعات ضرورت

 مادري نگراني، صالحيت، احساس آموزش، :کلمات کليدي
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Serum Level of Vitamin D and relation with some factors In Women with Pregnancy 

Loss history 

SedigheForouhari1*, Neda ghaedi2, Jaleh Zolghadri3, mehrab sayadi4, azar nematollahi5 

1- Community Based Psychiatric Care Research Center, Infertility Research Center, 

Shiraz  

2- Fatemeh (P.B.U.H) College of Nursing and Midwifery, Shiraz University of Medical 

Sciences, Shiraz, Iran.  

3- Infertility Research Center, Department of Obstetrics and Gynecology, Medical School, 

Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran 

4- Centre for Research on Social Determinants of Health. Shiraz University of Medical 

Sciences,Shiraz,Iran 

5- Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran 

 

Objective: Recurrent pregnancy losses (RPL) considered controversial subject in reproductive 

medicine and half of the cases have unknown etiology.high prevalence of vitamin D deficiency 

and the role of the vitamin in the immune systemic is proven. The study aimed to Compare 

Serum Level of Vitamin D and relation with some factors In Women with (RPL) History and 

women with sporadic pregnancy loss (SPL) history.  

Materials and Methods: In this cross-sectional study Serum Level of Vitamin D was 

measured in120 pregnant women with gestational age below 20 weeks who enrolled in six 

month at the Shiraz University medicine science clinics. 

Results:20 out of 60 women with RPL (33.3%) had low vitamin D (< 8 ng/ml) versus 9 out of 

60 women with SPL (21%). serum vitamin D level in women of both groups had a significant 

relationship (P=0.038). There were no significant relationship between serum level of vitamin 

D and the number of abortions in women with recurrent RPL.Based on the findings serum level 

of vitamin D and demographic factors (age, education, job),BMI there was no significant 

difference between two groups. The prevalence of vitaminD deficiency in women with RPL in 

this study is high. 

Conclusion: vitamin D deficiency in women with RPL and  defect of immune inflammatory 

response plays a role in abortion. Furthermore testing and Prescription of 25-hydroxy vitamin 

D in these women is important. 

Key Words: recurrent pregnancy loss, vitamin D, immune inflammatory response 
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 کيفی مطالعه يک: ايدز به مبتال زنان در باروري سالمت مشاوره

 7محرز مينو ، دکتر4عبادي عباس ، دکتر3نصرآبادي نيکبخت ، دکترعليرضا2مقدم بهبودي زهرا ، دکتر*1ساعيه زاده اسمعيل سارا

 البرز،  پزشکي علوم دانشگاه علمي هيئت عضو باروري، بهداشت دکتراي دانشجوي -1

Esmaelzadeh1360@gmail.com 

 تهران پزشکي علوم دانشگاه مامايي و باروري بهداشت استاديارگروه باروري، بهداشت دکتراي -2

 تهران پزشکي علوم دانشگاه پرستاري گروه استاد پرستاري، آموزش دکتراي -3

  اهلل بقيه پزشکي علوم دانشگاه پرستاري گروه پرستاري،دانشيار آموزش دکتراي -4

 تهران پزشکي علوم دانشگاه عفوني گروه استاد عفوني، متخصص -7

 

 -اجتماعي وضعيت و جسمي شرايط باشند، داشته خود باروري حقوق زمينه در کافي اطالعات بايستي ايدز به مبتال زنان: مقدمه

 پيشگيري همچنين و مبتال زنان باروري حقوق پيشرفت جهت نمايد، پذير آسيب زمينه اين در را آنها است ممکن آنها اقتصادي

 ضروري بهداشتي مراقبين از باروري سالمت زمينه در مشاوره دريافت زمينه در ايدز به مبتال زنان تجربيات درک ايدز گسترش از

 .رسد مي نظر به

 مبتال زنان با عميق مصاحبه 11 پژوهش اين در که بود قراردادي محتوا تحليل نوع از کيفي مطالعه يک حاضر مطالعه :کار روش

. شد انجام تهران شهر خميني امام بيمارستان رفتاري مشاوره مراکز به کننده مراجعه( 17-42) باروري سنين در واقع ايدز به

 متمرکز جلوگيري روشهاي و جنسي روابط بارداري، تمايالت با رابطه در بهداشتي مراقبين از مشاوره دريافت بر مصاحبه سواالت

 .بود

 مي قرار مراقبين قضاوت تحت بهداشتي مراقبين از مشاوره دريافت زمينه در مبتال زنان که داد نشان مطالعه نتايج :ها يافته

 اطالعات بارداري همچنين و جنسي روابط در حمايتي روشهاي بارداري، از جلوگيري روشهاي زمينه در آنها از بسياري و گيرند

 ارائه در ضعف( 1 :شامل مطالعه اين از شده استخراج تمهاي. شدند مي نهي بارداري از بهداشتي مراقبين توسط و نداشتند کافي

 .بود تبعيض و انگ براساس خدمات ارائه( 3 بهداشتي مراقبين صحبتهاي در تناقض( 2 مشاوره

 آنها به و باشند آگاه مبتال افراد باروري حقوق به بايد جوامع و بهداشتي مراقبين حاضر پژوهش هاي يافته براساس :گيري نتيجه

 بهداشت خدمات بيشتر ادغام جهت راهکارهايي بايستي بهداشتي سيستم اندرکاران دست که رسد مي نظر به و گذارند احترام

 خدمات دهنده ارائه هاي سيستم در بيماري از ناشي تبعيض و انگ تا گيرند بکار خدمات دهنده ارائه مراکز در ايدز با باروري

 مشاوره خدمات ارائه جنسي رابطه و جنين به مادر از ويروس انتقال ميزان کاهش جهت همچنين. يابد کاهش درماني و بهداشتي

 .رسد مي نظر به ضروري مراجعين جهت تبعيض و انگ بدون و کافي فرصت با و مستقل صورت به اي

 ايدز به مبتال زنان باروري، سالمت مشاوره، :کليدي کلمات
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 جنين مرگ سابقه با باردار زنان اضطراب و جنين به مادر دلبستگی بر بارداري با سازگاري آموزشی بسته ارائه تاثير

 نوزاد يا

 *2زاد صاحب صادقي الهه ،1باغداري نسرين

 دانشکده پرستاري مامايي، هيئت علمي، مربي -1

 دانشگاه علوم پزشکي مشهد -2

 

 مادر دلبستگي بر تاثيرگذار عوامل از يکي باشد مي جنين و مادر ميان عاطفي ارتباط يک بيانگر جنين به مادر دلبستگي :مقدمه

. باشد جنين به مادر دلبستگي افزايش هاي راه از يکي تواند مي سازگاري آموزش رسد مي نظر به و باشد مي اضطراب جنين به

 باردار زنان اضطراب و جنين به مادر دلبستگي بر بارداري با سازگاري آموزشي بسته ارائه تاثير تعيين هدف با حاضر پژوهش لذا

 .شد انجام نوزاد يا جنين مرگ ي سابقه با

 شيوه به و انتخاب دسترس در گيري نمونه روش به نوزاد يا جنين مرگ سابقه با باردار زن 61تجربي مطالعه اين در :کار روش

 به نفره 11 هاي گروه قالب در بارداري با سازگاري آموزش تجربي گروه براي. شدند تقسيم کنترل و تجربي گروه دو به تصادفي

 مادر دلبستگي پرسشنامه با مداخله از بعد بالفاصله  و قبل مرحله دو در ها داده. شد برگزار جلسه يک هفته هر جلسه 4 صورت

 .شد تفسير SPSS 11 افزار نرم با و آوري جمع اشپيلبرگر اضطراب و کرانلي جنين به

 کنترل گروه از داري معني طور به( 75/55±41/14)تجربي  گروه در مداخله، از بعد جنين به مادر دلبستگي نمره :ها يافته

 معني طور به( 14/35±41/1) تجربي گروه در مداخله، از بعد آشکار اضطراب امتياز=(. 113/1P) بود بيشتر( 27/17±11/61)

 تجربي گروه در مداخله، از بعد پنهان اضطراب امتياز=(. 111/1P) بود کمتر( 72/74±11/1) کنترل گروه از داري

 =(.111/1P) بود کمتر( 26/63±62/7) کنترل گروه از داري معني طور به( 63/1±16/42)

 .شود گرفته بهره روش اين از مادران از گروه اين جنين و مادر سالمت بهبود جهت شود مي پيشنهاد :گيري نتيجه

 آموزشي بسته جنين، به مادر دلبستگي اضطراب، سازگاري، :کلمات کليدي
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قش مشاوره هاي حمايتی واستفاده از راهبردهاي تنظيم هيجان شناختی سازگار در سـالمـت روان زنان مواجه با ن

 مشکالت بـارداري

 *ندا مهدي نژاد گرجي، گلين مهدي نژاد گرجيه، صديقه اسماعيل زاد

 ناباروريرييس مرکز تحقيقات باروري 

 انشجوي دکتري روانشناسي تربيتي دانشگاه سمناند

 n.mahdinejad@yahoo.com ( س)مرکز ناباروري فاطمه الزهرا 

مشکالت  در طول حيات هر زن مراحلي وجود دارد که تاثيرات عميقي بر زندگي او بر جاي مي گذارد؛ از جمله دوران حاملگي و

زيرا در حاملگي تغييرات مهمي از نظر تشريحي ، فيزيولوژي ، رواني و . آن که پر استرس ترين دوران زندگي زن مي باشد

اجتماعي به وجود مي آيد که تطابق با اين همه تغييرات مشکل است و حتي در اين دوران امکان بروز حالت هاي نوروز ، 

مشکالت باروري مي تواند فشار هاي عمده اي را ايجاد کند که .اد نيز در فرد شايع است افسردگي، اضطراب ، اختالل وسواس زي

انجام مشاوره هاي . سالمت رواني و جسماني زن را به خطر اندازد و او را در معرض ابتال به اختالالت روانشناختي قرار دهد

درمان ايفا کند و از سوي ديگر از آنجايي که تنظيم  حمايتي مناسب مي تواند نقش بسزايي در آماده سازي اين افراد در حين

هيجان تاثير مهمي در سازگاري افراد با وقايع استرس زاي زندگي دارد و سطح پايين تنظيم هيجاني به عنوان عامل شروع 

ناختي سازگار اختالالت روانشناختي در زنان مواجه با مشکالت براروري به حساب مي آيد،آگاهي از راهبردهاي تنظيم هيجان ش

تا کنون پژوهشي در داخل کشور به منظور . براي مهار آشفتگي هاي هيجاني حاصل از ناباروري امري ضروري تلقي مي گردد

بررسي نقش مشاوره هاي حمايتي واستفاده از راهبردهاي تنظيم هيجان شناختي سازگار در سرالمرت روان زنان مواجه با 

، بر آن شديم تا با طرح اين موضوع و ارائه راهکارهايي در اين زمينه از اختالالت سالمت  مشکالت برارداري انجام نشده است

 .روان زنان مواجه با مشکالت برارداري بکاهيم

 سالمت روان، مشاوره هاي حمايتي ، راهبردهاي تنظيم هيجان شناختي سازگار، زنان مواجه با مشکالت برارداري : کليد واژه
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 زايمان نوع  انتخاب در اول شکم مادران نگرش و دانش بر آموزش تاثير

 صالحي هانيه ،7جعفرآبادي اصغري محمد دکتر ،4ستارزاده نيلوفر ،3محدثي حميده ،*2عليدوست نيشتمان ،1ملکوتي جميله

 6پورمهر

 ايران تبريز، تبريز، پزشکي علوم دانشگاه مامايي، و پرستاري دانشکده علمي هيئت عضو -1

  ايران تبريز، تبريز، پزشکي علوم دانشگاه مامايي، و پرستاري دانشکده مامايي، ارشد کارشناسي دانشجوي -2

 ايران اروميه، اروميه، پزشکي علوم دانشگاه مامايي، و پرستاري دانشکده علمي هيئت عضو -3

 ايران تبريز، تبريز، پزشکي علوم دانشگاه مامايي، و پرستاري دانشکده علمي هيئت عضو -4

 علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده اي، جاده ترافيکي مصدوميتهاي از پيشگيري تحقيقات مرکز آمارزيستي، استاديار -7

 ايران تبريز، تبريز، پزشکي

 ايران تبريز، تبريز، پزشکي علوم دانشگاه مامايي، و پرستاري دانشکده آموزشي هيئت عضو -6

 

 امروزه. است گرديده تبديل جمعيتي و بهداشتي هاي سيستم مهم معضالت از يکي به سزارين، تصاعدي افزايش :مقدمه

 بر آموزش اثر تعيين هدف با مطالعه اين. است زايمان شيوه کننده تعيين نادرست نگرشهاي و رفتارها منفي، عقايد ناآگاهي،

 .شد انجام باردار زنان نگرش و دانش

 ممنوعيتي که بوکان، شهرستان در هفته 32 تا 24 حاملگي با نخست زا باردار زن121 تعداد باليني، کارآزمايي اين در :کار روش

. شدند تقسيم کنترل و آموزش کننده دريافت مساوي گروه دو به تصادفي صورت به و انتخاب نداشتند طبيعي زايمان براي

 استفاده اطالعات آوري جمع براي پرسشنامه از. تشکيل شد هفته هر که بود آموزشي جلسه 4 برگزاري آزمون، گروه در مداخله

 داري معني سطح در کواريانس تحليل و مستقل و زوجي t آماري هاي آزمون از استفاده با گروه ها نمرات ميانگين تفاوت. شد

 .گرديد تحليل% 7

. بود يافته افزايش داري معني صورت به( 21/74 به 24/45) نگرش و( 22/12 به 52/2 از) آگاهي نمره آزمون گروه در :ها يافته

 ميانگين تغييرات همچنين. نبود مالحظه قابل( 11/46 به 22/47 از) نگرش و( 11/4 به 61/3 از) آگاهي تغييرات کنترل درگروه

 ((.P<0/05 بود دار معني گروه دو در مداخله از بعد و قبل نگرش و آگاهي نمره

 منظور به شود مي توصيه زايمان نوع انتخاب در باردار زنان نگرش و آگاهي افزايش بر آموزش اثربخشي به توجه با: گيري نتيجه

 .شود داده زنان کليه به بارداري مراقبتهاي کنار در آموزشها اين سزارين، روند کاهش

  زايمان شيوه زا، نخست نگرش، آگاهي، آموزش، :کلمات کليدي
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 و واژينال روش دو در هفته 14 زير هاي حاملگی ختم در ميزوپرستول از استفاده در مندي رضايت ميزان بررسی

 خوراکی

 6حسيني ، مرجان7خيرخواه ، بتول4يزداني ، معصومه3جعفرزاده ، اکرم2تارا فاطمه ، دکتر1مهرپويا نسيم

 کيفيت بهبود مسئول پرستاري، ارشد کارشناس -1

 بيمارستان رئيس پريناتولوژي، فلوشيپ -2

 بيمارستان مترون پرستاري، ارشد کارشناس -3

 باليني سوپروايزر پرستاري، کارشناس -4

 باليني سوپروايزر پرستاري، کارشناس -7

 باليني سوپروايزر پرستاري، کارشناس -6

 

 براي حاضر حال در که هايي روش از و شود مي الزم گوناگون علل به هفته 21 زير در حاملگي ختم اينکه به توجه با :مقدمه

 ميزان بررسي منظور به مطالعه اين. نمود اشاره دارويي درمان و جراحي هاي روش به توان مي روند مي کار به بارداري ختم

 .گرفت صورت خوراکي و واژينال روش دو در هفته 21 زير هاي حاملگي ختم در ميزوپرستول از استفاده مندي، رضايت

 1323 سال ارديبهشت پايان تا 1322 سال ماه دي ابتداي از که است مقطعي توصيفي، مطالعه يک حاضر مطالعه :کار روش

 روي بر که بوده بيمار با مصاحبه و پرونده آوري جمع روش و ساخته محقق پرسشنامه ها، داده گردآوري ابزار. است شده انجام

 براي نفره 77 گروه دو در تصادفي طور به بيماران. گرديد انجام بودند حاملگي ختم کانديد که هفته 21 زير باردار زن 111

 611 ساعت 12 هر سپس و ميکروگرم 111 دوز اولين واژينال درگروه. گرفتند قرار خوراکي يا واژينال ميزوپروستول دريافت

 در. گرديد تجويز بيمار به دوز 3 تا ميکروگرم 411 سپس و ميکروگرم 611 دوز اولين خوراکي گروه در و دوز 3 تا ميکروگرم

 .شد استفاده حاملگي ختم براي جراحي روش از موفقيت، عدم صورت در نهايت در و توسين اکسي روش از دفع، عدم صورت

 مرده، و زنده بچه تعداد ،(سقط نوع) بستري علت سقط، سابقه حاملگي، سن گراويديتي، سن، قبيل از بيماران به مربوط اطالعات

 و حاملگي ختم در ميزوپروستول موفقيت ميزان .گرديد ثبت بيمار اطالعاتي برگه در مندي رضايت ميزان و ميزو گذاشتن روش

 با مقطعي توصيفي، آمار هاي روش از ها داده تحليل و تجزيه براي .گرديد مقايسه مطالعه، مورد گروه دو در مندي رضايت ميزان

 .شد استفاده فراواني توزيع جداول تنظيم و SPSS افزار نرم از استفاده

 را حاملگي محصوالت کامل دفع خوراکي گروه در( 6/72)% نفر 31 و واژينال گروه در( 4/41)% نفر 21 که داد نشان نتايج :يافته ها

 ميزوپرستول با دفع %(1/45) نفر 1 خوراکي و %(2/72) نفر 2 واژينال گروه در (.P=131/1) است نداشته دازي معني تفاوت .داشتند

 31 واژينال گروه در مندي رضايت ميزان. اند داشته ناقص دفع %(32) نفر 16 خوراکي و %(61) نفر 27 واژينال گروه در .اند نداشته

 .(P=1111/1) است بوده داري معني تفاوت کهاست  بوده%( 21/21) نفر 71 خوراکي و%( 36/76) نفر

 مندي رضايت ميزوپرستول، حاملگي، ختم :کلمات کليدي
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 ازدواج مشاوره به نسبت آذري جوان زوجهاي عملکرد و نگرش آگاهی،

 2کيا ياوري پريسا  ،*1ستارزاده نيلوفر

 تبريز، پزشکي علوم دانشگاه باروري بهداشت و مامائي آموزش گروه مامائي، و پرستاري دانشکده علمي هيات عضو -1
Sattarzadehn@tbzmed.ac.ir  

 تبريز، پزشکي علوم دانشگاه باروري بهداشت و مامائي آموزش گروه مامائي، و پرستاري دانشکده علمي هيات عضو -2

 

 از مشترک زندگي ابتداي در همسران سازگاري نحوه و زناشويي تعارضات زوجين، بين تعامل همسري، نقش پذيرش :مقدمه

 روابط پويايي و تداوم و خانواده ارکان تحکيم سبب حساس برهه اين از آميز موفقيت گذر و بوده برخوردار خاصي اهميت

 آگاهي، مطالعه به مصمم اساس براين. باشد مي سودمند زمينه اين در اي مشاوره هاي سرويس از استفاده. گردد مي زناشويي

 .شديم زمينه اين در آذري جوان زوجهاي عملکرد و نگرش

 -17) جوان زوج دويست پذيرفت، انجام 23 ماه فروردين پايان الي 1322 ماه بهمن اول  تاريخ از مقطعي اي مطالعه :کار روش

 مراکز در به حاملگي کنترل يا خانواده تنظيم خدمات  دريافت براي گذشته مشترکشان زندگي از يکسال حداقل که( ساله 31

 4 بر مشتمل اي پرسشنامه. شدند انتخاب بودند مطالعه در شرکت به مايل و نموده مراجعه تبريز شهر سطح درماني و بهداشتي

 ارائه کننده مراجعه خانمهاي به عملکردي هاي بيانيه و نگرشي هاي بيانيه آگاهي، هاي بيانيه دموگرافيک، اطالعات: بخش

 شرکت بودن اختياري و اطالعات بودن محرمانه. شد داده تحويل خانمها به تکميل براي  نيز( آقايان)همسران  پرسشنامه. گرديد

 افزار نرم با و آوري جمع شده تکميل هاي پرسشنامه. گرديد اخذ پژوهش واحدهاي از کتبي نامه رضايت و خاطرنشان مطالعه در

SPSS 15 قرارگرفت تحليل و تجزيه مورد. 

 ازدواج مشاوره نقش به نسبت مثبت نگرش زمينه، اين در زوجها متوسط آگاهي نشانگر مطالعه از حاصله اطالعات :ها يافته

 نگرش و آگاهي با زوجين تحصيالت سطح بين. بود امر اين به نسبت( آقايان بويژه) زوج دو هر ضعيف عملکرد و( ها خانم بويژه)

 .نداشت وجود عملکرد زمينه در ارتباطي چنين ولي. آمد بدست(( P<0.05 دار معني ارتباط آنان

 عملکرد متاسفانه ولي بوده ازدواج مشاوره اهميت و نقش زمينه در خوبي نسبتا آگاهي داراي آذري جوان زوجهاي :گيري نتيجه

 فراگيرتر و موثرتر صورته ب را خانواده راهنمايي و مشاوره مراکز ارتقاي و اندازي راه به نياز امر اين. دارند زمينه اين در ضعيفي

 .دهد مي نشان را منطقه اين در

 باروري بهداشت جوان، هاي زوج ازدواج، مشاوره :کليدي کلمات
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 ساختاري -مدلی رويکرد يک: فروش تن زنان در ايدز با مرتبط پرخطر رفتارهاي قصد هاي کننده تعيين

 7محمد تقي شاکري، 4علي بابايي، 3رباب لطيف نژاد رودسري، 2مهين تفضلي، *1منا لرکي

 larkim901@mums.ac.ir،هددانشگاه علوم پزشکي مش

 دانشکده پرستاري مامايي/هيئت علمي

 دانشکده پرستاري مامايي/معاونت پژوهشي

 سازمان زندان ها

 دانشگاه علوم پزشکي مشهد

 

 وي آي اچ و ايدز باالي شيوع خطر معرض در نامتناسبي طور به که جهان سطح در زنان ديده آسيب هاي گروه از يکي :مقدمه

 وقوع بر موثر فاکتورهاي شناسايي است رفتار با مرتبط بيماري ايدز که امر، اين به توجه با. باشند مي فروش تن زنان دارند، قرار

 قصد بر موثر عوامل تعيين مطالعه اين از هدف. است برخوردار فراواني اهميت از جمعيت اين در ايدز با مرتبط رفتارهاي

 .باشد مي نظري مدل يک از استفاده با ديده آسيب زنان در ايدز با مرتبط پرخطر رفتارهاي

 زندان در فروشي تن جرم به که زناني از نفر 71 روي بر سرشماري روش به تحليلي -توصيفي صورت به پژوهش اين :روش کار

 و مستقيم هاي سازه و فردي اطالعات شامل بخشي دو اي پرسشنامه پژوهش ابزار. شد انجام بردند، مي سر به مشهد مرکزي

 نرم و استنباطي و توصيفي آماري هاي آزمون از ها داده تحليل و تجزيه جهت. بود شده ريزي برنامه رفتار تئوري غيرمستقيم

 .شد استفاده 16 نسخه SPSS افزار

 پر رفتارهاي انجام قصد پيشگويي به قادر درصد 42 ميزان به شده ريزي برنامه رفتار تئوري داد نشان خطي رگرسيون :ها يافته

 ،414/1) گردد مي بيني پيش شده درک رفتاري کنترل سازه توسط عمدتاً قصد ميان اين در و باشد مي ايدز با مرتبط خطر

113/1 P .) 

 بايست مي گروه اين در مداخالت جهت ريزي برنامه در شده درک رفتاري کنترل سازه تر قوي نقش به توجه با :گيري نتيجه

 .گردد اتخاذ بيشتري توجه سازه اين به

 فروش تن زنان مدل، پرخطر، رفتارهاي ايدز، :کلمات کليدي
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 ازحاملگی قبل مشاوره به نسبت آذري جوان زوجهاي عملکرد و نگرش آگاهی،

 2کيا ياوري پريسا ،*1ستارزاده نيلوفر

 تبريز پزشکي علوم دانشگاه مامائي، و پرستاري دانشکدهي بارور بهداشت و مامائي آموزش گروه علمي هيات عضو -1

Sattarzadehn@tbzmed.ac.ir  

 تبريز پزشکي علوم دانشگاه مامائي، و پرستاري دانشکدهي بارور بهداشت و مامائي آموزش گروه علمي هيات عضو -2

 

. است شده شناسايي  ناتال پري هاي مراقبت از ناپذير جدايي بخشي عنوانه ب حاملگي از قبل مشاوره اخير سالهاي در :مقدمه

 روز يه روز احتمالي درماني تمهيدات بکارگيري و مادرزادي هاي آنومالي بيني پيش و جنين سالمت درارتقاي مشاوره اين نقش

 شديم آن بر فرزندآوري تشويق و اخير باروري بهداشت هاي گذاري سياست به توجه با لذا. گيرد مي قرار تاکيد مورد بيشتر

 .دهيم قرار مطالعه مورد زمينه اين در آذري جوان زوجهاي عملکرد و نگرش آگاهي،

 (ساله 31 -17)  جوان زوج دويست. شد انجام 23 ماه فروردين پايان الي 1322 ماه بهمن اول از مقطعي اي مطالعه :کار روش

 4 پرسشنامه. شدند انتخاب مطالعه در شرکت به مايل و حاملگي کنترل براي کننده مراجعه مشترک زندگي از دوسال باحداقل

 نيز( آقايان) همسران پرسشنامه. گرديد ارائه خانمها به عملکرد و نگرش آگاهي، هاي بيانيه دموگرافيک، اطالعات :شامل بخشي

 اخذ کتبي نامه رضايت و نشان خاطر مطالعه در شرکت بودن اختياري و اطالعات بودن محرمانه. شد داده تحويل خانمها به

 .قرارگرفت تحليل و تجزيه مورد SPSS 15 افزار نرم با و آوري جمع شده تکميل هاي پرسشنامه. گرديد

. بود امر اين به نسبت زوج دو هر ضعيف عملکرد و مثبت نگرش زوجها، متوسط/ ضعيف آگاهي نشانگر حاصله اطالعات :ها يافته

 حال اين با. دانند مي جنين سالمتي براي تضميني آنرا گاها و بوده باال مشاوره نوع اين از زوجين انتظار سطح رسد مي بنظر

 آنان عملکرد و نگرش و آگاهي با زوجين اقتصادي و تحصيالت سطح بين. دانند مي الزامي را کار اين انجام زوجين از کمي تعداد

 .آمد بدست(( P<0.05 دار معني ارتباط

 و بوده حاملگي از قبل مشاوره اهميت و نقش زمينه در ضعيف نسبتا عملکرد و آگاهي داراي آذري جوان زوجهاي :گيري نتيجه

 .هستند ها مشاوره اين از بينانه واقع غير توقعات داراي

 باروري بهداشت جوان، هاي زوج حاملگي، از قبل  مشاوره :کليدي کلمات
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 ازدواج مشاوره

 2چالي نفت معلمي ، زهرا*1سعيدي فاطمه

 رضوي خراسان استان بهداشت مرکز بازآموزي و آموزش عمومي، کارشناس بهداشت کارشناس -1

 رضوي خراسان استان بهداشت مرکز بازآموزي و آموزش عمومي، کارشناس بهداشت کارشناس -2

 

 و گيرد مي سرچشمه آنان ويژه آفرينش و فطرت از که است طبيعي نياز يک انسانها همه براي خانواده تشکيل و ازدواج :مقدمه

 بلکه شود نمي وارد اجتماعي نظام به آسيبي آن تحقق عدم صورت در که نمود تلقي اجتماعي متعارف قرارداد يک آنرا نبايد

 به آن فرهنگي و ارزشي هاي نظام و جامعه کلي ساختاري تحول در را پيامدهايي مقدس بنياد اين به آسيب هرگونه برعکس

 ازدواج از پيش مشاوره ميان اين در که نشود فروگذار تالشي هر از خانواده مقدس کانون حفظ براي که دارد آن جاي. دارد دنبال

 نيز باالتري اهميت درمان، تا دارد پيشگيري جنبه بيشتر که جهت آن از و هاست خانواده تداوم حفظ براي مناسب هاي راه از يکي

 از بخشي عنوان به و است توجه مورد همواره مشاوره آيند فر در که است مهمي موضوعات از يکي ازدواج مساله .کند مي پيدا

 اي مشاوره منابع از جستن کمک با دارند ازدواج قصد که افرادي اساس اين بر. شود مي محسوب مشاور يک فعاليتهاي

 زمينه در ابتدا ازدواج از قبل مشاوره. کنند اتخاذ را مناسبتري تصميمات تا کنند مي دريافت زمينه اين در الزم راهنماييهاي

 شکل حال در نيز روابط و رواني و شخصيتي مسائل زمينه در کم کم امروزه و گرديد آغاز ژنتيکي و ،بهداشتي پزشکي مسائل

 .است کاربرد و گيري

 در موجود مقاالت و شده منتشر پژوهشهاي از کثيري تعداد و کتب بر مروري طريق از توصيفي صورت به مطالعه اين :کار روش

 است شده تهيه اينترنت

 پيچيده ماهيت بازتاب. است بوده شگرفي و سريع تغييرات دستخوش ابعاد تمامي در ها انسان زندگي امروز، جوامع در :ها يافته

 از نيز خانواده تشکيل و زناشويي زندگي و ازدواج. است محسوس کامالً افراد اجتماعي و فردي زندگي در تحوالت و تغييرات اين

 و ازدواج از غيرواقعي توقعات و انتظارات يکديگر، از ناکافي شناخت جمله از متعدد داليل به مرد و زن. نيست مستثني قاعده اين

 زندگي بقاي و حفظ و ايجاد در را بسياري مشکالت و مسائل بايست مي الجرم اخالقي، و اجتماعي و اقتصادي مشکالت همسر،

 همچنين و فرد شرايط گرفتن نظر در با بايد ازدواج از قبل مشاوره .کنند تجربه يکديگر با صميمانه و نزديک روابط و زناشويي

 عوامل ازدواج از قبل مشاوره و ازدواج پذيرددر صورت بدرستي است ازدواج از قبل در زندگي ناپذير جدايي جزء که خانواده

 در هماهنگي -فرهنگي همانندي -فيزيکي جاذبه ميزان: از عبارتند عوامل اين از برخي که گيرد قرار شناسايي مورد بايد متعددي

 بيشتر ازدواج ان سالمت باشد بيشتر هماهنگي و همانندي اين اندازه هر . . . و تحصيالت و هوش در همانندي -شخصيت و منش

 استاندارد و دقيق تستهاي با ازدواج از قبل مشاوره و ازدواج مشاوره در .است ازدواج در اساسي شرط بودن جور زيرا بود خواهد

 کارکردهاي مقوله اين در .شود حل و يابي ريشه و بررسي هست مشکلي اگر تا گيرد قرار بررسي و سنجش مورد بايد فوق عوامل

 قبل مشاوره: ازدواج از قبل مشاوره در سالم ازدواج مالکهاي بررسي: از عبارتند که هستند مهم بسيار ازدواج از قبل مشاوره

 عدم. هستند ضروري ازدواج در مناسب انتخاب يک داشتن براي که پردازند مي مالکهايي ساختن روشن به اول الويت در ازدواج

 اين بر. شوند مي بعدي ناکاميهاي موجب اغلب آنها نامناسب بندي اولويت و گذاري ارزش و مالکهايي چنين تعيين به توجه

 نظر مورد در الزم راهنمايي و شده بررسي دارند ازدواج قصد که افرادي مالکهاي شود مي تالش ازدواج از قبل مشاوره در اساس

 از رضايت توانند مي که است مهمي عامل ازدواج سن: ازدواج براي طرفين آمادگي بررسي .گردد ارائه مناسب مالکهاي داشتن

 بايد که است مهمي عامل اما باشد، کننده تعيين تواند نمي تنهايي به عامل اين چند هر دهد قرار تاثير تحت را مشترک زندگي
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 اما هستند، متعدد و متنوع بسيار شخصيتي ويژگيهاي: ازدواج در طرفين شخصيتي تناسب و تطابق بررسي .گيرد قرار توجه مورد

 آدمي هر زندگي در که است حوادثي مهمترين از يکي ازدواج .دارند مشترک زندگي از رضايت در بيشتري دخالت آنها از برخي

 زندگي داشتن و فرزندان تربيت و خانواده استحکام و تداوم در آن تأثير و خانواده تشکيل و ازدواج اهميت به نظر دهد مي رخ

 ازدواج ي مشاوره خدمات از ازدواج هنگام پسران و دختران. دارد ضرورت موفقيت، احساس و خوشبختي و رضايت با تؤام سالم

 و ازدواج مشاوره خدمات ارزش امروز. شوند آشنا خوبي به يکديگر حقوق و وظايف اهداف، با طريق اين از و شوند مند بهره

 مطلوب رفتاري هاي ويژگي انتقال يا و ابقا و حفظ و زناشوئي زندگي در نابسامانيها از بسياري بروز از پيشگيري در خانواده

 ازدواج از قبل مشاوره بخش در که خدماتي .است شده شناخته خانوادگي زندگي در دهنده رشد و پويا موقعيتهاي و شرايط

 افراديکه و فاميلي ازدواجهاي در) ژنتيکي هاي بيماري زمينه در آموزش - :از عبارتند شوند مي ارائه درماني بهداشتي مراکز

 از پيشگيري زمينه در آموزش - باروري بهداشت زمينه در آموزش -( دارند خود خانواده در را ژنتيکي بيماريهاي سابقه

 به مبتاليان تشخيص) مرکز پزشک توسط ازدواج از قبل آزمايشات تفسير -زناشويي روابط زمينه در آموزش -مقاربتي بيماريهاي

 مشاوره خدمات. خانمها و( لزوم درصورت) آقايان در کزاز واکسيناسيون تکميل زمينه در آموزش -(معتادين و تاالسمي سيفليس،

 دين ديدگاه از ازدواج مباني: جوان زوجين براي الزم هاي دانستني فيلم نمايش - :از عبارتند درماني بهداشتي مراکز ازدواج حين

 فرايند خصوص در مشاوره -قاعدگي فيزيولوژي خصوص در مشاوره -ازدواج از پس اجتماعي و عاطفي اسالم،روابط مبين

 روشهاي انواع مشاوره -خطر معرض در هاي حاملگي مورد در مشاوره - جنسي روابط چگونگي مورد در مشاوره -بارداري

 ارائه مراکز معرفي - بارداري از پيشگيري اقالم توزيع -آميزشي بيماريهاي از پيشگيري راههاي مشاوره -بارداري از پيشگيري

 .بعدي هاي مراجعه براي خدمات

 خاطر همين به است، فردي هر زندگي در تصميمات ترين مهم از يکي شک بي خانواده تشکيل و همسر انتخاب :گيري نتيجه

  ازدواج براي مشاوره انجام .ميشود احساس شدت به ازدواج از قبل مشاوره لزوم خصوص اين در گرفتن تصميم بهتر هرچه براي

 با موثر ارتباط و تعامل ايجاد همسر، با آشنايي آل، ايده همسر شناخت هاي روش  از الزم آگاهي تا ميدهد افراد به را امکان اين

 فرد از دوري يا و ازدواج نهايتا و نزديکي باعث تواند مي شناخت اين آورند، بدست را نامزدي و عقد دوران روابط همينطور و او

 براي مشاوره روانپزشکي، يا و ژنتيکي، روانشناسي پزشکي، بهداشتي، مسائل مشاوره شامل ازدواج از قبل مشاوره. باشد نظر مورد

 روشهاي بکمک روانپزشک يا روانشناس مشاور. باشد مي... و ازدواج از قبل مهم نکات آموزش مشاوره همسر، مناسب انتخاب

 رادر مناسبي هاي ابزار براحتي و نموده ازدواج براي مشاوره زمينه در رفتار و تفکر شناخت در سعي کارا هاي تست و جديد

 .نمايد مي ارائه موجود شرايط بهبود جهت

 ازدواج حين مشاوره ازدواج، از قبل مشاوره ازدواج، :کليدي کلمات
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1223-ECRH 

 بررسی تأثير مشاوره بر سبک زندگی زنان يائسه

 3، زهرا خسروي عنبران2، مريم زيادي لطف آبادي*1شيما کاکا دين پرور

  Kakash1@mums.ac.irميانساالن معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد،  کارشناس سالمت سالمندان و -1
 بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهدمعاونت  رئيس گروه سالمت سالمندان ميانساالن -2

 کارشناس سالمت سالمندان و ميانساالن مرکز بهداشت شماره يک مشهد  -3

 

سالگي رخ خواهد و در معرض  41-72يائسگي يک رويداد فيزيولوژيک است که در زندگي تمام زنان در فواصل سنين : مقدمه

اين مطالعه با هدف  .اصالح سبک زندگي متمرکز است دتا بربهبود و درمان اين عوارض عم. باشند عوارض متعدد يائسگي مي

 .انجام شد بررسي تأثير مشاوره بر سبک زندگي زنان يائسه

ساله اي بودند که توسط رابطان سالمت  47-61 نفر از زنان 61تعداد . اين مطالعه يک بررسي نيمه تجربي است: روش کار

شدند، اين افراد از طريق کارکنان بهداشت خانواده و رابطين بهداشت مرکز اموزش ديده در زمينه يائسگي، آموزش داده مي 

اطالعات اوليه سبک زندگي از طريق پرسشنامه يکسان . به پژوهشگر معرفي مي شدند 22بهداشتي درماني مشهد يک در سال 

مورد تجزيه و  13اس اس نسخه  با استفاده نرم افزار آماري اس پي. آموزش جمع آوري گرديد از مشاوره و قبل و يکماه بعد

 . تحليل قرار گرفت

 اطالعات اوليه سبک زندگي از طريق پرسشنامه يکسان: يافته ها

 پرسشنامه
اهميت و شناخت 

 عالئم  يائسگي

فعاليت جسماني 

 منظم

تغذيه 

 سالم

روابط 

 جنسي سالم

شناخت پيشگيري ورفع 

 عالئم وعوارض يائسگي

 %41 %47 %73 %41 %77 قبل از مشاوره به درصد

يکماه بعداز مشاوره به 

 درصد
17% 15% 21% 24% 15% 

 

نتايج اختالف آماري معني داري در اهميت و شناخت عالئم يائسگي، فعاليت جسماني منظم، تغذيه سالم، روابط جنسي سالم،  

 (.p>1.17)نشان داد عوارض يائسگي در اعضاي مورد پژوهش قبل و بعد از مشاوره  رفع عالئم و شناخت پيشگيري و

لذا، پيشنهاد . باشدنتايج پژوهش نشان داد که بکارگيري برنامه مشاوره در سبک زندگي دوران يايسگي موثر مي: نتيجه گيري

 .کار گرفته شود عنوان يک روش موثر در ارتقاء سبک زندگي زنان ميانسال به گردد بهمي

 يائسگي، سبک زندگي، مشاوره يائسگي :کلمات کليدي
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 باردار نخست زنان در بارداري اول نيمه استفراغ و تهوع برشدت تلفنی تاثيرحمايت بررسی

 4شاکري تقي محمد ، دکتر3نژاد لطيف ، دکتررباب2عابديان زهرا ،*1زاده عباس نرجس

ايران،  مشهد، مشهد، پزشکي علوم دانشگاه مامايي، و پرستاري دانشکده مامايي، ارشد کارشناسي دانشجوي -1
abbaszn901@mums.ac.ir 

 مشهد، پزشکي علوم دانشگاه مامايي، و پرستاري دانشکده شواهد، بر مبتني مراقبت تحقيقات مرکز مامايي، گروه مربي -2

 ايران مشهد،

 علوم دانشگاه مامايي، و پرستاري دانشکده شواهد، بر مبتني مراقبت تحقيقات مرکز باروري، بهداشت گروه دانشيار -3

 ايران مشهد، مشهد، پزشکي

 ايران مشهد، مشهد، پزشکي علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده زيستي، آمار گروه استاد -4

 

 پيشرفت با. است کاهش قابل زندگي شيوه و غذايي رژيم در تغييراتي ايجاد و رواني حمايت با بارداري استفراغ و تهوع :مقدمه

 شدت بر تلفني حمايت تاثير تعيين هدف با حاضر مطالعه. باشد مي افراد اکثريت براي گزينه ترين دسترس در تلفن تکنولوژي،

 .شد انجام باردار نخست زنان در بارداري اول نيمه استفراغ و تهوع

 سال در مشهد شهر منتخب درماني -بهداشتي مراکز به کننده مراجعه باردار زن 61 روي بر باليني کارآزمايي اين :کار روش

 به بار هر و هفته چهار مدت به بار دو اي هفته تلفني تماس مداخله گروه. شد انجام تصادفي تخصيص صورت به و 1322

 روشهاي زندگي، سبک و غذايي رژيم اصالح راستاي در هايي توصيه شامل تلفني حمايت. کردند مي دريافت دقيقه 17-21مدت

 هاي پرسشنامه از. شد مي انجام معمول مراقبت کنترل گروه در. بود باردار زنان رواني -روحي حاالت بهبود و خستگي کاهش

 در استفراغ و تهوع ويژه شده تعديل کمي پرسشنامه و آموزش ليست چک تلفني، مکالمات ثبت ليست چک دموگرافيک،

 تحليل و تجزيه ويتني من و ويلکاکسون مستقل، تي کاي، مجذور هاي تست و SPSS افزار نرم با ها داده. شد استفاده بارداري

 .شدند

 ميانگين(. P=121/1) داشت دار معني اختالف مداخله از بعد کنترل و مداخله گروه در استفراغ و تهوع نمره ميانگين :ها يافته

 گروه در اختالف اين ولي(. P<111/1) داشت داري معني اختالف مداخله از بعد و قبل مداخله گروه در استفراغ و تهوع نمره

 (.P=252/1) نبود دار معني کنترل

 مي توصيه موثر و دسترس در روشي عنوان به لذا. دهد مي کاهش را بارداري استفراغ و تهوع شدت تلفني حمايت :گيري نتيجه

 .شود

 بارداري استفراغ، و تهوع تلفني، حمايت :کليدي کلمات
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 Women's Life Quality: The Effects of Spiritual Healthکيفيت زندگي زناناثير سالمت معنوي بر ت

 2مجتبي مشکات، 2طاهره فتحي نجفي، *1نشاط پيمان

 ne.peyman@gmail.com، هيئت علمي دانشگاه ازاد اسالمي مشهدمربي عضو  -1

 آزاد اسالمي مشهدهيات علمي دانشگاه عضو مربي  -2

 هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي مشهدعضو مربي 

 

نيمي از افراديک جامعه را تشکيل مي دهند که نقش مهمي در امور اجتماعي ،خانوادگي ومهمتر از همه تر  زنان حدود :مقدمه

لذا در اين .جامعه تاثير گذار مي باشد بيت فرزند را به عهده دارند ،لذا سالمت آنها در کيفيت زندگي اووچگونگي عملکرد اودر 

 . مطالعه سعي شده تاثير سالمت معنوي بر کيفيت زندگي زنان مورد مطالعه قرار گيرد

و 24به وسيله پرسشنامه کيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني  1322تحليلي در مشهد  -اين مطالعه مقطعي :روش کار

نفر از زنان با سواد بودند  211نمونه ها .ا مورد تاييد قرار گرفته است، انجام شد سوالي که روايي و پايايي آنه 21سالمت معنوي

شغل مورد بررسي  تحصيالت ،تاهل وتجرد و که به روش تصادفي ساده ، انتخاب وپرسشنامه هاتکميل گرديده ومتغير هاي سن،

 .محاسبه گرديد 1-111نمرات کيفيت زندگي و سالمت معنوي از . قرار گرفتند

سال بيشترين نمره سالمت معنوي  41-71سال بود،گروه سني  23/22±11/ 7ميانگين سني در نمونه ها :فته هايا

شغل  رشته تحصيلي و ولي با تحصيالت، بود p) = 25/1) سالمت معنوي ارتباط معني دار بين سن و .را داشتند%(3/2±2/11)

  .دووضع تاهل ارتباط نشان داده نش

ارتباط معني داري بين سالمت معنوي با سالمت محيط وروابط اجتماعي نشان داده نشد ولي با سالمت  :گيرينتيجه 

 . ارتباط معني دار مشاهده شد ( p≤0/05 ) جسماني ورواني

 Spiritual health, women , quality of life سالمت معنوي ، کيفيت زندگي ، زنان :کلمات کليدي
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The effect of soya on some hormone levels in women with polycystic ovary syndrome 

(balance diet): a cross over randomized clinical trial 

Sedigheh Forouhari1*, Zhaleh Heidarir2, Zohre Tavana3,  Mosa Salehi4, Mehrab Sayyadi5 

1- Sedigheh F orouhari, Faculty member of Shiraz University of Medical Sciences, 

foruharis@sums.ac.ir 

2- research committee of school of nursing and midwifery, Shiraz University of Medical 

Sciences , Shiraz, Iran 

3- Infertility Research Center, gynecology and obstetrics infertility, Shiraz University of 

Medical Sciences, Shiraz, Iran 

4- nutritional science center, school of nutrition and food, Shiraz University of Medical 

Sciences, Shiraz, Iran 

5- Centre for Research on Social Determinants of Health. Shiraz University of Medical 

Sciences,Shiraz,Iran 

 

Objective: Hormonal effects of soy and isoflavones have been investigated in various studies 

revealing inconsistent results. The present study aimed to assess the effects of soya on sexual 

hormones in the women with polycystic ovary syndrome. 

Design: Crossover, Randomized, Controlled Trial (RCT). 

Setting: Women'sclinic of Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran. 

Patient: A total of 42 adolescent women with PCOS participated in this study. 

Intervention: The patients received 70 g/d soy flour (as a loaf of soy bread) for 2 months. At 

four stages (before the study, after the first two months, after the wash out period, and after the 

second two months), blood sample were taken from the participants on days 3-5 of the 

menstrual cycle. 

Main Outcome Measure: FSH, Estradiol, and Testosterone levels measurements. 

Result: Soy bread consumption caused no statistically significant changes in the levels of FSH, 

Estradiol, and Testosterone. 

Conclusion: The possible advantages derived from the therapeutic use of soy bread in PCOS 

may limit to long-term consumption. 

Keywords: Soy bread, FSH, Estradiol, Testosterone 
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1234-ECRH 

 درمانی بهداشتی مراکز به کننده مراجعه زنان در باروري با مرتبط جمعيتی و اجتماعی -اقتصادي عوامل بررسی

 9811-مشهد شهرستان

 4شاکري محمدتقي ،3تقي پور علي ،*2گلمکاني ناهيد ،1فاضلي الهام

 ايران مشهد، مشهد، پزشکي علوم دانشگاه مامايي، و پرستاري دانشکده مامايي، ارشد کارشناسي دانشجوي -1

 ايران مشهد، مشهد، پزشکي علوم دانشگاه مامايي، و پرستاري دانشکده مامايي، گروه استاديار -2

 ايران مشهد، مشهد، پزشکي علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده بهداشت، گروه استاديار -3

 ايران مشهد، مشهد، پزشکي علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده آمار، گروه استاد -4

 

 و مي کند ايفا جمعيت ساختار و اندازه تغيير در اساسي نقشي که است جمعيت از مهم و پويا جزء يک باروري ميزان :مقدمه

 مطالعه پايدار؛ توسعه به رسيدن براي جمعيت رشد کنترل لزوم به توجه با. مي گيرد قرار تاثير تحت مختلف متغيرهاي توسط

 .شد انجام  مشهد شهر در زنان باروري بر موثر جمعيتي و اقتصادي اجتماعي عوامل تعيين هدف با حاضر

. شد انجام زن 512 روي بر مرحله اي چند شکل به آن نمونه گيري و بوده تحليلي -مقطعي بصورت حاضر مطالعه :روش کار

 مربوط اطالعات همسر، به مربوط اطالعات و فردي اطالعات بخش چهار شامل که پرسشنامه اي از استفاده با داده ها جمع آوري

 نسخه SPSS نرم افزار از استفاده با داده ها تحليل و تجزيه. گرفت انجام مي باشد مامايي و طبي اطالعات و فرزندان و خانواده به

 .شد  انجام همبستگي ضريب آزمون و واريانس آناليز آماري تست هاي از استفاده با و 16

 فرزند، اولين داشتن سن زوجين، سني اختالف فرزند، داشتن تا ازدواج زمان فاصله ازدواج، سن خانوار، اندازه بين :يافته ها

 اين که( P<17/1) داشت وجود معني داري ارتباط آماري لحاظ از باروري ميزان با فرزند دادن دست از سابقه و تحصيالت شغل،

 زمان فاصله خانوار، اندازه مورد در و معکوس فرزند اولين داشتن سن و زوجين سني اختالف ازدواج، سن تحصيالت، براي رابطه

 .بود مستقيم فرزند دادن دست از سابقه و شغل فرزند، داشتن تا ازدواج

 مي پذيرد تاثير جمعيتي و اجتماعي اقتصادي، ساختار از ايران در باروري که مي دهد نشان حاضر مطالعه نتايج :نتيجه گيري

 . نمود کنترل جامعه در را باروري ميزان مي توان آنها گرفتن نظر در با که

 مادر، سن فرزند، اولين تولد فاصله دموگرافيک، عوامل جمعيت، رشد زنان، تحصيالت، شغل، ازدواج، سن سن، :کليدي کلمات

 باروري ميزان باروري، در تاخير
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The relationship between value of children and fertility rate in women referred to health 

centers in Mashhad-1392 

Fazeli Elham1, Golmakani Nahid2, Taghipour Ali3, Shakeri Mohamad Taghi4 

1- Student of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of 

Medical Sciences, Mashhad, Iran. 
2- Assistant Professor of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad 

University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. 
3- Assistant Professor, Department of Biostatistics and Epidemiology, School of Public 

Health, University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. 
4- Professor, Department of Biostatistics and Epidemiology, School of Public Health, 

University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. 

 

Background: The fertility rate is related to Economic, social and cultural factors and accurate 

identification of these factors is necessary. The concept of "value of children" is the nature and 

degree of parent's assessment of their children that highlights the importance of social 

structure.  With comparing carried out Research in generations and different cultures and 

Considering the importance of reducing the annual population growth rate and its outcome, the 

present study with aim of determine the association of “value of children “and “fertility” has 

been done in Mashhad. 

Methods: The study was an analytical cross-sectional and multistage sampling and with using 

The questionnaire consisted of two sections: personal information and Trommsdorff value of 

children questionnaire that consists four dimensions “Utilitarian-normative, emotional, family, 

and old age security” and The validity was determined by using content validity and reliability 

was determined by using internal consistency. Data analysis performed by using SPSS 

software version 16. 

Results: Initial analysis of the data indicated that between dimensions of value of children, 

“old age security” with an average 65/69% have the most important and significant correlation 

exists only between the “family” dimension and the age (p =0/03). In this study, there was no 

significant relationship between dimensions of value of children and fertility. 

Conclusion: The results of present study indicate that the necessity assay of various effective 

factors on family and fertility in Iran among groups with different religious, cultural, ethnic and 

social characteristics background. 

Keywords: value of children, Social Values, Choice Behavior, Fertility rate, women, 

PopulationGrowth 
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 مقايسه تأثير آموزش مهارت هاي ارتباطی به دو روش ايفاي نقش و بازخورد ويدئويی به ماماها بر آگاهی و نگرش

 آنها در زمينه به کارگيري اين مهارت ها

 4، دکتر حبيب اله اسماعيلي3، دکتر زهره سپهري شاملو2، طلعت خديوزاده*1مريم سادات کاتبي

دانشگاه علوم پزشکي  دانشکده پرستاري و ماماييکميته تحقيقات دانشجويي  دانشجوي کارشناسي ارشد مامايي، -1

 ايران  مشهد، ،مشهد

، ايران مشهد، دانشکده پرستاري مامايي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، بهداشت باروري، ي تخصصيدکترا -2
khadivzadeht@mums.ac.ir 

 ايران مشهد، دانشکده علوم تربيتي، دانشگاه فردوسي مشهد، استاديار دکترا روانشناسي باليني، -3

 ايران مشهد، استاديار دانشگاه علوم پزشکي مشهد، دکتراي آمارزيستي، -4

 

هدف از اين مطالعه مقايسه تاثير آموزش مهارت هاي ارتباطي به دو روش ايفاي نقش و بازخورد ويدئويي به ماماها بر  :.مقدمه

 .آگاهي و نگرش آنها در زمينه به کارگيري اين مهارت هاست

ب و در دو گروه ايفاي نقش بيمارستان آموزشي شهر مشهد به روش تصادفي انتخا 4ماما از  45در اين مطالعه تعداد  :کار روش

(N=24 ) و بازخورد ويدئويي(N=23 )مداخله شامل کارگاه آموزشي دو روزه براي هر يک از گروهها بود و آموزش . قرار گرفتند

نمايشنامه از مراحل پذيرش، ليبر، زايمان وپس از زايمان صورت  4به روش ايفاي نقش و فيلم هاي ضبط شده از ماماها در قالب 

يافته ها با . قبل و بالفاصله بعد از کارگاه سطح آگاهي و نگرش ماماها بر اساس پرسشنامه محقق ساخته ارزيابي شد .گرفت

 .و آزمون هاي تي مستقل و زوجي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت 16نسخه  spss استفاده از نرم افزار

ولي بعد از آموزش، ميانگين نمره . داري نداشتگروه اختالف معنيميانگين نمره آگاهي و نگرش قبل از آموزش در دو  :هايافته

بود  45/7±53/1و  35/41±12/3آگاهي در گروه ايفاي نقش و بازخورد ويدئويي اختالف معني داري داشت و به ترتيب 

(111/1=p .) و  66/71±31/4ميانگين نمره نگرش نيز در دو گروه فوق بعد از آموزش اختالف معني داري داشت و به ترتيب

 (. p=111/1)بود  52/4±51/41

ها با استفاده از آموزش اين مهارت. در حاليکه. استفاده از روش بازخورد ويدئويي با افزايش بيشتر آگاهي همراه بود :گيرينتيجه

 .باشدکند، بر بهبود نگرش ماماها موثرتر ميروش ايفاي نقش که شرايط مشابه شرايط واقعي را ايجاد مي

 هاي ارتباطي، ايفاي نقش، بازخورد ويدئويي، روش آموزشيمهارت: هاليدواژهک

 هاي ارتباطي، ايفاي نقش، بازخورد ويدئويي،روش آموزشيمهارت :کلمات کليدي
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 يائسگی دوران جنسی رفاه در مامايی هاي مراقبت  جايگاه بررسی

 *1طوسي منيره

 شيراز( ص)فاطمه  حضرت مامايي پرستاري مامايي، دانشکده ارشد کارشناسي -1

 

 دوره قاعدگي، سيکلهاي طول افزايش دوره و باروري قطع و يائسگي سوي به باروري دوران از گذر مرحله کليماکتريک، :مقدمه

 در تغييرات جنسي، فعاليت نه است باروري دوران اتمام يائسگي دوران طرفي از. است باروري کاهش و فوليکولها کاهش تسريع

 خون، گردش در آندروژن و استروژن کاهش جنسي، عملکرد بر موثر Self Image و سالمتي وضعيت بدن، شکل جنسي، ميل

 و شود فراموش نبايد جنسي خوب زندگي به دستيابي و ارتقاء جهت تالش است، جنسي فعاليت و ميل کاهش اندامها، آتروفي

 ،معاينات  تاريخچه اخذ در پزشکي کادر نقش زمينه اين در.شود زيادي توجه مسن، افراد وروحي جنسي مشکالت به بايستي مي

 پارتنر دو هر با مشترک جلسات تشکيل و پارتنر دو هر با ارتباط برقراري در ،سعي  جسمي هاي بيماري  رد جهت پزشکي

 .باشد موثر تواند مي يائسگي دوران مشکالت کاهش در مشاوره جلسات از ،استفاده

 رواني، مشکالت دربروز يائسگي تغييرات جايگاه  بعد سه در  مربوطه متون بررسي با که است توصيفي پژوهش روش :کار روش

 ورواني جسمي اختالالت شناخت در ماما ويژه به بهداشتي مراقبين تيم توانمندي يائسه و ميزان زنان جسمي مشکالت بررسي

 .باشد مي  يائسه زنان ورواني جسمي مشکالت حل و بررسي جهت اساسي راهکارهاي و بخش اثر مراقبتهاي ارائه و يائسه زنان

 :يافته ها

فرهنگي،  و شخصي باورهاي ،زوجين بين ارتباط ،سايکولوژيکي شامل، رفاه مطلوب جنسي سالمت بر موثر عوامل :گيري نتيجه

 الگوي)توانايي  و ميل ماندن ثابت و دفعات تعداد کاهش، جنس و سن مورد در واقعيتهايي شامل پذيرش عملي راهکارهاي

 در تواند همگي جنسي، فعاليت با بودن راحت اهميت قبول و سن هر در جنسي فعاليت بودن طبيعي درک و ، دريافتن(جواني

 .باشد موثر يائسگي دوران جنسي و روحي سالمت

 يائسگي دوران مامايي، هاي مراقبت :کلمات کليدي
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 زايمان از پس زندگی سبک به نسبت زا نخست مادران باور و آگاهی بر آموزش تاثير

 ، آمنه7جعفرآبادي اصغري ، محمد4چرندابي عليزاده محمد ، سکينه3فرد کمالي ، مهين2ميرغفوروند ، مژگان*1خدابنده فرزانه

 6منصوري

 پزشکي علوم دانشگاه مامايي، و پرستاري دانشکده دانشجويي، تحقيقات کميته مامايي، ارشد کارشناسي دانشجوي .1

 Farzank1368@gmail.comايران،  تبريز، تبريز،

 ايران تبريز، تبريز، پزشکي علوم دانشگاه مامايي، و پرستاري دانشکده مامايي، گروه استاديار .2

 ايران تبريز، تبريز، پزشکي علوم دانشگاه مامايي، و پرستاري دانشکده مامايي، گروه مربي .3

 علوم دانشگاه مامايي، و پرستاري دانشکده سالمت، بر مؤثر اجتماعي علوم تحقيقات مرکز مامايي، گروه دانشيار .4

 ايران تبريز، تبريز، پزشکي

 بهداشت، دانشکده ترافيکي، ي ها مصدوميت از پيشگيري تحقيقات مرکز زيستي، آمار و بهداشت گروه استاديار .7

 ايران تبريز، تبريز، پزشکي علوم دانشگاه

 پزشکي علوم دانشگاه مامايي، و پرستاري دانشکده دانشجويي، تحقيقات کميته مامايي، ارشد کارشناسي دانشجوي .6

 ايران تبريز، تبريز،

 

 زايمان از پس مادران در آموزش طريق از( نوزاد و مادر سالمت براي بودن مضرر بدليل) تابو رفتارهاي و باورها تغيير :مقدمه

 زندگي سبک به نسبت نخست زا مادران باور و آگاهي بر آموزش تاثير تعيين هدف با حاضر مطالعه لذا رسد،مي  بنظر ضروري

 .شد انجام( 1322) تبريز در زايمان از پس

 با ها نمونه. گرفت انجام زايمان از پس بخش در بستري زاي نخست مادر 221روي بر تصادفي باليني کارآزمايي اين :روش کار

 چهره فردي مشاوره صورت به آموزش مداخله، گروه براي. شدند داده تخصيص نفره 111 گروه دو به تصادفي بنديبلوک  روش

 دريافت آموزشي کنترل گروه و شد ارائه( همسرش هم و زائو براي هم آموزشي پيامک هاي ارسال) پيامک و تلفني چهره، به

 تکميل تکميلي، خود طريق از زايمان از پس روز 41 و دوم يا اول روز در زندگي سبک با مرتبط باور و آگاهي پرسشنامه. نکردند

انجام  ANCOVA و مستقل تي دو، کاي آزمون هاي شامل استنباطي و توصيفي آمار از استفاده با داده ها تحليل و تجزيه. شد

 .شد

 مداخله از قبل زايمان از پس زندگي سبک باور و آگاهي نمره و اجتماعي -فردي مشخصات لحاظ از گروه دو بين :يافته ها

 تا 2/21]) آگاهي نمره ميانگين مداخله، از قبل باور و آگاهي نمره تعديل با(. P>17/1) نداشت وجود آماري دار معني تفاوت

 معني بطور آموزش گروه در[ 5/21( 2/27 تا 2/32]) باور و[ يافته تعديل تفاوت ميانگين%( 27 اطمينان فاصله:)2/15( 3/14

 .بود غيرآموزش گروه از بيشتر داري

 توجه با. شد زا نخست مادران باور بهبود و آگاهي افزايش باعث زايمان از پس زندگي سبک آموزش مطالعه، اين در :نتيجه گيري

 لذا شده، اشاره قديمي باورهاي و تابو به کردن عمل به زائو تشويق در مادرشوهر و مادر نقش به مختلف مطالعات در اينکه به

 .قرار گيرد بررسي مورد زائو عملکرد و باور آگاهي، بر مادر شوهر و مادر آموزش تاثير بعدي مطالعات در مي شود، پيشنهاد

  زايمان از پس زندگي سبک باور، آگاهي، آموزش، :کليدي کلمات
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 باردار زنان جنسی آگاهی ميزان بررسی: خانواده بنيان تحکيم

 7زاده حاجي ، ابراهيم4آذين علي ، سيد*3لميعيان نور ، مي2نوروزي ، ليال1معماريان زهرا

 ايران تهران، مدرس، تربيت دانشگاه پزشکي، علوم دانشکده مامايي، ارشد کارشناسي دانشجوي -1

 ايران تهران، مدرس، تربيت دانشگاه پزشکي، علوم دانشکده مامايي، ارشد کارشناسي دانشجوي -2

 تهران، مدرس، تربيت دانشگاه پزشکي، علوم دانشکده باروري، بهداشت و مامايي گروه باروري، بهداشت دانشيار -3

  lamyianm@modares.ac.irايران،

 ايران تهران، سينا، ابن دانشگاهي جهاد زيستي علوم نوين هاي فناوري پژوهشگاه استاديار -4

 ايران تهران، مدرس، تربيت دانشگاه پزشکي، علوم دانشکده حياتي، آمار گروه دانشيار -7

 

 و فيزيکي تغييرات اثر در زناشويي و جنسي روابط و است زنان زندگي هاي دوره حساس ترين از يکي بارداري :مقدمه

 پژوهش خانواده، بنيان تحکيم در جنسي روابط اهميت به باتوجه. مي شود تغيير دستخوش بارداري دوران متعدد روانشناختي

 .است گرفته صورت بارداري دوران در نخست زا زنان جنسي آگاهي ميزان تعيين منظور به حاضر

 به که واجدالشرايط نخست زاي باردار زن 141 روي بر که است آينده نگر تحليلي -توصيفي مطالعه يک پژوهش اين :کار روش

 آگاهي پرسشنامه اطالعات، گردآوري ابزار. گرفته است صورت کردند مراجعه 1322 سال در تهران شهر درماني -آموزشي مراکز

 .است گرفته صورت SPSS 19 افزار نرم از استفاده با ها داده تحليل و تجزيه. بود مامايي و دموگرافيک بارداري، دوران جنسي

 از درصد 4/16. بود سال 6/2 ازدواج مدت طول ميانگين و سال 2/27 باردار زنان سني ميانگين پژوهش اين در :يافته ها

 دوران در جنسي رابطه مورد در درصد 23. نداشتند بارداري دوران در جنسي روابط از آگاهي هيچگونه پژوهش واحدهاي

 از پژوهش واحدهاي از هيچکدام. داشتند متوسط آگاهي درصد 3/21 و کم آگاهي درصد 3/32 داشتند، نادرست آگاهي بارداري

( P<0/038)ازدواج  مدت طول و( P<0/002) خانواده درآمد ميزان با جنسي آگاهي بين. نگرفتند قرار باال سطح در آگاهي نظر

 معني دار ارتباط بارداري سن و زوجين تحصيالت زوجين، سن با باردار زنان جنسي آگاهي بين. داشت وجود معني دار تفاوت

 .نداشت وجود

 جنسي بهداشت آموزش هاي دوره برگزاري باردار، زنان در آگاهي عدم و نادرست آگاهي باالي ميزان توجه با :نتيجه گيري

 .مي رسد نظر به ضروري بارداري دوران

 خانواده بنيان تحکيم بارداري، دوران جنسي، آگاهي :کليدي کلمات
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 مروري بر نقش آموزش و مشاوره در پيشگيري از رفتارهاي پرخطر جنسی در نوجوانان

 3زهره شاه حسيني، 2گردشيزينب حمزه ، *1منصوره افضلي

 afzalisoroor@yahoo.comدانشگاه علوم پزشکي مازندران -1

 عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي مازندراناستاديار  -2

 عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي مازندراناستاديار  -3

الگوهاي رفتاري تاثير گذار بر سراسر زندگي در آن نوجواني يکي از مهم ترين مراحل رشد و تکامل انسان مي باشد که  : مقدمه

نوجوان، به دليل فشار بحران بلوغ، با دنياي پيرامون دچار تعارض مي شود که ممکن است در مرحله تصميم . شکل مي گيرد

 .نيست لذا بدون راهنمايي و آموزش قادر به تسلط و موفقيت در توانايي هاي جنسي. گيري به سمت رفتار پرخطر سوق گيرد

گوگل اسکالر؛ مگيران؛ مدليب؛ ساينس دايرکت و : جستجوي کامپيوتري در پايگاه هاي اطالعاتي اينترنتي شامل: روش کار

 .خالصه پژوهش، از يافته هاي بيست مقاله جهت نگارش اين مطالعه استفاده شد 71از ميان . ايرانمدکس

موزش پيشگيري از رفتار پرخطر جنسي سبب افزايش رفتارهاي جنسي نمي يافته هاي مطالعه حاضر نشان داد نه تنها آ: يافته ها

از آنجا که طبق مطالعات رفتارهاي پرخطر با نظارت والدين قابل . شود بلکه کمک موثري در جهت حفظ سالمتي نوجوانان دارد

سرمايه هاي "و با تاکيد بر مفهوم پيش بيني است، با تعامل مشاور، والدين و مدرسه به عنوان سه ضلع حفاظتي پيرامون نوجوان 

 .مي توان سپر حفاظتي در وي ايجاد کرد "تکاملي

به صورت مشاوره هاي  "افزايش عزت نفس"و  "خودکارآمدي"؛ "مهارت توانمندي"مطالعات تاکيد بر آموزش  :نتيجه گيري

ه به اينکه نوجوانان نيز تمايل به دريافت در نهايت با توج. گروهي در نوجوانان براي پيشگيري از رفتارهاي پرخطر جنسي دارند

اطالعات از معلمين خود دارند تا والدين، آموزش ها بايد از مدارس آغاز گردد، به صورت مداوم ادامه يابد و بر تاثير خانواده و هم 

 .ساالن تاکيد داشته باشد

 مروري مشاوره و آموزش، نوجوانان، رفتارهاي پرخطر، پيشگيري، مطالعه :کلمات کليدي
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1243-ECRH 

تاثير اجراي برنامه آموزشی مبتنی بر تئوري رفتار برنامه ريزي شده بر قصد انجام رفتارهاي پرخطر جنسی در زنان 

 9811زندانی زندان وکيل آباد مشهد در سال 

 7علي بابايي ،4محمد تقي شاکري، 3رباب لطيف نژاد رودسري، 2مهين تفضلي، *1منا لرکي

 larkim901@mums.ac.ir ،علوم پزشکي مشهددانشگاه  -1

 دانشکده پرستاري مامايي/هيئت علمي -2

 دانشکده پرستاري مامايي/معاونت پژوهشي -3

 دانشگاه علوم پزشکي مشهد -4

 سازمان زندان ها -7

 

 يکي از مهمترين آسيب هاي اجتماعي و عوامل خطر در حيطه سالمت جنسي و باروري است و رفتارهاي پرخطر جنسي :مقدمه

آسيب هاي اجتماعي  آموزش مبتني بر تئوري هاي تغيير رفتار يکي از اساسي ترين اقدامات در پيشگيري ازبه نظر مي رسد 

قصد انجام  بر شده ريزي برنامه تئوري رفتار بر مبتني آموزشي تاثير اجراي برنامه با هدف تعيين بنابراين پژوهش حاضر .است

 .انجام گرديد 1322رفتارهاي پرخطر جنسي در زنان زنداني زندان وکيل آباد مشهد در سال 

نفر از زناني که به  41پس آزمون بود که بر روي  -يک گروهه پيش آزمونوهش پيش تجربي پژ مطالعه حاضر يک :روش کار

به فاصله هر پنج  دقيقه اي 51آموزشي در هفت جلسه  محتواي .ندان به سر مي بردند، انجام شدجرم روابط پرخطر جنسي در ز

بالفاصله و چهار هفته پس از اجراي برنامه . اجرا گرديدبه شيوه سخنراني، بحث گروهي، بارش افکار و ايفاي نقش  روز يک بار

و آزمون هاي آماري توصيفي و استنباطي تجزيه و  16نسخه  SPSSو نتايج با استفاده از نرم افزار آموزشي، پس آزمون انجام شد 

 .تحليل گرديد

شده و پرهيز از قصد  درک رفتاري انتزاعي، کنترل هنجارهاي نگرش، سازه هاي نمره ميانگين بين تفاوت معناداري: ها يافته

 داشت مرحله قبل، بالفاصله و چهار هفته بعد از اجراي برنامه آموزشي وجود زنان زنداني در در انجام رفتارهاي پرخطر جنسي

(111/1P<.)  

 در افزايش پرهيز از موثر استراتژي يک شده برنامه ريزي رفتار تئوري برنامه آموزش بهداشت طراحي شده بر پايه: نتيجه گيري

 . قصد انجام رفتارهاي پرخطر جنسي در زنان زنداني است

 آموزش، تئوري رفتار برنامه ريزي شده، قصد رفتاري، رفتارهاي پرخطر جنسي، زنان زنداني :کليديکلمات 
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1245-ECRH 

-مشهد شهرستان درمانی بهداشتی مراکز به کننده مراجعه زنان در فرزندان ارزش با جنسيتی نقش نگرش ارتباط

9811 

 4شاکري محمدتقي ،3تقي پور علي ،*2گلمکاني ناهيد ،1فاضلي الهام

 ايران مشهد، مشهد، پزشکي علوم دانشگاه مامايي، و پرستاري دانشکده مامايي، ارشد کارشناسي دانشجوي -1

 ايران مشهد، مشهد، پزشکي علوم دانشگاه مامايي، و پرستاري دانشکده مامايي، گروه استاديار -2

 ايران مشهد، مشهد، پزشکي علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده اپيدميولوژي، و زيستي آمار گروه استاديار -3

 ايران مشهد، مشهد، پزشکي علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده اپيدميولوژي، و زيستي آمار گروه استاد -4

 

 ارزش و است شده تعيين برايشان جنسيت، واسطه به اجتماعي لحاظ از افراد که است مسئوليت هايي جنسيتي نقش :مقدمه

 نتيجه در. مي کنند تاکيد اجتماعي ساختار اهميت بر مفاهيم اين که است فرزندانشان از والدين ارزيابي درجه و ماهيت فرزندان

 .شد انجام مشهد شهر در زنان در فرزندان ارزش با جنسيتي نقش نگرش ارتباط ارتباط تعيين هدف با حاضر مطالعه

 نگرش پرسشنامه از استفاده با و مرحله اي چند شکل به آن نمونه گيري و بوده تحليلي -مقطعي بصورت مطالعه :روش کار

 بعد سه شامل ترومسدورف فرزند ارزش پرسشنامه و جنسيتي هاي کليشه و جنسيتي کليشه هاي بعد دو شامل جنسيتي نقش

 تعيين دروني همساني روش به آن علمي اعتماد و محتوا اعتبار از استفاده با آنها اعتبار که شد انجام اجتماعي و اقتصادي عاطفي،

 . گرديد استفاده 16 نسخه SPSS نرم افزار از داده ها تحليل و تجزيه براي. گرديد

 به توجه با و (17/1p<، r=-26/0)داشت  وجود ارتباط جنسيتي نقش نگرش با فرزند مزاياي بين حاضر مطالعه در :يافته ها

 جنسيتي هاي کليشه و( =r-22/1)فرزند  مزاياي با معکوس ارتباط داراي جنسيتي برابرخواهي شده، محاسبه همبستگي ضريب

 .  (=22/1r)بود  فرزند مزاياي با مستقيم ارتباط داراي

برنامه  جهت در جنسيتي نقش و فرزندان مزاياي به نسبت زنان نگرش به توجه اهميت بر حاضر مطالعه نتايج :نتيجه گيري

 .دارد تاکيد جمعيت و باروري زمينه در موفق ريزي

 نگرش جنسيتي، نقش اجتماعي، ارزش هاي فرزند، ارزش :کليدي کلمات
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 تاثير حمايت مادران در دوران باردا ري بر افسردگی پس از زايمان

 *1نشاط پيمان

 peyman@gmail.comne.   مشهد هيئت علمي دانشگاه ازاد اسالميعضو  -1

بارداري دوره حساس ومهمي در زندگي هر زني ميباشد و با نگراني ها وهيجاناتي همراه است که مي تواند عامل بسياري از  

 . عوارض بارداري باشد و هدف اين مطا لعه بررسي تاثير حمايت مادران برافسردگي پس از زايمان است

و مجالت پزشکي  pubmed ,pmc, sidمطالعه حاضر پزوهشي مروري است که با مراجعه به سايت هاي  :کار روش

 .وروانشناسي ومطا لعه ده ها مقاله مرتبط تهيه ومورد تجزيه وتحليل قرار گرفته است

د جنين را نشان داد واکنش فيزيولوژيک استرس رواني در بارداري بر سالمت مادر ورش(2113)کريستيان وهمکاران  :يافته ها 

که پاسخ هاي قلبي عروقي ونورواندکرين به استرس هاي حاد را بر زايمان پره ترم ،فشار خون ،کم وزني جنين،ديابت وافسردگي 

ارتباط معني دار متغير هاي حمايت خانواده وکمک همسر در کارهاي منزل ( 1316)اميد وار .بارداري مرتبط دانسته اند 

(11/1>p)زن واندازه گيري هورمون  211با مطالعه بر روي  (2013)ميکوالک وولبرت . ي بارداري را نشان دادبا افسردگ

هفته پس از زايمان و مصاحبه شدت افسردگي وميزان حمايت همسر 1ازادکننده کورتيکوتروپين جفتي در سه تريمستر و

کرده واحتمال ابتال به افسردگي پس از زايمان را  محافظت PCRH وخانواده نتيجه گرفتند که حمايت خانواده از افزايش شديد

 هان هالبروک افزايش مراقبت هاي پري ناتال وحمايت خانواده را در کاهش عالئم افسردگي در موارد ي که.کاهش داده است

PCRHکمترين مقدار را در سه ماهه سوم داشته تاييد کرده است . 

موثر بوده واين هورمون به PCRH راقبت هاي پره ناتال مناسب در کاهشبه نظر ميرسد حمايت خانواده و م  :ه گيرينتيج

 .عنوان فاکتور پيشگويي کننده افسردگي بعد از زايمان قابل استفاده باشد

 ،افسردگي پس از زايمان(PCRH) حمايت مادران ،بارداري،هورمون کورتيکوتروپين جفتي: کلمات کليدي
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 رحم دهانه سرطان غربالگري در اسمير پاپ دقت بررسی

 *1جورابچي زينت دکتر

 مامايي گروه مامايي، و پرستاري دانشکده قزوين، پزشکي علوم دانشگاه استاديار -1

 

 مي زنان در شايع سرطان دومين دنيا تمام در و است تناسلي دستگاه هاي بدخيمي شايعترين از يکي رحم دهانه سرطان :مقدمه

 دهانه در سرطاني پيش و سرطاني هاي سلول ظهور با که است رحم دهانه رشد اختالل دهنده نشان رحم گردن ديسپالزي. باشد

 منجر رحم گردن سرطان به تواند مي موارد از% 7 در اما است عالمت بدون اغلب رحم گردن ديسپالزي. شود مي مشخص رحم

 اين موقع به تشخيص سبب تواند مي غربالگر تست يک عنوان به اسمير پاپ از استفاده است اين به اعتقاد رايج طوره ب. شود

 غير اسمير پاپ شيوع تعيين هدف با مطالعه اين ..کند جلوگيري سرطاني ضايعه پيشرفت از تواند مي زيادي حد تا و ضايعات

 است اين سوال. شد انجام غربالگر تست يک عنوان به اسمير پاپ حساسيت تعيين همچنين و( رحم گردن ديسپالزي انواع) نرمال

 .است برخوردار الزم حساسيت از عمالً تست اين آيا

 در ساکن زنان مطالعه مورد جمعيت. شد انجام  نگر آينده شکل به که تحليلي توصيفي مطالعه يک مطالعه، اين :کار روش

 پاپ 111 دقت تحقيق اين در. کردند مراجعه بهداشتي هاي خانه يا و مراکز به که باشد مي قزوين استان روستاهاي از بخشي

 .گرفت قرار پيگيري و بررسي مورد يکسال طي اسمير

 اسمير پاپ که دهد مي نشان مطالعه اين نتايج همچنين. بود نرمال غير پاسخ% 1 حدود دهنده نشان تنها نتايج :ها يافته

 .است% 1 از کمتر( Sensitivity) حساسيت داراي احتماالً

 برخوردار نبوده مناسبي غربالگري ارزش از رحم دهانه سرطان اوليه مراحل يافتن در اسمير پاپ تحقيق اين در :گيري نتيجه

 الزم کفايت از ديگر هاي تست مقابل در رحم دهانه سرطان غربالگري براي روتين طور به آن استفاده رسد مي نظر به و است

 .نيست برخوردار

 غربالگري تست رحم، سرطان اسمير، پاپ :کليدي کلمات
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 بيين فرايند تطابق زنان با بارداري ناخواستهت

 معصومه سيمبر، عيسي محمدي، *رقيه نوري زاده

 rnourizadeh@gmail.comدانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي

 دانشگاه تربيت مدرس

 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي

پذيرش نقش، تعهد و مسوليت جديد است که الزمه تطابق با آن آمادگي از نظر روحي و بارداري براي زنان، يک مرحله گذر براي : مقدمه

هدف اصلي اين مطالعه، تبيين فرايند تطابق  . کشدذهني است، لذا ماهيت غيرمنتظره بارداري ناخواسته، فرايند تطابق با آن را به چالش مي

  .باشدزنان با بارداري ناخواسته مي

 17مصاحبه نيمه ساختار يافته و عميق با  23ها از طريق آوري دادهجمع. باشدنوع کيفي با رويکرد تحليل محتوا مي مطالعه از :کار روش

ها، با آوري دادهتحليل همزمان با جمع. گيري بصورت هدفمند انجام شدنمونه. زن ادامه دهنده بارداري ناخواسته در تبريز انجام گرفت

  .انجام گرفت MAXQDA2007 استفاده از نرم افزار

ها و ارزش"، "هاي اجتماعي سقطمحدوديت"، "هاي منفي و اجتنابيواکنش"مايه ها منجر به استخراج چهار درونتحليل داده :هايافته

آن، دچار ريزي نشده زنان بدنبال مواجهه با بارداري ناخواسته، به علت ماهيت برنامه .شد "تعارضات بعد از تداوم " و "باورهاي مذهبي

-اگرچه بستر فرهنگي اجتماعي کشور به تطابق با بارداري کمک مي. دهندهاي منفي و اجتنابي از خود بروز ميخودباختگي شده و واکنش

  .دنبال دارده اما پيامد مهمي چون تعارضات بعد از تداوم را ب ،کند

تيم سالمت از واکنشي بودن مقاومت اوليه مددجويان در پذيرش  هاي اين مطالعه در راستاي افزايش آگاهي کارکنانيافته :گيرينتيجه

از سويي، . هاي محتاطانه آنان از زنان داراي بارداري ناخواسته کمک کننده استاي مناسب و حمايتبارداري، جهت اتخاذ سياست مشاوره

و ثانويه ( ت جلوگيري از وقوع بارداري ناخواستهجه)تعارضات بعد از تداوم و پيامدهاي منفي آن، ضرورت مداخالت براي پيشگيري اوليه 

 .دهدرا نشان مي( براي تطابق مثبت با بارداري)

 بارداري ناخواسته، تطابق، تجارب: کلمات کليدي
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 بارداري دوران هاي بيماري مورد در باردار زنان نگرش و آگاهی بررسی

 *2يزد مشکين علي ،1سودمند پروانه

 ايران مشهد، مشهد، ازاد دانشگاه علمي هيات عضو مشهد، پزشکي علوم دانشگاه پرستاري آموزش دکتراي دانشجوي -1

ايران،  مشهد، مشهد، پزشکي علوم دانشگاه مامايي، پرستاري دانشکده پرستاري، ارشد آموزش کارشناس -2
meshkina1@mums.ac.ir  

 

. افتد مي اتفاق باردار زنان براي فقط که هستند هم ها بيماري بعضي و ترند شايع بارداري دوران در مشکالت از بعضي :مقدمه

 زنان سالمت در مهمي اولويت آن، عوارض مورد در آگاهي و موضوع اين به زنان نگرش بارداري، دوران هاي بيماري علل بررسي

 .است بارداري دوران هاي بيماري به نسبت زنان نگرش و آگاهي بررسي مطالعه، اين هدف. است

 ساده گيري نمونه روش به افراد اين. گرفت انجام باردار زن 311 روي مقطعي روش به تحليلي و توصيفي مطالعه اين :کار روش

 جهت سؤاالتي شناختي،جمعيت اطالعات بخش دو بر مشتمل اينامهپرسش ها، داده گردآوري ابزار. شدند انتخاب سرشماري و

 و اسکوئر کاي و تي استنباطي و توصيفي هاي آزمون و SPSS آماري افزار نرم از استفاده با ها داده. بود نگرش و آگاهي سنجش

 . گرفت قرار وتحليل تجزيه مورد توکي و طرفه يک واريانس آناليز

 آگاهي%( 6/21) نفر 16 خوب، آگاهي مطالعه مورد افراد از%( 6/16) نفر 71. بود سال 2/33±6 باردار زنان سن ميانگين :هايافته

 بارداري دوران بيماريهاي به نسبت منفي نگرش داراي افراد% 42. بودند برخوردار ضعيف آگاهي%( 1/74) نفر 164 و متوسط

  همسر تحصيالت ،(P=111/1) شغل ،(P=111/1) تحصيالت ،(P=112/1) سن با آگاهي بين داد نشان نتايج. بودند

(126/1=P )بيماريهاي زمينه در پژوهش مورد واحدهاي نگرش و آگاهي ميزان بين همچنين. داشت وجود داري معني ارتباط 

 (. <17/1p) داشت وجود داري معني ارتباط بارداري دوران

 جهت آموزشي مدون و منظم هاي برنامه طراحي بودند، برخوردار ضعيفي آگاهي از افراد اکثريت اينکه به توجه با :گيرينتيجه

 .رسد مي نظر به ضروري بارداري دوران هاي بيماري مورد در باردار زنان آگاهي افزايش

  بارداري دوران هاي بيماري باردار، زنان نگرش، آگاهي، :کلمات کليدي
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 باردار زنان نگرش و آگاهی بر بارداري دوران هاي بيماري آموزش تأثير بررسی

 *2يزد مشکين علي ،1سودمند پروانه

 ايران مشهد، مشهد، ازاد دانشگاه علمي هيات عضو مشهد، پزشکي علوم دانشگاه پرستاري آموزش دکتراي دانشجوي -1

ايران،  مشهد، مشهد، پزشکي علوم دانشگاه مامايي، پرستاري دانشکده پرستاري، ارشدآموزش کارشناس -2
meshkina1@mums.ac.ir  

 

 سالمت ارتقاء نتيجه در و آن از ناشي عوارض و ها بيماري کاهش در موثري نقش تواند مي بارداري دوران در آموزش :مقدمه

 .بود باردار زنان نگرش آگاهي، بر بارداري دوران هاي بيماري آموزش تأثير بررسي مطالعه اين از هدف. باشد داشته مادران

 زنان نفر 61 را آن پژوهش واحدهاي. بود کنترل گروه با آزمون پس -آزمون پيش تجربي پژوهش يک مطالعه اين :کار روش

 اي پرسشنامه ها، داده گردآوري ابزار. شدند تقسيم مساوي گروه دو به تصادفي تخصيص براساس که دادند مي تشکيل باردار

 مداخله از بعد ماه يک و قبل مرحله دو در که بود نگرش و آگاهي سنجش جهت سئواالتي فردي، اطالعات بخش سه شامل

 انجام مجدد آزمون طريق از پايايي و محتوا اعتبار روش از پرسشنامه اعتبار گيري اندازه. شد تکميل پژوهش واحدهاي توسط

 آموزشي برنامه پژوهش، واحدهاي اوليه آموزشي نيازهاي تعيين و اوليه آزمون از حاصل اطالعات مقدماتي بررسي از پس. شد

 با ها داده تحليل. شد انجام مداخله گروه براي جلسه سه طي آموزشي برنامه سپس. گرديد وتدوين تهيه ها آن جهت مناسب

 از استفاده با و فريدمن و تکراري مقادير با واريانس آناليز تي، اسکوئر، کاي اسميرونوف،-کلموگروف آماري هاي آزمون از استفاده

 .گرفت صورت 7/11 ويرايش( SPSS)  افزار نرم

 از بعد اما نداشت وجود آگاهيْ نظر از شاهد و مداخله گروه بين داري معني اختالف آموزش از قبل که داد نشان نتايج :يافته ها

 آگاهي آموزش از قبل(. <17/1P) گرديد مالحظه مداخله گروه آگاهي نمره ميانگين در داري معني افزايش آموزشي مداخله

 نبود، ضعيف پژوهش مورد افراد از يک هيچ آگاهي آموزش از پس. بود ضعيف% 1/74 و متوسط% 6/21 خوب، افراد از% 6/16

 شاهد و مداخله گروه در نگرش و نداشت مادران نگرش بر تاثيري هيچ آموزشي برنامه. بود خوب% 2/14 و متوسط% 1/17 اگاهي

 . نداد نشان داري معني تفاوت

. دارد تاثير بارداري دوران هاي بيماري مورد در باردار مادران آگاهي بر آموزشي مداخله که داد نشان مطالعه اين :گيري نتيجه

 . گردد مي پيشنهاد باردار زنان براي رابطه اين در آموزشي هاي برنامه اين بنابر

  بارداري دوران هاي بيماري نگرش، آگاهي، آموزش،: کلمات کليدي
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Survey on the causes of maternal mortality 

Zhinous Zamanian1*, Maryam Salari Hadaki2*, Shabnam Emamian3, Dr Parvin 

Mohhammadi4 

1- Mashhad (No2) Family Planing Health Center, zamanianzh1@mums.ac.ir 

2- Mashhad (No2) Family Planing Health Center, Salarihm1@mums.ac.ir        

 

Background: Pregnancy, childbirth and motherhood bring joyful moments   for the family 

members, especially for women. Unfortunately, in developing countries, this period is 

associated with adverse consequence. Pregnancy, childbirth considered as a major factor of 

death, disease and disability in reproductive age. Female mortality occurs due to a lack of 

sufficient attention to the needs of health care, social - economic and cultural problems which 

is obvious injustice in society. Rate of maternal mortality is one of the most important 

indicators of community development.Rate of maternal mortality plays determinant role on 

child survival, family and community development which studying of related factors can 

decrease this vital index through the effective intervention. 

Methods: This retrospective and cross-sectional study was conducted on maternal mortality 

which covered by urban and rural health centers of Mashhad (branch 2) in the last 15 years 

(from 1377 to 1392). This results were analyzed which was obtained from death Questionnaire 

and Factors associated with mother's pregnancy status 

Results: Factors related to the pregnancy status in 60 examined cases of maternal mortality 

separately,  was included: mother mortality under the age of 18 (1.6%), from age of 18 to 35 

(73%), over the age of 35(20%), first pregnancy (31.6%), second and fourth pregnancy 

(38.3%) more than 4 pregnancy (30%),  natural delivery (45%), caesarean section (33.3%), 

abortion and curettage (21.6%), hospital maternity (81.6%), untrained childbirth (18.3%), death 

after childbirth (81.6%), death during pregnancy (18.3%). 

Conclusion: The results indicate that majority of maternal deaths occur in the first 30 day of 

postpartum. We would play effective role on preventing future death through early 

identification of high-risk mothers, favorable prenatal care especially after delivery by 

qualified staff, providing appropriate facilities (Iron supplement), necessary training and 

Continuous follow-up after delivery. 

Keywords: Maternal mortality, causes, Heath center 
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Mortality of mental retardation mother due to bleeding after home delivery:  

A case report 

Zhinous Zamanian1*, Shabnam Emamian2*, Bi Bi Maryam Mirseyedi Anbaran3 

Mashhad (No2) Family Planing Health Center, zamanianzh1@mums.ac.ir 

Mashhad (No2) Family Planing Health Center, Emamiansh1@mums.ac.ir        

 

Do all women eligible to become a mother? Mother’s mental health, addiction and other cases 

does have not any harmful effects on health status of her children? 

Background: As we know physical and mental health of mother is very impressive on efficacy 

of mother and child care.Meanwhile, Pregnancy would be dangerous among those who have 

mental retardationIn this case, due to inability to understanding of provided instruction and 

unable to self care the health of mother and child would be endangering which can lead to the 

death of both mother and child.The objective of this report is to introduce a case of home 

delivery maternal death which arised due to, Physical and mental disability of retardate mother 

and their disable and old protectors. 

Case Report: It was reported that 17-year-old Pregnant Afghan refugee who does not have any 

husband with unwanted and illegitimate pregnanc had home delivered at unpleasant and 

unsanitary condition.Based on announced report, she does not have any medical care and did 

not refer to health center which lead to maternal death because of bleeding caused by 

unsanitary home delivery and unawarene of mother.Mother had died and child whose father is 

unknown was given to the welfare. 

Conclusion: Nowadays, country health care system is trying to prevent the emergence of 

deform people through experiments and genetic tests. So, we should also provide conditions 

for those who already suffer from this defect especial for mental retardation patients to be 

under the contraceptive care and other health care and to avoid a witness of such high-risk 

pregnancies as well.One way to reduce this complication is preparing contraception conditions 

(according to level of their understanding and learning)or in the case of pregnancy, appropriate 

care conditions for those people  should be provided. 

Keywords: Maternal mortality, mental retardation, pregnancy 
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 صدوقی شهيد بيمارستان در نوزادان تولد هنگام وزن با بارداي در 1/98 ز بيشترا هموگلوبين غلظت ارتباط بررسی

 9811 يزد

 3خاني ، مرضيه2آبادزاده مهدي محمدي ، مريم*1خاني باقر محمد

 ba_darya@yahoo يزد، صدوقي شهيد بيمارستان پرستاري، کارشناس -1

 يزد صدوقي شهيد بيمارستان ارشدمامايي، کارشتاس -2

 يزد افشار بيمارستان پرستاري، کارشناس -3

 

 رحمي، داخل رشد محدوديت بارداري، از ناشي هيپرتانسيون زايي، مرده افزايش با هموگلوبين باالي سطوح ارتباط :مقدمه

 هدف با حاضر مطالعه بنابراين. است همراه زايي مرده و ترم از پيش تولد تولد، هنگام کم وزن بارداري، سن براي جنين کوچکي

 .شد انجام نوزادان تولد هنگام وزن با بارداري در 2/13 از بيشتر هموگلوبين غلظت ارتباط

 مدت به يزد، صدوقي شهيد بيمارستان به کننده مراجعه باردار زن 711 پرونده مقطعي، تحليلي مطالعه يک در :کار روش

 و شده انتخاب تصادفي طور به بودند، تولد هنگام وزن و مادر هموگلوبين جمله از مطالعه، نياز مورد اطالعات حاوي که چهارماه

 ترم، پره زايمان مانندبودند  تولد هنگام وزن بر کننده دخالت فاکتورهاي داراي که مادراني البته .گرفتند قرار بررسي مورد

 آمده دست به اطالعات .شدند حذف مطالعه از خاص، داروهاي از استفاده و مزمن هاي بيماري ژنتيکي، و جفتي هاي ناهنجاري

 .گرفتند قرار آناليز مورد خطي ورگرسيون پيرسون همبستگي آماري هاي آزمون توسط

 اين در (.P<0/001) آمد بدست نوزاد تولد زمان وزن و مادر هموگلوبين غلظت ميان داري معني ارتباط مطالعه اين در :ها يافته

 باردار مادران در خوني کم نسبي فراواني ميزان همچنين .بود% 1/4 ماکروزومي و 6/6% تولد کم وزن نسبي فراواني مطالعه

 .بود% 2/4 ما مطالعه

 در .دارد وجود داري معني ارتباط تولد هنگام وزن و هموگلوبين غلظت ميان مطالعه اين هاي يافته براساس :گيري نتيجه

 نهايت در و خون مناسب شدگي رقيق عدم دليل به داشتند، ليتر دسي در گرم 2/13 از باالتر هموگلوبين غلظت که مادراني

 .بودند تولد هنگام کم وزن به ابتال معرض در آنها نوزادان جفتي، رحمي خون گردش به صدمه

 بارداري تولد، وزن هموگلوبين، :کليدي کلمات
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بر عملکرد جنسی زنان باردارمراجعه کننده به درمانگاه هاي منتخب شهر بررسی تاثيرآموزش با نرم افزارآموزشی 

 9818اصفهان

 محمد باقر خاني،*مريم محمدي

 ba_zendegy@yahoo.comبيمارستان شهيد صدوقيي ماما

 بيمارستان شهيد صدوقي يزد پرستار 

زناشويي زوجين دراثرتغييرات فيزيکي وروانشناختي بارداري يکي ازحساس ترين دوره هاي زندگي زنان است وروابط جنسي و : مقدمه

عدم وجود اطالعات کافي در مورد رابطه جنسي در دوران بارداري و زايمان، نگراني در مورد .متعدداين دوره دست خوش تغيير مي شود

لعه تاثير آموزش با نرم هدف از اين مطا. عوارض آن از جمله عواملي هستند که باعث کاهش وحتي اجتناب از رابطه جنسي مي شوند

 .باشدمي افزارآموزشي بر عملکرد جنسي زنان باردار

. زن باردار با شيوه انتخاب تصادفي انجام شد 32در شهر اصفهان بر روي  1323پژوهش حاضر يک مطالعه نيمه تجربي، در سال  :کارروش 

شيوه هاي . س مقياس پنج درجه اي ليکرت تکميل شدپرسش نامه هاي مشخصات دموگرافيک و شاخص عملکرد جنسي در زنان، بر اسا

 .انجام شد 11ورژن  SPSS تجزيه و تحليل آماري توصيفي و استنباطي بانرم افزار

 .(p<0/001)د آموزش بانرم افزار آموزشي بر عملکرد جنسي زنان باردارموثر بو :يافته ها

. موزشي منجر به بهبودعملکرد جنسي زنان در دوران بارداري مي شودبر اساس نتايج بدست آمده، آموزش با نرم افزار آ :نتيجه گيري

لذا ارائه کالس هاي آموزش جنسي و . همچنين نتايج نشان داد آموزش جنسي براي پيشگيري از اختالالت جنسي در بارداري موثر است

ري از سوي پرسنل بهداشتي به ويژه متخصصين حرفه ارائه نرم افزار جنسي با رويکرد ويژه به دوران بارداري حين مراقبت هاي دوران باردا

 .مامايي ضرورتي اجتناب ناپذير است

 آموزش ،نرم افزار آموزش جنسي،عملکرد جنسي،بارداري :کلمات کليدي
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 باروري بهداشت در مشاوره اصول

 *1جورابچي زينت دکتر

 مامايي گروه مامايي، و پرستاري دانشکده قزوين، پزشکي علوم دانشگاه استاديار -1

 

 پيگيري( 4حمايتي مشاوره( 3بخشي آگاهي مشاوره( 2تشخيص مشاوره( 1: اصلي بخش چهار شامل مشاوره سير اصوالً :مقدمه

 با پژوهش اين لذا. باشد مي ضروري جامعه سالمت ارتقاء منظور به باروري بهداشت در مقطع هر در اصول اين رعايت و است

 .پذيرفت انجام باروري بهداشت با مرتبط مير و مرگ و عوارض کاهش جهت در صحيح مشاوره اصول تدوين هدف

 بهداشت سازمان جمله از جهاني عمده هاي ارگان مهم راهکارهاي و ها سياست ابتدا مقاله، هدف به رسيدن جهت :کار روش

 يک نهايتاً.  شد ادغام و بندي طبقه کيفي طرح يک مانند هدف مورد موارد سپس. گرفت قرا جستجو مورد کشوري و جهاني

 . شد استخراج عملياتي طرح

 :باشد ذيل تخصصي مباحث در بايد باروري بهداشت در مشاوره :ها يافته

 خانواده سالمت. 1

 جنسي سالمت ارتقاء و مشاوره. 2

  بارداري دوره در شايع رواني اختالالت از کاربردي نکات. 3

 يائسگي از بعد و قبل مشاوره و يائسگي. 4

 ارثي بيماريهاي و ژنتيک مشاوره اصول. 7

 زايمان از پس و طبيعي زايمان بارداري، در آموزش و مشاوره. 6

 بارداري از پيشگيري روشهاي و خانواده تنظيم مشاوره. 5

 باروري دوره خاص مشکالت در مامايي مشاوره. 1

 و ماما و زنان بين صحيح ارتباط زنان، با رو در رو بررسي يک: شامل حداقل باروري بهداشت در صحيح مشاوره يک اصول

 .است مراحل تمام مستندسازي

 است باروري بهداشت حيطه در شده بندي واولويت بخشي چند سيستميک روند يک شامل صحيح مشاوره يک :گيري نتيجه

 بر را نيازها زمان ترين کوتاه در تنها نه پيشنهادي اصول اين. شود مي باروري دوران در عوارض و مير و مرگ کاهش سبب که

 .کاست خواهد باروري عوارض از بلکه کند، مي طرف

 مامايي مشاوره باروري، بهداشت مشاوره، اصول :کليدي کلمات

 

 

  



 ، دااگشنه علوم زپشکي مشهد7121آبان ماه  91-92، باروري همايش کشوري آموزش و مشاوره رد سالمت  



 

1261-ECRH 

 اوليه ديسمنوره بر دانه سياه تاثير بررسی: عنوان

 *2زاده مهني ، فاطمه1جعفرنژاد فرزانه

 ايران مشهد، ،دانشگاه علوم پزشکي مشهد دانشکده پرستاري و مامايي، کميته تحقيقات دانشجويي  مامايي، گروه مربي -1

  ايران مشهد، مشهد، مامايي و پرستاري دانشکده مامايي، ارشد کارشناسي دانشجوي -2

mohanazadehf911@mums.ac.ir 

 

 ديسمنوره. باشد مي ژنيکولوژي بيماران شکايت ترين شايع و لگن سيکليک درد نوع ترين شايع اوليه ديسمنوره :مقدمه

 ضد اثر داراي که است تيموکينون% 31-41 حاوي دانه سياه. کند مي ايجاد افراد اجتماعي و فردي زندگي در متعددي مشکالت

 کند مي سرکوب را ها پروستاگالندين توليد سيکلواکسيژناز فعاليت مهار طريق از را آراشيدونيک اسيد متابوليسم و است التهابي

 .شد انجام اوليه ديسمنوره بر دانه سياه تاثير مرور منظور به مطالعه اين. دارد تاثير اوليه ديسمنوره بر دانه سياه مطالعات، براساس

 ديسمنوره شونيز، دانه، سياه هاي کليدواژه کردن وارد با الکترونيکي جستجوي طريق از مقاله 21 مطالعه، اين در :کار روش

 ,Google Scholar, SID, Magiran, Pubmed, EBSCO اطالعاتي هاي بانک در Black Cumin ،Nigella Sariva اوليه،

Sciencedirect آمد بدست 2114 تا1211 زماني بازه از. 

 مان در براي خاورميانه کشورهاي و شرقي جنوب در سنتي طور به دانه سياه که داد نشان موجود مقاالت مرور :ها يافته

 درمان در نهاآ لکوتري و ها پروستاگالندين توليد تعديل طريق از و دانه سياه ضدالتهابي اثر دليله ب. شود مي استفاده ديسمنوره

 آلرژيک، رينيت آسم، جمله از التهابي بيماري چندين در را دانه سياه ضدالتهابي اثرات. باشد مفيد تواند مي اوليه ديسمنوره

 .کند مي سرکوب را رحم صاف عضالت انقباضات و رحم خودبخودي حرکات اين بر عالوه. است شده داده نشان روماتوئيد آرتريت

 استفاده به عمومي گرايش و سو يک از شيميايي داروهاي عوارض و زندگي کيفيت و فرد بر اوليه ديسمنوره تاثير :گيري نتيجه

 .دهد مي نشان را موثر حال عين در و تر عارضه کم درمانهاي از استفاده ضرورت گياهي، داروهاي از

 Nigella شونيز، دارويي، گياهان دانه، سياه اوليه، ديسمنوره :کليدي کلمات
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 بارداري دوران در همسرانشان حمايتی نيازهاي مورد در آذري پدران عملکرد و نگرش آگاهی،

 2ستارزاده نيلوفر دکتر ،1کيا ياوري پريسا

 تبريز مامايي پرستاري دانشکده علمي هيات اعضا -1

 

 دليله ب همچنين و وي در وابستگي احساسات افزايش و بارداري دوران در زن عاطفي نيازهاي افزايش دليله ب :مقدمه

 باردار زن همراه بارداري دوران تمام در همسر محبت و توجه و حمايت که است الزم بارداري، دوران در مادر خاص نگرانيهاي

 مشارکت هرچه .شود فراهم مادر رحم در جنين نمو و رشد براي زمينه و يابد کاهش زن اضطراب و تنش گونه بدين تا باشد

 فرصت يک شدن پدر. بود خواهد تر مطلوب نيز کودک اجتماعي و جسمي رشد باشد، بيشتر نوزادي و جنيني دوران در پدران

 روحي و فيزيولوژيک نيازهاي و بهداشتي رفتارهاي مورد در مردان کم دانش. است شده ايجاد فرزند تولد از قبل ماهها که است

 مهم بسيار مانعي باروري، سالمت به مردان عالقه وجود با حتي که شود مي باعث دوران اين در شايع مشکالت وجود و باردار زن

 اهداف به رسيدن در مهمي استراتژي مردان مشارکت. آيد بوجود باردارشان زنان مراقبت در مردان حمايتي رفتارهاي بروز در

 تجارب و خويش اي حرفه وظيفه به توجه با نگارندگان. است مادران سالمت ارتقا و زنان سازي توانمند مانند سوم هزاره توسعه

 نيازهاي زمينه در پدران عملکرد و نگرش و آگاهي وضعيت از اطالع با تا شدند آن بر باروري بهداشت مختلف فيلدهاي در کاري

 مردان تشويق راه در گامي موجود، وضع از درست و جامع تصويري آوردن دسته ب با بارداري دوران در همسرانشان حمايتي

 .بردارند بشر حقوق رعايت و ايمن مادري از حمايت براي

 ابزار .است گرفته انجام  تبريز شهر درماني آموزشي مراکز در که بوده تحليلي و توصيفي مطالعه يک مطالعه اين :کار روش

 زمينه در مردان عملکرد و نگرش و آگاهي و بوده  قسمتي سه که است بوده محتوي روايي با ساخته محقق پرسشنامه سنجش

 فردي مشخصات کسب  نيز  پرسشنامه يک و .دهد مي قرار سنجش مورد مربوط اي بيانيه با را مادران حمايتي نيازهاي

 .است گرفته قرار استفاده مورد  ها نمونه حاملگي و خانوادگي و اجتماعي

.  . . و گرافي سونو به همراهي مانند مادران مراقبتي نيازهاي در پدران پايين عملکرد مبين پژوهش از حاصل نتايج :ها يافته

 است فرزند تولد با ايشان به مادر توجه عدم در آنان عمده هاي نگراني مويد بارداري زمينه در مردان نگرش همچنين. است بوده

 .است شده بحث تفضيل به مقاله اصل در عملکرد و نگرش به مربوط موارد و آگاهي ميزان درخصوص

 کم دانش .باشد آنها منفي نگرش دليل به بيشتر باردار زن حمايت در مردان ضعيف عملکرد رسد مي نظر به :گيري نتيجه

 .دارد سهم آن بروز در نيز بارداري فيزيولوژي باب در مردان

 عملکرد ،نگرش، آگاهي ،دوران بارداري ،نياز حمايتي :کلمات کليدي
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 (يک مقاله مروري) موزش مصرف آويشن  شيرازي در درمان عفونتهاي واژينال موثر است؟آيا  آ

 *1فريده مصطفي زاده

 ، اتاق هيئت علمي مامايي، اردبيل دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي اردبيل، اردبيل -1
f.mostafazadeh@arums.ac.ir  

 

امروزه استفاده از گياهان دارويي از جمله آويشن شيرازي در درمان واژينيتها از جايگاه ويژه اي برخوردار شده و چندين  :مقدمه

موزش آلذا مطالعه مروري فوق با هدف جمع بندي نتايج اين مطالعات و  .مطالعه  کارازمايي  باليني در اين مورد ثبت شده است

 .طريقه مصرف آويشن شيرازي براي زنان جهت درمان واژينيتها انجام شده است

جستجوي منابع به صورت الکترونيکي  ويشن شيرازي،آبه منظور بررسي اطالعات موجود در مورد درمان واژينيت با  :روش کار

  Irandoc, Science Direct, Pubmed, Scopus, Iranmedex, Ovid اين منظور از پايگاههاي اطالعاتيبراي  .انجام شد

مورد بررسي قرار گرفت و از نتايج اين مقاالت براي رسيدن به  2113-2111مقاله مرتبط با موضوع از سال  27. استفاده گرديد

 .هدف پژوهش استفاده شد

شياف واژينال و  قاالت نشان داد که استفاده از عصاره آويشن شيرازي به صورت قرص واژينال،نتايج مورد بررسي در م :يافته ها

موزش مصرف اين گياه دارويي به زنان مي توان از  عاليم آبا  يا کرم واژينال براي درمان انواع عفونتهاي واژينال موثر بوده و

 .باليني بيماران کاست

شيرازي در درمان عاليم و نشانه هاي عفونتهاي واژينال موثر است و براي افرادي که درمان ويشن آاستفاده از  :نتيجه گيري

ن به زنان از آموزش طريقه مصرف روزانه آ لذا. دارويي متعدد داشته يا تمايل به درمان گياهي دارند مي توان گزينه مناسبي باشد

 .شود طرف گروه زنان و مامايي پيشنهاد مي

 موزش آ . Zataria Multifloraآويشن کوهي، واژينيت، :يکليد کلمات
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 تاثير آموزش برنامه مهارتهاي ارتباطي برسازگاري زناشويي زنان زوجين نابارورمورد 

 3سعيد پهلوان زاده، 2محبوبه اسدي، *1فريبا فهامي

 fahami@nm.mui.ac.ir  دانشگاه علوم پزشکي اصفهان دانشکده پرستاري و ماماييمربي  .1

 واحد خوراسگاناسالمي زاد آدانشگاه  .2

 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان .3

 

هدف از اين مطالعه تعيين تاثير آموزش برنامه مهارت ارتباطي بر .سازگاري زناشويي در زوجين نابارور کاهش ميابد :مقدمه

 .باشدمي 1322سازگاري زناشويي زوجين نابارور مراجعه کننده به مراکز ناباروري شهر اصفهان در سال 

زوج نابارور به روش نمونه گيري آسان انتخاب سپس به طور 32. اين يک مطالعه تجربي با استفاده از گروه شاهد است :روش کار

داده ها در سه مرحله قبل ويک هفته بعد و يک ماه بعد از مداخله جمع آوري . تصادفي به دو گروه کنترل و آموزش تقسيم شدند

ي داده ها از پرسشنامه براي جمع آور. در گروه مداخله، آموزش در پنج جلسه سه ساعته، به فاصله يک هفته برگزار شد. شد

 ، t آزمون)سازگاري زناشويي الک واالس و پرسشنامه فردي باروري استفاده شد و داده ها با استفاده از روشهاي آماري توصيفي 

ANOVA و LSD و نرم افزار SPSS 20 مورد بررسي قرار گرفت. 

زوجين نابارور ميشود وآزمونها نشان داد بعد از مداخله، آموزش مهارتهاي ارتباطي باعث افزايش سازگاري زناشويي در : هايافته

تفاوت معني داري بين دو زمان  (LSD) سازگاري زناشويي در گروه مداخله به طور معني داري بيشتر از گروه شاهد بود وآزمون

 .يک هفته بعد و يک ماه بعد از مداخله نشان نداد

هاي ارتباطي به زوجين شيوه ارتباط سالم و موثر اموزش داده مي از انجايي که در جلسات اموزش مهارت :گيرينتيجه

افزايش رغبت جهت تداوم رابطه زناشويي و در -شودميتوان انتظار داشت فراگيري اين مهارت ها با عث افزايش ارتباط زوجين 

 .د شدنهايت باعث سازگاري و رضايت بيشتر زوجين از زندگي مشترک و بهبود کيفيت زندگي زناشويي خواه

 آموزش مهارت هاي ارتباطي، ناباروري، سازگاري زناشويي :کلمات کليدي
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 کودکان در مصنوعی شير مصرف روند در آن تاثير و بارداري دوران در مادران شيردهی آموزش تاثير بررسی

 3محمدي پروين ، دکتر2قرقي شريعت ، مرضيه*1زمانيان ژينوس

مشهد،  شهرستان 2 شماره بهداشت مشهد، مرکز پزشکي علوم کارشناس مامايي دانشگاه -1
zamanianzh1@mums.ac.ir  

 

 اصول از ناآگاهي دليل به مادران برخي امروزه اما نيست مادر شير براي جايگزيني و است کودک کامل غذاي مادر شير :مقدمه

 خود طبيعي   شير جايگزين را مصنوعي شيره ب و ندارند خود کودک شيردهي جهت کافي فرصت بودن شاغل يا شيردهي صحيح

 شير از بيش خوار مصنوعي شير کودکان مرگ شود بزرگسالي در بسياري هاي  بيماري عامل شايد که مصنوعي شير. اند  کرده

 .است عفوني هاي ي بيمار مير و مرگ اين عمده علت که است خوران مادر

 22 و 21 سال ماهه 2 در 2 مشهد بهداشتي مراکز به کننده مراجعه 32-37 هفته باردار مادران توصيفي مطالعه در :کار روش

 مورد سکونت محل و بارداري هفته و رتبه براساس گروه 3 در باردار مادران اين بررسي حاصله نتايج .گرفتند قرار بررسي مورد

 .گرفت قرار تحليل و تجزيه

 و دوم رتبه با مادر 1221 و بارداري اول رتبه با مادر 2512 تعداد 32-37 هفته شهر ساکن باردار مادر 7133 تعداد از :ها يافته

 روستا ساکن 32-37 هفته باردار مادر 751 تعداد از گرفتند قرار شيردهي زمينه در آموزش تحت باالتر و سوم رتبه با مادر 273

 به توجه با .گرفتند قرار دهي شير آموزش مورد باالتر و سوم رتبه 114 و دوم رتبه 216 و بارداري اول رتبه با باردار مادر 241

 روستا و شهر در مصنوعي شير % 2.3 کننده مصرف کودک 243 که 21سال انتهاي در خوار مصنوعي شير کودکان تعداد بررسي

 77 ميزان به که است رسيده 1.7 مورد 111 به روستا و شهر خوار مصنوعي شير کودکان تعداد 22 سال اول ماه 2 در و بودند

 .يافت کاهش %1 مورد

 و مادر شير با تغذيه افزايش ميزان در موثري نقش اول شکم زنان مخصوصاً بارداري دوران در شيردهي آموزش :گيري نتيجه

 .دارد مصنوعي شير مصرف کاهش

 بارداري مصنوعي شير مادر شير با تغذيه آموزش :کليدي کلمات
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 (س)فيزيولوژيک در انتخاب نوع روش ختم بارداري در مرکز آموزشی درمانی الزهرا تأثير آموزش زايمان 

 4مرضيه نوري، 3فريده عبادي، 2مريم کموري، *1خديجه حاجي زاده آموزش

 hajizade-k@yahoo.com ،ابيمارستان الزهر

 االزهر بيمارستان

 ابيمارستان الزهر

 بيمارستان الزهرا

 وزارت .است زايماني مراکز در زايمان درد کاهش روشهاي استاندارد خدمات ارايه به نياز طبيعي زايمان ترويج براي :مقدمه

 سالمت راهکارهاي مهمترين از يکي عنوان به طبيعي زايمان ترويج جهت 1316 سال از پزشکي موزشآ و درمان بهداشت،

. است نموده مادر دوستدار بيمارستانهاي در فيزيولوژيک زايمان موزشآ کالسهاي برگزاري جهت ماما موزشآ به اقدام مادران،

 به گرفته انجام تحقيقات به توجه با. شود مي برگزار  نيز (س) الزهرا درماني آموزشي مرکز در 1316 سال ماه ذرآ از کالسها اين

 زايمان مارآ بر فيزيولوژيک زايمان موزشآ تاثير هدف با تحقيق اين( خونريزي و عفونت ترمبوامبولي،) سزارين باالي عوارض دليل

 .است شده انجام 22 سال در طبيعي

 موارد Low Risk باردار مادران به  دقيقه 21 طي بار دو اي هفته ساعته 61آموزش دوره با مامايي کارشناسان :کار روش

 مناسب روش انتخاب زايمان، درد کاهش روشهاي رواني، بهداشت تغذيه، لگن، وضعيت از گاهيآ و فردي بهداشت) تئوري

 و ماساژ آرامي، تن کششي، تمرينهاي شامل زايمان، و بارداري در الزم مهارتهاي کسب و آگاهي) عملي و( زايمان مراحل زايمان،

 .دادند موزشآ را( زايمان از پس و زايمان در تنفسي الگوهاي

 مورد 73 از. هستند 23 سال در زايمان منتظر نفر 1 و داده انصراف نفر 71 ،1322 سال در کرده نام ثبت نفر 112 از :يافته ها

 شخصي تمايل به سزارين%( 11.32) نفر 6 و پزشکي داليل به سزارين %(71.4) نفر 31 طبيعي زايمان%( 31) مورد 16 باقيمانده

 .دادند انجام

 زايمان انتخاب روي بر مثبتي تاثير تواند مي موزشآ سزارين، عوارض به توجه با دهد مي نشان حاضر مطالعه :گيري نتيجه

 .بکاهد زايمان نوع انتخاب در باردار ماردان اضطراب و استرس از و باشد داشته طبيعي

 ، زايمان طبيعي، سزارينآموزش زايمان فيزيولوژيک :کلمات کليدي
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 شيرخوار از مراقبت زمينه در زا نخست زوجين آگاهی و دانش ميزان بر آموزش اثر

 3بسکابادي ، حسن*2باقري مريم ،1تفضلي مهين

 ايران مشهد، مشهد، پزشکي علوم دانشگاه مشهد، مامايي و پرستاري دانشکده علمي هيئت عضو -1

 mrbageri@gmail.com   ايران، بجنورد، بجنورد، مامايي و پرستاري دانشکده مربي -2

 ايران مشهد، مشهد، پزشکي علوم دانشگاه دانشيار -3

  

 و دارد دقيق مراقبتهاي ارائه و صحيح شناخت به نياز که است زندگي مراحل ترين حساس از يکي شيرخواري دورة :مقدمه

 آموزش اثر بررسي هدف با حاضر پژوهش لذا است، بهداشتي ضرورت يک زا نخست والدين به شيرخوار از مراقبت نحوه آموزش

 .شد انجام شيرخوار از مراقبت زمينه در زا نخست زوجين آگاهي و دانش ميزان بر

. شد انجام مشهد پزشکي علوم دانشگاه درماني -بهداشتي مراکز در زوج 71روي بر باليني کارآزمايي صورت به مطالعه :کار روش

 پژوهش ابزار. کردند شرکت بارداري 35 تا 37 هفته در سالم نوزاد از مراقبت درباره اي دقيقه 21آموزشي جلسه دو در زوجين

 صورت به شيرخوار از مراقبت درباره زوجين آگاهي ميزان سنجش پرسشنامه آموزش از بعد هفته يک و قبل که است پرسشنامه

 آزمون و 11 نسخه SPSS افزار نرم با تحليل و تجزيه ها، داده آوري جمع از پس .شد تکميل مادر و پدر توسط جداگانه

 .شد انجام واريانس آناليز و ويلکاکسون واليس، کراسکال

 ضعيف و ضعيف بسيار آموزش از قبل شيرخوار، از مراقبت درباره مادران درصد 16 و پدران درصد 22 آگاهي ميزان :ها يافته

 .يافت افزايش خوب و متوسط به آموزش، از بعد مادران درصد 111 و پدران درصد 26 آگاهي ميزان که درحالي بود،

 مي دوران اين در ضروري مراقبتهاي ارائه چگونگي و شيرخوار مشکالت با صحيح برخورد نحوة از والدين آگاهي :گيري نتيجه

 زمينه اين در غلط سنتهاي و باورها از بسياري نمودن برطرف و شيرخوار از نگهداري در آنان نفس به اعتماد بردن باال در تواند

 . باشد داشته بسزايي تأثير

  شيرخوار از مراقبت زوجين، دانش، آموزش، آگاهي، :کليدي کلمات
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 پستانبر شدت درد دوره اي E بررسی مقايسه اي اثر روغن ماهی و ويتامين 

 4، دکتر مريم حامي3، دکتر سيدرضا مظلوم*2، سيده فاطمه حسيني1فرزانه جعفرنژاد

 اه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايرانپرستاري و مامايي، دانشگکارشناس ارشد مامايي، دانشکده  -1

کارشناس ارشد مامايي، دانشکده پرستاري و مامايي مغان، دانشگاه علوم پزشکي اردبيل، اردبيل، ايران،  -2
hosseinifatemeh15@yahoo.com 

اه علوم دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگمرکز تحقيقات مراقبت مبتني بر شواهد، دانشجوي دکتراي پرستاري،  -3

 پزشکي مشهد، مشهد، ايران

 اه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايراناستاديار، گروه داخلي، دانشکده پزشکي، دانشگ -4

 

مي باشد،  Eآن، استفاده از ويتامين يکي از شايعترين شکايات زنان، درد دوره اي پستان است و يکي از درمان هاي رايج  :مقدمه

، مطالعه حاضر با هدف بررسي مقايسه اي اثر روغن Eبا توجه به مزاياي جانبي روغن ماهي و تشابه مکانيسم اثر آن با ويتامين 

 .بر شدت درد دوره اي پستان انجام شدE ماهي و ويتامين 

ساله مبتال به درد دوره اي پستان مراجعه کننده به  42تا  17زن  51اين مطالعه کارآزمايي باليني دو سوکور بر روي  :کارروش

گرم  3به يک گروه، روغن ماهي با دوز . تايي قرار گرفتند 37افراد به طور تصادفي در دو گروه . سه درمانگاه شهر مشهد انجام شد

شدت درد پستان قبل از مداخله و يک و دو . ماه داده شد 2واحد در روز به مدت  411با دوز  E در روز و به گروه ديگر، ويتامين

داده ها پس از . ماه پس از شروع درمان، با استفاده از مقياس درد ديداري و پرسشنامه درد مک گيل، مورد ارزيابي قرار گرفت

آزمون هاي آماري کاي اسکور، تي زوجي، تي مستقل و آزمون  و( 7/11نسخه ) SPSSگردآوري با استفاده از نرم افزار آماري 

 .معني دار تلقي شد 17/1کمتر از   value.p.  تحليل واريانس با مقادير تکراري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

و بعد از مداخله  به طور کلي ميانگين نمره آزمون مک گيل و ميانگين شدت درد با استفاده از مقياس ديداري درد، قبل :هايافته

، در حالي که نمره آزمون مک گيل و مقياس ديداري درد در دو (p<0.001)در هر دو گروه دريافت کننده دارو کاهش يافت 

 .(p>0.05)گروه مداخله تفاوت آماري معني داري نداشت 

بود، همچنين روغن ماهي  Eن رضايت از مصرف روغن ماهي در کاهش شدت درد دوره اي پستان زيادتر از ويتامي :گيرينتيجه

داراي اثرات درماني مشابهي بوده و به عنوان درماني مؤثر، مي توانند جايگزين مناسبي براي ساير درمان هايي  Eو ويتامين 

 .باشند که اغلب عوارض بااليي دارند

 Eروغن ماهي، شدت درد، درد دوره اي پستان، ويتامين  :کلمات کليدي
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بررسی اپيدميولوژيکی زوجين مراجعه کننده به مرکز مشاوره قبل از ازدواج مرکزبهداشت شهرستان قوچان درطی 

 9814-9811سالهاي 

 3، مريم کامرا ني2، مهدي محمودي*1دکترسليمان صادقي

 sadeghis1@mums.ac.irدرمان شهرستان قوچان،  دانشگاه علوم پزشکي مشهد، معاونت درمان شبکه بهداشت و -1

 مرکزبهداشت شهرستان قوچان دانشگاه علوم پزشکي مشهد، ،بيماريها کارشناس مبارزه با -2

 بهداشت شهرستان قوچان مشاوره مرکز کارشناس مامايي واحد دانشگاه علوم پزشکي مشهد، -3

 

خويشاوندان برحسب درجه  خطرات اين ازدواجها با درصد دارد و 2-3 غريبه اي احتمال خطري حدود فرد با هر فرد ازدواج هر :مقدمه

 زنان با خانواده زوج سابقه  ابتال به بيماريهاي ژنتيکي وجود داشته باشد، در متفاوت است به ويژه درمواردي که در خويشاوندي نيز

 اختالالت کروموزومي شامل تعداد کروموزوم و داراي يک فرزند مبتال به بيماريهاي ژنتيکي هستند سابقه سقطهاي مکرر، زوجهاي

اختالالت تک  در و( کالين فيلتر و X، منوزومي 11 و 13يا سندورم داون، ريزومي  21قابل حيات شامل تريزومي  شايعترين موارد)

اختالالت وابسته به ( سايکل سل، فنيل کتونوري، سيستيک فيبروزيس، گوشه، ويلسون بيماريهايي با اتوزوم مغلوب مثل تاالسمي،)ژني 

بر اين . مشاوره انجام شو بايد نيز( G6PDکوررنگي، کمبود  ، آلبينيسم، ديستروفي عضالني دوشن وبيکر،B و Aهموفيلي )کروموزوم 

حاضر بررسي اپيدميولوژيک زوجين مراجعه کننده به مرکز مشاوره قبل از ازدواج مرکزبهداشت شهرستان قوچان هدف مطالعه اساس 

 .باشدمي 1321 -1322درطي سالهاي 

 به مرکز 21-22طي سالهاي  نفر از زوجين که در 2412انجام شده و تعداد  لعه به روش مقطعي گذشته نگرمطااين : روش کار

فرمهاي ويژه ازدواج سازمان  طريق دفاتر ازدواج سطح شهرستان با درمان شهرستان قوچان از مشاوره قبل از ازدواج شبکه بهداشت و

 مورد گرفته شده است و VDRLات ويژه ازدواج جهت بررسي تا السمي، اعتياد، ثبت اسناد مراجعه نموده اند و از آنها آزمايش

 . تحليل قرارگرفته است تجزيه و مورد SPSS 16گرفته اند و اطالعات آنها در نرم افزار  مشاوره قرار

 نسبت فاميلي دور %5-11% حدود سال نسبت فاميلي نزديک و هر زوجين در% 13-14% عمل آمده حدوده بررسي ب در: ها يافته

 زير% )16-11%نمها حدود که ارجاع شده ا ند و سن خا به مشاوره تخصصي ژنتيک داشته اند زوجين نياز %3-4%حدود  و داشته اند

 36باالي ) %2-3%و ( سال 31-37% )3 -7/4%و ( سال 26-31% )2-11، (سال 21-27) %27-21، (سال 16-21% )35-32، (سال 17

مجموع مي طلبد  که در رخصوص تحصيالت آقايان بيشتر زيرديپلم و خانمها بيشتر باالي ديپلم بوده ا ندداشتند و د( سال سن

سنين  عوارض آن بيشتر مورد توجه قرارگيرد و همچنين کالسهاي باروري سا لم در آموزشها و مشاوره درخصوص ازدواجهاي فاميلي و

که جهت داشتن فرزند سالم بهترين سن جهت بارداري بين  گنجانده شود خصوص دخترانه دبيرستان و دانشگاه در آموزش افراد ب

 :متوليان تامين سالمت قرارگيرد در سرلوحه کار ذيل بايد پيگيري و همين زمينه موارد در سال مي باشد34-21

 عشايري مناطق عقب افتاده روستايي و خصوص دره ب سطح کشور کلينيکهاي مشاوره ژنتيک در و مراکزتوسعه  گسترش و -1

 زمينه بررسي عالئم عقب ماندگي ذهني سراسرکشور در دربزرگ تحقيقات گسترده بر روي نمونه هاي  -2

 مشاوره ژنتيک قبل از اقدام به ازدواجهاي خويشاوندي مراجعه خانواده ها به مرکز -3

 گونه ازدواجها منع اين و خطرات ازدواجهاي خويشاوندي آگاه کردن خانواده ها از -4

  بيماريهاي ژنتيکي   ،مشاوره ازدواج :کليديواژهاي 
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شهرستان ( کلينيک مثلثی)بررسی وضعيت اپيدميولوژيکی مراجعين به پايگاه مشاوره بيماريهاي رفتاري وعفونی 

  9811و  9819قوچان درسال 

 ، ذبيح اهلل کامران فر*2، دکترسليمان صادقي1مهدي محمودي

 بهداشت شهرستان قوچان بيماريها، مرکز کارشناس مبارزه با -1

 sadeghis1@mums.ac.ir درمان شهرستان قوچان،  معاونت درمان شبکه بهداشت و -2

 درمان شهرستان قوچان شبکه بهداشت و کارشناس آمار -3

 

 باجامعه است که بايد  آن حق مسلم افراد برخورداري از است، و سالمتي يکي از ارزشمندترين موهبتهاي الهي :مقدمه

ضروريات حيات اجتماعي  بديهي است که اين موضوع مانند تحقق يابد و متوليان امر اصولي مسئولين و سياستگزاري صحيح و

بيماريهاي  ظهور با سالهاي اخير جامعه مي باشد و از آنجايي که در متعهدانه کليه آحاد گرو مشارکت مسئوالنه و انسانها در

 برنامه هاي آموزشي، مراقبتي و مشاوره اي را مي طلبد شده است و فعاليتهاي همه جانبه در تر پيچيده اين امر بازپديد و نوپديد

نموده اند که قابليت اين خدمات  کاره رفتاري شروع ب درمان بيماريهاي عفوني و همين راستا مراکز مشاوره، مراقبت و که در

 و مصرف مواد مضرHIV/AIDS  بيماريهاي آميزشي عفونت دسه بع درمان مراجعين در آموزشي، مشاوره، پيشگيري، مراقبت و

 گروههاي در -3 گروههاي پرخطر -2 افرادآلوده و بيمار -1: گروه هدف را شامل مي گردد 4 که عمدتاً باشد تزريقي را دارا مي

 عموم مردم  -4 معرض خطر

به  22 و 21طي سالهاي  مراجعين که در از نفر 213انجام شده و تعداد  اين مطالعه به روش مقطعي گذشته نگر: روش کار

 در مشاوره و درمان شهرستان قوچان مراجعه نموده اند مورد رفتاري شبکه بهداشت و مراقبت بيماريهاي عفوني و مشاوره و مرکز

 بهداشت و وزارت( پ 2 و 1فرم شماره ) گرفته اند و اطالعات آنها براساس فرمهاي محرمانه استاندارد صورت نياز آزمايش قرار

 . گرفته است تحليل قرار تجزيه و مورد SPSS 16براساس نرم افزار  آموزش پزشکي تکميل گرديد و درمان و

، مدرسه)مراجعين ابتدايي  %51زن بودند، سطح تحصيالت  %46 افراد مورد مشاوره مرد و% 74اين بررسي در: يافته ها

ازدواج دائم % 7/43 ازدواج نکرده و هرگز افراد% 41بيسواد بودند همچنين % 7/3دانشگاهي و % 22و ( دبيرستان ،راهنمايي

شهري بودند  %56 داشتند و مصرف مواد مخدر% 14خانه داشتند حدود  از مشاغل دور %11مراجعين بيکار و حدود  %66 داشتند

افراد مراجعه کننده داراي  همسر% 21 همجنس و با% 1 غيرهمجنس و ارتباط جنسي نامطمئن با% 45زمينه عوامل خطر  در

 تماس جنسي با فردي به غير از همسر داشته اند% 41حدود  ايمن و جنسي غير سابقه رفتار %43عوامل خطر بودند همچنين 

 .بودند باردار% 7/21سابقه زندان داشتند و از ميان زنان حدود  %11شرکاي جنسي متعدد و %15 حدود

سنين  ها درخصوص سالمت باروري و روابط زناشويي سالم از آموزش توجه به داده هاي باال مي طلبد که در با: نتيجه گيري

آموزش  High Risk  به افراد محل زندگي فراهم شود و مدرسه شروع و در دانشگاهها ادامه يابد و در زمينه اشتغال به ويژه در

گرم شدن کانون خانوادگي سرلوحه کار متولين  جامعه و زش جهت توانمندسازي افرادروشهاي کاهش آسيب ارائه گردد و آمو

 .سالمت جامعه قرار گيرد

  عوامل خطر رفتاري ،عفوني مشاوره بيماريهاي رفتاري و مرکز ،کلينيک مثلثي: کليدي کلمات
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 تاثير کالسهاي آموزشی آمادگی براي زايمان بر ميزان سزارين

 *2، صديقه عبداله پور1کبيريانمريم 

 کارشناس ارشد مامايي، عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه، تربت حيدريه، ايران -1

االئمه،  کارشناس مامايي، دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه، کلينيک تخصصي جواد -2
Abdollahpourts@yahoo.com 

 

دهنده عملکرد نامناسب نظام سالمت کشورها مي باشد،  با توجه به اينکه افزايش ميزان سزارين هاي غيرضروري نشان :مقدمه

WHO در ايران، ميزان سزارين باالتر بوده و  .پيشنهاد نموده است% 17حداکثر ميزان سزارين را براساس انديکاسيون هاي واقعي

هدف از انجام اين  .بسياري از موارد ناآگاهي، عقايد، رفتارها و نگرش هاي نادرست، تعيين کننده نوع انجام زايمان مي باشددر 

  .مطالعه تعيين تاثير کالسهاي آمادگي براي زايمان بر ميزان سزارين مي باشد

در گروه . مارستان آموزشي تربت حيدريه انجام شدزن باردار در بي 211اين مطالعه از نوع کارآزمايي باليني بر روي : روش کار

دقيقه  21جلسه  1اين کالسها به صورت . در کالسهاي آمادگي براي زايمان شرکت کردند 21زن باردار بعد از هفته 111مورد 

توسط  واحدهاي پژوهش از شروع فاز فعال تا زمان زايمان. زن و همراهان منتخب آنان برگزار شد 11اي با حضور حداکثر 

تجزيه و تحليل آماري با . پژوهشگر تحت نظر بودند و در نهايت نوع زايمان و انديکاسيون هاي انجام سزارين در دو گروه ثبت شد

 .انجام شد ، کاي دو و رگرسيونt test، وتستهاي آمار توصيفي SPSS 11استفاده از 

بود که بين دو گروه تفاوت آماري معني %  3/32روه شاهد و در گ% 11ميانگين درصد ميزان سزارين در گروه مورد : يافته ها

و %( 41در مقابل % 21)زنان نخست باردار در دو گروه مورد و شاهد  در همچنين ميزان سزارين (.P=132/1) داري وجود دارد

اما در گروه زنان با (. 111/1=P) (P=111/1) معني دار بودند از نظر آماري%( 34در مقابل % 1)در زنان با بارداري سوم و بيشتر 

 (.    P=112/1) تجربه يکبار زايمان قبلي بين دو گروه تفاوت آماري معني داري وجود نداشت

کالسهاي آمادگي براي زايمان تاثير بسزايي در کاهش ميزان سزارين دارد و بيشترين ميزان تاثير در گروه زنان با : نتيجه گيري

 . استتجربه حداقل دو زايمان قبلي بوده 

 کالس هاي آمادگي براي زايمان، زايمان طبيعي، سزارين: کليدي کلمات
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بررسی ارتباط نوع زايمان مادر بر موفقيت او در امر شيردهی در دو مرکزاز مراکزتحت پوشش مرکز بهداشت شماره 

 11آذر ماه –مشهد  1

 3، دکتر پروين محمدي2، مرضيه شريعت قرقي*1مريم ميرسيدي

 .mirseyedim1@mumsشهرستان مشهد،  2کارشناس مامايي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مرکز بهداشت شماره  -1

ac.ir 
 2کاردان بهداشت خانواده، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مرکز بهداشت شماره  -2

  2پزشک عمومي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مرکز بهداشت شماره  -3

 

تازه متولد  روحي باالتري برخوردارند؛ شيردادن به نوزاد تغذيه مي شوند، از سالمت جسمي و کودکاني که با شيرمادر :مقدمه

 تا اين درد قابل تحمل مي باشد گاهي غير دردناک و يا آورده اند، بسيار خود رابه دنيا سزارين نوزاد شده توسط مادراني که با

 .تغذيه کنند آغوش گرفته و در تازه متولد شده را ند به راحتي نوزادمادران نمي توان و خواهد بود زمان بهبودي کامل همراه مادر

 .انجام شده است نحوه تغذيه شيرخوار آن بر اثر اين مطالعه با هدف بررسي نوع زايمان و لذا

کننده ماهه مراجعه 12تا  6 کودک 64 هنگام مراقبت از طريق تکميل پرسشنامه در تحليلي از -اين مطالعه توصيفي :روش کار

 ..گرديد شده آناليز SPSS نرم افزار اطالعات وارد و انجام شد 22 آذرماه دو در و همت آباد مشهد هاشمي نژاد شهيد به دو مرکز

کودکان  در قطع  شيرمادر .شده اند به روش طبيعي متولد% 1/32به روش سزارين و  %2/61 کودک مراقبت شده 64 از :يافته ها

که در  بوده است در حالي% 5/53 ماه و بيشتر 6و در % 4/11ماه  6، در کمتر از %6/2ماه  4، در زير %3/7ماه  سزاريني زير دو

 در و %1/16 زايمان سزارين در بار 1 دفعات شيردهي بيش از تعداد و% 11 و %4 ،%1 ،%1 :روش طبيعي به ترتيب عبارتند از

 .مي باشد% 26 طبيعي

کودکان تغذيه کننده با شير مادر تا يکسالگي و  سزارين، درصد بودن آمار گرديد ضمن باالاين مطالعه مشخص  در: نتيجه گيري

 کاهش آمار بايد با لذا آمده اند ست که به روش طبيعي به دنياا کودکاني از تعداد دفعات شيردهي به کودکان سزاريني کمتر

مشاوره شيردهي کامل جهت اين  سزارين شده، آموزش و مادرنوزاد براي  و قبيل هم آغوشي مادر تمهيداتي از سزارين و ايجاد

را به  مادر . . . و اطرافيان و حمايت همسر شيشه شير، بردن پستانک و به کار خودداري از مادران سزارين قبلي، مادران و

 .اين نعمت الهي محروم نشود از شيرخوار تا شيردهي مطلوب کمک کرد

 طبيعي، شيردهي، تغذيه با شيرمادرسزارين، زايمان : کلمات کليدي
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 مشهد شرق جنوب روستايی و شهري مراکز باردار مادران در بارداري سن بررسی

 3محمدي ، پروين2ميرسيدي ، مريم*1کيوانپور زهرا

 keyvanpourz1@mums.ac.ir مشهد،  دو شماره بهداشت وحدت، مرکز خيابان، بلوار پايين پنجراه -1

 

 بين ها خانم براي بارداري مناسب سن .باشد مي بارداري موقع مادران سن جنين، و مادر سالمت بر موثر ازعوامل يکي: مقدمه

 باردار است، رشد حال در هنوز خود مادر اينکه به توجه با پائين سنين در .است 30 تا 20 بين حتي آن بهترين و سال 35 تا 11

 در نيز کم وزن با نوزاد تولد و زائي مرده سقط، احتمال اينکه عالوه به شد خواهد خودش رشد اختالل يا توقف به منجر شدنش

 قابل بارداري حين خوشبختانه که شود مي بيشتر کروموزومي اختالالت بروز نيز مادر باالي سنين در .است بيشتر پائين سن

 .باشد مي تشخيص

 و شهري مراکز به کننده مراجعه مادران سال 35 باالي و 11 زير زايمانهاي آمار تحليل و تجزيه طريق از بررسي اين: کار روش

 . شد انجام 92 و 91 سال در مشهد شرق جنوب روستايي

و  (2/1-4/1) ترتيب به شهري مراکز در 22و  91 سال در سال، 18 زير زايمانهاي درصد گرديد مشاهده آمار مقايسه در :نتايج

(  (4/9-5/9روستايي مراکز در و (6/5-5/2 )شهري مراکز سال در 35 باالي زايمان درصد بوده و (3/4-5/3)  روستايي مراکز در

 باشد مي

 و است بيشتر روستا در آن رشد روند ولي داشته افزايش روستا و شهر در سال 18 زير زايمان درصد مطالعه اين براساس: بحث

 باروري سالمت اهداف به رسيدن و بارداري عوارض کاهش جهت لذا دارد افزايش روستايي مرکز سال در 35 باالي زايمان درصد

 گيرد قرار توجه مورد بايستي ذيل موارد

 .سال 18 از پس بارداري تاخيرانداختن به و سال 18 زير بارداري عوارض آموزش -1

 . و مناسب بدني فعاليت مناسب، تغذيه جنين، سالمت بررسي آزمايشات ژنتيک، مشاوره انجام به سال 35 باالي مادران غيب -2

. .  

 .داد رواج مرفه هاي خانواده و شهري مناطق در را بارداري افزايش باور بايستي جمعيتي سياستهاي تغيير به توجه با -3

 بارداري، زايمان عوارض بارداري، سن :کلمات کليدي
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 بارداري هاي پيامد برخی با کاري شيفت ارتباط مقايسه

 3رجايي زهرا ،2ادراکي ، ميترا1پناهي يزدان زهرا

 دانشگاه علوم پزشکي شيراز -1

 دانشگاه علوم پزشکي شيراز مربي مامايي -2

 دانشگاه علوم پزشکي شيراز -3

 

 و  کاري شيفت ارتباط متعددي مطالعات .ميگذارد تاثير افراد جسمي و فيزيکي عملکرد روي استاندارد غير کاري ساعات :مقدمه

 اين از هدف. نيست مشخص خوبي به باروري بهداشت با ارتباط اين اما اند سنجيده را استرس و ريوي قلبي بيماريهاي برخ

 .صبحکار افراد با هستند گردش در شيفت که افرادي در بارداري هاي پيامد برخي مقايسه بر سيتميک مروري مطالعه

 زايمان ،سقط ،حاملگي عوارض :کليدي کلمات از استفاده با بارداري پيامد با کاري شيفت ارتباط بر سيتميک مروري :کار روش

  .مرتبط جستجوي موتورهاي در کاري شيفت و سزارين ،رحمي داخل رشد اختالل ،زودرس

 که کساني در خصوص به رحمي داخل رشد اختالل و زودرس زايمان افزايش با کاري شيفت ارتباط متعدي تحقيقات :يافته ها

 17 و باوري در تاخير و زودرس سقط با را کاري شيفت مثبت ارتباط مطالعه 2 .است داده نشان دارند را بيشتري شبکاري

 بطور شبکار پرسنل در طبيعي زايمان با مقايسه در سزارين ميزان که اند داده نشان و سيربر را زايمان روش ارتباط مطالعه

 . باشد مي بيشتر داري معني

 خدمات دهندگان ارائه بارداي پيامدهاي بخصوص کاري شيفت با باروري سالمت مثبت ارتباط به توجه با :گيري نتيجه

 و   عوارض کاهش جهت خاص استراتژيهاي و انجام الزم مشاوره و آگاه خطر معرض در افراد در بخصوص تاثير اين به بهداشتي

 . گردد اتخاذ حاملگي پيامد بهبود

 کاري شيفت سزارين، رحمي، داخل رشد اختالل زودرس، زايمان سقط، حاملگي، عوارض :کليدي کلمات 
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 اکالمپسی پره با بيقرار پاي سندرم ارتباط

 *2واحد ، عذرا1کردي معصومه

 ايران مشهد، مشهد، پزشکي علوم دانشگاه مامايي، و پرستاري دانشکده مامايي، گروه مربي -1

دانشگاه علوم پزشکي  دانشکده پرستاري و مامايي، کميته تحقيقات دانشجويي  مامايي، ارشد کارشناسي دانشجوي -2

 ايران مشهد، ،مشهد

 

 سبک جمله از متعددي عوامل که است مادران مير و مرگ عمده علل از و بارداري شايع عوارض از اکالمپسي، پره :مقدمه

 بررسي مرور هدف با حاضر مطالعه باشد داشته نقش اکالمپسي پره بروز در است ممکن خواب اختالالت و رواني، استرس زندگي،

 .شد انجام شده چاپ مطالعات براساس اکالمپسي، پره و بيقرار پاي رمسند بين ارتباط

 Sleepو RLS, Preeclampsia, Disorders Hypertension کليدي کلمات با ها ه داد آوري جمع جهت :کار روش

Disorders هايسايت در 2114 تا 1215 سالهاي بين مقاالت جستجوي بهPubmed, Sid, Google Scholar Science 

Direct, Magiran ،Medlib ،Proquest سندرم ارتباط در مطالعه 41. شد يافت زمينه اين در مقاله 165 حدود و پرداخته 

 و بيقرار پاي سندرم ارتباط روي بر توصيفي مقاله 13 که بود شده انجام حاملگي در خواب اختالالت و فشارخون با بيقرار پاي

 مقاله 13 و توصيفي مقاله 4 و خواب اختالالت و بيقرار پاي سندرم روي بر توصيفي مقاله 4 و مقطعي مقاله 5 فشارخون،

 .بود شده مطالعه فشارخون و خواب اختالالت روي بر کوهورت

 . نشد ديده ارتباطي چنين مطالعه 4 در و شد گزارش فشارخون بروز با قراربي پاي سندرم بين ارتباطي مطالعه 2 در : ها يافته

 مانند هايي برنامه ضرورت مطالعات، از تعدادي در فشارخون افزايش بر بيقرار پاي سندرم ارتباط به توجه با :گيري نتيجه

 . کند مي  روشن را باال فشارخون  با ها آن مواجهه از جلوگيري و خطر معرض در افراد شناسايي منظور به باردار، زنان مشاوره

 خواب اختالالت و فشارخون اختالالت اکالمپسي، پره بيقرار، پاي سندرم :کليدي کلمات

 

 

 

 

 

  



 ، دااگشنه علوم زپشکي مشهد7121آبان ماه  91-92، باروري همايش کشوري آموزش و مشاوره رد سالمت  



 

1290-ECRH 

Birth weight and risk of Heart Disease in adulthood 

Yazdanpanahi zahra1*, Sadeghi Mehri2, Nematollahi Azar3, Tahery Mina 

1- Nursing and midwifery collage of shiraz university of medical sience Shiraz- Iran, 

z_yazdanpanahi@yahoo.com   

 

Background: The prevalence of heart diseases is increasing and there are different factors 

which influence this issue. It seems that birth weight is also one of the factors which is related 

to heart diseases in adulthood. 

Methods: In this study reviewed the effect of birth weight on heart diseases by search in 

several related search engine. 

Result: Some of the studies showed that macrodome babies born to diabetic mothers are prone 

to the heart diseases in adulthood. Other studies showed that in addition to overweight babies, 

low- birth weight are also exposed to cardiovascular diseases, hypertension and diabetes type 

II,most of whom have fathers with a long history in diabetes type II or mothers having high 

blood pressure before and during pregnancy which leads to decrease of fetal growth in uterus 

and their babies suffer from weight loss.Also,death due to heart attack is highly related with  

low birth weight and there is a strong relationship between the weight of the first year of birth 

and the death due to heart diseases and also obstructive pulmonary diseases. 

Conclusion: This issue shows the importance of beginning the life with a healthy and ideal 

weight and it is concluded that not only overweight but also abnormal decrease of weight has 

also a great effect in the prevalence of heart diseases and has other health-threatening dangers 

in a long period of time So health care provider as a counselor should consult and educate 

pregnant  women to have appropriate weight and manage effective cause on abnormal weight. 

Keywords: birth weight, Heart disease, Adulthood 
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 نوزادي و جنينی مادري، هاي پيامد و بدنی توده شاخص

 2عابديان زهرا، *1موسوي سادات فاطمه

دانشگاه علوم پزشکي  دانشکده پرستاري و مامايي، کميته تحقيقات دانشجويي مامايي،  ارشد کارشناسي دانشجوي -1

 Mousavif922@mums.ac.ir  ،مشهد

 پزشکي علوم مشهد، دانشگاه مامايي و پرستاري شواهد، دانشکده بر مبتني مراقبت تحقيقات مامايي، مرکز گروه مربي -2

 ايرانمشهد، 

 

  زنان سوم ازيک بيش که طوري به. است يافته افزايش نيز چاقي با همراه هاي حاملگي چاقي، شيوع افزايش موازات به :مقدمه

 نوزادي و جنيني مادري، هاي برپيامد مروري هدف  با اي مطالعه لذا،. باشند مي چاقي يا وزن اضافه دچار مثل توليد سنين

 .شد انجام مادر بدني توده شاخص افزايش با همراه

 الکترونيکي منابع در 2114-1227 زماني بازه در شده جستجو مطالعه 71از گيري بهره با مطالعه اين :کار روش

(Pubmed،Google Scholar ، SID،Science Direct )است شده انجام. 

 عوارض -1: در افزايش شامل مادري پيامدهاي  :از عبارتند بارداري از پيش مادر باالي بدني توده شاخص پيامدهاي :ها يافته

. بستري زمان شدن طوالني بارداري، دوران درد کمر وريدي، ترومبوز اکالمسي، پره حاملگي، خون فشار بارداري، ديابت: بارداري

 آسپيراسيون اسباب، با زايمان سزارين، شانه، ديستوشي زايمان، دوم و اول مرحله طول زايمان، القاي: زايماني عوارض -2

 ماکروزومي، افزايش و شيردهي مدت کاهش: نوزادي و جنيني پيامدهاي .زخم عفونت بيهوشي، عوارض احيا، به مکونيوم،نياز

 پره افزايش آپگار، نمرات کاهش مورد در نتايج. ويژه هاي مراقبت بخش در بستري نوزاد، مرگ زايي، مرده هايپوگاليسمي،

 ميزان با بدني توده شاخص همچنين .است نقيض و ضد اززايمان بعد ريزي خون و ايکترنوزاد نوزادي، ديسترس شديد، اکالمسي

 .دارد معکوس رابطه زودرس زايمان و حاملگي استرياي

 ارائة دارد، ارتباط بارداري هاي پيامد برخي با حاملگي از قبل مادر باالي بدني توده شاخص اينکه به توجه با :گيري نتيجه

 .است دارند،ضروري بارداري به تصميم که زناني وزن کنترل جهت مشاوره انجام و  آموزشي هاي برنامه

 بارداري پيامدهاي بدني، توده شاخص :کليدي کلمات
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 پيامد مادري، جنينی و نوزادي در حاملگی هاي سنين باال

 2، زهرا عابديان*1فاطمه سادات موسوي

دانشگاه علوم پزشکي  دانشکده پرستاري و مامايي، کميته تحقيقات دانشجويي دانشجوي کارشناسي ارشد مامايي،  -1

 mousavif922@mums.ac.ir  ،مشهد

مربي گروه مامايي، مرکز تحقيقات مراقبت مبتني بر شواهد، دانشکده پرستاري و مامايي مشهد، دانشگاه علوم پزشکي  -2
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لذا مطالعه اي با . درصد افزايش يافته است 71تا  37سال حدود  37در سالهاي اخير تعداد بارداري ها در سنين باالي  :مقدمه

 . سال انجام شد 37پيامد هاي مادري، جنيني و نوزادي درحاملگي هاي سنين باالي  هدف، مروري بر

 Pubmed)در منابع الکترونيکي  2114-1227ازه زماني مطالعه جستجو شده در ب 31اين مطالعه با بهره گيري از  :روش کار

،Google Scholar ، SID،Science Direct )انجام شده است. 

 :پيامدهاي مادري شامل افزايش در :يافته ها

 .ديابت حاملگي فشار خون مزمن، فشارخون القا شده حاملگي، ديابت آشکار،: عوارض طبي -1

 .اسباب، ديستوشي، خونريزي بعد از زايمانبا  زايمان سزارين، :عوارض زايماني -2

 .جفت سر راهي دکولمان، :عوارض جفت -3

 .زايمان پيش از موعد، پره اکلمپسي، دوقلويي، پرزانتاسيون بريچ :عوارض بارداري -4

: پيامدهاي نوزادي. ماکروزومي، ناهنجاري هاي جنيني،مرگ پري ناتال،محدوديت رشد جنين مرگ جنين،: پيامدهاي جنيني

بيلي روبينمي، عوارض  هايپر پايين، آسفيکسي تولد، نياز به احيا، نمره آپگار بخش مراقبت هاي ويژه، کم تولد، بستري دروزن 

 اما در يک مطالعه با  نمونه،. اکثرا افزايش زايمان پيش از موعد رانشان دادند تمامي مقاالت افزايش ميزان سزارين و. متابوليک

نقيض  نتايج حاملگي طول کشيده ضد و. سال با زايمان پيش از موعد گزارش شده بود37ي رابطه عکس بين سن باال 1151

اما شواهدي وجود ندارد که نشان دهد  عوارض بارداري يا مبتال به بيماري بودند بيشتر بود، مرگ مادري در زناني که دچار. است

 .اين عامل مربوط به افزايش سن مادر است

مراه بودن برخي پيامدهاي بارداري با سن باالي مادر، ارائه مشاوره و برنامه هاي آموزشي براي زنان با توجه به ه :نتيجه گيري

 .زايمان ضروري است جامعه و پرسنل خدمات بهداشتي درماني جهت ارتقاي سالمت زنان در بارداري و

 پيامدهاي بارداري سن باالي مادر، :کليدي کلمات
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 زوجين ارتباطی باورهاي بر شناختی مهارت پنج آموزش تأثير

 *1مهديون سادات  زهرا

کرمانشاه،  پزشکي علوم مامايي، دانشگاه پرستاري دانشکده مشاور شناسي، روان ارشد کارشناس -1
ZahrasadatMahdiun@yahoo.com  

 

 .گرديد اجرا و طراحي زوجين ارتباطي باورهاي بر شناختي مهارت پنج آموزش تأثير مطالعه هدف با حاضر تحقيق :مقدمه

 21) نفر 41 بودند کرده مراجعه کرمانشاه شهرستان ازدواج از قبل مشاوره درماني بهداشتي مراکز به که زوج311 از :کار روش

 در و بودند کرده کسب گروه اعضاي ساير با مقايسه در ارتباطي باورهاي مقياس در را نمره باالترين که( زن نفر 21 و مرد نفر

 گروه اين بعد،  مرحله در شدند انتخاب تحقيق نمونه عنوان به داشتند قرار ازدواج تجربه اولين در و سال 31 تا 15 سني ي رده

 21و( زن نفر 11 و مرد نفر 11) آزمايش گروه نفر 21. شدند تقسيم آزمايش و کنترل گروه دو به تصادفي صورت به نفري 41

 داده شرکت شناختي هاي مهارت آموزشي کالس در آزمايش گروه و دادند تشکيل را( زن نفر 11 و مرد نفر 11) کنترل گروه نفر

 در تغيير بررسي براي مستقل T و کوواريانس تحليل آزمون وسيله به شده آوري جمع هاي داده کالس، اتمام از پس. شدند

 . گرديد تحليل غيرمنطقي باورهاي

 تخريب به باور) ها مولفه ساير در جنسي تفاوتهاي و جنسيتي گرايي کمال  مولفه دو از غير به که داد نشان نتايج :ها يافته

 آزمايش گروه آزمون پس در کلي طور به غيرمنطقي باورهاي( همسر ناپذيري تغيير به باور و خواني ذهن توقع مخالفت، کنندگي

 . است کرده پيدا کاهش معناداري طور به

 اجراي و طراحي اجتماعي، بهداشت توسعه جهت در موثر هاي برنامه از يکي که کرد ادعا توان مي ترتيب بدين :گيري نتيجه

 يادگرفته تواند مي که هاست مهارت از اي مجموعه ارتباط، دريابند تا شود کمک ها زوج به تا باشد مي ازدواج سازي آماده هاي کارگاه

 غيرمنطقي باورهاي ميزان از و يابد بهبود تواند مي آموزشي هاي کارگاه قالب در ها مهارت اين که دهد مي نشان تحقيق اين. شود

 .شود کاسته زوجين

 تغييرناپذيري به باور ،خواهي ذهن توقع ،مخالفت کنندگي تخريب به باور ،ارتباطي باورهاي ،شناختي مهارت :کلمات کليدي

 جنسي تفاوتهاي به مربوط باورهاي ،جنسيتي گرايي کمال ،همسر

 

 

 

 

 

 

  



 ، دااگشنه علوم زپشکي مشهد7121آبان ماه  91-92، باروري همايش کشوري آموزش و مشاوره رد سالمت  



 

1294-ECRH 

 باروري مشکل داراي زنان در زندگی کيفيت با خانواده اجتماعی حمايت رابطه

 4عظيميان ثريا ،3النسب صحيح اميرحسين سيد ،2ياوري مريم ،*1صافي هادي محمد

 m.h.safi@gmail.comتوانبخشي،  و بهزيستي علوم دانشگاه توانبخشي، مشاورة دکتري دانشجوي -1

    توانبخشي و بهزيستي علوم دانشگاه اجتماعي، مددکاري ارشد کارشناسي دانشجوي -2

 توانبخشي و بهزيستي علوم دانشگاه توانبخشي، مديريت ارشد کارشناسي دانشجوي -3

 توانبخشي و بهزيستي علوم دانشگاه توانبخشي، مشاوره کارشناسي دانشجوي -4

 

 اطالق همسايگان و همکاران دوستان، خويشاوندان، خانواده، حمايت و محبت از فرد ادراک ميزان به اجتماعي حمايت :مقدمه

 مختلف هاي جنبه و کند بودن ارزشمند و نفس عزت بودن، عالقه مورد مراقبت، احساس فرد شود مي باعث که شود؛ مي

 هدف. باشد داشته سازگارانه و کيفيت با زندگي يک و گردد تامين باشند مي معنوي و اجتماعي رواني، جسمي، رفاه که سالمتش

 .بود باروري مشکل داراي زنان در زندگي کيفيت با خانواده اجتماعي حمايت رابطه بررسي پژوهش اين از

 از بيش که باروري مشکل داراي زنان از نفر 12 است؛ همبستگي نوع از مقطعي -توصيفي مطالعه يک حاضر پژوهش :کار روش

 براي. نمودند مشارکت پژوهش اين در دسترس در نمونه صورت به گذشت، مي بارداري براي شان درماني اقدامات از سال 4

 . شد استفاده( SF-36) زندگي کيفيت و( خداپناهي) خانواده اجتماعي حمايت هاي پرسشنامه از ها داده گردآوري

 وجود معناداري مثبت رابطه زندگي کيفيت با خانواده اجتماعي حمايت مولفه چهار بين که داد نشان هبستگي ضرايب :ها يافته

 حمايت و حمايت جستجوي اطالعاتي، حمايت عاطفي، حمايت خطي ترکيب براي چندگانه همبستگي ضريب همچنين. دارد

 61 بين پيش متغير 4 اين که دهد مي نشان تعيين ضريب. است دار معني (F=97/543 و P<0/001) زندگي کيفيت با ابزاري

 .کنند مي تبيين را زندگي کيفيت يعني مالک متغير درصد

 افزايش باعث توان مي مناسب معنوي و مادي هاي حمايت و ها خانواده براي الزم هاي آموزش نمودن فراهم با :گيري نتيجه

 .شد شان خودکارآمدي و سازگاري اميد، ايجاد راستاي در باروري مشکالت داراي زنان در زندگي کيفيت

 زنان زندگي، کيفيت اجتماعي، حمايت :کليدي کلمات
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Back ground: Anemia is a common problem in pregnancy and it may affect the outcome of 

the pregnancy so we design this study to investigate the relationship between maternal anemia 

and pregnancy outcomes 

Methods: We have done a systematic review to find the relationship between maternal anemia 

and pregnancy outcomes so we searched the related search engine with these keywords: 

maternal anemia, maternal hemoglobin level and pregnancy out come. 

Results: Several studies point that Red blood cell deficiency; particularly during early 

pregnancy enhance the incidence of preterm labor and intrauterine growth rate. 

Although most of studies show that anemia increased the risk of low birth weight, preterm birth 

and small for gestational age as pregnancy outcomes, some studies illustrate that maternal 

anemia is not associated with adverse prenatal outcomes. In addition they indicate that 

relationship between maternal anemia and infection, maternal and neonatal death is not 

significant. 

Conclusion: Maternal anemia influences pregnancy outcomes but this adverse effect is 

preventable easily and effectively by simple iron treatment. Our roles as a health care providers 

and first level of prenatal care is so important. We can notice this issue and improve the quality 

of prenatal care so lead to prevent adverse pregnancy outcomes with counseling and educating 

pregnant women and their family about the importance of proper nutrition and iron supplement 

in reproductive age 

Keywords: maternal anemia, maternal hemoglobin level and pregnancy out come 
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 خانواده تنظيم برنامه آموزشی يک در کننده شرکت مردان ديدگاه: باروري بهداشت هاي برنامه در مردان مشارکت

 4نسرين بحري، 3شهين ساالروند، 2خديجه ميرزايي، *1نرجس بحري

دانشگاه علوم پزشکي  دانشکده پرستاري و مامايي کميته تحقيقات دانشجويي  ،دانشجوي دکتراي بهداشت باروري -1

 bahribn901@mums.ac.ir، عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي گناباد ،مشهد

 دانشکده پرستاري و مامايي -2

 عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي لرستان -3

 دانشگاه علوم پزشکي مشهد -4

 

 توجه مورد که باشد مي باروري بهداشت حقوق مهم هاي جنبه از يکي باروري بهداشت هاي برنامه در مردان مشارکت :مقدمه

 بهداشت مهم اهداف مردان فعال مشارکت بدون که است داده نشان تحقيقات اکثر. دارد قرار جهاني بهداشت سازمان ويژه

 ازدواج از قبل مشاوره آموزشي برنامه يک در کننده شرکت مردان ديدگاه بررسي هدف با مطالعه اين. شد نخواهد محقق باروري

 .شد انجام آموزشي برنامه اين مورد در

 جلسه در شرکت جهت که ازدواج شرف در مردان از نفر 114 شد، انجام گناباد شهر در که مقطعي مطالعه اين در :کار روش

 گيري نمونه روش از استفاده با بودند نموده مراجعه بخش فياض درماني – بهداشتي مرکز به ازدواج از قبل مشاوره آموزشي

 ساخته پژوهشگر پرسشنامه يک خانواده تنظيم آموزشي جلسه يک در شرکت از پس کنندگان مشارکت. شدند انتخاب آسان

 و تجزيه. نمودند تکميل را آموزشي جلسه مورد در کنندگان مشارکت ديدگاه ارزيابي و فردي مشخصات قسمت دو بر مشتمل

 >17/1 آماري داري معني سطح. شد انجام استنباطي و توصيفي آمار از استفاده با و SPSS 19 فزار نرم توسط اطالعات تحليل

P شد گرفته نظر در. 

 3/67 و زياد خيلي را خانواده تنظيم با مرتبط آموزشي جلسات برگزاري لزوم( درصد 6/46) کنندگان مشارکت اکثريت :ها يافته

 مورد در اطالعات کسب منبع. کردند ارزيابي متوسط حد در را خانواده تنظيم هاي روش مورد در خود اطالعات ميزان آنها درصد

 آنها درصد 1/41. است ه.بود آموزشي فشرده هاي لوح و کتاب( درصد 73) کنندگان مشارکت اکثر در خانواده تنظيم هاي روش

 در را خود اطالعات ميزان افزايش در آموزشي جلسه اين تاثير آنها درصد 62 و نمودند ارزيابي خوب را آموزشي جلسه کيفيت

 صحيح روابط بهبود باعث آموزشي جلسه اين در شرکت بودندکه معتقد کنندگان مشارکت درصد 72. نمودند ارزيابي زياد سطح

 شروع جهت را آموزشي جلسه  اين در شده ارائه مطالب کاربرد نيز کنندگان مشارکت درصد 64 و شد خواهد همسرشان با آنها

= 714/1) شغل و( P= 264/1) تحصيالت سطح بين داري معني آماري ارتباط. نمودند ارزيابي متوسط حد در مشترک زندگي

P )نشد مشاهده ازدواج از قبل مشاوره آموزشي جلسه کيفيت از آنها ارزيابي نحوه با کنندگان مشارکت. 

 کم را خانواده تنظيم هاي روش مورد در خود اطالعات کنندگان مشارکت اکثر که داد نشان حاضر مطالعه نتايج :گيري نتيجه

 پژوهشگران رابطه اين در. اند داشته بيان را خانواده تنظيم خصوصي مشاوره همچنين و بيشتر جلسات به نياز و اند نموده ارزيابي

 مشاوره انجام امکان خانواده، تنظيم با مرتبط آموزشي جلسات تعداد افزايش بر عالوه بهداشتي مراکز که نمايند مي پيشنهاد

 .باشند داشته مدنظر نيز را کنندگان مراجعه تقاضاي صورت در خصوصي

 باروري بهداشت مردان، مشارکت خانواده، تنظيم :کلمات کليدي
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Introduction: Over the last two decades, women’s empowerment has become a focus for 

development efforts worldwide. In 2000, 189 countries signed on to the eight Millennium 

Development Goals, which included a commitment to promoting gender equality and 

empowering women(MDG3).We conducted a literature review on studies examining the 

relationships between women’s empowerment and several fertility-related topics. 

Methods: This paper is written with an overview of related articles in PubMed, POPLINE, and 

Science direct  Engines from January 2011 up to now. 

Results: Women’s participation in household decision-making was the most common measure 

of women’s empowerment. The next most commonly assessed empowerment domain was 

women’s mobility.The majority of studies were from South Asia,possibly because some of the 

earliest conceptualizations were developed in this region.Many of the articles reviewed 

examined multiple fertility-related topics.Overall,empowerment was inversely associated with 

number of children in the majority of studies,although many studies also found no association 

between some indicators of women’s empowerment and number of children.Together,the birth 

interval studies suggest that household decision-making power lengthens birth intervals,but 

certain aspects of women’s empowerment contribute to shorter birth intervals.The few studies 

assessing the relationship between empowerment and unintended pregnancy found inverse 

associations and non-significant effects.The scarcity of studies on the relationships between 

empowerment and both unintended pregnancy and abortion is remarkable and an area for 

future research. 

Conclusion: Women’s empowerment has become a focal point for development efforts 

worldwide and there is a need for an updated,critical assessment of the existing evidence on 

women’s empowerment and fertility. 

Key words: women's empowerment,fertility,abortion 
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 تجربه ازدواج در نوجوانان: در جستجوي حمايت مشاوره اي

 *1سيمين منتظري
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ازدواج در سن نوجواني کماکان يکي از معضالت و چالش هاي مهم بهداشتي در دنيا و بخصوص در کشورهاي در حال  :مقدمه

متخصصين بهداشت . پر واضح است که همزماني بلوغ و ازدواج، نوجوانان را با مسائل عديده اي روبرو مي سازد. توسعه است

ن عضو کليدي در سيستم سالمت نيازمند شناخت عميق از تجربه ازدواج در دوران نوجواني هستند تا بتواند خدمات باروري بعنوا

مطالعه حاضر با هدف کسب شناخت . اسالمي را به اين دسته از نوجوانان ارائه نمايند -مشاوره اي متناسب با الگوي فرهنگي

 .ديده ازدواج انجام پذيرفتعميق و بصيرت بيشتر در خصوص تجارب نوجوان از پ

سال بودند که با استفاده از  13-12نوجوان  11مشارکت کننده ها شامل  .مطالعه حاضر يک مطالعه کيفي مي باشد :روش کار

داده ها پس از کسب رضايت نامه کتبي از مشارکت کنندگان و همسر آنان از . روش نمونه گيري مبتني بر هدف انتخاب شدند

سپس مصاحبه ها به متن تبديل و با استفاده از روش تحليل محتوي . اي نيمه ساختار و عميق جمع آوري شدطريق مصاحبه ه

 .قراردادي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند

يکي از طبقات اصلي استخراج شده در فرآيند تجزيه و تحليل داده ها، تياز به حمايت مشاوره اي در مسير تکامل  :يافته ها

ه در بر گيرنده زير طبقات ارتباطات و تعامالت، پيشگيري از بارداري، بهداشت جنسي، آرزوها و تمايالت، کسب سريع بود ک

 .مهارت هاي زندگي و همسر داري بود

 حمايت مشاوره اي ازدواج زودرس، مشاوره ازدواج، ازدواج نوجوانان، :کلمات کليدي
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1299-ECRH 

 نوجوانان در ازدواج تجربه: اي مشاوره حمايت جستجوي در

 3بندراد عالقه دکتر ،*2منتظري سيمين ،1محمدي نورالدين دکتر

 تهران پزشکي علوم دانشگاه استاديار پرستاري، تخصصي دکتراي -1

 mrssiminmontazeri@yahoo.comتهران،  پزشکي علوم دانشگاه باروري، بهداشت تخصصي دکتراي دانشجوي -2

 تهران دانشگاه روانپزشکي گروه دانشيار.نوجوان و کودک روانشناسي تخصص فوق -3

 

 حال در کشورهاي در بخصوص و دنيا در بهداشتي مهم هاي چالش و معضالت از يکي کماکان نوجواني سن در ازدواج :مقدمه

 ازدواج، و بلوغ که است واضح پر اما ياشد، نمي دسترس در نوجوانان ازدواج با رابطه در زيادي اطالعات چه اگر. است توسعه

 نيازمند سالمت سيستم در کليدي عضو بعنوان باروري بهداشت متخصصين. سازد مي روبرو اي عديده مسائل با را نوجوانان

 به را اسالمي-فرهنگي الگوي با متناسب اي مشاوره خدمات بتواند تا هستند نوجواني دوران در ازدواج تجربه از عميق شناخت

 از نوجوان تجارب خصوص در بيشتر بصيرت و عميق شناخت کسب هدف با حاضر مطالعه. نمايند ارائه نوجوانان از دسته اين

 .پذيرفت انجام ازدواج پديده

 از استفاده با که بودند سال 13-12 نوجوان 11 شامل ها کننده مشارکت..باشد مي کيفي مطالعه يک حاضر مطالعه :کار روش

 از آنان همسر و کنندگان مشارکت از کتبي نامه رضايت کسب از پس ها داده. شدند  انتخاب هدف بر مبتني گيري نمونه روش

 از استفاده با و شده تبديل متن به ها مصاحبه سپس. شد آوري جمع چهره به چهره عميق و ساختار نيمه هاي مصاحبه طريق

 . گرفتند قرار تحليل و تجزيه مورد قراردادي محتوي تحليل روش

 تکامل مسير در اي مشاوره حمايت به تياز ها، داده تحليل و تجزيه فرآيند در شده استخراج اصلي طبقات از يکي :ها يافته

 کسب تمايالت، و آرزوها جنسي، بهداشت بارداري، از پيشگيري تعامالت، و ارتباطات طبقات زير گيرنده بر در که بود سريع

 . بود همسرداري و زندگي هاي مهارت

 دو با سازگاري منظوره ب اي مشاوره هاي حمايت جستجوي در نوجوانان که داد نشان کنندگان مشارکت تجريه :گيري نتيجه

 در محدود اطالعات و ايران جامعه در نوجوانان ازدواج مقبوليت توجه با. بودند( ازدواج و نوجواني) همزمان تکاملي تنش پر پديده

 را باروري بهداشت متخصصين و سالمت نظام سياستگزاران تواند مي پژوهش هاي يافته ازدواج، پديده از نوجوانان تجارب زمينه

 .نمايد کمک پديده اين تر عميق شناخت با اي مشاوره و آموزشي مداخالت ريزي برنامه و طراحي در

 اي مشاوره حمايت نوجوانان، ازدواج ازدواج، مشاوره زودرس، ازدواج :کليدي کلمات
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1300-ECRH 

 قوچان شهرستان راهنمايی آموز دانش دختران بلوغ دوران بهداشت آموزشی نيازهاي بررسی

 2عسگرآباد الهي ، حميده*1کيکانلو اينچه آقاجاني آفاق

ايران،  مشهد، مشهد، پزشکي علوم دانشگاه قوچان، شهرستان بهداشت مرکز عمومي، بهداشت کارشناس -1
aghajania1@mums.ac 

 مشهد، مشهد، پزشکي علوم دانشگاه قوچان، شهرستان بهداشت مرکز کودکان، گرايش پرستاري ارشدآموزش کارشناس -2

 ايران

 

 در دقيق اطالعات براساس بايد بلوغ مسايل با شدن رو به رو در نوجوان دختران آمادگي براي ريزي برنامه که جا آن از :مقدمه

 دختران بهداشتي عملکرد و نگرش دانش، ميزان تعيين هدف با مطالعه اين باشد ها آن آموزشي نيازهاي و رفتاري الگوي مورد

 .است گرفته صورت 1321 سال در بلوغ مورد در قوچان شهرستان راهنمايي مدارس

 نيازهاي تعيين جهت قوچان شهرستان راهنمايي مدارس دختران KAP روي بر توصيفي مطالعه يک بررسي اين :روش کار

 انتخاب اي مرحله چند اي خوشه روش به که بوده نفر 711 مطالعه مورد هاي نمونه. باشد مي آموزشي ريزي برنامه و بهداشتي

 .شد آوري جمع مدارس به مراجعه با عملکرد و نگرش آگاهي، دموگرافيک، سواالت حاوي پرسشنامه طريق از اطالعات. شدند

 .شد تحليل و تجزيه همبستگي ضريب و واريانس آناليز دو، کاي آماري هاي فرمول و SPSS برنامه از استفاده با سپس

 والدين سواد سطح. باشد مي%  1/26 با سالگي12 قاعدگي سن آغاز و بوده سال 2-13 سني گروه در بلوغ سن آغاز :ها يافته

 اطالعي بلوغ دوران تغييرات از دختران از% 5/22 و دانستند نمي را بلوغ هاي نشانه آموزان دانش% 2/46. بود پايين( درصد 24)

 متوسط آگاهي داراي آموزان دانش% 51 و بوده ابتدايي تحصيالت داراي مادران% 35.5 دهد مي نشان پژوهش هاي يافته. نداشتند

 .اند بوده

 مورد در آنان عملکرد و آگاهي بلوغ، دانش به نسبت دختران اکثريت تمايل رغم علي که بود آن از حاکي نتايج،  :گيري نتيجه

 .باشند مي مادران زمينه اين در اطالعات انتقال کانال ترين مطمئن و موثرترين و است بوده ضعيف بهداشتي، نکات رعايت و بلوغ

 آگاهي و نگرش قوچان، آموزشي، نياز بلوغ، :کلمات کليدي
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1302-ECRH 

Evaluation of Selenium Effect on the Number of Sperm 

Akrm Zafarie Negad1* 

1- Mashhad Medicine System Organization, akramzafarinezhad@yahoo.com 

 

In this study we aim to evaluate the effect of using Selenium complement on increasing the 

number of sperm and the question is that how much does Selenium will be effective on the 

amount and the number of sperm. And how much does it increase the primary amount of sperm 

and is there a direct relationship between used Selenium amount and the number of sperm and 

our main finding was that using Selenium for at least during one month has an effect on the 

amount and the number of sperm. Results: our experimental studies will prove this review that 

if Selenium complement in the amount of 60 Kg in 30 Liters each day was used by men during 

one month then the amount of sperm will be increased by 3 times more than its primary 

amount. 

Keywords: sperm count; it means numbering sperm in semen 
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1303-ECRH 

 معرفی تعدادي از مفرده هاي گياهی مخاطره آميز در بارداري

 *1غالمرضا حقيقي

 haghighigh901@mums.ac.ir، دانشجو -1

 

ماکوالت در اين  .بارداري سالم ساختار و فيزيولوژي طبيعي دستگاه توليد مثل و ديگر اعضاي وابسته به آن را الزم دارد :مقدمه

اين شرايط براي توليد  .ن کسب حالل ماکوالت تاکيد شده استدر اسالم خوردني حالل طيب مفيد مضر نبود .دارند راستا نقش

تغذيه سالم مادر از جمله  .رسد پس از لقاح در مراحلي فرايند رشد نمو جنيني بسرانجام مي .ستا سلول جنسي سالم نيز صادق

از جمله اسباب بارداري آموزش تغذيه سالم  .واجبات سالمت موجودي است که در باطنش تکامل يافته انسان آينده را مي سازد

مصرف بي مهاباي برخي نباتات يا فراورده هاي گياهي با اين تصور که دارو نيستند يا داروي بي  .ستا ايمن و تولد نوزاد سالم

که دارو هستند نزد  برخي از گياهاني .کند تهديد مي که مادران باردار و جنين را گردند خطري است ضرر گياهي محسوب مي

کاهش نرخ باروري و رشد جمعيت در کشور   .شوند عنوان غذا يا جزئي از غذا اکل و شرب ميه محسوب نشده و ب جامعه دارو

مره که تداوم مصرف و زيادي مقدار در اين مطالعه برخي ماکوالت روز .لزوم توجه ويژه به بارداري ايمن را دو چندان نموده است

در مخزن االدويه که از منابع مهم مفرده شناسي طب سنتي ايراني مي  .شوند في ميآنها تاثرات منفي بر روند بارداري دارند معر

طور روزمره در زندگي مورد استفاده قرار مي ه از بين آنها اقالمي که ب ،ده استخراجباشد مفرده هاي با کلمات کليدي مطرح ش

ور روزمره در جامعه استفاده ميشوند که عموما به مورد بط 31مفرده يافت شده با کلمات کليدي  112از . گيرند معرفي مي شوند

 .لذا بايد نسبت به شناساندن اين مواد به جامعه خصوصا مادران باردار اقدام شود.اثرات آنها بر بارداري توجهي نمي شود

 بارداري آبستني، کشنده جنين، مخرج جنين، مدر طمث، مدر حيض، ادرار طمث، درار حيض،ا :کلمات کليدي
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1306-ECRH 

خوردن در دختران و پسران دانش اموز دبيرستانهاي دولتی شهر اختالل با عالئم  وسواس جبريارتباط عالئم 

 9811اصفهان 

 2، سهيال محمدي ريزي*1شهال محمدي ريزي

 ،، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايرانشکده پرستاري و ماماييدانکارشناسي ارشد پرستاري،  -1
mohamadirizi@nm.mui.ac.ir  

 دانشکده پرستاري و مامايي اصفهان، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايرانکارشناسي ارشد مامايي،  -2

 

با . وسواس جبري و عالئم اختالل خوردن اختالالت شايعي هستند که ممکن است به طور همزمان اتفاق بيفتندعالئم  :مقدمه

توجه به اينکه عالئم وسواس جبري و عالئم اختالالت خوردن در جوامع مختلف و با فرهنگ هاي متفاوت شيوع متفاوتي داشته 

با عالئم اختالل خوردن در دانش اموزان دختر و پسر شهر اصفهان ري وسواس جبارتباط عالئم  نييمطالعه حاضر با هدف تعلذا 

 .  انجام شد

، به روش نمونه اصفهانشهر دانش اموز دختر و پسر  411 يبر رو 1322است که در سال مقطعي اين مطالعه از نوع  :کارروش

خانوادگي و /مربوط به مشخصات فردي يافراد مورد مطالعه پرسشنامه ها. انجام شد (دردسترس -خوشه اي) يدو مرحله اي ريگ

با استفاده از  يداده ها پس از گردآور. کردند ليتکمرا ( سوالي26) و عالئم خوردن( سوالي31) پرسشنامه هاي وسواس جبري

تي دانشجويي، آناليز واريانس يک طرفه و  رسون،يپ يهمبستگ بيو آزمون هاي آماري ضر( 14نسخه ) SPSS ينرم افزار آمار

 .قرار گرفت ليو تحل هيمورد تجز يخط ونيمدل رگرس

کيلوگرم بر مجذور متر  37/21 ± 6/2سال، شاخص توده بدني  11/16 ± 4/3ميانگين و انحراف معيار سن  افراد  :هايافته

عالوه بر اين، بر اساس آزمون . اختالل خوردن داشتنددرصد عالئم  21درصد از دانش اموزان عالئم وسواس جبري و  41.بود

 و P= 0.004)ضريب همبستگي پيرسون،عالئم وسواس جبري با عالئم اختالل خوردن همبستگي مثبت معني داري داشت 

r= 0.42.) 

 بنابراين. داردخوردن ارتباط وجود  اختالل متغير وسواس جبري و دو که بين داد نشان حاضر مطالعه هاي يافته :گيرينتيجه

 و شناسايي تشخيص در تواند دانش اموزان مي اي تغذيه مشکالت زمينه از جمله ماماها در بهداشتي کليه مراقبين آموزش

 .باشد مؤثر اختالالت زودرس

 دانش اموز، وسواس، خوردن :کلمات کليدي
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1307-ECRH 

The importance of sexual health education in pubertal boys and girls 

Parichehr Hayatdavoudi1*, Mousa Al Reza Hadjzadeh2 

1- Neurocognitive research center & department of physiology, Faculty of Medicine, 

Mashhad university of medical sciences, Mashhad, Iran, hayatdp891@mums.ac.ir 

2- Neurocognitive research center & department of physiology, Faculty of Medicine, 

Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran 

 

Background: Adolescence begins with puberty and puberty is identified by secondary sexual 

characteristics and increased growth speed. Since 1986-1996, about 16 millions adolescents 

10-19 years old have been reported in last Iran census (25% of Iranian population). The 

average age of marriage has been increased from 19.6 years old to 22.4 in females and from 

23.6 to 25.6  years old in males (44% increase), so that the period of engaging in  premarital 

risky sexual activities has been increased in adolescents. 

Method: Using the keywords such as adolescent, health, puberty, girls, boys and Iran, 20 

associated articles between 2005- 2013 from Pubmed and Google scholar sites were 

investigated. 

Results: More accessibility to international communication media, immigration from rural to 

urban areas for finding more income and better education opportunities and the changes of 

attitudes in families are among the main factors that have a role in increasing the premarital 

sexual activity. Regarding the increased rate of HIV/AIDS the focus on sexuality and 

adolescence sexual behaviors is an important issue. The main transmission route of the disease 

has been changed to sexual contact in younger ages recently. 

Conclusion: A large portion of Iranian male adolescents have sexual experience and their first 

sexual activity has been started before completing of pubertal age. They used to non protective 

sex and changes of sex partner, so they are at increased risk of developing sexual diseases 

including AIDS.  

Keywords: Adolescence, puberty, culture, AIDS  
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1309-ECRH 

 زنان کلنيک به کننده مراجعه زنان در ان با مرتبط عوامل و اسمير پاپ انجام الگوي بررسی

 *2محموديفاطمه ، 1زينب محمودي

 بوشهر ، دانشگاه علوم پزشکيجراحي ارشد پرستاري داخلي و کارشناسي دانشجوي -1

 mobarakiasea@yahoo.comمايي دانشگاه علوم پزشکي ياسوج، ارشد اموزش ما کارشناس -2

 

با توجه به اهميت انجام پاپ اسمير براي تشخيص سرطان دهانه رحم و همچنين عدم وجود اطالعات کافي در اين  :مقدمه

پژوهش حاضر با عنوان بررسي الگوي انجام پاپ اسمير و عوامل مرتبط با ان در زنان مراجعه کننده به  زمينه در شهر ياسوج،

 .کلنيک زنان انجام گرفت 

واحد . نفر بود 1231تعداد نمونه. است نمونه گيري تمام سرشماري انجام شد Section-crassز نوع اين پژوهش ا :روش کار 

جمع . و حداقل يکسال از تماس جنسي او گذاشته بود سال سن داشته 17-57پژوهش زن ايراني ساکن شهر ياسوج که بين 

د پژوهش انجام شد سپس اطالعات با استفاده از اوري اطالعات از طريق تکميل پرسشنامه بوسيله مصاحبه با واحد هاي مور

 .آزمون هاي آماري  مورد  تجزيه و تحليل داده قرارگرفت

سال  21.35±2.35ميانگين سني خانم ها  .درصد مطلقه بودند1.2درصد اين افراد بيوه و  1.4همگي متاهل بودند و  :يافته ها

تعداد . نمونه ها تاکنون تست پاپ اسمير انجام نداده بي اطالع بودنددرصد  21.2و  حداقل يکبار( نفر 111)درصد  67.14 .بود

 4درصد هم بين  2.13درصد سه نوبت و  11.3درصد دو نوبت،  27درصد يک نوبت،  25.2 :نوبت هاي انجام اين ازمايش بترتيب

ارتباط معني ( p=0.001) سن ازدواج، (P=0.001)ند ، بين انجام پاپ اسمير با تحصيالت او بيشتر نوبت اين تست را انجام داده 

 داري وجود داشت  

با توجه به اهميت موضوع زنان شهر ياسوج جهت انجام اين تست در زمانها و فواصل  براساس نتايج اين پژوهش و :نتيجه گيري

 .استاندارد، نياز به مشاوره و اموزش دارند

 زنان  پاپ اسمير، عوامل مرتبط، :کلمات کليدي
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 روز جهانی سالمت جنسی

 2سعيده رضازاده ،*1مهدي حاجي بابايي فالح

 hajibfm1@mums.ac.irکارشناس بهداشت محيط مرکز بهداشت شهرستان سرخس،  -1

 مرکز بهداشت شهرستان سرخسعمومي کارشناس بهداشت  -2

 

سپتامبر را به عنوان روز جهاني سالمت جنسي  4براي اولين بار  ( WSH)انجمن جهاني سالمت جنسي  2111در سال  :مقدمه

 .و با هدف پيشبرد آگاهي در خصوص سالمت جنسي در سطح جهاني معرفي کرد

 .مروري برمتون :روش کار

به عنوان يک تابو در  "سکس" ، با موضوع«!اش صحبت کنيم بياييد درباره»با شعار 2111اولين بزرگداشت اين روز در  :يافته ها

سالمت جنسي »شعار  ،2111در سال  .مبارزه کرده و ضرورت گفتگو درخصوص مسائل جنسي را مطرح کردجوامع مختلف 

که گويي به دليل همزماني با پيدايش شاخه جوانان اين سازمان به مناسبت  شدمطرح   «هاي متقابل حقوق و مسئوليت :جوانان

سالمت » ها و تنوع فرهنگي، با توجه به اقليت 2112شعار اين روز در سال  .سال جهاني جوانان ازسوي سازمان ملل بوده است

براي نيل به سالمت جنسي، خود  »شعار امسال اين روز از سوي سازمان سالمت جنسي  .بود« جنسي براي همه؛ در جهان متکثر

 ،"حق جنسي"ف ويژه اين شعار يادآوري اين اصل موضوعه سازمان است که هد. است« تان تصور کنيد حقوق جنسي  را با تمامي

 37اگرچه در حال حاضر تنها  .نيل به سالمت جنسي ميسر نخواهد بود گرفتن اين حق، بدون در نظر حق اوليه هر فرد است و

اما توسعه فعاليتهاي  کنند، دنبال ميهاي آن را  فعاليت اين سازمان را به رسميت شناخته و يافته، کشور، عمدتاً کشورهاي توسعه

نمودن جامعه مدني  خصوص از طريق درگيره ب تواند موجب تغييرات بنيادين فرهنگي درساير جوامع، اين سازمان در آينده مي

 .شود

 هاي در شرف ازدواج، آموزش سالمت جنسي به زوج" اهميت پرداختن به مباحثي مانند سالمت جنسي، روز :نتيجه گيري

 هاي رفتارهاي جنسي، ناهنجاري درمان اختالالت جنسي، مشاوره و پيشگيري، هاي مقاربتي و ايدز، پيشگيري از بيماري شآموز

 .سازد را بيش ازپيش نمايان مي"هاي جنسي و پيشگيري از آزار وخشونت پيشگيري از رفتارهاي پرخطر جنسي

 سپتامبرانجمن،  جوانان، سالمت جنسي، روز جهاني، :کلمات کليدي
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 9811 بررسی وضعيت سالمت زنان سرپرست خانوار تحت پوشش اداره بهزيستی شهرستان آباده درسال

 2مرضيه مفاضي، *1هما نمازي

 namazih47@yahoo.com ، کارشناس برنامه مادران باردار شهرستان -1

 خانواده شهرستانمسئول بهداشت  -2

 

 آمار حاکي از طول عمر بيشتر زنان نسبت به مردان است، کيفيت زندگي زنان به گونه اي جدي دچار مشکل، عوارض و :مقدمه

محيط  جامعه و خانواده، مزمن سرطانها مي باشد، عالوه بر اين سالمت زنان تاثير بسزايي بر سالمت فرزندان، شرايط حاد و

اما تعداد خانوارهاي تحت سر . از جنبه هاي سالمت اجتماعي زنان ،سرپرستي خانواده ها توسط آنهاستيکي . پيرامون دارد

 .پرستي زنان وخانواده هايي که تنها از وجود يکي از والدين بهره مند هستند رو به افزوني است

ان سرپرست خانوار سازمان فرم ارزيابي سالمت زن 324باکمک  اين بررسي پژوهش توصيفي مقطعي مي باشد، :روش کار

سوابق پزشکي شامل سرطان در اقوام درجه  يائسگي، سيگار، بهزيستي با تکميل اطالعات فردي سابقه بيماري قبلي مصرف دارو،

با تشکيل تيمي  شرح حال، ژينال و  معاينه وا سونوگرافي، انجام ماموگرافي و معاينه فيزيکي پستان، ،(پستان،رحم وتخمدان) يک

بررسي زنان  به ارزيابي و راديولوژيست، کاردان مامايي، کارشناس و پزشک عمومي مرکز، نفر، 2 پزشک متخصص زنان :شامل

 .مراجعه کننده پرداختيم

 دهد در مقطع زماني يافته ها نشان مي. انجام شد SPSS تحليل آماري اين مطالعه از طريق نرم افزار تجزيه و :يافته ها

سونوگرافي . انجام معاينات باليني موارد زير ديده شد پرونده زن سرپرست خانوار سازمان بهزيستي بعد از 324در  (يکساله)

 87 3 21 67 2 6 11نياز به پيگيري عدم همکاري FNA هيسترکتومي آتروفي واژن تکرار ماموگرافي تکرار سونوگرافي نياز به

25 . 

طبق آماري . ت درمان قرار گرفته وخوشبختانه اقدام به موقع صورت گرفتتعداد اندکي مسئله دار بودند که تح :نتيجه گيري

 .که از اين سه مورد يک مود نياز به پيگيري بيشتري داشته است FNA مورد نياز به 3 .شود که ارائه مي

 سرطانهاي شايع در زنان :کلمات کليدي
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 11 شهرستان آباده سال سال در 04سالمند باالي زنان  بررسی وضعيت بيماريهاي مرتبط با تغذيه در

 *1هما نمازي

 namazih47@yahoo.com  ،کارشناس برنامه مادران باردار شهرستان -1

 

بيماريهاي قلبي  پوکي استخوان، چاقي، بسياري بيماريهاي رايج اين سنين مانند ديابت، تواند از رژيم غذايي مناسب مي :مقدمه

تغذيه در  هدف برسي وضعيت بيماريهاي مرتبط با لذا اين مطالعه با .به افزايش حافظه کمک کند جلوگيري نمايد و . . . عروقي و

 .حفظ نشاط اين دوران را جهت آنان فراهم نماييم بتوان سالمندي سالم با زنان سالمند صورت گرفته است تا

سال مراجعه کننده به مراکز درمورد بيماريهاي  61 زن سالمند باالي نفر 411دت يکسال ازاين مطالعه طي م در :روش کار

فشارخون آنها توسط  و BMI وزن، سپس قد، فشارخون باال پرسشگري بعمل آمد، و چربي خون باال ديابت، پوکي استخوان،

 .مراکز مربوطه ارجاع داده شدند تراکم استخوان به چربي و جهت انجام آزمايشات قند، و پرسنل اندازه گيري شد

  فشارخون باال. باشد يافته هاي تحقيق نشان داد که شيوع بيماريهاي مرتبط با تغذيه را بصورت زير مي :هايافته

، %23.1چاقي (BMI<22 %14.7الغري  (، %36 ، پوکي استخوان%32.7خون باال ، چربي 7/43% (≥21/141)

(BMI>30  21.5ديابت%  .) 

% 31ميانگين شيوع آنها  نتيجه تحقيق نشان داد وضعيت برخي بيماريها ي مرتبط با تغذيه سالمندان نامطلوب و :گيرينتيجه

چربي خون باال و پوکي استخوان عمده ترين مشکالت مرتبط با تغذيه بوده، ساير  به نظر ميرسد فشارخون باال، باشند، مي

تغذيه اي انجام گيرد و با  بهداشتي و ،شود حمايت هاي مالي يافت، لذا توصيه ميبا بهبود تغذيه کاهش خواهد  بيماريها نيز

سالمت آنان تاثيرگذار باشد زيرا بهبود  تواند بر که مي آموزشات الزم سطح آگاهي هاي تغذيه اي زنان سالمند افزايش يابد،

 .فيف دهديا آنها را تخ اين بيماريها پيشگيري کند و تغذيه تا حد زيادي قادراست از

 آموزش تغذيه بيماريهاي سالمندان، زنان سالمند، تغذيه، :کلمات کليدي

 

 

 

 

 

mailto:namazih47@yahoo.com


 ، دااگشنه علوم زپشکي مشهد7121آبان ماه  91-92، باروري همايش کشوري آموزش و مشاوره رد سالمت  



 

1315-ECRH 

 توانمندسازي زنان براي خودمراقبتی سالمندان

 نازنين شماعيان رضويي، حقيق ناهيد بلبل، *پورحيدري محبوبه

 mah_poorheidary@yahoo.com، مامائي هيئت علمي دانشکده پرستاري و

 شاهرودهيئت علمي دانشکده پرستاري و مامائي

 تربت حيدريهدانشگاه دانشکده پرستاري و مامائي  عضو هيئت علمي

هاي  ها و برنامه اي در تامين و استمرار سالمت خانواده و جامعه دارد، در راستاي توسعه سياست ژه  سالمت زنان اهميت وي :مقدمه

هاي خودمراقبتي زنان انجام  ريزي و اجراي برنامه ها ، برنامه ها، چالش اين مطالعه با هدف بررسي اهم موضوع خودمراقبتي و سالمت زنان،

 .شده است

براي رسيدن به اهداف اين پژوهش مقاالت و کتابهاي متعدد انگليسي و فارسي در زمينه خودمراقبتي زنان مورد بررسي قرار  :راکروش 

هاي سالمت و سياستهاي سالمتي با تمرکز بر خود  هاي فارسي و انگليسي خود مراقبتي، خود کار آمدي، زنان، چالش از کليدواژه .گرفته است

 .مورد نظر استخراج گرديد و در تدوين مقاله بکار گرفته شدمراقبتي زنان مقاالت 

 

براي درک کامل ابعاد و نيازهاي سالمت زنان، به . اي از مراحل مختلف است فرآيند توانمندسازي زنان براي خودمراقبتي مجموعه :هايافته

عوامل موثر بر سالمت زنان در سه . اي بهتري نياز استه ويژه در بهبود کيفيت زندگي آنان، در باره سبک زندگي و عوامل خطرساز، به داده

هاي مرتبط با عوامل موثر بر سالمت زنان و ارائه راهکارهاي با  هاي سياستگزاري و اجراي برنامه حيطه جسمي، رواني و باروري، چالش

 .پژوهشي در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته است-استفاده از دستاوردهاي علمي

توانند به زنان تحت پوشش خود براي توانمندسازي آنها در  تواند همکاران حرفه مامائي را با خدماتي که مي اين مطالعه مي: گيري نتيجه

هاي مورد نياز  ها و عناوين تحقيقاتي و تامين داده مراقبت از سالمت خود ارائه دهند آشنا سازدو يک راهنما براي محققان در شناسائي محور

 .رتقاء سالمت زنان باشددر ا

 هاي سالمت و سياستهاي سالمتي خودمراقبتي، خودکارآمدي، زنان، چالش :کلمات کليدي
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 بررسی تغيير شيوه زندگی در بهبود سندرم تخمدان پلی کيستيک

 3عاطفه خسروي، 2ارزو کاوياني ،*1زينب مشفقي

 ايران شيراز، ،دانشگاه علوم پزشکي شيرازگروه مامايي دانشکده پرستاري و مامايي  -1

 zmoshfeghy1385@yahoo.com 

 ايران شيراز، ،دانشجوي مامايي دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي شيراز -2

 ايران شيراز، ،دانشجوي مامايي دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي شيراز -3

 

 -عدم تخمک. شايعترين اختالل غدد درون ريز در زنان سنين باروري مي باشد( PCO)سندرم تخمدان پلي کيستيک  :مقدمه

 SHBG سرطان اندومتر و کاهش ،افزايش فشارخون، مقاومت به انسولين ناباروري و همچنين چاقي و ،اکنه ،هيرسوتيسم ،گذاري

هدف از اين بررسي، تغيير شيوه زندگي در بهبود سندرم تخمدان پلي کيستيک  به عنوان يک راهکار . از ويژگي هاي ان ميباشد

 .اساسي دردرمان اين سندرم مي باشد

 .باشد اين پژوهش يک مرور سيستميک کلي با استفاده از کليد واژه هاي ذکر شده مي :روش کار

 رژيم غذايي مناسب و ورزش و ،کاهش وزن .ي يکي از مهم ترين راهکارهاي درمان اين سندرم استاصالح الگوي زندگ :يافته ها

، همچنين در طوالني مدت ميزان ديابت. کاهش سطح اندروژن شود عالوه کاهش استرس  مي تواند سبب بهبود باروري وه ب

، دوچرخه سواري: انند ورزشهاي هوازي که شاملورزش ها هم گروهي از .دهد کاهش مي را سرطان اندومتر بيماريهاي قلبي و

و ( شود ن ميقدرت آ که سبب افزايش توده عضالني و) تنيس و ورزشهاي تيمي و مقاومتي، شناکردن، دويدن، پياده روي

اين ورزشها سبب اقزايش ضربان قلب شده و بهبود وضعيت قلبي . شود که موجب کاهش وزن مي weigh-bearingورزشهاي 

کاهش سطح انسولين، ، عين حال سبب کاهش وزن و بهبود تخمک گذاري و افزايش ميزان حاملگي در گرديده وعروقي 

توصيه هاي غذايي جهت بهبود  .شود بهبود شرايط فيزيولوژيک مي و SHBG افزايش و تستوسترون و اکانتوزيس نيگريکانتس

 ، اجتناب از(کربوهيدرات درصد %77 پروتئين و %7، انرژي %31تقريبا) کم چرب اين سندرم شامل يک رژيم کم کالري و

 Glysmic) مصرف ميوهايي که شاخص گليسميک خودداري از خوردن ميان وعده و ،نوشيدن اب فراوان، نوشيدني هاي قندي

Index Fruits) نيز  وعده غذايي و هر از همچنين مصرف فيبرها که سبب کاهش جذب موادغذايي بعد. کمتري دارند، مي باشد

 .شده است غالت سبوس دار سبزيجات و، مصرف فراوان ميوه ها که توصيه بر شود کاهش ترشح انسولين مي

درمانهاي دارويي رايج سبب بهبود  ساير کنار در (برنامه ورزشي منظم و رژيم غذايي مناسب) شيوه زندگي تغيير :نتيجه گيري

متابوليکي  مي شود که به احتمال زياد سبب بهبود اختالالت باروري وسطوح هورموني و متغييرهاي بدني و وضعيت متابوليکي 

 .شود مي Pcosهمراه با 

 هيپرآندروژنيسم ،برنامه ورزشي، رژيم غذايي، سندرم تخمدان پلي کيستيک :کليدي کلمات

  



 ، دااگشنه علوم زپشکي مشهد7121آبان ماه  91-92، باروري همايش کشوري آموزش و مشاوره رد سالمت  



 

1318-ECRH 

 روش هاي تشخيصی در سرطان پستان

 *1يزهرا محبي دهنو

دانشگاه علوم پزشکي دانشکده پرستاري مامايي، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشجوي کارشناسي ارشد مامايي،  -1

 Mohebbidz921@mums.ac.irمشهد، 

 

اگرچه پيشرفت هاي  .ساله است 41 -44سرطان پستان يکي از شايع ترين سرطان ها در زنان و اولين علت مرگ زنان  :مقدمه

در زمبنه زيست شناسي مولکولي در حال روشن کردن علت سرطان پستان است اما هنوز راهي براي پيشگيري از اين اخير 

 .سرطان وجود ندارد و تشخيص زودهنگام، همچنان زير بناي کاستن از مرگ و مير سرطان پستان مي باشد

 31. ت معتبر و کتابهاي مرتبط صورت گرفته استاين مطالعه به صورت مرور سيستماتيک مقاالت در سايتها و مجال :روش کار

 2114تا  2111از سال   Iranmedexو SID ،Magiran ،Pubmedمقاله از طريق جستجوي الکترونيکي در بانکهاي اطالعاتي 

 .مقاله مورد نقد و بررسي قرار گرفت 16به دست آمد که 

سونوگرافي، ماموگرافي، معاينه فيزيکي به تنهايي قابل  براي تشخيص سرطان پستان روش هاي رايج طبق مطالعات :يافته ها

روش هاي تشخيصي جديد مانند بررسي فاکتورهاي خوني، ادراري و . استناد نيستند و بايد در کنار هم استفاده شوند

طالعه کرامر طبق م. توانند بسيار کمک کننده باشند ولي تاکنون به طور کامل بررسي نشده اند تصويربرداري هاي جديد نيز مي

 .سرطان هاي پستان يافت شده است% 11در بيش از  CA15-3و  CEAو همکاران افزايش سطح سرمي 

شناسايي هرچه زودتر سرطان پستان مي تواند از موارد مرگ و ناتواني بکاهد و اميد به زندگي را در افراد مبتال کاهش  :نتيجه گيري

 .بيشترين تاثير را روي پيامد باليني بيماري داردتشخيص و شروع درمان در مراحل ابتدايي . دهد

 پستان، سرطان، تشخيص :کليدي کلمات
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 نابارور در زوجين ارتباطی مهارتهاي آموزش برنامه بخشی اثربررسی 

 3، سعيد پهلوان زاده2، فريبا فهامي*1محبوبه اسدي

 mahboobehasadi@rocketmail.comدانشگاه علوم پزشکي اصفهان،  ،دانشکده پرستاري مامايي -1

 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان مرکز تحقيقات دانشکده پرستاري مامايي  -2

 دانشگاه علوم پزشکي اصفهانمرکز تحقيقات دانشکده پرستاري مامايي  -3

 

براي داشتن زندگي مشترک  ، از طرفيدابکاهش مي به علت شرايط خاص رواني نابارور زوجينارتباط موثر در  :مقدمه

 اثربخشي تعيين مطالعه اين از هدف. مطلوب، همچنين براي موفقيت درمانهاي ناباروي ارتباط سازنده اهميت بسياري دارد

 مي 1321 سال در اصفهان شهر ناباروري درماني مراکز به کننده مراجعه نابارور در زوجين ارتباطي مهارت برنامه آموزش

 .باشد

 انتخاب آسان گيري نمونه روش به نابارور زوج 32 .است شاهد گروه از استفاده با عرصه در مداخله نوع از مطالعه :روش کار

 بعد هفته يک و (T1) قبل مرحله سه در ها داده .دشدن تقسيم آموزش و کنترل گروه دو به تصادفي طور به سپس .شدند

(T2) بعد ماه يک و (T3) هفته يک فاصله به ساعته، سه جلسه پنج در آموزش مداخله، گروه در .شد آوري جمع مداخله از 

 از استفاده با  ها داده شد استفاده باروري فردي پرسشنامه و مهارت ارتباطي پرسشنامه از ها داده آوري جمع براي. شد برگزار

 .گرفت قرار بررسي مورد  SPSS  20افزار نرم و  (t،ANOVA ،(LSD)  آزمون) توصيفي آماري روشهاي

 نشان ANOVA آزمون و دش نابارور مهارتهاي ارتباطي در زوجين افزايش باعث ارتباطي مهارتهاي آموزشبرنامه  :ها يافته

 تفاوت( LSD) آزمون و بود شاهد گروه از بيشتر داري معني طور به مداخله گروه درمهارتهاي ارتباطي  مداخله، از بعد داد

 .نداد نشان مداخله از بعد يکماه و بعد هفته يک زمان دو بين داري معني

 زوج مشاوره در دتوان مي و دردا نابارور کيفيت زندگي زوجين بر توجهي قابل تاثير ارتباطي مهارتهايآموزش  :گيري نتيجه

 .باشد کننده کمک زناشويي روابط بهبود با هدف نابارور

 ناباروري، ارتباطي مهارتهاي آموزش :کليدي کلمات
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 بررسی افسردگی و نقش مادر در دوران بلوغ

 1، مريم بلند پروا*1ناهيد مأکوالتي

 makoolatin@sums.ac.ir، (س) دانشکده پرستاري و مامايي حضرت فاطمه، شيراز -1

 

شروع اين دوره با پديده بلوغ همزمان و خاتمه آن . زندگي، پديده اي نوظهور استدوره نوجواني به عنوان مرحله اي از  :مقدمه

فرآيند بلوغ يکي از پيچيده ترين دوره هاي زندگي و در عين حال لذت بخش ترين و دل انگيز ترين دوره . شروع دوره جواني است

احساس هويت، تغييرات شديد و ملموس : رتند ازبرخي از ويژگي ها و خصوصيات رواني دوران نوجواني عبا. زندگي هر فرد است

ممکن است او را دچار بعضي از اختالالت رواني و رفتاري از . جسمي و روحي، رشد هيجاني و عاطفي، رشد اجتماعي، رشد اخالقي

 . . و منزل و قبيل رفتارهاي ناهنجار اجتماعي، افسردگي، رفتارهاي خشونت آميز و خطر آفرين، مشکالت تحصيلي، هراس از مدرسه

 . پس افسردگي يکي از اختالالت رواني است که گاهي در اثر بحران بلوغ ايجاد مي شود. سازد. 

 .اين مطالعه يک مطالعه مروري است که از نتايج چندين مقاله تحقيقي استفاده شده است :روش کار

در سنين مياني بلوغ، دختران بيش از پسران دچار افسردگي مي شوند و مطالعات انجام شده نشان مي دهد که در سنين  :يافته ها

نکته قابل توجه . شود سالگي و باالتر ميزان افسردگي دختران بيش از پسران است ولي اين تفاوت در سنين پايين تر ديده نمي 13

 12سالگي کاهش مي يابد و اين در حالي است که اين ميزان در دختران، پس از  2پس از ديگر اينکه ميزان افسردگي در پسران، 

طبق گزارش  .پس از مراحل ابتدايي بلوغ شيوع افسردگي در پسران،کاهش و در دختران افزايش مي يابد .سالگي افزايش مي يابد

سن ابتال به افسردگي نسبت به دهه هاي  .ج مي برنددرصد نوجوانان از افسردگي رن 3/1درصد کودکان و  7/2اپيدميولوژيست ها 

اختالالت افسردگي . گذشته کاهش يافته است و افسردگي هايي که در سنين پايين تري رخ مي دهند احتمال عود بيشتري دارند

مي شوند و توسط مادران و متاسفانه اين اختالالت اغلب با عالئم دوران بلوغ اشتباه گرفته . تاثيرات زيادي بر عملکرد نوجوانان دارد

تر  ، رفتار مادرها هم بايد تغيير کند و پختهرفتارهاي خاص بلوغبه اين مرحله و بروز  دخترانبا ورود  .پزشکان ناديده گرفته مي شوند

اي  ه تازهتوان اين طور تعبير کرد که با شروع مراحل بلوغ در دختران، مادران نيز وارد مرحل اين مساله را مي. تر شود و منطقي

مادران بايد باور کنند که او در تالش براي رسيدن به استقالل . اي از وجود خود را کشف کنند هاي تازه شوند که بايد در آن بخش مي

در آستانه بلوغ، مادر، به عنوان فردي که هنوز . هاي او باشند  فکري و منطقي است و حتي در اين مرحله ممکن است شاهد نافرماني

کنند بهتر است مادر يا   کارشناسان توصيه مي. تواند نقش مهمي را مثل يک دوست ايفا کند دت به او وابسته است، ميکودک بش

هاي بلوغ، ممکن است او را در  زني که مورد اعتماد دختر نوجوان است، با او درباره دوران بلوغ صحبت کند، چون ناآگاهي از پديده

هايي شبيه  خيلي از دختران نوجوان احساس. طراب و نگراني کند و عواقب رواني بدي به جا بگذاردها دچار اض مواجهه با اين موقعيت

 .کنند نفرت از خود، ترس، اضطراب و افسردگي را تجربه مي

وظيفه مادران اين است که در زمان مناسب، شرايط دوران بلوغ و چگونگي اين تغييرات را برايشان توضيح دهند : نتيجه گيري

بايد به نقش مادران در آمادگي و آموزش .نشوند افسردگيچار حيرت، احساس منفي در مورد خود، دوگانگي شخصيتي تا د

دختران خود براي پذيرش دوران جديد زندگيشان تاکيد بيشتري نمود وبه آنان در شناخت عالئم بلوغ دخترانشان و پيشگيري از 

 .افسردگي در مراحل اوليه کمک نمود

  بلوغ، افسردگي، پيشگيري، رفتارهاي خشونت آميز :کليدي کلمات
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 بررسی ارتباط نگرش به ناباروري با رفتارهاي مقابله ايی در زوجين تحت در مان تکنيک هاي کمک باروري

 2اشرف کاظمي، *1فاطمه يزداني

 yazdanifateme7@yahoo.com ، عضو کميته تحقيقات دانشجويي دانشکده پرستاري و مامايي اصفهان -1

 هاي پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي اصفهانعضو مرکز تحقيقات مراقبتاستاديار بهداشت باروري،  -2

 

به  رفتارهاي مقابله اي مناسب مي توان اين بحران را است و با ناباروري يکي از عمده ترين وقايع استرس زا زندگي افراد :مقدمه

اين راستا  در .لذا، شناسايي عوامل موثر بر اين رفتارها امري مهم است .آن کاست از فشارهاي رواني ناشي از و خوبي مديريت کرد

مان تکنيک هاي کمک باروري زوجين تحت در رفتارهاي مقابله اي در با هدف تعيين ارتباط نگرش به ناباروري با مطالعه حاضر

 .انجام شد

 زوج ايراني داوطلب استفاده از 133 بر روي1322سال  تا اسفند فاصله آذر که در عي بوداين مطالعه يک مطالعه مقط :روش کار

درمان هاي کمک باروري مراجعه کننده به مرکز ناباروري اصفهان صورت گرفت و با استفاده از پرسشنامه نگرش زوجين نسبت به 

گرفت، همبستگي اين متغييرها با استفاده از آزمون  يابي قرارارز پديده ناباروري و نمره رفتارهاي مقابله اي در ابعاد مختلف مورد

 .ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون خطي چند متغييره با تعديل نتايج براي مشخصات فردي ارزيابي شد

. نتايج نشان داد نگرش مردان و زنان نسبت به ناباروري با نمره رفتارهاي مقابله اي آنان ارتباط معني دار وجود داشت :يافته ها

سرزنش  ابعاد رفتار مقابله اي و عوامل فردي بين نگرش به ناباروري و زنان مستقل از که در متغيره نشان داد آزمون رگرسيون چند

مردان بين  در .رهايي رواني ارتباط معناداري وجود دارد حفظ خوشبيني، جايگزيني اهداف و د،انديشه هاي متمرکز بر خو خود،

 .جايگزيني اهداف ارتباط معناداري وجود دارد حفظ خوش بيني و بر خود، نگرش به ناباروري و انديشه هاي متمرکز

در  اده بهينه از رفتارهاي مقابله ايدارد لذا جهت استفرفتارهاي مقابله اي و ابعاد آن ارتباط  نگرش به ناباروري با :نتيجه گيري

 .نگرش نسبت به ناباروري تمرکز يابد بر تغيير جهت تعديل بحران ناباروري تالش هاي تيم درمان و سياستگزاران سالمتي مي تواند

 ناباروري، رفتارهاي مقابله اي، نگرش به ناباروري :کلمات کليدي
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 منتقله جنسی در جوانان و نوجوانان هاي عفونتمداخالت مشاوره رفتاري در پيشگيري از  تأثير

 2بابک حميدفر ،*1مهشيد عبدي شهشهاني

 abdi_mahshid@yahoo.comرشد دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، دانشجوي کارشناسي ا -1

 قاتي راه سالمتحقي -پزشک عمومي، موسسه علمي -2

                 

به . روند ميبه شمار دنيا هنوز به عنوان يک علت مهم بيماري زايي و مرگ و مير در ( STI) هاي منتقله جنسي عفونت :مقدمه

نيمي از آنان افراد  تقريباً شوند که دچار مي  STIsدر روز بيش از يک ميليون نفر به  (2113)گزارش سازمان بهداشت جهاني 

 STIمانند رابطه جنسي محافظت نشده يکي از عوامل خطر فردي براي ابتال به يز رفتارهاي مخاطره آم .سال هستند 24تا  17

با  و قرارمي گيردعوامل محيطي و  کارآمدي خود تأثير دانش فردي، نگرش، مهارت، اين رفتارها از لحاظ نظري تحت. باشد مي

سازمان بهداشت جهاني اقدامات مشاوره اي  .تعديل کردها را اصالح و  عوامل خطر ابتال به اين بيماري توان تغيير رفتار فردي مي

اثر بخشي مداخالت هدف بررسي اين مطالعه با  .کند جوانان توصيه مي و نوجوانان و رفتاري را در جمعيتهاي آسيب پذير مانند

 .انجام شد منتقله جنسي در جوانان و نوجوانان هاي عفونتمشاوره رفتاري در پيش گيري از 

 و Elsevier، Cochrane ،Pubmedاين مطالعه مروري با جست و جو در متون منتشر شده و پايگاههاي اينترنتي  :روش کار

ISI  شد انجاممشاوره، رفتار، عفونتهاي منتقله جنسي، بيماريهاي منتقل شونده جنسي، نوجوانان وجوانان با کلمات کليدي .

 .که با بررسي آنها نتايج زير بدست آمد شدانتخاب  2114تا  2111از سال  مقاله مرتبط 21تعداد 

در قبال دريافت جلسات متعدد مشاوره اي در ميان جوانان پر خطر و نوجواناني که از نظر جنسي ها نشان داد  يافته :ها يافته

همچنين اين جلسات مشاوره اي، پذيرش توصيه هاي  .مشاهده شد ماهه 12در يک دوره   STI دموارد کاهش تعدا، فعال هستند

ضد بارداري افزايش داد و  هاي روشو تمايل مردان نوجوان را به استفاده عمومي از   STIهاي کلينيکدرماني را در زنان در 

اهدي وهيچ ش. رفتارهاي غير جنسي مخاطره آميز و بارداري را در دختران نوجواني که از نظر جنسي فعال هستند را کاهش داد

  .يافت نشد ايمشاوره مداخالت قابل توجه زيستي يا رفتاري در مورد  هاي آسيبمبني بر کشف 

اوليه انجام شدند به طور  هاي مراقبتو   STIهاي کلينيکمداخالت مشاوره رفتاري با جلسات متعدد که در  :نتيجه گيري

در مشاوره رفتاري شدند بنابراين ارائه خدمات خطر معرض در  اندر جمعيت نوجوان و جوان  STIبروزکاهش سبب موثري 

 .گردد جمعيت مذکور توصيه مي

 ، نوجوانان، جوانان(STDs) ، بيماريهاي منتقل شونده جنسي (STIs)مشاوره، رفتار، عفونتهاي منتقله جنسي :کليدي کلمات
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 تغذيه انحصاري با شير مادر در زنان نخست بارداربررسی ارتباط رضايت از زندگی زناشويی و مدت زمان 

 4، محمد تقي شاکري3، سيد امير امين يزدي*2، مريم منتخب اسعدي1مهين تفضلي

 کارشناس ارشد مامايي، مربي و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد -1

دانشگاه علوم پزشکي  يي، دانشکده پرستاري و ماماکميته تحقيقات دانشجويي دانشجوي کارشناسي ارشد مامايي  -2

 montakhabm891@mums.ac.ir، مشهد

 فوق تخصص روانشناسي باليني کودک، استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد -3

 دکتراي آمار، استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد -4

 

حداکثر استفاده از مزاياي شير مادر  .مادر کاملترين و ايده آل ترين غذا براي نوزاد در طي دوران شيرخوارگي  استشير  :مقدمه 

فاکتورهاي متعدد اجتماعي، فيزيکي، بيولوژيکي و . زماني حاصل مي شود که کودک به طور انحصاري با شير مادر تغذيه شود

علي رغم برنامه هاي  .ق زنان بر اجراي تغذيه انحصاري با شير مادر تاثيرگذارندروانشناسي پيرامون مادر بر توانايي و اشتيا

ترويجي، در کشور ما ميزان تغذيه انحصاري با شير مادر، در طي چند سال گذشته سير نزولي داشته است، از اين رو به کارگيري 

لذا مطالعه حاضر با هدف تعيين .برخوردار است راهکارهاي موفقيت در برقراري، تداوم و ترويج شيردهي، از اهميت ويژه اي 

 .و مدت زمان تغذيه انحصاري با شير مادر در زنان نخست باردار انجام شد ارتباط رضايت از زندگي زناشويي

نفر از زنان نخست باردار واجد شرايط مراجعه  111که بر روي همبستگي مي باشد -پژوهش حاضر يک مطالعه توصيفي :روش کار

 ابزار گردآوري اطالعات شامل،. به مراکز بهداشتي منتخب شهر مشهد براساس نمونه گيري چند مرحله اي انجام گرفته استکننده 

،رضايت زناشويي، زايمان و پس از زايمان  فرم ثبت گزارش روزانه تغذيه نوزاد و پرسشنامه هاي مربوط به اطالعات فردي و بارداري

هفته که داراي معيارهاي ورود به  37-41وده است که زنان نخست باردار با سن حاملگي روش کار به اين صورت ب. مي باشد

هفته  1فرم ثبت روزانه تغذيه نوزاد طي و پرسشنامه رضايت زناشويي را تکميل نموده و   پژوهش بودند، مشخصات فردي و بارداري

در مرحله بعد با اطالع زمان زايمان، پژوهشگر معيارهاي . ايندپس از زايمان در اختيار آنان قرار گرفته تا پس از زايمان تکميل نم

همچنين جهت تکميل و . حذف حين پژوهش را مدنظر قرار داده و در صورت وجود هر يک از آنها، مادر از مطالعه حذف مي شد

فرم هاي ثبت  زايمان، در هفته هاي چهارم و هشتم پس از. مراجعه در هفته هاي چهارم و هشتم پس از زايمان يادآوري مي شد

 . روزانه تغذيه نوزاد جمع آوري گشته و اطالعات مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند

هفته اول پس از  1و  4طول مدت تغذيه انحصاري با شير مادر طيو  نتايج نشان داد بين رضايت از زندگي زناشويي :يافته ها

طول مدت تغذيه  باشد، رضايت از زندگي زناشوييکه هرچه  بدين معناوجود دارد،  آماري مستقيم و معني داريرابطه  تولد

 .مي شود هفته اول پس از تولد نيز بيشتر 1انحصاري با شير مادر طي 

. از عوامل مهم تاثيرگذار بر تغذيه انحصاري با شيرمادر مي باشد طبق نتايج اين مطالعه رضايت از زندگي زناشويي :نتيجه گيري

پيشنهاد مي شود اين مسئله در برنامه ريزي هاي مربوط به بهداشت روان مادر و دوره هاي آموزشي جهت ترويج و ارتقاي لذا 

 .تغذيه انحصاري با شيرمادر مد نظر قرار گيرد

 تغذيه انحصاري با شير مادر، زنان نخست باردار  رضايت از زندگي زناشويي، :کليدي کلمات
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 19-11عامل بزرگ شخصيت، کيفيت زندگی و رضايت زناشويی در زوجين بارور و نابارور مشهد در سال مقايسه پنج 

 3، نسرين اصفهاني2، دکتر رضا دستجرد*1سپيده احمدزاده شهيديان

 Ahmadzadehss2@mums.ac.ir ،کارشناس ارشدروان شناسي باليني، دانشگاه آزاد اسالمي واحد بيرجند -1
   دکتراي تخصصي روانشناسي، دانشگاه علوم پزشکي بيرجند -2
   کارشناس پرستاري، دانشگاه علوم پزشکي مشهد -3

 

هدف پژوهش حاضر مقايسه پنج عامل بزرگ شخصيت، کيفيت زندگي و رضايت زناشويي در زوجين بارور و نابارور  :مقدمه

 کننده به مراجعه نابارور شامل زوجين آماري ن پژوهش علي و مقايسه اي است، جامعهاي .مي باشد 1321-22مشهد در سال 

به کلينيک هاي  کننده مراجعه زوجين بارور و و مرکز تخصصي درمان ناباروري نوين مرکز تحقيقاتي درماني ناباروري منتصريه

 يعامل پنج تيشخصباشند که نمونه به شيوه نمونه در دسترس انتخاب و پرسشنامه هاي  زنان به دليل ساير مشکالت مي

NEO ،ر 36 زندگي تيفيکSF   سال با انحراف  31ميانگين سني اين افراد  .روي ان ها اجرا شده است چيانر ييزناشو تيرضاو

 .باشدسال مي  21سال و کمترين آن  42بيشترين سن . سال مي باشد 12/6استاندارد 

 برون گرايي، پذيرا) نتايج تحقيق نشان داد بين زوجين بارور و نابارور مشهد در ابعاد پنج عامل بزرگ شخصيت نئو :يافته ها

اما در بعد روان رنجور خويي اختالف معناداري مشاهده . تفاوت معناداري وجود ندارد( بودن تجربه، سازگاري، مسئوليت پذيري

نتايج تحقيق نشان داد بين زوجين بارور و زوجين نابارور از لحاظ کيفيت زندگي و رضايت زناشويي  و همچنين. (≥ 1.17P. )شد

 .تفاوت معناداري وجود دارد

 پنج عامل بزگ شخصيت، رضايت زناشويي، کيفيت زندگي :کلمات کليدي
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Self-efficacy, Health Literacy and reproductive behaviors among Iranian women 

 *1نوشين پيمان

 peymann@mums.ac.ir ، دانشگاه علوم پزشکي مشهددانشيار، دانشکده بهداشت  -1

 

Introduction: To achieve further improvement in birth outcomes, women must practice 

healthy behaviors and be engaged in primary and preventive health care services throughout 

their reproductive behaviors; unwanted pregnancy remains a major public health concern, In 

Iran.  

Methods: This study was a cross-sectional survey on reproductive behaviors that investigated 

contraceptive behavior based on level of Health Literacy and self efficacy theory of 

Contraceptive users in Iran. The collected data were analyzed by SPSS software. Statistical 

methods such as descriptive analysis, spearman correlation and multiple regressions were 

employed.  

Results: Findings from structured interviews with Contraceptive users (n  =  374) indicated 

that lower health literacy predicted lower self-efficacy, which predicted feeling less well 

informed and less prepared, being more confused about the Contraceptive use and its manage 

and wanting more information about side effects. Incorporating self-efficacy & Health Literacy 

may be a useful means of prompting reproductive behaviors to ask questions that can help 

them make informed decisions about use of Contraceptive and care.  

Self-efficacy may be an important target of interventions to improve contraceptive performance 

and promote health equity related to health literacy and general numeracy skills needed for 

Contraceptive use.  

Conclusion: This study confirms that the hypothesis of improving self-efficacy and level of 

Health Literacy can be effective in reproductive behaviors and it can produce positive 

outcomes. 

Keywords: Self-efficacy, Health Literacy , reproductive ,Iranian women 
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Nutrition and oocyte quality 

Parvaneh Mirabi1*, Sedigheh Esmaeilzadeh1 

1- Infertility and Reproductive Health Research Center, Babol university of medical 

sciences, Babol, Iran, feri_mira@yahoo.com 

 

Introduction: Diet may alter oocyte development and maturation and embryonic development. 

To investigate the relationship between diet and oocyte competence and embryo quality. 

Methods: From 2008 to 2014 research articles were reviewed. 

Results: Nutrition affects not only the number of oocytes that ovulate but also their quality. 

Lack of antioxidant capacity within follicle would reduce the maturation ability of the oocyte 

to reach MII, and thereby it has no influence on latter stage since these oocytes are not used for 

insemination.  Oxidation products correlate with less viability of the granulosa cells which 

surround and nourish the egg. In studies of in vitro fertilization, poor viability of those cells 

correlates very strongly with poor egg and embryo quality and pregnancy outcome.The high-

starch diet, which is associated with high plasma insulin: glucagon ratio, has adverse effects on 

oocyte quality. There is an association between total plasma free amino acid concentration and 

oocyte cleavage. Also, several studies showed the negative association between the total fat 

intake and non-fragmented embryo rate. Unsaturated fats increase the risk of ovulatory 

infertility when consumed instead of carbohydrates or unsaturated fats commonly found in non 

hydrogenated vegetable oils. 

Conclusion: Nutrition is one of the main factors affecting developmental competence of 

oocytes and embryos 

 Keywords: Nutrition, Oocyte quality, Fat, Starch, Antioxidant 
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 سالمت باروري مجردين در سايه سکوت فرهنگی اجتماعی

 *2، فاطمه محمدي1شهناز کهن

 مرکز تحقيقات مراقبتهاي پرستاري و مامايي،  دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان استايار، -1

، مامايي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهاندانشکده پرستاري و  دانشجوي دکتري بهداشت باروري، -2
mohamady_kh@yahoo.com 

 

علي رغم روند رو به رشد جمعيت زنان مجرد در سالهاي اخير، شواهد بيانگر آن است که نيازهاي سالمت باروري آنها  :مقدمه

خدمات موجود و راههاي  بسياري از اين زنان از منابع دانش، مشکالت مرتبط با سالمت باروري،. مورد غفلت واقع شده است

مطالعه حاضر به تبيين تجارب دسترسي . حفظ و ارتقا سالمت خود انجام  نمي دهنداستفاده از آن مطلع نبوده و اقدامي براي 

 .زنان مجرد به خدمات سالمت باروريمي پردازد

مصاحبه نيمه ساختار يافته  23 بوده و هدفمند به صورتنمونه گيري  .گرفته استصورت اين مطالعه به روش کيفي  :روش کار

 . انجام شدمرسوم ي تحليل محتوا تحليل داده ها با استفاده از رويکرد. انجام شدپزشک  2ماما و  7زن مجرد،  16با 

تابو بودن مسائل "، "کاريفرهنگ شرم و پنهان"منجر به ظهورسه طبقه اصليتحليل توصيف مشارکت کنندگان  :يافته ها

 .گرديد "در سالمت باروري کليشه هاي فکري جامعه"، "باروريمرتبط با سالمت 

 لذا نياز به. اجتماعي قرار گرفته است -طبقات نشان دادند که سالمت باروري مجردين درسايه سکوت فرهنگي :نتيجه گيري

اطالعات و خدمات موجود براي بهبود دسترسي اين گروه از زنان به  طراحي و اجراي اقدامات موثري در سطوح مختلف اجتماع

 .ضروري به نظر مي رسد

 زنان مجرد، سالمت باروري، سالمت زنان :کليدي کلمات
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جنين و سالمت روان زنان باردار مراجعه کننده به بيمارستان ام  -بررسی تاثيرآموزش به همسران بر دلبستگی مادر

 9811در سال ( س)البنين 

 *1کبري اميري جامي

 amirijk1@mums.ac.ir ، کارشناس مامايي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد -1

 

سالمت کودک تاثير بسيار  جنين و متعاقب آن بر رشد بر طي دوران بارداري سالمت روان مادرجنين و -دلبستگي مادر :مقدمه

مطالعه حاضر با هدف تعيين  دارد،گفتگوي صميمانه با جنين  برقراري ارتباط و درنقش مهمي  که همسر از آنجا .مهمي دارد

 .سالمت روان زنان باردارانجام گرفت جنين و -دلبستگي مادر آموزش به همسران بر تاثير

شکم اول مراجعه  زن باردار 121که جهت انجام مداخله، گروهه مي باشد پژوهش حاضراز نوع کارآزمايي باليني دو: روش کار

 32 تا 21هاي  هفته شهر مشهد در (س) بخش زايمان ايمن بيمارستان ام البنين به کالس هاي آمادگي براي زايمانکننده 

سالمت روان در  زمينه بهداشت و در فقط همسران گروه مورد، .تقسيم شدند شاهد گروه آزمون و تصادفي به دو حاملگي به طور

بحث  روش هاي آموزشي سخنراني، استفاده از دقيقه اي با 21جلسه 1مداخله آموزشي طي .دوران بارداري آموزش ديدند

 در ابتداي مطالعه و سالمت روان، جنين و -پرسشنامه هاي دلبستگي مادر .گرديد پمفلت آموزشي اجرا گروهي، پرسش و پاسخ و

توصيفي و تحليلي  آمار ،SPSS v. 16افزار   از نرم ها تحليل يافته براي تجزيه و .تکميل گرديد آموزش، هفته از 4 پس از گذشت

 .استفاده شد

گروه  دو مداخله در قبل از( =121/1P) سالمت روان مادران و( =774/1P) جنين -ميانگين نمره دلبستگي مادر :يافته ها

و  =P 111/1به ترتيب ) مداخله تفاوت آماري معني داري نشان داد از تفاوت آماري معني داري نداشت ولي بعد آزمون و شاهد

137/1 P= .) 

نمرات دلبستگي  داري در به افزايش معني همسران منجر مداخله آموزشي در نشان داد ژوهش حاضر يافته هاي پ :نتيجه گيري

 به آن از استفاده اين روش، بودن غيرتهاجمي و ارزان آسان، به توجه با .مادران گروه مورد شد سالمت روان در جنين و -مادر

 .مي شود توصيه نخست باردار زنان مورد در خصوص

 سالمت روان دوران بارداري جنين، -دلبستگي مادر آموزش به همسران، :کليدي کلمات
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به بخش زنان بيمارستان هاي استان خراسان بررسی ارتباط هيسترکتومی با افسردگی در خانم هاي مراجعه کننده 

 رضوي

 * 1منا لرکي

 larkim901@mums.ac.ir، دانشگاه علوم پزشکي مشهد -1

 

در برخي از مطالعات افسردگي به عنوان . هيسترکتومي از رايج ترين شيوه هاي جراحي در زنان سنين باروري مي باشد :مقدمه

از اين .  شايع ترين عارضه رواني هيسترکتومي ذکر شده است و در برخي مطالعات تاثير مثبت هيسترکتومي گزارش شده است

به بخش زنان بيمارستان هاي يسترکتومي با افسردگي در خانم هاي مراجعه کننده رو مطالعه حاضر با هدف بررسي ارتباط ه

 .انجام شد استان خراسان رضوي

نفر از زناني که به داليل  73پژوهش حاضر به شيوه مقطعي و نمونه گيري خوشه اي براساس مطالعه پايلوت روي  :روش کار

ر گرداوري اطالعات پرسشنامه اطالعات فردي و افسردگي بک بود که ابزا. خوش خيم تحت عمل جراحي قرار گرفتند انجام شد

جهت تجزيه و تحليل داده ها از . واحدهاي پژوهش پرسشنامه افسردگي بک را قبل و سه ماه بعد از هيسترکتومي تکميل نمودند

 .شدو آزمون هاي آماري توصيفي و استنباطي تي زوجي و همبستگي استفاده  12نسخه  SPSSنرم افزار 

نتايج آزمون تي زوجي در مقايسه نمره افسردگي قبل و سه ماه پس از عمل نشان داد که هيچگونه اختالف آماري  :يافته ها

تحصيالت  و( =P/. 23)سن همچنين بين (. =137/1P)معني داري بين نمرات افسردگي قبل و سه ماه پس از عمل وجود ندارد 

 (1/1 P=) با ميزان افسردگي بعد از عمل ارتباط آماري معني دار وجود نداشت. 

پيشنهاد مي شود به منظور . در نمره افسردگي زنان در مرحله قبل و بعد اختالف آماري معناداري وجود نداشت :نتيجه گيري

 . قابليت تعميم پذيري بيشتر مطالعه اي در سطح وسيع تر انجام گردد

 ومي، افسردگي، بهداشت زنان هيسترکت :کلمات کليدي
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 نوزاد در زنان نخست باردار-بررسی ارتباط دلبستگی قبل از تولد و رفتارهاي دلبستگی مادر 

 4، محمد تقي شاکري3، سيد امير امين يزدي*2، مريم منتخب اسعدي1مهين تفضلي

 پزشکي مشهدکارشناس ارشد مامايي، مربي و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم  -1

 montakhabm891@mums.ac.ir، دانشجوي کارشناسي ارشد مامايي دانشگاه علوم پزشکي مشهد -2

 فوق تخصص روانشناسي باليني کودک، استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد -3

 دکتراي آمار، استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد -4
 

سالمت رواني .دوره هاي زندگي هر فرد محسوب ميشود  ترين حساس تکامل از و رشد جهت از شيرخوارگي دوران :مقدمه

-هر چند اکثر مطالعات نشان مي دهند که دلبستگي مادر. شيرخوار نيز به موازات سالمت جسماني وي حائز اهميت مي باشد

لذا مطالعه . متناقضي در اين زمينه وجود داردنوزاد دارد با اين حال مطالعات -جنين ارتباط مثبتي با رفتارهاي دلبستگي مادر

 نوزاد در زنان نخست باردار انجام شد-جنين و رفتارهاي دلبستگي مادر -بررسي ارتباط دلبستگي مادر  حاضر با هدف

نفر از زنان نخست باردار واجد شرايط  111که بر روي همبستگي مي باشد -پژوهش حاضر يک مطالعه توصيفي :مواد و روش ها

ابزار گردآوري . با روش نمونه گيري چند مرحله اي انجام گرفته است مراجعه کننده به مراکز بهداشتي منتخب شهر مشهد

 -پرسشنامه مشاهده رفتارهاي دلبستگي مادر، پرسشنامه افسردگي ادينبرگ جنين کرانلي،-اطالعات پرسشنامه، دلبستگي مادر

هفته  37-41زنان نخست باردار با سن حاملگي .بارداري، زايمان و نوزاد مي باشد پرسشنامه هاي اطالعات فردي ونوزاد اوانت، 

 و جنين کرانلي  و مشخصات فردي و بارداري را تکميل نموده -،داراي معيارهاي ورود به پژوهش،پرسشنامه هاي دلبستگي مادر

يمان و در نظر گرفتن معيار هاي حذف حين با اطالع زمان زا.از آنان درخواست مي شد تا زمان زايمان خود را اطالع دهند

در اين زمان با مراجعه به مراکز . پژوهش به مادران جهت مراجعه در هفته هاي چهارم و هشتم پس از زايمان يادآوري مي شد

وي از وي خواسته مي شد تا در مکاني خلوت، آرام ر بهداشتي مربوطه، پس از تکميل پرسشنامه افسردگي ادينبرگ توسط مادر،

دقيقه پژوهشگر رفتارهاي مادر نسبت به نوزاد را مشاهده و ثبت و  17در مدت زماني  .صندلي نشسته و به نوزادش شير دهد

  .سپس مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت

 از تولد پس 1و  4نوزاد در هفته  -رفتارهاي احساسي و مجاورتي مادر و جنين-دلبستگي مادربين نتايج نشان داد  :يافته ها

رفتارهاي احساسي و  بيشتر باشد جنين-دلبستگي مادرکه هرچه  بدين معناوجود دارد،  آماري مستقيم و معني داريرابطه 

پس از  1و 4نوزاد در هفته  -رفتارهاي مراقبتي مادرو  جنين-دلبستگي مادربين اما  مي شود نوزاد نيز بيشتر -مجاورتي مادر

 .وجود نداردي رابطه آماري معني دار تولد

لذا از . نوزاد مي باشد -جنين از عوامل مهم تاثيرگذار بر دلبستگي مادر-طبق نتايج اين پژوهش، دلبستگي مادر :نتيجه گيري 

 .نوزاد در طول مراقبت هاي بارداري بهره جست -يافته هاي اين پژوهش مي توان براي تقويت رفتارهاي دلبستگي مادر

  نوزاد، زنان نخست باردار-رفتارهاي دلبستگي مادر جنين، -دلبستگي مادر :کليدي کلمات
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 9818بررسی ارتباط کيفيت زندگی کاري و شادمانی ماماها در شهر مشهد در سال 

 *2شهال نوراني سعدالدين، 1زهرا هادي زاده طالساز

 مامايي مشهد دانشکده پرستاري و، دانشگاه علوم پزشکي مشهد ،مامايي ارشد  کارشناسي  دانشجوي -1

دانشکده پرستاري و مامايي مشهد، ، ددانشگاه علوم پزشکي مشه ،عضو هيئت علمي گروه مامايي -2
nouranish@mums.ac.ir 

 

 آن در فعاليت که است کاري هاي محيط آوردن وجود سازماني به -صنعتي روانشناسي و کار اصلي روانشناسي هدف : مقدمه

 با .را داشته باشد دافعه کمترين و جاذبه باالترين که طريقي به باشد، مثبت هيجانات و لذت احساس با کارکنان توأم براي

هدف از اين مطالعه تعيين ارتباط کيفيت  هستند بهداشتي خدمات دهنده ارايه تيم مهم اعضاي از ماماها اينکه توجه به

 .باشد ماماها ميزندگي کاري و شادماني 

هاي بيمارستانهاي  ماماي شاغل در زايشگاه 115 .انجام شد 1323همبستگي، که در سال -پژوهش حاضر توصيفي :کار روش

 گيري  نمونه صورتبه  درماني -هاي بهداشتي ماماي مراکز و پايگاه 123آموزشي دانشگاه علوم پزشکي به روش سرشماري و 

 سکونت ،حداقل تحصيالت کارداني شرکت، جهت رضايت :ورود معيارهاي .شدند مطالعه وارد (آسان و اي طبقه) اي دومرحله

کيفيت زندگي  هاي اطالعات دموگرافيک، پرسشنامه ،ها ابزار گردآوري داده .بودند کار سابقه سال يک حداقل مشهد، در

 .با آمار توصيفي و استنباطي انجام شد SPSS 19تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از  .باشد والتون و شادماني آکسفورد مي

 ،>111/1P) نشان داد بين شادماني و کيفيت زندگي کاري ماماها ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد :ها يافته

233/1=rpearson.) 176بين  .شادماني سطح متوسط داشتند %(7/76) نفر 131کيفيت زندگي کاري متوسط و %(1/65) نفر

فقط با تاهل ارتباط  ،(P>17/1) شيفت غالب، ارتباط معناداري وجود نداشت استخدام، سابقه کار، سن، تحصيالت،شادماني و 

 تاهل، کار، سابقه سن، تحصيالت،بين کيفيت زندگي کاري و  (.>111/1P) افراد متاهل شادماني بيشتري داشتند .داشت

 (.P>17/1) غالب ارتباط معنادار ديده نشد شيفت استخدام،

با توجه به اينکه  .جهت بوده حاضر مبني بر ارتباط کيفيت زندگي با شادماني با ساير مطالعات هم  نتايج مطالعه :گيري نتيجه

هاي الزم جهت بهبود شرايط  استراتژي شود با آموزش مديران، شادماني و کيفيت زندگي کاري ارتباط داشتند، پيشنهاد مي

 .زش شادماني به ماماها شادي و عملکردهاي آنان را افزايش دادو با مشاوره و آمو کاري انجام شود

 ماما شادماني، کيفيت زندگي کاري، :کليدي کلمات

  

mailto:nouranish@mums.ac.ir


 ، دااگشنه علوم زپشکي مشهد7121آبان ماه  91-92، باروري همايش کشوري آموزش و مشاوره رد سالمت  



 

1340-ECRH 

 9818بررسی ارتباط استرس شغلی و کيفيت زندگی کاري ماماها در مشهد در سال

 *2زهرا هادي زاده طالساز ،1شهال نوراني سعدالدين

 دانشگاه علوم پزشکي مشهد. ماماييعضو هيئت علمي گروه  -1

 hadizadehz901@mums.ac.ir، دانشگاه علوم پزشکي مشهد. مامايي ارشد کارشناسي دانشجوي -2

 

 و درونى انگيزش و ورى بهره شده، سازمانشان و کار به نسبت کارکنان هاى مثبت نگرش باعث کارى زندگى کيفيت :مقدمه

شود، وضعيت محيطي سازمان در  مينسبت به کار  نفيهاى م باعث نگرش استرس شغلي. دهد مى ارتقاء را سازمانى اثربخشى

 .توان سالمت جسمانى و روانى نيروى کار را تامين کرد با بهبود کيفيت زندگى کارى مي. باشد استرس شغلي کارکنان موثر مي

 .کيفيت زندگي کاري و استرس شغلي ماماها انجام شد  رابطهلذا مطالعه حاضر با هدف تعيين 

داراي  ،1323ماماهاي شاغل در زايشگاه در سال  از نفر 115 که برمقطعى  نوع از همبستگى -توصيفى پژوهش اين :روش کار

پرسشنامه هاي ابزارهاي جمع آوري اطالعات شامل  .معيارهاي ورود به مطالعه بودند با نمونه گيري سرشماري صورت گرفت

و مقياس ( (12_121) و باال( 75_11) ، متوسط(24_76نمرات) سه سطح پايين شامل) کارى والتون زندگى دموگرافيک، کيفيت

 نرمافزار توسط اطالعات .باشد مي ((IV) 6/5-11و 7-6/2 (II) ،7/5-1/7 (III )، (I)1-7/2)  درجه 4با  (VAS) ديداري استرس

SPSS 19گرديد تحليل و تجزيه استنباطى و توصيفى آمار ، با. 

 111بيشترين تحصيالت کارشناسي  .بودند %(4/44)اکثرأ استخدام رسمي و  11/36±52/2 ماماها ميانگين سني :يافته ها

 استرس درجه %(5/3) نفر 4 .کاري متوسط قرار داشتند  زندگي  در گروه کيفيت%( 7/11) نفر 22 ماماها، اکثريت .بود %(4/24)

(IV)، 31 درجه  %(22) نفر(III)، 44 درجه%( 1/41) نفر (II)، 21 درجه%( 2/26) نفر (I )همبستگي پيرسون نشان داد  .داشتند

 (.=123/1P= ،221/1-r) بين استرس شغلي و کيفيت زندگي کاري ارتباط منفي و معنادار وجود دارد

 آرامسازي، ايفاي نقش براي ماماها مي توانند استرس شغلي انهامديريت استرس،  مديران با برگزاري کالس هاي :نتيجه گيري

 .را افزايش دهند بدين طريق کيفيت زندگي کاري آنها را کاهش و

 استرس شغلي، کيفيت زندگي کاري، ماما :کلمات کليدي
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 اختالالت کروموزومی جنين غربالگريانتخاب آگاهانه زنان باردار پيرامون 

 3، دکتر مرضيه لطفعلي زاده2، زکيه رياضي1معصومه کردي

 کارشناس ارشد مامايي، عضو هيئت علمي، گروه آموزش مامايي، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد -1

 دانشگاه علوم پزشکي مشهد دانشکده پرستاري و مامايي دانشجوييکميته تحقيقات دانشجوي کارشناسي ارشد مامايي،  -2

 دانشيار، متخصص زنان و زايمان، دانشگاه علوم پزشکي مشهد -3

 

هدف از . غربالگري اختالالت کروموزومي جنين، يک سنجش ضروري از مراقبت هاي قبل از تولد محسوب مي شود :مقدمه

هر انتخابي . گيري است برنامه هاي غربالگري، توانمندسازي افراد براي ساختن انتخابي آگاهانه و کاهش ترديد و ابهام در تصميم

هدف . د منعکس کننده رفتار واقعي آنها نباشد، بيانگر انتخاب ناآگاهانه خواهد بودکه به دليل آگاهي ناکافي باشد و يا نگرش افرا

از اين مطالعه بررسي مقاالت انجام شده در ارتباط با تصميم گيري و انتخاب آگاهانه جهت انجام آزمايشات غربالگري اختالالت 

 .کروموزومي جنين مي باشد

 Iranmedex ,SID, از طريق بانک هاي اطالعاتي 2114ا سال ت 2111جستجوي الکترونيکي از سال  :روش کار

,Sciencedirect ,PubMed ,Google Scholar, Google  Proquest ،با استفاده از واژه هاي کليدي تصميم، انتخاب آگاهانه ،

 ,Decision, Informed Choice :انگليسيآزمايشات غربالگري دوران بارداري و اختالالت کروموزومي جنين و کليد واژه هاي 

Prenatal Screening Tests, Fetal Chromosomal Disorder  مقاالت توصيفي، همبستگي و کارآزمايي باليني انجام شدو. 

مورد کارآزمايي  14مورد همبستگي و  3مورد مقاله توصيفي،  76مقاله بدست آمده شامل  53در پايان جستجو، از  :يافته ها

زمينه سنجش آگاهي، نگرش، انجام آزمايشات غربالگري، تصميم گيري، انتخاب آگاهانه و تاثير آموزش  مقاله که در 27باليني، 

بيشتر اطالعات بدست آمده از کمبود آگاهي و پايين بودن ميزان انتخاب . در اين زمينه بود، مورد بررسي نهايي قرار گرفتند

 .ت کروموزومي جنين حمايت مي کننداختالال غربالگريآگاهانه زنان باردار در زمينه برنامه 

 کارکنان واحد سالمت بايد مطمئن شوند که تمامي زنان باردار اطالعات قابل درک و مناسبي را درباره آزمايشات :نتيجه گيري

اين اطالعات بايد متناسب با سطح يادگيري مادران باردار باشد تا . دريافت مي کنند اختالالت کروموزومي جنينغربالگري 

 .  آگاهي آنان را قبل از انجام آزمايشات باال ببرد و اين اجازه را به آنها بدهد تا تصميم گيري و انتخابي آگاهانه داشته باشند

 الت کروموزومي جنينانتخاب آگاهانه، غربالگري دوران بارداري، اختال: کليدي کلمات
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 هاي مشاوره پيش از ازدواج در زمينه ارتباط رفتاري با يکديگرکننده در کالسبررسی ميزان آگاهی زوجين شرکت

 2، سميرا ابراهيم زاده ذگمي1راضيه رحمتي

دانشگاه علوم  دانشکده پرستاري و مامايي، کميته تحقيقات دانشجويي دانشجوي کارشناسي ارشد مشاوره در مامايي،  -1

 ، مشهد، ايرانپزشکي مشهد

 دکتراي بهداشت باروري و عضو هيات علمي دانشکده پرستاري و مامايي مشهد، مشهد، ايراندانشجوي  -2

 

ازدواج  به همين منظور مشاوره پيش از. باشدازدواج و تشکيل خانواده يکي از مهمترين رخدادهاي زندگي هر فرد مي :مقدمه

 دارد فردي به منحصر ارتباطي سيستم از طرفي خانواده،. ريزي دقيقي صورت گيردبايست برنامهمورد توجه بوده و براي آن مي

مطالعه حاضر با هدف تعيين ميزان آگاهي . آيدمي بوجود اعضا که توسط است روابطي يشبکه حاصل آن، اصلي که  ارزش

 .مشاوره پيش از ازدواج در زمينه ارتباط رفتاري با يکديگر انجام شدهاي کننده در کالسزوجين شرکت

 مرکز کننده به مراجعه ازدواج داوطلب زوج 111روي بر که باشد مي مقطعي و توصيفي مطالعه يک حاضر پژوهش: روش کار

فرم  دو بود که شامل ساخته پژوهشگر پرسشنامه هاه داد گردآوري ابزار. شد انجام (1323) دانش آموز مشهد درماني بهداشتي

جهت بررسي نتايج از آمار . ال نحوه ارتباط بودؤس 15شامل  2و فرم شماره  دموگرافيک اطالعات شامل 1 شماره فرم .بود

 ..انجام گرديد SPSS 11.5و کاي دو با استفاده از نرم افزار  t-testتوصيفي و آزمون 

متوسط و % 77.6نحوه ارتباط در آقايان . سال بود 23.76±7.33خانم ها و  25.534±4.616ميانگين سني آقايان : يافته ها

داري در دو گروه خوب گزارش شد که از نظر آماري اختالف معني% 42.2متوسط و در % 75.1خوب بود و در خانم ها در % 44.4

 (.P=0.50) ديده نشد

-رسيد گرچه از نظر آماري معنيها بهتر به نظر ميه خانمدر اين پژوهش با وجود آنکه نحوه ارتباط آقايان نسبت ب: گيرينتيجه

هاي مشاوره پيش از شود جهت ارتقاي سطح سالمت زوجين جوان، نحوه برقراري ارتباط رفتاري در کالستوصيه مي. دار نشد

 .ازدواج درنظر گرفته شود

 مشاوره پيش از ازدواج، ارتباط، زوجين: کلمات کليدي
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مقايسه روش آموزش شير دهی از طريق فيلم و آموزش شفاهی بر رضايتمندي مادران بعد از زايمان در بخش زنان 

 9818مشهد( عج)مامايی بيمارستان قائم 

   3زهره ظهوريان صدر ،2فرزانه ممدوحي ،*1زهرا خادم

 khademz32mums.ac.ir ، بخش سي سي يو اورژانس،(عج)بيمارستان قائم  دانشگاه علوم پزشکي مشهد، -1

 ، بخش زنان مامايي(عج)بيمارستان قائم  دانشگاه علوم پزشکي مشهد، -2

 ، خدمات پرستاري(عج)بيمارستان قائم  دانشگاه علوم پزشکي مشهد، -3

 

اين مير نوزادان و رشد و تکامل بهتر کودکان مي باشد  يکي از راههاي اساسي جهت کاهش مرگ و تغديه با شير مادر :مقدمه

 رضايتمندي مادران بعد از زايمان،بر ميزان  از طريق فيلم و آموزش شفاهيمطالعه با هدف مقايسه اثر دو روش آموزش شيردهي 

 .انجام شد

دو گروه کنترل و آزمون قرار  نفر از مادران شيرده به صورت تصادفي در 121در اين مطالعه نيمه تجربي تعداد  :روش کار

آموزش ها را بصورت چهره به چهره و ارائه پمفلت و گروه دوم از طريق تلويزيون بصورت پاورپوينت   گروه اول فقط. گرفتند

 از استفاده جمع آوري داده ها از طريق مشاهده و مصاحبه و پرسشنامه انجام شد و جهت آناليز داده ها با. دريافت نمودند

 .گرفت انجام SPSS 15 افزار نرم و کاي جذورم و مستقل تي آزمون نظير استنباطي و توصيفي آماري روشهاي

ميانگين نمره مادران شيرده در گروه آموزش از طريق نمايش فيلم بطور معني داري بيشتر از گروه آموزش چهره به  :هايافته

 (. P<0.001)چهره بود 

آموزش نحوه شيردهي از طريق مشاهده فيلم با توجه به درد بعد از زايمان به نسبت گروه آموزش چهره به چهره با  :گيرينتيجه

از  مادران بعد رضايتمندي افزايش در را اي رسانه چند آموزش کاربرد مطالعه اين نتايج .افزايش يادگيري بااليي برخوردار است

 بعد از زايمان روتين شفاهي آموزش جانشين عنوان به فيلم از استفاده با آموزش روش از ميشود توصيه. کند مي تأييد زايمان

 .شود استفاده

 آموزش چهره به چهره آموزش با فيلم، آموزش، شيردهي، :کليدي کلمات
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Robertsonian translocation  between chromosomes no.21/14 in relation to the history of 

spontaneous abortion in a family 
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1- PhD, Department of Medical Genetics, School of Medicine, Mashhad University of 

Medical Sciences, Mashhad, Iran 

 

Approximately 205 million pregnancies occur each year in the worldwide. On the other hand, 

Spontaneous abortion has been reported in 15% to 20% of all diagnosed pregnancies. There are 

various causes for habitual abortions including: anatomical conditions, endocrine disorders, 

thrombophilia, immune factors, antiphospholipid syndrome, infection and chromosomal 

disorders. The most common cause of spontaneous abortion is chromosomal abnormalities of 

the embryo. More than 80% of them occur within the first three months of pregnancy. The 

incidence of balanced chromosomal rearrangements is about 4-6 % in general population. On 

the other hand the frequency of translocation carriers in couples with RSA is 20 fold higher 

compared with general population. Robertsonian translocation carriers specially 21 to 14 are 

the most common balanced rearrangement among the carrier couples with the history of 

spontaneous abortion. 

Case: In this study, cytogenetic investigation was performed for 10 members of related family 

(first cousin marriage) with the history of recurrent miscarriage. Cytogenetic evaluation on the 

basis G-banding technique at high resolution was performed in 3 couples and their related 

family with the history of idiopathic recurrent spontaneous abortions in order to postulate any 

balanced chromosomal rearrangement.  

Conclusion:  6 members of them appeared with robertsonian balanced translocation between 

chromosome No.21 to No 14 with the karyotpe of 45,XX,t( 14,21) and 45,XY,t( 14,21), which 

this results are in agreement with several similar works which claimed that the risk of 

spontaneous abortion in couples with balanced chromosomal rearrangements is higher compare 

with  general population. Considering to result of present study, it seems cytogenetic analysis 

of couples with the history of recurrent abortions should be suggested compulsory to estimate 

the probable presence of any chromosomal rearrangement. This offer will be valuable 

information for genetic consulting.  

Keywords: Spontaneous abortion, balanced chromosomal rearrangement, robertsonian 

translocation, chromosomal abnormality 
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 مراکز بهداشتی درمانی مشهددر مراقبتهاي قبل از بارداريحين ارائه   درکيفيت تعامل بين فردي  بررسی 

 3فرزانه جعفرنژاد، 2ناهيد جهاني، *1سردشتفاطمه غفاري  

 ghaffarif891@gmail.comد، ارشناسي ارشد مامايي، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي مشهک -1

 مربي، گروه مامايي، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد  -2

 

رنده و نحوه تعامل بين فردي بين ارائه دهنده و گي مامايي مي باشدبه عنوان طب پيشگيري در  قبل از بارداريمشاوره  :مقدمه

 مطالعهدر  از اين رو. مي باشدسيستم هاي مراقبت هاي بهداشتي  مهمترين عامل موثر بر سطح رضايت مشتريان درمراقبت 

 . انجام شد در مراکز بهداشتي درماني مشهد مراقبتهاي قبل از بارداريبه منظور تعيين کيفيت ارتباطات بين فردي حاضر 

مرکز بهداشتي درماني  22در  قبل از بارداريبر روي ارائه دهندگان مراقبت هاي  1321در سال اين مطالعه توصيفي  :راک روش

با استفاده از پرسشنامه و چک ليست محقق ساخته  الزم در اين پژوهش اطالعات .(مشتريان 361ماما و 36) انجام شدمشهد 

 . قرار گرفت مورد تجزيه و تحليل 16نسخه   SPSSنرم افزار توسط   داده ها نيز. مع آوري شدج

خدمت واحدهاي پژوهش  سنوات کل ميانگينو  بود 22/35±25/6 بهداشتي هاي مراقبت دهندگان ارائهسن متوسط  :يافته ها

در زمينه درصد از ارائه دهندگان مراقبت هاي بهداشتي  51.1که  نتايج نشان داد .بود 13.64±5.26بخش بهداشت و درمان  در

 (44تا  1نمرات از ) 22.56± 12/7ميانگين نمره ارتباط بين فردي ساير نتايج نشان داد. بودند آموزش ديده  مهارتهاي ارتباطي

گوش دادن بخش ، 74.15±21.14مهارتهاي غيرکالمي  بخش ،61.17±11.35مهارت کالمي  نمره درصدميانگين  .بود

 . بود 31.22±26.41حريم خصوصي بخش حفظ و 12.15±51.75

در زمينه مراقبتهاي قبل از بارداري توجه بيشتري به بخش آموزش پرسنل، با توجه به نتايج، توصيه مي شود که  :نتيجه گيري

  .ارتقاي کيفيت مهارتهاي مشاوره اي و برقراري جلسات آموزشي در قالب کارورزي شود

 ارائه دهنده مراقبت، پيش از بارداريبين فردي، مراقبت  ارتباط: کلمات کليدي
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 رفتارهاي بهداشتی زنان جوياي بارداري برنامه ريزي شده

 *2، ناهيد جهاني1فاطمه غفاري

 کارشناس ارشد مامايي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، دانشکده پرستاري مامايي مشهد -1

 Jahaninsh@mums.ac.irعضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد، دانشکده پرستاري مامايي مشهد،  -2

 

عدم آگاهي همچنين . است مردان از آسيب پذيرتر مختلف داليل به زنان جامعه که سالمت دهد مي نشان پژوهشها :مقدمه

در اين راستا . مادران از جنبه هاي مختلف باروري از عواملي است که مي تواند زندگي مادر و کودک را با خطر مواجه سازد

 .وسيله اي جهت ارتقاي سطح آگاهي زنان متمايل به بارداري محسوب مي گرددمراقبت قبل از بارداري، 

مرکز بهداشتي درماني منتخب شهر مشهد   22وري مراجعه کننده به زن سنين بار 371در اين مطالعه توصيفي: روش کار

 -مشتمل بر پرسشنامه مشخصات فرديمطالعه ابزار . به روش چند مرحله اي براي شرکت در پژوهش انتخاب گرديدند 21سال

 . مامايي بود که به شکل مصاحبه با واحدهاي پژوهش تکميل گرديد

( درصد 44)، باالترين ميزان تحصيالت آنها متوسطه 23/26±22/7ين سن واحدهاي پژوهش نتايج نشان داد که ميانگ: يافته ها

درصد آنها از هيچ روش پيشگيري  3/12نتايج در زمينه رفتارهاي بهداشتي نشان داد . درصد آنها خانه دار بودند 2/21بود و 

درصد آنها نيز سابقه  2/6درصد آنها اطالعاتي در زمينه مراقبتهاي قبل از بارداري کسب نموده بودند و  6/73. استفاده نمي کردند

 . درصد زنان داراي سابقه بارداري، سابقه دريافت مراقبتهاي بارداري را  گزارش نمودند 5/21. دريافت اين مراقبتها را ذکر کردند

که ارتقاي سطح سالمت افراد را در پي دارد، مستلزم ارتقاي سطح آگاهي افراد مي  رفتارهاي بهداشتي صحيح: نتيجه گيري

تغيير رفتارهاي زيان بخش افراد، گروهها و جمعيت ها به رفتارهاي سودبخشي است  عاملآموزش بهداشت در اين ميان . باشد

 . که بر سالمت کنوني و آتي آنان تاثير مي گذارد

 رفتارهاي بهداشتي، زنان، بارداري برنامه ريزي شده : کلمات کليدي
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 دريافتی و درشت مغذي هاي موجود در شير مادران با نوزادان چاق و نرمالبررسی سطح درشت مغذي هاي 

 3رحيم وکيلي ،2محمد صفريان ،1عادله خدابخشي فرد

 عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي جيرفت -1

 عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد -2

 عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد -3

 

در نوزادان نيز بررسي علل چاقي بمنظور پيشگيري از آن . بسياري در سنين مختلف مي شودچاقي موجب عوارض  :مقدمه

علت اين . با توجه به اين که در اين سنين نوزادان اکثرا از شير مادر بدون غذاي کمکي استفاده مي کنند. اهميت خاصي دارد

در مطالعه حاضر وضعيت تغذيه اي مادران و .ر ارتباط استافزايش وزن در دوران نوزادي احتماال به تغذيه آن ها با شير مادر د

 .ميزان درشت مغذي هاي شير مادران با نوزادان چاق و نرمال بررسي شده است

ماه  7تا  2نمونه در دو گروه مادران داراي نوزادان چاق و مادران داراي نوزادان با وزن نرمال با رنج سني  11تعداد :روش کار 

دريافت غذايي مادران با استفاده از پرسشنامه . اطالعات آنتروپومتريک مادران و نوزادان اندازه گيري شد .وارد مطالعه شدند

. نمونه شير مادران به منظور اندازه گيري سطح درشت مغذي هاي موجود در شير گرفته شد همچنين .بسامد غذايي ثبت شد

 .من ويتني، پيرسون و اسپيرمن استفاده شد مستقل،آزمون هاي آماري تي  براي تجزيه و تحليل داده ها از

ميانگين (.  P>1.17) ميانگين پروتئين،چربي،قند،انرژي موجود در شير مادر در دو گروه تفاوت معني داري نشان نداد :نتايج

کربوهيدرات و انرژي چربي و  ميانگين دريافت پروتئين، .(P=1.111) در مادراني که نوزادان چاق داشتند بيشتر بود حجم شير

هيچ ارتباطي بين درشت مغذي هاي دريافتي با درشت مغذي  .(p>1.17) دريافتي مادران در دو گروه تفاوت معني داري نداشت

 .هاي موجود در شير مشاهده نشد

شير مادر  چاقي نوزادان احتماال هيچارتباطي با ميزان درشت مغذي هاي دريافتي و درشت مغذي هاي موجود در :نتيجه گيري

 .اما ميزان حجم شير مادران بروزن نوزادان تاثيرگذار است. ندارد

 شير مادر چاقي، نوزادان، :کلمات کليدي

 

 

  



 ، دااگشنه علوم زپشکي مشهد7121آبان ماه  91-92، باروري همايش کشوري آموزش و مشاوره رد سالمت  



 

1354-ECRH 

 ي مادران جزء فراموش شده برنامه هاي آموزش و مشاوره شيردهیتغذيه

  4، دکتر پروين ميرميران3استکي ، دکتر ترانه2نضال آژ ،*1صديقه مقسمي

مربي، ، تهران بهشتي، شهيد پزشکي علوم دانشگاه مامايي، و پرستاري دانشکده باروري، بهداشت تخصصي دکتري دانشجوي .1

 ،عضو هيات علمي گروه مامايي، مرکز تحقيقات بهداشت باروري و مشاوره در مامايي، دانشگاه علوم پزشکي گلستان، ايران
Moghasemi.s@gmail.com 

 باروري، بهداشت تخصصي دکتري دانشجويدانشگاه علوم پزشکي قزوين، ايران، مربي، عضو هيات علمي گروه مامايي،  .2

 تهران بهشتي، شهيد پزشکي علوم دانشگاه مامايي، و پرستاري دانشکده

  ايران بهشتي،تهران، شهيد پزشکي علوم دانشگاه مامايي، و پرستاري استاديار دانشکده .3

 شهيد پزشکي علوم متابوليسم، دانشگاه و ريز درون غدد عضو هيات علمي گروه تغذيه و صنايع غذايي، پژوهشکده دانشيار،  .4

 ايران  تهران، بهشتي،

 

اي زنان باردار يا شيرده و کودکان بويژه کودکان زير دو سال دو گروه جمعيتي آسيب پذير نسبت به کمبودهاي تغذيه: مقدمه 

 برنامه ها و سياستهاي موجود در و بررسي در ايران شيرده مادران اي از مطالعه حاضر مروري بر وضعيت تغذيههدف . هستند

 .آنان و ارائه راهکارهايي در اين راستاست حمايت از تغذيه مناسبراستاي 

کليه مقاالت مرتبط بدون . انجام شده است 1323که در فروردين ماه  مطالعه حاضر مروري سيستماتيک است :روش کار

مورد بررسي قرار   PubMedو  ( SID)محدوديت زماني در پايگاه هاي ايران مدکس و مرکز اطالعات علمي جهاد دانشگاهي 

 . گرفتند

تغذيه زنان شيرده حاکي از کمبودها يا الگوي نامناسب تغذيه اي زنان  نتايج اندک تحقيقات موجود درباره وضعيت :يافته ها

کودکان غالباً به يک اندازه مورد توجهند اما در عمل  اي زنان باردار يا شيرده وگرچه در تدوين استراتژي هاي تغذيه. شيرده است

اي و سالمت خود وجه کمي به نيازهاي تغذيهبراي بهبود رشد جنين يا کودک بوده و ت زنان هدف برنامه هاي سالمت و تغذيه

تغذيه زنان شيرده فراموش شده و تمرکز صرف بر تغذيه زنان در دورة پره ناتال به معني ناديده انگاشتن مشکل . آنها شده است

 .اي تر تغذيه زنان در سراسر زندگي شان استپايه

جاي رويکرد سنتي که منحصراً بر دورة خاصي از زندگي تاکيد اتخاذ رويکردي کل نگر به سالمت و تغذيه زنان ب :نتيجه گيري

 .دارد منجر به ارتقا و تضمين سالمت زنان و نسل آينده خواهد شد

 ، ايرانمشاورهتغذيه، شيردهي، سالمت زنان، : کلمات کليدي
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 در زنان  یبا عملکرد جنس یانگاره تناسل خود  ارتباط یبررس

 *2، آيتاي آل شيخ1فرزانه جعفر نژاد

 ايران عضو هيئت علمي، گروه مامايي، دانشکده پرستاري و مامايي،دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، -1

  aytay.alef@gmail.com  يران،مشهد، مشهد، ا ييو ماما يپرستار دانشکده يي،ارشد ماما يکارشناس يدانشجو -2

 

مهم  ياراز جنبه هاي بسشود و  مي تعريف  ارگاسم و جنسي، تحريک رضايت جنسي، ميل معناي به جنسي عملکرد :مقدمه

 عملکرد اختالل شيوع در جوامع امروزي، .شود يآن م منجر به اختالل که عوامل متعددي در آن موثر بوده و ،است زندگي

خود انگاره تناسلي به معني باور و احساسات زنان در مورد اندام . باشددرصد مي  7/31 ايران درصد و در 71تا 31زنان در جنسي

اين با توجه به فقدان اطالعات در اين زمينه . جنسي و دستگاه تناسلي خودشان، است که در طول رابطه جنسي دخيل مي باشد

 .انجام شد در زنان يبا عملکرد جنس يانگاره تناسلخود ارتباط بررسي پژوهش با هدف 

 Sciencedirect ,PubMed , Google هاي اطالعاتي جهت دستيابي به مقاالت مرتبط، جستجو در پايگاه :روش کار

Scholar,Google,Proquest  هاي زنان و کليد واژه خودانگاره تناسلي استفاده از واژه هاي کليدي فارسي، عملکرد جنسي، و با

 . نجام شدا 2114تا  2111در بازه زماني   Female Genital Self-Image, Sexual Functionانگليسي

مقاله در مورد روانسنجي مقياس خود انگاره 5مقاله همبستگي،  7مقاله بدست آمده شامل  14در پايان جستجو، از  :يافته ها

اطالعات . خودانگاره تناسلي در پيشگويي رفتار جنسي در زنان، بود مورد بررسي قرار گرفتمقاله در مورد تاثير  2 تناسلي زنان،

بدست آمده در مقاالت مربوط به روانسنجي مقياس خود انگاره تناسلي زنان، داراي اختالف نظر در ارتباط خودانگاره تناسلي با 

 .زير حيطه هاي عملکرد جنسي بود

زناني که  . شان داد که خود انگاره تناسلي مثبت با رضايت و تجربه جنسي بهتر همراه استنتايج پژوهش ها، ن :نتيجه گيري

کارکنان . نمره خودانگاره تناسلي باالتري داشتند در مورد مشکالت جنسي به ميزان بيشتري با پزشک زنان مشورت مي گرفتند

از  ين،مراجع يو عملکرد جنس يدستگاه تناسل تصور ازارتباط  ينهدر زم يبا ارائه خدمات آموزش تواننديبهداشت و درمان م

 .داشته باشند انآنزناشويي  اختالالت جنسي واز  يريگ يشدر پ ينقش مهم يناسترس آنها  کاسته و همچن

 Sexual Function ،Female Genital Self-Imageخود انگاره تناسلي زنان، عملکرد جنسي،  :کلمات کليدي
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 راهکاري براي توانمندسازي زنان: هاي ارائه مراقبت مامايیمدل 

 *2، صديقه مقسمي1دکتر معصومه سيمبر

  ايران تهران، بهشتي، شهيد پزشکي علوم دانشگاه مامايي، مرکز تحقيقات مادري ايمن، و پرستاري دانشيار، دانشکده .1

، تهران بهشتي، شهيد پزشکي علوم دانشگاه مامايي، و پرستاري باروري،دانشکده بهداشت تخصصي دکتري دانشجوي .2

انشگاه علوم پزشکي مربي، عضو هيات علمي گروه مامايي، مرکز تحقيقات بهداشت باروري و مشاوره در مامايي، د

 Moghasemi.s@gmail.comگلستان، ايران، 

 

ماماها اولين ارائه کنندگان مراقبت از زنان زائو در سراسر جهان هستند که مراقبت از زنان باردار و زائو را بر اساس  :مقدمه

از مطالعه حاضر معرفي و مقايسه مدلهاي مختلف ارائه مراقبت مامايي در دنيا و هدف . فلسفة مراقبت مامايي ارائه مي دهند

 . مامايي است تبيين ويژگيهاي بهترين مدل مراقبتي

 Googleو  SID, IranMedexمطالعه حاضر مروري نقلي است که با بررسي کليه مقاالت فارسي زبان در پايگاه داده  :روش کار

Scholar و نيز مقاالت پايگاهPubMed   صورت گرفته است 2114و سايت هاي انگليسي زبان در سال. 

از جمله مدلهاي ارائه مراقبت توسط ماماها مي توان به مدلهاي مراقبت مداوم تيمي، ماماهاي متصل به پزشک عمومي،  :هايافته

در مدلهاي اثربخش، مراقبت بارداري بر نيازها و ترجيحات فردي هر زن، . پزشکي اشاره کرد -مراقبت تک به تک، تانگو، زيست

ه ماما به زايمان به عنوان يک تجربه حيات با معناي عاطفي، اجتماعي، فرهنگي و همکاري و تداوم مراقبت متمرکز است و نگا

فلسفه مراقبت مامايي . غالباً معنوي است؛ چيزي که اگر تجربه مثبتي باشد باعث احساس قويتر شدن و قويتر بودن زنان مي شود

به نفس و خودباوري زنان است و مدلهاي ارائه پذيري، مشارکت در مراقبت از خود، تصميم گيري، اعتماد  مبتني بر مسئوليت

 .شود مي زنان توانمندسازي افزايش به منجر خاص اي به شيوه مراقبت مامايي هريک

کند؛ تغييري که پاسخگوي نيازهاي زنان بوده و به پيشرفت حرفه مامايي فرايند تغيير و تعريف مجدد را سپري مي :گيرينتيجه

 . اين حرفه نيز کمک خواهد کرد

 مراقبت مامايي، مدل مراقبت، توانمندسازي زنان :کلمات کليدي
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 در استان فارس9831لغايت  9844تاثيرانجام مشاوره ژنتيک در کاهش موارد بروز تاالسمی ماژور ازسال 

 2دکترمحسن رستگار، 1وزيريراضيه 

دانشگاه ، کارشناس مسئول بيماريهاي غير واگير مرکز بهداشت سپيدان، دانشجوي کارشناسي ارشد آموزش بهداشت .1

 علوم پزشکي شيراز

 پزشک مشاور تاالسمي استان فارس .2

 

والدين به فرزندان منتقل بيماريهاي خوني است که بصورت صفت مغلوب از  تاالسمي يکي از شايع ترين اختالل ها و :مقدمه

با توجه به اينکه استان فارس جز  .آفريقاي مرکزي نيز ديده ميشود در شيوع اين بيماري در نواحي مديترانه بيشتر بوده و .ميشود

لغايت  51نقش مشاوره را در کاهش بروز تاالسمي از سال  آن شديم اهميت و ما نيز بر. باشد، شيوع تاالسمي مي استانهاي پر

 .بررسي نماييم 12

اطالعات موردنياز از آمار موجود در واحد مشاوره  .باشد مقطعي مي -اين مطاله يک مطالعه گذشته نگر توصيفي :روش کار

 .ژنتيک استان فارس جمع آوري گرديده و سپس مورد آناليز قرار گرفته است

آزمايش خون قبل از ازدواج انجام داده اند که  زوج 5611تعداد  1351دهد که در سال نتايج اين تحقيق نشان مي :يافته ها

بين  از 1312نوزاد مبتال به تاالسمي ماژور متولد شده اند ولي در سال  111زوج ناقل شناسايي شده اند و تعداد  31تعداد 

ناقل شناسايي زوج  477تعداد  زوج مراجعه کننده به آزمايشگاههاي مراکز دولتي جهت انجام آزمايش خون قبل از تولد 55112

زوج مراجعه  211121از بين  12لغايت  51همچنين در کل از سال  .مورد بروز تاالسمي ماژور رخ داده 4شده اند که فقط 

  .حيح از ازدواج منصرف شده اندبا انجام مشاوره ص /(42) 2566زوج ناقل شناسايي شده که  7455کننده تعداد 

انجام آزمايش خون قبل از ازدواج و انجام مشاوره تاالسمي نقش بسزايي در کاهش همانگونه که مشاهده گرديد  :نتيجه گيري

تثبيت تيم هاي  لذا تقويت و .تقليل يافته است 21بروز تاالسمي دارد بگونه اي که در حال حاضر اين ميزان به دومورد در سال 

 .رسد مشاوره تاالسمي ضروري به نظر مي

 ماژور زوج، شيوع، تاالسمي :کلمات کليدي
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 اثر آموزش بر نگرش پدران درباره مشارکت در مراقبت از شيرخوارشان

 3، حسن بسکابادي*2، مريم باقري1مهين تفضلي

 عضو هيئت علمي دانشکده پرستاري و مامايي مشهد، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايران .1

 mrbageri@gmail.com، مربي دانشکده پرستاري و مامايي  بجنورد، بجنورد، ايران .2

 دانشيار دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايران .3

 

 بدو از مراقبت اصولي شيرخوار، شروع دارد، لذا ابعاد تمامي در انسان سالمت بر ايمالحظه قابل دوران شيرخواري نقش :مقدمه

 -تکامل او در حيطه هاي شناختي و عاطفيمشارکت پدر در مراقبت از شيرخوار روي رشد و . باشد مي بسيار حائز اهميت تولد

اجتماعي تاثيرگذار است و يکي از موانع اصلي مشارکت کم پدران در مراقبت از شيرخوار موانع فرهنگي، باورها و نگرش غلط به 

 .نقش پدر است

شگاه علوم پزشکي مشهد دان درماني -نفر در مراکز بهداشتي171گروهه، بر رويسه مطالعه به صورت کارآزمايي باليني : کارروش

 35تا  37مراقبت از نوزاد سالم در هفته با موضوع اهميت و نحوه دقيقه اي  21دو جلسه آموزشيپدران و زوجين در  .انجام شد

پرسشنامه سنجش نگرش پدران درباره مراقبت از شيرخوار قبل از آموزش در سه گروه زوجين پدران و  .بارداري شرکت کردند

آزمون من  و 11نسخه  SPSSداده هاي جمع شده با نرم افزار . آموزش در دو گروه زوجين و پدران تکميل شد کنترل و بعد از

 .ويتني و ويلکاکسون تجزيه و تحليل شد

درصد در گروه کنترل نسبت به  34درصد در گروه پدران و  31گروه زوجين، درصد پدران در 74 قبل از آموزش :هايافته

درصد در گروه پدران  12و( =12/1p) درصد پدران در گروه زوجين 74بعد از آموزش  .نگرش منفي داشتندمراقبت از شيرخوار 

(17/1p= )نگرش مثبت يافتند که تفاوت در دو گروه قبل و بعد از آموزش معنادار بود. 

پدران را به مشارکت بيشتر  به وسيله آموزش و با ايجاد نگرش مثبت، رفع موانع فرهنگي و باورهاي غلط مي توان :گيرينتيجه

 .در مراقبت از شيرخوارشان ترغيب کرد

 آموزش، نگرش، مشارکت، مراقبت از شيرخوار  :کليدي کلمات
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 مديريت بهداشت باروري  در باليا

 *1زينت جورابچيدکتر 

 ، گروه مامايياستاديار دانشگاه علوم پزشکي قزوين، دانشکده پرستاري و مامايي .1

 

همواره در هر شرايطي براي تمامي افراد به خصوص زنان (  RH: Reproductive health)شت باروري بهدابه نياز  :مقدمه

. بروز عوارض جدي اجتناب ناپذير خواهد بود ومناسب  RHعدم دسترسي به مانند بروز باليا، مواقع اضطراري  دربديهي است و 

 .انجام پذيرفت در بالياخدمات  آماده سازي و ارائه   RHاين پژوهش با هدف کاهش عوارض و مرگ و مير مرتبط با لذا 

جهت رسيدن به هدف مقاله، ابتدا سياست ها و راهکارهاي مهم ارگان هاي عمده جهاني از جمله سازمان بهداشت  :کار روش

يک  "نهايتا.  سپس موارد مورد هدف مانند يک طرح کيفي طبقه بندي  و ادغام شد. جهاني و کشوري مورد جستجو قرا گرفت

 . طرح عملياتي استخراج شد

 :طراحي شد باليامديريت  هاي سيستمر دبهداشت  باروري   يبرا ذيلاقدامات :  يافته ها

  باليا  سالمت در  عنوان يک بخش عمده در مديريتب RH قرار دادن .1

 مانند زنان و کودکان جوامع و گروه هاي آسيب پذيربراي بهداشتي ت  خطراارزيابي ا ب RHادغام  .2

 اساسي اتخطر کاهشجهت  RH در حيطه آسيب پذير  گروه هايشناسايي خطرات  .3

 RHجهت تسريع در ارزيابي خطرات زود هنگام هاي هشدار دهنده تعيين  .4

 قبل از بروز بالياايمني و بهبود  بهبود فرهنگ سالمت جامعهبه منظور آگاهي از خطرات کليدي  تقايار  .7

ي آسيب پذير شرايط اضطراري واتخاذ سياست هاي خاصي براي جمعيت ها دربراي پاسخ سريع  RHخدمات آماده ارائه  .6

 ( زنان، نوجوانان، نوزاد، مردم آواره و معلول)

مرگ و کاهش سبب  در حيطه بهداشت باروري اولويت بندي شدهو مديريت اضطراري چند بخشي سيستميک  :نتيجه گيري

زمان بيشتري را جهت ارائه خدمات اضطراري  مورد نياز اقدامات ،سنتي سيستمدر  که آن حال. مي شود باليادر  و ناتواني مير

لذا اين طرح پيشنهادي نه تنها در کوتاه ترين زمان نيازها را بر طرف مي کند، بلکه از عوارض بجا مانده از باليا . طلب مي کند

 .خواهد کاست

 باليا، بهداشت باروري، مديريت در باليا  :کليدي کلمات
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 زنان در حوزه سالمتتوانمند سازي 

 *1طاهره رحيمي

 ،دانشجوي دکتري آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد .1
t-rahimi20@yahioo.com 

 

 يک داراينيز  و جمعيتي بخش مهم نشان دهندهآنان . زنان اغلب به عنوان مسئول سالمت خانواده شناخته مي شوند: مقدمه

بهتر  توانمند هستند، سالمت خود در مراقبت اززناني که . هستندجامعه  ارتقاء سطح سالمت مشارکت و کليدي براي موقعيت

حوزه سالمت اين مطالعه به بررسي توانمند سازي زنان در . شان را تعيين و تسهيل نمايند خانوادهخود و  سالمت مي توانند

 .پرداخته است

اين مطالعه مروري حاصل بررسي مقاالت مرتبط با موضوع از متون منتشر شده علمي و پايگاه هاي اطالع رساني  :روش کار

با استفاده از کليد واژه هاي مناسب توانمند سازي زنان  .است Google Scholarو   Science Direct،PubMedمعتبر مانند 

 .مورد بررسي قرار گرفتدر حوزه سالمت 

توانمندسازي زنان در حيطه سالمت متأثر از عوامل گوناگوني مانند سطح تحصيالت، آگاهي و نگرش پيرامون يک : يافته ها

عوامل بين فردي نظير افزايش . مسئله بهداشتي، وضعيت اقتصادي اجتماعي، فرهنگ و حمايت نهادهاي جامعه از زنان است

ل فردي مانند آموزش زنان درباره مسائل مربوط به سالمت به عنوان دو عامل مهم و تأثير گذار جهت حمايت اجتماعي و عوام

 .توانمند سازي زنان مي باشند

. توانمند سازي زنان يکي از بهترين و کم هزينه ترين راههاي مداخله براي ارتقاء سطح سالمت جامعه است: نتيجه گيري

ر برخورد با مشکالت مرتبط با سالمتي افزايش داده و کمک مي کند تا خودشان بتوانند در توانمند سازي، کارآمدي زنان را د

 .ايجاد، حفظ و ارتقاء سالمتي خود، خانواده و در نهايت جامعه کنترل داشته باشند

 توانمند سازي، زنان، ارتقاء سالمت، آموزش: کليدي کلمات
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m4RH)سالمت سيار و سالمت باروري 
1
) 

 3، نسرم شايان2، سيد سعيد ترابي*1حسين اماني

 hosseinamani@ut.ac.irکارشناسي ارشد تکنولوژي آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب،  -1

 کارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي دانشگاه سمنان -2

 کارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي دانشگاه الزهرا -3

 

استفاده . متعددي براي بهره برداري از فناوري تلفن همراه به منظور ارتباطات بهداشتي انجام مي شوداخيرا تالش هاي  :مقدمه

پا به عرصه  (m4RH)از فناوري تلفن همراه و برنامه ريزي خانواده سرويس جديدي تحت عنوان تلفن همراه براي سالمت باروري

، دائمي، روش هاي آي يو دي، ايمپلنت: اطالعاتي در مورد اثر روش هاي تنظيم خانواده از جمله  m4RHسرويس . ظهور نهاد

پيام هاي مقابله با عوارض جانبي، اثر بخشي روش، مدت زمان . را فراهم مي کند LAM هاي طبيعي از جمله و روش، تزريقي

هدف از پژوهش حاضر بررسي و ارائه الگوي . اده مي شوداستفاده و قابليت بازگشت به باروري توسط فناوري تلفن همراه فرست

با سرچ واژه هاي کليدي در پايگاه هاي تخصصي روش پژوهش از نوع مروري . کارآمد در سالمت سيار و سالمت باروري مي باشد

ما در اين مقاله ابتدا به بررسي سالمت سيار و مدل آن در حوزه سالمت پرداختيم، سپس . به شيوه الکترونيکي صورت پذيرفت

را  m4RHسرانجام الگو و سيستم  .در کشورهاي مختلف در زمينه بهداشت باروري پرداختيم mHealthبه نتايج استفاده از  

باعث مي شود کاربران پس از مشاهده  m4RH از نتايج بدست امده مي توان نتيجه گرفت که سيستم .مورد بررسي قرار داديم

پيام به تغيير رفتار خود در قبال سالمت باروري بپردازند و با شريک زندگي خود يا اعضاي خانواده و دوستان پيام ها را به 

بين زن موجب بهبود ارتباط ( بعد سيار بودن سرويس)اين سيستم به علت دردسترس بودن در هر زمان و مکان. اشتراک بگذارند

 .و شوهر مي شود و مي تواند به سالمتي باروري در سطح فردي و اجتماعي کمک نمايد

 سالمت سيار، سالمت باروري، تنظيم خانواده :کليدي  کلمات
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 آموزش جنسی به نوجوانان در پيشگيري از رفتارهاي پرخطر

 *1طاهره رحيمي

 ، سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزددانشجوي دکتري آموزش بهداشت و ارتقاء  -1

t-rahimi20@yahioo.com 

 

نوجواني مرحله اي است که فرد را بيش از هر زمان ديگري نسبت به انجام رفتارهاي مخاطره آميز جنسي آسيب پذير : مقدمه

ضرورت اين مطالعه به بررسي . بيشتر نوجوانان اطالعات اندکي در مورد مسائل جنسي و رويدادهاي مرتبط با آن دارند. مي سازد

 .ارهاي پرخطر پرداخته استآموزش جنسي به نوجوانان در پيشگيري از رفت

اين مطالعه مروري حاصل بررسي مقاالت مرتبط با موضوع از متون منتشر شده علمي و پايگاه هاي اطالع رساني  :روش کار

با استفاده از کليد واژه هاي مناسب موضوع مورد نظر  .است SIDو  Science Direct،PubMed ، Proquestمعتبر مانند 

 .بررسي شده است

ي، افزايش عيطب بطور بدني راتييتغ رشيپذ نوجوانان جهت آموزش و مشاوره مسايل جنسي باعث توانمندسازي: يافته ها

ارزش ها و توقعات والدين در مورد رفتارهاي صحيح در تعامل با جنس مخالف، آگاهي از پيامدهاي  مسئوليت پذيري، آگاهي از

متخصصان  .ه آن و در نهايت جلوگيري از بروز رفتار ناايمن جنسي مي شودرفتارهاي جنسي پرخطر و مهارت واکنش مناسب ب

 ياجتماع تمداخال يها برنامهحساس سازي و اجراي  را از طريق صحيح يجنس اطالعاتبايد  معلمان و نيوالد ،حوزه سالمت

 .و محيط تعاملي نوجوانان آموزش دهند مدرسه در

 به يابيدست منظور به .نياز ضروري است که نبايد ساده انگاشته شود کنوجواني ي دوران در يجنسمسايل  آموزش: نتيجه گيري

و مداخالت چند سطحي و حمايت همه جانبه خانواده، سيستم آموزشي، نهادهاي مرتبط با  هماهنگ اقدامات به نظر مورد جينتا

  .امور جوانان و نوجوانان و سياست گذاري در سطح کالن نياز است

 نوجوانان، آموزش جنسي، رفتار پرخطر: کليدي کلمات
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The survey of attitude of School of Paramedical  & Health students on reproductive health 

in the city of Ferdows in 2014 

Afchangi shahrbanoo1, davoudi maliheh2*
 

 

Background: one of the most unknown aspects of health in our society is problems and needs 

related to attitude of reproductive health of young people. Thus the aim of this study is to 

determine the attitude of   School of Paramedical  & Health students in city of Ferdows. 

Methods: This is descriptive cross-sectional study. The research community was School of 
Paramedical  & Health girl’s students in the city of Ferdows in a sample of 70 who enrolled in 

the study and was Census method. The data collection tools was demographic and attitudes 

questionnaires. At the end, data were collected and entered into SPSS software using 

descriptive statistics and analytical test.  

Results: Students' mean age was 20.4 ± 1.3, 31.9% of participants in nursing, operating room 

68.1%, 79.7% single, and 20.3% were married. The lowest and highest source of information 

about reproductive health, friends (41.2%) and parents (10.3%) were expressed. 46.4% 

negative and 53.6% had a positive attitude towards reproductive health. The majority (85.5%) 

students learn how to use contraception to unmarried youth and the availability of educational 

materials considered necessary. significant relationship was found between field of study and 

attitude (P <0.02). 

Discussion: Since attitude can affect the health services and therefore require appropriate 

interventions to change attitudes of girls is overt. Also expressed the need for prevention 

education to youth, a declaration needs to know is included. 

Keywords: reproductive health, young people, attitude 
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 ديابت دوران بارداري بر زاده ها در رت ها زايررسی اثرات اختالل ب

 3قدسيه حاج زاده، 2موسي الرضا حاج زاده،  *1دکوثر باورصا

 bavarsadk911@mums.ac.ir  دانشجو -1

 دانشکده پزشکيفيزيولوژي  گروه استاد -2

 دانشجو -3

فرزندان مادران با ديابت بارداري در معرض خطر افزايش يافته بروز برخي از عوارض چنين حاملگي هايي از جمله ماکروزومي،  :مقدمه

بررسي اثرات اختالل زاي ديابت دوران بارداري بر زاده ها با مطالعه حاضر  هدف .تغييرات مورفولوژيک قلب، عروق بزرگ و کليه ها قرار دارند

  .بود حيواني استفاده از مدل

 mg/kg)بارداري، ديابتي شده با تزريق يک نوبت استرپتوزوسين 12يا  7گروه کنترل سالم، شم روز  5رت هاي ماده باردار به  :روش کار

و مدروکسي ( ، داخل صفاقيg/kg 2) ، هيپرگليسميک با تزريق گلوکز هيپرتونيک STZ(12،7) بارداري 12يا  7در روز  (، داخل صفاقي50

تعدادي از . ، تقسيم بندي گرديدند)mg 12 ،5) تا پايان دوره بارداري 12يا  7دو بار در روز، از روز  (، داخل صفاقيmg/kg 3) وژسترونپر

  .زاده هاي يک روزه در هر گروه، جهت اندازه گيري وزن بدن، کبد، قلب، مغز و کليه ها ، مورد استفاده قرار گرفتند

 mg 5، 12وزن کبد در گروه . و کنترل مي باشد 7به طور معني داري باالتر از شم روز  STZ روزه در گروه 1ي وزن بدن زاده ها :هايافته

کاهش معني  gm 12و   gm 7وزن کليه ها در گروه هاي . کاهش نشان مي دهد 7داري نسبت به گروه کنترل و شم روز به طور معني

  .دارند 12و  7داري نسبت به شم روز 

 نتايج اين مطالعه نشان مي دهند که تجويز گلوکز و مدروکسي پروژسترون به رت هاي باردار مدلي مناسب براي مطالعه :گيرينتيجه 

GDM انساني است. 

 ديابت حاملگي، نوزادان، رت :کلمات کليدي
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قبل از بارداري و عوارض مادري و ارتباط بين ميزان متوسط گلوکز خون در طی بارداري در مبتاليان به ديابت 

 جنينی و نوزادي

 *1دکتر فريده اخالقي

 akhlaghif@mums.ac.irاستاد گروه زنان، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايران -1

 

در اين . ستديابت  مهترين بيماري طبي در حاملگي است و مشاوره قبل از اقدام به بارداري در اين بيماران الزم ا :مقدمه

تحقيق ارتباط بين ميزان متوسط گلوکز خون در طي بارداري و عوارض مادري و جنيني و نوزادي در مبتاليان به ديابت قبل از 

 .بارداري بررسي شد

نفر از زنان مبتال به ديابت آشکار وارد شدند و ابتدا ويژگي هاي فردي افراد شرکت  61در اين مطالعه آينده نگر تعداد :روش کار

کننده ثبت و ارتباط بين بروز عوارض مادري ، جنيني و نوزادي با متوسط گلوکز خون اين زنان در هر سه ماهه  تعيين و با 

در  17/1کمتر از  Pسطح معني داري . تجزيه و تحليل شد 7/11نسخه  SPSSار آماري استفاده از آزمون من ويتني  و نرم افز

 .نظر گرفته شد

 32زودترين زمان شروع مراقبت هفته دوم و ديرترين آن هفته  .هيچ کدام از اين افراد مشاوره قبل از بارداري نداشتند :هايافته

و ( =126/1P)خون دو ساعت بعد از غذا در سه ماهه دوم بارداري بين بروز ديسترس تنفسي با متوسط گلوکز  .حاملگي بود

و بروز زايمان ( =111/1Pو  =136/1P)مرگ بعد از تولد با متوسط گلوکز خون ناشتا و دو ساعت بعد از غذا در سه ماهه دوم 

 (. =111/1P)ي بود پيش از موعد و متوسط گلوکز خون دو ساعت بعد از غذا در سه ماهه اول بارداري ارتباط معني دار

عوارض مادري، جنيني و نوزادي در مبتاليان به بيماري ديابت قبل از بارداري که بدون مشاوره حامله شدند بيشتر  :گيرينتيجه

 .است

 ديابت قبل از بارداري، متوسط گلوکز خون، عوارض مادري و جنيني و نوزادي :کليدي کلمات
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زندگی در زنان شاغل در مرکز آموزشی درمانی شهيد باهنر پوشش دانشگاه علوم پزشکی البرز بررسی کيفيت  

 11سال 

 *1ليال سيد موسوي

 l_mousavi2007@yahoo.comکارشناسي ارشد مديريت آموزش، کارشناس پرستاري، سوپروايزر آموزشي -1

 

سبک زندگي يکي از عوامل موثر بر سالمت انسان مي باشد، که پايين بودن کيفيت آن عوارض ناخوشي و ناسالمي براي  :مقدمه

امروزه به دليل صنعتي شدن و شهر نشيني الگوي مصرف غذا تغيير يافته و فعاليت هاي بدني . انسان ها به ارمغان مي آورد

ي از زندگي به عنوان شاخص هاي سالمت عمومي و بهداشت رواني تلقي کيفيت زندگي و احساس خوشبخت. کاهش يافته است

 .مي شوند

شاغل در مرکز آموزشي درماني شهيد باهنر در سال زنان تحليلي به بررسي کيفيت زندگي  -مطالعه از نوع توصيفي :کارروش 

 .پرداخته است 1322

، مصرف %42، فعاليت فيزيکي %74خواب و استراحت  ، الگوي%7/45، رضايت از شغل %71در بعد وضعيت تغذيه  :يافته ها

 .و بين سطح تحصيالت و کيفيت زندگي ارتباط معنا داري وجود داشت. داراي وضعيت مطلوب مي باشند% 14سيگار و قهوه 

 براي باال بردن. کيفيت زندگي پرسنل که شامل سالمت جسم و روان  مي باشد براي سازمان حائز اهميت است :نتيجه گيري

اين کيفيت و ايجاد انگيزه در پرسنل پيشنهاد مي شود مديران سازمان اقدام به برگزاري کالسهاي ورزشي و تندرستي و 

 .کالسهاي مشاوره تغذيه ، مشاوره ازدواج و بارداري براي زنان شاغل در مرکز نمايند

 ، شاخص سالمتکيفيت زندگي، زنان شاغل :کليديکلمات 
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نقش آموزش ضمن خدمت در ارتقاء بهره وري و توانمندي کارکنان زن شاغل در مرکز آموزشی درمانی بررسی 

 11شهيد دکتر باهنر کرج تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی البرز سال 

 *1ليال سيد موسوي

 l_mousavi2007@yahoo.comکارشناسي ارشد مديريت آموزش، کارشناس پرستاري، سوپروايزر آموزشي -1

 

مسير  انسان از توانايي بالقوه نامحدودي برخوردار است که اين توانايي ها از طريق آموزش به بالفعل تبديل ميشود و :مقدمه

بالندگي خودش و سازمان را هموار مي سازند، مديريت تحول و بهسازي سازمان، توانمند سازي آموزش کارکنان را به عنوان يک 

زي نيروي انساني معرفي نموده اند و توانمند سازي نيروي انساني يکي از نگرشهاي مهم و جديد راهبرد اثرگذار بر عملکرد  بهسا

است که توسط سازمان امروزه به کار گرفته مي شود و در واقع پاسخ به نياز حياتي مديريت معاصر در پاسخ گويي به نياز تغيير و 

هاي آموزش ضمن خدمت در بهبود عملکرد کارکنان زن شاغل در مطالعه حاضر با هدف بررسي تاثير دوره هدف از  .تحول است

نفر از کارکنان زن بيمارستان بصورت  216: جامعه پژوهش .انجام شده است 22مرکز آموزشي درماني شهيد باهنر کرج سال 

نفر از  111 استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي به تعداد :نمونه پژوهش .رسمي و غير رسمي در اين مرکز شاغل بودند

 .کارکنان انتخاب شدند

که براي گردآوري اطالعات از پرسشنامه تنظيمي با . اين تحقيق از نظر نوع کاربردي و از لحاظ روش توصيفي است :کارروش 

 .سوال استفاده شده است 31

دن کارکنان به دوره اي آموزشي ضمن خدمت سبب افزايش نظم و انضباط و باال بردن مهارت و همسو نمو :نتيجه گيري

سازمان، افزايش رضايت شخصي و بهبود روحيه کارکنان، باالبردن ايمني کار، کمک به تغيير و تحول سازمان بدليل بهنگام بودن 

 . روش و توان نيروي انساني کارکنان، افزايش تقويت روحيه  و همکاري و باال رفتن بازده کاري کارکنان شده است

 عملکرد مت، بهبودآموزش ضمن خد :کلمات کليدي
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1373-ECRH 

بررسی نقش مشارکت مردان در ارتقاء سالمت زنان مراجعه کننده به کلينيک زنان مرکز آموزشی درمانی شهيد 

 11باهنر پوشش دانشگاه علوم پزشکی البرز سال 

 *1ليال سيد موسوي

 l_mousavi2007@yahoo.comکارشناسي ارشد مديريت آموزش، کارشناس پرستاري، سوپروايزر آموزشي -1

 

در ارتقاي سالمت زنان مردان داراي نقش ويژه اي هستند و اگر در گذشته مانع محسوب مي شدند، امروزه بخشي از راه  :مقدمه

حل هستند از آنجا که چالش هايي در اطالعات ما در مورد نقش مردان در سالمت مادران و نياز هاي آموزشي آنان براي افزايش 

تعيين نقش مشارکت مردان در ارتقاء سالمت هدف  .پژوهشي در اين زمينه را مي طلبدانجام اقدامات . مشارکت آنان وجود دارد

 . زنان مي باشد

نفر از مردان که همراه همسرانشان به کلينيک زنان مرکز آموزشي درماني  61مقطعي. اين مطالعه از نوع توصيفي :روش کار

سوال که  22ونه گيري و ابزار مورد استفاده پرسشنامه با روش نم. مراجعه نموده اند 22شهيد باهنر در شش ماهه دوم سال 

 .توسط همسران خانمهاي مراجعه کننده تکميل شده است

آنها اطالعات الزم را داشتند و % 21مردان به نقش مشارکتي آنها در سالمت همسراهنشان موافق بودند اما فقط % 51 :يافته ها

 .بهداشت، تغذيه، حمايت روحي و رواني از همسر را ذکر ميکردند) بقيه نياز به آموزش در زمينه هاي مختلف% 71

به منظور ترويج مشارکت مردان در ارتقاء سالمت زنان پس از نياز سنجي آموزشي از مردان خانواده آموزشهاي  :گيري نتيجه

شک خانواده و مشاوره و حضوري با برگزاري کالسهاي آموزشي براي  زن و شوهر، اطالع رساني در رسانه ها، مراجعه به پز

 .کالسهاي قبل از ازدواج در زمان نوجواني هم براي مردان توصيه ميگردد

 مشارکت مردان، نيازهاي آموزشي :کلمات کليدي
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1374-ECRH 

بررسی تاثير مشاوره گروهی قبل از ازدواج بر ميزان آگاهی زوجين درشرف ازدواج مراجعه کننده به مرکز مشاوره 

 11شهرستان بردسکن در سال 

 2، حسين اماميان*1زينب اسماعيلي

 دانشگاه علوم پزشکي مشهد، کارشناس سالمت و باروري مرکز بهداشت شهرستان بردسکن، -1
esmaeiliz2@mums.ac.ir 

 دانشگاه علوم پزشکي مشهد شهرستان بردسکن،کارشناس ارشد آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت  مرکز بهداشت  -2

 

مشاوره قبل از ازدواج و انتخاب همسر و تشکيل خانواده بي شک يکي از مهمترين تصميمات در زندگي هر فردي است  :مقدمه

هدف از .به همين خاطر براي هر چه بهتر تصميم گرفتن در اين خصوص لزوم مشاوره قبل از ازدواج به شدت احساس مي شود

 .ين پژوهش تعيين تاثير مشاوره گروهي قبل از ازدواج بر ميزان آگاهي زوجين درشرف ازدواج مي باشدا

بدين منظور . مطالعه از نوع نيمه تجربي مداخله اي مي باشد که با هدف فوق در شهرستان بردسکن صورت گرفت :روش کار

ماهه به روش تصادفي ساده  2مرکز مشاوره در طي يک دوره مراجعه کننده به  (تا مرد 71تا زن 71)نفر از زوجين  111تعداد 

در ابتداي هر جلسه براي کليه زوجين پرسشنامه آگاهي براي زوجين . سوال مي باشد 17پرسشنامه آگاهي شامل  .انتخاب شدند

يل داده ها از آزمون براي تجزيه و تحل. تکميل و پس از انجام مشاوره در پايان دوباره پرسشنامه براي زوجين تکميل شده است

 .استفاده شد SPSS 16ر هاي آماري مربوطه و نرم افزا

 بعد از اجراي برنامه مشاوره اختالف آماري معناداري براي افزايش ميانگين و نمره آگاهي زوجين مشاهده شد :يافته ها

(P<0/05). که نشان دهنده  31/5± 11/3و بعد از مداخله آموزشي 71/7± 71/2ميانگين و انحراف معيار قبل از مداخله آموزشي

 .تاثير آموزش و مشاوره قبل از ازدواج بر ميزان آگاهي زوجين در شرف ازدواج مي باشد

به نظر مي رسد که اجراي برنامه مشاوره قبل از ازدواج به شکل برنامه ريزي شده و هدفمند و همچنين استفاده از  :نتيجه گيري

 .دور ديده مي تواند تاثير مثبتي بر افزايش ميزان آگاهي زوجين در شرف ازدواج داشته باشندکارشناسان 

 ، آگاهي، مرکز مشاورهمشاوره :کلمات کليدي
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 11بررسی تاثير سياست هاي جديد جمعيتی بر ميزان باروري کلی شهرستان بردسکن در سال 

 3جمشيد رحيمي زارع ،2، حسين اماميان*1زينب اسماعيلي

 دانشگاه علوم پزشکي مشهد، کارشناس سالمت و باروري مرکز بهداشت شهرستان بردسکن، -1
esmaeiliz2@mums.ac.ir 

 دانشگاه علوم پزشکي مشهد کارشناس ارشد آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت مرکز بهداشت شهرستان بردسکن، -2

 دانشگاه علوم پزشکي مشهد رياست مرکز بهداشت شهرستان بردسکن، پزشک عمومي، -3

 

کشور به  مقوله جمعيّت در اقتدار ملّي؛ و با توجه به پويندگي، بالندگي و جواني جمعيّت کنوني با عنايت به اهميّت :مقدمه

هاي کلي  هاي گذشته، سياست در سال عنوان يک فرصت و امتياز؛ و در جهت جبران کاهش نرخ رشد جمعيّت و نرخ باروري

شد در همين راستا ما برآن شديم تا تاثير سياست هاي جديد جمعيتي بر ميزان باروري ابالغ  قام معظم رهبري توسط م جمعيّت

 .بررسي کنيم 22کلي شهرستان بردسکن را در سال 

بررسي  22 و 21مقطعي مي باشد که در آن ميزان باروري کلي شهرستان را در سال هاي  -مطالعه ازنوع توصيفي: روش کار

يزان باروري کلي در شهرستان از ذيج حياتي و داده هاي آماري استخراج شد سپس توسط نرم افزارهاي مربوطه تجزيه م .شدند

 . تحليل شد

بوده  35/2برابر با  22و در سال  13/2برابر با  21با توجه به نتايج بدست آمده نرخ باروري کلي در شهرستان در سال  :يافته ها

 .افزايش پيدا کرده است که از لحاظ آماري اختالف معناداري دارد (24/1) 21مقايسه با سال  است که در

هاي جامع براي رشد  ريزي عامل جمعيّت در پيشرفت کشور، الزم است برنامه با در نظر داشتن نقش ايجابي :نتيجه گيري

ت براي دست يابي به اين هدف که الزم اس هاي جمعيّتي انجام گيرد اجتماعي و فرهنگي کشور متناسب با سياست اقتصادي،

ناباروري  هاي زايمان و درمان اي هزينه مادران بويژه در دوره بارداري و شيردهي و پوشش بيمه اختصاص تسهيالت مناسب براي

 .ذيربط انجام گيرد مردان و زنان و تقويت نهادها و مؤسسات حمايتي

 باروري کلي  سياست جمعيتي،: کليديکلمات 
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 مقايسه ميزان استفاده از درمان هاي دارويی و مکمل در دردهاي قاعدگی دختران نوجوان

 2ماريا مسعودي، *1دکتر زهرا خادميان

، مرکز تحقيقات مراقبتهاي روان جامعه نگر، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران -1
zahrakhademian@yahoo.com 

 

قاعدگي دردناک يکي از مشکالت شايع در زنان است که با کاهش قابل توجه در عملکرد تحصيلي و فعاليتهاي اجتماعي  :مقدمه

مقايسه هدف مطالعه حاضر . درمان هاي دارويي و غير دارويي مختلفي براي کاهش اين دردها استفاده مي شود. همراه است

  .از درمان هاي دارويي و مکمل در دردهاي قاعدگي دختران نوجوان است ميزان استفاده

از روش . انجام شد 23/17±24/1نفر از دختران دبيرستاني با ميانگين سني  424اين مطالعه مقطعي مقايسه اي بر   :روش کار

تجزيه و تحليل . پرسشنامه بود ابزار پژوهش. استفاده شد( طبقه اي و تصادفي ساده -خوشه اي) نمونه گيري چند مرحله اي

 .انجام شد SPSSنرم افزار  آماري يافته ها با استفاده از آمار توصيفي و تحليلي در

و ميزان مصرف همزمان درمان هاي دارويي و  7/76%، درمان هاي مکمل 2/6%ميزان استفاده از داروهاي شيميايي،  :يافته ها

بين ميزان مصرف داروهاي شيميايي هم با مصرف درمان هاي مکمل به تنهايي و هم به همراه داروهاي . بود 2/23%مکمل 

بيشترين ( 5/11)%و مواد غذايي ( 7/23)%، ماساژ (17/67)%ياهي داورهاي گ (. P=0/00) شيميايي تفاوت آماري معني داشت

 . روش هاي مکمل بودند

در مطالعه حاضر ميزان استفاده از درمان هاي مکمل، به ويژه گياهان دارويي نسبتا باال بود که لزوم انجام مطالعات : نتيجه گيري

 .اده آنها در زمينه اين روش ها ر ا نشان مي دهدبيشتر درباره اثربخشي آن ها و آموزش به دختران نوجوان و خانو

 درد قاعدگي، دارودرماني، درمان مکمل، دختران نوجوان :کلمات کليدي
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1382-ECRH 

بررسی ميزان انطباق خدمات مامايی باسياست هاي  بيمارستان دوستدار مادر در بيمارستان عسليان خرم آباد 

9811 

 4دکتر معصومه غفارزاده ،3، دکتر فريبا طالقاني*2کهن، دکتر شهناز 1فاطمه جناني

 دانشکده پرستاري و مامايي ،دانشجوي دکتري بهداشت باروري دانشگاه علوم پزشکي اصفهان -1

 kohan@nm.mui.ac.irدانشگاه علوم پزشکي اصفهان، ، استاديار مرکز تحقيقات مراقبتهاي پرستاري و مامايي -2

 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ، مرکز تحقيقات مراقبتهاي پرستاري و مامايي دانشيار -3

 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان -4

 

نوزاد مي باشد و اساس دستيابي به اين هدف ترويج  -هدف اصلي از انجام مراقبت هاي مامايي، ايمني و سالمت مادر :مقدمه

ظور جهت کاهش استفاده از تکنولوژي نابجا، مداخالت نامناسب و کاهش بدين من. زايمان طبيعي با فرآيند فيزيولوژيک مي باشد

ميزان سزارين هاي غيرضروري يک برنامه مراقبتي جديد توسط سازمان جهاني بهداشت براي زنان باردار کم خطر پيشنهاد 

ي جامع به اصول و اجزاي اين در اين راستا وزارت بهداشت نيز با ديدگاه. گرديده که به خدمات دوستدار مادر رواج يافته است

برنامه، براساس شرايط موجود و نياز هاي کشور اين برنامه را بازنگري و کليه مراکز زايماني را ملزم به اجراي برنامه مذکور تا 

هدف از مطالعه حاضر بررسي ميزان انطباق خدمات مامايي در شرايط فعلي با سياست هاي . نموده است 22پايان سال 

 .ن دوستدار مادر مي باشد بيمارستا

بررسي وضعيت موجود شاخص هاي داده ها از طريق چک ليست . اين پژوهش يک مطالعه توصيفي مي باشد: روش کار

با  ماه جمع آوري گرديد و 3زايمان عسليان شهر خرم آباد طي نظر خدمات دوستدار مادر در بيمارستان تخصصي زنان ومورد

 .تجزيه و تحليل قرار گرفت استفاده از آمار توصيفي مورد

مددجوي باردارکم خطر در بخش زايمان بيمازستان عسليان شهر خرم  271نتايج حاصل از بررسي شيوه مراقبتي در: يافته ها

عدم حضور همراه، عدم استفاده از روشهاي غيردارويي کاهش درد زايمان  و  ،که ميزان رگ گيري ،منع مصرف غذا آباد نشان داد

 71موارد و اپي زياتومي در بيش از  3/2همچنين القاي زايماني در  .در صد موارد مشاهده گرديد 21طلق در بيش از استراحت م

  .درصد گزارش شد 41اين ميزان سزارين نيز بيش از درصد براي مادران اول زا انجام گرديد عالوه بر

وضعيت مطلوبي برخوردار نمي باشد و لذا ضروري است  شاخص هاي پيامد سياستهاي بيمارستان دوستدار مادر از: نتيجه گيري

 که مسئولين و سياست گزاران عرصه سالمت با بررسي چالش ها و نقاط ضعف برنامه دوستدار مادر با برنامه ريزي جامع نسبت

  .ورزند به ارائه راهکارهاي اجرايي مناسب در جهت تحقق سياستهاي مذکور و ارتقاء کيفيت مراقبت هاي مامايي اهتمام

 شاخص، بيمارستان دوستدار مادر ،مراقبت مامايي، مداخالت زايماني: کليدي کلمات
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 ازدواج از قبل مشاوره مرکز به کننده مراجعه هاي زوج آگاهی ميزان بر ازدواج از قبل مشاوره تاثير بررسی

 18 اول ماهه درسه بردسکن شهرستان

 2، منيژه جعفري*1اکرم مکرمي

، 1 دانشگاه علوم پزشکي مشهد، کارشناس مامايي، بردسکن، مرکز بهداشتي درماني شماره -1
mokarramia1@mums.ac.ir  

 دانشگاه علوم پزشکي مشهد، کارشناس مامايي -2

 

 يقيدق يزير برنامه آن يبرا جوامع اکثر در .باشد يم جوامع تمام در مهم ليازمسا يکي ازدواج، از قبل يبهداشت مشاوره :مقدمه

 يبرقرار و يباردار ،يتناسل دستگاه بهداشت متعادل، خانواده مشخصات) يبارور ليمسا با نيزوج آن در و است شده انجام

 يموثر کمک نيزوج سالمت سطح ارتقاء به امر نيا .خواهندکرد درک را آن تياهم و شده آشنا (همسر با سالم يجنس ارتباط

 قبل مشاوره مرکز به کننده مراجعه يها زوج يآگاه زانيم بر ازدواج از قبل مشاوره ريتاث يبررس هدف با مطالعه نيا .خواهدکرد

 .است گرفته صورت 23 اول ماهه سه در بردسکن شهرستان ازدواج از

 به کننده مراجعه يزوجها هيکل از يتصادف طور به نفر 11آن در که باشد، يم يتجرب مهين مطالعه کي يبررس نيا :کار روش

 و قبل مشاوره درکالس، شده گفته مطالب مورد در آنها يآگاه زانيم و اند شده انتخاب (زوج 273) ازدواج از قبل مشاوره مرکز

 پس اطالعات است، شده دهيسنج استاندارد يها پرسشنامه طبق ،(آزمون پس و آزمون شيپ صورت به) کالس در شرکت از بعد

 .قرارگرفت ليتحل و هيتجز مورد يآمار يآزمونها توسط يآور جمع از

 اطالعات، شيافزا درصد 73.57 متعادل خانواده مشخصات مورد در ،يبررس مورد نفر 11از که داد نشان اطالعات زيآنال :ها افتهي

 درصد 72.7 همسر با سالم يجنس ارتباط يبرقرار مورد در ،يآگاه شيافزا درصد 66.27 يتناسل دستگاه بهداشت مورد در

 با و فوق يدرصدها به توجه با دهد يم نشان ها افتهي نيا داشتند، يآگاه شيافزا درصد 67ي باردار مورد در و اطالعات شيافزا

 .دارد وجود فوق يکالسها در آزمون پس و آزمون شيپ نيب يدار يمعن اختالف يآمار يها آزمون به توجه

 زانيم در يتوجه قابل شيافزا ازدواج يابتدا در موثر مشاوره با ميتوان يم که است نيا ديمو آمده دست به جينتا :يريگ جهينت

 .دارد ها خانواده ميوتحک سالمت در يبسزائ سهم که ميباش داشته يبارور بهداشت مسائل مورد در زوجها يآگاه

 جوان يزوجها يآگاه ازازدواج، شيپ مشاوره، :کليدي کلمات
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 گناوه شهرستان در ازدواج از قبل مشاوره يکالسها در کننده شرکت نيدوجزم دانش بر ازدواج از قبل مشاوره ريتاث

 11 سال در

 2، عذرا دانيال پوري*1کبري دانيال پوري

 ، کارشناس برنامه مشاوره قبل از ازدواج، دانشگاه علوم پزشکي بوشهر، مرکز بهداشت شهرستان گناوه -1
k.Daniyalpoor@Gmail.com 

 کاردان بهداشت عمومي، دانشگاه علوم پزشکي بوشهر، مرکز بهداشت شهرستان دشتستان -2

 

 يکاف يآگاه با و مناسب طيشرا در اگر که باشد يم فرد هر يزندگ يرخدادها نيمهمتر از يکي خانواده ليتشک و ازدواج :مقدمه

 .گذارد يم ياجتماع و يفرد سالمت بر يمهم اثرات رد،يگ صورت

 يگردآور ابزار. شد انجام ازدواج از قبل مشاوره يها کالس در کننده شرکت زوج 41 يرو بر يتجرب مهين مطالعه نيا :کار روش

 ليتشک يآگاه و يفرد اطالعات بخش دو از که شد يطراح مطالعه اهداف براساس که بود يا خودساخته پرسشنامه اطالعات،

 مورد Exel افزار نرم از استفاده با شده، يآور جمع يها داده بود، يسخنران هيارا و لميف پخش صورت به آموزشها بود، شده

 .گرفت قرار ليتحل و هيتجز

 را شده هيارا خدمات درصد 21 مشاوره طيشرا نهيزم در ،111 يمرب برخورد نحوه درخصوص نيمزدوج داد نشان جينتا :ها افتهي

 سالم خانواده يارهايمع و ياجتماع و يعاطف روابط و ازدواج درخصوص آموشها ارائه از پس نيمزدوج. دانستند مطلوب حد در

 .داشتند يآگاه% 111 يباردار از يريشگيپ يها روش و%  15.7 ييزناشو روابط مراحل ،%111 يتناسل دستگاه يولوژيزيف ،61%

 مطلوب آموزش از بعد ياجتماع ،يعاطف روابط و ازدواج خصوص در نيمزدوج يآگاه نمره داد نشان حاضر يبررس :يريگ جهينت

 و مشترک يزندگ يابتدا در ييزناشو و ياجتماع روابط اصول با نيزوج ييآشنا لزوم به توجه با شود يم هيتوص نيبنابرا نبوده

 .شود يشتريب ديتاک نهيزم نيا در يآموزش يکالسها تيفيک بر خانواده، انيبن ميتحک در اصول نيا کننده نييتع نقش

 ازدواج ،ياجتماع عاطف روابط مشاوره، ن،يمزدوج :کليدي کلمات
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 بررسی اثر مشاوره و آموزشهاي دوران بارداري بر کاهش ترس و اضطراب حين زايمان و پيامد بارداري

 4، فرخ لقا دهوند3زينب هوشيار، 2، پروين عابدي1* مريم جرفي

                                              maryam.jorfi25@yahoo.comدانشجوي کارشناسي ارشد مامايي دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور   -1

  مرکز تحقيقات ارتقا سالمت باروري دانشکده پرستاري مامايي دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز    -2

 نشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز                                      دانشجوي کارشناسي ارشد مامايي دا -3

 کارشناس مامايي مرکز بهداشت غرب اهواز          -4

 

ترس از زايمان باعث استرس و اضطراب شديد شده . زايمان پراسترس ترين حادثه جسمي و ذهني براي اغلب زنان است :مقدمه

ايمان طبيعي و افزايش سزارين، تشديد درد زايمان، کسب تجربه منفي از زايمان و اختالل در که اين امر باعث کاهش احتمال ز

اين مطالعه مروري با هدف بررسي اثر مشاوره و آموزشهاي دوران بارداري بر کاهش استرس و . روند پيشرفت زايمان مي شود

 .    اضطراب حين زايمان و پيامد بارداري انجام شد

. نگاشته شد Pub medو  SID ،Google scholarاطالعاتيمقاله موجود در بانکهاي  1اله با استفاده از اين مق :روش کار

نتايج نشان داد که مشاوره و آموزشهاي دوران بارداري به خصوص در سه ماهه سوم باعث افزايش آگاهي، اعتماد به : يافته ها 

نفس، نگرش مثبت به زايمان، کاهش ترس و اضطراب، افزايش ميزان زايمان واژينال، آپگار بهتر نوزاد و افزايش وزن نوزاد شده 

                                                                                                                                  .              است

. مشاوره و آموزشهاي دوران بارداري باعث کاهش ترس و اضطراب حين زايمان و بهبود پيامد بارداري مي گردد :نتيجه گيري

که اين آموزشها به عنوان بخش مهمي از مراقبتهاي دوران بارداري به خصوص در سه ماهه سوم در نظر  لذا توصيه مي گردد

 .گرفته شده و همه زنان مراجعه کننده براي دريافت مراقبتهاي بارداري تحت مشاوره و آموزش قرار گيرند

  مشاوره بارداري، اضطراب، پيامد بارداري :کلمات کليدي
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 (IUI) احتمال موفقيت تلقيح داخل رحمی اسپرمزوجين نابارور بر  (BMI)و شاخص توده بدنی  TMFSCتاثير 

 2زهرا مظلوم خراسانيدکتر  ،*1ندا اخرويدکتر 

1- MD- MPH ، دانشگاه علوم پزشکي مشهد،  مشهد، 2مرکز بهداشت شماره okhravin1@ mums.ac.ir 

 دانشگاه علوم پزشکي مشهد  ،بيمارستان قائممرکز تحقيقات غدد فوق تخصص غدد،  -2

 

 BMIدر سالهاي اخير به . مهمترين  دغدغه زوجين نابارور، احتمال باردار شدن پس از  اجراي يک روش  درماني است :مقدمه

لذا تاثير توده بدني زوجين . زوجين به عنوان يک ريسک فاکتور براي ناباروري و عدم موفقيت درمان ناباروري پرداخته شده است

 .موضوع اين پژوهش قرار گرفت  (IUI)بر احتمال موفقيت شايعترين روش درمان ناباروري 

نفر از زوجين نابارور که در مرکز تحقيقات درماني ناباروري منتصريه  215تحليلي بر روي -پژوهش به روش توصيفي :کار روش

اطالعات . قد و وزن زوجين با ترازوي قدسنج دار اندازه گيري شده است. قرار گرفتند انجام شدIUI مشهد تحت درمان با روش 

 .ليل قرار گرفتمورد تجزيه وتح SPSS بااستفاده از نرم افزار

 و زنان 27.22±4.15مردان  BMIميانگين  .بود 21.17±7.15وميانگين سن زنان  32.71±7.11ميانگين سن مردان  :هايافته

ميزان وقوع بارداري، به تفکيک در گروه . بود 34.12 ±22.11معادل  TMFSCدر مايع مني مردان ميانگين  بود 4.41±27.22

 BMI در مردان با .درصد بود 17.3درصد و  7ميليون، به ترتيب  21ميليون وگروه مساوي يا بيشتر از  21کمتر از  TMFSCبا 

هيچ موردي از موفقيت  31يشتر از ب BMI  ميليون هم وجود داشت وليکن در  21کمتر از TMFSC موفقيت با  31کمتر از 

 ميليون بدست نيامد 21کمتر از  TMFSCبا 

 شاخصدر زوجين ناباروري که  IUIاستفاده از روش  ،ميليون باشد 21کمتر از TMFSC که ميزان  در صورتي :گيرينتيجه

ميتواند هزينه هاي مادي و رواني قابل توجهي را و موفقيت بسيار پاييني همراه بوده احتمال  با  باشد، 31توده بدني مرد بيش از 

 .به بيماران تحميل نمايد

 

 ، حاملگي، توده بدني، اسپرمIUIناباروري،  :کليد واژه ها
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 باردار زنان در يباردار يها ماهه سه نيب یافسردگ یفراوان سهيمقا

 2حسين زارعي، *1صفيه جمالي

کارشناس ارشد بهداشت باروري، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي جهرم، ايران  -1

Safieh_jamali@yahoo.com 
 کارشناس تربيت بدني، دانشگاه آزاد اسالمي جهرم، ايران -2

 

 فرد عواطف بعد در که است يعاطف اختالل کي يافسردگ.است يبارور بهداشت ياصل اهداف از مادران سالمت نيتام :مقدمه

 عيشا يامر يباردار دوران در يافسردگ.است مهم و حساس اريبس زن کي يباردار دوران يطرف از. کند يم جاديا اختالل

 زانيم يبررس مطالعه نيا از هدف. است باردار مادران نيب در يافسردگ وعيش انگريب آمارها که ينحو به شود، يم محسوب

 .باشد يم باردار زنان در يباردار يها ماهه سه در يافسردگ

 شهر يدرمان و يبهداشت مراکز به کننده مراجعه باردار زن 215 يرو بر که باشد، يم يمقطع -يفيتوص مطالعه نيا :روش کار

 داده. شد ليتکم ها نمونه توسط که بود کيدموگراف اطالعات و Beck يافسردگ پرسشنامه سنجش ابزار. گرفت صورت ، جهرم

 .شدند زيانال Anova يامار يازمونها و يفيتوص امار از استفاده با ها

 .بودند افسرده%( 7/11) نفر 531و يعيطب%( 7/12) نفر155 باردار زن 215 از .بود 47/26±42/4 زنان يسن نيانگيم :ها افتهي

 به يباردار يها ماهه سه در يافسردگ يفراوان جينتا .بودند ديشد نوع از% 5.2 و متوسط% 25.2 و فيخف% 46.1 ک،يتفک به که

 اول ماهه سه در زنان يافسردگ نمره نيانگيم يطرف از. بود سوم و دوم اول، ماهه سه در% 1/17 ،% 7/13 ،%1/65 بيترت

 بود دار يمعن يآمار لحاظ از که بود 21/22±25/12و 66/26±52/11و بيترت به يباردار سوم و دوم ماهه سه و 75/13±15/23

(111=/p )بود. 

 نظر به. ابدي يم شيافزا يباردار شرفتيپ با وعيش نيا و باالست اريبس يباردار در يافسردگ وعيش جينتا به توجه با :يريگ جهينت

 يباردار دوران نيروت يمراقبتها از يي،جز ژهيو يمراقبتها انجام و صيتشخ جهت يغربالگر مشاوره يکالسها جاديا رسد، يم

 .رديگ قرار نظر مد ديبا

 Beck پرسشنامه زنان، ،يباردار ،يافسردگ :کليدواژگان
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 نقش جنسی و الگوي قاعدگی در دختران  دانشجو

 1، زهرا سوکي1، سيد سعيده موسوي1کرامتدکترافسانه 

 گروه بهداشت باروري، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي شاهرود -1

طرحواره جنسيتي ارتباط . طرحواره هاي نقش جنسيتي مجموعه اي از باورها و نگرش در باره هويت مردانه و زنانه است :مقدمه

بدين صورت که . فرآيند نقش پذيري جنسيتي ناشي از پردازش طرحواره هاي جنسيتي است. نزديکي با خودپنداري دارد

فتارهايي که فرهنگ  يا جامعه براي مردان و زنان مناسب تشخيص مي طرحواره هاي جنسيتي به کسب آندسته از ويژگي ها و ر

تحول طرحواره هاي جنسيتي تحت تاثير فرهنگ ، مي تواند باعث پذيرش رفتارهاي قالبي جنسيتي  در افراد .دهد مي پردازد

ي دانشگاه علوم پزشکي طرحواره نقش جنسيتي و الگوي قاعدگي در دختران  دانشجودر تحقيق اخير تالش شد تا ارتباط .شود

 .شاهرود مورد بررسي قرار گيرد

کليه دانشجويان دخترشاغل به تحصيل در دانشگاه علوم پزشکي شاهرود که مايل به شرکت در پژوهش بودند در  :روش کار

استفاده شد،   Bemجهت سنجش طرحواره هاي نقش جنسيتي از پرسشنامه نقش جنسيتي   . طرح شرکت داده شدند

دانشجو ي دختر  تکميل گرديد  711ه مذکور به همراه پرسشنامه حاوي اطالعات دموگرافيک و الگوي قاعدگي توسط پرسشنام

 مورد تجزيه و تحليل آماري قرارگرفت   spss  رودر نهايت اطالعات استخراج شده با استفاده از نرم افزا

از نمونه ها مردانه % 11.3با نقش جنسي زنانه و % 34.1براساس پرسشنامه بم از مجموع شرکت کنندگان در پژوهش  :يافته ها

اگر چه بين سن منارک و نقش جنستي ارتباطي . درصد نامتمايز گزارش شدند 32.2درصد با طرحواره دوجنسيتي و  22.5و 

از سوي ديگر بين سن  p<0.05))ارتباط معني دار وجود داشتطول و مقدار قاعدگي با گزارش نشد اما بين نقش جنسي 

 p<0.05))منارک ، طول و مقدار قاعدگي با امتياز زنانگي همبستگي مثبت مشاهده شد

براساس نتايج تحقيق اخير بنظر مي رسد آموزش حوالي قاعدگي بتواند در شکل گيري مناسب  طرحواره جنسي  :نتيجه گيري

در دختران نوجوان موثر باشد البته انجام تحقيقات بيشتر در اين زمينه از جمله تعيين ارتباط نگرش نسبت به قاعدگي و 

 .طرحواره نقش جنسي نيز کمک کننده است

 

 رحواره نقش جنسي، الگوي قاعدگي، پرسشنامه بم، دختران دانشجوط :واژگان کليدي

 

 

 

 

 

 

 

  



 ، دااگشنه علوم زپشکي مشهد7121آبان ماه  91-92، همايش کشوري آموزش و مشاوره رد سالمت باروري  



 

1395-ECRH 

 بررسی اهداف آموزش درتوانمندسازي مراقبتهاي بارداري و زايمان درجهت ارتقاء سالمت

 4، کبري افسرده3يديحم يذاکر ميمر، 2يبالس زهرا. *1يبالس نساء

 nesa.balasi@yahoo.com  ،يمامائ کارشناس -1

 يمامائ کارشناس -2

 تنکابن، واحد اسالمي آزاد دانشگاه پزشکي، دانشکده ،عضو هيئت علمي دانشگاه ،ي مشهدبارور بهداشت يدکتر يدانشجو -3

   ايران تنکابن،

 اسالمي آزاد دانشگاه پزشکي، دانشکده ،علمي دانشگاهعضو هيئت  ،علوم تشريح دانشگاه شهيد بهشتي يدکتر يدانشجو -4

  ايران تنکابن، تنکابن، واحد

 

مراقبت بهداشتي دربرگيرنده گروهي ازخدماتي که متخصصان و ماماها وکارکنان بهداشتي به جامعه ارائه ميدهند و با  :مقدمه

-ر توانمندسازي مراقبت بارداري و زايمان ميمطالعه حاضر به بررسي اهداف آموزش د.هدف حفظ و پايش سالمت مادران است

 .  پردازد

هاي اطالعاتي ايراني پايگاه در 2113تا  2111بازه هاي زماني  جستجوي اينترنتي در بادر مطالعه مروري حاضر  :روش جستجو

 iranmedex,EMBASE,Uptodate,Scopus,ScienceDirect,PubMed,Cochran Libraryو بين المللي

ISI,magiran,Springer,Elsevier,SID  مراقبت بارداري، کلمات کليدي مقاله با 61مقاله که درنهايت  112گردآوري  با 

 .توانمندسازي مورد بررسي قرار گرفت ارتقاء سالمت، اهداف آموزش، مراقبت زايمان،

توسعه برنامه ،تعميم مراقبتهاي ادغام يافته سالمت مادران،توسعه مراقبتهاي پيش از بارداريآموزش در خصوص  :هاتهياف

هاي کاهش درد و بي دردي داروئي و غير داروئي به منظور کاهش توسعه زايمان فيزيولوژيک و روش ،بيمارستان دوستدار مادر

 استفاده ازاطالعات مرگ و مير مادران باوعلت بررسي  ،زمينه انجام زايمان فيزيولوژيک در توانمندسازي ماماهابا شاخص سزارين 

 ،نظام اطالعاتي پيگيري مادران پرخطر طراحي ن،طراحي نظام مراقبت عوارض شديد ناشي از بارداري و زايما و شرح پزشکي،

الزم جهت  ايجاد سازوکار ،ت دراتاق زايماناائه خدماستانداردسازي فرايندهاي ار ،زايمان فرايند در الگوي مديريت خطر طراحي

طراحي الگوي  ،استقرار سيستم گزارش دهي خطاهاي پزشکي ،فراورده هاي خوني در بخش مامايي مصرف منطقي خون و

جهت توانمندسازي ارائه  هاي آموزشياجراي دوره ،درحين بارداري وزايمان مديريت ريسک براي پيشگيري از بروز عوارض

  .ن موثراستت درخصوص پيشگيري ازعوارض مادران باردار طي بارداري و زايماادگان خدمدهن

توسعه کمي و کيفي مراقبتهاي ادغام يافته سالمت براساس راهبردهاي اصلي کاهش مرگ و مير مادران که همان  :نتيجه گيري

 در جهت ارتقاء سالمت زنان و مادران، ري و زايمانتوانمندسازي ارائه دهندگان خدمت باردان،بهبود فرايند انجام زايما،مادران

 .بهبود برابري حق سالمتي گامي موثر برداريم افزايش بقا،

 مراقبت بارداري،مراقبت زايمان، اهداف آموزش،ارتقاء سالمت،توانمندسازي :کلمات کليدي

  

mailto:nesa.balasi@yahoo.com


 ، دااگشنه علوم زپشکي مشهد7121آبان ماه  91-92، باروري همايش کشوري آموزش و مشاوره رد سالمت  



 

1398-ECRH 

 بارورياهداف انواع مشاوره در نازايی و درمان آن در جهت ارتقاء سالمت 

 4، کبري افسرده3يديحم يذاکر ميمر، 2يبالس نساء. *1يبالس زهرا

  zahra.balasi@yahoo.com ،يمامائ کارشناس -1

 يمامائ کارشناس -2

 اسالمي آزاد دانشگاه پزشکي، دانشکده ،عضو هيئت علمي دانشگاه ،ي مشهدبارور بهداشتتخصصي  يدکتر يدانشجو -3

 ايران تنکابن، تنکابن، واحد

 آزاد دانشگاه پزشکي، دانشکده ،عضو هيئت علمي دانشگاه ،علوم تشريح دانشگاه شهيد بهشتي يدکتر يدانشجو -4

 ايران تنکابن، تنکابن، واحد اسالمي

 

 .گفته ميشود يکسال ازدواج و نزديکي بدون جلوگيري باردار شدن پس از ناباروري به صورت عدم توانايي در :مقدمه و هدف

مشاوره تغذيه و روانپزشکي، جنين  بنابراين با .دباششامل عدم توانايي به پايان رساندن حاملگي نيز ميناباروري  طيف وسيعي از

 .  غدد، ژنتيک به اهداف بارداري سالم رسيد -ايمونولوژي، داخلي حقوقي، عفوني، شناسي،

هاي اطالعاتي ايراني و  در پايگاه 2113تا 1222درمطالعه مروري حاضر،باجستجوي اينترنتي در بازه هاي زماني  :روش جستجو

 Scopus,ScienceDirect,PubMed,Cochran Library,ISI,magiran,Springer,Elsevier,SID بين المللي

iranmedex,EMBASE,Uptodate ناباروري،  مشاوره، :کلمات کليدي مقاله با111مقاله که درنهايت 146گردآوري  با

 .سي قرار گرفتمورد بررارتقاء سالمت  اهداف، خدمات،

شناسايي و تصحيح ،با اصالح عادات غذايي کاهش و افزايش وزنانواع مشاوره در زوجهاي نابارورشامل مشاوره تغذيه با  :هايافته

اهداء وپذيرش  مشاوره حقوقي در خصوص .است شيردهي هاي غذايي مناسب براي دوران بارداري و برنامه،اي کمبودهاي تغذيه

خدمات روان مشاوره روانپزشکي وروانشناسي دررابطه با .ميباشد کشور،وظايف و حقوق خاص جنين براساس قوانين و مقررات

زوج  گرا، روان درماني بخش روان درماني پويا، تمدد اعصاب، سازي و آرام رفتاري، -روان درماني شناختي درماني حمايتي،

غدد  –مشاوره داخلي  .شودمشاوره سالمت جنسي ارائه مي شخصيت و آزمونهاي غربالگري، هوش،اي روانشناختي هدرماني،تست

. است اي غدد درون ريز و متابوليکيه درماني وهمچنين تشخيص ودرمان بيمار انجام روشهاي جراحي تشخيصي يا به صورت

اي ريهبررسي علل بيمامشاوره عفوني با .است وتولد گزيني ازالنه قبل تشخيصي تستهاي درحيطه مشاوره ارائه با ژنتيک مشاوره

 ع روشهاي کمک باروريانومشاوره جنين شناسي در رابطه با ا .پردازدو واکسيناسيون مي درمان ناباروري و سقط جنين عفوني در

 .دهندمشاوره مي

و سالم توسط تيم درماني در جهت با مشخص شدن اهداف مشاوره در ناباروري به نتيجه مطلوب در بارداري موفق  :گيرينتيجه

 . ارتقاء سالمت باروري زوج هاي نابارور رسيد

 مشاوره،ناباروري،خدمات،اهداف،ارتقاء سالمت :کلمات کليدي
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 بررسی ميزان شيوع پرموئی و الگوي رويش مو در دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشکی شيراز

 2فرهود نيکوئي، *1ميترا سلطانيان

 Mitsoltan@yahoo.comشيراز   دانشگاه علوم پزشکي (س) دانشکده پرستاري و مامائي حضرت فاطمه -1

 فسا دانشگاه علوم پزشکيبخش پزشکي اجتماعي  -2

    

مردانه مي تواند اثرات شديدي بر روي  هيرسوتيسم يا رشد زياد موي خانم ها در نواحي انتهائي بدن و صورت با طرحي: مقدمه

قضاوت در مورد پرموئي اغلب مشکل است چرا که رشد مو در ميان خانم ها و نژادهاي . سالمت اجتماعي و رواني آنها داشته باشد

 مطالعه فوق با هدف تعيين ميزان شيوع پرموئي و الگوي رويش مو در دانشجويان پرستاري انجام. مختلف متفاوت مي باشد

 .گرديده است

نفر از دانشجويان دختر کارشناس پرستاري تحت بررسي قرار گرفتند و موي هر يک از  153در اين مطالعه توصيفي : روش کار

نواحي نه گانه بدن آنها بر اساس معيار درجه بندي گالوي و فريمن و معيار تعديل شده درجه بندي گالوي و فريمن تعيين 

 .جمع آوري  و با استفاده از آمار توصيفي پردازش گرديد اطالعات در پرسشنامه. شدند

و مدت خونريزي هر دوره  7/13 ±3/1سن شروع قاعدگي آنان . بود 7/21 ± 6/1ميانگين سن دانشجويان مورد مطالعه : يافته ها

طالعه مبتال به بر مبناي معيار درجه بندي گالوي و فريمن  همه دختران و زنان مورد م. بوده است  2/7 ± 3/1قاعدگي 

موارد پرمو به حساب %  51هيرسوتيسم محسوب  شدند و بر اساس نظام درجه بندي تعديل شده گالوي و فريمن نيز نزديک به 

 .آمدند

بر اساس . مطالعه مذکور نشان داد که در نمونه اي از دختران و زنان ايراني سالم پرموئي شديد فراوان بوده است: نتيجه گيري

 .درجه بندي گالوي و فريمن و معيار تعديل شده درجه بندي گالوي و فريمن اکثريت آنها پرمو محسوب گرديدند هر دو معيار

 پرموئي و الگوي رويش مو در دانشجويان پرستاري :هاکليدواژه
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رفتارهاي ارتقاء دهنده بر  "مدل تلفيقی رفتار برنامه ريزي شده و خودکارآمدي "تاثير مداخله آموزشی بر مبناي 

 سالمت زنان کارگر سنين باروري

 4حميد علوي مجد ،3علي رمضانخاني، 2معصومه سيمبر ،*1زهره کشاورز

 استاديار، گروه مامايي و بهداشت باروري، دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي -1

keshavarzzohre@yahoo.com 

 گروه مامايي و بهداشت باروري ،دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي ،دانشيار -2

 گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي ،دانشيار -3

 گروه آمار زيستي، دانشکده پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي ،دانشيار-4 

 

 با هدفمطالعه حاضر . رفتار چارچوب مفيدي براي پيش بيني رفتار بهداشتي فراهم مي نمايند هاي تغيير مدل: زمينه و هدف

بر رفتارهاي ارتقاء دهنده سالمت  "مدل تلفيقي رفتار برنامه ريزي شده و خودکارآمدي "بررسي تاثير مداخله آموزشي بر مبناي 

 .صورت پذيرفت زنان کارگر سنين باروري

بطور ( روه کنترلنفر گ 37نفر گروه مداخله و  37)نفر از زنان کارگر در دو کارخانه  51تعداد . اين مطالعه از نوع تجربي بود:روش

پرسشنامه معتبر و پايا بررسي رفتارهاي ارتقاء دهنده سالمت زنان کارگر ؛ ابزار جمع آوري داده ها . تصادفي انتخاب شدند

 .داده ها توسط آمار توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.بود

اما ( P≥17/1) خله و کنترل تفاوت معني داري وجود نداشت نتايج نشان داد قبل از مداخله آموزشي بين گروه مدا: يافته ها

لذا بعد از مداخله آموزشي ميانگين امتيازات نگرش، هنجار فردي، (.  P≤   17/1) پس از مداخله آموزشي تفاوت معني دار گرديد

. مداخله افزايش يافتدرک رفتار کنترل شده،خودکارآمدي ،قصد و رفتار نسبت به رفتارهاي ارتقاء دهنده سالمت در گروه 

و سپس در حيطه هاي ( 11/41) همچنين ، بيشترين تفاوت ميانگين ها در حيطه خودکارآمدي 

 .بود( 11)و قصد رفتار( 35/11)، هنجار فردي(71/21)،درک رفتار کنترل شده(75/22)،رفتار(42/22)نگرش

به عنوان الگوي قابل قبولي جهت طراحي  "خودکارآمديمدل تلفيقي رفتار برنامه ريزي شده و  "لذا : بحث و نتيجه گيري

 .مداخالت و ارتقاي رفتارهاي ارتقاء دهنده سالمت زنان کارگر پيشنهاد مي گردد

 رفتار، زنان کارگر، مدل، مداخله : واژه هاي کليدي
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 نقش سياست گذاري ها در ارتقاء سالمت زنان کارگر

 4دکتر حميد علوي مجد، 3دکترعلي رمضانخاني، 2معصومه سيمبر دکتر، *1دکتر زهره کشاورز

 ، استاديار، گروه مامايي و بهداشت باروري،دانشکده پرستاري و مامايي،دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي -1

keshavarzzohre@yahoo.com 

 دانشکده پرستاري و مامايي،دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي  دانشيار،گروه مامايي و بهداشت باروري، -2

 دانشيار،گروه بهداشت دانشکده بهداشت دانشگا علوم پزشکي شهيد بهشتي -3

 دانشيار،گروه آمارزيستي،دانشکده پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي -4

 

 .اولويت هاي سالمت در زنان کارگر يکي از اصلي ترين چالش هاي مديريت سالمت در کشور است درک : مقدمه

گروه 5)بخش کيفي در قالب بحث گروهي متمرکز. کمي متوالي صورت گرفت-اين مطالعه به شيوه مثلث سازي کيفي :روش کار

سپس در . بزار مطالعه طراحي و روانسنجي گرديددر بخش کمي  ا.با نمونه گيري هدفمند با حداکثر تنوع انجام شد( نفره 11

زنان کارگر ( نفر کنترل37نفرمداخله،37)نفري 51مطالعه تجربي با نمونه گيري تصادفي ابزار بصورت پيش آزمون در گروه 

 .سپس نتايج در پس ازمون با گروه کنترل مقايسه گرديد. استفاده شد

متوسط . تحليل محتواي مصاحبه ها منجر به تبيين عوامل موثر بر رفتارهاي ارتقاء دهنده سالمت زنان کارگر گرديد: يافته ها

  RMSEA=17/1و  GFI=27/1و  CFI=25/1نتايج روايي سازه تاييدي ابزار به صورت . بود 23/1شاخص روايي محتواي ابزار 

ضريب آلفاي کرونباخ پرسشنامه را براي عوامل . بودr  (111/1P< )=611/1با ( HPLP-2 )روايي مالکي ابزار با ابزار مالک . بود

و ابزار ( <17/1P) وتفاوت آماره آزمون ويلکاکسون براي عوامل ابزار در فاصله زماني دو هفته معني دار نبوده  57/1-23/1ابزار 

پس از مداخله آموزشي، ميانگين امتيازات نگرش، هنجار . عبارت معتبر و پايا گرديد 111بنابراين ابزار با .مذکور داراي ثبات بود

. فردي، درک کنترل رفتار،خودکارآمدي ،قصد و رفتار نسبت به رفتارهاي ارتقاء دهنده سالمت در گروه مداخله افزايش يافت

 .بيشترين تفاوت ميانگين در حيطه خودکارآمدي  بود

توجه ويژه و سياست  اقتصادي و فرهنگي در زنان کارگر اجتماعي، دي،با توجه به شرايط کار و موانع بسيار فر: نتيجه گيري

 .گذاري برنا مه هاي سالمت خاص اين گروه ضروري مي باشد

 سالمت  سياست گذاري، زنان کارگر، :کليدي کلمات
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اسکلروز متعدد استان ي بين کيفيت زندگی، سالمت جسمانی و روند بالينی بيماري زنان مبتال به  بررسی رابطه

 ي ابتال رونده و طول دوره ي ناتوانی پيش خراسان شمالی با رويکرد به درجه

 2رويا جاجونديان، *1ساعد وحدت

 jajvandian@gmail.comدانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي  عضو هيات علمي -1

 دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي عضو هيات علمي

 

مرتبط با سالمت به صورت اثرات جسماني، هيجاني و اجتماعي که بيماري بر روي فرد دارد تعريف کيفيت زندگي  :مقدمه

ي  ي بين بيولوژي فردي، رفتار بهداشتي و زمينه ها در جامعه و تعامالت پيچيده هاي متعدد آن شود که در زنان به دليل نقش مي

تر  هاي مزمن از جمله بيماري اسکلروز متعدد در زنان شايع بيماري .تاريخي اجتماعي، اقتصادي از اهميت باالتري برخوردار است

سال زودتر از مردان است که به دليل ابتال کردن افراد در سن جواني و روند درماني خاص و دشوار،  7و سنّ شروع بيماري حدود 

سنجش کيفيت زندگي در اين گروه از  لذا. گذارد به شدت بر سالمت و در نتيجه کيفيت زندگي افراد در ابعاد مختلف تأثير مي

 .اهميت بااليي برخوردار است

بيمار زن با تشخيص قطعي اسکلروز متعدد به  57. شاهدي است –اين پژوهش يک مطالعه تيپ دو از نوع موردي  :روش کار

افيک و پرسشنامه ابزار پژوهش، پرسشنامه دموگر. زن گروه شاهد بررسي شدند 57روش سرشماري در استان خراسان شمالي و 

توسط پزشک متخصص مغز و اعصاب  EDSSعالئم باليني، روند باليني بيماري و درجه ناتواني با . بود MS-QoL-54استاندارد 

 .سنجيده شد

ي  ، متوسط طول دوره31/2 ± 11/2در بيماران،   EDSSي  سال، متوسط نمره 11/32 ± 14/1ميانگين سني بيماران  :ها يافته

بعد، به طور  1در  است که 42.3سال و متوسط سطح کيفيت زندگي،  3تا  2ترين فراواني در بين  با بيش 44/7 ± 5/7بيماري 

و باالترين  31.14±31.11کمترين نمره در بعد مشکالت جسمي و با متوسط نمره . توجهي پايين تر از گروه شاهد است قابل

بعد از  11و بين شدت ناتواني . است 77.17±22.1عد عملکرد اجتماعي و در رتبه ب 67.11±21.1نمره در بعد عملکرد ذهني با 

 بيماران همبستگي از نوع منفي وجود داردي ابتال و الگوي باليني بيماري با کيفيت زندگي  دوره کيفيت زندگي و طول

(17/1P<.) 

مستلزم توجه بيشتر به افزايش کيفيت زندگي زنان بيمار در اين پژوهش پايين تر از حد متوسط بود که  :گيري نتيجه

 هاي بيمار است راهکارهاي ارتقاي کيفيت زندگي در ابعاد مختلف جسمي و رواني مبتاليان و به خصوص خانم

 اسکلروز متعدد، کيفيت زندگي، زنان :کلمات کليدي
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دانشگاه علوم پزشکی شهر  بررسی کيفيت زندگی کاري در ماماهاي شاغل دربيمارستان هاي آموزشی وابسته به

 9818مشهد و برخی عوامل موثر برآن در سال

اله لعل ، 3اشرف نصرتي، 3نجمه دهالري، 3فاطمه احمدي رضامحله ،3راضيه رحمتي، 2علي وفايي نجار، *1سيده زهرا مستجابي

 4منفرد

 دانشگاه علوم پزشکي مشهد دانشکده پرستاري و مامايي، کميته تحقيقات دانشجويي مشاوره در مامايي،  دانشجوي کارشناسي ارشد -1
mostajabiz921@mums.ac.ir 

 ايرانمشهد،  دانشگاه علوم پزشکي مشهد، دانشکده بهداشت، گروه بهداشت و مديريت، مرکز تحقيقات علوم بهداشتي، دانشيار -2

 دانشکده پرستاري و مامايي مشهد

 ايران مشهد، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، دانشکده پرستاري مامايي،، دانشجوي کارشناسي ارشد مشاوره در مامايي -3

 دانشگاه علوم پزشکي مشهد، دانشکده بهداشت، گروه بهداشت و مديريت، دانشجوي کارشناسي ارشد آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت، -4

 مشهد، ايران

 

بهبود .امروزه لزوم توجه به ارتقاي کيفيت زندگي کاري افراد شاغل توسط سازمان هاي مسئول کامال احساس ميشود :مقدمه

کيفيت زندگي کاري ماماهاي شاغل موجب به وجود آمدن انگيزه و رضايت خاطرآنها شده ،ايشان رابه کار و تالش بيشتر و 

افراد تحت پوشش خدمات مامايي را فراهم ميآورد لذا در راستاي کمک مطلوبتر سوق ميدهد و زمينه ي خدمت رساني بهتر به 

به تدوين سياست هاي حمايت گرانه مسئولين از اين قشر پژوهشي با هدف بررسي ميزان کيفيت زندگي کاري ماما ها انجام 

 .گرفت

نفر از ماماهاي شاغل در بيمارستان هاي وابسته  21تحليلي بوده به صورت سرشماري بر روي -اين مطالعه توصيفي :روش کار

ها شامل پرسشنامه مشخصات دموگرافيک و پرسشنامه کيفيت  ابزار گردآوري داده. به دانشگاه علوم پزشکي مشهد انجام گرفت

 .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت  16SPSSده با استفاده از نرم افزار پرسشنامه تکميل ش 52داده ها از . زندگي کاري بود

آزمونهاي آماري بين بخشهاي . متوسط بودند از ماماها به ترتيب داراي کيفيت زندگي پايين و %76.7 و % 43.7 :يافته ها

ي اختالف معناداري را نشان زندگي در منزل استيجاري و يا شخصي، داشتن وسيله نقليه با کيفيت زندگي کار مختلف کاري،

وضعيت استخدامي، نوع شيفت با  تاهل، تعداد فرزند، سابقه کار، اضافه کاري و شغل دوم، همچنين بين سن،تحصيالت،.داد

 .کيفيت زندگي کاري اختالف معناداري را نشان نداد

ن و تدوين برنامه هاي راهبردي ارتقاء تواند در شناسايي نيازهاي ماماها توسط مسئولي نتايج به دست آمده مي :نتيجه گيري

 .کيفي زندگي کاري آنان کمک کننده باشد

 کيفيت زندگي کاري، عوامل موثر بر کيفيت زندگي، ماما :کليديکلمات 
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 تاثير ورزش هاي کف لگن در دوران بارداري و دوره نفاس در پيشگيري و درمان  بی اختياري ادراري استرسی

 4سولماز گيچلو ،3،مريم اسدي، *2، سيما گيچلو1پناهيزهرا يزدان 

 شيراز( س) مامايي حضرت فاطمه دانشکده پرستاري و هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي شيراز، عضو -1

 gichlou@sums.ac.ir، شيراز( س) مامايي حضرت فاطمه دانشجوي کارشناسي ارشد مامايي، دانشکده پرستاري و -2

 شيراز( س)مامايي، دانشکده پرستاري و مامايي حضرت فاطمه دانشجوي کارشناسي ارشد  -3

 مامايي تهران دانشکده پرستاري و دانشجوي کارشناسي پرستاري، -4

 

است،که بر کيفيت زندگي آن ها  ٪72و  ٪1بي اختياري ادراري يک مشکل بهداشتي عمده زنان با ميزان شيوع بين  :مقدمه

عامل اصلي براي بي اختياري استرسي ادرار، بارداري و .مي باشد ادراري استرسيشايع ترين فرم آن بي اختياري  .است مؤثر

امروزه روشهايي مانند،جراحي ،دارو و روشهاي رفتاري محافظه کارانه جهت درمان انواع بي اختياري وجود  .زايمان است

رد تاثير ورزش هاي عضالت کف لگن هدف از اين مقاله مروري ،به منظور بررسي شواهد حاصل از مطالعات گذشته درمو.دارند

 .درپيشگيري و درمان بي اختياري ادراري استرسي مي باشد

با کليد واژه  ،Pubmed, Science Direct, Google Scholar, SIDدر اين مطالعه مروري،مقاالت از سايت هاي  :روش کار

 .مقاالت مرتبط مورد بررسي قرار گرفت اخذ شد و ،Pelvic floor exercises ،Urinary stress incontinenc هاي

نتايج حاصل از اين مطالعات نشان مي دهد که ورزش هاي کف لگن درپيشگيري از بروز و درمان بي اختياري ادراري  :يافته ها

از سال پس در برخي مطالعات تاثير اين ورزش ها تا يک  .ايمن و بسيار موثر است ،دوره بارداري و پس از زايمان در استرسي،

  .به عنوان روش اول درمان پيشنهاد شده است اين روش، وزايمان باقي مانده است 

 به ويژه افراد مبتال به بي اختياري ادرار، بايد پس از زايمان، آموزش به زنان در دوران بارداري و در ارائه مشاوره و :نتيجه گيري

آموزش ورزش هاي عضالت کف لگن به عنوان يکي از  ؛مانندتواند شامل مواردي  برنامه هاي آموزشي مي. توجه خاص شود

اختصاص دادن جلساتي براي آموزش  پيگيري عالئم بي اختياري ادرار، اجزاي برنامه مراقبتي در دوران بارداري و پس از زايمان،

 .به عهده داشته باشند بي شک ماماها ميتوانند نقش مهمي در آموزش اين افراد. اين ورزشها وتهيه کتابچه هاي اموزشي باشد

 بي اختياري استرسي ادرار ورزش هاي کف لگن، :کليدي کلمات
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 سال مادران باردارجنوب شرق مشهد 81و باالي  93بررسی ميزان بارداري در سنين زير 

 4مرضيه شريعت، 3پروين محمدي، 2ژينوس زمانيان ،*1مريم ميرسيدي

 mirseyedim1@mums.ac.irمشهد،  دو شماره بهداشت مرکز کارشناس سالمت باروري -1

 کارشناس مسئول سالمت مادران و شير مادر -2

 معاونت فني -3

 کاردان بهداشت خانواده -4

 

سالگي يا  31امروزه  به دالئل گوناگوني ميانگين سن ازدواج بخصوص در شهرها افزايش يافته و بسياري از زنان در سن  :مقدمه

گرچه با توجه به اينکه بسياري از . آورند دنيا مي  سالگي به  37کنند و اولين فرزند خود را حتي پس از  حتي ديرتر ازدواج مي

آيند، اما  شوند و فرزندان سالم نيز به دنيا مي    يشرفت دانش پزشکي به سالمتي طي ميها در اين سنين به کمک پ  بارداري

لذا اين مطالعه .سالگي عمر خود، با خطرات ويژه بارداري مواجه هستند 41سالگي و  31دهد که زنان در دهه  مطالعات نشان مي 

 . شد سال انجام 37و باالي  11با هدف کاهش عوارض بارداري در سنين زير 

سال مادران مراجعه کننده به مراکز تحت پوشش مرکز  37و باالي  11اين بررسي تحليلي بر روي آمار زايمانهاي زير  :روش کار

 .مشهد انجام شد و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت 2بهداشت شماره 

سال  37و درصد زايمانهاي باالي  22ال در س 1.2به  11در سال 2.1سال از  11اين بررسي درصد زايمانهاي زير  در :يافته ها

 .رسيده است 22در سال  7.2به  11در سال  4.2از

سال افزايش  37سال کاهش داشته و بالعکس درصد زايمان باالي   11بر اساس اين مطالعه درصد زايمان زير  :گيرينتيجه

از بارداري، مشاوره ژنتيک، مراقبتهاي مکرر، سال انجام مراقبت پيش  37دارد لذا بايستي جهت کاهش عوارض بارداري باالي 

 .مورد توجه قرار گيرد... رژيم غذايي مناسب، تمرينات ورزشي منظم، عدم استعمال دخانيات و

 عوارض بارداري ،سن بارداري ،سن ازدواج :کلمات کليدي
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 مقايسه مراحل ليبر در زايمان متداول و فيزيولوژيک 

  4،  دکتر انوشيروان کاظم نژاد3،  دکتر سيد مستجاب رضوي2، فاطمه ناهيدي*سهيال رفيعي

 ، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، ايرانعضو هيات علمي گروه مامايي کارشناس ارشد مامائي،   -1

soha.rafiei662@gmail.com 

عضو هيات علمي گروه مامايي و بهداشت باروري دانشگاه علوم پزشکي و خدمات  بهداشت وارتقا سالمت،دکتراي آموزش   -2

 ايران، تهران ،بهشتي، مرکز تحقيقات بارداري ايمن درماني شهيد بهداشتي

 ايران شيراز، ص نوزادان، دانشگاه علوم پزشکياستاديار تمام وقت، فوق تخص  -3

 ايران دانشگاه تربيت مدرس تهران ،استاد گروه آمارزيستي  -4
 

بارداري نقطه عطفي در زندگي هر زن است که  .حاملگي و مادر شدن از وقايع لذت بخش زندگي زنان محسوب مي شود :مقدمه

درزايمان به نظر مي رسد عجله براي خاتمه دادن به اين فرايند به نفع مادر  .تاثيرات عميقي بر زندگي او بر جاي مي گذارد

با توجه به نقش ماماها در کاهش مداخالت ليبر، زايمان و تاثير آن بر سالمت مادر و جنين اين مطالعه با هدف . باردارنمي باشد

 . تعيين مدت زمان مراحل ليبر در زايمان متداول و فيزيولوژيک انجام شد

. در بيمارستان شوشتري شهر شيراز انجام شد مادر باردار 21اين پژوهش به صورت کارآزمايي باليني تصادفي بر روي : روش کار

آناليز آماري با . ژيک اندازه گيري شد مدت زمان فاز فعال ليبر، مرحله دوم و سوم  زايمان در دو گروه زايمان متداول و فيزيولو

جهت . سنجيده شد اعتبار و پايائي ابزارها. استفاده از آزمون هاي آماري تي مستقل، من ويتني، فيشر و کاي دو انجام گرفت

 .استفاده گرديد 11تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار  اس پي اس اس 

در (. =111/1p) بين مدت زمان فاز فعال ليبر و مرحله سوم زايمان بين دو گروه تفاوت، آماري معنادار وجود داشت :هايافته

  . نداشتمعنادار آماري وجود  متداول و فيزيولوژيک تفاوتدر دو گروه زايمان ( =223/1P) مرحله دوم ليبر طولحاليکه بين 

مداخالت ليبر در زايمان فيزيولوژيک در کاهش مدت زمان فاز فعال ليبر و مرحله سوم زايمان و خوشايند کاهش  :گيرينتيجه

 7-1درصد بين  1/71متداول بيشترين واحدهاي مورد پژوهش مدت زمان فاز فعال ليبر در گروه زايمان  .سازي زايمان تاثير دارد

مدت زمان فاز فعال ليبر در دو گروه زايمان . ساعت بود 7درصد کمتر از  1/75در حاليکه در زايمان فيزيولوژيک . ساعت بود

(.  =111/1p)متداول و فيزيولوژيک بر اساس آزمون آماري تي مستقل تفاوت معناداري وجود داشت و دو گروه همگون نبودند 

 5/46درصد و در زايمان فيزيولوژيک  1/71حدهاي مورد پژوهش مدت زمان  مرحله دوم ليبر در گروه زايمان متداول بيشترين وا

بين مدت زمان مرحله دوم زايمان در دو گروه زايمان متداول و فيزيولوژيک بر اساس آزمون . دقيقه بود 21-71درصد  بين 

بيشترين واحدهاي مورد پژوهش مدت (.  P=223/1)گروه همگون بودند  آماري تي مستقل تفاوت معناداري وجود نداشت و دو

بين . دقيقه بود 17درصد  کمتر از  6/27درصد و در زايمان فيزيولوژيک  2/61زمان  مرحله دوم ليبر در گروه زايمان متداول 

ي تي مستقل تفاوت معناداري مدت زمان مرحله سوم زايمان در دو گروه زايمان متداول و فيزيولوژيک بر اساس آزمون آمار

 ( P=111/1)وجود داشت و دو گروه همگون نبودند 

 مراحل ليبر، زايمان متداول، زايمان فيزيولوژيک: کلمات کليدي
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1410-ECRH 

ررسی سن وميزان تحصيالت زوجه هاي شرکت کننده درکالس مشاوره ازدواج درطی شش سال درمرکزبهداشت ب

 شماره دو مشهد

 محمودي دکترعلي اصغر ،*1پروين محمدي

 mohamadip2@mums.ac.ir، معاونت فني -1

  2دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مرکز بهداشت شماره  پزشک عمومي، -2

 

آن را دريافت کند اما  ميزان تحصيالت بايد با هرسن و مهارتهاي قبل ازدواج يک نيازغيرقابل انکاري است که هرفرد :مقدمه

اين پژوهش به منظور تعيين وضعيت سن ازدواج . اولويت هستند در افرادجوان که هيچ تجربه اي ازمهارتهاي آغاز زندگي ندارند

 .وميزان تحصيالت وهمچنين پيش بيني نيازهاي آنها انجام شد

که سن ازدواج  دهدنشان مي 1392تا 1315ميزان تحصيالت زوجه هادربين سالهاي  با بررسي شاخص سني و :کارروش 

نتايج ازپرسشنامه هاي مشخصات زوجه وفرم هاي آماري درطي شش سال .کاهش وميزان تحصيالت افزايش داشته است

 . . استخراج گرديد

اليکه اين گروه سني سير نزولي را ازسال سال تشکيل ميدهنددرح21 – 16بيشترين گروه سني رادر تمام سالها   :ايافته ه

% 5/17به %  6/2سال از 17کاهش داشته است ودرعوض گروه سني زير % 4/42به % 4/75به بعدطي نموده است واز1315

که اگرچه سير نزولي داشته واز  ديپلم مي باشد درتمام سالها ميزان تحصيالت بيشترين گروه را نظر از .دهدافزايش رانشان مي

وتحصيالت دبيرستان % 12/1رسيده است درصد بيسوادي % 13/12به  %12رسيده وباالترازديپلم که از% 6/24به % 1/43

سال با تحصيالت  16-21 و17اين مطالعه نشان ميدهدسن ازدواج کاهش داشته وگروههاي زير .افزايش رانشان ميدهد7/5%

 . مراقبت رادرهمه زمينه هادارند به آموزش و دهندکه نيازديپلم وکمتر بيشترين مخاطبين ما راتشکيل مي

باتوجه به سياستهاي جديدسالمت باروري وکاهش سن ازدواج به تبع سن بارداريها نيز کاهش يافته و سرمايه  :نتيجه گيري 

 گذاري برروي مراقبتها وآموزش هاي پيش بارداري بايدازاولويتهاي حوزه سالمت باشد

 دواج، سالمت باروري ،پيش بارداريمشاوره قبل ازاز :کليدي کلمات
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 نقش تغذيه در تعيين جنسيت جنين

 3، مصطفي مژدهي فرد2، محسن نعمتي*1مهديه پوريزدان پناه کرماني

 Pouryazdanpkm851@mums.ac.ir، دپارتمان تغذيه -دانشکده پزشکي -دانشگاه علوم پزشکي مشهد -1

 دپارتمان تغذيه -دانشکده پزشکي -دانشگاه علوم پزشکي مشهد -2

 دانشکده دندانپزشکي -دانشگاه علوم پزشکي مشهد -3

 

تعيين جنسيت به داليل گوناگوني همچون فرهنگ و پيشگيري از بيماري هاي وابسته به جنس از گذشته مورد توجه  :مقدمه

هزينه باال، عقايد اجتماعي و موانع اخالقي امروزه از روش هاي تکنيکي و طبيعي براي اين هدف استفاده مي شود اما . بوده است

 . موجب اقبال بيشتر  به روش هاي طبيعي شامل رژيم غذايي و مقاربت زمان بندي شده، شده است

 AND( nutrition OR diet(sex selection OR gender selection)در اين مطالعه  مروري استراتژي :روش کار

OR dietary) . در عنوان و چکيده مقاالت در پايگاه هايPubmed, Google scholar, Noor magazine, Scopous, 

SID    جست و جو شد.  

برخي . گروهي که وضعيت تغذيه اي  مادر را مورد بررسي قرار داده اند: مطالعات را مي توان در دو بخش تقسيم کرد :يافته ها

گروه دوم . ر شدن جنين در ارتباط مي دانند اما نتيجه متقني در اين رابطه وجود نداردمطالعات دريافت انرژي بيشتر را با پس

سطح باالتر دريافت سديم و پتاسيم منجر به جنين پسر و . مطالعات، برروي اثر مينرال ها بر جنسيت جنين متمرکز شده اند

هفته قبل از شروع بارداري تا مثبت شدن تست  2اين رژيم از . سطح باالتر منيزيوم و کلسيم منجر به جنين دختر مي شود

برخي مطالعات نيز استفاده از مقاربت زمان بندي شده را راهي براي افزايش احتمال .  بارداري مورد استفاده مادر قرار ميگيرد

 .فزايش مي يابدموفقيت دانسته اند؛ به اين نحو که اگر زمان لقاح به زمان تخمک گذاري نزديک باشد احتمال پسر شدن جنين ا

 .براي دست يابي به نتايج قطعي مطالعات بيشتري الزم است :نتيجه گيري

  مقاربت ،رژيم غذايي ،تعيين جنسيت :کلمات کليدي
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 رفتاري بر  استرس و افسردگی  زنان نابارور بررسی اثر بخشی مشاوره گروهی با رويکردشناختی 

 4، سميرا دوست زاده3ابراهيم عليزاده موسوي ،2، مهديه يوسف زاده*1امير طباطبايي

، ايران قوچان، پرستاري، گروه قوچان، واحد اسالمي، آزاد دانشگاه، پرستاري تخصصي دکتري دانشجوي -1

  tabatabaei.amir@gmail.com 
 ايرانکارشناس ارشد مشاوره، اداره کل بيمه سالمت، مشهد،  -2

 ايران   قوچان، مشاوره و روانشناسي ، گروه قوچان، واحد اسالمي، آزاد استاديار، دانشگاه -3

 ايران قوچان، پرستاري، گروه قوچان، واحد اسالمي، آزاد دانشگاه -4

 

شيوع مشکالت . رواني و اجتماعي مي باشد. ناباروري يک مشکل مهم بهداشت جهاني است که داراي ابعاد جسمي :مقدمه

هدف از انجام اين مطالعه بررسي اثر بخشي درمان گروهي . روانشناختي در زنان نابارور باال تخمين زده شده است

 . ور مراجعه کننده به مراکز ناباروري پزشکان قوچان بوده استرفتاري بر ميزان استرس و افسردگي زنان نابار-بارويکردشناختي

نفر از زنان  31.پژوهش حاضر، يک مطالعه شبه تجربي با پيش آزمون، پس آزمون، در دو گروه مداخله و کنترل است: روش کار

تصادفي در دو گروه مداخله  نابارور واجد شرايط شرکت در پژوهش با استفاده از روش نمونه گيري داوطلبانه انتخاب و به صورت

رفتاري قرار -جلسه هفتگي تحت درمان رويکرد شناختي  1گروه مداخله به مدت . جايگزين شدند( نفر17)و کنترل ( نفر 17)

داده ها توسط آمار توصيفي . انجام شد(  DASS-21) گردآوري داده ها به وسيله پرسشنامه  مقياس افسردگي و استرس. گرفتند

 .بررسي شدند( تحليل کوواريانس چند متغييري و تک متغييري)و استنباطي 

نتايج حاصل بيانگر تفاوت معني دار ميزان استرس و افسردگي بين گروه مداخله و کنترل پس از خاتمه جلسا ت  :يافته ها

، F= 6/4)نادار بودرفتاري بر کاهش ميزان  افسردگي و استرس زنان نابارور مع-درمان گروهي بارويکرد شناختي. درماني بود

17/1> P ) و(7/4 =F ،17/1> P.) 

. رفتاري بر کاهش استرس وافسردگي زنان نابارور مي باشد-نتايج پژوهش حاکي از موثر بودن درمان شناختي : نتيجه گيري

حضور تيم رفتاري در زنان نابارور و موثر بودن مداخالت مشاوره روان درماني براي آنان، اولويت -شيوع مشکالت شناختي 

 . مشاوره را در مراکز تشخيص و درمان ناباروري يادآور مي سازد

 رفتاري، مشاوره  گروهي-ناباروري، استرس،  افسردگي، رويکرد شناختي : کلمات کليدي
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 مطالعه آينده نگر يک:ترين نيازهاي آموزشی زنان باردار در زمينه روابط جنسی دوران بارداريمهم

 7ابراهيم حاجي زاده ،4سيد علي آذين ،*3مي نور لميعيان ،2زهرا معماريان ،1ليال نوروزي

 ايران تهران، مدرس، تربيت دانشگاه پزشکي، علوم دانشجوي کارشناسي ارشد مامايي، دانشکده -1

 ايران تهران، مدرس، تربيت دانشگاه پزشکي، علوم دانشجوي کارشناسي ارشد مامايي، دانشکده -2

   ، تهران، ايران مدرس، تربيت دانشگاه پزشکي، علوم دانشکده باروري، بهداشت و مامايي گروه باروري، بهداشت دانشيار -3

lamyianm@modares.ac.ir  
گروه آموزش و ارتقاي سالمت، مرکز تحقيقات سنجش سالمت، پژوهشکده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي، تهران،  -4

 ايران

 مدرس، تهران، ايران تربيت دانشگاه پزشکي، علوم دانشکده حياتي، آمار گروه دانشيار -7

 

به . روابط جنسي صحيح و سالم به ويژه در دوران بارداري، در حفظ آرامش و سالمت رواني خانواده اهميت بسزايي دارد :مقدمه

پژوهش به منظور بررسي نيازهاي آموزشي زنان  شود ايندليل تغييراتي که در دوران بارداري در روابط جنسي زوجين ايجاد مي

-حوزه ترس از رابطه جنسي، بهداشت جنسي، تغييرات عملکرد جنسي و وضعيت 4درباردار در زمينه روابط جنسي در بارداري، 

 .صورت گرفته استهاي مناسب نزديکي جنسي، 

زاي واجدالشرايط که به زن باردار نخست 141است که بر روي تحليلي آينده نگر -توصيفياين پژوهش يک مطالعه  :روش کار

ابزار گردآوري اطالعات، پرسشنامه آگاهي جنسي . مراجعه کردند صورت گرفت 22درماني شهر تهران در سال  -مراکز آموزشي

 .صورت گرفت spss21تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار . دوران بارداري، دموگرافيک و مامايي بود

در طول بارداري در حوزه . سال بود6/2سال و2/27در اين پژوهش ميانگين سن و طول مدت ازدواج واحدهاي پژوهش  :ه هايافت

، در حوزه ترس از رابطه جنسي %7/51از واحدهاي پژوهش، در حوزه بهداشت جنسي % 12هاي مناسب نزديکي جنسي وضعيت

بين ميزان نياز به آموزش جنسي در . آموزش صحيح جنسي داشتند، نياز به %23، در حوزه تغييرات عملکرد جنسي 5/61%

بين ميزان . دار وجود داشتتفاوت آماري معني( p<0/038)و طول مدت ازدواج ( p<0/002) بارداري با ميزان درآمد خانواده

 .وجود نداشتنياز به آموزش جنسي در بارداري با سن زوجين، سطح تحصيالت و سن بارداري ارتباط آماري معني دار 

با توجه به ميزان باالي نياز به آموزش جنسي در دوران بارداري، آموزش جنسي صحيح و مناسب ضروري به نظر  :نتيجه گيري

 .رسدمي

 آموزش جنسي ،نيازهاي آموزشي ،دوران بارداري :کليدي کلمات
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 بارداري اول ماهه سه در اينکرتا جفت به دليل هيسترکتومی نادر مورد يک گزارش

 3، سارا ميرزائيان2، فاطمه وحيدرودسري*1صديقه آيتي

 مشهد، مشهد، پزشکي علوم دانشگاه پزشکي، قائم، دانشکده بيمارستان مامايي، و زنان گروه -1

  ayatis@mums.ac.ir،ايران

 ايران مشهد، مشهد، پزشکي علوم دانشگاه پزشکي، بيمارستان قائم، دانشکده ومامايي، زنان گروه -2

 ايران مشهد، مشهد، پزشکي علوم دانشگاه پزشکي، بيمارستان قائم، دانشکده ومامايي، زنان گروه -3

 

 خونريزي صورت معموالً به عارضه اين. است بارداري دوران در مادر حيات تهديدکننده و ناشايع اي عارضه اينکرتا جفت :مقدمه

 ايجاد باعث است ممکن جفت اينکرتا اين، وجود با .يابد مي تظاهر سوم ماهه سه در جفت مشکل کردن خارج دنبال به واژينال

 مورد يک معرفي گزارش، اين ارائه از هدف. باشد مي مشکل آن تشخيص که گردد دوم و اول ماهه سه هاي سقط مانند عوارضي

 .باشد مي بارداري اول ماهه سه در اينکرتا جفت دليل به هيسترکتومي نادر

 در بارداري واژينال شديد خونريزي با ناقص، سقط دليل به کورتاژ از پس روز 11 که بود ساله 34 خانمي بيمار: مورد معرفی

 تخليه احتمالي با تشخيص شديد خونريزي علت به. داشت قبلي سزارين مورد 2 سابقه نامبرده. کرد مراجعه بيمارستان به چهارم

 انجام هيسترکتومي وي عمل براي حين کنترل غيرقابل خونريزي علت به که قرارگرفت کورتاژ عمل تحت مجدداً رحم، ناکامل

 .گرديد گزارش رحم تحتاني سگمنت در اينکرتا جفت شناسي، آسيب بررسي در .شد

 بارداري اول ماهه سه در حتي که دارد وجود جفت غيرطبيعي جايگزيني احتمال قبلي، سزارين سابقه با زنان در: گيري نتيجه

 نياز به حتي است ممکن ت، جف طبيعي غير ماهيت بدليل که گردد کنترل قابل غير خونريزي دچار است ممکن نيز

 .شود ايجاد اورژانس هيسترکتومي

 هيسترکتومي کورتاژ، بارداري، اول ماهه سه ناقص، سقط سزارين، رحمي، خونريزي سرراهي، جفت اينکرتا، جفت: کلمات کليدي
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 با طب مکمل و جايگزيندرمان ام اس 

 4زهرا استاجي، 3رويا اکبرزاده، 2فهيمه ريواده، 1نسرين فاضل

 عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار -1

 کارشناسي ارشد مطالعات زنان دانشگاه آزاد بافت -2

 عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار -3

 عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار -4

 

به .  يک بيماري مزمن غير قابل پيش بيني از سيستم عصبي مرکزي بدون درمان شناخته شده است( MS)اسکلروزيس مولتيپل 

تعدادي  .براي اداره عالئم بيماري خود هستند( CAM)اغلب به دنبال داروهاي مکمل و جايگزين  MSاين دليل، افراد مبتال به 

نقش رژيم غذايي در هر دو عامل سببي و بهبود  .ارزيابي کرده اند MSاز مطالعات کانابينوئيدها را در استفاده در افراد مبتال به 

حمايت   MSدرداشتن نقش بالقوه ايمني در  Dمطالعات جديد  از نقش  ويتامين . شبيه هم است MSافراد مبتال به  MSشدت 

يک آنتي ( LA)اسيد ليپوئيک  .بيان شود MSن است روش جديدي براي درمان خستگي ناشي از ممکGinseng  .کرده اند

است ( PUFA)يک خانواده از غيراشباع   FAS 3 -امگا  .اکسيدان ها و مکمل هاي غذايي است  که اثرات بيولوژيک متنوع دارد

دور نگه داشته  .ترمينال انتهايي مولکول استکربن معمول در کربن سوم از متيل  -که حاوي يک پيوند دوگانه کربن

يکي از اجزاء اصلي و فعال در چاي سبز است  که اثرات ايمني و عصبي آن در  مدلهاي ( EGCG) 3 -شدند،اپيگالوکاتي چين

براي مراقبت جامع   CAMبعالوه  فوايد مشاهده شده ، دليل تمايل به استفاده از  .انحصاري جوندگان گزارش شده است

 .است المت، توانمند سازي بيماران، بهبود سالمت عمومي، ورهايي از نشانه هاي جسمي و روحيس

شامل ورزش، ويتامين ها، داروهاي گياهي و مکمل هاي معدني، تکنيک هاي  MSگزارش شده توسط افراد مبتال به  CAMانواع 

با طب مکمل  که در متون اشاره شده  شامل درد،   عالئم عمده  درمان شده .تمدد اعصاب، طب سوزني، شاهدانه و ماساژ است

برخي از شواهد نشان داد که طب سوزني الکتريکي به طور قابل توجهي مي تواند به بهبود کيفيت  .خستگي و استرس است

مينه به طور فعال از تحقيقات در اين ز MSو انجمن ملي  NIHبه هر حال، در سال هاي اخير، .زندگي اين بيماران منجر شود

 .حمايت کرده اند

 مولتيپل اسکلروزيس، مکمل، جايگزين، پزشکي :کلمات کليدي
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پرستاران شاغل در بيمارستانهاي  (شيفت ثابت ودر گردش)مقايسه رضايتمندي از زندگی  زناشويی با وضعيت کار 

 جهرم

 2، فاطمه زارعي*1صفيه جمالي

، ايران جهرم، دانشگاه علوم پزشکي جهرم، مامايي، دانشکده پرستاري و کارشناس ارشد بهداشت باروري، -1
Safieh_jamali@yahoo.com  

 ايران کارشناسي روانشناسي، استان فارس، اداره آموزش و پرورش گراش، جهرم، -2

 

 هر توسط مؤثرتر و بهتر خدمات و ارايه کار نيروي از بهره وري افزايش در تعيين کنندهاي عامل کارکنان رواني بهداشت :مقدمه

پرستاري شغلي بدون وقفه است وکار شيفتي بر زندگي شغلي و خانوادگي پرستاران پيامدهاي فيزيولوژيک و .سازمان است

ر پرستاران در بيمارستانهاي در اين تحقيق به بررسي وضعيت کار با رضايتمندي زناشويي د. روانشناختي زيادي به دنبال دارد

 .شهرجهرم مي پردازد

 پرسشنامه ها با داده .صورت گرفتپرستار در بيمارستان هاي شهر جهرم  721که بين تحليلي-توصيفي پژوهش اين :روش کار

از ازمون هاي براي تجزيه و تحليل داده ها از  شد استفاده انريچ زناشويي رضايت اطالعات دموگرافيک و: دو قسمتي   ي

 .براي مقايسه گروهها استفاده شد tبراي ارتباط بين متغيرها و آزمون همبستگي پيرسون واسپيرمن 

نفر در شيفت در گردش مشغول به  111(1/15)از بين نمونه ها .بود 21/32±12/5ميانگين سني زنان مورد پژوهش  :يافته ها

بين ميانگين رضايت زناشويي . سال بود 32/2±53/6ميانگين مدت اشتغال به کار .کار بودند و بقيه در شيفت ثابت کار مي کردند

مشاهده  تفاوت معني دار (41/124±12/21) و شيفت در گردش( 75/112±12/32)در پرستاران شيفت ثابت 

 .(p=11/1)همچنين بين رضايت زناشويي وسابفه کار ارتباط معني دار ديده شد(.=13/1p)شد

لذا  .با هم  تفاوت معني دار دارد( شيفت در گردش و ثابت)نتايج نشان دادکه ميانگين رضايت زناشويي پرستاران  :نتيجه گيري

سازمانها بايد با در نظرگرفتن روحيات و مشکالت و نقشهاي چندگانه اين قشر دلسوز جامعه به منظور کم کردن فشار رواني 

 .ا به زندگي زناشويي ودر نهايت بنيان خانواده لطمه اي وارد نگرددحاصل از کار تمهيداتي براي انان فراهم گردد ت

 پرسشنامه اينريچ پرستار، وضعيت کار، رضايت زناشويي، :کلمات کليدي
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 آموزش اصالح سبک زندگی وتغذيه مبتنی بر طب سنتی ايران در کنترل اختالالت گوارشی شايع زنان حامله

 *1محمد رضا نورس

 ، مکمل دانشگاه علوم پزشکي مشهد دانشکده طب سنتي و-دکتراي تخصصي  طب سنتي ايران دانشجوي  -1

 

در طب کالسيک درمان  .اختالالت گوارشي شامل تهوع، استفراغ، سوزش سر دل، نفخ ويبوست در حاملگي شايع  است :مقدمه

 طب مکمل و کم عارضه و در دسترس، آسان،گرايش زنان به استفاده از رويکرد هاي . هاي محدود براي کنترل آن وجود دارد

در  درمان هاي موثر و هدف از اين مقاله ارا ئه آموزش هاي اصالح تغذيه، سبک زندگي و. جايگزين در حال افزايش است

ارائه شواهد باليني تائيد کننده آن مبتني بر طب کالسيک مي  دسترس براي کنترل اين مشکالت مبتني بر طب سنتي ايران و

 .باشد

خارج کشور با کليد واژه  مطالعه مروري منظم با بررسي متون طب سنتي ايران وپايگاه هاي اطالعات علمي داخل و :روش کار

 . نتيجه گيري شده است هاي مشخص بدون محدوده زماني مطالب استخراج وجمع بندي و

رام سازي و گياهان داروئي بيشترين رويکرد مقاالت جديد تغذيه، سبک زندگي، طب سوزني، آ در منابع طب سنتي و :يافته ها

 .هاي طب مکمل در کنترل مشکالت گوارشي زنان حامله بوده است

درصدي زنان حامله به استفاده از  طب مکمل وجايگزين، وجود شواهد باليني حمايت  51با توجه به گرايش  :نتيجه گيري

دنيا براي ارتقاء  نشان مي دهد که مي توان از طب سنتي ايران وآموزش نتايج اين بررسي  کننده، توجه به سالمت باروري و

 .رفع مشکالت شايع گوارشي زنان در حاملگي استفاده کرد سالمت باروري و

 جايگزين، حاملگي، تغذيه، سبک زندگي طب مکمل و :کليدي کلمات
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 به چهره باتوجه به علل ناباروريبررسی سطح اضطراب زنان نابارور بعد از يک دوره ي آموزش چهره 

 3، زهرا فوالدي2فاطمه زارعي، *1صفيه جمالي

، ايران، دانشگاه علوم پزشکي جهرم، دانشکده پرستاري و مامايي، کارشناس ارشد بهداشت باروري -1
Safieh_jamali@yahoo.com 

 يرانا فارس، اداره آموزش و پرورش گراش، جهرم،کارشناسي روانشناسي، استان  -2

 ايران، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي جهرم کارشناس هوشبري، -3

 

ناباروري يکي از مهمترين بحرانهاي دوران زندگي است که منجر به بروز مشکالت رواني و تجربيات استرس زاي جدي  :مقدمه

ايي که يکي ازداليل اضطراب وافسردگي زنان نابارور عدم دانش کافي در مورد علل ناباروري و روش از آنج. شودبراي افرادمبتال مي

 ..هاي درمان آن است،اين مطالعه به تاثير آموزش چهره به چهره بر سطح اضطراب زنان نابارور مي پردازذ

 54مطالعه  جامعه مورد .باگروه کنترل بود پس آزمون و پيگيري -اين مطالعه ازنوع مداخله اي با طرح پيش آزمون  :روش کار

مورد اموزش قرار ( جلسه 12)گروه آزمايش به مدت سه هفته .دردو گروه قرار گرفتند (نفر 35) به طور برابر نفرزنان نابارورکه

 tآزمون آماري  ده ازداده ها با استفا. گرفتند مورد بررسي قرار پرسشنامه استاندارد اشپيل برگر نمونه ها با استفاده از .گرفتند

 . مستقل اناليز شدند زوجي و

نتايج نشان داد که  ميان دو گروه آزمايش و کنترل از لحاظ اضطراب آشکار و پنهان پس از خاتمه جلسات آموزش  :يافته ها

و 11/116ميانگين اضطراب آشکارو نمرات کلي اضطراب درگروه مورد قبل از انجام آموزش  . تفاوت اماري معني دار وجود دارد

=  111/1) هش يافت که با ازمون تي زوجي از نظر آماري معني دار بودکا 11/15سه هفته پس از اتمام برنامه آموزشي به

CI=95%  P-value.)درگروه شاهد تغييري نداشت( آشکار و پنهان) اضطراب کل در صورتي که ميانگين نمرات. 

به  نسبت يآگاه به نظر مي رسد که عدم. نتايج نشان داد که اموزش باعث کاهش اضطراب زنان نابارور ميشود :نتيجه گيري

پس برنامه هاي آموزشي و حمايتي توسط تيم   دارد نقش نابارور درزنان اضطراب استرس و ايجاد ناباروري، در علل و درمان

            .مي شود ناباروري جهت زنان نابارور پيشنهاد

 اموزش ،اضطراب، زنان نابارور ،ناباروري: کلمات کليدي
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 ناباروريطب سوزنی و 

Esmaeilzadeh S1, Mirabi Parvaneh2* 

Fatemeh Zahra Infertility and Reproductive Health Research Center, Babol university of 

medical sciences, Babol, Iran 

Fatemeh Zahra Infertility and Reproductive Health Research Center, Babol university of 

medical sciences, Babol, Iran, Parvaneh_mirabi@yahoo.com 

  

 گسترده اي در درمان نابارورياما به طور در بهبود تولد زنده و ميزان حاملگي نامشخص است  طب سوزنيهر چند نقش  :مقدمه

 .پيامد بارداري استو  ((IVFهدف از اين مطالعه بررسي تاثير طب سوزني بر  .ستفاده شده استا

 .شد انجام ISIو مقاالت کوکران کتابخانه، MEDLINE ،EMBASEجستجو در :کار روش

موجود نشان مي دهد اثر مثبت طب سوزني دردرمان ناباروري با تنظيم سيستم هاي مرکزي و  مطالعاتبسياري از  :يافته ها

کاهش استرس است که در  و تخمدانها، تنظيم ساتيوکاين هاجريان خون رحم ،تغيير در اعصاب و غدددرون ريز و ، محيطي

و انتقال  (IVF) لقاح آزمايشگاهي مرحله اول تخمک گذاري و در مرحله دوم با اثر در تعديل عملکرد سيستم ايمني بدن، نتيجه

طب سوزني در روز انتقال جنين موجب بهبود چشمگير  بيان شده،در چندين کارآزمايي باليني . را بهبود مي بخشد ETجنين 

اين در حالي است که در چند مطالعه مروري سيستماتيک و متا آناليز ميزان  .در مقايسه با گروه کنترل مي شود IVFنتيجه 

ني تفاوتي نداشت، در نتيجه اين مداخله را بي تاثير بيان حاملگي، تعداد تولد زنده و پيامد بارداري قبل و پس از انجام طب سوز

 .اشکال بسيلري از اين مطالعات تعداد کم نمونه هاي مورد بررسي استالبته .. کردند و يا اثر آن را مشابه پالسبو دانستند

کارآزمايي باليني و  لذا انجام مطالعات آينده نگر با وجود مطالعات متعدد، بهره گيري از اين روش مورد بحث است: نتيجه گيري

 .به نظر ميرسدضروري  با تعداد نمونه مناسب جهت ارائه شواهد علمي معتبر و بررسي مکانيسم طب سوزني براي ناباروري

 طب سوزني، ناباروري، لقاح آزمايشگاهي، انتقال جنين :کلمات کليدي
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روانشناختی خود کارآمدي جهت ترغيب رفتار خود مراقبتی در زنان مراجعه کننده به مراکز ارزيابی نگرش وباور 

 بهداشتی شهر کرج

 2قاضي وکيلي زهره، *1عفت هاتف نيا

 e_hatefnia@yahoo.com، هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي البرز -1

 کارشناس معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکي کرج -2

 

سرطان دهانه رحم دومين علت مرگ زنان در سراسر جهان و يکي از سرطانهاي شايع دستگاه ژنيتال در کشورهاي در  :قدمهم

از عناصر اصلي در شکل گيري  .پاپ اسمير مؤثرترين روش غربالگري و کاهش مرگ زنان مي باشد . حال توسعه مي باشد

ام رفتار مي باشد ، در نتيجه شناسايي آنها جهت تغيير رفتار از اهميت رفتار،نگرش نسبت به رفتار و باور به توانايي خود در انج

هدف از اين مطالعه ارزيابي نگرش و باور روانشناختي خود کارآمدي رفتار خود مراقبتي پاپ اسمير  .ويژه ايي برخوردار مي باشد 

 . در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي شهر کرج بود

ساله مراجعه کننده به  21-72زن  311 جامعه پژوهش آن را. از نوع مطالعات توصيفي تحليلي بود مطالعه حاضر  :راکروش 

 .ابزار جمع آوري اطالعات ،پرسشنامه محقق ساخته بر مبناي الگوي اعتقاد بهداشتي بود.مراکز بهداشتي کرج تشکيل مي دادند 

 . ر توصيفي و آمار استنباطي استفاده شدبراي آناليز از آما. پردازش شد   SPSSاطالعات بانرم افزار 

سطوح نگرشي و خود کارآمدي  دانش، در (<P 111/1) اختالف آماري معناداري. بود %3/65ميزان انجام پاپ اسمير  :يافته ها

 .وجود داشت( انجام و عدم انجام پاپ اسمير )نسبت به انجام رفتار خود مراقبتي پاپ اسمير بين دو گروه 

يافته ها نشان مي هد زنان زماني اقدام به انجام رفتار خود مراقبتي پاپ اسمير خواهند کرد که از نگرش مثبت و  :نتيجه گيري

باور و اعتماد به خود در انجام رفتار برخوردار باشند و مسئوالن بايد تدابيري در جهت ارتقائ سطح نگرش مثبت و اعتمادبه 

 .ندتوانايي خود در انجام رفتار زنان بکار گير

 رفتار خود مراقبتي، خود کارآمدي پاپ اسمير، نگرش، سرطان دهانه رحم، :کلمات کليدي
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Thyroid Diseases in Pregnancy 

Mousa Al Reza Hadjzadeh1, Roghayeh Pakdel2* 

1- Neurocognitive research center & department of physiology, Faculty of Medicine, Mashhad 

university of medical sciences, Mashhad, Iran 

2- Neurocognitive research center & department of physiology, Faculty of Medicine, Mashhad 

University of Medical Sciences, Mashhad, Iran, pakdelr901@mums.ac.ir 

 

Background: Nearly 10% of pregnant women may develop thyroid disorders during gestation. 

Maternal thyroid disorders, especially overt and subclinical hypothyroidism in pregnancy 

increases the risk of miscarriage, preeclampsia, low birth weight of newborns and preterm 

delivery. Maternal hypothyrodism may also exert several damages on brain development in 

fetus, including: structural, biochemical and functional - behavioral dysfunctions. 

Methods:  By using keywords:  hypothyroidism, hyperthyroidism, pregnant women, 20 

relevant articles from 2005 to 2014 from Pubmed and Google scholar were selected and also 

several specialized books in the field of thyroid was studied. 

Results: During pregnancy, significant changes in the endocrine systems, including the thyroid 

gland occurs. Thyroid gland size and iodine uptake increases. Clearance of iodine also 

increases which results in a higher  prevalence of goiter in the areas with iodine deficiency. 

Total T3 and total T4 levels increase  up to 1.5-fold during pregnancy. TSH level in the first 

trimester compared with the second and third trimester and non-pregnant women decreases. 

Therefore, the interpretation of thyroid tests in pregnant women should be done with caution. 

Thyroid disorders are common in pregnant women and are associated  with risk factors such as 

previous history of thyroid disease, the presence of 3 or more clinical signs, goiter, age group 

20-30 years ,positive TPO Abs. 

Conclusions: Screening of pregnant women for detection of hypothyroidism and 

hyperthyroidism are required and thyroid function should be assessed by measurement of 

thyrotropin (TSH), free thyroxine (Free T4), free thyroxine index (FT4I), and thyroid 

antibodies. 

Keywords: Pregnancy, hypothyroidism, hyperthyroidism 
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 مروري بر شواهد موجود: ريز مغذي هاي معدنی آهن، روي، کلسيم و يد در زنان باردار ايرانیوضعيت 

 3، ليال هاشمي نسب2پوران اخوان اکبري ،*1فرزانه ظاهري

دانشجوي دکتري  ،کارشناس ارشد مامايي دانشگاه علوم پزشکي کردستان، دانشکده پرستاري و مامايي سنندج -1

 f_z162@yahoo.comدانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي،  تخصصي بهداشت باروري،

دانشجوي دکتري تخصصي  ،کارشناس ارشد مامايي دانشگاه علوم پزشکي اردبيل، دانشکده پرستاري و مامايي اردبيل -2

 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي بهداشت باروري،

  ستان، دانشکده پرستاري و مامايي سنندجمربي عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي کرد ،کارشناس ارشد مامايي -3

 

عوامل مختلفي از جمله تغذيه بر  .دوران بارداري يکي از دورانهاي مهم و پر مخاطره در زندگي مادر و جنين است: مقدمه

نان مطالعه مروري فوق در صدد بررسي وضعيت چهار ريز مغذي معدني در ز. سالمت مادر و جنين در اين دوران تاثير مي گذارند

 .استباردار ايراني 

 2113 - 2113در  فاصله سالهاي  وضعيت چهار ريز مغذي در زنان باردار ايراني،مطالعه، نتايج  منتشر شده در اين : روش کار

جهت گردآوري اطالعات  .بررسي شد  SIDو   Pubmed ،google scholar  ، Emro،WHO ،Iranmedexپايگاه هاي در 

 Nutrition in pregnancy, Mineral micronutrientsدر ابتدا مقاالتي که در متن خود داراي يکي از کلمات کليدي 

deficiency in pregnancy, Micronutrients in pregnancy, micronutrient deficiency prevalence  و ...

 . فت شدمرتبط يا 62بودند، جستجو  و در نهايت 

نتايج حاکي از وجود کمبود هر چهار نوع ريز مغذي معدني در زنان باردار ايراني است که  مکمل ياري فقط براي آهن، : يافته ها

 . برنامه استفاده همگاني از نمک يددار و تعادل و تنوع در رژيم غذايي در مورد ريز مغذيهاي معدني ديگر توصيه شده است

هاي فوق، ارائه واحدهاي مشاوره غذايي در سنين باروري براي دانشجويان مامايي و پزشکي، سياستعالوه بر : نتيجه گيري

برگزاري کارگاههاي اصول و نحوه مشاوره صحيح تغذيه براي تمام پرسنل در مانگاه، استفاده از کارشناسان تغذيه براي مشاوره و 

ياري، غني سازي مواد غذايي با ريز مغذيها، استفاده از پودرهاي محتوي ارائه اطالعات در زمينه تغذيه مطلوب در بارداري، مکمل 

 . ريز مغذيها و  مکمل ياري يد در مناطق فقير از نظر يد  قابل توصيه است

 ريز مغذي معدني، آهن، روي، کلسيم، يد، بارداري: کلمات کليدي 
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 مطالعه مروري: اسپرمبررسی تاثير امواج گوشی موبايل بر کميت وکيفيت 

 2سميرا ابراهيم زاده ذگمي، *1اشرف نصرتي

دانشگاه علوم  دانشکده پرستاري و مامايي، کميته تحقيقات دانشجويي دانشجوي کارشناسي ارشد مشاوره در مامايي،  -1

 پزشکي مشهد
 دانشجوي دکتراي بهداشت باروري و عضو هيات علمي دانشکده پرستاري و مامايي مشهد -2

 

استفاده گسترده از تلفن همراه، بحثهاي زيادي را در رابطه با تاثير امواج الکترو مغناطيسي و حرارتي بر ارگانهاي مختلف  :مقدمه

 .هدف از اين مطالعه، تعيين تاثير امواج گوشي موبايل بر کميت وکيفيت اسپرم مي باشد. انسان ايجاد نموده است

 2111از سال ، محدود به زبان انگليسي   Medlineها از طريق جستجو در ادهآوري دجمعدر اين مطالعه مروري، : روش کار

. استفاده شد Cell phoneو  mobile ،male infertility ،Sperm parameters با استفاده از کلمات کليديتاکنون 

 .مطالعات حيواني از مطالعه خارج گرديدند

غلظت، تحرک، قابليت حيات و شکل ظاهري اسپرم مرتبط با طول مدت نشاندهنده کاهش  invitroنتايج مطالعات  :يافته ها

بر روي اسپرماتوزوا، کاهش تحرک، اندازه و شکل غيرطبيعي  invivoو در مطالعات  باشدمياستفاده و محل قرارگيري موبايل 

گردد، شکالت باروري ميکه منجر به م DNAهمچنين افزايش استرس اکسيداتيو و بدنبال آن آسيب . سر اسپرم مشاهده گرديد

 .ديده شد

بسياري از مطالعات نشاندهنده تاثير منفي استفاده از موبايل بر کميت وکيفيت پارامترهاي اسپرم مي باشد، : نتيجه گيري

با توجه به محدوديت هاي اکثريت . گرددجوان ضروري توصيه مي مردانبنابراين آموزش در زمينه استفاده از موبايل بخصوص در 

 .  لزوم بررسي در مطالعات آينده انتظار مي رود...( عمق نفوذاشعه، طول مدت در معرض، )مطالعات 

 گوشي همراه پارامترهاي اسپرم، نازايي مردان، :کلمات کليدي
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Evaluation of Menopausal Women’s Attitude Towards Menopause in Shiraz 

Fathemeh Mohamadzadeh, Maryam Zahani, Ghaderi E, Ghazanfarpour M, Kaviani M.  

 

Objectives: To evaluate the attitudes of menopausal women towards the menopause and its 

relation with demographic characteristics. 

Methodology: This was a cross-sectional study that evaluated 378 menopausal women 

attending primary health care centers in Shiraz. Five health centers in different parts of the city 

were chosen and the participants were selected from these women attending the above-

mentioned health care centers randomly. Then, they were interviewed and a questionnaire was 

filled in.  

Results: The mean age of the participants was 54.9 (±5.5) years. Nine women (2.4%) were 

single and 306 (81%) were married. One hundred sixty (42.3%) were illiterate and nine (2.4%) 

had a college degree. Seventy (18.5%) of them were smoker. One hundred twenty five (33.1%) 

suffered from hypertension, 64 (16.9%) had diabetes, 206 (54.5%) musculoskeletal problems, 

43 (11.4%) pulmonary diseases , and 75 (19.8%) heart diseases. The mean and standard 

deviation of the total score of attitude was 102.7±11.8 (Rang:71-135). Statistically significant 

relation was observed between physical menopausal symptoms and total score of attitude in 

multiple regression analysis. 

Conclusions: According to the results of the study, there are some differences in various 

countries and cultures and these differences lead to different attitudes among in women. 

Physical symptoms are very important in attitudes towards menopause in women and such 

bothering symptoms can lead to negative attitude. Therefore, it is very important to make some 

plans for evaluating menopausal symptoms and controlling them. 

Keywords: Menopause, Attitudes, Iranian women. 
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 نياز به مشاوره همسران: اجتماعی مادر -روانیاستفراغ بارداري و عوارض  مروري برتهوع و

 ، دکتر محمدتقي شاکري3، دکتررباب لطيف نژاد2زهراعابديان ،*1زاده نرجس عباس

دانشگاه علوم پزشکي  دانشکده پرستاري ومامايي، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشجوي کارشناسي ارشد مامايي، -1

  مشهد، ايران مشهد،

 دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مامايي، دانشکده پرستاري و شواهد، تحقيقات مراقبت مبتني برمرکز  مربي گروه مامايي، -2

 مشهد، ايران

دانشگاه علوم  مامايي، دانشکده پرستاري و شواهد، تحقيقات مراقبت مبتني بر مرکز دانشيار گروه بهداشت باروري، -3

 ايران مشهد، پزشکي مشهد،

 ايران مشهد، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، ت،دانشکده بهداش استاد گروه آمارزيستي، -4

 

اجتماعي در زنان مبتال به تهوع  -عوارض رواني.تهوع واستفراغ بارداري شايع ترين وضعيت پزشکي در بارداري مي باشد: مقدمه

اجتماعي  -روانيلذا مطالعه حاضر با هدف مروري بر عوارض . و استفراغ بارداري قابل توجه بوده و کمتر بر آن تاکيد شده است

 .زنان با تهوع و استفراغ بارداري و نياز به مشاوره همسران انجام شد

اجتماعي،  -در اين مطالعه مروري سيستماتيک، ازکلمات کليدي فارسي تهوع و استفراغ بارداري، وضعيت رواني: روش کار

موجود در پايگاههاي اطالعاتي  2114تا  2111 عوارض مادري و معادل  انگليسي آنها استفاده شد و مقاالت منتشر شده از سال

,ProQuest ,PubMed ,Scirus ,GoogleScholar ScienceDirect جستجو شدند. 

شدت تهوع و استفراغ بارداري با سطح اضطراب، استرس درک شده، افسردگي و اختالل عملکرد اجتماعي  در ارتباط : يافته ها

يش مي يابد بر شدت اضطراب، استرس، افسردگي و اختالل عملکرد اجتماعي نيز هرچه شدت تهوع و استفراغ افزا. مي باشد

بر اين اساس مداخالتي با هدف درمان عاليم . با اين حال رابطه عليتي بين اين دووضعيت مشخص نشده است. افزوده مي شود

 .رواني ممکن است مفيد واقع شود -روحي

رواني براي مادر همراه مي باشد و از آنجايي که همسران –ي با عوارض روحي تهوع واستفراغ  در اوايل باردار: نتيجه گيري

معموال اولين کساني هستند که در دوران بحران به عنوان منبع حمايتي عمل مي کنند، مشاوره به همسران زنان مبتال به تهوع و 

رواني و به تبع آن بهبود تهوع  -د حاالت روحياستفراغ بارداري، در جهت ارائه حمايت عاطفي به همسران خود مي تواند در بهبو

 .و استفراغ زنان باردار مفيد واقع شود

 

 عوارض مادري اجتماعي، -وضعيت رواني تهوع واستفراغ بارداري، :کلمات کليدي
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 21 انجام پاپ اسمير در زنان واجد شرايط شهرستان گناوه در سال فراوانيبررسي 

 3محبوبه قاسمي، 2عذرا دانيال پوري، *1کبري دانيال پوري

 k.daniyapoor@gmail.com، دانشگاه علوم پزشکي بوشهر  ،مرکز بهداشت شهرستان گناوه -1

 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر  ،مرکز بهداشت شهرستان دشتستان -2

 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر بيمارستان سوانح سوختگي  -3

 .سرطان دهانه رحم دومين سرطان شايع در دنيا و شايعترين سرطان در کشورهاي درحال توسعه مي باشد

آگاهي از روشهاي غربالگري اين سرطان و انجام مرتب تست تشخيصي پاپ اسمير در کاهش شيوع انواع مهاجم سرطان دهانه رحم و مرگ و 

 .سزايي داردمير ناشي از آن نقش به 

در . مقطعي مي باشد که به ارزيابي فراواني انجام پاپ اسمير درمراکز بهداشتي و درماني پرداخته است  -مطالعه حاضر توصيفي  :روش کار

 ساله آموزشهايي در خصوص آزمايش پاپ اسمير و شرايط 42-17نفر از زنان همسردار 4111اين بررسي قبل از انجام نمونه گيري به تعداد 

سمير افرم جمع آوري داده ها از دو قسمت شامل مشخصات دموگرافيک وسواالتي در مورد انجام و عدم انجام پاپ  . نمونه گيري داده شد

 .انجام پذيرفت exel ها، تجزيه و تحليل نهايي با استفاده از نرم افزارهپس از جمع آوري داد. تشکيل گرديد

نفر جهت انجام پاپ اسمير به مراکز بهداشتي و درماني مراجعه  517دهد از بين افراد آموزش ديده  يافته هاي بررسي نشان مي :يافته ها 

ساکن روستا بودند و بيشترين ميانگين سني که حاضر به انجام آزمايش پاپ اسمير شدند در رده سني  % 8ساکن شهر و % 7نمودند که 

  .ت پاپ اسمير را انجام داده بودندزنان حداقل يکبار تس% 41. 6سال قرار داشتند و 31-34

با توجه به اهميت آزمون پاپ اسمير درپيشگيري از  .دهندنتايج بررسي حاضر نشان داد اکثر زنان پاپ اسمير انجام نمي :نتيجه گيري

 .سرطان سرويکس، لزوم اطالع رساني گسترده جهت ارتقاء سطح نگرش زنان توصيه مي شود

 نمونه گيري–آموزش  –پاپ اسمير  -زنان واجد شرايط  :کلمات کليدي
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، (عج)قائمسنين باروري مراجعه کننده به بيمارستان  بررسی ارتباط تغذيه با کيست هاي عملکردي تخمدان در زنان

 9811-البنين مشهد رضا و ام امام

 4، محمدتقي شاکري3، محسن نعمتي*2مهين تفضلي ،1الهام فاضلي

 ايران مشهد، مشهد، پزشکي علوم دانشگاه مامايي، و پرستاري دانشکده مامايي، ارشد کارشناسي دانشجوي -1

 ايران مشهد، مشهد، پزشکي علوم دانشگاه مامايي، و پرستاري دانشکده مامايي، گروه مربي -2

 ايران مشهد، مشهد، پزشکي علوم پزشکي، دانشگاه ، دانشکدهتغذيهدانشيار گروه  -3

 ايران مشهد، مشهد، پزشکي علوم بهداشت، دانشگاه ، دانشکدهآمار زيستي و اپيدميولوژياستاد گروه  -4

 

هاي تعداد زيادي از زنان در يک برهه زماني از زندگي خود کيست تخمدان دارند و امکان بستري به علت کيست :مقدمه

سال است برخي مطالعات نشان داده اند که تغذيه و رژيم غذايي با -هزار زن 111در  711عملکردي تخمدان در بيمارستان 

ارتباط تغذيه با مطالعه حاضر با هدف تعيين در نتيجه هورمونهاي جنسي و پروتئين هاي متصل شونده به آنها ارتباط دارند 

 .شد سنين باروري در شهر مشهد انجام در کيست هاي عملکردي تخمدان در زنان

 41نفر در گروه کنترل و  41)نفر  26شاهدي بوده و نمونه گيري آن به شيوه آسان و در -مطالعه حاضر بصورت مورد :کارروش

 جمع آوري اطالعات آن با استفاده از بررسي. از زنان سنين باروري داوطلب شرکت در مطالعه انجام شد( نفر در گروه مورد

تجزيه و تحليل براي . انجام شدسونوگرافي، پرسشنامه اطالعات دموگرافيک و اطالعات طبي و مامايي و پرسشنامه بسامد غذايي 

  .استفاده گرديد 16نسخه  spssافزار ها از نرمداده

ميانگين مصرف پروتئين و  22/376 ±11/17و در گروه شاهد  13/714 ±16/11ميانگين مصرف فوالت در گروه مورد : هايافته

 111/1)نتايج مطالعه حاضر نشان داد بين مصرف فوالت  .بود 71/54 ±51/11و در گروه شاهد  15/15 ±56/12در گروه مورد 

p= ) و پروتئين(13/1 p= ) در رژيم غذايي با کيست هاي عملکردي تخمدان ارتباط وجود دارد اما بين کلسيم، ويتامين E ،

 .درات، چربي و انرژي با کيست هاي عملکردي تخمدان ارتباطي وجود ندارد، کربوهيA ويتامين 

بر اساس يافته هاي پژوهش حاضر مصرف فوالت و پروتئين با کيست هاي عملکردي تخمدان ارتباط دارد که بر  :گيرينتيجه

 .دارد تاکيد اهميت توجه به رژيم غذايي زنان در جهت کاهش کيست هاي عملکردي تخمدان

 رژيم غذايي، کيست تخمدان، سن باروري: کليدي کلمات
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 ارتباط عواطف منفي پس از زايمان با رضايت زناشويي در والدين مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهري نيشابور

 4مهديه بيات، 4فاطمه شمس آبادي، 3يعليرضا قدس، 2يامين اصغر، *1سيد معصومه سعادتي

 saadati.msnursing@gmail.com گروه پرستاري علمي هيئتعضو  -1
 کارشناس پرستاري -2
 آمار هئيت علميعضو  -3
 پرستاريي دانشجو -4

عواطف  اين پژوهش با هدف ارتباط .عامل اساسي در استحکام و حفظ پيوند زناشويي است رضايت از رابطه زناشويي :مقدمه

 .منفي پس از زايمان با رضايت زناشويي در زوجين انجام شده است

مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر  زوج  112که . تحليلي مي باشد – يک مطالعه همبستگي. اين پژوهش :کارروش 

رضايت زناشويي اينريج و جهت جمع آوري داده ها از پرسشنامه اطالعات دموگرافيک، پرسشنامه . نيشابور شرکت کردند

 استفاده شد spss جهت تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار. استفاده شد DASS پرسشنامه

اکثريت آنان در %( 6512)و استرس %( 6114)کننده افسردگي نداشته و ميزان اضطراب زنان شرکتاز    %6506 :يافته ها

 و استرس%( 6211) اضطراب. %(5113)کننده ميزان افسردگي فراد شرکتدر همسرانشان نيز در اکثريت ا. محدوده نرمال بود

همبستگي  .ميزان رضايت رضايت زناشويي در زوجين متوسط گزارش شد. خفيف و در محدوده ي نرمال گزارش شد%( 5111)

دشان و همسرانشان نمونه هاي زوجي نشان داد ميزان رضايت زناشويي زنان و مردان با ميزان افسردگي، اضطراب و استرس خو

ميزان رضايت زناشويي و عواطف منفي تنها با متغير سطح تحصيالت .  .( p<0.05)رابط ي معکوس و معناداري وجود دارد

 .ارتباط معناداري داشت

توجه بايد برنامه ريزان مسائل خانواده . با توجه به تاثيرات منفي عواطف منفي زوجين بر يکديگر و فزندانشان  :نتيجه گيري

 .خاص در جهت کاهش اين عوامل و توسعه رضايت زناشويي در زوجين داشته باشند

 پس از زايمان. زوجين. رضايت زناشويي. عواطف منفي :کلمات کليدي
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 استفاده مادر از مکمل هاي تغذيه اي در دوران بارداري و تاثير آن بر رشد کودکان

 2، فواد فاروقي2سعيدي، معصومه 1رحيم وکيلي

 استاد گروه اطفال، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد -1

 کميته تحقيقات دانشجويي ، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايران -2

 

ترين راههاي حفظ توجه به بهداشت مادر باردار در خالل حاملگي  و مراقبتهاي اين دوره يکي از اساسي ترين و مطمئن  :مقدمه

سالمت مادر و رشد و نمو جنين و بسالمت رسيدن آنها است، چون با اعمال روشهاي بهداشتي، آموزشي، دادن مکمل هاي تغذيه 

اي و مراقبتي از مادر باردار مي توان روند طبيعي بارداري و رشد مطلوب جنين را هر چه زودتر کشف کرد و لذا از امکان وقوع 

 .آن براي مادر و جنين جلوگيري نمود خطر و يا پيشرفت

ماهه مراجعه کننده  6-24نفر از مادران داراي کودک  311پژوهش حاضر يک مطالعه توصيفي تحليلي با حجم نمونه : روش کار

 مورد آناليز قرار گرفت SPSSاطالعات بدست آمده توسط .به مراکز بهداشتي درماني ميباشد

درصد مدرک دانشگاهي  11.3درصد ديپلم و  71درصد راهنمايي،  16.3 درصد مادران تحصيالت ابتدايي، 17.3 :يافته ها

درصد مادران بطور مرتب جهت مراقبت بارداري به مراکز  11.3درصد خانواده ها متوسط و  12.5درآمد خانواده در .داشتند

درصد بطور مرتب دريافت نکرده  25را دريافت کرده و  درصد مادران مکمل هاي غذايي 52.بهداشتي مراجعه داشته اند

درصد  16.5.درصد آموزش چهره به چهره دريافت کرده اند 44.5درصد مادران در کالسهاي آموزشي مراکز شرکت و 34.3.اند

رآمد ارتباط معني داري بين متغير دريافت مکمل هاي تغذيه اي توسط مادر و د.داراي کودکاني با رشد مطلوب بوده اند

 (p=0.000)خانواده،مصرف مکملها و تنقالت ،سن شروع تغذيه کمکي و مراجعه جهت پايش رشد کودکان وجود داشت

مادراني که در دوران بارداري توسط پرسنل مراکز بهداشتي تحت مراقبت قرار گرفته و در کالسهاي آموزشي  :نتيجه گيري

 .مصرف نموده و رشد کودکان در اين مادران مطلوبتر بوده استشرکت داشته اند، مکمل هاي تغذيه اي را بطور مرتب 

 رشد کودک، دوره بارداري، مکمل تغذيه اي، مادر باردار :واژه هاي کليدي
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 باورها و عملکرد مادران - الگوي تغذيه کمکی

 3، رحيم وکيلي2، معصومه سعيدي1محمدرضا نورس

 طب سنتي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايرانکميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده  -1

 کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايران -2
 استاد گروه اطفال، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايران -3

 

از طي شش ماه تغذيه انحصاري با شير مادر است و ترين زمان براي شروع تغذيه کمکي بعد  پايان شش ماهگي مناسب :مقدمه

 . تواند منجر به سوء تغذيه گردد دريافت ناکافي مواد غذايي در اين دوران مي

ماهه مراجعه کننده  6-24نفر از مادران داراي کودک  311پژوهش حاضر يک مطالعه توصيفي تحليلي با حجم نمونه : روش کار

 .مورد آناليز قرار گرفت SPSSاطالعات بدست آمده توسط .دبه مراکز بهداشتي  درماني ميباش

درصد از تنقالت براي تغذيه کودک استفاده  77.3. ماهگي شروع کرده اند 6درصد مادران تغذيه کمکي را زودتر از  37 :يافته ها

به کودک خود قطره آهن و  درصد مادران 11.5.  درصد مادران از روغن در تغذيه تکميلي کودک استفاده کرده اند 11.3کرده و 

ارتباط آماري معني داري بين متغير سن شروع تغذيه تکميلي و متغيرهاي نوع واحد مسکوني، فاصله .مولتي ويتامين ميدادند

مادر،تغذيه انحصاري با شيرمادر،مصرف تنقالت براي کودک، مراجعه  به مراکز بهداشتي درماني جهت پايش  BMI بين فرزندان،

طبيعي که در منازل استيجاري زندگي ميکردند و فاصله فرزندان آنها  BMIروغن در غذا موجود بود و مادران با رشد و مصرف 

سال بوده و براي کودک از تنقالت و روغن استفاده نموده و کمتر به مراکز بهداشتي جهت پايش رشد مراجعه ميکردند  3کمتر از 

 تغذيه کمکي را زودتر از موعد شروع نموده اند

هاي آموزشي  رسد با وجود ارايه برنامه اند، به نظر مي مادران قبل از شش ماهگي تغذيه کمکي را شروع کرده% 37 :نتيجه گيري

لذا ضروري است دامنه آموزش . هاي شهر مشهد هنوز هم در اين مورد مشکالتي وجود دارد هاي معمول در درمانگاه به روش

 . تر شود وسيع

 عملکرد مادران، باورها، الگو، ه کمکيتغذي :واژه هاي کليدي
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 شيوع بارداري ناخواسته و فاکتورهاي موثر بر آن در زنان شهر مشهد

 3، فواد فاروقي*2، معصومه سعيدي1رحيم وکيلي

اه علوم پزشکي مشهد، مشهد، مرکز تحقيقات غدد و متابوليسم کودکان، دپارتمان کودکان، دانشکده پزشکي، دانشگ -1

 ايران

 مشهد، مشهد، ايرانکميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده پزشکي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي  -2

 مشهد، مشهد، ايرانکميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده پزشکي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي  -3

 

ها ناخواسته هستند و نيمي از  افتد که در حدود يک سوم آن ميليون حاملگي در سطح جهان اتفاق مي 211هر ساله  :مقدمه

 گردد  ها به سقط منجر مي آن

باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني که به روش خوشه اي و   نفر از مادران 117اي مقطعي بر روي  مطالعه :روش کار

 .تصادفي ساده انتخاب شدند

در صد موارد تعداد  41.4علت ناخواسته بودن بارداري در . درصد بود 22.7فراواني نسبي حاملگي ناخواسته در زنان  :يافته ها

. درصد موارد حاملگي ناخواسته تمايل به سقط داشتند 21.3.ستدرصد موارد هم زمان نامناسب بوده ا 22کافي فرزند و در 

: و ميانگين نمره نگرش آنها  21از مجموع نمره  12.117+3.743ميانگين نمره آگاهي مادران در مورد عوارض حاملگي ناخواسته 

 خواسته موجود بودارتباط آماري معني داري بين تحصيالت مادران و حاملگي نا. بود 11از مجموع نمره  2.147+7.427

(p<0.05 .) آزمون آماري کاي دو ارتباط آماري معني داري را بين متغيرهاي شغل مادر، سن و تعداد فرزندان و حاملگي

فرزند و بيشتر  3سال و با تعداد  37ناخواسته نشان داد، به طوريکه شيوع بارداري ناخواسته در مادران شاغل، با سن بيش از 

 باالتر بوده است

الزم است .آگاهي و نگرش مادران باردار در مورد جلوگيري از بارداري وعوارض بارداري ناخواسته ضعيف مي باشد: نتيجه گيري

هاي ناخواسته خصوصاً در  هاي مختلف پيشگيري از بارداري و مضرات بارداري اي در خصوص آموزش روش هاي گسترده تا برنامه

 يالت باالتر به اجرا درآيد هاي شاغل و با سن وسطح تحص بين خانم

 ، مادران باردارعوامل خطر، گيري از بارداري پيش، بارداري ناخواسته :کلمات کليدي
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 ماهه اول زندگي کودک و بررسي عملکرد آنان در اين زمينه 6نگرش مادران شهر مشهد در مورد تغذيه انحصاري با شير مادر در 

 *2معصومه سعيدي، 1يرحيم وکيل

 علوم پزشکي مشهد دانشگاه هيئت علمي عضوفوق تخصص غدد کودکان،  -1

 ma.saeidi@yahoo.com علوم پزشکي مشهد  دانشگاه عضو هيئت علمي -2

براي برخورداري کامل مادر و . تغذيه کودک پس از تولد و سالهاي اول زندگي از ارکان مهم رشد و تکامل کودک مي باشد

ماهه اول زندگي بطور انحصاري با شيرمادر  6اين است که شيرخوار در شيرخوار از مزاياي تغذيه با شير مادر توصيه کارشناسان 

ماهه اول زندگي کودک  6اين مطالعه جهت تعيين نگرش وعملکرد مادران در مورد تغذيه انحصاري با شير مادر در  .تغذيه شود

 .انجام شد

که به روش خوشه اي و تصادفي ساده از  مادر داراي کودک زير يکسال 117دريک مطالعه مقطعي و توصيفي تحليلي  :روش کار

تحليلي مناسب -اطالعات توسط آزمونهاي توصيفي. مراکز بهداشتي درماني انتخاب شده بودندپرسشنامه تحقيق را تکميل نمودند

  .آناليز شد spss در

حصاري با شيرمادر ميانگين نگرش مادران در مورد تغذيه ان. درصد بود52.4تغذيه انحصاري کودک باشيرمادر  :هايافته

درصد عالي و  4.1وضعيت رشد کودکان در . بود 12از   7.106+2.338وميانگين عملکرد آنان  21از نمره  7.126+14.323

يافته ها نشان داد بين تحصيالت پدر، تعداد فرزند، وضعيت رشد کودک و عملکرد مادر ارتباط آماري . درصد خوب بود 42.9

بين نگرش   .(p<0.05)بين تحصيالت والدين و نگرش مادران نيز ارتباط معني داري وجود داشت.  (p<0.05)معني دار بود

بين سن مادر و عملکرد وي نيز ارتباط   .(p=0.000&r=0.342)مادران و عملکرد آنان نيز همبستگي مستقيم ومعني دار بود

 . (p=0.007&r=-0.266)معني دار و معکوس بود

ضروريست برنامه . مادران نسبت به تغذيه انحصاري کودک با شير مادر در حد متوسط مي باشد نگرش وعملکرد :نتيجه گيري

 .ماهه اول زندگي کودک براي گروه هدف انجام گيرد 6ريزي جهت ترويج تغذيه انحصاري با شير مادر در 

 کودک-تغذيه انحصاري-مشهد -عملکرد-نگرش :کلمات کليدي
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 زارفتاري بر آگاهی، نگرش و انتخاب نوع زايمان زنان نخست-هاي دوران بارداري به شيوه شناختیتاثير آموزش

 عباسعلی حسین خانزاده، *اعظم رستم پور

 azamrostampor67@yahoo.com، دانشگاه گیالن

 انشگاه گیالن د

بدين منظور هدف پژوهش حاضر به . عمل سزارين، عدم آگاهي مادران در انتخاب نوع زايمان استيکي از داليل افزايش  :مقدمه

زا رفتاري بر آگاهي و نگرش و انتخاب نوع زايمان زنان نخست-هاي دوران بارداري به شيوه شناختيمنظور بررسي تاثير آموزش

جامعه مورد بررسي کليه . آزمون با گروه کنترل بودسپ-آزمونآزمايشي با طرح پيشطرح پژوهش حاضر، نيمه. انجام گرفت

نفر بر اساس  24از اين ميان تعداد . آباد در طي يک ماه بودکننده به بيمارستان عسليان شهرخرمزاي مراجعهمادران باردار نخست

گروه آزمايش درمان  براي. شرايط ورود به پژوهش انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايشي و کنترل جايدهي شدند

هاي داده. اي اعمال شد، در حالي که گروه کنترل هيچ نوع آموزشي دريافت نکردنددقيقه 47جلسه  12رفتاري در -شناختي

ها از تحليل کوواريانس يک متغيره و تحليل براي تجزيه و تحليل داده. آوري شدساخته جمعي محققپژوهش با کمک پرسشنامه

هاي پژوهش نشان داد که ميانگين نمرات آگاهي نسبت به نوع زايمان در گروه درمان يافته. ستفاده شدواريانس يک راهه ا

ها نشان همچنين يافته. آزمون و گروه کنترل، افزايش معناداري داشته استآزمون نسبت به پيشرفتاري در مرحله پس-شناختي

هاي بر اساس نتايج، آموزش. آزمون تغيير معنادار داشته استدر پس داد که نمرات نگرش در گروه آزمايش نسبت به گروه کنترل

هاي زايماني و بهبود نگرش مادران باردار نسبت به رفتاري در افزايش آگاهي نسبت به روش-دوران بارداري به شيوه شناختي

کارکنان براي انجام زايمان طبيعي  درد و آموزشهاي مختلف زايمان کمايجاد امکانات و ترويج روش.زايمان طبيعي اثربخش است

 .مورد انتظار است

 رفتاري، آگاهي، نگرش، بارداري، نوع زايمان-هاي دوران بارداري، درمان شناختيآموزش :کليدي کلمات
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 زارفتاري بر اضطراب بارداري زنان نخست-هاي دوران بارداري به شيوه شناختیتاثير آموزش

 2عباسعلي حسين خانزاده، *1پوراعظم رستم 

 azamrostampor67@yahoo.com، گيالنعلوم پزشکي دانشگاه  -1

 گيالنعلوم پزشکي دانشگاه  -2

 

هاي وجود پيشرفت در اثر اين امر با. دهدامروزه مسائل زيادي زنان باردار را در معرض اضطراب و ناراحتي قرار مي :مقدمه

بدين منظور پژوهش حاضر به منظور بررسي تاثير . پيوندداي از پيامدهاي منفي بارداري به وقوع ميپزشکي تعداد قابل مالحظه

-طرح پژوهش حاضر، نيمه. زا انجام گرفترفتاري بر اضطراب بارداري زنان نخست-هاي دوران بارداري به شيوه شناختيآموزش

کننده به زاي مراجعهجامعه مورد بررسي کليه مادران باردار نخست. آزمون با گروه کنترل بودپس-آزمونپيشآزمايشي با طرح 

نفر بر اساس شرايط ورود به پژوهش انتخاب و به  24از اين ميان تعداد . آباد در طي يک ماه بودبيمارستان عسليان شهرخرم

 47جلسه  12رفتاري در -براي گروه آزمايش درمان شناختي. شدند صورت تصادفي در دو گروه آزمايشي و کنترل جايدهي

اضطراب  هاي پژوهش با کمک پرسشنامهداده. اي اعمال شد، در حالي که گروه کنترل هيچ نوع آموزشي دريافت نکردنددقيقه

راهه  و همچنين تحليل ها از تحليل کوواريانس چندمتغيري يک براي تجزيه و تحليل داده. آوري شدبارداري وندنبرگ جمع

-هاي پژوهش نشان داد که ميانگين نمرات اضطراب بارداري در گروه درمان شناختييافته. کوواريانس يک راهه استفاده شد

هاي بر اساس نتايج، آموزش. آزمون و گروه کنترل کاهش معناداري داشته استآزمون نسبت به پيشرفتاري در مرحله پس

 . رفتاري بر اضطراب دوران بارداري مادران اثربخش است-ه شناختيدوران بارداري به شيو

 رفتاري، اضطراب بارداري، بارداري -هاي دوران بارداري، درمان شناختيآموزش :کليدي کلمات
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جنسی رائه مدل هاي منطقی تعيين رفتار مداخله اي در جهت کاهش بارداري نوجوانان ناخواسته و رفتارهاي ا

 پرخطر با پياده سازي برنامه هاي آموزش جنسی مبتنی بر مدرسه، توسعه جوانان و کلينيک هاي دوستدار نوجوان

 نسرم شايان، سيد سعيد ترابي، *حسين اماني

hosseinamani@ut.ac.ir 

 

اي منطقي تعيين رفتار هنگامي که جامعه با يک مسئله بهداشتي خاص مانند بارداري نوجوانان مواجه است،استفاده از مدل ه

. مداخله اي به عنوان يک ابتکار عمل از سوي جامعه مي تواند مسائل بهداشتي همچون بارداري نوجوانان ناخواسته را کاهش دهد

هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل هاي منطقي تعيين رفتار مداخله اي در جهت کاهش ناخواسته بارداري نوجوانان و رفتارهاي 

. ا پياده سازي برنامه هاي آموزش جنسي مبتني بر مدرسه، توسعه جوانان و کلينيک هاي دوستدار نوجوان بودجنسي پرخطر ب

در نتايج اين . روش پژوهش از نوع مروري با سرچ واژه هاي کليدي در پايگاه هاي تخصصي به شيوه الکترونيکي صورت پذيرفت

رفتارهاي که نياز به تغيير براي رسيدن به اهداف  -2بدست آيداهدف سالمت  -1: مقاله مشخصات اصلي مدل منطقي شامل 

اجزاي مداخله کننده يا فعاليت  -4( خطر يا عوامل محافظت کننده) عوامل تعيين کننده هر يک از اين رفتارها  -3سالمت دارند 

ه، توسعه جوانان و کلينيک هاي طراحي شده براي تغيير هر عامل تعيين کننده، در برنامه هاي آموزش جنسي مبتني بر مدرس

 –از نتايج بدست آمده مي توان نتيجه گرفت که مدل هاي افزايش ارتباط والد . هاي دوستدار نوجوان مورد بررسي قرار گرفت

فرزندي، برنامه آموزش جنسي مبتني بر مدرسه، کلينيک هاي دوستدار نوجوان مي تواند با بيان کردن ارزش ها، نشان دادن 

ي موثر براي نه گفتن به رابطه جنسي از طريق ايفاي نقش در نمايشنامه، مدل سازي و تمرين در مهارت هاي استراتژي ها

 ارتباطي و افزايش دلبستگي به مدرسه و موفقيت در مدرسه در کاهش بارداري نوجوانان ناخواسته مفيد و موثر باشد

هاي آموزش جنسي مبتني بر مدرسه، توسعه جوانان و مدل هاي منطقي تعيين رفتار مداخله اي، برنامه  :کلمات کليدي

 کلينيک هاي دوستدار نوجوان
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 مقايسه مراحل ليبر در زايمان متداول و فيزيولوژيک

 4نوشيروان کاظم نژاد، ا3سيد مستجاب رضوي، 2فاطمه ناهيدي، *1سهيال رفيعي

 soha.rafiei662@gmail.com پزشکي شيرازدانشگاه علوم -سئول آموزش مامائي معاونت درمان م

دکتراي آموزش بهداشت وارتقا سالمت، عضو هيات علمي گروه مامايي و بهداشت باروري دانشگاه علوم پزشکي و خدمات 

 ايران.بهداشتي درماني شهيد بهشتي، مرکز تحقيقات بارداري ايمن تهران 

 ياست مرکز آموزشي درماني حافظ، ايرانفوق تخصص نوزادان، هيئت دانشگاه علوم پزشکي شيراز، ر

 ستاد گروه آمارزيستي و معاون آموزشي دانشگاه تربيت مدرس تهران ، ايرانا

بارداري نقطه عطفي در زندگي هر زن است که  .حاملگي و مادر شدن از وقايع لذت بخش زندگي زنان محسوب مي شود :مقدمه

درزايمان به نظر مي رسد عجله براي خاتمه دادن به اين فرايند به نفع مادر .گذاردتاثيرات عميقي بر زندگي او بر جاي مي 

با توجه به نقش ماماها در کاهش مداخالت ليبر، زايمان و تاثير آن بر سالمت مادر و جنين اين مطالعه با هدف . باردارنمي باشد

 . .دتعيين مدت زمان مراحل ليبر در زايمان متداول و فيزيولوژيک انجام ش

مادر باردار در بيمارستان شوشتري شهر شيراز انجام  21اين پژوهش به صورت کارآزمايي باليني تصادفي بر روي  :روش کار 

آناليز آماري . ژيک اندازه گيري شد مدت زمان فاز فعال ليبر، مرحله دوم و سوم زايمان در دو گروه زايمان متداول و فيزيولو. شد

جهت . اعتبار و پايائي ابزارها سنجيده شد. قل، من ويتني، فيشر و کاي دو انجام گرفتبا استفاده از آزمون هاي آماري تي مست

 .استفاده گرديد 11تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار اس پي اس اس 

در  .(p=1/111)بين مدت زمان فاز فعال ليبر و مرحله سوم زايمان بين دو گروه تفاوت، آماري معنادار وجود داشت :يافته ها

در دو گروه زايمان متداول و فيزيولوژيک تفاوت معنا دار آماري وجود   (p=1/223) حاليکه بين مدت زمان مرحله دوم ليبر

 . .نداشت

کاهش مداخالت ليبر در زايمان فيزيولوژيک در کاهش مدت زمان فاز فعال ليبر و مرحله سوم زايمان و خوشايند : نتيجه گيري

 .سازي زايمان تاثير دارد

 مراحل ليبر،زايمان فيزيولوژيک، زايمان متداول :مات کليديکل
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 يک مطالعه کيفی:تبيين جايگاه مراکزبهداشت باروري دوستدارنوجوان در بين  دختران دانش آموز شهرستان کرج  

 ، فرشته نعيمي فر3، سميه شريفي2، راضيه لطفي*1مهناز اکبري کامراني

 Dr.akbarikamrani@abzums.ac.ir ، مامايي، دانشگاه علوم پزشکي البرز،کرج، البرز، ايراناستاديار، گروه  -1

   استاديار، گروه مامايي، دانشگاه علوم پزشکي البرز، کرج، البرز، ايران -2

 کارشناس مامايي -3

 کارشناس مامايي -4

 

رصت دريافت مشاوره وخدمات بهداشت ازجمعيت بيست ميليون وهفتصدهزارنفري نوجوانان ايراني تنها تعدادکمي ف :مقدمه

نيازها، رفتارها وانتظارات بهداشتي نوجوانان منحصربه فرد بوده وسرويسهاي بهداشتي روتين قادر به براورده . باروري را مي يابند

وابط بين از آنجاکه بارزترين تغييرات رشدوتکامل زندگي انسان از قبيل بلوغ، قاعدگي، جستجوي ر. کردن نياز آنان نمي باشد

فردي، شکل گيري نيازهاي جنسي و باروري، درگيري با تصويربدني دردوران نوجواني رخ مي دهد نقش متخصصين بهداشت 

اين مطالعه با هدف شناخت ديدگاه نوجوانان دختردر زمينه . باروري درارائه خدمات به اين گروه سني بسيارچشمگير مي باشد

 .وري دوستدار نوجوان طراحي گرديدضرورت راه اندازي مراکز بهداشت بار

جلسه بحث گروهي متمرکز با شرکت در  1دختر نوجوان با شرکت در 52در اين پژوهش کيفي در شهرستان کرج : روش کار

نمونه گيري به روش مبتني بر هدف وبا حداکثرتنوع انجام . مصاحبه هاي نيمه ساختاريافته ديدگاه خود را بيان نمودند

 .محتوي براي تجزيه وتحليل داده ها به کار گرفته شدروش تحليل .گرفت

اضطرار در دسترسي به مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشت باروري مختص نوجوانان تم اصلي استخراج شده از تجربيات : يافته ها

 .شرکت کنندگان بود

فهم موانع اجتماعي در سر  کاربرد کافي،طراحي و فراهم کردن مراکز ارايه خدمات بهداشت باروري قابل قبول با  :نتيجه گيري

 .راه اين مراکز به همراه فهم نيازهاي مورد انتظار نوجوانان امري ضروري است

 بهداشت باروري، نوجوانان، پژوهش کيفي، بلوغ مراکز سالمت دوستدار نوجوان،: کليدي کلمات
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Obesity during pregnancy and postpartum depression 

Soheila Rafiei1*,Parivash kamali2
 

1- Education Midwifery boss‚ Midwifery Masters, Shiraz University of Medical Sciences, 

Shiraz, Iran, soha.rafiei662@gmail.com 

2- Assistant Metron‚Midwifery license‚Zaynabieh Hospital. Shiraz University of Medical 

Sciences, Shiraz, Iran. 

 

Background: We aimed to describe the  relation between obesity during pregnancy and 

postpartum depression. 

Methods: We have done systemic review to find the effect of obesity during pregnancy and 

postpartum depression by related search engine with these keywords; obese pregnant women‚ 

postpartum depression‚ postpartum weight retention‚ hand searches, and expert 

recommendations. 

Results: The most of studies illustrates that physiological discomfort and postpartum 

depression were significantly higher in obese mothers with postpartum weight retention 

compaired to those with no or low postpartum weight retention. 

Conclusion: Health care providers should be aware that women who are obese when they 

become pregnant are more likely to experience elevated postpartum depression symptoms than 

normal-weight women .They should be done Counseling and education   in preconception 

period  to decrease  postpartum depression. 

Keywords: obese pregnant woman‚ postpartum depression ‚postpartum weight retention 
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 مقاله مروري: بررسی نيازهاي آموزشی  زوجين قبل از ازدواج

 2سميرا ابراهيم زاده ذگمي، 1فاطمه احمدي رضا محله

دانشگاه علوم  دانشکده پرستاري و مامايي، کميته تحقيقات دانشجويي دانشجوي کارشناسي ارشد مشاوره در مامايي،  -1

 پزشکي مشهد

 دانشجوي دکتراي بهداشت باروري و عضو هيات علمي دانشکده پرستاري و مامايي مشهد، دانشگاه علوم پزشکي مشهد -2

 

. سازان هر کشوري هستند و سالمت جامعه در گرو  سالمت جسمي رواني و اجتماعي آنان استهاي جوان آيندهزوج :مقدمه

عنوان منبع بسيار خوبي جهت  از طرفي آنها مي توانند به. هاستهاي قبل از ازدواج پايه و اساس پيشرفت رابطه زوجآموزش

بنابراين مطالعه با هدف تعيين نيازهاي آموزشي  زوجين قبل . هاي مشاوره قبل از ازدواج باشندتعيين نيازهاي اموزشي در کالس

 .از ازدواج انجام شد

هاي مشاوره واژه با کليد SID ،Magiran ،Iranmedexها از طريق جستجو در آوري دادهاين مطالعه مروري جمع :رروش کا

 . سال اخير انجام شد 11محدود به زبان فارسي در ( هادرعنوان و کليدواژه)قبل از ازدواج، نيازسنجي و رضايتمندي 

با افزايش ميزان تحصيالت، نيازهاي . ن کاهش و در مردان تغييري نداشتميزان نياز به آموزش با افزايش سن درزنا :هايافته

ترين عمده. همچنين زنان شاغل نياز کمتري را به آموزش بيان نمودند. آموزشي در زنان کاهش و در مردان افزايش يافته بود

که )داشت جنسي و بهداشت رواني نيازهاي آموزشي در زوجين در زمينه بهداشت باروري، شناخت قوانين اسالمي و حقوقي، به

 . مطرح شده است( داشتن عشق در زندگي مشترکهاي زنده نگهترين آن روشعمده

شوند بنابراين هاي آموزش قبل از ازدواج برآورده نمينيازهاي آموزشي زوجين جوان با مطالب آموزشي فعلي کالس :گيرينتيجه

 .باشدجه به نيازهاي زوجين مشهود ميها با توضرورت تغيير در محتواي آموزشي کالس

 مشاوره قبل از ازدواج، نيازسنجي، زوجين  :کلمات کليدي
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 بررسی سالمت باروري زنان ميانسال و عوامل موثر بر آن

 3محمد احمديان، 2مريم زيادي لطف آبادي، *1وجيهه شايسته شيران

 shayestehv1@mums.ac.ir ، کارشناس سالمندان و ميانساالن -1

 رئيس گروه سالمت سالمندان و ميانساالن -2

 مدير سالمت جمعيت و خانواده-دانشگاه علوم پزشکي مشهد -3

 

در بسياري از جوامع زنان بار مضاعفي را تحمل مي کنند ومسئو ليتها و نقش هاي متعدد سالمت آنان را مورد تهديد  :مقدمه

مشکالت زنان و عوامل موثر بر سالمت آنان ناديده انگاشته شود سالمتي وي و سالمت خانواده بديهي است چنانچه . قرار مي دهد

  .در اين مطالعه برخي مولفه هاي سالمت زنان را بررسي نموديم. دچارآسيب جدي خواهد شد

انجام شد  1322سال ساله دريکي از مراکز بهداشتي درماني مشهد  31-72زن  51اين مطالعه به صورت مقطعي در  :روش کار

شرح حال ، معاينه ژنيتال و برست، )و سالمت باروري ( تغذيه،فعاليت فيزيکي و دخانيات (و زنان ميانسال از نظر شيوه زندگي

  .غربالگري شدند( پاپ اسمير و ماموگرافي

% 11.2. نيات داشتندمصرف دخا %11فعاليت فيزيکي نامطلوب و % 41.6تغذيه نامطلوب ، % 43.7در اين بررسي :يافته ها

زنان حداقل يکي از مشکالت سالمت % 77. سابقه ناباروري داشتند% 4.1سابقه سقط و% 13. داراي اضافه وزن يا چاقي بودند

در آزمون . نيز از نظر سابقه بيماري دستگاه اوروژنيتال مثبت بودند% 11.1شکايت ادراري داشتند و % 13.باروري را ذکر کردند

  .سقط، سابقه بيماري دستگاه اوروژنيتال و داشتن شکايت ادراري با سن اولين زايمان رابطه معني دار داشتپيرسون سابقه 

درصد  57برنامه ريزي در جهت ارتقاي سطح سالمت زنان جامعه از اهميت زيادي برخوردار است؛ چرا که سالمت  :نتيجه گيري

 .تامين مي گردد( مردان)درصد جامعه به طور غير مستقيم  27مت از جامعه، يعني زنان و فرزندان به طور مستقيم و سال

 سالمت باروري، زنان، ميانسال :کليديکلمات 
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1468-ECRH 

 بررسی ارتباط استرياي حاملگی با کيفيت زندگی زنان پس از زايمان

 7، فاطمه آقايي4، پوران اليق3، سيدرضا مظلوم2، فرزانه رشيدي1معصومه کردي

 دانشکده پرستاري مامايي دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايران  مامايي، مربي هيات علميکارشناس ارشد  -1

دانشجوي کارشناس ارشد مامايي، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده پرستاري مامايي دانشگاه علوم پزشکي مشهد،  -2
rashidif901@maums.ac.ir 

 علوم دانشگاه مامايي، و پرستاري دانشکدهني بر شواهد، مرکز تحقيقات مراقبت مبت دانشجوي دکتراي پرستاري، -3

 ايران مشهد، مشهد، پزشکي

 ايران مشهد، مشهد، پزشکي علوم دانشگاه هيات علمي، گروه پوست، دانشيار -4

 دانشجوي کارشناس ارشد مامايي، دانشکده پرستاري مامايي دانشگاه علوم پزشکي مشهد -7

 

استرياي حاملگي يکي از تغييرات شايع  در دوران حاملگي است که آثار به جا مانده از آن در دوران پس از زايمان در  :مقدمه

نواحي مختلف بدن از ديد اکثر زنان ناخوشايند است و ممکن است از نظر جسمي، روحي و اجتماعي و به طور کلي کيفيت 

 . رسي ارتباط استرياي حاملگي با کيفيت زندگي زنان پس از زايمان انجام شدمطالعه حاضر بر. زندگي را تحت تاثير قرار دهد

زن زايمان کرده نخست زا و چندزاي مراجعه  147ي همبستگي مي باشد، که بر روي  پژوهش حاضر يک مطالعه :روش کار

داده ها فرم مصاحبه،  ابزار گردآوري. روش نمونه گيري در دسترس بود. کننده به مراکز بهداشتي شهر مشهد انجام شد

 Atwal،Fitzpatrick ، مقياسSkindex29 ، شاخص کيفيت زندگي پوستSF-36 پرسشنامه کيفيت زندگي

Classification نرم افزار داده ها با استفاده از . و مشاهده بودSpss   با آزمون هاي آماري توصيفي، ضريب  11.7نسخه

 .   مد نظر قرار گرفت 17/1داري  سطح معني. مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت همبستگي اسپيرمن، من ويتني و کروسکال واليس

نتايج آزمون آماري من ويتني نشان داد که تفاوت معني داري بين . بود 3/26 ± 5/7ميانگين سن واحدهاي پژوهش  :يافته ها

 (. p<17/1) نمره کيفيت زندگي عمومي، شاخص کيفيت پوست و ابعاد آن در زنان با و بدون استريا وجود دارد

و شاخص کيفيت نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که استرياي حاملگي منجر به کاهش کيفيت زندگي عمومي  :نتيجه گيري

 .زندگي پوست زنان پس از زايمان مي شود

 استرياي حاملگي، کيفيت زندگي، شاخص کيفيت زندگي پوست، پس از زايمان: کلمات کليدي
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1471-ECRH 

 بررسی اصول مشاوره از ديدگاه روايات رسيده از معصومين

 *2شايسته بنائيان بروجني ،1مهناز حسين پور

 بيمارستان هاشمي نژاد، دانشگاه علوم پزشکي مشهد کارشناس مامائي، -1

 Shbanaeian@yahoo.com، مربي هيات علمي گروه مامائي، دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد -2

 

يکي از اصولي که در تعاليم ديني به آن . امروزه مشاوره نقش بسيار مهمي در ارتقاء کمي و کيفي خدمات بهداشتي دارد :مقدمه

براي . هم امر به مشورت شده است(ص)سفارش زيادي شده ،بحث مشاوره درامور است به طوري که حتي در قرآن کريم پيامبر 

 .اين تحقيق با هدف بررسي اصول مشاوره در روايات انجام پذيرفت. ود داردمشاوره سه رکن مشاور، مراجع و امر مشورت وج

سپس . پس از بررسي و مرور منابع روايي مختلف، روايات مربوط به مشاوره، مشورت و شوري جمع آوري گرديد :روش کار

 .آمدروايات موضوع بندي و دسته بندي گرديده و در نهايت روايات مرتبط با هم به رشته تحرير در 

فوايد مشاوره شامل پيدا کردن .در روايات رسيده از معصومين عليهم السالم مضامين زير در باب مشاوره ديده مي شود  :يافته ها

بر اساس روايات، برخي ويژگي هائي که  مشاور بايستي داشته باشد از . راه درست، هدايت، محکم کاري و رسيدن به نتيجه است

تا صالح و فساد مراجع را تشخيص دهد و متناسب با شرايط او مشاوره دهد، عالم باشد تا به طبق  عاقل باشد: اين قبيل است

اصول و مناسب با نياز مشاوره دهد، دورانديش باشد تا با تغييرنياز تطبيق پيدانمايد و نيازهاي آينده را نيز پيش بيني کرده براي 

ره مناسب کوتاهي نکند و صادق و شجاع  باشد در صورت عدم توانائي و آن برنامه ريزي کند، خيرخواه باشد تا در امر مشاو

ضررهاي اجتناب از مشاوره عبارت از افتادن در خطر، هالکت، لغزش در امور و . تخصص، مراجع را به فرد ذي صالح ارجاع دهد

 .پشيماني مي باشد

ت اصول مشاوره انسان را در رسيدن بهتر به هدف براساس روايات و تعاليم ديني انتخاب مشاور مناسب و رعاي :نتيجه گيري

 . ياري مي رساند

 مشاوره، روايات :کلمات کليدي
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1472-ECRH 

 بررسی عملکرد مادران داراي کودک زير يکسال در مورد تغذيه انحصاري با شيرمادر در شهر يزد

 *1معصومه سعيدي

 پزشکي مشهد، مشهد، ايرانکميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم  -1

 ma.saeidi@yahoo.com 

 

ماهگي به  6تغذيه با شير مادر براي تمام شيرخواران ارجح بوده و بايد در اولين زمان ممکن پس از تولد آغاز شده و تا  :مقدمه

 .صورت انحصاري ادامه يابد

جامعه . انجام مي شود CROSS SECTIONAL پژوهش حاضر يک مطالعه توصيفي تحليلي است که به صورت :روش کار

جهت گردآوري داده ها از پرسشنامه اي حاوي سواالت در .پژوهش مادران داراي کودک زيريکسال در شهرستان يزد مي باشد

مادر  121در اين مطالعه توصيفي تحليلي  .اده شده استمورد ميزان عملکرد مادران در مورد تغذيه انحصاري با شير مادر استف

 آناليز داده ها توسط نرم افزار کامپيوتري. داراي کودک زير يکسال از مراکز بهداشتي درماني يزد ، ابزار پژوهش را تکميل نمودند

SPSS  مناسب انجام گرفته است( تحليلي -توصيفي)و استفاده از آزمونهاي آماري. 

يافته ها حاکي از وجود ارتباط . بود 4از   3.35+0.83نگين عملکرد مادران در مورد تغذيه انحصاري با شير مادر ميا :يافته ها

معني دار بين متغيرهاي تحصيالت پدر،جنس کودک، رتبه تولد، وضعيت اقتصادي خانواده و وضعيت رشد کودک با عملکرد 

بطوريکه هرچه تحصيالت پدر بيشتر ، رتبه تولد کودک کمتر، و وضعيت  مادران در مورد تغذيه انحصاري با شيرمادر بوده است،

  .(p<0.05) .اقتصادي و رشد کودک بهتر بود عملکرد مادران در زمينه تغذيه انحصاري با شير مادر بهتر بوده است

ايست با برگزاري عملکرد مادران در مورد تغذيه انحصاري کودک با شيرمادر در حد متوسط مي باشد و مي ب :نتيجه گيري

 .کالسهاي آموزشي در مراکز بهداشتي درماني باعث بهبود و ارتقاي عملکرد آنان در مورد تغذيه انحصاري باشيرمادر گرديد

 تغذيه انحصاري، کودک زير يکسال، مادران، عملکرد :کلمات کليدي
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1473-ECRH 

 و تاثير آن بر رشد کودکان استفاده مادر از مکمل هاي تغذيه اي در دوران بارداري

 2، فواد فاروقي2، معصومه سعيدي1رحيم وکيلي

 استاد گروه اطفال، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد -1

 کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايران -2

 

مراقبتهاي اين دوره يکي از اساسي ترين و مطمئن ترين راههاي حفظ توجه به بهداشت مادر باردار در خالل حاملگي و  :مقدمه

سالمت مادر و رشد و نمو جنين و بسالمت رسيدن آنها است، چون با اعمال روشهاي بهداشتي، آموزشي، دادن مکمل هاي تغذيه 

ر کشف کرد و لذا از امکان وقوع اي و مراقبتي از مادر باردار مي توان روند طبيعي بارداري و رشد مطلوب جنين را هر چه زودت

 .خطر و يا پيشرفت آن براي مادر و جنين جلوگيري نمود

ماهه مراجعه کننده  6-24نفر از مادران داراي کودک  311پژوهش حاضر يک مطالعه توصيفي تحليلي با حجم نمونه : روش کار

 مورد آناليز قرار گرفت SPSSاطالعات بدست آمده توسط .به مراکز بهداشتي درماني ميباشد

درصد مدرک دانشگاهي  11.3درصد ديپلم و  71درصد راهنمايي،  16.3 درصد مادران تحصيالت ابتدايي، 17.3 :يافته ها

درصد مادران بطور مرتب جهت مراقبت بارداري به مراکز  11.3درصد خانواده ها متوسط و  12.5درآمد خانواده در  .داشتند

 34.3.درصد بطور مرتب دريافت نکرده اند 25درصد مادران مکمل هاي غذايي را دريافت کرده و  52.اند بهداشتي مراجعه داشته

درصد داراي  16.5 .درصد آموزش چهره به چهره دريافت کرده اند 44.5درصد مادران در کالسهاي آموزشي مراکز شرکت و 

مصرف  يافت مکمل هاي تغذيه اي توسط مادر و درآمد خانواده،ارتباط معني داري بين متغير در.کودکاني با رشد مطلوب بوده اند

 .(P=0.000) سن شروع تغذيه کمکي و مراجعه جهت پايش رشد کودکان وجود داشت مکملها و تنقالت،

مادراني که در دوران بارداري توسط پرسنل مراکز بهداشتي تحت مراقبت قرار گرفته و در کالسهاي آموزشي  :نتيجه گيري

 .داشته اند، مکمل هاي تغذيه اي را بطور مرتب مصرف نموده و رشد کودکان در اين مادران مطلوبتر بوده استشرکت 

 رشد کودک، دوره بارداري، مکمل تغذيه اي، مادر باردار :کليدي کلمات
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1475-ECRH 

 مند پيرامون حقوق زنان در اهداء رحممروري نظام

 *2مريم سلماني مود ،1حکيمه سابقي

 دانشکده پرستاري و مامايي ،هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند عضو -1
 m.salmani@bums.ac.ir، عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند، دانشکده پرستاري و مامايي -2

 

همين به. اندرغم پيشرفتهاي چشمگير علم پزشکي هنوز پزشکان محيطي مناسبتر از رحم را براي پرورش جنين نيافتهبه: مقدمه

هاي برانگيز در بين درمانموارد چالش باروري استفاده از رحم جايگزين بوده که ازدليل يکي از دستاوردهاي مهم روشهاي کمک

هاي مختلف اخالقي و حقوقي آن اين تحقيق برانگيز بودن اين روش و لزوم بررسي جنبهلذا با توجه به بحث. باروري استکمک

 .عات انجام شده در زمينه اهداء رحم انجام شده استبا هدف مرور مطال

دسترس به بررسي منابع و هاي اطالعاتي قابلاين پژوهش يک مطالعه مروري است که از طريق جستجوي پايگاه: روش کار

 .استمطالعات مرتبط با موضوع پژوهش پرداخته

ازجمله نگرش منفي . خالقي زيادي براي مادر جايگزين داردهاي حقوقي و ابراساس مرور انجام شده، اهداء رحم چالش :هايافته

اکثر افراد جامعه و فقدان حمايت اجتماعي، احتمال بروز عوارض حاملگي و زايمان و داشتن اثرات نامطلوب بر همسر  و فرزندان 

سم انسان و  شخصيت اشخاص گروهي از حقوقدانان با اين استدالل که اين قرارداد با اصل غيرقابل تصرف بودن ج. مادر ميزبان

از سوي ديگر در رابطه با . دار کندتواند کرامت انساني اين زنان را خدشهدانند، لذا اين روش ميمنافات دارد آن را فاقد اعتبار مي

د بر نکته حائز اهميت در اکثر مطالعات تاکي. هايي چون عدم صدور گواهي والدت به نام وي وجود داردمادر ژنتيکي نيز چالش

 . رعايت اصل سودرساني و پرهيز از اضرار به هريک از طرفين و جنين و نيز رعايت اصل عدالت در اهداء رحم بود

استفاده از رحم جايگزين در درمان ناباروري يک ضرورت است که بايد از ديدگاههاي مختلف حقوقي، اخالقي و : گيرينتيجه

 .اثرات رواني چه بر زن ميزبان و چه بر مادر ژنتيکي داشته باشدتواند روان شناختي کارشناسي شود؛ چراکه مي

 رحم جايگزين، تلقيح مصنوعي، حقوق زنان، اهداء رحم: کليدي کلمات

 

 

 

 

 

  



 ، دااگشنه علوم زپشکي مشهد7121آبان ماه  91-92، همايش کشوري آموزش و مشاوره رد سالمت باروري  



 

1476-ECRH 

 ديابت بارداري و D بررسی ارتباط بين کمبود ويتامين

 2، سکينه مطيرزاده *1سکينه قاسمي صداقت

 ، دانشگاه علوم پزشکي بوشهر درمان شهرستان دشتي،کارشناس تغذيه شبکه بهداشت و  -1
sakine.ghasemi@yahoo.com 

 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر کارشناس بهداشت عمومي شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتي، -2

 

 دستگاه ايمني جنين و و مغز نمو در. جذب کلسيم است کمک به تعادل وD  مهمترين نقش شناخته شده ويتامين :مقدمه

سوي  از نقش دارد سنين بعدي نيز و مولتيپل اسکروزيس در 1ايمني مانند ديابت نوع  بيماري هاي خود بسياري از پيشگيري از

اين  هدف از .دهد ايش ميافز پره اکالمپسي را ديابت بارداري و فشارخون باال، بروز خطر باردار مادر اين ويتامين در کمبود ديگر

 .باشد ديابت بارداري مي و Dمطالعه بررسي ارتباط کمبود ويتامين

 .انجام شده است  . . . و sid, pubmedسايتهاي علمي  مقاالت معتبر مروري بر اطالعات اين مقاله با :کارروش 

 Dبا شناسايي گيرنده هاي ويتامين  .شده است گزارش درصد 14 تا 11 بارداري از در D ويتامين کمبود طبق يافته ها :يافته ها

تنظيم  اهميت اين ويتامين در سلول هاي بتاپانکراس، بافت تيموس و ماکروفاژها، ،T جمله لنفوسيتهاي در نسوج مختلف از

نتيجه  در و (PTH) باعث افزايش هورمون پاراتيروئيد ،D طرفي کاهش ويتامين از .ايمني بدن روشن شده است ترشح انسولين و

 مسدود بافتهاي هدف و کلسيم درون سلولي باعث مهار گيرنده هاي انسولين در افزايش .کلسيم درون سلولي مي شود افزايش

 ،21سال طبق مطالعه انجام شده در .شود مي (انتقال دهنده اصلي گلوکز در ماهيچه ها و بافت چربي) Glut -4شدن کانال 

 .(p<111/1) ارتباط معني داري داشت زنان باردار درD  ويتامين دکمبو با خون وريدي باال ميزان گلوکز

 در و شود قبل يا زمان بارداري توصيه مي غربالگري در ،D ويتامين جهت تشخيص کمبود در توجه به نتايج، با :نتيجه گيري

اين  کمبود زنان دچار درماني درمکمل  جهت درمان اقداماتي مانند مشاوره تغذيه درخصوص منابع غذايي حاوي اين ويتامين و

 .گردد مي ويتامين پيشنهاد

 مشاوره ديابت بارداري، ، Dکمبود ويتامين:کلمات کليدي
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اثر بخشی مداخله مبتنی بر مدل باور بهداشتی بر ارتقاء رفتار خود آزمايی پستان و پاپ اسمير در زنان مراجعه 

 درمانی مشهدکننده به مراکز بهداشتی و 

 2، حجي محمد نوروزي*1حميدرضا زنده طلب

، مربي عضو هيأت علمي گروه بهداشت، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايران -1
zendehtalabhr@mums.ac.ir 

 پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايرانمربي عضو هيأت علمي گروه بهداشت، دانشکده  -2

 

مهم ترين عامل موفقيت در . سرطان هاي پستان و گردن رحم از شايع ترين بدخيمي ها در بين زنان به شمار مي روند :مقدمه

 . درمان اين اختالالت، انجام معاينات غربالگري و تشخيص اين دو بيماري در مراحل اوليه است

زن مراجعه کننده به مراکز بهداشتي و درماني شهر مشهد  11اين مطالعه نيمه تجربي شاهددار تصادفي شده بر روي  :کارروش 

قرار ( نفر 41)و شاهد ( نفر 41)واحدهاي مورد پژوهش با تخصيص تصادفي در دو گروه آزمون . انجام شد 21-22در سال هاي  

ستان و آزمون پاپ اسمير در دو گروه تعيين و سپس برنامه آموزشي بر اساس مدل باور ابتدا، ميزان انجام خود آزمايي پ. گرفتند

يک ماه بعد مجدداً . جلسه براي گروه آزمون به اجرا گذاشته شد 4طي ( تهديد درک شده، موانع و منافع درک شده)بهداشتي 

و آزمون  تي   SPPS-11.5داده ها با نرم افزار آماري. انجام خودآزمايي پستان و پاپ اسمير اندازه گيري و با قبل مقايسه گرديد

 .تجزيه و تحليل شدند% 27زوجي و مستقل و کاي دو در سطح 

آزمون تي مستقل نشان داد در مرحله بعد از مداخله، انجام خودآزمايي پستان و پاپ اسمير در گروه آزمون نسبت به  :يافته ها

هم چنين آزمون تي زوجي نشان داد انجام خودآزمايي پستان و پاپ (. P=116/1). گروه شاهد افزايش معني دار داشته است

 (.P=112/1)اسمير، در گروه آزمون، بعد از مداخله نسبت به قبل، افزايش معني دار داشته است 

 .مدل باور بهداشتي در ارتقاء رفتار خودآزمايي پستان و پاپ اسمير در زنان موثر است :نتيجه گيري

 پاپ اسمير  خودآزمايي پستان، مدل باور بهداشتي، :ديکلي کلمات

 

 

 

 

  

mailto:zendehtalabhr@mums.ac.ir


 ، دااگشنه علوم زپشکي مشهد7121آبان ماه  91-92، همايش کشوري آموزش و مشاوره رد سالمت باروري  



 

1479-ECRH 

در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی  تأثير برنامه آموزش توسط همتا بر رفتار خودآزمايی پستان

 مشهد

 2حجي محمد نوروزي ،*1حميدرضا زنده طلب

، و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايران مربي عضو هيأت علمي گروه بهداشت، دانشکده پرستاري

zendehtalabhr@mums.ac.ir 

 مربي عضو هيأت علمي گروه بهداشت، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايران

 

خودآزمايي پستان يک روش ساده، . شنده ترين سرطان ها در بين زنان استسرطان پستان يکي از شايع ترين  و ک :مقدمه

در روش آموزش توسط همتا، از افرادي که متعلق . بدون هزينه و غيرتهاجمي در تشخيص اين سرطان در مراحل اوليه مي باشد

 . به گروه اجتماعي مددجويان هستند براي ارائه آموزش استفاده مي شود

زن مراجعه کننده به مراکز بهداشتي و درماني شهر مشهد  57اين مطالعه نيمه تجربي شاهددار تصادفي شده بر روي  :روش کار

. قرار گرفتند( نفر 31)و شاهد ( نفر 35)واحدهاي مورد پژوهش با تخصيص تصادفي در دو گروه آزمون . انجام شد 1321در سال 

دقيقه اي براي  31گروه تعيين و سپس برنامه آموزشي توسط همتا طي سه جلسه  ابتدا، انجام رفتار خود آزمايي پستان در دو

يک ماه پس از اتمام مداخله، انجام خودآزمايي پستان در دو گروه مجدداً اندازه گيري و با قبل . گروه آزمون به اجرا در آمد

تجزيه و % 27جي و مستقل و کاي دو در سطح و آزمون هاي آماري تي زو  SPPS-11.5داده ها با نرم افزار آماري. مقايسه شد

 .تحليل شدند

آزمون آماري تي مستقل نشان داد در مرحله بعد از مداخله انجام خودآزمايي پستان آزمون نسبت به گروه شاهد  :يافته ها

پستان، در گروه هم چنين آزمون تي زوجي نشان داد ميزان انجام رفتار خودآزمايي (. P=113/1)افزايش معني دار داشته است 

 (.P=114/1) آزمون، بعد از مداخله نسبت به قبل افزايش معني دار داشته است

 .برنامه آموزشي ارائه شده توسط همتا در ايجاد رفتار خودآزمايي پستان در زنان موثر است :نتيجه گيري

 خودآزمايي پستان، آموزش توسط همتا :کليديکلمات 
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 مبتنی بر سالمت در بين زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی مشهد بررسی سبک زندگی

 2، حجي محمد نوروزي*1حميدرضا زنده طلب

، مربي عضو هيأت علمي گروه بهداشت، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايران -1
zendehtalabhr@mums.ac.ir 

 مربي عضو هيأت علمي گروه بهداشت، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايران -2

 

کم تحرکي و . تغييرات ايجاد شده در سبک و شيوه زندگي مهم ترين ريسک فاکتور بيماري هاي مزمن غيرواگير است :مقدمه

. نداشتن فعاليت فيزيکي، تغذيه نامناسب، استرس، گرايش روزافزون به سيگار و الکل، نمونه اي از اين تغييرات به شمار مي رود

اين مطالعه با . بت در اين زمينه  آگاهي از سبک زندگي گروه هاي مختلف جامعه استاولين گام براي ايجاد تغيييرات رفتاري مث

 .هدف بررسي سبک زندگي مبتني بر سالمت در بين زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي و درماني مشهد انجام گرفت

ني بر سالمت و عوامل مرتبط با آن، تحليلي که به روش مقطعي انجام شد، سبک زندگي مبت -در اين مطالعه توصيفي :روش کار

زنان شرکت . مورد بررسي قرار گرفت 1321نفر از زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي و درماني مشهد در سال  371در بين 

براي گردآوري دادها از پرسشنامه اي استفاده شد که به . کننده در اين مطالعه به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند

..( مثل مراجعه منظم به پزشک و )ررسي ميزان تحرک و فعاليت فيزيکي، رفتارهاي غذايي و رفتارهاي بهداشتي سالمت محور ب

 .تجزيه و تحليل شدند% 27و آزمون کاي دو و ضريب همبستگي در سطح   SPPS-11.5داده ها با نرم افزار آماري. مي پرداخت

% 15.6داراي رفتارهاي غذايي مناسب و % 12.4ونه ها داراي فعاليت فيزيکي منظم، نم% 27نتايج نشان داد که فقط  :يافته ها

همچنين بين سبک زندگي سالمت محور و متغيرهاي سواد و سن همبستگي . داراي رفتارهاي بهداشتي سالمت محور بودند

 .مثبت وجود داشت

آموزش مباني و اصول زندگي مبتني بر سالمت در بر اساس يافته هاي حاصل از اين پژوهش پيشنهاد مي شود،  :نتيجه گيري

 .بين گروه هاي مختلف اجتماعي به ويژه زنان در اولويت قرار بگيرد

 سبک زندگي، زنان :کليدي کلمات
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 بررسی سبک زندگی مبتنی بر سالمت در بين زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی مشهد

 2حجي محمد نوروزي، *1حميدرضا زنده طلب

، مربي عضو هيأت علمي گروه بهداشت، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايران -1
zendehtalabhr@mums.ac.ir 

 پزشکي مشهد، مشهد، ايرانمربي عضو هيأت علمي گروه بهداشت، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم  -2

 

کم تحرکي و . تغييرات ايجاد شده در سبک و شيوه زندگي مهم ترين ريسک فاکتور بيماري هاي مزمن غيرواگير است :مقدمه

. نداشتن فعاليت فيزيکي، تغذيه نامناسب، استرس، گرايش روزافزون به سيگار و الکل، نمونه اي از اين تغييرات به شمار مي رود

اين مطالعه با . م براي ايجاد تغيييرات رفتاري مثبت در اين زمينه  آگاهي از سبک زندگي گروه هاي مختلف جامعه استاولين گا

 .هدف بررسي سبک زندگي مبتني بر سالمت در بين زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي و درماني مشهد انجام گرفت

ش مقطعي انجام شد، سبک زندگي مبتني بر سالمت و عوامل مرتبط با آن، تحليلي که به رو -در اين مطالعه توصيفي :روش کار

زنان شرکت . مورد بررسي قرار گرفت 1321نفر از زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي و درماني مشهد در سال  371در بين 

پرسشنامه اي استفاده شد که به  براي گردآوري دادها از. کننده در اين مطالعه به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند

..( مثل مراجعه منظم به پزشک و )بررسي ميزان تحرک و فعاليت فيزيکي، رفتارهاي غذايي و رفتارهاي بهداشتي سالمت محور 

 .تجزيه و تحليل شدند% 27و آزمون کاي دو و ضريب همبستگي در سطح   SPPS-11.5داده ها با نرم افزار آماري. مي پرداخت

% 15.6داراي رفتارهاي غذايي مناسب و % 12.4نمونه ها داراي فعاليت فيزيکي منظم، % 27نتايج نشان داد که فقط  :ايافته ه

همچنين بين سبک زندگي سالمت محور و متغيرهاي سواد و سن همبستگي . داراي رفتارهاي بهداشتي سالمت محور بودند

 .مثبت وجود داشت

بر اساس يافته هاي حاصل از اين پژوهش پيشنهاد مي شود، آموزش مباني و اصول زندگي مبتني بر سالمت در  :نتيجه گيري

 .بين گروه هاي مختلف اجتماعي به ويژه زنان در اولويت قرار بگيرد

 سبک زندگي، زنان :کليدي کلمات
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 قبل از بارداري نکته اي مهم در مشاوره: شرايط انعقاد نطفه از منظر اسالم

 3، نرگس آموزشي2، زهرا يونسي1*زهرا آموزشي

 مربي و عضو هيئت علمي دانشکده پرستاري مامايي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند، -1
amoozeshiz9039@bums.ac.ir 

 مربي و عضو هيئت علمي دانشکده پرستاري مامايي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند -2

 آموزش و پرورش خراسان جنوبيآموزگار و کارشناس آموزش ابتدايي  -3

 

بر اساس آموزه هاي ديني، يکي از مراحلي که در تکوين شخصيت ديني و واليي فرزندان مي تواند موثر باشد مرحله  :مقدمه

انعقاد نطفه است؛ از اين رو دستورات زيادي از سوي شارع مقدس براي اين مرحله صادر گرديده است که بي ترديد توجه به اين 

 .دستورات مي تواند گامي موثر براي تربيت نسل واليي باشد

، 5تهذيب االحکام، ج: مجموعه روايات موجود در مورد شرايط انعقاد نطفه را مي توان با مراجعه به منابعي، مثل: روش کار

 .آوردبه دست  711، ص7و کافي، ج 117، باب5؛ وسايل الشيعه، کتاب النکاح ج325، ص56؛ بحاراالنوار، ج415ص

با بررسي منابع مختلف مي توان دريافت که  انتخاب زمان، مکان، غذا و شرايط روحي و رواني مناسب و توجه به خدا  :يافته ها

چنين ذکر مکروهات و مستحبات زيادي که در روايات براي آميزش  هم. هنگام انعقاد نطفه، از دستوراتي است که وارد شده است

 .بر اهميت و نقش اين لحظه در حيات مادي و معنوي فرد داردوارد شده است، همه داللت 

که طراحي آن از سوي خداوند صورت گرفته ( ع)در اهميت اين مسئله، توجه به کيفيت انعقاد نطفه حضرت زهرا  :نتيجه گيري

عبادت مي پردازد  چهل شبانه روز به تهجد و( ص)وقتي قرار شد نطفه آن حضرت، منعقد شود، رسول خدا . است کفايت مي کند

 لذا اين ضرورت احساس مي شود که اين. سپس از غذاي بهشتي تناول مي کند و آن گاه اجازه انعقاد نطفه صادر مي شود

 .نيز گنجانده شوددر مشاوره پيش از بارداري موضوع بسيار مهم 

 مشاوره پيش از بارداريانعقاد نطفه، اسالم، : کليديکلمات 
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برپايۀ منابع مکتوب طب  از طريق تدابير پيش از بارداري، هنگام بارداري و پس از بارداري« نژادي به»رويکردي نو به 

 سنتی ايران

 *1مجيد انوشيرواني

 anushiravanim@mums.ac.ir، دانشکدة طب سنتي ايراني و مکمل، دانشگاه علوم پزشکي مشهد -1

 

رواني آن  معرفي  هاي زيستيِ سرشتي جنين، و دياتز ذهني در منابع مکتوب طب ايراني عوامل اثرگذار والديني بر ويژگي :مقدمه

با توجه به . اي، رفتاري، و رواني در اين شبکة عوامل توصيف گشته است کنش اثرات اقليمي، محيطي، تغذيه شده و برهم

هاي آيندة جامعة ايراني،  ي براي ارتقاء سالمت جسمي، ذهني، رواني نسلهاي بهداشتي، اجتماعي، فرهنگي و سياس ضرورت

اين مقاله با . کار روند به« نژادي به»هاي آزمودة آنها براي تحقق  هاي بالقوة خودي مطالعه شده، و قابليت ضروريست که ظرفيت

اي براي  هاي تازه پردازد تا جستارگشايي رداري مياتکاء به منابع مکتوب طب ايراني به تبيين و تحليل تدابير بهداشت باروري و با

 .   رسيدن به اين هدف فراهم کند

پس از . گيري از منابع مکتوب طب ايراني انجام شده است اي کاربردي است که با بهره اين تحقيق يک مطالعة پايه :روش کار

 . بندي موضوعي، اطالعات تجزيه و تحليل شده است برداري از منابع و استخراج درونماية آنها و طبقه فيش

مي و رواني والدين در دوران پيش از بارداري، هنگام بارداري، و پس از هاي حکما دربارة تدابير جس گيري از آموزه با بهره :ها يافته

بخشي از اين تدابير . هاي آينده داشت توان رويکردهاي کاربردي جديدي به ارتقاء سالمت جسمي، ذهني، رواني نسل بارداري مي

هاي غذايي،  تنظيم اختصاصي برنامهبا اصالح رفتار فردي در خواب و بيداري، حرکات بدني، امور ذهني رواني؛ و بخشي با 

 .  شود ها، و تقويت اعضاي حياتي حاصل مي پاکسازي

هاي بهداشت مادر، پدر و کودک  کاربردي براي تنظيم برنامه هاي حکما داراي ارزش تحقيقاتي ها و آموزه گزاره :گيري نتيجه

هاي موجود و آينده  براي ارتقاء کيفي سالمت نسل توانند هاي سرباري بر نظام سالمت کشور، مي هستند و بدون تحميل هزينه

 .هاي کاربردي تنظيم شوند بصورت برنامه

 تکون جنين، مزاج مولودي، ستة ضروريه، حفظ الصحة حوامل، حفظ الصحة اطفال :کليدي کلمات
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 تاثير آموزش بلوغ توسط دانشجويان مامايی بر آگاهی دانش آموزان دختر سوم راهنمايی

 2، حسين لشکردوست*1مريم حسن زاده بشتيان

دانشگاه علوم  دانشکده پرستاري و مامايي، کميته تحقيقات دانشجويي  ،دانشجوي دکتراي تخصصي بهداشت باروري -1

 hasanzadehbm911@mums.ac.ir، ، مشهد،  ايرانپزشکي مشهد

 ان شمالي، بجنورد،  ايرانژي، عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي خراس کارشناس ارشد اپيدميولو -2

 

اين مطالعه جهت بررسي تأثير آموزش بلوغ بر آگاهي . بلوغ از مهمترين مراحل دوران زندگي به ويژه در دختران است :مقدمه

 .دانش آموزان دختر مدارس راهنمايي شهرستان بجنورد انجام شد

دانش  51بررسي بر روي . اين مطالعه از نوع مداخله اي شبه تجربي و دانش اموزان به طور تصادفي انتخاب شدند: روش کار

برنامه آموزش به صورت سخنراني، . روش نمونه گيري از نوع در دسترس بود. آموز دختر پايه سوم راهنمايي صورت گرفت

ابزار مورد استفاده جهت گردآوري داد ه ها . مامايي انجام شد استفاده از تخته سياه و پرسش و پاسخ توسط دانشجويان

از شاخصهاي فراواني و .  پرسشنامه اي مشتمل بر نگرش دانش آموزان از تاثير کالس هاي آموزشي دوران بلوغ بر آگاهي بود

Ttest جهت تحليل نتايج استفاده شد. 

در اين ... شت دوران قاعدگي و بهداشت فردي، سن شروع بلوغ وطبق نتايج به دست امده، در مورد اطالع از بهدا: يافته ها

و نشان دهنده ( P<0.001)آزمون تي زوجي معني دار . دوران، برگزاري اين برنامه موجب افزايش اطالعات دانش اموزان گرديد

ارتقا  62/11 ±13/4هبود که بعد از آموزش ب  46/12 ±6تاثير کالس هاي آموزشي بود، به طوري که ميانگين قبل از آموزش

 .يافت

با توجه به نتايج به دست آمده از اين مطالعه و از آنجا که معموال دختران جوان در اين سن مشکالت دوران بلوغ  :نتيجه گيري

خود را با والدين و اطرافيان در ميان نمي گذارند، کالسهاي آموزشي در مدارس، ضمن باال بردن سطح آگاهي آنها، زمينه ارايه 

 .   واالت و حل مشکالت دوران بلوغ را در آنها نيز فراهم مي آوردس

 بلوغ، بهداشت، دانش آموزان دختر، آموزش : کليدي کلمات
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هاي شهرستان مشهد  بررسی ارتباط سبک زندگی با کيفيت زندگی مرتبط با سالمت در دختران نوجوان دبيرستان

 19-11در سال تحصيلی 

 4فاطمه محرري، 3حبيب اهلل اسماعيلي، 2ناهيد گلمکاني، *1نقيبيفوزيه 

، کارشناس برنامه نوجوانان ،جوانان ومدارس معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد -1
naghibif1@mums.ac.ir 

 دانشکده پرستاري مامايي/هيئت علمي -2

 دانشيار گروه آمار زيستي دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي مشهد -3

 ستاديار، فوق تخصص روانپزشکي کودک و نوجوان، دانشگاه علوم پزشکي مشهدا -4

 

بررسي کيفيت زندگي وعوامل اثرگذار برآن در نوجوانان باعث بوجود آمدن يک ديدگاه کلي از وضعيت سالمت آنان و  : مقدمه

 .ارايه راهکارهاي مربوط به سياستگزاري وبرنامه ريزيهاي بهداشتي در جامعه ميشود

دانش آموز دختر دبيرستان هاي شهرستان مشهد که  111بر روي  1321اين مطالعه از نوع همبستگي ،در سال  :وش کارر

خوشه اي انجام و افراد مورد مطالعه پرسشنامه هاي  –شرايط ورود به مطالعه را داشتند، به روش نمونه گيري طبقه اي 

داده . اء سالمت نوجوانان و کيفيت زندگي مرتبط با سالمت را تکميل کردندمشخصات فردي، تواناييها و مشکالت نوجوانان ، ارتق

مستقل، tو آزمون هاي آماري ضريب همبستگي اسپيرمن ،( 7/11نسخه ) spss ها پس از گردآوري با استفاده از نرم افزار آماري

  .آناليز واريانس يکطرفه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت کروسکال واليس، من ويتني،

، بيشترين (p<111/1)بين نمره کل کيفيت زندگي با سبک زندگي و ابعاد آن همبستگي معني داري وجودداشت  :افته هاي

بين نمره کل سبک . بود "رفتار تغذيه اي "و کمترين مربوط به  "مديريت استرس"بعد از آن  "رشد معنوي "همبستگي بين 

و از ميان ده بُعد کيفيت زندگي دو بُعد  (p<001/0)معني داري وجود داشت زندگي با کيفيت زندگي وابعادآن نيز همبستگي 

کمترين همبستگي را با سبک زندگي  "پذيرش اجتماعي"به ترتيب بيشترين همبستگي و  "سالمت جسمي"و  "سالمت رواني"

  .داشتند

 .ان ارتباط آماري معني دار ي وجود داردبين سبک زندگي وکيفيت زندگي مرتبط با سالمت و ابعاد آنها در نوجوان :نتيجه گيري

 سبک زندگي، کيفيت زندگي، نوجوانان :کلمات کليدي
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 سبک زندگی ارتقا دهنده سالمت و عوامل مرتبط با آن در دختران نوجوان

 4فاطمه محرري، 3حبيب اهلل اسماعيلي، *2ناهيد گلمکاني، 1فوزيه نقيبي

، مشهدکارشناس برنامه نوجوانان ،جوانان ومدارس معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي  -1
naghibif1@mums.ac.ir 

 دانشکده پرستاري مامايي، هيئت علمي -2

 دانشيار گروه آمار زيستي دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي مشهد -3

 فوق تخصص روانپزشکي کودک و نوجوان، دانشگاه علوم پزشکي مشهداستاديار،  -4

 

سبک زندگي سالم از استراتژيهاي اصلي براي حفظ سالمتي مي باشد و به دليل اهميت سالمت نوجوانان در ارتقاء  :مقدمه

انهاي شهرستان سالمت جامعه، مطالعه حاضر با هدف تعيين سبک زندگي ارتقاء دهنده سالمت در دختران نوجوان دبيرست

  .مشهد و عوامل مرتبط بر آن طراحي شد

دانش آموز دختر دبيرستانهاي شهرستان مشهد که شرايط  111بر روي  1321اين مطالعه توصيفي مقطعي در سال  :روش کار

شخصات خوشه اي انجام شد افراد مورد مطالعه پرسشنامه هاي م -ورود به مطالعه را داشتند به روش نمونه گيري طبقه اي

داده ها با استفاده از آزمونهاي من . فردي، توانائيها و مشکالت نوجوانان وسبک زندگي ارتقاء سالمت نوجوانان را تکميل نمودند

ويتني ، کروسکال واليس ، فريدمن ،ويلکاکسون ، همبستگي اسپيرمن ورگرسيون خطي عمومي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت 

(17/1 α=  .) 

 ±11/12)ميانگين کل نمره سبک زندگي . بود (51/15 ± 21/1)يانگين و انحراف معيارسن واحدهاي مورد مطالعه م :يافته ها

و کمترين در بُعد ( 66/55 ± 76/17)« رشد معنوي يا درک ارزش زندگي»باالترين نمره کسب شده در بُعد . بود( 22/63

زندگي نوجوانان با تحصيالت والدين به ترتيب تحصيالت مادر بين سبک . بود( 66/71 ± 42/22)« فعاليت فيزيکي و ورزشي»

(124/1=P) و تحصيالت پدر(114/1 P=)  ارتباط آماري معني داري وجود داشت ولي بين سبک زندگي نوجوانان با منطقه

 . ارتباط معني داري نبود (P=731/1( )شهر و روستا)سکونت آنها 

 .لزوم برنامه هاي آموزشي سالمت محور به منظور تغيير و تعديل عوامل ناسالمبا توجه به نتايج بدست آمده  :نتيجه گيري

 سبک زندگي ارتقاء دهنده سالمت ، ارتقاء سالمت ، دختران نوجوان :کلمات کليدي
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 ناجا مجرد پرسنلدر   بررسی آگاهی، نگرش و انتظار از ازدواج

 غالمي محمد ، دکتر4جعفرزاده ابوالفضل ، دکتر3ابوعلي کمال دکتر، 2، دکتر سعيد مؤذن زاده*1نژاد کاظم انوشيروان دکتر

  1، ندا گيالني5الحسيني چي قهوه ، فهيمه6صمدي ، ساره7فشارکي

 .استاد، گروه آمار زيستي، دانشکده علوم پزشکي، دانشگاه تربيت مدرس تهران، تهران، ايران -1

 .درمان ناجا، تهران، ايراناي، جانشين رياست معاونت بهداشت، امداد و  دکتراي حرفه -2

 .اي، مدير کل بهداشت، اداره کل بهداشت معاونت بهداشت، امداد و درمان ناجا، تهران، ايران دکتراي حرفه -3

 .اي، معاون اجرايي، معاونت بهداشت، امداد و درمان ناجا، تهران، ايران دکتراي حرفه -4

 .کي، دانشگاه تربيت مدرس تهران، تهران، تهراناستاديار آمار زيستي، گروه امار زيستي، دانشکده علوم پزش -7

 کارشناس ارشد بهداشت، مرکز تحقيقات کاربردي بهداري کل ناجا، تهران، ايران -6

 .کارشناس ارشد روانشناسي باليتي، گروه روانشناسي، دانشکده علوم انساني، دانشگاه تربيت مدرس تهران، تهران، ايران -5

 .مار زيستي، دانشکده علوم پزشکي، دانشگاه تربيت مدرس تهران، تهران، ايراندانشجوي دکتري، آمار زيستي، گروه آ -1
 

نظر به اهميت و . کندمي تضمين را جامعه بقاي و نسل تداوم که است اجتماعي پديده يک خانواده تشکيل و ازدواج: مقدمه

 .مجرد ناجا بود بين پرسنل در ازدواج از انتظار و نگرش هدف از پژوهش حاضر بررسي آگاهي، خانواده تشکيل و جايگاه ازدواج

پرسنل مجرد ناجاي ( نفر مرد 124نفر زن و  152)نفر  366 اي، مرحله دو اي خوشه گيري نمونه از استفاده با مقطعي، مطالعه اين در :روش کار

اي که روايي و پايايي آن محقق ساختهصفي و بقيه ستادي بودند، انتخاب شدند و پرسشنامه  آنها پرسنل از نفر 214 تهران بزرگ که تعداد

 .گزارش شدند 17 نسخه SPSS افزار هاي توصيفي و جداول توافقي نرمآماره نتايج با استفاده از. سنجيده شده بود را تکميل نمودند

 از. شودمي زندگي در پشتکار افزايش موجب ازدواج اين بودند که با موافق کامالً مجرد پرسنل درصد 1/36نتايج نشان داد که  :هايافته

. گرددمي زندگي در بيشتر تفاهم موجب مشترک فرهنگ که پرسش بودند اين با موافق کامالً يا از همين پرسنل موافق درصد 2/11 طرفي

 درصد 6/67 طرفي از. باشد زندگي مشکالت در همدمشان و يار ازدواج از بعد همسرشان که داشتند انتظار درصد پنجاه از بيشتر همچنين

 خود از بيشتري  گذشتگي خود از و ايثار که بود خواهد مجبور شانشغل ماهيت خاطر به همسرشان که بودند باور اين بر مجرد پرسنل از

 5/22 و 2/26 ترتيببه. باشند نداشته شادي زندگي شغلي، داليل به ازدواج از پس که بودند نگران کامالً درصد 7/11 تنها. دهد نشان

 تکليف موافق کامالً درصد 3/76 مجرد، پرسنل از. بودند ازدواج براي کاري مکان و کاري ثبات داشتن موافق کامالً مجرد پرسنل از درصد

درصد انتظار مثبتي نسبت به ازدواج  1/32و   5/44در مجموع، پرسنل مجرد زن و مرد به ترتيب با  .بودند ازدواج امري تقدس و ديني

همچنين نگرش . درصد نسبت به ازدواج آگاهي مثبت داشتند 7/75و  5/57طرفي زنان و مردان مجرد پرسنل ناجا به ترتيب از . داشتند

 .درصد بود 6/12و  1/21مثبت به ازدواج در پرسنل مجرد زن و مرد ناجا به ترتيب برابر با 

با توجه به . اي را دارا هستندالعادهش اهميت فوقثمربخ ازدواج يک ايجاد در آگاهي، نگرش و انتظار از ازدواج: گيرينتيجه

آگاهي مناسب و نگرش مثبت پايين پرسنل مجرد ناجا، الزم است رويکردهايي کاربردي جهت بهبود نگرش اين پرسنل نسبت به 

 .ازدواج صورت پذيرد

 . ناجا پرسنل انتظار نسبت به ازدواج، نگرش نسبت به ازدواج ، آگاهي نسبت به ازدواج،: کلمات کليدي
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 رفلکسولوژي و ترشح شير مادر

 2، زهرا آموزشي*1زهرا يونسي

 z-unesi@bums.ac.ir مربي و عضو هيات علمي، دانشگاه علوم پزشکي بيرجند، دانشکده پرستاري مامايي، -1

 مربي و عضو هيات علمي، دانشگاه علوم پزشکي بيرجند، دانشکده پرستاري مامايي -2

 

شير مادر مناسب ترين غذا براي شيرخوار و موثرترين اقدام براي حفظ و تداوم سالمت شيرخواران است و نداشتن شير  :مقدمه

مادران اين نوزادان استرس زيادي به هنگام بستري نوزاد تجربه . کافي مشکل عمومي زناني است که نوزاد بيمار يا نارس دارند

. مادر را تحت تاثير قرار مي دهد و در نهايت ترشح شير را کاهش مي دهدمي کنند که اين موضوع روح،  روان و جسم 

راهکارهاي درماني مختلفي از جمله طب مکمل براي اين مشکل مطرح است با اين وجود مطالعات اندکي در اين زمينه انجام 

 . ر مطرح شدلذا اين مطالعه به منظور ارزيابي کارآيي رفلکسولوژي  بر ميزان ترشح  شير ماد. شده است

و با کليد  ScienceDirect, Google Scholar, PubMed, Ebscoبا جستجو در بانکهاي اطالعاتي  :روش کار 

,reflexology ,Complementary therapies breastfeeding مقاالت مرتبط مورد بررسي قرار گرفتند. 

ولي محققان بر پايه مداخالت  مشابه، تئوريهايي را در مورد تاثير . در اين زمينه مطالعات کارآزمايي باليني يافت نشد: يافته ها

رفلکسولوژي بدين صورت بيان کردند که توليد شير  فرايندي پيچيده است و  سيستمهاي فيزيولوژيک، عوامل رواني، عاطفي و  

توجه به اينکه در تحقيقات مختلف نيز  به  تاثير مثبت رفلکسولوژي بر حالتهاي عاطفي  محيطي بر ميزان آن  تاثير دارند و با

 .  اشاره شده است لذا رفلکسولوژي بر ترشح شير تاثير دارد

رفلکسولوژي در کنار ديگر درمانهاي طبي مي تواند مورد استفاده قرار گيرد ولي با توجه به پيچيدگي فرايند توليد : نتيجه گيري

 .  و عدم وجود مطالعات مستقيم در اين زمينه نياز به تحقيقات بيشتر در اين زمينه وجود داردشير 

 ، شير مادر، طب مکملرفلکسولوژي: کلمات کليدي

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ، دااگشنه علوم زپشکي مشهد7121آبان ماه  91-92، همايش کشوري آموزش و مشاوره رد سالمت باروري  



 

1491-ECRH 

مراقبتی يک الگوي خود -(فرا نظريه اي)تمايل مادران  نسبت به انجام مراقبتهاي پيش بارداري بر اساس مدل تغيير 

 تغيير رفتارو 

 3مريم داوراني، 2مريم رفيعي، 1حسينيزهره 

 دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه، تربت حيدريه، ايران، مدير گروه سالمت خانواده -1

 معاونت بهداشتي تربت حيدريه ، کار شناس گروه مادران -2

 معاونت بهداشتي تربت حيدريه ، کارشناس مامايي شاغل در مرکز بهداشتي درماني بوري آباد -3

 

مراقبت پيش بارداري در مورد زناني که تصميم دارند صاحب فرزند شوند، اين امکان را فراهم مي سازد که بارداري خود را  :مقدمه

نقش با شرايط بهتري آغاز نمايند و خطراتي که موجب بروز عوارض بعدي در بارداري مي شود را قبل از بارداري اصالح نمايند، 

مدلهاي رفتاري و تغيير رفتار براي اتخاذ سبک زندگي  سالم بارز بوده و  شرايط را براي دريافت بهتر اين خدمات فراهم مي سازد 

 .ه مدل تغيير يا فرا نظريه اي استکه يکي از معروفترين آنان در اين رابط

معه آماري شامل زناني بود که در دوران عقد بوده و يا از اين مطالعه توصيفي، تحليلي و از نوع مقطعي بود که در ان جا :روش کار

حجم نمونه بر اساس فرمول کوکرين با جامعه محدود  .روش طبيعي استفاده مي کردند و تمايل به بارداري بارداري در آينده داشتند

اي و در دسترس و در مناطق نفر بود و نمونه گيري در مناطق شهري به روش سهميه  174و اصالح جمعيت برآورد شد که شامل 

 2تجزيه و تحليل شدو از تي تست و آرمون کاي   SPSSداده ها با استفاده از نرم افزار.روستايي به روش تصادفي منظم انجام گرفت

 .جهت تجزيه و تحليل داده ها استفاده شد

داراي ( درصد3/41)بيشترين گروه مادران  .صد ساکن روستا بودنددر 1/61ادران ساکن منطقه شهري و درصد م 2/31 :يافته ها

 2/42.درصد مادران سابقه يک بار بارداري را داشتند 41.درصد داراي خويشاوندي نزديک با همسر بودند 1/21 .تحصيالت ابتدايي بودند

اطق روستايي اطالعات درصد مادران در من 3/41.درصد مادران از هيچ روشي استفاده نمي کردند و تمايل به بارداري در آينده داشتند

درصد مادران در مرحله عمل بوده و تشکيل پرونده براي  5/24براساس مدل تغيير  .مراقبت پيش بارداري را از بهورز کسب کرده بودند

نسبت به بين آگاهي مادران با تمايل آنها . آورد شدبر 61/1±11/1ميانگين آگاهي مادران در مورد مراقبتهاي پيش  .مراقبت داده بودند

بين منافع درک  .همبستگي معني دار آماري وجود داشت( r=41.3 P=0.008)انجام مراقبتهاي پيش بارداري بر اساس مدل فرا نظري با 

وجود داشت و بين ( r=0.52 P=0.001)شده از ديد گاه مادران با تمايل آنان به انجام مراقبتها ارتباط مستقيم مثبت معني دار آماري 

نقش تحصيالت در منافع و  .ارتباط معکوس آماري وجود داشت( P=0.05)شده با تمايل به انجام مراقبت پيش بارداري با موانع درک 

باالترين ميزان منافع درک  .موانع درک شده بارز وليکن در آگاهي مادران نسبت به مراقبتهاي پيش بارداري نقش آماري معني دار نداشت

بين تعداد فرزندان و تمايل به  .ميانگين موانع درک شده در گروه زنان با مدرک تحصيالت دبيرستاني بود شده در گروه ديپلم و باالترين

 .همبستگي مثبت معني دار اماري وجود داشت( r=0.0.56 P=0.001)انجام مراقبتها با 

بارداري آموزش آنان در دوران عقد و  با توجه به اهميت ارتقاء اگاهي مادران در استقبال آنان از دريافت خدمات پيش :نتيجه گيري

و مادراني  غربالگري به موقع جهت در يافت خدمات مراقبت پيش بارداري، مي تواند کمک شاياني به ارتقاء سالمت اين گروه بنمايد

قش خود را به مي توانند به عنوان گروههاي حامي مادران جوان ن .که تجربه بارداري قبلي و دريافت خدمات پيش بارداري را دارند

 .خوبي ايفا نمايند

 (فرا نظريه اي)دريافت مراقبت پيش بارداري، مدل تغيير  تمايل :کلمات کليدي
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بررسی فعاليتهاي راهبرد هاي ترکيبی جلب حمايت همه جانبه و بازار يابی اجتماعی بر نامه سالمت مادران و پيامد 

 9831-9819هاي آن در شهرستان تربت حيدريه،

 3زينب اقدسي، 2مريم رفيعي ،1حسينيزهره 

 دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه، تربت حيدريه، ايران ،مدير گروه سالمت خانواده -1

 دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه، تربت حيدريه، ايران ،کارشناس برنامه سالمت مادران معاونت بهداشتي -2

 دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه، تربت حيدريه، ايران ،کارشناس شاغل در معاونت بهداشتي تربت حيدريه -3

 

و پس از زايمان، از مولفه هاي مهم تامين عدالت در سالمت است که نياز شناسايي  بهبود کيفيت خدمات دوران بارداري :مقدمه

هاي حمايتي مراقبت از موانع و مشکالت، ارائه پيشنهادات و مشارکت گروههاي هدف مراقبتي و کل جامعه در قالب تشکيل گروه

 .مادران و اطالع رساني همه جانبه دارد

اين مطالعه از نوع مقطعي و توصيفي بوده در آن با توجه به شاخص مرگ مادران بر نامه مداخله اي در قالب استفاده  :روش کار

بر نامه ريزي  از راهبرد بازار يابي اجتماعي و طراحي پيامهاي مختلف براي گروههاي هدف آموزشي، درک و شناسايي مخاطبين،

شکيل اتتالف رسمي و غيررسمي، شبکه سازي، هماهنگي با رسانه هاي محلي و ت تغيير تدريجي نگرش ها و باور هاي مضر،

 .ادارات سطح شهرستان براي ارتقائ سالمت مادران انجام شد

طراحي شاخصها و دستورالعمل هاي اجرايي مطابق با سياستهاي کشوري، تدوين فرمهاي پيگيري مادران در معرض  :يافته ها

مراقبت مادران و نوزادان در بيمارستانها جهت پايش به موقع مراقبتها، ارتقاء کيفي مراقبتها از تدوين دفتر ثبت اطالعات  خطر،

طريق شناسايي زودرس مادران در معرض خطر و ارجاع به موقع آنان، هماهنگي بين بخشي با شوراي شهرستان، ادارات و نقش 

دانش، انجام طرحهاي  تحقيقاتي مشترک با دانشگاه و بخش  افراد کليدي در اطالع رساني جامعه، تربيت متخخصين و ميانجيان

خصوصي، نياز سنجي مخاطبين و طراحي کارگاههاي مختلف آموزشي جهت آنان، ارائه محصوالت ترغيب کننده سالمت براي 

 21 است و سالهاي صفر گزارش گرديده 1321تا  1312شاخص مرگ مادران باردار در از سال . مادران باردار انجام گرفته است

 .بار در دوران بارداري مراقبت مي شوند 6در صد مادران حداقل 

 .ارتقاء سالمت مادران نيازمند تالش همه جانبه و سازمان يافته همه اجزاي جامعه و بسيج امکانات آنان مي باشد :نتيجه گيري

 راهبرد، جلب حمايت همه جانبه، بازار يابي اجتماعي، بر نامه سالمت مادران  :کلمات کليدي
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 9811سال –بررسی مراقبتهاي پيش بارداري و برخی عوامل مرتبط با آن در شهرستان تربت حيدريه 

 2مريم رفيعي ،1زهره حسيني

 دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه، تربت حيدريه، ايران ،مدير گروه سالمت خانواده -1

 دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه، تربت حيدريه، ايران ،مادران معاونت بهداشتي گروهکارشناس  -2

 

تامين خدمات آماده سازي براي بارداري در قالب انجام مراقبتهاي پيش بارداري يکي از رويکرد هاي مهم براي جامه  :مقدمه

پوشاندن سياستهاي جمعيتي در راستاي تامين جمعيت مطلوب است که در راستاي آن آماده سازي زوجين براي بارداري عمل 

 .بر نامه ريزي شده شکل خواهد گرفت

زايمان کرده  1322جامعه آماري شامل پرونده خانوار زنان باردار که در سال . اين مطالعه تحليلي و از نوع مقطعي بود :روش کار

داده ها با  .به روش تصادفي منظم از پرونده ها انجام گرفت. پرونده برآورد شد 371حجم نمونه براساس فرمول کوکرين د وبودن

 .تجزيه و تحليل شد  SPSSاستفاده از نرم افزار

ادران با اکثريت م .درصد ساکن منطقه روستايي بودند 7/41مادران مورد مطالعه ساکن منطقه شهري و  در صد 7/77 :يافته ها

صد در 3/32 .درصد مادران مراقبتهاي پيش بارداري را دريافت نکرده بودند 5/62 .درصد داراي تحصيالت ابتدايي بودند 2/37

تفاوت معني دار ( p=0.017)بين مراقبتهاي پيش بارداري در منطقه شهري و روستايي با  .مادران داراي رتبه بارداري اول بودند

 X2=5.72)حاملگي بيشتر داشتند  2رين مراقبتهاي پيش بارداري اختصاص به مادراني داشت که از بيشت .آماري وجود داشت

p=0.017.)  بين انجام مراقبتهاي پيش بارداري و مرده زايي و فوت نوزاد همبستگي معني دار آماري وجود داشت(r=0.48 

p=0.016 )گي معني دار بدست نيامدوليکن بين انجام مراقبتها با وزن هنگام تولد نوزاد همبست. 

غربالگري سالمت زنان در دوران قبل از بارداري مي تواند کمک شاياني به بهينه سازي روند بارداري و تولد  :نتيجه گيري

 .نوزادان سالم گردد که از اهداف جمعيت مطلوب به شمار مي رود

 تربت حيدريه ، عوامل مرتبط، مراقبت پيش بارداري :کلمات کليدي
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بررسی نقش کالسهاي مشاوره قبل از ازدواج در ارتقاء آگاهی زوجين نسبت به مسائل بهداشت باروري در 

 شهرستان تربت حيدريه

 2طاهره جهان آرا ،1زهره حسيني

دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه، تربت حيدريه،  ،کارشناس ارشد پرستاري، مسئول پژوهخش در توسعه سالمت -1

 ايران

دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه، تربت حيدريه،  ،کارشناس واحد سالمت خانواده معاونت بهداشتي تربت حيدريه -2

 ايران

 

مدت بوده  و در انتخاب همسر مهمترين تصميمي است که  هر فرد در طول زندگي خود مي گيرد که داراي تاثيرات بلند  :مقدمه

 .اين رابطه شروع و ادامه زندگي به روش صحيح نه تنها به نفع زوجين بوده بلکه اثرات مفيدي بر فرزندان آنها و در کل جامعه دارد

افسردگي و تضاد هاي داخل و  تحقيقات نشان داده است که زوجين راضي از زندگي در معرض خطر کمتري براي ابتال به بيماري،

آنها بيشتر با هم همکاري مي کنند و نيز والدين آگاهتري هستند که از زندگي و کودکان خود بيشتر  زناشويي هستند، خارج زندگي

و در اين ميان ارائه خدمات مشاوره قبل از ازدواج موقعيت بسيار مناسبي به منظور انتقال مفاهيم موردنياز زوجين  حمايت مي کنند

لذا با توجه به اهميت  .ر و از سوي ديگر آشنايي آنها با مباني و مفاهيم بهداشت باروري را داردبرقراري ارتباط موثر با يکديگ در

جا دارد که برون ده کالسهاي آموزشي مرتبط مورد ارزشيابي قرار ( نقش مشاوره در پيشرفت و بهبود زندگي زوجين جوان)موضوع 

 .اين گروه طراحي کرد گيرد تا با نتايج آن بتوان محتواي آموزشي مناسب را براي

زوج شرکت کننده در کالسهاي مشاوره بر اساس  312اين مطالعه از نوع نيمه تجربي و مداخله اي بود که در آن  :روش کار

ابزار سنجش شامل مشخصات دموگرافيک و پرسش نامه آگاهي زوجين در  .نمونه گيري سهميه اي و در دسترس انتخاب شدند

ت باروري نظير حاملگي ايمن، خدمات مشاوره اي، کنترل بيماريهاي مقاربتي و رفتار هاي متقابل مورد مفاهيم خدمات بهداش

بود که روايي آن به روش محتوي تاييد شد و پايايي آن به روش آزمون و باز آزمون با ضريب  . . .زناشيويي، پيشگيري از ايدز و 

مون مقدماتي و بعد از اتمام کالسها آزمون نهايي براي آنها انجام شد قبل از شروع کالسها آز. در صد مورد تاييد قرار گرفت 21

و با رسم جداول توزيع فراواني و استفاده از آزمونهاي تي تسست زوج و  16نسخه   SPSSتوصيف و تحليل داده ها با استفاده از

 .آناليز واريانس يک طرفه انجام شد

درصد زنان داراي تحصيالت  6/34. ساله بودند 21-24درصد   67راهنمايي و درصد مردان داراي تحصيالت  7/31 :يافته ها

 و ميانگين امتياز پره تست مردان( 57/142) ميانگين امتياز پره تست زنان .ساله بودند 17-12درصد آنها  5/64ابتدايي و 

بين آگاهي مردان  .بود 12/233ن و ميانگين امتياز پست تست مردا 62/211ميانگين امتياز پست تست زنان . بود( 46/141)

و بين آگاهي زنان قبل و بعد از آموزش تفاوت معني دار ( P  t=25/3= 11/1 1) قبل و بعد آموزش تفاوت معني دار وجود داشت

 .وجود داشت(P 11/1=t=11/1 1) آماري

تعيين ميزان اگاهي زوجين پا بر جا که نظام پايش و ارزشيابي در کالسهاي مشاوره قبل از ازدواج با  الزم است :نتيجه گيري

بوده و زوجين بسيار جوان و با نيازهاي آموزشي خاص در مراکز بهداشتي و خانه هاي بهداشت تحت پيگيري و برنامه هاي 

 .آموزشي  مکمل قرار گيرند

 مسائل بهداشت باروري زوجين، آگاهي، کالسهاي مشاوره قبل از ازدواج، :کليدي کلمات
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  9819تا  9831بررسی برخی شاخصهاي  اجراي سياستهاي جمعيتی در شهرستان تربت حيدريه از سال 

 (ارزيابی زمينه اي مبتنی بر شواهد جهت طراحی اقدامات مداخله اي)

 2زهره حسيني، 1طاهره جهان آرا

حيدريه، تربت حيدريه، دانشگاه علوم پزشکي تربت  ،کارشناس واحد سالمت خانواده معاونت بهداشتي تربت حيدريه -1

 ايران

 دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه، تربت حيدريه، ايران ،مدير گروه سالمت خانواده -2

 

امروزه در تمام جوامع تاکيد فراوان بر اجراي سياست جمعيتي به عنوان يک اصل براي هماهنگ کردن امکانات جامعه و  :مقدمه

مطابقت مولفه هاي کمي و کيفي آن با انتظارات و نيازهاي مردم  جمعيت مطلوب وهاى جمعيت است که با عث ايجاد   دگرگونى

در سالهاي اخير در کشور ما چالش اصلي جمعيت کاهش آن بوده است  .است که نتيجه آن باعث تامين رفاه اجتماعي مي گردد

 .ل خارج شده و به زير سطح رسيده استکه اين امر موجب سالمند شدن جمعيت شده و به همان ميزان، زاد و ولد از حالت تعاد

سال به کل جمعيت کاهش قابل مالحظه  17به بعد، ضريب جواني جمعيت و نسبت جمعيت کمتر از  1351به طوري که از سال

در اين  .که به نوبه خود مي تواند تاثير قابل توجه بر روي جمعيت مولد و ابعاد توسعه در همه جهات داشته باشد اي داشته است

به عنوان يک ارزيابي .  . .سياستهاي جمعيتي براساس شاخصهاي مختلف مانند تولد، نرخ باروري، ميزانهاي مرگ و  مرور رابطه،

 . زمينه اي مبتني بر شواهد در هر شهرستان جهت طراحي اقدامات مداخله اي مناسب بومي سازي شده بسيار ضروري مي باشد

وده که جامعه و  نمونه آماري آن شامل شاخصهاي جمعيتي استخراجي از زيج حياتي اين مطالعه از نوع مقطعي ب :کار روش

استفاده از چک ليست محقق ساخته با روايي و پايايي تاييد شده،  مراکز شهري و روستايي شهرستان تربت حيدريه بوده که با

داده ها با استفاده از نرم افزار .انجام گرفت 21تا  12استخراج داده هاي خام، تبديل آن به شاخص و  مقايسه آنها  طي سالهاي 

Excell تجزيه و تحليل شد. 

نفر، جمعيت زير يک سال از  224171به  121664همگام با افزايش جمعيت شهرستان از  1321تا  1312از سال  :يافته ها

درصد رسيده، ميزان باروري  26/15درصد به  1/14 2رشد طبيعي جمعيت از  در هزار افزايش داشته، 1/2 6در هزار به  15/1

درصد  16/112درصد به  22/111در هزار افزايش داشته است، نسبت جنسي در بدو تولد از  15/2در هزار به  22/1کلي  از 

در هزار کاهش يافته، ميزان مرگ زير يک سال از  14/2در هزار به  71/2تغيير يافته و به همان نسبت ميزان مرگ خام از 

 درصد تغيير يافته است که حاکي از 3/2در صد به  14در هزار کاهش يافته و ميزان حالگي نا خواسته از  13هزار به در  65/14

 .ارتقاء شاخصهاي بهداشت باروري در اين شهرستان بوده است

خصهاي با توجه به وضعيت شاخص جمعيتي سطح شهرستان، مي بايست اقدامات مداخله اي در جهت ارتقاء شا :نتيجه گيري

 .سالمت مادر و کودک و افزايش اگاهي خانواده ها در راستاي پيشگيري از بار داريهاي پر خطر طراحي شود

 شاخص سياستهاي جمعيتي، ارزيابي مبتني بر شواهد  :کلمات کليدي
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با ميزان قصد آنان  همبستگی شدت موانع  درک شده ازدواج از ديد گاه دانشجويان بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی 

 9811سال -به ازدواج بر اساس مدل فرانظري در دانشگاه علوم پزشکی تربت حيدريه

 2حسيني زهره، 1دکتر حسين عزيزي

 دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه، تربت حيدريه، ايران ،معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه -1

 م پزشکي تربت حيدريه، تربت حيدريه، ايراندانشگاه علو، کارشناس ارشد آموزش پزشکي -2

 

ارتقاء سالمت يک مفهوم کلي است که در ان آموزش و توجه به تعيين کننده هاي اجتماعي، محيطي، اقتصادي و فرهنگي مي  :مقدمه

دهنده سالمت فرد و جامعه  اقدام براي ازدواج مناسب يکي از رفتار هاي ارتقاء.تواند رفتار فرد، گروه و جامعه را به سوي سالمت سوق دهد

. مي باشد که فلسفه هاي مهم آن مبتني بر تغيير رفتار است و در اين ميان فهم دقيق رفتار از طريق تئوري هاي علمي امکان پذير است

جام عمل توسط از گسترده ترين مدلهاي تغيير رفتار و يکي از سازه هاي نيرومند آن موانع درک شده است که مانع ان مدل اعتقاد بهداشتي

و مدل فرا نظري يا تغيير مدل گسترده و پرکاربرد ديگري است که بيان مي دارد که افراد براي اقدام به عمل در يکي از  فرد مي شود

 .روش پايش و ارزشيابي تنظيم گردد که متناسب با آن مرحله بايد اهداف آموزشي و محتوا، شيوه انجام کار و مراحل تغيير قرار دارند

ابراين منطبق سازي مراحل تغيير رفتار و موانع درک شده مي تواند تصوير دقيقي از اقدامات الزم براي تشويق جوانان به تشکيل خانواده بن

 . آن با توجه به تصميم گيري آگاهانه و مسئوالنه آنان، تحکيم بنيان خانواده است را به تصوير بکشد که پيامد

نفر بوده  371عي و توصيفي بود که جامعه آماري آن شامل دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي به تعداد اين مطالعه از نوع مقط :روش کار

ابزار جمع اوري داده ها پرسش نامه  .نفر به روش تصادفي ساده انتخاب شدند 57که با استفاده از فرمول کوکران با جامعه محدود، 

اقدام بود که روايي آن با روش محتوي تاييد و ضريب پايايي آن با استفاده از بررسي موانع ازدواج و مراحل قرارگيري دانشجو براي 

پس از هماهنگي با مسئولين دانشگاه، پرسشنامه با راهنما توزيع شد و داده ها در نرم افزار  .درصد بر آورد شد 57فرمول آلفا کرونباخ 

 .ي مستقل و ضريب همبستگي پيرسون استفاده شدجهت تحليل داده ها از آزمون ت .جمع آوري وکدبندي شد SPSSآماري 

در رشته ( درصد 2/34)اکثريت دانشجويان  5 .نفر پسر بودند 3/27نفر برابر با  12درصد دختر و  5/54نفر از دانشجويان برابر با  76 :يافته ها

درصد  3/11.تحصيلي بودند 4و  1ويان در ترم درصد دانشج 61.درصد، دانشجوي اتاق عمل بودند 3/13هوشبري بوده و کمترين تعداد برابر با 

، 53/1± 11/1ميانگين امتياز موانع اجتماعي و فرهنگي ،51/1±15/1ميانگين امتياز موانع اقتصادي  .درصد متاهل بودند 5/11مجرد و 

نفر برابر با  43)شجويان مجرد اکثريت دان .برآورد شد 54/1±15/1، ميانگين امتياز موانع خانوادگي52/1±12/1ميانگين امتياز موانع فردي

بين مرحله قرارگيري فرد در اقدام  .نداشتند و هيچ تصميمي براي اين امر و قصد ازدواج قرار داشتند در مرحله بدون پاسخ( درصد موارد 7/51

 .همبستگي معني دار آماري به دست نيامد( P 11/1 =r=11/1) به عمل و شدت موانع درک شده

و پيرامون مدلهاي کامال درک شده و سازماندهي شده  هاي خوب ارتقاء سالمت به صورت شانسي ايجاد نمي شوند برنامه :نتيجه گيري

شناخت موانع عمل و فهم دقيق اينکه هر فردي براي اقدام به عمل در کدام مرحله تغيير قرار دارد مي تواند به طراحي .طراحي مي شوند

ي بايست که به جوانان کمک کرد تا موانع فرديشان را براي اقدام از طريق نظرسنجي و بارش م.اقدامات مداخله اي کمک شاياني نمايد 

به نظر مي رسد که جلب توجه دانشجويان و  .افکار مشخص نمايندو همچنين از آنان براي کاهش يا حذف موانع ازدواج حمايت کرد

آموزشي در مورد ازدواج به هنگام، اهميت همسان بودن زوجين،  حساس کردن آنان نسبت به موضوع اولين گام است که با تشکيل جلسات

 .نحوه انتخاب همسر، حمايت مسئولين دانشگاه از ازدواجهاي دانشجويي و حمايت خانواده آنان امکان پذير است

 شدت موانع درک شده، ازدواج، ديدگاه دانشجويان، مدل اعتقاد بهداشتي، مدل فرانظري   :کلمات کليدي



 ، دااگشنه علوم زپشکي مشهد7121آبان ماه  91-92، همايش کشوري آموزش و مشاوره رد سالمت باروري  



 

1497-ECRH 

 9811آموزش سالمت براي  گروه هدف زنان  مراکز بهداشتی درمانی شهرستان تربت حيدريه در سال 

 2الهه گرامي پور ،1زهره حسيني

 دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه، تربت حيدريه، ايران ،مدير گروه سالمت خانواده -1

 دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه، تربت حيدريه، ايران ،سالمت مسئول آموزشکارشناس  -2

 

آموزش و يادگيري مادام العمر اصلي ترين مؤلفه اي است که زمينه توانمندسازي زنان را فراهم کرده و فرصتهاي مغتنمي  :مقدمه

زنان آگاه مي توانند قادر به . کاهش آسيب پذيري آنها  فراهم مي سازد جايگاه اجتماعي و اقتصادي و را براي ارتقاء سالمت،

 .تغيير توانايي خود، خانواده و جامعه به واسطه دانش و هوشياريشان باشند

که در آن جامعه آماري شامل تعداد زنان آموزش ديده در مراکز بهداشتي درماني  اين مطالعه توصيفي و مقطعي بود :کار روش

داده ها با استفاده از فرمهاي آماري آموزش سالمت استخراج و تجزيه .دو نمونه منطبق بر جامعه بو 1322تربت حيدريه در سال

 .انجام گرفت 16نسخه   SPSSو تحليل آنها با استفاده از نرم افزار

 زن سالمند، 267زن خانه دار،  443 مادر باردار، 713 داوطلب سالمت،  726نفر شامل 2511تعداد زنان آموزش ديده :يافته ها

زوج  76 زن در دوران شير دهي، 11زن واجد شرايط مراقبتهاي باروري سالم، 271به ديابت و پر فشاري خون،بيمار مبتال  244

، بيماريهاي واگير و غيرواگير، ، تغذيهدانش اموزان با موضوعات آموزش سالمتنفر از اولياء  12 نفر در دوران عقد، 63 جوان،

ط و حرفه اي، پيشگيري از سوانح و حوادث، بهداشت روان، معاينات دانش ، بهداشت محي، سالمت دهان و دندانمهارتهاي زندگي

رتبه هاي اول تا سوم زمان صرف شده آموزش برحسب دقيقه به ترتيب به داوطلبين سالمت، مادران  .آموزي، کمکهاي اوليه بود

 22. ن و اولياء دانش اموزان  بودباردار و زنان خانه دار اختصاص داشت و کمترين زمان صرف شده مربوط به آموزشهاي جوانا

 .درصد بودند 61درصد گروههاي آموزش ديده، داراي ارزشيابي باالي

عالوه به نقش آموزش در . آموزش زنان از ضروريات بهره گيري از مشارکت زنان است آگاهي بخشي و :نتيجه گيري

مالي، افزايش سطح سالمت براي ايفاي نقش مادري و سازي زنان، مي بايست به مسائلي مانند رفاه، دسترسي به منابع مندتوان

  .مديريت منزل توجه نمود

 آموزش سالمت، زنان، مراکز بهداشتي درماني تربت حيدريه  :کلمات کليدي
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 زوجين مراجعه کننده به مراکز مشاوره پيش از ازدواج شهر مشهد از ديدگاه انعوامل موثر بر افزايش تعداد فرزند

 *2الهام ارغواني، 1طلعت خديوزاده

 ه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايرانبهداشت باروري، استاديار دانشگاتخصصي دکتراي  -1

ه علوم پزشکي دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاکميته تحقيقات دانشجويي،  ،مامايي دانشجوي کارشناسي ارشد -2

 Elham.arghavani1@gmail.comمشهد، مشهد، ايران، 

 

گذاري در زمينه باروري و سالمت آن مستلزم بررسي همه جانبه و عميق رفتارهاي باروري زوجين ريزي و سياستبرنامه :مقدمه

عوامل موثر بر افزايش مطالعه حاضر با هدف بررسي . باشدو در نظر گرفتن عوامل فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي موثر بر آن مي

  انجام شد 1322در زوجين در آستانه ازدواج در شهر مشهد در سال تعداد فرزند 

گيري زوج مراجعه کننده به مراکز بهداشت پيش از ازدواج در شهر مشهد به روش نمونه 471در يک مطالعه مقطعي :راک روش

ستفاده از پرسشنامه محقق ساخته عوامل موثر بر افزايش تعداد فرزند با مقياس ليکرت  بر اساس ها با اداده. آسان انتخاب شدند

 . تحليل شدند SPSS 16در دانشگاه علوم پزشکي مشهد گردآوري و با استفاده از نرم افزار ( 2113)تحقيق کيفي خديوزاده 

از زوجين در شهر  % 1/22 .سال بود 26 /14±62/4ميانگين سن مردان  سال و 15/22±14/4ميانگين سن زنان  :يافته ها

 .از مردان نيز بيکار بودند% 5/12از زنان شاغل نبودند و % 6/55. زوجين تحصيالت دانشگاهي داشتند% 4/45. متولد شده بودند

زوجين تبليغات و پيامهاي مراکز بهداشتي و % 1/25زوجين تبليغات رسانه ها، % 2/22زوجين وضعيت اقتصادي مناسب، % 1/12

 . زوجين فراهم بودن امکانات تربيتي مناسب فرزندان را در افزايش تعداد فرزندان موثر مي دانستند% 6/51

فراهم بودن امکانات تربيتي مناسب فرزندان را در افزايش تعداد زوجين وضعيت اقتصادي مناسب و % 51بيش از  :گيرينتيجه

با يافتن عوامل موثر بر  افزايش تعداد فرزند در زوجين و سعي در ايجاد شرايط مناسب  ممکن است . فرزندان موثر مي دانستند

 . بتوان باروري را در جامعه به حد مطلوب رساند

  روري، مشاوره قبل از ازدواج، زوجينترجيحات باروري، افزايش با :کلمات کليدي
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1500-ECRH 

مراجعه کننده به مراکز مشاوره پيش از ازدواج در فرزندي فرزندي و تکمتمايل به بیهاي باروري در زوجين انگيزه

 شهر مشهد

 *2، الهام ارغواني1طلعت خديوزاده

 علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايراندانشگاه گروه مامايي، بهداشت باروري، استاديار تخصصي دکتراي  -1

دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي کميته تحقيقات دانشجويي، ، مامايي دانشجوي کارشناسي ارشد -2

 Elham.arghavani1@gmail.comمشهد، مشهد، ايران، 

 

مقايسه  مطالعه حاضر با هدف بررسي. باشدهر فرد ميرفتار باروري  گرهاي مهماز تعيين يکي فرزندآوريهاي انگيزه :مقدمه

فرزندي بودند با زوجيني که متمايل فرزندي و تککه متمايل به بيدر زوجين در آستانه ازدواج  در زوجين فرزندآوريهاي انگيزه

 .انجام شدبودند،  به داشتن چند فرزند

در  بهداشت پيش از ازدواج در شهر مشهدزوج مراجعه کننده به مراکز  471نفر يعني  211 در يک مطالعه مقطعي :روش کار

هاي ترجيحات باروري ميلر و انگيزه باروري ها با استفاده از پرسشنامهداده .گيري آسان انتخاب شدندبه روش نمونه ،1322سال 

 . ميلر گردآوري و با استفاده از آزمون من ويتني و آزمون کروسکال واليس تحليل شدند

. ، تعداد دلخواه فرزند خود را يک فرزند عنوان کردند%(2/1)زوج  54، تعداد دلخواه فرزند خود را صفر و %(1/1)نه زوج  :يافته ها

احساس  و تولد و کودکي، ديدگاه سنتي، رضايت از فرزند پروري-ذت بارداريشامل ل هاي مثبت باروريانگيزه، زوج 13در اين 

درهمه ) در مقايسه با زوجين با تعداد دلخواه فرزند دو يا بيشتر تفاوت آماري معناداري داشت ندنياز و بقا و استفاده ابزاري از فرز

 بود که 11/111±61/12معادل  فرزنديتکيا  فرزنديمتمايل به بيهاي مثبت باروري در زوجين انگيزه نمره (.>111/1pموارد 

هاي منفي انگيزه. داري را نشان دادافزايش معني( 27/111±42/13)خواستند، مييا بيشتر فرزند دو ي که زوجيندر مقايسه با 

با  فرزنديتکيا  فرزنديمتمايل به بيدر زوجين هاي مراقبتي فرزند و چالش ياسترس والدين ،ترس از والد شدنشامل باروري 

 (.<111/1p) تفاوت آماري معناداري نداشت خواستند،مييا بيشتر فرزند دو ي که زوجين

. باروري در زوجين با ترجيح صفر يا يک فرزندي استمثبت هاي هاي اين مطالعه حاکي از کمتر بودن انگيزهيافته :گيرينتيجه

تر و قبل از ازدواج ممکن است بتوان باروري را در جامعه سنين پايين ازهاي مثبت انگيزه ارتقاءريزي جهت بر اين اساس با برنامه

 . به حد مطلوب رساند

  فرزنديتک و فرزندي، بيهاي باروري، مشاوره قبل از ازدواج، زوجينترجيحات باروري، انگيزه :کليديکلمات 

 

 

  



 ، دااگشنه علوم زپشکي مشهد7121آبان ماه  91-92، باروري همايش کشوري آموزش و مشاوره رد سالمت  



 

1501-ECRH 

در  زوجين مراجعه  آلتعداد فرزند ايدهباروري و  اخذ تصميماتمشارکت همسر در ضرورت به  اعتقادبررسی ارتباط 

 ازدواج در شهر مشهد کننده به مراکز بهداشت داراي مرکز مشاوره پيش از

 *2، الهام ارغواني1طلعت خديوزاده

 دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايرانگروه مامايي، بهداشت باروري، استاديار تخصصي دکتراي  -1

دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي کميته تحقيقات دانشجويي، ، مامايي دانشجوي کارشناسي ارشد -2

 Elham.arghavani1@gmail.com مشهد، مشهد، ايران،

 

مطالعه حاضر با هدف . مشارکت مردان در بهداشت باروري، استراتژي مهم در رسيدن به اهداف توسعه هزاره سوم است :مقدمه

در  زوجين مراجعه آل تعداد فرزند ايدهباروري و  اخذ تصميماتمشارکت همسر در ضرورت بررسي ارتباط نگرش به اعتقاد به 

 .انجام شد 22مراکز بهداشت پيش از ازدواج در شهر مشهد در سال  کننده به

گيري زوج مراجعه کننده به مراکز بهداشت پيش از ازدواج در شهر مشهد به روش نمونه 471در يک مطالعه مقطعي :روش کار

ساخته اعتقاد به مشارکت  ها با استفاده از پرسشنامه هاي ترجيحات باروري ميلر و پرسشنامه محققداده. آسان انتخاب شدند

 . همسر در زمينه باروري گردآوري و با استفاده از ضريب همبستگي اسپيرمن و آزمون تي مستقل تحليل شدند

مشارکت همسر در زمينه باروري در زنان و ضرورت اعتقاد به نمره ويتني نشان داد که بين ميانگين نتايج آزمون من :يافته ها

 اخذ تصميماتدر  هر دو زوجمشارکت ضرورت معتقد به از مردان زنان بيشتر  .=p)111/1)وجود دارد مردان اختالف معناداري 

ولي با تعداد  ،ارتباط معناداري نداشت( =631/1p)به مشارکت همسر در زمينه باروري با ميل به فرزندآوري  اعتقاد. باروري بودند

و فاصله  (=117/1p)آل بين ازدواج تا تولد فرزند اول ايده فاصلهبا همبستگي معکوس و معنادار و ( =114/1p) فرزند آلايده

 .همبستگي مثبت و معنادار داشت( =115/1p) ان بعديفرزندآل بين تولد ايده

تر قويدر اخذ تصميمات باروري مشارکت همسر لزوم دهد که هر چه ميزان اعتقاد به يافته هاي مطالعه نشان مي :گيرينتيجه

 فاصله بين ازدواج تا فرزندآوري و فاصله بين تولد فرزندان بعديباشد، زوجين تمايل دارند تعداد فرزند کمتري داشته باشند و 

نگرش مردان نسبت به مسئوليت پذيري در زمينه بهداشت  ر ارتقاءبايد بيافته هاي مطالعه حاضر،  بر اساس. خود را افزايش دهند

 . باروري تاکيد بيشتري شود

 ، زوجينمشاوره پيش از ازدواج ،اعتقاد به مشارکت همسر، ترجيحات باروري :کلمات کليدي
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1503-ECRH 

 از پيش مشاوره مراکز به کننده مراجعه زوجين در باروري ترجيحات با انتظار مورد اجتماعی حمايت ارتباط بررسی

 مشهد شهر در ازدواج

 *2، الهام ارغواني1طلعت خديوزاده

 دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايرانگروه مامايي، بهداشت باروري، استاديار تخصصي دکتراي  -1

دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي کميته تحقيقات دانشجويي، ، مامايي دانشجوي کارشناسي ارشد -2

 Elham.arghavani1@gmail.comمشهد، مشهد، ايران، 

 

 معموال و غيررسمي و دوسويه صورت به که است اجتماعي شبکه اعضاي ميان در فردي بين تبادالت اجتماعي حمايت :مقدمه

 و ازدواج آستانه در زوجين در انتظار مورد اجتماعي حمايت زمينه در اطالعات فقدان به توجه با.باشد مي سودمند و خودبخودي

 .  شد انجام  22 سال در فوق هدف با حاضر مطالعه باروري ترجيحات با آن ارتباط

 گيري نمونه  روش به مشهد شهر در ازدواج از پيش بهداشت مراکز به کننده مراجعه زوج 471مقطعي مطالعه يک در :روش کار

 مورد اجتماعي حمايت ساخته محقق پرسشنامه و ميلر باروري ترجيحات هايپرسشنامه از استفاده با هاداده. شدند انتخاب آسان

 . شدند تحليل ويتني من آزمون و  اسپيرمن همبستگي ضريب از استفاده با و گردآوري انتظار

 فرزندآل ايده تعداد ،(=425/1P) فرزندآل ايده تعداد، (=412/1P) فرزندآوري به ميل با انتظار مورد اجتماعي حمايت :هايافته

 با انتظار مورد اجتماعي حمايت .نداشت معناداري همبستگي گونه هيچ (=617/1P) پسر فرزندآل ايده تعداد ،(=115/1P) دختر

 معنادارداشت و مثبت همبستگيآل بين تولد فرزندان بعدي آل بين ازدواج تا تولد اولين فرزند و فاصله ايدهفاصله ايده

(111/1P=). 

 را اول فرزند تولد تا ازدواج فاصله تا دارند تمايل زوجين فرزندآوري، از اجتماعي شبکه حمايت افزايش صورت در :گيري نتيجه

 عمل به بيشتري حمايت آنان فرزندآوري از اجتماعي شبکه اعضاي کنند مي احساس که زوجيني رسدمي نظر به. دهند افزايش

 و فرزندآوري در که کنند مي احساس زوجين اين احتماال. اندداشته خود آينده باروري خصوص در کمتري نگراني آورد، خواهند

 در بيشتري بال فراغ با بنابراين. بود نخواهند تنها باشد، مي آينده در آنان زندگي هايچالش بزرگترين از يکي که فرزندپروري

 .گيرند مي تصميم فرزندآوري شروع مورد

 زوجين اجتماعي، شبکه اجتماعي، حمايت باروري، ترجيحات :کلمات کليدي
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1504-ECRH 

 مرکز داراي بهداشت مراکز به کننده مراجعه زوجين  در باروري ترجيحات و  مبداء خانواده ابعاد ارتباط بررسی

 مشهد شهر در ازدواج از پيش مشاوره

 *2، الهام ارغواني1طلعت خديوزاده

 دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايرانگروه مامايي، بهداشت باروري، استاديار تخصصي دکتراي  -1

دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي کميته تحقيقات دانشجويي، ، مامايي دانشجوي کارشناسي ارشد -2

 Elham.arghavani1@gmail.comمشهد، مشهد، ايران، 

 

با توجه به . گذارد مي اثر افراد باروري تمايالت بر والدين عقايد و نگرش نوع کودکي، دوران جربياتت ميلر عقيده به :مقدمه

 با حاضر مطالعه بر باروري افراد، برادران و خواهران و والدين نظير مبداء خانواده اعضايفقدان مطالعات قبلي در زمينه نقش 

 شهر در ازدواج از پيش بهداشت مراکز به کننده مراجعه زوجين  در باروري ترجيحات و مبداء خانواده ابعاد ارتباط بررسي هدف

 .شد انجام 22 سال در مشهد

 گيري-نمونه روش به مشهد شهر در ازدواج از پيش بهداشت مراکز به کننده مراجعه زوج 471مقطعي مطالعه يک در :روش کار

 هايپرسشنامه از استفاده بادر زمينه تجربيات باروري در خانواده مبدا و ترجيحات باروري زوجين  هاداده. شدند انتخاب آسان

 . شدند تحليل مستقل تي آزمون و اسپيرمن همبستگي ضريب از استفاده با و گردآوري ميلر باروري ترجيحات

  فرزند دلخواه تعداد با ولي. نداشت يارتباط گونه هيچ ،(=117/1P) فرزندآوري به ميل با مبداء خانواده ابعاد :ها يافته

(171/1P=)، دختر فرزند دلخواه تعداد (117/1P=) پسر فرزند دلخواه تعداد و (111/1P=) با و معنادار و مثبت همبستگي 

 و معکوس همبستگي( =111/1P)و فاصله دلخواه بين فرزندان بعدي (  =111/1P)فاصله دلخواه بين ازدواج تا تولد فرزند اول 

 .داشت يمعنادار

 فرزند تعداد که دارند تمايل زوجين. باشد بزرگتر مبداء خانواده ابعاد اندازه هر دهد مي نشان مطالعه هاييافته :گيرينتيجه

 خصوص در کودکي دوران ناخوشايند يا خوشايند تجربيات. نمايند کوتاهتر را خود فرزندآوري هايفاصله و باشند داشته بيشتري

 .است تاثيرگذار زوجين باوري ترجيحات برنيز  فرد خانواده اعضاي تعداد

 زوجين باروري، بهداشت همسر، مشارکت به اعتقاد باروري، ترجيحاتخانواده مبدا،  :کلمات کليدي
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1505-ECRH 

 ويژگی مورد در مشهد شهر در ازدواج از پيش مشاوره مرکز داراي بهداشت مراکز به کننده مراجعه زوجين  ديدگاه

 فرزندآوري زمينه در دهنده مشورت شخص هاي

 *2، الهام ارغواني1طلعت خديوزاده

 دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايرانگروه مامايي، بهداشت باروري، استاديار تخصصي دکتراي  -1

دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي کميته تحقيقات دانشجويي، ، مامايي دانشجوي کارشناسي ارشد -2

 Elham.arghavani1@gmail.comمشهد، مشهد، ايران، 

 

 فرزندآوري خصوص در راهنمايي و مشورت افراد کليدي و ساير اطرافيان، از انتظار مورد اجتماعي حمايت ابعاد از يکي :مقدمه

 شهر در ازدواج از پيش مشاوره مرکز داراي بهداشت مراکز به کننده مراجعه زوجين ديدگاه بررسي هدف با حاضر مطالعه .است

 .شد انجام 22 سال در فرزندآوري زمينه در دهنده مشورت شخص مورد در مشهد

 گيري نمونه روش به مشهد شهر در ازدواج از پيش بهداشت مراکز به کننده مراجعه زوج 471مقطعي مطالعه يک در :روش کار

 و گردآوري باروري زمينه در دهنده مشورت فرد ويژگي ساخته محقق هاي پرسشنامه از استفاده با ها داده. شدند انتخاب آسان

 .شدند تحليل  SPSS 16 افزار نرم از استفاده با

 نفر 17 فرزندآوري، تجربه داشتن %(6/25) نفر 241 ،موفق فرزندان داشتن (%1/74) نفر 415از بين واحدهاي پژوهش  :هايافته

 هاي ويژگي عنوان به را بودن دسترس در%( 4/1) نفر 13 و فرد با بودن صميمي%( 4/5) نفر 65 ،مربوطهداشتن تخصص %( 4/2)

 .بيان نمودند باروري زمينه در دهنده مشورت فرد قبول قابل

 فرد هايويژگي مهمترين وريآفرزند تجربه و زندگي در موفق فرزندان داشتن دهدمي نشان مطالعه هاييافته :گيرينتيجه

 زوجين قبول موردهاي که از ويژگي مشاوراني انتخاب با. است ازدواج آستانه در زوجين ديدگاه از باروري زمينه در دهندهمشورت

 .برداشت گام باروري بهداشت هايمشاوره موفقيت زمينه در توانميبرخوردارند، 

 زوجين باروري، بهداشت اجتماعي، شبکه باروري، زمينه در مشاوره :کلمات کليدي
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 بررسی تاثير کپسول خوراکی زعفران بر ميزان اضطراب و خستگی مرحله اول زايمان

 7سيدرضا مظلوم، 4حسن رخشنده، 3حوريه جعفرزاده، 2صديقه اظهري، *1صديقه احمدي

دانشگاه علوم پزشکي  دانشکده پرستاري و مامايي، کميته تحقيقات دانشجويي ، ي کارشناسي ارشد ماماييدانشجو -1

 ahmadis901@mums.ac.ir  مشهد

 دانشکده پرستاري مامايي مشهد/هيئت علمي -2

 زشک متخصص زنانپ -3

 عضو هيئت علمي -4

 دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايران، عضو هيئت علمي گروه پرستاري -7

 

با . اضطراب حين زايمان باعث ايجاد واکنشهاي منجر به کاهش خونرساني به جنين و طوالني شدن زايمان مي شود :مقدمه

 توجه به تالشهاي فعلي براي يافتن روشهاي کاهش اضطراب حين زايمان و نيز گرايش امروزه به گياهان دارويي، اين مطالعه با

 .هدف تعيين تاثير کپسول خوراکي زعفران بر ميزان اضطراب و خستگي مرحله اول زايمان انجام شد

زن نخست زاي واجد شرايط ، در بيمارستان هفده  61روي  1322 -23اين کارآزمايي باليني سه سوکور، در سال  :روش کار

قرار ( کپسول پالسبو)و کنترل( زعفران mg250 کپسول)نمونه ها بطور تصادفي در دو گروه مداخله . شهريور مشهد انجام شد

سنجش ميزان اضطراب و خستگي با استفاده از . با شروع فاز فعال، يک عدد از کپسول توسط واحد پژوهش مصرف شد. گرفتند

ليل داده ها با تجزيه و تح. ساعت و حداکثر تا سه دوز انجام شد 2تکرار دوز دارو در صورت نياز، هر . مقياس ديداري انجام شد

 ..استفاده از روشهاي آمار توصيفي و تحليلي انجام شد

بدين . بود 48/46±83/18و در گروه دارونما  32/26±61/16ميانگين نمره اضطراب در گروه مصرف کننده زعفران  :ها يافته

ميانگين نمره خستگي در  .(P < 0.001) ترتيب ميزان اضطراب در گروه زعفران بطور معناداري نسبت به دارو نما کمتر بود

کمتر بود، اما اختالف دو گروه معنادار ( 76/52±12/24)نسبت به گروه دارونما (  61/61±51/21)گروه مصرف کننده زعفران

 .(P < 0.054)نبود

کاهش  اين مطالعه نشان ميدهد که زعفران مي تواند بدون اينکه عارضه اي بر مادر و جنين داشته باشد، باعث :نتيجه گيري

 .ميزان اضطراب هنگام زايمان شود

 زايمان ،اضطراب ،زعفران :کلمات کليدي
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 باروري سالمت خدمات ارائه در دور راه از پزشکی کاربرد

 7حمادي اعظم، 4طاهرزاده حسين، 3جوکار دارا، 2باغباني سميه ،*1گلپاشا کمال يلدا

  y.kamal@bpums.ac.ir، بوشهر درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه -1

 بوشهر درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه -2

 بوشهر درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه -3

 بوشهر درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه -4

 بوشهر درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه -7

 

 خدمات به عادالنه دسترسي. است زندگي از رضايت و کيفيت در موثر بهداشتي هاي شاخص مهمترين از باروري سالمت :مقدمه

  و  بهداشتي خدمات ارايه نظام بودن عادالنه نشانه نيز جامعه، پذير آسيب اقشار از يکي عنوان به زنان براي ويژه باروري سالمت

 را خود بيماران دور، راه از تا دهد مي امکان سالمت بخش متوليان به که است مدرني تکنولوژي دور، راه از پزشکي. است درماني

 به نياز بدون تا کند مي کمک تکنولوژي اين واقع در. نمايند درمان و مشاوره ويزيت، ارتباطي هاي شبکه و کامپيوتر واسطه به

 سبب امر اين. گردد دريافت الزم مراقبتهاي و شده برقرار ارتباط بهداشتي پرسنل با ممکن زمان ترين سريع در شدن، بستري

 .گردد مي اورژانسي خدمات ارائه براي مناسب فرصت شدن فراهم و بيمار رضايت افزايش

 بهداشت و مامايي در مشاوره و آموزش در نوين هاي فناوري بکارگيري" محوريت با مروري مطالعه يک حاضر تحقيق :کار روش

 تا 2111 سال از يافته انتشار چاپي کتب و پژوهشي علمي مقاله 6 الکترونيکي، مقاله 36 از بيش بررسي به که است "باروري

 .  پردازد مي کنون،

 فراهم شيوه بهترين به را محروم نقاط در خدمات ارائه و دسترسي امکان دور  راه از پزشکي دهد مي نشان ها بررسي :ها يافته

 ارتقاي بهداشتي، پرسنل با سريعتر ارتباط ها، مراقبت کيفيت افزايش شده، دريافت هاي مراقبت از رضايتمندي سبب و آورد مي

 . گردد مي.  . . و مجدد ويزيت ،انتقاالت و نقل ،بيمارستان در شدن بستري زمان مدت ،ها هزينه: کاهش  و زندگي کيفيت

 همچون رشد به رو کشورهاي در ولي است انکارناپذير دور، راه از پزشکي کاربرد ضرورت دهد مي نشان مطالعات :گيري نتيجه

 . باشد مي محدود بسيار...  و دانشگاهي دروس فقدان اي، رسانه سواد و تکنولوژي توسعه عدم نامناسب، زيرساخت بدليل ايران

 بهداشتي خدمات باروري، سالمت دور، راه از پزشکي :کليدي کلمات
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 کيفی مطالعه ،يک انتظارات تا واقعيت از: نوجوانان باروري بهداشت خدمات دهندگان ارائه

 3فر نعيمي فرشته، 2شريفي سميه، *1کامراني اکبري مهناز

 Dr.akbarikamrani@abzums.ac.ir ، ايران البرز، البرز،کرج، پزشکي علوم دانشگاه مامايي، گروه استاديار، -1

 مامايي کارشناس -2

 مامايي کارشناس -3

 

 کسب عدم. آورند مي بدست خود باروري دوره به ورود براي را کافي آمادگي جهان سراسر در نوجوانان از کمي تعداد :مقدمه

 جنسي، سواستفاده قبيل از بهداشتي مشکالت درمعرض را آنان جنسي و باروري مسايل زمينه در کافي وخدمات الزم مهارتهاي

 دوستدار باروري بهداشت مراکز فقدان بدليل ما کشور در. ميدهد قرار جنسي راه از شونده منتقل بيماريهاي و ناخواسته حاملگي

 آنان جنسي و باروري مشکالت حل جهت دختر نوجوانان دسترس در مرکز ترين اصلي ماماها و زنان متخصصين مطب نوجوان

. نمايند مي مراجعه مراکز اين به اندکي تعداد تنها اما دارند خدمات ودريافت مراکز اين به مراجعه در سعي زيادي نوجوانان. است

 از ماماها و زنان متخصصين مطب از ودرماني اي مشاوره خدمات گرفتن زمينه موجوددر موانع شناخت هدف با مطالعه اين

 .گرديد طراحي نوجوان دختران ديدگاه

 در شرکت با متمرکز گروهي بحث جلسه 1 در شرکت با نوجوان دختر 52 کرج شهرستان در کيفي پژوهش اين در :کار روش

. گرفت انجام تنوع حداکثر با و هدف بر مبتني روش به گيري نمونه. نمودند بيان را خود ديدگاه يافته ساختار نيمه هاي مصاحبه

 .شد گرفته کار به ها داده تحليل و تجزيه براي محتوي تحليل روش

 دهندگان ارائه توسط مخاطب در شرم حس ايجاد و گرايانه قضاوت ديد نوجوان، با برخورد در ارتباطي مهارتهاي فقدان :ها يافته

 .شد شناخته نوجوان دختران ديدگاه از موجود موانع مهمترين از باروري بهداشت خدمات

 مهارتهاي ارتقاء و دانش افزايش منظور به باروري بهداشت و مامايي دانشجويان آموزشي کوريکولوم در بازنگري :نتيجه گيري

 .است ناپذير اجتناب ضرورتي نوجوانان به جنسي باروري بهداشت خدمات ارائه جهت آنان باليني

 کيفي پژوهش نوجوانان، باروري، بهداشت ماما، ارتباطي، مهارت :کليدي کلمات
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 بررسی ميزان احساس نياز به دريافت مشاوره جنسی در زنان باردار

 7وراندخت افشاري، پ4مريم جرفي، 3فاطمه پورمطهري، 2رضاوندسميه ، *1زينب هوشيار

 houshyarz1@mums.ac.ir، جامدانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني تربت  ،ماما -1

 مرکز بهداشت تربت جام ،کارشناس برنامه مادران -2

 اه علوم پزشکي جندي شاپور اهوازدانشجوي ارشد امار زيستي دانشگ -3

 دانشجوي کارشناسي ارشد مامايي دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز -4

 شاپور اهواز دانشگاه علوم پزشکي جندي -7

 

از آنجا که علم طب جز در موارد خاص محدوديتي در برقراري رابطه جنسي طي بارداري براي زوجين قايل نشده است،  :مقدمه

لذا اين مطالعه با هدف بررسي . جنسي در بارداري مي تواند از بروز عوارض روحي و جسمي زوجين بکاهد آموزش و مشاوره

 .ميزان احساس نياز به دريافت مشاوره جنسي در بارداري انجام شد

تربت زن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي تحت پوشش دانشکده علوم پزشکي  124در اين پژوهش مقطعي  :روش کار

ها با استفاده از پرسشنامه خودساخته و رضايت جنسي الرسون جمع داده .گيري مستمر انتخاب شدندجام با استفاده از نمونه

واليس، تي تست و ضريب همبستگي پيرسون  -، آزمون هاي آناليز واريانس يک طرفه، کروسکال  SPSS آوري و با نرم افزار

 .تجزيه و تحليل شدند

درصد آنها مشکل جنسي خود را با کسي در  34/4 .درصد اين زنان احساس نياز به دريافت مشاوره جنسي داشتند 71 :يافته ها

سي ميانگين نمره رضايت جن. درصد آنها دسترسي به مشاوره جنسي به راحتي امکانپذير نيست51/1از نظر . ميان نگذاشته بودند

اي سن ازدواج، احساس نياز به دريافت مشاوره، شغل و تحصيالت زن رضايت با متغير ه. بود 21/65 ± 11/11زنان باردار

(0/05>p)   و با متغيرهاي شغل همسر، پيشقدمي براي شروع مقاربت، رفتار همسرحين مقاربت، درميان گذاشتن مشکل با

  .ارتباط معناداري را نشان مي دهد  (p<0/01)همسر و رضايت از زندگي زناشويي

تايج پژوهش پيشنهاد مي گردد تا مشاوره و بررسي مشکالت جنسي در دوران بارداري در برنامه مراقبت براساس ن :نتيجه گيري

 .هاي دوران بارداري گنجانده شود

 بارداري، رضايت جنسي، مشاوره :کلمات کليدي
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 فرزند تربيت نحوه و فرزندآوري به نسبت ازدواج شرف در زوجين ديدگاه بررسی

 2ذگمي زاده ابراهيم سميرا ،1رحمتي راضيه

دانشگاه علوم  دانشکده پرستاري و مامايي، کميته تحقيقات دانشجويي  مامايي، در مشاوره ارشد کارشناسي دانشجوي -1

 ايران مشهد، ،پزشکي مشهد

 ايران مشهد، مشهد، مامايي و پرستاري دانشکده علمي هيات عضو و باروري بهداشت دکتراي دانشجوي -2

 

 زوجين آموزش. هستند سالم کودکان داشتن آرزومند همواره والدين و است فرزندآوري ازدواجها اکثر اهداف از يکي:مقدمه

. گيرد صورت دقيقي ريزي برنامه آن براي بايد لذا. نمايد ايفا باروري بهداشت ارتقاي در موثري نقش تواند مي ازدواج درشرف

 .شد انجام فرزند تربيت نحوه و فرزندآوري به نسبت ازدواج درشرف زوجين ديدگاه بررسي هدف با حاضر مطالعه

 بهداشتي مرکز به کننده مراجعه ازدواج شرف در زوج 111 روي بر که باشد مي مقطعي مطالعه يک حاضر پژوهش :کار روش

 اطالعات بخش دو شامل که بود ساخته پژوهشگر پرسشنامه ها داده گردآوري ابزار. شد انجام( 1323) مشهد آموز دانش درماني

 نتايج بررسي جهت. بود فرزند تربيت نحوه و فرزند تعداد به نسبت زوجين ديدگاه با ارتباط در اي زمينه سئواالت و دموگرافيک

 .گرديد انجام SPSS 11.5 افزار نرم از استفاده با دو کاي و t-test آزمون و توصيفي آمار از

 در اصالٌ ،%36.4 در زوجين مطالعه دراين. بود سال 23.76±7.33 ها خانم و 25.534±4.616 آقايان سني ميانگين :ها يافته

 توافق به آينده، در فرزند تعداد نظر از زوجين% 35.7. بودند نکرده صحبت يکديگر با فرزند تربيت نحوه و فرزند تعداد مورد

 . نداشتند فرزند تربيت نحوه درمورد مشابهي ديدگاه% 41.6 و رسيده

 تعداد با رابطه در زوجين مشترک نظرات نقطه کند، مي ايفا هرفرد درزندگي اي عمده نقش فرزند آنکه وجود با :گيري نتيجه 

 اخير سياست به توجه با جوان زوجين باروري بهداشت سطح ارتقاي جهت شود مي توصيه لذا. است اندک تربيت، نحوه و فرزند

 .شود پرداخته ازدواج از پيش مشاوره هاي¬کالس در زمينه اين در مشاوره و آموزش به فرزندآوري، درمورد

 ديدگاه زوجين، فرزند، تربيت ازدواج، از پيش مشاوره :کليدي کلمات
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بررسی رابطه اضطراب آشکاروپنهان با کيفيت زندگی کاري در ماماهاي شاغل در بيمارستان هاي آموزشی وابسته به 

 9818پزشکی شهر مشهد در سالدانشگاه علوم 

 3نجمه دهالري، 3اشرف نصرتي، 3فاطمه احمدي رضامحله، 3سيده زهرا مستجابي، 2علي وفايي نجار، *1راضيه رحمتي

دانشگاه علوم  دانشکده پرستاري و مامايي، کميته تحقيقات دانشجويي مشاوره در مامايي، کارشناسي ارشد  يدانشجو -1

 rahmatir921@mums.ac.ir  پزشکي مشهد

 دانشگاه علوم پزشکي مشهد، گروه بهداشت و مديريت،دانشکده بهداشت، مرکز تحقيقات علوم بهداشتي، دانشيار، -2

 مشهد، ايران

دانشگاه علوم  ي و مامايي، دانشکده پرستارکميته تحقيقات دانشجويي مشاوره در مامايي، کارشناسي ارشد  يدانشجو -3

 پزشکي مشهد

درجامعه امروز، بهبود کيفيت زندگي کاري بصورت يکي از مهم ترين اهداف سازمان ها و کارکنان آن درآمده است که  :مقدمه

لذا الزم است بيمارستان بعنوان يکي ازاين نوع سازمانها، جهت ارتقاي کارايي . باعث ارتقاء کيفي کار وعملکرد کارکنان مي گردد

تعيين رابطه اضطراب آشکار وپنهان با کيفيت  هدف از پژوهش حاضر .رد توجه قراردهدخود کيفيت زندگي کاري کارکنان را مو

 .است 1323زندگي کاري ماما ها در سال 

تحليلي بوده بر روي تمامي ماماهاي شاغل در بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي  -اين مطالعه توصيفي :روش کار

ها شامل مشخصات دموگرافيک و پرسشنامه هاي استاندارد کيفيت زندگي کاري محقق  ابزار گردآوري داده. باشد مشهد مي

داده ها با استفاده از نرم . مي باشد( شامل دو بخش جداگانه پنهان و آشکارمي باشد( ساخته و استاندارد اضطراب اشپيدل برگرن

 .مورد تحليل قرار گرفته است SPSS افزار

درصد و   69.1درصد افراد داراي کيفيت زندگي پايين و  43.7درصد بوده و  11مطالعه  نرخ پاسخگويي در اين :يافته ها

آزمون پيرسون رابطه معناداري بين کيفيت . درصد افراد به ترتيب داراي اضطراب آشکار و پنهان متوسط به باال بوده اند51

 .زندگي کاري افراد با اضطراب آشکار و پنهان نشان نداد

تواند در شناسايي نيازهاي ماماها توسط مديران و تالش در جهت بکارگيري برنامه هاي  يج به دست آمده مينتا :نتيجه گيري

 .راهبردي ارتقاء بهره وري کمک کننده باشد

 کيفيت زندگي کاري، اضطراب آشکار، اضطراب پنهان، ماما :کلمات کليدي
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Association  between women's attitudes towards sexual health and proper sexual function 

according to Islam 

Shohreh Javadpour1*, Razieh Parniyan2, Elham Samanian3, Razieh Zahedi4  

1- MSc in Critical Care Nursing,  Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran 

2- MSc in Medical Surgical Nursing, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, 

Iran 

3- Bachelor's of obstetric, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran 

4- MSc in epidemiology, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran 

 

Introduction: Islam has placed great emphasis on marriage. Harmonious development of 

human capabilities is possible through marriage and one of the most important talent, is the 

sexual instinct. Positive attitude to sexual activity according to islamic recommendation can 

improve quality of life. This study aimed to assess Association  between women's attitudes 

towards sexual health and proper functioning according to Islam. 

Methods: In this cross sectional study 355 married womem  referred to Jahrom health centers 

were participated in 2014. Questionarie designed by researchers consist of 28 questions used to 

evaluate attitude and functioning toward sexual health in women. This questionary designed 

according to Islamic books and its validity and reliability was evaluated . 

Results: Mean age of women was 31.78±7.5, minimum and maximum age were 16 and 63. 

mean score of attitudes towards sexual health was 75.4±15.1 and mean score of proper sexual 

functioning according to Islam was 73.7±11.1. There was a positive statistical correlation 

between  healthy sexual attitude and functioning according to Islam(P<0.001, r=0.4). 

Conclusion: Because of the importance of sexuality and its fundamental role in the 

consistency of the family, providing a positive attitude towards sexual health according to 

Islamic recommendations is  necessary. So promotion of sexual health in healthy individuals 

lead to stability of family and consequently have a healthier society. 

Keywords: attitude, sexual function, sexual health, women 
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Role of Sonography in Prenatal Counseling about Fetal Congenital Anomalies 

Firoozeh Ahmadi1*, Maryam Javam2 

 dr.ahmadi1390@royaninstitute.org مدیرگروه تصویربرداری تولیدمثل پژوهشگاه رویان

پژوهشگاه رویان   

 

Background: The aim of this article was to describe the application of sonography in prenatal 

screening of fetal anomalies and providing counseling about them . 

Methods: A narrative review was performed within articles published at “PubMed”, 

“Elsevier”, “SID” and original text books to reach the aim. 

Results: Fetal anomalies are a various group of less common but significant congenital 

structural abnormalities found in human fetus. Nowadays, most of these anomalies are 

detectable before birth by means of prenatal investigations including “screening sonography” 

and “maternal serum screening”. Amniocentesis is the last step, when sonography and serum 

screening show abnormalities. Early detection of fetal anomalies gives us the chance of 

medical induced abortion if needed. Sonography is an accurate, non-invasive, and cost-

effective tool that helps midwives and obstetricians to evaluate fetus health and to detect 

several fetal anomalies in earlier stage. Sonographic evaluation of fetal anomalies is indicated 

in 3 periods of time during pregnancy: Two screening examinations at first (〖11〗^th  to 

〖14〗^th week) and second (〖18〗^th to 〖22〗^th week) trimester, and an anomaly scan 

at early third trimester (〖28〗^th to 〖32〗^th week). Each examination provides specific 

information about anomaly markers and guides the midwife or obstetrician about further 

investigations and giving consultations for mothers, which are discussed in this article. 

Conclusion: Screening sonography provides useful information about fetal abnormalities and 

helps midwives give prenatal counseling about them. Therefore, every midwife needs to learn 

about the application of which and how to give counseling patients based on sonography 

reports. 

Keywords: sonography, screening, fetus, fetal anomaly 
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 22و  21تاثير مشاوره بر مادران شيرده مشکل دار مراجعه کننده به مرکز مشاوره شيرمادر شهرستان بردسکن در سالهاي

 *1منيژه جعفري

 jafarim7@mums.ac.ir خانواده  سالمتواحد  -1

ها نشان داده  بررسي .کند تضمين مي را ترين غذابراي کودکان است،غذايي که سالمتي آنها   مناسب شيرمادر بهترين و :مقدمه

سطح سالمت  سايرکودکان از بامقايسه  در شوند انحصاري تغذيه مي شيرمادر به طور با ماهه اول تولد 6است کودکاني که در 

 مراجعه کننده به مرکزمشاوره شيرمادر دارمشاوره برمادران شيرده مشکل هدف بررسي تاثير اين مطالعه با.باالتري برخوردارند

 .مي باشد 22و21سالهاي شهرستان بردسکن در

ه مادران مشکل دارمراجعه کننده به اين پژوهش حاضرازنوع مطالعه کوهورت گذشته نگرميباشد،جامعه آماري کلي  :رروش کا

ابزارپژوهش پرسشنامه هاي استانداردوفرمهاي .مي باشد 22و  21درسالهاي (نفر211)شهرستان بردسکن مشاوره شيرمادر مرکز

پيگيري تلفني يامراجعه حضوري مادر  )آماري مرکزمشاوره مي باشدکه شاخصهاي شيرمادر درهنگام مراجعه وبعدازيک هفته

 . تجزيه وتحليل قرارگرفت نتايج توسط آزمونهاي آماري مورد بي قرارگرفت وموردارزيا

درصدافزايش درتغذيه انحصاري  5.6مادرمشکل دارمراجعه کننده به مرکزمشاوره،  211يافته هانشان مي دهدکه از   :هايافته

ازشيشه بعدازمشاوره درافرادفوق داشته درصدکاهش دراستفاده  5.1درصدکاهش درتغذيه کامل باشيرمصنوعي و 1.4باشيرمادر، 

پيگيري )ايم باتوجه به نتايج پژوهش ازلحاظ آماري اختالف معني داري درشاخصهاي فوق درهنگام مراجعه وبعدازيک هفته 

 .وجودداشته است تلفني يامراجعه حضوري مادر

دادن آموزشهاي الزم  و ر درمشاوره شيرمادربرنامه ريزي موث توان بااين است که مي نتايج به دست آمده مويد :نتيجه گيري

بيماري هاي قابل )شاخصهاي سالمت کودکان  ساير داشته و به دنبال آن در شاخصهاي شير مادر بهبود بسزائي در تاثير

 .تغييرات مطلوبي ايجاد کرد...( مرگ وميرکودکان زيريک سال و پيشگيري،

 تغذيه انحصاري با شير مادردار، مرکز مشاوره، مادران مشکل :کليديکلمات 
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 حمالت در ثانويه پيشگيري باره در قلبی سکته به مبتال يائسه زنان مراقبتی خود بر مشاوره تاثير بررسی:عنوان

 قلبی

 4پور بهشتي نوشين، 3قدکپور ثريا، 2ادراکي ميترا، *1منتصري صديقه

 (س) فاطمه حضرت مامايي و پرستاري دانشکده، شيراز پزشکي علوم دانشگاه -1

 (س) فاطمه حضرت مامايي و پرستاري شيراز، دانشکده پزشکي علوم دانشگاه -2

 (س) فاطمه حضرت مامايي و پرستاري شيراز، دانشکده پزشکي علوم دانشگاه -3

 (س) فاطمه حضرت مامايي و پرستاري شيراز، دانشکده پزشکي علوم دانشگاه -4

 

 مستعد عوامل زنان در اما.ميباشند سني گروههاي تمام در زندگي کننده تهديد بيماريهاي جمله از قلبي بيماريهاي :مقدمه

 و آموزش لذا.بشود کرونر عروق بيماريهاي بروز باعث ميتواند ديگري زمان هر از بيش يائسگي دوران در بيماريها اين کننده

 در خودمراقبتي صورت به ثانويه پيشگيري اساس اين بر.مباشد درماني -بهداشتي تيم مسئوليتهاي جمله از دوران اين در مشاوره

 با حاضر پژوهش موضوع اين اهميت به توجه با لذا.است ضروري امري نيز اند کرده تجربه را قلبي حمالت که اي يائسه زنان

 .پذيرفت انجام قلبي سکته به مبتال يائسه زنان مراقبتي خود بر مشاوره تاثير تعيين هدف

 قلبي سکته به مبتال يائسه زن 11 در مراقبتي خود ليست چک از استفاده با که بوده تحليلي مطالعه يک تحقيق اين :کار روش

-دارويي مراقبت و اورژانس مشکالت بروز زمينه در شده انجام اقدامات وچگونگي.است گرديده انجام قلب مشاوره کلينيک در

 .است شده مقايسه مشاوره از وبعد قبل مجاز فعاليتها غذاييو

 رابطه در.باشد مي متوسطه تحصيالت با، دار خانه، شهر ساکن، متاهل، سال 67-77 زنان به مربوط فراواني بيشترين :ها يافته

 .گرديد مشاهده مشاوره از وبعد  قبل خودمراقبتي نمره بين (P=0001) دار معني اختالف پژوهش هدف با

 خود امر در بسزايي نقش ميتواند مشاوره و آموزش انجام که داشت اذعان ميتوان مطالعه اين نتيجه براساس :گيري نتيجه

 را آنها سالمتي و باشد داشته دوره اين در آنها رواني و جسمي خصوصيات به توجه با-قلبي سکته به مبتال ئائسه زنان مراقبتي

 .نمايد تضمين

 قلبي سکته، يائسگي، مراقبتي خود :کليدي کلمات
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Introduction: The health of various aspects of life can have significant impact on quality of 

life and Sexuality is one of the most important part affect on psychological status. This study 

aimed to evaluate the Association of healthy sexual behaviour according to Islam and 

psychological aspect of quality of life in women referred to Jahrom health centers in 2014. 

Methods: This is an analytical cross sectional  study and  355 married  women referred to 

Jahrom  Health Centers were enrolled in this study in 2014.  Standard tool (WHOQOL.BREF) 

used to assess quality of life and  questionarie designed by researchers consist of 28 questions 

were used to evaluate sexual health  in women. This questionary designed according to Islamic 

books and validity and reliability was evaluated. 

Results: Mean age of women was 31.78±7.5, minimum and maximum age were 16 and 

63.15% were employed and 85% were housekeeper. There was a significant statistical 

relationship between healthy sexual function according to Islam and psychological aspect of 

quality of life in women(P<0.001, r= 0.4). 

Conclusion: The sexual instinct can be satisfied through the family according to Islamic 

recommendation and achieving  sexual heath according to religious teaching can improve the 

quality of life especially the psychological aspect . 

Keywords: quality of life , sexual function, psychological health, sexual health, women 
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 9811 سال در جوانان در جنسی پرخطر رفتارهاي و مذهبی هاي نگرش رابطه بررسی

 3مرادي فريبا دکتر، 2بالغي زهره سيده، 1فتحي فرانک

  شيراز پزشکي علوم دانشگاه ارشد کارشناس -1

  شيراز پزشکي علوم دانشگاه مامايي کارشناس -2

  شيراز پزشکي علوم دانشگاه فني معاونت -3

 

 اضاء بر متفاوت علمي هاي يافته و مختلف اديان که شود مي تلقي بشر اساسي نيازهاي و مهم اميال از يکي جنسي ميل :مقدمه

 فرد رواني و زيستي ماهيت ناپذير جدايي بخش انگيزه اين. اند نموده تاکيد انسان آرامش و سالمت تامين و بقاء براي آن معقول

 . است فطري و طبيعي امري و الهي هديه جنسي غريزه.  دهد مي تشکيل را

 شده انتخاب تصادفي بصورت جوانان از نفري 121 نمونه که باشد مي مقطعي نوع از تحليلي -توصيفي مطالعه اين :کار روش

 در ساخته محقق سوالي 121 پرسشنامه :ب 2 مذهبي نگرش  پرسشنامه: الف: پرسشنامه 2 اطالعات آوري جمع ابراز که است

 جمع  SPSS افزار نرم توسط اطالعات که آمد دست به%  14 آن کرونباخ القاي ضريب که جنسي پرخطر رفتارهاي با رابطه

 . آمد بدست پيرسون همبستگي ضريب از پژوهش متغيرهاي بين رابطه و شده آوري

 از حاصل نتايج. بودند متأهل% 15 و مجرد آنها% 13 که بود سال 3/22 پژوهش در کننده افرادشرکت سني ميانگين :ها يافته

 نگرش و اعتقادات چه هر و دارد وجود معناداري رابطه جنسي خطر پر رفتارهاي و مذهبي هاي نگرش بين که داد نشان پژوهش

 . دهند مي نشان خود از کمتري جنشي خطر پر رفتارهاي باشد تر قوي افراد مذهبي هاي

 مي جوانان در مذهبي هاي نگرش آموزش و تأکيد و ريزي برنامه با شده مشخص هم باال پژوهش در که همانطور :گيري نتيجه

 هاي برنامه با و کرد استفاده خطر پر رفتارهاي از جلوگيري براي خود، اسالمي جامعه جوانان براي امنيتي پل بعنوان آن از توان

 . باشيم داشته کارآمد و متعهد سالم جواناني بتوانيم مردان دولت مختلف

  جوانان سالمت جنسي، پرخطر رفتارهاي مذهبي، نگرش :کليدي کلمات
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 از پيش شناسی روان مشاورۀ تلفيق براي مبنايی: شخصيتی الگوي با( مزاج)روانی جسمانی سرشت همبستگی

 ايران سنتی طب تدابير و شناسی مزاج مشاورۀ با ازدواج

 *2انوشيرواني مجيد ،1جابرزاده زينب

 جام تربت واحد اسالمي، آزاد دانشگاه باليني، روانشناسي ارشد کارشناسي دانشجوي -1

 anushiravanim@mums.ac.ir، مشهد پزشکي علوم دانشگاه مکمل، و ايراني سنتي طب دانشکدة استاديار -2

 

 هاي ويژگي. است باثبات و موفق همسرگزيني براي موثر راهي ازدواج از پيش سنجي شخصيت و روانشناسي مشاورة :مقدمه

 و جسماني سرشت همبستگي شلدون و کرچمر. اند وابسته نيز زيستي عوامل به که روانشناختي، عوامل به تنها نه شخصيتي

 براي نيز آيزنک. اند کرده معرفي را آن الگوهاي برخي و داده نشان را روانشناختي وجه با زيستي وجه تعامل و شخصيتي، صفات

 عمومي هاي مزاج شناسايي براي ايراني، طب مکتب در. است قائل زيستي کنندة تعيين هاي سبب شخصيت، گانة سه هاي برترعامل

 صفات برخي و شده بيان تشخيصي معيارهاي بعنوان توأماً رواني و جسماني هاي نشانه مرضي، و طبيعي حاالت در عضوي و

 صفات با مزاج ارتباط کاربردي تبيين مطالعه اين هدف. اند گشته منتسب آن اختالالت يا مزاج طبيعي حاالت به شخصيتي

 .است ازدواج سن ايراني جوانان در شخصيتي

 استخراج و منابع از برداري فيش از پس گرديده، انجام ايراني طب متون از گيري بهره با کاربردي، اي پايه مطالعة اين :کار روش

 .است شده تحليل و تجزيه اطالعات موضوعي، بندي طبقه و آنها درونماية

 را بسياري دارويي و غذايي تدابير و برشمرده شخصيتي صفات بخش تعيّن عوامل از يکي را مزاج ايراني، طب مکتب :ها يافته

 .باشند سودمند شخصيتي ناهنجار رفتارهاي اصالح براي توانند مي که  کرده توصيف مزاج تعديل و اصالح براي

 عضوي، و سيستميک شناسي مزاج طريق از و است توضيح قابل مزاجي الگوهاي طريق از شخصيت زيستي مبناي :گيري نتيجه

 را ازدواج از پيش هاي مشاوره صحت و دقت تواند مي امر اين. باشد مي بيني پيش قابل پنهان شخصيتي هاي ويژگي  از طيفي

 صفات برخي تعديل براي تواند مي ايران سنتي طب متخصص تجويز با طبيعي دارويي و اي تغذيه مداخالت همچنين. دهد ارتقاء

 .     باشد کارآمد شخصيتي

 نفساني اعراض سوءمزاج، مزاج، ازدواج، از پيش مشاوره شخصيت، :کليدي کلمات
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 زايمان از پس و بارداري دوران در جنسی عملکرد 

 3 الزماني صاحب زهرا ، 2محدثي حميده ،1*فرجامي پريسا

 اروميه مامايي و پرستاري دانشکده ،مامايي مشاوره ارشد کارشناسي دانشجوي -1

 اروميه مامايي و پرستاري دانشکده ،علمي هيئت عضو مامايي، ارشد کارشناسي -2

 اروميه کودک، و مادر چاقي تحقيقات مرکز ،مامايي ارشد کارشناسي -3

 

 علت به زايمان از پس دوره طي و بارداري دوران در. است خانواده تحکيم براي مهمي عامل مطلوب عملکردجنسي :مقدمه

 ضدونقيض به باتوجه .گرددمي ايجاد تغييراتي جنسي درعملکرد ديگر، عوامل بسياري و رواني فيزيولوژيکي، هورموني، تغييرات

 زنان عملکردجنسي تعيين هدف با پژوهشي چنين اززايمان،انجام  پس دردوره ويژه به عملکردجنسي موثربرتغييرات عوامل بودن

 .رسد مي نظر به ضروري اززايمان پس دوره و بارداري دردوران باآن مرتبط وعوامل

 جنسي سالمت، جنسي اختالل، بارداري، جنسي رضايت هاي واژه کليد جستجوي با و بوده مروري نوع از مطالعه اين :کار روش

 شده انجام1323 تا 1313 سال از PubMed و SID ،Googlescholar ،ScienceDirect هاي پايگاه در جنسي عملکردو 

 .است

 طبق. است همراه زنان و مردان جنسي تمايالت در خيزهايي و افت با بارداري، دوران دهند مي نشان مطالعات :ها يافته

 ماهه سه در .يابد مي کاهش سوم ماهه سه در تر سريع بطور و اول ماهه سه در جنسي عالقه موارد اکثر در شده انجام مطالعات

 باشد مي شيرده مادران وازسوي اززايمان پس اول، ماهه درسه جنسي عالقه سطح باالترين. ماند مي افزايش يا تغيير بدون دوم

 و جنسي رضايت کاهش جنسي، ميل کاهش مقاربت، دفعات در کاهش صورت به اززايمان پس جنسي تغييرات مطالعات طبق

 تا درصد 1 ماه، 6 تا درصد 11 ماه، 3 تا افراد درصد 41 که دهند مي نشان مطالعات باشد، مي ارگاسم به رسيدن توانايي عدم

 روي زايمان از پس جنسي عملکرد در تغييري هيچ دهند مي نشان مطالعات برخي دارند، شکايت خود جنسي روابط از يکسال

 .دهد نمي

 از .دهند مي قرار تأثير تحت کامالً را جنسي روابط شيردهي، و بارداري دوران شناختي روان و فيزيکي تغييرات :نتيجه گيري

 و بارداري دوران به مربوط مراقبتهاي و الزم آموزشهاي ارائه با باشند، مي آموختني جنسي، رفتارهاي و نگرش که آنجايي

 کالسهاي برگزاري با گرددکه مي توصيه. داد کاهش را آنها جسمي مشکالت توان مي همسر، حمايتهاي همچنين و شيردهي

 جنسي عملکرد بهبود بر موثر عوامل و جنسي مسائل زمينه در اي مشاوره الزم اطالعات زايمان، از پس و قبل دوران در آموزشي

 .گيرد قرار مادران اختيار در

 جنسي عملکرد، جنسي سالمت، جنسي اختالل، بارداريجنسي،  رضايت :کليدي کلمات
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 فرزند دومين و اولين با زنان در شدن والد به گذر سختی با مرتبط عوامل مقايسه

 3شاکري تقي محمد ،2سراج فاطمه ،1*نوراني شهال

، ايران مشهد، پزشکي علوم دانشگاه مامايي، و پرستاري دانشکده علمي هيئت عضو مامايي، گروه مربي -2
nouranish@mums.ac.ir 

 ايران مشهد، پزشکي علوم دانشگاه مامايي، و پرستاري دانشکده مامايي، ارشد کارشناسي دانشجوي -3

 ايران مشهد، پزشکي علوم دانشگاه ،بهداشت دانشکده زيستي، آمار گروه استاد -4

 

در طي اين گذر روابط زوجين با تغييرات مواجه مي . يک دوره حساس جسمي و روانشناختي است "گذر به والد شدن :مقدمه

  .شود، لذا اين پژوهش با هدف تعيين عوامل مرتبط با سختي گذر به والد شدن در زنان با اولين و دومين فرزند انجام شد

ماه داشتند  6هفته تا  6از مادراني که فرزند اول و دوم با سن ( نفري 61گروه  2)زن  121اين مطالعه همبستگي در :روش کار

ابزار . بود 1322 در مراکز بهداشتي مشهد در سال (طبقه اي، خوشه اي، در دسترس) ايروش نمونه گيري سه مرحله. انجام شد

مادراني که شرايط ورود به پژوهش را داشتند، . بودهاي سختي گذر به والدشدن و رضايت زناشويي انريچ پژوهش پرسشنامه

  .مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت 16نسخه  SPSS داده ها از طريق. پرسشنامه ها را تکميل کردند

سختي گذر به والد شدن در . تحصيالت عالي داشتند %(7/62)نفر 57سال و تعداد  42/31± 21/7ميانگين سن زنان  :يافته ها

اقتصادي، سختي گذر به والد شدن -با افزايش تحصيالت و طبقه اجتماعي( =16/1P) اوت معناداري نداشتبين دوگروه تف

با افزايش حمايتهاي والدين ، خويشاوندان . در زنان شاغل سختي گذر به والد شدن بيشتر از زنان خانه دار بود . افزايش مي يافت

  .کاهش مي يافت ، مرکز بهداشت و رضايت زناشويي زوجين، ميزان سختي

سختي گذر به والد شدن در زنان با اولين و دومين فرزند تفاوتي نداشت ولي تولد نوزاد جديد براي زنان مساله : نتيجه گيري

 .هاي اطرافيان داردمهمي است و نياز به آموزش و مشاوره و حمايت

 .فرزند دومين فرزند، اولين شدن، والد به گذر سختي :کلمات کليدي
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 زا نخست زنان اضطراب برميزان بارداري در زايمانی توپ با ورزشی برنامه اجراي تاثير بررسی

 

 4محمد علي سردار، *3گلمکاني ،  ناهيد2هرا حجازي نيا، ز1کبري ميرزاخاني

 mirzakhanik@mums.ac.irماماييدانشکده پرستاري /هيئت علمي -1

 انشکده پرستاري و مامايي مشهدد -2

 دانشکده پرستاري مامايي/هيئت علمي -3

 انشگاه علوم پزشکي مشهدد -4

 بروز سبب بارداري طول در اضطراب. باشد اضطراب و نگراني با همراه تواند مي بودن مفرح عليرغم زايمان، و بارداري :مقدمه

 جمله از.است شده مطرح بارداري در اضطراب کاهش براي متفاوتي هاي روش کنون تا. شود مي ناپذير جبران و مختلف عوارض

. است دسترس در زمينه اين در محدودي مطالعات ولي باشد، مي بارداري در زايمان توپ با ورزشي حرکات انجام راهکارها اين

 .شد انجام زا نخست زنان اضطراب ميزان بر زايمان توپ با ورزشي حرکات اجراي تاثير تعيين هدف با حاضر مطالعه

 تخصيص با( س) البنين ام بيمارستان مامايي درمانگاه به کننده مراجعه زن 61باليني کارآزمايي پژوهش اين در :کار روش

 انجام را زايماني توپ با ورزشي برنامه هفته 4 -6 مادران مداخله گروه در. گرفتند قرار کنترل و مداخله گروه دو در تصادفي

 ثبت فرم بارداري، اطالعات و فردي مشخصات فرم شامل ها داده گردآوري ابزار. شد انجام روتين مراقبت کنترل گروه در و دادند

 از استفاده با و زوجي تي و مستقل تي آزمون توسط ها داده. بود بورگ مقياس و اضطراب ديداري مقياس فرم ورزشي، حرکات

 .شد تحليل 16 يشايرو SPSS افزار نرم

 ورزشي برنامه اجراي از بعد ولي( p=231/1) نداشتند داري معني تفاوت اضطراب ميزان نظر از گروه دو مطالعه از قبل :ها يافته

 آماري نظر از که بود 21/7 ± 143/1 کنترل گروه در و 57/2 ±45/1 مداخله وهگر در ابضطرا هنمر انگينرمي زايمان، توپ با

 (.p<111/1) بود دار معني

 مي کاهش دربارداري را مادر اضطراب زايماني توپ با ورزشي برنامه ،مطالعه ينا از حاصل هاي يافته براساس :گيري نتيجه

 .هدد

 زايمان توپ ورزش، بارداري، اضطراب، :کلمات کليدي
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Comparison among spiritual wellbeing and anxiety in women with low risk pregnancy 

and high risk pregnancy in Birjand city 

Soorgi N1, Sharifzade GH R2, Bahrainian AM3 

1- student of masters of  psychology, Islamic Azad University of Birjand,Birjand,Iran  

2- Instructor, Department of Epidemiology, Faculty of Health, and the Center for Social 

Factors affecting Health, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran  

3- Professor Associate in Psychology ,Shahid Beheshti University of medical 

sciences,Tehran ,Iran 

 

Context and objective: Although pregnancy is a common event among women of 

reproductive age, But often a stressful period, along with physiological and psychological 

changes occur to account. These changes can alter a woman's ability to do usual roles. Spiritual 

coordinate various aspects of life and Psychological functioning and adjustment reinforces  

Methods: This cross-sectional case-control study, a sample of 102 pregnant women in the 

study hospital VALI ASR (aj) in Birjand, The easy improbable method selected according to 

the definition of high-risk pregnancies and low risk pregnancies were in both groups. In both 

group was used, Palutzian and Ellison spiritual health questionnaire, , and STAI anxiety 

questionnaire in order to assess the spiritual health and state and trait anxiety were used .Data 

were analyzed using SPSS software. To test the hypothesis of independent statistical tests t-test  

Pearson correlation coefficient at the α =0.01 was used. 

Result: Average score for the spiritual health of a low risk pregnancy 103.2 ± 9.7 and the high-

risk pregnancy 100 ± 10.8,the mean state anxiety score in low risk pregnancy 45±13.2 and in 

high risk pregnancy 46.2±12.5 respectively.The mean trait anxiety score in low risk pregnancy 

41.7±11.3 & in high-risk pregnant 41.8±10.9 was obtained from the difference between the two 

groups was not statistically significant (P<0.001) .Both groups of pregnant women were 

studied between spiritual health and State anxiety, there was a significant negative relationship. 

(r=-0.36 ,P<0.001)  Between spiritual health and Trait anxiety, there was a significant negative 

correlation (r=-0.52,P<0.001 

Conclusion: spiritual health and anxiety in pregnancy is related to the low risk pregnancy and 

high risk pregnancy, was not significantly different between the two groups. 

Keywords: spiritual health - anxiety – low risk pregnancy – High risk pregnancy     
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 محور بر  ادراکات زنان باردار در خصوص رفتارهاي تغذيه اي پيشگيرانه از آنمی-تاثير مداخله آموزشی تئوري

 7، احمد زارع جاويد4، امل ساکي3، طيبه مرعشي2، خديجه بهارزاده*1مرضيه عربان

جندي گروه بهداشت عمومي، مرکز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر برسالمت،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي  -1

 شاپور اهواز، اهواز، ايران

جندي گروه بهداشت عمومي، مرکز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر برسالمت،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي  -2

 شاپور اهواز، اهواز، ايران

جندي گروه بهداشت عمومي، مرکز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر برسالمت،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي  -3

 شاپور اهواز، اهواز، ايران

 جندي شاپور اهواز، اهواز، ايرانگروه آمار و اپيدميولوژي،،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي  -4

 دانشکده تغذيه، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايرانگروه تغذيه،  -7

 

فقر آهن يکي از شايعترين مشکالت تغذيه اي دوران بارداري است که مي تواند تاثير قابل مالحظه اي بر سالمت زنان  :مقدمه

محور بر  ادراکات زنان باردار -آموزشي تئوريهدف اين مطالعه تعيين تاثير مداخله . باردار و متعاقبا رشد و نمو جنين داشته باشد

 .در خصوص رفتارهاي تغذيه اي پيشگيرانه از آنمي بود

مرکز بهداشتي درماني شهر شوشتر در سال  4نفر از زنان باردار مراجعه کننده به  11در يک مطالعه نيمه تجربي :روش کار

ابزار محقق ساخته پايا و روا بر اساس ادغام . کنترل قرار گرفتندبه تصادف انتخاب و بصورت تصادفي در دو گروه مداخله و  1323

براي گروه مداخله آموزش تغذيه دوران بارداري . سازه هاي مدلهاي اموزش سالمت شامل تهديد درکشده و تعادل تصميمي بود

انجام ( ماه 3به فاصله )جمع آوري داده ها  در دو مرحله پس آزمون و پيش آزمون . دقيقه اي اجرا شد 21-61طي دو جلسه

 .استفاده گرديد t-test،paired –tجهت تجزيه و تحليل داده ها از آزمون هاي ،.گرفت 

در مرحله پيش آزمون بين مشخصات دموگرافيک و . بود 11±2و ميانگين سن بارداري 25±2/7ميانگين سني زنان :يافته ها

 (.P<0/05)، ولي اين اختالف در دوره بعد از مداخله معني دار بود (P>0/05)سازه ها تفاوت آماري معني داري بين گروهها نبود 

. محور مي تواند باعث اصالح ادراکات مرتبط با فقر آهن در زنان باردار شود -يافته ها نشان داد که آموزش تئوري :نتيجه گيري

 . پيشنهاد مي شود در برگزاري کالسهاي آموزشي درخصوص فقر آهن بر سازهاي تهديد درک شده و تعادل تصميمي توجه شود

 تهديد درک شده، تعادل تصميمي، بارداري، فقر آهن :کلمات کليدي
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 مشاوره مامايی در يائسگینقش 

  3شرافت اکابريان، 2طاهره غريبي ،*1طيبه غريبي

 T.gharibi@bpums.ac.irايران،  ،بوشهر، علوم  پزشکي بوشهردانشگاه  ،دانشکده پرستاري مامايي ،گروه مامايي -1

 علوم  پزشکي بوشهر، بوشهر، ايران گروه مامايي، دانشکده پرستاري مامايي، دانشگاه -2

 گروه مامايي، دانشکده پرستاري مامايي، دانشگاه علوم  پزشکي بوشهر، بوشهر، ايران -3

 

يائسگي حادثه اي است که در طول زندگي همه زنان اتفاق مي افتد در طي فرآيند زنان به دوران جديدي از زندگي وارد  :مقدمه

نه است که به ارزيابي شناخت مشکالت رفتاري مراجعان و ارائه راه حل براي آنها مي پردازد مي شوند و مشاوره، رابطه اي ياورا

 .هدف اين مطالعه تعيين نقش مشاوره مامائي در يائسگي مي باشد

 Sid, Scienceاين مطالعه مروري بوده که با جستجوي منابع اينترنتي و سايت هاي معتبر فارسي و التين از جمله  :روش کار

direct, …  نوشته شده است 2114تا  2112و بررسي مقاالت سال. 

اين مرحله با . مرحله انتقال به يائسگي با تغيير در طول دوره قاعدگي و باالرفتن هورمون محرک فوليکول آغاز مي شود :يافته ها

عوارض زيادي در اين دوران . يابد خاتمه مي( ماه از قطع کامل قاعدگي گذشته باشد 12وقتي تعيين مي شود که )قاعدگي نهايي 

زندگي زنان را تحت تأثير قرار مي دهد، مانند اختالل در خواب، خستگي، اختالل در حافظه کوتاه مدت، اختالل و تمايالت جنسي 

 طي مشاوره مراجعان مشکالت رفتاري خود را. درصد زنان عالئم ناخوشايند يائسگي را تجربه مي کنند 17تا  67. و افسردگي

در رويکرد شخصي مدار راجرز به ارزيابي تجربه ها، مبناي . مطرح مي کنند و به راه حل براي برخورد با مشکالت دست مي يابند

داوري دروني و ميزان خود شکوفايي مراجع مي پردازد و تمرين هاي ادراکي او را بررسي و با بيمار رابطه عاطفي و فضاي مناسب 

 .آگاهي از توانائي هاي خود در جهت بارور نمودن خويش حرکت مي کندمراجع خود را پذيرفته و با 

تحقيقات نشان داده ماماها نياز مبرم براي بهبود مهارتهاي ارتباطي و اجتماعي به منظور تعامل با جنبه هاي  :نتيجه گيري

خوردار باشند، همچنين ماماها نيازمند سايکوسوشال زنان دارند و زنان مراجع مي خواهند که ماماها ار مهارتهاي ارتباطي عالي بر

 .دريافت آموزشي بيشتر درباره مراقبت هاي سالمت زنان يائسه با تمرکز بر جنبه هاي سايکوسوشال مامايي مي باشند

 مهارتهاي ارتباطي ،مشاوره ،يائسگي :کلمات کليدي
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 فرزند مقايسه رضايت زناشويی در مردان بدون فرزند با اولين و دومين

 3، محمدتقي شاکري*2،  شهال نوراني1فاطمه سراج

 ايران مشهد، پزشکي علوم دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه مامايي، ارشد کارشناسي دانشجوي -1

، ايران مشهد، پزشکي علوم دانشگاه مامايي، و پرستاري دانشکده عضو هيئت علمي مامايي، گروه مربي -2
nouranish@mums.ac.ir 

   ايران مشهد، پزشکي علوم دانشگاه ،بهداشت دانشکده زيستي، آمار گروه استاد -3

 

تولد فرزند به عنوان يک دوره ويژه، ممکن است با . رضايت زناشويي در مراحل مختلف زندگي زوجين متفاوت است :مقدمه

رضايت زناشويي در مردان بدون فرزند با  توجه به پتانسيل افراد، چالشهاي مختلفي ايجاد کند، لذا اين مطالعه با هدف مقايسه

  .اولين و دومين فرزند انجام شد

نمونه گيري . نفري از مردان بدون فرزند، با اولين و دومين فرزند انجام شد 61ين مطالعه همبستگي در سه گروه ا :روش کار

ابزار پژوهش پرسشنامه هاي رضايت زناشويي انريچ و دموگرافيک . انجام شد( طبقه اي، خوشه اي و در دسترس)چند مرحله اي

. که شرايط ورود به مطالعه را داشتند، تکميل شد 1322تي مشهد درسال بود که توسط مردان مراجعه کننده به مراکز بهداش

 .سپس تجزيه و تحليل داده ها انجام شد

نارضايتي % 5/1در مردان بدون فرزند. تحصيالت عالي داشتند% 2/75سال و  72/32± 72/7ميانگين سن مردان  :يافته ها

% 3/3درمردان با اولين فرزند. ت زناشويي خيلي زياد داشتندرضاي% 5/16رضايت زياد و % 5/61رضايت متوسط،% 21نسبي، 

رضايت زناشويي خيلي زياد و در مردان با دومين % 5/13رضايت زياد و % 5/71رضايت متوسط،% 5/31نارضايتي نسبي، 

ه بين سه رضايت زناشويي خيلي زياد داشتند ک% 11رضايت زياد و % 3/73رضايت متوسط، % 3/21نارضايتي نسبي، % 3/1فرزند

 (.=12/1p) گروه تفاوت آماري معناداري وجود نداشت

رضايت زناشويي مردان با تولدکودک ارتباطي نداشت، بنابراين مي توان به زوجين مشاوره داد که در رابطه با پدر  :نتيجه گيري

 .شدن  و تعداد فرزند نگران نباشند

 .رضايت زناشويي مردان، بدون فرزند، داراي فرزند: کليدي کلمات
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 نقش مشاوره در زوج هاي نازا

 3زينب ربيعي ،2طيبه غريبي ،*1طاهره غريبي

 T.gharibi@bpums.ac.ir علوم  پزشکي بوشهر، بوشهر، ايران، دانشگاه  ،دانشکده پرستاري مامايي ،گروه مامايي -1

 علوم  پزشکي بوشهر، بوشهر، ايراندانشگاه  ،دانشکده پرستاري مامايي ،گروه مامايي -2

 علوم  پزشکي بوشهر، بوشهر، ايراندانشگاه  ،دانشکده پرستاري مامايي ،گروه مامايي -3

 

امروز سالمت . منظور از نازايي زوجيني است که پس از يکسال نزديکي طبيعي، باروري و حاملگي در زن صورت نگيرد :مقدمه

ناباروري مسئله فردي خصوصي و عمومي اجتماعي است، هدف اين . روان زوجين نابارور نيز يکي از راهکارهاي ارتقاء درمان است

 .مي باشدمطالعه تعيين نقش مشاوره در زوج هاي نازا 

 Sid, Scienceاين مطالعه مروري بوده که با جستجوي منابع اينترنتي و سايت هاي معتبر فارسي و التين از جمله  :روش کار

direct, …  نوشته شده است 2114تا  2112و بررسي مقاالت سال. 

توصيه ( multidisciplinary)ديسيپلينري نازايي يک بحران بيوسايکوسوشال است و مشاوره باروري با رويکرد مولتي  :يافته ها

مي گردد اين نوع مشاوره حالت تخصصي يافته است که توسط افراد مجرب انجام مي گيرد و درمان هاي آن در حوزه هاي عاطفي، 

 .مشاوره نازايي چالش هاي بسياري از سالمت عقلي را شامل مي باشد. فيزيکي، اجتماعي توصيه مي گردد

ه مي شود جهت ارتقاء و بهبود درمان قبل و بعد از درمان نازايي حتماً مشاوره زوجين انجام پذيرد حمايت توصي :نتيجه گيري

هاي سايکولوژيک نيز براساس تجربه مشاوره صورت مي گيرد و از اينطريق زوج ها توانايي مقابله با احساس گناه غم، اضطراب 

مشاوره زوجين فرصتي . مي باشد Social implicationيزم هاي انطباق و ، مکان(body image)اعتماد بنفس، تصور به بدن خود 

لذا با توجه به شيوع باالي اختالالت رواني در زنان نابارور . براي قرارگيري زوجين جهت مقابله با مشکالت و درک متقابل يکديگر

 .دار مي باشددر مقايسه با زنان بارور توجه به مشاوره در اين زمينه از اهميت بسزايي برخور

 نازايي ،مشاوره :کلمات کليدي
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بررسی ارتباط باورهاي نقش جنسيتی مردان به تقسيم وظايف والدينی و ميزان مشارکت و عدالت درک شده از آن 

 در دوران گذر به والد شدن

 3محمد تقي شاکري، 2شهال نوراني سعدالدين، *1فاطمه سراج شيروان

 serajf901@mums.ac.ir، مشهددانشکده پرستاري و مامايي  -دانشجوي کارشناسي ارشد  -1

 ايران مشهد، پزشکي علوم دانشگاه دانشکده پرستاري و مامايي ماماييگروه مربي  -2

   ايران مشهد، پزشکي علوم دانشگاه ،بهداشت دانشکده زيستي، آمار گروه استاد -3

 

مشارکت مردان مي تواند تعديل کننده مشکالت  .يک دوره حساس، جسمي و روانشناختي است "گذر به والد شدن " :مقدمه

اين دوران باشد، اين پژوهش با هدف تعيين ارتباط باورهاي نقش جنسيتي مردان به تقسيم وظايف والديني و ميزان مشارکت و 

  .دوران گذر به والد شدن انجام شدعدالت درک شده از آن در 

نمونه گيري . ماه انجام شد 6هفته تا  6فرزند اول و دوم با سن ( نفري 61گروه  2)مرد  121اين مطالعه همبستگي در :روش کار

انجام و ابزارهاي پژوهش، پرسشنامه هاي دموگرافيک، باورهاي نقش  22سه مرحله اي در مراکز بهداشتي مشهد در سال

. مرداني که شرايط ورود را داشتند، پرسشنامه ها را تکميل کردند. ، مشارکت در وظايف والديني و عدالت درک شده بودجنسيتي

  .داده ها تجزيه وتحليل شد

 11نگرش به تقسيم وظايف والديني در  .تحصيالت عالي داشتند% 73سال،  25/33 ±31/3ميانگين سن مردان  :يافته ها

 :عدالت درک شده. زياد% 1/31متوسط و % 5/76کم، % 7/12: ميزان مشارکت. مدرن بود%( 17)مرد 112سنتي و در%( 17)مرد

باورهاي نقش جنسيتي به  .مردان با اولين فرزند عدالت بيشتري درک کردند. زياد بود% 7/75متوسط و% 3/31کم،  2/4%

مشارکت با عدالت درک شده ارتباط معنادار  ،(>111/1p)تقسيم وظايف والديني با ميزان مشارکت ارتباط معنادار داشت

  .(=76/1p)، اما نگرش به تقسيم وظايف والديني با عدالت درک شده ارتباط معنادار نداشت(>111/1p)داشت

با توجه به ارتباط باورهاي نقش جنسيتي با مشارکت در وظايف والديني و عدالت درک شده امروزه مشارکت  :نتيجه گيري

 . ل است و با مشاوره مي توان باورهاي صحيح را ترويج دادمردان درحال تحو

 .باورهاي نقش جنسيتي، وظايف والديني، عدالت درک شده :کليديکلمات 
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 حيطه هاي مختلف شکايت هاي وسواسی پس از تولد نوزاد

 2، بي بي مرضيه هاشمي اصل*1فاطمه رجب ديزاوندي

 ،دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد کارشناسي ارشد آموزش پرستاري، -1

  Rajabf2@mums.ac.ir،ايران

 ايران ،کارشناسي ارشد آموزش مامايي، مرکز بهداشت ثامن، دانشگاه علوم پزشکي مشهد -2

 

عاليم شامل افکاري مزاحم و تکراري هستند . وسواسي جبري مي باشدترين اختالالت اضطرابي اختالل از ناتوان کننده :مقدمه

اين پژوهش با هدف بررسي حيطه هاي مختلف شکايت هاي . که فرد با انجام رفتارهاي تکراري سعي در کاهش اضطراب دارد

 .وسواسي بعد از تولد نوزاد انجام شد

زن مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني که در دوره  411تحليلي بود که بر روي  -اين مطالعه از نوع توصيفي :کارروش 

ابزار گردآوري اطالعات شامل پرسشنامه مادزلي بود که روايي و پايايي آن مورد تاييد قرار . پس از زايمان قرار داشتند انجام شد

 .صورت گرفت SPSS 14آناليز آماري داده ها با استفاده از نرم افزار. گرفت

جنبه هاي . بودند( =111/1P)مادران پس از تولد نوزاد دچار عاليم و شکايت هاي وسواسي % 24نتايج نشان داد که  :يافته ها

و شک و ترديد % 57، بازبيني % 7/35، کندي % 2/22حيطه شست شو . حيطه بررسي گرديد 4مختلف عاليم وسواسي در 

يني و شک و ترديد که معطوف به افکارهاي وسواسي بعد از تولد بيشترين شکايت هاي وسواسي مربوط به حيطه بازب. بود% 1/23

 (.=111/1P. )نوزاد مي باشد

افکارهاي وسواسي بازبيني و شک . زنان در دوره بعد از تولد نوزاد در معرض خطر اختالل وسواسي جبري هستند :نتيجه گيري

الزم است . خطرناکي براي مادر، نوزاد و خانواده مي گرددو ترديد در انجام مراقبت ها از نوزاد تازه متولد شده، موجب عواقب 

 .توجه مسئولين بهداشتي کشور به سالمت روان مادران بعد از تولد نوزاد جلب شود

 عملي، بارداري و پس از زايمان -وسواس فکري :کلمات کليدي
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 اسمير پاپ انجام هاي کننده تعيين عنوان به شده درک پاسخ کارآمدي و خودکارآمدي شدت، حساسيت، بررسی

 انگيزش تئوري از کاربردي :المرد شهرستان درمانی بهداشتی مراکز به کننده مراجعه ساله 91-01همسردار زنان در

 محافظت

 محمدعلی مروتی شریف آباد ،*1جوزي فاطمه

 fjowzi@gmail.comفیروزآباددانشگاه آزاد اسالمی واحد /بیمر

 دانشیار گروه مبارزه با بیماریها، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

اسمير از جمله  پاپآزمايش . هاي شايع در بين زنان است سرطان دهانه رحم در ايران چهارمين سرطان از سرطان: مقدمه

مطالعه حاضر با هدف تعيين عوامل . گيرد هاي دهانه رحم مورد استفاده قرار مي هايي است که براي غربالگري بيماري آزمون

 .ساله براساس نظريه انگيزش محافظت انجام يافته است 17-42اسمير در رنان  مرتبط با انجام آزمايش پاپ

کننده به مراکز بهداشتي درماني  ساله همسردار مراجعه 17-42نفر از زنان  221عي،در اين پژوهش تحليلي مقط :کارروش 

اي که براساس نظريه انگيزش  اطالعات به وسيله پرسشنامه. مورد مطالعه قرار گرفتند 1321شهرستان المرد در فصل بهار 

 افزار اطالعات با استفاده از نرم. ي شدآور روش مصاحبه اختصاصي با افراد مورد مطالعه جمع و با محافظت طراحي شده بود

SPSS v.16 دو مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت واليس و کاي ويتني، کروسکال هاي من آزمون و. 

. دار بود خانه( %51)و شغل بيشتر افراد %( 2/41)و سطح تحصيالت اغلب آنان ديپلم  17-42سن افراد مورد مطالعه : ها يافته

رابطه معنادار آماري بين انجام آزمايش . اسمير را انجام داده بودند مطالعه حداقل يک بار آزمايش پاپاز افراد مورد % 6/67

، کارآيي پاسخ (P=112/1)، خودکارآمدي (>111/1P)اسمير با انگيزش محافظت در برابر خطر سرطان سرويکس  پاپ

(115/1=P )هاي درک شده  و هزينه(111/1=P )وجود داشت. 

هاي نظريه انگيزش محافظت رابطه معنادار آماري داشت،  اسمير با بيشتر سازه با توجه به اين که انجام آزمايش پاپ: گيري نتيجه

ساله  17-42 اسمير در زنان هاي آموزشي در چهارچوب اين نظريه جهت ارتقاي انجام آزمايش پاپ بنابراين طراحي برنامه

 .شود همسردار توصيه مي

 اسمير، نظريه انگيزش محافظت پاپآزمايش  :کليديکلمات 
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 مزاج چيست؟

 *1مليحه متوسليان

، استاديار طب سنتي، دانشکده طب سنتي مشهد، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايران -1
motavasselianm@mums.ac.ir 

 

هاي مختلف سالمت را در ارائه مشاوره  تواند مشاوران حوزه هاي جسماني و رواني افراد مي آشنايي با ماهيت تفاوت :مقدمه

ها، ماهيت اين  مکتب طب سنتي ايران با سابقه چندين هزار ساله در تشخيص و درمان بيماري. تر ياري رساند تر و کامل دقيق

در اين مقاله شناخت مزاج  به عنوان يکي از اصول ضروري تشخيص . کند بررسي ميبه طور دقيق « مزاج»ها را ذيل بحث  تفاوت

 .مدّ نظر قرار گرفته است

 . مبحث مزاج با استفاده از منابع کليات طب سنتي و کتابهاي مرتبط مورد بررسي قرار گرفت :روش کار

سرد و تر و سرد و خشک به   گرم و خشک،  گرم و تر، هاي در اين مطالعه پس از تبيين مفهوم مزاج، عالئم انواع مزاج :ها يافته

 .اند تغيير مکان نيز مورد بررسي قرار گرفته و   همچنين عوامل مؤثر بر تغيير مزاج مانند سن. اند تفکيک مشخص شده

هاي  سيکل کنند که با عواملي مانند سن، هاي مختلف را تجربه مي ها در طول زندگي مراحل گذر از مزاج خانم  :گيري نتيجه

آشنايي با مشخصات مزاجي افراد مختلف به عنوان مکملي در اصالح حاالت و اختالالت . قاعدگي، بارداري و يائسگي مرتبط است

 . شود هر دوره محسوب مي

 مزاج، طب سنتي ايران، زنان :کليدي کلمات
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مادر و نوزاد در بيمارستان ( کانگرويی)مراقبت آغوشیبررسی  رضايتمندي  مادران از تيم مشاوره ونحوه اجراي 

 منتخب دانشگاه علوم پزشکی گيالن

 7 ماهده صفايي ،4، مرضيه کيايي3، صديقه جعفرزاده2، منيره احمد شعربافي*1طاهره سيدنوري

کارشناس ارشد مامايي دانشگاه علوم پزشکي گيالن ،دانشکده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت،  -1
tara_noori@yahoo.com 

 شهريور 15کارشناس ارشد پرستاري دانشگاه علوم پزشکي گيالن، مرکزآموزشي درماني  -2

 شهريور 15کارشناس پرستاري دانشگاه علوم پزشکي گيالن، مرکزآموزشي درماني  -3

 کارشناس مامايي دانشگاه علوم پزشکي گيالن، مرکز آموزشي درماني الزهرا -4

 

موجب نکامل عصبي و روحي و رابطه متقابل مادر  ونوزاد،کاهش مدت بستري و  ( KMC) مادر ونوزادمراقبت آغوشي .:مقدمه

 هدف از اين مطالعه تعيين. هزينه هاي درماني نوزادان نارس يا بدحال مي باشد که رضايت والدين را نيز به همراه دارد
 .ر و نوزادمي باشدرضايتمندي  مادران ازتيم مشاوره و نحوه اجراي مراقبت آغوشي ماد

بررسي مقطعي و توصيفي حاضر در مرکز آموزشي و درماني هفده شهريور که مرکز ريفرال و تخصصي کودکان استان  :روش کار 

مادر شرکت کننده همگي توسط تيم مشاوره شامل پزشک  21.انجام گرديد 22گيالن است در ماههاي مرداد لغايت آذر 

رضايتمندي مادران بااستفاده . قرار گرفتند KMCمورد مشاوره و آموزش  NICU نوزادان ومتخصص کودکان و پرستار بخشهاي 

 .ازچک ليست ارزيابي شد

چگونگي آموزش از نظر . ارزيابي شد % 12و در مورد مشاوره پرستاران %  13رضايتمندي حاصل از مشاوره پزشکان : يافته ها

از . مادران از توانمند شدن در نگهداري نوزاد خود راضي بودند % 27.نده بود مادران مناسب بوده و موارد لزوم تکرار تکرار شو

، دستور ماساژ از سوي KMCموارد عمده پيشنهادي مادران افزايش زمان مشاوره جهت گوش کردن به نگراني ها، افزايش زمان 

 .بود KMCپزشک ، افزايش مدت درکنار نوزاد بودن و افزايش امکان حضور پدر درزمان 

در مرکز  KMCبهبود هرچه سريعتر فضاي فيريکي و امکانات رفاهي مادران موجب ارتقائ کمي و کيفي اجراي : نتيجه گيري

اگير پيش از زايمان توسط ، آموزش ومشاوره فرKMC ضمنا پيشنهاد مي شود به منظورموفقيت بيشتر روش.فوق خواهد بود

 . نين کم وزن شروع شودجهت مادران دچار زايمان زودرس ياداراي جماماها 

 نوزاد مادر، کانگرويي، مراقبت،: کليدي کلمات
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 شبکه هاي حسگر بی سيم در ارائه خدمات ارتقاء دهنده سالمت

 2، امين محمد خالقي*1آرزو پاکدل

اه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايران، کارشناس پژوهشي دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگ -1
pakdela1@mums.ac.ir 

 کارشناس ارشد مهندسي کامپيوتر گرايش شبکه هاي کامپيوتر -2

 

علوم پزشکي در چند دهه گذشته با استفاده از علوم مختلف توانسته پيشرفت هاي چشم گيري کسب کند که عمده  :مقدمه

شبکه هاي حسگر بي سيم در ارائه تعيين کاربرد هدف از انجام اين تحقيق . فعاليت اين پيشرفتها در دامنه تکنولوژي بوده است

 .مي باشد خدمات ارتقاء دهنده سالمت

اين مطالعه مروري براساس مطالعات کتابخانه اي و جستجوهاي اينترنتي در پايگاههاي داده اي معتبر همچون  :روش کار

Science Direct، Magiran وElsevier   و با کليد واژه هاي,Wireless sensor networks Health Monitoring  از سال

 .انجام شد 2114تا  2111

رديابي و  ،نظارت کردن به وضعيت بيماران ناتوان در بيمارستاندر شبکه هاي حسگر بي سيم يافته ها نشان داد  :نتيجه گيري

فيزيولوژيکي بدن انسان از راه ع آوري اطالعات جم ،عملکرد اپراتورهاي مشغول به کاربرنظارت  ،نظارت بر حرکت بيماران خاص

دور، پيدا کردن بيماران و پزشکان در يک محيط درماني، مديريت داروها در بيمارستان، امکان بررسي حادثه و اقدام به موقع 

 نظارت مداوم و يا طوالني مدت بر فشارخون باال، آسم، آلزايمر، پارکينسون، نظارت بعد از عمل، توسط تيم پزشکي از راه دور،

شبکه هاي حسگر بي تکنولوژي  .مي روندنظارت بر استرس، افزايش کيفيت زندگي در بيماران خاص، سالمندان و نوزادان به کار 

به منظور کنترل سالمت از راه دور و خود مديريتي سالمت توسط افراد مبتال به وضعيت هاي طوالني مدت استفاده مي  سيم

هبود کيفيت زندگي و مسائل مربوط به مراقبت بهداشتي درماني، پايين آمدن هزينه درمان شود، لذا استفاده از فناوري حسگرها ب

 .و ارتقاء کيفيت خدمات سالمت را بدنبال دارند

 ، نظارت بر سالمتشبکه هاي حسگر بي سيم :کليدي کلمات
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به مراکز بهداشتی ودرمانی شهرستان شيوع افسردگی پس از زايمان وعوامل موثر بر آن در زنان مراجعه کننده 

 جهرم

 3، عفيفه رحمانيان2، صفيه جمالي*1شهره جوادپور

 کارشناس ارشد پرستاري، دانشگاه علوم پزشکي جهرم، جهرم، ايران -1

 کارشناس ارشد بهداشت باروري، دانشگاه علوم پزشکي جهرم، جهرم، ايران -2

 جهرم، ايرانکارشناس ارشد پرستاري، دانشگاه علوم پزشکي جهرم،  -3

 

 بهداشت مهم مشکل يک زايمان از پس افسردگي .شوندي م مشاهده زايمان از بعد دردوران شايع بطور خلقي اختالالت :مقدمه

اين مطالعه به منظور بررسي شيوع افسردگي پس از زايمان  .باشد ميباروريسنيندرزنانمشکالتشايعترينازو يکي عمومي

 .انجام گرفته است 1322سال در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي ودرماني شهرجهرم در آن و ارتباط عوامل موثر بر

گذشت  هفته از زايمان آنها مي 6نفر از زنان مراجعه کننده به مراکز درماني که  331در اين مطالعه توصيفي تحليلي : روش کار

ابزار گردآوري اطالعات داراي دو بخش که قسمت اول شامل اطالعات دموگرافيک و . ارزيابي شدند بروش در دسترس انتخاب و

نشان دهنده افسردگي مي  12نمره باالي . عوامل مرتبط با افسردگي و قسمت دوم پرسشنامه افسردگي استاندارد ادينبورگ بود

 .مورد بررسي قرار گرفت SPSSار ارتباط متغيرها با افسردگي پس از زايمان بوسيله نرم افز. باشد

از بين عوامل مورد بررسي بين افسردگي و  .بود% 2/43و فراواني افسردگي پس از زايمان 25±62/4ميانگين سني زنان: يافته ها

و بين افسردگي و تعداد حاملگي هاي مادرارتباط منفي معني دار ( >p 111/1و =r 26/1) سن همسر ارتباط مثبت معني دار

(13/1 r=- 14/1و p=) مشاهده گرديد. 

حمايت ومشاوره بهداشت رواني در مراقبت از زنان در  بر لزوم انجام برنامه غربالگري، با توجه به نتايج پژوهش :نتيجه گيري

تواند فراواني  توجه تيم سالمت به عوامل زميينه ساز و تالش در مرتفع ساختن آن و  مي. گردد دوران پس از زايمان تاکيد مي

 .افسردگي پس از زايمان و عوارض و خطرات ناشي از آن را کاهش دهد

 ، زنان، عوامل خطرشيوع افسردگي پس از زايمان، :کليدي کلمات
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درمانی شهيد قاضی _بررسی اثر ماستکتومی بر روي تصوير ذهنی خانم هاي مراجعه کننده به مرکز آموزشی

 9811طباطبايی تبريز در سال 

 7، بتول کياني4، مهناز رهبر3، فرزانه خليليان2دکتر علي اصفهاني، 1شيرين الهويرديزاده

 درماني شهيد قاضي طباطبايي تبريز -معاونت پژوهشي مرکزآموزشي -1

 

 ناتواني هاي عمده جسمي، امروزه سرطان به عنوان يک بيماري مزمن مورد پذيرش واقع شده است که سبب مشکالت و :مقدمه

بين زنان است که درمان قطعي آن برداشتن بافت پستان  سرطان پستان جزء شايعترين سرطان ها در .شغلي و جنسي مي شود روحي،

بنابراين زناني که اين بافت را از دست داده اند، با احساس فقدان سمبل زن بودن و تخريب جنسيتي مواجه مي شوند و اين  .مي باشد

از  قبلي نشانگر اين است که تغيير تصوير ذهني بدن، تمطالعا. ت در تصوير ذهني بدن مي شوندنيز سبب مشکالت روحي بعلت تغييرا

بيزاري از ديدن بدن برهنه و  نگراني هاي عمده در زنان ماستکتومي شده است و تصوير ذهني بدن منفي خود را با نارضايتي از ظاهر،

همچنين  .ه نفس و کاهش ايفاي نقش در جامعه نشان مي دهنداز دست دادن حس زن بودن و اعتماد ب کاهش تمايالت جنسي،

ساله روي افراد ماستکتومي شده نشان داده است که تصوير ذهني بدن خوب موجب کاهش مرگ و مير ناشي از سرطان  11مطالعات

موقع پيامدهاي تغيير  بنابراين باحدس به تصوير ذهني بدن و فعاليت جنسي هردو متاثر از درمان سرطان پستان هستند، .شده است

 بافعاليت جنسي و ارتباط  بهينه سازي زندگي، تصوير ذهني بدن زنان ماستکتومي شده و تشخيص زودرس اين پيامدها مي توان سبب

زنان ماستکتومي شده  ٪71-٪27کاهش ميزان استرس، اضطراب و افسردگي که گريبان گير حدود  همسر شده و نيز باعث

 .است،گرديد

توصيفي بود،که خانم هاي ماستکتومي شده براثرسرطان پستان مراجعه کننده به درمانگاه مرکز  ايپژوهش حاضرمطالعه :روش کار

اين خانم ها بايد بر اثر سرطان پستان تحت عمل  .جامعه پژوهش را تشکيل مي دادند درماني شهيد قاضي طباطبايي، -آموزشي

در صورت دارا بودن شرايط، نمونه ها به صورت تصادفي انتخاب شده و دو .متاستاز نداشته باشندجراحي ماستکتومي قرار گرفته باشند و 

سوال بود و پرسشنامه دوم آزمون  21اجتماعي که داراي  -پرسشنامه اول شامل اطالعات فردي. پرسشنامه دراختيار آنها قرار داده شد

اطالعات بدست  .ل بود و شرکت کنندگان بايد به سواالت پاسخ مي دادندسوا 46اندازه گيري تصوير ذهني بدن فيشر بود که داراي 

مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و در مورد هريک از سواالت مندرج در هردو  SPSS 16 آمده از هر دو پرسشنامه بوسيله نرم افزار

تماعي و نمره بدست آمده از پرسشنامه  اج -پرسشنامه توزيع فراواني و درصد تهيه شد و جهت تعيين ارتباط بين مشخصات فردي

 . استفاده شد  Student in depended test    و correlation Pearson , ANOVAتصوير ذهني بدن از آزمون 

% 6/2متوسط و % 1/2راضي، %( 3/11)دهد که تصوير ذهني بدن بيشتر افراد ماستکتومي شده اين مطالعه نشان مي :يافته ها

 اجتماعي زمان آخرين زايمان -در تحليل پرسشنامه فردي.که نشان دهنده اختالل تصوير ذهني تن نيستخيلي راضي دارند 

(35٪=P )و سن همسر (46٪=P ) ،بنابراين زمان آخرين زايمان و سن همسر بر روي تفاوت آماري معني داري را نشان دادند

 .تصوير ذهني بدن در اين مطالعه تاثير گذار بوده اند

گذشتن مدت  .به طور کلي تصوير ذهني بدن بيشتر افراد ماستکتومي شده در اين پژوهش در سطح راضي است :نتيجه گيري

قرار داشتن آنها در مرحله بهبودي ممکن دليل اين باشد که زمان نسبتاً طوالني از عمل ماستکتومي در افراد مورد پژوهش و 

 .افراد ماستکتومي شده در مورد تصوير ذهني بدن خود احساس نگراني نکنند

 سرطان پستان ،تصوير ذهني بدن ،ماستکتومي :کلمات کليدي
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 9811دوران بارداري در سال تأثير آموزش به روش بحث گروهی بر آگاهی و نگرش زنان باردار در مورد تغذيه 

 4فرحناز عابدي، 3مريم ليموئي، 2آمنه مشغول الذکر، *1سکينه قاسمپور

 دانشگاه علوم پزشکي شيراز -1

 دانشگاه علوم پزشکي شيراز -2

 دانشگاه علوم پزشکي شيراز -3

 دانشگاه علوم پزشکي شيراز -4

 

بارداري يکي از پر مخاطره ترين دوران زندگي يک زن است تغذيه اين دوران سالمت مادر و جنين را تحت تأثير قرار  :مقدمه

 . مي دهد اين تحقيق با هدف بررسي ميزان آگاهي و نگرش زنان باردار در مورد تغذيه دوران بارداري در شهر اردکان انجام شد

. زن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي انجام شده  11نيمه تجربي بوده که بر روي اين مطالعه به صورت مقطعي  :روش کار

، سؤاالت الت دموگرافيکپس از انتخاب نمونه ها، پرسشنامه، پيش آزمون شامل سؤا. نمونه گيري بصورت خوشه اي انجام شده

ي در زمينه تغذيه دوران بارداري طي سه جلسه مربوط به آگاهي و نگرش توسط افراد تکميل گرديد و سپس يک برنامه آموزش

 .دو ساعته توسط کارشناسان آموزش ديده به اجرا درآمد و ماه بعد همان پرسشنامه مجدداً توسط نمونه ها تکميل گرديد

 درصد از زنان آگاهي 7/73آموزش باعث افزايش آگاهي و تغيير نگرش زنان باردار شد بطوري که قبل از آموزش  :يافته ها

درصد رسيد که اين اختالف از نظر  21به  7/31درصد رسيد و نگرش ضعيف نيز از  5/34ضعيفي داشتند که بعد از آموزش به 

 (. p<17/1)آماري معني دار بود 

نتايج يادآور لزوم اجراي برنامه هاي آموزشي در زمينه تغذيه دوران بارداري مي باشد که با افزايش آگاهي زنان  :نتيجه گيري

 . ردار و تغيير در نگرش آنان مي توان گامي در بهبود سالمت زنان و پرورش نسلي سالم و با نشاط برداشتبا

 نگرش، زنان باردار، تغذيه  آگاهي، :کليدي کلمات
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 9814سال مراجعه کننده به مراکز شهري سپيدان در سال  14-01بررسی رفتارهاي تغذيه اي زنان 

 2، دکتر علي اکبر فرخ روز*1قاسمپورسکينه 

 دانشگاه علوم پزشکي شيراز  -1

 دانشگاه علوم پزشکي شيراز -2

 

يکي از مهمترين مسائلي که امروزه  مورد توجه حرفه هاي بهداشتي قرار گرفته است مسئله ارتباط شيوه زندگي افراد با : مقدمه

ه اي غلط افراد و بهبود آنها مي توان تا ميزان زيادي باعث تغيير و با اصالح رفتارهاي تغذي. رفتارهاي تغذيه اي آنان مي باشد 

 .شان شد اصالح سبک زندگي آنان و در نهايت حفظ و ارتقاء سالمتي

نفر از زنان مراجعه کننده به مراکز شهري و روستايي و به  241مقطعي بود که بر روي -اين مطالعه از نوع توصيفي :روش کار

داده ها با . سؤال بود 22ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه محقق ساخته و شامل . روش نمونه گيري در دسترس انجام گرفت

 . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند  SPSSاستفاده از نرم افزار آماري 

و ( درصد 7/32)حد دبيرستان و ديپلم  خانه دار، داراي تحصيالت در( درصد 7/22)بيشترين درصد واحدهاي پژوهش  :ه هايافت

درصد از آنها، درآمد ماهيانه کفايت مخارج  71بوده اند که در ( درصد 67)تومان در ماه  711111داراي درآمد کمتر از 

کمترين درصد از واحدهاي . رسانده بوده است( درصد 27/66)شت اکثريت آنها منبع کسب اطالعات بهدا. زندگيشان را نميداده

در حد نسبتاً ( درصد 27/51)رفتارهاي تغذيه اي مطلوب داشته و رفتار تغذيه اي براي اکثريت آنها ( درصد 71/2)پژوهش 

 . مطلوب بوده است

 .ات تغذيه اي خانواده ها و خصوصاً زنان صورت گيردبرنامه اي مدون و قابل اجراء در جهت افزايش سطح اطالع :نتيجه گيري

  سبک زندگي، رفتار، تغذيه: کليدي کلمات
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 مادران نخست زادر افسردگی پس از زايمان  نقش مشاوره و حمايت تلفنی:  

 7بهيه صالحيان ،4کاوان ، مهرانگيز آزمون3آزيتا مسعودي ،2فريبا ابتکار ،*1فروزان لهوني

، خانواده مرکز بهداشت شهرستان سنندج، دانشگاه علوم پزشکي کردستان سالمتمسئول  کارشناس ارشد مامايي، -1
foroozl@yahoo.com 

  دکتري بهداشت جامعه، استاديار دانشکده پرستاري مامايي، دانشگاه علوم پزشکي کردستان -2

 دانشگاه علوم پزشکي کردستان مرکز بهداشت شهرستان سنندج، دکتري پزشکي، -3

 دانشگاه علوم پزشکي کردستان آموزشي بيمارستان بعثت سنندج، سوپروايزر ،پرستاريکارشناس  -4

 مسئول سالمت مادران مرکز بهداشت استان، دانشگاه علوم پزشکي کردستان کارشناس مامايي، -7

 

مي باشد که مي تواند منجر به بيماري عقالني در افسردگي پس از زايمان يکي از مشکالت بهداشتي جدي در جامعه  :مقدمه

مداخالت حمايتي يکي از راههاي موثر مقابله و پيشگيري از افسردگي  . مادر و مشکالت رواني و احساسي در خانواده وي گردد

 .گرديد پس از زايمان است، مطالعه حاضر با هدف بررسي تاثير حمايت و مشاوره تلفني در پيشگيري از اين عارضه طراحي

اين پژوهش بصورت يک کارآزمايي ميداني نيمه تجربي در مراکز بهداشتي درماني منتخب شهر سنندج در سال  :روش کار

. زن نخست زاي واجد شرايط پس از زايمان بطور تصادفي در دو گروه کنترل و مداخله قرار گرفتند211تعداد . انجام شد 1321

بتهاي روتين پس از زايمان در هفته اول دوبار ودر هفته دوم تا دوازدهم يکبار در هفته در عالوه بر مراق( نفر111)گروه مداخله 

فقط مراقبت ( نفر 111) گروه کنترل. دقيقه مشاوره تلفني دريافت کردند 21ارتباط با مديريت استرس، خواب و تغذيه بمدت 

بعد از زايمان در هر دو  12و  1رات افسردگي ادينبرو در هفته تاثير برنامه با مقايسه نم. روتين پس از زايمان را دريافت نمودند

   .گروه سنجيده شد

انجام مشاوره موجب . مشخصات دموگرافيک و نمرات ادينبرو دو گروه قبل از مطالعه تفاوت آماري معني داري نداشت :يافته ها

(. P=0/001) پس از زايمان گرديد 12و  1ر هفته دتفاوت آماري معني داري در ميانگين نمرات افسردگي ادينبرو گروه مداخله 

 (. P=0/125 و P=0/185) پس از زايمان تفاوت آماري معني داري نداشت 12و  1 هفته هاي ميانگين نمرات گروه کنترل در

از  نتايج نشان دهنده کاهش نمرات افسردگي ادينبرو بود انجام مشاوره تلفني توسط ماما در مراقبت هاي پس :نتيجه گيري

زايمان مي تواند به عنوان يکي از راهکارهاي مناسب در جهت ارتقاء سالمت مادران، کاهش و پيشگيري از افسردگي در مداخالت 

 .بهداشتي کشوري مورد توجه قرار گيرد

 ، افسردگي پس از زايمان، نخست زامشاوره، حمايت تلفني :هاي کليدي واژه

 

 

 

  



 ، دااگشنه علوم زپشکي مشهد7121آبان ماه  91-92، باروري همايش کشوري آموزش و مشاوره رد سالمت  



 

1577-ECRH 

شهر مشهد در سال ( س)درد اپی زياتومی در زنان نخست زايمان کرده بيمارستان ام البنين بررسی عوامل مرتبط با 

9811 

 3، محمد تقي شاکري*2، مريم ارادمهر1صديقه اظهري

 مربي گروه مامايي، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايران -1

دانشجويي، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي  تحقيقات دانشجوي کارشناسي ارشد مامايي، کميته -2

 Maryam.aradmehr@yahoo.com، مشهد، مشهد، ايران

 مشهد، ايراناستاد گروه امار زيستي، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکي مشهد،  -3

 

درد پرينه شايعترين شکايت مادر . باشد جهت وسيع کردن مياندوراه مي ايران، هاي بيمارستان معمول زياتومي شيوه اپي: مقدمه

زياتومي و ارائه راهکارهاي کاهش ان، جهت اسايش و راحتي  بنابراين شناسايي عوامل مرتبط با درد اپي. زياتومي است بعد از اپي

زا انجام  زياتومي در زنان نخست درد اپيلذا تحقيق حاضر با هدف بررسي عوامل مرتبط با . زنان بعد زايمان اهميت خاصي دارد

 . شد

البنين مشهد  مادر واجد مشخصات پژوهش مراجعه کننده به بيمارستان ام 112 تحليلي بر روي -اين مطالعه توصيفي :روش کار

زخم با فرم ريدا و هاي مربوطه، بهبود  اطالعات مربوط به زايمان، نوزاد، مادر با پرسشنامه. گيري آسان انجام گرديد به روش نمونه

 (16) افزار آماري نرم با ها داده. درد پرينه با پرسشنامه مک گيل در روزهاي اول، هفتم، دهم و چهاردهم بعد زايمان ارزيابي شد

SPSS ميزان  .آناليز واريانس يکطرفه، اسپيرمن و پيرسون تحليل شد هاي اسميرنوف کلموگروف، آزمون وp  17/1کمتر از 

 .نظرگرفته شددار در  معني

با شدت درد اپي زياتومي ( p=121/1) و تعداد بخيه هاي پوست( p=141/1) ، وزن نوزاد(p= 134/1) طول برش پوست:يافته ها

با ( p=121/1) و تعداد بخيه هاي پوست (p=111/1) ، مدت نشستن(p=145/1) و طول فازفعال مرحله دوم زايمان 5در روز 

 11و  ( =117/1p) 5 زياتومي در روز  بعد زايمان  همبستگي مستقيم و درد با بهبود زخم اپي 11شدت درد اپي زياتومي در روز 

(137/1p= ) همبستگي معکوسي داشت. 

و نشستن  برش وسيع پوست پرينه، ترميم اهسته زخم پرينه، فاز فعال طوالني مرحله دوم زايمان، وزن باالي نوزاد :نتيجه گيري

 . پيشنهاد مي شود اهميت اين عوامل به پرسنل بهداشتي و مادران اموزش داده شود .زياد مادر با شدت درد پرينه ارتباط دارد

 زياتومي، درد پرينه، پرينه اپي :کليدي کلمات
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Factors related to intrauterine fetal death in the city of Kalat during 91-88 

Reza Saeidi1, Fatemeh Naghipour Borj2, A'azam Rezaei Danesh3*, Nayereh 

Esmaeilzadeh4, Fahimeh Amani5 

1- Sub specialists Neonatal, Mashhad University of Medical  

2- Midwife, Kalat  of Health Center, Mashhad University of Medical  

3- Expert of health in Mashhad University of Medical Sciences. rezaeida1@mums.ac.ir   

4- Expert of health in Kalat  Health Center 

5- Expert of health in Kalat  Health Center 

 

Background: One of the dangers that threaten pregnancy risk of intrauterine fetal death after 

20 weeks of pregnancy is . The rate of stillbirths in each area of the evaluation indicators of 

health status and prenatal care is . The amount of 4 to 20 per thousand births in different 

countries have been reported , Several factors contribute to stillbirths timely identification 

and intervention with these agents in any area where a significant percentage of the fetus 's 

life can be saved. This study aimed to investigate the causes of stillbirth in Kalat city during 

91-88 was conducted . 

Methods: This was a retrospective descriptive study ,the study population included all 

women who are pregnant, and during his term delivery, stillbirth was. Information through 

interviews with parents, review their health records and completed a standard questionnaire, 

were collected and analyzed . 

Results: Findings from this study indicate that 81% of mothers giving birth resulting in 

stillbirth of their village, 18.7% were living in. Of this amount, 75% of mothers in the age 

group 35-18, 25% are over 35 years, 62.5% of mothers received the beginning prenatal care 

have been.12.5% of mothers stillbirth, 18.7% had at least one abortion and 6.2 times had two 

abortion. The sex ratio of stillbirths were against and 50% .18.7% of women consume 

supplements during pregnancy have not been fully. The first clue to the cause of maternal 

health care centers and 31.2% reduction in fetal movement and lack of movement . Spotting 

or bleeding 25%, 18.7%, onset of labor, abdominal pain 6.2%, 6.2% of seizures and 25% is 

also uncertain. Eclampsia causes 12% of stillbirths, 13% mvkonyal, 19% of hypertensive 

disorders, 18% and 38% detachment is unknown.    

Conclusion: Based on the outcomes and consequences of the death of a baby or a baby dead 

and psychological effects are great for a family looking for.Planning necessary to improve 

the quality of care before pregnancy and during pregnancy danger signs during pregnancy 

should be done with more sensitivity training.  

Keywords: Fetus , Stillbirths ,Pregnancy 
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تأثير حمايت اجتمايی بر کنترل عوارض دوران پري منوپوز در زنان مراجعه کننده به مراکزبهداشتی درمانی 

 9819-9811شهرستان سپيدان درسال 

 3، فرحناز عابدي2، سکينه قاسمپور*1دکتر علي اکبر فرخ روز

 شهرستان سپيدانه بهداشت و درمان شبک، دانشگاه علوم پزشکي شيراز -1

 شبکه بهداشت و درمان شهرستان سپيدان، دانشگاه علوم پزشکي شيراز -2

 ه بهداشت و درمان شهرستان سپيدانشبک، دانشگاه علوم پزشکي شيراز -3

 

دوران قبل از يائسگي هممراه با سيکلهاي نامرتب قاعدگي و بحرانهاي روحي و جسمي يکي از مهمترين دوران زندگي : مقدمه

هدف اين مطالعه بررسي تآثير آموزش و .ميشود که در صورت آگاهي بر آنها مي تواند از اين دوران حداکثر بهره ببردزن محسوب 

 .حمايت اجتماعي بر کنترل عوارض دوران پري منوپوز مي باشد

عالئم اين دوران  ساله که حداقل دو عالمت از 77تا31.زن342حجم نمونه .اين مطالعه ميداني از نوع قبل و بعد بود: روش کار

اين زنان يکبار در شروع مطالعه و سپس يک ماه بعد از آموزش با استفاده از پرسشنامه مورد ارزيابي قرار . را داشتند

جمع آوري با نرم افزار اطالعات پس از  .بود21-22محل اجراي طرح مراکز بهداشتي درماني شهر اردکان در سال .گرفتند

SPSS  گرفتمورد آناليز قرار.  

اکثريت متأهل ( . درصد37)سال و اکثريت نمونه ها داراي تحصيالت درحد ابتدايي 12/44+ -16/3ميانگين سن : يافته ها

و بعد از  11/21+ -21/1ميانگين نمرات قبل از مطالعه . درصد غير سيگاري بوده و الکل نمي نوشيدند22بودند و( درصد21)

 .معني داربود p=111/1بود  که با  16/21+ -21/7مطالعه 

لزوم . براساس يافته هاي پژوهش و با توجه به اينکه مشکالت زنان ميانسال کمتر مورد توجه قرار گرفته است :نتيجه گيري

 . برنامه ريزي حداقل به صورت ارائه آموزش براي کاهش عوارض و لذت بردن از اين دوران يک ضرورت مي باشد

 ، حمايت اجتماعي، آموزشپري منوپوزپري منوپوز، عالئم : کليدي کلمات
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 مطالعه مروري: ارتباط خشونت عليه زنان با ضايعات پيش بدخيم و بدخيم سرويکس

 2مصطفي راد، 1مرضيه ترکمن نژاد سبزواري

دانشگاه علوم  دانشکده پرستاري و مامايي، کميته تحقيقات دانشجويي دانشجوي کارشناسي ارشد آموزش مامايي،  -1

 پزشکي مشهد

دانشجوي دکتري پرستاري، گروه داخلي جراحي، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي سبزوار، سبزوار،  -2

 ايران

 

خشونت عليه زنان در جامعه ايراني و در کل جهان بيش از پنجاه درصد مي باشد و زنان مراجعه کننده به مراکز  :مقدمه

اين مطالعه به بررسي ارتباط خشونت عليه زنان با . ي کشور ما از نظر خشونت خانگي غربالگري نمي شوندبهداشتي و درمان

 .ضايعات پيش بدخيم و بدخيم سرويکس در مطالعات مختلف مي پردازد

 ، PubMed در اين مطالعه، با استفاده از کليد واژه هاي سرطان سرويکس و خشونت خانگي، در پايگاه هاي اطالعاتي :روش کار

Sciencedirect،Google Scholar ،SID ،Magira ،Iranmedex مقاله مرور  577تعداد  2114تا  1221در محدوده زماني

مرتبط وارد مطالعه شد، و مورد  مقاله 11مقاله به طور کامل مورد بررسي قرار گرفت و از اين ميان 26گرديد و در نهايت تعداد 

 .بررسي قرار گرفت

شانس ابتال به ضايعات پيش بدخيم و بدخيم سرويکس با مدت زماني که زن تحت تاثير خشونت قرار داشته ارتباط   :يافته ها

باالترين ميزان ابتال را داشتند و زنان با تجربه ي ( فيزيکي، جنسي و رواني)زنان با تجربه هر سه نوع خشونت . معنادار داشت

ي سرطان سرويکس مراجعه نکرده بودند که خود منجر به تشخيص دير هنگام خشونت تا سنين قبل از يائسگي جهت غربالگر

 .ضايعات سرويکس گشته بود

مرور مطالعات نشان داد؛ خشونت خانگي بر ريسک ابتال به ضايعات پيش بدخيم و بدخيم سرويکس و فراواني  :نتيجه گيري

اهي پرسنل بهداشتي درماني و مسئولين مربوطه از اين مراجعه جهت غربالگري سرطان سرويکس تاثير سوء مي گذارد لذا با آگ

 .ارتباط، گامي جهت برنامه ريزي و اقدام مناسب براي غربالگري و شناسايي زنان تحت خشونت خانگي برداشته شود

 سرطان سرويکس، خشونت خانگي، ضايعات پيش بدخيم و بدخيم سرويکس، غربالگري، مطالعه مروري  :کلمات کليدي
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 ينیمب يدشه يمارستانب يشگاهارائه شده در واحد زا يیماما يمراقبتها يفيتمادران از ک يتمنديرضا يزانم یبررس

 9818سبزوار سال 

 3، محمد حسن رخشاني2، زهرا بهشتي*1بي ليال حسينيبي

کارشناس ارشد مامايي، هيات علمي دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي سبزوار، سبزوار، ايران،  -1
HoseiniL871@gmail.com 

  ايران ،سبزوار ،دانشجوي کارشناسي مامايي، دانشگاه علوم پزشکي سبزوار -2

دانشگاه علوم پزشکي  ،بهداشت دانشکده، هيئت علمي گروه آمار زيستي، دکتري تخصصي آمار زيستي، استاديار -3

 ايران ،سبزوار، سبزوار

 

از روش هاي غيردارويي کنترل درد و  .هاي پرمخاطره و پراسترس براي مادران استدوران حاملگي و زايمان، از دوره :مقدمه

. مامايي نيز ميباشد اداره ليبر و زايمان، حمايت روحي و عاطفي از مادران و مراقبتهاي مامايي است که از اهداف  مهم حرفه

هدف بررسي اي با، مطالعهآنجا که کيفيت مراقبتهاي مامايي نقش موثري درميزان  رضايتمندي مادران از عملکرد ماما دارداز

 .انجام شدميزان کيفيت مراقبتهاي مامايي و رضايتمندي مادران از اين مراقبتها 

وش بستري در بخش پس از زايمان بيمارستان مبيني سبزوار بار ازمادراننفر  112 ي،مقطع -در اين مطالعه توصيفي :روش کار

در اتاق درد  ييماما يمراقبتها يفيتاز ک يتمنديرضا"پرسشنامه ابزار پژوهش، . مورد بررسي قرار گرفتند نمونه گيري دردسترس

با روش ابزار  .باشدنقطه اي مي7رت اطالعات دموگرافيک و سواالت رضايتمندي در قالب ليک داراي دو بخشبود که  "يمانو زا

 يليها از آمار توصيفي و تحلجهت آناليز داده .تاييد شد (α=22/1)کرونباخ  يآلفا بامحاسبه ضريبپايايي روايي محتوي و 

 .استفاده شد

نشاندهنده اين است که ها بررسي. بود 16/4±16/1، ميانگين رضايتمندي مادران. بود 5/27±1/6ميانگين سني مادران  :هايافته

بين ميزان رضايت باهيچيک از متغيرهاي دموگرافيک . است که حاکي از ميزان رضايت باالست 13/3صدک سوم ميزان رضايت، 

 .ارتباط معني داري يافت نشد ،(=111/1P)بجزتعداد زايمان 

نتايج مطالعه حاضر با مطالعات هاروي و احمدي . حاکي از رضايت مادران از کيفيت مراقبتهاي مامايي استنتايج  :گيرينتيجه

گامي در جهت بهبود با استفاده از نتايج مطالعه حاضر، مي توان . تا حدودي همخواني داشته و با مطالعه تقي زاده تفاوت دارد

 .برداشتکيفيت مراقبتها و  روابط ماما و بيمار 

 مادران، سبزواررضايتمندي، کيفيت، مراقبتهاي مامايي،  :کليدي کلمات
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Necessity of Mental Counseling prior to Invitro-Fertilization Treatment: Assessment of 

anxiety among infertile women undergoing first IVF-ICSI treatment cycle 

Hajihasan F1*, Neisani Samani  L2, Ashrafi M3, Javam M4, Seyedfatemi N5, Hoseyni AM5 

1- Department of Endocrinology and Female Infertility at Reproductive Biomedicine 

Research Center, Royan Institute for ReproductiveBiomedicine, ACECR, Tehran, Iran. 

E.mail:hajihasan.f@gmail.com 

2- Faculty member of  nursing & midwifery school, Tehran university of medical science, 

Tehran, Iran 

3- Department of Reproductive Imaging at Reproductive Biomedicine Research Center, 

Royan Institute for Reproductive Biomedicine, ACECR, Tehran, Iran. 

4- Faculty member of  nursing & midwifery school, Tehran university of medical science, 

Tehran, Iran 

5- Faculty member of  management & medical information school, Tehran university of 

medical science, Tehran, Iran 

 

Background: Infertility is one of the worst stressful experiences of marital life. As a Bio-

psycho-social crisis, it may affect infertile couple’s mental health. The most common mental 

complain is anxiety. The aim of this study was to determine anxiety levels among infertile 

women undergoing first IVF-ICSI treatment cycle. 

Methods: Fifty infertile women undergoing their first IVF-ICSI cycle in Royan Infertility 

treatment center were recruited in this descriptive study. At the initial day IVF-cycle, samples 

were selected randomly based on available sampling. Data was collected by “demographic” 

and “Spielberger State Anxiety Inventory” questionnaires and was analyzed via SPSS18 

software by descriptive tests. 

Results: Women aged 11/4 ±12/31  years. Average duration of marriage and infertility were 

11/3 ±42/1 and 11/3 ±33/2 . Education degree was diploma in most of them ( 4/32% ) and 

85/4% of samples were housekeeper. Average anxiety score in first day of ovulation 

stimulation was 42/5±10/1 which means moderate anxiety according to Spielberger Scale. 

Conclusion: Our study demonstrated that infertile women undergoing first IVF-ICSI cycle 

suffer from anxiety independent to treatment and need to be helped to reduce it. Thus, mental 

counseling prior to IVF treatment cycle is required for this group. 

Key words: anxiety, mental counseling, infertile woman, IVF 
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Maternal alcohol consumption & spontaneous abortion 

Abbasi fard Safoora1*, Chamkoori Mahboobeh2  

1- Disease Control Expert, Bushehr university of medical sciences, Dashti health center, 

abasi_bushehr@yahoo.com 

2- Midwifery student, Azad university, Kazeroon branch 

 

Background: Alcohol is the world’s third largest risk factor for disease burden , The harmful 

use of alcohol results in 2.5 million deaths each year. Alcohol consumption during pregnancy 

is one potential risk factor for spontaneous abortion (SAb). The aim of this study was to affects 

of alcohol consumption on pregnancy. 

 Methods: This study is the state of article and  the sampling is comparative scientific. 

Results: It
,
s found an increased risk of spontaneous abortion in the first trimester (7-

11completed weeks of gestation)for women consuming>or=5drinks/week,also We  found  no 

association between alcohol intake and spontaneous abortion during  the second trimester.In 

some articles the higher rates of spontaneous abortion among alcoholics  may also be due to 

their higher pregnancy rates. Studies in animals indicate that blood alcohol levels>200mg/dl 

can directly precipitate spontaneous abortion. The association between lower levels of maternal 

alcohol consumption and spontaneous abortion is much less clear. Nearly5%reported alcohol 

as a reason for abortion.Most women(84%)who reported alcohol as a reason binge drank or 

had an alcohol-problem symptom in the month before discovering their pregnancy. But in 

some of articles reviwed pre-pregnancy intake of alcohol was not a predictor for spontaneous 

abortion. 

Conclusions: Among the articles reviewed,several results concerning the bad effects of alcohol 

consumption before pregnancy and during pregnancy, spontaneous abortion have been 

identified. Recommended that not drinking alcohol education, is necessary for pregnant women 

& their pre pregnancy period. 

Keywords: maternal, alcohol, spontaneous abortion 
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 نقش تغذيه در تعيين جنسيت جنين

 2، بي بي مرضيه هاشمي اصل*1فاطمه رجب ديزاوندي

 ،علوم پزشکي مشهدکارشناسي ارشد آموزش پرستاري، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه  -1

  Rajabf2@mums.ac.ir،ايران

 ايران ،کارشناسي ارشد آموزش مامايي، مرکز بهداشت ثامن، دانشگاه علوم پزشکي مشهد -2

 

چه بسا خانواده هايي که به علت نداشتن . انتخاب جنسيت فرزند به دلخواه، از دير باز يکي از آرزوهاي بشر بوده است :مقدمه

يکي از دو جنس دچار مشکالت فراوان شده اند و يا خانواده هايي که سالها به اميد داشتن يکي از دو جنس تعداد زيادي بارداري 

 .داشته اند ولي نتيجه مطلوب بدست نيامده است و  تنها سالمت مادر به خطر افتاده است را يکي پس از ديگري و با فاصله کم

و با استفاده از واژه هاي کليدي تغذيه،  2114تا  2111به منظور مرور بر متون مطالعات انجام شده در سال هاي  :روش کار

 .ر گرفتبارداري و تعيين جنسيت از طريق پايگاه هاي اطالعاتي مورد بررسي قرا

نتايج نشان داد تغيير در تعادل مواد معدني، نسبت يون ها در تخمدان و تخمک را بر هم زده، سبب تغيير پتانسيل  :يافته ها

آنها مي گرد، اين امر سبب تغييرات کروموزومي اجزاء تشکيل دهنده غشاء و ساختمان مکان هاي گيرنده اسپرم در غشاء شفاف 

مواد غذايي سرشار از با يا کم کالري  رژيم غذايي پر کالري . کان پذير مي سازدتخمک گرديده، نفوذ نوع معيني از اسپرم را ام

بطوريکه رژيم هاي غذايي پر کالري، ميزان يون  .بر روي جنسيت جنين موثر هستند ، کلسيم، منيزيومپتاسيم، سديم يون هاي

 . يون کلسيم و منيزيوم افزايش مي دهدسديم و پتاسيم، نسبت جنين پسر را در مقايسه با رژيم هاي کم کالري، و ميزان 

قابل توجه است که اين رژيم غذايي نبايد بصورت خودسرانه . رژيم غذايي مادر در تعيين جنسيت جنين نقش دارد :نتيجه گيري

بلکه، تحت نظر متخصص تغذيه و پزشک متخصص زنان اجرا گردد زيرا در مواردي براي بعضي افراد با توجه به مشکالت زمينه 

 . اي تغيير در غلظت يون هاي بدن ممنوعيت و مشکالتي را دربر دارد و حتما بايستي با نظر پزشک معالج فرد باشد

 تغذيه، بارداري و جنسيت جنين :کليدي کلمات
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 بررسی ارتباط شاخص توده بدنی قبل از بارداري  با زايمان زودرس و وزن هنگام تولد نوزاد

 2آمنه رستمي، *1حسينيسيده راضيه 

کارشناس مسئول سالمت خانواده شبکه بهداشت شهرستان دير، دانشگاه علوم پزشکي  -1

  rhosseini19@gmail.com،بوشهر

 کارشناس سالمت خانواده شبکه بهداشت شهرستان دير، دانشگاه علوم پزشکي بوشهر  -2

 

 ارائه با و پردازد مي شدن باردار براي موجود خطرات ارزيابي به که است مراقبتي خدمات مجموعه بارداري از قبل مراقبت: قدمهم

هدف از انجام اين . ميکند تالش زنان سالمت بهبود زمينه در دارويي ت مداخال و درماني تشخيصي، اقدامات و انجام ها آموزش

 .نوزاد مي باشدپژوهش بررسي ارتباط شاخص توده بدني قبل از بارداري با زايمان زودرس و وزن هنگام تولد 

 ...و SID, PubMed معتبرسايتهاي علميتحقيق مورد نظر از نوع پژوهش مروري و با جمع آوري مطلب از مقاالت : روش کار

 .انجام گرفته است

 مورتاليته و نوزاد، موربيديته تولد هنگام وزن با مادر بدني اوليه توده شاخص بين که، دهد مي نشان نتايج بررسيها :يافته ها

براساس پژوهشهاي انجام شده در کشورمان وزن کم هنگام تولد و زايمان زودرس در .وجود داشت داري معني ارتباط نوزادان

 جديدترين همچنين براساس مطالعات انجام گرفته شده در کشورهاي ديگر براساس.بارداريها گزارش شده است%  11بيشتر از 

 BMIبا  زنان در زودرس زايمان خطر افزايش. يابند مي خاتمه زودرس زايمان تصور به بارداريها کل درصد 1/11 حدود آمار،

 (.16.2درصد در برابر  2.2) ميباشد نرمال BMIبا  زنان با در مقايسه نرمال از باالتر

 پرخطر زايمان و بارداري در که است ناخوشايندي از پيامدهاي نوزادي و مادري عوارض با توجه به يافته ها، بروز: نتيجه گيري

 در هاي ورزشي فعاليت انجام تشويق روزانه، کالري ميزان تعديل و تغذيه مشاوره آموزشي،انجام برنامه هاي ارائة لذا دهد؛ مي رخ

 . هستند باروري سنين در که زناني

  قبل از بارداري، دوران بارداري، شاخص توده بدني :کلمات کليدي
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Reasons and Emotional health complications related to induced abortion of kurdish women in Sanandaj, Iran. A 

Qualitative study 

 2روزان لهوني، *1فريبا ابتکار

      ebtekarf@gmail.com          دانشگاه علوم پزشکي کردستان -1

 سنندج بهداشتمرکز  خانوادهمسئول واحد سالمت  -2

 
Introduction: induced abortion has been described as a significant event in woman’s life that is associated with 

great emotional effects for them. The purpose of this study was to explore the reasons why women go for induced 

abortion and the emotional health complications related to induced abortion among Kurdish women who had 

undergone induced abortion. 

Method: A qualitative study was conducted. Twenty women were recruited through purposive sampling method 

from the maternity and family planning units in health-care centers. The participants were interviewed in-depth for 

their abortion stories either at the health center or in their homes in Sanadaj, Iran. All interviews were audio 

recorded, with consent, and transcribed verbatim before carrying out content analysis. 

Results: Three themes emerged from the data analysis regarding the women’s reasons to have an induced 

abortion: deciding to abort due to unintended abortion, deciding to abort due to self-pity, and deciding to abort 

due to family and social pressure. The findings also showed that a variety of negative emotions were experienced 

by women in the abortion journey. 

Conclusion: Findings from this study suggest that women must receive pre-abortion and post abortion counseling 

to prevent induced abortion and its complications. 

Key Words: Emotion, Qualitative study, Induced Abortion, Reasons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ، دااگشنه علوم زپشکي مشهد7121آبان ماه  91-92، باروري همايش کشوري آموزش و مشاوره رد سالمت  



 

1594-ECRH 

 ماساژ درماني و افسردگي دوران بارداري

 *زيبا تقي زاده

 zibataghizadeh@yahoo.com   دانشگاه علوم پزشکي تهران. دانشکده پرستاري و مامايي

افسردگي يکي از شايعترين اختالالت رواني در بارداري است که با توجه به عوارض جانبي داروهاي ضد افسردگي و  :مقدمه

محدوديت هاي دوران بارداري و نيز تمايل بيشتر مادران باردار براي استفاده از روش هاي غير دارويي، اين تحقيق با هدف 

خفيف دوران بارداري در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر بررسي تاثير ماساژ درماني بر اختالل افسردگي 

 .انجام گرفت 1322ايالم در سال 

زن باردار مبتال به افسردگي خفيف واجد شرايط ورود به  51. اين مطالعه يک کارآزمايي کنترل شده ي تصادفي بود :روش کار

به گروه مداخله به روش . به صورت تصادفي در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتندمطالعه، بعد از اعالم رضايت آگاهانه خود، 

دقيقه ماساژ داده شد؛ براي گروه کنترل اقدام  21و هر جلسه به مدت ( جلسه در هفته 2)هفته  3استروکينگ سطحي به مدت 

مودني ها با استفاده از پرسشنامه افسردگي بک هفته پس از مداخله نمرات افسردگي آز 4قبل، بالفاصله و . خاصي انجام نگرديد

 .ارزيابي قرار گرفتند

ميانگين نمرات افسردگي دو گروه مداخله و کنترل قبل از شروع مداخله اختالف آماري معناداري نداشت در حالي که  :يافته ها

هفته پس از مداخله  4و ( p<1.111)ه نوبته بين ميانگين نمرات افسردگي بالفاصله پس از مداخل 2پس از مداخله و در پيگيري 

(1.12=p )دو گروه تفاوت آماري معناداري مشاهده شد. 

 .نتايج نشان داد که ماساژ درماني نقش به سزايي در بهبود عاليم افسردگي در زنان باردار ايفا مي کند :نتيجه گيري

 افسردگي، بارداري، ماساژ، استروکينگ :واژه هاي کليدي
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1595-ECRH 

 جنينو مادر  بارداري درسالمت قبل و حيننقش معاينات کنترلی و درمانی دندان پزشکی 

 *1مريم طالب

 ، يو جراحي عدالتيانسياي ،بيمارستان امام رضا ،دانشگاه علوم پزشکي مشهد، ليسانس پرستاري -1

talebm1@mums.ac.ir 

 

وجود هر گونه مشکالت دندان ها و لثه قبل از بارداري و عدم توجه و درمان ان قبل از بارداري و در اولين فرصت ممکن  :مقدمه

و از ان جا که  بافت  جنيني دندان بين ماه سوم تا ششم بارداري . باعث بروز عوارضي در سالمت مادر و حتي جنين مي شود

هاي الزم سالمت بهداشت دهان و دندان مادران باردار پيش درامد مشاوره و   شکل مي گيرد و شروع مي شود داشتن اگاهي

هدف از نگارش اين مقاله مروري بررسي  نقش معينات .کنترل و معاينات دندانپزشکي بخصوص قبل و حين بارداري مي باشد

دران و مسولين به برنامه ي بهداشتي ادواري دندان پزشکي و غربالگري پوسيدگي دندان ها  و بيماري هاي لثه و توجه بيشتر ما

 دهان و دندان  جهت کاهش ريسک عوارض همچون مي باشد

، و ساير منابع پزشکي و  PubMed،Googel Scholar اطالعات موجود با جستجو در پايگاه هاي اطالعاتي نظير  :روش کار

 دندان پزشکي تهيه شده است

که ظهور مشکالت دندان و لثه در مادران باردار بسيار شايع است عوارضي مانند  يافته ها و برسي مطالعات  نشان داد :يافته ها

برابر افزايش دهد و در عين حال ريسک نوزاد پره ترم  را باال مي   5التهاب شديد لثه حتي مي تواند ريسک زايمان زودرس را تا 

افزايش رشد بافت لثه با  نماي .حاملگي وجود داردرود و حتي پژوهش ها نشان داده ارتباطي بين بيماري هاي لثه و مسموميت 

 ..توت شکل در طول سه ماهه دوم بارداري مي تواند منجر به عارضه تومور حاملگي  دندان  مادر شود

با توجه به شيوع باالي بيماري هاي پوسيدگي دندان و التهابي لثه در مادران باردار و عوارض ان در بارداري مادر و  :نتيجه گيري

نين  بايد سياست بهداشتي درماني از طريق صدا و سيما و رسانه ملي و مراکز بهداشتي درماني بخصوص در مناطق با فرهنگ ج

اجتماعي و اقتصادي پايين اموزش و مشاوره رايگان يا ارجاع به مراکز دندان پزشکي با هزينه هاي درماني اندک را جزو سياست 

 .دران باردار  قرار دهدها و برنامه هاي بهداشتي بهداشت ما

 بهداشت دهان و دندان بارداري، حاملگي و معاينات دندان پزشکي :کليدي کلمات
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1596-ECRH 

 زنان متأهل زناشويی سازگاري بر دينی هاي برآموزه مبتنی و آموزشهاي جنسی جنسی هاي آموزش تاثير بررسی

 فاطمه نامني-ناهيد گلمکاني-*صديقه يوسف زاده

  yousefzadehs@mums.ac.ir  دانشکده پرستاري مامايي/مامايي مدير گروه

 دانشکده پرستاري مامايي/استاديار

 بيمارستان/ماما

قدرت  سازگاري زناشويي زيربنايي ترين پايه و قوام زندگي مشترک و. ثبات زندگي در گرو سازگاري زناشويي مي باشد :مقدمه

ميزان سازگاري زناشوئي در دو گروه آموزشهاي جنسي و آموزشهاي مطالعه حاضر باهدف بررسي  .بخش نظام خانوادگي است

 .است انجام شده جنسي توأم با آموزه هاي ديني

خانم از مراجعه کنندگان به مرکز بهداشتي ؛با توجه به معيار هاي ورود و خروج  64مطالعه، نيمه تجربي تعداد  ايندر  :روش کار

اطالعات توسط مشخصات دموگرافيک و پرسشنامه سازگاري . هفته، شرکت کردند 6کالسهاي آموزشي به مدت انتخاب و در 

و به کمک آزمون تي زوج و ضريب همبستگي مورد تجزيه  SPSS 11/5 داده ها توسط نرم افزار. جمع آوري شد زناشويي اسپانير

 .و تحليل قرار گرفت

و مقايسه  (P = 0.002) در گروه مطالعهدر نمره کل سازگاري زناشويي بعد از آموزش  تفاوت قبل و نتايج نشان داد :يافته ها

(P<0.001  )آموزش . دو گروه داشتند دو آموزش تاثير يکساني بر هر امااز نظر نمره کل سازگاري زناشويي . معني دار بود

فق در زندگي مشترک و تجلي ابراز عواطف و جنسي توام با آموزه هاي ديني باعث افزايش معني دار درخرده مقياس هاي توا

 . احساسات گرديده است

با توجه به فرهنگ مذهبي مردم کشور ما مي توان با تلفيق آموزش جنسي با آموزه هاي ديني مرتبط با آن،  :نتيجه گيري

 .سازگاري زناشوئي کل و تعدادي از زير گروه هاي آن را ارتقاء داد

  آموزه هاي مذهبي آموزش جنسي، سازگاري زناشويي، :کلمات کليدي
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1598-ECRH 

 مرور سيستماتيک: بررسی ارتباط بين سزارين با خطر ابتال به بيماري سلياک در کودکان

 2سميرا ابراهيم زاده ذگمي، 1دکتر سپيده باقري

 دانشگاه علوم پزشکي مشهد  ،پژوهشي و درماني دکتر شيخ -مرکز آموزشي ،متخصص اطفال، استاديار -1

 دانشکده پرستاري و مامايي، کميته تحقيقات دانشجويي و عضو  عضو هيات علمي، دانشجوي دکتراي بهداشت باروري -2

 دانشگاه علوم پزشکي مشهد

 

. بوده استهاي واقع در سنين باروري در سراسر جهان سزارين در کمتر از دو دهه اخير، شايعترين عمل جراحي در خانم: مقدمه

از طرفي در طي همين زمان، ميزان تشخيص بيماري سلياک در اغلب کشورهاي غربي و در کشور ايران سير صعودي قابل 

 .لذا مطالعه حاضر با هدف بررسي ارتباط بين سزارين با خطر ابتال به بيماري سلياک انجام شد. توجهي داشته است

، Ovid ،SID ،Magiranو   Medlineها از طريق جستجو در آوري دادهجمعدر اين مطالعه مروري سيستماتيک، : روش کار

Iranmedex  محدود به زبان انگليسي و فارسي با استفاده از کلمات کليديCeliac disease and (Cesarean section or 

CS) انجام گرفت . 

بي با ابتالي نوزاد به بيماري سلياک در آينده وجود مطالعات نشان دادند که ارتباط مثبتي بين زايمان سزارين انتخا: هايافته

همچنين . درحاليکه در بين سزارين اورژانس يا هر نوع زايمان ديگري با ابتال به بيماري سلياک ارتباطي مشاهده نشد ،دارد

 .هاي التهابي روده وجود نداشتداري بين سزارين و ابتال به ساير بيماريارتباط معني

ها، مشاوره با مادران باردار با هدف پيشگيري از توجه به تاثير نوع زايمان بر شيوع بيماري سلياک در بچهبا : گيرينتيجه

 . شودهاي انتخابي توصيه ميسزارين

 سزارين، بيماري سلياک، کودکان: کلمات کليدي
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1599-ECRH 

 ابعاد گوناگون مقوله جمعيت و باروري در بيانات مقام معظم رهبري

 3حکيمه سابقي، 2سيدرضا مظلوم، *1شرفخانيمحمد 

دانشگاه علوم  دانشکده پرستاري و مامايي، کميته تحقيقات دانشجويي دانشجوي کارشناسي ارشد آموزش پرستاري،  -1

 sharafkhanim921@mums.ac.ir، مشهد ايران،پزشکي مشهد

دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد  عضو هيات علمي، مرکز مراقبت مبتني بر شواهد، گروه پرستاري داخلي جراحي -2

 ايران

 عضو هيات علمي، گروه پرستاري دانشگاه علوم پزشکي بيرجند، بيرجند ايران -3

لذا مقام معظم رهبري بارها بر لزوم تغيير . عامل جمعيت نقش بسيار مهمي در پيشرفت کشور و مقوله اقتدار ملي دارد :مقدمه

مطالعه به بررسي ابعاد گوناگون مقوله جمعيت و باروري  در اين. اند جديد تاکيد داشتههاي  هاي جمعيتي و اتخاذ برنامهسياست

 .رهبري پرداخته ايم معظم در بيانات مقام

رهبري، مجالت تخصصي نور، پايگاه استنادي علوم  معظم هاي اطالعاتي دفتر مقاميک جستجوي الکترونيک در پايگاه :روش کار

با توجه به . هاي جمعيت، باروري و فرزندپروري انجام گرفتبا کليد واژه( Sid)طالعات علميو پايگاه ا( ISC)جهان اسالم

پس از . جلد کتاب که مرتبط با موضوع بودند، انتخاب گرديد 3مقاله و 17مورد از بيانات ايشان، 31جستجوي انجام گرفته تعداد 

 .قاله و يک جلد کتاب مورد استفاده قرار گرفتندم 5مورد از بيانات،  23بررسي عناوين و خالصه مرورها، تعداد 

اهميت افزايش نرخ باروري و . توان بيانات مقام معظم رهبري در مقوله جمعيت و باروري را به چهار بخش تقسيم کرد مي :هايافته

ابالغي جمعيتي، محورهاي هاي هاي کشور با سياستريزيجمعيت، نقش نخبگان در حل مسائل جمعيتي و باروري، متناسب سازي برنامه

 جمعيت مسئله" :پردازيم درتوضيح اين چهار بخش به مروري بر برخي از بيانات ايشان مي. مورد تاکيد مربوط به مسئله جمعيت و باروري

 بگذرد، سال چند اگر. نيست عالج قابل ديگر که رسيد خواهيم جايي يک. کندمي پيدا کاهش دارد کشور جوان بگيريد، جمعيت جدي را

 دچار ما جامعه مي شود موجب که است چيزهايي چه ببينيد بسنجيد، را قضيه جوانب". "نيست عالج قابل ديگر شدند، پير هانسل وقتي

 را انديشه صاحبان و بيماري زا، متخصصين عوامل اين عالج براي. چيست عواملش ديد و کرد بايستي نگاه را اينها. بشود کم فرزندي به ميل

زمينه سياست هاي ابالغي در مقوله   هاي ذيربط در هماهنگي و تقسيم کار بين ارکان نظام و دستگاه ضرورت" ."کنند فکر بخواهيد

 ."شود اعالمبه اينجانب ها  اقدامات الزم با دقّت، سرعت و قوّت صورت گيرد و نتايج رصد مستمر اجراي سياستبايستي  که مي، جمعيت

افزايش ، ترويج تشکيل خانواده، افزايش نرخ باروري": اند ازيد مرتبط با جمعيت و باروري در بيانات ايشان عبارتپانزده محور مورد تاک

، فرزندپروري، اصالت کانون خانواده، تحکيم بنيان خانواده، تربيت نسل صالح و کارآمد، هاي جوان حمايت از زوج، کاهش سن ازدواج، فرزند

، هاي بومي توسعه انساني تدوين شاخص، بخش ملي هاي هويت مؤلفه، حفظ و جذب جمعيّت در روستاها ،ايجاد اشتغال مؤثر و مولّد

 ".تکريم سالمندان، ايراني -سازي سبک زندگي اسالمي نهادينه

با توجه به اهميت مقوله جمعيت و افزايش نرخ باروري لزوم تبيين ابعاد علمي آن براي اقشار مختلف جامعه و نيز  :گيرينتيجه

هاي مختلف کشور، بايستي عناصر و سازمانباشد و ميرساني و فرهنگ سازي درباره اين مفهوم بسيار مورد تاکيد مي اطالع

اي بودن اين موضوع ضروري است ابعاد از طرفي با توجه به بين رشته. آورندهاي کلي جمعيت را فراهم کارهاي سياست و ساز

هاي مختلف بررسي گردد که در حوزه علوم پزشکي اهميت نقش آموزش و مشاوره در باروري در مختلف مرتبط با آن در رشته

 .اين موضوع، جايگاه بااليي دارد

 جمعيت، باروري، فرزندپروري :کلمات کليدي
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1600-ECRH 

 باروري از ديدگاه قرآن و طب مکمل

 *1مهسا کمالي

 ، واحد جهرم، ايرانميگروه زيست شناسي، دانشگاه آزاد اسال -1

 

 اساسا.است  شده شناخته زوجين زندگي در مسائل مهم از يکي عنوان به آن به بوط مر مشکالت و باروري و ناباروري :مقدمه

 خوبي به نکته اين اديان کتب آسماني و مکتوب آثار مطالعه با .اند داشته باروري ي پديده به نسبت مساعد رويکردي اديان

 که آنجا تا .اند شده تشويق و ترغيب نفوس کثرت و ولد، باروري و زاد افزايش به پيروان کتابها، اين همگي در که مي شود روشن

 به قرآن توجه دارد وتامل درنگ جاي اينجا در آنچه اما .است شده ياد الهي نعمات و عنوان مواهب به آن از موارد برخي در حتي

 .دهيم قرار مداقه مورد را قرآن نگاه اين منظر، از بيشتر تا است الزم بنابراين .است  ديني منظر از  جمعيت کيفيت

 مکمل طب قرآن، باروري، :کليدي کلمات
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1603-ECRH 

 ، يک مطالعه کيفیزايمانتجارب مادران کرد نخست زا از ساعات اول پس از 

 3، عفت حامد سردار2، فروزان لهوني*1فريبا ابتکار

 ebtekarf@gmail.com، گروه مامايي، دانشکده  پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي کردستان استاديار -1

 کردستانمسئول سالمت خانواده مرکز بهداشت شهرستان سنندج، دانشگاه علوم پزشکي  کارشناس ارشد مامايي، -2

 روانشناسي تربيتي، مشاور کلينيک مشاوره آموزش و پرورش استثنائي استان خراسان رضوي  دکتري -3

 

اما اين  دوره  زماني  مي تواند  تحت . مادر شدن لذت زيادي را در دوره پس از زايمان براي اکثر زنان به همراه دارد :مقدمه

اين مطالعه به منظور کشف تجارب  .خصوصا نخست زايان بحران ايجاد نمايد تاثير عوامل استرس زا قرار گرفته و براي مادران

 . مادران نخست زا از ساعات  اول پس از زايمان انجام شد

مشارکت کنندگان در . اين مطالعه بصورت يک تحقيق کيفي در مراکز بهداشتي درماني شهرستان سنندج  انجام شد: کارروش 

جهت . در مرکز پزشکي، آموزشي، درماني بعثت سنندج  زايمان کرده بودند  زا بودندکهمادر کرد نخست  27 پژوهش شامل

نيمه ساختار فردي  روش اصلي جمع آوري داده ها مصاحبه  .انتخاب نمونه ها، از نمونه گيري مبتني بر هدف استفاده گرديد

 يکز بهداشتادر مردر دوره پس از زايمان  درانمادقيقه بود که با کسب اجازه قبلي از  61ميانگين مدت مصاحبه . يافته بود

و سپس مورد تجزيه و تحليل محتوايي قرار  جمع آوري اطالعات تا اشباع داده ها ادامه داشت. شهرستان سنندج صورت گرفت

 . گرفتند

طرف مراقبين از مادر شدن، خستگي و درد، حمايت ناکافي از  لذت درون مايه 4يافته هاي مطالعه دربرگيرنده  :يافته ها

 .بهداشتي و نا اميدي در شيردهي بودند

آموزش و . با توجه به يافته هاي پژوهش مادران تجارب منفي را در ساعات اول پس از زايمان تجربه کردند :نتيجه گيري 

 .حمايت کافي  مادران توسط ماماها  در اين دوره ضروري است

 عه کيفي، تجاربنخست زا، دوره پس از زايمان، مطال :کلمات کليدي
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1604-ECRH  

 بررسی آگاهی دانشجويان دانشگاه ازاد تبريز در مورد بيماريهاي منتقله از راههاي جنسی

 *1زهرا قلي زاده

 zahra.golizadeh20@gmail.com واحدتبزيز دانشگاه علوم پزشکي ازاد -1

 

 STDشايع ترين بيماري عفوني در دنياست است که ساالنه بسياري از زنان و مردان مخصوصادر سنين فعال جنسي  :مقدمه

باتوجه به گستردگي و عوارض ناشي از اين بيماريها و راههاي متعدد انتقال اين بيماريها اولين راه .امروزه به ان مبتال ميشوند

لذا اين مطالعه بمنظور بررسي آگاهي دانشجويان دانشگاه ازاد تبريز در .باشدپيشگيري از بيماريهاي جنسي داشتن اگاهي مي

 . انجام شده استSTDخصوص 

نفرازدانشجويان 111مطالعه مقطعي بر اساس نمونه گيري آسان و با استفاده از پرسشنامه استانداردشده برروي  :روش کار

پرسشنامه دوقسمتي عبارت بود از مشخصات دموگرافيک،سواالت مربوط به آگاهي در خصوص  .دانشگاه آزاد تبريز انجام شد

براي تعيين سطح آگاهي ازسيستم نمره بندي .شناخت بيماريهاي جنسي،راههاي انتقال بيماري و روشهاي پيشگيري از آنها

 . باط متغيرها استفاده گرديداز آزمونهاي آماري کاي دو و آناليز واريانس براي بررسي ارت.ليکرت استفاده شد

بيشترين آگاهي در خصوص بيماري جنسي مربوط به بيماري .درصد زن بودند6/36درصد زن و 4/63در اين مطالعه  :يافته ها

در بين دانشجويان جنس  .بوداست(4/21) ديايو کالم (درصد41) زگيل تناسلي و کمترين آنها تبخال،.بوده است (درصد21)ايدز

بيشترين پاسخهاي نادرست مربوط به راههاي انتقال و عوارض .وعفونت لگني را اعالم نمودند STDارتباطي بين  درصد 76مونث 

سطح آگاهي ارتباط معني داري را بين  .نداشتندSTDدرصد افرد به پيشگيري کاندوم از 7/61همچنين .انها بوده است

اين مسئله  .باشدمتاسفانه آگاهي دانشجويان ضعيف مي .امعهعلي رغم اهميت بيماريهاي جنسي در ج:سن،وضعيت تاهل استنتاج

 .باشدنياز به ارائه خدمات براي افزايش اگاهي دانشجويان مي

 بيماري هاي آميزشي،رفتارجنسي،پيشگيري و کنترل :کلمات کليدي
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1605-ECRH  

 پاپ اسميربررسي نگرش زنان تحت پوشش مراکز بهداشتي تبريز نسبت به انجام تست غربالگري 

 zahra gholizadeh-شيرين الهويرديزاده-*عاطفه واليتي

 sima.velayati@yahoo.com    دانشگاه ازاد اسالمي

 دانشگاه آزاد اسالمي تبريز

 دانشگاه علوم پزشکي ازادواحدتبزيز

 : چکيده

پاپ اسمير درمراحل اوليه قابل سرطان دهانه رحم يکي از شايع ترين سرطانها در زنان است که با انجام بموقع تست  :مقدمه

باتوجه به کم بودن استقبال از اين تست در سطح جامعه اين مطالعه باهدف بررسي نگرش زنان تحت پوشش  باشد،شناسايي مي

 . انجام شد مراکز بهداشتي درماني نسبت به غربالگري پاپ اسمير

درماني شهر تبريز انجام -حت پوشش مراکز بهداشتينفراز زنان ت 111تحليلي در-اين مطالعه به روش توصيفي :کارروش 

ابزارگرداوري اطالعات پرسشنامه اي شامل اطالعات دموگرافيک ونگرش مراجعه کنندگان درخصوص پاپ اسمير بوده .گرفت

 . انجام گرديد spssتجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار  .است

سال 41درصداز زنان که سن باالي  47.ي بين سن زنان و نگرش انان وجود داشت در اين پژوهش تفاوت معني دار :هايافته

درصد زنان مراجعه کننده عمل پاپ اسمير را به اشتباه هم 4/1. داشتند حداقل يکبار تجربه انجام عمل پاپ اسمير را داشتند

ست پاپ اسمير بودند به دليل ترس از سال که کانديد ت41درصد از زنان باالي 2/2از بين .سطح کورتاژ تشخيصي ميدانستند

درصد زن مراجعه کننده که سن  77 از .انجام تست و اضطراب ونگراني نسبت به جواب نهايي از انجام آن خودداري کرده بودند

 زنان که درصد 21 همچنين از .سالگي موافق بودند41درصد با انجام تست غربالگري قبل از 2/1 تنها سال داشتند، 41کمتر از 

غربالگري به مرکز مراجعه  درصد براي بررسي و7سابقه سرطان پستان را در يکي از بستگان درجه يک ويادواعالم نمودند تنها 

 . کرده بودند

 .خجالت و مشکالت مالي بوده است علل اصلي نگرش منفي زنان نسبت به انجام تست پاپ اسمير ترس از درد، :گيريهنتيج

 اسمير سرطان رحم،پاپ:کليدواژگان
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1606-ECRH  

 بررسی سابقه مصرف قرصهاي ضدبارداري در بين زنان مبتال به سرطان پستان

 2سولماز واحدان، 2زاده، زهرا قلي2شيرين الهويرديزاده، *1عاطفه واليتي

 sima.velayati@yahoo.com  تبريز ، واحددانشگاه ازاد اسالمي -1

 تبريز ، واحددانشگاه آزاد اسالمي -2

 

زن يک نفر 11تا1براساس آمارهاي سازمان جهاني بهداشت از هر.سرطان پستان شايع ترين سرطان در ميان زنان است :مقدمه

طبق مطالعات انجام گرفته مصرف .عوامل ژنتيکي و محيطي بسياري در ايجاد اين بيماري تاثير دارند.دچار سرطان پستان ميشود

هدف از انجام اين پژوهش بررسي سابقه مصرف قرصهاي ضدبارداري در .اردقرصهاي ضدبارداري درايجاد اين نوع سرطان نقش د

 . بين زنان مبتال به سرطان پستان ميباشد

زن مبتال به سرطان پستان در مراکز درماني شهر تبريز 171اين مطالعه يک مطالعه توصيفي مقطعي است که در  :روش کار

 . داده ها توسط پرسشنامه جمع آوري و بااز استفاده نرم افزار تجزيه و تحليل شد.نجام شد1322-23درسال

سابقه مصرف قرص را 2/33ص را داشتندو سابقه مصرف قر% 2/66زن مبتال به سرطان پستان171از مجموع  :هايافته

درصد ازاين 11.سال مصرف را داشتند17درصد ازانان سابقه بيش از 6/2سال و7درصد اربيماران سابقه کمتراز  6/22.نداشتند

نفر 11.بيماران قرصهاي ضدبارداري رابا ميزان استروژن باال بعنوان هورمون تراپي در حوالي و دوران يائسگي دريافت کردهبودند

درصد ازانان همچنان قرصهاي 21از بيماران مبتال در زمان انجام پژوهش، شيمي درماني ميشدندو روش پيشگيري از بارداري 

 . ضدبارداري بود

سابقه مصرف قرصهاي ضدبارداري در زنان مبتال به سرطان پستان باال ميباشد و همچنان اين داروها از سوي اين  :نتيجه گيري

 .ارجح در پيشگيري از بارداري معرفي ميشود زنان بعنوان روش

 شيمي درماني قرصهاي ضدبارداري، سرطان پستان، :هاکليد واژه
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1607-ECRH 

 بررسی نگرش مادران شيرده نسبت به نقش گياهان دارويی در افزايش شيرمادر

 2سولماز واحدان، 2زادهزهرا قلي، 2شيرين الهويرديزاده-*1عاطفه واليتي

 sima.velayati@yahoo.com   تبريز ، واحدازاد اسالميدانشگاه  -1

 تبريز ، واحددانشگاه آزاد اسالمي -2

 

عوامل بسياري از جمله گياهان دارويي .شيرمادر در ارتقاي سطح سالمت مادر و کودک از اهميت ويژه اي برخوردار است :مقدمه

سال 1-2مطالعه حاضر با هدف ارزيابي نگرش مادران داراي کودکان شير خوار.در افزايش شيرمادرو تداوم شيردهي موثر ميباشند 

 . ر مادر انجام شددرمورد نقش گياهان دارويي در افزايش شي

مادرشيرده تکميل 211پس از کسب رضايت شخصي مادران پرسشنامه اي توسط .اين پژوهش به روش توصيفي است :کارروش 

گياهان مورد بررسي در اين پژوهش شامل پونه،نعناع ،رازيانه،شويد،جعفري و چاي بوده است اطالعات بدست آماده با .گرديد

 . تجزيه و تحليل شد7/1ضريب اطمينال  با spssاستفاده از نرم افزار

درصد انان تجربه اولين شير دهي  77) شيرده مادر 211 بين از .بوده است17-41سن مادران وارد شده به پژوهش  :يافته ها

سال بود که بترتيب کمترين وبيشترين  21درصد کمتراز 41 /2سال و47از  مادران شيرده باالتر درصد 6/2سن .خود را داشتند

و پونه کمترين (درصد2/12)از نظرمادران اصلي ترين ماده افزاينده شيرمادر چاي .گروه سني را دربين مادران شيرده داشتند

 درصد از مادران به توصيه اطرافيان و2/2همچني.برچاي پررنگ تاکيد داشتند( درصد24)بوده همچنين از بين مادران%(21)ميزان

درصد نقش 2/1پزشک ويا ماما ازقطره شيرافزا گياهي موجود در داروخانه ها استفاده نمودن،دهمچنين از بين اين مادران شيرده 

 . گياهان دارويي را درافزايش شير مادر موثر ميدانند

خ شدن شيربامصرف گياهان اعتقادبر تل.از نظرمادران شيرده چاي بيشترين نقش را در افزايش شير مادر ايفا ميکند :نتيجه گيري

 .دارويي از داليل اصلي مصرف کم گياهان دارويي ميباشد

 شيرمادر،گياهان داويي:کليد واژه

 

  



 ، دااگشنه علوم زپشکي مشهد7121آبان ماه  91-92، همايش کشوري آموزش و مشاوره رد سالمت باروري  



 

 

1611-ECRH 

 بررسی تاثير برنامه آموزشی براساس تئوري انگيزش محافظت در ارتقا رفتارخودآزمايی پستان

 3فهيمه پورحاجي، 2محمد واحديان شاهرودي، *1فاطمه پورحاجي

 pourhajif1@mums.ac.ir مشهدکارشناس ارشد آموزش بهداشت و کارمنند مرکز بهداشت ثامن  -1

ستاديار، مرکز تحقيقات علوم بهداشتي ،گروه بهداشت و مديريت، دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکي مشهد، ا -2

 ايران

 مديريت و برنامه ريزي آموزشي و کارشناس گروه توسعه وآموزش پزشکي دانشکده پزشکي مشهدکارشناسي ارشد  -3

 

يکي از الگوهاي مناسب در آموزش رفتارهاي .يکي از راه هاي تشخيص زودرس سرطان پستان، خودآزمايي پستان است :مقدمه

ر برنامه آموزشي براساس تئوري انگيزش لذا مطالعه حاضربا هدف تعيين تاثي.بهداشتي تئوري انگيزش محافظت مي باشد

 .محافظت در ارتقا رفتارخودآزمايي پستان انجام شد

نحوه انتخاب نمونه ها به  .اين مطالعه يک پژوهش نيمه تجربي بوده که روي داوطلبان سالمت شهر مشهد انجام شد :روش کار

رفته از تئوري انگيزش محافظت و سؤاالتي که رفتار ابزار پژوهش، پرسشنامه اي شامل سؤاالتي برگ. شيوه تصادفي ساده بود

روايي پرسشنامه بصورت محتوايي و پايايي آن با .خودآزمايي پستان را ارزيابي مي کرد به انضمام متغيرهاي دموگرافيک بود

همبستگي  و آزمونهاي آماري7/11نسخه spssداده هابا استفاده از نرم افزار.محاسبه شد17/1محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ

 .پيرسون و آزمون تي زوجي تجزيه و تحليل شد

 ، (P=126/1)يافته ها نشان داد ازبين سازه هاي تئوري انگيزش حفاظت،سازه هاي هزينه پاسخ درک شده :يافته ها

داراي بيشترين توان پيش بيني کنندگي در رفتار (> 111/1P)و انگيزش حفاظت(> 111/1P)خودکارآمدي درک شده 

همچنين آزمون تي زوجي بين ميانگين نمره رفتار خودآزمايي پستان قبل و بعد از .خودآزمايي پستان داوطلبين سالمت داشتند

 .(> 111/1P)آموزش در گروه مداخله تفاوت آماري نشان داد به طوري که نمره عملکرد پس از آموزش افزايش معناداري داشت

برتئوري انگيزش حفاظت را درانجام رفتار خودآزمايي پستان درداوطلبان سالمت شهر  نتايج اين مطالعه اثربخشي: نتيجه گيري

مشهد تأييد مي کند،لذا به نظر مي رسد که ميتوان از اين تئوري به عنوان چارچوبي درطراحي برنامه هاي آموزشي به منظور 

 بهبود سالمت زنان وکاهش مرگ ومير ناشي از سرطان پستان استفاده کرد

 رنامه آموزشي، تئوري انگيزش محافظت، خودآزمايي پستانب :کليدي کلمات

 

  

mailto:مشهد%20pourhajif1@mums.ac.ir


 ، دااگشنه علوم زپشکي مشهد7121آبان ماه  91-92، باروري همايش کشوري آموزش و مشاوره رد سالمت  



 

1613-ECRH 

بررسی فراوانی مراقبت هاي پيش ازبارداري درزنان باردارمراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان گناوه 

 9811در سال 

 *1طيبه ديدار

  tayyebehdidar83@gmail.com ،دانشگاه علوم پزشکي بوشهر -1

 

مراقبت قبل ازبارداري مجموعه خدمات مراقبتي است که به ارزيابي خطرات موجود براي باردارشدن مي پردازد وباارائه  :مقدمه

درمراقبتهاي قبل . آموزشها وانجام اقدامات تشخيصي، درماني ومداخالت دارويي درزمينه بهبود سالمت زنان تالش مي کند

م مراقبتهاي پزشکي ،توانمندسازي فرددرحفظ وتأمين سالمت خودازطريق ارائه آموزشها ازبارداري عالوه بربهبود سالمت وانجا

اين مطالعه باهدف بررسي فراواني پوشش مراقبت هاي پيش ازبارداري درزنان باردارمراجعه کننده به مراکز .ومشاوره است

 .صورت پذيرفت1322بهداشتي درماني شهرستان گناوه در سال 

شهرستان گناوه انجام گرفت  1322مادر باردار سال  1124ه يک مطالعه توصيفي تحليلي است که برروي اين مطالع :روش کار

آناليز  Excelآمارها بصورت فصلي ازدفتر مراقبت ممتد مادران استخراج و از مراکزبهداشتي درماني جمع آوري شدودرنرم افزار.

 . گرديد

ازمادران باردار مراقبت % 1.2بوده که % 14.6ري مادران باردار شهرستان درصد کل پوشش مراقبتهاي پيش ازباردا :يافته ها

ازآنها بصورت ناقص بوده بدين صورت که بخش معاينه پزشک ويا آزمايشات انجام % 6.4پيش ازبارداري بصورت کامل داشته و

 .نشده است

با توجه به اينکه مرگ . مشاوره پيش ازبارداري موجب کاهش مورتاليتي و موربيديتي مادران وکودکان مي شود  :نتيجه گيري

درهزار تولد زنده بوده است و پوشش مراقبت پيش ازبارداري در اين مادران  11.5به ميزان  22نوزادي شهرستان گناوه درسال

ائه مراقبت قبل ازبارداري درمراکز بهداشتي و افزايش حساسيت پرسنل بوده که اين امرمستلزم نظارت جدي تربرنحوه ار% 2

بهداشتي وافزايش ميزان آگاهي مادران درخصوص مراقبت قبل ازبارداري مي باشد تا شاهد کاهش چشمگير مرگ اين گروه 

 .آسيب پذير باشيم

 پيش ازبارداري، مورتاليتي و موربيديتي :کلمات کليدي
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 9819شيوع نوزادان کم وزن درشهرستان گناوه درسال بررسی 

 2کبري دانيال پوري، *1طيبه ديدار

 tayyebehdidar83@gmail.com ،دانشگاه علوم پزشکي بوشهر -1

 واحد سالمت خانواده -شبکه بهداشت ودرمان شهرستان گناوه -دانشگاه علوم پزشکي بوشهر  -2

 

گرم متولد 2711نوزاداني که با وزن کمتراز .يکي ازشاخص هاي بهداشتي است( LBW) ميزان بروز تولد نوزاد کم وزن :مقدمه

مي شوندبيشتر درمعرض ابتال به بيماريهاي مختلف بوده وخطرمرگ ومير آنان بيشتر ازنوزاداني است که باوزن طبيعي متولد 

تولد يکي ازمهمترين عوامل تعيين کننده وزن هنگام .بنابراين وزن هنگام تولد نمايانگروضع آينده بقا ورشد کودک است. شده اند

اين مطالعه باهدف بررسي ميزان شيوع کم وزني درنوزادان متولد شده  احتمال بقاء ورشد ونمو توأم با سالمت کودک است و

 .درشهرستان گناوه صورت پذيرفت

شهرستان 1321ده درسال نوزاد زنده متولد ش 1231يک مطالعه توصيفي تحليلي است که برروي  مطالعه حاضر :روش کار

سپس بانرم افزار  بهداشتي درماني شهري روستايي جمع آوري شده و مراکز گناوه انجام گرفت که اين آماربصورت ماهانه از

(Exell) بررسي شده اند. 

اين  از ه ونفر دختر بود 225 متولدين پسر و از نفر 1113نفر بوده که  1231تعداد21متولدين زنده وزن شده درسال  :يافته ها

 7.3بين دختران  در و درصد4.1بين پسران  در LBWفراواني  گرم داشته اند درصد 2711پسر وزن زير 42دختر و 77نوزادان 

 7.62استان  اين درحالي است که درصد فراواني آن در درصد بوده و 7.32درصد بوده که درمجموع فراواني آن درشهرستان گناوه

 .درصد مي باشد

نوزاد کم وزن خطري جدي براي توسعه سالمت جامعه مي باشد ودوعلت اصلي نوزاد کم وزن ،تولدنوزادنارس  تولد :نتيجه گيري

است وعلت عمده تولدنوزاد کم وزن درشهرستان گناوه نارسي بوده که نارسي نوزاد يکي از ( IUGR)وتأخير رشد داخل رحمي

 .مرگ هاي نوزادي است مشکالت عمده بهداشتي محسوب مي شودواز شايع ترين علل 

 نارسي نوزادان، کم وزني، :کلمات کليدي
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 9811ميزان بارداريهاي پرخطر درمادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان گناوه درسال 

 *1طيبه ديدار

 tayyebehdidar83@gmail.com  ،دانشگاه علوم پزشکي بوشهر -1

 

ساالنه دردنيا تعداد زيادي از زنان به داليل مرتبط با بارداري وزايمان جان خود را ازدست مي دهند وچندين برابر آن نيز  :مقدمه

 . دچار عوارض ناشي ازبارداري مي شوند

رر، در اين مطالعه موارد حاملگيهاي پرخطر شامل ديابت بارداري، فشارخون باال، عفونت ادراري، ،آنمي ،سقط مک :روش کار

سال ، بارداري چهارم به باال  11سال ، سن زير  37سابقه سزارين و زايمان زودرس ،بيماري هاي زمينه اي مادر ، سن باالي 

نفر مادر  3111جامعه مورد مطالعه . وساير عوامل از مراکز بهداشتي درماني شهرستان گناوه به صورت هفتگي گردآوري گرديد

مورد تجزيه  Spssو Excelبهداشتي درماني شهرستان گناوه مي باشد اطالعات حاصل با نرم افزارباردار مراجعه کننده به مراکز 

 . وتحليل قرار گرفته است 

، %(1.7)سال  11، سن زير (  11) %سال  37، سن باالي %( 22.3)از ميان عوامل خطر موجود سابقه سزارين با  :يافته ها

، سابقه %( 7.3)، ديابت بارداري %( 11.1)، عفونت ادراري %( 17)، بيماري هاي زمينه اي مادر (  12) %بارداري چهارم به باال 

موارد را به خود اختصاص %( 3.7)و ساير عوامل هم %( 3.7)سابقه زايمان زودرس ، %( 4.3)، فشارخون باال %( 3.1)سقط مکرر 

 .مي دهند

شيوع باالي سزارين اولين خطر براي سالمت مادران ميباشد و بيماري زمينه اي مادر دومين وبارداري چهارم به  :نتيجه گيري

يش آگاهي اجتماعي به دنبال تغيير نگرش مردم در جهت مسئولين بايستي با افزا. باال سومين عامل خطر در بارداريها ميباشد

 .کاهش سزارين و افزايش آگاهي و حساسيت پرسنل بهداشتي نسبت به انجام مراقبتهاي بهداشتي دوران بارداري تالش نمايند

 حاملگي پرخطر، سزارين :کلمات کليدي
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ارتقاي رفتار خودآزمايی پستان در داوطلبان سالمت شهر بررسی تاثير برنامه آموزشی مبتنی بر قصد رفتاري در 

 مشهد

4جواد هاروني ،3، فهيمه پورحاجي2محمدواحديان شاهرودي ،*1فاطمه پورحاجي  

کارشناسي ارشد آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت و کارشناس بهداشت خانواده مرکز بهداشت ثامن، گروه بهداشت و  -1

 pourhajif1@mums.ac.ir، لوم پزشکي مشهد، ايرانمديريت، دانشکده بهداشت، دانشگاه ع

 بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکي مشهد، گروه بهداشت و مديريت، دانشکده استاديار، مرکز تحقيقات علوم بهداشتي، -2

 ايران 

 کارشناسي ارشد مديريت و برنامه ريزي آموزشي و کارشناس گروه توسعه وآموزش پزشکي دانشکده پزشکي مشهد

 کتراي تخصصي آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت، کميته تحقيقات دانشجويي،دانشگاه شهيد بهشتي ايراندانشجوي د -3

 

سرطان پستان يکي از بيماري هاي مزمن غيرواگير است که ضمن به خطرانداختن سالمت افراد،برجسم،روان و وضعيت  :مقدمه

تاثير برنامه آموزشي مبتني برقصد رفتاري در  حاضربا هدف تعيينمطالعه  لذا.اقتصادي و اجتماعي بيماران تاثيرگذار مي باشد

 .انجام شد ارتقاي رفتار خودآزمايي پستان در داوطلبان سالمت شهر مشهد

درمرحله اول بمنظور تعيين قدرت پيش بيني کنندگي .ين مطالعه به صورت نيمه تجربي طي دو مرحله انجام شدا :روش کار

درمرحله .در اين مرحله به طور تصادفي انتخاب شدندنمونه ها.نفر ازداوطلبان توزيع گرديد411بينقصدرفتاري،پرسشنامه 

آموزشي جهت گروه آزمون  سپس برنامه.نفر بطور تصادفي انتخاب شدند 32دوم،براي تعيين نمونه ي گروه آزمون و کنترل 

 پرسشنامه هشت هفته بعدمجدداً.کنترل،مداخله اي انجام نشدکه درگروه  در حالي جلسه به صورت تئوري وعملي انجام شد4طي

 SPSS از نرم افزار استفاده باداده ها.شد مقايسه پرسشنامه دو از آمده نتايج بدست شدو تکميل هردو گروه افراد دربين مذکو

 .شد تحليل و تجزيهآزمون تي زوجي و کندال  يآمار آزمونهايو

زوجي نشان دادکه نمره آگاهي بعداز آموزش درگروه آزمون افزايش  tنتيجه آزمون  .بود 3/33±6/5 زنانميانگين نمره  :يافته ها

 p=64/1)و اين اختالف در گروه کنترل ديده نشد (t  =2/6و p<111/1) يافته و با امتيازقبل از آموزش اختالف معناداري داشت

از  معناداري و مثبت مداخله از پيشرفت انجام زمان درمدتافراد در گروه آزمون  دادکه نشان کندال همچنين نتايج آزمون(.

 (.P=1/1 ) نشد ديده پيشرفتي درگروه کنترل حالي که در (P=111/1)لحاظ قصدرفتاري برخوردار بودند

مي  تأييد رفتار خودآزمايي پستان درارتقاي برنامه آموزشي مبتني بر قصد رفتاري اثربخشي مطالعه اين نتايج :نتيجه گيري

 آموزشي هاي برنامه در طراحي چارچوبي عنوان بهالگو  ازاين مي توان بهبودسالمت زنان منظور مي رسدبه نظربه کند،لذا

 .کرد استفاده

 داوطلبان سالمت خودآزمايي پستان، قصد رفتاري، :کلمات کليدي
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ژنتيک در پيشگيري از معلوليتهاي ارثی و  بررسی نيازهاي آموزشی زوجين در آستانه ازدواج درباره جايگاه مشاوره

 9819ژنتيکی در شهر قم در سال 

 *1سيامک محبي

 mohebisiamak@yahoo.com   ،عضو هيات علمي استاديار -1

 

فرزندان حاصل از ازدواجهاي فاميلي با شيوع بيشتري نسبت به جمعيت عمومي دچار ناهنجاريهاي مادرزادي و ژنتيکي  :مقدمه

اين مطالعه به بررسي . مي شوند و اکثر اين ناهنجاريهاي با دادن آگاهي و آموزشهاي قبل و حين ازدواج قابل پيشگيري هستند

 .ژنتيک در پيشگيري از معلوليتهاي ارثي و ژنتيکي مي پردازد نيازهاي آموزشي زوجين در خصوص نقش مشاوره

نفر از زوجين درآستانه ازدواج استان قم به صورت در دسترس در  271مطالعه از نوع توصيفي تحليلي مقطعي بوده و  :روش کار

وگرافيک، سئواالت قسمت مشخصات دم 3جهت گردآوري اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر . مطالعه شرکت کردند

در سطح  SPSSداده ها توسط نرم افزار . آگاهي و سئواالت نگرش استفاده شد که روايي و پايايي آن مورد تأييد قرار گرفته بود

 .تجزيه و تحليل گرديد 11/1معني داري کمتر از 

حراف معيار آگاهي افراد مورد بررسي برابر ميانگين و ان. ازدواج فاميلي داشتند% 7/33از زوجين ازدواج غريبه و % 7/66 :يافته ها

در اين مطالعه همبستگي مثبت و . بود 77/74 ± 66/5و ميانگين و انحراف معيار نگرش افراد مورد بررسي برابر  62/71 25/11±

ميلي در اين مطالعه آگاهي افراد با ازدواج فاميلي و غير فا. وجود داشت( r=143/1)معني داري بين ميزان آگاهي و سن 

(122/1=P )بين ميانگين نگرش و اقدام به مشاوره هم ارتباط وجود داشت . اختالف معني داري نداشت(112/1=P .) 

الزم است سيستمهاي بهداشتي به شيوه هاي مختلف . آگاهي و نگرش افراد تحت مطالعه شرايط مطلوبي نداشت :نتيجه گيري

 .براي افزايش آگاهي و نگرش خانواده ها اقدام نمايند از جمله استفاده از مدلهاي مختلف آموزش بهداشت

 مشاوره ژنتيک، معلوليت ارثي و ژنتيکي، نياز آموزشي، زوجين :مات کليديلک
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 آرژنين در پيشگيري از پره اکالمپسی -L تاثير

 1سيما افتخارزاده ،*1سهيال ابراهيم نيا ميالني

 ebrahimns@mums.ac.irدانشگاه علوم پزشکي مشهد      پزشکيدانشکده  -1

 

درصد  11-3اختالالت هيپرتانسيو بارداري در . از مهمترين موضوعات در سالمت دوران بارداري است  "پره اکالمپسي": مقدمه

اغلب زنان جوان و نولي پار را گرفتار ميکند ؛ ريسک فاکتورهاي آن شامل  گرچه پره اکالمپسي.کل بارداري ها اتفاق ميافتد

يک  "آرژنين – "L .ديابت و چندقلويي ميباشد ٬اختالالت اتوايميون ٬هيپرتانسيون اساسي  ٬سابقه قبلي پره اکالمپسي

هدف از اراية اين مقاله ؛ بررسي . استبا توانايي پيشگيري از اختالالت هيپرتانسيو بارداري ٬مدياتور مهم ِ ديالتاسيون عروقي 

آرژنين در پيشگيري پره اکالمپسي ميباشد که از  - Lسيستماتيک ِکارآزمايي هاي تصادفيِ منتشر شده در موردِ ارزيابي نقش 

کارآزمايي  .بدست آمده است ,CENTRAL, PUBMED International Clinical Trials Registryجستجو در 

 ..بررسي شدند ٬وژيکي قابل قبول با توجه به شرايط ورود مطالعه هاي با کيفيت متدول

در زنان باردارِ درريسک پره اکالمپسي ؛ کاهش قابل توجهي  "پالسبو"در مقابل  " آرژنين – L "در اين کار آزمايي ها با تجويز

ر موارد با هيپرتانسيون اسا سي با آرژنين د – Lدر بروز پره اکالمپسي و زايمان قبل از موعد گزارش شد ه و همچنين تجويز 

تحمل شده  ٬آرژنين در حاملگي بدون عارضة جانبي مهم L گرچه تجويز خوراکي.. کاهش بروز پره اکالمپسي همراه بوده است

 .است ؛ با اين وجود انجام کار آزمايي هاي بيشتري در اين مورد ضروريست

 pregnancy; L-arginine; pre-eclampsia; Randomised :کلمات کليدي
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در ( عج)سال به باال مراجعه کننده به درمانگاه پوست بيمارستان قائم 91اپيدميولوژي بيماري هاي شايع در زنان 

 9831تا اسفند  9838فاصله فروردين ماه 

 4پروانه داودي، 3محمد تقي شاکري، *2محمد جواد يزدان پناه، 1فخرالزمان پزشکپور

 دانشگاه علوم پزشکي مشهد  -1

 yazdanpanahmj@mums.ac.ir، دانشگاه علوم پزشکي مشهد -2

 دانشگاه علوم پزشکي مشهد -3

 دانشگاه علوم پزشکي مشهد -4

 

سال به باال مراجعه کننده به  12بيمار زن  2611اين پژوهش بر روي . نيمي از جمعيت جامعه را زنان تشکيل مي دهند :مقدمه

نتايج مطالعه به وسيله . انجام شده است 1312تا پايان اسفند  1313در فاصله فروردين ( عج)بيمارستان قائم درمانگاه پوست 

تا  21درصد مربوط به گروه سني  12.6در بين بيماران مورد مطالعه   .ارائه شد SPSS روشهاي آماري و استفاده از نرم افزار

و شايع ترين محل درگيري ضايعات غير  (درصد14)مطالعه آکنه ولگاريس شايعترين بيماري در کل افراد مورد. سال بود 27

 4پسوريازيس در . درصد بود 1.1شيوع بازال سل کارسينوما در جمعيت مورد مطالعه (. درصد 42.7)تومورال سر و صورت بوده 

درصد و ليکن پالن نيز در  2در درصد، پمفيگوس  11.1درصد، اگزما در  11.4درصد، زگيل در  12درصد بيماران، ليشمانيوز در 

درصد،  3درصد، ويتيلگو در 1.2درصد ،پيتريازيس روزه در  1درصد، هرپس تناسلي در  3امپتيگو در . درصد افراد ديده شد 2

درصد،  3.2درصد، درماتوفيت در  3.7درصد، کهير در  1.7درصد، فوليکوليت در  1.7درصد،کراتوز سبورئيک در  4مالسما در 

 1.7درصد، زونا در  1.4درصد، فرکل در  1.7درصد، درماتيت آتوپيک در  3.7درصد، نووس در  2.4سبورئيک در درماتيت 

درصد، هيپرپيگمانتسيون پست 1.4درصد، گال در  5درصد، تينه آورسيکالر در  1.2در SCCدرصد،  1.114درصد، مالنوم در 

شايع ترين علت مراجعه زنان به  .درصد افراد ديده شد 4.7مو در درصد و ريزش  1درصد، آکنه روزاسه در 1.7انفالماتوآر در 

 .کلينيک تخصصي پوست آکنه ولگاريس مي باشد

 درماتوز، تومور پوستي، بيماريهاي پوستي زنان :کلمات کليدي
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 پوشش مرکزمشکوک تاالسمی تحت  زوجين ناقل و ميزان ابتالي جنين به تاالسمی ماژوردر و PND بررسی نتايج

 11 سال در بهداشت شماره سه شهرستان مشهد

 3اکبري ، عليرضا2، براتعلي عرب نژاد*1يزداندوست زهرا

 yazdandoostz1@mums.ac.ir، دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3مرکز بهداشت شماره  -1

 مشهددانشگاه علوم پزشکي  3مرکز بهداشت شماره  -2

 3دانشگاه علوم پزشکي مشهد  3مرکز بهداشت شماره  -3

 

 از انواع مهم آن و که تاالسمي از مي شوند اختالالت ژنتيکي متولد جهان با ميليون کودک در 4 سال بيش از هر :مقدمه

 ايران حدود در تخمين زده مي شود .منتقل مي گردد نسلي به نسل ديگر به صورت ژنتيکي از شايعترين اختالالت خوني است و

 تاالسمي يک مشکل بزرگ بهداشتي است و هنگام ناشي از مرگ زود بيماريزايي و ناقل ژن بتاتاالسمي باشند، ميليون نفر 3

 لذا .تاالسمي است نوزادان مبتال به نوع شديد کاهش تولد مشاوره زنتيک گامي مهم در شناسايي ناقلين بيماري تاالسمي و

 مشکوک تاالسمي تحت پوشش مرکز زوجين ناقل و در ن ميزان ابتالي جنين به تاالسمي ماژورهدف تعيي با مطالعه حاضر

 .انجام شد 22 سال در بهداشت شماره سه شهرستان مشهد

 22مشکوک ياناقل تاالسمي طي سال پژوهش همه زنان باردار نمونه مورد اين پژوهش مطالعه اي توصيفي بوده و :روش کار

 در آنان براساس بانک اطالعاتي موجود در PND اطالعات مربوط به نتايج و مطالعه شدند سرشماري واردکه به صورت  بودند

 .گرديد آناليز بررسي و 22 سال

جهت  آنها %7/11 تحت مراقبت بوده اند 22 سال مشکوک تاالسمي که در ناقل و کل زوجين باردار از نتايج  نشان داد :يافته ها

 آنها %21در نداشته و PND به انجام ناقل نبودن نياز به علت سقط زودرس و %11که اقدام نموده اند انجام آزمايشات تکميلي

PND نتيجه انجام در .انجام شده است PND موارد %4/21 در و ژن بتاتاالسمي مشاهده نشد والدين جهشي در از %1/42 در 

 . بوده است بتاتاالسمي ماژوربه  جنين مبتال %1/15 جنين سالم بوده و %1/15 و جنين مينور

توجه به اهميت سالمت دوران بارداري  با و نبودند ناقل ژن بتا زوجين مشکوک، زيادي از توجه به اينکه تعداد با :نتيجه گيري

ي استرس پيگيريهاي مربوط به تاالسم از تا بارداري انجام شود مرحله اول قبل از PND انجام مورد است آموزشهاي الزم در بهتر

به بتاتاالسمي  جنين مبتال زوجين حامل ژن بتا، حدود يک چهارم از توجه به اينکه در همچنين با و زوجين خودداري شود در

 .مرحله دوم انجام پذيرد PND بايستي پيگيري دقيق درخصوص انجام لذا ماژور بوده اند

 PND، ژنتيک، زوج ناقل تاالسمي، بارداري، بتا تاالسمي :کليدي کلمات
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 8سال در بيمارستانهاي تحت پوشش مرکز بهداشت شماره  1بررسی اپيدميولوژيک حوادث در کودکان کمتر از 

 9814 شهرستان مشهد در سال

 2عليرضا اکبري، 2زهرا يزدان دوست، *1براتعلي عرب نژاد

 arabnejadba1@mums.ac.ir  ،دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3مرکز بهداشت شماره  -1

  دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3بهداشت شماره  مرکز -2

 

ارتقاء سالمت کودکان از مهمترين شاخص  کودکان از آسيب پذيرترين افراد در برابر حوادث هستند، در تمامي جوامع، :مقدمه

پنجمين سوانح  رعايت نکات ايمني است  هاي سطح سالمت يک جامعه بوده و پيشگيري از وقوع حادثه در کودکان، مستلزم

سالگي  11تا  1علت مرگ در دنيا، عمده ترين علت مرگ و بستري در بيمارستان ها و همچنين علت اصلي مرگ در سنين 

درصد مرگ و مير مربوط به حوادث و  21، 1321ماهه کشور در سال  1-72دکان براساس آخرين آمار مرگ و مير کو. است

خانگي اختصاص غيردرصد به حوادث  43و ( غير ترافيکي)به حوادث خانگي درصد  75سوانح غير عمدي است که از اين ميزان 

 .دارد

مطالعه به صورت مقطعي توصيفي بر روي کودکان مصدوم مراجعه کننده به بيمارستانهاي تحت پوشش مرکز  :روش کار

 .انجام گرفت 1321بهداشت شماره سه شهرستان مشهد در سال 

درصد آنها دختر  41درصد کل مصدومين را شامل مي شود که  7/5سال  7دومين کمتر از يافته ها نشان مي دهد مص :يافته ها

و مسموميت ( درصد15) ، سقوط(درصد31) ، سوختگي(درصد41)درصد پسر بوده اند بيشترين حوادث شامل ضربه  72 و

تقريبا مساوي اتفاق افتاده ساير  پسر به ميزان به جز مسموميت ها که در دختر و .درصد بوده است/. 57 تصادفات و( درصد2/2)

 درصد آنها در منزل دچار حادثه شده اند و مرگ ناشي از حوادث در 11حوادث در پسران بيشتر از دختران بوده است و بيش از 

 .در هزار بوده است 2سال مراجعه کننده به بيمارستان  7مصدومين کمتر از 

چون ضربه، سوختگي و سقوط لزوم برنامه ريزيهاي آموزشي درخصوص اين  با توجه به زياد بودن نسبت حوادثي :نتيجه گيري

 .همچنين بايستي تحقيقات درخصوص علت يابي وقوع اين حوادث انجام گيرد .حوادث ضروري مي نمايد

 بيمارستان ،مرگ و مير ،کودک ،حوادث :کليدي کلمات
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 بهداشتی  بر مراقبت از دهان و دندان در زنان بارداربررسی تأثير آموزش بر اساس الگوي اعتقاد 

 2ي،  فاطمه سردارآباد*1زهرا امامي مقدم

، کارشناس ارشد پرستاري بهداشت جامعه، عضو هيأت علمي دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي مشهد -1
emamiz@mums.ac.ir 

 ارشد پرستاري بهداشت جامعه، دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي مشهدکارشناسي  -2

 

در تحقيقات اخير ارتباطي بين  .مراقبت از دهان و دندان در دوران بارداري براي سالمت مادر و جنين ضروري  است :مقدمه

. ايمان زودرس و وزن کم هنگام تولد اشاره نمودبيماري هاي پريودنتال و پيامدهاي ناگوار بارداري مطرح شده  مي توان به ز

 . شد پژوهش با هدف  تأثير آموزش بر اساس اعتقاد بهداشتي  بر مراقبت دهان و دندان زنان باردار انجام 

گيري تصادفي چند  با روش نمونه. انجام شد( 52)و کنترل ( 52)روي دو گروه آزمون  1321مطالعه مداخله اي سال : روش کار

جلسه آموزشي شرکت کردند بر مبناي الگوي اعتقاد  4گروه آزمون در . اي از مراکز بهداشتي درماني مشهد انتخاب شدند مرحله

سوال در مورد مقياس مربوط به عوامل اعتقاد  71ابزار گردآوري، معاينه و پرسشنامه اي محقق ساخته شامل. بهداشتي بود

عملکرد در خصوص مراقبت دهان و دندان بود قبل و يک و نيم ماه ( ماهاي عملحساسيت، شدت، منافع، موانع و راهن)بهداشتي 

 . بعد مداخله تکميل شد

بعد مداخله . قبل مداخله تفاوت معني داري بين ميانگين نمرات سازه هاي مختلف اين مدل در دو گروه مشاهده نشد :يافته ها

به طور معني  شامل حساسيت، شدت، منافع و موانع درک شده در گروه آزمون ميانگين نمره آگاهي و سازه هاي مختلف مدل

 (. P<111/1)داري افزايش پيدا کرد 

لذا . آموزش مراقبت از دهان و دندان تأييد کرد يافته هاي تحقيق، تأثير و کارايي مدل اعتقاد بهداشتي را در :نتيجه گيري

 .گيرد  در مراکز بهداشتي انجامکيفيت مراقبت از دهان و دندان گردد آموزش براساس اين مدل در جهت  پيشنهاد مي

 آموزش، الگوي اعتقاد بهداشتي، کيفيت مراقبت، زنان باردار :کليدي کلمات
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بررسی نقش مشاوره ژنتيک در انجام آزمايش تشخيصی پيش از تولد  در مراجعه مادران باردار تاالسمی از سال 

9811تا 9833  

 2، آزاده سالمي*1حکيمه آبادي

  hasti.abadi@yahoo.com کارشناس بيماري هاي ژنتيک، معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي بوشهر، -1

      کارشناس بيماري هاي غيرواگير، معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي بوشهر -2

 

يکي از راههاي . قابل توجهي يافته است با توجه به ازدواج هاي مرسوم خويشاوندي، بيماري تاالسمي در ايران گسترش :مقدمه

پژوهش حاضر با هدف ارزيابي نقش . آزمايشات تشخيصي پيش از تولد مي باشد پيشگيري از تولد کودکان تاالسمي، استفاده از

توسط مادر باردار تاالسمي مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني استان بوشهر  مشاوره ژنتيک بر انجام آزمايش پيش از تولد

 .مي باشد

اين مطالعه به صورت توصيفي مي باشد که روند مراجعه مادران باردار تاالسمي مينور جهت انجام آزمايش تشخيص  :روش کار

تاالسمي مينور مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني  سال گذشته از بين مادران مبتال به 7در ( PND) تاالسمي قبل از تولد

 .استان بوشهر مورد بررسي قرار گرفته است

 ت يکي از راههاي پيشگيري از تولد کودکان تاالسمي، استفاده ازبيماري تاالسمي شايعترين بيماري ارثي در ايران اس: يافته ها

زنان % 11 ،22تاپايان سال  11نجام مشاوره ژنتيک دوران بارداري از سال دراين بررسي با ا. برنامه هاي مشاوره ژنتيک مي باشد

نوزاد مبتال به تاالسمي ماژور  از بروز% 14اين کار  که با. مراجعه نموده اند PNDباردار تاالسمي مينور جهت انجام آزمايش

 .جلوگيري شده است

ژنتيک توسط مروجين سالمت مراکز بهداشتي درماني شاخص در مطالعه حاضر به علت انجام به موقع مشاوره : نتيجه گيري

با توجه به يافته هاي حاصل از پژوهش ارتقاء مشاوره پيش از تولد به بصورت . بروز تاالسمي در استان کاهش پيدا کرده است

 .وسيع در سطح جامعه توسط پرسنل شاغل در بخش هاي بهداشت و درمان الزامي مي باشد

 آزمايش، پيش از تولد، مادران باردار، تاالسمي ه، ژنتيک،مشاور: کليديکلمات 

  



 ، دااگشنه علوم زپشکي مشهد7121آبان ماه  91-92، همايش کشوري آموزش و مشاوره رد سالمت باروري  



 

1626-ECRH 

ماماهاي شاغل در زايشگاه هاي بيمارستان هاي آموزشی دانشگاه  سازمانی تعهد و شغلی استرس بين رابطه بررسی

 9818علوم پزشکی مشهد در سال 

 *2زهرا هادي زاده طالساز ،1شهال نوراني

 مشهد  مامايي  و  پرستاري  مربي گروه مامايي دانشکده .علوم پزشکي مشهدعضو هيئت علمي دانشگاه  -1

  hadizadehz901@mums.ac.ir،مشهد  مامايي  و  پرستاري  دانشکده، مامايي ارشد  کارشناسي -2

 

 داراي سترسا .گرديده سازمانى رفتار اصلى مباحث از يکى به سازمان آن در آثار و استرس شغلي موضوع اخير دهه در :مقدمه

 .باشد مي سازماني شغلي و تعهد  رضايت مناسب، عملکرد کاهش موارد استعفا، افزايش تعداد غيبتها، :جمله از سازماني پيامدهاي

در . يابد گرچه تنش در تمام مشاغل وجود دارد اما مشاغلي که با جان انسان ها سروکار دارد اين موضوع اهميت بيشتري مي

 .ماماها انجام شد سازماني تعهد و شغلي استرس بين رابطهف تعيين نتيجه مطالعه حاضر با هد

ها که به روش  نفر از ماماهاي شاغل در زايشگاه 115بر روي 1323همبستگي بوده که در سال -حاضر توصيفي  مطالعه :روش کار

ماير و مقياس  سازماني آلن اطالعات تعهدآوري  ابزارهاي جمع .سرشماري با توجه به معيارهاي ورود وارد مطالعه شدند انجام شد

 توسط آمار توصيفي، SPSS 19 اطالعات با.شده تاييدبود که روايي و پايايي آنها در مطالعات مختلف  (VAS) ديداري استرس

 .و پيرسون تجزيه تحليل شدند واليس  کروسکال اسپيرمن،

 -111/1P=، 317/1) سازماني ارتباط منفي و معناداري وجود دارد تعهد و شغلي  استرسبين  آزمون پيرسون نشان داد :ها يافته

r=). سازماني و تحصيالت بين تعهد (147/1P=)، سابقه کار (211/1P=)، درآمد (262/1P=)  با اسپيرمن ارتباط معناداري ديده

 ارتباطي وجود نداشت اما با (=466/1P) و نوع استخدام (=217/1P) سازماني و تاهل واليس بين تعهد با آزمون کروسکال .نشد

بين استرس شغلي و  .به طوري که نوبت کاري صبح تعهد بيشتري نشان دادند (=141/1P) نوع شيفت ارتباط وجود داشت

با همبستگي اسپيرمن ارتباط معناداري ديده نشد اما با سابقه کار ارتباط معناداري ( =511/1P) درآمد ،(=377/1P) تحصيالت

 غالب  و نوع شيفت (=113/1P) شغلي و تاهل  واليس بين استرس با کروسکال .(=121/1P=،212/1- r) وجود داشت

(126/1P= )استخدام ارتباطي ديده نشد  اما با نوع .ارتباطي وجود داشت (621/1P=.) 

سازماني  استرس و تعهدمبني بر ارتباط منفي  (1315) و لواساني (1312) با تحقيقات يعقوبي حاضر  مطالعه  نتيجه :گيري نتيجه

 کاهش جهت الزم هاي҅بايستي زمينه ها نتيجه سازمان در .باشد عملکرد مي بهبود بر موثر عوامل از تعهد که از آنجا .جهت بود  هم

 .ببرند باال و از اين طريق تعهد کارکنان خود را فراهم نموده را استرس مديريت و

 ماما ،تعهد سازماني ،استرس شغلي :کليدي کلمات
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1627-ECRH 

 9811 سال در مشهد شهر بررسی ارتباط شادمانی و رضايت شغلی ماماهاي

 *2شهال نوراني ،1زهرا هادي زاده طالساز

  مشهد مامايي  و  پرستاري   ي، دانشکدهماماي ارشد  کارشناسي  دانشجوي -1

 مشهد  مامايي  و  پرستاري  مربي گروه مامايي دانشکده، عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد -2

 

 خود کار از کارکنان که هنگامي .است حرفه و  شغل است، اهميت حائز آن در شادماني به توجه که هايي زمينه از يکي :مقدمه

کرده و  آميز ارزيابي هايشان را به صورت اغراق افراد شاد مهارت .بهتري دارند ترند و بالطبع بازدهي سالم رواني نظر از برند، مي لذت

در نتيجه به تبادل انرژي مثبت با محيط و اطرافيان پرداخته و باعث رضايت بيشتر از  آورند، رويدادهاي مثبت را بيشتر به ياد مي

 .ارتباط شادماني و رضايت شغلي ماماها مي باشدهدف تعيين  با  رو اين مطالعه از اين .شود محيط کار مي

هاي آموزشي  ماماي شاغل در زايشگاه 111روي بر 1322 شهر مشهد طي سال ستگي درهمب -ي توصيفي اين مطالعه :راروش ک

اي انتخاب  مرحله گيري دو درماني که به روش نمونه -هاي بهداشتي پايگاه صورت سرشماري، مراکز و  پزشکي که به  دانشگاه علوم

شغلي  شادماني آکسفورد و رضايت شغلي، هاي مربوط به مشخصات فردي، واحدهاي پژوهش پرسشنامه .انجام شد شدند،

 .انجام شد SPSS 19 تجزيه تحليل توسط .سوتا را تکميل کردند مينه

 کار و سابقه  5/31±77/1معيار سني شرکت کنندگان   ماما نشان داد ميانگين و انحراف 111نتايج حاصل از اطالعات :ها يافته

در گروه رضايت  %(47) نفر 11.داراي مدرک کارشناسي بودند %(1/21) نفر 162 اکثر ماماها، .سال بوده است 61/1±45/13

شادماني سطح  %(11.5) نفر 21.در گروه رضايت شغلي راضي و خيلي راضي بودند %(77) نفر 22 شغلي ناراضي و خيلي ناراضي،

رسون نشان داد بين ضريب همبستگي پي .شادماني سطح باال داشتند %(37) نفر 63 سطح متوسط، %(73.3) نفر 26 پايين،

 .(=P، 424/1r<111/1) شادماني و رضايت شغلي ماما ارتباط مثبت وجود دارد

 (1311) زاده تقي ،(1321) پور شغلي همبستگي معناداري وجود دارد که با مطالعه علي  بين شادماني و رضايت :گيري نتيجه

تواند بدين دليل باشد که افراد شاد به تبادل انرژي مثبت با محيط و اطرافيان پرداخته و اين عوامل باعث  همسو بود و اين مي

 نمودن فراهم همچنين و شغلي شرايط بهبود با بيمارستانها و مراکز مسئولين الزم است .شود رضايت بيشتر از محيط کار مي

 جلب را آنان بيشتر رضايت و نمايند ايفاء پرسنل شادماني و سالمت ارتقاء در نقشي ورزشي و تفريحي رفاهي، اي، مشاوره امکانات

 .کنند

 ماما شغلي، رضايت شادماني، :کليدي کلمات
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1628-ECRH 

 9819بررسی شيوع زايمان به روش سزارين درشهرستان گناوه درسال

 *1طيبه ديدار

 tayyebehdidar83@gmail.com، بوشهردانشگاه علوم پزشکي ، کارشناس بهداشت پرستاري ومامايي -1

 

 ٪17رسيده در حالي که سازمان بهداشت جهاني انجرام   ٪71امروزه شيوع سزارين در برخي از نقاط کشور ما به بيش از  :مقدمه

 .زايمانها به روش سزارين را مطلوب مي داند

مورد زايمان انجام شده شهرستان گنراوه درسرال   1221مطالعه حاضريک مطالعه توصيفي تحليلي مي باشد که برروي  :روش کار

تجزيره و   Excel سوال مي باشد جمع آوري و در نرم افزار 15 از طريق تکميل پرسشنامه که حاوي اطالعات. انجام گرفت 1321

 .تحليل شد

به روش زايمان طبيعي بوده وطبق مصراحبه انجرام    % 44.3 به روش سزارين و% 77.5مورد زايمان انجام شده 1221از :يافته ها

، تررس از  %( 13)، سابقه سزارين الکتيروقبلي %( 11)نخست زايي : شده با مادران سزارين نموده عوامل موثر برسزارين آنها شامل

، داشتن تجربه منفي اززايمان و برخورد نامناسب پرسنل زايشرگاه  %(  7)ه نازايي، سابق%( 12)، توصيه پزشک ( %27)زايمان درد

اکثريرت زنران در رده   .سزارينها ضرروري بروده اسرت   %21بوده است وفقط %( 11)، آگاهي وآمادگي کم جهت زايمان طبيعي%(7)

 .سال قرار داشتند 21-27سني 

وه زنگ خطري براي متوليان بهداشت ودرمان است و نشان مي دهرد  آمار باالي سزارينهاي غيرضروري در شهرگنا :نتيجه گيري

که سطح آگاهي جامعه در مسائل پزشکي هنوز در حدي قرار نگرفته که بتواند معايب و مزايراي شريوه علرم نروين پزشرکي را از      

عروارض زايمران بره     يکديگر تشخيص دهند پس الزم مي باشد که جهت مادران جوان ، انجام مشاوره هاي دقيق براي آگراهي از 

 شيوه سزارين و فوايد زايمان طبيعي تالش نمودوبهبود کيفيت بيمارستان هاي دولتي که در آنها زايمان طبيعي در اولويت باشد

 زايمان طبيعي، سزارين :کلمات کليدي
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1629-ECRH 

 بررسی رابطه سالمت معنوي با شدت درد پس از سزارين

 4مهدي ابراهيمي ،3رضا مظلوم، 2مهين تفضلي، *1فاطمه نامني

 fatemeh_nameni@yahoo.com ،ماما -1

 دانشکده پرستاري مامايي/هيئت علمي -2

 دانشکده پرستاري و مامايي مشهد/ هيئت علمي -3

 دانشگاه علوم پزشکي مشهد/هيئت علمي -4

 

يکي از شايع ترين مشکالت پس از اعمال جراحي عارضه درد است که مي توانرد برا عوامرل مختلرف روحري و روانري در        :مقدمه

هردف از ايرن    .اخيرأ معنويت در ارتباط با فرايند سازگاري با موقعيت هاي تنش زا مرورد تاکيرد قررار گرفتره اسرت     . ارتباط باشد

  .س از سزارين مي باشدمطالعه تعيين ارتباط بين سالمت معنوي و درد پ

خانم باردار کانديد زايمان به  211تعداد. اجراشد  1323-1322اين مطالعه از نوع مقطعي توصيفي تحليلي و در سال  :روش کار

اطالعرات توسرط فررم مشخصرات     . به صرورت نمونره هراي در دسرترس وارد مطالعره شردند       (انتخابي و اورژانسي)روش سزارين 

در سه مرحلره بالفاصرله بعرد از ورود بره      (VAS) سالمت معنوي، در ابتداي مطالعه و مقياس ديداري درددموگرافي و پرسشنامه 

و آزمرون هراي آمراري     SPSS 16 داده هرا توسرط  . ساعت بعد از عمل جراحري جمرع آوري گرديرد    1-6ريکاوري، يک ساعت و 

  .ي تجزيه و تحليل شدندهمبستگي پيرسون، کراسکال واليس و تحليل واريانس با اندازه هاي تکرار

بود، بين سالمت معنوي و شردت درد در   8/1 ± 5/1و ميانگين تعداد زايمان1/26±5/7ميانگين سن شرکت کنندگان  :يافته ها

پرس از تقسريم سرالمت    . ارتباط معني داري ديده نشد (=72/1P)و مرحله سوم  (=P 27/0)مرحله دوم  (=P 14/1)مرحله اول

باال، متوسط و پايين بين سطوح مختلرف سرالمت معنروي و درد و همچنرين عالئرم حيراتي در زمران هراي         معنوي به سه سطح 

  .(P<0.05)متفاوت ارتباط معني داري ديده نشد

 .شدت درد پس از سزارين و عالئم حياتي در زمان هاي متفاوت با سالمت معنوي ارتباطي ندارد :نتيجه گيري

 سزارين، عالئم حياتيسالمت معنوي، درد،  :کلمات کليدي
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1630-ECRH 

 تازه ترين راههاي کاهش درد زايمان

 2ناهيد زيرک، 2سهيال ابراهيم نيا ميالني، *1سيما افتخارزاده

 eftekharzadehs@ymail.com، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، دانشکده پزشکي -1

 دانشگاه علوم پزشکي مشهد، دانشکده پزشکي -2

 

افزايش ميزان زايمان طبيعي و در نتيجه کراهش ميرزان سرزارين و عروارض ناشري از آن و سرالمت       يکي از موارديکه به  :مقدمه

باروري کمک ميکند کاهش درد زايمان با استفاده از روشهاي رژيونال توسط متخصرص بيهوشري ميباشرد امرا تکنيرک رژيونرال       

ان و افزايش طول مدت زايمان طبيعي نشود کدام افزايش استفاده از وسايل کمکي زايم. مناسب که باعث افزايش ميزان سزارين 

با استناد به کتابهاي تخصصي در اين زمينره   و  (MEDLIB )اين مطالعه با جستجو در بانک جامع مقاالت پزشکي. روش ميباشد 

ن مناسب ترين روش زايمران بيردرد ميباشرد و توصريه اير      walking Epidural مطالعات نشان داده که روش. انجام شده است

 .روش به خانم هاي باردار از عوامل موثر در کاهش ميزان سزارين و تمايل به زايمان طبيعي ميباشد

 Analgesia ,Laber, Epidural ,Intratecal :کلمات کليدي
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1632-ECRH 

 بر يادگيري و يادسپاري دانشجويان از درس سرطان هاي زنان یبررسی تأثير يک روش تدريس تلفيق

 *2، طلعت خديوزاده1رحمانيانسيده عادله 

دانشگاه علوم پزشکي  دانشکده پرستاري و مامايي، کميته تحقيقات دانشجويي  مامايي، ارشد کارشناسي دانشجوي -1

 مشهد

 بهداشت باروري، استاديار دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايرانتخصصي دکتراي  -2

 

 واداشتن منظوره ب بزرگساالن، آموزش و اي برنامه آموزش طلبگي، تدريس هايروش ممتاز هايويژگي تلفيق با: مقدمه

 درس از مامايي دانشجويان يادسپاري و يادگيري بر آن تاثير و طراحيتلفيقي  آموزشي برنامه يک ،کالس در تفکر به دانشجويان

 .شد بررسي 1322 سال در زنان بيماريهاي

 آموزشي مداخله. شد انتخاب مامايي کارشناسي دانشجويان از نفر 27 مشارکت با پستان سرطان درس مداخله جهت: کارروش 

 ارائه( 3. دانشجويان برداري يادداشت با همره استاد توسط گام چهار در درس ارائه( 2 مستقل، مطالعه( 1: مرحله شش شامل

 ارائه بمنظور فرعي گام يک( 4 دانشجويان، توسط ها گزينه صحت مورد در بحث و گام هر پايان در اي گزينه چها case سواالت

 مطالعه( 6 و دانشجويان توسط درس بندي جمع( 7. آن مورد در بحث و پستان سرطان با برخورد از دانشجويان قبلي تجارب

 .شد بررسي بعد هفته دو درس يادسپاري ميزان و تدريس از پس و قبل آنان هاي دانسته. بود تدريس از پس مستقل

 سطح به آنان اکثر نمرات مداخله از پس و بود ضعيف بسيار حد در دانشجويان کليه نمره کالس در شرکت از قبل: يافته ها

 بااليي نمرات کيس سواالت از دانشجويان. بود 2.4 ±13.1  يادسپاري آزمون در دانشجويان نمرات ميانگين. رسيد عالي و خوب

 کليه و عالي و خوب را کالس در خود تمرکز ميزان% 22 و يادگيري عمق% 11 درس، محتواي دانشجويان از% 11. نمودند اخذ

 .نمودند گزارش باال را کالس از خود رضايت دانشجويان

 کالس در آنان تمرکز و دانشجويان تفکر نگهداشتن فعال براي مفيد روشي مطالعه، اين در شده معرفي روش :نتيجه گيري

 آزمون نتايج به توجه با. بود آنان براي کالس از بخش رضايت اي تجربه آوردن فراهم و تدريس در آنان مشارکت درس،

 .دارد موثري نقش باليني مباحث دريادگيري روش اين يادسپاري

 آموزش آموزش بزرگساالن، روش هاي نوين تدريس، :کليدي کلمات
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1634-ECRH 

 التهابیارتباط فعاليت جنسی  وکالميدياتراکوماتيس در بيماران مبتال به بيماري 

 2دکتر طبسي ،*1ناهيد سرافراز

 nsarafraz@yahoo.com، انشگاه علوم پزشکي کاشاند -1

 انشگاه علوم پزشکي کاشاند -2

 

باشد، عدم درمان يا درمان نراموفق بيمراري،    امروزه بيماري التهابي لگن يکي از شايعترين عفونتهاي جدي در خانمها مي :مقدمه

برا توجره بره اهميرت کالميرديا      . ممکن است تهديدکننده حيات در خانمها باشد يا انهرا رادر معررض عروارض جردي قررار دهرد      

مل مرتبط با آن اين پرژوهش برراي تعيرين ارتبراط فعاليرت جنسري وکالميرديا        و عوا PIDتراکوماتيس به عنوان عاملي در ايجاد 

 .خواني کاشان انجام شد مراجعه کننده به کلينيک تخصصي زنان بيمارستان دکتر شبيه PIDتراکوماتيس در بيماران مبتال به 

. اه تخصصي زنران انجرام پرذيرفت   مراجعه کننده به درمانگ PIDخانم مبتال به  323ي در مقطعاين پژوهش به صورت  :روش کار

با شرح حال و معاينه باليني توسط متخصص زنان، ترشحات سرويکس روي المي کشيده و با استن ثابت و  PIDپس از تشخيص 

 .به آزمايشگاه دانشکده بهداشرت دانشرگاه تهرران فرسرتاده شردند     DFA (Direct Fluorsent Antibody )براي تست به روش 

 .سن شروع فعاليت جنسي و تعداد مقاربت ثبت شد  ا بيمار اطالعاتي شامل سن،همچنين در مصاحبه ب

بررسري متغيرهرا   . از نظر کالميديا تراکومراتيس مثبرت بودنرد    درصد 2/11در اين پژوهش،  PIDبيمار مبتال به  323از  :ها يافته

 PIDسرال، مبرتال بره     27مراران زيرر   درصرد بي  1/13سرال داشرته و    27سرني کمترر از    PIDبيماران مبتال بره   3/1نشان داد 

در . سرال داشرتند   21درصد سن شروع فعاليرت جنسري کمترر از     2/15کالميديايي،  PIDدر بيماران مبتال به .کالميديايي بودند

 27بار در هفته مقاربرت جنسري    4بيماراني که کمتر از يکبار در هفته فعاليت جنسي داشتند، هيچ مورد و در بيماران با بيش از 

درصد و در بيماراني 2/11خير آغاز کرده بودند از بيماراني که فعاليت جنسي را در يک سال ا. درصد عفونت کالميديايي ديده شد

آزمرون آمراري ارتبراط    .درصد مبتال به عفونت کالميديايي بودنرد  6/2گذشت،  که بيش از يک سال از آغاز فعاليت جنسي آنها مي

 (.P< 0005) معني داري بين عفونت کالميديايي و تعداد دفعات مقاربت جنسي نشان داد

ثير فعاليت جنسي در شيوع عفونت کالميدياآموزشهاي جنسي در کالسرهاي پريش از ازدواج توصريه    با توجه به تا :نتيجه گيري

 .مي گردد

 فعاليت جنسي، آموزشهاي جنسي ، کالميديا،PID :کليدي کلمات
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1635-ECRH 

common chronic diseases among elderly women 

Sarafraz Nahid1, Kafaie M2 

1- Kashan university of medical sciences 

 

Background: With increasing of age, most of elderly people experience at least one chronic 

disease. The purpose of this study was to determine the most chronic disease in elderly women.  

Methods: This was a cross-sectional study with easy sampling on 120 cases of more than 60 

years who lived at home in Kashan City in Iran. A questionnaire was used to collect data in a 

face-to-face interview. Data analysis was performed using a personal computer with SPSS.  

Results: Findings showed that 83.7% of our elderly women had at least one chronic disease. 

Common chronic diseases were: Gastrointestinal problems (68.2%), hypertension (54.5%), 

visual impairment (49.3%), osteoarthritis (45.1%), hearing loss (35.9%), Ischemic 

heartdiseases (21.8%), diabetes (13.6%), and COPD (5.4%).  The presence of chronic diseases 

in the elderly women was significantly related to menopause age and marital status (P<0.005).  

Conclusion: Chronic diseases were very common among the study population. It is necessary 

for responsible to have more notification in training of preventing manners.    

Keywords: elderly, chronic diseases, women health,women counseling 
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 ي خود مراقبتی بر شدت ديسمنوره اوليهعنوان طب مکمل در آموزش رفتارها تداخل ورزش به

 4بهروز مهرام، 3رضا مظلومسيد، *2زهرا عابديان، 1مريم کبيريان

 ، ايرانمربي گروه مامايي، دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه کارشناس ارشد مامايي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، -1

، مامايي، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايرانگروه  مربي -2
abedianz@mums.ac.ir 

دانشکده پرستاري و  گروه داخلي جراحي،مرکز تحقيقات مراقبت مبتني بر شواهد، ، دانشجوي دکتري پرستاري -3

 اه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايرانمامايي، دانشگ

  انشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايراندانشکده علوم تربيتي، د ،دانشيار گروه آموزشي علوم تربيتي -4

 

 .اوليه در مطالعات متعدد نشان داده  شده است ارتباط با قاعدگي دردناک در مثبت رفتارهاي خود مراقبتي اثرات :مقدمه

قاعدگي دردناک مي تواند در فرد احساس ترس از شروع قاعدگي بعدي ايجاد کرده تا آنجا که سالمت ذهني فرد در بين قاعدگي 

لذا اين مطالعه با هدف مقايسه اثر آموزش رفتارهاي خود مراقبتي توسط همتا و مراقب  .به طور شديدي به خطر افتد ها

 . بهداشتي و اثر تداخلي ورزش بر شدت درد قاعدگي دردناک اوليه در خوابگاههاي دانشگاه فردوسي مشهد انجام شد

ماه گذشته  6سال که طي  12-27تر مبتال به قاعدگي دردناک اوليه دخ167 کارآزمايي باليني تصادفي شده، دراين :روش کار

آموزش توسط همتا،آموزش )ادفي به يکي از سه گروه مطالعه ند، به طور تصدردناک را تجربه کرده بوددوره قاعدگي  3حداقل 

قاعدگي کنترل و دوره قاعدگي مقياس ديداري درد در دوره  درد با استفاده از .تخصيص يافتند (توسط مراقب بهداشتي و کنترل

  .شدند وآناليز دو طرفه تجزيه و تحليل SPSSداده ها با . بعد از مداخله ارزيابي شد 2 و 1

برحسب انجام فعاليت  شدت درد دوره قاعدگي پيگيري دوم نسبت به دوره قاعدگي کنترل ميانگين درصد تغيير :ها يافته

گروه اثر معني داري  .تفاوت آماري معني داري ندارد (5/4±3/113 فعاليت ورزشيو بدون  3/11±7/46 فعاليت ورزشي)ورزشي 

متقابل بين گروه و فعاليت ورزشي بر درصد تغييرات  اثر و اما فعاليت ورزشي (.=115/1P) بر درصد تغييرات شدت درد دارد

 . شدت درد دوره قاعدگي پيگيري دوم نسبت به دوره قاعدگي کنترل معني دار نبود

مراقبتي جهت کنترل بر شدت درد قاعدگي دردناک اوليه  اجراي رفتارهاي خود ورزشي ضمن انجام فعاليت :نتيجه گيري

 . تاثيري ندارد

 خود مراقبتي، ورزش، قاعدگي دردناک اوليه  آموزش همتا،: کليدي کلمات
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1638-ECRH 

Cytomegalovirus infection in pregnant women and associated role in spontaneous 

abortion: A Case –Control Study 

 2نرگس سرشار *1ليال باقري

 leila.bagheri1980@gmail.com، گنابادعضو هيات علمي گروه مامايي دانشگاه آزاد اسالمي واحد  -1

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد گنابادعضو هيات علمي گروه پرستاري و مامايي  -2

 

Background: Cytomegalovirus (CMV) is the most common main cause of congenital viral 

infection in prenatal period. The risk of intrauterine infection strictly depends on the time of 

maternal infection during pregnancy. Seemingly, primary CMV infection in early pregnancy 

bears higher risk of fetal damage. The aim of this study was to compare the women with 

spontaneous abortion and in pregnant women with no previous history of abortion regarding 

the seropositvity of CMV-IgG and CMV-IgM. 

Methods: In this study 350 serum samples were collected from women with spontaneous 

abortion (n=160) and pregnant women at third trimester with no history of abortion (n=240) as 

case and control groups. Accordingly, ELISA method was used for detection of CMV IgG and 

IgM markers during February-October 2011. IgG avidity test has been used for all patients 

whom were CMV-IgM+ and CMV-IgG+ to distinguish primary and recurrent CMV infection. 

Results: The majority of women were CMV-IgG+ in case and control groups (67.3% 

compared to 72.1% respectively). The rate of CMV-IgM+ were 10.0% and 2.1% in case and 

control groups respectively (P= 0.001). In the IgM+ women, 5.5% in case group and 0.4% in 

control group had low IgG avidity index (P= 0.002), indicating primary infection.  

Conclusion: Our study showed higher prevalence of primary and recurrent CMV infection in 

women with spontaneous abortion comparing to pregnant women with no previous history of 

abortion. It could be concluded that recent active CMV infection may be considered as a risk 

factor for spontaneous abortion. 

Keywords: Cytomegalovirus(CMV); Spontaneous abortion; seroprevalence 
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 ارتباط بين نقش جنسيتی و خشونت هاي خانگی در بارداري

 2طلعت خديوزاده، *1فاطمه عرفانيان

 erfanianf@mums.ac.ir، مشهددانشکده پرستاري مامايي  بهداشت باروريتخصصي دکتراي دانشجوي ، مربي -1

 بهداشت باروري، استاديار دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايرانتخصصي دکتراي  -2

 

بسياري از زنان در طول زندگي اشان تحت خشونت . خشونت خانگي از مسائل عمده سالمت باروري محسوب مي گردد :مقدمه

از انجايي که شناخت علل مرتبط با خشونت در . موارد را گزارش مي کننداز انها اين % 37- 41قرار مي گيرند در حالي که فقط 

بين نقش جنسيتي و اين مطالعه با هدف بررسي ارتباط  ،ارائه برنامه هاي بهداشتي در بارداري بساير حائز اهميت مي باشد

 . انجام شد 23-1322در بارداري در شهر مشهد در سال خشونت هاي خانگي 

زايمان کرده واجد شرايط بستري در بخش هاي پست پارتوم زايشگاه بيمارستانهاي دولتي شهر مشهد در  خانم 131:روش کار

بر اين اساس . و نقش جنسيتي بم را تکميل نمودند( حيطه 1در )انتخاب شدند و پرسشنامه خشونتهاي خانگي  23-1322سال 

در تحليل داده ها از ازمون اناليز واريانس يک طرفه استفاده . ندافراد به چهار دسته زنانه، مردانه، آندروئيد و خنثي تقسيم شد

 .شد

براساس نمرات کسب شده از دو خرده مقياس زنانه و مردانه و حيطه هاي مختلف خشونت خانگي، نتايج ازمون  :هايافته

 و خشونت رواني  (P= 0.001)، خشونت فيزيکي (P= 0.007)واريانس حاکي از ارتباط معني دار بين خشونت کالمي 

(P= 0.025)  زنانه، مردانه، آندروئيد و خنثي بودبين چهار گروه  در. 

با توجه به اهميت ارائه راهکارهايي مبني بر کاهش خشونت خانگي در بارداري و حساسيت اين دوره توجه به  :نتيجه گيري

  .عوامل نهفته اي که با بروز اين پديده ارتباط دارد حائز اهميت مي باشد

 بارداري ،نقش جنسيتي ،خشونت خانگي  :کليدي کلمات
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1640-ECRH 

Necessity of Mental Counseling during Pregnancy to Reduce Anxiety-Related 

Complications in Mother and Fetus 

Maryam Javam1*, Fatemeh Hajihasan2 

1- Bachelor of Midwifery, Department of Reproductive Imaging at Reproductive 

Biomedicine Research Center, Royan Institute for Reproductive Biomedicine, ACECR, 

Tehran, Iran, :maryam_javam@yahoo.com 

2- MS in midwifery, Department of Endocrinology and Female Infertility at Reproductive 

Biomedicine Research Center, Royan Institute for Reproductive Biomedicine, ACECR, 

Tehran, Iran 

 

Background: The aim of this manuscript was to describe the necessity of mental counseling 

for pregnant women. 

Method: A review was performed within articles published at “PubMed”, “Elsevier”, “SID” 

and original text books to reach the purpose. 

Results: Anxiety and depression are significant disorders found in pregnant women which can 

cause adverse effects on the mother and fetus and lead to poor pregnancy outcomes. Some 

researchers demonstrated a significant correlation between “preterm labor” and anxiety. Some 

showed that women who experience anxiety during pregnancy are 5 times more likely to have 

“preeclampsia”. On the other hand, several neonatal complications are indicated to be relevant 

to anxiety in pregnant women, such as low birth weight, intra-uterine growth retardation, etc. 

Therefore, pregnant women are required to be helped to reduce their anxiety to prevent adverse 

outcomes. Therefore, evaluating anxiety levels and providing mental consultation to reduce 

anxiety should be considered as a part of routine prenatal care for pregnant women and every 

midwife needs to learn about it. High risk women may need to be referred to psychologist.  

Conclusion: Anxiety experienced by pregnant women may cause several adverse effects on 

mother and fetus. Thus, mental counseling in prenatal visits is essential and any midwife 

should be aware of which. 

Key words: mental counseling, anxiety, pregnant woman, fetus 
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 اثر اعتقاد بهداشتی بر تالش زنان باردار براي ايجاد محيط خانه بدون دود سيگار 

 *1مجيد حسن زاده

کارشناس ارشد پرستاري عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه، تربت حيدريه، ايران،  -1
M_hassanzadeht@yahoo.com  

 

عوارض بالمنازع تماس با دود سيگار براي زنان باردار و کودکان و شيوع باالي مصرف سيگار در بين مردم در محيط  :مقدمه

هميت اجراي برنامه هاي ارتقاي نظر به ا.منزل مصرف سيگار را به يک چالش مهم بهداشت عمومي زنان تبديل کرده است

سالمت در جهت کاهش اين معظل هدف از تحقيق حاضر ارزيابي اثر اصالح اعتقاد بهداشتي زنان باردار بر تالش انان در محدود 

 .کردن افراد خانواده براي مصرف سيگار در منزل بود

زن باردار مراجعه کننده به مراکز ارئه مراقبت هاي  21مطالعه حاضر يک مطالعه تجربي، دو گروهي است که در بين  :روش کار

شرکت کنندگان در تحقيق به صورت تصادفي در دو . بارداري اجرا شد که در طي بارداري در منزل در تماس با دود سيگار بودند

اخله آموزش چهره به چهره در مورد مخاطرات ناشي از تماس با دود سيگار قرار گروه مد. و کنترل قرار گرفتند گروه مداخله

سازه هاي مدل اعتقاد بهداشتي براي اندازه گيري اعتقاد بهداشتي مورد استفاده قرار گرفت و تعداد سيگار در تماس . گرفتند

يزان موفقيت تالش افراد براي فراهم هفتگي و همچنين شيوع نقطه اپي عدم تماس با دود سيگار به عنوان شاخصي براي م

آمار استنباطي مورد استفاده آزمون تي . ابزار گردآوري پرسشنامه بود. ساختن محيط خانه بدون دود سيگار در نظر گرفته شد

 .مستقل و ضريب عمبستگي پيرسون بود

گروه آموزش ديده به شکل معني  نتايج تحقيق نشان داد سازه هاي حساسيت درک شده و شدت درک شده تهديد در :يافته ها

تعداد سيگار در تماس . اما ميزان اطمينان به خود و درک صدها در دو گروه تفاوت نداشت. داري بيشتر از گروه کنترل بود

هفتگي در گروه آموزش ديده به شکل معني داري کمتر بود اما شيوع نقطه اپي عدم تماس در دو گروه تفاوت معني داري نشان 

 .مبستگي معني اري بين تعداد سيگار در معرض و سازه هاي اعتقاد بهداشتي معني دار بوده. نداد

اين تحقيق نشان ميدهد درزنان باردار آموزش در مورد مضرات تماسبا دود سيگار باعث مي شود آنان خود را  :نتيجه گيري

اما در آنها باعث ارتقاء . اشي از آن را جدي بگيرندنسبت به مخاطرات ناشي از تماس با دود سيگار آسيب پذير بدانند و خطرات ن

 .اطمينان به خود براي اجراي سياستهاي ممانعتي مصرف سيگار در خانه نمي شود

 تماس با دود سيگار  ،مدل اعتقاد بهداشتي ،زنان باردار :کلمات کليدي
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 9834تی شهرتربت حيدريه  از ديدگاه آنان در سال بررسی عوامل موثر بر نحوه مراجعه زنان باردار به مراکز بهداش

 *1مجيد حسن زاده

 m_hassanzadeht@yahoo.com، ايران، عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه، تربت حيدريه -1

 

شناخت عواملي که . ارائه مراقبتهاي بهداشتي در دوران بارداري به عنوان يک شاخص بهداشتي در نظر گرفته مي شود: مقدمه

اين تحقيق با هدف تعيين کفايت دريافت . مانع از دريافت صحيح و به موقع اين مراقبتها مي گردند، در هر منطقه ضروري است

صورت  1315درماني شهر رشت و عوامل موثر بر آن از ديدگاه مادران در سال مراقبتهاي دوران بارداري از مراکز بهداشتي 

 . گرفت

مادر مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهر تربت حيدريه به صورت نمونه گيري  374در اين مطالعه توصيفي مقطعي : روش کار

آماري کاي دو مورد تجزيه و تحليل قرار بخشي، با آزمون  3اطالعات حاصل از پرسشنامه اي . چند مرحله اي انتخاب شدند

 .گرفت

بين کفايت . درصد زنان مراقبتهاي دوران بارداري را به صورت ناکافي دريافت کرده بودند 4/73يافته ها نشان داد : يافته ها

رابطه ( P=117/1)و ميزات درامد ( P=142/1)ميزان تحصيالت همسران آنها ( P=126/1)دريافت مراقبت و وضعيت اشتغال 

بيشترين عامل موثر بر دريافت مراقبتها از ديدگاه مادران عامل اطالع از نحوه و تعداد درست . معني دار آماري مشاهده شد

همچنين مشخص شد بين تعدادي از عوامل موثر و برخي مشخصات دموگرافيک نيز ارتباط . بيان گرديد%(  3/17)مراجعات 

 . معني دار آماري وجود دارد

با وجود ارائه مراقبتهاي بارداري در مراکز بهداشت حدود نيمي از زنان به طور کامل از اين مراقبتها استفاده نمي  :گيرينتيجه 

توجه ارائه دهندگان مراقبت به ويژگيهاي فردي خانوادگي زنان باردار و نيازهاي آنان در جهت بهبود ميزان دريافت . کنند

 .مراقبتها مهم است

 ،خدمات بهداشتي ،مراقبت دوران بارداري ،مراکز بهداشت مادر و کودک ،زنان باردار ،ستاري بهداشت جامعهپر: کليدي کلمات

  نگرش
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 نگرش دانشجويان پسر دانشگاه علوم پزشکی لرستان در مورد مشارکت مردان دربرنامه هاي بهداشت باروري

 2، سيده فاطمه قاسمي*1مجيد مجيدي مهر

 m.majidimehr@yahoo.com، ايران ،خرم آباد دانشگاه علوم پزشکي لرستان، پرستاري،کارشناس  -1

 ايران خرم آباد، عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي لرستان، -2

 

سزايي بحال توسعه از اهميت  کشورهاي درتنظيم خانواده در  جايگاه مردان در برنامه هاي بهداشت باروري و و نقش :مقدمه

 منظور از مشارکت مردان مسئوليت .گردد زيرا افزايش مشارکت مردان موجب ارتقا وضيعت زنان و کودکان مي .برخودار است

با توجه به اهميت مشارکت  .همسر براي مقابله با دشواريهاي حيات جنسي است حمايت ذيري آنان در مقوله بهداشت باروري وپ

ردان بويزه دانشجويان علوم پزشکي، اين مطالعه با هدف تعيين نگرش لزوم بررسي نگرش م مردان در برنامه بهداشت باروري و

 .دانشجويان پسر دانشگاه علوم پزشکي لرستان در مورد مشارکت مردان در برنامه هاي بهداشت باروري انجام شد

ابزار جمع  .غير احتمالي انجام شد گيري دانشجوي پسر به روش نمونه 161روي مقطعي مطالعه يک حاضر مطالعه :روش کار

نگرش نسبت به مشارکت مردان در برنامه هاي   و (سوال 4)ويژگيهاي دموگرافيک : آوري اطالعات پرسشنامه حاوي دوقسمت

از  استفاده باداده ها . نشجويان تکميل مي شدگزارشي توسط داامه به صورت خودپرسشن .بود( سوال 21)بهداشت باروري 

 .گرديد تحليل و آناليز واريانس تجزيه مرکزي، کاي دو ،تي تست و و پراکندگي آزمونهاي آماري شاخصهاي

 .درصد مجرد بودند 21و درصد سال سوم  2/26 درصد دانشجوي پرستاري 1/31 سال، 42/21±35/2ميانگين سن  :يافته ها

 رشته تحصيلي و بين سن، .درصد نگرش مناسب داشتند 2/11درصد نگرش نامطلوب و  1/11 .بود 64/65±61/1ميانگين نگرش 

سنوات تحصيل دانشگاهي ارتباط معني دار به  نگرش ارتباط معني دار آماري به دست نيامد اما بين نگرش و وضعيت تاهل و

 .درصد دانشجويان مخالف اين مطلب بوده که حق زنان را براي باروري بايستي به رسميت شناخت 75 (.=P 11/1) دست آمد

 مطالعه اکثر دانشجويان نسبت به مشارکت در برنامه هاي بهداشت باروري نگرش نامناسب و هايداده  به توجه با :نتيجه گيري

توان نتيجه  توجه به نتايج اين پزوهش مي با .نامطلوب دارند ولي اين نگرش با افزايش سنوات تحصيل در دانشگاه بهتر شده است

اين  درماني بيشتر بوده و اشتي ودبه يخصوصا در نيروهااين تغيير نگرش  گرفت آموزش مردان منجر به تغيير نگرش شده و

 .برنامه هاي بهداشت باروري دارد خود تاثير بسزايي در

 باروريدانشجويان، مردان، بهداشت  :کليدي کلمات
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 مطالعه مروري: تأثير رسانه ها بر تغذيه دختران نوجوان

 2، طلعت خديوزاده1عصمت خديوزاده

 پرورش خراسان رضوي موزش وآدبير  -1

 بهداشت باروري، استاديار دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايرانتخصصي دکتراي  -2

 

ها نقش زيادي در تغيير سبک زندگي و رسانه. دهندها اختصاص مينوجوانان وقت زيادي را به استفاده از رسانه :مقدمه

 .باشدها بر وضعيت تغذيه دختران نوجوان مينگي تاثير رسانههدف اين مطالعه تعيين چگو. اي مردم دارندرفتارهاي تغديه

 femaleهاي با کليدواژه 2117-2114هاي منتشر شده بين سالهاي در اين مطالعه مروري پژوهش :روش کار

adolescents ،diet ،nutrition، behavior  وhabit  در پايگاههايmedline ،eric ،scopus وgoogle  scholar 

 .جستجو شد

ها با افزايش استفاده از غذاهاي پرکالري و سرشار از سديم همراه در کليه مطالعات انجام شده، استفاده بيشتر از رسانه :هايافته

هاي اصلي تاثير رسانه بر مکانيسم. ساعت در روز گزارش شده بود 1ها در برخي از مطالعات بيش از مدت استفاده از رسانه. بود

هاي فاقد ارزش غذايي، جوانان شامل دريافت آموزش مستقيم در مورد تغذيه و فعاليت فيزيکي، بازاريابي براي خوراکيتغذيه نو

تاثير تلويزيون بر تغذيه نوجوانان بيشتر از ساير . آل براي دختران نوجوان بودتحرک و ايجاد تصوير بدني ايدهسبک زندگي کم

وعده به مصرف مواد خوراکي فاقد کيفيت غذايي  1/1-21/1هر يک ساعت تماشاي تلويزون،  در يک مطالعه به ازاي. ها بودرسانه

 . گردد، اضافه شده بودکه عمدتا از طريق تلويزيون تبليغ مي

ها با تغيير سبک زندگي باعث چاقي و کمبود مواد گسترش تکنولوژيهاي نوين ارتباطي و استفاده زياد از رسانه :نتيجه گيري

بر اين  .دهدي در سنين بعدي عمر قرار ميهاي جدگردد و آنان را در معرض بيماريري در دختران نوجوان ميمغذي ضرو

اي و فعاليت فيزيکي مناسب از ريزي جهت حذف تبليغات مضر از رسانه انجام شود و رفتارهاي صحيح تغذيهاساس بايد برنامه

 . هستند، آموزش داده شودها که ابزارهاي پرکاربردي نزد جوانان طريق رسانه

 ننانوجوا ،دختران ،تغذيه، رسانه: کليديکلمات 
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 مشهد( عج)تعيين قابليت حيات نوزادان نارس بستري در بخش مراقبت هاي ويژه نوزاد بيمارستان قائم 

 3، معصومه قويدل2، مريم کالته مواليي1دکتر حسن بسکابادي

 boskabadih@mums.ac.irعلوم پزشکي مشهد،  دانشيار دانشگاه فوق تخصص نوزادان، .1

 علوم پزشکي مشهد عضو هيئت علمي دانشکده پرستاري ومامايي دانشگاه .2

 پرستار بخش نوزادان بيمارستان قائم  .3

 

تعيين قابليت زنده ماندن يک چالش مهم پزشکان زنان ونوزادان است که ميتواند در تصميم نحوه زايمان وارزيابي  :مقدمه

در شرايط ما، اين سطح تعيين نشده است لذا ما در  اين مطالعه ، به بررسي قابليت . پس از تولد کمک کننده باشد مراقبتهاي 

 .زنده ماندن نوزادان نارس متولد شده در بيمارستان قائم مشهد پرداخته ايم

نوراد نارس بستري در  1451روي 1315-1322سال  تحليلي مي باشد که از -اين مطالعه يک پژوهش توصيفي :روش کار

اطالعات نوزادي . بوده اند  NICUجامعه پژوهش شامل کليه نوزادان نارس بستري در. بيمارستان قائم مشهد  انجام شده است

، سن بارداري، نوع زايمان، تشخيص اوليه بستري و تشخيص نهايي ، کشت خون مثبت و  7و  1شامل سن، وزن، آپگار دقيقه 

  .تکميل شد(  زنده مرخص شده)وکنترل( فوت شده)ادي بود که براي دو گروه تجربيوجود ناهنجاري مادرز

هفته احتمال زنده ماندن در شرايط ما تقريبا ده درصد است در حاليکه اين اميد به  27در سن حاملگي کمتر از  :يافته ها

درصد مي باشد در   17ر مرگ نوزاد گرم خط 411-571درصد مي باشد در وزنهاي  62زندگي در سن سي ودو هفتگي حدود    

، آنوماليهاي %(24)آسفيکسي%( 37)درصد مي رسد مشکالت تنفسي 12.4گرم اين خطر به 1271-1711حاليکه در وزن

 .در راس عوامل مستعد کننده مرگ نوزادان نارس بوده اند%(  17)و عفونتها%( 16)مادرزادي

مشکالت .در اين مرکز قابليت حيات دارند  221هفته و وزن  25.7ي براساس نتايج اين مطالعه، سن حاملگ :نتيجه گيري

 .تنفسي،آسفيکسي،آنومالي مادر زادي وعفونتها از علل مستعد کننده مرگ نوزادان نارس بوده اند

 نوزاد ، نارس، قابليت حيات، مرگ ،وزن تولد، سن حاملگي :کلمات کليدي
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Introduction: There are many unanswered scientific questions and concernsfor most 

gynecologists and perinatologists regarding fasting during pregnancy and its safety for 

maternal and neonatal health. Current study conducted to investigate the correlation between 

numbers of Ramadan fasting days and pregnancy outcomes.  

Materials and Methods: In a descriptive-analytical study, 641 newborns whom mothers had 

fasting experience during pregnancy were enrolled and included in three groups based on the 

number of maternal Ramadan fastingdays during pregnancy (group A: ≤10 days, group B: 11-

20 days, group C: 21-30 days). Demographic and anthropometric data of neonates and mothers 

were recorded. Descriptive statistics, Chi-square and non-parametrical tests were used for 

interpretation of results. 

Results: No statistically significant difference was found in maternal weight at last month of 

pregnancy, neonatal height, incidence of pre-termlabor and neonatal congenital abnormality in 

three groups. Neonatalhead circumference and weight did not decrease by increasing number 

of fasting days, while Apgar scores at 1
st
 and 5

th
 minute significantly improved (p<0.05). 

Conclusion: Current study indicated that as Ramadan fasting days increased, neonatal birth 

weightdid not decrease as well asmaternal weight. Incidence of pre-term labor and low birth 

weight did not increase, while significant improving effectwas detected on 1
st
 and 5

th
 minute 

Apgar scores. Since pregnancy is a very considerable and delicate state,other studies on larger 

population evaluating other parameters are highly recommended aiming to reach a safer 

judgment aboutRamadan fasting for pregnant women. 

 

  



 ، دااگشنه علوم زپشکي مشهد7121آبان ماه  91-92، همايش کشوري آموزش و مشاوره رد سالمت باروري  



 

 بررسی ارتباط عوارض مادري با پيش آگهی آسفيکسی نوزادي

 2، دکتر سلمه دادگر*1دکتر حسن بسکابادي

 Boskabadih@mums.ac.irعلوم پزشکي مشهد ايران،مشهد، بخش نوزادان بيمارستان قائم دانشگاه  دانشيار -1

 مامايي ايران، مشهد، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، بيمارستان قائم، بخش زنان و -2

 

تواند گام  شناخت عوامل خطر و زمينه ساز آسفيکسي مي. آسفيکسي يک مشکل جدي در مراقبتهاي پري ناتال مي باشد: مقدمه

مطالعه حاضر با هدف بررسي ارتباط عوارض مادري با آسفيکسي لذا . مهمي در پيشگيري، تشخيص ودرمان سريع تر آن باشد

  .نوزادي طراحي شده است

زن تازه زايمان کرده و بستري در بخش  346دراين مطالعه . باشد مطالعه حاضر يک مطالعه ي مقطعي تحليلي مي: روش کار

داراي )زنان به دو گروه مورد . مورد بررسي قرار گرفتند 1392-1386شهر مشهد در سال ( عج)زنان وزايمان بيمارستان قائم 

ابزار . تقسيم شدند( N=161ي سالم داراي نوزاد تازه متولد شده)وگروه شاهد ( N=151ي مبتال به آسفيکسي نوزاد تازه متولد شده

زيه وتحليل داده ها توسط تج. جمع آوري اطالعات فرم مصاحبه وفرم ثبت اطالعات براي بررسي مشخصات بارداري وزايماني بود

وسطح معني  7/11نسخه   SPSSآزمونهاي تي مستقل، کاي دو و آناليز واريانس يک طرفه بود که با استفاده از نرم افزار آماري

 .انجام شد ≥17/1pداري 

مشخصه هاي همچنين بين  .(=111/1p) مقايسه عوارض دوران بارداري بين دو گروه تفاوت معني داري مشاهده شد: يافته ها

زايماني ازجمله رنگ مايع آمنيوتيک، روش زايمان، عوارض ليبر و حين زايمان تفاوت معني داري در گروه مورد نسبت به گروه 

 .نوزادان گروه مورد مبتال به آنسفالوپاتي هيپوکسيک ايسکميک بودند%  2/42(. =111/1p)کنترل وجودداشت

با پيامد آسفيکسي نوزادي مي ( بارداري وزايماني)ي مستقيم عوارض مادري رابطه نتايج اين مطالعه نشان دهنده: نتيجه گيري

 . باشد که بيانگر نياز و توجه بيشتر به مراقبت هاي دوران بارداري ومراحل زايماني مي باشد

 آسفيکسي، پيش آگهي، آنسفالوپاتي هيپوکسيک ايسکميک : کلمات کليدي
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 کيسه آب در مادران دريافت کننده سفوناکسيم با آمپی سلين مقايسه عوارض نوزادي پارگی زودرس

 3، علي نجفي2، دکتر نفيسه ثقفي*1دکتر حسن بسکابادي

 boskabadih@mums.ac.ir، فوق تخصص نوزادان دانشيار -1

 زنان و زايمانتخصص م ،استاد -2

 متخصص کودکان -3

 

يکي از علل شايع و مهم تولد هاي نارس و مرگ و مير حول و حوش تولد مي باشد ( (PROMکيسه آب زودرس پارگي : مقدمه

نوع آنتي بيوتيک مصرفي در مادر پيش آگهي نوزادي را تحت تاثير قرار مي دهد ما در يک مطالعه کارآزمايي باليني ، به  . 

 .پرداختيم PROMاز  مقايسه اثر سفو تاکسيم در مقابل آمپي سيلين روي عوارض مادري و نوزادي ناشي

زن مبتال به پارگي زودرس  220مشهد انجام شد، ( عج)در اين مطالعه ي کارآزمايي باليني که در بيمارستان قائم  : روش کار

 و ( آمپي سيلين)درمان معمول  Aکيسه آب که نياز به آنتي بيوتيک داشتند وارد مطالعه شده و  بصورت تصادفي در دو گروه 

B(سفو تاکسيم )وضعيت مادر و جنين  تا تولد و سپس نوزاد تا انتقال به بخش مراقبت هاي ويژه ي نوزادان، . قرار گرفتند

وضعيت نوزاد متولد شده از نظر نمره ي آپگار، وضعيت ريوي، قلبي، عصبي، بروز عفونت ، نارسي،  .ترخيص يا فوت کنترل شد

 .  تحليل قرار گرفت -مورد تجزيه  SPSS 7/14م افزار آماري آسفيکسي ، و ميزان مرگ و مير در دو گروه ثبت و با نر

نياز  ،( =113/1P)، ميزان بروز آسفيکسي(=113/1P)نياز به احيا ، ،(=114/1P) 7و ( =113/1P)1نمره ي آپگار دقيقه .:  نتايج

در دوگروه تفاوت  (p=0.000)و ميزان مرگ( =121/1P)، سندروم زجر تنفسي (=34/1P) عفونت بروز،( =113/1P)به بستري

 . معني داري داشت

باعث بهبود نمره ي آپگار نوزادان، کاهش  PROMسفوتاکسيم  در مادر مبتال به مصرف  براساس نتايج مطالعه ما   :گيري نتيجه

و همچنين  RDS، کاهش آسفيکسي،  ، کاهش ميزان ابتال به عفونتNICUعوارض ريوي، کاهش نياز نوزادان به بستري در 

  .کاهش ميزان مرگ و مير نوزادان در مقايسه با آنتي بيوتيک آمپي سيلين مي شود

 پارگي زودرس کيسه آب ، نوزاد، نارسي ، آمپي سيلين، سفوتاکسيم :کلمات کليدي
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 دوران بارداري هايمراقبتآگاهی و نگرش مادران باردار نسبت به بررسی 

 3پورغزنين ، طيبه2، طيبه ريحاني*1محمود عجم
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جاده تندرستي از لحظات اوليه  .در دنياي امروز پيشرفت هر جامعه در گروه داشتن نيروي انساني سالم و کارآمد است :مقدمه

توان بسياري از مشکالت مادران و  حيات در انسان يعني از اوان دوران جنيني آغاز مي گردد و با مراقبتهاي صحيح بارداري مي

با هدف تعيين منظور آگاهي ونگرش مادران باردار نسبت به مراقبتهاي دوران بارداري لذا انجام پژوهشي .کودکان پيشگيري کرد

 .الزم و ضروري به نظر مي رسد

نگرش مادران باردار نسبت به مراقبتهاي دوران  اين پژوهش يک مطالعه توصيفي، مقطعي است که به منظور آگاهي و :روش کار

تحقيق کليه مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر گناباد جهت  جامعه پژوهش در اين. بارداري انجام شده است

نفر به طور تصادفي ساده انتخاب و مورد بررسي وتجزيه و تحليل قرار  222دريافت خدمات بهداشتي درماني بودند که از بين آنها 

فيک با آگاهي و نگرش مادران باردار نسبت به ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه است که در آن اطالعات دموگرا. گرفته اند

 .مراقبتهاي بارداري در ابعاد گوناگون تهيه و تنظيم شده است

يافته ها و استنتاج آماري در مورد اهداف نشان داد که آگاهي و نگرش اکثريت واحدهاي مورد پژوهش نسبت به موارد  :يافته ها

از معياري ضعيف و در موارد آگاهي % 1/67ه تغذيه در دوران بارداري به ميزان نسبت ب% 1/72بررسي در اولين مراجعه به ميزان 

، نسبت به چگونگي استحمام به ميزان %31، نسبت به روابط جنسي به ميزان %56و نگرش نسبت به تجويز واکسنها به ميزان 

يار متوسطي برخورار بودند که معيار خوب اکثريت آنها از مع% 6/45و نسبت به موارد بررسي در دومين مراجعه به ميزان % 5/32

ناآگاه و % 6/51همچنين اکثريت واحدهاي مورد پژوهش نسبت به فعاليتهاي دوران بارداري به ميزان .  و مورد قبولي نبوده است

همچنين . تمعيار خوب و مورد قبولي بوده اس% 2/77اکثريت آنها نسبت به تاثير ورزش بر چگونگي مراقبت از دندانها به ميزان 

ناآگاه و اکثريت آنها نسبت به تاثير ورزش بر % 6/51اکثريت واحدهاي مورد پژوهش نسبت به فعاليتهاي دوران بارداري به ميزان 

، نسبت به زمان شروع مراقبتهاي دوران %6/11، نسبت به نوع ورزشهاي مناسب به ميزان %2/11چگونگي زايمان به ميزان 

نتايج بعدي نشان داد که بين متغيرهاي سن، تعداد حاملگي، ميزان تحصيالت و اطالعات . گاه بوده اندآ% 6/27بارداري به ميزان 

( p<17/1)دار بين متغيرهاي منابع کسب اطالعات و شغل با آگاهي و نگرش ارتباط معني (>17/1p)قبلي با آگاهي و نگرش 

 .ارتباط معني دار نبوده است

حفظ سالمتي مادر و بدنيا آمدن کودکي سالم در جامعه از شاخص هاي مهم سالمتي است يافته با توجه به اينکه  :نتيجه گيري

هاي اين پژوهش مي تواند زمينه و هدف اي جهت برنامه ريزي آموزش همه جانبه و مدون به مادران باردار با توجه به نيازهاي 

 . آموزشي بدست آمده باشد

 مراقبتهاي دوران بارداري ،دارمادران بار ،آگاهي و نگرش :کلمات کليدي
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 بررسی ارتباط مصرف مکمل آهن در بارداري با ابتال به پره اکالمپسی

 3، حميدرضا بهنام2، فرزانه جعفرنژاد1محبوبه اعلمي

 کارشناسي ارشد مامايي، دانشکده پرستاري و مامايي مشهد، مشهد، ايران -1

 مشهد، مشهد، ايرانکارشناسي ارشد مامايي، دانشکده پرستاري و مامايي  -2

 کارشناسي ارشد پرستاري، دانشکده پرستاري و مامايي مشهد، مشهد، ايران -3

 

باال بودن ميزان آهن بدن منجر مي گردد که آهن به . فوايد آهن جايگزين حتي در زنان دچار کم خوني نامشخص است :مقدمه

تصور مي گردد اين آهن اضافي . مقدار کافي براي کاتاليز کردن واکنش هاي سلولي تا بيشترين ميزان در دسترس سلول باشد

پره اکلمپسي  ارتباط مصرف مکمل آهن در بارداري با ابتال بهلذا پژوهش حاضر با هدف تعيين . باعث ايجاد پره اکلمپسي گردد

 .انجام شد

زن باردار مبتال به  72در مشهد انجام شد، مصرف مکمل آهن در   1321 -21اين پژوهش همبستگي که در سالهاي  :روش کار

 .براي آناليز داده ها استفاده شد SPSSاز نرم افزار آماري . زن باردار سالم مورد بررسي قرار گرفت 72پره اکلمپسي و 

مجموع تعداد روزهاي . دوز آهن مصرف شده در گروه پره اکلمپسي بيشتر بود اما از نظر آماري معني دار نشدمجموع  :يافته ها

پره اکلمپسي شديد با تعداد قرص يا کپسول همچنين  (.=P 114/1)مصرف آهن در گروه سالم بيشتر از گروه پره اکلمپسي بود 

  .(P= 111/1)مکمل آهن مصرف شده در روز همبستگي داشت 

مي توان احتمال داد که مصرف بيش از حد مکمل آهن در بارداري به خصوص در مورد افرادي با توجه به نتايج  :گيرينتيجه

 .که مبتال به کم خوني نيستند، خطر ابتال به پره اکلمپسي را به دنبال خواهد داشت

 بارداري، مکمل آهن، پره اکلمپسي :کلمات کليدي
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 باردار نسبت به مزاياي ورزشهاي دوران بارداري و بعد از زايمانآگاهی و نگرش مادران 

 1، طيبه ريحاني1محمود عجم

 ajamm@mums.ac.ir، مشهددانشگاه علوم پزشکي هيئت علمي دانشکده پرستاري مامايي  وعض -1

 

 .بارداري يک پديده فيزيولوژيک و طبيعي است و نبايد در روش زندگي و فعاليت روزانه خانم هاي باردار اختالل ايجاد کند :مقدمه

 و باعث تغيير محل مرکز ايستايي بدن گشته و روي توازن و تعادل بدن نيز تاثير مي گذارد تغييرات بدن در طي دوران بارداري، سبب

شت و بروز مشکالتي مانند گوارش، گردش خون، اختالالت تنفسي و عوارض ناشي از شل شدن عضالت درد هايي در کمر، مفاصل، پ

  تسکين  مي توان سبب... و   با کمک تمرين هاي کششي، آموزش تنفس صحيح ، تن آرامي، تمرکز و ماساژشود که شکم و پرينه مي 

و بردباري وهم چنين ايجاد رفتارهاي مثبت   افزايش اعتماد به نفسهش ترس و هيجان، از بين بردن اضطراب، اين دردها و نيز کا

ورزشهاي سبک در اين دوران لذت بخش و باعث احساس سالم بودن در ابعاد مختلف جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي مي  .دگرد

اردار عالوه بر فعاليتهاي روزانه که نوع ورزش بر حسب فعاليتهاي قبلي، وضعيت مزاجي و عالقه فرق مي کند ولي اکثر خانمهاي ب. شود

انجام  .بايستي با فاصله و آرامش انجام دهند نياز به ورزش در طي دوران حاملگي دارند تا بدنشان در وضعيت جسماني خوبي حفظ شود

ها، واريس هاي ورزش نه تنها باعث تناسب زنان باردار شده،بلکه به علت افزايش حرکت و جريان خون از مشکالتي مثل ورم قوزک پا

وريدي واضافه وزن باعث جلوگيري از پيدايش خستگي، تهوع، بواسير، يبوست، بي خوابي و بيماري قند شده و باعث حفظ تناسب 

همچنين ترشح آندرفين  .اندام، از دست دادن وزن اضافي، کاهش خيره چربي در باسن و رانهاي بدن و اثر گذاري روي جنين مي شود

 .س آرامش مادر و کودک، سهولت زايمان و کاهش درد زايمان مي شودشده که باعث احسا

اين پژوهش يک مطالعه توصيفي، مقطعي است که به منظور نظرات مادران باردار نسبت به ورزش و فعاليت در دوران  :کارروش 

جامعه پژوهش در اين تحقيق . انجام شده است راهکارهاي مهم مراقبتي مبتني برشواهد در دوران بارداري بارداري جهت شناخت

نفر به طور  222کليه مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتي شهر گناباد جهت خدمات بهداشتي درماني بودند که از بين آنها 

 .تصادفي  ساده انتخاب و با استفاده از پرسشنامه مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفتند

در مورد اهداف نشان داد که اکثريت واحدهاي مورد پژوهش به نسبت به فعاليت هاي دوران يافته و استنتاج آماري  :يافته ها

، نسبت به چگونگي انجام ورزشهاي %2/11، نسبت به چگونگي انجام ورزشهاي قبل از زايمان به ميزان %3/65بارداري به ميزان 

ش اکثريت واحدهاي مورد پژوهش نسبت به ورزش و تاثير همچنين آگاهي و نگر. ناآگاه بوده اند% 7/16بعد از زايمان به ميزان 

و % 57، حفظ وضعيت جسماني بدن بعد از زايمان به ميزان %5/65ِآن بر حفظ وضعيت جسماني بدن در زمان حاملگي 

ير از معياري ضعيف برخوردار بوده ولي اکثريت واحدهاي مورد پژوهش در زمينه هاي تاث% 1/67پيشگيري از يبوست به ميزان 

و شناسايي ورزش تحصيالت و اطالعات قبلي با % 7/61، کاهش دردهاي زايماني به ميزان %2/11بر تسريع زايمان به ميزان 

(  > p 17/1)ارتباط معني دار ولي بين متغيرهاي منابع کسب اطالعات قبلي با آگاهي و نگرش (  > p 17/1)آگاهي و نگرش 

 .ارتباط معني دار نبوده است

نتايج فوق نشان داد که آگاهي مادران باردار در زمينه هاي فوق نامناسب و بايستي با برنامه ريزي مناسب و با  :ينتيجه گير

 .مراقبتهاي علمي مبتني بر شواهد موجود  جهت آموزش  مراقبتهاي ويژه به آنها آنها قدمهاي  موثر ي برداشته شود

  بارداري ،مبتني برشواهد مراقبت ،فيزيکي فعاليت ،ورزش ،مادران باردار ،نظرات :کلمات کليدي
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 بررسی رفتارهاي ارتقادهنده سالمت در دختران نوجوان

 2، مينو متقي*1منصوره افسر

دانشجوي کارشناسي ارشد پرستاري گرايش بهداشت جامعه دانشگاه آزاد اصفهان واحد خوراسگان،  -1
mafsar448@gmail.com 

 واحد خوراسگان، مربيعضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اصفهان  -2

 

 هايبهداشتي، استراتژي زندگي شيوه و سالمت ارتقاءدهنده هايفعاليت و دارد تاثير او سالمت بر فرد هر زندگي سبک :مقدمه

آموزان دبيرستاني اين مطالعه با هدف تعيين رفتارهاي ارتقاء دهنده سالمت در دانش. هستند سالمتي از حفاظت و تسهيل اصلي

 .شهر اصفهان انجام شده استناحيه دو 

آموزان متوسطه ناحيه دو شهر نفر از دانش 711پژوهش حاضر يک مطالعه توصيفي است و جامعه پژوهش، شامل  :کار روش

ها شامل پرسشنامه ابزار گردآوري داده. انتخاب شدند 1323اي، در سال تحصيلي اصفهان بودند که به روش تصادفي چند مرحله

  که با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي و با استفاده از نرم افزار است ((HPLPIIرفتارهاي ارتقاء دهنده سالمت استاندارد 

SPSS 11  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. 

 ± 21آموزان مورد بررسي هاي اين پژوهش نشان داد ميانگين نمره کلي رفتارهاي ارتقاءدهنده سالمت در دانشيافته :اه يافته

و کمترين نمره ( 5/12 ± 1/6)هاي مورد مطالعه در بعد رشد معنوي و خود شکوفايي بيشترين نمره دريافتي در نمونه. بود 2/51

پذيري در قبال هاي مسئوليتمالحظه گرديد، نمونه هاي مورد پژوهش در حيطه( 1/6 ± 6/4)دريافتي در بعد فعاليت جسمي 

يت استرس، و نمره کلي رفتارهاي ارتقا دهنده سالمت کمتر از حد متوسط و در حيطه تغذيه در حد متوسط و در سالمت، مدير

 .حيطه روابط بين فردي باالتر از حد متوسط بودند

 و مناسب بهداشتي خدمات ارائه افراد، آينده زندگي براي زيرساختي عنوان به نوجواني دوره گرفتن نظر در با :نتيجه گيري

 .قرار گيرد مدنظر آنها بايد هايخانواده و نوجوانان به ايمشاوره موارد برخي در و آموزشي خدمات

 دختران نوجوان ،سالمت دهندهرفتارهاي ارتقاء: کليدي کلمات
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 يک مطالعه کيفی: تبيين نيازهاي آموزشی بهداشت باروري و جنسی دختران نوجوان

 4محمد شريعتي ،3سيدعباس موسوي، *2راحله بابازاده ،1خدجه ميرزايي

 دانشيار دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پرزشکي مشهد -1

 raheleh621@yahoo.comدانشچوي دکتري بهداشت باروري دانشگاه علوم پزشکي شاهرود،  -2

 گلستاندانشيار مرکز تحقيقات روانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي  -3

 استاديار دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران -4

 

با توجه به پيدايش قابليت باروري در دوره نوجواني و کنجکاوي نوجوانان در اين خصوص و خصوصا دسترسي آسان  :مقدمه

زشي نوجوانان خصوصا نوجوانان به منابع اطالعاتي ناموثق در زمينه بهداشت باروري و جنسي توجه ويژه به تامين نيازهاي آمو

اين پژوهش به منظور بررسي عميق نقطه نظرات و تجربيات  .دختران نوجوان در اين حوزه، بسيار ضروري به نظر مي رسد

 .نوجوان انجام گرديد بهداشت باروري و جنسي دختران آموزشي نيازهاي دختران نوجوان در رابطه با تبيين

دختر نوجوان در شهرهاي شاهرود و مشهد جمع  245از طريق انجام بحثهاي گروهي متمرکز با  ي کيفيداده ها :روش کار

 MAXQDA10تمام مصاحبه ها ضبط و پياده شد و مطابق روش مرسوم آناليز محتوي  با استفاده از نرم افزار . آوري گرديد

 .کد گذاري و طبقه بندي گرديد

 :ي گرفتندطبقه جا 3يافته هاي مطالعه در  :يافته ها

نياز به آموزش  عيني مهارتهاي زندگي، نياز به آموزش    :مطابقت آموزشها با نيازهاي واقعي نوجوانان شامل زير طبقات -1

بهداشت جنسي، نياز به آموزش ارتقا سالمت عمومي، نياز به آموزش تغذيه صحيح، نياز به آموزش خويشتنداري جنسي، نياز به 

 ازدواج، نياز به آموزش در حوزه بارداري و زايمان آموزش عوامل تحکيم کننده

ايجاد محيط حمايتي در جامعه  براي آموزش  نوجوانان شامل زير طبقات ارائه آموزشها از طريق مادران ، ارائه آموزشها از  -2

نترنت، صدا و سيما، کتاب طريق مدارس، ارائه آموزشها از طريق مراکز بهداشتي درماني،ارائه آموزشها از طريق رسانه ها شامل اي

 و مواد چاپي

ارائه آموزشها به شيوه موثر و مناسب شامل زير طبقات استفاده از شيوه هاي تعاملي و مشارکتي  در آموزش، آموزش    -3

    .و تناسب آموزش ها با ارزشهاي فرهنگي ديني جامعه متناسب با سن و تکامل نوجوان

بهداشتي براي تامين نيازهاي آموزشي دختران نوجوان در زمينه بهداشت باروري و  ضروري است سياستگزاران :نتيجه گيري

اقدامات الزم را انجام ديني جامعه –هماهنگ با ارزشهاي فرهنگي جنسي از طريق ايجاد يک محيط حمايتي و به شيوه مناسب و

  .دهند
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  9811شهر مشهد در سال ( س)عوامل مرتبط با درد اپی زياتومی در زنان نخست زايمان کرده بيمارستان ام البنين 

 3محمد تقي شاکري ،*2صديقه اظهري ،1مريم ارادمهر

مشهد،  کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، کارشناسي ارشد مامايي، -1

 .ايران

مربي گروه مامايي، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايران،  -2
azharis@mums.ac.ir 

 .استاد گروه امار زيستي، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکي مشهد،مشهد، ايران -3

 

درد پرينه شايعترين شکايت مادر بعد از . باشد مياندوراه ميجهت وسيع کردن ايران، بيمارستانهاي معمول شيوهزياتومي  اپي: مقدمه

اسايش و راحتي زنان بعد زايمان زياتومي و ارائه راهکارهاي کاهش ان، جهت  بنابراين شناسايي عوامل مرتبط با درد اپي .زياتومي است اپي

 . زا انجام شد ي در زنان نخستزياتوم درد اپي عوامل مرتبط با لذا تحقيق حاضر با هدف بررسي .اهميت خاصي دارد

البنين مشهد به روش  مادر واجد مشخصات پژوهش مراجعه کننده به بيمارستان ام 112تحليلي بر روي-اين مطالعه توصيفي :روش کار

با درد پرينه بهبود زخم با فرم ريدا و  هاي مربوطه، ، مادر با پرسشنامهنوزاداطالعات مربوط به زايمان، . گيري آسان انجام گرديد نمونه

هاي  وآزمون SPSS(16) دادههابانرمافزار آماري. ارزيابي شد بعد زايمانهفتم، دهم و چهاردهم  در روزهاي اول، پرسشنامه مک گيل

 .نظرگرفته شددار در  معني 17/1کمتر از  pميزان  .اسميرنوف کلموگروف،آناليز واريانس يکطرفه، اسپيرمن و پيرسون تحليل شد

با شدت درد اپي زياتومي در روز ( p=113/1) و تعداد بخيه هاي پوست( p=141/1) ، وزن نوزاد(p= 134/1) طول برش پوست :يافته ها

با شدت درد اپي ( p=121/1) و تعداد بخيه هاي پوست (p=111/1) مدت نشستن، (p=145/1) و طول فازفعال مرحله دوم زايمان 5

همبستگي  (=137/1p)11و  (=117/1p)5زياتومي در روز  بعد زايمان  همبستگي مستقيم و درد با بهبود زخم اپي 11زياتومي در روز 

 .معکوسي داشت

برش وسيع پوست پرينه، ترميم اهسته زخم پرينه، فاز فعال طوالني مرحله دوم زايمان، وزن باالي نوزاد و نشستن زياد  :نتيجه گيري

 . پيشنهاد مي شود اهميت اين عوامل به پرسنل بهداشتي و مادران اموزش داده شود.رتباط داردمادر با شدت درد پرينه ا

 زياتومي، درد پرينه، پرينه اپي :کليدي کلمات
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Background:Breast cancer (BC) is the most common cancer in Iranian women. The majority 

of breast cancer cases are identified in symptomatic patients, mainly by the women 

themselves and outside of an institutional breast self-exam (BSE). Delayed presentation of 

symptomatic breastcancerisapublichealthissueinIran and has determinant contribution on late 

diagnosis and poor survival. Theaimofthisstudywastoexplorehelp seeking process and 

influencing factors on patient delay. 

Methods: The present study was conducted with aqualitative approachduring2012-2013. 

Purpose ful samplingwasusedtorecruit27 Iranianwomenwithself-discovered symptoms of 

breastcancerwhoattendedtheCancerInstituteofTehranUniversityofMedicalSciences,Tehran, 

Iran.Datawerecollectedthroughsemi-structuredin-depthaudiotapedinterviews, which were 

transcribed and analyzed using conventiona lcontentan alysis with MAXqdas of tware version 

10. The trustworthiness of study was verified via prolonged engagement and thick description of the 

study. 

Findings:Contentanalysisof thedatarevealed that 1-Attributing symptoms to the benign 

conditions because of absenceofpainanddistressingsigns, inadequate knowledge 

andreceivingreassurancemessages; 2- inhibiting emotional expressions including fear, denial, 

optimisticperspective, and embarrassmentofbreastexamination3-  priority to self-therapy 4-

prioritytoworkordailycommitmentsand 5- and systemic barriers in access to services, were 

common inthestoryofmajorityofpatientswithdelayed presentation. 

Conclusions:According to the study delayed presentation was influencedby interaction of 

different personal, cultural-social, and structural aspects. Effective intervention to reduce 

patient delayfor breastcancer shouldbedevelopedby focusing on improvement of women’s 

medicalknowledge,managingpatients’emotionalexpressionandreform of the referral system. 

Key words: Breast cancer, delay, Iran 
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Background: Cesarean section (c-section) was mainly introduced in clinical practice as a life-

saving procedure. However, recently, some women opt for c-section to avoid labor pain. In 

public opinion, c-section is less distressing, less risky, and healthier than vaginal delivery. 

Pregnant women rely heavily on informal information while deciding on the mode of delivery. 

Through recognizing social attitudes toward different modes of delivery, societies can be 

directed toward a positive perception of vaginal delivery, which can ultimately lead to maternal 

health promotion. Thus, this study aimed at recognizing these common perceptions and beliefs.  

Methods: A focused ethnographic approach was applied in the present study, and semi-

structured interviews and observations were used for data collection. Twelve pregnant women 

and 10 women with previous experience of child delivery were included in the study. 

Additionally, seven midwives, seven obstetricians, and nine non-pregnant women were 

consulted and case-studied using a purposeful sampling method in medical clinics of 

Tonekabon, Iran; the interviews and observations were recorded and transcribed. Study rigor 

was confirmed through prolonged engagement, member check, expert debriefing, and thick 

description of the data. Data were analysed using thematic analysis and MAXQDA software. 

Findings: Through analysis, three major themes were extracted from the obtained data: “social 

perceptions about child delivery”, “traditional beliefs”, and “religious/ideological beliefs”. 

Conclusion: The results of this study indicated that cultural perceptions and beliefs can 

significantly affect individuals’ attitudes toward modes of delivery, their definitions of 

different modes, and the decisions they make in this regard. In order to develop a positive 

cultural and religious attitude toward vaginal delivery, awareness has to be raised through 

various ways, and the existing misconceptions should be corrected. 

Keywords: Delivery, qualitative study, culture 
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Introduction: Cesarean section (C-section) in the North of Iran accounts for 70% of 

childbirths, which is higher than the national average of 55%. Understanding women’s 

perceptions towards modes of delivery in different cultures can pave the way for 

promotingprograms and policies,which support vaginal delivery. Thus, this study was 

conducted to investigate women’s perceptions towards modes of delivery in the North of Iran. 

Methods: Using a focused ethnographic approach and purposive sampling, 12 pregnant 

women, 10 women with childbirth experience, nine non-pregnant women, seven midwives, and 

seven gynecologists were selected from hospitals, healthcare centers, and clinics of Tonekabon 

and Chaloos,Mazandaran, Iran during 2012-2014. Data collected through in-depth interviews 

and participant observation. Data analysis was performed using thematic analysis (Braun & 

Clarke, 2006) using MAXqda software. 

Results: Two major themes emerged from the data including: “vaginal delivery, a facilitator of 

women's physical and mental health promotion”, and “C-section, a surgical intervention 

associated with decreased labor pain”. Six sub-themes subsumed within these major themes 

were:vaginal delivery as a safe mode of delivery, fulfillment of maternal instinct, a natural 

process with a pleasant ending, and C-section as a procedure associated with future 

complications, a surgical intervention and sometimes a lifesaving procedure, and a painless 

mode of delivery.  

Conclusion: In the North of Iran, women’s justified cultural beliefsovershadow their 

misconceptions, so it is hoped that through implementing appropriate training programs 

towards raising awareness and correcting misconceptions, vaginal delivery could be promoted 

even in regions with high rates of cesarean section. 

Keywords: Cesarean section, ethnography, natural childbirth, pregnant women 
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Objective: This study aimed to determine the rate of application of medicalized care in low-

risk mothers, and to predict the mode of birth by this type of care. 

Methods: This cross-sectional study was performed by stratified-cluster sampling on 320 

postpartum women from four hospitals in Mashhad, Iran. The data collection instrument was a 

designed and standardized tool for assessment of medicalized pregnancy and childbirth. SPSS 

version 16 was used for data analysis. Also, descriptive test and logistic regression were used. 

Results: The rates of natural vaginal and caesarean birth were 34.7% and 65.3%, respectively. 

Received prenatal care from the obstetricians was 51.6%. The mean number of prenatal visits, 

laboratory examinations, sonography taken was 12.7, 2.8, and 4.2, respectively. In 49.4% of 

cases, the women were hospitalized before the onset of labour. Early admission (OR= 2.31; 

95% CI= 1.95-2.98, P < 0.001) and performing electronic foetal heart monitoring during 

admission (OR= 2.31; 95% CI= 1.20-4.42, P < 0.001) were the interventions that the regression 

logistic analysis identified as associated with a higher rate of caesarean delivery. 

Conclusion: It seems that obstetric interventions are widely applied in low-risk pregnancies 

and births. Some of these interventions are effective in increasing the rate of caesarean 

delivery. According to the provided information, it seems that it is necessary to adjust health 

policy to provide appropriate care for low-risk pregnancies and births. 

Keywords: Delivery, maternal care, medicalization 
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Background: Infertility and its treatment are psychologically stressful with virtually hundreds 

of articles published on this issue. The goal of treatment is to accomplish a thorough 

investigation to treat any abnormalities that are uncovered, to educate the couple about 

reproductive system, to inform the couple about their fertility potential, to counsel for ART and 

alternative family forms, to provide emotional support and in sum, to acquire a holistic 

perspective. But the question is who should do the counseling.  

Methods: A literature review was carried out using multiple databases (PubMed, PsychInfo, 

Scopus) to identify relevant literature from 2000-2010.  

Findings: Counseling needs issues such as having a thorough working knowledge of the 

medical aspects of the infertility, familiarity with procedures, medications, and various 

treatment protocols, and having up-to-date information on the rapidly developing infertility 

treatment techniques and their psychological consequences. While there is no clear 

international agreement of who can or should provide infertility counseling services,Covington 

(2006) developing a collaborative reproductive healthcare model commented that all infertility 

healthcare providers, from physicians, midwives and nurses to laboratory technicians and 

administrative assistants, have the opportunity to counsel patients going through reproductive 

medical diagnosis and treatment. In this sense, psychosocial care is the responsibility of all 

members of the treatment team as it entails ‘treating the patient, not the disease.’  

Conclusion: I argue that midwives due to their holistic perspective towards women's life issues 

could do this responsibility meticulously; although increasing specialization and collaboration 

in all fields of healthcare practice have brought the need for psychological services to the 

reproductive medical practice.  

Key words: Reproductive healthcare model, Infertile women, Midwife’s role. 

 

  



 ، دااگشنه علوم زپشکي مشهد7121آبان ماه  91-92، باروري همايش کشوري آموزش و مشاوره رد سالمت  



 

 کيفیيک مطالعه : پستان سرطاننشانه هاي مراجعه پزشکی ديرهنگام در زنان با 

 4، دکترعيسي محمدي3پور، دکترعلي تقي *2،  زهره خاکبازان1دکتر رباب لطيف نژادرودسري

دانشررريار بهداشرررت بررراروري، مرکرررز تحقيقرررات ايمنررري بيمرررار، گرررروه مامرررايي، دانشرررکده پرسرررتاري و مامرررايي،       -1

 دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايران

دانشرررجوي دکترررراي بهداشرررت بررراروري، گرررروه مامرررايي، دانشرررکده پرسرررتاري و مامرررائي، دانشرررگاه علررروم پزشرررکي     -2

 مشهد، مشهد، ايران

اسررتاديار اپيرردميولوژي، مرکررز تحقيقررات علرروم بهداشررتي، گررروه اپيرردميولوژي و آمررار حيرراتي، دانشررکده بهداشررت،    -3

 دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايران

 ، تهران، ايراندانشگاه تربيت مدرس گروه پرستاري، دانشکده پزشکي،پرستاري،  دانشيار -4

 

 ،اغلررب مرروارد سرررطان پسررتان در زنرران داراي عالمررت     . انرري اسررت زنرران اير کانسررر پسررتان شررايعترين کانسررر    : مقدمــه

تررراخير زنررران . شرررودعمررردتاً توسرررط خرررود بيمررراران و خرررارج از برنامررره سررراختاريافته خودآزمرررائي پسرررتان شناسرررائي مررري  

داراي عالمرررت در مراجعررره پزشرررکي از جملررره مشرررکالت بهداشرررت عمرررومي ايرررران بررره شرررمار ميررررود و برررا تشرررخيص ديرررر 

ايررن مطالعرره بررا هرردف تبيررين فراينررد سررالمت جرروئي زنرران و عوامررل مرروثر       . هنگررام و کرراهش بقرراي بيمرراران همررراه اسررت   

 . صورت گرفت بر تاخير زنان داراي نشانه هاي کانسر پستان در مراجعه پزشکي

بررره منظرررور دسرررتيابي بررره . صرررورت گرفرررت 1321-22درطررري سرررالهاي برررا رويکررررد کيفررريحاضرررر مطالعررره : روش کـــار

يررک يررا چنررد   شررامل زنانيکرره   همشررارکت کننررد  25انجررام و   نمونرره گيررري برره شرريوه مبتنرري بررر هرردف     اهررداف مطالعرره، 

تومرررور کلينيرررک انيسرررتيتو  کردهو جهرررت اقررردامات تشخيصررري درمررراني بررره   شناسرررائيراپسرررتاني  ضرررايعه غيرررر طبيعررري 

مراجعررره کررررده بودنرررد، بررره مطالعررره وارد کانسرررر بيمارسرررتان امرررام خمينررري وابسرررته بررره دانشرررگاه علررروم پزشرررکي تهرررران  

مصرراحبه هررا ضرربط و نسررخه     . جمررع آوري گرديررد  مصرراحبه هرراي عميررق نيمرره سرراختاريافته     داده هررا از طريررق   . شرردند

. صرررورت پرررذيرفت MAXqdaنررراليز داده هرررا برررر اسررراس روش آنررراليز محتررروا و اسرررتفاده از نررررم افرررزار    بررررداري شرررد آ

و توصرريف عميررق   تخصرريص زمرران کررافي و برقررراري ارتبرراط مطلرروب بررا شرررکت کننرردگان         از طريررقاعتبررار يافترره هررا   

 . يافته ها حاصل گرديد

ــا  ــه ه برره علررت عرردم وجررود     بيماريهرراي خرروش خرريم  برره  عالئررم دادن نسرربت -1: آنرراليز داده هررا نشرران داد کرره     :يافت

واکنشهاياحساسرررري بازدارندهشررررامل انکررررار   -2درد و عالئررررم آزاردهنده،دانشررررناکافي و دريافررررت پيامهاياطمينرررران بخررررش  

اولويرررت بخشررريدن بررره خرررود درمررراني، -3عالمرررت، تررررس از تائيرررد تشرررخيص کانسرررر و خجالرررت از انجرررام معاينررره پزشرررکي

موانرررع سيسرررتمي در دسترسررري بررره سيسرررتمهاي خررردمات    -7روزانررره،و  اولويرررت بخشررريدن بررره کرررار يرررا تعهررردات   -4

 .بهداشتي و درماني در داستان بيماران تاخير کننده روايت پرتکراري بود

ــري  ــه گي بررر اسرراس نتررايج ايررن پررژوهش ترراخير بيمرراران در مواجهرره بررا عالئررم پسررتاني مترراثر از تعامررل پيچيررده           :نتيج

تمرکررز بررر ارتقررائ دانررش پزشررکي زنرران و شرريوه       .سرراختاري  اسررت  اجتمرراعي و -جنبرره هرراي مختلررف فررردي، فرهنگرري    

 توليررد راهبرررد هرراي کرراهش تررأخير بيمررار     هرراي مواجهرره بررا واکررنش هرراي روانرري، همچنررين اصررالح سيسررتم ارجرراع در       

 .موثر به نظر ميرسد

 کانسر پستان، تاخير، ايران :کلمات کليدي
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مبتنی بر بيمار استاندارد شده و کارگاه آموزشی بر مقايسه تأثير آموزش مشاوره سالمت جنسی به دو روش 

 ي جنسی زوجيننگرش دانشجويان مامايی نسبت به رابطه

 4، سيد رضا مظلوم3، خديجه ميرزايي2، طلعت خديوزاده*1مينا ارداغي

 دانشگاه علوم پزشکي مشهد ، ماماييدانشکده پرستاري و کميته تحقيقات دانشجويي ، دانشجوي کارشناس ارشد مامايي -1

 دکتراي بهداشت باروري استادياردانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي مشهد -2

 دکتراي بهداشت باروري، دانشياردانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي مشهد -3

 د، دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي مشهعضو هيئت علمي گروه پرستاري -4

 

استاندارد شده و کارگاه  يماربر ب يمبتن روش آموزش مشاوره سالمت جنسي به تاثير تعيين پژوهش اين از هدف :هدف

 تحصيلي سال در علوم پزشکي مشهد دانشگاه ي جنسي زوجين در دانشجويان مامايينگرش نسبت به رابطهبر  يآموزش

 .است 1323

مامايي مقاطع کارشناسي و  دانشجويان از نفر 63 آن نمونه که است تجربي نيمه مطالعه يک پژوهش اين :کار روش

 .شدند گروه تقسيم دو به تصادفي طور به که دادندمي تشکيل کارشناسي ارشد مامايي دانشکده پرستاري و مامايي مشهد

بحث گروهي  صورت به را آموزش جلسات کارگاه و گروه استاندارد شده بيمار از با استفاده را جلسات گروه مبتني بر بيمار

مورد  54/1پرسشنامه محقق ساخته بود که بعد کسب روايي محتوي با پايايي  داده، آوري گرد گذراندند، ابزار caseپيرامون 

 نرم توسط مستقل، و زوجي t آزمون  با هامقايسه و معيار انحراف و ميانگين محاسبه با هاهداد تحليل. استفاده قرار گرفت

 .شد انجام 16نسخه   SPSSافزار

گروه مبتني  در آموزش از ي جنسي قبل از آموزش در دو گروه يکسان و بعدنمره نگرش نسبت به رابطه ميانگين :هايافته

 مبتني بر بيمار استانداردشده گروه در (.p<131/1)کارگاه بود  گروه از بيشترداري بطور معني بر بيمار استاندارد شده

، در حاليکه در گروه کارگاه (p=111/1) يافت افزايش معنادار طور به آموزش نسبت به قبل از آن از بعدنگرش  نمره ميانگين

 . اين افزايش ديده نشد

 نگرش تواندمشاوره سالمت جنسي با استفاده از  بيمار استاندارد شده مي آموزش که داد نشان مطالعه اين :گيرينتيجه 

 بيشتري توجه روش آموزش مبتني بر بيمار استاندارد شده به آموزش اندرکاران دست گرددمي پيشنهاد. دهد ارتقا را دانشجو

 .نمايند
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رضايت ازنقش مادري در زنان نخست زا با بارداري بدون  تاثيربرنامه آموزش نقش مادري بر دستيابی به نقش و

 برنامه

 3، دکترنگاراصغري پور2، مريم فسنقري1معصومه کردي

 ، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايرانگروه آموزش مامايي مربيعضو هيئت علمي  -1

دانشگاه علوم پزشکي دانشکده پرستاري و مامايي، کميته تحقيقات دانشجويي دانشجوي کارشناسي ارشد مامايي،  -2

 ، مشهد، ايرانمشهد

دانشگاه  دانشکده پزشکي، سينا،بيمارستان ابن علوم رفتاري،پزشکي و مرکز تحقيقات روان استاديار روانشناسي باليني، -3

 ايران علوم پزشکي مشهد،

 

مادران نخست زا با بارداري بدون برنامه ، سطوح باالي . بدون برنامه است ،درحال توسعهازبارداريها درکشورهاي % 12 :مقدمه

نوزاد و دستيابي به  -کنند و ممکن است تعامل مثبت مادراضطراب را نسبت به مادران با بارداري برنامه ريزي شده، تجربه مي

مهمترين علل مشکل زا در مورد پذيرش نقش مادري در بارداري،فقدان شناخت وآمادگي الزم براي . نقش مادري به خطر افتد

ورضايت  مطالعه حاضر با هدف مرور بررسي تاثيرآموزش نقش مادري دردستيابي به نقش .پذيرش نقش مادري ذکر شده است

  .بر اساس مطالعات چاپ شده استازنقش مادري درزنان نخست زابابارداري بدون برنامه، 

 Science Direct ،Google Scholarاز طريق بانک هاي اطالعاتي 2113تا 1221از سال جستجوي الکترونيکي  :روش کار

،Web of Knowledge ،Magiran ،SID  ،  Medlib، Proquest،  PubMed با کليد واژه هاي انگليسي :

unplanned pregnancy ،maternal role attainmen ،maternal role satisfaction ،maternal role 

education  بارداري بدون برنامه، دستيابي به نقش مادري،رضايت ازنقش مادري، آموزش نقش مادري : معادل فارسي آنها و

 .جستجوانجام شد

 3مقاله مقطعي و5مقاله همبستگي ،25مقاله توصيفي، 34موردکارآزمايي باليني، 14ه بدست آمده که شامل مقال 22از: يافته ها

. مقاله کارآزمايي باليني درموردآموزش نقش مادري مورد بررسي نهايي قرارگرفتند 14مقاله طولي بود،  5شاهدي و-مقاله مورد

 .دستيابي به نقش ورضايت ازنقش مادري حمايت مي کنندتاثيرآموزش نقش مادري بربيشتر اطالعات بدست آمده از 

کارکنان واحد .زنان نخست زا مخصوصا با بارداري بدون برنامه، آمادگي الزم براي پذيرش نقش مادري را ندارند :گيرينتيجه

وزشهاي الزم دراين زمينه سالمت که بيشترين مالقات رابا زنان دردوران بارداري دارند بايد زنان را با نقش مادري آشنا کنند وآم

  .را براي آنان ارائه دهند

 دستيابي به نقش مادري،رضايت ازنقش مادري نقش مادري، آموزش نقش مادري، بارداري بدون برنامه ، :کلمات کليدي
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 مطالعه مروري: بررسی تاثير بابونه بر ديسمنوره اوليه 

 3مريم پورشيرازي، *2مليحه رضواني فرد ،1زهرا عابديان

 تاري و مامايي مشهد، مشهد، ايرانمربي گروه مامايي، دانشکده پرس -1

دانشگاه علوم پزشکي  دانشکده پرستاري و مامايي، کميته تحقيقات دانشجويي  دانشجوي کارشناسي ارشد مامايي، -2

 Rezvanifardm911@mums.ac.ir، مشهد، ايران، مشهد

 تاري و مامايي مشهد، مشهد، ايراندانشکده پرس انشجوي کارشناسي ارشد مامايي،د -3

 

درصد از زنان درجاتي از   71ديسمنوره يا قاعدگي دردناک يکي از  شايعترين مشکالت در بيماريهاي زنان است و حدود  :مقدمه

يي، محققين به سمت استفاده از داروهاي گياهي امروزه با توجه به عوارض جانبي داروهاي شيميا. ديسمنوره را تجربه مي کنند

بابونه در طب سنتي ايران به عنوان تسکين دهنده درد و تب و يک عامل ضد اسپاسم مورد استفاده قرار مي . گرايش پيدا کردند

لتهابي و اسپيرواترها ترکيبات بابونه شامل فالونوئيدها که مسئول اثر اسپاسموليتيکي، بيزابولول، کامازولن مسئول اثر ضد ا. گيرد

اين مطالعه با هدف مرور تاثير . مطالعات متعددي نشان دادند که بابونه بر کاهش درد و خونريزي قاعدگي موثر است.مي باشد

 .بابونه بر ديسمنوره اوليه انجام شد

 magiran,Pubmed,Scholarاين مطالعه مروري از طريق جستجوي گسترده منابع اطالعاتي الکترونيکي  :روش کار

google, Scincedirect,SID  با کليد واژه هاي بابونه، ديسمنوره اوليه وchamomile   انجام  2114تا  1221در بازه زماني

 .شد

در تمام مطالعات بابونه به طور .در مطالعات، بابونه با اشکال متفاوت کپسول، چاي، قطره و رايحه استفاده شده بود :يافته ها

معني داري، سبب کاهش درد قاعدگي شده بود و دو مطالعه نشان داد که بابونه مي تواند خونريزي قاعدگي را نيز کاهش 

 .عارضه خاصي در مصرف بابونه مشاهده نشد.دهد

نتايج مطالعات نشان داد که مصرف بابونه مي تواند شدت ديسمنوره اوليه را به طور موثري کاهش دهد لذا مي  :تيجه گرين

 ..توان استفاده از آن را در درمان اين مشکل شايع زنان توصيه نمود

 chamomileبابونه، ديسمنوره اوليه،  :کلمات کليدي
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 ه با استرس بارداريبررسی عوامل مرتبط با راهبردهاي مقابل

 4، حميد رضا آقامحمديان شعرباف3، سيد رضا مظلوم *2، آزاده ساراني1صديقه اظهري

 مربي گروه مامايي، دانشکده پرستاري مامايي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايران -1

دانشگاه علوم پزشکي  دانشکده پرستاري و مامايي، کميته تحقيقات دانشجويي دانشجوي کارشناسي ارشد مامايي،  -2

 ، مشهد، ايرانمشهد

 مربي گروه پرستاري، دانشکده پرستاري مامايي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايران -3

 استاديار دانشکده علوم تربيتي دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران -4

 

ده در دوره بارداري موجب ايجاد سطوح اگر چه بارداري دوره شادي در زندگي زن بنظر مي رسد اما تغييرات ايجاد ش :مقدمه

مطالعه زن باردار براي غلبه به چالش هاي ايجاد شده در دوران بارداري نيازمند مقابله است . گرددبااليي از استرس در مادر مي

 .انجام شد استرس در بارداريمرتبط با رفتارهاي مقابله اي با  ي عواملحاضر با هدف بررس

ابتدا شهر . زن باردار که به روش نمونه گيري در دسترس انجام شد 711بر روي1323صيفي در سال اين پژوهش تو :روش کار

ابزار ها شامل پرسشنامه . پايگاه بهداشتي انتخاب شدند11مرکز و 11مشهد به پنج منطقه تقسيم سپس به صورت تصادفي 

ها از ضريب به منظور تجزيه تحليل داده. يي بودو دموگرافيک و ماما تجديد نظر شده راهبردهاي تطابق با استرس بارداري

 .استفاده شدرگرسيون چند متغيره توسط نرم افزار اس پي اس  همبستگي پيرسون و

 7/2، ميانگين نمره  راهبرد اجتنابي  6-13با دامنه  2/34± 3/12ميانگين نمره راهبرد آمادگي برنامه ريزي شده :يافته ها

، تعداد فرزند (=111/1p)تعداد بارداري. بود2-63با دامنه 3/15 ±5/7نمره راهبرد معنوي مثبت و ميانگين1-41با دامنه ±3/14

، (=1111/1p)، درآمد خانواده(=13/1p)، تحصيالت همسر(=1111/1p)، تحصيالت مادر(=11/1p)، مذهب(=1111/1p)زنده

مرکز بهداشت جهت دريافت مراقبت  ، مراجعه منظم به(=111/1p)، نگران جنسيت نوزاد بودن (=111/1p)سن بارداري

(1111/1p= )سن مادر ، وضعيت اشتغال مادر و همسر و . با راهبردهاي مقابله با استرس بارداري ارتباط معني داري داشت

 .وضعيت مسکن با راهبردهاي مقابله ارتباط معني داري نداشت

 . بارداري ارتباط دارد عوامل دموگرافيک و مامايي با چگونگي مقابله با استرس :نتيجه گيري

 بارداري، استرس، راهبردهاي مقابله با استرس بارداري، راهبردهاي مقابله با استرس :کلمات کليدي
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 مروري ، مطالعهيباردار يابتزنان مبتال به دخودمراقبتی و پيامد مادري و نوزادي در 

 3صديقه اظهري، 2طلعت خديوزاده ،*1مريم حسين زاده

دانشگاه علوم پزشکي  دانشکده پرستاري و مامايي، کميته تحقيقات دانشجويي  يي،ارشد ماما يکارشناسدانشجوي  -1

 يران، مشهد، امشهد

 يرانمشهد، مشهد، ا يدانشگاه علوم پزشک يي،دانشکده پرستاري و مامادکتراي بهداشت باروري، استاديار  -2

 يرانمشهد، مشهد، ا يدانشگاه علوم پزشک يي،دانشکده پرستاري و مامامربي  -3

 

رفتارخودمراقبتي  بيماري، اين در. شود پرخطر بارداري و زايماني پيامدهاي نامطلوب به منجر تواند مي ديابت بارداري :مقدمه

رعايت رفتارهاي خودمراقبتي شامل . اهميت است با بسيار جنين، و مادر و سالمت خون گلوکز ميزان داشتن نگه نرمال براي

  .باشد مي دارويي، خودکنترلي قندخون رعايت رژيم مناسب، بدني شرکت در فعاليتهايو رژيم غذايي 

 هايهاي مورد نظر در بانک واژه يدبا وارد کردن کل يکيجستجوي الکترون يقاز طرمقاله  23 مطالعه، يندر ا :روش کار

به ، 2113تا سال  1212 ي سالبازه زمان در SID , google scholar ,ovid ،Science direct ،  pub-medياطالعات

ها  سپس اين مقالهپرداخته بودند، ي باردار يابتزنان مبتال به ددر  يو نوزاد يمادر يامدپ خودمراقبتي وکه به  دست آمد

  .قرارگرفتند يمورد نقد و بررس

عوارضي کاهش ديابت بارداري شامل  ينوزاد يامدهايپارتقاء خودمراقبتي بر مرور مقاالت موجود نشان داد که  :ها يافته

شانه،  يستوشيد ي،نوزاد بزرگ نسبت به سن حاملگ ي،نوزادان، ماکروزوم يژهدر بخش مراقبت و يبستر ي،نارس ي،زرد مانند

و  ، يکناشتا)قندخون  يزانکاهش م پيامدهاي ارتقاء خودمراقبتي براي مادر شامل. ي موثر است، مرگ نوزادينوزاد يتروما

از تعدادي حال در ينبا ا .بود ينسزارميزان و کاهش  ياکالمپس پره ين،به درمان با انسول ياز، کاهش ن(پس از غذادو ساعت 

اقدام به ارتقاء رفتار خودمراقبتي  متفاوت ياجرا يوهو ش يبا روش آموزش ي کهدر مطالعات. وجود نداشت يرتأث ينمطالعات ا

 .عوارض نوزادي و مادري در گروهها متفاوت بود اختالف در بروز، سطح معناداري نموده بودند

 يتبا هدف تقو يگيريبرنامه پ با توجه به نتايج متناقض نياز به انجام مداخالت آموزشي موثر و اجراي يک :گيري نتيجه

 . رسد يبه نظر م يضرورو رفتار خودمراقبتي مادران باردار مبتال به ديابت بارداري بهبود نگرش  ي وآگاه

  پيامد نوزادي آموزش، خودمراقبتي، رژيم غذايي، فعاليت بدني، ديابت بارداري، پيامد مادري، :ليديکلمات ک
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 بررسی عوامل مرتبط با سرسختی روان شناختی در زنان باردار

 4حميدرضا آقامحمديان شعرباف ،3، سيد رضا مظلوم*2، صديقه اظهري 1آزاده ساراني

دانشگاه علوم پزشکي  دانشکده پرستاري و مامايي، کميته تحقيقات دانشجويي دانشجوي کارشناسي ارشد مامايي،  -1

 ، مشهد، ايرانمشهد

 مربي گروه مامايي، دانشکده پرستاري مامايي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايران -2

 مربي گروه پرستاري، دانشکده پرستاري مامايي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايران -3

 انشکده علوم تربيتي دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايراناستاديار د -4

 

 .شوديم يپر استرس تلق ايحال تجربه يندر ع يولباشديزنان مطرح م يدر چرخه زندگ يعيطب يدادرو ي يکباردار :مقدمه

عمل  يزندگ يزااسترس يدادهايکه به منزله منبع مقاومت در مواجهه با رو،است يتيشخص يهايژگياز و يامجموعه يسرسخت

 .شناختي زنان باردار انجام شد عوامل مرتبط با سرسختي روان کند،در همين راستا، مطالعه حاضر با هدف بررسييم

ابتدا شهر . زن باردار که به روش نمونه گيري در دسترس انجام شد 711بر روي1323اين پژوهش توصيفي در سال  :روش کار

ابزار ها شامل پرسشنامه هاي . پايگاه بهداشتي انتخاب شدند11مرکز و 11صورت تصادفي مشهد به پنج منطقه تقسيم سپس به 

رگرسيون چند  ها از ضريب همبستگي پيرسون وبه منظور تجزيه تحليل داده. و دموگرافيک و مامايي بود سرسختي کوباسا

 .استفاده شدمتغيره توسط نرم افزار اس پي اس 

زنان سرسختي % 23بود، از لحاظ سرسختي  31-133با دامنه  7/22 ± 2/23 ميانگين نمره سرسختي کل زنان باردار :هايافته

 ، درآمد خانواده(=1111/1p) تحصيالت مادر .سرسختي باال داشتند% 2/6سرسختي نسبتا باال و % 1/51نسبتا پايين، 

(112/1p=)مذهب ، (113/1p=)مادر ، خواسته بودن بارداري از نظر(114/1p= )و از نظر پدر (114/1p=)سن بارداري ، 

(117/1p=)تجربه زايمان قبلي ، (111/1p= )نگران جنسيت فرزند بودن. داري داشتبا سرسختي ارتباط مستقيم معني 

(1111/1p=) مراجعه نامنظم به مرکز بهداشت ،(1111/1p= )با سرسختي رابطه معکوس معني داري داشت. 

،از جمله مهمترين گذار باشند يرد تاثناسترس دوران بارداري عوامل شخصيتي مي توان به ويژه تطابق با استرس در :گيرينتيجه

 .هاي شخصيتي هر فرد مي باشدنياز به شناخت ويژگياز اين رو . ويژگي شخصيتي در سازگاري با استرس سرسختي مي باشد

 بارداري، استرس، سرسختي روان شناختي  :کليدي کلمات
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مقايسه نيازهاي بهداشت باروري جنسی و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی و 

 مشاوره بيماري هاي رفتاري

 7ابراهيم حاجي زاده ،4، ابوعلي ودادهير3، عيسي محمدي*2ليدا مقدم بنائم ،1صغري خاني 

 مدرس، تهران، ايراندانشجوي دکتري بهداشت باروري، دانشگاه تربيت  -1

 moghaddamb@modares.ac.irن، استاديارگروه مامايي، دانشکده پزشکي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايرا -2

 دانشيار گروه پرستاري، دانشکده پزشکي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران -3

 دانشکده علوم اجتماعي، دانشگاه تهراناستاديار گروه مردم شناسي،  -4

 دانشيار گروه آمار حياتي، دانشکده پزشکي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران -7

 

-جنسي، شناسايي نيازهاي بهداشت باروري-اولين گام جهت برنامه ريزي و طراحي بسته هاي خدمتي مشاوره باروري :مقدمه

جنسي در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني و -هاي بهداشت بارورياين مطالعه با هدف مقايسه نياز. جنسي  است

 .مشاوره بيماري هاي رفتاري شهر ساري است

 16و ( گروه اول)مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني  714)زن مراجعه کننده  611بر روي  ياين مطالعه مقطع :روش کار

، جنسي-جهت تعيين نياز بهداشت باروري. شهر ساري انجام شد(( گروه دوم)مراجعه کننده به مرکز مشاوره بيماري هاي رفتاري 

. داده  شد 2-1ير بر اساس پاسخ مشارکت کنندگان امتياز جهت محاسبه امتياز نيز به هر متغ. امتياز هر دامنه محاسبه شد

 شد  تقسيم( بدون نياز) 71و پايين صدک ( داراي نياز )  71متغير به دو گروه؛ باالي صدک اين . مجموع امتيازها محاسبه شد

 4/11)خشونت  ،رفتاري و در مرکز مشاوره بيماري هاي( درصد 53)جنسي  رفتارسابقه و  ؛در مراکز بهداشتي درماني :يافته ها

 (P=0.02)، محل مراجعه براي درمان (P=0.002)سنعوامل مرتبط با سابقه و رفتار جنسي؛  .شايعترين نياز زنان بود (درصد

STIs  و اجبار جنسي از سوي شوهر (P=0.006) و عوامل مرتبط با خشونت؛ ابتال به ترشح غيرشفاف و يا پنيري شکل 

(P=0.004)  ن فروشتو شناخت زنان (P=0.01) بودند. 

برنامه ريزي و لحاظ کردن . در مراکز بهداشتي درماني ضروري است( مشاوران مامايي)بکارگيري مشاوران جنسي  :تيجه گيري

استراتژيهايي مانند . خدمات مربوط به خشونت در مراکز مشاوره بيماري هاي رفتاري راه گشاي مشکالت زنان خواهد بود

Linkage   وintegration  جهت ارائه خدماتHIV  وSTIs  در خدمات بهداشت باروري مؤثرترين راهبرد جهت تأمين

 .نيازهاي دو گروه خواهد بود

 .بهداشت باروري، نيازسنجي، رفتار جنسي، خشونت :کلمات کليدي
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 زايمان طبيعینقش  هنجارهاي انتزاعی درک شده بر استقبال  زنان باردار نخست زاي شهرستان دنا از  بررسی 

 3محتشم غفاري ،2، فاطمه پورحاجي*1جواد هاروني

دانشجوي دوره عالي بهداشت عمومي، عضو کميته       دانشجوي دکتراي تخصصي آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، -1

تهران ، ايران، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تحقيقات دانشجويي دانشکده بهداشت
j_harooni@yahoo.com 

کارشناسي ارشد آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت،کارشناس مرکز بهداشت ثامن مشهد، گروه بهداشت و مديريت،  -2

 دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، ايران مشهد

 ايران تهران، تهران، بهشتي شهيد پزشکي علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده عمومي، بهداشت گروه استاديار، -3

 

يکي از موهبت هاي الهي براي توليد نسل بشر بر روي زمين مي باشد که از بدو تولد آدم تا کنون همواره ادامه  زايمان :مقدمه

امروزه در بسياري از جوامع انجام زايمان به روش سزارين به يک فرهنگ مبدل گشته و بيشي از نيمي از زنان . داشته است

ين در حالي است که انجام اين عمل خود عواقب زيادي براي مادر وجنين به داوطلبانه به انجام عمل سزارين روي مي آورند وا

منظور از هنجارهاي انتزاعي انتظارات . يکي از عوامل موثر بر انتخاب نوع زايمان هنجار انتزاعي درک شده است .همراه دارد

،و انگيزه مادران باردار براي (ايمان طبيعي سزارين و ز)اطرافيان زنان باردار مورد مطالعه نسبت به هر يک از روش هاي زايمان 

نقش هنجارهاي انتزاعي درک شده بر ميزان استقبال زنان مطالعه حاضر با هدف تعيين  لذا.پيروي از انتظارات آنان مي باشد

 .طراحي گرديد است باردار نخست زاي شهرستان دنا از زايمان طبيعي

ماهه دوم  بارداري که داراي پرونده  3نفر از زنان باردار نخست زا در 61طوريکه به  اين مطالعه توصيفي تحليلي بوده :روش کار

ابزار جمع آوري اطالعات .بهداشتي در مراکز بهداشتي درماني شهرستان دنا بودند، به طور سرشماري مورد مطالعه قرار گرفتند

. اخته هنجارهاي انتزاعي درک شده بودو پرسشنامه محقق س پرسشنامه دو قسمتي بوده که بخش اول شامل مشخصات فردي

 .شد وتحليل تجزيهي آناليز واريانس يک طرفه آمار آزمونهايو7/16نسخه spss  از نرم افزاربااستفادهداده ها 

نتايج آناليز واريانس يک طرفه نشان داد .بود5/27±1/4نتايج اين مطالعه نشان داد ميانگين سن  زنان مورد پژوهش   :يافته ها

 (.P=14/1) هنجار انتزاعي زنان مورد پژوهش و قصد رفتاري زنان در انتخاب زايمان طبيعي ارتباط معناداري وجود داردبين 

تاثير هنجارهاي انتزاعي درک شده را بر قصد رفتاري زنان باردار نخست زاي شهرستان دنا از  مطالعه اين نتايج :گيري نتيجه

و ترويج زايمان طبيعي مي توان در برنامه هاي  سالمت زنان بهبود منظور نظرمي رسد بهبه  لذا مي کند، تأييد زايمان طبيعي

 .آموزشي نقش اين عامل را مد نظر داشت

 قصد رفتاري، زايمان طبيعي هنجارهاي انتزاعي درک شده، :کلمات کليدي
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به مراکز بهداشتی درمانی  الگوها و تعيين کننده هاي  رفتارهاي بهداشتی پيش بارداري در زنان مراجعه کننده

 مشهد

 7، دکتر حبيب اله اسماعيلي4اله وردي پور ، دکتر حميد3، دکتر مژگان جوادنوري*2ژادرودسري ، دکتر رباب لطيف ن1رقيه بايرامي

 پزشکي علوم دانشگاه مامايي، و پرستاري مرکز تحقيقات دانشجويي، دانشکده باروري، بهداشت دکتراي دانشجوي -1

 ايران مشهد، مشهد،

 ايران مشهد، مشهد، پزشکي علوم دانشگاه مامايي، و پرستاري دانشکده باروري، بهداشت گروه دانشيار -2

 ايران پزشکي اهواز، اهواز، علوم دانشگاه مامايي، و پرستاري دانشکده باروري، بهداشت استاديار گروه -3

 ايران تبريز، تبريز، پزشکي علوم استاد گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه -4

 ايران مشهد، مشهد، پزشکي علوم بهداشت، دانشگاه دانشکده زيستي، گروه آمار ،بهداشتي علوم تحقيقات دانشيار مرکز -7

 

باشد تا شانس ريزي زوجين براي بارداري و تغيير شيوه زندگي ميرفتارهاي بهداشتي پيش بارداري شامل برنامه :مقدمه

هدف از اين مطالعه تعيين الگوها و تعيين کننده هاي  رفتارهاي . باروري، و پيامد بارداري مطلوب داشته باشندبيشتري براي 

 .بهداشتي پيش بارداري در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني مشهد بود

به مراکز بهداشتي درماني  خانم متاهل مراجعه کننده  411روي  بر 1323مقطعي در سال  توصيفي پژوهش اين :روش کار

 ها داده آوري جمع ابزار .گرديد انجام گيري چند مرحله اي انتخاب شدند، نمونه روش مشهد که قصد بارداري داشتند و با

اجتماعي، سابقه بيماري و بارداري و زايمان و رفتارهاي پيش بارداري  -پرسشنامه پژوهشگر ساخته مشمل بر مشخصات فردي

معني دار در   >p  1/ 1 7. شد هاي غير پارامتريک انجام آزمون و Spss16آماري  افزار نرم توسط ها داده حليلتجزيه و ت. بود

 .نظر گرفته شد

آنها مکمل اسيد فوليک را بطور % 3/41پرونده پيش بارداري تشکيل داده بودند که %(  5/55)اکثر شرکت کنندگان   :يافته ها

. از آنها فعاليت فيزيکي منظم داشتند% 1آنها مراقبت دندان پزشکي را انجام داده بودند و تنها از % 41صحيح مصرف کرده بودند؛ 

بين مصرف اسيد فوليک . داشتند =BMI 22/24 -31زنان % 3/35. از واجدين شرايط مشاوره ژنتيک را انجام داده بودند% 7/37

همچنين بين (. =p 111/1 و  r =-114/1)و(=p 111/1 و  r =-111/1)و ورزش با نمره آگاهي همبستگي مثبت وجود داشت 

 p ,211 =X2= 115)مراقبت پيش بارداري با شغل زن و انجام مراقبت دندانپزشکي با سطح درآمد خانوادگي ارتباط معني داري 

 .مشاهده گرديد(   p, 7/12 =X2= 114/1)و (  

اکثريت زنان با قصد بارداري، اکثريت آنها رفتارهاي توصيه شده عليرغم تشکيل پرونده مراقبت پيش بارداري براي  :نتيجه گيري

 در جهتهاي مشاوره اي مناسب  يرنامهگردد  پيشنهاد مري . بر اساس دستورالعمل مراقبت پيش بارداري را انجام نداده بودند

 .انجام گيرد ارتقاء انجام رفتارهاي پيش بارداري توصيه شده طيق دستورالعمل در سيستم بهداشتي و جامعه

 مراقبت پيش بارداري، رفتار بهداشتي، مراقبت پيشگيرانه، سالمت زنان  :کلمات کليدي
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 مقاله مروري :ارزيابی وضعيت آگاهی و سواد سالمت زنان ديابتی 

  3، سيدرضا مظلوم2زهرا عابديان ،*1زهرا کمالي

دانشگاه علوم پزشکي دانشکده پرستاري و مامايي، کميته تحقيقات دانشجويي  ،دانشجوي کارشناسي ارشد مامايي -1

 Kamalishahla6@gmail.com، مشهد

 عضو هيئت علمي دانشکده پرستاري و مامايي مشهد ،کارشناس ارشد مامايي -2

 عضو هيئت علمي دانشکده پرستاري و مامايي مشهد ،دکتراي پرستاري -3

 

 خدمات بهبود و سواد سطح آموزشي، اقتصادي،ارتقاء توسعه مثل عواملي است که مطلب اين جهاني گوياي تجربيات :مقدمه

 در و آگاهي سطح بر گذار تأثير عوامل بسيار از يکي. داشت جامعه خواهد افراد اجتماعي رفاه و سالمت بر تأثيرمثبتي اجتماعي،

مهارتهاي خواندن، شنيدن، سواد سالمت شامل مجموعه اي از . است سوادسالمت ديابت بيماري مؤثرتر پيشگيري و نتيجه کنترل

تجزيه و تحليل و تصميم گيري و توانايي بکارگيري اين مهارت ها در موقعيت هاي سالمتي است که لزوما به سالهاي تحصيل بر 

لذا اين مطالعه مروري با هدف ارزيابي وضعيت آگاهي و سواد سالمت زنان ديابتي و ارتباط سنجي اين دو متغير با . نمي گردد

 .وثر انجام گرفتعوامل م

باکليد   SID, Iran.Doc, Magiran ،Pubmed,Google Scolerجستجوي در منابع اطالعاتي الکترونيکي  :روش کار

انجام و  2114-2111وواژه هاي معادل فارسي طي سالهاي diabetes, knowledge، (Health Literacy ) واژه هاي التين

 . مطالعه بدست آمد 11

بين سطح سوادسالمت . مطالعه، تمام اين مطالعات نشان داد که سطح سوادسالمت بيماران ديابتي پايين استبجز دو  :يافته ها

نتايج ضد ونقيضي از ارتياط . و آگاهي با تحصيالت وسابقه خانوادگي بيماري، در بيماران ديابتي ارتباط معناداري وجود دارد

بين سطح سوادسالمت و . سطح درامد با اگاهي رابطه معناداري داشتاما . سطح درامد با سطح سواد سالمت گزارش شده بود

 .آگاهي با سن بيماران ديابتي ارتباط معنادار و معکوسي وجود داشت

 سواد روزافزون اهميت علي رغم. دارد ديابت ارتباط بيماري بيشتر شيوع با سوادسالمت واگاهي پايين سطح :نتيجه گيري

 .جامعه،انجام مطالعاتي دراين زمينه نياز به توجه ويژه اي دارد سالمت ارتقاي و بهبود سالمت در

 آگاهي،ديابت سطح سوادسالمت، :کليدي کلمات
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 مروري مقاله: ارتباط نقش حمايت همراه بر اضطراب و نتايج زايمان 

 3، زهرا عابديان 2، فريده خاوري1* فاطمه رضائي

دانشگاه علوم پزشکي  دانشکده پرستاري و مامايي، کميته تحقيقات دانشجويي  مامايي، ارشد کارشناسي دانشجوي -1

 rezaeif9222@mums.ac.ir، ، ايرانمشهد

 مشهد، ايران پزشکي علوم دانشگاه مشهد، مامايي و پرستاري دانشکده مامايي، ارشد کارشناسي دانشجوي -2

 دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايراندانشکده پرستاري مامايي  کارشناس ارشد مامايي، مربي هيات علمي -3

 

 و مادر جنين، بر نامطلوبي عوارض تواند مي شرايط اين در مادر شديد بسيار درد و اضطراب زاست تنش اي واقعه زايمان :مقدمه

 مشوق فردي همراهي .دارد تأثير زايمان فرآيند نهايي نتيجه و پيشرفت در مادر روحيه .گذارد جاي بر زايمان پيشرفت روند

بنابراين اين مطالعه به بررسي . رساند ياري بحران اين با بهتر تطابق در را باشد و او کننده کمک اضطراب کاهش در تواند مي

 .پردازد در مطالعات مختلف مي زايمان نتايج و اضطراب بر همراه حمايت نقش  ارتباط

 اطالعاتي هاي پايگاه زايمان در نتايج و همراه، اضطراب هاي واژه کليد از استفاده با مطالعه، اين در :کار روش

Pubmed،Google scholar، SID، Magiran مقاله مرتبط با  11و  انجام شد مرور 2114 تا 2111 زماني محدوده در

 . گرفت قرار بررسي موضوع مورد

اضطراب،  کاهش باعث تواند مي همراه توسط مادر طي بارداري و زايمان حمايت که داد نشان مطالعات مرور :ها يافته

 به نياز کاهش زايمان، فعال فاز طول کاهش شيرمادر، با تغذيه موقع به شروع زايمان، مادر، بهبود نتايج رضايتمندي

همچنين  .شود اول دقيقه آپگار نمرة نوزاد و افزايش و روابط مادر سزارين، بهبود کاهش زايمان، درد شدت توسين، کاهش اکسي

 .تواند در سالمت رواني زنان و کنترل درد موثر باشد همسر ميحمايت 

روند و پيامد حاملگي  بر توجهي قابل مثبت تأثيرات داراي و عارضه بدون روشي همراه فرد توسط زايمان حمايت :گيري نتيجه

 .دهد بهبود را نوزادي و جنيني -نتايج مادري مامايي، مداخالت کاهش طريق از تواند مي زايمان حاملگي و در همراه حضور. است

 .استفاده کرد نوزاد و مادر سالمت پيشبرد جهت مفيد و هزينه کم راهبرد اين از توان مي لذا

 زايمان نتايج اضطراب، همراه، :کلمات کليدي
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 مطالعه مروري: ارتباط خشونت خانگی در دوران بارداري با پيامدهاي مادري و نوزادي 

 3، مهين تفضلي2رضايي، فاطمه *1فريده خاوري

، دانشجوي کارشناسي ارشد مامايي، دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايران
Khavarif921@mums.ac.ir 

 دانشجوي کارشناسي ارشد مامايي، دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايران

 هيات علمي دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايرانکارشناس ارشد مامايي، مربي 

 

 درصد 45 بهداشت، جهاني سازمان برآورد به بنا. خشونت عليه زنان بخصوص زنان باردار در کل جهان رو به افزايش است :مقدمه

. هاي مختلف مادر و نوزاد را با خطر مواجه سازد جنبه تواند از باردار مي زنان عليه خشونت. برند مي رنج خانگي خشونت از زنان از

لذا، اين مطالعه به بررسي ارتباط خشونت خانگي در دوران بارداري با پيامدهاي نامطلوب مادري و نوزادي در مطالعات مختلف 

 .پردازد مي

، Pubmedهاي اطالعاتي  ر پايگاههاي خشونت خانگي، بارداري، پيامد د در اين مطالعه، با استفاده از کليد واژه :روش کار

Sciencedirect،Google scholar ،SID ،Magiran  مقاله مرتبط  13مرور انجام شد و  2114تا  2111در محدوده زماني

 .مورد بررسي قرار گرفت

سر، مصرف مرور مطالعات نشان داد؛ سن مادر، تعداد بارداري، طول مدت ازدواج، ميزان درآمد، تحصيالت زن و هم :يافته ها

هر سه نوع خشونت . مواد، سابقه محکوميت کيفري و خانواده گسترده از عوامل خطر خشونت خانگي عليه زنان باردار هستند

گيري ناکافي مادر، افسردگي بارداري و  در دوران بارداري با مراقبت بارداري ناکافي، سوء تغذيه، وزن( فيزيکي، جنسي و رواني)

ريزي نشده، سزارين، دکولمان،  سقط، پارگي زودرس کيسه آب، زايمان زودرس، زايمان برنامه پس از زايمان، خونريزي،

مادري و نوزادي ارتباط معني دار  -و مرگ و مير پري ناتال SGAزايي، تولد نوزاد کم وزن،  محدوديت رشد داخل رحمي، مرده

 .داشت

باشد، بنابراين ارتقاء وضعيت اقتصادي و اجتماعي در  مي موميع بهداشت در بحران يک باردار، زنان عليه خشونت :نتيجه گيري

تواند در بهبود سير حاملگي، زايمان و وضعيت نوزاد  سطح کالن و مراقبتهاي بهداشتي از طريق آموزش، مشاوره و غربالگري مي

 .موثر باشد

 خشونت خانگي، بارداري، پيامد :کلمات کليدي
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هفتگی به دانش آموزان دختر دبيرستانی گامی موثر  بر سبک  زندگی آنها جهت تاثير آموزش تغذيه و آهن ياري 

 يادگيري

 2طيبه ريحاني ،*1محمود عجم

 ajamm @mums.ac.irعضو هيئت علمي دانشکررده پرستاري مامايي،  -1

 عضو هيئت علمي دانشکررده پرستاري مامايي  -2

 

و با تغييرات جسمي،هوشي ، عاطفي و احتماعي  نوجواني يکي از بحراني ترين دوره هاي زندگي انسان محسوب ميشود :مقدمه

ناشي از  فقر آهن يکي از مهمترين مشکالت تغذيه اي و بهداشت عمومي در جهان به   همراه مي باشد کمبود آهن و کم خوني

. شت در حدود دو ميليارد نفر از مردم جهان به کم خوني مبتال مي باشندبر اساس برآورد سازمان جهاني بهدا. شمار مي رود

پيامدهاي زيانبار کم خوني . نوجوانان به خصوص دختران از جمله گروههاي آسيب پذير و در معرض خطر کم خوني مي باشند

هش توانمنديهاي ذهني و فقر آهن از جمله کاهش ضريب هوشي و کاهش قدرت يادگيري و اختالل در رشد جسمي و نهايتا کا

لذا  اين تحقيق با هدف تعيين تاثير  آموزش تغذيه و آهن ياري هفتگي به . جسمي روند توسعه کشورها را به خطر انداخته است

 . دانش آموزان دختر دبيرستاني انجام شده است

دبيرستان بطور خوشه اي از نقاط مختلف شهرستان  11اين پژوهش يک مطالعه تجربي بوده که نمونه گيري در  :روش کار

. نفر در دو گروه مورد و شاهد انتخاب شده اند 317انتخاب و بطور تصادفي نمونه ها از بين پايه هاي اول تا سوم به تعداد 

موگرافيک و تست استاندارد سرعت و دقت يادگيري، جمع آوري و مورد اطالعات الزم از طريق پرسشنامه جهت کسب اطالعات د

 .تجزيه و تحليل قرار گرفته است

يافته ها و استنتاج آماري در مورد اهداف پژوهش نشان داد که با استفاده از آزمون کاي اسکوئر هيچگونه ارتباطي بين  :يافته ها

ود نداشته اما سطح يادگيري در پايان مطالعه نسبت به ابتداي مطالعه و اطالعات دموگرافيک و نمره يادگيري دانش اموزان وج

. پژوهش در هر دو گروه افزايش نشان داده است و اين رقم در گروهي که آهن ياري شده اند بيشتر از گروه شاهد مي باشد

و ميانگين نمره کل نشان داده  زوج ارتباط بين آهن ياري و آموزش تغذيه مناسب  tمستقل و tهمچنين با استفاده از آزمون 

افزايش داشته  4/51به  1/44و در گروه آهن ياري شده از  1/62به  12/43است که ميانگين نمره  در گروه آهن ياري نشده از 

 .است

اري اما در گروهي که آهن ي. مقايسه اين ارقام نشان مي دهد که ميانگين نمره در هر دو گروه افزايش داشته است :نتيجه گيري

سرعت و )هفتگي بر افزايش ميانگين نمره يادگيري  16بدين معني که آهن ياري . شده اند افزايش بيشتري را نشان مي دهد

بنابراين لزوم آموزش تغذيه و آهن ياري هفتگي به دانش آموزان دختر دبيرستاني گامي موثر  بر   .تاثير مثبت داشته است( دقت

وب ميشود و بايستي اقدامات موثري در اين زمينه از طريق موسسات تاثير گذار نظير وزارت سبک زندگي آنها در يادگيري محس

 .صورت گيرد....بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و

 آموزش، تغذيه و آهن ياري هفتگي، دانش آموزان دختر دبيرستاني، يادگيري :کلمات کليدي
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Accreditation for Articles Published In JMRH  

The Journal of Midwifery and Reproductive Health (JMRH ) announces that it has been 

accredited by the Iranian Medical Journal Accreditation Commission at the Ministry of Health 

and Medical Education as a “Research-Scientific Journal”. All the articles published in the journal 

will receive the research scores for academic promotions. 

JMRH also is indexed in different databases including CINAHL, EBSCO, Google Scholar, 

DOAG, Magiran and Iranmedex .The process of indexing JMRH in some other databases such as 

EMBASE, IMEMR, ISC and SID is ongoing. 

We invite all academics ,researchers and students to submit their prestigious articles pertinent to the 

aim and scope of the journal to be reviewed in the shortest period of time. 

Aims & scope: 

The Journal of Midwifery & Reproductive health (JMRH) is a peer-reviewed quarterly English 

publication of Nursing & Midwifery School, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, 

Iran. This professional journal provides a venue for the publication of research relevant to 

midwifery and reproductive health practice by specialists and researchers in various disciplines 

including midwifery, reproductive health, maternal and child health, obstetrics and gynecology, 

sexual health promotion, women's health and nursing. It publishes quantitative and qualitative 

original articles, review articles, short communications, case reports and letters to the editor in 

a broad range of clinical and interdisciplinary topics including sexual and reproductive health, 

maternal and child health, safe pregnancy and normal childbirth, adolescent health, family 

planning, menopause, screening of gynecological cancers, infertility holistic care, women's 

mental health, psychosocial and ethical aspects of women’s health, counseling and educational 

interventions in reproductive health and midwifery, women’s empowerment and reproductive 

rights. 
 

Peer Review Policy: 

All submitted research articles to this journal will be undergoing rigorous peer review, based 
on initial editor screening and anonymous reviewing by independent reviewers. 

The process of the peer review for papers takes less than 2 months. 
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 EBSCO 
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 Iranmedex 
 Directory of Open Access Journals (DOAJ) 
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Guide for Authors  

Aims and Scope 

The Journal of Midwifery & Reproductive health (JMRH) is a peer-reviewed quarterly English publication of Nursing & 
Midwifery School, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. This professional journal provides a venue 
for the publication of research relevant to midwifery and reproductive health practice by specialists and researchers in 
various disciplines including midwifery, reproductive health, maternal and child health, obstetrics and gynecology, 
sexual health promotion, women's health and nursing. The journal is an open-access free e-Journal which is sponsored 
and published by Mashhad University of Medical Sciences (MUMS). A limited number of journals in print form will also 
be published. 

Peer Review Policy 
All submitted research articles to this journal will be undergoing rigorous peer review, based on initial editor screening 
and anonymous reviewing by independent reviewers. 

Submission Process 

Contributions should be in English.All manuscripts should be submitted online using online submission system at 
http://jmrh.mums.ac.ir. You need to sign up and log into the system for submission of your manuscript. Please follow 
the on screen instructions during submission. After completion of manuscript submission, you can track the status of 
the manuscript by logging into the system. For any further enquiry you can send an email to jmrh@mums.ac.ir. 

All authors should study and accept the copyright statment that is 

available . click here. 

Legal and ethical issues 

 Submission of an article implies that the work described has not been published previously (except in the 

form of an abstract or as part of a published lecture or academic thesis) and it is not under consideration for 
publication elsewhere.  

 Also publication should be approved by all authors and tacitly or explicitly by the responsible authorities 
where the work was carried out, and that, if accepted, it will not be published elsewhere electronically in the 
same form, in English or in any other language, without the written consent of the copyright-holder.  

 Ethics and malpractice statements of the JMRH are based on COPE’s Best Practice Guidelines for Journal 

Editors and pertain to all parties involved in the publishing: the editor, the peer reviewer and the author. 
Plagiarism of text from a previously published manuscript by the same or another author is a serious 
publication offence. Small amounts of text may be used, but only where the source of the material quoted is 
clearly acknowledged. If there is an allegation of plagiarism, scientific misconduct or fraud, JMRH shall follow 
the recommendations of the Uniform Requirements and reserves the right to present the allegations to the 
author’s institution or any other agency.  

 Ethical considerations must be addressed in the Materials and Methods section. Please state that informed 

consent was obtained from all human adult participants and from the parents or legal guardians of minors 
and include the name of the appropriate institutional review board that approved the project.  

 Published research must comply with the guidelines for human studies and animal welfare regulations. It 
should be stated that the study has been conducted according to the Declaration of Helsinki.  

Preparation of Manuscripts 

All manuscripts submitted to JMRH should adhere to the “Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to 
Biomedical Journals” which have been explained in the following instructions. Manuscripts should be concise and typed 
double-spaced in a font size of at least 12 points, double spaced with margins of at least 2.5 cm (1 inch)  saved as 
Microsoft Word® 2007 format. Journal titles cited in the references must be conformed to the abbreviations used in 
Index Medicus and follow the Vancouver style as shown below. Manuscripts should be accompanied by a covering 
letter indicating that the final manuscript has been seen and approved by all the authors. The covering letter should 
also note the type of manuscript submitted (original article, review article, short communication, case report, or letter 
to the editor). 
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Types of articles 

The articles that could be considered for publications in JMRH, are as follows: 

1. Original articles   

Original articles are scientific reports of the original research studies. The article consists of English Abstract, 
introduction, Materials and Methods, Results, Discussion, Conclusion, Acknowledgements and References. Original 
articles should not exceed 250 words in abstract and 3500 in main text. The maximum word count for qualitative 
research reports could be up to 5000. The total number of tables and figures combined may not exceed 6, and the 
number of references may not exceed 50. 

2. Review articles  

Review articles are the articles by well experienced authors and those who have expertise in the related fields. The 
corresponding author of the review article must be one of the authors of at least three articles appearing in the 
references. Systematic reviews and meta-analysis are more welcomed. Systematic reviews and meta-analyses should 
respectively follow the PRISMA and MOOSE guidelines. Review articles must include an abstract of no more than 250 
words, a main text between 2000-3000 words excluding up to fifty references, and up to 6 tables and/or figures. 

3. Short communications  

Short communications are brief reports of research works containing new findings, which are not exceeding 2500 
words from introduction through references. The Short Communication consists of Abstract (an unstructured abstract 
of no more than 100 words), the body of manuscript, acknowledgement and references. The body of manuscript 
should also be structured in four parts: Introduction, Methods, Results and Discussion, but the Results and Discussion 
sections may be combined. 

4. Case reports  

Case reports are published only if the report is of exceptional interest. The case report consists of Abstract 
(unstructured), Introduction, Case Report, Discussion, Acknowledgements and References. Case reports must not 
exceed 1,000 words and ten (10) references and two (2) tables and/or figures. 

5. Letters to the editor 

Letter to the Editor is a question or challenge to an article published recently in the journal. Letters must be received 
within 6 weeks of publication of the article to which they refer and should be no longer than 250 words with up to 7 
references and 1 figure and/or table.  

Details of manuscript structure 

The manuscript should have the following sections: Title page, Abstract, Main Body, Acknowledgement, References, 
Figures and Tables. Each part should begin on a new page in the following sequence: 

1. The title page: A title page should be indicating the manuscript title plus the full names and affiliations of all 
authors involved in the preparation of the manuscript. One author should be designated as the corresponding author 
and full contact information including phone number and email address should be provided for this author. At the end 
of the title page, a  short running title not more than 40 characters (including letters and spaces), a word count for the 
main text (excluding abstract, acknowledgments and references), a separate word count for the abstract and total 
number of figures and tables should be expressed. 

1. 2. The Abstract: The recommended format for a structured abstract, with the following headings for an 
original article including Background & Aims, Methods, Results and Conclusion followed by maximum 5 
Keywords at the foot of the abstract chosen from the last version of the Medical Subject Heading (MeSH).  

2. 3. Introduction: This section should be concise and clear, giving relevant details and background and aims, 
providing a rational to the study. The objective of the study and the main questions and their significance 
should be clearly stated. Only directly pertinent references should be provided. No data or conclusions from 
the work should be reported.   

4. Methods: The Methods section should describe the research methodology in sufficient detail that other researchers 
could reasonably to be able to duplicate the work. Study design and sampling along with selection and description of 
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participants (inclusion and exclusion criteria) should be explained. Methods of collecting data including instruments, 
questionnaires, interviews, etc. should be elaborated. If equipment is used, its manufacturer’s name and address 
should be given. Statistical analysis should be described by specifying the computer software employed and statistical 
tests used. Moreover, it is necessary to mention if the study has been conducted according to the Declaration of 
Helsinki, and that the subjects have read and signed the informed consent. Reports of randomized clinical trials should 
include a completed CONSORT checklist (available athttp://consort-statement.org/resources/downloads). 

5. Results: The Results section should present the findings in appropriate detail in the form of text, tables and 
figures. Tables should be used only when they can present information more efficiently than running text. They should 
be self-explanatory and clearly designed.The contents of the tables should not be all repeated in the text. Figures 
should be provided only if they improve the article. Tables and figures should be restricted to those explaining the 
argument of the paper and providing supporting data. All the tables and figures should be organized in separate pages 
after References while their location should be mentioned in the main text. Do not submit tables as photograph. 

6. Discussion: The Discussion section should be used to critically appraise the implications of the main findings as 
well as giving possible explanation for those findings and their limitations and to compare them with other relevant 
studies discussing discrepancies and similarities. The strength and weaknesses of the study should be discussed and 
recommendations for future research and clinical practice should be given. 

7. Conclusion: In this section the new and important aspects of the study should be emphasized. It must be 
mentioned whether the hypothesis mentioned in the article is true, false or no conclusions can be derived. 

8. Acknowledgements: This optional part should include a statement thanking those who assisted substantially with 
work relevant to the study. It should include persons who provided technical help or writing assistance and the 
departments that only provided general support. Grant support should also be included in this section. 

9. Conflict of Interest: Any conflict of interest (financial or personal or other relationships with other people or 
organizations within) and sources of financial support must be listed in this part. This includes providers of supplies 
and services from a commercial organization. Any commercial affiliation must be disclosed, regardless of whether they 
provide the funding or not. 

10. References: References should be given in the Vancouver style and numbered consecutively in the order which 
they are first mentioned in the text. Citation in the text should be in line with text in parenthesis with Arabic 
numbering style. The titles of the journals should be abbreviated according to the style used in the list of Journals 
Indexed in MEDLINE. Write surname and initials of all authors when there are six or less. In the case of seven or more 
authors, the names of first six authors followed by “et al.” should be written. The reference of information must be 
based on the following order: 

a. Journal article (With 6 or less authors) 

Hammarberg K, Johnson L, Petrillo T. Gamete and embryo donation and surrogacy in Australia: The social context and 
regulatory framework. International Journal of Fertility & Sterility 2011; 4(4):176-183. 

b. Journal article (With more than 6 authors) 

Byers E S, Sears HA, Weaver AD, Cohen JN, Voyer SD, Thurlow JL, et al. An adolescent perspective on sexual health 
education at school and at home: I. high school students. The Canadian Journal of Human Sexuality 2003; 12(1):1-
17.  

c. Book 

Glanz K, Rimer Bk, Wisvanath K. Health Behavior and Health Education: Theory, Research, and Practice. 4th ed. San 
Francisco: Jossey-Bass; 2008.   

d. Book chapter 

Burns LH, Covington SN. Psychology of infertility. In: Burns LH, Covington SN, editors. Infertility counselling: A 
comprehensive handbook for clinicians. 2nd ed. New York: Cambridge University press; 2006; P. 1-19. 
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Abbreviations and symbols: Abbreviations should be defined where first mentioned in the text. Please use the 
international and standard abbreviations and symbols .Standard units of measurements and chemical symbols of 
elements do not need to be defined. Avoid using them in title and abstract. 

Proofs: Authors are sent page proofs for checking the production editor after acceptance of the article. Proofs are sent 
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to check that all the text and data as contained in the page proofs are correct and suitable for publication. We request 
that authors pay particular attention to author's names and affiliations as it is essential that these details are accurate 
when the article is published. 

Table of content: 

Volume & Issue: 

Volume 2:  

 Issue 4, October 2014  

 Issue 3, July 2014 

 Issue 2, April 2014 

 Issue 1, January 2014 

 

Volume 1:  

 Issue 1, October 2013  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23744626
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23744626
http://search.proquest.com/docview/304755251/13E88A6EAFE40DA9377/1?accountid=41308


 

PO Box 9137913199           Tel/+98-511-8591511-285          Fax/+98-511-8597313 

Email: JMRH@mums.ac.ir            Web: http://jmrh.mums.ac.ir 
 

 

 Volume2, Issue 4, October 2014 

 

1. Comparing Quality of Life in Women after Vaginal Delivery and Cesarean Section 

Show Article | PDF (820 K) 
2. Effect of Jogging Program on Midwives’ Physical Fitness: A Randomized, Controlled Trial 

Show Article | PDF (876 K) 
3. Comparison between the Outcomes of Water Birth and Normal Vaginal Delivery 

Show Article | PDF (689 K) 
4. The Relationship between Levels of Lipids and Lipoprotein B-100 in Maternal Serum and 

Umbilical Cord Serum and Assessing Their Effects on Newborn Infants Anthropometric Indices 
Show Article | PDF (672 K) 

5. Maternal Anxiety and Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in Children 
Show Article | PDF (638 K) 

6. Religious Beliefs and Fertility Preferences among Engaged Couples, Referring to Premarital 

Counseling Centers of Mashhad, Iran  

Show Article | PDF (686 K) 

7. The Relationship between Knowledge, Attitude and Tendency to Care of HIV/AIDS Patients 

among Nurses and Midwives, Working in General Hospitals and Health Care Centers of Isfahan 

University of Medical Sciences, 2013 
Show Article | PDF (621 K) 

8. Comparing Two Treatment Methods of Vitamin E Suppository and Conjugated Estrogen Vaginal 
Cream on the Quality of Life in Menopausal Women with Vaginal Atrophy 
Show Article | PDF (751 K) 

 

Table of content   

http://jmrh.mums.ac.ir/pdf_3238_168b95c21e4619eef9522bd5fb059af8.html
http://jmrh.mums.ac.ir/pdf_3243_32d1158ea02e8a165547f0d478143b86.html
http://jmrh.mums.ac.ir/pdf_3241_4f533ab7d84a9517fb43b2ffd2898b58.html
http://jmrh.mums.ac.ir/pdf_3239_9f4bb85468601f709478d8a0edb15d21.html
http://jmrh.mums.ac.ir/pdf_3258_12144208e2292a5e3a5f17d97c2f5773.html
http://jmrh.mums.ac.ir/pdf_3240_0e6301bec720c7c0444dfdb22e805c3d.html
http://jmrh.mums.ac.ir/pdf_3298_5f776f46f0ba13a7da1e60b7232cd159.html
http://jmrh.mums.ac.ir/pdf_3246_17cc2772051629b75e0ff7b39c127d77.html


 ، دااگشنه علوم زپشکي مشهد7121آبان ماه  91-92، همايش کشوري آموزش و مشاوره رد سالمت باروري  

 

 Volume2, Issue 3, July 2014 

 

1. The Effect of Late Pregnancy Consumption of Date Fruit on Cervical Ripening in Nulliparous 
Women 
Show Article | PDF (750 K) 

2. The Relationship Between Job Satisfaction and Job Performance Among Midwives Working in 
Healthcare Centers of Mashhad, Iran 
Show Article | PDF (710 K) 

3. Surgeons’ Errors in the Management of Patients with Cervical Cancer 
Show Article | PDF (657 K) 

4. The Influence of Gender Role and Women's Empowerment on Couples' Fertility Experiences in 
Urban Society of Mashhad, Iran 
Show Article | PDF (262 K) 

5. The Effect of Mother’s Training via Newsletter and Group Discussion on The Energy Intake of 
Preschool Children 

Show Article | PDF (715 K)  
6. The Relationship between Occupational Stress and Work Ability among Midwives in Mashhad, 

Iran 
Show Article | PDF (810 K) 

7. Health-promoting lifestyle among Mashhad School of Health Students, Mashhad, Iran, 2014 

Show Article | PDF (873 K)  
8. Long term follow up of recurrent uterine cervical cancer: A Case Report 

Show Article | PDF (465 K) 
 

Table of content  

http://jmrh.mums.ac.ir/pdf_2772_b142d1addcd29393341f33980192b552.html
http://jmrh.mums.ac.ir/pdf_2623_5b013e6db7524ac4b7453af7f029b9c7.html
http://jmrh.mums.ac.ir/pdf_2849_06dee356c9904cacad5def953022516a.html
http://jmrh.mums.ac.ir/pdf_2606_a01a250056ee391ba9fc74f479ebf694.html
http://jmrh.mums.ac.ir/pdf_2850_8a384721ae47865650484b46bac5a5c3.html
http://jmrh.mums.ac.ir/pdf_2792_ccc21cb9ae6ea4e5a39a221002c8ddcf.html
http://jmrh.mums.ac.ir/pdf_2918_625eeabb7fc764335818eb7423048663.html
http://jmrh.mums.ac.ir/pdf_2706_187634c3a5eeb956c62fcc0d568facd1.html


 

PO Box 9137913199           Tel/+98-511-8591511-285          Fax/+98-511-8597313 

Email: JMRH@mums.ac.ir            Web: http://jmrh.mums.ac.ir 
 

 Volume2, Issue 2, April 2014 

 

1. Adopting Constructivist versus Objectivist Grounded Theory in Health Care Research: A 

Review of the Evidence 

Show Article | PDF (569 K) 

2. Prescription Writing Errors of Midwifery Students in Common Gynecological problems 

Show Article | PDF (650 K) 

3. The Effect of Spiritual Self-Care Training on Feeling of Comfort in Mothers of Hospitalized 

Preterm Infants 

Show Article | PDF (703 K) 

4. Factors Related to Marital Satisfaction in Primiparous Women during Postpartum Period 

Show Article | PDF (273 K) 

5. Investigating Women’s Lifestyle during the Preconception Period in Kalat County, Iran 

Show Article | PDF (743 K) 

6. Major Cardiovascular Risk Factors for Menopausal and Non-menopausal Women Compared 

with Men of the Same Age in Mashhad, Iran 

Show Article | PDF (720 K) 

7. A Comparison of the Effects of Vitamin E and Vitamin B1 on the Severity and Duration of Pain 

in Primary Dysmenorrhea 

Show Article | PDF (197 K) 

8. Horseshoe Placenta and Preterm Labour: A Case Report 
Show Article | PDF (289 K) 

 

Table of content   

http://jmrh.mums.ac.ir/pdf_2434_df7385847759702c9414b2e2575b58f6.html
http://jmrh.mums.ac.ir/pdf_2256_0b72e9fbb7597864d46c63d42aeb6d3e.html
http://jmrh.mums.ac.ir/pdf_2261_d50535f9ce49a66225fa54978bf12641.html
http://jmrh.mums.ac.ir/pdf_2266_e09768a6a2a4a3dcaa6ffe07c7421c1b.html
http://jmrh.mums.ac.ir/pdf_2267_8b97130a7d7f4908406439b63831bc94.html
http://jmrh.mums.ac.ir/pdf_2310_95e581aab8ec6f35d82ba87542736cac.html
http://jmrh.mums.ac.ir/pdf_2397_20d4fe206bb5eb26667874702771abb0.html
http://jmrh.mums.ac.ir/pdf_2262_e356b0132ab092603c29d0ec09b773f6.html


 ، دااگشنه علوم زپشکي مشهد7121آبان ماه  91-92، همايش کشوري آموزش و مشاوره رد سالمت باروري  

 

 Volume2, Issue 1, January 2014 

 

1. Application of Donabedian quality-of-care framework to assess the outcomes of preconception 
care in urban health centers, Mashhad, Iran in 2012 

Show Article | PDF (692 K)  
2. Assessment of factors affecting afterpain in multiparous women delivered in Mashhad 17-

Shahrivar Hospital, Mashhad, Iran 

Show Article | PDF (625 K) 

3. The Effect of the Timing of Intramuscular Oxytocin Injection on Maternal Bleeding during the 
Third Stage of Labour  

Show Article | PDF (771 K) 

4. Comparing postpartum stressors and social support level in primiparous and multiparous 
women 

Show Article | PDF (217 K) 

5. A controlled trial of the effect of aromatherapy on birth outcomes using "Rose essential oil" 
inhalation and foot bath 

Show Article | PDF (654 K) 

6. Evaluation of the Lifestyle of Female High School Students Regarding Osteoporosis Prevention 

Show Article | PDF (461 K) 

7. Iron supplementation protocols for iron deficiency anemia: A comparative review of iron 
regimens in three countries of India, Iran and England 

Show Article | PDF (282 K)  

8. Steroidal Hormone Receptor Expression in Male Breast Cancer 

Show Article | PDF (712 K) 

 

Table of content  

http://jmrh.mums.ac.ir/pdf_1924_6b71465b7dfc1a6dac7f7320938f7052.html
http://jmrh.mums.ac.ir/pdf_1916_4f917ce898105b6d2abe996f477fb3e7.html
http://jmrh.mums.ac.ir/pdf_2001_d60d9f1997046037c13210523a7c1d91.html
http://jmrh.mums.ac.ir/pdf_2000_77ddcb572c31dba742160f502801368a.html
http://jmrh.mums.ac.ir/pdf_2058_ae80cc135dcdee9ce903049d1a8d7671.html
http://jmrh.mums.ac.ir/pdf_2076_9d133f68b056f7782ab332a2e91e34bc.html
http://jmrh.mums.ac.ir/pdf_2088_6773db6af232234973f4497ff5930f91.html
http://jmrh.mums.ac.ir/pdf_2099_5e2571c529e5ef959a95b0d08e961913.html


 

PO Box 9137913199           Tel/+98-511-8591511-285          Fax/+98-511-8597313 

Email: JMRH@mums.ac.ir            Web: http://jmrh.mums.ac.ir 
 

 Volume 1, Issue 1, October 2013  

 

1. Postpartum Haemorrhage: Still a Big Issue in Maternity Care - What is Going Wrong? 

Show Article | PDF (157 K) 

2. Management of the Nuchal Cord at Birth 

 Show Article | PDF (158 K) 

3. Comparing Diagnostic Accuracy of Purple line with Transvers Diagonal of Michaelis Sacral to 

Predict labor Progress   
Show Article | PDF (263 K) 

4. Comparing post-traumatic stress disorder (PTSD) in primiparous and multiparous women with 

preeclampsia 

Show Article | PDF (211 K) 

5. Maternal Periodontitis, Preeclampsia and Adverse Pregnancy Outcomes  

Show Article | PDF (243 K) 

6. Relationship between Personality Characteristics and Sleep Quality in Menopausal Women Referred 

To Gynecology Clinics of University Hospitals in Mashhad, Iran 

Show Article | PDF (216 K) 

7. A Qualitative Inquiry into the Mediating Role of Religion and Spirituality in Adjusting Marital 

Relationships of Infertile Women 

Show Article | PDF (237 K) 

8. Health Promoting Life Style and Its Related Factors in Female Adolescents 
Show Article | PDF (229 K) 

 

Table of content  

 

 

http://jmrh.mums.ac.ir/pdf_1221_1954aacd7a1020c9d4619a0d5a8a8973.html
http://jmrh.mums.ac.ir/pdf_1249_2a5fb052678741c0cbded4ceb07abf1f.html
http://jmrh.mums.ac.ir/pdf_754_ba9830d32e637825ff089521de08c6f8.html
http://jmrh.mums.ac.ir/pdf_755_1abedbd9119cd8b9ee4cde0d8f18a915.html
http://jmrh.mums.ac.ir/pdf_1085_acb9055eea15c8eda5d5d214b8cfe404.html
http://jmrh.mums.ac.ir/pdf_1222_08c1484cf3e9f6fb857b234bbe53c97a.html
http://jmrh.mums.ac.ir/pdf_756_ceeaeb7a931c1537fecf8f97d65be1f1.html
http://jmrh.mums.ac.ir/pdf_1740_fe20cd5e658803eb5fdb5eb0f1611bbc.html

