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کمیته اجرایی همایش
دبیر اجرایی  :سمیرا شیخ

مدیر اجرایی :امیرحسن دهقان نیری

واحد

اعضا

روابط عمومی

محمدساالر یکانی ،فاطمه جامه بزرگی ،مبینا توانگر ،امین علیزاده،
نرجس شبانی ،مهناز فراست ،مهتاب عبدوس

سمینارها و کارگاه ها

محمدساالر یکانی ،فرهاد تقی پور ،آرین احمدپور ،آیدا حسنی،
فاطمه آبرودی ،عارفه خوش چشم ،پگاه یوسفی ،مریم نباتی،
محمدباقر یاوری ،بهینا فروزان مهر

انتشارات و طراحی

نادیا ذولفقارخانی ،آذین پیوندی ،الهه امیری جالل آبادی ،آرین
احمدپور

داوران هیئت علمی هفتمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه

تیم تجدید نظر

سطح علمی

دکتر مجید میرمحمد خانی
دکتر فرهاد ملک
دکتر عابدین وکیلی
دکتر علی رشیدی پور

دانشیار
استاد
استاد
استاد

داوران هیئت علمی

بالین پزشکی

استادیار
استادیار
استادیار
استادیار
دانشیار
استادیار
استاد
استادیار
دانشیار
استادیار

دکتر علی گوهری
دکتر آتوسا نجم الدین
دکتر سیاوش معصومی
دکتر مجید فروتن
دکتر نوید دانایی
دکتر محمد معماریان
دکتر محمد فروزش فرد
دکتر بهادر باقری
دکتر مژگان رحمانیان
دکتر محمد صادق

فیزیولوژی
استادیار
دانشیار
استاد
استاد
استادیار

دکتر حبیب اهلل یاری بیگی درویشوند
دکتر مهدی زاهدی خراسانی
دکتر عباسعلی وفایی
دکتر حسین میالدی گرجی
دکتر علی قنبری

مهندسی بافت و تشریح

علوم پایه پزشکی

استادیار
دانشیار
استادیار
استاد
استاد

دکتر سمانه عرب
دکتر سام زربخش
دکتر مرجان بهرامی نسب
دکتر حمیدرضا ثامنی
دکتر بهپور یوسفی

بیوشیمی
دانشیار
استادیار

دکتر عباس پاکدل
دکتر حمید معدنچی

باکتری و ویروس شناسی
استادیار
استادیار

دکتر مجید اسالمی
دکتر امید پژند

ایمونولوژی

پرستاری

دکتر بهمن یوسفی گل تپه
دکتر داریوش حق مراد

استادیار
استادیار

دکتر نصیر امانت
دکتر نیره ریئس دانا
دکتر ستاره همامی
دکتر محسن سلیمانی
دکتر محمدرضا عسگری
حسین داوری
دکتر حسن بابا محمدی
دکتر علی موحدی
دکتر منیر نوبهار
مینا شایسته فر

استادیار
استادیار
استادیار
دانشیار
دانشیار
مربی
دانشیار
مربی پرستاری مراقبتهای ویژه
استاد
مربی

16

اتاق عمل ،هوشبری  ،فوریت های پزشکی
استادیار
دانشیار

دکتر سیف اهلل عالیی
دکتر علی اضغر قدس

پیراپزشکی

رادیولوژی
مربی

معصومه یداللهی
فناوری و اطالعات سالمت

مربی

شهربانو پهلوانی نژاد
فیزیوتراپی

استادیار

دکتر عاطفه امینیان فر
کاردرمانی

توانبخشی

مربی
مربی

مینا سادات میرشجاع
فاطمه مهدی زاده کاریزکی
گفتاردرمانی

استادیار
مربی
استادیار

دکتر سید ابوالفضل تهی دست
مریم مخلصین
دکتر معصومه سلمانی
اپیدمیولوژی و بهداشت حرفه ای

استادیار
استادیار

دکتر فرین فاطمی
دکتر سجاد رحیمی
علوم و بهداشت حرفه ای

بهداشت

دانشیار
استادیار

دکتر علیرضا دهدشتی
دکتر طالب عسگری پور
بهداشت عمومی
دکتر روح اهلل رستمی دهجالیی

استادیار

آموزش بهداشت و ارتقاع سالمت

علوم تغذیه و
صنایع غذایی

دندان پزشکی

زینب خالدیان
دکتر حسام الدین عسگری مجد آبادی
دکتر لیال نجفی

مربی
استادیار
استادیار

دکتر آنا عبدالشاهی
دکتر عاطفه اصحابی
دکتر علیرضا فرساد
دکتر مریم نظری
دکتر سودابه معتمد
دکتر زینب فغفوری

دانشیار
استادیار
استادیار
استادیار
استادیار
استادیار

دکتر محمد اسمعیلی نژاد
دکتر امید میرمحمد خانی

استادیار
استادیار

داوران مکاتبه ای هفتمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه
نام و نام خانوادگی

رشته

نام و نام خانوادگی

رشته

الهام شهیدی دلشاد
امیرحسن دهقان نیری
امیرحسین مقدسی
امیرحسین هدایتی
امیرحسین ودائی
ایلیا اسدی
آذین پیوندی
آرمین آذرپناه
آیدا مخلصی
بهزاد مرادی
بهینا فروزان مهر
پگاه سادات یوسفی
پویا قادری
پیام موسوی
حدیث تجلی
حدیث توسلی پور
حسین انصاری راد
رامتین نادریان
رضوانه ناهیدی
ریحانه راسخ مقدم
زهرا اشرفی
زهرا حمیدی
سارا امانیان
سجاد یاراحمدی
سمیرا شیخ
سمیه میرشکاری
سوگند حسنیان
شمیم قاضی
شیما هاشمی
صدیقه یوسفی
طه جدیدی
عادل کامیاب رودسری
عارفه خوش چشم

پرستاری
پزشکی
دندانپزشکی
پزشکی
دندانپزشکی
پزشکی
پرستاری
مهندسی بهداشت محیط
دنداپزشکی
پرستاری
پزشکی
اتاق عمل
پزشکی
پزشکی
دندانپزشکی
پرستاری
پرستاری
پزشکی
گفتاردرمانی
علوم تغذیه
پرستاری
مهندسی بهداشت محیط
پرستاری
پرستاری
فیزیوتراپی
بهداشت عمومی
دندانپزشکی
گفتاردرمانی
اپیدمیولوژی
بیوشیمی بالینی
پزشکی
مهندسی بهداشت محیط
کاردرمانی

عاطفه صباغ
عرفان میروند
علی بابایی زاد
علی حاجی پورطالبی
علی فردین
علیرضا حسنی بلیانی
عماد غالمی
فاطمه حبیبیان
فاطمه دهقان
فاطمه رضایی
فاطمه فهیمی
فاطمه نسیمی
مارال همتی
مائده پورحسین علمداری
محدثه عرب حلوائی
محمد مهدی طاهریان
محمدامین همتی
محمدساالر یکانی
مریم الیکایی
مریم خوش نظر
مریم نباتی
معصومه رجبی
ملیحه عامری
منا شیرفروش ستاری
منصوره یدی
مهتاب عبدوس
مهدی ذبیحی
مهدیه بهنام
مهشید عباس زاده
مهناز فراست
مونا مسعودی
یاسمن صادقی
عاطفه صباغ

پرستاری اورژانس
پزشکی
پزشکی
فناوری اطالعات سالمت
پزشکی
علوم تغذیه
پزشکی
علوم آزمایشگاهی
مهندسی بهداشت محیط
بهداشت عمومی
علوم تغذیه
علوم آزمایشگاهی
ایمونولوژی
پرستاری
مهندسی بافت
پزشکی
پزشکی
پزشکی
تصویربرداری پزشکی
پزشکی
مهندسی بهداشت محیط
مهندسی علوم و صنایع غذایی

پرستاری
علوم تغذیه
فیزیوتراپی
پرستاری
بهداشت و محیط
علوم سلولی کاربردی
دندانپزشکی
پرستاری
فیزیوتراپی
پرستاری
پرستاری اورژانس

18

20

22

24

26

نوع

کارگاه

تاریخ

ساعت

مدرس

مدیریت زخم

جمعه 29 ،بهمن
1400

 8:30الی 10:30

شاهرخ خجسته فر

مجازی

چهارشنبه4 ،
اسفند 1400

 14الی 16

حسین داوری

مجازی

آب و الکترولیت

برگزاری

،4 ،1
،8،11،15،18
22،25
اسفند1400

 16الی 18

مهندس غالمرضا قائینی

مجازی

ارتباط سازنده با کودکان

پنج شنبه28 ،
بهمن 1400

 16الی 18

دکتر سیده فاطمه پاچناری

مجازی

اثرات جرم گیری بر سالمت لثه

دوشنبه2 ،
اسفند 1400

 16الی 18

دکتر نیوشا نمدمالیان اصفهانی

مجازی

انواع بخیه

پنج شنبه19 ،
اسفند 1400

 16الی 18

دکتر محمد اسمعیلی نژاد

مجازی

آشنایی با تکنیک فلوسایتومتری

پنج شنبه12 ،
اسفند 1400

 14الی 16

شقایق شاهسون

مجازی

Preparing hystopathology
slides and staining methods

چهارشنبه11 ،
اسفند 1400

 16الی 18

شاهپور گراوندپور

مجازی

شنبه 7 ،اسفند
1400

 9الی 12

دکتر محسن امینی زاده،
دکتر نصیرامانت

مجازی

اتوکد

کارگاه آلودگی زدایی و تجهیزات
حفاظت فردی بیمارستانی و پیش
بیمارستانی در حوادث CBRNE

کارگاه

تاریخ

ساعت

مدرس

نوع برگزاری

آشنایی با مشاوره ژنتیک

چهارشنبه18 ،
اسفند 1400

 14الی 17

مهدیه بهنام

مجازی

وسترن بالت

پنج شنبه19 ،
اسفند 1400

 16الی 18

محدثه عرب حلوائی

مجازی

بیماریهای نورولوژیک و روانپزشکی

شنبه 14 ،اسفند
1400

 9الی 12

دکتر فاطمه مطهری نژاد،
دکتر مینا سادات میرشجاع

مجازی

کارگاه آموزشی نقشه مفهومی

تاثیرات آکوپیشنال دارو درمانی در
بزرگساالن

دوشنبه 23 ،اسفند
1400

 14الی 16

دکتر رقیه ساجدی

مجازی

آشنایی با تهویه مکانیکی

پنج شنبه19 ،
اسفند 1400

 16الی 19

دکتر محسن سلیمانی

مجازی

راز داری و رضایت آگاهانه

پنج شنبه19 ،
اسفند 1400

 9الی 12

دکتر علی خاجی،
دکتر احمد مشکوری

مجازی

پایش همودینامیک

شنبه 21 ،اسفند
1400

 16الی 19

دکتر یاسر سعید

مجازی

سه شنبه24 ،
اسفند 1400

 9الی 12

دکتر علی مطلبی،
دکتر محمد جواد حسینی فراهانی،
دکتر محسن سلیمانی

مجازی

چهارشنبه25 ،
اسفند 1400

 9الی 12

دکتر محسن سلیمانی ،دکتر محمدرضا
عسگری ،دکتر محمدرضا مونسان

مجازی

احیا قلبی ریوی پایه و پیشرفته بر
اساس آخرین تغییرات AHA 2020
تازه های درمان و مراقبت در آریتمی
ها ی خطرناک قلبی
آموزش کشت سلولی

دوشنبه 9 ،اسفند
1400

 8الی 15

دکتر سمانه عرب ،اطهر طالبی

حضوری

نانوالیاف در زیست پزشکی

چهارشنبه18 ،
اسفند 1400

 16الی 18

مهسا جان محمدی

حضوری

Dry Needing

یکشنبه ،دوشنبه،
 25 ،24بهمن
1400

 9الی 12

دکتر سیروس تقی زاده ،دکتر فاطمه احسانی

حضوری

عملکرد تیم علمی
هفتمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان با توجه به لزوم پژوهش در زمینه ی پرستاری مراقبت
های ویژه و اعتماد به توان بالقوه در دانشکده پرستاری در  8محور اصلی مراقبت های پرستاری مبتنی بر شواهد در بخش
های ویژه  ،ICU, CCU & PICUمراقبت های پرستاری مبتنی بر شواهد درمراحل پایانی بیماری کلیوی  ،ESRDمراقبت
های پرستاری مبتنی بر شواهد در پرستاری اورژانس ،مراقبت های پرستاری مبتنی بر شواهد در کووید ،19-علوم پایه و
بالین پزشکی ،توانبخشی و پیراپزشکی ،علوم تغذیه و صنایع غذایی ،بهداشت و خدمات درمانی ،دندانپزشکی و بهداشت دهان
و دندان و با نگاه ویژه به پرستاری مراقبت های ویژه از تاریخ  25آذر ماه سال  1400تا یکم بهمن ماه سال  1400اقدام به
دریاف مقاالت کرد که با توجه به استقبال پژوهشگران این تاریخ تا  20بهمن ماه سال  1400تمدید شد.
در این همایش تعداد کل مقاالت ارسالی  394مقاله بوده است که  170مقاله از طریق همکاری علمی با  30دانشگاه دیگر
دریافت شده است.
تعداد مقاالت دریافتی در سه سال اخیر به تفکیک داخل و خارج استان
تعداد کل مقاالت
میزان مقاالت خارج
دانشگاهی
درصد مقاالت خارج
دانشگاهی

همایش
چهارم

همایش پنجم

همایش ششم

همایش هفتم

340

511

382

394

87

172

112

170

25%

33%

29%

43%

نمودار کل مقاالت ارسالی به تفکیک محور
5% 4%
26%

14%

7%

15%
23%

6%

بهداشت و مدیریت خدمات درمانی

علوم تغذیه

پرستاری

توانبخشی

علوم پایه

علوم بالینی

دندانپزشکی

پیراپزشکی

فرایند انجام داوری:
•

داوری به صورت کامال آنالین و دوسویه کور

•

داوری هر مقاله توسط حداقل  3داور دانشجو و  2داور هیئت علمی

•

متعادل سازی گروه های داوران با مقاله های مشترک و دادن ضریب

•

استفاده از داوران مکاتبه ای خارج از دانشگاه

معیار حذف مقاالت:
•

محاسبه میانگین نمره برای هر مقاله (با ضریب خاص(

•

محاسبه میانگین کل مقاالت هر محور

•

حذف مقاالت با نمره کمتر از (میانگین منهای از یک اختالف معیار)

•

بررسی مجدد مقاالت حذف شده توسط سرگروه هر پانل و مدیر علمی

معیار انتخاب سخنرانی ها:
•

محاسبه میانگین نمره برای هر مقاله (با ضریب خاص(

•

محاسبه میانگین کل مقاالت هر محور

•

انتخاب مقاالت با نمره بیشتر از (میانگین بعالوه ی یک انحراف معیار)

•

بررسی مجدد مقاالت انتخاب شده توسط سرگروه هر پانل و مدیر علمی

روند داوری

اسفند ماه

بهمن ماه

1
11
45
65
79
167

191
249
303
325
353
383

برنامه سخنرانی ها در یک نگاه
ساعت
روز
دوشنبه – 16
اسفند
ساعت
روز
سه شنبه 17-
اسفند

 18الی 19

 8:30الی 10

 10:30الی 13

 13:20الی 15

 15:20الی 17

افتتاحیه

پانل پرستاری

پانل بهداشت و
مدیریت خدمات
درمانی

پانل علوم پایه

پانل دندانپزشکی و
بهداشت دهان و دندان

 8الی 9:10

 9:30الی 10:10

 11الی 12:30

 14الی 15:30

 16الی 18

پانل علوم
تغذیه و صنایع
غذایی

پانل پیراپزشکی

پانل توانبخشی

پانل علوم
بالینی پزشکی

اختتامیه

.

برنامه پوسترها در یک نگاه
ساعت
روز
دوشنبه – 16
اسفند
ساعت
روز
سه شنبه 17-
اسفند

1

 8:30الی 10

 10:45الی
13:15

 13:15الی 15

افتتاحیه

پانل بهداشت و
مدیریت خدمات
درمانی

پانل پرستاری

 9:30الی 11

 11الی 12

 13الی 14:30

پانل علوم
تغذیه و صنایع
غذایی

پانل پیراپزشکی

پانل توانبخشی

 17الی 19

 19الی 21

پانل علوم پایه

پانل دندانپزشکی و
بهداشت دهان و دندان

 14:30الی 16

 16الی 18

پانل علوم
بالینی پزشکی

اختتامیه

معرفی پانل ها
پانل پرستاری
هیئت رییسه :دکتر محسن سلیمانی ،دکتر نصیر امانت ،دکتر محمد رضا عسکری ،دکتر حسن بابا محمدی ،دکتر منیر نوبهار
سخنران کلیدی

عنوان

دکتر محسن سلیمانی

مراقبت پرستاری از بیمار مبتال به نارسایی تنفسی در بخش های ویژه

دکتر منیر نوبهار

مبتنی بر شواهد در کووید

پانل بهداشت و مدیریت خدمات درمانی
هیئت رییسه :دکتر فرین فاطمی ،دکتر روح اهلل رستمی دهجالیی ،دکتر علیرضا دهدشتی ،دکتر آیت رحمانی ،دکتر محمد رضا قانع پور ،دکتر حسن کرامتی
سخنران کلیدی

عنوان

دکتر روح اهلل رستمی دهجالیی

کیفیت هوای منازل مسکونی،منابع االینده و اثرات بر سالمت

دکتر فرین فاطمی

تغییر اقلیم جهانی بهداشت و سالمت

پانل علوم پایه
هیئت رییسه :دکتر مجید میر محمد خانی ،دکتر علی رشیدی پور ،دکتر سمانه عرب ،دکتر مهدی داداش پور ،دکتر مجید اسالمی ،دکتر بهمن یوسفی ،دکتر حبیب اهلل
یاری بیگی
سخنران کلیدی

عنوان

دکتر مجید اسالمی

میکروبیوتای دهان و ارتباط ان با بیماری الزایمر

دکتر حبیب اهلل یاری بیگی درویشوند

Molecular pathways mediating the improvement in glucose homeostasis following caloric restriction

پانل دندانپزشکی و بهداشت دهان و دندان
هیئت رییسه :دکتر مهری اسفندیار ،دکتر آوا نیک بین ،دکتر محمد اسمعیلی نژاد ،دکتر امید میر محمد خانی ،دکتر مریم جلیلی صدر آباد
سخنران کلیدی

عنوان

دکتر محمد اسمعیلی نژاد

عفونت ها

دکتر مریم جلیلی صدر اباد

سلول های بنیادی

پانل علوم تغذیه و صنایع غذایی
هیئت رییسه :دکتر مریم نظری ،دکتر آنا عبدالشاهی ،دکتر عاطفه اصحابی ،دکتر زینب فغفوری ،دکتر مجتبی یوسفی اصل ،دکتر میر میکاییل موسوی
سخنران کلیدی

عنوان

دکتر مریم نظری

نقش مکمل ها در سرطان
رژیم غذایی التهاب زا یا ضد التهاب

دکتر زینب فغفوری

پانل پیراپزشکی
هیئت رییسه :دکتر پیمان حجازی ،دکتر علی اصغر قدس ،دکتر مهدی کاهویی
سخنران کلیدی

عنوان

دکتر پیمان حجازی

مزایا و معایب سیستم های مرکز رادیولوژی دیجیتال و چرایی عدم ارتقا رادیولوژی ساده به دیجیتال

پانل توانبخشی
هیئت رییسه :دکتر رزیتا هدایتی ،دکتر فاطمه احسانی ،دکتر معصومه سلمانی ،دکتر سید رسول باقری ،دکتر حسین علی بخشی ،دکتر میناسادات میرشجاع
سخنران کلیدی

عنوان

دکتر سید رسول باقری

کووید  19و نقش فعالیت فیزیکی،ورزش و فیزیوتراپی در کنترل عوارض آن

دکتر فاطمه احسانی

اثرات منفی اضطراب و ترس از درد به دنبال درد های مزمن بر عملکرد و ساختار مغز

پانل علوم بالینی پزشکی
هیئت رییسه :دکتر کامران قدس ،دکتر محمد صادق وشوشادی ،دکتر مجید فروتن ،دکتر محمد معماریان ،دکتر محمد فروزش فرد ،دکتر مژگان رحمانیان ،دکتر سیاوش
معصومی
سخنران کلیدی

عنوان

دکتر محمد صادق وشوشادی

منیجمنت بیمار با Myocardial Infarction

دکتر مجید فروتن

استئوپروز

دکتر محمد معماریان

پنومونی واسپیراسیون
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سخنرانی کلیدی پانل توانبخشی
Chronic pain and central changes

Dr.Fatemeh Ehsani
PT, PhD, Associate Professor, Neuromuscular Rehabilitation Research Center, Semnan University of Medical Sciences,
Semnan, Iran
Acute pain is caused by injury, surgery, illness, trauma or painful medical procedures It serves as a warning of disease or a threat to the
body .It generally lasts for a short period of time, and usually disappears when the underlying cause has been treated or has healed. The
pain receptors are nociceptors. They are known to exist in muscle, joints, and skin. Each nociceptor has selective sensitivity to
mechanical (muscle-fiber stretching), chemical (including lactic acid), and thermal stimuli. Pain is considered chronic if it lasts three
months or longer .Dealing with chronic pain can be especially trying if you don't know the cause. Peripheral sensitization : increased
responsiveness and reduced threshold of nociceptive neurons in the periphery to the stimulation, which usually occurs after peripheral
tissue injury and inflammation. Central sensitization A hypersensitivity to stimuli from things that are not typically painful. Central
sensitization is defined as an increased responsiveness of nociceptors in the central nervous system to either normal o sub-threshold
afferent input Living with any type of pain, acute or chronic, can interfere with many normal aspects of everyday life.The patients with
chronic pain exhibit enhanced activity in certain cortical and subcortical areas, such as higher activation of the medial PFC, cingulate
cortex, amygdala, and insular lobe, and reduced activity in the pain-relief areas and altered functional connectivity (FC) in painassociated areas. These findings are indicative of a relationship between chronic pain and broad changes in brain networks.Structural
changes :Being in long term pain literally changes the structure of brain. Chronic pain reduces the volume of gray matter in our brains .
Grey matter is the area of the brain which controls learning, attention, memory, thought processes, motor control and coordination.One
study found that the individuals with persistent pain exhibit increased FC between the medial prefrontal cortex (mPFC) and the nucleus
accumbens (NAC) at initial evaluation. After 3 years, the structural components associated with pain, along with FC between mPFC,
amygdale, and NAC, altered in persistent LBP and those who recovered from LBP. However, those who progressed to chronic pain
had relatively smaller amygdala and hippocampus volumes, suggesting that these structural changes may have occurred before the
onset of pain, potentially predisposing individuals to develop chronic pain. In addition, can also be important factors in the
developmentcognitive and emotional responses to pain and maintenance of chronic pain. With a shift to chronic pain, brain activity,
associated with chronic pain perception, shifts from areas involved in acute pain to areas participating in emotional circuits such as
medial prefrontal cortex/amygdale .As a result, the perception shifts from pain-oriented to specific emotions such as fear, anxious and
sadness.
Problem: Patients with chronic pain do not respond to various conventional treatments, including drugs, injections with anesthetics and
corticosteroids, rehabilitation CBT is a talking therapy that can help you manage your problems by changing the way you think and
behave .It's most commonly used to treat anxiety and depression, but can be useful for other mental and physical health problems .
Transcranial Electrical Stimulation: TMS or tDCS are a safe, non-invasive technique that uses an electromagnetic coil or electrodes to
generate a magnetic field or electrical stimulation into brain.These pulses induce changes in cortical excitability at the stimulation
siteeffective in improving motor and cognitive functions and reducing depressive symptoms in several disorders, including stroke,
Parkinson's disease, and major depressive disorder .
induces pain reducing effects in various pain conditions The mechanism of cortical stimulation for pain relief is based on the
modification of neuronal excitability.TMS or tDCS induce alterations in the activity of cortical and subcorticalBrain structures that are
related to pain modulation and processing, including the orbitofrontal cortices, medial thalamus, anterior cingulate, and periaqueductal
gray matter .Additionally, rTMS or tDCS reduce chronic pain by triggering descending inhibitory neural pathways to act at the dorsalhorn level
Stimulation frequency is associated with synaptic changes higher frequencies (> 5 Hz) are excitatory lower frequencies (< 1 Hz) are
inhibitory When positive stimulation (anodal tDCS) is delivered, the current causes a depolarization of the resting membrane potential,
which increases neuronal excitability and allows for more spontaneous cell firing. When negative stimulation (cathodal tDCS) is
delivered, the current causes a hyperpolarization of the resting membrane
potential. This decreases neuron excitability due to the decreased spontaneous cell firing
New approach for treatment of chronic pain: Based on both central and peripheral interventions, and not peripheral interventions alone
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سخنرانی کلیدی پانل علوم پایه

Oral microbiota and its association with Alzheimer's disease
Majid Eslami1, Bahman Yousefi2, Seyedeh Zahra Banihashemian3, Zahra
Khatibiyan Feyzabadi3, Ali Babaeizad3
1- Department of Bacteriology and Virology, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
2- Department of Immunology, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
3- Faculty of Medicine, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

Introduction: A wide range of health problems that begin or worsen as people get older.
The most common chronic infections in adults are periodontal diseases, such as gingivitis
and periodontitis. Periodontitis is known to increase in prevalence and severity with age.
Both the scientific community and public health policymakers should prioritize efforts to
improve the treatment and prevention of those diseases.
Materials and Methods: To find potentially relevant studies, we used Scopus, Google
Scholar, Web of Science, and PubMed to search articles in English references.
Results: The survey revealed that 8.9% of the population had severe periodontitis, a figure
that increased to 11% in subjects aged 65 years and older. Periodontal diseases contribute to
a systemic inflammatory state or the systemic dissemination of oral microorganisms, the socalled "mobile microbiome," which may trigger disease processes elsewhere in the body,
according to current hypotheses linking oral diseases to systemic conditions. Aging brings
with it a slew of health issues, including Alzheimer's disease-related cognitive decline. There
may be a link between oral health problems, particularly tooth loss, and cognitive decline.
Within the AD brain, there is evidence of an inflammatory response. Astrocytes are drawn
to inflammatory sites and, once activated, become hypertrophic, contributing to the
inflammatory process by releasing proinflammatory cytokines like TNF and IL-1. Apo
lipoprotein E (ApoE) is produced by activated astrocytes and may be involved in A
fibrillization. The cycle of continued release of proinflammatory cytokines and amyloidosis
exacerbates neuronal damage over months or years. In Alzheimer's patients, higher levels of
serum TNF and serum antibodies to A. actinomycetemcomitans, Tannerella forsythia, and
P. gingivalis were found compared to controls.
Conclusion: The odds ratio for Alzheimer's disease was 6.1 for serum antibodies to
periodontal pathogens. In elderly patients, Fusobacterium species have been reported to be
among the most commonly identified taxa. The importance of additional studies examining
changes in the oral microbiota that occur with aging is highlighted by recent findings
implicating the subgingival microbiota and "immunosenescence" in the cognitive decline
that follows Alzheimer's disease.
Keywords: Alzheimer, Astrocytes, Immunosenescence, Oral microbiota, Fusobacterium
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سخنرانی کلیدی پانل بهداشت
تغییر اقلیم جهانی ،بهداشت و سالمت
فرین فاطمی -محمد رحیمی
در سال های اخیر پدیده تغییر اقلیم ،جهان را درگیر مسائل و معضالت جدیدی نموده است و هم اکنون به عنوان یکی از
مهم ترین دغدغه حکومت ها در بسیاری از کشورهای جهان به شمار می رود .تأثیرات تغییر اقلیم بر سالمتی برحسب شرایط
جغرافیایی ،توپوگرافی و آسیب پذیری مردم در جوامع و کشورهای مختلف ،متفاوت خواهد بود .مجمع بین المللی تغییرات
اقلیمی ( )IPCCنیز به تازگی اعالم نمود که فعالیت های انسانی مسئول بیش از  %99.9از تغییر اقلیم رخ داده در سطح
جهان است .آخرین کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحدد ( )COP26در سال  2021در گالسکو اسکاتلند
برگزار شد که تغییر اقلیم و اثرات آن بر سالمت از محورهای اصلی این کنفرانس بود.
شواهد محکمی نیز مبنی بر تأثیرپذیری ایران از تغییر اقلیم وجود دارد .عوامل آب و هوایی نظیر دما ،رطوبت ،بارش ،سرعت
باد و تغییرات مستمر و تدریجی آنها در  2دهه اخیر به طور مستقیم یا غیرمستقیم منجر به آسیب به زیرساخت های ارائه
دهنده خدمات سالمت ،شیوع انواع بیماری های واگیر و غیرواگیر و افزایش فرکانس و شدت بالیای آب و هوایی به ویژه در
خصوص رخداد سیل و خشکسالی گردیده است .خشکسالی بر امنیت غذایی و دسترسی خانوارها به آب سالم  ،تأثیر سوء
شدیدی را بر جای

می گ ذارد .انتشار گازهای گلخانه ای و افزایش دمای میانگین به عنوان مهم ترین پیامد سوء تغییر

اقلیم در ایجاد استرس های گرمایی و همچنین تشدید عوارض ناشی از پرتو  UVو آالینده های شیمیایی زیان آور در
جمعیت های کارگری به اثبات رسیده است .از سویی دیگر تغییر اقلیم با تأثیر بر عوامل تعیین کننده اجتماعی موثر بر
سالمت ،وضعیت اقتصادی ،عدالت اجتماعی و ایجاد فقر منجر به افزایش جرم و جنایت در جوامع می گردد.
مرور مطالعات نشان می دهد ایران افزایش در دمای میانگین و کاهش میزان بارش را در دهه های آینده تجربه خواهد کرد.
همچنین مطالع ات دیگر از افزایش رخداد و شدت پدیده های حد جوی ،آلودگی هوا ،ریسک فاکتورهای شغلی و کاهش
کیفیت آب مصرفی مرتبط با تغییر اقلیم در سال های آینده در ایران حکایت دارد که می تواند منجر به افزایش بیماری های
قلبی-عروقی ،آسم ،بیماری های شغلی مرتبط و در نهایت افزایش مرگ و میر شود .بنابراین به نظر می رسد که یک رویکرد
جامع برای شناسایی پیامدهای تأثیرگذار تغییر اقلیم بر بهداشت و سالمت در ایران ضروری است که در مرحله اول تغییر و
اصالح در سیستم ثبت و جمع آوری اطالعات آماری روتین و جایگزینی آن با شاخص های بهداشت و سالمت مرتبط با تغییر
اقلیم را می طلبد .در مرحله بعد با توجه به اطالعات جمع آوری شده ،تصمیم گیران و سیاستگذاران سالمت باید استراتژی
های کاهش و سازگاری متناسب با تغییر اقلیم را تبیین و اجرا کنند تا بدین وسیله تاب آوری جامعه در برابر پیامدهای
سالمتی تغییر اقلیم افزایش یابد.
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سخنرانی کلیدی پانل علوم پایه
Molecular Pathways Mediating the Improvement in Diabetes Mellitus
Following Caloric Restriction
Habib Yaribeygi1
1.Research Center of Physiology, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

Lifestyle modification is cornerstone of prevent and treatment of diabetes to augment
medical therapy. Weight loss through caloric restriction is effective in improving glycemic
control, though is difficult for patients to follow in practice, and remains critical to achieve
optimal glucose homeostasis. Meanwhile, the global prevalence of diabetes mellitus (DM)
is growing rapidly that has led to the introduction of many pharmacological agents for its
treatment and to prevent diabetic complications. Although the exact underlying cause of DM
is unclear yet, the role of obesity and a high body mass index (BMI) is associated with its
increased prevalence and underlying etiology. Diet and lifestyle underpin optimal glycemic
control with a lower food intake recommended to achieve "caloric restriction" (CR) to
address obesity. CR was prescribed by ancient physicians as a therapeutic strategy for the
treatment of DM. Recent studies have shown that CR reduces blood glucose through several
molecular pathways that modulates insulin sensitivity in peripheral tissues. They have
demonstrated that CR is able to improve glucose homeostasis via fat burning (reducing the
adipose tissues), improvement in redox state and prevent of oxidative damages, to reduction
the circulatory insulin level, improvement in beta cells’ function, improving the insulin
signal transduction and modifying the autonomous nervous system activity. Also, some lessdefined pathways such as inflammatory responses may be involved. The impact of CR is on
the improvement in insulin sensitivity and reduction in insulin resistance leading to an
improvement in glycemic control. However the risk of trace and vital elements’ shortage
should be considered carefully.

40

6

سخنرانی کلیدی پانل پرستاری
مراقبت پرستاری در نارسایی حاد تنفسی
محسن سلیمانی
( ، )PhDمرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران

نارسایی حاد تنفسی نوعی اختالل در سیستم تنفسی است که منجر به از دست رفتن توانایی سیستم تنفسی برای فراهم
نمودن اکسیژن جهت فعالیتهای متابولیکی بافتهای بدن و دفع دی اکسید کربن ناشی از بافتهای بدن می باشد .علتهای
متفاوتی در ایجاد نارسایی حاد تنفسی نقش دارند .پیچیدگی سیستم تنفسی و تعامل آن با سیستمهای قلب و عروق و
سیستم عصبی لزوم استفاده از روشهای مناسب را برای بررسی علل نارسایی حاد تنفسی می طلبد .استفاده از مدل زنجیره
سیستم تنفسی مدلی است برای ارزیابی مناسب علل نارسایی حاد تنفسی.
اختالل در مرکز تنفس ،سیستم اعصاب مرکزی ،اعصاب محیطی ،عضالت تنفسی و استخوانهای قفسه سینه و اختالل در هر
عاملی که به تهویه هوا (ورود و خروج هوا) مرتبط است می تواند نارسایی تنفسی نوع یک شود که با هیپوکسی و هیپرکاپنی
مشخص می شود .اختالل در پارانشیم ریه و عوامل موثر بر انتقال اکسیژن در بدن با هیپوکسی بدون هیپرکاپنی مشخص
می شود .به این نوع نارسایی تنفسی نوع دو گفته می شود .در این شرایط سیستم تنفسی با افزایش عملکرد تهویه سعی در
بهبود هیپوکسی دارد اما این اقدام فشار زیادی بر عضالت تنفسی وارد می آورد که می تواند سبب خستگی عضالت تنفسی
و بتدریج کاهش تهویه و تبدیل شدن نارسایی تنفسی نوع یک به نوع دو می شود.
توجه به دی اکسید کربن ،اختالف اکسیژن خون شریانی و اکسیژن داخل آلوئول ،اشباع اکسیژن خون شریانی نقش مهمی
در شناخت علل نارسایی حاد تنفسی دارد .پرستاران می توانند با شناخت علت نارسایی تنفسی عملکرد مراقبتی مناسب برای
فراهم نمودن اکسیژن برای بافتها و دفع دی اکسید کربن ناشی از فعالیتهای متابولیکی را انجام دهند .تغییر وضعیت بدن
بیمار ،فراهم نمودن اکسیژن ،استفاده از تهویه مکانیکی فشار مثبت تهاجمی و غیرتهاجمی ،کاهش اضطراب ،تحریک مرکز
تنفس با استفاده از محرکا ت حسی و پارچه مرطوب بر روی صورت از جمله مداخالت پرستاری مفید برای این بیماران
محسوب می شوند.

کلید واژه ها :نارسایی تنفسی ،مراقبت پرستاری ،اکسیژن درمانی
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سخنرانی کلیدی پانل پرستاری
Evidenced Based Nursing Care Guidelines in COVID-19
Monir Nobahar1,2,3 (BScN, MScN, Ph.D)
1- Nursing Care Research Center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
2- Social Determinants of Health Research Center, Semnan University of Medical Sciences,
Semnan, Iran
3- Department of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, University of Medical Sciences,
Semnan, Iran
Background and Aims: Nurses are always the backbone in every health care system. Nurses play a
vital role in all the levels of the health care system including infection control or prevention of disease,
screening/diagnosis of the diseases, treatment, and even in rehabilitation care also. The aim of this
study was determine evidenced based nursing care guidelines in COVID-19.
Materials and Methods: This review was conducted using methodology for systematic reviews in
2022. Search using was conducted in Medline, PubMed, CINAHL, EMBASE, Cochrane Library,
ProQuest and Google Scholar. Key words were COVID-19, evidence-based nursing,
guidelines, nursing care and World Health Organization.
Results: A. Nursing Assessment: Careful assessment is essential in the evaluation and management
of patients who may have COVID-19. Fever, chills, cough, dyspnea, headache, fatigue, myalgia, sore
throat, new loss of smell (anosmia) or taste (ageusia), congestion or runny nose, nausea or vomiting,
diarrhea.
B. Nursing Diagnosis: Nursing diagnosis for a patient with COVID-19 can include: possible exposure
to the virus that causes COVID-19, patient’s level of knowledge about the transmission of COVID19, fever, infection, impaired breathing pattern, impaired oxygenation, impaired psychosocial being,
anxiety.
C. Nursing Care Planning and Goals: Major nursing care planning goals for COVID-19 may include
assessing altered skin integrity risks, fatigue, impaired comfort, gas exchange, nutritional needs and
nausea. Preventing the spread of coronavirus infection to the patient’s family members, community,
and healthcare providers. Providing more information about COVID-19.
D. Nursing Interventions: Monitoring vital signs, maintaining respiratory function, managing
hyperthermia and reducing transmission. Monitor vital signs, particularly temperature and respiratory
rate. Monitor O2 saturation, use appropriate therapy for hyperthermia, maintain respiratory isolation
and enforce strict hand hygiene. Provide information, educate the patient and patient’s family
members of the transmission of COVID-19, the tests to diagnose the disease, disease process, possible
complications, and ways to protect oneself and one’s family from coronavirus.
E. Evaluation: Evidence may include the patient successfully prevented the spread of infection, the
patient learned more about COVID-19 and its management, the patient had improved body
temperature levels, restoration to normal breathing patterns and reduced anxiety.
Conclusion: Nurses role in management caring for COVID-19 patients is a challenge for the nurses
because the patient’s health problems due to COVID-19 are varied from patient to patient.
Key Words: Evidence-Based Nursing, Nursing Care, Guidelines, COVID-19.
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سخنرانی کلیدی پانل بهداشت
کیفیت هوای منازل مسکونی ،منابع آالینده و اثرات بر سالمت
روح اله رستمی1
 -1عضو هیئت علمی ،گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان

زمینه و هدف :انسان مانند بسیاری از موجودات هوازی همواره در معرض هوای اطراف بوده و جهت ادامه حیات پیوسته آن
را تنفس می نماید .از اینرو ،کیفیت هوای در تماس و تنفس شده ناگزیر در سالمتی انسان تاثیرگذار می باشد و تغییرات
کیفی آن می تواند اثرات حاد یا مزمن بر سالمتی انشان داشته باشد .از طرفی ،مدت زمان قابل توجهی از اوقات فعالیت
بسیاری از افراد مانند افراد خانه دارد ،نوزادان و خردساالن ،افراد مسن و بیماران در داخل منازل سپری می گردد و متاثر از
کیفیت هوای آن می باشند .لذا بررسی شرایط کیفی و عوامل موثر در کیفیت هوای آن و همچنین اثرات محتمل بر سالمتی
افراد ،هدف این مطالعه قرار گرفته است.
روش پژوهش :این مطالعه به صورت مروری و با استفاده از یافته های پیشین محقق در این زمینه در طی مطالعه پیرامون
کیفیت هوای منازل و اماکن سرپوشیده ،عوامل دخیل در آن و برآوردهای انجام شده در رابطه با اثرات محتمل آالینده های
هوای مورد ارزیابی در پژوهشهای مربوطه می باشد 11 .مورد از مطالعات انتشار یافته و نتایج منتشر نشده محقق و همکاران
در این زمینه ،در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است.
نتایج :بر اساس نتایج ،دود حاصل از مصرف تنباکو به صورت عمدتاً سیگار و قلیان از عوامل بسیار تاثیرگذار در آلودگی هوای
منازل می باشد و غلظت آالینده ها از جمله ترکیبات آلی فرار ،در منازلی که افراد سیگاری یا قلیان در آن حضور دارند از
سایر منازل باالتر است .از سایر عوامل موثر در کیفیت هوای منازل نیز پخت و پز و سیستم گرمایشی منزل اهمیت بیشتری
را نشان داده اند .بطوری که در منازل با مصرف گاز طبیعی خطر سرطانزایی مواجه طوالنی مدت با ترکیبات آلی فرار برابر

6-

 29× 10و برای منازل با مصرف نفت به عنوان سوخت گرمایشی برابر  97 × 10-6برآورد شده است .در منازل شهری این
میزان خطر حتی با مصرف سوخت گاز طبیعی نیز مقدار باالتر 125 × 10-6به دست آمده است.
نتیجه گیری :براساس یافته ها ،به دلیل مواجهه طوالنی مدت ،اثرات سالمتی آالینده های با مقادیر اندک در منازل مسکونی
می تواند قابل توجه باشد ،لذا ایجاد راهکارهای کنترل و نظارتی در احداث ساختمان و همچنین آموزش در جهت بهبود
کیفیت هوای منازل حائز اهمیت است.

واژگان کلیدی :کیفیت هوا ،آلودگی هوا ،ساختمان ،مسکونی
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A-10-9116-1

سخنرانی
بررسی میزان رضایت شغلی در پرستاران شاغل در بخشهای مراقبت ویژه کرونایی و غیر
کرونایی مراکز آموزشی درمانی شهر خرم آباد
مصطفی نجاتی پور ،*1خدیجه حیدری زاده ، 1پرستو کردستانی مقدم ، 1بهروز بیرانوند1
 -1دانشگاه علوم پزشکی لرستان ،خرم آباد ،ایران

مقدمه و هدف :مهمترین عنصر هر سازمانی ،نیروی انسانی عالقمنـد به شغل خود است .لذا بررسی و معرفی راههایی برای ایجاد
رضایت شغلی بیشتر و افزایش کارآیی از اولویتهای اساسی در سازمانهای مختلف به حساب میآید .نظر به اینکه پرستاران
بخشهای مراقبت ویژه در محـیـطهایی کار میکنند که در آن مرگ و زندگی و تامین سالمـتـی بیماران از اهم مسائل میباشد.
بنابراین رضایت شغلی میتواند در امر سالمتی خود و بیمارانشان کمک نماید .با توجه به اهمیت مسئله مذکور ،این پژوهش با
هدف بررسی میزان رضایت شغلی در پرستاران شاغل در بخشهای مراقبت ویژه کرونایی و غیر کرونایی مراکز آموزشی درمانی
شهر خرمآباد انجام شد.
مواد و روش ها :این مطالعه یک پزوهش توصیفی تحلیلی از نوع همگروهی می باشد .جامعه مورد مطالعه ،کلیه پرستاران شاغل
در بخشهای مراقب ویژه کرونایی و غیر کرونایی مراکز آموزشی درمانی شهر خرمآباد بوده و نمونهگیری به صورت تمام شماری و
حجم نمونه  102نفر می باشد ..ابزار پژوهش ،مقیاس رضایت شغلی مینهسوتا استفاده شد .جهت تحلیل دادهها از امار توصیفی و
استنباطی از نرمافزار  spssنسخه  25استفاده شد.
یافته ها :نتایج پژوهش نشان داد که  %4/82نمونهها زن ،بیشترین گروه سنی 30-26سال % 3/83 ،دارای تحصیالت کارشناسی
می باشند %97/51 .از این تعداد مجرد % 05/47 ،متاهل و  1نفر طالق گرفته می باشند .از نظر رضایت شغلی ،پرستاران بخشهای
مراقبتهای ویژه کرونایی و غیر کرونایی ،میزان رضایت ضعیف و به ترتیب  %47و  %49بودند که هر دو گروه دارای رضایت شغلی
در سطح ضعیف می باشند و بین دو گروه از این نظر تفاوت معنی دار آماری بدست نیامد (.)P<0/17
نتیجهگیری :نتایج پژوهش نشان داد رضایت شغلی در پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه در سطح پایینی قرار دارد و
کرونا در میزان این رضایت تاثیری معنیداری نداشته است.

واژگان کلیدی :رضایت شغلی ،پرستار  ،بخش مراقبت ویژه ،کووید19-
ایمیل ارائه دهندهmessynejaty@gmail.com :
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سخنرانی
مقایسه اثر ساکشن لوله تراشه به روش سیستم باز و سیستم بسته بر شدت درد بیماران
مبتال به آسیب های تروماتیک مغزی تحت تهویه مکانیکی
خانم مائده تورده ، 1حسین داوری  ، *2دکتر عباسعلی ابراهیمیان ، 3دکتر فاطمه پاک نظر4
 .1گروه هوشبری ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران.
 .2مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری ،دانشکده پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران.

.3

گروه سالمت در بالیا و فوریت ها ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران.

 .4مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران.

مقدمه و هدف :ساکشن بسته و باز روشهای ساکشن در بیماران اینتوبه میباشند .اما مشخص نیست که در بیماران مبتال به آسیبهای
تروماتیک مغزی کدام روش درد کمتری ایجاد میکند .هدف از این مطالعه مقایسه اثر ساکشن لوله تراشه به روش سیستم باز و سیستم
بسته بر شدت درد بیماران مبتال به آسیبهای تروماتیک مغزی تحت تهویه مکانیکی میباشد.
مواد و روش ها :این مطالعه یک کارآزمایی بالینی بود .جامعه پژوهش بیماران تروماتیک مغزی تحت ونتیالتور بستری در بخش ویژه
بیمارستان کوثر سمنان بودند .ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامههای جمعیتشناختی و ابزار مشاهدهای درد مراقبتهای ویژه بود .روایی
و پایایی ابزار در سایر مطالعات به تأیید رسیده بود .بیماران بطور تصادفی به دو گروه ساکشن باز و بسته تقسیم شدند .در گروه ساکشن
باز ،بیماران از ونتیالتور جدا شده و سپس ساکشن شدند .اما در گروه ساکشن بسته ،بیماران از ونتیالتور جدا نشده و ساکشن از طریق
اتصال  Yمانند انجام شد .در هر دو گروه قبل ،حین و  3و  5دقیقه پس از انجام ساکشن درد بیماران سنجیده شد .سپس دادهها با
استفاده از آزمونهای آماری تی مستقل و اندازهگیری تکراری در سطح معنیداری  0/05تحلیل شدند.
یافته ها 112 :بیمار وارد مطالعه شدند .میانگین درد در زمان قبل از مداخالت در گروه ساکشن باز و بسته به ترتیب  0/31±0/13و
 ،0/35±0/66حین ساکشن  0/89±1/49و  0/30±0/76سه دقیقه بعد از ساکشن  4/64±2/38و 2/39±1/63و پنج دقیقه بعد از ساکشن
 1/27±1/76و  0/39±0/76بود .آزمون آماری نشاندهنده تفاوت معنیدار درد در دو گروه بود ( )0.05<Pو میزان درد در گروه ساکشن
باز نسبت به ساکشن بسته بیشتر بود.
نتیجهگیری :در بیماران تروماتیک مغزی تحت ونتیالتور ساکشن بسته نسبت به ساکشن باز درد کمتری ایجاد میکند .بنابراین پیشنهاد
میشود به منظور کاهش درد بیماران و افزایش کیفیت مراقبتهای پرستاری ،در این گروه از بیماران از ساکشن به روش بسته استفاده
شود.
واژگان کلیدی :ساکشن باز ،ساکشن بسته ،تهویه مکانیکی ،تروما.
ایمیل ارائه دهندهhosseindavari30@yahoo.com :
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سخنرانی
بررسی رابطه مراقبت ایمن و ابعاد آن با مشخصات دموگرافیک در پرستاران :یک مطالعه
مقطعی
مریم کاشانی *  ،پریسا بزرگزاد  ،دریادخت مسرور  ،محمدرضا عسگری
مقدمه و هدف :ارائه مراقبت ایمن یکی از مهمترین اصول اساسی مراقبتهای بهداشتی است.در گذشته ،اغلب مسئولیتهای پرستار در حوزه ایمنی
بیمار بر جنبههای محدودی از مراقبت مثل اجتناب از اشتباهات دارویی و جلوگیری از سقوط بیمار معطوف بود اما وسعت و عمق ایمنی بیمار و بهبود
کیفیت مراقبت بسیار گسترده تر از این است .بر این اساس در یک نگاه کلی میتوان سهم پرستاران را در ایمنی بیمار ،توانایی هماهنگ کردن و ادغام
جنبههای چندگانه مراقبت و درمان دانست که الزاماً ارتباط مستقیم با کار پرستاری ندارند اما بیتاثیر هم نیستند مطالعه حاضر با هدف بررسی ارائه
مراقبت ایمن و ابعاد مختلف آن در پرستاران انجام شد.
مواد و روش ها  :مطالعه توصیفیتحلیلی حاضر در سال  1398بر روی 172پرستار شاغل در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام
شد .نمونهگیری به روش چندمرحلهای با تخصیص متناسب انجام شد .برای این منظور ابتدا تعداد نمونه مورد نیاز از هر بیمارستان مشخص شده ،سپس
پرستاران هر بخش به روش نمونهگیری تصادفی ساده وارد مطالعه شدند .جهت جمعآوری اطالعات از دو پرسشنامه بومی ارزیابی مراقبت ایمن پرستاری
استفاده گردید.
یافته ها  :نتایج پژوهش نشان داد در بیشتر نمونه ها  81/9(141درصد) نمره میانگین کل نمره ی مراقبت ایمن پرستاران(  311/31) ±39/48و در
سطح "خوب" بود .در ابعاد مختلف مراقبت ایمن نیز ،میانگین مهارت افراد شرکتکننده ( ،144/ 36 ) ±22/63میانگین ذهنی،21/85 ) ± 2/77( ،
میانگین فیزیکی ( 87/ 21 ) ±42/ 59و میانگین کار تیمی ( 58/50 ) ± 7/34بود.یافته های پژوهش حاضر نشان دادند ،بین کلیه ابعاد مراقبت ایمن
پرستاری با شرکت در دوره ایمنی و سابقه بالینی به جز ارزیابی ایمنی جسمانی بیمار رابطه معناداری وجود داشت ،و با شیفت کاری و وضعیت تاهل در
همه ابعاد به جز بعد ارزیابی ایمنی روانی بیمار رابطه معناداری وجود نداشت .با نوع استخدام در همه ابعاد به جز بعد سنجش مهارتهای پرستاری رابطه
معناداری وجود نداشت و بین ساعت کاری در همه ابعاد به جز بعد ارزیابی ایمنی جسمانی بیمار رابطه معنادار وجود داشت.
نتیجهگیری :نتایج این مطالعه نشان داد مراقبت ایمن پرستاری در شطح خوب و مطلوب میباشد همچنین بعد مهارت در عملکرد ابمنی باالترین نمره
را به خود اختصاص داد که نشان دهنده تمرکز بیشتر سازمانهای بهداشتی بر این بعد از مراقبت ایمن است .در همین راستا الزم است دیگر ابعاد مراقبت
ایمن نیز مورد عنایت قرار گیرند.با توجه به اهمیت بیمارستان ها در امر اعتباربخشی و تاکید بر اجرای برنامه ایمنی بیمار الزم است آموزش ایمنی بیماربا
تمرکز بر تمامی ابعاد آن اجرا گردد

واژگان کلیدی :مراقبت ،مراقبت ایمن ،پرستاری ،پرستاران
ایمیل ارائه دهندهmaryamkashani730@ymail.com :
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سخنرانی
مروری بر عوامل مؤثر در کیفیت خواب دانشجویان پرستاری در مرحله کارورزی عرصه
طاهره گیلوری* 1
 -1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی  ،تهران ،ایران
مقدمه و هدف :خواب یک فرایند فعال است که به واسطه سیستم اعصاب مرکزی ،عوامل عصبی ،غدد درون ریز و رفتاری تنظیم
میشود .خواب ناکافی مستقیماً با افزایش نگرانی در خصوص سالمتی و بهداشت ضعیف ،افسردگی ،و ضعف کارکرد آموزشی مرتبط هست.
الزامات و فشارهای روانی زیاد محیطهای دانشگاهی باعث استرس و به هم خوردن الگوی خواب و بیداری دانشجو میشود .از طرفی دوره
کارآموزی در عرصه ،یک دوره گذار (از محیط دانشکده به محیط بالین) ،همراه با تغییرات فوق العاده از لحاظ فردی و حرفهای است که
شامل ساعات کار طوالنی مدت ،کمبود خواب ،انجام مراقبتهای بیشتر پرستاری و داشتن زمان کمتر برای خانواده می باشد .از این رو این
مطالعه با هدف مروری بر عوامل مؤثر بر کیفیت خواب دانشجویان پرستاری در مرحله کارورزی در عرصه انجام شده است.
مواد و روش ها  :مطالعه حاضر ،یک مطالعه مروری میباشد که با استفاده از کلیدواژههای "کیفیت خواب"" ،دانشجویان پرستاری"،
"کارورزی" و "کارورزی در عرصه" انجام شده است .مقاالت در بانکهای اطالعاتی  Clinical Keyو  PubMedو سایتهای معتبری
همچون  ScienceDirect ،GoogleScholarو Magiranجستجو و تهیه شده است .تعداد  7مقاله که دارای شرایط تحلیل بودند
از سال  2010تا سال  2019مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ها  :بر اساس مرور مطالعات؛ عواملی همچون :کارورزی مستقل و بدون حضور مربی ،شیفتهای متعددی که به صورت در گردش
(بویژه شیفت شب) در برنامه کاری دانشجویان گنجانده شده است ،سکونت در خوابگاه و دوری از خانواده و اختالالت قبلی خواب
دانشجویان را با تنش و اضطراب زیادی مواجه کرده و منجر به کاهش کیفیت خواب آنها شده است.
نتیجهگیری :با توجه به یافته ها ،با مدیریت صحیح برنامه آموزشی دانشجویان کارشناسی پرستاری در دوره کارورزی در عرصه ،حضور
مربی در بالین حداقل برای شیفتهای اول حضور در بیمارستان ،بهبود امکانات و شرایط سکونت برای دانشجویان غیربومی ،تفهیم
مسئولیتها و وظایف دانشجویان پرستاری در عرصه و در نهایت تعامل حداکثری دانشکده با بیمارستان و پر کردن گپ و فاصله زیاد
آموزش و بالین ،میتوان گام مؤثری در کاهش تنش دانشجویان کارورز عرصه برداشت که منجر به بهبود کیفیت خواب دانشجویان خواهد
داشت.

واژگان کلیدی :کیفیت خواب ،دانشجویان پرستاری ،کارورزی و کارورزی در عرصه
ایمیل ارائه دهندهt.gilvari@hotmail.com :
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پوستر
بررسی ارتباط بین کاربرد طب مکمل و کیفیت زندگی در بیماران دارای استومی دائمی
لیال احمدی الری *  ،پروین منگلیان  ،مه لقا دهقان

مقدمه و هدف :بیماران دارای استومی دائمی به دلیل از دست رفتن کارکرد بخشی از بدن با چالشهای جسمی،
روان شناختی و اجتماعی متعددی روبرو هستند که کیفیت زندگی آنان را تحت تأثیر قرار میدهد .امروزه با توجه به روند به
رو به رشد استفاده از درمانهای جایگزین ،بعضی از این بیماران به دنبال درمان های طب مکمل برای تسکین عالئم و عوارض
بیماریشان هستند .بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین کاربرد طب مکمل و کیفیت زندگی بیماران دارای
استومی دائمی انجام شد.
مواد و روش ها  :این پژوهش یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی همبستگی است که بر  100بیمار دارای استومی دائمی
مراجعه کننده به کلینیک های استومی در جنوب شرق ایران انجام یافت .روش نمونه گیری به شیوه سرشماری بود .ابزار
پژوهش شامل پرسشنامه طب مکمل پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران استومی بود .تجزیه تحلیل داده ها در نرم افزار SPSS
نسخه  25انجام شد.
یافته ها  :نتایج نشان داد که از میان شیوه های طب مکمل جسمی اکثریت نمونه ها از داروهای گیاهی( ،)%83رایحه
درمانی( ،)%79مکمل های ویتامینی( )%76و رژیم غذایی ( )%66و از میان شیوه های ذهنی اکثریت نمونه ها از دعا/توسل/نذر
()%91و موسیقی درمانی ( )%75هر روز تا چندبار در سال استفاده کرده بودند .میانگین کیفیت زندگی در بعد جسمی 6.86
 ،6.72 ±بعد روانی  ، 5.92±5.95بعد اجتماعی 5.98 ± 5.71و بعد معنوی  6.70 7.0±بود .کاربرد طب مکمل با کیفیت
زندگی و همه ابعاد آن ارتباط قوی و مستقیمی داشت.
نتیجهگیری :نتایج مطالعه حاضر نشان داد که با افزایش استفاده از شیوه های مختلف طب مکمل در بیماران با استومی
دائمی ،کلیه ابعادکیفیت زندگی بهبود یافته بود .از انجائیکه اختالل در کیفیت زندگی یکی از شایعترین مشکالت بیماران
است .می توان ضمن انجام مطالعات بیشتر ،با اموزش شیوه های مختلف طب مکمل به ارائه دهندگان مراقبت های سالمت
در مراکز استومی و کاربرد ان به بیماران ،به ارتقا کیفیت زندگی انها کمک کرد.

واژگان کلیدی :طب مکمل ،کیفیت زندگی ،استومی دائمی
ایمیل ارائه دهندهelnaz_ahmadi71@yahoo.com :
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پوستر
بررسی تاثیر گیاه دم اسب بر بهبود و ضدعفونی انواع زخم های پوستی و جراحی
ریحانه مالکاظمی  ، *1آقای امیرعلی مالکاظمی2
 -1کارشناس بیهوشی ،دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پرستاری ،دانشگاه
علوم پزشکی و خدماتی درمانی و پژوهشی سمنان ،سمنان ،ایران.
 -2دانشجوی کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی ،دانشکده تغذیه و علوم غذایی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدماتی درمانی و
پژوهشی سمنان ،سمنان ،ایران.
مقدمه و هدف :طبق مطالعات انجام گرفته ،برخی گیاهان دارویی از طریق چندین مکانیسم طبیعی و با عوارض جانبی کمتر نسبت به داروهای
شیمیایی ،سبب بهبود ،ترمیم و ضدعفونی زخم به صورت مؤثر می شوند.
مواد و روش ها  :نوع مطالعه ،توصیفی-تحلیلی بوده و اطالعات با استفاده از کلید واژه های wound ،wound healing ،wound
 equisetum arvense ،infectionاز پایگاه های اطالعاتی معتبر و خارجی همچون  Pubmedو  Science Directاز سال های 2008
تا  2020جمع آوری شده است.
یافته ها  :دم اسب با نام علمی  ،equisetum arvenseتنها بازمانده از تیره و رده ی دم اسبیان و دسته ی سرخس تباران می باشد .بررسی
نتایج تعدادی از مطالعات درمورد استفاده از عصاره ی دم اسب به صورت موضعی ،در انواع زخم های مختلف پوستی ،جراحی و حتی اپیزیوتومی،
در محیط های  invitroو  invivoبر روی موش ،موش های صحرایی ،خرگوش و حتی انسان (در یک مورد) موارد زیر را تأیید می نماید :دارای
اثر آنتی اکسیدانی باال به واسطه ی سرکوب رادیکال های آزاد ،و همچنین اثرات آنتی باکتریال ،آنتی فانژال و آنتی میکروبیال باال ،به علت
محتویات باالی ترکیبات فنولیک تسریع فرایند بهبود زخم ناشی از افزایش آنژیوژنزیس در محل زخم و به دنبال آن گرانوالسیون ضخامت بافتی
و ژنراسیون پوستی به واسطه ی جذب کلسیم در محل زخم ناشی از ترکیبات سیلیکا ،سالیسیلیک اسید ،سیلیکون و ساپونین ها دارای اثرات
ضد التهاب و ضد درد به واسطه ی دارا بودن ترکیبات ساپونین ها و کاینورئیک اسید دارای اثر محافظت سلولی و پیشگیری از آسیب های
کروموزومی و توکسیک نبودن
نتیجهگیری :نتایج مطالعات گوناگون نشان داده اند که از این گیاه می توان به صورت ایمن برای ضدعفونی و درمان سریع تر انواع زخم های
پوستی اعم از انسزیون های ناشی از جراحی و زخم های دیابتی و همچنین زخم اپیزیوتومی استفاده نمود؛ با این حال انجام پژوهش های بیشتر
در این زمینه توصیه می گردد.

واژگان کلیدی :دم اسب ،زخم ،عفونت زخم ،بهبود زخم
ایمیل ارائه دهندهnoble.1400@gmail.com :
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پوستر
عوامل مؤثر بر توان خودمراقبتی بیماران بعد از ترخیص از بخشهای مراقبت ویژه :یک مطالعه
مروری
طاهره گیلوری * ، 1خانم فائزه خواجه میرزایی ،2خانم لیال رفیعی وردنجانی ،1خانم سهیال زابلی پور1
 -1هییت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی
 -2پرستار دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی
مقدمه و هدف :مشارکت بیمار در خودمراقبتی ،یکی از مهمترین برنامه های حمایتی است که نقش عمده ای در ارتقاء کیفیت درمان
دارد .فعالیتهای خود مراقبتی می تواند فرد را به سمت حفظ سالمتی و خوب بودن سوق دهد و هزینه های درمانی را کاهش دهد .توان
خود مراقبتی مهارتهایی پیچیده و اکتسابی است که برای استمرار مراقبت از خود ،الزم می باشد .این مطالعه مروری با هدف عوامل مؤثر
بر توان خودمراقبتی بیماران بعد از ترخیص از بخشهای مراقبت ویژه انجام شده است.
مواد و روش ها :مطالعه حاضر ،یک مطالعه مروری میباشد که با استفاده از کلیدواژههای"خودمراقبتی" ،توان خودمراقبتی"" ،بخشهای
مراقبت ویژه" و "بیماران" انجام شده است .مقاالت در بانکهای اطالعاتی  Clinical Keyو  PubMedو سایتهای معتبری همچون
 ScienceDirect ،GoogleScholarو Magiranجستجو و تهیه شده است .تعداد  9مقاله که دارای شرایط تحلیل بودند از سال
 2011تا سال  2020مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ها :بر اساس مرور مطالعات؛ سن زیر  60سال ،شاغل بودن در گذشته یا اکنون ،مدت زمان کم بستری در بخشهای مراقبت ویژه،
داشتن یا نداشتن بیماری زمینه ای دیگر ،مصرف الکل و دخانیات ،دریافت عفونت بیمارستانی ،و سابقه دریافت آموزش حین ترخیص از
جمله مهمترین عوامل تاثیرگذار در توان خودمراقبتی بیماران بعد از ترخیص از بخشهای مراقبت ویژه عنوان شده است.
نتیجهگیری :بیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژه به عنوان دریافت کنندگان خدمات بهداشتی و بخشی از ساختار حیات بیمارستانی
هستند .با توجه به تأثیر توان خود مراقبتی در پیشبرد سالمتی بیماران بخشهای مراقبت ویژه ،بایستی برنامه ریزی در جهت ایجاد و
ارتقاء این توانمندی با آموزش از طریق رسانه های ارتباطی صورت بگیرد .رفع کمبودهای آموزشی بیماران حین بستری نیز می تواند به
این مهم کمک کند .تمرکز درمان و مراقبتهای پرستاری نیز باید بر کوتاه کردن مدت اقامت بیماران در بخشهای مراقبت ویژه باشد.

واژگان کلیدی :خودمراقبتی ،توان خودمراقبتی ،بخشهای مراقبت ویژه و بیماران
ایمیل ارائه دهندهt.gilvari@hotmail.com :
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پوستر
یادگیری الکترونیک افق تازه ای در ارتقا سالمت بیماران نارسایی مزمن کلیه
لیال رفیعی وردنجانی  ، *1خانم سهیال زابلی پور ، 1خانم طاهره گیلوری ، 1خانم فائزه خواجه میرزایی1
 -1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی  ،تهران ،ایران
مقدمه و هدف :مرحله انتهایی نارسایی مزمن کلیه یک بیماری مزمن و محدود شونده است که افراد مبتال به این اختالل نیازمند
استفاده از درمان های جایگزین عملکرد کلیه می باشند و در تمام طول مدت زندگی خود به این درمان ها محدود هستند .یادگیری
الکترونیک و مبتنی برشواهد از جمله از روش های نوین در جهت ارتقا سطح زندگی بیماران مزمن می باشد .لذا این مطالعه با هدف
مروری بر تغییرات حاضر در دهه جدید انجام شد.
مواد و روش ها :

این مطالعه مروری با جست و جو در پایگاه های اطالعاتی معتبر علمی داخلی و خارجی

 Google،Iran DOC ، SID،Magiran ،Pubmed Elsevierو  Google scholarانجام شد .کلید واژگان مورد استفاده به
هر دو زبان فارسی و انگلیسی شامل (همودیالیز ،نارسایی مزمن ،یادگیری الکترونیک ،تله نرسین ،پرستاری مبتنی برشواهد) در بازه زمانی
 2015لغایت  2021بود .معیارهای ورود و خروج مطالعات شامل :مقاله منتشرشده در رابطه با هدف مطالعه حاضر باشد،
مقاله از نوع پژوهشی اصیل باشد ،قابلیت دانلود و دسترسی به تمام متن داشته باشد ..با توجه به معیارهای ورود و خروج 25 ،مقاله یافت
شد و مورد مطالعه قرار گرفت.
یافته ها  :نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که آموزش الکترونیک و استفاده از روش های نوین آموزشی در بیماران نسل جدید
نیازمند به همودیالیز بسیار موثر بوده و باعث کاهش نیاز به مراجعه این بیماران به صورت حضوری و سرپایی به مراکز درمانی در سراسر
دنیا شده است .از ظرفی با ایجاد حس امنیت دسترسی همیشگی تیم درمان در  24ساعت شبانه روز منجر به کاهش استرس و اضطراب
ناشی از موانع ارائه خدمات درمانی به این بیماران گشته است .این در حالی است که بر اساس نتایج برخی از مطالعات پذیرش این روش
های آموزشی از نظر بیماران سالمند نارسایی مزمن کلیه موفقیت آمیز نبوده و بیماران تمایل به روش های سنتی درمانی دارند.
نتیجهگیری :با توجه به پیشرفت تکنولوژی در دهه های اخیر و جدا نبودن سیستم بهداشت و درمان از این تغییرات ایجاد زیر ساخت و
زمینه سازی در زمینه آموزش الکترونیک و روش های جدید یادگیری متناسب با آن باید در دستور کار مسئوالن قرار گرفته و با ایجاد
زیر ساخت های مناسب تالش در جهت بهره مندی از این قابلیت و افزایش تبعیت از درمان این بیماران شوند.

واژگان کلیدی :همودیالیز ،نارسایی مزمن ،یادگیری الکترونیک ،تله نرسین ،پرستاری مبتنی برشواهد
ایمیل ارائه دهندهrafiee.leila@yahoo.com :
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پوستر
ارتباط متقابل قرآن و اضطراب بیماران پیش از عمل جراحی :یک مرور سیستماتیک
سعید پرنیان  ، *1دکتر منیر رمضانی فارمد2
 -1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد ،مشهد ،ایران
 -2دانشکده پرستاری و مامایی مشهد ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد ،مشهد ،ایران
مقدمه و هدف :با پیشرفت علم بیهوشی از عوارض جراحی کاسته شده اما همچنان اضطراب بیماران پیش از عمل جراحی مشهود و غیر قابل
انکار است .اضطراب با تحریک سیستم عصبی سمپاتیک و پاراسمپاتیک عوارض زیادی را برای بیماران ،خانواده ها و سیستم بهداشتی به همراه
دارد .صوت قرآن که نوعی موسیقی عرفانی است می تواند بعنوان یک روش درمانی مکمل منجر به ایجاد واکنش های فیزیولوژیک و سایکولوژیک
در مستمع شود ،لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر آوای قرآن بر اضطراب بیماران پیش از عمل جراحی می باشد.
مواد و روش ها  :در این مطالعه م روری سیستماتیک جهت یافتن مقاالت مرتبط ،پایگاه های اطالعاتی فارسی و انگلیسی شامل SCOPUS,
 SID, Science Direct, Elsevier, Magiran, iranmedexو موتورهای جستجوی  PubMedو  Google Scholarبا استفاده از
کلیدواژه های "قرآن"" ،صدا"" ،شنیدن"" ،اضطراب"" ،شاخص های فیزیولوژیک"" ،بیمار" و "عمل جراحی" و معادل انگلیسی آنها ،به صورت
مستقل و ترکیبی در بازه زمانی  2007_2022جستجو شدند .ابتدا  1175مطالعه استخراج شد .سپس متن کامل  69مطالعه که به بررسی تاثیر
قرآن بر میزان و شاخص های فیزیولوژیک اضطراب پرداخته بودند ،مرتبط شناخته و بررسی شد .در نهایت از  69مطالعه بررسی شده 49 ،مطالعه
کارآزمایی بالینی تصادفی ،متاآنالیز و مشاهده ای دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند و در گروه های مختلف سنی کودکان ،بزرگساالن و
سالمندان به بررسی تاثیر قرآن بر اضطراب پرداخته بودند؛ که جهت آزمون فرضیه پژوهش مورد بررسی نهایی و آنالیز قرار گرفتند.
یافته ها  :نتایج نشان داد که از  49مطالعه ،چهل و پنج مطالعه نتیجه گرفتند که قرآن میزان اضطراب را کاسته و موجب بهبود شاخص های
فیزیولوژیک (ضربان قلب ،تنفس و فشار خون) بیماران پیش از اعمال جراحی می شود .با این حال 3 ،مطالعه هیچ تفاوتی پیدا نکردند و تنها
یک مطالعه تاثیر منفی قرآن بر اضطراب را گزارش کرد .شنیدن آوای قرآن در افراد بزرگسال و سالمند نتایج قوی تری را نشان می دهد و در
این موارد ،قرآن بدون در نظر گرفتن میزان و نحوه خواندن ،باعث کاهش اضطراب بیمار پیش از عمل جراحی می شود.
نتیجهگیری :آوای قرآن موجب کاهش میزان اضطراب بیماران پیش از عمل جراحی بویژه در بیماران بزرگسال و سالمند می شود ،بنابراین
استفاده از این روش درمانی ساده ،کم عارضه و کم هزینه پیشنهاد می گردد .به دلیل کمبود مطالعات با کیفیت در کودکان و نوجوانان جهت
بررسی تاثیر قرآن بر اضطراب ،انجام مطالعات کارآزمایی بالینی باکیفیت و دارای حجم نمونه کافی در این گروه سنی ضروری به نظر می رسد.

واژگان کلیدی :قرآن -صدا -اضطراب -بیمار -عمل جراحی
ایمیل ارائه دهندهParnians992@mums.ac.ir :
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A-10-1535-1

پوستر
مقایسه اثرات استامینوفن خوراکی و تزریقی به دنبال جراحی کنار گذر عروق کرونر قلب
آقای سجاد یاراحمدی ، 1طیبه چراغیان *2
 -1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران.
 -2مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی لرستان ،خرم آباد ،ایران.

مقدمه و هدف :استامینوفن به عنوان یک داروی در دسترس و ایمن یک انتخاب مناسب برای تسکین درد بعد از جراحی
های قلب می باشد با این وجود در مورد اثر بخشی استامینوفن خوراکی و تزریقی اتفاق نظر وجود ندارد ،لذا این مطالعه با
هدف مقایسه اثرات استامینوفن خوراکی و وریدی برای کنترل درد پس از جراحی بای پس عروق کرونر انجام شد.
مواد و روش ها  :این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور است که در بیمارستان بیمارستان شهید مدنی ،خرم
آباد ،ایران ،انجام شده است .نمونه مورد مطالعه شامل  160بیمار بود که تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونر قرار گرفته
بودند .بیماران به طور تصادفی به دو گروه  80نفری تقسیم شدند .گروه  Aاستامینوفن وریدی به همراه دارونما خوراکی و
گروه  Bاستامینوفن خوراکی همراه با دارونما وریدی با حجم همسان دریافت کردند .شدت درد با مقیاس بینایی آنالوگ6 ،
ساعت و  24ساعت بعد از جراح ی اندازه گیری شد .مقدار مصرف مواد مخدر و تعداد دفعات تهوع و استفراغ به مدت 24
ساعت پس از جراحی شمارش شد .برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کای دو و تی مستقل استفاده شد.
یافته ها  :میانگین نمره درد گروه استامینوفن وریدی از نظر آماری کمتر از گروه استامینوفن خوراکی در  6ساعت اول بود
( .)P=0.009گروه استامینوفن وریدی در مقایسه با گروه استامینوفن خوراکی میزان کمتری مصرف مواد افیونی ()P=0.019
و تعداد دفعات تهوع کمتری ( )P=0.045را تجربه کردند.
نتیجهگیری :تجویز استامینوفن وریدی به عنوان یک روش موثرتر برای کنترل درد در چند ساعت اول پس از عمل توصیه
می شود .با این حال ،استفاده از استامینوفن خوراکی به دلیل هزینه باالی تزریق وریدی در ساعات بعدی ترجیح داده می
شود.

واژگان کلیدی :استامینوفن ،بای پس عروق کرونر ،مدیریت درد
ایمیل ارائه دهندهparnaz_86@yahoo.com :
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پوستر
بررسی کاربرد مراقبت تسکینی در بخش مراقبتهای ویژه و اهمیت آن
مریم کاشانی  ، *1دکتر محمدرضا عسگری ، 2خانم افسانه شاه حسینی3
-1کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی ،مرکز مراقبتهای پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
 -2دانشیار گروه آموزشی پرستاری مراقبتهای ویژه ،مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
-3کارشناسی پرستاری ،پرستاری مراقبتهای ویژه ،مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
مقدمه و هدف :مراقبت تسکینی یک تخصص بین حرفه ای با محوریت بیمار و خانواده بیمار است که کیفیت زندگی را با پیشبینی می کند و بدون توجه به
پیش آگهی بیمار ،در تسکین عالئم ناراحت کننده؛ ارتباط موثر در مورد اهداف مراقبت؛ همسویی درمان ها با ارزش ها ،اهداف و ترجیحات بیمار؛ و برنامه ریزی
برای انتقال به برنامه های درمانی دیگر تاثیرگذار است .هدف از این مطالعه مروری بررسی کاربرد مراقبت تسکینی در بخش مراقبتهای ویژه است.
مواد و روش ها  :این مطالعه از نوع مروری بوده و به روش مطالعه کتابخانه ای و جستجوی مقاالت مرتبط در پایگاه های علمی Google Scholar, Science
 Direct, Scopus, PubMed, SID, Magiran, Iran Medexانجام شد .کلیه مقاالت تمام متن به دو زبان فارسی و انگلیسی در بازه زمانی 2010-
 2020و  1390-1400بررسی شدند که در پایان مراحل غربالگری  25مقاله مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها  :هدف مراقبت های ویژه حفظ عملکردهای حیاتی برای کاهش مرگ و میر و جلوگیری از عوارض در بیماران مبتال به یک بیماری شدید بحرانی
است.در بخش مراقبتهای ویژه ( ،)ICUبیماران بدحال ،درمانهای حفظ حیات را با هدف بازگرداندن یا حفظ عملکرد اندام دریافت میکنند .برآورده ساختن
این نیازها هم برای بیمارانی که انتظار می رود از درمان  ICUبهره مند شوند و هم برای کسانی که با وجود مراقبت های ویژه احتمال مرگ دارند و هم برای
خانواده هایشان بسیار حایز اهمیت است .ادغام مراقبت های تسکینی در  ICUنیز برای حمایت از پرستاران مراقبت های ویژه و برای استفاده مناسب از منابع
مراقبت های ویژه کمیاب و گران قیمت مهم است.از آنجایی که تأثیر طوالنیمدت مراقبتهای ویژه بر کسانی که از بیماریهای حاد جان سالم به در میبرند به
طور فزایندهای مستند شده است ،همچنین مراقبت تسکینی میتواند به آمادهسازی و حمایت از بیماران و خانوادهها برای چالشهای پس از ترخیص از ICU
کمک کند .پرستاران از طریق فرصت هایی برای کاهش عالئم فیزیکی و عاطفی ،بهبود ارتباطات ،و ارائه حمایت برای بیماران و خانواده ها همچنین انجام
مداخالت خاص مطابق استانداردها برای اهداف مناسب مراقبت های ویژه در رابطه با وضعیت ،پیش آگهی و ارزش های بیمار؛ همسویی درمان با ترجیحات بیمار؛
توجه به نیازها و دغدغه های خانواده؛ برنامه ریزی برای انتقال مراقبت؛ و حمایت از پزشکان مراقبت تسکینیمیتوانند با استفاده از این رویکرد در درمان باعث
ارتقا کیفیت زندگی بیماران و افزایش رضایت بیماران و خانواده ایشان گردد
نتیجهگیری :مراقبت تسکینی به طور فزاینده ای به عنوان یک جزء ضروری مراقبت جامع برای بیماران بدحال ،صرف نظر از تشخیص یا پیش آگهی پذیرفته
شده است .به نظر می رسد انواع استراتژی ها برای بهبود مراقبت های تسکینی  ICUموثر هستند.

واژگان کلیدی :مراقب  ،خانواده  ،ارتباطات  ،مراقبت های ویژه  ،بخش های مراقبت ویژه  ،مراقبت تسکینی  ،مراقبت بیمار محور
ایمیل ارائه دهندهmaryamkashani730@ymail.com :
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پوستر
تاثیر الگوی ریچموند بر آرامسازی بیماران بستری در بخش ICU
فائزه خواجه میرزایی ، * 1خانم لیال رفیعی وردنجانی ، 2خانم سهیال زابلی پور ،1خانم طاهره گیلوری1
 -1هییت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی
-2پرستار دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی

مقدمه و هدف :الگوی ریجموند یک مقیاس تحریک پذیری و آرام بخشی مورد تایید در بخش مراقبت های ویژه می باشد.
پزشکان ،محققان زیادی استفاده از این الگو را برای مراقبت های بیماران بستری در بخش  ICUتایید نمودند .مقیاس ریچموند
براساس ویژگی و شرایط بیماران را طبقه بندی و پیش آگاهی و خطرات را نشان می دهد .لذا این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی
الگوی ریچموند بر آرامسازی بیماران بستری در بخش  ICUانجام شد.
مواد و روش ها  :این این مطالعه با رویکرد مرور دامنهای Scoping Reviewبراساس مقاالت منتشر شده در پایگاه اطالعاتی
داخلی ( )/SID barcat / irandoc / magiranوپایگاههای التین (/ scopus / Google scholar / Pubmed
 ) ScienceDirect/ProQuestبه دست آمد .کلید واژه این پژوهش الگوی آرامسازی ،بی قراری ،ریچموند ،تهویه مکانیکی،
جداسازی ،اضطراب بی قراری ،بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه بود .مقاالت بین سال های  2021-2000مورد بررسی قرار
گرفتند.
یافته ها  :استفاده از پروتکل ها و سیستم های نمره دهی آرام بخشی موجب کاهش مدت زمان تهویه مکانیکی و کاهش مدت
زمان بستری می گردد .الگوی ریچموند نقش مهمی در کاهش بی قرار ی و کاهش مصرف داروهای آرام بخش و کاهش مدت زمان
بستری بیمار در  ICUو کاهش نیاز به دستگاه تهویه مکانیکی می و ناراحتی های ناشی از دستگاه تهویه را دارد .این الگو موجب
کاهش اضطراب ،کاهش آشفتگی و آرامسازی در بیماران می گردد .بحث و
نتیجهگیری :براساس نتایج استفاده از دستورالعمل های استاندارد براساس معیارهای آرامسازی نقش مهمی در کیفیت مراقبت
های پرستاری  ،افزایش رضایتمندی بیماران ،کاهش مدت زمان بستری ،کاهش هزینه های بستری و کاهش عوارض بستری دارد.
به نظر می رسد استفاده از ابزار سنجش آرامسازی ریچموند موجب کاهش مدت زمان وابستگی به دستگاه تهویه مکانیکی ،کاهش
تغییرات فیزیولوژیک در بیماران تحت مراقبت با دستگاه تهویه مکانیکی می گردد.

واژگان کلیدی :الگوی ریچموند ،آرامسازی  ،بیمارانicu ،
ایمیل ارائه دهندهfaezeh_khajehmirzaei@yahoo.com :
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پوستر
بررسی وضعیت قند خون بیماران بستری در بخشهای ویژه
علی اصغر قدس ،1فایزه عاشوری *2
 -1مرکز تحقیقات پرستاری مراقبتهای ویژه ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -2کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران

مقدمه و هدف :افزایش قند خون در بیم اران بستری در بخش مراقبتهای ویژه ،شایع بوده و با پیامد هایی چون افزایش
طول مدت بستری در  ،ICUریسک عفونت و افزایش مرگ و عوارض همراه می باشد .عوامل متعددی از جمله مشخصات
دموگرافیک می توانند در کنترل قند خون موثر باشند .شناسایی این عوامل در کنترل مطلوب قند خون بسیار مهم است لذا
هدف از این مطالعه بررسی سطح قند خون با توجه به جنس می باشد.
مواد و روش ها  :در این مطالعه توصیفی  30بیمار با محدوه سنی  20الی  90سال در بخش مراقبتهای ویژه شرکت داشتند.
مشخصات دموگرافیک نمونه ها توسط یک پرسشنامه تکمیل و قند خون آنها توسط دستگاه  Galaاندازه گیری شد .داده
ها با استفاده از نرم افزار آماری  SPSS23با  P>0/05مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.
یافته ها  :میانگین سن نمونه ها  63/61 ± 15/87سال بود .در گروه بیماران غیر دیابتی میانگین قند خون در مردان 22/14
 110/88 ±و در زنان  118/0 ± 26/4بود .آزمون آماری اختالف معنی داری بین قند خون مردان و زنان نشان
نداد( .)P=0/582اما در گروه بیماران دیابتی میزان قند خون مردان  215/66 ± 71/13و در زنان  147/0 ± 38/4بود .آزمون
آماری اختالف آماری معنی داری بین آنها نشان داد ()P=0/05
نتیجهگیری :قند خون در بیماران دیابتی بستری در بخش ویژه در مردان بیشتر از زنان است و نیازمند توجه بیشتر پرستاران
و پزشکان می باشد.

واژگان کلیدی :قند خون ،بخش ویژه ،بستری
ایمیل ارائه دهندهfaeze73ashoorey@gmail.com :
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پوستر
بررسی تاثیر آموزش معنی درمانی براساس تئوری انتساب ،بر اضطراب بیماران کاندید جراحی قلب
باز مراجعه کننده به مرکز قلب تهران
مرتضی منصوریان  ، *1فاطمه سادات علوی ، 1سید حسین احمدی تفتی ، 2فرشید عالء الدینی ، 2عطیه ابراهیمیان ، 3زینب
ابراهیمیان4
 -1دانشگاه علوم پزشکی ایران ،ایران ،ایران
 -2دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 -3دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران
 -4دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران

مقدمه و هدف :با توجه به این موضوع که بسیاری از افراد در زمان بستری جهت عمل جراحی قلب ،یک احساس تنش زا به همراه ترس و
اضطراب را تجربه می کنند ،مطالعه حاضر با هدف ،تعیین تاثیر آموزش معنی درمانی براساس تئوری انتساب ،بر اضطراب بیماران کاندید جراحی
در سال  1399انجام شد.
مواد و روش ها  :طرح پژوهش حاضر ،یک مطالعه نیمه تجربی و از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل است .جامعه آماری شامل
کلیه بیماران کاندید عمل جراحی قلب ،مراجعه کننده به بیمارستان مرکز قلب بود که با روش نمونه گیری تصادفی در دسترس  60نفر انتخاب
شد ( 30نفر گروه آزمایش 30 ،نفر گروه کنترل) .افرادی وارد مطالعه شدند که اضطراب جزئی نداشتند .برای سنجش اضطراب و انتساب  ،به
ترتیب از پرسش نامه های اضطراب بک و مقیاس محقق ساخته انتسابی فرم ( Cبازسازی مقیاس وینر) استفاده شد .افراد در گروه مداخله ،عالوه
بر درمان دارویی ،با شیوه رفتاری-شناختی با تاکید بر اندیشه های معنوی و روش حل مسئله ،دو جلسه بحث گروهی ،آموزش مهارتهای معنوی
با توجه به تئوری انتساب دریافت کردند اما افراد گروه کنترل تنها درمان دارویی را دریافت نمودند .داده های بدست آمده از پیش آزمون ،پس
آزمون و پیگیری ،از طریق نرم افزار  spssتحلیل شد.
یافته ها  :تحلیل داده ها نشان داد که بین میانگین نمرات اضطراب در دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون و پیگیری تفاوت
معناداری وجود دارد ( ،)05/0<Pاین درحالی است که میانگین اضطراب در گروه کنترل در مرحله پس آزمون تفاوت معنی داری با قبل نداشت
ولی در مرحله پیگیری به طور معنی داری کمتر از قبل از مداخله بود( ،)05/0<Pهمچنین بین میانگین های نمرات جایگاه کنترل و قابلیت
کنترل و ثبات در دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پیگیری تفاوت معناداری وجود دارد ( ،)05/0<Pهمچنین نتایج نشان داد که تمام ابعاد
تئوری انتسابی ،هم در گروه کنترل و هم در گروه آزمون یک ماه پس از عمل جراحی افزایش یافته است ولی این افزایش در گروه آزمون نسبت
به گروه کنترل ،به طور معنی داری بیشتر بود (.)05/0<P
نتیجهگیری :یافته های پژوهش نشان داد که طراحی و اجرای مداخالت آموزش معنی درمانی می تواند یک رویکرد موثر برای افزایش خرده
مقیاس های انتسابی (بعد جایگاه کنترل ،قابلیت کنترل) ،به منظور کاهش اضطراب بیماران کاندید جراحی قلب باشد.

واژگان کلیدی :مداخله آموزشی ،بیماری های قلبی و عروقی ،اضطراب ،معنی درمانی ،لوگوتراپی ،تئوری انتسابی
ایمیل ارائه دهندهfatemehsadataalavi@yahoo.com :
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پوستر
بررسی تاثیرچشم بند و گوش بند بر درد و شاخصهای فیزیولوژیک بیماران با کاهش سطح هوشیاری
بستری در بخش مراقبت ویژه بیمارستان امام خمینی (ره) جیرفت درسال 1399
حبیبه میر ، 1سید حمید سیدباقری  ، *2احمدرضا صیادی ، 3فوزیه رفعتی ، 4شهین حیدری5
1- Student Research Committee, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran
2- Non-Communicable Diseases Research Center, Dept. of Pediatric Nursing, Nursing and Midwifery School, Rafsanjan
University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran.
3- Department of Psychiatric Nursing, School of Nursing and Midwifery, Social Determinants of Health Research Center,
Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran
4- Nursing Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery Jiroft University of Medical Sciences, Jiroft, iran.
5- Nursing Department of Medical Surgical Nursing, School of Nursing and Midwifery Geriatric Care Research Center
Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran

مقدمه و هدف :اغلب بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه ،به دلیل مراقبتهای روتین و رویههای تهاجمی درد را تجربه می کنند.
از طرفی سر و صدا و نور مصنوعی همیشگی میتواند موجب ایجاد سردرد  ،خستگی چشمی و بروز تغییرات فیزیولوژیک شود .مطالعه
حاضر با هدف تعیین تأثیر چشمبند و گوشبند بر درد و شاخصهای فیزیولوژیک بیماران با کاهش سطح هوشیاری بستری در ]1[ ICU
بیمارستان امام خمینی (ره ) جیرفت در سال  1399انجام شد.
مواد و روش ها  :دراین کارآزمایی بالینی 50 ،بیمار با کاهش سطح هوشیاری بستری در ICUبیمارستان امام خمینی (ره) جیرفت ،بر
اساس معیارهای ورود انتخاب و بصورت تصادفی به گروهها تخصیص یافتند .در گروه مداخله ،در طول ساعت استراحت از چشمبند و
گوش بند استفاده شد .گروه کنترل مراقبتهای روتین را دریافت کردند .بالفاصله قبل از مداخله 90 ،دقیقه پس از مداخله و زمان اتمام
مداخله ،در هر دو گروه ،شاخصهای فیزیولوژیک ثبت شده و درد بیماران از طریق ابزار مشاهدهای بررسی درد اندازه گیری شد .نتایج با
استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  23تحلیل شد.
یافته ها  :یافتهها نشان داد؛ استفاده از گوش بند و چشمبند طبی در کاهش درد بیماران در فاصله زمانی  90دقیقه پس از شروع مداخله
تا زمان اتمام مداخله تأثیر گذار بود( .)Pvalue =0/0001اما بر شاخصهای فیزیولوژیک و معیار  FOURدر زمانهای  90دقیقه پس
از مداخله و زمان اتمام مداخله تاثیری نداشت.
نتیجهگیری :کاربرد چشمبند و گوش بند در بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه بر کاهش درد بیماران مؤثر بوده است .بنابراین به
جهت کاهش درد در بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه میتوان ،از چشمبند و گوش بند طبی استفاده نمودIntensive ]1[ .
care unit

واژگان کلیدی :بخش مراقبت ویژه ،چشمبند  ،گوش بند ،درد ،شاخصهای فیزیولوژیک
ایمیل ارائه دهندهhamidsiba@gmail.com :
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پوستر
بررسی تاثیر اجرای پروتکل مراقبت از چشم بر بروز اختالالت سطحی چشم در بیماران
بستری در بخش مراقبت های ویژه
خانم اعظم پورغفاری الهیجی ، 1دکتر خدیجه نصیریانی ، 2دکتر محسن گوهری ، 3احمدرضا فالح فراغه، * 4
فاطمه فتحی5
 -1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی،یزد ،ایران.
 -2گروه پرستاری ،مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران
 -3مرکز تحقیقات چشم سالمندان ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی علوم پزشکی یزد ،ایران
 -4کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی،یزد ،ایران.
 -5کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی،یزد ،ایران.
مقدمه و هدف :اختالالت سطحی چشم شایعترین عارضه عدم مراقبت صحیح چشم در بخش های مراقبت ویژه است که می تواند منجر به زخم قرنیه
و آسیب دائمی چشم شود .هدف از این مطالعه تعیین تاثیر اجرای پروتکل مراقبت از چشم بر بروز اختالالت سطحی چشم در بیماران بستری در بخش
های مراقبت ویژه می باشد.
مواد و روش ها :این مطالعه کارآزمایی بالینی متقاطع بر روی  32بیمار بستری در بخش مراقبت های ویژه با کاهش یا عدم وجود رفلکس پلک زدن
به دنبال کاهش سطح هوشیاری یا دریافت داروهای آرام بخش در دو گروه آزمون و کنترل انجام شده است .گروه آزمون پروتکل مراقبت از چشم وگروه
کنترل مراقبت های جاری بخش را دریافت کردند .فرم جمع آوری داده ها شامل اطالعات دموگرافیک و بالینی و مقیاس امتیاز بالینی اختالالت سطحی
چشم بود .تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار  SPSS 20انجام شد.
یافته ها :در فراوانی آبریزش چشم ،پرخونی چشم ،در روزهای دوم تا هفتم گدر روه های کنترل و مداخله تفاوت معناداری بین گروه کنترل و مداخله
یافت نشد .)P: 1/000(.در رابطه با فراوانی خشکی چشم در روزهای دوم  ,سوم( )P:0/125تفاوت معنا داری بین گروه کنترل و مداخله وجود نداشت
اما در روز های چهارم ،پنجم ،ششم و هفتم( )P:0/000تفاوت معنادار بوده است .همچنین فراوانی کدورت قرنیه چشم در روزهای دوم  ,سوم()P:1/000
تفاوت معنا داری بین گروه ها وجود نداشت اما در روز های چهارم( ،)P:0/031پنجم ،ششم و هفتم( )P:0/000این تفاوت معنادار بوده است.
نتیجهگیری :براساس نتایج هرچند پروتکل مراقبت از چشم توانسته است در برخی عوارض و مشکالت چشمی اثر قابل توجه ای در کاهش داشته باشد
اما مراقبتهای معمول چشم در بخش مراقبت ویژه نیز اثربخشی بالینی دارد .ولی به نظر می رسد جهت پیشگیری و رفع کامل اختالل چشمی در بخش
مراقبتهای ویژه نیاز به شواهد و پژوهش های بیشتری می باشد .کلید واژه ها :بخش مراقبت ویژه ،اختالالت سطحی چشم ،خشکی چشم ،زخم قرنیه ،
پروتکل مراقبت چشم (این پژوهش در سایت ثبت کارآزمایی های بالینی به شماره  IRCT20140307016870N5ثبت شده است)

واژگان کلیدی :بخش مراقبت ویژه ،اختالالت سطحی چشم ،خشکی چشم ،زخم قرنیه  ،پروتکل مراقبت چشم
ایمیل ارائه دهندهahmadreza.fallahfaraghe1928@gmail.com :

28

A-10-4244-2

پوستر
بررسی تاثیر اجرای استراتژی جامع پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیالتور بر بروزآن در
بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان شهید صدوقی
خانم مریم سروش ، 1دکتر خدیجه نصیریانی ، 2دکتر محمدحسین جراح زاده ، 3احمدرضا فالح فراغه ، * 4فاطمه

فتحی5

 -1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی،یزد ،ایران.
 -2گروه پرستاری ،مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران
 -3گروه مراقبت های ویژه ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی علوم پزشکی یزد ،ایران
 -4کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی،یزد ،ایران.
 -5کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی،یزد ،ایران.
مقدمه و هدف :پنومونی وابسته به ونتیالتور دومین عفونت شایع بیمارستانی و اولین عفونت شایع در بخش های مراقبت ویژه است که
منجر به افزایش مدت بستری و مرگ ومیر و هزینه درمان ،میشود .هدف از این مطالعه تعیین تاثیر اجرای استراتژی جامع پیشگیری از
پنومونی وابسته به ونتیالتور بر بروز آن در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه می باشد.
مواد و روش ها  :این مطالعه مداخله ای بر روی  86بیمار بستری در بخش مراقبت های ویژه تحت ونتیالتور در دو گروه آزمون و
کنترل می باشد .گروه آزمون برنامه استراتژی جامع پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیالتور و گروه کنترل مراقبت های جاری بخش را
دریافت کردند .فرم جمع آوری داده ها شامل اطالعات دموگرافیک و بالینی و مقیاس امتیاز بالینی عفونت ریوی بود .تجزیه و تحلیل داده
ها با نرم افزار ( SPSS 20آزمون آماری توصیفی و تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر) انجام شد.
یافته ها  :بر اساس نتایج تا روز سوم مطالعه ،میانگین نمره مقیاس بالینی عفونت پولمونر تعدیل شده در هر دو گروه از نظر آماری معنی
دارنبود ).)P<0/05اما در روزهای چهارم و پنجم مطالعه میانگین نمره مقیاس بالینی عفونت پولمونر تعدیل شده در گروه مداخله به طور
معنی داری کمتر از گروه کنترل بود .)P>0/05( .و روند بروز پنومونی با گذر زمان در گروه آزمون معنی دار نبود ( )P<0/05اما در گروه
کنترل معنی دار بود ()P>0/05
نتیجهگیری :بر اساس نتایج اجرای استراتژی جامع پیشگیری از VAPهمراه با کاهش احتمال بروز پنومونی وابسته به ونتیالتور در
مبتالیان بستری در بخش های مراقبت های ویژه است.بنابراین به مسئولین کنترل عفونت و پرستاران بخشهای ویژه توصیه می گردد
استراتزی جامع پیشگیری از  VAPرا درکاهش بروز آن بکار گیرند  .واژه های کلیدی :پنومونی وابسته به ونتیالتور ،مراقبت دهان،
مراقبت ساکشن ،اینتوباسیون

واژگان کلیدی :پنومونی وابسته به ونتیالتور ،مراقبت دهان ،مراقبت ساکشن ،اینتوباسیون
ایمیل ارائه دهندهahmadreza.fallahfaraghe1928@gmail.com :
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A-10-4790-1

پوستر
بررسی تأثیر آموزش راهنمای بالینی مراقبت از چشم بر صالحیت بالینی مراقبت از چشم در
پرستاران بخش مراقبت ویژه
زکیه مومنی مهرجردی ، 1خدیجه نصیریانی ، 2محسن گوهری ، 3عباس حافظیه ، 4فاطمه فتحی  ، *5احمدرضا فالح

فراغه6

 -1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی،یزد ،ایران.
 -2گروه پرستاری ،مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران
 -3مرکز تحقیقات چشم سالمندان ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی علوم پزشکی یزد ،ایران
 -4گروه پرستاری ،مرکز تحقیقات بیمارستان شهید رهنمون ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران
 -5کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی،یزد ،ایران.
 -6کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی،یزد ،ایران.
مقدمه و هدف :بینایی از مهم ترین و حیاتی ترین حس های انسان است .در بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه ،به علت شرایط بحرانی و
اقدامات درمانی ویژهای معموال مراقبت از چشم نادیده گرفته میشود در حالی که احتمال بروز اختالالت سطحی چشم تا از دست دادن بینایی می باشد،
به نظر میرسد که عدم دانش ،نگرش و مهارتهای کافی پرستاران بهعنوان یک مانع برای ارائه مراقبت از چشم می باشد لذا پژوهش حاضر با هدف
تعیین تاثیر آموزش راهنمای بالینی مراقبت چشم بر صالحیت بالینی مراقبت از چشم در پرستاران بخش مراقبت ویژه انجام شد.
مواد و روش ها  :این مطالعه از نوع مداخلهای در دو گروه آزمون و کنترل از نوع قبل و بعد بود که بر روی  60پرستار شاغل در بخش مراقبتهای
ویژه انجام شد .جهت گروه آزمون برنامه آموزشی مراقبت از چشم طی سه جلسه اجرا شد .ابزار گرد آوری دادهها پرسشنامه صالحیت بالینی مراقبت از
چشم بود که به صورت خود ارزیابی در حیطه دانش و نگرش و مشاهدهای در حیطه عملکرد قبل و سه ماه بعد از اجرای برنامه آموزشی تکمیل گردید.
اطالعات با استفاده از نرم افزار  spssویرایش  20تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها  :بعد از مداخله میانگین نمرات دانش در گروه آزمون ( )15.03±2.27و گروه کنترل ( ، )11.11 ±3.50نگرش در گروه آزمون ()25/65±3/47
و گروه کنترل ( ، )22/07±3/08عملکرد گروه آزمون ( )33/88±4/14و گروه کنترل ( )28/55±5/08بود که هر سه تفاوت معناداری داشت (.)P=0/0001
همچنین نمره کل صالحیت بالینی مراقبت چشم بعد از مداخله در گروه آزمون ( )74/53±7/93وگروه کنترل ( )61/74±9/66و بود که تفاوت معناداری
داشت (.)P=0/000
نتیجهگیری :آموزش پرستاران براساس راهنمای بالینی مراقبت از چشم توانسته است دانش ،نگرش و عملکرد پرستاران بخش مراقبت ویژه را بهبود
بخشد .بنابراین ارتقاءکیفیت مراقبتهای پرستاری و عملکرد مبتنی بر شواهد در سایر زمینه ها براساس راهنماهای بالینی تایید شده پیشنهاد می گردد
.

واژگان کلیدی :بخش مراقبت ویژه ،دانش ،نگرش ،عملکرد ،اختالالت سطحی چشم ،صالحیت بالینی مراقبت چشم  ،پرستار
ایمیل ارائه دهندهFatemeh.fathi1378@gmail.com :
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A-10-128-1

پوستر
مدل سازگاری روی در بیمار مبتال به فشارخون باال
لیال قنبری افرا  ، *1منیره قنبری افرا2
 -1دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی کاشان ،کاشان ،ایران
 -2مجتمع شهید بهشتی-امیرالمومنین ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران

مقدمه و هدف :فشار خون باال یکی از عوامل خطر اصلی بیماری های قلبی عروقی و عامل اصلی مرگ و میر در سراسر
جهان است .فرایند پرستاری مبتنی بر مدل سازگاری روی به طور گسترده ای در حل مشکالت ناشی از بیماریهای مزمن
کاربرد دارد .لذا ،این مطالعه با هدف کاربرد مدل سازگاری روی در بیمار مبتال به فشارخون باال انجام شد.
مواد و روش ها :مطالعه کیس ریپورت در پاییز  1400در یکی از بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی قم انجام شد .یک
بیمار مبتال به فشارخون باال مورد بررسی قرار گرفت و الگوی روی بر روی وی اجرا شد .مراقبت پرستاری بر اساس فرایند
پرستاری روی در  6مرحله انجام شد.
یافته ها :نتایج مطالعه نشان داد بیمار رفتارهای ناسازگار در  4مد (فیزیولوژیک ،سازگاری درک از خود ،ایفای نقش و
استقالل و وابستگی) داشت .پس از انجام مراقبت پرستاری بر اساس الگوی سازگاری روی ،رفتارهای ناسازگار کاهش یافت.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج مطالعه حاضر ،اجرای مراقبت پرستاری بر اساس مدل روی ،می تواند بر سازگاری فیزیکی،
روانی و رفتارهای ناسازگار بیمار مبتال به فشارخون باال موثر باشد .پرستاران می توانند با به کارگیری مراقبت پرستاری بر
اساس مدل سازگاری روی نقش موثرتری در بهبود رفتارهای ناسازگار این بیماران داشته باشند.
واژگان کلیدی :فشارخون باال ،مدل سازگاری روی ،پرستار ،ایران
ایمیل ارائه دهندهghanbari.afra91@yahoo.com :
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A-10-4748-1

پوستر
بررسی تاثیر پیگیری تلفنی بر خودکارامدی رفتارهای تغذیه و فعالیت بدنی در بیماران پیوند
عروق کرونر در بیمارستان نمازی شهر شیراز در سال 1394
مریم ناظرمظفری *1
 -1دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران.

مقدمه و هدف :افزایش توانمند سازی بیماران مبتال به بیماری کرونر در جهت ارتقای رفتارهای بهداشتی آنان نقش بسزایی
دارد .یکی از راههای افزایش این مهارت در بیماران ارتقا خودکارآمدی است که میتواند در بهبود وضعیت بیماری و پیشگیری
از بروز عوارض و همچنین بستری مجدد در بیمارستان موثر باشد .این مطالعه با هدف پیگیری تلفنی بر میزان کارآمدی در
بیماران با پیوند عروق کرونری انجام شد.
مواد و روش ها  :در این مطالعه کارآزمایی بالینی  80بیمار مبتال به بیماری عروق کرونر بستری در بخش مراقبتهای ویژه
جراحی قلب بیمارستان نمازی شیراز به شیوه نمونه گیری تصادفی در دسترس با توجه به معیار ورود و خروج انتخاب و پس
از کسب رضایت آگاهانه از شرکت کنندگان در مطالعه بطور تصادفی به دو گروه مداخله و آزمایش (هر گروه  40نفر تقسیم
گردید).مداخله تلفنی جهت پیگیری تبعیت از رژیم غذایی و فعالیت بدنی در گروه آزمایش به مدت 12هفته انجام شد.قبل
و بعد از مداخله پرسش نامه خودکارآمدی تغذیه ای و خودکارآمدی فعالیت بدنی توسط شرکت کنندگان در مطالعه تکمیل
گردید .داده ها با نرم افزار  spssو با استفاده از آزمون آماری تی ،کای دو ویل کاکسون و من ویتنی در سطح معنی
داری( )p>0.001مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها  :در این مطالعه نمره میانگین رفتار تغذیه ای و فعالیت بدنی در دو گروه کنترل و آزمایش بعد از مداخله ازنظر
آماری معنادار نشده است ولی اختالف میانگین رفتار تغذیهای و فعالیت بدنی در دو گروه بعد از مداخله از نظر آماری معنادار
شده است)p>0.05(.
نتیجهگیری :بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه میتوان نتیجه گرفت پیگیری تلفنی توسط پرستار منجر به بهبود
خودکارآمدی بیماران در تبعیت از رژیم غذایی و فعالیت بدنی میگردد.

واژگان کلیدی :بیماری عروق کرونر،پیگیری تلفنی،خودکارآمدی
ایمیل ارائه دهندهmaryam.nazer1717@gmail.com :
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A-10-4937-3

پوستر
بررسی اثر تغییر وضعیت بیمار بر نتایج گاز های خون شریانی در بیماران مبتال به کوید  19و
تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش های مراقبت ویژه
فاطمه تات حصاری * ، 1نیما پوردروگر1
-1دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ،سمنان ،ایران

مقدمه و هدف :هیپوکسمی یکی از مشکالت عمده  ،شایع و بسیار خطرناک در بیماران بستری در بخش های ویژه است .
تغییر وضیعت می تواند با هدایت خون به قسمت های مخلف ریه باعث تناسب یا عدم تناسب تهویه در پرفیوژن و نهایتا
تغییر در اکسیژناسیون گردد .یکی از مراقبت های مهم پرستاری توجه به تغییر وضعیت بیمار در بخش های مراقبت ویژه
می باشد ،در این راستا این مطالعه با هدف شناسایی وضعیت مناسب در بهبود اکسیژناسیون و نتایج گازهای خون شریانی
می باشد.
مواد و روش ها :مطالعه حاضر ،مطالعه مروری یک پارچه از داده های مشاهده شده که با روش برم صورت گرفته است .
برای این منظور مطالعاتی که در رابطه با این مقاله پژوهشی بوده چه فارسی چه انگلیسی نگارش شده و متن آن در دسترس
است و مطالعات بدون منبع از مطالعه حذف شده است با جستو جو در پایگاه های اینترنتی اطالعات پرستاری iranmedex :
 scholar ،sid medline ،و  ...با کلید واژه های وضعیت بیمار  ،بخش ویژه  ،وضعیت بدن تهویه مکانیکی جستوجو شد .
یافته ها :مطالعه حاضر گویای این مهم است که  )1مهارت در تغییر وضعیت بیمار  )2داشتن مطالعه و آگاهی از وضعیت
مناسب در موارد مختلف بیماری  )3برگزاری کالس ها و پمفلت های اموزشی ویژه پرستاری در رابطه با وضعیت مناسب
بدن در بیماران بستری در بخش ویژه  )4مهارت در نمونه گیری از بیمار و صحت نتایج آزمایش )5داشتن دانش کافی در
تفسیر نتایج آزمایشگاهی گاز های خون شریانی  )6نحوه صحیح قرار گیری سر بیمار عالوه بر تغییر وضعیت بدن که بر
بهبود تهویه موثر و نتایج گاز های خونی بیمار و بهبود هر چه سریع تر بیمار در بخش مراقب های ویژه موثر است.

واژگان کلیدی :مراقبت ویژه  ،تهویه مکانیکی  ،گاز خون شریانی  ،وضعیت بدن ف تغییر وضعیت  ،بخش ویژه
ایمیل ارائه دهندهfatemehhesarii7@gmail.com :
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A-10-485-2

پوستر
بررسی میزان رعایت پروتکل های بهداشتی کووید19دانشجویان هوشبری دانشگاه آزاد
اسالمی مشهد در بخش ویژه ای سی یو
زهره رضائی نژاد *1
 -1دانشگاه ازاد مشهد ،خراسان رضوی،ایران.

مقدمه و هدف :ویروس کرونا یا کووید  19-یک نوع سندرم تنفسی حاد با عامل ویروسی از خانواده کرونا ویروسها می باشد
که همه کشورهای جهان را در مدت زمان کوتاهی درگیر کرده است .این بیماری از طرف سازمان جهانی بهداشت به صورت
پاندمی اعالم شد .واحد مراقبتهای ویژه بخش تخصصی یک بیمارستان است که در آن از بیماران بدحال با ماهرترین پرسنل
درمانی ،سطح نظارت باال و تجهیزات پیشرفته پزشکی مراقبت به عمل می آید که دوران بیماری کووید نقش بسزایی داشته
است.
مواد و روش ها :این مطالعه به روش توصیفی –مقطعی بر روی  19نفر از دانشجویان رشته هوشبری حاضر بر بالین بیماران
دانشگاه آزاد اسالمی مشهد در سال 1400انجام شد  .جهت جمع آوری داده ها از چک لیست محقق ساخته استفاده
گردید و هریک از افراد جامعه پژوهش  3بار به صورت نا محسوس تحت مشاهده قرار گرفت تحیل داده ها با نرم افزار
spssنسخه  19انجام شد.
یافته ها :نتایج نشان داد از مجموع  244موقعیت رعایت پروتکل های بهداشتی کووید  ، 19بیشترین سهم مربوط به میزان
رعایت استفاده از ماسک ( )%98و کمترین سهم مربوط به میزان رعایت بهداشت دست ( )%45بود  .رعایت فاصله گذاری
اجتماعی ()%55و پوشیدن دستکش در  % 85موارد رعایت گردید.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج این مطالعه و اهمیت رعایت دقیق پروتکل های کووید  19به خصوص در محیط بالین
ضرورت آموزش پروتکل ها و نظارت بیشتر تاکید گردد.

واژگان کلیدی:پروتکل های بهداشتی ،کووید  ، 19بخش ویژه  ،دانشجو
ایمیل ارائه دهندهzohrehrezaie77@yahoo.com :
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A-10-9011-3

پوستر
تازههای درمان و مراقبت در آریتمیهای خطرناک قلبی
محمدرضا عسگری  ، *1محسن سلیمانی1
 -1گروه پرستاری مراقبت ویژه ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران

مقدمه و هدف :آریتمیها مبحث فوقالعاده مهمی در  EKGو مراقبت پرستاری در بخش  CCUمیباشند ،زیرا میتوانند سبب
بروز تغییرات همودینامیک شدیدی شوند و علت اصلی مرگ و میر بیماران در بخش  CCUمیباشند .بنابراین الزم است که
پرستاران بخش  CCUانواع آریتمیها ،تغییرات  ،EKGعلت ،درمان دارویی و غیردارویی ،و مراقبت پرستاری از بیماران مبتال
آریتمیها را بدانند .داروهای ضدآریتمى متعددى در پیشگیرى و درمان آریتمیها استفاده میشوند .این داروها نقش مهمى را در
کاهش شیوع مرگ ناگهانى دارند ،لذا باید پرستاران این داروها و نحوه استفاده آنها را بشناسند.
مواد و روش ها  :مطالب جهت ارائه بر اساس آخرین منابع مربوطه تهیه شده است .نویسندگان این مقاله آمادگی دارند تا تازههای
درمان و مراقبت در آریتمیهای خطرناک قلبی را در قالب یک کارگاه در هفتمین همایش سالیانه پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی
استان سمنان به صورت ارائه نمایند تا بدین ترتیب دانشجویان را با آخرین یافته در این زمینه آشنا نموده و دانش تئوری و
مهارتهای عملی آنها در این زمینه افزایش دهند.
یافته ها  :آریتمیهای بطنی از یک کانون نابجا در زیر گره  AVو یا از عضله بطن منشاء میگیرند .آریتمیهای بطنی ،عموماً
خطرناکتر و تهدیدکنندهتر از آریتمیهای دهلیزی یا جانکشنال میباشند ،زیرا آریتمیهای بطنی غالباً همراه با بیماریهای قلبی
میباشند .همچنین آریتمیهای بطنی معموالً سبب اختالالت همودینامیک بیشتری (مانند کاهش  ،BPنارسایی قلبی ،و شوک)
میشوند .شایعترین آریتمیهای بطنی شامل موارد زیر میباشد -1 :کمپلکس زودرس بطنی  -(PVC) 2ریتم ایدیوونتریکوالر
(ریتم خوبخودی بطنی)  -3تاکیکاردی بطنی  -(VT) 4فالتر بطنی  -5فیبریالسیون بطنی  -(VF) 6آسیستول بطنی
نتیجهگیری :از آنجایی که آریتمیهای خطرناک قلبی یکی فوریتهای مهم پزشکی و اورژانسهای قلبی میباشند و برای دانشجویان
گروه علوم پزشکی ضروری است که با آخرین اقدامات درمانی و مراقبتی در این زمینه آشنایی یابند تا دانش تئوری و مهارتهای
عملی خود در این زمینه ارتقاء داده و تقویت نمایند.

واژگان کلیدی :ریتم قلب ،آریتمی ،آریتمیهای خطرناک قلبی ،ایست قلبیریوی ،الکتروشوک
ایمیل ارائه دهندهasgari5000@gmail.com :
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پوستر
چالش های مالقات در بخشهای ویژه
اشرف معماریزاده *
*کارشناس ارشد بیمارستان نمازی
مقدمه و هدف :بستری شدن در  ICUمعموالً به صورت ناگهانی ,و غیر منتظزه رخ میدهد یک موقعیت با استرس باال  ،برای بیمار و خانواده
میباشد.جدائی بیمار از خانواده که در بخش مراقبت ویژه اتفاق می افتد ،این شرایط راسخت تروغیر قابل تحمل می کند و رنج و درد وی را تشدید
میکند) با توجه به تأثیر دو سویه ی خانواده و بیمار بر یکدیگر ،امروزه نقشی که خانواده ها در بهبودی بیماران بدحال در شرایط بحرانی ایفاء می کنند،
بسیار مورد تأکید قرار گرفته است .لذا مراقبت بیما رمحور و خانواد ه محور به طور فزاینده ای جهت بهبود کیفیت مراقبت و رضایت بیماران و خانواده
ی آنها توصیه می شود.متاسفانه سالهاست که محدودیت مالقات در  ICUبه صورت یک عملکرد رایج مطرح است .اگر چه دالیل متعددی در اتخاذ
سیاست محدود کردن مالقات مطرح شده است )مانند ایجاد نظم در بخش  ،کاهش سر و صدا ،محرک ها ،و در نتیجه  )،کاهش خستگی بیمار ،ایجاد
فرصت کافی برای استراحت بیمارکنترل عفونت و  ،(....اما هیچیک بر اساس شواهد و مدارک معتبر نبوده و به همین دلیل در سال های اخیر سیاست
های مالقات در برخی از بخش های مراقبت ویژه ی اروپا و امریکا با محدودیت کمتری اعمال میشود.
مواد و روش ها  :بین باورهای علمی و انسانی پرستار و قوانین عدم تعادل به چشم می خورد و آن باور انسانی و علمی پرستار به نیاز بیمار و همراه
به مالقات بود .در باور پرستار به دالیل ممنوعیت مالقات ناشی از قوانین واقع پرستاران به تجربه و نیز به ندرت بر اساس مطالعات علمی  ICUخود
دریافته بودند که محدودیت مالقات و فضای خاص موجب بروز مشکالتی مانند هذیان و ...در بیمار می شود .عالوه بر مسائل علمی و تجربی ،آ نها در
شأن و مقام یک انسان خود را در جایگاه بیماران و همراهان قرار داده و از منظر آنها به پدیده مالقات مینگریستند و معتقد بودند که اگر روزی خود و
یا عزیزانشان در این موقعیت قرار می گرفتند نیازمند مالقات بودند.
یافته ها  :تقریباً در حال حاضر در اکثر بیمارستانهای ایران محدودیتهایی از نظرمالقات وجود دارد  .که از جمله علل آن وجود این باور در بین پرستاران
است که اعـضای خـانواده باعث افزایش عفونت میشوند و،موجب وقفه در استراحت بیمارو تغییرات فیزیولوژیکی مانند تاکیکاردی ،دیسریتمی،
هیپرتانـسیون و اضطراب میشوندولی نظـر سنجی که از بیماران بستری در بخشهـای مراقبـت ویـژه توسط گونزالیز و همکاران () 2004صـورت گرفـت،
نـشان داد که اکثر بیماران به این موضوع معتقدند که مالقات نـه تنها باعث تنش نمیشود بلکه باعث ایجاد راحتی و آرامش در آنها میگردد .عالوه بـر
ایـن ،ایـن عقیـده را دارنـد کـه مالقات باید طبق نیاز بیمار و خانواده اش باشد و در مواقـع لزوم ،ساعات مالقات تغییر کند.
نتیجهگیری :نتایج بـه دسـت آمـده از ایـن تحقیـق نـشان داد کـه مالقات برنامه ریزی شده بر شاخصهای فیزیولوژیک مـوثر بــوده اســت و باعــث
کــاهش فــشارخون سیــستولیک ،دیاستولیک ،تعداد ضربان قلب و تعداد تنفس و همچنـین افزایش درصد اشباع اکسیژن خون شریانی شـده اسـت.
با توجه به پژوهش های انجام شده در این زمینه میتوان یک محیط درمانی که در آن واکـنشهـای روانـی و فیزیولوژیک نامطلوب بیماران به حداقل
برسد ،فراهم کـرد و محیطی ایجاد کرد که در آن تنشهای روانی و اضطراب بیماران به حداقل برسد تا عوارض قلبی عروقی نیـز در آن به حداقل کاهش
یافته و سطح سالمت و رضـایت بیمـاران افزایش یابد.

واژگان کلیدی :مراقبت ویژه-مالقات باز-خانواده محور
ایمیل ارائه دهندهmemarizadeh@yahoo.com :
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پوستر
بررسی شیوع تداخالت دارویی بر روند درمان بیماران بخش مراقبت های ویژه
زینب آریاکیان ، * 1نیما پوردروگر1
-1دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ،سمنان ،ایران

مقدمه و هدف :امروزه در بخش های ویژه به دلیل این که اکثر اقدامات دارویی به صورت انفوزیون چه با میکروست و یا
پمپ انفوزیون دارو های مختلف و از جمله آنتی بیوتیک ها بحث تداخالت دارویی بسیار حایز اهمیت است که می تواند
منجر به واکنش های ناخواسته در بیماران شود .زمانی که یک دارو عملکرد داروی دیگر را دچار تغییر کند به عبارتی اثرات
ویا سمیت یک دارو تحت تاثیر داروی دیگر قرار گیرد تداخل دارویی رخ داده است در این راستا این مطالعه با هدف شناسایی
این مهم انجام شده است
مواد و روش ها  :مطالعه حاضر ،مطالعه مروری یک پارچه از داده های مشاهده شده که با روش برم صورت گرفته است.
برای این منظور مطالعاتی که در رابطه با این مطالعه پژوهشی بوده چه فارسی چه انگلیسی نگارش شده و متن آن در دسترس
است و مطالعات بی نام و بدون منبع از مطالعه حذف شده است  .با جستوجو در پایگاه های اینترنی اطالعات پرستاری ،
 ، iranmedex ،scholar ، sidmedline ،googleو  ...با کلید واژه های  :بخش ویژه  ،داروهای بخش ویژه  ،مراقبت
های ویژه  ،ویژه  ،تداخل دارویی ویژه جستوجو شد  .یافته ها  :مطالعه گویای این موضوع بود که  )1 :کسب مهارت های
بالینی  )2مطالعه فارماکودینامیک دارو )3مطالعه فارماکوکینتیک دارو  )4برگزاری کنفرانس های آموزشی در رابطه با آن )5
پمفلت های اموزشی ویژه پرستاران  )6میزان فاصله زمانی بین انفوزیون دارو  )7آشنایی با عالمت تداخل دارویی  ،دارو های
مورد استفاده ،بر عدم بروز تداخل دارویی و پیشگیری از بروز آن و واکنش ناخواسته در بدن در بخش های ویژه موثر است.
نتیجهگیری :نتایج حاکی از ان است که بیماران بستری در بخش های ویژه با داشتن بیشتر عوامل خطر تداخالت دارویی
 ،در معرض خطر این مهم هستند که با آگاهی از علم تداخل دارویی و پیشگیری از بروز آن می توان این تداخالت را کنترل
کرد و از بروز آن جلوگیری کرد کلید واژه  :تداخل دارویی  ،بخش ویژه  ،بخش مراقبت های ویژه  ،تداخل دارویی بخش
ویژه

واژگان کلیدی :تداخل دارویی  ،بخش ویژه  ،بخش مراقبت های ویژه  ،تداخل دارویی بخش ویژه
ایمیل ارائه دهندهZeynabariakian@gmail.com :
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پوستر
شوک و تأثیر آن بر کیفیت زندگی بیماران دارای دفیبریالتور کاشتنی قلب
نیلوفر پاسیار  ،*1معصومه رامبد 1
 -1مرکز تحقیقات روان جامعه نگر ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران

مقدمه و هدف :دفیبریالتور کاشتنی قلب یک روش درمانی در بیماران پرخطر به دیس ریتمیهای تهدیدکننده زندگی
کاربرد یافته ولیکن به تبع جای گذاری ،تغییراتی در کیفیت زندگی انتظار می رود .مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر شوک
بر سطح کیفیت زندگی بیماران دارای دفیبریالتور کاشتنی قلب مراجعه کننده به کلینیک آی سی دی دانشگاه علوم پزشکی
شیراز در سال  1397انجام گردید.
مواد و روش ها :مطالعه توصیفی تحلیلی -مقطعی و نمونه گیری آن آسان بود 94 .نفر از بیماران مراجعه کننده به کلینیک
و آی سی دی وابسته به دانشگاه ع لوم پزشکی شیراز در پژوهش قرار گرفتند .ابزار گردآوری داده ها ،پرسشنامه های تعیین
ویژگیهای جمعیت شناختی و کیفیت زندگی اس اف  36بود .دادهها با استفاده از نرم افزار SPSSویرایش 22و از طریق
آمار توصیفی و تحلیلی (میانگین ،انحراف معیار ،آزمون تی مستقل،همبستگی پیرسون و آنوآ) تجریه و تحلیل شدند.
یافته ها :در این مطالعه %62/8از مشارکت کنندگان مرد و بقیه زن بودند %40/42 .از افراد تجربه اعمال شوک را عنوان
نمودند که میانگین دفعات سابقه اعمال شوک از دستگاه  3/01±0/541بار توسط ایشان ذکر گردید .نمره کیفیت زندگی از
حداقل  705تا حداکثر  2550در بیماران گزارش شد و میانگین کیفیت زندگی  1672/02±43/43بود .آزمون همبستگی
پیرسون ارتباط معنی داری را به لحاظ آماری ما بین تعداد شوکهای دریافتی با کیفیت زندگی و حیطه های مختلف آن نشان
نداد .انجام آزمون آنوا نیز به جهت تعیین ارتباط بین کیفیت زندگی با متغیر اعمال شوک از دستگاه تفاوت معنی داری را به
لحاظ آماری نمایانگر نشد.
نتیجهگیری :شناخت تحوالت حاصله از جای گذاری دفیبریالتور کاشتنی قلب و مواجهه غیر قابل پیش بینی بیماران با
شوک می تواند موثر بر کیفیت زندگی بوده و تسهیل کننده ی موقعیتی بر ارائه مراقبت از بیماران باشد .در این راستا ارتقای
استراتژی های تیمی در مراقبتهای کل نگر به منظور بهبود کیفیت زندگی بیماران پیشنهاد می شود.

واژگان کلیدی :دیس ریتمی ،کیفیت زندگی ،دفیبریالتور کاشتنی قلب
ایمیل ارائه دهندهpasyarn@yahoo.com :
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Poster
The importance of preventing the death and disability of premature
infants
Samira Shahbazzadegan 1*
1- Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Ardabil University of Medical
Sciences, Ardabil, Iran

Background and aim: Today, due to reduced desire for pregnancy and reduced fertility,
preterm delivery is one of the most common problems in childbearing and premature
delivery is a more common cause of infant death. Premature infants are prone to many
complications. These infants have problems due to inefficiency and development of body
systems and need more attention and these infants need to be under special care. The aim of
this study was to investigate the importance of preventing the death and disability of
premature infants.
Materials and method: This study was performed by searching databases of keywords of
premature infant, population and fertility.
Results: Births under 37 weeks are called preterm and premature births. The older the
gestational age is than 34 weeks, the more likely it is for premature fatuous to survive, and
the earlier a fatuous is born before 29 weeks, the higher the chance of death and
complications.
Conclusion: It is very important to have a different view on the care of premature infants.
It is also necessary to increase the quality of prenatal care and to identify pregnant mothers
who are prone to preterm delivery. With serious attention to the implementation of care
programs for premature infants, a change can be made in the care and treatment of premature
infants.
Key words: Premature infant, fertility, mortality, population

Presenter author email: samirashahbazzadegan2000@yahoo.com
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Poster
Nursing missed care in Neonatal Intensive Care Units
Ala Shamsi1 *, Mansooreh Azizzadeh Forouzi2, Monireh Sadat Nematollahy3,
Behnaz Bagherian4, Fereshteh Bahrami5, Marziyeh Salimpour5
1- Student Research Committee, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
2- Neuroscience Research Center, Institute of Neuropharmacology, University of Medical Sciences,
Kerman, Iran.
3- Nursing Research Center, School of Nursing and Midwifery, Kerman University of Medical Sciences,
Kerman, Iran.
4- Nursing Research Center, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
5- School of Nursing and Midwifery, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

Background and aim: key element affecting the care quality is missed or unfinished care, especially
in Neonatal Intensive Care Unit. This study aims is study of nursing missed care and related factors
from perspectives of nurses in Neonatal Intensive Care Unit in hospitals of Kerman.
Materials and method: This research is a cross-sectional descriptive study. The study was conducted
in the Neonatal Intensive Care Unit of hospitals in Kerman city in Iran. 130 health care providers of
Neonatal Intensive Care Unit were participated in this study (Kerman, Rafsanjan, Bam, and Jiroft).
Missed nursing care and related factor questionnaires were used for data collection. SPSS 22,
descriptive and inferential statistics were used for data collection. The significance level was set at
0.05.
Results: Study results show highest missed nursing care were belonged participation in “Check the
condition of the endotracheal tube and nasal tube according to the protocol” (3.91 + 0.31)” and
“Performing, sending tests and samples according to the order” (3.91 + 0.31), the highest reason of
missed care where “Drugs are not available when needed” (3.63 + 0.72) and ‘Lack of nursing staff”
(3.63 + 0.63). There was a significant relationship between missed nursing care and city.
Conclusion: Neonatal nurses frequently report missing at least one necessary nursing care activity.
In our study "Communicating with Parents” and “Emotional support for parents were more commonly
nursing missed care. Lack of nursing staff and drug were associated with missed nursing care in
Neonatal Intensive Care Unit. According to previous study outcomes of missed nursing care included
extended hospitalizations for preterm infants and increased perceptions of poor pain management and
readiness for discharge. Understanding missed nursing care in neonatal nursing units will help to
inform better practices in care delivery.
Key words: Missed nursing care, Missed nursing care related factor, Neonatal Intensive Care Unit
Presenter author email: shamsiala@gmail.com
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Poster
Predictors of Quality of Life in Patients with Heart Disease
Mohammad Ali Soleimani1, Simin Zarabadi-Pour1, Seyedeh Ameneh Motalebi1,
Kelly-Ann Allen2.
1- Social Determinants of Health Research Center, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.
2- Faculty of Education, Monash University, Clayton, Australia

Background and aim: Individuals with heart disease have been found to have more negative
psychological and physical effects that impact their quality of life (QoL) than the general
population. Spiritual well-being is considered a protective factor associated with QoL in people
with heart disease. Therefore, the current research seeks to evaluate whether socio-demographic
factors and spiritual well-being predict QoL among patients with heart disease.
Materials and method: A total of 500 patients who were selected through a convenient
sampling method from an Iranian hospital participated in this Cross Sectional study. Data was
collected using the McGill quality of life (MQOL) Questionnaire, the Spiritual Well-being Scale
(SWBS), and demographic variables. The data analysis included descriptive and analytical
statistics used with SPSS (v. 23).
Results: Following multivariate analyses, findings revealed that those participants with their
main source of income derived from family or a government pension and with College or
intermediate educational levels were more likely to have higher QoL. Those participants with
average or poor socioeconomic status reported higher QoL than those who were more affluent.
Furthermore, younger patients (-0.2, 95% CI -0.3 to -0.003, p = 0.016) and those with higher
social support (0.7, 95% CI 0.2 to 1.3, p = 0.006) and spiritual well-being (0.2, 95% CI 0.1 to
0.3, p &lt; 0.001) had significantly better QoL.
Conclusion: In the current study, spiritual well-being and social support led to reduced negative
psychological sequel and improved QoL in cardiac patients.
Key words: Quality of Life, Spirituality, Social Support, Heart Disease
Presenter author email: zarabadipours@gmail.com
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Poster
Role of nursing competencies for cell therapy and tissue engineering
ZAHRA Zamani1 *
1- Nursing Care Research Center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

Background and aim: Today we are witnessing significant advances in basic sciences,
tissue engineering and the application of cell therapy as a new and alternative method for
the treatment of many diseases. Cellular therapy (CT) is the transplantation of human cells
to replace or repair damaged tissue and/or cells. With new technologies, innovative products,
and limitless imagination, many different types of cells may be used as part of a therapy or
treatment for a variety of diseases and conditions. in this study, we intend to investigate the
role of nurses in cell therapy and tissue engineering.
Materials and method: We searched several databases such as PubMed, Scopus, and web
of science and used Google Scholar search engine to find the articles in this issue. Based on
the purpose of the study, the text of each article was reviewed several times. In the following,
we will describe some of the nursing roles in cell therapy.
Conclusion: The nursing profession is inseparable from the care of patients undergoing cell
therapy. Patients undergo cell therapy in specific and sometimes critical situations. Caring
for and supporting these patients with great complexity is highly dependent on nursing
interventions. Performing various types of nursing care and interventions requires basic
training and education. Nurses need a set of skills and knowledge to reach a level of
expertise, ability and competence and to be able to develop an accurate and principled care
program for patients undergoing cell therapy. Nurses as a member of the treatment team can
apply the appropriate care and treatment process for clients by knowing the new treatment
methods of cell therapy. Complete topics in the field of cell therapy should be added to new
books and reputable nursing resources
Key words: Cell therapy, Nursing, Treatment.
Presenter author email: z.z_zamani@yahoo.com
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Effect of foot reflexology on chest pain and anxiety in patients with
acute myocardial infarction: A double blind randomized clinical trial
Monir Nobahar1,2,3 * , Ms Saeedeh Sayari1 , Dr Raheb Ghorbani3,4
1- Nursing Care Research Center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
2- Department of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Semnan University of Medical Sciences,
Semnan, Iran
3- Social Determinants of Health Research Center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
4- Department of Epidemiology and Biostatistics, Faculty of Medicine, Semnan University of Medical
Sciences, Semnan, Iran

Background and aim: Acute myocardial infarction is a condition characterized by the main symptom
of chest pain in patients. Chest pain is the main complain in more than 75% of patients. Also, 50–
70% of these patient’s experience anxiety. Reflexology may be effective in patients with acute
myocardial infarction. The aim of this study was to determine the effect of foot reflexology on chest
pain and anxiety in patients with acute myocardial infarction.
Materials and method: This study was a double blind randomized clinical trial. Stratified random
sampling was carried out on 90 patients with acute myocardial infarction in the three groups of
treatment, placebo and control. Foot reflexology was done for three consecutive days, each time for
20 min. Chest pain and anxiety were evaluated with Visual Analogue Scale before, immediately and
20 min later. Data were analyzed by SPSS 24.0 using Chi-Square, Kolmogorov-Smirnov, One-way
ANOVA, Kruskal-Wallis, Repeated Measure ANOVA and Bonferroni tests. The significance level
was considered to be 0.05.
Results: The three groups were homogeneous in terms of demographic variables. 20 min after the
intervention, severity of chest pain in treatment group was significantly lower than control group (p
< 0.001) and placebo group (p = 0.002). Severity of anxiety between groups and at different times
was not significant.
Conclusion: Foot reflexology was effective in attenuating chest pain, had the most effect in 20 min
after intervention, and can be used to relieve chest pain in patients with acute myocardial
infarction. Iranian Registry of Clinical Trials: IRCT201501166318N4
Key words: Acute myocardial infarction, Anxiety, Chest pain, Reflexology.
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سخنرانی
تأثیر صوت قرآن کریم بر اضطراب بیماران کاندید روشهای تهاجمی :مطالعه مروری نظاممند
و متاآنالیز
مسعوده باباخانیان *
* مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران.
مقدمه و هدف :در طی انجام اقدامات درمانی ،اضطراب یک مشکل رایج است که ممکن است منجر به افزایش استرس شود .امروزه
توجه به درمانهای غیردارویی برای کاهش اضطراب بیشتر شده است .یکی از این روشهای غیردارویی استفاده از صوت قرآن کریم
میباشد ،.لذا این مطالعه با هدف بررسی تاثیر شنیدن صوت قرآن در بیماران کاندید اعمال تهاجمی سرپایی و بستری در بیمارستان
انجام شده است.
مواد و روش ها :ابتدا کلیدواژگان مرتبط با سوال پژوهش برطبق استاندادهای موجود طراحی شد .جامعه شامل کلیه بیمارانیست که به
دلیل انجام اعمال تهاجمی سرپایی یا بستری در بیمارستان بستری هستند .مسیر جستجو در پایگاههای پابمد ،وب آف ساینس ،اسکوپس،
گوگل اسکالر ،پایگاههای ایرانی جستجوی مقاالت از ابتدا تا سپتامبر  2021دنبال شد .داده های قبل و بعد از مداخله با تمرکز بر سنجش
میزان اضطراب بیماران بعنوان پیامد اولیه ی پژوهش و سنجش میزان افسردگی بیماران قبل و بعد از مداخله بعنوان پیامد ثانویه این
تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفتند .ارزیابی ریسک سوگرایی و ارزیابی کیفیت شواهد انجام شد.داده ها با نرم افزار  STATA.14آنالیز
شدند.
یافته ها :در نهایت  16مطالعه وارد نرم افزار استاتا گردید و داده ها با مدل اثر تصادفی آنالیز شدند .بدلیل باال بودن سطح هتروژنیتی در
کل مطالعات ترکیب شده) I2=85.7%(SMD:1.31, 95%CI:1.17-1.44, P=0.000از آنالیز زیرگروهها در 4دسته بندی بیماران
کاندیدزایمان ،بیماران قلبی کاندید جراحی ،بیماران سرپایی کاندید اعمال تهاجمی و بیماران کاندید جراحی شکمی استفاده شد.در
تمامی مطالعات ،تالوت قرآن به طور معناداری سطح اضطراب را در گروه مداخله کاهش داد(.)p=0.000
نتیجهگیری :نتایج نشان داد تالوت قرآن به طور معناداری سطح اضطراب را در گروه مداخله کاهش میدهد .لذا بدلیل عوارض جانبی
ناشی از داروهای شیمیایی،پیشنهاد میشود از قرآن درمانی بعنوان یکی از روشهای غیردارویی جایگزین و کم هزینه ،برای کاهش اضطراب
بیماران کاندید اعمال تهاجمی و جراحی استفاده گردد.

واژگان کلیدی :قرآن ،اضطراب ،جراحی ،روشهای تهاجمی ،مرور نظاممند و متاآنالیز
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Portrayal of a Nursing Profession in Iranian Cinema and Television
Films: The Need to Change Stereotypes
Mahsa Matbouei1, Nayyereh Raiesdana2,3 *, Monir Nobahar2,3, Mahdieh Arian4
1- Student Research Committee, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran.
2- Nursing Care Research Center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran.
3- School of Nursing and Midwifery, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran.
4- Nursing and Midwifery Care Research Center, Mashad University of Medical Sciences, Mashad,
Iran.
Background and aim: Despite the fact that nursing is recognized as a profession all over the world,
the results of previous studies have shown that the nature of this profession is still not well understood
and nurses are still faced with stereotypes and incorrect professional image. This research was
conducted to evaluate the presentation of nurses' images in Iranian films in the last three decades.
Materials and method: This research was performed in 2019 on 16 Iranian cinema and television
films based on content analysis method. At first We search and evaluate this films by using the
researcher-made checklist and report findings based on three time periods of the 1991s, 2001s and
2011s.
Results: Most of the films evaluated in each of the three decades, were belonged to social genre. In
all films of the 1970s, a contemporary superstar played the role of nurse, while in the next two
decades, the role of nurses was left to ordinary actors. Most of the nurses that portrayed in these films
were young and single. Most importantly, the nature of the majority of works that provided by nurses
over a three-decade period, ranged from the specialized to the non- special work.
Conclusion: Presentation of non-scientific image of the nursing profession and magnifying features
such as celibacy, youth and inappropriate appearance of nurses can have a devastating effect on the
entry and attraction of candidate into the nursing profession and the persistence of society's incorrect
stereotypes of nursing staff. Therefore, improving the interaction of nursing managers with the media
and providing expert advice on film projects is an inevitable necessity.
Key words: Nursing profession, Cinema, Television, Film, Image, Nurse image
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A-10-716-2

پوستر
رابطه هوش اخالقی و سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی پرستاران شاغل در بخش اورژانس
فرزانه غالمی مطلق ، 1منیر نوبهار ، * 4،3،2تیره رئیس دانا5،4
 -1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران.
 -2مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران.
 -3مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران.
 -4دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -5مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران.
مقدمه و هدف :رضایت شغلی پرستاران تاثیر مستقیم بر کیفیت عملکرد خدمات پرستاری به خصوص در بخش اورژانس که ویترین خدمات مراقبتی
در بیمارستانها است ،دارد .از آنجا که در پرستاری حرفهای ،عملکرد اخالقی پرستاران به میزان زیادی متاثر از هوش اخالقی است ،رعایت اصول اخالقی
توسط پرستاران ،نقش مهمی در بهبود عملکرد آنها دارد که این امر زمینه ساز سرمایه اجتماعی سازمان است .لذا هدف این پژوهش تعیین رابطه هوش
اخالقی و سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی پرستاران شاغل در بخش اورژانس بود.
مواد و روش ها :این مطالعه توصیفى ،مقطعى -همبستگى بود 99 .پرستار شاغل در بخش اورژانس مراکز آموزشی درمانی شهر سمنان با روش
نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند .ابزارگردآوری دادهها پرسشنامههای اطالعات جمعیت شناختی ،رضایت شغلی ،هوش اخالقی و سرمایه اجتماعی
پرستاران بود .تجزیه و تحلیل دادهها با تی مستقل ،ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن ،تحلیل رگرسیون و آنالیز واریانس یک طرفه با نرم افزار
 SPSS 22در سطح معنیداری  <P 0/05انجام شد.
یافته ها :میانگین و انحراف معیار نمره رضایت شغلی ،هوش اخالقی و سرمایه اجتماعی به ترتیب  148/48 ±19/05، 51/24±12/03و 43/45 ±7/28
بود .رضایت شغلی با هوش اخالقی و حیطههای آن رابطه معنیداری نداشت ،اما با سرمایه اجتماعی و حیطههای آن رابطه معنیدار داشت ).)=P 0/002
نتیجهگیری :نتایج نشان داد میانگین نمره کل رضایت شغلی و سرمایه اجتماعی پرستاران در حد متوسط و هوش اخالقی در حد باال بود ،باتوجه به
معنیدار بودن ارتباط رضایت شغلی با سرمایه اجتماعی ،میتوان با ایجاد زمینه پیشرفت و خودشکوفایی ،رضایت و نگرش پرستاران به شغل را بهبود
بخشید

واژگان کلیدی :رضایت شغلی ،هوش اخالقی ،سرمایه اجتماعی ،پرستاران ،بخش اورژانس
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پوستر
بررسی میزان رضایتمندی بیماران از خدمات اورژانس پیش بیمارستانی و عوامل مؤثر بر آن در شهر
خرمآباد،سال1399
بهزاد مرادی  ، *1فاطمه انصاری ، 2سجاد

یاراحمدی3

 ،بیتا

فالحی4

 -1دانشجوی دکترای تخصصی پرستاری ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران(.نویسنده مسئول).
 -2کارشناس پرستاری ،سازمان اورژانس پیش بیمارستانی ،دانشگاه علوم پزشکی لرستان ،خرم آباد ،ایران.
 -3دانشجوی دکترای تخصصی پرستاری ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -4مربی ،دانشکده پرستاری الیگودرز ،دانشگاه علوم پزشکی لرستان  ،الیگودرز ،ایران

مقدمه و هدف :سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس پیش بیمارستانی خط مقدم تماس با بیماران و مصدومان اورژانسی میباشد .با شناخت میزان رضایتمندی
بیماران ار عملکرد و خدمات تکنسینهای اورژانس پیش بیمارستانی و عوامل مؤثر بر آن ،می توان برای بهبود کیفیت خدمات ارائه شده و افزایش میزان
رضایتم ندی برنامه ریزی کرد .لذا این پژوهش با هدف ارزیابی میزان رضایت مندی بیماران از خدمات اورژانس پیش بیمارستانی شهر خرم آباد در سال 1399
طراحی و انجام گردید .امیدواریم که نتایج آن مورد استفاده سیاستگزاران و برنامه ریزان سیستم اورژانس پیش بیمارستانی قرار بگیرد.
مواد و روش ها :این مطالعه به روش توصیفی -تحلیلی انجام گرفت .نمونه گیری از بین استفاده کنندگان از خدمات اورژانس پیش بیمارستانی در سال 1399
در شهر خرم آباد انجام گرفت .تعداد  420نفر وارد مطالعه شدند .جهت آنالیز داده ها از نرم افزار  stataنسخه  14استفاده گردید .آنالیزها با استفاده از آمار
توصیفی (فراوانی ،میانگین ،انحراف معیار ،میانه و واریانس) و آنالیز تحلیلی تک متغیره و چند متغیره (مدل نهایی) انجام گردید p-value .کمتر از  5درصد
معنی دار در نظر گرفته شد.از پرسشنامه استاندارد جهت تعیین میزان رضایتمندی بیماران از عملکرد پرسنل سیستم اورژانس پیش بیمارستانی استفاده گردید.
پرسشنامه مذکور شامل  24گویه ،نمره گذاری این پرسشنامه جهت هر گویه در مقیاس لیکرت به صورت عدد  1تا  10می باشد و پس از جمع بستن نمره 24
گویه نمره کل به دست خواهد آمد که عددی بین  24تا  240خواهد بود و نمره برش این پرسشنامه عدد  132می باشد به این صورت که کسب نمره کمتر از
 132به معنای عدم رضایت(نامطلوب) و بیش از  132به معنای داشتن رضایتمندی(مطلوب) تلقی می گردد.
یافته ها57.3 :درصد از بیماران مرد و  62.1درصد متاهل بودند .بررسی ارتباط بین متغیرهای مطالعه و میزان رضایت نشان داد که نمره رضایت مندی با سطح
تحصیالت ( ،)0.001<pوضعیت تاهل( ،)0.001<pمحل زندگی( ، )0.001<pجنسیت( )0.001<pو مشکل اولیه بیمار( )0.001<pارتباط دارد .بر این اساس
بیماران زن ،متاهل ،روستایی(جاده ای) و افراد با سطح تحصیالت پایین تر و بیماران ترومایی میزان رضایت مندی بیشتری را گزارش کردند .به طور کلی نتایج
نشان داد که میزان رضایت مندی از خدمات اورژانس پیش بیمارستانی در سطح مطلوب قرار دارد (درصد .)73.6بحث و
نتیجهگیری :نتایج این پژوهش حاکی از رضایتمندی مطلوب استفاده کنندگان از خدمات سیستم اورژانس پیش بیمارستانی شهر خرم آباد می باشد .لذا با
شناسایی عوامل تاثیر گذار بر میزان رضایتمندی از خدمات اورژانس پیش بیمارستانی و تالش و برنامه ریزی در جهت اصالح و بهبود آن ها می توان سطح رضایت
مندی از خدمات اورژانس پیش بیمارستانی را ارتقاء داد.

واژگان کلیدی :رضایتمندی ،اورژانس پیش بیمارستانی
ایمیل ارائه دهندهmoradi.behzad2018@gmail.com :
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پوستر
بررسی سیر تغییرات تابآوری کارکنان اورژانس پیشبیمارستانی پس از شیوع ویروس کووید 19
عباسعلی ابراهیمیان ،1اصغر کشاورز ،2یوسف اکبری شهرستانکی ،3مائده تورده ،4علی فخرموحدی*5
 .1گروه سالمت در بالیا و فوریتها ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران.
 .2کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران.
 .3گروه فوریتهای پزشکی ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،قزوین ،ایران.
 .4گروه هوشبری ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران.
 .5مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
مقدمه و هدف :مطالعات نشان داده اند که کرونا ویروس می تواند بر تاب آوری سیستمهای بهداشتی درمانی تاثیرگذار باشد .بنابراین ممکن
بود که تابآوری کارکنان  EMSنیز در طول بیماری کووید 19-تحت تاثیر قرار گرفته و در نهایت بر عملکرد آنها تأثیر بگذارد .لذا مطالعهای با
هدف بررسی سیر تغییرات تابآوری کارکنان اورژانس پیشبیمارستانی پس از شیوع ویروس کووید  19انجام شد.
مواد و روش ها  :پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی بود که از فروردین تا اسفندماه سال  1399بطول انجامید .جامعه
پژوهش کارکنان  EMSبودند که در زمان بحران کووید 19-در حوزه  EMSاستان قزوین مشغول خدمت بودند .نمونهگیری به روش سرشماری
انجام شد و  234نفر در مطالعه مشارکت نمودند .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه جمعیتشناختی و مقیاس تابآوری پرسنل فوریتهای پزشکی
بود .نمونهگیری بصورت آنالین و در محیط اپلیکیشن واتساپ انجام شد .دادهها با استفاده از آمار توصیفی و آزمونهای آماری کایدو و ضریب
همبستگی پیرسون در سطح معنیداری  0/01تحلیل شدند.
یافته ها  :طی  6ماه 234 ،تکنسین اورژانس پیشبیمارستانی در این مطالعه شرکت کردند .میانگین نمرات تابآوری کارکنان  EMSاز
فروردین تا شهریور به ترتیب  67/01±9/83 ،67/32±9/78 ،67/52±8/41 ،67/53±9/03 ،66/74±7/92و  68/62±6/98بود .آزمون آماری
اندازهگیریهای مکرر نشان داد که بین میانگین نمرات تابآوری در طول  6ماه تفاوت معنی داری وجود ندارد( .)0.05>Pماتریس همبستگی
بین نمرات  EMSRSنشان داد که بین نمرات تابآوری در طول شش ماه ،همبستگی مثبتی وجود دارد (.)0.01<P
نتیجهگیری :تاب آوری کارکنان  EMSدر طول شش ماه مراقبت از بیماران مبتال به کووید 19-تقریباً ثابت و در حد متوسط بود .این موضوع
نشان میدهد که سالمت جسمی و روانی کارکنان  EMSدر معرض خطر قرار دارد .بنابراین با توجه به اینکه بحران کوید 19-هنوز تمام نشده
است .پیشنهاد میشود اجرای برنامههایی که بتواند باعث افزایش تابآوری کارکنان  EMSبا بحران کوید 19-شود در دستور کار مدیران حوزه
سالمت قرار گیرد.

واژگان کلیدی :تابآوری ،اورژانس پیش بیمارستانی ،کووید.19-
ایمیل ارائه دهندهaebrahimian@muq.ac.ir :

51

A-10-5798-3

پوستر
بررسی عملکرد مبتنی بر شواهد در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در
سال 97
راضیه خسروراد ،*1آرین فرامرزی نیا2
 -1گروه آموزش بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار،سبزوار،ایران
-2دانشگاه علوم پزشکی تهران ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران،ایران
مقدمه و هدف :ارائه مراقبت و خدمات با کیفیت مناسب به عنوان یک اولویت در نظام خدمات بهداشتی درمانی به ویژه در زمینه خدمات
پرستاری مطرح شده است ،به طوری که در اغلب کشورها درجه بندی و اعتبار بخشی بیمارستان ها ،تحت تأثیر مراقبت های پرستاری
و کیفیت آن است .در همین راستا از پرستاران انتظار می رود که خدمات مراقبتی را با باالترین حد استانداردهای کمی و کیفی و مبتنی
بر یافتههای علمی ارائه دهند و همواره با بررسی و بازبینی رو شهای مراقبتی توانمندی الزم برای تصمیم گیریهای بالینی در ارائه
مراقبت را کسب نمایند .به طور طبیعی انتظار می رود که خدمات نظام سالمت مبتنی بر شواهد ،روش ها و تصمیم گیری های علمی
باشد لذا پژوهش حاضر قصد دارد عملکرد مبتنی بر شواهد پرستاران بیمارستان واسعی سبزوار را بررسی کند.
مواد و روش ها :در این مطالعه توصیفی مقطعی از پرسش نامهی عمل مبتنی بر شواهد استفاده شد .پرسش نامه از سه مولفه آگاهی از
عمل مبتنی بر شواهد ،نگرش نسبت به عمل مبتنی بر شواهد واستفاده از عمل مبتنی بر شواهد تشکیل شدهاست چون این پرشس نامه
در ایران هنجاریابی نده بود ابتدا ترجمه شده و بعد ترجمه معکوس صورت گرفت .و بعد روایی صوری و محتوایی توسط پنل خبرگان
انجام شده و  CViو  CVrمحاسبه شد و در نهایت در بیمارستان های وابسته به دانشگاه به همه دانشجویان پرستاری ترم پنج به
باال داده شد.روش نمونه گیری به صورت سرشماری بود و به تمام دانشجویان پرسش نامه داده شد و در نهایت  96پرسش نامه تکمیل
شد.
یافته ها :یافته ها نشان داد که میانگین نمره مولفه آگاهی از عمل مبتنی بر شواهد در سطح مطلوب بود ( .)4/71±/93میانگین نمره
مولفه نسبت به آن در حد متوسط بود( )2/98±/86و میانگین نمره مولفه کاربرد در سطح نسبتا پایین بود(.)1/87±/62
نتیجهگیری :به کارگیری عملکرد مبتنی بر شواهد در مراقبت های بالینی پرستاری موجب ارتقای دانش  ،مهارت ها و مراقبت های با
کیفیت باال می شود لذا پیشنهاد می شود عالوه بر توجه بیشتر به این محتوی در کوریکولوم اموزشی ،کارگاههای آموزشی در این زمینه
برای پرستاران و دانشجویان در نظر گرفته شود.

واژگان کلیدی :عملکرد مبتنی بر شـواهد ،دانشجویان پرستاری
ایمیل ارائه دهندهrkhosrorad@yahoo.com :
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پوستر
بررسی تاثیر شستشوی داغ روانی بر تابآوری پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی
عباسعلی ابراهیمیان ، 1سید مهدی اسماعیلی ، 2آرش صید آبادی ، 3علی فخر موحدی *4
 -1گروه سالمت در بالیا و فوریتها ،دانشکده پیراپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران.
 -2معاونت درمان،مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ،شاهرود ،ایران.
 -3دپارتمان طب اورژانس ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ،شاهرود ،ایران.
 -4مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران.
مقدمه و هدف :پرسنل اورژانس پیشبیمارستانی در ماموریتهای مختلف با عوامل استرسزا مواجه میشوند ،تجربه این عوامل استرسزا و
عوارض ناشی از آن موجب تهدید سالمتی پرسنل اورژانس پیشبیمارستانی میگردد .به نظر میرسد یکی از روشهایی که شاید بتواند موجب
کاهش عوارض استرسزا و افزایش تابآوری شود شستشوی داغ روانی باشد .لذا این پژوهش با هدف بررسی تاثیر شستشوی داغ روانی بر
تابآوری کارکنان اورژانس پیشبیمارستانی انجام گردید.
مواد و روش ها  :این پژوهش یک مطالعه شبه تجربی است که در بین سالهای  1398-1399بر روی پرسنل عملیاتی اورژانس پیشبیمارستانی
شاغل در  20پایگاه شهری و جادهای اورژانس  115تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شاهرود اجرا شد .برای افراد حاضر در گروه مداخله هشت
جلسه  30تا  45دقیقهای شست شوی داغ روانی برگزار گردید .قبل و بعد از پایان مداخله و شش هفته بعد از اتمام مداخله پرسشنامه تابآوری
 EMSRSبرای هر دو گروه تکمیل شد .از آزمونهای آماری کایدو ،تی مستقل ،تی زوجی و مانوا با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  16در
تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفت.
یافته ها  :در این پژوهش  64نفر از پرسنل عملیاتی فوریتهای پزشکی با میانگین سنی  35/00±6/157و سابقه کاری  10/55±5/297مورد
مطالعه قرار گرفتند .تفاوت میانگین نمرات تابآوری قبل از مداخله با پایان مداخله یک ماهه در گروه کنترل  -2/344و در گروه مداخله -3/781
بود .نتایج نشان داد برنامه شستشوی داغ روانی در گروه مداخله ،موجب افزایش معنادار تابآوری  P=0/000گردیده است.
نتیجهگیری :بر اساس نتایج این مطالعه ،برنامه شستشوی داغ روانی میتواند در کاهش میزان استرس و افزایش تابآوری پرسنل اورژانس
پیشبیمارستانی نقش قابل قبولی ایفا کند .لذا پیشنهاد میشود مدیران برای کاهش عوارض استرس و افزایش تابآوری از برنامه شستشوی داغ
روانی استفاده نمایند.

واژگان کلیدی :شستشوی داغ روانی ،تابآوری ،اورژانس پیشبیمارستانی ،تکنسین فوریتهای پزشکی
ایمیل ارائه دهندهAlimovi@yahoo.com :
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پوستر
بررسی رابطه بین کیفیت خواب پرستاران زن اورژانس با کیفیت خواب همسرانشان
عباسعلی ابراهیمیان ،1سید حسین هاشمی امرائی* ،2ستاره همامی ،3علی فخرموحدی4
 .1گروه سالمت در بالیا و فوریتها ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران.
 .2کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران.
 .3گروه مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران.
 .4مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران.
مقدمه و هدف :پرستاران زن شاغل در بخشهای اورژانس کیفیت خواب پایین تری نسبت به پرستاران سایر بخشهای بیمارستان
دارند .پرستاران شبکار تمایل دارند قبل و بعد از شیفت شب بخوابند .بنابراین ممکن است کیفیت خواب پرستاران شبکار و حتی همسران
آنها نیز تحت تأثیر زمان نامناسب خواب آنها قرار گیرد .این مطالعه با هدف شناسایی رابطه بین کیفیت خواب پرستاران زن اورژانس و
کیفیت خواب همسران آنها انجام شد.
مواد و روش ها  :این یک مطالعه توصیفی -تحلیلی از نوع مقطعی است که از  31خرداد  1399به مدت چهار ماه به طول انجامید.
جامعه پژوهش کلیه پرستاران زن شاغل در بخش اورژانس بیمارستان و همسران آنها بودند .نمونهگیری به روش سرشماری انجام شده و
 93پرستار به همراه همسرانشان وارد مطالعه شدند .نمونهگیری با استفاده از پرسشنامه اطالعات دموگرافیک و شاخص کیفیت خواب
پیتسبورگ جمع آوری شد .سپس دادهها با استفاده از آمار توصیفی و آزمونهای آماری تی مستقل و ضرایب همبستگی پیرسون و
اسپیرمن در سطح معنیداری  0/05تحلیل شدند.
یافته ها  :شیوع اختالل کیفیت خواب در بین پرستاران زن بخش اورژانس و همسران آنها به ترتیب  82/7درصد و  80/6درصد بود.
میانگین نمره کیفیت خواب پرستاران زن و همسرانشان به ترتیب 6/50±2/52و  8/46±4/43بود .بین نمرات کیفیت خواب پرستاران زن
و همسرانشان همبستگی قوی و مثبتی مشاهده شد ( .)P=0.0001بین نمرات کیفیت خواب پرستاران زن و مدت ازدواج ()P=0.046
و تعداد نوبت کاری در هر ماه ( )P=0.047رابطه معنیدار آماری وجود داشت.
نتیجهگیری :کیفیت خواب پرستاران زن بخش اورژانس با کیفیت خواب همسرانشان رابطه مستقیم دارد .بنابراین توصیه می شود
حتیاالمکان از پرستاران زن متاهل در اورژانس استفاده نشود و کیفیت خواب پرستاران زن بخش اورژانس و همسران آنها به طور دورهای
مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن به هنگام ارائه شیفت کاری به پرستاران مورد توجه قرار گیرد.

واژگان کلیدی :کیفیت خواب ،پرستار ،زن
ایمیل ارائه دهندهhosseinhashemi135@gmail.com :
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پوستر
نگرش پرستاران و پزشکان بیمارستانهای استان سمنان درباره موانع انجام احیاء قلبی ریوی
موثر در کودکان در سال 1398
مریم نادری ارم ، 1محسن سلیمانی ، 2عباس زیاری

*3

 -1گروه کودکان ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -2مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -3مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران

مقدمه و هدف :ایست قلبی تنفسی کودکان یکی از مهمترین اورژانسهای پزشکی است که نیاز به مداخله سریع تیم پزشکی
دارد .این مطالعه با هدف بررسی آگاهی و نگرش پرستاران و پزشکان بیمارستانهای استان سمنان در خصوص موانع انجام احیا
قلبی موثر درکودکان در سال  1398انجام شد..
مواد و روش ها :در این مطالعه مقطعی  -تحلیلی ،آگاهی و نگرش  153نفر از پرسنل بخشهای اطفال بیمارستانهای استان سمنان
شامل  122پرستار و  31پزشک درگیر در احیا قلبی کودکان با استفاده از پرسشنامهای که روایی و پایایی آن توسط متخصصین و
به روش آلفای کرونباخ تایید شد ،مورد بررسی قرار گرفت .داده ها توسط نرم افزار  SPSSنسخه  24و با آزمونهای تی تست
مستقل،کای اسکوئر و یو من ویتنی آنالیز گردید .در تمام آزمونها ،سطح اطمینان برابر با  %95و سطح معنیداری  0/05در نظر
گرفته شد.
یافته ها :مهمترین موانع احیا قلبی ریوی کودکان به ترتیب اهمیت شامل -1 ”:تشخیص ریتم قلبی در کودکان  -2انجام ندادن
تمرینات عملی  -3حضور خانواده در هنگام عملیات احیا  -4نگرانی از مسائل قانونی مربوط به احیا  -5عدم کفایت آموزش تئوری
و عملی -6در نهایت نداشتن آگاهی کافی درباره احیا قلبی ریوی کودکان مبتال یا مشکوک به کرونا” بود .نتیجهگیری :یافته های
این مطالعه نشان داد که عوامل مختلفی در حوزه های متفاوت شامل آگاهی ،تصمیم گیری ،نگرش ،اعتقاد و مدیریت به عنوان
موانع مهم احیا قلبی ریوی در کودکان وجود دارند که به نظر میرسد برگزاری کالس های آموزشی دورهای ،وجود کارگاه های
تمرین عملی و فراهم سازی محیط آرام و امکانات کافی میتواند در بهبود انجام احیا قلبی ریوی در کودکان و باالتر رفتن میزان
موفقیت عملیات احیا قلبی تاثیر گذار باشد.

واژگان کلیدی :آگاهی ،نگرش ،موانع ،احیا قلبی ریوی ،کودکان
ایمیل ارائه دهندهabbas.ziari@yahoo.com :
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A-10-6785-2

پوستر
آموزش به افراد و اقدامات پرستاری در حوادث ترومایی
رضا پورمحمد  ، *1رضا صالحی نیا1
 -1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران

مقدمه و هدف :تروما یکی از مهم ترین علل مرگ ومیر و معلولیت در کشورهای پیشرفته و درحال توسعه است .آسیب
های ناشی از تروما در جهان یکی از معضالت مهم سیستم سالمت در جهان می باشد و در حال افزایش می باشد.اگرچه
برنامه های متعددی برای کاهش میزان آسیب های تروماتیک انجام شده ولی همچنان میزان آسیب ها در حال افزایش
میباشد از این رو مطالعه حاضر با هدف آموزش به افراد و اقدامات پرستاری در حوادث ترومایی انجام شد.
مواد و روش ها :در این مطالعه مروری مقاالت منتشر شده بین سال های سپتامبر  2010تا می  2020مورد بررسی قرار
گرفتند.و از پایگاه داده های  Medlib, PubMed, Civilica, Sid , Google Scholarبرای جمع آوری مقاالت استفاده
شد .جهت جستجو از کلمات کلیدی تروما،حوادث،پرستاری  trauma, Accidents, Nursingدر منابع انگلیسی و
فارسی استفاده شد .پس از ارزیابی معیار های ورود و کیفیت مقاالت  16پژوهش واجد شرایط شناخته و به مطالعه حاضر
وارد شدند.
یافته ها :پرستاری به عنوان بزرگترین بخش از نیروهای حرفه ای در خط مقدم دارای نقشها و وظایف متعدد و گسترده ای
است.از مهمترین اقدامات پزشکی عملیات احیاء قلبی ریوی است .انجام این عمل به حدی ضروری و نجات بخش است که
درست دانستن و درست انجام دادن آن  ،می تواند به معنای نجات جان یک انسان باشد .به همین دلیل درکشورهای توسعه
یافته تاکید زیادی برآموزش عموم مردم در این زمینه وجود دارد.
نتیجهگیری :نتایج حاصل از بررسی مطالعات مختلف نشان داد با توجه به اینکه تعداد قابل مالحظه ای موارد در اثر تصادفات
با وسیله نقلیه و در افراد کم سواد بروز نموده است،با آموزش ها و اقدامات مناسب می توان از مرگ و میر ناشی از این حوادث
کاسته و از پیامد های نامطلوب آن جلوگیری نمود.

واژگان کلیدی :تروما،حوادث،پرستاری
ایمیل ارائه دهندهr_pourmohammad@yahoo.com :
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A-10-4181-2

پوستر
بررسی میزان آگاهی ،نگرش و دانش پرستاران اورژانس مراکز خدماتی بهداشتی استان همدان در خصوص
پرستاری مبتنی بر شواهد
نفیسه رضایی  ، *2،1فهیمه مهدیپور ، 2لیال طاهری ، 2رضا

خاکسارفرد3

 ،اکرم

پاکرو2

 ،فاطمه

نوری2

 -1دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پز شکی تهران ،تهران ،ایران
 -2دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پز شکی همدان ،همدان ،ایران
 -3بیمارستان قلب فرشچیان  ،دانشگاه علوم پز شکی همدان ،همدان ،ایران

مقدمه و هدف :پرستاری مبتی برشواهد ،نوعی رویکرد در تصمیمگیری و ارائه خدمات پرستاری ٬برپایه تخصصهای کلینیک شخص
پرستار ،در ترکیبی همزمان با آخرین پژوهشهای موجود درباره هر موضوع و همچنین ارزشهای فرد بیمار یا مددجو است ،گردآوری
اطالعات و دانش مستند و روزآمد شرایط بالینی خاص ،بر اساس جستجو از مقاالت است تا بهترین شواهد را ارائه کرده و مفیدترین و با
ارزشترین اطالعات را در اختیار پرستار قرار دهد تا او تصمیم نهایی را در موردمراقبت صحیح از بیمار بگیرد .هدف از پژوهش حاضر
بررسی میزان آگاهی ،دانش و نگرش پرستاران اورژانس مراکز خدماتی بهداشتی استان همدان در خصوص پرستاری مبتنی بر شواهد
میباشد.
مواد و روش ها  :این مطالعه به روش توصیفی مقطعی در سال  1396به کمک ابزار پرسشنامه انجام شد .جامعه پژوهش را کلیه
پرستاران اورژانس استان همدان که به روش سرشماری انتخاب شده بودند ،تشکیل دادند .پرسشنامهها پس از گردآوری و دسته بندی
وارد نرم افزار  SPSSشد و توسط آزمونهای آماری مختلف( تی تست مستقل ،آنالیز واریانس و پیرسون) مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت.
یافته ها  :یافتههای پژوهش نشان داد که میزان دانش ،آگاهی و نگرش اکثر پرستاران اورژانس در سطح متوسط رو به پایین قرار دارد،
یعنی بین "سن و آگاهی"" ،سن و دانش" و "سابقه خدمت و آگاهی" همبستگی خطی وجود دارد ،ضمنا جهت این همبستگیها منفی
است ،به گونهای که با افزایش سن و سابقه خدمت میزان آگاهی و دانش کاهش مییابد .سایر یافتهها نشان داد میانگین دانش افرادی که
در دانشگاه آزاد تحصیل کردهاند از میانگین دانش فارغ التحصیالن دانشگاههای تیپ 2و 3اختالف معنی داری مشاهده نشد.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج پژوهش و میزان آگاهی و نگرش و دانش پرستاران اورژانس نسبت به پرستاری مبتنی برشواهد در سطح
استان همدان ،میتوان گفت که بایستی برنامهریزیهایی درخصوص برگزاری کارگاه و دورههای آموزشی آشناسازی پرستاران با پرستاری
مبتنی برشواهد و ابعاد و امکانات آن آشنا نمود .بنابراین میتوان با ایجاد زیرساختهای الزم جهت آموزش پرستاری مبتنی بر شواهد در
سطح مراکز خدمات درمانی بهداشتی استان ،گامهای کوچکی در کاهش هزینههای درمانی ،مراقبت و درمان به موقع بیماران برداشت.

واژگان کلیدی :پرستاری مبتنی بر شواهد ،پرستاران اورژانس ،آگاهی ،نگرش ،دانش

ایمیل ارائه دهندهn_rezaei@razi.tums.ac.ir :
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A-10-7205-1

پوستر
بررسی وضعیت زمانی ارائه خدمات اورژانسی به بیماران دچار سکته مغزی ایسکمیک حاد
مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان واسعی سبزوار در شش ماه اول سال 1398
محسن سلیمانی ،1امین سهیلی ، 2زهرا باسره ،3مجید میرمحمدخانی ، 4حسام الدین عسکری

مجدابادی*1

 -1مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -2گروه بالینی ،دانشکده علوم پزشکی خوی ،خوی ،ایران
 -3کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -4مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ،گروه اپیدمیولوژی و آمار ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران

مقدمه و هدف :سکته مغزی به عنوان سومین عامل مرگ و میر در جهان شناخته شده است .از آنجایی که سکته مغزی یک اورژانس
پزشکی است ،داروهایی که در مواقع اضطراری باید فورا وارد جریان خون شوند تا لخته را لیز نمایند تزریق می شوند .با توجه به اهمیت
زمان در برقراری مجدد جریان بافت مغز و با توجه به عدم وجود اطالعات کافی و مدون در رابطه با وضعیت ارائه خدمات در این زمینه،
این مطالعه با هدف بررسی وضعیت ارائه خدمات اورژانسی به بیماران دچار سکته مغزی ایسکمیک حاد مراجعه کننده به بخش اورژانس
بیمارستان واسعی سبزوار در شش ماه اول سال  1398انجام گردید.
مواد و روش ها :مطالعه مرور پرونده حاضر به صورت گذشته نگر بر روی پرونده های  270بیمار مبتال به سکته مغزی ایسکمیک حاد
مراجعه کننده به بخش اورژانس مرکز آموزشی درمانی واسعی سبزوار در  6ماهه اول سال  1398انجام گردید .مراحل فرایند جمع آوری
داده شامل (الف) توسعه ابزار جمع آوری داده( ،ب) بازیابی پرونده های بیماران( ،ج) استخراج داده های مورد نیاز از پرونده ها ،و (د)
اعتبار سنجی و تایید داده ها بود.
یافته ها :از کل بیماران مبتال به سکته مغزی ایسکمیک حاد مراجعه کننده به بخش اورژانس ،در  240مورد ( 88/9درصد) ،کد سکته
مغزی اورژانسی (سما) توسط کادر درمان بخش اورژانس فعال نشد .در رابطه با بیمارانی نیز که برایشان کد سما فعال شده بود ( 30نفر،
 11/1درصد) ،در  19مورد (7درصد) کد فعال شده توسط تیم کد سما (متخصص نورولوژی) لغو گردید و صرفا در  11نفر از بیماران
( 4/1درصد) داروی فعال کننده پالسمینوژن بافتی تزریق شد .تاخیر در مراجعه به بخش اورژانس پس از لحظه شروع نشانه های بیماری
(مراجعه پس از  4/5ساعت) ،مهمترین علت فعال نشدن یا لغو شدن کد سما (در  217مورد 83/8 ،درصد) تشخیص داده شد.
نتیجهگیری :میزان باالی تاخیر مراجعه به بیمارستان نشان می دهد که نیاز به مداخالت برای افزایش آگاهی از نیاز به درمان به موقع
است.

واژگان کلیدی :سکته مغزی ،سکته مغزی ایسکمیک ،خدمات اورژانسی ،ایسکمی مغزی ،فاکتورهای زمانی
ایمیل ارائه دهندهhesamaskari@yahoo.com :
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A-10-2396-1

پوستر
چالشها و موانع عملکرد مبتنی بر شواهد و راهکارهای آن در ایران
سهیال زابلی پور !*  ،طاهره گیلوری ، 1فایزه خواجه میرزایی ، 1لیال رفیعی وردنجانی1
 -1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی ،تهران ،ایران
مقدمه و هدف:

مراقبــت مبتنــی بــر شــواهد در واقــع کاربــرد بهتریــن مســتندات علمــی در تصمیــم گیریهــای

بالینــی برای انجام بهترین مراقبت است پرستارانی که اعمال خود را بر اساس مدارک و شواهد علمی پایه گذاری نموده اند توانسته اند
مراقبت با کیفیتی را ارایـه داده و از مدت بستری و هزینه های بیماران بکاهند .به همین دلیل در سالهای اخیر تاکید بر مراقبت مبتنی
بر شواهد بـه عنـوان راهـی بـرای اعـتالی خدمات سالمت مورد تاکید سیاستگذاران نظام سالمت قرار گرفته است .بنابرین این مطالعه
با هدف بررسی چالشها و موانع عملکرد مبتنی بر شواهد و راهکارهای رفع آنها انجام شد.
مواد و روش ها  :در این مطالعه با جستجو در پایگاههای اطالعاتی SID, Magiran, Google scholar, Iran Medex,
 PubMedو کلید واژه های پرستاری مبتنی بر شواهد ،مراقبت مبتنی بر شواهد ،عملکرد مبتنی بر شواهد ،موانع ،چالش  ،تسهیل
کننده و راهکار در بازه زمانی  2021-2015برای جمع آوری مقاالت انجام شد
یافته ها  :یافته های مطالعه نشان می دهد که کمبود امکانات و وقت ،عدم تسلط به روش تحقیق ،عدم دسترسی آسان به شواهد
پژوهشی ،دانش و نگرش ضعیف ،عدم آشنایی با کامپوتر و زبان انگلیسی ،مشکل در قضاوت در مورد کیفیت گزارش ها ،ناتوانایی در اجرای
توصیه های پژوهش ها ،عدم دسترسی به اینترنت در محل کار ،عدم آگاهی مدیران پرستاری در مورد اهمیت مراقبت مبتنی بر شواهد و
عدم حمایت آنها ،عدم استقالل پرستاران برای تغییر در روش درمانی و مراقبتی و عدم آگاهی پرستاران از عملکرد مبتنی بر شواهد،
کیفیت آموزش و توانمندی اساتید ،عدم وجود انگیزه کافی از موانع بگارگیری عملکرد مبتنی بر شواهد می باشد.
نتیجه گیری :با توجه به نتایج به دست آمده راهکارهای پیشنهادی شامل برگزاری دوره های آموزشی در قالب آموزش مداوم ،گنجاندن
واحد عملکرد مبتنی بر شواهد در کوریکولوم پرستاری و اجرای عملکرد مبتنی بر شواهد در طول دوره تحصیل ،مشارکت پرستاران بالین
در فعالیتهای پژوهشی ،ارتقا سطح مدیریت حمایتی ،تعامل بین اعضای آموزشی و بالینی جهت ایجاد بستر مناسب برای اجرای عملکرد
مبتنی بر شواهد ،توانمندسازی اساتید پرستاری و سیاستگذاریهای مناسب در این زمینه می باشد.

واژگان کلیدی :عملکرد مبتنی بر شواهد ،چالش ،راهکار
ایمیل ارائه دهندهS_zabolypour@yahoo.com :
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A-10-1808-1

پوستر
ارتباط سن و سابقه کار با شادی
علی اصغر قدس  ، *1حمید ضیا ، 1نعمت ستوده ، 1راهب قربانی2
-1مرکز تحقیقات پرستاری مراقبتهای ویژه ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
-2مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران

مقدمه و هدف :شادی ،یکی از نیازهای انسان و الزمه زندگی است .افراد شاد ،معموال مهارتهای خود را بهتر ارزیابی کرده و
رویدادهای مثبت را بیشتر از رویدادهای منفی ،یادآوری نموده و در برنامههای زندگی و شغلی ،تصمیمگیری بهتری دارند .شادی
مولد انرژی ،شور و نشاط است و همچون سپری میتواند انسان را در برابر فشارهای روانی محافظت و سالمت او را تضمین کند.
شناسایی عوامل موثر بر شادی در مدیریت و برنامه ریزی سازمانی بسیار حیاتی است.
مواد و روش ها  :این مطالعه توصیفی بر روی  167نفر از پرسنل دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام گردید .اندازه گیری شادی
با استفاده از پرسشنامه آکسفورد انجام شد .این پرسشنامه دارای  29گویه  4حالته است که از صفر تا  3نمره میگیرد .در نهایت
فرد نمرههای بین  0تا  87به دست میآورد که نمره باالتر نشانه شادی بیشتر است .در مطالعه علی پور و نور باال ( )1378ضریب
همسانی درونی این پرسشنامه برابر با  0/94بدست آمده است .تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق با استفاده از نرم افزار آماری
 spss23درسطح معنی داری  0/05انجام شد.
یافته ها  :میانگین شادی پرسنل زیر  30سال  46/64 ± 9/29و برای پرسنل باالی  30سال  40/00 ± 11/63بود .آزمون آماری
تی مستقل اختالف آماری معنی داری را بین دو گروه نشان داد( .)P>0/001شادی افرادی که سایقه کاری زیر  5سال داشتند
 46/32 ± 9/21و افراد با 6تا  10سال سابقه کار  41/25 ± 10/93و افراد با بیش از  11سال سابقه کار  39/83 ± 13/91بود.
آزمون آنوای یکطرفه اختالف معنی داری را بین سه گروه نشان داد (.)P=0/004
نتیجهگیری :شادی پرسنل با افزایش سن بعد از  20سالگی کاهش می یابد .همچنین با افزایش سابقه کاری شادی کاهش می
یابد .به نظر می رسد مسئولین سازمان می بایست برای تقویت روحیه شادابی در پرسنل تالش نمایند.

واژگان کلیدی :شادی ،پرسنل ،سن ،سابقه
ایمیل ارائه دهندهaaghods@yahoo.com :
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A-10-3152-1

پوستر
اثر تحصیالت بر احساس درد بیماران
علی اصغر قدس ،1لیال سادات کشفی ،1محمد ساالر یکانی ،*2مجید میرمحمدخانی ،3محسن

سلیمانی1

-1مرکز تحقیقات پرستاری مراقبتهای ویژه ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -2کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -3مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران

مقدمه و هدف :تحصیالت باعث تجهیز ذهن برای درک جهان فیزیکی ،اجتماعی و فرهنگی گردد .با توجه به افزایش سطح
تحصیالت در جهان امروز مخصوصا در جوامع در حال توسعه ،شاهد تاثیر آن بر ابعاد مختلف زندگی افراد هستیم و اثر تحصیالت
بر سالمت امری انکارناپذیر است .هدف این پژوهش بررسی اثر تحصیالت بر درک و احساس بیماران از درد میباشد.
مواد و روش ها  :در این مطالعه توصیفی  128بیمار مبتال به سندرم کرونری حاد مورد مطالعه قرار گرفتند .از پرسشنامه اطالعات
دموگرافیک برای ثبت اطالعات شخصی بیماران و معیار سنجش بصری درد( )VASبرای اندازه گیری درد قلبی بیماران استفاده
شد .داده ها از طریق نرم افزار  SPSS23با  P>0/05مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.
یافته ها  :میانگین و انحراف معیار سن بیماران  61/32 ± 8/68سال بود .میانگین سن مردان و زنان تفاوت آماری معنی داری
نداشت( .)P=0/965در گروه مردان درد بیماران بر حسب سطح تحصیالت تفاوت آماری معنی داری نداشت ( .)P=0/938اما در
گروه زنان سطح تحصیالت بیماران بر درد موثر بود بطوریکه آزمون آماری آنوا اختالف معنی داری از میزان درد در سطوح مختلف
تحصیلی نشان داد( .)P=0/029کمترین درد مربوط به خانمهای با تحصیالت دانشگاهی و بیشترین درد مربوط به خانمهای زیر
دیپلم بود.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج این مطالعه سطح تحصیالت بر میزان درد مردان تاثیری ندارد اما در زنان در سنین میانسالی و باالتر
افراد با تحصیالت باالتر توانایی بیشتری در تحمل درد دارند .احتماال عوامل موثر بر درد در مردان و زنان متفاوت است و الزم است
در مراقبت از بیماران همواره مورد توجه پرستاران و تیم درمانی باشد.

واژگان کلیدی :درد ،تحصیالت ،بیماران قلبی
ایمیل ارائه دهندهmohammadsalaryekani@gmail.com :
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Poster
Factors affecting the implementation of early rehabilitation care in
patients with Traumatic brain injury: A multidisciplinary perspective
Mohammad Eghbali 1, 2,hamidreza khankeh *3, 4 ,Sayed Ali Hosseini5, Abbas Ebadi6,7 , Vafa
Rahimi-Movaghar 8, Simin Zarabadi-pour9
1- Department of Nursing ،University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
2- University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran
3- Emergency and Disaster Health Research Center, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.
4- Department of Clinical Science and Education, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden
5- Social Determinants of Health Research Center, Occupational Therapy Department, University of Social Welfare and
Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
6- Behavioral Sciences Research Center, Life Style Institute, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran
7- Faculty of Nursing, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Teheran, Iran
8- Sina Trauma and Surgery Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
9- School of Nursing and Midwifery, Iran University of Medical Sciences

Background and Aims : Traumatic brain injury is now regarded as the silent epidemic. This disease
can cause some physical, cognitive, and psychological impairments that require proper and early
rehabilitation interventions. Therefore, the aim of this study was to explore the factors affecting early
rehabilitation care in patients with traumatic brain injury, based on the experiences of the
rehabilitation team
Materials and method: This qualitative study was conducted as a conventional content analysis from
September 2019 to August 2020. For this purpose and given the maximum diversity, 22 members of
the rehabilitation team, patients, and their caregivers in the trauma level 1 hospitals affiliated with
Tehran University of Medical Sciences were selected based on purposeful sampling method. The data
were also collected using semi-structured interviews until data saturation is obtained. Graneheim and
Lundman's content analysis method was performed to analyze the data.
Results: The data analysis results eventually led to the introduction of three main themes and eight
categories. The main themes were associated with early rehabilitation barriers, which included
cultural factors and rehabilitation infrastructures. Rehabilitation management was regarded as the
main theme regarding the early rehabilitation facilitator.
Conclusion: Early rehabilitation is considered a vital rehabilitation stage for the patients with
traumatic brain injury. Hence, accurate identification of the influential factors on early rehabilitation
can help the rehabilitation team promote early rehabilitation care among these patients; it can lead to
the revival of the patients' abilities and the improvement of their quality of life.
Key words: Traumatic Brain Injury, Early Rehabilitation, Qualitative Research, Content Analysis
Presenter author email: zarabadipours@gmail.com
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Explaining the experience of novice nurses from teamwork in the
emergency Department
Safura yaghmaei1, Nayyereh Raiesdana2,3 *, Monir Nobahar2,3,4
1- Student Research Committee, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
2- Nursing Care Research Center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
3- School of Nursing and Midwifery, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
4- Social Determinants of Health Research Center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

Background and aim: Teamwork is assumed crucial in nursing since it can help promote
professional growth and care quality. Nevertheless, nursing shortages in medical centers
have thus far compelled nurse managers to hire novice nurses (NNs) in emergency
departments (EDs). The present study aims to illuminate the challenges and experiences of
NNs regarding teamwork in EDs.
Materials and method: Using qualitative content analysis, this study was conducted on a
total number of 11 NNs involved in an ED. The data were collected through semi-structured
interviews. Sampling started via the purposive sampling method and continued until data
saturation. The data analysis was further performed using the procedure proposed by
Graneheim and Lundman (2004).
results: The data analysis led to the emergence of four main themes as: “teamwork skills
development”, “contradictory relationships between team members”, “unpleasant feelings
and experiences”, and “personal growth and maturation during teamwork”.
Conclusion: Fostering different personal aspects as prerequisites for teamwork, NNs will
be able to deal with unpleasant feelings and experiences as well as contradictory
relationships between team members in an effective manner. This challenging experience
will thus give rise to personal growth and maturation during teamwork among them in EDs.
Key words: Emergency Department, Nursing, Teamwork, Novice Nurses, Content Analysis

Presenter author email: nr_dana@yahoo.com
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Oral
Evaluation of the dimensions and morphology of the crown of the tooth
and Its Relation to Gingival Biotype of Anterior Maxillary Teeth
Zahra Aabedi¹ , Raheb Ghorbani² , Zahra Amiri³
1- Department of Operative Dentistry, Faculty of Dentistry, Semnan University of Medical Sciences,
Semnan, Iran
2- Social Determinants of Health Research Center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan,
Iran
3- Department of Operative Dentistry, Faculty of Dentistry, Semnan University of Medical Sciences,
Semnan, Iran
Background and aim: Determining the appropriate size of maxillary anterior teeth plays an important role in
the beauty of dentures and the reconstruction of the smile design. The aim of this study was to investigate the
dimensions and morphology of the tooth crown and its relationship with the gingival biotype of maxillary anterior
teeth in Semnan.
Materials and method: In this cross-sectional observational study, a researcher trained by Williams probe made
measurements on the anterior teeth of maxillary patients referred to Semnan Dental School in the age range of
20 to 35 years, such as: crown length measurement (CL) And mesiodistal width (MDW and cervical width (CW)
and these measurements were repeated three times and finally averaged and MDW / CL and CW / CL ratios were
calculated, then each of the types of central, lateral and canine teeth according to k-means clustering was divided
into three forms: square, triangular, and oval. The gums were classified into two categories, thin and thick.
Results: 80 patients were female and 70 were male. The mean age of patients was 27.5 years. The most common
dental forms are triangular (51.7%), oval (37.1%) and square (11.2%), respectively, and the most common
gingival biotype is thick (59.3%). The morphology of women's teeth is 46% triangular, 37.8% oval and 16.2%
square and the morphology of men's teeth is 58.1% triangular, 36.4% oval and 5.5% square. 60% of women and
58.6% of men have thick gingival biotype and the rest have thin gingival biotype. There was a significant
relationship between gingival biotype and tooth morphology, gender with central and canine morphology and
age with gingival biotype, while there was no significant relationship between gender and gingival biotype and
age with dental morphology.
Conclusion: In general, the findings showed that there is a significant relationship between the morphology of
maxillary anterior teeth with gingival biotype, so that the square crown shape is associated with thick and flat
gingival biotype and the triangular crown shape is associated with thin and concave gingival biotype.
Key words: tooth morphology, Gingival biotype, tooth dimensions
Presenter author email: zahraamiri@semums.ac.ir
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سخنرانی
بررسی اثرات روغن سیاهدانه بر بافت همبند در موکوزیت ناشی از شیمی درمانی
الهام سادات افراز  ،*1سید حجت طاهری ،2آیدین عبادی ،3حدیث تجلی4
 -1گروه بیماریهای دهان و فک و صورت ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 -2دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 -3گروه جراحی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شیراز  ،شیراز ،ایران.
 -4کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ،سمنان ،ایران

مقدمه و هدف :مطالعات نشان داده اند که روغن سیاهدانه میتواند موجب تسهیل ترمیم زخمهای دهانی شود .در این
پژوهش به بررسی اثر درمانی روغن سیاهدانه بر موکوزیت دهانی ناشی از شیمی درمانی پرداخته ایم.
مواد و روش ها :طی این مطالعه تجربی-آزمایشگاهی ،موکوزیت دهانی با تزریق داخل صفاقی -5فلوئورواوراسیل (در روز 1
و  3به ترتیب  100و  65میلی گرم به ازای هرکیلوگرم وزن بدن) و ایجاد خراشی به طول  1سانتی متر با سوزن گیج 18
روی مخاط گونه سمت چپ در روز سوم در 54سر موش صحرایی القا شد .موشهای گروه دوم و سوم در طول دوره مطالعه،
روزانه  400میکرولیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به ترتیب دارونما و روغن سیاهدانه بصورت داخل صفاقی دریافت کردند.
در روز چهارم و هشتم عالوه بر ارزیابی بالینی ،از مخاط گونه موشها نمونه برداری انجام شد و شدت التهاب بالینی مخاط و
تغییرات هیستوپاتولوژیک بافت همبند در آن ارزیابی شد و یافته ها با استفاده از آزمون کروسکال والیس آنالیز گردیدند.
یافته ها :شدت کلینیکی التهاب مخاط در گروه تحت درمان با روغن سیاهدانه نسبت به گروه شاهد ،کاهش معنی دار داشت،
اما از نظر تغییرات بافت همبند بین سه گروه تغییر معنی داری مشاهده نشد.
نتیجهگیری :تجویز روغن سیاهدانه بصورت داخل صفاقی می تواند موجب کاهش کلینیکی شدت التهاب حاد به دنبال
موکوزیت ناشی از شیمی درمانی شود .اما بر تغییرات هیستوپاتولوژیک بافت همبند تاثیری ندارد.

واژگان کلیدی :سیاهدانه ،شیمی درمانی ،استوماتیت
ایمیل ارائه دهندهeafraz75@gmail.com :
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A-10-5357-1

پوستر
بررسی تاثیر تکنیک برداشت پیوند لثه آزاد  Conventionalو  Accordionبر درک درد
گزارش شده توسط بیمار :مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دو بازویی موازی
نیوشا نمدمالیان اصفهانی ،*1سید محسن صالحی منفرد ،2افشین خورسند2
 -1بخش پریودانتیکس ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -2بخش پریودانتیکس ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
مقدمه و هدف :درمان پیوند لثه آزاد روشی موفق جهت افزایش عرض بافت کراتینیزه شناخته می شود .جهت غلبه بر محدودیت بافت
دهنده در پیوند لثه آزاد با تکنیک  Conventionalمی توان از تکنیک  Accordionاستفاده کرد .به نظر می رسد تکنیک های همراه
با برداشت بافت کمتر می تواند درد پس از جراحی را کاهش دهد .هدف از این مطالعه ارزیابی درک درد گزارش شده پس از برداشت
پیوند لثه آزاد با استفاده از روشهای  Conventionalو  Accordionاست.
مواد و روشها  :در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی 31 ،بیمار با کمبود بافت کراتینیزه دراطراف ایمپلنت مورد بررسی قرار گرفتند.
 16نفر در گروه  Accordionو  15نفر در گروه کنترل ،پیوند لثه آزاد Conventionalدریافت کردند .قبل از انجام جراحی پارامترهای
عرض بافت کراتینیزه ،عمق وستیبول ،عمق پروبینگ  bleeding on probingو  plaque indexاندازه گیری شد .جراحی درهر دو
گروه در تمامی مراحل به جز روش تهیه گرفت مشابه بود .در گروه  ،Accordionپیوند لثه آزاد با  60درصد طول مزیودیستالی ناحیه
گیرنده و با طول مزیودیستالی به اندازه ناحیه گیرنده در گروه  Conventionalبرداشت شد و در ناحیه گیرنده بخیه زده شد .از بیماران
خواسته شد تا درد روزانه خود را با استفاده از مقیاس درجه بندی عددی ثبت کنند.
یافته ها  :درد پس از رسیدن به اوج در روز دوم کاهش یافت و در روز  14در هر دو گروه به صفر رسید .شدت درد تفاوت معنی داری
بین گروه های درمانی نشان نداد .باالترین سطح درد در گروه های  Conventionalدر افراد زیر  50سال گزارش شد و کمترین آن در
گروه  Conventionalباالی  50سال بود .هیچ تفاوتی بین زنان و مردان از نظر گزارش درد بین گروههای درمانی وجود نداشت.
نتیجهگیری :برداشت پیوند با اندازه کوچکتر در گروه  Accordionتاثیری در کاهش درد ندارد.

واژگان کلیدی :بافت دهنده ،پیوند لثه آزاد ،درک درد ،درد

ایمیل ارائه دهندهniusha_namadmalian@yahoo.com :
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A-10-1577-1

پوستر
بررسی ارتباط بین سن تقویمی و نمای رادیوگرافیک تکامل دندان مولر سوم مندیبل در
جمعیت سمنان
آوا نیک بین  ، *1احسان برادران

فیروزآبادی2

 ،راهب

قربانی4،3

 -1بخش رادیولوژی دهان،فک و صورت ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان،سمنان،ایران
 -2دندانپزشک ،سمنان،ایران
 -3مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -4گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
مقدمه و هدف :یکی از موارد مهم در جرم شناسی تخمین سن مجرم است .تخمین سن دندانی با توجه به مراحل کلسیفیکاسیون
فرایندی است که از مدتها قبل تا مدتها بعد از رویش دندان و هر مرحله از آن توسط رادیوگرافی قابل ارزیابی است .متداولترین
رادیوگرافی مورد استفاده جهت بررسی کلسیفیکاسیون دندانی پانورامیک می¬باشد .در ایران نیز مانند اکثر جوامع جهت اهداف قانونی و
تصمیم گیری در ارتباط با مجرم بودن فرد ،از سن تقویمی استفاده میشود .هدف از این مطالعه بررسی رابطه سن تقویمی و نمای
رادیوگرافیک تکامل دندان مولر سوم مندیبل در جمعیت سمنان با استفاده از روش دمیرجیان بود.
مواد و روش ها  :در این مطالعه از روش نمونه گیری آسان استفاده شده است و طی آن از  1206رادیوگرافی پانورامیک ثبت شده در
رده ی سنی  14تا  25سال طی سالیان اخیر و مراجعین کنونی به دپارتمان رادیولوژی دانشکده دندان پزشکی سمنان و مراکز رادیولوژی
فک و صورت در سطح استان سمنان استفاده شد .مراحل کلسیفیکاسیون با استفاده از روش دمیرجیان طبقه بندی شدند و در محیط
نرم افزار بررسی و آنالیز شدند .
یافته ها  :از  1206گرافی جمع آوری شده %39/3 ،مربوط به جنس زن ( 474نفر) و  %60/7مربوط به جنس مرد ( 732نفر) بود .یافته
ها همبستگی مستقیم و معنی داری بین سن و مراحل کلسیفیکاسیون دندان مولر سوم مندیبل نشان داد.
نتیجهگیری :با توجه به مطالعه ی انجام شده روش دمیرجیان برای تخمین سن در جمعیت سمنان معتبر است .سن کلسیفیکاسیون در
دندان مولر سوم مندیبل در دو جنس مرد و زن تفاوت معنی داری نداشت که حاکی از عدم تاثیر جنسیت بر کلسیفیکاسیون مولر سوم
مندیبل در جمعیت سمنان میباشد.

واژگان کلیدی :رادیوگرافی ،پانورامیک ،مولر سوم ،تعیین سن دندانی
ایمیل ارائه دهندهNikbinava@yahoo.com :
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A-10-6659-2

پوستر
مطالعه تاثیر آنتی باکتریال اسانس بابونه بیشه زاری ( ).Anthemis triumfetti Lو مقایسه
آن با داروی کلرهگزیدین بر روی برخی از باکتری های شایع عفونت دهانی
حجت اقبـال* ،1ندا جهانی ،2یوسف جهانیجلودار ،3مهدی احمدیسابق 4و نیما

محمدنژادخیاوی5

 -1گروه فیتوشیمی ،مرکز تحقیقات علوم پایه ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.
 -2دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 -3بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی،
اردبیل ،ایران.
 -4گروه شیمی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر ،اهر ،ایران
 -5گروه علوم و صنایع عذایی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.

مقدمه و هدف :بابونه بیشهزاری ( ).Anthemis triumfetti Lیکی از گیاهان دارویی بومی ایران است که اثرات ضدباکتریایی آن در
تحقیقات مشخص شده است .هدف از این تحقیق ،مطالعه تاثیر آنتیباکتریال بابونه بیشهزاری ( ).Anthemis triumfetti Lو مقایسه
آن با داروی کلرهگزیدین بر روی برخی از باکتریهای شایع عفونت دهانی بود .مواد و روشها  :در این تحقیق گیاه بابونه بیشهزاری
( ).Anthemis triumfetti Lاز عطاری هاشمی واقع در پاستور جدید تبریز طبق شرایط استاندارد نگهداری تهیه گردید .اسانسگیری
توسط دستگاه کلونجر انجام و جهت تجزیه نمونههای اسانس و اندازهگیری دقیق ترکیبات از دستگاههای  GCو  GC/MSاستفاده شد.
سپس تاثیر اسانس بابونه بیشهزاری ( ).Anthemis triumfetti Lبر باکتریهای شایع عفونت دهانی به دو روش بررسی قطر هاله عدم
رشد ( )Disk deffusionو حداقل غلظت مهارکنندگی ( )MICانجام شد.
یافته ها :نتایج حاصل از آزمایشات ضد میکروبی اسانس گیاه دارویی بابونه بیشهزاری ( ).Anthemis triumfetti Lنشان داد که این
گیاه ،دارای اثرات مهارکنندگی قابل توجهی بر روی انواع باکتریهای گرم منفی و مثبت میباشد .همچنین در مقایسه قطر هاله عدم
رشد بابونه بیشهزاری ( ).Anthemis triumfetti Lبا کلرهگزین ،مشخص شد که اسانس این گیاه دارویی نتایج نسبتأ مشابهی را
نسبت به دهانشویه کلرهگزین از خود نشان میدهد.
نتیجهگیری :طبق یافتهها اسانس بابونه بیشهزاری ( ).Anthemis triumfetti Lآثار ضدمیکروبی مناسبی علیه باکتریهای شایع
عفونت دهانی دارد .در نتیجه اسانس این گیاه با غلظتهای مختلف ،پس از انجام مطالعات تکمیلتر می¬تواند جایگزین مناسبی برای
داروها و دهانشویههای شیمیایی در درمان باکتریهای شایع عفونت دهانی باشد.

واژگان کلیدی :بابونه بیشه زاری  ،اسانس ، GC/MS ،آنتی باکتریال ،کلرهگزیدین.
ایمیل ارائه دهندهhojat.eg@gmail.com :
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A-10-863-1

پوستر
بررسی مراقبت های بهداشتی دهان و دندان بیماران بخش مراقبت های ویژه  :مروری بر
شواهد تحقیقاتی
امیر محمد زارعی زارعی  ، *1نسیم بینقی2
 -1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی آجا ،تهران،ایران،
 -2کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی آجا ،تهران،ایران،
مقدمه و هدف :بهداشت دهان و دندان از وظایف مهم مراقبین بهداشتی است که در جلوگیری از عوارض خطرناکی مانند پنومونی
وابسته به ونتیالتور و آندوکاردیت باکتریایی نقش موثری دارد .اعتقاد اغلب مراقبین بهداشتی مبنی بر عدم ایجاد مزاحمت برای بیمار و
نبود دانش به روز در این زمینه باعث شده تا اهمیت این مراقبت بهداشتی کمرنگ شود .با توجه به طوالنی بودن مدت زمان بستری و
اهمیت مراقب از سالمت دهان و دندان مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر تکنیک ها و مواد مورد استفاده در مراقبت دهان و دندان
بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه انجام شده است.
مواد و روش ها  :با توجه به موضوع مطالعه؛ مقاالت مروری ،تحقیقاتی و متا آنالیزی که در زمینه بهداشت دهان و دندان بیماران بستری
در بخش مراقبت های ویژه منتشر شده اند با استفاده از پایگاه های اطالعاتی نظیر ،Google scholar،PubMed ،ISI ،SID
 Elsevierو کلید واژه های بهداشت دهان ،مراقبت های ویژه،Oral hygiene ،Intensive care،Oral care ،Oral health ،
 Nursing careمورد مطالعه قرار گرفت؛ که با توجه به معیار های ورودی تعداد  35مقاله فارسی و انگلیسی بین سال های 2003_2020
انتخاب شد و مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها  :اهمیت مراقبت از دهان و دندان در کاهش عوارض و بیماری های عفونی ناشی از بستری طوالنی مدت در بخش مراقبت های
ویژه به اثبات رسیده است .در این مطالعه تکنیک های مکانیکی مانند مسواک ،سواپ و ساکشن ترشحات و همچین تکنیک های
فارماکولوژیکی نظیر دهانشویه های کلرهگزیدین ،ماتریکا ،اورتودنتول ،آلوئه ورا و محلول های شیمیایی و ترکیبی نظیر بی کربنات سدیم،
پراکسید هیدروژن ،سدیم کلراید ،بتادین و آبلمیو گلیسیرین مورد بررسی قرار گرفت .در این میان مواردی مانند مسواک زدن و استفاده
از دهانشویه های کلرهگزیدین ،ماتریکا و اورتودنتول به دلیل داشتن مزایا بیشتر و عوارض کمتر مورد مطالعه بیشتری قرار گرفتند.
نتیجهگیری :استفاده از مسواک به عنوان تکنیک مکانیکی و دهانشویه کلرهگزیدین به عنوان تکنیک فارماکولوژیک به طور مجزا یا به
صورت ترکیبی با یکدیگر به مقدار مناسب برای کاهش پالک های دندانی و کاهش عوارض و بیماری های عفونی شایع در بخش مراقبت
های ویژه نسبت به سایر موارد کاربردی تر هستند.

واژگان کلیدی :بهداشت دهان ،مراقبت دهان ،مراقبت های ویژه
ایمیل ارائه دهندهAmir.zarei121@gmail.com :
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A-10-2606-1

پوستر
فراوانی ضایعات مخاط دهان و برخی عوامل مرتبط با آن در بیماران مراجعه کننده به
دانشکده دندانپزشکی سمنان
حدیثه روحانی،1سمیرا بهراد،2مریم جلیلی صدرآباد،3راهب قربانی،5،4فریبا یحیایی،1شبنم سوهانیان*2
 -1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -2گروه پاتولوژی دهان ،فک و صورت ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -3گروه بیماری های دهان ،فک و صورت ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -4مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -5گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران

مقدمه و هدف :تعیین شیوع بیماریهای گوناگون در جوامع مختلف،یکی از اولین اقدامات در راستای ارتقای سطح آموزش،پیشگیری
و درمان بیماریها میباشد .با توجه به اینکه گاهی اولین عالیم بیماری در دهان تظاهر می یابد،شناسایی و تشخیص به موقع آنها
توسط دندانپزشک از اهمیت ویژه ای برخورداراست .هدف این مطالعه تعیین فراوانی ضایعات مخاط دهان و برخی عوامل مرتبط با
آن،در بیماران باالی  12سال مراجعه کننده به بخش بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی سمنان در سال،1398-1396بود.
مواد و روش ها :در این مطالعه توصیفی تحلیلی 1001بیمار  12سال و باالتر که به بخش بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی
سمنان مراجعه کرده بودند ،از نظر جنس،سن،وجود ضایعه دهانی،مصرف سیگارو استفاده ازدنچربررسی شدند .سپس اطالعات در
چک لیست ثبت شده و توسط آزمون آماریchi-squareو نرم افزار آماریSPSS 26آنالیزشدند.
یافته ها :در این مطالعه  1001نفر شامل  420مرد و 581زن مورد بررسی قرار گرفتند 5/78 .درصد افراد ضایعات دهانی داشتند.
شایع ترین ضایعات مشاهده شده،زبان باردار(5/36درصد)،ژینژیویت( 34درصد)و پریودنتیت( 4/28درصد) بود.بین سن و وجود
ضایعات دهانی رابطه ی معنی داری یافت شد(.)gt;P&1/000فراوانی کل ضایعات به طور معنی داری در افرادسیگاری بیشتر بود(.
 98.8 )P=0.016درصد از بیماران از وجود ضایعه ی دهانی خود بی خبر بودند.
نتیجهگیری :فراوانی نسبتا باالی ضایعات دهانی و عدم آگاهی از وجود آنها در این مطالعه ،نشان از لزوم انجام معاینات دوره ای
مخاط دهان همانند معاینات دندانی توسط متخصصین بیماری های دهان و دندانپزشکان دارد.

واژگان کلیدی :مخاط دهان ،پیگمانتاسیون،دنچر ،ژینژیویت،پریودنتیت
ایمیل ارائه دهندهdr.sh.sohanian@gmail.com :
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A-10-2900-1

پوستر
بررسی اثر عرض مخاط کراتینیزه بر سالمت و زیبایی بافت نرم اطراف ایمپلنت
*5
ساینا شقایق ،1فرید قدیانی ،2فرزاد قربانی ،3راهب قربانی ،4اکرم لبیب زاده
 -1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -2کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -3گروه پروتز های دندانی ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -4گروه اپیدمیولوژی وآمار زیستی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -5گروه پریودانتیکس ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
مقدمه و هدف :برای پایداری ایمپلنت باید اتصاالت مکفی با پریودنشیوم برقرار شود .لذا سالمت بلند مدت پریودنشیوم یک فاکتور
کلیدی در موفقیت درمان بوده و یکی از معیار های تعیین پیش آگهی و طرح درمان ،کیفیت و کمیت اجزاء مختلف آن است ،از جمله
لثه کراتینیزه که جهت افزایش مقاومت نسبت به ترومای مکانیکی مثل مسواک زدن و ترومای بیولوژیک مثل تجمع پالک تمایز یافته
است .در اینکه چه ابعادی از لثه کراتینیزه پیرامون ایمپلنت ضروری است توافق وجود ندارد .همچنین وضعیت ظاهری لثه در ناحیه
زیبایی ،ارتباط مستقیمی با زیبایی لبخند و در نتیجه اعتماد به نفس و رضایت فردی دارد .بنابراین چنانچه زیبایی یا سالمت بافت ارتباط
معناداری با عرض لثه کراتینیزه داشته باشد ،باید مقادیر حداقل تعیین شود تا در مقادیر زیر آستانه ،تدابیر نگهدارنده همچون مراقبت
بهداشتی و فواصل پیگیری کوتاه تر ،یا پیوند بافت نرم و افزایش عرض لثه کراتینیزه ،بصورت پیشگیرانه جهت بهبود پیش آگهی و درمان
صورت پذیرد وگرنه از تحمیل جراحی به بیمار جلوگیری شود.
مواد و روش ها :ارتباط عرض لثه کراتینیزه پیرامون  20ایمپلنت واقع در ناحیه زیبایی با سالمت بافت نرم لثه و زیبایی آن در دو نوبت
با فاصله  6ماهه ،بر اساس شاخص های  I, BPD, BD, BOPPو  PESاندازه گیری و به روش آماری مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها :بین شاخص های سالمت و زیبایی با عرض لثه کراتینیزه همبستگی یافت نشد و تنها ،تاثیر آن بر کاهش میزان نقص استخوان
آلوئالر و طبیعی تر بودن رنگ مخاط پیرامون به لحاظ آماری معنادار بود.
نتیجهگیری :عرض لثه کراتینیزه اثری بر سالمت و زیبایی بافت پیرامون ایمپلنت ندارد و تعریف پهنای حداقلی برای تضمین این دو
فاکتور ضرورت ندارد.

واژگان کلیدی :مخاط کراتینیزه ،بافت نرم اطراف ایمپلنت ،PES ،BD ،BDP ،BOP ،PI ،موکوزیت پری-ایمپلنت

ایمیل ارائه دهندهA.labibzadeh@gmail.com :
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A-10-3887-2

پوستر
بررسی نقش کمبود عناصر و ویتامین ها در بیماران مبتال به زخم های آفتی عود کننده :یک
مطالعه ی مروری
سیف ا ...عالئی ، 1پگاه سادات یوسفی  ، *2سجاد عسکری

نیاسر3

 - 1مرکز تحقیقات مراقبت پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان ،سمنان ،ایران
 -2دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان ،سمنان ،ایران
 -3دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان ،زنجان ،ایران
مقدمه و هدف :زخم آفتی عود کننده یک اختالل مخاطی دهانی شایع است که با زخم های دهانی دردناک و عود کننده آفتی مشخص می
شود که هنوز علت خاصی برای آن مشخص نشده است .تاثیر عوامل مختلف ایمونولوژیک ،میکروبی ،تغذیه ای و آلرژی به مواد غذایی برای ایجاد
آفت مطرح است .هدف از انجام این مطالعه بررسی نقش کمبود عناصر و ویتامین ها در بیماران مبتال به زخم های آفتی عود کننده بود.
مواد و روش ها :در این مطالعه مروری به منظور یافتن مطالعات مرتبط با بیماران مبتال به زخم های آفتی عودکننده ،جستجو از طریق پایگاه
های اطالعاتی معتبر فارسی زبان شامل :بانک اطالعات نشریات کشور و پایگاههای مرکز مطالعات علمی جهاد دانشگاهی و بانک اطالعات مقاالت
علوم پزشکی ایران و پایگاه های انگلیسی زبان شاملGoogle Scholar, EMBASE, Web of Science, Pub Med, Science :
 Direct, Scopusانجام شد .با ترکیبی از کلید واژه های .Recurrent aphtous stomatitis, Chemical elements, Vitamins :که
معادل فارسی آنها به ترتیب آفت عودکننده ی دهانی ،عناصرشیمیایی ،ویتامین ها میباشد که بین سال های  2000تا  2019انجام شد .از
مجموع  90مقاله بدست آمده بعد از بررسی دقیق 17 ،مقاله که به طور مستقیم در مورد کمبود عناصر و ویتامین ها در بیماران مبتال به زخم
های آفتی عودکننده بود ،در این مطالعه وارد شدند.
یافته ها :بر اساس یافته های این مطالعه نتایج نشان داد که میانگین سطح سرمی ویتامین  ،Aویتامین  ،Eفریتین ،آهن سرمی و ویتامین
 B12در بیماران مبتال به آفت های عود کننده دهانی کمتر از افراد سالم بود .همچنین بررسی ها نشان دادند که وضعیت روحی و روانی و سطح
سالمت عمومی و بهداشت دهان بر وخامت ضایعات آفتی تاثیرگذار است.
نتیجهگیری :با توجه پایین تر بودن سطح سرمی ویتامین  ، Aویتامین  ، Eفریتین  ،آهن سرمی و ویتامین  B12در افراد دارای آفت دهانی
عود کننده نسبت به افراد سالم ،می بایست اصالح الگوهای تغذیه ای بویژه در بیماران بستری در فرایند مراقبتی درمانی ،مد نظر قرار گیرد.
ضمن اینکه انجام مطالعات بیشتر در این زمینه پیشنهاد می شود.

واژگان کلیدی :کمبود عناصر شیمیائی ،کمبود ویتامین ها ،زخم های آفتی عود کننده
ایمیل ارائه دهندهpegahyousefi1999@gmail.com :

75

A-10-10922-1

پوستر
مورد نادری از فیبرومای اسیفیه ی جوانان
سمیرا بهراد ،1محمد اسمعیلی نژاد ،2فرشته مجیدزاده*3
 -1گروه تخصصی پاتولوژی دهان ،فک و صورت دانشکده ی دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ،سمنان ،ایران
 -2گروه تخصصی جراحی دهان ،فک و صورت دانشکده ی دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ،سمنان ،ایران
-3کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران

فیبرومای اسیفیه ی جوانان جز تومور های خوش خیم اسیفیه می باشد .رشد تهاجمی و عود باالی این ضایعات پیگیری
طوالنی مدت این تومور را ضروری می سازد  .این ضایعات از نظر میکروسکوپی به دو دسته ی ترابکوالر و ساموماتوئید تقسیم
می شوند که شیوع هر دو آن ها در فک باال بیشتر گزارش شده است  .در این مقاله یک مورد از فیبرومای اسیفیه ی جوانان
را شرح می دهیم که در یک دختر  9ساله با تورم یکطرفه در سمت راست استخوان ماگزیال  ،رخ داده است  .پس از انجام
معاینات بالینی  ،تست های آزمایشگاهی و هیستوپاتولوژی و تصویربرداری های مورد نیاز تشخیص فیبروم اسیفیه ی جوانان
تایید شد  .برای درمان  ،جراحی اکسیژنال کامل صورت گرفت و بیمار به مدت  6ماه تحت نظر قرار گرفت که هیچ نشانه ای
از عود یا عوارض را در این مدت نشان نداده است.

واژگان کلیدی :فیبرومای اسیفیه ی جوانان  ،ماگزیال  ،ترابکوالر
ایمیل ارائه دهنده:

fmajidzadeh00@gmail.com
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Poster
A comparison of desensitization feature of milk and mouthwash
containing potassium nitrate in reducing dentin permeability in vitro
Mina Akrami1, Akram Labibzadeh2, Yasaman Samani3*, Raheb Ghorbani4
1- Student Research Committee, Semnan University of Medical Science, Semnan, Iran.
2- Department of Periodontal Dentistry, Dental Faculty, Semnan University of Medical Sciences,
Semnan, Iran.
3- Department of Restorative Dentistry, Dental Faculty, Semnan University of Medical Sciences,
Semnan, Iran.
4- Department of Epidemiology and Biostatics, School of Medicine, Semnan University of Medical
Sciences, Semnan, Iran.

The exposed dentin can cause dentin hypersensitivity treated by reducing hydraulic
conductance of the dentin. We aimed to compare the effect of milk and mouth wash
containing potassium nitrate on the hydraulic conductance of human dentin in extracted
teeth. The hydraulic conductance of 30 non-carious extracted human premolars with exposed
dentin were examined the by fluid filtration device. 15 teeth, were first tested milk and then
mouthwash and in the other 15 teeth, first mouthwash and then milk and then measure
hydraulic conductance of each tooth after tests. The other 6 teeth were divided into three
groups of distilled water (G1), milk (G2) and mouthwash containing potassium nitrate (G3)
to evaluate the morphology of the exposed dentin and after applying the materials, they were
examined by SEM. The results showed that milk and mouthwash containing potassium
nitrate significantly were reduced the hydraulic conductance and there was no significant
difference between the effects of them in reducing hydraulic conductance of dentin. Cow's
milk can be used as a suitable alternative in treatment of DH because it used in home and
also cheap and available.
Key words: hydraulic conductance, dentin hypersensitivity, milk, potassium nitrate
Presenter author email: yasamansamani@yahoo.com
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Poster
Knowledge, Attitudes, and Practices of Midwives on Oral Healthcare
during Pregnancy
Atiye Dadanjani*1, Niayesh Tahmasebi nezhad1
1- Student Research Committee, Ahvaz Jundishapour University of Medical Science, Ahvaz, Iran.

Background and aim: During pregnancy, dietary and hormonal changes, as well as increased
nausea and vomiting, can affect the dental and the gingival tissues, inducing microbiological
changes in the oral flora and immunosuppression. Studies suggests that poor oral health during
pregnancy can lead to perinatal complications, such as low birth weight and preterm delivery as
well as poor oral health in children. Adherence of mothers to oral health behaviors during
pregnancy can significantly affect their own oral and dental health and consequently their babies.
Materials and method: This review study is conducted in 2022 and includes nearly articles
indexed in English on databases like, Pubmed, Google scholar, Science direct, from 2015 to
2021. Searching some English words such as, Oral health, Attitude, Practice, Knowledge,
Midwives, Pregnancy, among English articles, facilitated this study.
Results: Prevention and early detection of oral disease in pregnancy can assist in managing a
significant bacterial and inflammatory condition during pregnancy like periodontitis and reduce
the risk of infants developing early childhood caries. One opportunity to improve the oral health
care of pregnant women is during the care offered by obstetricians, nurses and especially
midwives because midwives are often the first health professional pregnant women encounter
and they support families in the child’s first year. Therefore, midwives are the preferred healthcare professionals for passing on key health messages to pregnant women, for sensitizing them
about oral health and for referring them to a dentist.
Conclusion: Midwives can be educated on how to assess pregnant women’s oral health status
and make referrals to dentists if necessary. Against this background, pregnant women are
recommended to visit the dentist during pregnancy, and to maintain good oral hygiene with daily
tooth brushing and the use of fluoride toothpaste.
Key words: oral health, pregnancy, midwives, knowledge.
Presenter author email: dadanjaniatiye@gmail.com
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A-10-3194-1

سخنرانی
بررسی عوامل عفونت های بیمارستانی در بیمارستان های ایران
فاطه حبیبیان  ، *1زینب خلیل نژادی ، 1روح اهلل رستمی1
 -1دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران

مقدمه و هدف :عفونت های بیمارستانی در سراسر جهان به عنوان یک مشکل مهم ،بار قابل توجهی را بر سیستم مراقبت های بهداشتی
برجای گذاشته و باعث مشکالت جدی از جمله افزایش مرگ بیمارستانی ،کاهش رضایت بیماران ،کاهش بهره وری بیمارستان ها و
افزایش هزینه نظام سالمت می شوند.
مواد و روش ها :در مطالعه مروری سیستماتیک حاضر ،تمامی مقالههای منتشر شده مرتبط با عوامل عفونتهای بیمارستانی در
بیمارستانهای ایران از سال  1390تا پایان دی ماه  1400در پایگاه های داده فارسی”SIDو “ Magiranبا واژگان "قارچ ،بیمارستان،
عفونت بیمارستانی ،باکتری" و پایگاه های داده التین " "Google Scholar ,Science Directبا ترکیب واژگانair pollution ,
“ ,hospital-acquired infection” staphylococcus, hospital, airجستجو شدند .بدین ترتیب  68مقاله یافت شد که در
نهایت  30مقاله وارد مطالعه گردیدند.
یافته ها :بطور میانگین بیشترین و کمترین بار آلودگی باکتریایی به ترتیب مربوط به بخش های جراحی و اتاق عمل می باشد و بیشترین
میزان آلودگی قارچی مربوط به بخشهای جراحی و کمترین آن در بخش های ICUو اتاق عمل بوده است .شایعترین باکتریها
استافیلوکوک( )%66/7و باسیلوس( )%20/83و شایعترین قارچها آسپرژیلوس( )%28/20و پنی سیلیوم( )%28/12بودند .نتایج نشان می-
دهد که سطوح تخت بیمار ،کف و دیوار اتاق عمل و ماسک بیهوشی بیشترین بار آلودگی میکروبی را داشته و همچنین دستگاه ساکشن
بعنوان مهمترین عامل خطر بروز عفونت بیمارستانی ذکر شده است .میزان آلودگی میکروبی در هوای بیمارستانها در شیفت عصر(زمان
مالقات) و فصل تابستان به ترتیب بیشتر از شیفت صبح و فصل زمستان بودهاست .تراکم زیاد افراد در بخشها اعم از بیماران ،کارکنان
و همراهان بیمار عامل اصلی و موثر افزایش عوامل بیولوژیک در بیمارستانها است .بین تراکم جمعیت و غلطت بیوائروسلها رابطه خطی
و معنی داری وجود داشته است .همچنین در اتاق عمل میزان آلودگی درحین عمل بطور معنی داری از قبل و بعد از آن بیشتر بودهاست.
نتیجهگیری :بیشترین شیوع عوامل باکتریایی عفونت های بیمارستانی مربوط به استافیلوکوک و پس از آن باسیلوس است و عامل
قارچی آن آسپرژیلوس و پس از آن پنیسیلیوم میباشد لذا کنترل آنها نیازمند یک برنامه جامع و بهم پیوسته است.

واژگان کلیدی :قارچ ،بیمارستان ،عفونت بیمارستانی ،باکتری

ایمیل ارائه دهندهparisa.h1378@gmail.com :
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A-10-3950-3

سخنرانی
بررسی عفونتهای بیمارستانی ناشی از الرنگوسکوپ-مطالعه مروری سیستماتیک
نیایش طهماسبی نژاد ،*1علی دلیرروی فرد ،2نگین معاضد ، 1حمید یزدانی نژاد ،1رضا خدری1
 -1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران
 -2بخش طب اورژانس ،دانشکده پزشکی ،واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
اهواز
مقدمه و هدف :عفونتهای بیمارستانی بدون تردید یکی از مهمترین معضالت مراکز بهداشتی درمانی محسوب میشوند .الرنگوسکوپ
به علت تماس با غشای مخاطی دهان ،یکی علل انتقال عفونت میباشد.این مطالعه با هدف بررسی عفونتهای ناشی از الرنگوسکوپ انجام
گردید.
مواد و روش ها :این پژوهش از نوع مطالعه مروری سیستماتیک میباشد که در سال  1399انجام گردید .با استفاده از کلیدواژههای
آلودگی باکتریال ،تیغه الرنگوسکوپ ،عفونت بیمارستانی و پایگاههای معتبر شامل Pubmed, Scopus, Embase ,Medline
,Web of Scienceبدون محدودیت زمانی مورد جستجو قرارگرفتند .همچنین برای اطمینان از تکمیل نتایج جستجو منابع مقاالت
مورد بررسی قرار گرفتند .پس از حذف عناوین تکراری از نرمافزار Endnoteو بررسی عناوین و چکیدهها ،مقاالت مرتبط توسط
پژوهشگران با استفاده از ابزارهای JBIمورد بررسی قرار گرفتند .پس از بررسی کیفیت مقاالت یافتهها در چک لیست مورد نظر وارد
گردید.
یافته ها :تعداد 17مقاله به زبان فارسی و انگلیسی بررسی گردید که تعداد 8مقاله با هدف مطالعه مرتبط بود .تمامی مقاالت بیشترین
آلودگی را مربوط به باسیل گرم مثبت و استاف کواگوالز منفی بیان کردهاند و در  2مطالعه کمترین آلودگی مربوط به انتروکوک بیان
شده .یکی از مقاالت شستشوی تیغههای الرنگوسکوپ را کافی ندانسته و بیان کرده الودگی باکتریال به طور کامل از بین نرفته اما سایر
مطالعات بررسی شده اصول و روش استاندارد کلی در شستشو و ضدعفونی تیغههای الرنگوسکوپ را قابل قبول دانستهاند اما رعایت
جزئیات و رعایت دقیق مراحل شستشو و ضدعفونی توسط افراد و در بخشهای مختلف متفاوت است و قابل تائید نیست که نیازمند
آموزش و سختگیری بیشتر از طرف واحد کنترل عفونت میباشد.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج مطالعات میتوان نتیجه گرفت با استفاده از پروتکلهای استاندارد میتوان شانس انتقال عفونتهای
بیمارستانی را کاهش داد .مطالعات شکافهای مهمی را پر نمودهاند اما تحقیقات دیگری الزم است تا براساس استانداردهایی فرآیندهای
موثر تمیز نمودن و ضدعفونی الرنگوسکوپ انجام گیرد و خطر عفونت را کاهش دهد.

واژگان کلیدی :آلودگی باکتریال ،تیغه الرنگوسکوپ ،عفونت بیمارستانی
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A-10-338-1

سخنرانی
عوارض جانبی عمده پس از واکسیناسیون کووید19-
Ramtin Naderian *1, Dr Sajjad Rahimi Pordanjani2, Dr mohammad mehdi
Taherian2
1-Student Research Committee, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
2-School of Medicine, Department of Epidemiology and Biostatistics, Semnan University of
Medical Sciences, Semnan, Iran
مقدمه و هدف :تردید در تزریق واکسن ،حتی نسبت به عوارض جانبی جزئی ( ،)SEsممکن است در زمانی که بیشتر به واکسیناسیون انبوه نیاز است،
تردید واکسن را افزایش دهد .یک بررسی مقطعی اخیر نشان داد که خطر تردید برای واکسینه شدن علیه کووید 19-برای واکسنهای چینی با 50
درصد اثربخشی و  1در  SE 10000شدید ،باالترین میزان است .به گفته گروه کارشناسان مشاوره راهبردی سازمان بهداشت جهانی در زمینه ایمن
سازی ( ،)SAGEبی اعتمادی به داده های ایمنی ارائه شده توسط شرکت های دارویی ،ممکن است نقش مهمی در کاهش سطح پذیرش واکسیناسیون
داشته باشد .در نتیجه ،تحقیقات مستقل در مورد ایمنی واکسنها و  SEsیک دارایی مهم در افزایش اعتماد عمومی به واکسنهای  COVID-19و
کارآیی آنها است.
مواد و روش ها  :در پژوهش حاضر از نوع مروری ( )review narrativeبرای دسترسی به عوارض جانبی پوستی پس از واکسن کووید ،19-از مقاالت
نمایه شده در پایگاه های داده  embase ،web of Science ،Google scholar ،Scopus ،PubMed ،Science Directو  medlineاستفاده
شد .کلمات کلیدی از جمله ;COVID-19; SARS-CoV-2; adverse event; vaccines; delayed inflammatory reaction
vaccine reaction; COVID-19 vaccine; cutaneous adverse reaction; COVID-19 skin; COVID-19 vaccination
 reaction; COVID-19 vaccine rash; coronavirus vaccine; vaccine allergyطی سال های  2018تا  2021جستجو شد .بر اساس
معیارهای تعریف شده ،در نهایت  58مقاله با متن کامل در این مطالعه بررسی شد.
یافته ها  :نتایج مطالعه حاضر نشان داد که درد ،حساسیت به لمس ،گرما ،خارش ،قرمزی ،تورم ،بثورات پوستی و هرپس زوستر شایع ترین است.
واکنش های کمتر شایع دیگر شامل خستگی ،سردرد ،تب و میالژی ،لرز ،تب ،درد مفاصل ،ضعف ،درد عضالنی ،تهوع ،آنافیالکسی ،تاکی کاردی ،تاکی
پنه بود .واکنشها پس از اولین دوز شایعتر بود .عالئم بیشتر در نزدیکی محل تزریق بود ،اما در گردن ،قفسه سینه ،کمر و صورت نیز مشاهده شد.
عوارض پوستی ممکن است بالفاصله یا حتی پس از یک ماه رخ دهد
نتیجهگیری :بررسی تحقیقات قبلی نشان میدهد که واکنشهای پوستی به واکسیناسیون کووید 19-معموالً جزئی و محدود هستند و نباید
واکسیناسیون را متوقف کند .عالئم پوستی نوع آلرژیک ،و همچنین شوک و آنژیوادم بوده که گذرا هستند و به ندرت با آنافیالکسی همراهی دارند .ایجاد
موارد غیرمعمول مانند هرپس زوستر ،واکنشهای خاص پوستی به ندرت جدی بود اما نظارت بالینی را در میان گروههای خاص توجیه میکرد .اگرچه
مطالعات بیشتری برای شفاف سازی مکانیسمهای واکنش خاص و شناسایی رویکردهای مدیریتی بهینه مورد نیاز است.

واژگان کلیدیcoronavirus ،COVID-19 vaccination reaction ،cutaneous adverse reaction ،COVID-19 vaccine :
vaccine allergy ،vaccine
ایمیل ارائه دهندهramtinndn@gmail.com :
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A-10-2522-1

سخنرانی
تهیه نرم افزار  Gravity sewer networkجهت طراحی شبکه فاضالب ثقلی بر پایه آیین
نامه کشوری به زبان C# wpf
غالمرضا قائینی  ، *1آقای رضا مرتضوی ، 2آقای روح اهلل رستمی دهجاللی1
 -1گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت دامغان ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -2گروه مهندسی علوم کامپیوتر ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه دامغان

مقدمه و هدف :معیارهای متعددی در طراحی شبکه جمع آوری فاضالب دخالت دارند که از مهمترین این پارامترها می
توان به قطر ،شیب فاضالبروها و سرعت خود شستشوئی اشاره نمود که برای شرایط مختلف و قطر لوله های متفاوت
دستورالعملهای متفاوتی در آیین نامه مربوطه ارائه شده است و طراحان ملزم به رعایت آنها می باشند .لذا ،هدف این مطالعه
ایجاد نرم افزاری جهت طراحی شبکه فاضالبرو با در نظر گرفتن کلیه معیارهای دستوالعمل کشوری مربوطه به منظور افزایش
سرعت ،دقت و صحت طراحی فاضالبروها مطابق دستوالعمل بوده است.
مواد و روش ها :این نرم افزار با استفاده از زبان برنامه نویسی  C# wpfنوشته شده است و چیدمان عناصر گرافیکی چنان
تنظیم می شود که برنامه در رزولوشن های مختلف به خوبی قابل نمایش می باشد .در حالت پر از فرمول مانینگ برای
محاسبات استفاده شده است و در حالت غیر پر برای محاسبه سرعت ،عمق پر شدگی و شیب الزم جهت سرعت خود
شستشوئی از روش سعی و خطا استفاده گردیده است.
یافته ها :نتایج نشان دهنده صحت و دقت باالی نرم افزار در انجام محاسبات و عدم ایجاد خطا در شرایط مختلف بود .پس
از ورود قطر و شیب فاضالب رو  ،نرم افزار سرعت و عمق فاضالب را به ازای دبی ابتدا و انتهای دوره طرح ،کد های ارتفاعی
الزم برای اجرای فاضالبرو ،را بر طبق معیارهای آیین نامه ،محاسبه و ارائه می دهد .نتایج ذخیره و امکان ویرایش آن وجود
دارد.
نتیجهگیری :کلیه نتایج حاصل از نرم افزار مطابق آیین نامه کشوری و با دقت و صحت باال جهت طراحی شبکه فاضالبرو به
دست آمد و کارآمدی آن را در تسهیل محاسبات طراحی شبکه فاضالبرو حاصل نمود.

واژگان کلیدی :نرم افزار ،شبکه جمع آوری ،فاضالب ،سی شارپ wpf
ایمیل ارائه دهندهghainy@gmail.com :

86

A-10-4853-2

سخنرانی
بررسی میزان تغییرات زباله های عفونی پس از شیوع کرونا در کشور در بیمارستان شهدای
تجریش واقع در منطقه ی  1استان تهران طی سال های 99-97
حمیدرضا ناصحی نیا  ، *1مریم السادات قاضوی1
 -1گروه بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
مقدمه و هدف :پسماند های پزشکی یکی از مشکالت اساسی در مدیریت مواد زائد جامد شهری در کشور های در حال
توسعه است .مدریت پسماند های بیمارستانی به دلیل دارا بودن پتانسیل عفونت زایی و وجود پسماند های خطرناک در آن
اهمیت فراوانی دارد .در کشور های در حال توسعه ،بیماری های عفونی با سوء مدریت پسماند های پزشکی در ارتباط است.
هدف از این مطالعه بررسی و تعیین میزان تغییرات زباله های عفونی پس از شیوع کرونا در کشور در بیمارستان شهدای
تجریش واقع در منطقه  1استان تهران طی سال های  97تا  99است.
مواد و روش ها  :پژوهش حاضر از نوع مقطعی بوده که جامعه آماری آن کلیه زباله های عفونی تولید شده در بیمارستان
شهدای تجریش در طی سال های  1399-1397بوده ،که داده های الزم از طریق مصاحبه ساختار یافته با استفاده از یک
پرسشنامه به دست آمد .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های ریاضی صورت گرفت.
یافته ها  :کل پسماند ها عفونی تولیدی از اسفند  97تا اسفند  99برابر  730517.5کیلوگرم بود که از این مقدار309045.8 ،
کیلوگرم آن از اسفند  97تا اسفند  98و  421471.7کیلوگرم آن از اسفند  98تا اسفند  99تولید شده بود.
نتیجهگیری :نتایج این مطالعه نشان می دهد که شیوع کرونا منجر به افزایش  36درصدی زباله های عفونی تولیدی در این
بیمارستان طی  1سال شده است و تاثیر بسزائی در افزایش میزان پسماند داشته است.

واژگان کلیدی :کرونا ،مدیریت پسماند ،پسماند بیمارستانی ،تهران.
ایمیل ارائه دهندهhrnassehi@semums.ac.ir :
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سخنرانی
بررسی تغییر اقلیم جهانی بر ریسک فاکتورهای سالمت شغلی در  3نمونه اقلیمی در ایران
فرین فاطمی  ، *1محمد رحیمی ، 2زهرا رضایی محمدی3
 -1سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -2دانشکده کویرشناسی دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
 -3شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو ،تهران ،ایران

مقدمه و هدف :تغییر اقلیم جه انی ریسک فاکتورها ،حوادث و بیماری های شغلی مرتبط را در محیطهای کاری افزایش داده است .به منظور
شناخت بهتر تأثیرات تغییر اقلیم جهانی در محیطهای کاری در ایران نیاز به کمی سازی و پیش بینی ریسک فاکتورهای شغلی مرتبط با تغییر
اقلیم است .هدف از این مطالعه بررسی تأثیرات تغییر اقلیم جهانی بر ریسک فاکتورهای شغلی در  3نمونه اقلیمی در ایران می باشد.
مواد و روش ها :این مطالعه در سال  2021در  3نمونه اقلیمی کشور شامل خوزستان ،خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان انجام شد .ابتدا
شاخص های شغلی متأثر شده از تغییر اقلیم از مطالعه مروری استخراج شدند .سپس اطالعات  6شاخص شغلی در دسترس و  6پارامتر اقلیمی
مورد نظر به ترتیب از دانشگاههای علوم پزشکی واقع در استان های مورد مطالعه و اداره هواشناسی در طول  14سال گذشته جمع آوری شدند.
در مرحله بعد داده های  14سال گذشته تجزیه و تحلیل و ن مودارهای تغییرات روند زمانی مربوطه رسم شدند .ارتباطات معنادار بین شاخص
های شغلی و پارامترهای اقلیمی و معادالت مورد نظر از طریق مدلسازی رگرسیون گام به گام تعیین شدند .سپس فرمول نویسی معادالت و
پیش بینی شاخص های شغلی براساس  3سناریو خوش بینانه ( ،)SSP1-2.6بینابینی ( )SSP3-7.0و بدبینانه ( )SSP5-8.5در بازه زمانی
 2021-2100انجام و نمودارهای تغییرات روند زمانی رسم شدند .نرم افزارهای مورد استفاده در این مطالعه  SPSSورژن  19و اکسل بودند.
یافته ها :نتایج تحلیل گذشته نگر روند افزایشی شاخصهای مرگ ناشی از کار ،حوادث و مصدومیت های شغلی را در استان سیستان و بلوچستان
نشان داد .همچنین شاخص های درصد کارگران در معرض مواجهه با گرما UV ،و گرد و غبار دارای روند مشابه در استان خوزستان بود .مقایسه
نتایج وضعیت فعلی با داده های مدلسازی آینده برطبق سناریو بدبینانه نشان داد که تعداد حوادث شغلی در استان های خراسان رضوی و
خوزستان از افزایش  1.9برابری و در سیستان و بلوچستان از افزایش  1.8برابری برخوردار است .همچنین روند افزایشی  2.6و  2.9برابری به
ترتیب در درصد کارگران در معرض مواجهه با استرس گرمایی و اشعه  UVدر استان خراسان رضوی مشاهده شد.
نتیجهگیری :تغییر اقلیم جهانی منجر به افزایش فرکانس و شدت ریسک فاکتورهای شغلی مرتبط در محیطهای کاری ایران در آینده شده که
در نهایت می تواند منجر به بروز حوادث شغلی و بیماری های مرتبط شود .لذا تعیین و اجرای استراتژی های سازگاری با تغییر اقلیم جهانی
توسط سیاستگزاران به منظور کاهش آسیب پذیری جمعیت کارگران در محیطهای کاری ایران پیشنهاد می گردد.

واژگان کلیدی :تغییر اقلیم ،سالمت شغلی ،کارگران ،ریسک فاکتور
ایمیل ارائه دهندهf_fatemi@semums.ac.ir :
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پوستر
بررسی قدرت پیشگویی کنندگی تعهد حرفه ای بر میزان پایبندی به رفتار های مراقبتی
پرستاران شاغل در مراکز آموزشی-درمانی ارومیه 1398-1397
فرزین مالزاده ،1حسین حبیب زاده ،2مدینه جاسمی ،3پریوش کریمی* 4
 -1دانشجوی دکتری پرستاری ،استادیار ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ،ارومیه ،ایران.
 -2دکتری پرستاری ،دانشیار ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ،ارومیه ،ایران.
 -3دکتری پرستاری ،استادیار  ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ،ارومیه ،ایران.
 -4کارشناس ارشد پرستاری داخلی و جراحی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ،ارومیه ،ایران
مقدمه و هدف :مراقبت پرستاری مطلوب به عنوان شاخص مهم کیفیت و اثربخشی سیستم مراقبت سالمت محسوب می شود و می
تواند با تعهد حرفه ای پرستاران در ارتباط باشد .این مطالعه با هدف بررسی قدرت پیشگویی کنندگی تعهد حرفه ای بر میزان پایبندی
به رفتارهای مراقبتی پرستاران شاغل در مراکز اموزشی-درمانی ارومیه 98-1397انجام گرفت.
مواد و روش ها  :این مطالعه توصیفی -تحلیلی با مشارکت  100نفر از پرستاران شاغل در مراکز اموزشی-درمانی شهر ارومیه و 300
نفر از بیماران تحت مراقبت توسط این پرستاران در سال  1397-98که با روش نمونهگیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند ،انجام گرفت.
برای گردآوری دادهها از پرسشنامه اطالعات دموگرافیک ،پرسشنامه تعهد حرفه ای پرستار ( )NPCSو پرسشنامه رفتار مراقبتی
پرستار()CBIاستفاده شد .دادهها توسط نرمافزار اماری SPSS 16و با استفاده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی ،همبستگی و
رگرسیون گام به گام تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها  :نتایج مطالعه حاضر نشان داد که رابطه مستقیمی بین تعهد حرفه ای و میزان پایبندی به رفتارهای مراقبتی ( r=0/31و0/02
=  )pوجود دارد .همچنین ابعاد تعهد حرفه ای پرستاران 26درصد از واریانس میزان پایبندی به رفتارهای مراقبتی پرستاران را تبیین
می کنند و از چهار بعد تعهد حرفه ای پرستاران تنها بعد از خودگذشتگی برای حرفه پرستاری است که بیشترین اثر معنی داری را دارا
می باشد ( r=0/30و.)p = 0/029
نتیجهگیری :با توجه به نقش تعهد حرفه ای بر میزان پایبندی به رفتارهای مراقبتی پرستاران ،ضروری است که عوامل موثر بر تعهد
حرفه ای پرستاران شناسایی شده و برنامه ریزی جامع جهت ارتقای سطح تعهد حرفه ای پرستاران شاغل در بیمارستان ها انجام گیرد.

واژگان کلیدی :تعهد حرفه ای ،رفتارهای مراقبتی ،پرستاری
ایمیل ارائه دهندهParivash.karimi.a99@gmail.com :
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پوستر
بررسی قدرت پیشگوییکنندگی هوش اخالقی بر تعهد حرفهای پرستاران شاغل در مراکز
آموزشی-درمانی ارومیه 1398-1397
فرزین مالزاده ،1حسین حبیب زاده ،1مدینه جاسمی ،1پریوش کریمی* 1
 -1دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ،ارومیه ،ایران.

مقدمه و هدف :نقش هوش اخالقی بر تعهد حرفهای موضوعی است که توجه به آن میتواند ارتقای کیفیت خدمات و به
موازات آن ارتقا سطح سالمت را به دنبال داشته باشد .این مطالعه با هدف بررسی قدرت پیشگوییکنندگی هوش اخالقی بر
تعهد حرفهای پرستاران شاغل در مراکز آموزشی-درمانی ارومیه  1398-1397صورت گرفت.
مواد و روش ها  :پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی-تحلیلی است 100.پرستار و  300بیمار تحت مراقبت ایشان به روش
نمونهگیری تصادفی -طبقهای به عنوان تعداد اعضای نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند .برای گردآوری دادهها از پرسشنامه
هوش اخالقی لنیک و کیل ،پرسشنامه تعهد حرفهای پرستار استفاده شد .دادهها با روشهای آماری توصیفی و استنباطی و
رگرسیون گام به گام تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها  :نتایج این پژوهش نشان داد که بین هوش اخالقی و تعهد حرفهای ( .)P≤0/001از بین متغیرهای دموگرافیک،
بین متغیرهای سن و سابقه کار با هوش اخالقی و دو متغیر جنس و تعهد حرفهای ارتباط آماری معنیداری مشاهده شد
( )gt ، p&0.05عالوه بر این رگرسیون گام به گام نشان داد که ابعاد هوش اخالقی پرستاران  41درصد از واریانس تعهد
حرفهای پرستاران را تبیین میکنند و از چهار بعد هوش اخالقی پرستاران بعد دلسوزی بیشترین اثر معنیداری را دارا
میباشد (.)P=0.03 B= 0.32
نتیجهگیری :نتایج این پژوهش نشان داد که هوش اخالقی با تعهد حرفهای در ارتباط بوده و قادر است آنها را پیشگویی
کند .بنابراین توصیه میشود مدیران و مسئولین پرستاری تقویت هوش اخالقی پرستاران را در لیست اولویتهای کاری خود
قرار دهند.

واژگان کلیدی :هوش اخالقی ،تعهد حرفهای ،رفتارهای مراقبتی ،پرستاری
ایمیل ارائه دهندهParivash.karimi.a99@gmail.com :
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پوستر
مقایسه تطبیقی برنامه درسی دوره دکتری پرستاری در ایران و نروژ
منیر نوبهار  ، *3،2،1سارا امانیان ، 4حسن بابامحمدی3،1
 -1مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -2مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -3گروه پرستاری،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -4کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران

مقدمه و هدف :تضمین کیفیت برنامههای دکترای پرستاری در پیشبرد و بهبود اهداف آموزشی حرفه پرستاری تأثیری بهسزا
خواهد داشت .از اینرو ،مطالعات تطبیقی به منظور واضح سازی نقاط قوت و ضعف برنامههای آموزشی در کشورهای مختلف دنیا
انجام میگردد .هدف از این پژوهش مقایسه تطبیقی برنامه درسی دوره دکتری پرستاری در کشورهای ایران و نروژ میباشد.
مواد و روش ها :مطالعه توصیفی-تطبیقی حاضر به مقایسه برنامه درسی دوره دکتری پرستاری در دو کشور ایران و نروژ پرداخت.
از طریق جستجوی اینترنتی در پایگاههای داده انگلیسی و فارسی شامل  SID ،PubMed ،Scopus ،Web of Scienceو
 Magiranو با کلید واژههای مرتبط ،دادههای مورد نیاز جمعآوری گردید و سپس با استفاده از الگوی چهار مرحلهای Bereday
شامل توصیف ،تفسیر ،هم جواری و مقایسه ،نقاط اشتراک و افتراق دو برنامه درسی ارزیابی و تجزیه تحلیل شد.
یافته ها :صرف نظر از شباهت کامل نقشهای دانشآموختگان در برنامه درسی دو کشور و همچنین تشابه نسبی در محتوای
برنامه درسی آنان ،سایر موارد از جمله طول دوره ،گرایشها ،اهداف ،و نحوه پذیرش دانشجو در دوره دکتری پرستاری دو کشور
ایران و نروژ متفاوت بود.
نتیجهگیری :نتایج بهدست آمده از مطالعه حاضر بیانگر نقاط قوتی همچون داشتن چشماندازی مشخص با اهداف ذکر شده دقیق
در جهت حصول آن و نقاط ضعفی نظیر عدم توجه کافی به حیطه بالینی رشته پرستاری در برنامه درسی دکتری پرستاری ایران
در مقایسه با کشور نروژ میباشد .بنابراین الزم است با بازنگری در برنامه درسی جاری ،خالءهای موجود پوشش داده شود تا شاهد
حضور فارغالتحصیالنی توانمند در هر دو عرصه پژوهش و بالین نظام آموزش پرستاری کشور باشیم.

واژگان کلیدی :برنامه درسی ،دکتری پرستاری ،ایران ،نروژ
ایمیل ارائه دهندهNobahar43@Semums.ac.ir :
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پوستر
کرونا و سهولت تردد اتباع بیگانه در مرزهای جنوب شرق کشور (یک مطالعه کیفی)
دکتر محمد خمرنیا ، 1مصطفی پیوند ، * 2دکتر فاطمه ستوده زاده3
 -1مرکز تحقیقات ارتقاء سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،زاهدان ،ایران
 -2کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،زاهدان ایران
 -3گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،مرکز تحقیقات ارتقاء سالمت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

مقدمه و هدف :ویروس کرونا از ابتدای سال  2020وارد کشور ایران شد .به دنبال ورود این بیماری محدودیتهایی جهت
ورود اتباع خارجی به کشورها اعمال گردید .استان سیستان و بلوچستان به دلیل دارا بودن مرز زمینی طوالنی و موقیت
خاص جغرافیایی امکان تردد غیر مجاز اتباع بیگانه در آن وجود دارد که این امر باعث انتقال بیماری کرونا و سایر بیماری
های واگیر دار می شود .این مطالعه با هدف تبیین تحارب مراقبین سالمت از تردد غیر مجاز اتباع بیگانه در مرزهای جنوب
شرق کشور انجام شد.
مواد و روش ها  :این مطالعه کیفی در سال  1399در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان انجام شد .جامعه مورد مطالعه تعداد 25
نفر از مراقبین سالمت این دانشگاه بودند .مصاحبه به صورت عمیق و نیمهساختار یافته فردی با رعایت موازین اخالقی و
پروتکل های بهداشتی جمعآوری شد .متن مصاحبهها کلمه به کلمه نوشته شد تا بازخورد الزم برای مصاحبههای بعدی و
کفایت دادهها فراهم شود .اطالعات با روش تحلیل محتوای کیفی استقرایی با مراحل کدگذاری باز ،ایجاد طبقات و
انتزاعیسازی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها  :پس از تحلیل مصاحبه ها تعداد  124کد اولیه استخراج شد که در نهایت پس از کاهش ،حذف و ادغامهای
صورت گرفته در مراحل مختلف مضامین "عدم رعایت بهداشت فردی"" ،فاقد سابقه دریافت واکسن کرونا"" ،زندگی در
محیط های پر جمعیت" و "نداشتن آگاهی" استخراج گردیدند.
نتیجهگیری :نتایج این مطالعه نشان می دهد که اصول بهداشتی در مورد اتباع بیگانه غیر مجاز رعایت نمی شود و این امر
احتمال ورود بیماری کرونا و جهش های جدید آن را وجود دارد .اموزش مناسب به مهاجرین ،ارایه اقالم حفاظت فردی و
واکسیناسیون این افراد گامی در جهت پیشگیری از بیماری می باشد.

واژگان کلیدی :اتباع بیگانه ،مرز ،جنوب شرق
ایمیل ارائه دهندهmp.peyvand@yahoo.com :
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پوستر
چالش های بهداشتی بازگشایی مدارس ،در مناطق روستایی و کم برخوردار استان س و ب
(یک مطالعه کیفی)
دکتر مهدی زنگنه بایگی ، 1مصطفی پیوند *2
 -1مرکز تحقیقات ارتقای سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،زاهدان ،ایران
 -2کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،زاهدان ایران
مقدمه و هدف :بیماری کووید 19-پنومونی است که در اواخر دسامبر  2019در شهر وهان چین دیده شد و خیلی زود کل دنیا را
فراگرفت .به دنبال این بیماری در ایران و جهان افراد برای در امان بودن از این بیماری زندگی جدیدی را در قرنطینه آغاز کردند .به تبع
آن مدارس تمام مدارس و دانشگاها نیز تعطیل شدند .اما بعد از گذشت  2سال از این همه گیری با نظر ستاد ملی مقابله با کرونا دانش
اموزان را به حضور در کالس های درس فراخوانده اند .اما این مشکالت در استان سیستان و بلوچستان با توجه به کم برخورداری است
بیش از پیش احساس می شود.
مواد و روش ها  :این مطالعه با هدف چالش های بهداشتی بازگشایی مدارس ،در مناطق روستایی و کم برخوردار استان انجام شد.
پژوهش حاضر با هدف مطالعه کیفی به روش تحلیل مضمون در سال  1400انجام شده است .بر اساس روش نمونهگیری هدفمند و
معیار اشباع نظری تعداد  30نفر از مراقبین سالمت مناطق مرزی استان سیستان و بلوچستان شرکت کردند .برای گردآوری اطالعات از
مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق استفاده شد .محتوای مصاحبهها طی سه مرحله کدگذاری ،روش جمع آوری داده ها ،مصاحبه نیمه
ساختار یافته بود که با رضایت مشارکت کنندگان ضبط ،بازنویسی ،تحلیل وکدگذاری گردید.
یافته ها  :پس از کدگذاری اولیه ،تعداد  132کد اولیه استخراج شد که در نهایت تعداد  5زیرطبقه و  5طبقهی اصلی با عناوین "عدم
تمایل به استفاده از به ماسک" ،نداشتن توانایی مالی خرید اقالم پیشگیری" "،نبود وسایل نقلیه جهت جا به جایی دانش آموزان"،
"شلوغی کالس های درس"و"ابتال به سایر بیماری های تنفسی" حاصل شد.
نتیجهگیری :بر اساس نتایج بدست آمده توصیه می گردد مسئوالن کشور به این به این استان به خصوص مناطق مرزی بیشتر توجه
نمایند تا عالوه بر سالمتی دانشجویان شاید رشد و پیشرفت کشور باشیم .همچنین الزم است مدیران ودست اندرکاران بهداشتی با
بررسی نیازهای آموزشی و مهندسی مجدد در نحوه آموزش مجازی و اجرای برنامه ترکیبی مجازی و کالس درس کیفیت آموزش در
مدارس را ارتقآء دهند  .زیرا افزایش کیفیت آموزشی موجب شکل گیری شخصیت و آینده درست در دانش آموزان می گردد.

واژگان کلیدی :مدارس ،بازگشایی ،کرونا
ایمیل ارائه دهندهmp.peyvand@yahoo.com :
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پوستر
بررسی تاثیر طب فشاری بر کیفیت خواب دانشجویان پرستاری در مرحله کارآموزی در عرصه
آقای رضا طباطبایی ، 1حسن بابامحمدی  ، *2دکتر راهب قربانی3
 -1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -2مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -3مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران

مقدمه و هدف :دوره کارآموزی در عرصه مستلزم داشتن شیفتهای در گردش بویژه شیفت شب میباشد .شیفت شب با تغییراتی
در الگوی خواب همراه است .این مطالعه با هدف تعیین تاثیر طب فشاری بر کیفیت خواب دانشجویان پرستاری کارورز انجام شد.
مواد و روش ها  :در یک مطالعه کارآزمایی بالینی  123دانشجوی پرستاری در سال 1399بررسی شدند .تخصیص نمونهها در
سه گروه طب فشاری ،پالسبو ،و کنترل به صورت تصادفی انجام شد .جهت انجام طب فشاری ،مچبند سیباند به مدت یک ماه قبل
از خواب روی مچ دو دست دانشجویان در نقطه شنمن بسته شد .در گروه پالسبوی طب فشاری از نقطۀ کاذب استفاده شد .در
گروه کنترل مداخله خاصی اعمال نشد .دادهها با استفاده از دو پرسشنامه اطالعات دموگرافیک و کیفیت خواب پیتزبورگ جمعآوری
شد که در ابتدای مطالعه توسط دانشجویان تکمیل شد .در  10و  20روز بعد و روز پایانی بعد از مداخله ،پرسشنامه کیفیت خواب
پیتزبورگ مجددا توسط دانشجویان سه گروه تکمیل شد.
یافته ها  :نتایج آزمون آنالیز واریانس با اندازهگیری مکرر نشان داد که میانگین نمره کیفیت خواب دانشجویان در گروه طب فشاری
در زمانهای مورد بررسی تفاوت معنیدار داشت( .)P>0/001در گروه پالسبو ،میانگین کیفیت خواب انتهای مداخله به طور
معنیداری از قبل از مداخله و نیز ده روز پس از مداخله کمتر بود( .)P>0/001در گروه کنترل ،میانگین نمره کیفیت خواب
دانشجویان در زمانهای مورد بررسی تفاوت معنیداری نداشت( .)P=0/094در مقایسه بین گروهها با استفاده از مقایسه چندگانه
بن فرونی ،میانگین نمره کیفیت خواب گروه طب فشاری در ده و بیست روز پس از مداخله و انتهای مداخله به طور معنیداری از
گروه پالسبو و کنترل کمتر بود.
نتیجهگیری :نتایج این مطالعه نشان داد که طب فشاری در بهبود کیفیت خواب دانشجویان مؤثر بوده است ،لذا میتوان استفاده
از طب فشاری را جهت بهبود کیفیت خواب دانشجویان پرستاری در مرحله کارورزی در عرصه پیشنهاد نمود.

واژگان کلیدی :طب فشاری ،نقطه شن من ،کیفیت خواب ،دانشجویان پرستاری ،کارآموزی درعرصه
ایمیل ارائه دهندهbabamohammady2007@gmail.com :
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پوستر
تسهیلکننده ها و بازدارندهای سازگاری دانشجویان پرستاری با اینترنشیپ :یک تحلیل
محتوای کیفی
نیره آقایی ، 1حسن بابامحمدی  ، *2محمد رضا عسگری ، 2ناهید دهقان نیری3
 -1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -2مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -3دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران

مقدمه و هدف :شناسایی عوامل تأثیرگذار بر سازگاری دانشجویان پرستاری با شرایط کارورزی در عرصه میتواند به مسئولین
پرستاری در اتخاذ تصمیمات مهم جهت بهره مندی بیشتر دانشجویان از موقعیت کارورزی در راستای اهداف ،کمک نماید.
مطالعه حاضر ،با هدف تبیین عوامل تسهیلکننده و بازدارنده سازگاری دانشجویان پرستاری با کارورزی انجام شد.
مواد و روش ها  :این مطالعه با رویکرد تحلیل محتوی کیفی میباشد .مطالعه حاضر ،دریکی از دانشکدههای پرستاری
مامایی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مازندران در شمال ایران انجام شد 17 .دانشجوی سال آخر پرستاری به روش
نمونهگیری هدفمند با حداکثر تنوع انتخاب شدند .جمعآوری دادهها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته چهره به چهره ،در
یک دوره  17ماهه انجام شد .دادههای مصاحبه بهدقت پیادهسازی شد و با استفاده از روش تحلیل محتوای
کیفی )2004( Lundman&Graneheimمورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.
یافته ها " :سه تم سیستمهای حمایتی ،ساختار و محیط کارورزی و عوامل فردی"بهعنوان فاکتورهای تسهیلکننده و
بازدارنده سازگاری شناساییشدند.
نتیجهگیری :یافتهها حاکی از آن است که عوامل تاثیرگذار بر سازگاری دانشجویان با کارورزی در طول یک پیوستار اثر خود
را نشان میدهند .همچنین سیستمهای حمایتی از مهمترین فاکتورهای تأثیرگذار بر سازگاری دانشجویان پرستاری با
کارورزی بوده که در این بین نقش پرسنل بیمارستان در پذیرش یا عدم پذیرش شرایط و مسائل مورد مواجهه در طی
کارورزی برای مشارکتکنندگان خیلی برجسته بود.

واژگان کلیدی :دانشجویان ،پرستاری ،اینترنشیپ ،سازگاری ،تسهیل کننده ها ،بازدارنده ها ،تحلیل محتوی
ایمیل ارائه دهندهbabamohammady2007@gmail.com :
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پوستر
تببین تجارب مدیران حوزه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از چالش های نیروهای
بخش خصوصی در پاندمی کووید 19
محمد هادی عباسی ، 1مصطفی پیوند  ، *2خانم مینا پیوند3
 -1گروه بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت ،مرکز تحقیقات ارتقای سالمت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 -2کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،زاهدان ایران
 -3بیمارستان ایرانمهر سراوان ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،زاهدان ایران

مقدمه و هدف :پاندمی کرونا با توجه به ناشناخته بودن ماهیت بیماری ،آسیب زیادی را به حوزه های مختلف سالمت به خصوص
به حوزه نیروی انسانی وارد کرد .با توجه به این که نیروی انسانی اساسی ترین بخش مراقبت های بهداشتی و درمانی را تشکیل
می دهند ،برنامه ریزی جهت حمایت از منابع انسانی در بخش سالمت ،باید به عنوان یک اصل محسوب گردد .یکی گروهایی که
بیش از سایر نیروها تحت تاثیر این بحران قرار گرفتند ،نیروهای بخش خصوصی بهداشت بودند که در دوران این پاندمی با مشکالت
عدیده ای رو به رو شدند ،به منظور بررسی چالش های نیروهای بخش خصوصی در پاندمی کرونا مطالعه حاضر انجام گرفت.
مواد و روش ها  :این مطالعه کیفی به روش پدیدارشناسی توصیفی در سال 1399انجام شد .تعداد 12مدیر بخش بهداشت به
روش نمونهگیری هدفمند و در دسترس در طی دو پیک اول کرونا مورد مصاحبه عمیق انتخاب شدند .داده ها با مصاحبه  10نفر
به اشباع رسید و برای اطمینان بیشتر مصاحبه تا  12نفر ادامه یافت .یافتهها با روش تحلیل محتوای قراردادی تحلیل شد.
یافته ها  :مطابق با شبکه مضامین استخراج شده در این پژوهش ،از نظر مدیران بخش بهداشت در طول دوران کرونا ،مشتمل بر
 5مضمون سازمان دهنده شامل" :عدم امنیت شغلی"" ،نداشتن امنیت مالی"" ،عدم انگیزه"" ،ترک شغل" و "حجم کار زیاد" در
 22مضمون پایه بدست آمد.
نتیجهگیری :بر اساس یافته های مطالعه حاضر مدیران بخش سالمت با بهره گیری از استراتژی های خاصی همانند ،شیوه های
حمایت مالی ،تبدیل وضعیت و بکار گیری نظام مدیریت منابع انسانی متمایز همچنین کسب حمایت های دولت ،میتوانند اهداف
خود را در افزایش بهره وری نیروی انسانی در کلیه سطوح سازمانی محقق کرده و تاثیر منفی این بحران بر عملکرد مدیریت منابع
انسانی را تا حدودی تعدیل نماید.

واژگان کلیدی :مدیران ،بخش خصوصی ،کووید 19

ایمیل ارائه دهندهmp.peyvand@yahoo.com :
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پوستر
مدیریت برنامه آموزشی توانمندسازی والدین برای مراقبت از نوزاد در مراکز و پایگاههای
بهداشتی در پاندمی کووید  19در دانشگاه علوم پزشکی مشهد
یی بی مرضیه هاشمی اصل2،1
 -1معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران
 -2بیمارستان قائم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران
مقدمه و هدف :با شروع پاندمی کووید  19در سراسر جهان ،پروتکلهای بهداشتی بر رعایت فاصله گذاری اجتماعی تاکید کردند که باعث تأثیرگذاری
بر فعالیتهای آموزشی گردید .برنامه آموزشی توانمندسازی والدین برای مراقبت از نوزاد ،با تاثیر مستقیم بر سالمت نوزاد ،از مهمترین برنامه های بهداشتی
سالمت خانواده بوده و شامل دو بخش آموزش والدین و آموزش مراقبین سالمت می باشد و در هر دو حیطه مستلزم مدیریت برنامه در سه قسمت
اجرایی ،ارزشیابی آموزشی و پایش برنامه می باشد .لذا هدف از پژوهش حاضر ،بررسی مدیریت برنامه آموزشی توانمندسازی والدین برای مراقبت از نوزاد
در مراکز و پایگاههای بهداشتی در پاندمی کووید  19در دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد.
مواد و روش ها  : :این مطالعه به روش مقطعی در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال  1400انجام شد .اطالعات از داشبوردهای
آماری سامانه سینا و اتوماسیون اداری دانشگاه استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها  :بررسی های آماری نشان می دهد که با استقرار و گسترش برنامه ،در سال  99نسبت به  ،98شاهد  %22افزایش در برگزاری دوره های
آموزشی بوده ایم .پیش از شیوع کووید ،آموزشهای ارائه شده به والدین به صورت گروهی انجام و در سامانه سینا ثبت می گردید که با هدایت برنامه در
دوران کووید ،قرار بر انجام آموزش انفرادی شد همچنین مراقبین سالمت ،ملزم به تشکیل گروههای آموزشی مجازی جهت افراد تحت پوشش خود
شدند .ارزشیابی آموزشی والدین نیز تلفنی و در گروههای مجازی با چک لیست  10سوالی موجود انجام شد .پایش برنامه در حیطه آموزش والدین ،قبل
از کووید در بازدیدهای ستادی با چک لیست  20سوالی به صورت حضوری تکمیل می گردید که با کم شدن یا عدم بازدیدها به صورت تکمیل همان
چک لیست توسط ناظر مستقر در مرکز به اجرا درآمد .در حیطه آموزش مراقبین سالمت ،دوره های آموزشی هر ساله از طریق اداره آموزش کارکنان به
صورت حضوری برگزار می گردید اما در سالهای  99و  ،1400به ترتیب  14و  26وبینار آموزش توانمندسازی در قالب اسکای روم در مشهد و
شهرستانهای تابعه برگزار گردید که از آن طریق  6800مراقب سالمت آموزش دیدند .ارزشیابی آموزشی مراقبین سالمت از طریق نرم افزار پیام آموزش
کارکنان انجام و پایش برنامه به صورت تکمیل چک لیست برنامه ،توسط ناظرین مراکز و پیگیری گزارشات اتوماسیونی متوالی انجام گردید و متعاقبا
تحلیل آماری و شاخصهای مقایسه ای برنامه در فواصل سه ماهه به تمامی مراکز و پایگاههای بهداشتی جهت اطالع کارشناسان ستادی ،ناظرین و
مراقبین ارسال گردید.
نتیجهگیری :پیگیری هدفمند برنامه و استفاده از بستر فضای مجازی ،کمیت آموزشها را افزایش و شیوه اجرای آموزشها و پایشها را از حضوری به
مجازی تغییر داده است که می تواند گویای سهولت ارائه آموزشهای مجازی به شرط زیرساختهای حداقلی باشد.

واژگان کلیدی :والدین ،نوزاد ،توانمندسازی

ایمیل ارائه دهندهHashemiam3@mums.ac.ir :
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پوستر
بررسی همبستگی صالحیت بالینی با تاب آوری در پرستاران دانشگاه علوم پزشکی بابل
صغری گلی روشن  ، *1پروین عزیزنژاد روشن ، 2مجتبی قنبری قلعه سری ، 3سید جواد حسینی ، 4زهرا گرایلی5
 ،فاطمه شاکر زواردهی6
 -1مرکزتحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ،پژوهشکده سالمت،دانشگاه علوم پزشکی بابل،بابل،ایران
 -2مرکزتحقیقات بیماریهای غیرواگیرکودکان،پژوهشکده سالمت،دانشگاه علوم پزشکی بابل،بابل،ایران
 -3گروه پرستاری،دانشکده پرستاری و مامایی،دانشگاه علوم پزشکی بابل،بابل،ایران
 -4مرکزتحقیقات مراقبتهای پرستاری،پژوهشکده سالمت،دانشگاه علوم پزشکی بابل،بابل،ایران
 -5مرکزتحقیقات عوامل اجتماعی موثربرسالمت،پژوهشکده سالمت،دانشگاه علوم پزشکی بابل،بابل،ایران
 -6دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل،بابل،ایران
مقدمه و هدف :ارزیابی صالحیت بالینی یکی ازشاخصهای اصلی اطمینان ازکیفیت خدمات پرستاری است .تاب آوری هم به عنوان یک استراتژی
برای مبارزه با چالشهای مربوط به حرفه پرستاری معرفی شدهاست .هدف این مطالعه تعیین همبستگی صالحیت بالینی با تاب آوری در پرستاران
دانشگاه علوم پزشکی بابل می باشد.
مواد و روش ها  :روش انجام این مطالعه توصیفی -همبستگی از نوع مقطعی بود که در سال 1398روی 424پرستار شاغل در بخش های ویژه و
عمومی ،شش بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی بابل به روش نمونه گیری چندمرحله ای انجام شد .پرسشنامه لیو برای بررسی صالحیت بالینی پرستاران
و پرسشنامه کانر دیویدسون برای تاب آوری پرستاران استفاده شد .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  24و آزمونهای تحلیلی
همبستگی پیرسون ،تی استیودنت و آنوای یک طرفه صورت گرفت.
یافته ها  :میانگین کلی حیطههای هفت گانه صالحیت بالینی پرستاران ( )174/86±24/19بود که نشان میدهد پرستاران شاغل خود را در سطح
صالحیت باال ارزیابی نمودند .پرستاران به ترتیب در حیطههای مربوط به "مراقبت بالینی" و "مدیریت و رهبری" بیشترین و "مربی گری و آموزش" و
"پیشرفت حرفه ای"کمترین میانگین را داشتند .میانگین و انحراف معیار نمره میزان تاب آوری پرستاران  73/36 ± 12/66بود .آزمون همبستگی
پیرسون نشان داد بین تمام حیطه های صالحیت بالینی با تاب آوری پرستاران ارتباط مثبت و معنی داری وجود داشت (.)P>0/001 ،r= 0/493
نتیجهگیری :صالحیت بالینی می تواند بر تاب آوری پرستاران تاثیر گذار باشد لذا توصیه میشود جهت ارتقای صالحیت بالینی و در نتیجه تاب آوری
پرستاران برنامه ریزی های مناسبی توسط مدیران پرستاری انجام شود.

واژگان کلیدی :صالحیت بالینی ،تاب آوری ،پرستار
ایمیل ارائه دهندهgoliroshan61@yahoo.com :
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پوستر
مقایسه تطبیقی نظام آموزشی مقطع دکتری پرستاری در دانشگاههای ایران و تنسی امریکا
فرزانه غالمی مطلق ، 1منیر نوبهار  ، *4،3،2حسن

بابامحمدی5،4

 -1تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران .
 -2مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران.
 -3مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران .
 -4دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -5مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران.

مقدمه و هدف :ارتقاء کیفیت و پویایی برنامههای آموزش عـالی پرستاری مستلزم ارزشیابی و بررسیهای کمی و کیفی مسـتمر و به کاربردن
نتایج حاصل از ارزشیابی در عمل است .غفلت از کیفیت آموزش عالی و کارایی دانش آموختگان به ویژه آموزش دکتری یکی از نگرانیهای عمده
نظام آموزشی سالمت میباشد .لذا این مطالعه با هدف مقایسه تطبیقی نظام آموزشی مقطع دکتری پرستاری ایران و دانشگاه تنسی آمریکا انجام
شد.
مواد و روش ها  :این مطالعه توصیفی _تطبیقی در سال  1398انجام شد .جستجوی اینترنتی ،با استفاده از پایگاههای فارسی و انگلیسی
صورت پذیرفت .دادههای جمعآوری شده با استفاده از الگوی چهار مرحلهای  Beredayشامل توصیف ،تفسیر ،همجواری و مقایسه مورد تجزیه
و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها  :اگرچه از نظر مشخصات و ساختار دوره نقاط مشترکی مشاهده گردید ،اما مقایسه نشان داد در دانشگاه تنسی طرح درسها متناسب
با نیازها و مشکالت جامعه است .ادامه تحصیل در مقطع دکتری در گرایشهای متفاوتی امکانپذیر میباشد .دانشگاه سه راه را برای ورود به
دوره دکتری  MSN ،BSN ،DNPارائه میدهد .تمرکز اصلی برنامه دکترا تحقیق علمی و توسعه تئوری است .برنامه آموزشی به صورت
تماموقت و نیمهوقت با استفاده ازفنّاوریهای پیشرفته آموزشی و آموزش از راه دور و نزدیک ارائه میشود و جذب دانشجو به طور مستقل توسط
دانشگاه صورت میپذیرد ،در حالی که در ایران این امکان وجود ندارد و این مقطع صرفاً تماموقت است و پذیرش دانشجو از طریق آزمون انجام
میشود.
نتیجهگیری :بادر نظر گرفتن اهمیت نقش و وظایف فارغالتحصیالن دوره دکترای پرستاری در توسعه رشته و نیازهای پیچیده و در حال تغییر
جامعه ،پیشنهاد میگردد ،در اهداف ،رسالت ،محتوای برنامه درسی ،رویکرد اجرایی و ارزشیابی این دوره ،بازنگریهایی صورت گیرد تا بتوان با
تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف کوریکولوم های پرستاری ،کیفیت آموزش و به تبع آن کیفیت دانش آموختگان دکتری پرستاری را افزایش
داد.

واژگان کلیدی :برنامه درسی ،مطالعه تطبیقی ،دکتری پرستاری ،نظام آموزشی ،ایران ،تنسی آمریکا.
ایمیل ارائه دهندهnobahar43@yahoo.com :
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پوستر
مقایسه تطبیقی برنامه درسی دوره دکتری پرستاری ایران با کارولینای آمریکا
صغری گلی روشن ، 1منیر نوبهار  ، *2حسن بابامحمدی3
 -1گروه پرستاری ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان،سمنان ،ایران.
 -2مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم
پزشکی سمنان،سمنان ،ایران.
 -3مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان،سمنان ،ایران.
مقدمه و هدف :تضمین کیفیت آموزش عالی به ویژه آموزش دکتری یکی از دغدغهها و اولویتهای سیاستگزاران و برنامهریزان عرصه
آموزش عالی میباشد .تطبیق ،مقایسه و تحلیل ابعاد مختلف برنامهها با سایر کشورها ،در رفع این دغدغه بسیار مؤثر است .لذا این مطالعه
با هدف مقایسه توصیفی -تطبیقی برنامه دکتری پرستاری ایران و دانشگاه کارولینای آمریکا انجام شد.
مواد و روش ها  :این مطالعه توصیفی با رویکرد تطبیقی میباشد که طی آن نظام آموزش پرستاری ایران با عناصر تشکیل دهنده برنامه
آموزشی مقطع دکتری دانشگاه کارولینای شمالی مورد مقایسه قرار گرفت .جستجوی اینترنتی ،با استفاده پایگاههای فارسی و انگلیسی
صورت پذیرفت .دادههای جمعآوری شده با استفاده از الگوی چهار مرحلهای  Beredayشامل توصیف ،تفسیر ،همجواری و مقایسه ،مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها  :برنامه آموزشی دکترای پرستاری کارولینای شمالی آمریکا به صورت تمام وقت و نیمه وقت میباشد و جذب دانشجو به طور
مستقل توسط دانشگاه صورت میپذیرد ولی در ایران صرفاً این مقطع تمام وقت است و پذیرش دانشجو بطور متمرکز انجام میشود.
محتوای دروس در کارولینای شمالی بسیار تخصصی ،متمرکز بر نیاز دانشجو ،همسو با فلسفه و اهداف برنامه میباشد .گرایشهای این
دانشگاه برای این مقطع شامل  DNAP،DNS ،Post Doc ،DNP ،PhDمیباشد ولی در ایران صرفاً با گرایش  PhDارائه میشود.
در کارولینای آمریکا پذیرش در مقطع دکتری ،از کارشناسی هم امکان پذیر می باشد.
نتیجهگیری :شایسته است که برنامهریزان آموزش پرستاری ،تغییراتی را درکوریکولوم این مقطع از نظر فلسفه و رسالت ایجاد نمایند،
بطوری که متناسب با نیازهای نظام مراقبت سالمت و نیازهای یادگیرندگان باشد و پیشنهاد میگردد تا ترتیبی اتخاذ گردد که به طور
کاربردی از نتایج حاصل از پایاننامههای دانشجویان بهرهبرداری شود.

واژگان کلیدی :برنامه درسی ،دکتری پرستاری ،مطالعه تطبیقی ،کارولینای آمریکا ،ایران
ایمیل ارائه دهندهnobahar43@yahoo.com :
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پوستر
مشارکت پرستاران در سیاستگذاری و کنش های سیاسی در جهان
الهام شهیدی دلشاد ،1اسماعیل مشیری ،*2مصطفی صابریان3
 -1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران.
 -2مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران.
 -3گروه علوم ازمایشگاهی ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران.

مقدمه و هدف :از گذشته تا به امروز نگرانی هایی در مورد مشارکت پرستاران در سیاست و کنش های سیاسی وجود دارد .داشتن
این مهارت ها باعث می شود تا پرستاران در پیشرفت حرفه ای خود و سالمت و رفاه عمومی تاثیرگذار باشند .بنابراین مروری بر
ادبیات برای شناسایی اینکه آیا ،و همچنین چرا ،کی ،و چگونه پرستاران در فعالیتهای سیاسی یا سیاسی دولتی درگیر میشوند
و از طریق این مشارکت چه چیزی به دست میآید یا به دست آمده است ،انجام شد.
مواد و روش ها  :در مطالعه مروری حاضر ،جستجوی اینترنتی در دی ماه سال  ،1400جهت یافتن مطالعات مرتبط با هدف ذکر
شده ،بدون محدودیت زمانی تا پایان سال  2021در پایگاههای اطالعاتی ملی و بینالمللی Google ،Web of Science
 SID ،PubMed ،Scopus ،Scholarو با کلمات کلیدی Pollical Activity ،Nurse ،Political Action ،Politics
انجام شد 26 .مقاله منطبق با معیارهای ورود از بین تمامی مقاالت استخراج شده جهت ارزیابی کیفیت مقاالت مورد بررسی قرار
گرفتند و در گام آخر ،دادههای مقاالت منتخب نهایی در جدول استخراجی وارد گردیدند.
یافته ها  :از مجموع 130مقاله به دست آمده در جستجو تنها  26گزارش پژوهشی منتشرشده در سالهای  2021-1976شناسایی
شدند .این مطالعات در چند کشور ،عمدتاً توسعه یافته ،انجام شد .آنها تصویر متنوعی از مشارکت پرستاران یا انجمن پرستاری در
فعالیت های سیاسی ارائه می دهند .در مقابل ،نظرات و مقاالت نشان دهنده افزایش مشارکت پرستاران و انجمن پرستاری و
همچنین افزایش مهارت در اقدامات سیاسی و مشارکت در سیاست های عمومی است ،هرچند این مشارکت و توان در درجه اول
در ایاالت متحده و کانادا به چشم میخورد.
نتیجهگیری :تحقیقات و مطالعات بیشتری در همه کشورها برای اصالح این دیدگاه که پرستاران و انجمنهای پرستاری غیرسیاسی
هستند ،و نیز کسب اطالعات در مورد چگونگی و چرایی فعالیت سیاسی پرستاران و انجمنهای پرستاری و همچنین تعیین آنچه
از این فعالیت به دست میآید ،مورد نیاز است.

واژگان کلیدی :سیاست گذاری ،پرستار ،کنش سیاسی ،سیاست
ایمیل ارائه دهندهdelshad1364@gmail.com :
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پوستر
مقایسه تطبیقی برنامه آموزشی دوره کارشناسی پرستاری ایران با دانشگاه آلیس لی سنگاپور
منیر نوبهار  ، * 1،2،3الناز طالبی ، 4دکتر حسن بابامحمدی3،1
 -1گروه پرستاری ،مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران.
 -2مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران.
 -3دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران.
 -4گروه پرستاری ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران.
مقدمه و هدف :برنامـه درسـی قلـب هـر برنامـه آموزشـی و از عناصـر کلیـدی بـرای انتقـال دانـش ،نگـرش و مهـارت بـه دانشـجویان
اسـت .مقایسـه برنامـه هـای درسـی موجـود بـا یکدیگـر باعـث ارتقـای محتـوا و کیفیـت برنامـه آموزشـی شـده و بـه بهبـود آن
کمـک خواهـد نمـود .ایـن پژوهـش بـا هـدف مقایسـه برنامـه کارشناسـی پرسـتاری در ایـران و دانشـگاه آلیـس لـی کشور سـنگاپور
انجـام شـد.
مواد و روش ها  :ایـن پژوهـش توصیفـی تطبیقـی (مقایسـه ای) ،در سـال  ،1399در دانشـگاه علـوم پزشـکی سـمنان انجـام شـد
کـه در آن عناصـر اصلـی و شـاخص هـای مهـم برنامـه درسـی دانشـکده هـای پرسـتاری ایـران و دانشـگاه آلیـس لـی کشور سـنگاپور
بـه صـورت هدفمنـد انتخـاب شـده و بـر اسـاس الگـوی بـردی مـورد بررسـی ،تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفتنـد.
یافته ها  :بـر اسـاس یافتـه هـای پژوهـش ،تفـاوت هایـی در شـرایط پذیـرش دانشـجو ،سـطوح مختلـف تربیـت پرسـتار ،محتـوای
برنامـه درسـی و تکنیـک هـای مـورد اسـتفاده در ارزیابـی وجـود دارد .دانشـگاه آلیـس لـی کشـور سـنگاپور از حیـث شـروع آمـوزش
مـدرن و تاسـیس مقطـع کارشناسـی پرسـتاری از ایـران جلوتـر اسـت ،هـم چنیـن پذیـرش دانشـجو در آن بـه شـکل غیرمتمرکـز،
همراه بـا انجـام مصاحبـه و بررسـی وضعیـت سـالمت داوطلبـان انجـام مـی گیـرد .پرسـتاری در ایـران چهـار سـاله بـوده ،امـا در
کشـور سـنگاپور پرسـتاری یـک دوره سـه سـاله تمـام وقـت اسـت و تنهـا دانشـجویان بـا عملکـرد مطلـوب ،فرصـت دسـتیابی بـه
پرسـتاری ممتـاز ()Honours Nursingدر سـال چهـارم را دارنـد.
نتیجهگیری :اسـتفاده از نقـاط قـوت و تجربیـات آموزشـی دانشـگاه آلیـس لـی کشور سـنگاپور و تاکیـد بـر نقـاط قـوت موجـود در
ایـران ،موجـب بهبـود و ارتقـاء کیفیـت آمـوزش پرسـتاری در ایـران خواهـد شـد .در نتیجـه در ایـن راسـتا پیشـنهاد مـی شـود،
ضمـن بررسـی کوریکولـوم از نظـر محتوایـی ،بـه تربیـت پرسـتاران در رده هـای مختلـف تحصیلـی بـه عنـوان راهـکاری در جهـت
رفـع مشـکل کمبـود نیـروی پرسـتاری توجـه شـود.

واژگان کلیدی :مطالعه تطبیقی ،برنامه آموزشی ،کارشناسی پرستاری ،ایران ،سنگاپور

ایمیل ارائه دهندهNobahar43@Semums.ac.ir :
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پوستر
تأثیر رسانه بر تصویر پرستاری در جامعه جهانی :یک مطالعه مروری سیستماتیک
منیر نوبهار  ، *3،2،1سارا امانیان ، 4نیره رئیس دانا3،1
 -1مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -2مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -3دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -4کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران

مقدمه و هدف :تصویر پرستاری ارتباطی تنگاتنگ با هویت و نقش پرستاران دارد و در این بین رسانهها سهمی بهسزا بر
ترسیم تصویر مثبت یا منفی از حرفه پرستاری خواهند داشت .این مطالعه مروری سیستماتیک ،با هدف بررسی تأثیر رسانه
بر تصویر پرستاری در جامعه جهانی انجام شده است.
مواد و روش ها :

در مطالعه مروری سیستماتیک حاضر ،جستجوی اینترنتی در شهریورماه سال  ،1399جهت یافتن مطالعات مرتبط با هدف ذکر

شده ،بدون محدودیت زمانی تا سال  2020در پایگاههای اطالعاتی ملی  IranMedex ،Magiran ،SIDو بینالمللی ،Scopus ،Web of Science
 ،PubMedو با کلمات کلیدی حرفه پرستاری ( ،)Nursing professionتصویر پرستاری ( ،)Nursing imageتصویر عمومی پرستاری ( Nursing

 )public imageو رسانه گروهی  /اجتماعی ( )Social/Mass Mediaانجام شد 15 .مقاله منطبق با معیارهای ورود از بین تمامی
مقاالت استخراج شده جهت ارزیابی کیفیت مقاالت مورد بررسی قرار گرفتند و در گام آخر ،دادههای مقاالت منتخب نهایی
در جداول استخراجی وارد گردیدند.
یافته ها  :از مجموع  958مقاله حاصل از جستجو ،تعداد  7مقاله منطبق با معیارهای ورود وارد مطالعه شدند .مهمترین
تأثیرات رسانه بر تصویر حرفه پرستاری شامل تأثیر رسانه بر تصویر آکادمیک و تصویر بالینی حرفه ،نقشهای حرفه پرستاری،
سوگیری خبری و سوگیری جنسیتی رسانه نسبت به حرفه پرستاری بود.
نتیجهگیری :جهت بهبود تصویر عمومی حرفه پرستاری ،نظارت و مراقبت بر تولیدات اصحاب رسانه از یکسو ،و از سوی
دیگر حضور هر چه پررنگتر پرستاران در رسانه به منظور معرفی واقعیت حرفه خویش ،در شنیدن صدای پرستاران راهکاری
کمک کننده خواهد بود.

واژگان کلیدی :حرفه پرستاری ،تصویر پرستاری ،تصویر عمومی پرستاری ،رسانه گروهی
ایمیل ارائه دهندهNobahar43@Semums.ac.ir :

103

A-10-1850-1

پوستر
امکان سنجی و سطح رعایت فاصله گذاری اجتماعی جهت پیشگیری از بیماری کووید 19 -در
نانوایی های شهر سمنان در زمستان 1399
خلیل اهلل معینیان ، 1طیبه راستگو ، 2سحر یزدانفرد *3
 -1مرکز تحقیقات علوم و فناوریهای بهداشتی ،دانشکدهی بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -2گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -3کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
مقدمه و هدف :کووید  19بیماریی است که نرخ مرگ و میر آن تا حدود  4درصد برآورد میشود و با توجه به شیوع گسترده ی آن،
رعایت دستورالعملهای پیشگیرانه از جمله فاصله گذاری اجتماعی بخصوص در نانواییها که الزاما در شریط حتی قرمز نیز باید به کار
خود ادامه دهند اهمیت بسیار زیادی دارد .این مطالعه با هدف تعیین وضعیت نانوایی های شهر سمنان از نظر امکان سنجی و سطح
رعایت فاصله گذاری اجتماعی در زمستان  1399انجام گردید.
مواد و روش ها  :در این مطالعه مقطعی ،شهر سمنان به  4منطقه تقسیم و از هر منطقه به طور تصادفی  15نانوایی از انواع مختلف
با استفاده از چک لیست و پرسشنامه ی محقق ساخته با تعیین روایی و پایایی ،مورد بررسی قرار گرفت .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده
از آمار توصیفی و توزیع فراوانی داده ها انجام گرفت.
یافته ها  :نتایج مطالعه نشان داد که رعایت فاصله گذاری اجتماعی در فضای درون نانوایی ها تنها در  13درصد موارد امکان پذیر می
باشد .خوشبختانه در اکثر موارد محل اسقرار مشتری در فضای باز و یا مشترک( باز و بسته) می باشد .در هیچ یک از موارد بررسی شده،
نصب برچسب نشان جهت مشخص نمودن محل استقرار مشتری و رعایت فاصله گذاری اجتماعی مشاهده نگردید .سطح رعایت فاصله
گذاری اجتماعی توسط مشتریان ،تنها در حدود  30درصد موارد خوب ،حدود  50درصد موارد متوسط و در حدود  20درصد موارد
ضعیف مشاهده گردید.
نتیجهگیری :با توجه فضای اختصاص یافته در درون نانوایی ها جهت استقرار مشتریان ،اساسا در اغلب موارد امکان رعایت فاصله ی
اجتماعی حداقل  1.5متر وجود ندارد .همچنین اجرای اقدامات موثر از جمله نصب برچسب نشان ،مورد توجه قرار نگرفته است .سطح
رعایت فاصله گذاری اجتماعی توسط مشتریان هم به طور کلی کمتر از متوسط بوده و لذا به بررسی موانع موجود و بازنگری اقدامات
اجرایی نیاز می باشد.

واژگان کلیدی :کووید  ،19فاصله گذاری ،نانوایی ،سمنان
ایمیل ارائه دهندهshryzdanfrd@gmail.com :
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پوستر
مهاجرت در پرستاران ،چالش ها و پیامدها در نظام سالمت :یک مطالعه مروری
مائده پورحسین علمداری ، 1اسماعیل مشیری *2
 -1کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -2گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران

مقدمه و هدف :پرستاران گروه اصلی ارائه دهنده مراقبت در موسسات بهداشتی و درمانی به شمار می روند .مطابق مطالعات
کمبود پرستار چالش مهم سیستم های بهداشتی و درمانی است که به مرز هشدار دهنده ای رسیده است .این مطالعه به
منظور بررسی وضعیت مهاجرت پرستاران در قالب یک مطالعه مروری انجام شد.
مواد و روش ها  :این مطالعه از نوع مروری مفهومی است .مراحل انجام شده عبارت اند از -1:طراحی سوال تحقیق -2
جستجو و استخراج مطالعات وابسته به تحقیق -3انتخاب مطالعات مرتبط -4جدول بندی و خالصه کردن اطالعات و داده
ها و  -5گزارش نتایج
یافته ها  :نتایج این مطالعه نشان داد ضعف مدیریتی ،نارضایتی از حرفه پرستاری ،جایگاه نامناسب اجتماعی پرستاری ،حقوق
و مزایای پایین در کشور های مبدا و مراقبت بهتر ،حقوق باالتر ،رفاه بیشتر در کشور های مقصد و همچنین انگیزه های
شخصی می توانند از دالیل مهاجرت پرستاران باشند
نتیجهگیری :به منظور جلوگیری از ترک کشور محل خدمت پرستاران و مهاجرت آن ها ،باید عوامل تسهیل کننده مهاجرت
شناسایی شوند و اقدامات الزم جهت رفع موانع موجود و ارتقای تسهیالت الزم از سوی دست اندرکاران نظام سالمت صورت
گیرد لذا کشورهای مبدا می بایست با برنامه ریزی های جامع و همه جانبه و ایجاد زمینه ی رشد و شکوفایی برای پرستاران
،مانع خروج این سرمایه های عظیم انسانی شوند که مهاجرت پرستاران می تواند تهدیدی برای نظام سالمت تلقی شوند .

واژگان کلیدی :مهاجرت  ،پرستاران  ،نظام سالمت
ایمیل ارائه دهندهmoshirimn@gmail.com :
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پوستر
ویژگیهای یک مدرس خوب از دیدگاه دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی
سمنان
طالب عسکری پور  ، *1خلیل اهلل معینیان ، 1مریم روحانی2
 -1مرکز تحقیقات علوم و فناوریهای بهداشتی ،دانشکدهی بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -2مهندسی بهداشت محیط دانشکدهی بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران.
مقدمه و هدف :اعضای هیئتعلمی ،یکی از ارکان اصلی آموزش در دانشگاهها محسوب شده ،ارزشیابی عملکرد و کیفیت تدریس آنان،
دارای اهمیت زیادی است .در این فرایند ،ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان بهعنوان یکی از مباحث بحثانگیز و چالشی شناخته میشود؛
زیرابه اعتقاد برخی از اعضای هیئتعلمی ،دانشجویان به دلیل دخالت دادن عوامل غیر مرتبط با ارزشیابی ،نتایج ارزشیابی آنان از اساتید،
غیرواقعی بوده ،استفاده از این نتایج جهت مداخالت آموزشی منطقی نمیباشد .این مطالعه باهدف تعیین ویژگیهای یک استاد خوب و
ویژگیهای موثر در نمره ارزشیابی اساتید ،از دیدگاه دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال  99انجام گردید.
مواد و روش ها :در این مطالعه توصیفی -تحلیلی ،تعداد کل دانشجویان شاغل به تحصیل درترم دوم به بعد دورههای کارشناسی
رشتههای مهندسی بهداشت محیط ،بهداشت عمومی و مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار از طریق سرشماری موردبررسی قرار
گرفتند .در پژوهش حاضر ،تعداد  212پرسشنامه بهصورت کامل (نرخ پاسخ =  88درصد) ،تکمیل و مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .جهت
آنالیز دادهها از نرمافزار  SPSSنسخه  22و آزمونهای  tمستقل و آنالیز واریانس یکطرفه استفاده شد.
یافته ها :نتایج مطالعه نشان داد که رعایت بیطرفی و عدم تبعیض بین دانشجویان ( ،)4/46±0/82توضیح کافی درس با ذکر مثالهای
کاربردی ( ،)4/45±0/82توان و تسلط علمی استاد ( ،)4/41±0/74شور و اشتیاق و انگیزه در تدریس ( )4/36±0/9و عدم تعصب و
پذیرش دیدگاههای دانشجویان ( ،)4/34±0/86مهمترین ویژگیهای یک مدرس خوب و معیارهای موثر بر نمره ارزشیابی اساتید از دیدگاه
دانشجویان بوده است .همچنین ،بیان شیوا و نداشتن لهجه ( ،)3/4±1/26برگزاری امتحان میانترم ( )3/5±1/5و روحیه پژوهشی استاد
( )3/68±1/04از معیارهای بااهمیت کمتر ،در نمره ارزشیابی اساتید بوده است.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج بهدستآمده آموزش اساتید درزمینه راهکارهای ارتباط موثر با دانشجویان و توانمندسازی آنان در موضوع
فنون نوین و کارآمد تدریس ،ضروری به نظر میرسد .البته استفاده از روشهای مکمل ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان چون ارزشیابی
 360درجه پیشنهاد میگردد.

واژگان کلیدی :دانشجویان ،ارزشیابی ،مدرس خوب ،بهداشت
ایمیل ارائه دهندهtaleb.askaripoor@yahoo.com :
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پوستر
بررسی وضعیت رعایت استانداردهای بهداشت محیط در بخش های بیمارستان حضرت
ولیعصر دانشگاه علوم پزشکی فسا در سال 1399
مرضیه صادق زاده ، 1نوید علی نژاد  ، *2رامین حیاتی ، 3طاهره غالمی ، 4نگار شاه کرمی5
 -1گروه پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی فسا ،بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) ،مسئول حراست بیمارستان .فسا .ایران
 -2گروه بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی فسا ،فسا ،ایران
 -3گروه بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی فسا ،فسا ،ایران
 -4گروه بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی فسا ،فسا ،ایران
 -5گروه اتاق عمل ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی فسا ،فسا ،ایران
مقدمه و هدف :بطور کلی عدم رعایت استاندارهای بهداشت محیط در واحدهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی میتواند پیامدهای
زیانباری به بار آورد .هدف از انجام این مطالعه بررسی وضعیت رعایت استانداردهای بهداشت محیط و مقایسه امتیازات کسب شده توسط
بخش های مختلف بیمارستان حضرت ولیعصر دانشگاه علوم پزشکی فسا در سال  99بود.
مواد و روش ها  :این مطالعه توصیفی  -مقطعی در بیمارستان آموزشی حضرت ولیعصر دانشگاه علوم پزشکی فسا انجام شد .داده ها با
استفاده از پرسشنامه و به روش مصاحبه و مشاهده بخش ها جمع آوری شدند و بر اساس نمرات کسب شده در بخش های مختلف
بیمارستان وضعیت رعایت استانداردهای بهداشت محیط در سه گروه ،ضعیف ،متوسط  ،مطلوب دسته بندی شدند .در نهایت داده های
بدست آمده از پرسش نامه ها توسط نرمافزار  SPSSنسخه 20و آزمون های آماری (واریانس و آزمون کروسکال ـ والیس) و آمارهای
توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها  :نتایج این مطالعه نشان داد که میزان رعایت استانداردهای حیطه های مختلف بهداشت محیط در بیمارستان ولیعصر در
قسمت های نیروی انسانی ،آب و فاضالب ،شرایط بهداشتی بخش ها ،بهداشت اشپزخانه در حد متوسط و در بخش رادیولوژی ،آزمایشگاه،
اتاق عمل ،استریلیزاسیون مرکزی شرایط رعایت استاندارها در حد خوب می باشد.
نتیجهگیری :به نظر می رسد بطور کلی وضعیت بهداشت محیط مراکز مورد مطالعه در سطح متوسط باشد و می توان با اختصاص منابع
کافی ،الزام به رعایت قوانین و دستورالعمل های بهداشتی و بکارگیری راه کارهای مناسب علمی و عملی در محورهای مختلف بویژه نیروی
انسانی ،آب و فاضالب ،شرایط بهداشتی بخش ها و بخش های پرتو پزشکی ضروری می باشد.

واژگان کلیدی :استاندارهای بهداشت محیط ،بیمارستان ولیعصر فسا ،حیطه نیروی انسانی
ایمیل ارائه دهندهnavidalinejad@yahoo.com :
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پوستر
مطالعه روند تغیرات کیفیت میکروبی آب آشامیدنی مناطق مختلف شهرستان فسا طی دوره
دو ساله ()1397-1395
نوید علی نژاد  ، *1مرضیه صادق زاده ، 2رامین حیاتی ، 3طاهره

غالمی4

 ،نگار شاه

کرمی5

 -1گروه بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی فسا ،فسا ،ایران
 -2گروه پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی فسا ،بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) ،مسئول حراست بیمارستان .فسا .ایران
 -3گروه بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی فسا ،فسا ،ایران
 -4گروه بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی فسا ،فسا ،ایران
 -5گروه اتاق عمل ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی فسا ،فسا ،ایران
-

مقدمه و هدف :امروزه با افزایش جمعیت ،کاهش سرانه ذخیره منابع آبی و افزایش آلودگیهای فیزیکوشیمیایی و میکروبی آب ،بحران آب به
عنوان یکی از معضالت بزرگ جهانی مطرح شده است این مطالعه به بررسی مطالعه روند تغیرات کیفیت میکروبی آب آشامیدنی مناطق مختلف
شهرستان فسا طی دوره دو ساله ( )97-95می پردازد.
مواد و روش ها  :در این مطالعه توصیفی – مقطعی ،جامعه مورد پژوهش ،نمونه های آب آشامیدنی شهر فسا و اطراف شهر در سال  97بود
که مقادیر پارامترهای کلیفرم کل ،کلیفرم گرماپای و کلر باقیمانده مورد اندازهگیری قرار گرفت و با مقادیر استاندارد مقایسه گردید.
یافته ها  :بیشترین مقدار  MPNبرای منابع آبی منطقه نمونه برداری دانشگاه علوم پزشکی برابر با  3و در بقیه مناطق مقدار  MPNصفر
ثبت شد .همچنین آزمایش میکروبی کلیفرم گرماپای ( )Ecoliبرای تمام مناطق نمونه برداری داخل شهر فسا برای فصل بهار منفی بدست آمد.
میزان کلر باقیمانده برای مناطق نمونه برداری داخل شهر فسا در فصل بهار همه در محدوده استاندارد بوده بجزء منطقه نمونه برداری علوم
پزشکی که اندکی کمتر از حد استاندارد یعنی  0/1میلی گرم بر لیتر ثبت شد .بیشترین مقدار  MPNبرای منابع آبی اطراف شهر فسا مربوط
به مناطق نمونه برداری آب آسمانی ( ، )MPN=75حسین آباد ( ،)MPN=28اکبرآباد و چهل چشمه ( )MPN=11و در بقیه مناطق مقدار
 MPNصفر ثبت شد.
نتیجهگیری :نتایج نشان می دهد در بیشتر مناطق نمونه برداری هم برای داخل شهر فسا و هم مناطق خارج شهر فسا میانگین غلظت کلیفرم
کل و کلیفرم های گرماپای صفر و در محدود استاندارد می باشد و برای بعضی نقاط مانند دانشگاه علوم پزشکی و شریعتی در بعضی فصول شاهد
آلودگی میکروبی بودیم.

واژگان کلیدی :کیفیت میکروبی ،منابع آب ،شهر فسا ،کلیفرم گرماپای

ایمیل ارائه دهندهnavidalinejad@yahoo.com :
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پوستر
اثر سیگار بر کارکردهای اجرایی شناختی
علی اصغر قدس  ، *1حمید ضیا ، 1نعمت ستوده ، 1راهب قربانی2
 -1مرکز تحقیقات پرستاری مراقبتهای ویژه ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -2مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران

مقدمه و هدف :تأثیر سیگار بر عملکرد ذهنی و انعطافپذیریهای مغزی در افراد شاغل که نیازمند تمرکز و توجه هستند
اهمیت بسیار دارد .توجه و تمرکز به عنوان یک کارکرد شناختی که به واسطه حافظه فعال راه اندازی می شوند اشاره به
توانایی تمرکز منابع پردازشی بر روی یک تکلیف دارند .افراد سیگاری ممکن است نقایصی در کارکردهای اجرایی شناختی
داشته باشند .پژوهشهای مختلف به تأثیر سیگار بر بیماریهای دمانس و آلزایمر تأکید کرداند .این مطالعه به منظور بررسی
اثر سیگار بر کارکردهای اجرایی شناختی طراحی شده است.
مواد و روش ها  :در این مطالعه توصیفی  167نفر از کارمندان با سن  20تا  55سال شرکت داشتند .مشخصات دموگرافیک
نمونه ها توسط یک پرسشنامه محقق ساخته تکمیل و کارکردهای اجرایی شناختی آنها توسط آزمون استروپ مدل رایانه ای
اندازه گیری شد .این کارکردها در آزمون استروپ با آیتمهای پاسخ صحیح همخوان ،زمان واکنش همخوان ،پاسخ صحیح
ناهمخوان ،زمان واکنش ناهمخوان بررسی شد .داده ها با استفاده از نرم افزار آماری  SPSS23با  P>0/05مورد تجزیه
تحلیل قرار گرفت.
یافته ها  :میانگین سن نمونه ها  30/16 ± 5/7بود %10 .آنها سیگاری بودند .پاسخ صحیح همخوان و پاسخ صحیح ناهمخوان
در افراد سیگاری و غیر سیگاری تفاوت آماری معنی داری نداشت ( )P<0/05اما زمان واکنش همخوان در دو گروه تفاوت
آماری معنی داری را نشان داد ( .)P>0/001همچنین زمان واکنش ناهمخوان در دو گروه سیگاری و غیر سیگاری متفاوت
بود(.)P>0/001
نتیجهگیری :ن تایج نشان داد سیگار اگر چه در توجه و پاسخدهی صحیح تاثیری ندارد اما زمان واکنش و تصمیم گیری را
افزایش می دهد که در مشاغل حساس و نیازمند واکنش سریع می تواند عملکرد افراد را مختل ساخته و مشکل آفرین شود.

واژگان کلیدی :سیگار ،کارکردهای اجرایی شناختی ،توجه
ایمیل ارائه دهندهaaghods@yahoo.com :
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پوستر
بررسی ارتباط مصرف مواد مخدر با وضعیت اجتماعی ،اقتصادی افراد شرکت کننده در
جمعیت کوهورت پرشین فسا در سال 1397
مرضیه صادق زاده ، 1نوید علی نژاد  ، *2نگار شاه کرمی ، 3رامین حیاتی ، 4طاهره غالمی4
 -1گروه پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی فسا ،بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) ،مسئول حراست بیمارستان .فسا .ایران
 -2گروه بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی فسا ،فسا ،ایران
 -3گروه اتاق عمل ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی فسا ،فسا ،ایران
 -4گروه بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی فسا ،فسا ،ایران
مقدمه و هدف :امروزه بیشتر جوامع در معرض آثار سوء مصرف مواد قرار دارند که بر جنبه های مختلف جامعه تاثیر گذار است.این
مطالعه به بررسی ارتباط مصرف مواد مخدر با وضعیت اجتماعی ،اقتصادی افراد شرکت کننده در جمعیت کوهورت پرشین فسا در سال
1397می پردازد.
مواد و روش ها :در این مطالعه مقطعی کوهورت،حدود  10138نفر به صورت تمام شماری وارد مطالعه شدند که از دادههای مرکز
کوهرت فسا در دانشگاه علوم پزشکی فسا استفاده گردید .برای این منظور با هماهنگی معاونت محترم پژوهشی ،اطالعات مربوط به
پرسشنامه اطالعات عمومی و پرسشنامه اطالعات پزشکی افراد مراجعه کننده به مرکز کوهرت فسا از مسئول مربوطه اخذ شده و با
همکاری مشاور محترم آماری مورد آنالیز و تجزیه تحلیل قرار گرفت.
یافته ها :در این مطالعه 4580نفر ( 45/2درصد) از افراد شرکت کننده مرد و  5558نفر (  54/8درصد) زن بودند .میانگین سن افراد
شرکت کننده در مطالعه  48/6سال بود که کمترین و بیشترین سن  34و  92سال ثبت شد .نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین
وضعیت اجتماعی-اقتصادی و جنسیت با مصرف مواد مخدر ،قلیان چپق و همچنین بین جنسیت و افرادی که در حال حاضر سیگاری
هستند یا قبال سیگاری بوده اند وجود دارد.نتایج همچنین بیانگر ارتباط معنی دار بین جنسیت و استعمال سیگار در زمان حال بین گروه
زنان و مردان ()P= .000می باشد.
نتیجهگیری :این مطالعه نشان داد که ارتباط معناداری بین وضعیت اجتماعی-اقتصادی و افرادی که قبال سیگاری بودند وجود ندارد
(.)P= .62

واژگان کلیدی :مواد مخدر ،وضعیت اجتماعی-اقتصادی ،جمعیت کوهورت فسا
ایمیل ارائه دهندهnavidalinejad@yahoo.com :
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پوستر
استرس ادراک شده و راهبردهای مقابله با استرس در میان پرسنل بهداشت و درمان استان
اردبیل در دوران شیوع پاندمی کووید19-
رقیه سلمانی ، 1حسن کاظمی ، 2یلدا موسی زاده *3
 -1گروه مامایی ،دانشکده علوم پزشکی خلخال ،خلخال ،ایران
 -2کمیته تحقیقات دانشجویی ،گروه پرستاری ،دانشکده علوم پزشکی خلخال ،خلخال ،ایران
 -3گروه بهداشت عمومی ،دانشکده علوم پزشکی خلخال ،خلخال ،ایران
مقدمه و هدف :انتشار ناگهانی ویروس کووید 19-باعث نگرانی بسیاری از مردم در سراسر جهان شده است .این بیماری نوپدید باعث
حجم کاری زیاد ،فرسودگی شغلی ،خطر انتقال عفونت ،تعارضات اخالقی در تصمیم گیری برای بیماران و ...در میان کارکنان حوزه
سالمت شده که به نوبه خود ،استرس را در میان این گروه آسیب پذیر دامن زده است .مطالعه حاضر با هدف شناسایی میزان استرس و
راهکارهای مقابله با استرس در میان پرسنل بهداشتی و درمانی استان اردبیل طراحی و اجرا شد.
مواد و روش ها  :این مطالعه توصیفی مقطعی بر روی  402نفر از پرسنل بهداشت و درمان در یک بیمارستان دولتی و  10مرکز
بهداشتی درمانی که محل ارجاع بیماران مبتال به کووید 19-در استان اردبیل بودند ،انجام شد .شرکت کنندگان پرسشنامه های
دموگرافیک ،و پرسشنامه های استاندارد استرس ادراک شده و راهبردهای مقابله با استرس را تکمیل کردند .از روش های آمار توصیفی،
آزمون تی مستقل و رگرسیون خطی چندگانه در قالب نرم افزار  SPSSبرای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
یافته ها  :نمره کلی استرس ادراک شده ( 30.55)6.18بود .متداول ترین راهبردهای مقابله با استرس توسط افراد مورد مطالعه رویکرد
مسئله محور با میانگین ( 52.66 )8.72بود .استرس ادراک شده و راهبردهای مقابله با استرس (به استثنای رویکرد مسئله محور) بین
شرکت کنندگان در بیمارستان و مراکز بهداشتی به طور معناداری متفاوت بود ( .)0.05<P-valueتجربه قبلی موقعیتهای بحرانی ،دوره
مرتبط با بحران ،مدرک تحصیلی ،سن ،محل کار و راهبردهای مقابله با استرس از عوامل پیشگویی کننده سطح استرس بودند.
نتیجهگیری :شرکت کنندگان در مطالعه از راهبردهای مقابله ای مؤثر (رویکرد مساله محور) استفاده کرده بودند با این وجود ،میزان
استرس باالتر از میانگین در افراد مشاهده شد .بنابراین پیشنهاد می شود آموزش های عملی برای مقابله با استرس ،بمنظور تقویت روحیه
و عکس العمل مناسب در برابر شرایط استرس زا طراحی و اجرا گردد .واژه های کلیدی :کووید ،19-استرس ،راهبردهای مقابله با استرس،
بهداشت و درمان

واژگان کلیدی :کووید ،19-استرس ،راهبردهای مقابله با استرس ،بهداشت و درمان
ایمیل ارائه دهندهy.mousazadeh@yahoo.com :
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پوستر
تبیین نقش نیروهای خدماتی بیمارستانها در بحران کووید19-
احمد راهبر  ،1عباسعلی ابراهیمیان  ، *2شاهرخ راهبر3
 -1گروه بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران.
 -2گروه سالمت در بالیا و فوریتها ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران.
 -3کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران.
مقدمه و هدف :کارکنان خدماتی بیمارستانها قهرمانان ناشناخته در مبارزه با همه گیری کرونا هستند .آنها سخت ترین آسیبها را متحمل شدند .این
نیروها مسئول تمیز کردن و ضدعفونی دقیق سطوحی بودند که میکروبها و ویروسهای خطرناک بر روی آنها قرار داشتند ،همچنین در جریان بیماری
کووید 19-حجم کاری آنها افزایش یافته و نوع وظایفی که به آنها محول شد ،گسترش یافت .بنابراین ،مطالعه ای با هدف تبیین نقش نیروهای خدماتی
بیمارستانها در بحران کووید 19-انجام شد.
مواد و روش ها :این مطالعه یک مطالعه کیفی از نوع تحلیل محتوا بود که در سال  1400انجام شد .جامعه پژوهش کلیه نیروهای خدماتی بیمارستانهای
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی قم بودند که در خالل بیماری کووید 19-به عنوان نیروی خدماتی مشغول انجام وظیفه بودند .ابزار گردآوری داده ها
پرسشنامه های اطالعات دموگرافیک ،راهنمای مصاحبه نیمه ساختار یافته و دستگاه ضبط صدا بود .روش جمع آوری داده ها مصاحبه های نیمه
ساختاریافته چهره به چهره بود و مصاحبه ها در محل کار نیروهای خدماتی انجام شد .تحلیل داده های حاصل از مطالعه با کمک نرم افزار MAXQDA-
 10انجام شد .برای نشان دادن قابلیت اطمینان تحقیق کیفی از چهار معیار ارزیابی شامل؛ قابلیت اعتبار ،قابلیت تصدیق ،قابلیت ثبات و قابلیت انتقال
استفاده شد.
یافته ها :این مطالعه  18ماه پس از شیوع بیماری کووید 19-در شهرستان قم انجام شد .مشارکت کنندگان  11مرد با میانگین سن  33/16±3/91و
سابقه کار 5/28±2/32سال و  5زن با میانگین سن  30/46±2/77و سابقه کار 3/08±2/43سال بودند .درونمایه اصلی مطالعه "تالش فداکارانه جهت
کمک به مراقبت همه جانبه از بیماران و پیشگیری از بیماری در سطح جامعه" بود .این درونمایه بیانگر رویکرد اصلی نیروهای خدماتی بیمارستانها در
طول انجام خدمت در بخشهای بستری بیماران مبتال به کرونا بود که از طبقات اصلی "کمک به پرستاران در ارتقاء کمی و کیفی مراقبتهای پایه"،
"خدمت فداکارانه"و "کمک به پیشگیری از بیماری کووید 19-در سطح جامعه" مشتق شد.
نتیجهگیری :در طی بحران همه گیری بیماری کووید 19-نیروهای خدماتی بیمارستانها بسیار پرکار و موثر بودند .آنها عالوه بر مسئولیتهای قبلی
خود ،نقشهای متفاوتی را در طی این بحران در داخل بیمارستانها و حتی جامعه بر عهده گرفتند و در صورت نبودن آنها ،مراقبت از بیماران مبتال به
کووید 19-بسیار مشکل می شد .بنابراین پیشنهاد می شود در فاصله زمانی بین پیک های کرونا و یا در شرایط عادی فرصت بیشتری برای ریکاوری و
آموزش به این گروه از نیروهای نظام سالمت داده شده و مشکالت آنها بیش از پیش مورد توجه مدیران و سیاستگذاران حوزه سالمت قرار گیرد.

واژگان کلیدی :نیروی خدماتی ،بیمارستان ،کووید ،19-مدیریت بحران
ایمیل ebrahimian.aa@gmail.com :
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پوستر
مالک های همسرگزینی از دیدگاه دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی قم
شاهرخ راهبر ،1احمد راهبر  ،*1ذبیح اهلل قارلی پور2
 -1گروه بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران.
 -2گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران.
مقدمه و هدف :ازدواج و تشکیل خانواده یکی از عوامل مؤثر در بهداشت روان و شیوه ی زندگی و کاهش نابسامانی های فردی و
اجتماعی می باشد .این مطالعه با هدف تعیین اولویتهای مالکهای همسرگزینی از دیدگاه دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی قم
در سال  1396انجام گرفته است.
مواد و روش ها  :این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی و بصورت مقطعی در سال  1396در دانشگاه علوم پزشکی قم انجام گرفت .جامعه
پژوهش دانشجویان دختر و حجم نمونه مورد نیاز  277نفر تعیین و نمونه ها به روش نمونه گیری طبقه بندی متناسب با اندازه انتخاب
شدند ،ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد مالک های همسرگزینی با  22گویه بود .روایی صوری ابزار توسط اساتید روانشناسی و پایایی
آن توسط آلفای کرونباخ  0/81در مطالعات قبلی تایید شده بود .داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمونهای فریدمن ،کای -اسکوئر،
تی تست وآنالیز واریانس یکطرفه مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها  :سن شرکت کنندگان بین  18-38سال و ترم تحصیلی آنها بین  1-15بود .بیشترین تعداد شرکت کنندگان دانشجویان رشته
های پزشکی و دندانپزشکی و کمترین آنها دانشجویان ارشد آموزش بهداشت بودند .بر خوردار بودن از سالمت روانی در اولویت اول و
برخورداری همسر از قومیت یکسان در اولویت آخر قرار گرفت .بین متغیر سن و میزان اهمیت اولویتهای انتخاب همسر همبستگی غیر
مستقیم و معنیداری وجود دارد ( ،)P>0.05بین مقاطع تحصیلی کاردانی با کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری عمومی با میزان
اهمیت مالک های انتخاب همسر تفاوت معنی داری وجود دارد ()P>0.05
نتیجهگیری :بر خوردار بودن از سالمت روانی ،حس مسئولیت پذیری ،عفت و پاکدامنی و ابراز عشق و عالقه از مهمترین مالک های
همسر گزینی در ازدواج موفق بود لذا پبشنهاد می شود از منظر تأمین بهداشت و سالمت ازدواج ،پسران و دختران با باورها و سلوک
اخالقی و تعهد و مسؤولیت پذیری همدیگر قبل از ازدواج آشنا شوند.

واژگان کلیدی :همسر ،ازدواج ،دانشجو
ایمیل ارائه دهندهahm418rahbar@yahoo.com :
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پوستر
تعیین شاخص های آسیب پذیری اجتماعی در پاندمی کووید 19-در ایران
دکتر شاندیز مصلحی ، 1فرین فاطمی  ، *2علیرضا دهدشتی ، 3بهراد پورمحمدی3
 -1گروه سالمت در بالیا و فوریت ها ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران.
 -2سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران .
 -3مرکز تحقیقات علوم بهداشتی و فن آوری های نوین ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران.
مقدمه و هدف :فاکتورهای اجتماعی نقش مهمی را در آسیب پذیری کشورهای در معرض حوادث و بالیا ایفا می کنند .پاندمی کووید-
 19نیز به عنوان یک بال که سراسر جهان را تحت تأثیر قرار داد از این قاعده مستثنی نیست .هدف از این مطالعه تعیین شاخص های
اصلی آسیب پذیری اجتماعی در پاندمی کووید 19-در ایران می باشد.
مواد و روش ها :این مطالعه در سال  2021در قالب  2فاز مرور سیستماتیک و مطالعه کیفی انجام شد .ابتدا شاخص های آسیب پذیری
اجتماعی در اپیدمی ها و پادمی ها با مرور سیستماتیک استخراج گردیدند .سپس شاخص های استخراج شده در قالب یک مطالعه کیفی
با برگزاری جلسات متخصصین مجازی نهایی و توسط تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPبا برنامه نویسی در نرم افزار اکسل اولویت
بندی شدند.
یافته ها 36 :شاخص آسیب پذیری اجتماعی موثر در اپیدمی ها حاصل از مرور سیستماتیک در  5حیطه شامل ترکیب جمعیتی خانوارها،
نژاد و اقلیت ها ،وضعیت اقتصادی -اجتماعی و وضعیت سکونت و حمل و نقل و زیرساخت های بهداشت عمومی تقسیم بندی شدند.
خروجی حاصل از برگزاری جلسات متخصصین مجازی شامل حذف حیطه نژاد و اقلیت و اضافه شدن حیطه تحصیالت بود که در مجموع
تعداد حیطه همان  5حیطه باقی ماند اما تعداد شاخص ها به  31شاخص کاهش یافت 3 .شاخص اولویت بندی شده آسیب پذیری
اجتماعی در کووید 19-حاصل از  AHPبه ترتیب شامل تراکم جمعیت ،قابلیت دسترسی به مرکز بهداشتی درمانی و گروههای آسیب
پذیر بودند.
نتیجهگیری :اندازه گیری آسیب پذیری اجتماعی با شاخص های تعیین شده به منظور شناسایی نقاط آسیب پذیر اجتماعی که می
توانند به کانون بحران و شیوع باالی کووید 19-مبتال شوند ،اطالعات خوبی را برای سیاستگذاران و مسئولین بهداشتی در جهت پاسخ
موثر به پاندمی کووید 19-فراهم می کند .انجام مطالعات بیشتر به منظور ولیدسازی شاخص های تعیین شده در این مطالعه پیشنهاد
می گردد.

واژگان کلیدی :آسیب پذیری اجتماعی ،کووید ،19-شاخص ،پاندمی

ایمیل ارائه دهندهf_fatemi@semums.ac.ir :
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پوستر
تاثیر فرهنگ همکاری بر تولید علم در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قم
محمد علی گل ، 1احمد راهبر  ، *1شاهرخ راهبر2
 -1گروه بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران.
 -2گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران.
مقدمه و هدف :فرهنگ سازمانی و تولید دانش بر همه جنبه های سازمان تأثیر گذار هستند .لذا این مطالعه با هدف بررسی تاثیر مولفه
فرهنگ همکاری بر تولید علم در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قم در سال  1397انجام گرفت.
مواد و روش ها :این پژوهش بصورت مقطعی -تحلیلی و به شیوه اکتشافی در سال  1397انجام گرفت .جامعه آماری پژوهش تمامی
کارشناسان بیمارستانها در رسته های مختلف شغلی با حداقل چهار سال سابقه کاری بود .تعداد نمونه  570نفر تعیین و به روش نمونه
گیری طبقه بندی متناسب با اندازه از هر بیمارستان انتخاب شدند .ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته با طیف لیکرت پنج قسمتی
بود .روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوایی ،روایی همگرا و پایایی ابزار توسط آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد سنجش قرار گرفت.
داده ها از طریق تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل عامل تاییدی و مدل سازی معادالت ساختاری و با استفاده از نرم افزار های SPSS20
و  Lisrel8.8تحلیل شدند.
یافته ها :میانگین و انحراف معیار مولفه ی فرهنگ همکاری و تولید علم به ترتیب برابر ( )3/071±1/301و ( ،)3/28±1/11ضریب آلفای
کرونباخ به ترتیب مولفه ها برابر  0/972و  0/944و پایایی ترکیبی برابر  0/782و  0/847می باشد و فرهنگ همکاری بر تولید علم دارای
ضریب تاثیر  0/48می باشد .روایی همگرایی به ترتیب مولفه ها برابر  0/810و 0/852تایید گردید .تحلیل عامل اکتشافی سازه ها را در
دو بخش فرهنگ یادگیری و تولید علم دسته بندی نمود و شاخص برازش  RMSEA > 0/05می باشد .همچنین نتایج نشان داد که
نسبت کای دو به درجه آزادی  )χ2/df( >5و شاخص های برازش  GFI, AGFI, NFI, CFI, IFI < 0/90بود که همگی نشان
دهنده برازش خوب این مطالعه می باشد.
نتیجهگیری :نتایج نشان دادکه مولفه فرهنگ همکاری با مولفه تولید علم رابطه مثبت و معنی داری دارند .پیشنهاد می شود مدیران
بیمارستان ها نسبت به فراهم نمودن زیر ساخت های الزم برای آموزش مبانی فرهنگ همکاری و تولید علم اقدام نمایند.

واژگان کلیدی :بیمارستان ،فرهنگ همکاری ،تولید علم
ایمیل ارائه دهندهahm418rahbar@yahoo.com :
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پوستر
بررسی مواجهه شغلی رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی با صدا
نیلوفر دامیار  ، *1دکتر رستم گلمحمدی ، 2دکتر ایرج محمدفام ، 3دکتر جواد

فردمال4

 -1دانشکده بهداشت دامغان ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران (دانشگاه علوم پزشکی همدان)
 -2گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات علوم بهداشتی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
 -3گروه مدیریت سالمت ،ایمنی و محیط زیست ، HSEدانشکده بهداشت همدان ،همدان ،ایران
 -4گروه آمار زیستی ،دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات مدلسازی بیماریهای غیرواگیر و پژوهشکده علوم و فناوری بهداشت،
دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران

مقدمه و هدف :طبق گزارشات سازمان بهداشت جهانی ،صدا سومین آلودگی خطرناک در شهرهای بزرگ است .منابع عمده
صدای محیط زیست شامل ترافیک زمینی ،هوایی و ریلی است .در این میان اتوبوسها منبع عمده مواجهه صوتی رانندگان محسوب
میشوند .این مطالعه با هدف بررسی مواجهه شغلی رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی شهر همدان با صدا انجام شد.
مواد و روش ها  :مطالعه توصیفیـتحلیلی حاضر با هدف بررسی مواجهه شغلی رانندگان اتوبوسهای شهری با صدا انجام شد.
جامعه آماری ،کلیه رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی شهر همدان بودند .تعداد  54نفر با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی
ساده انتخاب شدند .ابزارهای مورد استفاده در جمعآوری اطالعات شامل ،دستگاه صداسنج و پرسشنامه اطالعات فردی بود.
آزمونهای آماری مورد استفاده در تحلیل دادهها ،شامل  ANOVAو  t-testو بود.
یافته ها  :نتایج نشان داد میزان مواجهه رانندگان با تراز معادل صدا در شبکه  Aبرابر  76/35و فرکانس غالب  32و  63هرتز
میباشد .فاکتور قله محاسبه شده نیز برابر با  15/3019به دست آمد .همچنین رابطه مواجهه صوتی رانندگان با نوع اتوبوس
معنیدار بود (.)P>0/05
نتیجهگیری :نتایج نشان داد رانندگان مورد بررسی به لحاظ مواجهه با صدا وضعیت مناسبی ندارند و بنابراین مستعد بروز حادثه
میباشند .بکارگیری تکنولوژی های جدید در سیستم حمل و نقل و تجهیز آن به سامانه و خودروهای جدید و همچنین سیستم
قطار شهری توصیهای است که از جهات متعدد ،منجر به بهبود وضعیت حمل و نقل و نیز بهبود وضعیت سالمت راننده و مسافرین
میشود.

واژگان کلیدی :مواجهه صوتی ،رانندگان اتوبوس
ایمیل ارائه دهندهdamyar@semums.ac.ir :
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پوستر
شناسایی عوامل درونی و بیرونی و تدوین راهبردهای کالن معاونت بهداشتی دانشگاه علوم
پزشکی قم با استفاده از مدل برایسون و تکنیک SWOT
احمد راهبر ،1محمد علی گل ،*1نرگس جعفری افضل ،2علیرضا خاکیان ،3محمد سلیمی امرود ،4فاطمه عابدی
آستانه5
 -1گروه بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ایران.
 -2گروه سالمت محیط و کار ،معاونت بهداشتی ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ایران.
 -3مدیریت منابع انسانی ،معاونت توسعه مدیریت و منابع ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ایران.
 -4مرکز امور هیئت علمی ،معاونت آموزشی ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ایران.
 -5گروه پیشگیری و مبازه با بیماری ها ،معاونت بهداشتی ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ایران.
مقدمه و هدف :ضرورت ایجاد تغییرات در نظام مراقبت بهداشتی بر مبنای نیازهای جامعه ،اهمیت شناسایی راهبردهای کالن سازمان برای پاسخگویی
به این نیاز ها را افزایش داده است .بنابراین ،پژوهش حاضر با هدف تحلیل عوامل درونی (نقاط قوت و ضعف) و بیرونی (فرصت ها و تهدیدها) به منظور
تدوین راهبردهای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم انجام شده است.
مواد و روش ها  :این پروژه نوعی تحقیق کاربردی است که بر اساس نظر سنجی سیستماتیک با استفاده از روش بحث گروهی و بررسی های اسنادی
و کتابخانه ای و اجماع نظر کارشناسان با استفاده از مدل برایسون انجام شد .ابزارهای مورد استفاده شامل ماتریس ارزیابی عوامل درونی و بیرونی ،الگوی
ارزیابی و انتخاب استراتژی ،ماتریس تحلیل  ،SWOTماتریس تعیین راهبردها ،و ماتریس کمی برنامه ریزی استراتژیک بود .داده ها با استفاده از آمار
توصیفی و تحلیل  SWOTمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها  :نتایج حاصل از ماتریس تحلیل عوامل درونی و عوامل بیرونی امتیاز مربوط به عوامل درونی را  221/85و امتیاز مربوط به عوامل بیرونی را
 237/81نشان داد .مهمترین نقطه قوت وجود سامانه یکپارچه اطالعاتی ،و مهمترین نقطه ضعف ،ضعف نظام پایش و ارزشیابی بود .وجود زیرساخت
های مناسب شبکه به عنوان مهمترین فرصت و ضعف سیستم ارجاع در سطح  2و  3اساسی ترین تهدید گزارش شد .پس از اولویت بندی  10راهبرد
اصلی شناسایی شد و «توسعه کمی و بهبود کیفی ارائه خدمات» به عنوان اولین راهبرد تعیین گردید.
نتیجهگیری :از آنجا که توسعه کمی و بهبود کیفی ارائه خدمات به عنوان مهمترین راهبرد معاونت بهداشتی شناسایی شد ،لذا پیشنهاد می شود که
مدیران مربوطه با توجه به ماتریس تحلیل  ،SWOTبرنامه ریزی عملیاتی الزم را جهت دستیابی به اهداف ارتقاء سالمت جامعه تدوین نمایند.

واژگان کلیدی ،SWOT :تدوین راهبردها ،مدل برایسون
ایمیل ارائه دهندهaligol1389@gmail.com :
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پوستر
ارتباط میان کمال گرایی و فرسودگی شغلی پرستاران:یک مرور روایتی
دریا اسماعیل بیگی  ، *1فردین حیدری ، 2فاطمه محمدی پور3
 -1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی لرستان ،خرم اباد˓ ایران.
 -2بیمارستان شهید مدنی ،خرم آباد ،ایران.
 -2دانشکده پرستاری و مامایی˓ دانشگاه علوم پزشکی لرستان˓ خرم اباد˓ ایران.
مقدمه و هدف :فرسودگی شغلی به عنوان یک چالش پرهزینه در سیستم مدیریتی پرستاری بشمار میرود که پیامد های مخربی منجمله
کاهش کیفیت عملکرد،کاهش تعهد سازمانی و حتی ترک حرفه دارد.بنابراین توجه به سبک شخصیتی همچون کمال گرایی که مفهومی
جاری در عملکرد افراد میباشد حائز اهمیت است.هدف این مطالعه بررسی ارتباط میان کمال گرایی با فرسودگی شغلی میباشد.
مواد و روش ها :این مطالعه مروری روایتی با جستجو در پایگاه های Scopus,Science Direct ,PubMed
,irandoc,Magiran,SIDاز سال 2019تا2021با، Burnout, nurses, Perfectionism,کمال گرایی،فرسودگی شغلی ،پرستاران
به زبان های فارسی و انگلیسی صورت گرفت.از میان12مطالعه با اعمال معیار های ورود (مطالعه توصیفی-مقطعی،وجود هر دو متغیر در
مطالعه،دسترسی به فول تکست)و معیار های خروج(عدم دسترسی به فول تکست) در نهایت 8مطالعه برای مرور انتخاب شدند.
یافته ها :در اغلب مطالعات میان کمال گرایی و فرسودگی شغلی ارتباط معناداری یافت شد.اگرچه ابزار ارزیابی کمال گرایی در مطالعات
متفاوت بود.در  2مطالعه از پرسشنامه فراست استفاده و مشخص شد میان کمال گرایی مثبت(دارای ابعاد معیار های شخصی و بعد
سازماندهی) و کاهش فرسودگی شغلی پرستاران و کمال گرایی منفی(دارای ابعاد نگرانی زیاد در مورد اشتباه،تردید در مورد فعالیت ها،بعد
انتظار و بعد انتقاد والدین) با افزایش فرسودگی شغلی پرستاران ارتباط معناداری وجود دارد.در مطالعه ایی دیگر از پرسشنامه کمال گرایی
هیل استفاده گردید که میان کمال گرایی مثبت(دارای ابعاد نظم و سازماندهی،هدفمندی و تالش برای عالی بودن) با فرسودگی شغلی
ارتباط منفی و میان کمال گرایی منفی( تلقی منفی از خود ،ادراک فشار از سوی والدین و معیار های باال برای دیگران)با فرسودگی شغلی
ارتباط مثبتی وجود داشت.در 4مطالعه ایی که از پرسشنامه کمال گرایی شغلی فلت و هویت استفاده شد ارتباط مثبت معناداری میان
بعد کمالگرایی مبتنی بر خود و کمال گرایی ناشی از جبر اجتماع با فرسودگی شغلی یافت شد .اگرچه یک مطالعه به عدم ارتباط این دو
مولفه اشاره داشت.در اغلب مطالعات سن پایین تر و تحصیالت باالتر با افزایش کمال گرایی در ارتباط میباشد.
نتیجهگیری :اهمیت مولفه فرسودگی شغلی بررسی عوامل موثر منجمله سبک های شخصیتی را ایجاب میکند.توصیه میشود در مطالعات
آتی مداخالت سوق دهنده به سمت کمال گرایی مثبت صورت گیرد.

واژگان کلیدی :کمال گرایی،فرسودگی شغلی،پرستاران
ایمیل ارائه دهندهdaryyaesmailebigy@gmail.com :
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پوستر
وضعیت آموزش و سطح آگاهی کارکنان نانوائیهای شهر سمنان در مورد دستورالعملهای پیشگیری از
بیماری کووید 19 -در زمستان 1399
خلیل اهلل معینیان ، 1سحر یزدانفرد ، 2طیبه راستگو *3
 -1مرکز تحقیقات علوم و فناوریهای بهداشتی ،دانشکدهی بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -2کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -3گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران

مقدمه و هدف :آگاهی از دستورالعملهای بهداشتی و رعایت آنها ،اصلی ترین  ،مهمترین و کم هزینه ترین راهکار کنترل بیماریهای واگیر از
جمله همه گیری خطرناک و پرتبعات بیماری کووید  19می باشد .نانواییها از جمله صنوف معدودی هستند که الزاما در هر شرایطی (حتی
قرمز) فعال هستند لذا سطح آگاهی و رعایت دستورالعملهای پیشگیرانه ی مرتبط در کارکنان این صنف ،اهمیت بسیار زیادی دارد .این مطالعه
با هدف تعیین وضعیت وضعیت آموزش و سطح آگاهی کارکنان نانوائیهای شهر سمنان در مورد بیماری کووید 19 -در زمستان  1399انجام
گردید.
مواد و روش ها :در این مطالعه مقطعی ،شهر سمنان به  4منطقه تقسیم و از هر منطقه به طور تصادفی  15نانوایی از انواع مختلف با استفاده
از چک لیست و پرسشنامه ی محقق ساخته با تعیین روایی و پایایی ،مورد بررسی قرار گرفت .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی
و توزیع فراوانی داده ها انجام گرفت.
یافته ها :نتایج مطالعه نشان داد که تنها به حدود  4درصد از نانوائیها دستورالعمل آموزشی کاربردی مکتوب ابالغ شده است .جهت آموزش
کارکنان نانوائیها ،تنها از روش آموزش چهره به چهره و در حین بازرسی کارشناسان بهداشت محیط استفاده شده و  93درصد نانوائیها از این
طریق تحت پوشش قرار گرفته اند .کیفیت آموزش های ارائه شده از منظر کارکنان نانوایی در دو سطح عالی( 33درصد) و خوب ( درصد)67
ارزیابی شده است .سطح آگاهی کارکنان نانوایی در مورد مهمترین روشهای پیشگیری از بیماری در چهار سطح چهار سطح ضعیف( 9درصد) ،
متوسط( 31درصد)  ،خوب( 47درصد) و عالی ( 13درصد)و سطح آگاهی کارکنان نانوایی در مورد شرایط عدم حضور در محل کار به دلیل بروز
عالئم بیماری کرونا در چهار سطح ضعیف( 2درصد)  ،متوسط( 47درصد)  ،خوب( 31درصد) و عالی ( 20درصد)برآورد گردید.
نتیجهگیری :با توجه به اهمیت سطح آگاهی در پیشگیری از بیماریهای واگیر و نظر به برآورد انجام شده در مورد سطح آگاهی کارکنان
نانوائیهای شهر سمنان در مورد بیماری کووید  19و راههای پیشگیری از آن ،تدوین برنامه و اقدامات اجرایی و آموزشی جامع تر جهت ارتقاء
سطح آگاهی برخی از کارکنان از حد ضعیف و متوسط به حد خوب و عالی ضرورت دارد.

واژگان کلیدی :کووید  ،19آموزش ،سطح آگاهی ،نانوایی ،سمنان
ایمیل ارائه دهندهrastgoo.tayyabeh@gmail.com :
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پوستر
بررسی مواجهه صوتی دانش آموزان در مدارس مقطع ابتدایی (مطالعه موردی :فضای آموزشی شهرهای قروه و گیالنغرب)

بهاره کنعانی ،1آرش کاکا پور ،2طیبه کاکا پور ،3روژین کنعانی ،4سیروان

زارعی*5

 -1گروه علوم تربیتی_آموزشوپرورش پیشدبستانی ،دانشکده علوم انسانی ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سنندج ،ایران
 -2معاونت آموزش ابتدایی ،اداره آموزشوپرورش شهرستان گیالنغرب ،گیالنغرب ،ایران
 -3معاونت آموزش متوسطه ،اداره آموزشوپرورش شهرستان اسالمآباد غرب ،اسالمآباد غرب ،ایران
 -4گروه ریاضی محض_آنالیز ریاضی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه کردستان ،سنندج ،ایران
 -5سالمت ،ایمنی و محیطزیست ( ،)HSEمراقب سالمت مدارس ،اداره آموزشوپرورش شهرستان قروه ،قروه ،ایران

مقدمه و هدف :مهمترین دوره تحصیلی در تمام نظامهای آموزشوپرورش جهان ،دوره ابتدایی است ،زیرا شکلگیری شخصیت و رشد همهجانبه فرد
در این دوره ،بیشتر انجام میشود .موقعیت یادگیری و محیط سالم از نظر بهداشتی از عوامل بسیار مهم در یادگیری دانش آموزان در مراکز آموزشی به
شمار میرود .دانش آموزان در کالسهای درس مدارس در معرض سروصدای خارجی از منابع مختلف ناشی از سیستم حملونقل ،فعالیتهای صنعتی
و سروصدای افراد خارج از مدرسه هستند که از طریق پوشش ساختمان منتقلشده و میتواند اثرات مخربی بر عملکرد آموزشی و پیشرفت تحصیلی
دانش آموزان در اثر اختالل کمبود توجه داشته باشد.لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی مواجهه صوتی در داخل و اطراف فضاهای آموزشی مدارس دوره
ابتدایی شهرهای قروه و گیالنغرب انجام شده است.
مواد و روش ها  :این پژوهش از نوع توصیفی -مقطعی بوده و با انتخاب  20مدرسه دولتی دخترانه و پسرانه در شهرهای قروه و گیالنغرب از طریق
نمونهگیری تصادفی ساده انجـام شـد .از هر مدرسه  5ایستگاه جهت صداسنجی انتخاب و توسط دستگاه صدا سنج آنالیزور دار  ،TES-1358تراز
فشار صدا در ایستگاههای موردنظر در  2نوبت صبح و عصر و در بازه زمانی  10ساعته از  7/30صبح تا  18/30عصر انجام گردیده و با استاندارد ملی
مسکن و محیطزیست ایران مقایسه و نتایج آن در نرمافزار آماری  SPSS26تجزیهوتحلیل گردید.
یافته ها  :نتایج این مطالعه نشان میدهد که سطوح تراز صوتی در میان مدارس شهرهای قروه و گیالنغرب در محیطهای آموزشی و ورزشی و در
نوبتهای زمانی صبح و عصر و همچنین در روزهای مختلف ،متفاوت بوده و میتواند به فعالیتها در مکانهای معین نسبت داده شود .عالوه بر این نتایج
نشان داد که میانگین تراز معادل صوت فضای آموزشی دخترانه و پسرانه شهر گیالنغرب در نوبت صبح به ترتیب  db 66و  69و در نوبت عصر به ترتیب
 db 64و  68بوده و میانگین تراز معادل صوت در مدارس دخترانه و پسرانه شهر قروه در نوبت صبح به ترتیب  db 73و  75و در نوبت عصر نیز به
ترتیب  db 69و  72گزارش گردید.
نتیجهگیری :ارزیابی تراز صوتی در مدارس هر دو شهر باالتر از استانداردهای تعریفشده بوده و میانگین تراز معادل صوت ( )Leqدر مدارس شهر قروه
بیشتر از گیالنغرب و همچنین در نوبت صبـح نسـبت بـه بعدازظهـر ،باالتر گزارش گردیده و این میزان در مدارس ابتدایی پسـرانه بیشـتر از دخترانه
اسـت .انتظار میرود که نتیجه این مطالعه موجب آگاهی مدیران آموزشوپرورش در عنایت ویژه به سروصدای محیطی در ایجاد فضاهای آموزشی عاری
از سروصدای باالتر از حد استاندارد و لـزوم بهکارگیری فناوریهای کنتـرل آلودگی شده و همچنین توصیه میگردد طراحی و مکانیابی مدارس جدید
در راستای ساخت مدارس مقاوم در برابر سروصدای محیطی و در محل مناسب جهت کمک به تسهیل آموزش و یادگیری و بهبود تحصیلی دانشآموزان
باشد.

واژگان کلیدی :مواجهه صوتی ،دانش آموزان ،مدارس ابتدایی ،قروه ،گیالنغرب
ایمیل ارائه دهندهsirwanzarey82@gmail.com :
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A-10-3341-1

پوستر
چالش های اخالق حرفه ای پرسنل سیستم بهداشت و درمان در حوادث طبیعی :مطالعه کیفی
امنه حیدری ، 1سحر ذوالنوری ، 2مهوش کلهر ، 3فاطمه یاراحمدی *4
 -1کارشناس ارشد پرستاری ،دانشکده پرستاری بروجرد ،دانشگاه علوم پزشکی لرستان ،خرم آباد ،ایران
 -2مربی ،گروه اموزشی پرستاری ،دانشکده پرستاری بروجرد ،دانشگاه علوم پزشکی لرستان ،خرم اباد ،ایران
 -3کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطالع رسانی ،دانشکده پرستاری بروجرد ،دانشگاه علوم پزشکی لرستان ،خرم آباد ،ایران
 -4مربی ،گروه اموزشی پرستاری ،دانشکده پرستاری بروجرد ،دانشگاه علوم پزشکی لرستان ،خرم اباد ،ایران
مقدمه و هدف :صالحیت حرفه ای پرسنل بهداشتی در گرو پایبندی به اصول اخالق حرفه ای است و با توجه به این مهم که مسئله اخالق حرفه ای
در بالیای طبیعی اهمیت بیشتری پیدا می کند ،لذا این مطالعه با هدف بررسی چالش های اخالقی پرسنل سیستم بهداشت درمان در حوادث طبیعی
انجام گرفت.
مواد و روش ها  :این مطالعه به روش کیفی با رویکرد تحلیل محتوی قراردادی انجام شد .مشارکت کنندگان  38نفر از کارمندان دانشگاه علوم پزشکی
استان لرستان بودند که در حادثه سیل  1398لرستان حداقل به مدت دو روز جهت امداد رسانی حضور و تمایل به شرکت در مطالعه را داشتند .داده
ها با استفاده از مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته بصورت چهره به چهره با هدف درک شواهد غیر کالمی انجام شد .در مصاحبه از راهنمای مصاحبه
برای تمرکز بر محتوای مصاحبه استفاده شد.
یافته ها  :در این مطالعه  38نفر از کارکنان علوم پزشکی استان لرستان در مطالعه شرکت کردند66 .درصد مشارکت کننده ها خانم  44درصد آقا
بودند 37 .درصد متاهل و  63درصد مجرد بودند و میانگین سن آنها  42سال بود .حاصل تحلیل داده ها  58کد اولیه در 15طبقه و پنچ مضمون اصلی
بود .حاصل تجزیه و تحلیل داده ها در پنج مفهوم ذیل قرارگرفت  :بی عدالتی که از طبقاتی چون توزیع نا مناسب منابع و مکانات استخراج شد ،نقص
مدیریت بحران که از طبقاتی چون عدم هماهنگی در ارایه خدمات ،عدم وجود برنامه ریزی قبل از حادثه و ،..بدست آمد .تاخیر در ارائه خدمات که ازیر
طبقاتی چون تاخیر در در دریافت دارو و خدمات درمانی حاصل شد .مسولیت پذیری و وجدان :این دو مفهوم همزمان با طبقاتی چون همدلی ،
دلسوزی و مهربانی ،ایثار و از خود گذشتگی ،مهمان نوازی ،انسان دوستی  ،سختی تحمل صحنه های دلخراش استخراج شدند.
نتیجهگیری :تبلور جلوه هایی از عزم ملی و اراده جهادی ،کمک های ارسالی ،حضور همگانی ،همدلی و مهربانی ،زیبایی دین و فرهنگ در زمان بحران
های ملی از نقاط قوت بدست آمده در این مطالعه است .علی رغم نکات مثبت چالشهای چون ناهماهنگی بین مراکز یاری رسان ،عدم برنامه ریزی و
آموزش ناکافی پرسنل ،نابرابری در توزیع خدمات و امکانات ،تاخیر در ارایه خدمات و بی عدالتی جود داشت .به نظر می رسد ریشه این مشکالت نقص
در برنامه ریزی ها ی علمی قبل ،حین و بعد از بحران ،نبود هماهنگی ارگان های مسئول در زمان بحران و مشکالت اساسی در زیر ساختها است.
پیشنهاد می شود جهت کاهش مشکالت مطروح شده مطالعات بیشتری در زمینه ریشه یابی مشکالت و نحوه رفع نواقص ذکر شده صورت پذیرد.

واژگان کلیدی :اخالق حرفه ای ،بالیای طبیعی ،پرسنل بهداشتی
ایمیل ارائه دهندهf.yarahmadi2005@gmail.com :
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A-10-3530-1

پوستر
بررسی تاثیر استفاده از هوش مصنوعی در بهبود مدیریت اورژانسی
مهدی مرادی  ، *1فاطمه کریمی ، 1نازنین سبزواری ، 1فاطمه محمدی پور1
 -1دانشجوی کارشناسی پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی لرستان،خرم آباد ،ایران.
مقدمه و هدف :ظهورهوش مصنوعی ()AIمنجر به توسعه برنامه های کاربردی جدید در بسیاری از زمینه ها ،مانند تشخیص پزشکی،مدیریت
اورژانسی دربالینشده است که بر ارائه مراقبت های بهداشتی تأثیر می گذارد.طب اورژانس به دلیل ماهیت منحصر به فرد ،نیازبه تصمیم گیری
برای بیماران با دقت باالو سرعت افزایش یافته ای دارد که می تواند توسط فناوری هوش مصنوعی ارائه شود.دراین مقاله ،هدف ما این است که
با مروری بر تحوالت اخیر در عملیات بخش اورژانس ومدیریت بالینی بیماران ،کاربردهای هوش مصنوعی را در زمینه طب اورژانس خالصه کنیم.
مواد و روش ها :این جستجو در پایگاه های داده ای science direct ،GoogleScholar،scopus،pubmed،علم نت با کلید واژه های
هوش مصنوعی ,مدیریت اورژانس ،در بازه زمانی  2019تا 2022انجام شد.مقاالت مرتبط با مطالعه بر اساس معیار ورود(وجود همزمان هر دو
متغیر هوش مصنوعی و مدیریت اورژانس در خالصه مطالعات در تاریخ 2019تا  )2022و خروج(عدم دسترسی به متن کامل مقاالت)توسط چهار
محقق بررسی و از بین  14مقاله تعداد 11مقاله پس از ارزیابی کیفیت انتخاب و در این مطالعه از آنها استفاده شد.
یافته ها :اقدامات و راهبردهای اضطراری به موقع و مؤثر می تواند تأثیرات و خسارات ناشی از اورژانس های بهداشت عمومی را بطور قابل
توجهی کاهش ده د .هنگامی که یک اورژانس بهداشت عمومی رخ می دهد ،پلتفرم مدیریت اورژانسی عمدتا برای نظارت ،هشدار اولیه ،تصمیم
گیری و پاسخ به نابسامانی بهداشتی بهکار گرفته میشود.هوش مصنوعی در تفسیر تصویربرداری تشخیصی ،پیشبینی نتایج بیمار و نظارت بر
عالئم حیاتی بیمار (ضربان نبض ،فشار خون ،دما و نظارت بر تنفس) بهبود یافته است .همچنین ،چندین شرکت در تالش هستند تا بار بایگانی
اطالعات در اورژانس را از طریق توسعه سیستمهای هوش مصنوعی که قادر به پردازش زبان طبیعی باشد کاهش دهند و همینطور به تهیه
نمودار بیمار بر اساس ضبط تعامل پزشک و بیمار درهنگام وقوع بپردازند؛ که همه این موارد نویدبخش بهبود ارائه مراقبت های بهداشتی می
باشند.اگر بتوان بر موانع فنی مرتبط با مقررات غلبه کرد ،پزشکی اورژانس ویژه ،آماده است از این همکاری بهره مند شود.
نتیجهگیری :علیرغم کاربردهای امیدوارکننده هوش مصنوعی ،این فناوریها هنوز به طور گسترده در بخشهای بیمارستان ،اورژانس یا در
سطح سیستمهای بهداشتی پیادهسازی نشده است .درنهایت ،مانند هر تغییر بزرگ تکنولوژیکی ،غلبه بر اینرسی وضعیت موجود نیازمند مالحظات
خاصی در طراحی فناوریها و رهبری قوی برای ایجاد تغییر است.

واژگان کلیدی :هوش مصنوعی ،مدیریت اورژانس
ایمیل ارائه دهندهmahdiopezeshki80@gmail.com :
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A-10-2795-1

پوستر
مروری بر شناسایی ویروس پاپیلوما انسانی ( )HPVSدر منابع آبی
علی شجاعی  ، *1روح اهلل رستمی2
 -1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -2مرکز تحقیقات علوم و فناوریهای بهداشتی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
مقدمه و هدف :یکی از ویروسهایی که عموما به صورت تماس با ترشحات انسانی میتواند وارد منابع آب شود ویروس پاپیلومای انسانی
( )HPVSمیباشد .تماس با آب آلوده میتواند موجب انتقال آن به افراد و ایجاد عوارض سرطان دهانه رحم ،پوست ،سینه ،زگیلهای
تناسلی ،بیماریهای ملتحمه چشم و مخاط گردد ،لذا هدف این مطالعه بررسی گزارشات مربوط به آلودگی منابع آب با این ویروس در
جهت ایجاد آگاهی از گستره آلودگی منابع میباشد.
مواد و روش ها  :در این مطالعه مروری سیستماتیک برای جستجو در بازه زمانی  1399/10/22تا  1400/11/04از کلیدواژههای
«پاپیلوما ویروس ،آب ،فاضالب ،استخرهای شنا و آب رودخانه» در پایگاههای  SIDو  CIVILICAو کلیدواژهای Human ،HPVs
 Waterborne ،Water resource ،Water ،Wastewater ،Papillomavirusو  Swimming poolدر پایگاههای ،Scopus
 Google Scholar ،Science Directو  PubMedاز سال  1389تا  1400استفاده شد .در جستجو اولیه 325 ،مقاله یافت شد که
 5مقاله از این بین شرایط ورود به مطالعه را داشته است.
یافته ها  :نتایج نشان دهنده حضور این ویروس در منابع آب مختلف از جمله فاضالب شهری ،پساب تصفیهخانه فاضالب ،آب رودخانه و
استخرهای شنا میباشد %50/3 .نمونهها در فاضالب شهری ایتالیا آلوده به این ویروس بودهاند ،همچنین  %81نمونههای فاضالب شهری
شهرهای باری ،کالیاری ،پالرمو ،جنوا و تورینو در ایتالیا آلوده به این ویروس بودهاند .در رابطه با پساب تصفیهخانه فاضالب نیز  %30/5از
نمونهها در کشور مصر آلوده به این ویروس بودهاند و  %68نمونههای مورد بررسی قرار گرفته آب رودخانهای در شمال ایتالیا آلودگی به
این ویروس را داشتهاند .آلودگی با این ویروس در آب استخرهای شنا نیز قابلتوجه بوده به نحوی که  %50نمونهها در مطالعه  14استخر
در شهرهای مختلف کشور ایتالیا آلوده به این ویروس بودهاند.
نتیجهگیری :باتوجه به مطالعات صورت گرفته ،میزان آلودگی با این ویروس در منابع مختلف آب قابلتوجه بوده و مقدار آلودگی نیز
نشاندهنده احتمال آلوده شدن افراد در معرض آن میباشد .لذا این امر نیاز به توجه ارگانهای مربوطه و همچنین انجام مطالعات بیشتر
جهت افزایش اطالعات موجود در این زمینه و برنامهریزهای مربوطه میباشد.

واژگان کلیدی :آلودگی آب ،ویروس ،پاپیلوماHPVs ،
ایمیل ارائه دهندهali.shojaei2032@gmail.com :
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A-10-3761-1

پوستر
بررسی تاثیر بخور سرد بر کیفیت هوای داخلی
زهرا حیدری کردکندی ، 1زهرا استیری ، 1سیده فاطمه موسوی ، 1مریم ملک باال  ، *2روح اهلل رستمی دهجاللی3
مقدمه و هدف :از آنجایی که انسان ها بیشتر وقت خود را در محیط خانه سپری میکنند ،غلظت آالینده های موجود در
محیط های داخلی از اهمیت بسزایی برخوردار میشوند .در این مطالعه بررسی تاثیر بخور سرد بر شرایط محیطی و غلظت
برخی از آالینده های هوا مورد مطالعه قرار گرفت هاست.
مواد و روش ها :در یک مطالعه آزمایشگاهی که در یک اتاقک عایق بندی شده به ابعاد یک متر مکعب صورت گرفت ،با
استفاده از یک منبع تولید آالینده ثابت که یک شمع روشن و مقداری فرمالدهید بوده است ،ابتدا به مدت  30دقیقه آالینده
های موردنظر در محیط تولید میگردیدند و سپس با تعیین مقدار فاکتورهای  ،O2 ،TVOC ، CO2،COدما و رطوبت با
استفاده از دستگاه انالیزور مدل  CEM GD-3803سنجش شدند ،به صورتی که در مدت زمان هشت ساعت هر یک ساعت
فاکتورهای مذبور اندازه گیری گردیدند .ابتدا بدون استفاده از بخور سرد به بررسی کیفیت هوای داخل اتاق پرداخته شد،
سپس با افزودن دستگاه بخور سرد و با درجات مختلف بخوردهی به بررسی کیفیت هوا با گذشت زمان پرداخته شد.
یافته ها :طبق داده های بدست آمده بیشترین کاهش غلظت  TVOCدر بخوردهی  ml/h150دیده شد ،که از ppm793
به  ppm101در مدت زمان  8ساعت کاهش یافت ،همچنین در بخوردهی  ،ml/h359بیشترین مقدار تغییر غلظت ها را
داشته ایم که مقدار COاز ppm26به  ppm18و  CO2از ppm6017به ppm3000کاهش یافت و مقدار  RHاز%63.4
به  %88.4افزایش داشته ولی غلظت  O2تغییر محسوسی نداشته است .در میزان بخوردهی  ml/h150و با ایجاد جریان
تهویه کاهش غلظت  CO2 ،COو  TVOCشدت بیشتری داشته است.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج ،مقدار بخوردهی در کاهش غلظت آالیندهها و تغییر شرایط محیطی تاثیر دارد .ایجاد جریان
تهویه به همراه بخوردهی کاهش غلظت آالینده ها را افزایش میدهد.

واژگان کلیدی :آلودگی هوا ،کیفیت هواCO2 ،CO ،
ایمیل ارائه دهندهmaryammalekbala@gmail.com :
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A-10-4853-1

پوستر
بررسی وضعیت بهداشت محیط آرایشگاه های زنانه در شهرستان بندرترکمن در زمستان
سال 1400
حمیدرضا ناصحی نیا  ، *1آیلر کلته1
 -1گروه بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران

مقدمه و هدف :عدم رعایت بهداشت و استفاده از ابزار و تجهیزات آلوده منجرب انتقال بیماریهایی مانند ایدز ،هپاتیت و
بیماری های پوستی می شود .این پژوهش با هدف بررسی وضعیت بهداشت محیط آرایشگاه های زنانه شهرستان بندر ترکمن
(استان گلستان) در زمستان سال  1400انجام گرفت.
مواد و روش ها :در این مطالعه توصیفی  20مورد از آرایشگاه های زنانه شهرستان بندرترکمن مورد بررسی قرار گرفت .جمع
آوری اطالعات با استفاده از پرسشنامه انجام گردید که این پرسشنامه چک لیست بازرسی بهداشتی از آرایشگاه و سالن های
زیبایی زنانه است که بهداشت فردی ،بهداشت ابزار و تجهیزات ،بهداشت و ایمنی ساختمان را داراست و آمار وضعیت بهداشت
محیط آرایشگاه های زنانه با استفاده از نرم افزار  Excelمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها %70 :از آرایشگاه ها جمع آوری و دفع فاضالب مطابق با آیین نامه داشتند  95%آرایشگاه ها سیستم مدیریت
پسماند مطلوبی داشتند  90%از آرایشگاه ها تهویه هوا مناسبی داشتند .میزان مطلوبیت شاخصهای بهداشتی در بعد بهداشت
فردی  %80.5بود .همچنین میزان میانگین مطلوبیت کل شاخص های بهداشتی مورد مطالعه  %73.16بود.
نتیجهگیری :توجه بیشتر به اطالع رسانی ممنوعیت استعمال دخانیات ،محل نگهداری وسایل شخصی ،استفاده از
 ،SEFETY BOXتمهیدات الزم جهت کنترل حشرات ،جمع آوری و دفع فاضالب در آرایشگاه های زنانه با جدیت بیتشر
در امر آموزش متصدیان و با تاکید بر رعایت شاخص های بهداشت از طریق عملکرد آرایشگاه های زنانه شهرستان بندرترکمن
توصیه می گردد.

واژگان کلیدی :آرایشگاه زنانه ،بندر ترکمن ،بهداشت
ایمیل ارائه دهندهhrnassehi@semums.ac.ir :
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پوستر
بررسی نگرش افراد و جامعه نسبت به تست های آنالین تشخیص بیماری کووید 19-در استان
هرمزگان در سال 1399
ام البنین دل آشوب *1
 -1گروه رادیولوژی ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس ،ایران

مقدمه و هدف :دروضعیت همه گیری کرونا یکی از مشکالت اصلی ،مراجعه بی مورد افراد به مراکز درمانی است .در عین حال
ممکن است عالئمی پیدا کنید که شک به ابتالی کرونا داشته باشید به این منظور تست های آنالین تشخیص کرونا پیشنهاد شدکه
با مطرح کردن چند پرسش پزشکی به یک تصمیم بالینی می رسد .هدف از انجام این پژوهش ،بررسی نگرش افرادنسبت به این
تست ها بود.
مواد و روش ها  :یک مطالعه به صورت توصیفی-تحلیلی با استفاده از یک پرسشنامه آنالین که به صورت تصادفی بین 450نفر
از افراد استان هرمزگان انجام گردیدکه محتوی سواالتی در رابطه با میزان آگاهی و نگرش آنها نسبت به تست هابود .ابزار گردآوری
داده های تحقیق پرسشنامه محقق ساخته که روایی محتوایی آن از طریق نظر متخصصان تأیید و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ
 0/85به دست آمد .در نهایت اطالعات گردآوری شده با استفاده از نرم افزار  spssمورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها  :طبق پژوهش انجام شده ،آگاهی افراد نسبت به تست ها %11/54 ،اطالعات کاملی داشتند و  %42/31هیچ آگاهی
نداشتند و  %46/15از افراد اطالعات ناقصی را در این زمینه کسب کرده بودند %61/54 .از افراد هیچگاه از این روش استفاده نکرده
اند و حدود  %30/77از افراد جهت سرگرمی انجام داده اند با این وجود  % 26/92از افراد هیچ اعتقادی به تست ها ندارند و بخش
اعظمی از افراد که  %61/53را به خود اختصاص داده اند از این تست اطمینان کامل نداشته اند و  %11/54از افراداین تست را به
مراجعه به پزشک در شرایط آلوده ی بیمارستان ها ترجیح می دادند.
نتیجهگیری :طبق نتایج بدست آمده ،تست های آنالین نتوانسته اند جایگاه خودرا در بین مردم پیدا کنند زیرا افرادزیادی تابه
حال از این روش استفاده نکرده اند و یا جهت سرگرمی آن را انجام داده اند در حالیکه در کشورهای پیشرفته این تست ها به
عنوان یکی از روش های تشخیصی ویروس کروناست .احتماال علت عدم استفاده افراد ،نبود نگرش مثبت نسبت به تست هاست،
زیرا درصد باالیی اعتقادی به آنها نداشته و هیچ کس اطمینان کامل خودرا نسبت به تست ها اعالم نکرده بود.

واژگان کلیدی :تست های آنالین تشخیص کرونا ،کووید ،19-نگرش افراد ،استان هرمزگان
ایمیل ارائه دهندهomolbanin.delashoub22@gmail.com :
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پوستر
بررسی فراوانی شیوع خشونت علیه کارکنان فوریت های پزشکی استان چهارمحال و
بختیاری در اپیدمی کووید-
ساغر کریم زاده  ، *1آقای سلمان

یدالهی2

 -1کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی شوشتر ،شوشتر ،ایران
 -2مرکز مدیریت و حوادث فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ،شهرکرد ،ایران
مقدمه و هدف :دردوسال اخیر به دلیل شیوع گسترده ی ویروس کرونا و مرگ و میر باالی ناشی از آن در کشورهای مختلف ،خشونت
محل کار درحوزه سالمت و سازمان های ارایه کننده خدمات درمانی روند افزایشی داشته است.هدف این مطالعه بررسی شیوع خشونت
محل کاردر کارکنان فوریت های پزشکی استان چهارمحال و بختیاری در اپیدمی کووید 19-و عوامل مؤثر بر آن است.
مواد و روش ها :پژوهش حاضر توصیفی مقطعی بود که درنیمه ی دوم سال  1399و نیمه ی اول سال  1400انجام شد.جامعه مورد
پژوهش شامل کلیه کارکنان پایگاههای فوریتهای پزشکی استان چهارمحال و بختیاری شامل  52پایگاه( 300نفر) بودند .نمونه گیری
بصورت تصادفی ساده انجام و 160نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند.ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسش نامه ی خشونت محل
کار در بخش سالمت بود.معیار ورود داشتن حداقل یکسال سابقه کاری بود .به لحاظ رعایت مالحظات اخالقی ،اهداف مطالعه ،محرمانه
بودن اطالعات و اختیاری بودن شرکت در مطالعه برای شرکت کنندگان توضیح داده شد .برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار (SPSS
نسخه ( 26و آمار توصیفی(شامل تعداد،درصد،میانگین و انحراف معیار)و آزمونهای کای دو و فیشر استفاده شد.
یافته ها :اطالعات نشان داد که  %.86کارکنان فوریت های پزشکی خشونت محل کار را در دوران شیوع کووید 19-تجربه داشته اند که
 %34خشونت فیزیکی و %54/17خشونت کالمی و %3/8خشونت فرهنگی بوده است %62/4.از کارکنان منبع خشونت را همراهان بیمار
عنوان کردند %84.اعتقاد داشتند رویه مناسبی برای گزارش دهی خشونت درمحل کارشان وجود ندارد .رابطه معنی داری بین سن،وضعیت
تاهل و سابقه کاری با تجربه خشونت در کارکنان فوریت های پزشکی وجود نداشت.
نتیجهگیری :باتوجه به اهمیت سالمت عمومی کارکنان فوریتهای پزشکی علی الخصوص در شرایط فشار کاری ناشی از شیفت های
سنگین و پی در پی در زمان شیوع کووید 19-این مطالعه پیشنهاد میکند آموزش های اختصاصی برای پرسنل فوریتهای پزشکی در
زمینه کنترل خشونت انجام گیرد تا با شناسایی مهم ترین عوامل خشونت در محیط کار،زمینه ی برخورد مناسب با بیمار و همراهش به
کاهش فشارهای روانی ،ارتقای سطح سالمت عمومی و کاهش فرسودگی شغلی کمک نماید.

واژگان کلیدی :خشونت ،کووید،19-فوریت های پزشکی،محل کار
ایمیل ارائه دهندهsaghar.karimzadeh77@gmail.com :
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پوستر
بررسی میزان کمرشکن بودن پرداخت از جیب در بیماران مبتال به مالتیپل اسکلروزیس
استان آذربایجان شرقی
فرید غریبی *  ،علی ایمانی  ،گوستاو دالل
*دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ،سمنان ،ایران
مقدمه و هدف :بیماری مالتیپل اسکلروزیس (اماس) بدلیل ماهیت مزمن و ناتوان کننده و نیز پیچیده و پرهزینه بودن مراقبتها منجر
به فشار مالی مضاعفی بر بیماران خواهد شد .لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان متناسب بودن فشار مالی وارده بر بیماران با توان
اقتصادی آنها در قالب شاخص هزینههای کمرشکن سالمت میباشد.
مواد و روش ها  :این مطالعه مقطعی در سال  1398با مشارکت  300نفر از بیماران در استان آذربایجان شرقی اجرا گردید .طبق
تعریف ،هزینههای کمرشکن سالمت زمانی بوقوع می پیوندد که حداقل  40درصد از هزینههای غیرغذایی خانوار صرف دریافت مراقبت
های بهداشتی گردد .ابزار مطالعه ،پرسشنامه محققساختهای بود که روایی آن با کسب نمره  88.5و  92درصد بترتیب برای شاخصهای
 CVRو CVI؛ و پایایی آن با اخذ نمره  0/86برای آلفایکرونباخ در مطالعه پایلوت ،تایید گردید .بمنظور بررسی ارتباط متغیرهای
زمینهای با وقوع هزینههای کمرشکن ،متناسب با ماهیت متغیرهای از آزمونهای آماری  Chi-square ،T-test ،ANOVAو رگرسیون
استفاده گردید.
یافته ها  :متوسط سالیانه مقدار پرداخت از جیب در بیماران مورد بررسی حدود  70میلیون ریال میباشد در حالی که متوسط درآمد
سالیانه خانوارهای آنان  217میلیون ریال میباشد .نتایج بررسی نشان میدهد که  54درصد از بیماران و خانوارهای آنان دچار هزینههای
کمرشکن سالمت هستند و  44درصد نیز با فقر ناشی از این هزینهها مواجه میباشند .در این میان ،هزینه های پرداخت شده جهت
دریافت دارو ،مراقبت های بازتوانی و انجام معاینات توسط پزشکان بترتیب بیشترین سهم را از هزینههای تحمیل شده بر بیماران به خود
اختصاص میدهند .بررسی ارتباط آماری میان متغیرهای دموگرافیک و زمینهای با میزان وقوع هزینههای کمرشکن و فقر ناشی از آنها
بیانگر آن است که وضعیت شغلی ،داشتن بیمه تکمیلی سالمت و نیز سکونت در شهر تبریز بعنوان مرکز استان ،دارای ارتباط آماری
معنیدار با مقدار پرداخت از جیب ،کمرشکن بودن هزینهها و فقر ناشی از آن ها میباشد (.)0.05<P
نتیجهگیری :نتایج مطالعه بیانگر آن است که هزینههای تحمیل شده ناشی از بیماری اماس خانوارهای ارای عضو مبتال به اماس متناسب
با توان مالی آنان نمی باشد و محافظت اجتماعی مورد انتظار از سوی نظام سالمت و جامعه برای این بیماران به درستی صورت نگرفته
است.

واژگان کلیدی :مالتیپل اسکلروزیس ،محافظت اجتماعی ،پرداخت از جیب ،هزینههای کمرشکن سالمت
ایمیل ارائه دهندهgharibihsa@gmail.com :
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پوستر
فعالیت جسمانی زنان ایرانی :سنجه های پدومتر در برابر خود گزارشی
الهه صالح، 1محمد عزتی اثر ،1محمد رضا قانع پور*1
 -1دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران

مقدمه و هدف :به رغم اثبات نقش به سزای فعالیت بدنی در تأمین سالمت افراد در تمامی ابعاد ،کم تحرکی همچنان به عنوان
مشکلی شایع در سالمت جوامع رخ می نمایاند .پژوهش پیش رو با هدف بررسی و مقایسه میزان فعالیت جسمانی سنجیده شده
به دو روش پدومتر و خود گزارش دهی و تبیین عوامل مرتبط با فعالیت بدنی در بین زنان دامغانی به مورد اجرا گذاشته شد.
مواد و روش ها  :پژوهش  cross-sectionalحاضر بر روی  91زن واجد شرایط  30تا  45ساله شهری تحت پوشش یکی از
مراکز منتخب بهداشتی و درمانی شهری دامغان ،استان سمنان ،واقع در شمال شرق ایران ،که به صورت تصادفی به مطالعه وارد
شده و مورد ارزیابی قرار گرفتند ،اجرا شد .فعالیت بدنی افراد طی  7روز متوالی و به طور همزمان به دو روش -1 :با استفاده از
پدومترهای ( style pro-2تعداد گام در هر روز) و  -2به صورت خودگزارش دهی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج بررسی به عمل
آمده در دو روش انتزاعی و عینی در خصوص میزان فعالیت بدنی زنان مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها  :شیوع باالی بی تحرکی و کم تحرکی( )%94.5در بین زنان مورد مطالعه به اثبات رسید و بین نتایج حاصل از خود
گزارش دهی فعالیت بدنی (که در  %88.3موارد خود را فعال می دانستند) با تعداد گام سنجیده شده توسط پدومتر ،همبستگی
وجود نداشت( .) χ^2= 1.45, p= 0.79ارتباط بین میزان فعالیت جسمانی مورد سنجش توسط پدومتر ،با متغیرهای دموگرافیک
و زمینه ای ،مورد بررسی قرار گرفت و تنها بین تعداد فرزند و میزان فعالیت جسمانی رابطه معنی داری یافت شد ،به طوری که
زنان دارای فرزند ،در مقایسه با افراد بدون فرزند ،از سطح فعالیت جسمانی باالتری برخوردار بودند(.) p_value = 0.035
نتیجهگیری :میزان فعالیت جسمانی مورد بررسی توسط پدومتر و فعالیت بدنی گزارش شده توسط شرکت کنندگان در مطالعه،
کامال متناقض بود .در واقع افراد شرکت کننده برآورد درستی از میزان فعالیت جسمانی خود نداشته و به بی تحرکی خود واقف
نبودند ،لذا به منظو ر تعیین میزان فعالیت بدنی و پیشگیری از عواقب ناشی از کم تحرکی ،عالوه بر توجه به علل کم تحرکی ،می
بایست از ابزار های دقیق سنجش فعالیت جسمانی نیز بهره برداری نمود.

واژگان کلیدی :فعالیت بدنی ،سالمت زنان ،پدومتر
ایمیل ارائه دهندهMRGhaneapur@semums.ac.ir :
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پوستر

رویکرد انگیزشی و نوآورانه مبتنی بر تئوری خود تعیین کنندگی در ارتقاء فعالیت جسمانی
زنان ایرانی
الهه صالح، 1محمد عزتی اثر ،1محمد رضا قانع

پور*1

 -1دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران

مقدمه و هدف :به رغم اثبات نقش انکار ناپذیر و اهمیت فعالیت بدنی در بهبود حداکثری سالمت جسمی ،روانی و اجتماعی
و نتایج متعاقب آن از کودکی تا سالمندی ،جوامع مختلف همچنان از کم تحرکی Globesity ،و مشکالت سالمتی متعاقب
آن رنج برده و به رغم اهمیت سالمتی زنان و نقش های مادری ،در تحقق سالمتی خانواده و جامعه ،میزان کم تحرکی در
زنان بیش از مردان است .این موضوع در حالی است که مداخالت طراحی شده روتین در برخی کشورها در خصوص افزایش
فعالیت بدنی ،در راستای تحقق پیشنهادات سازمان جهانی بهداشت تا سال  ،2030از کارآمدی مناسبی برخوردار نمی باشند.
این  mini reviewقصد دارد با طرح موانع و سائق ها در پرداختن به فعالیت بدنی زنان ،روش های انگیزشی و نوین را
معرفی نموده و به تبیین تسهیل گرهای روانی رفتار و اهمیت محیط های حمایتی و چارچوب مفهومی تئوری خود تعیین
کنندگی( )SDTدر بهبود خود تنظیمی و ارتقاء فعالیت جسمانی بپردازد SDT .به عنوان یک نظریه  ، Organismicبر
این باور است که افراد به طور ذاتی مستعد رشد و یک پارچگی روانی و در نتیجه یادگیری ،تسلط و ارتباط با دیگران می
باشند .با این حال ،این تمایالت به صورت خودکار بروز نمی کنند و جهت استحکام آنها به شرایط حمایتی نیاز می باشد.
 SDTبه طور خاص بیان می دارد که برای رشد سالم ،به پشتیبانی از نیازهای اساسی روانشناختی شامل Autonomy, :
 Competence and Relatednessنیازمندیم .با عنایت به مولفه های متعدد موثر بر انجام فعالیت بدنی ،به کارگیری
مداخالت مرتبط با فعالیت بدنی بر اساس  SDTمی تواند از طریق تسهیل و پرورش نیازهای اساسی روان
شناختی( ،)Autonomy, Competence and Relatednessنه تنها در بهبود و ارتقاء فعالیت جسمانی ،بلکه در ایجاد
رفتار پیشگیرانه و تداوم رفتارهای سالمتی ،مبارزه با بیماری های نوپدید نظیر  Covid-19و حتی در محیط های آموزش
و یادگیری نیز می تواند راهگشا بوده و مورد استفاده قرار گیرد

واژگان کلیدی :سالمتی زنان ،فعالیت جسمانی ،تئوری خود تعیین کنندگیSDT ،
ایمیل ارائه دهندهMRGhaneapur@semums.ac.ir :
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پوستر
بررسی هزینههای تحمیل شده بر بیماران مبتال به مالتیپل اسکلروزیس در سطوح مختلف
بیماری :یک مطالعه مقطعی از شمالغرب ایران
فرید غریبی *  ،دکتر علی ایمانی  ،دکتر گوستاو دالل  ،آقای علی خضری  ،خانم نسرین جودیان
* دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ،سمنان ،ایران
مقدمه و هدف :بیماری مالتیپل اسکلروزیس (اماس) بیماری مزمن سیستم عصبی است که منجر به تحمیل بار اقتصادی قابل توجهی بر بیماران،
بیمهها ،نظام سالمت و جوامع میگردد .لذا مطالعه حاضر با هدف برآورد هزینههای تحمیل شده سالیانه بر بیماران مبتال به اماس و خانوارهای آنان در
سطوح مختلف بیماری بانجام رسید.
مواد و روش ها  :در این مطالعه مقطعی ،تعداد  300بیمار بر اساس کل بیماران دارای پرونده در انجمن اماس استان آذربایجانشرقی و با استفاده از
جدول مورگان تعیین و به روش نمونهگیری تصادفی بررسی شدند .دادهها به روش مصاحبه با بیماران از آنان اخذ و به پرسشنامه وارد گردید و جهت
بررسی صحت داده ها از اطالعات ثبت شده در پرونده مراقبتی بیماران استفاده شد .سطوح مختلف بیماری با استفاده از پرسشنامه استاندارد EDSS
که بمنظور برآورد کیفیت زندگی بیماران مبتال به اماس و طبقهبندی آنان به سه سطح خفیف ،متوسط و شدید طراحی شده است تعیین گردید .همچنین
بمنظور بررسی میزان هزینههای بیماری از پرسشنامه محققساخته که روایی (نمره  92و  87درصد بترتیب برای شاخصهای  CVRو  )CVIو پایایی
(آلفای کرونباخ  )0.89آن مورد تایید قرار گرفت استفاده شد .بمنظور بررسی ارتباط میان سطوح مختلف بیماری و هزینههای تحمیل شده نیز از
رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده گردید.
یافته ها  :نتایج بررسیها حاکی است که متوسط هزینه سالیانه تحمیل شده بر بیماران و خانوارهای آنان بیش از  97میلیون ریال ،و میانگین نمره
 EDSSآنان  3/14میباشد .متوسط هزینه ساالنه تحمیل شده بر بیماران مبتال به بیماری خفیف ،متوسط و شدید بترتیب  138 ،84و  120میلیون
ریال می باشد .همچنین بطور متوسط هر واحد افزایش در نمره  EDSSمنجر به  8میلیون و  140هزار ریال هزینه ساالنه بیشتر خواهد شد .در این
مطالعه ،بین سطوح بیماری با هزینههای مستقیم پزشکی و هزینه کل تحمیل شده ،رابطه معنیدار آماری مشاهده گردید (.)0.05<P
نتیجهگیری :مطالعه حاضر نشان میدهد که هزینههای سالیانه قابلتوجهی بر بیماران مبتال به اماس تحمیل میشود که با توجه به ایجاد محدودیت
پیشرونده در توان فیزیکی بیماران جهت انجام فعالیتهای اقتصادی میتواند آنها را با مشکالت اقتصادی و بهداشتی جدی مواجه سازد .همچنین ضرورت
توجه بیشتر به بیماران با حاالت شدیدتر بیماری از سوی بیمههای درمانی و نظام سالمت مورد تاکید میباشد.

واژگان کلیدی :مالتیپل اسکلروزیس ،هزینه بهداشتی ،کیفیت زندگی ،هزینه بیماری
ایمیل ارائه دهندهgharibihsa@gmail.com :
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پوستر
تدوین الگوی ملی اعتباربخشی مراقبتهای بهداشتی اولیه با تاکید بر برنامه پزشکی خانواده
فرید غریبی *  ،دکتر جعفرصادق تبریزی
دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ،سمنان ،ایران
مقدمه و هدف :اعتباربخشی یکی از رویکردهای ارتقای کیفیت میباشد که به شکلی روزافزون در مراقبتهای بهداشتی مورد استفاده
قرار میگیرد .با توجه به فقدان مدل اعتباربخشی در عرصه مراقبتهای اولیه سالمت ایران ،مطالعه حاضر با هدف تدوین مدل ملی
اعتباربخشی مراکز خدمات جامع سالمت با تاکید بر برنامه پزشکی خانواده بمورد اجرا در آمد.
مواد و روش ها  :در آغاز ،تاثیر اعتباربخشی بر عملکرد مراکز ارائهدهنده مراقبتهای اولیه سالمت و نیز منابع معتبر برای الگوبرداری
در تدوین استانداردهای اعتباربخشی از طریق انجام مرور نظاممند تعیین گردید .سپس استانداردهای اعتباربخشی اولیه بر اساس منابع
منتخب تدوین و از طریق تکنیک دلفی از سوی صاحبنظران مورد بررسی قرار گرفت .مطالعه دلفی نیز با مشارکت  25نفر از صاحبنظران
کشور که غالباً مدیران ارشد حوزه مراقبت های بهداشتی اولیه و یا اعضای هیات علمی با تخصص مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و
پزشکی اجتماعی بودند انجام شد .در ادامه و پس از تدوین اجزای ضروری برای استانداردها ،تغییرات موردنیاز در مدل بدست آمده بر
مبنای نتایج آزمون مقدماتی (پایلوت) اعمال گردید.
یافته ها  :نتایج مرور نظاممند اول حاکی از تاثیرات مثبت اعتباربخشی بر حوزه های عملکردی بویژه ارتقای کیفیت ،دسترسی ،ایمنی،
اثربخشی ،مدیریت اطالعات ،کارایی ،جامعه محور بودن خدمات ،استمرار خدمت و  ...بود .نتایج مرور نظاممند دوم نیز نشان دهنده برتری
محسوس مدلهای اعتباربخشی ایاالت متحده ،استرالیا ،کانادا و انگلستان در سطح جهان و مدلهای اردن ،عربستان ،لبنان و مصر در
منطقه مدیترانه شرقی برای بهگزینی و الگوبرداری میباشد .در ادامه ،استانداردهای اولیه از منابع تعیین شده تدوین گردید و در طی
انجام تکنیک دلغی ،تعداد  39استاندارد عملکردی (با  231سنجه) و  163استاندارد بخشی (با  1634سنجه) مورد تایید صاحبنظران قرار
گرفت .در مرحله آزمون مقدماتی نیز میانگین کلی سطح رعایت استانداردها در دو بخش خودارزیابی و ارزیابی بیرونی بترتیب برابر با
 61/61و  26/37درصد محاسبه گردید و اصالحات پیشنهادی در متن مدل اعمال گردید.
نتیجهگیری :نظر به جامعیت مدل اعتباربخشی تدوین شده بدلیل تمرکز بر تمامی حوزههای عملکردی و نیز اجماع قوی صاحبنظران
بر استانداردها و سنجه های آن ،مدل ارائه شده میتواند مبنای استقرار و ارزیابی برنامه بهبود کیفیت و پزشکی خانواده در مراقبتهای
اولیه سالمت ایران قرار گیرد.

واژگان کلیدی :اعتباربخشی ،مدل ،مراکز خدمات جامع سالمت ،پزشکی خانواده
ایمیل ارائه دهندهgharibihsa@gmail.com :
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پوستر
چالشهای اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد در برنامه پزشکی خانواده ایران :یک مطالعه
کیفی
فرید غریبی *  ،دکتر الهام دادگر
*دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ،سمنان ،ایران
مقدمه و هدف :سازوکارهای پرداخت در نظام سالمت ،کارآمدترین ابزار کنترلی جهت اصالح رفتار ارائهدهندگان خدمت و همسو نمودن
آنان با اهداف نظام سالمت میباشد .با توجه به اینکه بُعد کیفی مراقبتها تاثیر غیرقابلانکاری بر بروندادهای بهداشتی دارد لذا مطالعه
حاضر با هدف بررسی چالشهای پیشروی نظام سالمت در اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد در برنامه پزشکی خانواده طراحی و
اجرا گردید.
مواد و روش ها  :مطالعه حاضر با رویکرد کیفی و با مشارکت  32نفر از پزشکان خانواده دارای مدرک  MPHپزشکی خانواده و  9نفر
از مدیران ارشد بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز بانجام رسید .روش نمونهگیری بصورت مبتنی بر هدف بود بدینصورت که افرادی
به مطالعه وارد شدند که بتوانند بیشترین و غنیترین اطالعات را در اختیار تیم پژوهشی قرار دهند .دادههای مطالعه با انجام  17مورد
مصاحبه گروهی و انفرادی غیرساختاریافته و با طول مدت  35تا  125دقیقه گردآوری گردید و تمامی مصاحبهها تا رسیدن به مرحله
اشباع اطالعاتی ادامه مییافت .بمنظور تحلیل دادهها از روش تحلیل محتوایی استفاده گردید بدینصورت که پس از پیاده سازی متن
مصاحبهها ،کدهای مدنظر استخراج گردید و با دسته بندی آن ها آیتمها ،تمهای فرعی و متعاقباً تمهای اصلی استخراج گردید.
یافته ها  :مطالعه حاضر منجر به شناسایی  7تم 14 ،تم فرعی و  46آیتم درخصوص چالشهای فراروی برنامه پزشکی خانواده در اجرای
نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد گردید که تمهای اصلی شناسایی شده شامل بارِ کاری ،آموزش ،فرهنگسازی برنامه ،چارچوب پرداخت،
پایش و ارزشیابی ،مدیریت اطالعات ،و نیز سطح اختیارات میباشد .ماهیت چالش های شناسایی شده در این مطالعه غالباً بر قابلیتهای
اندک سیستم مراقبتهای بهداشتی اولیه در طراحی و اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد از جنبه فنی ،مالی و انگیزشی تاکید دارد.
نتیجهگیری :مطالعه حاضر نشان داد که اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد در برنامه پزشکی خانواده کشور با چالشهای مهمی
مواجه میباشد که توفیق برنامه در این راستا نیازمند توجه به یکایک این چالشها و ارائه پاسخ صحیح به آنها میباشد .مطالعه حاضر از
طریق شناسایی دقیق و جامع چالشهای موجود و ارائه راهکارهای ارتقایی میتواند راهنمای سیاستگزاران و مدیران نظام سالمت کشور
در اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد و بهره مندی از قابلیت های بیشمار مدیریتی و بالینی آن باشد.

واژگان کلیدی :مراقبتهای بهداشتی اولیه ،پزشکی خانواده ،نظام پرداخت ،کیفیت
ایمیل ارائه دهندهgharibihsa@gmail.com :
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پوستر
بررسی تسهیل کننده های شرکت در برنامه های توانمندسازی بیماران دیابتی در
خودمراقبتی :یک مطالعه کیفی
راضیه خسروراد ، *1خانم پریسا

مهردادیان1

 -1دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،سبزوار ،ایران

مقدمه و هدف :دیابت ملیتوس یک بیماری مزمن شایع است  .دیابت می تواند منجر به عوارض جدی مانند نفروپاتی شود  .روش
های آموزش خود مراقبتی در دیابت به شدت مختلف هستند .با این وجود ،آموزش خود مراقبتی دیابت می تواند جهت دوری از
بستری شدن  ،کاهش دادن هزینه های درمان  -تحت شرایطی خاص – جلوگیری از عوارضی شامل رتینوپاتی  ،نفروپاتی و نوروپاتی
کمک کننده باشند .علی رغم این اثرات مثبت در صد زیادی از بیماران واجد شرایط در آموزش های دیابت مشارکت نمی کنند.
بنابراین پژوهش حاضر قصد دارد عواملی که باعث تسهیل شرکت در برنامه های توانمندسازی می شود را از زبان خود بیماران
استخراج کند.
مواد و روش ها :این پژوهش کیفی با همکاری  6پزشک عمومی و  16(24زن و  8مرد) مشارکت کننده اجرا شد .داده ها با
استفاده از روش مصاحبه عمیق جمع آوری شدند .تحلیل داده ها نیز با استفاده از روش " تحلیل محتوای کیفی " و به طور خاص
" تحلیل تم(مضمون) و کدگذاری باز و محوری " صورت گرفت.
یافته ها :تسهیل کننده های شرکت در برنامه های توانمندسازی از طریق مصاحبه با بیماران استخراج شد .بدین صورت که هشت
علت تسهیل گر برای مشارکت بیماران در آموزش های دیابت ،در چهار عامل تحت عنوان انگیزه سالمتی ،تشویق پزشک ،خودکار
آمدی و حمایت خانواده دسته بندی شدند .مهم ترین عامل که تمام بیماران به اتفاق از آن یاد می کردند اطالعات دریافتی از
پزشکان معالج و نقش آنها در تشویق بیماران بود.
نتیجهگیری :با توجه به تاثیرگذاری توصیه ها و رفتارهای پزشکان معالج بر تصمیم بیماران برای مشارکت در خود مراقبتی و
حضور در برنامه های آموزشی ،تغییر کوریکولوم آموزشی دانشجویان در جهت اهمیت آموزش به بیماران مزمن و ارتباط برقرار
کردن با آنها و هم چنین ارائه برنامههای ارتباط موثر و مهارتهای ارتباطی برای آنها ضروری به نظر می رسد و از طرفی برگزاری
کارگاه های آموزش مداوم در این زمینه برای پزشکان با هدف درونی سازی دانش ،نگرش و باورهای انگیزشی نیز دارای اهمیت
است.

واژگان کلیدی :دیابت ،تسهیل کننده ها،
ایمیل ارائه دهندهrkhosrorad@yahoo.com :
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پوستر
ارزیابی شهرستانهای استان آذربایجان غربی در زمینه بهرهمندی از شاخصهای توسعه
خدمات بهداشتی و درمانی
الهه صالح  ،1اسماعیل مشیری ،1محمدرضا قانع پور ،1میثم موسوی ، 2محمد عزتی اثر *1
 -1دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -2دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
مقدمه و هدف :عدالت در توزیع امکانات و خدمات سالمت باهدف ارتقاء دسترسی و بهرهمندی از خدمات بهداشت و درمان برای آحاد
جامعه ،صورت میگیرد .هدف از پژوهش حاضر ،تحلیلی بر بهرهمندی از شاخصهای توسعه خدمات بهداشتی و درمانی در شهرستانهای
استان آذربایجان غربی بود.
مواد و روش ها  :پژوهش حاضر توصیفی  -تحلیلی است و شهرستانهای استان آذربایجان غربی جامعه آماری پژوهش را شامل میشوند
که بر اساس  15شاخص رتبهبندی شدهاند .دادهها به روش کتابخانهای و از طریق مرکز آمار ایران جمعآوری شده است .شاخصهای
موردمطالعه با استفاده از مدل آنتروپی شانون وزندهی شده و سپس با بهرهگیری از سه روش امتیاز استانداردشده ،تاکسونومی عددی و
تاپسیس (  ،) TOPSISبه ارزیابی هر یک از شهرستانها ازنظر میزان برخورداری از امکانات و خدمات پرداخته شد.
یافته ها  :نتایج حاکی از آن است که شاخصهای توسعه خدمات بهداشتی و درمانی در استان آذربایجان غربی بهصورت متوازن توزیع
نشده و اختالف فاحشی بین شهرستانها ازنظر توسعه خدمات سالمت مشاهده گردید .با توجه به نتایج بهدستآمده از فن آنتروپی شانون،
شاخص نسبت تعداد مراکز بهداشتی درمانی روستایی به ازای هر هزار نفر جمعیت بهعنوان مهمترین و شاخص نسبت تعداد آزمایشگاه
به ازای هر هزار نفر جمعیت بهعنوان کماهمیتترین شاخص معرفی گردید .بر اساس یافتههای روش ترکیبی کپ لند نیز شهرستانهای
ارومیه و پیرانشهر به ترتیب برخوردارترین و محرومترین شهرستانهای استان آذربایجان غربی ازنظر شاخصهای موردبررسی تشخیص
داده شدند.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج پژوهش ،اختالف زیادی بین شهرستانهای استان آذربایجان غربی ازنظر بهرهمندی از امکانات و خدمات
سالمت وجود دارد؛ لذا به سیاستگذاران پیشنهاد میشود بهمنظور توزیع عادالنه امکانات و خدمات سالمت در برنامهها ،توجه ویژهای در
تخصیص منابع به مناطق محروم داشته باشند .کلیدواژهها :بهرهمندی ،شاخصهای توسعه ،بهداشتی و درمانی ،آذربایجان غربی

واژگان کلیدی :بهرهمندی ،شاخصهای توسعه ،بهداشتی و درمانی ،آذربایجان غربی
ایمیل ارائه دهندهmohamadezati42@semums.ac.ir :
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A-10-1661-2

پوستر
بررسی فراوانی عفونتهای بیمارستانی یک بیمارستان آموزشی در دامغان بین سالهای
 :94-1390یک مطالعه مقطعی
مهدیه مقبلی ، 1محمد عزتی اثر ، 1حمیدرضا ناصحی نیا *1
 -1دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران

مقدمه و هدف :امروزه پیشرفت علم ،کاربرد داروهای وسیعالطیف ،استفاده از کاتترهای عروقی ،ادراری و شانتهای مغزی
علیرغم کمک به نجات بیماران ،موجب مشکالتی مانند بروز عفونتهای بیمارستانی میگردد که امکان حذف کامل این
عفونتها در حال حاضر در هیج جایی از دنیا وجود ندارد ،ولی بدون تردید مؤثرترین ،کمهزینهترین و مطلوبترین روش
مبارزه با عفونت در هر زمان و مکان ،جلوگیری از بروز آن است .با توجه به اهمیت موضوع و عدم انجام مطالعاتی در این
زمینه ،مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع عفونتهای بیمارستانی بیمارستان والیت دامغان انجام شد.
مواد و روش ها  :این مطالعه توصیفی از نوع مقطعی بین سالهای  94-1390در بیمارستان والیت شهرستان دامغان انجام
شد .پس از مراجعه به بیمارستان والیت و بررسی پرونده تمام بیماران ،افراد مبتال به عفونت بیمارستانی شناسایی و اطالعات
حاصل توسط نرمافزار آماری  ،SPSSورژن  20مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها  :در مطالعه حاضر از میان  34663بیمار بستری شده 116 ،مورد مبتال به عفونت بیمارستانی شناسایی شد.
شایعترین متغیرها از لحاظ سال تشخیص ،سال )%27/6( 1393؛ از لحاظ فصل تشخیص ،پاییز ()%27/27؛ از نظر بخش
جراحی ( )%32/8و از نظر نوع عفونت ،تنفسی ( )%39/7بود.
نتیجهگیری :مرور ساده مستندات مطالعه شده در این بررسی نشان میدهد که میزان شیوع انواع عفونتهای بیمارستانی
در ایران نسبتاً باالست .از این رو تدوین برنامههای کنترلی و آموزشی مناسب و مبتنی بر شواهد جهت کاهش میزان شیوع
عفونتهای بیمارستانی در ایران بایستی مدنظر سیاستگذاران امر قرار گیرد .کلیدواژهها :ایمنی ،بیمارستان ،عفونت
بیمارستانی

واژگان کلیدی :ایمنی ،بیمارستان ،عفونت بیمارستانی
ایمیل ارائه دهندهhrnassehi@semums.ac.ir :
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A-10-1304-3

پوستر
پرسشنامه کوتاه شده ایرانی شادکامی و کیفیت زندگی ()Happi-QolQ
محمد عزتی اثر ، 1محمد رضا قانع پور ،1اسماعیل مشیری ، 2الهه صالح*1
 -1گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،دانشکده بهداشت دامغان ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان،سمنان،ایران
 -2گروه پزشکی اجتماعی ،دانشکده بهداشت پزشکی  ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
مقدمه و هدف :سابقه وهدف :مفهوم کیفیت زندگی چنان با درک از سالمت ،رضایت از زندگی و شادی درارتباط است که سازمان بهداشت
جهانی ،شادی را به عنوان بخشی از مفهوم سالمت به رسمیت شناخته است .هدف از انجام این پژوهش ،تلفیق دو پرسشنامه کیفیت زندگی(SF-
 )36و شادکامی( )OHIبه منظور دستیابی به یک پرسشنامه کوتاه ،واحد و ایرانی با امکان بکارگیری آسان است.
مواد و روش ها  :مطالعه حاضر بر روی جامعه آماری شامل  114زن واجد شرایط  30تا  45ساله شهری تحت پوشش یکی از مراکز منتخب
بهداشتی و درمانی شهرستان دامغان ،استان سمنان در شمال شرقی ایران اجرا شد(  .) 2017-2018مشارکت کنندگان از طریق دفاتر مراقبتی
موجود در مرکز بهداشتی درمانی مذکور شناسایی و به مطالعه وارد شدند .داده های مورد نیاز توسط پرسشنامه های  36 ( SF-36سوال) و
شادکامی (  28سئوال) گردآوری و مورد بررسی قرار گرفت .در این مطالعه ،تحلیل عاملی اکتشافی و روش مؤلفه های اصلی ،با استفاده از چرخش
متعامد از نوع کوارتیماکس مورد استفاده قرار گرفت و به ترتیب از سه شاخص شامل :الف -درصد پراکنش (واریانس) تبیین شده با هر عامل ،ب-
مقادیر ویژه(مقادیر ویژه بزرگتر از یک) ،ج -نمودار سنگریزه ،بار عاملی هر متغیر برای شامل شدن در عامل(بزرگتراز )0.6برای تعیین تعداد
عوامل استفاده شد و در نهایت ده عامل به عنوان عوامل اصلی برگزیده شدند.
یافته ها  :پژوهش حاضر منجر به ساخت پرسشنامه ای با  33گویه(  ) Happi – QolQشده که می تواند جایگزین مناسبی برای دو پرسشنامه
مجزای  SF-36و ( OHIکه در مجموع  69سئوال داشتند) ،باشد .این ابزار سنجش شادی و کیفیت زندگی کوتاه و ایرانی ،از یک سو ،سرعت
ارزیابی مفاهیم شادی و کیفیت زندگی را ارتقاء داده و از سوی دیگر در بر دارنده ی  10خرده مقیاس به اسامی -1 " ،احساس رضایت از خود،
 -2فعالیت جسمانی -3 ،احساس سرزندگی -4 ،برنامه ریزی -5 ،احساس توانمندبودن -6 ،احساس غم و نا امیدی -7 ،احساس خشم-8 ،
خودارزیابی سالمتی -9 ،احساس خودکفایتی  -10 ،نگرش مثبت به دنیای بیرونی نیز می باشد .پرسشنامه  Happi – QolQبا توجه به
بررسی آلفای کرونباخ ،از پایایی مناسبی درکل سؤاالت ( )0.76و هم در خرده مقیاس ها( )0.66-0.91می باشد.
نتیجهگیری :با عنایت به بررسی ویژگی های روانسنجی ،پایایی و روایی مناسب این ابزار در ایران و همچنین کوتاه بودن و سهولت به کارگیری
پرسشنامه ساخته شده ،امکان استفاده آسان ،وسیع و فراگیر از این ابزار در بررسی همزمان شادی و کیفیت زندگی برای محققین فراهم شده
است.

واژگان کلیدی :کیفیت زندگی ،شادکامی ،روایی ،پایایی ،تحلیل عاملی
ایمیل ارائه دهندهe.saleh3@semums.ac.ir :
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پوستر
ارزیابی عملکرد مراکز خدمات جامع سالمت شهرستان آرادان بر اساس الگوی ملی
اعتباربخشی
اسماعیل مشیری  ، *1فرید غریبی1
- 1مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
مقدمه و هدف :اعتباربخشی به دلیل تاثیرات شگرف بر حوزههای عملکردی نظیر کیفیت و ایمنی ،رایجترین رویکرد در ارزشیابی عملکرد
مراقبتهای بهداشتی محسوب میشود .نظر به تدوین الگوی ملی اعتباربخشی مراقبتهای بهداشتی ،مطالعه حاضر با هدف ارزیابی عملکرد
مراکز خدمات جامع سالمت آرادان بر اساس الگوی فوق به انجام رسید.
مواد و روش ها :مطالعه مقطعی حاضر در پاییز  1399با مشارکت چهار مرکز خدمات جامع سالمت در شهرستان آرادان اجرا گردید.
ابزار مطالعه ،چکلیستی مشتمل بر  39استاندارد و  231سنجه ارزیابی در ابعاد عملکردی دوازدهگانه بود که از مدل ملی اعتباربخشی
مراکز خدمات سالمت استخراج گردید .مطالعه پس از آموزش مدیران و پرسنل مراکز در خصوص ماهیت اعتباربخشی ،محتوای ابزار
ارزیابی و نحوه تکمیل آن ،در دو مرحله خودارزیابی و ارزیابی بیرونی اجرا و سطح عملکرد مراکز بر اساس میزان رعایت الزامات اعتباربخشی
طبق این مدل تعیین گردید .در این راستا ،نمرات مربوط به گزینههای "رعایت کامل"" ،رعایت نسبی" و "عدم رعایت" به ترتیب برابر
 1 ، 0.5و  0تعیین شد لذا میزان رعایت الزامات در هر سنجه پس از اعتباربخشی به صورت درصد گزارش گردید.
یافته ها  :میزان انطباق عملکرد مراکز مورد مطالعه با استانداردها و سنجههای اعتباربخشی در بخش خودارزیابی و ارزیابی بیرونی به
ترتیب برابر با  71.47و  15.43درصد میباشد .در بخش خودارزیابی ،بُعد "جامعه-محور بودن خدمات" با کسب نمره  93.75درصد و
بُعد "ارزشیابی ارائه خدمت" با کسب نمره  0به ترتیب حائز باالترین و پایینترین سطح عملکردی از جهت انطباق با استانداردهای
اعتباربخشی شدند؛ در حالی که در بخش ارزیابی بیرونی ،بُعد "استمرار خدمت" با  29.63درصد و ابعاد "جامعه-محور بودن خدمات"،
"کیفیت و ایمنی خدمات" و "تحقیق در سیستمهای بهداشتی" با کسب نمره  0به ترتیب حائز باالترین و پایینترین سطح عملکرد
شدند.
نتیجهگیری :وضعیت عملکرد مراکز مورد بررسی دارای کاستیهای بسیار است که ضرورت طراحی و اجرای مداخالت ارتقایی با مشارکت
متخصصین و صاحبان فرایند را مورد تاکید قرار میدهد.

واژگان کلیدی :مراقبتهای بهداشتی اولیه ،مرکز خدمات جامع سالمت ،عملکرد ،اعتباربخشی
ایمیل ارائه دهندهmoshirimn@gmail.com :
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پوستر
بررسی پارادایم حاکم بر نظام سالمت جمهوری اسالمی ایران و ضرورت تغییر پارادایم با
استفاده از چهارچوب تحلیل الیه ای علت ها
محمد عزتی اثر  ،*1محمدرضا خسروی1
 -1دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی،تهران،ایران
مقدمه و هدف :بر اساس دو نظریه خداگرایی و انسان محوری به منشا حاکمیت ،حکومت ها و ساختارهای مختلفی نسبت به سالمت شکل گرفته
است .سالمت انسان ها بخشی از سرمایه ملی است که دائماً در معرض خطرات محیطی قرار دارد منفعت یا ضرر وجود یا فقدان آن متوجه تمامی افراد
جامعه میباشد .مکاتب متفاوت رویکردهای مختلفی در برابر تامین سالمت دارد ،برخی سالمت را از منظر رفاه ،برخی دیگر از منظر عدالت مدنظر قرار
میدهد .بنابراین در مطالعه حاضر به بررسی پارادایم حاکم بر نظام سالمت جمهوری اسالمی ایران و ضرورت تغییر پارادایم در نظام سالمت جمهوری
اسالمی ایران پرداخته شده است.
مواد و روش ها  : :برای بررسی تطابق بین عملکرد نظام سالمت ایران و پارادایم حاکم بر کشور جمهوری اسالمی ایران از مدل تحلیل الیه علت ها
سهیل نعمت اهلل استفاده شد .در مدل الیه ای علت ها سه سطح الیه لیتانی و ساختاری و گفتمان وجود دارد ،الیه لیتانی که معرف آشکارترین سطح
موضوع می باشد و در الیه دوم،الیه علت ها و ساختارهای اجتماعی و الیه سوم ناظر بر فهم جهانبینی و گفتمانی است که پشتیبانی دعاوی معرفتی
می باشد .داده های مورد نیازبرای تحلیل با استفاده از اسناد منتشر شده توسط بانک جهانی و سازمان جهانی بهداشت استفاده شد و برای بررسی الیه
گفتمان بررسی متون منتشر شده در حوزه پارادایم شناسی کشور جمهوری اسالمی ایران به دست آمد.
یافته ها  :در سطح الیه لیتانی در شاخص مرگ و میر مادران ،عملکرد نظام سالمت ایران نسبت به کشورهای سوسیالیست مانند چین و کوبا بهتر می
باشد .در شاخص مربوط به امید به زندگی عملکرد نظام سالمت ایران نسبت به کشورهای مطرح سوسیالیست و لیبرال و مختلط در حوزه نظام سالمت
ضعیف می باشد .در سطح ساختار تولیتی نظام سالمت ایران  ،متمرکز و ارائه خدمات سالمت استانی و شهرستانی است .بازیگران دولتی نقش اصلی
را در ارائه خدمات بازی میکنند ،تامین منابع مالی در حوزه مراقبتهای اولیه بهداشتی از محل منابع عمومی میباشد .نظام پرداخت پزشکان خانواده به
صورت سرانه می باشد .درسطح پارادایم گفتمان حاکم بر کشور ایران ایدئولوژی اسالمی و اعتقاد به حاکمیت قوانین الهی است مالکیت غالب عمومی ،
دخالت دولت حداکثر و اقتصاد تک پایه نفتی دارد والیت فقیه پایه نظام سیاسی جمهوری اسالمی را تشکیل می دهد.
نتیجهگیری :کشور ایران با گفتمان اسالمی ،در حقیقت نوع منحصر به فردی از کشورهای اسالمی است ،اما نتوانسته ساختارهای نظام سالمت خود را
آنگونه که شایسته است متناسب با گفتمان خود ایجاد کند .برای کشور جمهوری اسالمی ایران پیشنهاد می گردد با توجه به اینکه مبانی ایدئولوژیک و
گفتمان اسالمی ایرانی حاکم می باشد به باز تعریف سالمت برمبنای فلسفه و حکمت اسالمی در چارچوب گفتمان جمهوری اسالمی و تعیین دکترین
سالمت بر اساس اصول و مبانی قانون جمهوری اسالمی بپردازد.

واژگان کلیدی :پارادایم ،نظام سالمت ،جمهوری اسالمی ایران

ایمیل ارائه دهندهmohamadezati42@semums.ac.ir :
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پوستر
تأثیرمداخالت مبتنی بر تئوری خود تعیین کنندگی بر شاخص های تن سنجی زنان ایرانی
محمد عزتی اثر ، 1الهه صالح ، 1محمد عزتی اثر *1
 -1گروه ارتقاء سالمت ،دانشکده بهداشت دامغان ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران.
مقدمه و هدف :با اینکه بیش از چهار دهه از طرح مداخالت انگیزشی و تئوری هایی نظیر خود تعیین کنندگی می گذرد ،اما به ندرت
در مداخالت ارتقاء سالمت وارد شده اند .با عنایت به نقش بی بدیل فعالیت بدنی در تمامی ابعاد سالمت در سراسر زندگی فرد و با توجه
به شیوع باالی کم تحرکی در زنان ایرانی ،در این کارآزمایی تصادفی ،عالوه بر تأثیر مداخله انگیزشی مبتنی بر تئوری خود تعیین کنندگی
بر فعالیت جسمانی زنان ،به تبیین شاخص های تن سنجی متأثر از مداخله مذکور نیز پرداخته ایم.
مواد و روش ها :کارآزمایی تصادفی حاضر بر روی  91زن  30تا  45ساله که به صورت تصادفی به مطالعه وارد شده و مورد ارزیابی قرار
گرفتند ،اجرا شد .در مطالعه حاضر ،مداخالت به دو شیوه  -1مبتنی بر تئوری خود تعیین کنندگی و  -2مداخله به شیوه آموزس سنتی
و به مدت  8هفته در هر یک از دو گروه به مورد اجرا گذاشته شد .قبل از شروع مداخالت و پس از پایان مداخالت شاخص های مربوط
به تن سنجی شامل :وزن ،نمایه توده بدنی،چربی بدن ،چربی احشایی ،وزن ،درصد عضله ،کالری مورد نیاز پایه و فشار خون سیستولیک
و دیاستولیک مشارکت کنندگان ثبت شد .داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSS-27مورد تحلیل قرار گرفت .آزمون های کواریانس و تی
زوجی برای مقایسه بین گروهی و درون گروهی استفاده شد..
یافته ها :اجرای  8هفته مداخله بر مبنای تئوری خود تعیین کنندگی ،تاثیر قابل مالحظه ای بر روی مؤلّفه های تن سنجی مشارکت
کنندگان در مطالعه نداشته و در مقایسه به عمل آمده بین شاخص های تن سنجی در دو گروه الف -مداخالت مبتنی بر تئوری خود
تعیین کنندگی و ب -گروه آموزش به شیوه سنتی ،تفاوت معنا دار آماری مالحظه نگردید.
نتیجهگیری :گرچه مداخالت انگیزشی به عمل آمده ،تاثیر به سزایی بر روی مؤلّفه های تن سنجی زنان مورد مطالعه نداشته است ،اما
تیم پژوهش مواردی نظیر کوتاه بودن دوره مداخله(  8هفته) ،دشواری ایجاد تغییر در انگیزه افراد در سنین باالتر نسبت به سنین پایین،
اجرای همزمان مداخله در دو گروه و عدم امکان اجتناب از انتقال اطالعات بین دو گروه و عدم امکان رعایت کامل کورسازی در مرکز
خدمات جامع سالمت را به عنوان دالیل مؤثر بر یافته های مطالعه حاضر مطرح می نمایند که می بایست در مطالعات آتی بر مبنای
تئوری خود تعیین کنندگی ،مد نظر سایر پژوهشگران قرار گیرد.

واژگان کلیدی :ترکیب بدن ،سالمت زنان ،تئوری خود تعیین کنندگی
ایمیل ارائه دهندهmohamadezati42@semums.ac.ir :
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پوستر
بررسی غلظت و کیفیت ذرات معلق در هوای شهری ایران طی سالهای 1400-1390
رضا قاسمی  ، *1مبینا سادات حسینی ، 1روح اهلل رستمی2
 -1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران.
 -2دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران.

مقدمه و هدف :امروزه یکی از بزرگترین مخاطرات زیستمحیطی برای سالمت جوامع ،آلودگی هوای ناشی از ذرات معلق است.
از اینرو ،این مطالعه با هدف بررسی غلظت و کیفیت ذرات معلق طی  10سال اخیر در ایران صورت گرفته است.
مواد و روش ها :در این مطالعهی مرور سیستماتیک از پایگاههای ""ScienceDirect,SID,Google Schoolar,scopus
هر کدام بهترتیب  5 ،210 ،141و  68مقاله ،با کلیدواژههای « ،»particualtr matter, PM10,PM5,PM2.5, Iranدر
بازهی زمانی ( )2021-2011جستوجو شد .تعداد کل مقاالت  424مورد بوده که از این بین  44مقاله با توجه به معیارهای مورد
نظر وارد مطالعه گردیدند.
یافته ها :طبق بررسی ،غلظت ذرات در  7شهر اهواز ،شهرکرد ،تهران ،خرمآباد ،تبریز ،اراک و مشهد در دسترس بودند .میانگین
غلظت  PM10در این شهرها  ug/m3 220.91و میانگین غلظت  PM2.5 75.53 ug/m3بوده است .تغییر فصول بر غلظت
ذرات معلق تاثیر گذار بوده است .غلظت  PM10در شهر اهواز با میانگین حداکثر  ug/m3 35.2629و غلظت  PM2.5در
شهرهای تهران ،اراک و مشهد با میانگین حداکثر  ، ug/m3 27.56در فصول پائیز و زمستان بیشتر از باقی سال بوده است .عالوه
بر این ،یافتهها نشان میدهد که در ایران درصد مرگ ومیر ناشی از ذرات معلق ،در وضعیت بحرانی قرار دارد .در حالیکه شاخص
کیفیت هوای زندگی ( )AQLIکه نشاندهندهی رابطهی بین میزان تنفس هوای پاک و طول عمر میباشد ،بیان میدارد که
چنانچه غلظت ذرات معلق در ایران بهاندازهی  µg/m3 1کاهش یابد ،منتج به افزایش  0.2سال در طول عمر جمعیت میشود.
نتیجهگیری :نتایج نشان داد که تغییرات غلظت ذرات معلق در هوای شهری ایران ،با تغییرات فصول سال رابطهی معناداری دارد.
به اینصورت که در فصول سرد سال ،بهواسطهی تعداد زیاد روزهای دارای وارونگی دمایی ،آالیندهها در سطح زمین متمرکز
میشوند .این مطالعه نشان داد که در دسترس بودن دادههای معتبر مربوط به غلظت و کیفیت ذرات معلق ،و مقایسه و پایش
مستمر آمار و ارقام ثبتشده در این زمینه ،برای اتخاذ تصمیمات کنترلی و تدوین قوانینی با چشمانداز بلندمدت ضرورت دارد.

واژگان کلیدی ،Iran ،PM2.5 ،PM5 ،PM10 ،Particulate matter :ذرات معلق ،آلودگی هوا ،ریزگرد ،غبار
ایمیل ارائه دهندهRgasemi01@gmail.com :
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پوستر
تدوین برنامه واکنش به شرایط اضطراری در آزمایشگاه عوامل زیان آور محیط کار دانشکده
بهداشت دامغان
فرین فاطمی ،فرزانه قدس ،نادیا رضائی ،مائده معنوی ،فاطمه رضوانی ،صدیقه حسین آبادی*
مقدمه و هدف :هرساله شرایط اضطراری باعث وارد آمدن خسارات و مرگ بسیاری از افراد می شود .بهترین راه حفاظت از کارکنان و محیط های کاری
ایجاد امادگی برای وقایع غیرمنتظره وتدوین یک طرح واکنش اضطراری مناسب می باشد .یکی از مکانهایی که در هر سازمانی که به علت ماهیت خود،
خطرات متعدد شیمیایی ،فیزیکی و ایمنی در آن به وفور یافت می شود ،آزمایشگاه است .در آزمایشگاه های آموزشی در گروه های بهداشت دانشکده
بهداشت ،بخاطر کابردهای چندگانه این آزمایشگاه ها ،بجز وجود دستگاه ها و وسایل آزمایشگاهی ،معموال در آنها مواد شیمیایی خطرناک نیز نگهداری
می شود .بنابراین خطراتی مانند ریسک های ایمنی بخاطر کار با تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی ،ریسک های مواد شیمیایی وجود دارد .با توجه به
اهمیت کنترل مخاطرات در محیط های آموزشی -آزمایشگاهی ،این مطالعه با هدف تدوین برنامه واکنش در شرایط اضطراری در یکی از آزمایشگاه های
دانشکده بهداشت دامغان برای ریسک های شیمیایی موجود د راین آزمایشگاه انجام شد
مواد و روش ها :با توجه به هدف مطالعه ،ابتدا ریسک های شیمیایی موجود در این آزمایشگاه ،بوسیله چک لیست های موجود و با کمک مصاحبه با
کارشناس آزمایشگاه ،مسئول آزمایشگاه مربوطه و مشاهده شناسایی شد .در مرحله بعد راههای مقابله و کنترل این ریسک ها تعیین شد.سپس برنامه
مقابله با شرایط اضطراری در اثر عدم کنترل این ریسک ها و وقوع حوادث بخاطر وجود این مخاطرات تدوین و پیشنهاد گردید.
یافته ها :برای کنترل ریسک های شیمیایی ،روش های حذف ،جایگزینی ،جداسازی ،کنترل های مهندسی مانند نصب هود و همچنین کنترل های
مدیریتی و اجرایی مانند استفاده از تجهیزات حفاظت فردی،پایش سالمتی کارکنان ،اقدامات واکنش اضطراری و آموزش با جزییاتی متناسب با محل
اجرا پیشنهاد شد .فازهای چرخه مدیریت بالیا که برای این آزمایشگاه تهیه شد شامل فاز پیشگیری که شامل ارزیابی ریسک مواد شیمیایی موجود در
آزمایشگاه ،تهیه لیست ناسازگار ی مواد شیمیایی بود .فاز بعدی ،فاز آمادگی است که در آن تدوین مواردی مانند طرح ها و برنامه های کنترل ایمنی،
آمادگی کارگاهی ،تعیین مرکز کنترل اضطراری و کمیته شرایط اضطراری،ارتباط و هماهنگی با منابع خارجی و غیره انجام شد .در فاز دیگر ،یعنی
طراحی مانور ،نمونه ا ی از مانوری که اجرای آن برای برای ازمایشگاه دانشکده بهداشت دامغان ضروری بود طراحی و پیشنهاد شد .در فاز بعدی ،فاز
پاسخ،موارد الزم تهیه شد .همچنین نمونه ای از طرح تخلیه اضطراری در این آزمایشگاه بوسیله نویسندگان آماده شد .در فاز نهایی ،فاز بازیابی نیز
مواردی مانند؛ گزارش حادثه اضطراری ،پاکسازی آزمایشگاه و غیره تدوین شد.
نتیجهگیری :تدوین و اجرای برنامه واکنش در شرایط اضطراری ،در محیط های پرخطر مانند آزمایشگاه ها مخصوصا آزمایشگاه هایی که در آنها مواد
شیمیایی خطرناک نگهداری و استفاده می شود ،گام مهمی در کنترل و مقابله با حوادث احتمالی و به حداقل رساندن اثرات این حوادث در صورت وقوع
است.

واژگان کلیدی :واکنش ،شرایط اضطراری،آزمایشگاه ،ریسک ،مواد شیمیایی

ایمیل ارائه دهندهdh.abadi@gmail.com :
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پوستر
بررسی توزیع شادکامی و عوامل شغلی مؤثر بر آن در کارکنان مرکز آموزشی ،پژوهشی و
درمانی کوثر شهر سمنان در سال 1396
داریوش پهلوان ،1بهاره عیوضنژاد2
 -1مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -2کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران

مقدمه و هدف :شادکامی کارکنان ،یکی از مقولههای مهم روانپزشکی است که با بهرهوری ،افزایش ایمنی کار ،رضایت
شغلی و خانوادگی ارتباط دارد که میتواند ناشی از عوامل محیطی و شخصیتی باشد؛ هدف پژوهش حاضر ،بررسی توزیع
شادکامی و عوامل شغلی مؤثر بر آن بود.
مواد و روشها :در این مطالعه ی تحلیلی مقطعی ،تمامی پرسنل مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی کوثر شهر سمنان در
سال  1396که دارای معیارهای ورود به این مطالعه بودند (شامل  280نفر) به روش تمامشماری مورد بررسی قرار گرفتند.
سپس ،سؤاالت به صورت  2پرسش نامه در بین نمونههای آماری این مطالعه توزیع شد؛ پرسش نامهی اول شامل اطالعات
فردی مانند سن و جنس و شغل و پرسش نامهی دوم ،پرسش نامهی شادکامی اصالحشدهی آکسفورد بود.
یافتهها 42/9 :درصد ( 120نفر) دارای سطح شادکامی خوب و عالی بودند .بر اساس آزمون آماری مجذور کای ،بین سطح
شادکامی با گروه سنی ( ،)P=0/001وضعیت تحصیلی ( ،)P>0/001شغل ( ،)P>0/001وضعیت استخدام (،)P=0/008
وضعیت شیفت ها ( ،)P>0/001نیاز به اضافهکاری ( ،)P=0/044ارتباط با همکاران و فضای همکاری ( )P>0/001و رضایت
شغلی ( ،)P>0/001ارتباط آماری معنیداری مشاهده شد .بر اساس ضریب همبستگی پیرسون ،بین سطح شادکامی با سن
( P=0/027و  )R=0/132و با حقوق ماهیانه ( P>0/001و  ،)R=0/319ارتباط آماری معنیدار و مستقیمی مشاهده شد.
نتیجهگیری :ضروری است تا با برنامه ریزی بهتر ،شرایط را برای کنترل عوامل مخرب مؤثر بر سطح شادکامی مانند میزان
درآمد ماهیانهی پایین ،نیاز به جبران درآمد با انجام اضافهکاری و نیز عدم ثبات شغل در کارکنانی با شرایط استخدام غیر
رسمی و قراردادی و در نتیجه ،بهبود شادکامی و رضایت شغلی افراد بهبود بخشید.

واژگان کلیدی :شادکامی ،رضایت شغلی ،کارکنان بیمارستان
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پوستر
ارزیابی سطوح مواجهه پرسنل درمانی و غیر درمانی با بیوآئروسولهای موجود در هوای محیط کار و مقایسهی
آن با حدود مجاز مواجهه در مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی کوثر شهرستان سمنان در سال 1394-95

داریوش پهلوان ،1محمد باقری ،2آزاده

نوروزقزوینی2

 -1مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -2کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
مقدمه و هدف :بیوآئروسلها با گسترهی وسیعی از اثرات بهداشتی شامل بیماری های واگیر ،اثرات سمی حاد و آلرژی و عفونتهای
بیمارستانی مرتبط است و می تواند سالمت پرسنل شاغل و افراد بستری در بیمارستانها و همراهان آنها را تهدید نماید .با توجه به این
که میزان عفونتهای بیمارستانی با تراکم و نوع بیوآئروسلها رابطه مستقیمی دارد ،بنابراین تعیین نوع و چگونگی پراکندگی و وفور
میکروارگانیسمها که هدف اصلی این مطالعه نیز بوده ،دارای اهمیت است.
مواد و روشها :در این مطالعه توصیفیمقطعی ،بخشهای داخلی ،جراحی ،اتاق عمل ،بخشهای مراقبتهای ویژه ،دیالیز ،اورژانس و
بخش های اداری شامل اتاق پرسنل اداری بیمارستان که در طول مدت نمونه گیری فعال و در دسترس باشند ،تحت بررسی قرار گرفت.
روش نمونه برداری بر اساس روش  NIOSH 0800و از نوع بلند مدت بوده که نمونه برداری با دبی  28/3 L/minو مدت زمان هر
نمونه برداری  10دقیقه و در منطقه تنفسی افراد و به دور از هرگونه موانع ،مواد و گیاهان زاید با استفاده از نمونه بردار تک مرحله ای
اندرسون انجام گرفت.
یافتهها :میانگین  ±انحراف معیار تراکم اشریشیاکولی در کل سال در بخشهای مختلف و به طور کلی ،برابر  71/51 ± 9/66واحد
( ،)CFU/M3استافیلوکوک برابر  70/67 ± 5/66واحد ،آسپرژیلوس فالووس برابر  13/08 ± 1/53واحد ،آسپرژیلوس فومیگاتوس برابر
 8/09 ± 1/83واحد و کاندیدا آلبیکانس برابر  8/53 ± 3/22واحد بود .بیشترین تراکم اشریشیاکولی ،بهترتیب در اورژانس داخلی (59/54
 ،)128/00 ±بخش مراقبتهای ویژهی داخلی ( )91/25 ± 27/79و بخش اعصاب و روان ( ،)89/50 ± 29/71در مورد استافیلوکوکوس
طالیی ،بیشترین تراکم این باکتریها به ترتیب در بخش مراقبتهای ویژهی جراحی ( )104/25 ± 45/55و رختشویخانه (± 18/87
 ،)91/25بیشترین تراکم آسپرژیلوس فالووس بهترتیب در اورژانس داخلی ( )28/25 ± 19/08و بخش جراحی زنان (،)24/50 ± 18/79
بیشترین تراکم آسپرژیلوس فومیگاتوس مربوط به بخش داخلی قلب ( )21/00 ± 21/65و بخش داخلی مردان ( )20/25 ± 18/08و بیش-
ترین تراکم کاندیدا آلبیکانس به ترتیب در بخش داخلی زنان ( )18/25 ± 20/11و رادیولوژی ( )18/50 ± 2/17مشاهده شد.
نتیجهگیری :بخشهای مختلف مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی کوثر سمنان ،از نظر سطح آلودگی با میکروارگانیسمهای مختلف
یکسان نیستند که این موضوع می تواند تابع فاکتورهایی نظیر نوع بیماران بستریشده در هر بخش ،تعداد تخت در هر اتاق ،میزان تهویه،
شرایط محیطی نظیر دما و رطوبت ،تعداد مراجعین و مالقاتکنندگان در هر قسمت و نیز شرایط بهداشتی خاص هر جزء بوده باشد.

واژگان کلیدی :بیوآئروسول ،میکروارگانیسم
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پوستر
بررسی سندرم ساختمان بیمار و فاکتورهای وابسته به آن در بیمارستان کوثر در سالهای
1395-96
داریوش پهلوان ،1اشکان مهدیزاده2
 -1مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -2کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران

مقدمه و هدف :سندرم ساختمان بیمار ) )SBSیک بیماری وابسته به کیفیت هوای داخلی است .سندرم ساختمان بیمار
به شرایطی اشاره دارد که ساکنین ساختمان از ناراحتی بینی ،پوست یا چشم رنج می برند و وقتی ساکنین ساختمان را ترک
می کنند عالیم تخفیف پیدا می کند.امکان دارد فاکتورهای شخصی و محیطی نقش تعیین کننده داشته باشند هدف از این
مطالعه فراوانی سندرم ساختمان بیمار و فاکتورهای وابسته به آن در کارکنان بیمارستان کوثر در سالهای  1395-96بود.
مواد و روش ها .:در این مطالعه ی مقطعی– توصیفی -تحلیلی تعداد  300نفر از پرسنل بیمارستان کوثر به صورت نمونه
گیری آسان (تصادفی) مورد مطالعه در سال  96قرار گرفتند افراد مورد مطالعه پس از رضایت آگاهانه اقدام به پر کردن
پرسش نامه کردند .اطالعات جمع آوری شد و وارد نرم افزار  SPSSشد و با استفاده از آزمون مجذور کای در سطح معنی
دار  0.05مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها :در این مطالعه بیشترین فراوانی افراد  31تا  40سال بود که باالترین سن  51سال بود که در بین آنها  %81خانم
بودند .تعداد 195نفر( )%65مبتال به سندرم ساختمان بودند .شایع ترین اختالل در بین آنها خستگی و اختالالت خواب بود،
در بین عوامل فیزیکی در بیمارستان کوثر رابطه ی معنا داری بین سر و صدا ،الکتریسیته ی ساکن و بوی نامطبوع و سندرم
ساختمان بیمار دیده شد .هم چنین ارتباطی بین بخش و ابتال به سندرم ساختمان بیمار دیده نشد .سابقه ی کار نیز عامل
مؤثری در این مطالعه ارزیابی نشده بود.
بحث و نتیجه گیری :فراوانی  SBSدر بیمارستان نسبتاً باالست و شایع ترین عوامل فیزیکی قابل مداخله سر و صدا و بوی
نامطبوع می باشد که مداخله جهت کاهش آن و امنیت شغلی توجه دست اندکاران را می طلبد.

واژگان کلیدی :سندرم ساختمان ،پرسنل بهداشتی ،خستگی ،اختالل خواب
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پوستر
تجارب سالمندان از شبکههای اجتماعی آنالین
مرجان مومنی ،1منیر نوبهار2و ،* 3نجال حریری ،4فاطمه نوشین

فرد4

 -1دکترای علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشکده توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -2مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی ،سمنان ،ایران
 -3دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی ،سمنان ،ایران
 -4گروه علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،ایران

مقدمه و هدف :استفاده سالمندان از شبکههای اجتماعی میتواند باعث ارتقاء حمایت اجتماعی ،سالمت عمومی و کیفیت
زندگی آنها شود .هدف این مطالعه تبیین تجارب زیسته سالمندان در استفاده از شبکههای اجتماعی آنالین بود.

روش :این مطالعه کیفی با رویکرد پدیدارشناسی و روش کالیزی انجام شد .جامعه مورد مطالعه سالمندان سمنان بودند.
روش نمونهگیری مبتنی بر هدف و گلوله برفی بود .دادهها از طریق مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته با  9مشارکت کننده
تا اشباع دادهها جمعآوری شد .جهت اطمینان از صحت و استحکام دادهها از معیارهای گوبا و لینکلن ( )1985استفاده شد.
یافتهها :دو مضمون اصلی "ترغیب کنندههای عضویت" با زیرمضمونهای "تشویق فرزندان"" ،استفاده همساالن" و " ارضاء
حس کنجکاوی" و "سودمندی درک شده" با زیرمضمونهای "سرگرم شدن"" ،دسترسی به اخبار و اطالعات"" ،به روز
بودن و احساس جوانی" و " احساس خودکارآمدی" بود.

نتیجهگیری :عضویت و استفاده سالمندان از شبکههای اجتماعی آنالین که معموال با تشویق فرزندان و همساالن و به دنبال
کنجکاوی است ،نقش موثری در سرگرمی و به روز بودن سالمندان داشته و در حفظ استقالل و خوکارآمدی آنها موثر است.

واژههای کلیدی :سالمندان ،شبکههای اجتماعی آنالین ،کیفیت زندگی ،پدیده شناسی
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Poster
Relationship between Work Environment Index, Patient Safety Culture
and the Medication Errors between Iranian Nurses
Solmaz Saeidi*
*kjalkhal univercity of medical sciences

Background and aim: One of the most important issues in the health systems, especially
in medical centers, is the quality of care. The quality of care consists of elements in which
patient safety is one of the most important. Nursing error, which is an unintentional error,
affects the safety and quality of patient care. Objective: This study aimed to determine the
relationship between patient safety culture, work environment index, and medication errors.
Materials and method: This is a cross-sectional study in which 300 nurses were enrolled
by stratified proportional sampling. The standard questionnaires of patient safety culture,
work environment index, and self-made medication error were used to collect data. Data
analysis was performed using Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, and Spearman tests using
SPSS software version 22.
Results: The average score of nurse work environment, patient safety culture, and
medication error, respectively, was 74.41±15.6, 144.94±14.82, and 38.96±6.04. A good
relationship between physician and nurse, sufficient nurses, and good patient safety culture
were directly related to reducing medication errors.
Conclusion: The results of this study indicate that the high level of patient safety culture
and improving the work environment of nurses can reduce medication errors. Therefore, by
holding classes, workshops, and briefing programs, health officials and hospitals should
promote patient safety culture in hospitals, including physicians and nurses.
Key words: Nurses, Patient Safety Culture, Patient, Medication error, Work Environment
Presenter author email: solmaz.saeidi@gmail.com
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Poster
Association between Nurses’ Work Environment Index and Medication
Errors among Iranian Nurses
Solmaz Saeidi*
*kjalkhal univercity of medical sciences

Background and aim: One of the goals of nursing is to provide safe care, and medication
errors are one of the threats to patients' safety and various factors such as workplace
conditions can affect its incidence. This study aimed to determine the relationship between
medication errors and the nursing work environment index.
Materials and method: This is a cross-sectional study in which 300 nurses were enrolled
by stratified proportional sampling. Information was collected using the form of individual
characteristics, the standard scale of work environment index, and a researcher-made
questionnaire on the occurrence of medication errors. Data were analyzed using Pearson,
Kruskal-Wallis, independent t-tests, and linear regression under SPSS statistical software.
Results: The average score of nurse work environment was 74.41±15.6 and medication error
was 38.96±6.04. A good relationship between physician and nurse and a sufficient number
of nurses was directly related to reducing medication errors. Age of people (r = -0.22, p =
0.001), overall work experience (r = -0.21, p = 0.001), marital status (r = -0.03, p = 0.001),
and the experience in the current section showed the highest correlation.
Conclusion: There was a relationship between medication errors and adequate number of
the nursing staff and cooperative relationship between physician and nurse, therefore
medication errors can be reduced by holding classes and workshops to improve the
physician-nurse relationship and increase the number of nursing staff.
Key words: patient safety, medication error, work environment, nurse
Presenter author email: solmaz.saeidi@gmail.com
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The Effect of Video Clip of Nature on Anxiety and Physiological Parameters
of Patients Candidate for Gastric Endoscopy: A Clinical Trial Study
Morteza Ghasemi 1, Nayyereh Raiesdana 2,3, Mehrdad Zahmatkesh 1, Zahra Zamani

2,3

1- Student Research Committee, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
2- Nursing Care Research Center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
3- School of Nursing and Midwifery, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

Background and aim: Anxiety is a common problem in Patients candidate for gastric
endoscopy procedure. This condition can affect level of cooperation of patients and can
cause problems in endoscopy process. The aim of this study was to investigate the effect of
intervention through video clip of nature on the level of anxiety and physiological
parameters of Patients candidate for gastric endoscopy.
Materials and method: This study was a randomized clinical trial that was performed on
64 Patients candidate for gastric endoscopy for first time in Koosar hospital of Semnan. At
first step, demographic information and a six-item Spielberger anxiety scale were completed.
Then their pulse and blood pressure were measured and recorded by the same device in a
sitting position. For the intervention group, a five-minute video clip of nature was played by
tablet and headphones, and for the control group, only routine actions were performed. In
the second step, immediately after the intervention for the intervention group and after five
minutes for the control group, the anxiety of the samples and pulse and blood pressure were
measured and recorded again.
Results: The findings showed that the intervention has a significant effect on anxiety (P <
0.001), pulse rate (P = 0.003), systolic blood pressure (P = 0.046) and diastolic blood
pressure (P = 0.040) between the two intervention and control groups.
Conclusion: Based on the findings of this study, video clip of nature could have a significant
effect on anxiety and physiological parameters. Therefore, the use of nature audio-video
clips can be considered as a measure to reduce the anxiety before gastric endoscopy
procedure.
Key words: Gastric endoscopy, Anxiety, Video Clip, Nature sound
Presenter author email: nrdana@yahoo.com
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Knowledge, Attitude and Practice of Industrial Workers Toward SARS-COVID-2: A
Cross Sectional Study
Mahdi Mohammadiyan1, Mohammad Ali Jalilvand2, Masoumeh Tahmasebi Zadeh3, Marzieh
Beljikangarlou4, Abas Chamani5
1- Department of Occupational Health Engineering, School of Public Health, Tehran University of Medical
Sciences, Tehran, Iran,
2- Student Research Committee, School of Management and Medical Information Sciences, Isfahan University
of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
3- Student Research Committee, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
4- Department of Occupational Health, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modarres University, Tehran,
Iran.
5- Expert in charge of occupational health of Islamshahr city health network, university of Tehran, Iran.

Background and aim: The World Health Organization declared the novel coronavirus (COVID-19)
outbreak a global pandemic on March 11, 2020. The Covid-19 pandemic significantly affects the
health of workforce as the most important source of manpower in maintaining business and the
community economy. The provision of health education and awareness in such situation is very
important and vital for the effective prevention of the spread of the outbreak. Therefore, this study
aimed to investigate the knowledge, attitudes and practices related to Covid-19 and its effective
factors among industry practitioners in industrial areas.
Materials and method: A cross-sectional study was performed from October to December 2021.
Data from 494 employees working in different industries were collected using a questionnaire that
was constructed and validated in this study. The questionnaire included demographic variables and
items about knowledge, attitudes, and practices. Data analysis was performed using SPSS software
version 26 in two descriptive and inferential statistical levels with a significance level of P <0. 05.
Results: The mean and standard deviation of workers age was 35.39 ± 0.7 and ranged from 17 to 54
years. 70.6% of the workers had a diploma or lower and 29.4% had a bachelor's degree or higher.
Knowledge and practice of 20-30 years old were significantly different from knowledge and practice
of other age groups (P <0.05). Also, the results of Pearson correlation test showed that there is a
positive and significant correlation between knowledge and attitude (r = 0.11, P = 0.01) and attitude
and practice (r = 0.98, P = 0.001).
Conclusion: The results of the present study showed the need to increase awareness through training
courses and positive attitude of the studied worker in order to strengthen suitable practices and
motivate them to take appropriate preventive measures against Covid-19.
Key words: knowledge, attitude, practice, COVID-19
Presenter author email: mohammadiyan.mahdi@yahoo.com
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Poster
Design and Validation of Performance Evaluation Model of National
Accreditation Schemes in Hospitals: A Mixed-Method Study
Leila Najafi1 * , Seyyed Payam Paymard2 , Israfil Roshdi3 , Amir Amini4
1- Department of Health Services Management, Faculty of Medical Sciences, Semnan Branch,
Islamic Azad University, Semnan, Iran
2- Department of Health Services Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan,
Iran
3- Department of Basic Sciences, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
4- Shahid Beheshti University of Medical Sciences

Background and aim: Performance evaluation of accreditation schemes can improve the
quality of hospital accreditation significantly. An effective accreditation system is one that
performs the accreditation process properly and achieves acceptable results. This study
aimed to design and validate the performance evaluation model of national accreditation
schemes in hospitals.
Materials and method: This study was performed in a mixed method. The performance
evaluation dimensions of the national accreditation models for hospitals were identified,
classified, and modeled using the qualitative research method. The quantitative aspect of the
obtained model was tested using structural equation modeling.
Results: All identified variables were classified into six dimensions including causal
conditions,
strategic
conditions,
axial
phenomenon,
context
conditions,
intermediary/interventional conditions, and consequence. The results of the quantitative part
suggested that the proposed model had a good fit and its validity and reliability were
confirmed.
Conclusion: The results of the present study revealed that the performance evaluation model
of national accreditation schemes in hospitals had a good fit and might be used as an effective
model in accreditation organizations as a roadmap to better evaluate accreditation schemes,
such as those used in hospitals.
Key words: Accreditation model, Combined study, Hospital, Validation
Presenter author email: lnajafikia@gmail.com
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A study on the effect of the job training at the level of job satisfaction,
job motivation and organizational loyalty of Dr. Sapir Hospital nurses
in 2018
Leila Najafi1, Ebrahim Ganji2, Abolhasan Afkar3, Amir Amini4
1- Department of Health Services Management, Faculty of Medical Sciences, Semnan Branch,
Islamic Azad University, Semnan, Iran
2- Department of Health Services Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan,
Iran
3- Department of Health Education and Services, School of Health.
4- Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Background and aim: Training can improve performance employees. Job satisfaction generally
increases and self-esteem improves when employees better understand the workings of their
organizations. Training can also enhance morale on the job and loyalty to their place of work. The
purpose of this study was investigating the effect of the job training at the level of job satisfaction,
job motivation and organizational loyalty of Dr. Sapir Hospital nurses in 2018.
Materials and method: In this study, was used four-dimensional model of Latif 2012 (satisfaction
with the training session, training content satisfaction, satisfaction with the trainer, and transfer of
learning) the statistical population of the study was 112 nurses in Dr. Sepir Hospital. Methods of data
collection included library studies and field research. Collection tools of data were questionnaire. In
this study SPSS 23 software was used for data analysis. In this study in order to analyze the collected
data was used descriptive statistics for estimate central characteristics and setting the statistical
frequency distribution tables and also in order to investigate the effect of in-service training on job
satisfaction, job motivation and organizational loyalty, nonparametric correlation test (Spearman) was
used.
Results: The findings confirmed all the research hypotheses and the effect of in-service training and
its dimensions on job satisfaction (p-value = 0.000, r = 0.562), job motivation (p-value = 0.000, r =
0.599) and showed organizational loyalty (p-value = 0.000, r = 0.825).
Conclusion: The results of the present study revealed that the training had a great effect on job
satisfaction, job motivation and organizational loyalty of Dr. Sapir Hospital nurses in 2018; so, it
needs special attention.
Key words: Job Satisfaction, In-Service Training, Job Motivation, Organizational Loyalty.
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Ten Years Spread of Human Immunodeficiency Virus infections in
South East of Iran.
Majid Sartipi1, Abolfazl Payendeh2, Abbas Ramazanpour Amirdehi3,4, Shayan Alijanpour5,6 *
1- Health Promotions Research Center, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran
2- Community based Nursing Research Center, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran
4- Student Research Committee, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran.
5- Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran.
6- Research and Planning Unit, Pre-hospital Emergency Organization and Emergency Medical Service Center, Babol University of
Medical Science, Babol, Iran
7- Student Scientific Research Center, School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Science, Teharn, Iran.

Background and aim: AIDS is one of the major health issues in Iran, especially in south eastern regions.
This research aimed to investigate risk factors related to HIV during a 10-year period of time.
Materials and method: In this case-control study, 103 patients and 242 healthy subjects under cover of
Zahedan University of Medical Sciences have been investigated during 2008-2018. Cases and Controls
were matched by age. Data have been collected by interview and questionnaire. Data have entered to
SPSS.ver.24, and have been analyzed by independent t, Chi-square tests. Significant leval was 0.05 in all
tests.
Results: The mean age of patients was 40.82± 9.5, which is significantly higher than the mean age of the
control group. Significant differences were observed between the two groups in terms of sex, age, education
and employment, drug and tobacco use, high-risk behaviors, history of illness in relatives and health status.
56.2% of the patient sample are men.22.5% of the case group are illiterate, but this proportion is only 6.7%
in the control group. More than 95% of subjects of the case group were unemployed or had a job or were
self-employed. Had lower socio-economic status.31.4% of the case group and only 2.4% of the control
group have used drugs. The patients in the patient group had a difference of about 3 points more than the
control group in more risky behaviors such as unsafe sex, injecting drug use, sedation and 68.8% had sex
with different sexual partners, while this rate was 5.7% in the control group. This epidemiological study
showed that having a history of sexual intercourse with multiple partners (95: 10.818 – 7.4: 95% CI, OR =
86.8) with a coefficient of 4.46 explains the highest chance of contracting the disease. There was no
significant difference between the knowledge levels of the two groups about AIDS, hookah use, and marital
status of condom use.
Conclusion: History of sexual intercourse is the main cause of HIV infection in people under cover of
Zahedan Medical Science University. In addition to this factor, positive attitude toward disease, having
risky behaviors, education and health status have crucial roles in HIV infection.
Key words: AIDS, human immunodeficiency virus infection, sexual intercourse
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The validity and reliability of the Persian version of the quality of life
questionnaire in people living with HIV/AIDS (WHOQOL-HIV-BREF)
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Background and aim: HIV/AIDS is a chronic and debilitating illness, imposing a great burden on
patient quality of life (QOL) due to its adverse physical, mental, and financial impacts. This study
was aimed to assess the validity and reliability of the Persian version of the QOL questionnaire in
persons living with HIV&AIDS (PLWHA) (WHOQOL-HIV-BREF).
Materials and method: Translation, back translation, cognation debriefing and cultural adaptation
were made for employment of the Persian WHOQOL-HIV BREF in this study. A total of 150
HIV/AIDS patients who referred to Fasa and Larestan Behavioral Disease Counseling Centers were
recruited into the study. The WHOQOL-HIV BREF was completed by trained interviewers. The
reliability of the questionnaire was measured by Cronbach's alpha coefficient. Construct validity was
assessed by item-scale correlation method, and criterion validity was determined using discriminant
validity and convergent validity.
Results: Cronbach's alpha was computed above 0.8 for all dimensions of the questionnaire. Itemconvergent validity ranged from 0.38 to 0.83. The QOL score was higher in AIDS patients compared
with HIV-infected persons in all dimensions (p<0.01).
Conclusion: The findings of this study show that the WHOQOL-HIV questionnaire possessed
acceptable validity and reliability for measuring QOL among Persian-speaking HIV/AIDS patients in
Iran.
Key words: HIV, AIDS, validity, reliability, Persian
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Background and aim: Electronic health record is electronic data of “entire life of a person” registered
by healthcare providers and shared in different health centers. The electronic health record has been
announced to all medical universities of the country since March 2016 by launching the Integrated
Health System (SIB). This study explains the barriers and shortcomings of the family physician
program based on electronic health records in Guilan University of Medical Sciences
Materials and method: In this study the conducted by qualitative content analysis approach,
sampling purposefully until data saturation; Experiences and viewpoint of 15 assistants of health
networks, Authorities of Health networks development, family physicians and expert of information
security of university were collected through individual interview and notes in 2019-2020. Data were
entered into MAXQDA software and the process of analysis (repeated reading and coding) was
performed.
Results: Findings were extracted in the form of five main categories including constraints: Structure
and manpower, insufficient skills of planners and service providers, internal and external
coordination, web-based system and related equipment, budgets with several subcategories.
Conclusion: In order to improve the quality of the implementation of the family physician program,
which aims to provide health care to the covered population, the use of electronic health records can
be institutionalized in line with the objectives of the family physician program by eliminating the
identified shortcomings.
Key words: Barriers, Family physician, Electronic health record, SIB
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Background and aim: The Integrated Health System (SIB) is the latest electronic health record system in Iran,
with the goal of integrating health information and providing health services officially began in Iran in March
2016. This study aimed to design a model for Establishment of the Electronic Health Record in family physician
program of Guilan University of Medical Sciences
Materials and method: The research method was Mixed method. fifteen organizational and academic experts
in the fields of family physician program and information technology were interviewed through purposive
sampling using qualitative content analysis with conventional approach. Having identified the important
components and respective dimensions in the initial conceptual model, the primary questionnaire was developed
and submitted to the experts for their approval. the final Likert-scale researcher-made questionnaire was
extracted. Its content validity index was calculated by the experts and the reliability of the questionnaire was
assessed through Cronbach’s alpha. The questionnaire was sent to 453 members of the healthcare team for being
completed. Analysing data by SPSS and LISREL, the final model was extracted using the specialized statistical
techniques of exploratory and confirmatory factor analyses.
Results: The model was presented with eight factors of attitudinal and behavioural, supervision and managerial,
individual factors of users, interactions and teamwork, organizational, technical, systemic and job stability which
can explain over 63 percent of the variance of the variables of electronic health record-based family physician
program. The highest and lowest impacts on the proposed model come from the managerial and supervisory
(0.85) and the job stability components, respectively (0.45).
Conclusion: Establishing an electronic health record in the family Physician program with the aim of providing
quality services and lower costs, is influenced by various factors that By strengthening the positive aspects and
removing barriers in the identified factors, it is possible to institutionalize and use it more practically in order to
solve health problems.
Key words: Factors, Electronic health record, Family physician, The Integrated Health System (SIB)
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Background and aim: Fire is one of the main hazards to human life, health and property. Hence,
fire risk assessment and fire safety management is recognized as an important issue in safety
science. Power plants are one of the main infrastructures of economic development. However,
due to the complexity of the process, the risk of fire in them is high. Thus, the application of fire
assessment and control systems in these important facilities is crucial for the safety of staff and
the continuity of electricity generation. This study was conducted to evaluate the risk of fire and
decide on the need for fire control measures in a power plant in Semnan province (Iran).
Materials and method: In the present study, the fire risk level for occupants, activities and
buildings and their content was calculated using the Fire Risk Assessment Method for
Engineering (FRAME). The computational package with EXCEL software was generated and
used to measure the fire risk level at the current study.
Results: The findings showed that the fire risk levels for “occupants”, “activities” and “buildings
and their contents” were 0.98, 0.67 and 0.21, respectively. Based on the results, the calculated
fire risk level was within the acceptable range. The results revealed that the probable destruction
of the control room in case of fire would be about 10% or less.
Conclusion: Based on the results of this study, it can be concluded that the use of computational
methods such as the Fire Risk Assessment Method for Engineering (FRAME) can help to
accurately determine the fire risk level and consequently find practical solutions to control fire
in industrial buildings.
Key words: Fire, risk assessment, power plant
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Background and Aims : In recent years, gender equality in nursing has been considered by
researchers. But there is no information about gender equality in the manager's policy
makings during the acute phase of the Covid-19 crisis. This study was aimed to explore the
nurse's perspective about the gender equality policies during the acute Covid-19 responding
phase.
Materials and method: This study was a qualitative content analysis study. Participants
were nine Covid-19 ward nurses. Data were collected through semi-structured interviews.
Sampling started with the purposive method and continued until data saturation. Data
analysis was performed by Graneheim and Lundman method.
Results: Data analysis was led to emerging of the main theme "gender inequality in the
management policies and resources allocation". This theme was derived from four categories
"inequality in management", "inequality in Interactions", "inequality in management of
available resources" and "inequality in consideration of staff needs".
Conclusion: During the care of Covid-19 patients, nurses witnessed gender inequality in
policymaking. These inequalities may affect the quality of Covid-19 patients' nursing care.
Therefore, it is suggested that gender equality is considered in Covid-19 patient's nursing
care policymaking.
Key words: Nursing Management, policymaking, coronavirus disease.
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Background and aim: Because of the occupational innate of the operating room personnel, they are
exposed to various occupational hazards that can cause them to leave their profession and reluctant to
continue working, which has a significant impact on the effectiveness of health systems. This study was
conducted to determine the relationship between occupational hazards and intention to leave the profession
among perioperative and anesthesia nurses.
Materials & Methods: This descriptive correlational study was conducted in operating rooms of hospitals
of Mazandaran University of Medical Sciences in 2019. Research population included 250 Perioperative
and anesthesia nurses selected via stratified random sampling. Data were collected using demographic
characteristics questionnaire, a standard occupational hazards (Includes 24 questions in 4 dimensions of
physical, chemical, ergonomic and biological hazards) questionnaire, and an anticipated turnover scale.
The data were analyzed using descriptive statistics, Pearson correlation test, independent t-test and Chisquare in SPSS16 software.
Results: Based on the study findings, the mean score of occupational hazards in the studied nurses was
62.7±11.8 (moderate level) and the mean score of the intention to leave the profession was 34.7±5.28
(moderate level). Among the dimensions of occupational hazards, ergonomic hazards (22.9±6.9) and
chemical hazards (10.2±4.6) were recognized as the most important and insignificant sources of
occupational injuries, respectively. There was a positive and significant correlation between ergonomic
(r=0.185, p=0.03) and biological hazards (r=0.160, p=0.045) with the intention to leave the profession.
Conclusion: According to the findings, Managers should strive to adopt appropriate strategies and policies
to reduce occupational accidents and consequently the desire to leave the profession in operating room staff
and re-engineer operating room departments to reduce ergonomic and biological accidents.
Key words: occupational hazards, leave the profession, operating room, nurses
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Background and aim: Addiction is one of the major crises in the world which has many
victims and imposes serious damage on the family and society, especially among children
who are the most vulnerable social stratum. The aim of this study was to determine the
possible causes of drug addiction among children in Kerman.
Materials and method: This case-control study was conducted as a qualitative study.
Ninety children aged 6 to 16 years were enrolled. The case group included 30 addicted
children supported by the Welfare Organization. The control group included two groups of
30 children, one selected from the Welfare Organization and the other from across the city.
All participants were male and groups were matched for age. Then, the probable causes of
addiction were compared between these two groups. Data were analyzed by using SPSS22
and by chi-square tests and logistic regression.
Results: The mean age of children was 10.8 ± 2.4 in the case group, 11.4 ± 1.8 in the park
control and 12.8 ± 1.5 in the welfare center control group. All participants were male. The
results revealed that there were significant statistical differences between the addicted and
non-addicted children in regard to parent’s religious beliefs, parent imprisonment, history of
addiction in families, visiting the park alone and parental employment.
Conclusion: Strengthening religious beliefs of parents, teaching life skills to children and
their parents, parental control on children, tracking and monitoring the peers; and promoting
collaborations between the policymakers, the Welfare Organization, the Municipality, the
Universities of Medical Sciences and the Police Force can help to reduce and control
addiction among children.
Key words: Addiction, Predisposing Factors, Child, Case-Control Study
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Background and aim: Diabetes is a chronic and widespread disease that is said to double
by 2030. Diabetes can affect the quality of life of patients. The aim of this study was the
health related quality of life in diabetic patients and healthy people.
Materials and method: This study analytical cross-sectional study was done on 200
diabetic patient and 200 healthy people in Fasa (Fars Province, Iran). The WHOQOL-BREF
was used to collect data. Data were analyzed using independent t-tests, Spearman correlation
coefficient, one-way analysis of variance and linear regression in SPSS 16 software.
Results: The results of the study showed that the quality of life of diabetic patients in all
dimensions except social dimension was significantly lower than healthy individuals
(P˂0.001).
Conclusion: The findings of this study suggest that diabetes can reduce the quality of life of
diabetics. And it is necessary to design interventions to increase the quality of life of diabetic
patients.
Key words: Diabetes Mellitus, Quality of Life, WHOQOL-BREF
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Background and aim: The present study aimed to determine the level of emotional
intelligence and its relationship with job performance in health care providers and health
workers of Larestan School of Medical Sciences in 2018.
Materials and method: This was a cross-sectional study. The Shring questionnaire was
used to determine the level of emotional intelligence and its relationship with job
performance in health care providers and health workers. Data were analyzed by using SPSS
22 and by Pearson correlation coefficient, one-way ANOVA, Independent Sample TTest.The significance level was considered 0.05 in all tests.
Results: There was a significant relationship between all dimensions of emotional
intelligence and performance. Only the self-awareness component directly explained the
performance of managers.
Conclusion: It is recommended that specific educational programs be implemented in any
institute and organization to increase the emotional intelligence of the staff.
Key words: Emotional, Intelligence, Job performance, health worker, Self- motivation
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Background and aim: Nowadays, addiction is one of the major world crises, which
threatens the lives of many people and imposes serious damage on families, societies, and
especially children who are the most vulnerable. The aim of this study was to explain the
process and reasons of addiction among children in Iran.
Materials and method: The present study was a qualitative grounded theory study.
Participants were selected based on the study objective from addicted children or the
personnel of welfare centers working with addicted children. Accordingly, 11 adults and 3
children were interviewed. The Strauss and Corbin method (1998) was used to analyze the
data.
Results: The facilitating factors for addiction included social factors (unsafe outside
environment, addicted relatives, social pitfalls and easy access to drugs), economic factors
(poverty, lack of proper facilities at home), educational factors (parent's low educational, not
understanding social problems), religious factors (low adherence to religious beliefs), and
family factors (incompetent parents, the absence of parents, lack of attention to the child,
lack of supervision on child behavior and contacts).
Conclusion: Effectives step in preventing and reducing children's addiction can be achieved
by increasing awareness among parents and families, teaching life skills to children and their
peers through schools, teachers and social workers.
Key words: Addiction, Addicted children, Child abuse, Children, Grounded theory, Iran
Presenter author email: ajafarnejad0@gmail.com

163

A-10-1766-1

Poster
The prediction of academic burnout based on the perception of the learning
environment in health science students
Hamed Aghaei1, Ayat Rahmani2, Taleb Askaripoor2, Elahe Kazemi3*
1- Department of Occupational Health Engineering, Faculty of Health, Arak University of Medical Sciences,
Arak, Iran.
2- Research Center for Health Sciences and Technologies, Semnan University of Medical Sciences, Semnan,
Iran.
3- Department of Occupational Health Engineering, Faculty of Health, Semnan University of Medical
Sciences, Semnan, Iran

Background and aim: Academic burnout as one of the main challenges of the education system is defined
as a psychological syndrome described by incremental emotional fatigue and loss of motivation that can
hurt students' physical and mental health and academic performance. Thus, the study of academic burnout
and its predictors is of great importance. This study was performed to explore the role of the perception of
the learning environment and its subscales in predicting academic burnout in health science students.
Materials and method: In this descriptive and analytical study, 138 students (general health,
environmental health engineering and occupational health and safety engineering) studying at Semnan
University of Medical Sciences in 2019 were enrolled by systematic random sampling. Dundee Ready
Educational Environment Measure (DREEM) and Academic Burnout Questionnaires (Bresso et al. 1997)
questioners were used to obtaining the needed data. Data analysis was performed using a simple and
multiple regression analysis by IBM SPSS statistics V.22 software.
Results: The results showed that 9.4% (F=42.3, R=0.317, R2=0.096, Adjusted R2=0.094, p<0.01) and
11.8% (F=11.73, R=0.353, R2=0.128, Adjusted R2=0.118, p<0.01) of the variance in academic burnout
could be explained by the overall score and the subscales of students' perception of the learning
environment respectively.
Conclusion: The main results of the present study showed the importance of perception of the learning
environment and its components (students' perception of learning, students' perception of teachers,
students' perception of their scientific ability, students' perception of educational atmosphere and students'
perception of social conditions of education.), in explaining students' academic burnout. Hence, it is
suggested to conduct comprehensive assessments, identify strengths and weaknesses and perform psychoeducational interventions to enhance students' perception of the learning environment. The result of this
process can reduce academic burnout in students and consequently improve their academic achievement.
Key words: Academic burnout, perception of the learning environment, health students
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Background and Objective: In the current survey, the removal of dye from contaminated
water was studied by photocatalytic degradation using TiO2 nanoparticles with respect to
pH, TiO2 dosage, reaction time, temperature and initial dye concentration.
Materials and method: TiO2 nanoparticles were investigated by XRD, FESEM and FTIR. The RSM was chosen to study the composition effects of input independent factors and
one dependent output response (removal efficiency).
Results: The P-value (2.2 × 10 −16), F-value (1832), R2 (multiple R-squared: 0.9985,
adjusted R-squared: 0.9972), and lack of fit (0.432) indicate that the reduced full second
order model is highly significant for dye removal by TiO2 nanoparticles. The maximum
percentage removal of dye, 90.2%, was achieved at optimum operating conditions including
pH=6.5, TiO2 dose (1.2 g L -1 ), contact time (67.5 min), temperature ( 40 °C ), and
dye concentrations (55 mg L -1 )), respectively. The maximum removal efficiency was
calculated to be 100%, using regression coefficients derived from the model and the Solver
“Add-ins”.
Conclusion: The results indicated that the TiO2 photocatalyst was very proper for the
removal dye from contaminated water, and it had good efficiency in eliminating textile dyes.
This article is published in IRANIAN JOURNAL OF CATALYSIS.
Key words: TiO2, Photocatalyst, Degradation, Direct blue 71, Optimization, RSM.
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Background and aim: Family is the most important institution of society that is essential
for the survival of society. Marital satisfaction is one of the factors contributing to the
stability of the family system. Today, due to the lack of manpower, women are engaged in
various occupations. With the employment of women, common life will conflict. The aim
of this study was to determine the degree of satisfaction among employed and housewives
and their wives.
Materials & methods: This study was a cross-sectional study. The subjects were selected
by cluster sampling and then randomly selected. A total of 202 couples entered the study.
Data were collected by using a demographic questionnaire and ENRICH Marital Satisfaction
Questionnaire. SPSS software version 16 was used to analyze the data. One-way ANOVA
and Spearman correlation coefficient were used for statistical analysis.
Results: The results showed that housewives had the least satisfaction with personality
issues. Also, housewives were more satisfied with the dimensions of sexual satisfaction,
parenting issues and overall satisfaction. In terms of equality of women and men,
housewives and nongovernmental workers showed the lowest and most satisfaction
respectively. In general, wives of housewives are more satisfied with marital life.
Conclusion: In general, perhaps a job can be effective in feeling independent and expressing
women, but it has not been influenced by marital satisfaction.
Key words: Satisfaction, Marital life, Women's employment, Marital Satisfaction,
Housewives.
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Background and aim: Coronary artery disease (CAD) is chiefly characterized by
atherosclerosis and plaque formation in coronary arteries. The aim of this study was to evaluate
the correlation of coronary anatomy as a predictor of restenosis and stent thrombosis in coronary
artery disease (CAD) patients 5 years after percutaneous coronary intervention (PCI).
Materials and method: In this prospective study, 1070 patients with stent restenosis or stent
thrombosis over past 5 years were enrolled. Coronary angiography was performed to evaluate
coronary restenosis and stent thrombosis 5 years after PCI. Stent restenosis was defined as >50%
angiographic in-stent lumen reduction. Stent thrombosis was defined as sudden complete
occlusion of stent presenting with acute myocardial infarction in that territory. Demographic
data, clinical features and anatomic factors were prospectively reviewed. Baseline, procedural,
and post-procedural characteristics of patients were recorded for analysis.
Results: Among demographic characteristics, cardiovascular risk factors (hypertension and
diabetes mellitus) and anatomic factors were predictive risk factors for restenosis/thrombosis,
p=0.001. The most common site for stent restenosis was proximal to the mid part of the LAD
artery, followed by RCA and LCX. A greater diameter of LCX, a greater angle of LM-LAD than
LM-LCX and left dominancy increase the incidence of LAD stent restenosis/thrombosis. In this
study, the least common restenosis/thrombosis rate in relation to the total number of PCI was in
the Ramus intermedius artery.
Conclusion: The outcomes of the study indicated that anatomic factors can predict increased
risk of restenosis among CAD patients who underwent PCI.
Key words: Coronary artery disease (CAD), percutaneous coronary intervention (PCI),
anatomy, angiography, restenosis, thrombosis.
Presenter author email: shakarami.amir@yahoo.com
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سخنرانی
بررسی پارامترهای سلول های خونی و شمارش کامل سلول های خونی در مبتالیان به دیابت
در مقایسه با گروه شاهد در شهرستان سمنان ،سال 1397
مجید فروتن  ،راهب قربانی ،محمد امین همتی*
 -1دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ،سمنان ،ایران
 -2دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ،سمنان ،ایران
-3کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ،سمنان ،ایران

مقدمه و هدف :دیابت شیرین به علت شیوع و موربیدیتی باال به عنوان یک مشکل بهداشتی مهم در سراسر دنیا مطرح
می باشد .دیابت نوعی اختالل متابولیک است که با افزایش قندخون مشخص می شود و علت آن مقاومت به انسولین ،کمبود
انسولین یا هر دو است .تغییرات پارامترهای سلول های خونی در دیابت مورد اختالف نظر است .هدف از مطالعه حاضر بررسی
پارامترهای سلول های خونی در بیماران دیابتی در مقایسه با گروه شاهد می باشد.
مواد و روش ها  :این مطالعه مقطعی روی  270نفر بیمار دیابتی و  270نفر گروه شاهد مراجعه کننده به کلینیک در شهر
سمنان در طی سال  1397انجام گرفت .پارامترهای  CBCدر هر دو گروه مورد بررسی قرار گرفته و اطالعات دموگرافیک
نیز توسط پرسشنامه جمع آوری شد .در نهایت نتایج بین دو گروه مورد مقایسه قرار گرفت.
یافته ها  :تعداد  WBCدر بیماران دیابتی به طور معنی داری از گروه شاهد باالتر بود ( )= P 0/000و سطح  HGBدر
بیماران دیابتی به طور معنی داری پایین تر بود ( .)=P 0 /009در سطح سایر اندکس ها تفاوت معنی داری بین بیماران
دیابتی و گروه شاهد مشاهده نشد .بین جنسیت بیماران مبتال به دیابت در سطح  HGBو تعداد  RBCو  PLTتفاوت
معنی داری مشاهده شد( . .)<P0/05تعداد  WBCدر بیماران دیابتی با  BMIباالتر ،بیشتر بود ( .)P= 0/023میزان HGB
و تعداد  RBCدر بیماران با مدت ابتال به دیابت باالتر ،کمتر بود (.)<P0/05
نتیجهگیری :این مطالعه نشان داد که تفاوت معنی داری در سطح برخی از اندکس های  CBCبین بیماران دیابتی و افراد
غیر دیابتی وجود دارد .انجام مطالعات بیشتر جهت روشن شدن رابطه ی علت و معلولی بین دیابت و این اندکس ها پیشنهاد
می شود.

واژگان کلیدی :دیابت شیرین ،پارامترهای سلول های خونی ،شمارش کامل سلول های خونی
ایمیل ارائه دهندهdr_forotan@yahoo.com :
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پوستر
تعیین فعالیت مغزی در افراد دارای سابقه اعتیاد در مواجهه با نشانه های مواد با استفاده از
تکنیک تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی مغز
الهه صالح ،1حجت زراعتی ،2محمدعلی عقابیان ،3سمیرا رامینفرد ،3محمد عزتی اثر1
 -1دانشگاه علوم پزشکی سمنان،سمنان،ایران
 -2دانشگاه علوم پزشکی تهران،تهران،ایران
 -3مرکز تحقیقات تصویربرداری سلولی و مولکولی،دانشگاه علوم پزشکی تهران،تهران،ایران
مقدمه و هدف :اعتیاد یکی از معضلهای بزرگ در جوامع بشری میباشد که مشکالت متعددی در حیطههای مختلفی را به بار میآورد به
همین دلیل همواره محققین به دنبال راه درمانی برای افراد مبتال به این بیماری میباشند ،یکی از مسائل مهم در این بیماری پایبندی فرد
درمان شده به درمان می باشد .ولع به مصرف مواد  ،به مناطق مختلف مغزی مربوط میشود و به عنوان یک نیروی محرک اساسی برای مصرف
مواد مخدر شناخته شده است .در این پژوهش ما به دنبال یافتن مناطقی بودیم که در اثر القای ولع در افراد با سابقه بیماری اعتیاد فعال می
گردند ،و با اطالع از این مناطق زمینه را برای پژوهش های بعدی به منظور تمرکز درمان بر این نواحی که به سبب آن احتمال عود بیماری در
این دست از بیماران را کاهش میدهد ،فراهم سازیم.
مواد و روش ها :این پژوهش بر روی اطالعات  27فرد با سابقه مصرف مواد متاآمفتامین که همگی تحت درمان پرهیز مدار بوده اند صورت
گرفته است .آنالیز تصاویر که شامل پیشپردازش و اجرای مدل  GLMبر روی تک تک افراد بود توسط نرمافزار  fslصورت گرفت در مدل
 GLMنیز دو متغیر مدت زمان مصرف قبل از ترک مواد و مدت زمان عدم مصرف افراد نیز به عنوان متغیر کمکی وارد مدل برازش شده گردید
و نواحی فعال مغزی این افراد در زمان مشاهده تصاویر مرتبط با مواد در مقایسه با تصاویر خنثی (تصاویری که هیچ احساسی در افراد القا نمی
کند مانند قلم) را مورد بررسی قرار دادهایم.
یافته ها :در سه قسمت مدیال پره فرونتال کورتکس ،لوبول پاریتال فوقانی و تمپورال تحتانی فعالیت معنی داری در مشاهده با نشانههای مواد
مشاهده گردید .فعالیت مشاهده شده در مدیال پره فرونتال کورتکس میتواند مرتبط به تالش این ناحیه برای کنترل حس ولع باشد و فعالیت
در قسمت لوبول پاریتال فوقانی ناشی از توجه و فعالیت تمپورال تحتانی به خاطره این افراد از مصرف مواد برمیگردد.
نتیجهگیری :برای کارهای درمانی بر روی این بیماران باید تالش مضاعفی در زمینه افزایش فعالیت در قسمت مدیال پره فرونتال
کورتکس صورت گیرد که توانایی این دسته از بیماران برای سرکوب حس ولع افزایش داد.

واژگان کلیدی :اعتیاد ،تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی مغز،ولع مصرف مواد
ایمیل ارائه دهندهe.saleh3@semums.ac.ir :
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پوستر
مقایسه عوامل موثر بر بقای بیماران مبتال به سرطان سینه با استفاده از مدل کاکس و مدل
بقای نسبی
الهه صالح  ، *1دکتر منصور رضایی ، 2دکتر امید بیکی ، 3دکتر محمد عزتی اثر1
 -1دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -2دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران
 -3موسسه کارولینسکا ،استکهلم ،سوئد
مقدمه و هدف :سرطان پستان ،شایعترین سرطان زنان و دومین علت مرگ ناشی از سرطان در زنان بعد از سرطان ریه است .سرطان
پستان یک مشکل بزرگ سالمت عمومی در سراسر جهان به شمار میرود .در بیماری سرطان بقای بیمار به عنوان معیار اصلی کنترل
سرطان و اندازهگیری تاثیر درمان پذیرفته شده است .روشهای متفاوتی برای برآورد بقا وجود دارد .مدل کاکس کاربردیترین مدل آماری
شناخته شده برای بررسی ارتباط زمان بقا با متغیرهای دیگر است و قدمتی بسیار طوالنی دارد ولی به اطالعات مرگها نیازمند میباشد.
مدل دیگری به نام مدل بقای نسبی وجود دارد که به اطالعات مرگها نیازمند نیست و این یکی از بزرگترین مزیتهای این مدل میباشد.
در این مطالعه هدف ما مقایسه عوامل موثر بر بقای بیماران مبتال به سرطان پستان در این دو مدل بود.
مواد و روش ها  :در این مطالعه همگروهی تاریخی ،افراد گروه مطالعه شامل بیماران مبتال به سرطان پستان بودند که دادههای آنها
در سیستم ثبت سرطان آمریکا طی سالهای  1973تا  2010موجود میباشد .در مجموع  679967بیمار مورد بررسی قرار گرفت .از دو
مدل کاکس و بقای نسبی برای تعیین ارتباط متغیرهای سن در زمان تشخیص ،سمت درگیر ،تعداد سرطانهای گزارش شده فرد ،نژاد،
گرید و وضعیت تاهل با مدت زمان بقای بیمار استفاده شد.
یافته ها  :متغیرهای نژاد ،گرید ،وضعیت تاهل ،سن در زمان تشخیص ،سمت درگیر ،و تعداد سرطانهای گزارش شده در هر دو مدل
از عوامل مرتبط با بقای بیمار بودند ( .)0.05<Pبا توجه به معیار آکائیکه ،مدل بقای نسبی نسبت به مدل کاکس مناسبتر بود.
نتیجهگیری :نتایج به دست آمده از هر دو مدل در یک راستا میباشند .با توجه به مزیتهای مدل بقای نسبی میتوان از مدل بقای
نسبی به عنوان یک جایگزین مناسب مدل کاکس استفاده کرد.

واژگان کلیدی :مدل بقای نسبی ،مدل کاکس ،بقای بیمار ،سرطان سینه
ایمیل ارائه دهندهe.saleh3@semums.ac.ir :
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پوستر
بررسی امواج رادیوفرکانسی( موبایل  ،تلویزیون) بر میگرن و عالیم سردرد کودکان :یک
مطالعه ی مرور سیستماتیک
مسعوده باباخانیان *  ،دکتر معصومه غضنفرپور
مقدمه و هدف :تقریباً همه خانواده ها دارای تلویزیون ،دستگاه ویدیویی ،رایانه و دسترسی به اینترنت هستند و واستفاده از آن در دوهه
اخیرافزایش قابل توجهی داشته است.در مطالعات اپیدمیولوژیک ،سردرد یکی از شایع ترین عالئم استفاده از موبایل و تلویزیون گزارش شده است،
اما الزم به ذکر است که مطالعات اخیر نتوانسته اند یک رابطه علّی قانع کننده نشان دهند .هدف از این مطالعه بررسی اثرات احتمالی استفاده
از تلفن همراه بر سردرد و میگرن در کودکان است.
مواد و روش ها  :ایــن مطالعــه مــرور سیســتماتیک براســاس با استفاده از بیانیه ( PRISMAتنظیم شده از پایگاه های داده های
الکترونیکی  Science Web Of ،PubMed, Cochrane Libraryو  Scopusجهت جستجو استفاده شد .به منظور بازیابی مقاالت ،تا
بازه ی زمانی  1اوریل  2021به زبان انگلیسی و فارسی منتشر شده باشند ،جستجو صورت گرفت .وضعیت نمره کیفیت مطالعات در مرور نظام
مند بر اساس  Newcastel Ottawa Scaleاسکور بررسی شد.
یافته ها  :نتایج اولین مطالعه نشان دادند که شانس ابتال به میگرن و عالئم مرتبط با سردرد در کودکانی که درمعرض تلفن همراه بودند نسبت
به کودکان بدون مواجهه بیشتر بود  .دومین مطالعه نشان داد که ارتباط آماری معنی داری بین گوش دادن رسانه های الکترونیکی و هرگونه
سردرد وجود داشت  .نتایج سومین مطالعه نشان داد که نوجوانان در مواجهه با باالترین سطح امواج رادیوفرکوانسی به میزان چهار ساعت در
صبح  ،شدت سردرد بیشتری را درظهر گزارش کردند .بر طبق نتایج چهارمین مطالعه برخی از شایعترین شکایات گزارش شده نوجوانان استفاده
کننده از تلفنهای بی سیم عبارت بودند از :خستگی  ،استرس  ،سردرد  ،اضطراب  ،اختالل در تمرکز و اختالالت خواب.نتایج حاکی از آن بود که
کاربران معمولی تلفنهای بی سیم بیشتر از مشکالت سالمتی برخوردار بوده و نسبت به مصرف کنندگان کمتر  ،سالمت کمتری را درک کرده
بودند
نتیجهگیری :مواجهه با امواج رادیوفرکوانسی با میگرن و عالیم سردرد ارتباط داشت  .از دیگر عالیم مرتبط امواج رادیوفرکوانسی ،خستگی ،
استرس  ،سردرد  ،اضطراب  ،اختالل در تمرکز و اختالالت خواب گزارش گردید .لذا الزم است موضوع اثرات نامطلوب احتمالی سالمت ناشی از
فرکانس های شبکه مخابرات تلفن همراه  ،از طرف کاربران جدی گرفته شود و میزان مصرف را تعدیل نمایند.

واژگان کلیدی :میگرن ،امواج رادیوفرکوانسی ،مرور سیستماتیک
ایمیل ارائه دهندهbabakhanian.m@gmail.com :
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پوستر
مقایسه اثربخشی بوپیواکائین با دوز کم در مقابل دوز معمول در بی حسی نخاعی :یک مقاله مروری

سجاد جهانگیری ، 1امیر صابر تنها

*1

 -1گروه بیهوشی و مراقبت های ویژه ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند ،بیرجند ،ایران

مقدمه و هدف :امروزه استفاده از بیحسی نخاعی به دلیل موفقیت آمیز بودن ،رضایتمندی بیمار و عوارض کم و پایداری
مناسب ،بیشتر مورد توجه و استفاده قرار گرفته است .در مقایسه با بیهوشی عمومی استفاده از بلوک عصبی باعث کاهش
عوارض و خطرات بیهوشی عمومی میشود و نیاز پس از عمل بیمار به مراقبت ها را نسبت به بیهوشی عمومی کاهش میدهد
و سبب ترخیص زود تر میشود .یکی از روش های اسپاینال استفاده از دوز های پایین برای بی حسی می باشد .در این مطالعه
مروری با استفاده از مطالعات مرتبط با دوز های کمتر ماده بی حس کننده موضعی (بوپیواکائین) ،به بررسی این روش
پرداختیم .از نظر سطح بلوک حسی و حرکتی و زمان مورد نیاز برای ایجاد بلوک کافی بین دوز های کمتر و معمول بوپیواکائین
تفاوتی دیده نمیشود اگرچه زمان ریکاوری در دوز های کمتر سریعتر و ترخیص از  PACUزود تر انجام میشود .عوارض
مرتبط با اسپاینال در دوز های کمتر بوپیواکائین به طور معناداری کاهش می یابد .در نتیجه با استفاده از دوز های کمتر
میتوان یک بیحسی اسپاینال کافی و موفقیت آمیز با حداقل عوارض ایجاد کرد.

واژگان کلیدی :اسپاینال -بی حس کننده نخاعی -بوپیواکائین
ایمیل ارائه دهندهamirsaber63@gmail.com :
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پوستر
بررسی عوارض قلبی عروقی در بیمارانpostcovid
فرانک سراج  ، *1رامتین نادریان ، 1علیرضا ایمانی ، 1مهدی حیدرپور1
 -1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ،سمنان ،ایران
مقدمه و هدف :سندروم حاد تنفسی برای اولین بار در بهمن ماه  1398وارد ایران شد.تاکنون بیش از  6میلیون مورد ابتال و  130هزار مورد
مرگ گزارش شده است .یکی از مهم ترین عوارض آن عوارض قلبی عروقی میباشد .شایعترین ریسک فاکتورهای عوارض جانبی قلبی عروقی
بیماری های کلیوی،سن باالASCVD،ASA،میباشد .عوارض جانبی قلبی عروقی به صورت افزایش فشار خون,ASCVD,CVD،میوکاردیال
انفارکتوس و نارسایی قلبی میباشد
مواد و روش ها :در پژوهش حاضر از نوع مروری ( )review narrativeبرای از مقاالت نمایه شده در پایگاه های داده ،Science Direct
openheart.bmj ،heartlongcirc ،PubMedاستفاده شد .کلمات کلیدی از جمله عوارض طوالنی مدت قلبی عروقی ،کووید ، 19-کرونا
 AVSCDکه طی سال های 2019تا 2021بر اساس معیارهای تعریف شده ،در نهایت 26مقاله با متن کامل در این مطالعه بررسی شد.
یافته ها :پژوهش های زیادی در رابطه با اثر SARS_COVID2برروی خطر بروز عوارض قلبی عروقی انجام نشده و اکثر مطالعات در رابطه
با اثر COVIDبرروی بیماران دارای عمل پیوند عضو میباشد در یکی از مطالعات انجام شده در  17012بیمار پیوندی در محدوده سنی59_14
سال که تحت پیوند کلیوی قرار گرفتند 1682،نفر از آنها تست  pcrشان مثبت بوده و همچنین شانس بیشتری برای ابتال به عفونت های
بیمارستانی قلبی و ریوی داشتند سندروم حاد تنفسی اثرات جانبی مختلفی بر ارگان های حیاتی که یکی از مهم ترین آنها عوارض طوالنی مدت
قلبی عروقی و عوارض طوالنی مدت کلیوی هستند .بر اساس یکی از مطالعات انجام شده میزان بروز عوارض طوالنی مدت قلبی عروقی در افراد
postcovidدر بین مردان بیشتر بوده ؛همچنین ثابت گشته با افزایش سن شانس ابتال به عوارض طوالنی مدت قلبی عروقی زیاد میشود.
نتیجهگیری :از مطالعات انجام شده روی بیماران تحت پیوندمیتوان نتیجه گرفت در بیماران تحت عمل پیوند شانس ابتال به
 SARS_COVID2بیشتر است .به طور کلی ریسک فاکتور عوارض طوالنی مدت قلبی عروقی ،دیابت و فشار خون باال بوده و بیماران دارای
این دو بیماری به طور مزمن بیشتر در معرضعوارض طوالنی مدت قلبی عروقی هستند.همچنین بیمارانی که مبتال به چند بیماری به طور
همزمان بوده و  6ماه الی یکسال از ابتالیشان به COVID19گذشته نیز در خطر عوارض طوالنی مدت قلبی عروقی میباشند.با توجه به نتایج
به دست آمده و مشاهده عوارض قلبی عروقی،احتمال افزایش عوارض قلبی عروقی در جهان به دلیل بیماری covid_19به عنوان یک عارضه
طوالنی مدت وجود دارد.

واژگان کلیدی :عوارض طوالنی مدت قلبی عروقی،عوارض قلبی عروقی،کووید،19کرونا،پیوند عضو
ایمیل ارائه دهندهfaranakfar843@gmail.com :
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پوستر
ایا کم کاری مادرزادی تیروئید در نوزادان دو قلو ی ایرانی شایعتر هست؟
ثریا دوست محمدیان *  ،دکتر مجید میرمحمدخانی  ،دکتر سپیده مهریزی

مقدمه و هدف :مطالعه به صورت مورد-شاهدی انجام شد 106 .نوزاد با کم کاری تیروئید به عنوان گروه مورد و  210نوزاد
سالم متولد شده به عنوان گروه شاهد وارد مطالعه شدند .نوزادان با  TSHبیشتر از  5از نمونه پاشنه پا در نوزاد  3-7روزه و
تایید با نمونه وریدی  TSHبیشتر از  10به عنوان کم کاری تیروئید شناخته شدند .تجزیه تحلیل آماری از طریق مدل
رگرسیون لوجستیک و با استفاده از نرم افزار  STATAانجام شد.
یافته ها  :از 17507نوزاد متولد شده در شهر سمنان در سال  106، 1390-95مورد کم کاری مادرزادی تیروئید داشتند.
اگر چه در تحلیل تک متغیره بین سن حاملگی ،وزن نوزاد هنگام تولد ،سابقه بیماری های تیروئید در والدین ،وجود سایر
آنومالی ها در نوزاد و دو قلویی با کم کاری مادرزادی تیروئید رابطه معنی دار وجود داشت( )0.05 < P- valueبه گونه ای
که با افزایش سن حاملگی و افزایش وزن نوزاد هنگام تولد شانس کم کاری مادرزادی تیروئید کاهش می یابد و وجود انوالی
نوزادی و سابقه اختالل تیروئید در والدین و دوقلویی با ریسک بیشتر کم کاری مادرزادی تیروئید همراهی داشت ولی در
تحلیل چند متغیره ارتباط معنی داری بین دوقلویی با کم کاری مادرزادی تیروئید دیده نشد.
نتیجهگیری :وزن نوزاد هنگام تولد،سابقه بیماری های تیروئید در والدین و وجود سایر آنومالی ها در نوزاد ممکن است با
بروز کم کاری مادرزادی تیروئید ارتباط معنی دار داشته باشد وبا توجه به خطر عقب ماندگی ذهنی در صورت عدم تشخیص
لذا بهتر است در برنامه کنترل مادران باردار به عنوان عامل خطر وارد گردند و از این نظر بررسی شوند

واژگان کلیدی :کم کاری مادرزادی تیروئید ،عوامل خطر،سابقه بیماری های تیروئید در والدین ،دوقلویی ،آنومالی
ایمیل ارائه دهندهsorayadoust@yahoo.com :
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پوستر
شاخصهای انتروپومتریک (چاقی شکمی و چاقی زنرالیزه )در بیماران دیابتی ایرانی چگونه است؟

ثریا دوست محمدیان  ،سپیده فتاحی
مقدمه :بر اساس پیش بینی کارشناسان سازمان جهانی بهداشت ،شیوع دیابت نوع دو در ایران در سال  2025در حدود  6/8درصد و
برابر  5215000نفر خواهد بود و این تعداد در سال  2030از مرز  6/4میلیون نفر خواهد گذشت .یکی از اهداف اولیه درمان دیابت
کاهش دادن سطح گلوکز خون است زیرا به نظر میاد که بهبود یافتن کنترل قند خون موجب تاخیر در شروع و پیشرفت عوارض
میکرووسکوالر و ماکرووسکوالر میشو از انجا که چاقی در ایجاد مقاومت به انسولین و کنترل سطح گلوکز خون بیماران دیابت نوع دو موثر
هست به بررسی برخی از شاخصهای انتروپومتریک بیماران دیابتی پرداختیم.
روش ها :مطالعه از نوع مقطعی بود که  388بیمار مبتال به دیابت با سن باالی  30سال که از شروع بیماری دیابت آنها حداقل یک سال
گذشته بر اساس معیارهای ورود و خروج وارد مطالعه شدند .اندازه گیری قد ،وزن و دور کمر توسط یک نفر در کلینیک انجام شد  . ،به
این صورت که دور کمر بر اساس گاید الین های  WHOدر قسمت میانی بین باالترین لبه  iliac crestو پایینترین لبه حاشیه دنده
ای اندازه گیری شد و دور کمرکمتر از  90سانتیمتر در هر دو جنس نرمال در نظر گرفته شد.براساس تعریف  WHOشاخص توده
بدنی ) )BMIدر سه گروه طبقه بندی شدند:نرمال (  ) BMI: 18.5-24.9 kg/m²اضافه وزن ( ) BMI: 24.9-29.9 kg/m²چاق
() 29.9 kg/m²>BMI

 .جهت تعیین شاخص کنترل قند خون از میانگین هموگلوبین گلیکوزیله استفاده شد .معیار های خروج از

مطالعه موارد زیر بودند :خانم های باردار ،مصرف کورتون و داروهای سایتوتوکسیک  ،بدخیمی شناخته شده ،هموگلوبینوپاتی و آنمی ،
اورمی  ،دیابت ثانویه  ،سابقه خونریزی گوارشی ،تزریق خون و یا جراحی در سه ماه اخیر.
یافته ها  388 :بیمار در مطالعه شرکت کردند ،که میانگین سنی  56/93±11/01سال داشتند در مطالعه ما میانگین Hb A1c
 8/044 ±1/46درصد بود و 74درصدبیماران کنترل ضعیف قند خون داشتند . .نکته مهم این است که  83درصد بیماران دیابتی مورد
مطالعه دارای ااضافه وزن و چاقی بودند و فقط ده درصد دور کمر کمتر از  90سانتیمتر داشتند  % 44.توده بدنی باالی  30و % 89
چاقی شکمی داشتند.البته بین سطح هموگلوبین گلیکوزیله و متغیرهای سن  ،دور کمرو شاخص توده بدنی رابطه معناداری یافت نشد
()p>0.05
نتیجه گیری  :طبق مطالعه ما درصد باالیی از بیماران دیابتی مبتال به چاقی و اضافه وزن بودند و حدود  90درصد چاقی شکمی داشتند.

واژگان کلیدی :شاخص کنترل قند  ،چاقی ،چاقی شکمی
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پوستر
مقایسهی modeling

 UFو فیلتراسیون ساده بر میزان اکسیژن شریانی و فشار خون در

دیالیز بیماران دیالیزی مزمن
ریحانه آتشگاهیان ،1ملیحه یار محمدی ،2محمد معماریان ،3راهب

قربانی،4

عماد

غالمی،5

5

ایلیا اسدی

 .1دستیار تخصصی داخلی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 .2استادیار  ،گروه داخلی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 .3استادیار ،گروه ریه ،بیمارستان کوثر ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 .4استاد  ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
..5دانشجوی پزشکی عمومی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران

مولف مسئول :ملیحه یار محمدی –آدرس :سمنان  -شهرک گلستان – دانشگاه علوم پزشکی سمنان -مرکز آموزشی پژوهشی و
درمانی کوثر
سابقه و هدف :هیپوکسمی و افت فشار خون ،از عوارض مهم همودیالیز در بیماران مبتال به نارسایی مزمن کلیه میباشد که با عوامل
متعددی از جمله با روش فیلتراسیون به کار رفته ارتباط دارد .هدف از این مطالعه ،مقایسهی UF modelingو فیلتراسیون ساده در
دیالیز بیماران دیالیزی مزمن بر میزان اکسیژن شریانی و افت فشار خون بود.
مواد و روشها :در این مطالعهی کارآزمایی بالینی 68 ،بیمار که در آذر و دیماه سال  ،1398در بیمارستان کوثر سمنان تحت دیالیز
قرار گرفته بودند ،مورد بررسی قرار گرفتند .قبل و بعد از هر جلسهی دیالیز ،اطالعات بالینی شامل :ضربان قلب ،فشارخون و اشباع
اکسیژن شریانی ،و نیز پالس اکسیمتر مستقر بر بالین بیمار استخراج گردید .به صورت تصادفی ،دیالیز نیمی از بیماران ماه اول به صورت
ساده و ماه بعد با تنظیم  UF modelingو دیالیز نیمی دیگر از بیماران ماه اول بر روی  UF modelingو ماه دوم به صورت ساده
انجام گردید.
یافتهها :غییرات اشباع اکسیژن شریانی در جلسات دوم ( ،)P =0/037پنجم ( )P =0/002و یازدهم ( ،)P <0/001نسبت به جلسه اول
و تغییرات فشار خون سیستولیک در جلسات دوازدهم ( )P =0/003و سیزدهم ( )P =0/034نسبت به جلسه اول در گروه UF
 ،modelingکمتر از گروه فیلتراسیون ساده بود.
استنتاج :دیالیز به روش  UF modelingنسبت به فیلتراسیون ساده ،ثبات اکسیژن بیشتر و افت فشار خون کمتری را برای بیماران
دیالیزی بوجود آورده و میتواند روش مناسبی جهت کاهش عوارض جانبی انجام دیالیز در بیماران باشد.

واژه های کلیدی ،UF modeling :فیلتراسیون ساده ،دیالیز ،فشار خون ،اکسیژن شریانی خون
ایمیل ارائه دهندهmalihehyarmohamadi@yahoo.com :
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پوستر
بررسی سطح درمانی (سرمی و ادراری) ونکومایسین در بیماران  CKDو ارتباط آن با عوارض
دارویی آن

مهدیه عزتی ،1علی گوهری ،2ملیحه یارمحمدی ،2مجید

میرمحمدخانی3

 .1دستیار تخصصی داخلی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 .2استادیار  ،گروه داخلی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 .3دانشیار  ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
مولف مسئول :ملیحه یار محمدی –آدرس :سمنان  -شهرک گلستان – دانشگاه علوم پزشکی سمنان -مرکز آموزشی پژوهشی و
درمانی کوثر
مقدمه و هدف :ونکومایسین یک آنتیبیوتیک پرمصرف و در عین حال همراه با نفروتوکسیسیتی بوده و با توجه به اهمیت پیشگیری از
عوارض در کاهش هزینهها و نیز مرگ و میر ناشی از عوارض الزم است تا عوارض نفروتوکسیک در بیماران  CKDمورد برسی دقیق قرار
گیرد .مطالعه حاضر جهت بررسی عوارض نفروتوکسیک ونکومایسین در بیماران  CKDبه منظور یافتن دوز ایمن دارو طراحی گردید.
مواد و روشها :در یک مطالعهی مقطعی ،توصیفی تحلیلی بیماران تحت همودیالیز که دریافت حداقل یک گرم ونکومایسین در دوره
درمان به مدت  48ساعت داشتند جهت سنجش سطح ونکومایسین به روش کروماتوگرافی مایع با کیفیت باال ( )HPLCمورد بررسی
قرار گرفتند .دادهها ،بهکمک آزمونهای آماری  tمتغیرهای کمی و ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن ،برای متغیرهای کیفی ،مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .در تمام آزمونها ،سطح اطمینان برابر با  95درصد و سطح معنیداری کمتر از  5درصد در نظر گرفته شد.
یافتهها :از  24بیمار تحت همودیالیز دریافتکننده ونکومایسین  6نفر زن و مابقی مرد بودند .میانگین سن بیماران -16( 58/29 ± 18/5
 85سال) بود .میانگین شاخص توده بدنی بیماران  31/07 – 16/79( 24/01 ± 3/3کیلوگرم بر متر مربع) بود .میانگین سطح ونکومایسین
بیماران مورد بررسی  )µg/ml 57/0 – 15/1( 33/00 ± 12/4بود .بیش از نیمی از بیماران سطح ونکومایسین در حد نرمال (40-25
 )µg/mlداشتند .بین میانگین سن جنسیت و میانگین شاخص توده بدنی و سطح ونکومایسین همبستگی معنیداری مشاهده نشد (به
ترتیب P=0/739 ،r=-0/108 ،P=0/897 ،r=-0/028 :و .)P=0/945 ،r=0/015
نتیجهگیری :سطح ونکومایسین در بیشتر بیماران تحت همودیالیز بدون ارتباط با سن ،جنسیت و شاخص توده بدنی ،در محدوده نرمال
بوده و در مجموع دوز تجویز شده برای بیماران همودیالیزی مناسب بوده و سطح پالسمایی دارو در حد مطلوب رسیده است .دوز تجویز
شده در بیماران مورد مطالعه ما عوارضی نیز در پی نداشته است.
واژگان كلیدی :سمیت کلیوی ،ونکومایسین ،همودیالیز ،بیماری مزمن کلیوی
ایمیل ارائه دهندهmalihehyarmohamadi@yahoo.com :
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پوستر
بررسی ارتباط بین افسردگی و شاخص کنترل قند خون بیماران دیابتی
دکتر ثریا دوست محمدیان
مقدمه :دیابت یک بیماری شایع و پرهزینه است که بامرگ ومیر و موربیدیته باالیی همراه است .بیماران دیابتی در مقایسه
با افراد همسن خود  2تا 4بار بیشتر در اثر بیماریهای قلبی یا سکته های مغزی می میرند .با درنظر گرفتن این واقعیت که
بهبود کنترل قند خون موجب تاخیر در شروع و پیشرفت عوارض میکرووسکوالر و ماکرووسکوالر دیابت میشود یکی از اهداف
اولیه درمان دیابت کاهش دادن سطح گلوکز خون است.فاکتورهای متعددی بر بهبود کنترل قند خون موثر ند .این مطالعه
جهت بررسی تاثیر افسردگی بر شاخص کنترل قند خون بیماران دیابتی ایرانی انجام شد.
روش ها :مطالعه از نوع مقطعی بود که بر روی بیش از  300بیماردیابتی بالغ انجام پذیرفت .بیماران مبتال به دیابت با سن
باالی  30سال بر اساس معیارهای ورود و خروج وارد مطالعه شدند .معیار های خروج از مطالعه شامل موارد زیر بودند :خانم
های باردار ،بیماران مصرف کننده کورتون و داروهای سایتوتوکسیک  ،مبتالیان به بدخیمی شناخته شده ،هموگلوبینوپاتی
ها ( همولیز وهر نوع آنمی)  ،بیماران مبتال به اورمی و بیماران دیالیزی  ،افراد دارای سابقه خونریزی گوارشی یا تزریق خون
و یا جراحی در سه ماه اخیر . .متغیر افسردگی بر اساس پرسشنامه استاندارد افسردگی بک ( Beck Depression
 )inventoryبررسی گردید و بر اساس این پرسشنامه :امتیاز 1-18به عنوان فاقد افسردگی ،امتیاز  18-28به عنوان افسردگی
خفیف ،امتیاز  29-35به عنوان افسردگی متوسط و امتیاز  36-63به عنوان افسردگی شدید در نظر گرفته شد .جهت تعیین
شاخص کنترل قندخون از قند میانگین سه ماهه بر اساس هموگلوبین گلیکوزیله ) (HbA1Cاستفاده شد.
یافته ها :در مطالعه ما با در نظر گرفتن شاخص کنترل مطلوب قند خون بر اساس هموگلوبین گلیکوزیله کمتر و مساوی 7
درصد  74 ،درصد بیماران در محدوده کنترل ضعیف قند خون قرار داشتند.از بین بیماران حاضر در تحقیق بر اساس
پرسشنامه بک  69/3،درصد افسردگی نداشتند 26 ،درصد از افسردگی خفیف  4/6 ،درصد از افسردگی متوسط رنج میبردند
و هیچ موردی از افسردگی شدید گزارش نگردید .بین سطح هموگلوبین گلیکوزیله و متغیر ابتال به افسردگی رابطه معناداری
یافت نشد ()p>0.05
نتیجه گیری  :طبق مطالعه ما درصد باالیی از بیماران دیابتی بر اساس پرسشنامه بک مبتال به افسردگی نبودند و بین
افسردگی و شاخص کنترل قند خون ارتباط معنی داری دیده نشد.

واژگان کلیدی :شاخص کنترل قند  ،افسردگی ،کنترل ضعیف قند خون
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Background and aim: Hypertrophic cardiomyopathy is one of the leading death among young athletes and
affected 1 in 500 people with genetic disorders that cause sarcomere or non-sarcomere mutation. Complications
spectrum from hypertension, Dyspnea, various ventricular and supraventricular arrhythmia, ischemia, and nonischemic pump failure to sudden cardiac death. Due to abnormal hypertrophied muscle bulk and less developed
microvasculature and endothelial dysfunction, supply-demand mismatch happened and cause chest pain. The
main treatment for patients without heart failure focused on the prevention of sudden cardiac death and Rate
reduction caused by reduce left ventricular outflow obstruction. Non-vasodilating Beta-blockers and nondihydropyridine calcium channel blockers are the fundamental treatment in HOCM patients. Report Patient A
49-year’s old female with no previous heart disease and a history of uncontrolled hypertension was admitted to
the emergency room with typical chest pain. Chest pain begin two weeks earlier but intensified last night.
Retrosternal chest pain radiates to the neck and left shoulder, worsens with exertion, and is better with sublingual
trinitro glycerin. The first Vital sign in ER was BP:180/120, HR:50, O2 saturation 98 %. ECG was obtained less
than 10 minutes and showed no ST-segment elevation but Deep widespread T inversion in precordial leads
suspected us to WELLENS pattern which means stenosis of Proximal Left anterior descending coronary artery
and need emergent evaluation. Optimum Acute coronary care started and patient transfer to the cardiac care unit.
Beta-blockers cause severe symptomatic bradycardia. so we were forced to the cessation of one important
treatment. Blood pressure controlled with ARB. Echocardiography demonstrates severely asymmetric
hypertrophied Left ventricular septum and Apex with no LVOT obstruction and no valvular disease. Two sets of
negative troponin and continued chest pain guide us to the invasive evolution of coronary anatomy. Coronary
artery angiogram showed no Obstructive lesion and patient transfer toward. After optimum blood pressure
control with ARB and Amlodipine patient was pain-free. Next-day discharge on a stable vital sign and
recommended CMR for evaluation of Hypertrophic cardiomyopathy.
Conclusion: ECG demonstrates deep widespread T inversion could be of the non-specific sign of hypertrophied
LV or a pattern of important ischemia in LAD territory. Two sets of Negative troponin and Echocardiography
showed reduced sized left ventricle with normal systolic function. Moderate diastolic dysfunction and
Hypertrophied LV apex and septum cause reduce the normal opening of the LV chamber. No Valvular disease
was detected and another parameter was normal. Coronary angiography revealed patent coronary arteries
Key words: Hypertrophic cardiomyopathy, case report, HCM
Presenter author email: vashveshady30000@gmail.com

181

A-10-6449-1

Poster
The Impact of COVID-19 Outbreak on the Mental Health of the
Pregnant Women: A Systematic Review
Mohammad Reza Rouhbakhsh Zahmatkesh1 *, Sajjad Saghebdoust1 , Hamid
Hajian1 , Mohaddeseh Badpeyma2
1- Mashhad University of Medical Sciences Mashhad, Iran.
2- Department of Nutrition, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences,
Mashhad,

Background and aim: It is reported that pregnant women have shown different behaviors during
the outbreak of COVID-19. The present study aimed to review existing studies concerning
pregnant women’s mental health during the COVID-19 outbreak.
Materials and method: In this systematic review, two independent researchers reviewed the
impact of COVID-19 on health mental in databases, including Scopus, EMBASE, Cochrane,
Web of Science, and Medline, without time and language restrictions from inception up to June
10, 2020. The searches were performed using the following Key words: (Pregnant OR
Pregnancy) AND (COVID-19 OR SARS-COV 2) AND (anxiety OR Anxiety).
Results: The following risk factors affect the pregnant women’s anxiety levels: underweight
during pregnancy, employment, primigravida, lower than 35 years old, low family level and
social support, and low physical activity. Women’s psychological responses during the COVID19 outbreak include anxiety, depression, fear, and stress. Besides, pregnant women in the
COVID-19 pandemic have refused to receive prenatal care and have preferred social isolation.
Generally, women’s levels of anxiety and depression had an ascending order. Moreover, findings
concerning the relationship between age and pregnancy and levels of anxiety were contradictory.
Moreover, anxiety levels had a relationship with the race as levels of anxiety, and the symptoms
of psychological tensions were higher in Arab women than Jewish women.
Conclusion: The anxiety and depression levels among pregnant women during the COVID-19
outbreak have been reported as average to high. It is required for women to be under social
support and encourage pregnant women to have more physical activities.
Key words: COVID-19, Mental health, Pregnant women, Prevalence
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Background and aim: Neutrophil extracellular traps (NETs) are structures containing chromatin that are coated
with histones and cytoplasmic proteins. In 2004, NETs were thought to be a defense mechanism for the host
body that kills pathogens, bacterial and viral agents without side effects, but studies have shown that NETs play
an important role in the pathogenesis of diseases such as autoimmune diseases and can cause tissue damage.
Materials and method: Published studies between 2000 and 2021 examining the role of neutrophil extracellular
traps in autoimmune diseases were identified by searching the Cochrane, PubMed, and Google Scholar
databases.
Results: Out of 402 studies screened and out of 163 studies including, 34 cross-sectional studies, 50 clinical
trials, 54 in vitro studies and 25 correlation studies were used. Evidence suggests that NETs are involved in
autoimmune diseases such as rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus )SLE), and psoriasis.
Rheumatoid arthritis is chronic inflammatory disease. Immune-stimulating molecules such as autoantibodies in
the peripheral blood of patients with rheumatoid arthritis exacerbate NET formation. Excessive NET formation
produces the histones citH2A, citH2B and citH4, and the secretion of multiple cytokines causes joint damage.
Lupus is an autoimmune syndrome that is associated with inflammation and involvement of the limbs. People
with lupus can block DNase1 access to NETs due to the presence of Dnase1 inhibitors, and these patients have
little ability to break down NETs, and large amounts of NET cause tissue damage and eventually SLE disease.
Psoriasis is a chronic skin disease that can be detected by red or silver skin lesions on the surface of the skin.
Studies have shown that there is a large amount of NET in the peripheral blood and skin of these people, and the
level of NETs is associated with the severity of the disease. IL-17 plays a major role in the pathogenesis of
psoriasis. Thus, NETs may be involved in the pathogenesis of psoriasis through IL-17.
Conclusion: Literature review well shows the role of the NETs in the process of autoimmunity and involvement
in pathogenicity of autoimmune diseases.
Key words: Neutrophil extracellular traps, Autoimmune disease, Systemic lupus erythematousus, Rheumatoid
arthritis, Psoriasis
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Background and aim: The head and neck are the most common sites of lymphangiomatous
tumors. However, tumors in the palatin tonsils are less common. There are three types of
lymphangiomas in the head and neck region: Lymphangioma simplex, composing thinwalled capillary sized lymphatic channels, cystic hygroma, and cavernous lymphangioma.
Patients typically present with chief complaints of dysphagia, sore throat, and mass sensation
in the throat.
Patioent Report: In this paper we report a 28-year-old male patient presented with chief
complaint of sore throat referring to Vali-Asr hospital, Fasa, Iran, in November 2019.
Physical examination revealed a polypoid creamy soft tissue mass measuring 2×1×0.3 cm
attached to his right-side palatine tonsil. His laboratory results were normal, including WBC
(6.6 10*3/uL) and lymphocytes (31.7%). Serial cut sections showed a homogenous creamy
surface. Excisional biopsy confirmed Lymphangiomyolipoma. Which was recovered
completely after operation. It is also worth mentioning that the patient was better in his firstyear follow-up.
Conclusion: A rare case of tonsilar lymphangiomyolipoma presented with simple sore
throat and was diagnosed incidentally. Diagnosing these lesions is challenging for
pathologists and should have standard terminology to treat the patient correctly.
Key words: Lymphangiomyolipoma, Palatine tonsil, Pedunculated polyp, Tonsillar mass
Presenter author email: N.Ashtari313@gmail.com

184

A-10-3383-1

Poster
Neutrophil Extracellular Traps’ Contribution in Thrombotic Disorders
Seyedeh Fatemeh Azghadi 1* , Kimiya Rashidan2 , Ayat Abbasi-Shahkouh1 , Zahra-sadat
Mousavi1 , Reyhaneh Abriyan1 , Mobarakeh Ajam-Hosseini2 , Amir Atashi3
1- Student Research Committee, School of Allied Medical Sciences, Shahroud University of Medical Sciences,
Shahroud, Iran
2- Department of Cell and Molecular Biology, Faculty of Basic Sciences, Kharazmi University, Karaj, Iran
3- Department of Medical Laboratory Sciences, School of Allied Medical Sciences, Shahroud University of
Medical Sciences, Shahroud, Iran
Background and aim: Over the years, various studies investigated neutrophils’ role in multiple diseases. The
trace of thrombotic disorders is visible in most cases. A responsible thrombosis factor in these ailments are
structures called Neutrophil Extracellular Traps (NETs). NETs are web-like structures composed of modified
chromatin filaments with histones, specific cytoplasmic, and granular proteins such as myeloperoxidase (MPO)
and neutrophil elastase (NE) that snare and kill microbes. Although a part of the host defense mechanism,
excessive NET formation can cause complications like thrombosis. Understanding the NET formation
mechanisms and recognizing the involved factors can aid researchers in designing preventive and therapeutic
strategies.
Materials and method: The Pubmed database was employed in the search for Papers published on NETs in
thrombotic disorders between 2000 and 2021. Among the reviewed articles, related papers were studied.
Results: Findings From a total of 426 articles, 37 related ones were selected, among which existed 1 retrospective
case-control, 4 in-vivo, 22 in-vitro, and 10 a combination of in-vivo and in-vitro studies. NET-mediated
thrombosis is involved in various conditions such as COVID-19, cancer, atherosclerosis, diabetes,
thrombocytopenia, ischemic stroke, lupus, pre-eclampsia, sepsis, and hemodialysis. NETs forming in veins can
cause thrombosis. Endothelial recruitment of neutrophils is done through P-selectin and von Willebrand factor
(VWF); as a result, NETosis occurs. Interactions between NETs and platelets worsen this condition. NETs
encourage thrombin production that leads to platelet activation. Platelets release thromboxane A2, which
increases the expression of intercellular adhesion molecule 1 (ICAM1) from endothelial cells. ICAM1 improves
neutrophils' interaction with endothelium, eventually leading to NETosis through the employment of reactive
oxygen species (ROS), platelet-derived high mobility group protein B1 (HMGB1), and integrins. Another
element contributing to thrombosis is NETs' recruitment of Factor XIIa, which helps the release of Weibel–
Palade bodies (granules containing VWF, P-selectin, and Factor XIIa) from endothelial cells. Moreover, histones
entangled in NETs bind VWF and fibrin to recruit more platelets and RBCs.
Conclusion: Considering the bold presence of NETs in thrombotic disorders, investigating the factors engaged
in their formation and possible therapeutic and preventive measures are of high significance.
Key words: Neutrophil Extracellular Traps, Formation, Thrombotic Disorders
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Background and aim: Sudden Cardiac Death in Young people is always mysterious and
modern imaging techniques help to find and prevent mortality and major morbidity. But
there is more unknown cause and need further investigation and awareness for better
management of SCD. Report Patient A 26-years old man presented to ER with Sudden
Cardiac Arrest and asystole in his first medical contact. There is a medical record due to
healed SARS-COV infection 2month earlier. Cardiopulmonary resuscitation continued until
the patient had a pulse and ECG showed ST-segment Elevation in anteroseptal (shark type
STEMI) with reciprocal change in the inferolateral wall. The patient arrest was repeated and
did not respond to resuscitation. The first medical contact patient had no pulse and
monitoring showed asystole. CPR was initiated and the patient was intubated, after 30
minutes of effective compression patient had a pulse, ECG was Obtained, and Showed STSegment elevation in anteroseptal with reciprocal change in inferolateral. Echocardiography
showed Normal Left ventricular size and severe systolic dysfunction. The catheterization
laboratory was activated but the patient arrest was repeated and did not respond to
resuscitation.
Conclusion: Although there are multiple differential diagnoses for sudden cardiac Arrest,
the Main trigger is also important. We think early cardiovascular examination could help to
prevent some of these conditions so Death due to sudden cardiac arrest is not common,
however possible, in COVID-19 patients. It is recommended to examine and monitor
COVID-19 patients’ cardiac conditions to identify at-risk individuals Keyword: Sudden
cardiac Death, Arrest, Covid-19, myocardial infarction, case report
Key words: Sudden cardiac Death, Arrest, Covid-19, myocardial infarction, case report
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Background and aim: The maternal and neonatal mortality rate is one of the indicators of health and social
development in any country. Cardiac disease is one of the leading causes of maternal and neonatal mortality
during pregnancy. According to global statistics, 0.5-1% of women of childbearing age have cardiac disease.
These diseases lead to complications for mother and infant. Objective: The aim of the present study was to review
recent studies in the field of maternal and neonatal outcomes in pregnant women with cardiac disease.
Materials and method: In this systematic review, scientific databases including Scopus, Pubmed, Web of
Sciences, Science Direct, and Iranian databases including ISC, SID and, Magiran were searched. The keywords
used in searches were pregnant women, maternal outcomes, neonatal outcomes, cardiac disease. This search was
done for retrieving published papers during 2000-2021. The PRISMA guidelines was considered and the
methodological quality of the papers was examined using Cochrane-risk-of-bias. Duplicate and irrelevant items
were excluded.
Results: In the primary search, 432 papers were retrieved, and following PRISMA screening guide, 27 relevant
articles were identified. The final studies were classified and reviewed based on the maternal outcome, neonatal
outcome, the characteristics of the research samples in terms of the number of pregnant women and the type of
cardiac disease, type of study, the aim of the study, the sampling method, the method of data collection and final
conclusion. Findings demonstrated that maternal outcomes including gestational age, type of delivery, pregnancy
complications (gestational hypertension, preeclampsia, postpartum hemorrhage, pulmonary edema, new heart
failure), laboratory findings (blood routine, coagulation function, blood biochemistry), maternal mortality,
Intensive care unit (ICU) hospitalization were occurred in pregnant women with cardiac disease. Also, the
neonatal outcomes including birth weight, Apgar score (1 and 5 minutes), respiratory distress, intraventricular
hemorrhage, NICU hospitalization, neonatal mortality (abortion, intrauterine death), discharge, early delivery
were reported in published papers.
Conclusion: The present systematic review pointed out that cardiac diseases affect pregnancy outcomes in
women and infants. The current findings provide substantial evidence for physicians and clinicians for
therapeutic considerations and appropriate interventions in pregnant women with cardiac disease.
Key words: Cardiac Disease, Pregnant Women, Maternal Outcomes, Neonatal Outcomes.
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Background and aim: Acute Kidney Injury (AKI) is one of organ failure which is the third leading
cause of death after brain injury and bleeding. AKI is a subgroup of conditions summarized as acute
kidney disorder and diseases (AKD), in which persistent kidney dysfunction or slow deterioration of
kidney function is associated with an irreversible loss of nephrons and kidney cells, which can lead
to chronic kidney disease (CKD). This study aimed to consider risk factors and prevalence and the
impact of AKI on outcome after trauma.
Materials and method: For this study focus on reports, clinical studies, and original research articles
were applied. Besides searches were performed in Google Scholar, PubMed, Web of Science, and
Scopus to find all original articles related to our topic were searched between 2005 to January 2021.
The online search was done using a combination of the following Key words: acute kidney injury
(AKI), chronic kidney disease (CKD), renal replacement therapy, trauma, and mortality. We excluded
letters to editorial and studies that did not describe risk factors of acute kidney injury in trauma
patients after screening.
Results: Risk factors for AKI include environmental, socioeconomic, and/or cultural factors, as well
as factors related to the process of care, acute exposures, and patients themselves. Environmental
factors for AKI include wastewater systems, inadequate drinking, insufficient control of infectious
diseases, and insufficient health care system. Severe trauma triggers initial AKI risk factors including
traumatic inflammation, hemorrhage, rhabdomyolysis, and leads to second hits due to infections or
emergency surgery that may cause additional renal disorders ultimately in renal function impairment.
In middle-income and low-income countries, hypovolaemic shock and infections are major causes of
AKI. Infection and trauma-related AKI and AKD are frequent in all regions.
Conclusion: AKI has a poor prognosis in critical patients and is associated with mortality in trauma
patients. Long-term consequences of AKD and AKI include cardiovascular morbidity and CKD.
Hence, early detection and prevention of AKI are necessary.
Key words: acute kidney injury (AKI), chronic kidney disease (CKD), trauma, mortality, renal
replacement therapy
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Introduction: Considering thehigh relative frequency of hypothyroidism in the community
and the importance of proper diagnosis and treatment of this disease in the regions, the
present study aimed to investigate the frequency distribution of positive thyroid peroxidase
antibody (TPOAb) in patients with clinical and subclinical hypothyroidism and related
factors.
Materials and methods: In this cross-sectional study, 283 patients with hypothyroidism,
who referred to the endocrinology clinic of Kowsar Hospital in Semnan during 6 months of
2019, were selected by simple random sampling method and after extracting the patients'
information, the data were compared between the two groups of clinical and subclinical
hypothyroidism. Data analysis was performed using statistical software.
Results: 94.3% of patients were diagnosed with clinical hypothyroidism and 5.7% were
diagnosed with subclinical hypothyroidism. 51.9% had positive thyroid peroxidase antibody
(TPOAb) TSH levels in patients with positive thyroid peroxidase antibody were significantly
higher than patients with negative TPOAb (P = 0.003). The relative frequency of positive
thyroid peroxidase antibodies in the group with clinical hypothyroidism was significantly
higher than in patients with subclinical hypothyroidism (P = 0.018).
Conclusion: More than half of patients with hypothyroidism had positive thyroid peroxidase
antibodies.high serum TSH level, and anti-thyroid peroxidase antibody titer are effective
factors in the diagnosis of hypothyroidism and especially its clinical type.
Keywords: Anti-thyroid peroxidase antibody, Clinical hypothyroidism, Subclinical
hypothyroidism
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Introduction: Breast cancer is the most common cancer and the leading cause of cancer death among
women in the world. Given the potential relationship between vitamin B12 deficiency and cancer
progression, the present study investigated the possible relationship between vitamin B12 deficiency
and
some
of
the
factors
affecting
the
prognosis
of
breast
cancer.
Materials and Methods: This cross-sectional and descriptive-analytical study was performed on 63
patients with breast cancer who met the inclusion criteria. Serum levels of vitamin B12 were requested
for all patients and the required information was collected in the relevant forms. The relationship
between serum vitamin levels and desired factors was investigated by relevant statistical tests.
Results: It was found that only 15.9% of breast cancer patients had normal serum levels of vitamin
B12 and others had some degree of deficiency. There was also an inverse relationship between age
and serum levels of vitamin B12, but this relationship was not statistically significant (P=0.855). It
was also found that the serum level of vitamin B12 is significant with tumor status in terms of PR
(P=0.03) and it is notablewith tumor status in terms of ER (P=0.09).
Conclusion: Considering the significant relationship between serum levels of vitamin B12 and PR in
breast cancer, further studies with larger sample sizes are suggested to clarify the relationship between
these
two
factors.
Keywords: Breast cancer, Cobalamin, Vitamin B12 deficiency, Estrogen receptor
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The inhibitory effects of Naringenin on proliferation and migration of
C6 glioblastoma cell line
kobra Bahrampour Juybari1*, Marzieh Lotfian Sargazi2, Mojdeh Esmaeili Tarzi3, Arian
Amirkhosravi4, Mohammad Hadi Nematollahi5, Solmaz Mirzamohammdi6, Mehrzad
Mehrbani5, Mitra Mehrabani3, Mehrnaz Mehrabani2
1- Department of Pharmacology, School of Medicine, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
2- Physiology Research Center, Institute of Neuropharmacology, Kerman University of Medical Sciences,
Kerman, Iran
3- Herbal and Traditional Medicines Research Center, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
4- Pharmaceutical Sciences and Cosmetic Products Research Center, Kerman University of Medical Sciences,
Kerman, Iran
5- Neuroscience Research Center, Institute of Neuropharmacology, Kerman University of Medical Sciences,
Kerman, Iran
6- School of Medicine, Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran
Background and aim: Gliomas are the most prevalent type of malignant primary brain tumors with poor
prognostic features. The aberrant Hedgehog-Gli pathway as highly conserved signaling has been found to be
involved in the development of numerous malignancies including gliomas. Naringenin appears to have anticancer properties. The present research was set to study the anti-cancer effects of naringenin on C6 cells to
determine the effect of this compound on the Hh signaling pathway.
Materials and method: The apoptotic and the anti-proliferative effects of naringenin against C6 cells were
measured by Annexin-V/PI dual staining assay and MTT assay, respectively. To analyze the anti-cancer effect
of naringenin on the Hh signaling pathway, the protein expression levels of Gli-1, Smo, and Sufu in C6 cells
were measured using western blotting. In addition, the effect of naringenin on the migration of C6 cells was
assessed by migration scratch assay.
Results: Obtained data showed that naringenin induced higher cytotoxicity against C6 cells than normal 3T3
fibroblasts with an IC50 value of 125 µg/ml. Naringenin (125 µg/ml) also induced stronger apoptotic effects on
C6 cells than 3T3 cells after 24 h of incubation. In addition, naringenin at a concentration of 125 µg/ml
significantly reduced the expression of Gli-1 and Smo as well as increased the expression of Sufu at the protein
level in the C6 cell line. Furthermore, naringenin at concentrations of 62 and 125 µg/ml attenuated the migration
of the C6 cell line.
Conclusion: These data indicate that naringenin may have a potential effect on the management of the
proliferation and metastasis of malignant gliomas by attenuating the Hh signaling pathway.
Key words: Naringenin, Glioblastoma, C6, Hedgehog signaling pathway, Gli-1, Migration
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Oral administration of MOG35–55 ameliorates Experimental
autoimmune encephalomyelitis by reduction of Th1 and Th17 immune
responses
Haghmorad Dariush 1, Sedighi Moghadam Bijan 1, Eslami Majid2 , AliRashidy-Pour3,
Mahdieh Tarahomi1 , Maryam Jadid Tavaf1, Azita Soltanmohammadi1, Simin Zargarani1 ,
Yousefi Bahman1
1- Department of Immunology, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
2- Department of Bacteriology and Virology, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
3- Research Center of Physiology, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

Background and aim: Multiple sclerosis (MS) is a demyelinating autoimmune disorder of the central
nervous system (CNS). Experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE) has been widely used to
determine the pathogenesis of the disease and evaluate new treatment strategies of MS such as
induction of immune tolerance. Considering that oral exposure of protein antigens can lead to
tolerance, we investigated the efficacy of oral administration of a myelin oligodendrocyte
glycoprotein (MOG35-55) on control of EAE.
Materials and method: Daily administration of MOG (250μg/kg of body weight) in oral route was
conducted till 14 days’ post-immunization, while EAE-induced mice in the control group received
phosphate buffer saline (PBS). Clinical parameters were daily assessed and also immunological and
histological evaluations were performed after 21 days post-immunization
Results: MOG significantly controlled clinical score, weight loss, and CNS inflammation and
demyelination mainly through the modulation of T cell proliferation, and reduction of proinflammatory cytokines and transcription factors, including TNF-α, IFN-ɣ, IL-17 and T-bet, and
ROR-ɣt. MOG treatment also induced a high mRNA expression of Foxp3 and GATA-3 accompanied
with upregulated levels of IL-4 and TGF-β.
Conclusion: The results showed that oral administration of MOG could efficiently control EAE
development. Immunomodulatory mechanisms mainly include the induction of T regulatory cells and
the suppression of pro-inflammatory properties. However, the extension of this knowledge to MS
patients needs further preclinical studies.
Key words: Multiple Sclerosis,
Oligodendrocyte Glycoprotein

Autoimmune
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Increased Pro-Apoptotic and Anti-Proliferative Activities of Simvastatin
Encapsulated PCL-PEG Nanoparticles on Human Breast Cancer
Adenocarcinoma Cells
Mehdi Dadashpour1,2, Meysam Ganjibakhsh3, Hanieh Mousazadeh4, Kazem Nejati5
1- Department of Medical Biotechnology, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
2- Biotechnology Research Center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
3- Advanced Therapy Medicinal Product Technology Development Center, Royan Institute for Stem Cell
Biology and Technology, Academic Center for Education, Culture and Research, Tehran, Iran
4- Department of Clinical Biochemistry and Laboratory Medicine, Faculty of Medicine, Tabriz University of
Medical Sciences, Tabriz, Iran
5- Pharmaceutical Sciences Research Center, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran

Background and aim: Recently, Simvastatin (SIM) is received notable attention due to its anticancer properties. However, the lipophilicity feature of SIM restricted its application as a
chemotherapy agent. This work aimed to investigate the Polycaprolactone– Polyethylene Glycol
(PCL-PEG) efficiency as the nano-carrier for SIM to enhance its anti-cancer properties.
Materials and method: Dynamic Light Scattering (DLS), field emission scanning electron
microscopy (FE-SEM), and Fourier transform infrared (FTIR) were used to characterize drug-loaded
nanoparticles (NPs). To study apoptotic and anti-proliferative properties of drug loaded NPs, flow
cytometry and MTT assays were utilized. The real-time PCR method measured the expression of
apoptotic genes Bcl-2, Bax, Fas and cell cycle regulating genes, p53, cyclin D, and Rb.
Results: MTT assay indicated that loading SIM on PCL-PEG NPs increased cytotoxicity dosedependently. In addition, a noticeable increase was found in the sub-G1 population of treated cells
with drug-loaded NPs than free SIM. The remarkable up-regulation of Bax, Fas and p53 genes was
detected in treated MCF-7 cells with the decrease of Bcl2, Rb, and Cyclin D 1 gene expression in
cells treated with drug-loaded NPs than free SIM.
Conclusion: Taken together, these results show that the polymeric PCL-PEG NPs systems represent
a promising new therapeutic approach for the treatment of breast cancer.
Key words: Simvastatin, Polymeric nanoparticles, Anticancer, Apoptosis, Breast cancer
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سخنرانی
فرموالسیون بهینه از هیدروژل های مبتنی بر آلژینات برای بارگذاری ترکیبات موثر درمانی
در سرطان پستان
فرخنده حسن نژاد ،2مرجان بهرامی نسب  ،*1سمانه عرب ، 1بهراد درویشی ، 2لیال

فرهمند3

 -1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -2مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی سیستم عصبی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -3دپارتمان پژوهشی پروتئین های نوترکیب ،مرکز تحقیقات سرطان پستان ،پژوهشکده سرطان معتمد ،جهاددانشگاهی ،تهران ،ایران
مقدمه و هدف :هیدروژل ها سیستم های سه بعدی هستند که توسط پلیمرهای مختلف ساخته می شوند .هیدروژل های تزریقی با سازگاری
زیستی باال و ساخت و تزریق آسان دارای مزایای بی شماری در مقایسه با سایر سیستم های تحویل دارو هستند که در محل تومور تزریق شده
و سبب بارگذاری ب االی داروهای ضد سرطان می گردند .از این رو هدف از مطالعه حاضر تهیه ترکیب بهینه از هیدروژل های مبتنی بر آلژینات
برای بارگذاری ترکیبات موثر در سرطان پستان بود.
مواد و روش ها  :در این مطالعه آزمایشگاهی ،ترکیب بهینه هیدروژل پس از انجام طراحی آزمایشات ( )DOEو آنالیز ،Box-Behnken
توسط ترکیباتی همچون هیدروکسی پروپیل متیل سلولز ( ،)HPMCآلژینات سدیم ( ،)SAبتا گلیسروفسفات ( )b-GPو کلسیم
کلرید( )CaCl2تهیه شد .سپس ،تست های  ،FE-SEM ،ATR-FTIRزیست تخریب پذیری ( )PH=7.45و زیست سازگاری سلول های
( L-929رنگ آمیزی اکریدین اورنج) انجام شد
یافته ها  :بر اساس  DOEو تجزیه و تحلیل  Box-Behnkenتمام ترکیبات موجود در هیدروژل ها به جز  HPMCتأثیر قابل توجهی بر
فرآیند ژل شدن داشتند و در نهایت دو ترکیب هیدروژل با دمای ژل شدن  )H1( 35و  )H2( 37درجه سانتی گراد جهت انجام تست های
مربوطه انتخاب شدند .ارزیابی های  ،ART-FTIRو  FE-SEMبه ترتیب نشان دادند که در هیدروژل مورد نظر اتصاالت شیمیایی به درستی
صورت گرفته است و مورفولوژی مناسب حاصل شده است .بر اساس نتایج تخریب پذیری ،هر دو هیدروژل  H1و  H2طی  240ساعت تخریب
شدند ،با این حال مقاومت  H1کمی بیشتر بود .همچنین نتایج زیست سازگاری سلول های بارگذاری شده در هیدروژل نیز نشان دهنده مناسب
تر بودن هیدروژل  H1نسبت به  H2بود.
نتیجهگیری :نتایج ما نشان داد هیدروژل های ساخته شده توسط ترکیبات ذکر شده گزینه مناسبی جهت بارگذاری ترکیبات موثر درمانی در
سرطان هستند ،با این حال هیدروژل  b-GP= 5 ،HPMC= 2 ،SA=0.889( H1و  )CaCl2= 3.306گزینه مناسب تری نسبت به سایر
ترکیبات هیدروژل بود.

واژگان کلیدی :هیدروژل قابل تزریق ،سرطان ،آلژینات ،حساس به دما ،زیست سازگاری

ایمیل ارائه دهنده93it.hasannejad@gmail.com :
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سخنرانی
مطالعه تاثیر درمانی پماد  GDRحاوی عصاره گیاهان دارویی بر سوختگی پوستی در رت و
مقایسه آن با داروی سیلورسولفادیازین
حجت اقبال ، * 1دکتر ندا جهانی ، 2دکتر یوسف جهانی جلودار ، 3دکتر مهدی احمدی سابق ، 4مهندس نیما محمدنژاد

خیاوی5

 -1گروه فیتوشیمی ،مرکز تحقیقات علوم پایه ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.
 -2دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 -3بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی،
اردبیل ،ایران.
 -4گروه شیمی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر ،اهر ،ایران
 -5گروه علوم و صنایع عذایی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.
مقدمه و هدف :سوختگی نوعی آسیب به گوشت یا پوست است که بر اثر گرما ،برق ،مواد شیمیایی ،اصطکاک یا پرتو بهوجود میآید .سوختگیهایی
که تنها بر سطح پوست اثر میگذارند را سوختگیهای سطحی یا سوختگیهای درجه اول مینامند .سوختگی با ضخامت نسبی یا سوختگی درجه دوم
هنگامی اتفاق میافتد که الیههای زیرین پوست آسیب میبینند .در سوختگی با ضخامت کامل یا سوختگی درجه سوم به همه الیههای پوست آسیب
میرسد .در سوختگی نوع چهارم بافتهای عمیقتر مانند عضالت یا استخوان آسیب میبینند .درمان مورد نیاز به شدت سوختگی بستگی دارد.
سوختگیهای سطحی را میتوان بهوسیله مسکن درمان کرد ،در حالیکه سوختگیهای شدیدتر نیازمند درمان مداوم در مراکز سوختگی ویژه میباشند.
با توجه به اهمیت درمان سوختگی ،هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ روحی فرد این مطالعه با هدف مطالعه تاثیر درمانی پماد  GDRحاوی عصاره
گیاهان دارویی بر سوختگی پوستی در رت و مقایسه آن با داروی سیلورسولفادیازین انجام گردید.
مواد و روش ها  :اندام مورد نظر گیاهان دارویی از سالمتکده حکیمان تابنده تبریز خریداری شد و توسط هرباریوم دانشکده داروسازی تبریز مورد
شناسایی و تطبیق قرار گرفتند و پس از اطمینان از صحت انتخاب ،گیاهان مورد نظر بهوسیله آسیاب برقی و با استفاده از الک قسمتهای هوایی گیاه
بهصورت پودر تهیه گردیدند ،سپس عصارهگیری به روش ماسراسیون انجام شد .حیوان آزمایشگاهی مورد استفاده در این تحقیق ،موش آزمایشگاهی
رت نژاد ویستار با دامنه وزنی حدود  180 - 200گرم از موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی خریداری شد .جهت انجام این مطالعه از 30موش
بزرگ آزمایشگاهی رت ویستار ماده به وزن  180-200گرم استفاده شد .برای انجام آزمایشات موشها به  5گروه  10تایی بهصورت تصادفی تقسیمبندی
گردیدند.
یافته ها  :مقایسه اثر درمانی ترکیبات مختلف بهکار رفته بر روند ترمیم ناحیه سوختگی در روزهای  7و  14و  21بعد از سوختگی مشخص نمود که
بهترین نتایج مربوط به گروه پماد گیاهی دارای اوسرین میباشد .چنانچه بین این گروه با گروههای دیگر تفاوت معنیداری وجود دارد.
نتیجهگیری :نتایج حاصل نشان داد که پماد  GDRحاوی عصاره گیاهان دارویی نتایج بهتری را نسبت به پماد سیلورسولفادیازین از خود نشان میدهد.
بنابراین استفاده موضعی از پماد گیاهی مذکور ،موجب کاهش طول دوره التهاب و شروع مرحله دوم روند التیام زخم میشود.

واژگان کلیدی :گیاهان دارویی ،سوختگی پوستی درجه  ،2سیلورسولفادیازین ،عصاره هیدروالکلی.
ایمیل ارائه دهندهhojat.eg@gmail.com :
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سخنرانی
تغییرات میزان گلوتامات مایع مغزی-نخاعی متعاقب ورزش اجباری در موشهای صحرایی نر
نوروپاتیک
علی قنبری ، * 1خانم سحر قاسمی ، 1دکتر علی خالقیان2
 -1مرکز تحقیقات فیزیولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -2گروه بیوشیمی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
مقدمه و هدف :درد نوروپاتیک یک نوع درد مزمن ناشی از آسیب سیستم حسی-پیکری بوده که تا کنون هیچ در مان قاطعی برای آن
شناخته و ارایه نشده است .از مدتها قبل محققین به اثر مثبت ورزش در شرایط سالمت و بیماری اشاره و تأکید کرده اند .یکی از
مکانیزمهای اثر ورزش تغییر سطح نوروترانسمیترهاست .هدف این پژوهش ارزیابی تغییرات میزان نوروترانسمیتر گلوتامات در مایع مغزی-
نخاعی در موش های صحرایی نوروپاتیک به دنبال ورزش اجباری بود.
مواد و روش ها  :در این مطالعه از موش صحرایی نر بالغ با وزن  180-220گرم در چهار گروه سالم ،شم ورزشی ،نوروپاتی ،و نوروپاتی
ورزشی استفاده شد .به جهت ایجاد نوروپاتی ،پس از بیهوش کردن حیوان با مخلوط داروی بیهوشی کتامین ( )mg/kg 80و زایالزین
) 4 ،(mg/kg 10گره قابل حرکت بر روی عصب ایجاد شد .پاسخ شبه دردناک حیوان به تحریک مکانیکی و حرارتی به ترتیب با استفاده
از فیالمانهای وون فری و دستگاه پالنتار انجام شد .میزان گلوتامات مایع مغزی-نخاعی با روش  HPLCمورد ارزیابی قرار گرفت .تجزیه
و تحلیل داده ها با روش آنالیز واریانس یک طرفه و با استفاده از برنامه آماری  Prismانجام شد و سطح معنی داری  <P0/05در نظر
گرفته شد.
یافته ها  :نتایج نشان داد که ورزش بطور معنی داری موجب کاهش پاسخ شبه درد به محرک مکانیکی و حرارتی در حیوان نوروپاتیک
می شود .بعالوه ،در نتایج مطالعه حاضر تغییر میزان گلوتامات بدنبال نوروپاتی و ورزش متعاقب نوروپاتی مشاهده شد به این معنی که
نوروپاتی بطور معنی داری موجب افزایش میزان گلوتامات مایع مغزی –نخاعی گردید و ورزش بطور معنی داری آن را کاهش داد.
نتیجهگیری :نتایج این مطالعه نشان می دهد که یکی از مکانیسمهای احتمالی کاهش درد نوروپاتی بدنبال ورزش ممکن است از طریق
کاهش سطح نوروترانسمیتر تحریکی گلوتامات باشد.

واژگان کلیدی :درد نوروپاتیک ،آلودینیا ،هایپرآلژزیا ،مایع مغزی-نخاعی ،گلوتامات ،ورزش اجباری

ایمیل ارائه دهندهghanbari@semums.sc.ir :
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A-10-6890-2

پوستر
نقش ورزش اجباری ،لووتیروکسین و کروسین و ویتامین  Cبر تغییرات قطر مجاری و ضخامت
اپیتلیوم مجاری سمینی فر در فرزندان موش های بزرگ آزمایشگاهی هیپوتیروئید
محمد مهدی طاهریان ، *1فاطمه قربانیان ، 1محمدحسین طاهریان ، 1رامتین نادریان1
 -1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان،سمنان ،ایران
مقدمه و هدف :نقش هورمون های تیروئیدی در رشد و تکامل جنین از سال ها قبل شناخته شده است .این هورمون ها همچنین در تکامل اندام های
تناسلی و فعالیت آنها موثرند .هورمون های تیروئیدی میزان ترشح اکثر غدد درون ریز و همچنین میزان فعالیت متابولیکی بسیاری از بافت های بدن را
تحت تاثیر قرار می دهند و به طور کلی مسئول رشد و تکامل و حفظ بافت های بدن می باشند .مطالعات نشان داده اند که هیپو تیروئیدی باعث کاهش
سطح تستوسترون و دهیدرواپی آندروسترون شده که منجر به فیبروزه شدن دیوار لوله های سمینی فر و کاهش قطر آنها می شود .مقدار زیاد ویتامین
 Cسبب افزایش غلظت اسپرم در اپیدیدیم شده و سطح سرمی تستوسترون را افزایش می دهد.در حالی که کمبود ویتامین  Cباعث تخریب گسترده
اپیتلیوم لوله های سمی نی فر می گردد .ورزش یک فاکتور مهم در درمان هیپوتیروئیدی بوده و ترشح هورمون های تیروئیدی و حساسیت بافت ها را
به این هورمون ها افزایش می دهد .هدف این مطالعه استفاده از اثرات ورزش اجباری به همراه تجویز کروسین و ویتامین  Cبه عنوان آنتیاکسیدان بر
تغییرات قطر مجاری و ضخامت اپیتلیوم مجاری سمی نی فر ناشی از هیپوتیروئیدی در بافت بیضه موش بزرگ آزمایشگاهی می باشد.
مواد و روش ها  :در این مطالعه تجربی پس از هیپوتیروئید کردن رت های ماده با لوتیروکسین با دوز  µg/kg 5روزانه خوراکی از نوزادان موش های
صحرایی متولد شده از مادران هیپوتیروئید در گروههای  20تایی ( 10سر در گروه ورزشی و 10سر در گروه غیر ورزشی ) و در محدوده وزنی بین  80تا
100گرم استفاده شد .از روز  31پس از تولد به مدت  14روز کروسین و ویتامین  Cبا دوز  mg/kg30داخل صفاقی هر روز  15دقیقه قبل از قبل از
ورزش تزریق و به مدت  30دقیقه تحت ورزش غیر ارادی قرار گرفتند .پس از مرگ و آماده سازی بافتی بیضه ها و تهیه برشهای  5میکرومتری و
رنگآمیزی ،با استفاده از میکروسکوپ نوری مجهز به کامپیوتر تصاویر بافتی مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفتند.
یافته ها  :هیپوتیروئیدی سبب کاهش ضخامت اپیتلیوم لوله های سمی نی فر و قطر لومن ها می شود.استفاده از ورزش همراه با کروسین و ویتامین C
به عنوان آنتیاکسیدان باعث افزایش ضخامت اپیتلیوم لوله های سمی نی فر و قطر لومن ها می شود.
نتیجهگیری :نتایج مطالعه دال بر این بود که ورزش همراه با تجویز کروسین و ویتامین  Cبه طور قابل مالحظهای از تغییرات اپیتلیوم لوله های سمی
نی فر و قطر لومن ها در بیضه جلوگیری میکند .واژههای کلیدی ( )Key Wordsهیپوتیروئیدی ،کروسین ،ویتامین  Cورزش اجباری ،بیضه ،موش
بزرگ آزمایشگاهی

واژگان کلیدی :هیپوتیروئیدی ،کروسین ،ویتامین  Cورزش اجباری ،بیضه ،موش بزرگ آزمایشگاهی
ایمیل ارائه دهندهmahdi8453239@gmail.com :
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پوستر
ارتباط عوامل خطر بارداری با وزن کم هنگام تولد نوزادان ترم مادران باردار مراجعه کننده به
مراکز بهداشتی درمانی شهر دامغان طی سال های 1395-98
عباس زیاری ، 1الهام صفاریه ، 2مریم نادری ارم* 3
 -1مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -2مرکز تحقیقات خونریزیهای غیرطبیعی رحم ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -3گروه کودکان ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران

مقدمه و هدف :وزن پایین هنگام تولد از شاخص های مهم سالمت جامعه و از دالیل اصلی مرگ و میر نوزادان است این
مطالعه با هدف تعیین میزان شیوع و برخی از عوامل مرتبط با تولد نوزادان کم وزن انجام شده است.
مواد و روش ها  :این مطالعه به روش کوهورت تاریخی بر روی  2504نفر از نوزادان ترمی که در سال های  1395-98در
شهر دامغان متولد شده و پرونده آنها در مراکز بهداشتی -درمانی موجود است صورت گرفت .اطالعات مرتبط از پرونده های
موجود استخراج ،در چکلیستهای محققساخته ثبت و با نرم افزار  SPSS 20با استفاده از آزمون های آماری کای دو ،
تیتست مستقل و رگرسیون لجستیک در سطح  α = 0/05تحلیل شدند.
یافته ها  :شیوع وزن کم هنگام تولد  % 13/7از کل تولدها بود .از بین عوامل خطر شایع زایمان زودرس (، ) P=0/011
سابقه (  ، ) P &lt; 0.001بارداری ناخواسته ( ، ) P=0/002سابقه ماکروزومی ( ، ) P=0/05آنمی درسه ماه اول با Hb
کمتر از  ، ) P=0/025( 11قند خون ناشتا باال در سه ماهه اول با  FBSبیشتر از  ، ) P>0/001( 92جنسیت () P=0/021
و شاخص توده بدنی ( ) P=0/001با  LBWارتباط معنیداری داشتند.
نتیجهگیری :شیوع تولد نوزادان ترم کم وزن در شهر دامغان بیشتر از شیوع کشوری آن بوده و از بین تمام عوامل خطر
مورد بررسی تنها بین زایمان زودرس  ،سابقه  ، LBWبارداری ناخواسته ،سابقه ماکروزومی  ،آنمی در سه ماه اول ،قند خون
ناشتا باال در سه ماهه اول  ،جنسیت و شاخص توده بدنی باال با شیوع  LBWارتباط معنیداری وجود داشت.

واژگان کلیدی :شیوع ،وزن کم هنگام تولد ،نوزاد ترم ،عوامل خطر بارداری
ایمیل ارائه دهندهdr.m.n.e1361@gmail.com :
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پوستر
بررسی اثر آنتیاکسیدان عصاره و اسانس گیاه دارویی ختمی بر سلولهای کبدی موش نر نژاد ویستار
حجت اقبال ، * 1دکتر ندا جهانی ، 2دکتر یوسف جهانی جلودار ، 3دکتر مهدی احمدی سابق ، 4آقای نیما محمدنژاد

خیاوی5

 -1گروه فیتوشیمی ،مرکز تحقیقات علوم پایه ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.
 -2دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 -3بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی،
اردبیل ،ایران.
 -4گروه شیمی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر ،اهر ،ایران
 -5گروه علوم و صنایع عذایی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.
مقدمه و هدف :گیاهان دارویی و معطر ( )MAPsمنبع مهم متابولیسم¬های ثانویه به شمار میروند که برای سالمتی انسان حائز اهمیت است .افزایش
تولید و کیفیت این نوع محصوالت طبیعی از طریق روشهای قدیمی مثل استفاده از بیوراکتورها یا باززایی در شرایط آزمایشگاهی همواره بهعنوان چالش
مهمی در زمینهی گیاهان دارویی مطرح بوده است .رادیکالهای آزاد مولکولهای فعال شدهای هستند که ممکن است منشا داخلی یا خارجی داشته
باشند .یکی از مهمترین اثرات تخریبی رادیکالهای آزاد شروع پراکسیداسیون لیپید میباشد که به تخریب غشای سلول منجر میشود .در این مطالعه
اثر آنتیاکسیدان اسانس و عصاره گیاه ختمی بر سلولهای کبدی موش نر نژاد ویستار بررسی شد.
مواد و روش ها  :در این مطالعه خواص آنتی اکسیدان عصاره و اسانس گیاه دارویی ختمی و اسانس خالص آن مورد بررسی قرار گرفتند .جهت القا
پراکسیداسیون لیپید در سلولهای کبدی از ترشیوبوتیل هیدروپراکساید  t-BHاستفاده شد و غلظتهای مختلفی از اسانس و عصاره مورد نظر در
مجاورت آنها قرار گرفتند .سپس میزان مالون دی آلدیید  MDAتولید شده با روش اسپکتروفتومتریک در طول موج  nm528اندازهگیری شد .کاهش
تولید  MDAنشان دهنده مهار پراکسیداسیون لیپید و خاصیت آنتیاکسیدان میباشد .فعالیت آنزیمهای الکتات دهیدروژناز  LDHو آسپارتات آمینو
ترانسفراز  ،ASTنیز در مجاورت ترکیبات فوق مورد سنجش قرار گرفتند .این آنزیمها به عنوان شاخصهای تعیین میزان پراکسیداسیون لیپید هستند
و کاهش فعالیت آنها نمادی از قدرت مهاری این ترکیبات بر پراکسیداسیون لیپید میباشد.
یافته ها  :با توجه به نتایج حاصل از مطالعات مشخص شد که میزان مهار در باالترین غلظت به کار رفته شده در مورد اسانس گیاه دارویی ختمی
 (¬µl/ml 10) 34درصد ،اسانس خالص  (¬µl/ml 10) 8/26درصد و عصاره ختمی  (¬µl/ml 10) 12درصد بودند .خاصیت آنتیاکسیدان با
افزایش غلظت افزایش داشت .نتایج حاصل از اندازهگیری تولید  MDAو فعالیت آنزیمهای  LDHو  ASTارتباط مستقیمی با هم داشتند.
نتیجهگیری :نتایج حاصل بیانگر اثر آنتیاکسیدان گیاه ختمی میباشد و بنابراین میتوان با انجام تحقیقات گسترده به روش درونتنی  in vivoاز این
گیاه به منظور پیشگیری و یا درمان بیماریهای مختلف که پاتوژنز آنها فعال شدن رادیکالهای آزاد میباشد و یا همچنین به عنوان ماده افزودنی در
صنایع دارویی و غذایی استفاده نمود.

واژگان کلیدی :گیاهان دارویی ،ختمی ،آنتی اکسیدانی ،سلولهای کبدی ،موش.
ایمیل ارائه دهندهhojat.eg@gmail.com :
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پوستر
بررسی وضعیت استرس ،اضطراب و افسردگی در مادران کودکان مبتال به کرونا در شهرستان
سمنان
فاطمه تقی پور ، * 1دکتر فاطمه جباری2
 -1مرکز تحقیقات خونریزیهای غیر طبیعی رحم ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران.
 -2مدیریت درمان استان سمنان ،سازمان تأمین اجتماعی ،سمنان ،ایران.

مقدمه و هدف :کرونا بیماری تنفسی حاد نوظهوری است که نه تنها سالمت جسمی بلکه سالمت روانی خانوادهها و کودکان
را نیز تهدید میکند این مطالعه با هدف بررسی استرس اضطراب و افسردگی در مادران کودکان مبتال به کرونا انجام شد.
مواد و روش ها  :این مطالعه توصیفی بر روی  100نفر از مادرانی که کودکان  0تا  15سال مبتال به کرونا داشتند انجام
شد .در این مطالعه از روش مقیاس تعیین استرس اضطراب و افسردگی ( )Dass-21استفاده شده است .در ادامه دادهها با
استفاده از نرم افزار  SPSS 19و آزمونهای آماری همبستگی پیرسون و آزمون Tتجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها  :میانگین سنی شرکتکنندگان در مطالعه  31.05±1.07سال ( )20-50بود .نتایج نشان داد؛  %30مادران
افسردگی %46 ،اضطراب و  %52استرس داشتند .بین سطح تحصیالت و سطح استرس ،اضطراب و افسردگی ارتباط معنی
داری وجود نداشت و برهمکنشی دیده نشد .بین سطح درامد خانوار با سطح استرس ،اضطراب و افسردگی ارتباطی معنا دار
مشاهده شد.
نتیجهگیری :نتایج نشان دهنده این است که مادران کودکان مبتال به کرونا سطح استرس ،اضطراب و افسردگی باالتری
دارند و نیازمند دریافت خدمات روان درمانی ویژه و مشاوره میباشند.

واژگان کلیدی :کرونا ،استرس ،اضطراب ،افسردگی ،مادر
ایمیل ارائه دهندهAHCRDU.Semums@yahoo.com :
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پوستر
عوامل موثر بر بین المللی شدن آموزش پزشکی از دیدگاه مدرسین دانشگاه علوم پزشکی
سمنان
رقیه ساجدی  ،*1راهب

قربانی3،2

 -1گروه زبان ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -2مرکز تحقیقات عوامل مؤثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -3بخش اپیدمیولوژی و آمار زیستی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
مقدمه و هدف :امروزه دانشگاه ها تحت تاثیر رویدادها و شرایط جهانی به نهادهایی برای تقویت مبادالت علمی و آموزشی مبدل شده
اند و این نقش متاثر از دو پدیده جهانی شدن و بین المللی شدن است .پژوهش حاضر نیز با هدف شناسایی عوامل موثر بر بین المللی
شدن آموزش پزشکی از دیدگاه مدرسین دانشگاه علوم پزشکی سمنان انجام شده است.
مواد و روش ها  :پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی  ،از نظر ماهیت و نوع مطالعه کمی  ،و از نظر چگونگی جمع آوری داده ها
توصیفی -مقطعی بود .در این مطالعه کلیه ی مدرسین( هیئت علمی و غیر هیئت علمی) دانشگاه علوم پزشکی سمنان به عنوان جامعه
پژوهش در سال تحصیلی  1398-1399مورد مطالعه قرار گرفتند  .با استفاده از فرمول کوکران  155نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب
شدند .ابزارپژوهش پرسشنامه  ،مبتنی بر طیف پنج ارزشی لیکرت و شامل هفت حیطه بود .روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوا
و با نظر چندین صاحب نظر و متخصص دانشگاهی تعیین گردید .پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر با 0/82
بدست آمد.
یافته ها  :تحلیل نتایج پژوهش حاضر نشان داد از بین عوامل مطرح شده از دیدگاه مدرسین دانشگاه علوم پزشکی سمنان عوامل
تجهیزاتی -تکنولوژیک (با میانگین  4/23از  )5و سپس عوامل ساختاری -دانشگاهی (با میانگین  )4/11و محتوایی – آموزشی (با میانگین
 )4/04بیشترین تاثیر را در بین المللی شدن آموزش پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان دارند.
نتیجهگیری :می توان اذعان نمود که در راستای گسترش بین المللی شدن دانشگاه  ،ضرورت دارد که عوامل مذکور مورد توجه مدیران
و دست اندرکاران بسته تحول و نوآوری در آموزش پزشکی قرار گیرد.

واژگان کلیدی :آموزش پزشکی ،بین المللی شدن ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،مدرسین

ایمیل ارائه دهندهsajedi4249@yahoo.com :
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پوستر
مروری بر شیوع و عوامل موثر در ایجاد اختالل استرس پس از سانحه در پرستاران طی دوران
همه گیری کرونا
بهناز رمی  ، *1علی دلیر روی فرد ، 2رضا خدری ، 1حمید یزدانی
نیایش طهماسبی نژاد1

نژاد1

 ،زهرا

اسدی1

 ،سید یاشار

اسکویی1

،

 -1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران
 -2بخش طب اورژانس ،دانشکده پزشکی ،واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
اهواز ،اهواز ،ایران
مقدمه و هدف :طی دوران پاندمی کرونا ویروس به علت آمار باالی ابتال و مرگ ،عدم حمایت و قرار گرفتن در قرنطینه دور از خانواده
شاهد افزایش فشار کاری پرستاران بوده ایم که این عامل ممکن است منجر به مشکالت روانشناختی نظیر اختالل استرس پس از سانحه
( )PTSDدر میان این قشر شود .لذا هدف از این تحقیق ارزیابی میزان شیوع  PTSDو پیامد های ناشی از آن بهدنبال پاندمی کووید-
 19در میان پرستاران است.
مواد و روش ها  :این تحقیق یک مطالعه مروری است که در سال  1400با جستجوی پیشرفته در پایگاههای اطالعاتی معتبر علمی از
جمله  Scopus ،PubMedو  ScienceDirectو موتور جستجوگر  Google Scholarانجام شد .کلید واژههای مورد استفاده شامل
«« ،»PTSDپرستار» و «کووید »19-بود و مقاالت مرور شده از سال  2019تا  2021میباشد .پس از جستجوی اولیه ،تنها عنوان و
چکیده از نظر ارتباط با اهداف مطالعه مورد بررسی قرار گرفت و مقاالت غیر مرتبط حذف گردیدند .مقاالت مرتبط با پژوهش نیز از طریق
ابزار  JBIمورد ارزیابی قرار گرفتند.
یافته ها  :شیوع  PTSDدر پرستاران پس از کار در بخش های کووید 19-به طور قابل توجهی افزایش یافت .کمخوابی ،کار در بخش
مراقبت های ویژه ،قرنطینه و انزوای اجتماعی ،سابقه بیماری های روانپزشکی ،فوت یکی از بستگان نزدیک در اثر کرونا ،سابقه کار(کمتر
از دوسال) ،جنس زن و ترس از آلوده شدن از جمله عواملی بود که باعث کاهش سالمت روانی پرستاران طی شیوع کووید 19-شده است.
نتیجهگیری :با توجه به افزایش قابل توجه خطر ابتال به  PTSDدر پرستاران الزم است مدیران ارشد حوزه سالمت سیاست گذاری و
اقدامات الزم را در ارتباط با حمایت روانی و کاهش استرس پس از سانحه را در دستور کار خود قرار دهند.

واژگان کلیدی :اختالل پس از سانحه ،کووید ،19-افسردگی ،اضطراب ،پرستار

ایمیل ارائه دهندهBehnazrami@gmail.com :
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پوستر
الگوی بیماری و خدمات بستری در مراجعین بیمارستان  15خرداد مهدیشهر در سال 1398
دکتر عباس زیاری ، 1دکتر مجید میرمحمدخانی ، 1مریم نادری ارم* 2
 -1مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -2گروه کودکان ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
مقدمه و هدف :بیمارستانها مهمترین ارگان در ارائه خدمات درمانی و بهداشتی می باشند .هدف از انجام این مطالعه تعیین الگوی
اپیدمیولوژیک بیماری در خدمات بستری مراجعین به بیمارستان  15خرداد مهدیشهر در سال  1398و بررسی ارتباط برخی شاخصها با
الگوی بیماریها میباشد.
مواد و روش ها :مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی  -تحلیلی است که در سال 1398اجرا شد .اطالعات مرتبط با بیماران بستری و
شاخصهای بیمارستانی با استفاده از چک لیست محقق ساخته از پروندهها و دادههای موجود در بیمارستان بدون درج نام ،استخراج و در
چک لیستها ثبت و با نرم افزار  SPSS 18و با آزمونهای تیتست مستقل ،آنوا ،یو من ویتنی و کروسکال والیس در سطح α = 0/05
تحلیل شدند.
یافته ها :میانگین سن ،مدت بستری و هزینه سهم بیماران به ترتیب  44/66سال 3/12 ،روز و  930.000ریال بود .نسبت زنان به مردان
در این تحقیق  3به  2بود .ترخیص به دلیل انتقال به مراکز درمانی دیگر  0/04درصد ،ترخیص با رضایت بیمار  0/10درصد و میزان فوت
0/02درصد بود .بیشترین مراجعه در دی ماه و کمترین در فروردین ماه بود .بیشترین بیماری از نظر تشخیص نهایی مربوط به سیستم
گردش خون ( 16/2درصد) و کمترین مربوط به بیماریهای روان ( صفر درصد ) بود .بیشترین بیمه مورد استفاده تامین اجتماعی (52/5
درصد) و کمترین نیروهای مسلح ( 2/9درصد) بود .بین هزینه سهم بیمار و میزان پرداختی با سازمان بیمهگر ارتباط معنیداری ( >0/001
 ) Pدیده شد که در بیمه سالمت بیشترین بود .همچنین رابطه معنیداری بین جنسیت (  ) P=0/001و مبلغ پرداختی ( P=0/015
) توسط بیمار مشاهده شد که در زنان بیشتر بود .بین سن و مدت زمان بستری نیز رابطه معنیداری (  ) P >0/001وجود داشت که در
افراد مسنتر بیشتر بود.
نتیجهگیری :ارزیابی الگوی بیماری های منجر به بستری ،اطالعات مهمی در راستای شناسایی نیاز های درمانی جامعه ارایه مینماید که
با استفاده از آن میتوان منابع و امکانات موجود را برای بهبود کارایی و اثر بخشی عملکرد نظام سالمت در حوزه درمان مدیریت کرد .در
بیمارستان  15خرداد مهدیشهر الزم است برای بیماران مسن و آقایان توجه و منابع بیشتری صرف شود.

واژگان کلیدی :الگوی بیماری ،بیماران بستری ،بیمارستان ،هزینه
ایمیل ارائه دهندهdr.m.n.e1361@gmail.com :
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پوستر
تاثیر مصرف بلند مدت استاتین بر کاهش مرگ و میر ناشی از کووید19-
رامتین نادریان ، 1محمد صادق وشوشادی ، * 1فاطمه عظیمی  ،مائده مفیدی1
1- Student Research Committee, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
مقدمه و هدف :با شروع همه گیری ،عالقه به کشف داروهایی که می توانند عوارض و مرگ و میر ناشی از این بیماری را کاهش دهند ،افزایش
یافته است .با این حال ،در شرایط فعلی ،استفاده مجد د از داروهای موجود ،یک گزینه سریعتر و بسیار مقرون به صرفه تر از توسعه یک داروی
کامال جدید است .یکی از این داروهای مطرح شده استاتین است .استاتین گروهی از داروهای کاهنده کلسترول خون که مهارکننده آنزیم
( HMG-CoA reductaseآنزیم در مسیر سنتز کلسترول) هستند .استاتین ها به دلیل اثرات پلیوتروپیک خود شناخته شده اند که شامل
خواص تعدیل کننده ایمنی و ضد التهابی آنها می شود که به نوبه خود می تواند خطر طوفان سیتوکینی را در بیماران مبتال به COVID-19
کاهش دهد.
مواد و روش ها  :در پژوهش حاضر از نوع مروری ( )review narrativeبرای از مقاالت نمایه شده در پایگاه های داده ،Science Direct
 ،Google scholar ،Scopus ،PubMedاستفاده شد .کلمات کلیدی از جمله استاتین ،کووید ، 19-کرونا  ،داروهای کاهنده کلسترول خون،
مهارکننده آنزیم  HMG-CoA reductaseکه طی سال های  2018تا  2021جستجو شد .بر اساس معیارهای تعریف شده ،در نهایت 30
مقاله با متن کامل در این مطالعه بررسی شد.
یافته ها  :نتایج مطالعه حاضر نشان داد که افرادی که بیمارانی که قبالً با استاتینها (درمان مزمن) درمان شدهاند و به کووید 19-مبتال شدهاند
و در طول بستری شدن در بیمارستان به دریافت استاتینها ادامه میدهند ،نسبت به افرادی که استاتین در آنها قطع شده است ،با نرخ مرگومیر
کمتری همراه هستند .استاتینها در بیمارستان با بهبود قابلتوجهی در بقای بیماران بستری شده در بیمارستان با  COVID-19مرتبط است.
هم چنین کاهش خطر نسبی  42درصدی مرگ و میر در بیمارستان با درمان توسط استاتین ها گزارش شده است.
نتیجهگیری :بررسی تحقیقات قبلی نشان میدهد که در آنالیزهای چند متغیره ،کاهش آماری قابل توجهی در احتمال مرگ و میر در بیمارانی
که قبل از پذیرش ،استاتین مصرف می کردند مشاهده شد .ادامه استفاده از استاتین در بیمارستان با کاهش احتمال ابتال به سایر عوارض
بیمارستانی ،از جمله  ،ARDSنیاز به  ( IMVتهویه مکانیکی تهاجمی ) IMV ،یا سپسیس همراه بود .این یافته ها از نقش بالقوه درمان با
استاتین در درمان  COVID-19حمایت می کند.

واژگان کلیدی :استاتین ،کووید ، 19-کرونا  ،داروهای کاهنده کلسترول خون ،مهارکننده آنزیم HMG-CoA reductase
ایمیل ارائه دهندهvashveshady30000@gmail.com :
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پوستر
ارتباط سواد سالمت والدین با مسمومیت کودکان زیر  10سال بستری در اورژانس بیمارستان
امیرالمومنین (ع) سمنان درسال 1398 - 99
مریم نادری ارم ،* 1علیرضا عمادی ،2عباس زیاری3
 -1گروه کودکان ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -2معاونت تحقیقات و فناوری ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -3مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
مقدمه و هدف :مسمومیت کودکان یکی از مهمترین علل مراجعه به اورژانس اطفال در بسیاری از کشورهاست .از طرفی سواد سالمت والدین نقش
بسزایی در جنبه های مختلف مراقبت از کودکان دارد .لذا این مطالعه با هدف بررسی فراوانی مسمومیتها و ارتباط آن با سواد سالمت والدین در بیمارستان
امیرالمومنین (ع) سمنان در سال  1398 - 1399انجام شده است.
مواد و روش ها :این مطالعه مقطعی  -تحلیلی مقطعی بر روی تمامی کودکان زیر  10سال که به علت مسمومیت و سایر علل در بخش تحت نظر
اورژانس بستری شدند انجام شد .پس از کسب رضایت آگاهانه و اطمینان از  Stableشدن وضعیت بیمار ،پرسشنامه سواد سالمت بزرگساالن دکتر
منتظری (  ) HELIAتوسط والدین تکمیل و مشخصات دموگرافیک والدین و کودکان و اطالعات مرتبط با بیماری از طریق پرونده در چک لیست
محقق ساخته ثبت گردید .تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSS 19و آزمونهای تیاستودنت و کایدو و ضریب همبستگی اسپیرمن با سطح
معناداری 0/05انجام شد.
یافته ها :از  100کودک مورد بررسی  47کودک پسر و  53کودک دختر بودند .میانگین و انحراف معیار سنی کودکان  4/3 ± 2/04سال و در مورد
والدین  33/23 ± 6/667سال بود که  27نفر از والدین مرد و  73نفر زن بودند .علل بستری شامل مسمومیت با دارو  ،%37مسمومیت با مواد مخدر %35
 ،مسمومیت با مواد شوینده  ، %10مسمومیت با مواد غذایی  %10و مسمومیت با سم  %8بود .سطح تحصیالت  %2از والدین فوق لیسانس  %4 ،لیسانس
 %59 ،دیپلم و بقیه زیر دیپلم بود 46.درصد از والدین شرکت کننده در این مطالعه سطح سواد سالمت کافی داشتند و بقیه دارای سطح سواد ناکافی
بودند .بین سطح سواد سالمت والدین کودکان تحت نظر بخش اورژانس با مسمومیت کودکان ارتباط معنیداری وجود داشت (  ) P > 0/001اما بین
سطح تحصیالت والدین با مسمومیت کودکان ارتباط معنیداری وجود نداشت( .) P < 0/05
نتیجهگیری :مسمومیت در کودکان بیشتر در سنین زیر  5سال و در دختران بیشتر از پسران رخ داده است .بیشترین علت مسمومیتها مصرف دارو
توسط کودکان و کمترین آن مسمومیت با سم بود .سطح سواد سالمت والدین با مسمومیت کودکان مرتبط اما سطح تحصیالت آنان ارتباطی نداشت و
لذا الزم است برای کاهش مسمومیت در کودکان در جهت افزایش سطح سواد سالمت والدین برنامه ریزی شود.

واژگان کلیدی :سواد سالمت  ،مسمومیت کودکان  ،تحصیالت والدین  ،بخش اورژانس
ایمیل ارائه دهندهabbas.ziari@yahoo.com :
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پوستر
تفاوت های جنسیتی در مشکالت عاطفی و رفتاری نوجوانان :یک مطالعه مقطعی در دانش
آموزان مدارس تیزهوشان در ایران ()1398
مجید میرمحمدخانی ، 1محدثه پاک نظر ، 2فاطمه پاک نظر* 3
 -1مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسالمت ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان  ،سمنان ،ایران
 -2گروه اپیدمیولوژی و آمارزیستی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان  ،سمنان ،ایران
 -3مدرس ،گروه آموزش ریاضی ،دانشگاه فرهنگیان سمنان ،سمنان ،ایران
مقدمه و هدف :توجه به تفاوت های جنسیتی در تحلیل درست وضعیت سالمت روان امری ضروری است .این مطالعه ،به منظور تعیین
شیوع مشکالت سالمت روان در دانشآموزان ایرانی مدارس سمپاد و با هدف شناسایی گروه های بیشتر آسیب پذیر در نوجوانان ایرانی
از نظر مشکالت سالمت روان با تاکید بر تفاوت میان پسران و دختران انجام شده است.
مواد و روش ها  :در این مطالعه مقطعی ،جامعه پژوهش دانشآموزان پسر و دختر  12تا  15ساله پایه های هفتم ،هشتم و نهم شاغل
به تحصیل در مدارس سمپاد استان سمنان در سال تحصیلی  99-98می باشند .نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای-خوشه ای و از
بین کل دانش آموزان این مدارس انجام شد .ابزار مورد استفاده جهت سنجش سالمت روان دانشآموزان ،ویرایش فارسی استاندارد
شده پرسشنامه تواناییها ومشکالت ( )SDQمربوط به سنین نوجوانی بودهاست .تحلیل با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن،
آزمون کای دو ،آزمون دقیق فیشر و آزمون یو من ویتنی در سطح اطمینان  % 95انجام شد.
یافته ها  :بر اساس پرسشنامه تکمیل شده توسط 112دانشآموز ( 52پسر و  60دختر)  ،درصد مشکالت مربوط به کمبود همیاری
اجتماعی در دانش آموزان دختر به طور معنا داری بیشتر از دانش آموزان پسر است ( %25در مقایسه با  . )%7.2همچنین ،بر
اساس پرسشنامه تکمیل شده توسط والدین  ،درصد مشکالت مربوط به کمبود همیاری اجتماعی در دانش آموزان دختر به طور معنا
داری بیشتر از دانش آموزان پسر بوده است ( %31.7در مقایسه با  . )%7.2عالوه بر این طبق پرسشنامه والدین اختالل مربوط به سلوک در
پسران بیشتر از دختران گزارش شده است ( %26.9در مقایسه با .) %10
نتیجهگیری :دانش آموزان دختر مدارس تیزهوشان از نظر تقویت همیاری اجتماعی و دانش آموزان پسر از نظر شناسایی و مداخله موثر
مشکالت سلوک نیازمند توجه و اجرای برنامه های غربالگری و مداخالت پیشگیرانه می باشند.

واژگان کلیدی :سالمت روان ،مدارس تیزهوشان ،تفاوت جنسیتی ،نوجوان ،همیاری اجتماعی ،سلوک

ایمیل ارائه دهندهpaknazar2306@yahoo.com :
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پوستر
بررسی میزان استرس شغلی در پرستاران زن مراقبت کننده از بیماران مبتال به کرونا
شهرستان سمنان
فاطمه مسلمی فر* 1
 -1مرکز تحقیقات خونریزیهای غیر طبیعی رحم ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران.

مقدمه و هدف :با گسترش و شیوع سریع بیماری کرونا در ابتدای سال  2020در جهان  ،فشار جسمانی و روانی شدیدی
بر مردم علی الخصوص کادر درمان وارد گردید .این مطالعه با هدف بررسی میزان استرس شغلی در پرستاران زن مراقبت
کننده از بیماران مبتال به کرونا انجام شد.
مواد و روش ها  :این مطالعه توصیفی بر روی 80نفر از پرستاران زن مراقبت کننده از بیماران کرونا در بیمارستان انجام
شد .به منظور ارزیابی استرس شغلی از پرسشنامه اسیپو ( )OSIPOاستفاده شده است .در ادامه داده ها با نرم افزار SPSS
 19و آزمون های آماری همبستگی پیرسون و آزمون  Tتجزیه و تحلیل گردید و سطح معنا داری کم تر از  0/05در نظر
گرفته شد.
یافته ها  :میانگین سن افراد شرکت کننده  33/76 ± 5/25بوده است .نتایج نشان داد استرس شغلی با متغیر
وضعیت استخدامی ،متاهل بودن و داشتن فرزند ارتباط معناداری داشت و با سطح تحصیالت ارتباط معناداری دیده نشد.
میانگین تمام مؤلفه های استرس شغلی در گروه هدف تفاوت معناداری نشان داد.
نتیجهگیری :نتایج نشان داد که پرستاران مراقبت کننده از بیماران مبتال به کرونا میزان استرس شغلی باالیی دارند و نیازمند
به دسترس بودن راهکارهای پیشگیری یا درمانی موثر و تقویت سیستم خدمات روانی می باشند.

واژگان کلیدی :کرونا ،استرس شغلی ،پرستاران
ایمیل ارائه دهندهfateme.moslemifar@yahoo.com :
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پوستر
بررسی اثر عصاره ریحان موضعی بر تسکین سردردهای میگرنی :یک کارآزمایی تصادفی
مهدیه احمدی فرد ،1سجاد یاراحمدی  ،*2بهزاد مرادی3
 -1باشگاه پژوهشگران جوان ،واحد خرم آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خرم آباد ،ایران.
 -2کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران.
 -3کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
مقدمه و هدف :استفاده از طب مکمل و درمان های جایگزین برای پیشگیری و درمان میگرن در حال افزایش است این در حالی است
که نیاز به انجام مطالعات در این زمینه احساس می شود .هدف این مطالعه با هدف بررسی اثر عصاره ریحان بر شدت درد و تعداد حمالت
بیماران مبنال به میگرن انجام شد.
مواد و روش ها  :این مطالعه یک کاراآزمایی بالینی سه سو کور بود که بر روی  139بیماران مبتال به میگرن انجام شد .تخصیص
تصادفی بیماران در  4گروه بر اساس جدول اعداد تصادفی و به به روش طبقه ای صورت گرفت .در گروه  Aعصاره ریحان ،%2گروه B
عصاره ریحان  ،%4گروه  Cعصاره ریحان %6و در گروه  Dاز پالسبو به صورت موضعی و هر  8ساعت و به مدت سه ماه استفاده شد.
شدیدترین درد بیمار به وسیله خط کش درد و تعداد دفعات حمالت بروز میگرن قبل از انجام مطالعه و در هفته های  8 ،4و  12اندازه
گیری شد .جهت آنالیز داده های دموگرافیک از آزمون دقیق فیشر ،مقایسه نسبت مجذور کای و آزمون من ویتنی استفاده شد .برای
مقایسه تغییرات چهار گروه در طول زمان از نظر تغییرات شدت و دفعات بروز درد از مدل حاشیه ای و معادالت برآورد تعمیم یافته
( )GEEاستفاده گردید.
یافته ها  :نتایج نشان داد شانس شدت درد باالتر و نرخ نسبی بروز حمالت درد در گروه کنترل نسبت به گروهای مداخله بیشتر بوده
است .همچنین اثر متقابل دوز دارو و عامل زمان بر شدت درد بیماران و تعداد حمالت سردرد ( )0.001<Pمعنا دار بوده است.
نتیجهگیری :با گذشت زمان و استفاده از دوزهای باالتر عصاره ریحان شدت درد و تعداد حمالت سردرد در بیماران مبتال به میگرن
کاهش پیدا می کند.

واژگان کلیدی :میگرن ،سردرد ،ریحان ،طب مکمل ،گیاهان دارویی

ایمیل ارائه دهندهs.yarahmadi000@gmail.com :
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پوستر
مولفه های سالمت معنوی از نگاه قرآن و روایات
غالمحسین مهدوی نژاد  ، *1خانم سمیه مهدوی نژاد2
 -1گروه معارف اسالمی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران.
 -2مرکز آموزش عالی عصمتیه سمنان ،مدرس حوزه علمیه عصمتیه سمنان ،ایران.
مقدمه و هدف :از نگاه تعالیم دینی کمال حقیقی بدون دستیابی به سالمت معنوی میسر نیست .بشریت نیز در اثر رشد علمی و دست
آورد های تجربی ،بعد از قرن ها مقاوت در برابر کالم وحی از حدود نیم قرن پیشدریافت که ،سالمتی بدون معنویت دارای کمبودی های
اساسی است .از آنجا که بهترین بلکه تنها راه دستیابی به مولفه های سالمت معنوی استمداد از وحی الهی است ،این مطالعه با هدف
شناسایی مؤلفه های سالمت معنوی در آموزه های دین مبین اسالم و نقش آن در سالمت جسم انجام شده است.
مواد و روش ها  :این پژوهش با روش توصیفی -تحلیلی است ،برای گردآوری داده ها از قرآن کریم با کمک المعجم المفهرس و نرم
افزار های قرآنی ،و مجامع روایی چون کتاب کافی ،بحاراالنوار ،میزان الحکمه و نرم افزار نور استفاده شده است .در روند این تحقیق ابتداء
آیات و روایات ناظر به این مساله از منابع استخراج و سپس دسنه بندی و مورد بحث و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها  :خاستگاه سالمت معنوی در فرهنگ اسالمی ،با عنوان روح ،نفس و قلب معرفی شده که در عین حال که ارتباط تنگاتنگی که
با جسم دارد ،دارای ماهیت و شخصیتی مستقل است؛ که با دو حالت سلیم یا مریض ضمن اینک نقش مستقیم و موثری در سالمت و
بیماری جسم دارد .منشاء سعادت ،رفاه و نعمت ابدی یا زمینه ساز نا راحتی ها ،مشکالت غیر قابل تحمل و عذاب می گردد؛ همچنین از
این مطالعه به دست آمد که مؤلفه های سالمت معنوی ناظر به دو حوزه است :معرفتی و عملی .در حوزه باورها مولفه هایی چون :ایمان،
تقوا ،توکل بر خدا و معاد باوری و در حوزه عملی :ذکر ،اقامه نماز ،تالوت قرآن ،دعا ،توسل ،ازدواج جهاد فی سبیل اهلل ،به عنوان راه های
دستیابی و تقویت سالمت معنوی در انسان معرفی شده است.
نتیجهگیری :تسلیم وحی شدن و انجام دستورات الهی به شیوه ای که خواسته شده و پایبندی به مولفه های سالمت معنوی و کاربست
آنها ،ضمن اینکه نقش اساسی در سالمت تن و جسم دارد ،روح انسان را نیز از آلودگی ها پاک نموده و مانع بسیاری از بیماری های
روحی -روانی و بزه های اجتماعی می گردد .شایسته است پزشکان و دیگر خدمتگزاران در نظام سالمت ،سالمت معنوی و مولفه های
آن را به صورت ویژه مورد توجه قرار دهند .کلمات کلیدی :سالمت ،بیماری ،مؤلفه های سالمت معنوی ،قلب.

واژگان کلیدی :سالمت ،بیماری،مولفه های سالمت معنوی ،قلب.
ایمیل ارائه دهندهmahdavi31@yahoo.com :
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پوستر
بررسی فرصت ها و تهدید های آموزش مجازی در بحران بیماری کووید  19در دانشگاه آزاد
اسالمی واحد سمنان از منظر دانشجویان
مهسا شریفی نودهی  ، *1مریم حیدری2
 -1عضو هیئت علمی گروه پرستاری  ،واحد سمنان ،دانشگاه آزاد اسالمی،سمنان،ایران
 -2عضو هیئت علمی گروه مامایی  ،واحد سمنان ،دانشگاه آزاد اسالمی،سمنان،ایران
مقدمه و هدف :ا اگر چه شیوع ناگهانی کووید  ، 19سیستم های بهداشتی درمانی دنیا را با چالش های متعددی روبرو کرد ،اما سایر حوزه ها از جمله
حوزه تعلیم و تربیت را نیز تحت تأثیر خود قرار داد .و علی رغم مشکالت زیادی که برشاخصهای بهداشتی ایجادکرد  ،منجر به شکوفایی برخی قابلیتها
در کشور شده که ازجمله آن می توان به فراکیر شدن ورونق آموزش مجازی اشاره کرد .به نظر می رسد که آموزش مجازی کشور وارد یک مرحله
جدیدی شده و توجه بیشتری به آن معطوف شده است اما به دلیل فراهم نیودن زیرساختهای مناسب دچار چالشهایی نیز می باشد.این پژوهش با هدف
شناسایی فرصتها و تهدیدهای آموزش مجازی از دیدگاه دانشجویان انجام شده است.
مواد و روش ها  :این پژوهش توصیفی-مقطعی برروی دانشجویان پرستاری ومامایی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی سمنان که در سال
تحصیلی 99-1398کالس انالین داشتندانجام شد .ابزار گرد آوری اطالعات پرسشنامه استاندارد3شامل 28سوال با مقیاس پنج درجه ای لیکرت بوده
که به صورت الکترونیکی بین دانشجویانی که کالس آنالین داشتند توزیع ونتایج آن با استفاده از نرم افزار spssوبه کارگیری آزمونهای آماری روش
آمار توصیفی (درصد و فراوانی ) تحلیل داده ها انجام شد
یافته ها  :طبق نتایج بدست آمده از هر سه بعد هزینه و اثربخشی آموزشی ،عوامل ذهنی -عاطفی و ارتباطی استاد -دانشجو  ،اهمیت در آموزش
الکترونیک در حد متوسط ارزیابی شد .براین اساس بیشترین تهدید ها از نظر درصد فراوانی به کاهش اثربخشی آموزشی بدنبال قطع اینترنت و بیشترین
فرصت ها شامل به صرفه بودن از لحاظ اقتصادی و امکان مشاهده کالس ضبط شده و محتوای آموزشی ارزیابی شد  .دربعد عاطفی وروانی نیزبیشترین
تهدیداز منظر دانشجویان عدم انتقال عوامل عاطفی و احساسات و اخالل در برقراری ارتباط اساتید با دانشجویان و مشکل بودن کنترل فراگیر توسط
استاد عنوان شده است.مهمترین چالش هااز نظر درصد فراوانی -اختالل در یادگیری دروسی که نیاز به مهارت و انجام کار عملی دارد -بیان شده است.
نتیجهگیری :آموزش مجازی به عنوان شیوه نسبتا نوظهور می تواند هدف آموزش به افرادرا به خوبی تامین نماید .آموزش الکترونیک در سطح وسیع و
در همه رشته ها و مقاطع با وجود نوپا بودن در کشورمان شروع خوبی داشته است اگرچه با بکارگیری رسانه های مدرن فرصت های طالیی برای فراگیران
ایجاد کرده است اما داری کاستی های است که باید با فراهم ساختن زیرساختهای مناسب ازجمله خطوط اینترنت و محیطهای آموزشی کاربردی -این
فرصت آموزشی را تقویت نمود تاپس از پایان پاندمی بیماری کرونا نیز به عنوان یک توان بالفعل جهت آموزش رشته های پرستاری ومامایی از این روش
در کنار روش های سنتی تدریس بهره جست .

واژگان کلیدی :آموزش الکترونیکی -دانشجویان -کرونا -فرصتهاوچالشها
ایمیل ارائه دهندهsharifimahsa62@gmail.com :
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پوستر
رابطه عمل به باورهای دینی با پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
سمنان
آقا حسین رضاپور  ،1غالمحسین مهدوی نژاد ، * 1آقا مجتبی سلطانی کرمانشاهی2
 -1استادیار،گروه معارف اسالمی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران.
 -2استادیار ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران.
مقدمه و هدف :دانشگاه زمانی از پویایی و کارامدی الزم برخوردار خواهد بود که همهء قابلیتهای الزم برای اهداف مورد نظر داشته باشد .طی فرایند
آموزش ،دانشجو می بایست برخی از ویژگی های دینی ،اخالقی و شخصی را دارا باشد .پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین عمل به باورهای دینی
و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان صورت گرفته است.
مواد و روش ها  :تحقیق حاضر توصیفی -تحلیلی و از نوع همبستگی است که به صورت مقطعی انجام شده است .جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان
این دانشگاه و حجم نمونه ها بر اساس نمونه گیری چند مرحله ای تصادفی  390دانشجو به صورت داوطلبانه بود ،از این تعداد 7ر 46درصد دانشجویان
را مردان و بقیه را زنان تشکیل داده اند .متغیرهای اصلی عمل به باورهای دینی و پیشرفت تحصیلی و ابزار اندازه گیری پرسشنامه روانسنجی شده معبد
و میانگینهای ترم اول و دوم سال تحصیلی  98-97بود .در این پژوهش همه موارد اخالقی رعایت شده است و مؤلفان مقاله تضاد منافعی گزارش
نکردهاند.
یافته ها  :تحلیل داده ها نشان داد :میانگین (انحراف معیار) دو ترم دانشجویان نیز 6ر4( 16ر )1بوده است و در بین دانشجویان نمره باورهای مذهبی
بر اساس پرسشنامه معبد نیز دارای میانگین 1ر 81بوده که کمترین آن  42و بیشترین آن  118بوده است .تحلیل داده ها نشان میدهد که مقدار
همبستگی اسپیرمن ،باورهای مذهبی با پیشرفت تحصیلی (میانگین دو ترم) ،سن و تعداد افراد خانواده به ترتیب 006ر023 ،(P=0.926) -0ر-0
( )P=0.670و 003ر ) P=0.952( 0می باشد .همچنین مقدار همبستگی اسپیرمن میانگین دو ترم با سن و تعداد افراد خانواده به ترتیب 028ر0
( )P=0.678و 063ر )P=0.330( -0می باشد و بنابراین میانگین دو ترم تحصیلی ارتباطی با سن و تعداد افراد خانواده ندارد .با توجه به نتایج مطالعه
باورهای مذهبی با محل تولد ،دانشکده محل تحصیل ،وضعیت سکونت و تحصیالت مادر ارتباط دارد(.)0.005<P
نتیجهگیری :با توجه به رابطه مثبت بین عمل به باورهای دینی و محل تولد ،دانشکده محل تحصیل ،وضعیت سکونت و تحصیالت مادر  ،توصیه میشود
که برنامه ریزی مناسب برای تحکیم باورهای دینی و انجام فرایض دینی توسط مدیران دانشگاه صورت گیرد .این عمل با افزایش پیشرفت تحصیلی آنها
می تواند نقش مهمی در ارتقای فعالیت های علمی داشته باشد.

واژگان کلیدی :باورهای دینی ،پیشرفت تحصیلی ،دانشجو ،دانشگاه

ایمیل ارائه دهندهmahdavi31@yahoo.com :
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پوستر
بررسی مهمترین عوامل گرایش بهخودکشی در دانشجویان پزشکی
فائزه نیازی  ، *1فرشته نیازی1
 -1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران

مقدمه و هدف :خودکشی در بین دانشجویان پزشکی در سالهای اخیر در حال افزایش است که به عنوان یکی از چالش
های مهم اجتماعی امروزه مطرح می باشد .لذا مطالعه حاضر با هدف جمع بندی و تعیین علل گرایش دانشجویان پزشکی
به خودکشی صورت گرفته است.
مواد و روش ها  :مطالعه مروری حاضر  ،با جستجو مقاالت در پایگاه های Google scholar, yahoo, Sid, PubMed
با استفاده از ترکیب واژه های انگلیسی( )medical students ،Suicide،Trend Factorsو واژه های فارسی(عوامل
گرایش،خودکشی ،دانشجویان پزشکی) که در سال های  2014تا  2021منتشر شده اند،انجام شد .با توجه به عنوان و چکیده،
مقاالتی که ارتباط بیشتری را با پژوهش حاضر نشان می دادند؛ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .در نهایت از 20870مقاله
بازیابیشده 10،مقاله انتخاب و در یک جدول خالصه و طبقه بندی شدند.
یافته ها  :مهمترین علل خودکشی دانشجویان پزشکی مطرح شده در مقاالت شامل  :محیط استرس زا ،رقابت بیش از
حد ،فرسودگی شغلی ،عوامل عاطفی ،خشونت زیاد ،مجرد بودن ،مصرف مواد مخدر ،اختالفات زناشویی دربین پزشکان ،بی
توجهی ،تبعیض ،تنهایی ،دوری از خانواده ،بودند.
نتیجهگیری :افکار خودکشی نوعی رنج روانی هستند که در دانشجویان پزشکی منجر به خسارات تاسف باری برای بیماران،
حرفه پزشکی و جامعه اند .لذا با شناسایی دانشجویان داری اختالالت روان و افکار خودکشی ،غربالگری منظم مشاوره مناسب
به افراد در معرض خطرتوسط مسئولین آموزش ،مهارت های پیشگیری از خودکشی در برنامه آموزشی دانشجویان پزشکی،
میتوان کمک به سزایی در جهت کاهش شیوع خودکشی و افکار مربوط به آن ،داشت .واژگان کلیدی :عوامل
گرایش،خودکشی،دانشجویان پزشکی

واژگان کلیدی :عوامل گرایش،خودکشی،دانشجویان پزشکی
ایمیل ارائه دهندهfaezeniaziii1@gmail.com :
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پوستر
اثرات پیشگیری کننده پروژسترون بر پاسخهای الکتروفیزیولوژیک عصب سیاتیک در مدل
درد نوروپاتیک فشردگی مزمن در موش صحرایی
مرتضی جراحی ، * 2،1حسینعلی صفاخواه ، 2،1علی رشیدی پور ، 2،1رویا حسنی2،1
 -1آزمایشگاه درد نوروپاتی ،مرکز تحقیقات وگروه فیزیولوژی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -2گروه فیزیولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ،سمنان  ،ایران.

مقدمه و هدف :درد نوروپاتیک نوعی درد مزمن است که به دنبال آسیب به اعصاب مرکزی و محیطی بوجود می آید .درد
نوروپاتی از نظر سالمت عمومی حائز اهمیت می باشد .علی رغم وجود انتخاب های درمانی درمان درد نوروپاتی با چالش هایی
روبرو است زیرا دالیل و مکانیسم های متفاوتی باعث بروز این بیماری می شود .یکی از مدلهای تجربی که به مدل نوروپاتیک
ایجاد شده در انسان بسیار نزدیک است ،مدل  CCIیا آسیب مزمن منتج از فشردگی عصب است .پروژسترون یکی از
نورواستروئیدهایی است که دارای خواص ضد دردی و ضد التهابی میباشد .اما نتایج مطالعات پیشین در این زمینهها اندک وگاهی
متناقض است .لذا در این مطالعه اثرات پیشگیریکننده پروژسترون بر پاسخهای رفتاری درد و پارامترهای الکتروفیزیولوژیک عصب
سیاتیک در مدل درد نوروپاتیک فشردگی مزمن عصب سیاتیک در موش صحرایی مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها  :در این مطالعه از  70سر رت نر نژاد ویستار در  7گروه (( n= 10استفاده شد .ابتدا درد نوروپاتیک با روش CCI
در گروههای مربوطه ایجاد شد .پس از ایجاد  CCIدر روزدوم تزریق پروژسترون ،یا وهیکل به صورت روزانه تا روز  13صورت
گرفته و در روز  14و  27تستهای رفتاری آلودینیای مکانیکی وهایپرآلژزیای حرارتی ودر ادامه در روز  35سرعت هدایت عصب
حرکتی محیطی اندازه گیری شد.
یافته ها  :بر اساس یافته های این مطالعه ،تزریق روزانه پروژسترون به مدت  12روز در موشهای  CCIشده در مقایسه با
گروههای CCIکه وهیکل تزریق شده بود  ،توانست از کاهش سرعت هدایت عصب حرکتی پیشگیری نماید.
نتیجهگیری :یافته های این تحقیق نشان داد ،که احتماال درمان با پروژسترون در زمانیکه نوروپاتی محیطی حاصل از  CCIدر
حال توسعه و تثبیت است ،می تواند از ایجاد نوروپاتی و اختالالت الکتروفیزیولوژیک عصب سیاتیک جلوگیری نماید

واژگان کلیدی :درد نوروپاتیک ،بیکوکولین ،الکتروفیزیولوژی ،پروژسترون
ایمیل ارائه دهندهjarrahi44@yahoo.com :
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پوستر
اثرات تجویز همزمان تزریق مزمن کورکومین و ورزش اجباری بر پاسخهای رفتاری درد در
مدل درد نوروپاتیک فشردگی مزمن عصب درموش سفید بزرگ آزمایشگاهی
مرتضی جراحی ، * 1حسینعلی صفاخواه ، 1علی رشیدی پور ، 1هدیه برات زاده1
-1دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ،سمنان ،ایران
مقدمه و هدف :درد نوروپاتیک نوعی درد مزمن است که به دنبال آسیب به اعصاب مرکزی و محیطی بوجود می آید .مطالعات گذشته بیانگر آن است
که ورزش و کورکومین هرکدام جداگانه توانسته اند بر بهبود درد نوروپاتی موثر یاشند .در این مطالعه اثرات تجویز توأم کورکومین مزمن و ورزش اجباری
بر پاسخ های رفتاری درد در مدل درد نوروپاتیک فشردگی مزمن عصب در موش سفید بزرگ آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفته است.
مواد و روش ها  :در این مطالعه  80سر رت نر نژاد ویستار بصورت تصادفی تخصیصی به  8گروه( )n=10تقسیم شدند .گروههای مورد مطالعه شامل
موارد ذیل بودندSham+Veh, Sham +Exercise, CCI+Veh, CCI +Exercise, CCI+Veh+Exercise, Cur+ CCI, Exercise+ :
 Cur+ CCIابتدا در کلیه گروههای  CCIدرد نوروپاتیک به روش  CCIایجاد شد .جهت درمان درد نوروپاتیک در گروه  ، Cur+ CCIتزریق
کورکومین ( )mg/kg60یا حامل آن از 12روز پس ازعمل جراحی شروع شد و تا روز  26ادامه یافت .همچنین
گروههای

در

 CCI+Veh+Exerciseو  CCI +Exercise 12روز پس ازعمل جراحی ورزش تردمیل با شدت متوسط شروع شده و به مدت 3

هفته تا روز  33انجام گردید .همچنین در گروه  Exercise+ Cur+ CCIتزریق کورکومین و تجویز ورزش بصورت توام انجام شد .آلودینیای مکانیکی
و هایپرآلژزیای حرارتی در روز  12و در روز  34بعد از انجام ورزش و تزریق کورکومین ،ارزیابی شد.
یافته ها  :یافته های این تحقیق نشان داد که 12روز پس از ایجاد  CCIدر حیوانات درمان نشده ،هایپرآلژزیای حرارتی و آلودینیای مکانیکی ایجاد
شد .همچنین پس از تثبیت درد نوروپاتیک  ،تجویز همزمان کورکومین ( 60میلی گرم بر کیلوگرم) به مدت  14روز و انجام ورزش با شدت متوسط به
مدت  3هفته در گروه مربوطه توانست درد نوروپاتیک را در مقایسه با گروه  CCIو هر یک از گروههای درمانی مربوطه بطور جداگانه کاهش دهد.
نتیجهگیری :بهبود رفتارهای درد نوروپاتیک این مطالعه شامل آلودینیای مکانیکی و هایپرآلژزیای حرارتی نشان داد که پس از تثبیت درد نوروپاتیک،
تجویز همزمان کورکومین مزمن و انجام ورزش اجباری ممکن است شدت درد نوروپاتیک را کاهش دهد .اگرچه ما انتظار اثرات  additiveیا
 synergismبین اثر ورزش و کورکومین داشتیم ،که بدست نیامد اما خود همین نتیجه منفی هم یک یافته علمی است و ارزشمند است .لذا می توان
گفت که پس از تثبیت درد نوروپاتیک تجویز همزمان کورکومین مزمن و انجام ورزش اجباری ممکن است شدت درد نوروپاتیک را کاهش دهد علیرغم
آنکه در مطالعه ما این اثر نسبت به اثرورزش یا کورکومین به تنهایی معنی دار نبود.

واژگان کلیدی :درد نوروپاتیک ، CCI ،ورزش اجباری ،آلودینیا ،هایپرآلژزیا ،کورکومین ،موش سفید بزرگ آزمایشگاهی

ایمیل ارائه دهندهjarrahi44@yahoo.com :
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پوستر
ارتباط سواد سالمت مادران با برخی شاخصهای رشد کودکان  1تا  5ساله بستری در بخش
اطفال بیمارستان امیرالمومنین (ع) سمنان در سال 1398 - 1399
دکتر مریم نادری ارم ، 1عباس زیاری* 2
 -1گروه کودکان ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -2مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران

مقدمه و هدف :مراقبین کودکان بویژه مادران باید با الگوهای رشد طبیعی و تکامل آشنا و از تغییرات غیر طبیعی مطلع باشند
تا اختالالت رشد و تکامل را شناسایی و پیگیری نمایند .یک راه ارزیابی میزان اطالعات سالمت در مادران ،بررسی سواد سالمت
آنان است .این مطالعه با هدف بررسی سواد سالمت مادران و ارتباط آن با برخی شاخصهای رشد در کودکان  1تا  5ساله بستری
در بخش اطفال بیمارستان امیرالمومنین (ع) سمنان در سال  1398 – 1399انجام شده است.
مواد و روش ها  :در این مطالعه مقطعی -تحلیلی  ،میزان سواد سالمت مادران  150نفر از کودکان  1تا  5ساله بستری در بخش
اطفال بیمارستان امیرالمومنین (ع) سمنان با استفاده از پرسشنامه سواد سالمت بزرگساالن دکتر منتظری (  ) HELIAتعیین
شد .سپس برخی از شاخصهای رشد کودکان شامل وزن ،قد و دورسر اندازهگیری و ارتباط آن با سواد سالمت مادران بررسی گردید.
اطالعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار  spss 19و با آزمونهای آماری تی تست ،کای دو و همبستگی پیرسون تحلیل شدند.
در تمام آزمونها ،سطح اطمینان برابر با  %95و سطح معنیداری  0/05در نظر گرفته شد.
یافته ها  :سواد سالمت مادران در حد متوسط تا خوب بود .در اکثر کودکان (  83درصد ) شاخصهای رشد در حد مطلوب بود.
سواد سالمت مادران با متغیرهای وزن (  ) p = 0.011و قد (  ) p = 0.021کودکان ارتباط معنیداری داشت اما با متغیر دور
سر ارتباط معنی داری دیده نشد.
نتیجهگیری :با توجه به ارتباط سواد سالمت مادران برخی از شاخصهای رشد به نظر میرسد ارتقای سواد سالمت مادران میتواند
در بهبود سالمت کودکان نقش داشته باشد و در این راستا اجرای برنامههای آموزشی و توزیع کتاب و بروشور و  ، ...گامی موثر در
ارتقای سواد سالمت مادران و در نتیجه بهبود شاخصهای سالمت کودکان بشمار میرود.

واژگان کلیدی :سواد سالمت ،مادران ،شاخصهای رشد ،کودکان
ایمیل ارائه دهندهabbas.ziari@yahoo.com :
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پوستر
بررسی نقش ویتامین  Dبر اختالالت خواب
محمد مهدی طاهریان  ، *1فاطمه قربانیان ، 1محمدحسین طاهریان ، 1رامتین نادریان1
 -1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان،سمنان ،ایران
مقدمه و هدف :با توجه به این که مطالعات اندکی اثر غلظت ویتامین  Dرا بر روی خواب عینی اندازه گیری کرده است و هم چنین خواب
ناکافی یک نگرانی بهداشت عمومی است و گزارش شده است که کیفیت زندگی در  ٪45جمعیت جهان را تحت تاثیر قرار می دهد .بر آن شدیم
تا تاثیر این ماده را بر روی اختالالت خواب بررسی کنیم  .اختالل خواب معموال توسط بیماران همودیالیز ( )HDتجربه می شود .مطالعات قبلی
نشان داد که حدود  50تا  80درصد از بیماران  HDاز اختالالت خواب رنج می برند ( .)Dyssomniaاین اختالالت شامل بی خوابی (مشکالت
در شروع خواب و  /یا بیدار شدن مکرر در شب) و احساس خواب آلودگی در طول روز ،سندرم پاهای بی قرار و  /یا حرکات اندام های دوره ای
و آپنه خواب خواب است.
مواد و روش ها  :جهت تهیه این خالصه مقاله تعداد  13مقاله در این زمینه مطالعه شده است و مطالب به صورت خالصه و جمع بندی در این
مطلب ذکر میشود
یافته ها  :مطالعات گذشته در  LIFE-ADULTنشان داده بود که سطوح سرمی پایین ویتامین  Dبا شروع دیر هنگام خواب در شب و مقدار
کم خواب همراهی دارد .در مطالعه  CLINICAL TRIALکه در بیمارستان لقمان حکیم تهران انجام شده بودافرادی با شرایط زیر وارد
بررسی شدند :افراد باالی  18سال  ،افرادی که سابقه حداقل  3ماه همودیالیز را داشتند و سطح  (OH)D25کمتر از  30بود و Pittsburg
 sleep quality indexکمتر از  5بود .که در ابتدا سطح سرمی ویتامین  Dاندازه گیری شد و بعد از  12هفته درمان نیز سطح سرمی ویتامین
 Dو  Pittsburg sleep quality indexنیز مجددا اندازه گیری شد .یا در بررسی متا انالیز در مقاله مروری دیگری سطح ویتامین  Dو
ارتباط آن با اختالالت خواب من جمله مدت زمان خواب  ،کیفیت خواب و یا هر اختالل دیگری که در هنگام خواب پدید آمده بود را مورد
بررسی قرار داده بود که به نتایج آن اشاره خواهد شد.
نتیجهگیری :در مطالعه ای که در بیمارستان لقمان انجام شده بود ارتباط معنا داری را میان تاثیر ویتامین  Dو اختالالت خواب در بیماران
همودیالیزی نشان نداد و تغییر قابل توجهی در میزان  PSQIنداشت .اما در مقاله ای دیگر ذکر شده بود که افراد با سطح پایین ویتامین  Dدر
ریسک باالتری برای اختالالت خواب هستند و سطوح ویتامین  Dکمتر از  ng/dl 20این ریسک را باالتر می برد .و یا در مطالعه کهورت دیگری
که انجام شده بود ارتباط معنا داری بین سطح ویتامین  Dو عالئم افسردگی و پارامترهای خواب شبانه وجود داشت.

واژگان کلیدی :اختالالت خواب،ویتامین ،Dهمودیالیز
ایمیل ارائه دهندهmahdi8453239@gmail.com :
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پوستر
نقش ورزش اجباری ،لووتیروکسین و کروسین و ویتامین  Cبر تغییرات قطر مجاری و ضخامت
اپیتلیوم مجاری سمینی فر در فرزندان موش های بزرگ آزمایشگاهی هیپوتیروئید
محمد مهدی طاهریان  ، *1فاطمه قربانیان ، 1محمدحسین طاهریان ، 1رامتین

نادریان1

 -1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان،سمنان ،ایران
مقدمه و هدف :نقش هورمون های تیروئیدی در رشد و تکامل جنین از سال ها قبل شناخته شده است .این هورمون ها همچنین در تکامل اندام های
تناسلی و فعالیت آنها موثرند .هورمون های تیروئیدی میزان ترشح اکثر غدد درون ریز و همچنین میزان فعالیت متابولیکی بسیاری از بافت های بدن را
تحت تاثیر قرار می دهند و به طور کلی مسئول رشد و تکامل و حفظ بافت های بدن می باشند .مطالعات نشان داده اند که هیپو تیروئیدی باعث کاهش
سطح تستوسترون و دهیدرواپی آندروسترون شده که منجر به فیبروزه شدن دیوار لوله های سمینی فر و کاهش قطر آنها می شود .مقدار زیاد ویتامین
 Cسبب افزایش غلظت اسپرم در اپیدیدیم شده و سطح سرمی تستوسترون را افزایش می دهد.در حالی که کمبود ویتامین  Cباعث تخریب گسترده
اپیتلیوم لوله های سمی نی فر می گردد .ورزش یک فاکتور مهم در درمان هیپوتیروئیدی بوده و ترشح هورمون های تیروئیدی و حساسیت بافت ها را
به این هورمون ها افزایش می دهد .هدف این مطالعه استفاده از اثرات ورزش اجباری به همراه تجویز کروسین و ویتامین  Cبه عنوان آنتیاکسیدان بر
تغییرات قطر مجاری و ضخامت اپیتلیوم مجاری سمی نی فر ناشی از هیپوتیروئیدی در بافت بیضه موش بزرگ آزمایشگاهی می باشد.
مواد و روش ها  :در این مطالعه تجربی پس از هیپوتیروئید کردن رت های ماده با لوتیروکسین با دوز  µg/kg 5روزانه خوراکی از نوزادان موش های
صحرایی متولد شده از مادران هیپوتیروئید در گروههای  20تایی ( 10سر در گروه ورزشی و 10سر در گروه غیر ورزشی ) و در محدوده وزنی بین  80تا
100گرم استفاده شد .از روز  31پس از تولد به مدت  14روز کروسین و ویتامین  Cبا دوز  mg/kg30داخل صفاقی هر روز  15دقیقه قبل از قبل از
ورزش تزریق و به مدت  30دقیقه تحت ورزش غیر ارادی قرار گرفتند .پس از مرگ و آماده سازی بافتی بیضه ها و تهیه برشهای  5میکرومتری و
رنگآمیزی ،با استفاده از میکروسکوپ نوری مجهز به کامپیوتر تصاویر بافتی مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفتند.
یافته ها  :هیپوتیروئیدی سبب کاهش ضخامت اپیتلیوم لوله های سمی نی فر و قطر لومن ها می شود.استفاده از ورزش همراه با کروسین و ویتامین C
به عنوان آنتیاکسیدان باعث افزایش ضخامت اپیتلیوم لوله های سمی نی فر و قطر لومن ها می شود.
نتیجهگیری :نتایج مطالعه دال بر این بود که ورزش همراه با تجویز کروسین و ویتامین  Cبه طور قابل مالحظهای از تغییرات اپیتلیوم لوله های سمی
نی فر و قطر لومن ها در بیضه جلوگیری میکند .واژههای کلیدی ( )Key Wordsهیپوتیروئیدی ،کروسین ،ویتامین  Cورزش اجباری ،بیضه ،موش
بزرگ آزمایشگاهی

واژگان کلیدی :هیپوتیروئیدی ،کروسین ،ویتامین  Cورزش اجباری ،بیضه ،موش بزرگ آزمایشگاهی
ایمیل ارائه دهندهmahdi8453239@gmail.com :
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پوستر
اثربخشی سوگامادکس در برگرداندن بلوک عصبیعضالنی
سیف اهلل عالئی ، 1ستایش عالئی *2
 -1مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری ،دانشکده پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان ،سمنان  ،ایران
 -2دانشکده داروسازی ،دانشگاه آزاد اسالمی دامغان ،ایران
مقدمه و هدف Sugammadex :یکی از داروهای جدید و سریع االثر برای خنثی کردن اثر شل کننده های عصبی عضالنی استروئیدی است
که در فرایند بیهوشی و جراحی مورد استفاده قرار می گیرد .بی شک شناخت دقیق تر دارو ،موارد کاربرد و عوارض جانبی احتمالی ،می تواند
در استفاده بموقع و پایش و پیشگیری از مخاطرات احتمالی موثر باشد.
مواد و روش ها  :این مطالعه مروری با هدف تعیین اثربخشی سوگامادکس در برگرداندن بلوک عصبیعضالنی ،در پائیز  1400انجام شد.
جستجو از طریق پایگاه های معتبر اطالعاتی فارسی زبان شامل :بانک اطالعات نشریات کشور( )Magiranو پایگاه مرکز مطالعات علمی جهاد
دانشگاهی( )SIDو بانک اطالعات مقاالت علوم پزشکی ایران و پایگاه های انگلیسی زبان شاملGoogle Scholar, EMBASE, Web :
 .of Science, MEDLINE, Science Direct, Scopusانجام شد .کلید واژه ها شامل Sugammadex, Neuromuscular
 ,blockade, Postoperative complications Heart Rate, Bradycardiaمورد استفاده قرار گرفتند .مقاالت منتشره بین سال های
 2010تا  2021انجام شد که از مجموع  46مقاله بدست آمده بعد از بررسی دقیق 14 ،مقاله که به با هدف مطالعه جاری کامال همخوانی
داشتند ،انتخاب و در این مطالعه وارد شدند.
یافته ها  :بر اساس یافته ها سوگامادکس آنتی دوت اختصاصی وکرونیم و روکرونیوم تلقی می شود ،که بر حسب نیاز با دوز mg/Kg 4-2
مورد استفاده قرار می گیرد .این دارو بویژه در موارد استفاده از دوز باالی داروهای شل کننده عضالنی ذکر شده ،تاثیر بسیار سریع تر و قوی
تری در مقایسه با نئوستگمین دارد ،بحدی که حتی می تواند در حدود  2دقیقه بازگشت پذیری مناسب تنفسی ایجاد نماید .با اینحال تجویز
اکسیژن و حمایت تنفسی از بیمار در اتاق بهبودی توصیه می گردد .نتایج اکثر مطالعات حاکی از این است که شدت عوارض قلبی عروقی
سوگام ادکس بسیار محدود و گذرا بوده و نیاز به درمان خاصی ندارد ،با اینحال معدود مطالعات به برادیکاردی و افت فشار خون قابل توجه ناشی
از آن اشاره دارند .در خصوص اثر داروی سوگامادکس در مقابله با شوک آنافیالکتیک ناشی از روکرونیم اتفاق نظر وجود ندارد.
نتیجهگیری :مطالعات مربوط به داروی سوگامادکس در کشور ما بندرت انجام شده و تقریبا داروی ناشناخته ای تلقی می گردد .با توجه به
افزایش تدریجی داروهای شل کننده نسل جدید ،می بایست آموزش موارد استفاده و مراقبت از بیمار ،بویژه مراقبت های قلبی تنفسی ،حین و
پس از تجویز داروی سو گامادکس مورد توجه قرار گیرد .ضمنا پیشنهاد می گردد مطالعات بعدی در خصوص اثر دارو بر روی سیستم قلبی عروقی
و همچنین اثر درمانی آن در مقابله با شوک آنافیالکتیک ،انجام گیرد.

واژگان کلیدی :سوگامادکس ،بلوک عصبی عضالنی ،عوارض پس ازبیهوشی ،ضربان قلب ،برادیکاردی
ایمیل ارائه دهنده1379alae@gmail.com :
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پوستر
بررسی ارتباط میان داشتن خواهر و برادر با تکامل شیرخوار از نظر کسب مهارت های
شخصی و اجتماعی :یک مطالعه مقطعی در کودکان یک ساله سمنانی
محمدامین همتی ،*1بهینا فروزانمهر ، 1امیرحسین هدایتی ،1فاطمه پاک نظر3،2
 -1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -2مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسالمت ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان  ،سمنان ،ایران
 -3گروه اپیدمیولوژی و آمارزیستی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان  ،سمنان ،ایران
مقدمه و هدف :کسب مهارت های شخصی و اجتماعی از مهمترین جنبه های تکاملی کودک محسوب می شود و اطالع از عوامل
خانوادگی و اجتماعی مرتبط با آن حایز اهمیت است .این مطالعه با هدف تعیین ارتباط میان داشتن خواهر و برادر با وضعیت تکاملی
شیرخواران در سن یک سالگی انجام شد.
مواد و روش ها :

در این مطالعه  611کودک یک ساله ساکن شهر سمنان مورد بررسی قرار گرفتند .اطالعات مرد بررسی شامل

جنسیت کودک ،تعداد خواهر و برادر و نیز نمره آزمون تکاملی کودک بود .سنجش تکامل کودک با پرسشنامه  ASQانجام شد که
یک ابزار غربالگری استاندارد جهانی برای سنجش میزان رشد و تکامل کودکان  1تا  66ماهه است و شامل  5حیطه حل مسئله ،ارتباط
با دیگران ،حرکات ظریف ،حرکات درشت و رفتار اجتماعی -شخصی می باشد .این پرسشنامه بر اساس مشاهدات والدین تکمیل می
شود و حداکثر نمره برای هر حیطه  60و برای کل مقیاس  300می باشد  .مقایسه نمرات بین دو گروه براساس نتایج آزمون ناپارامتری
یومن ویتنی ودر سطح اطمینان 95درصد انجام شد.
یافته ها  :از میان  294دختر و  317پسر 352 ،نفر ( 57/6درصد) بدون خواهر و برادر و مابقی بین 1تا 5خواهر یا برادر داشتند.
میانگین ( ±انحراف معیار) نمره تکامل در کودکانی که دارای خواهر یا برادر بودند ( )281±23بیشتر از کودکانی بود که خواهر و یا برادر
نداشتند ( .)P=0/03( )278±21این تفاوت در دو حیطه حرکات ظریف و حرکات درشت نیز صادق بود .ارتباط معنی داری میان نمره
تکاملی کودک با جنسیت او و نیز جنسیت برادران و یا خواهرانش دیده نشد.
نتیجهگیری :به نظر می رسد داشتن خواهر و برادر به دلیل افزایش تعامل اجتماعی کودک در خانواده بر رشد مهارت های اجتماعی و
شخصی او تاثیر گذار است .پیشنهاد می شود این موضوع در برنامه های تشویقی فرزندآوری و دور شدن از تک فرزندی مورد توجه
پژوهشگران و سیاستگذاران قرار بگیرد.
واژگان کلیدی ، ASQ :مهارت های اجتماعی و شخصی ،داشتن خواهر و برادر

ایمیل ارائه دهندهamir.hedayati1377@gmail.com :
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پوستر
ساخت داربست های پلی کاپروالکتون  ،فلوئور آپاتیت،هیدروکسی آپاتیت و زیرکونیا به روش پرینت
سه بعدی

نسا دوست محمدی ،*1دکتر مردعلی یوسف پور ،1دکتر صادق

نوربخش،1

خانم دکتر مرجان بهرامی

نسب1

-1دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ،سمنان ،ایران
مقدمه و هدف :از آنجا که خواص سطحی مواد مستقیما بر چگونگی رفتار سلول ها تاثیر گذار است ،ساختار و ویژگی های داربست های  3بعدی نقش بسیار
مهمی در مراحل شکل گیری بافت به صورت برون تن و درون تن ایفا می کند.معماری داربست تعیین کننده ساختار مواد تشکیل دهنده آن یا به عبارتی فضایی
است که بافت در آن شکل می گیرد.یک داربست برای داشتن عملکرد موفق باید زیست سازگار بوده و خواص مکانیکی مطلوبی داشته باشد ،به نحوی که عالوه
بر آن که توانایی تحمل نیروها را داشته واکنشی مشابه بافت مورد نظر در برابر تنش داشته باشد .ترکیبات سرامیک های زیست فعال و پلیمرهای زیست تخریب
پذیر بسیاری به عنوان داربست های زیست سازگار در مهندسی بافت استفاده می شوند.اندازه و مورفولوژی ذرات مصرفی بیوسرامیکی می تواند تاثیری شگرف
در زیست تخریب پذیری و زیست سازگاری داربست کامپوزیتی داشته باشد هدف:ساخت داربست کامپوزیتی پرینت سه بعدی پلی کاپروالکتون-زیرکونیا-فلوئور
آپاتیت و بررسی خواص مکانیکی و زیستی آن و تعیین خواص مکانیکی شامل استحکام فشاری و مدول االستیک داربست پرینت سه بعدی پلی کاپروالکتون-
زیر کونیا-فلوئور آپاتیت
مواد و روش ها  :در این پژوهش داربست های کامپوزیتی پلی کاپروالکتون و زیر کونیا به همراه فلوئور آپاتیت به منظور مهندسی بافت استخوان به روش پرینت
سه بعدی ساخته و مشخصه یابی شده و سپس جهت بررسی سلول سازگاری ،سلول های ( MC3T3سلول های پیش ساز استئوبالست) روی داربست کاشته
شدند .ابتدا داربست های گروه پلی کاپروالکتون پرینت شدند .سپس پلی کاپروالکتون و زیر کونیا در حالل کلروفرم بر روی همزن مغناطیسی بدون حرارت
حل شده و به صورت کامال ویسکوز و یک دست در آمدند و داربست های گروه دوم پرینت شدند  .در مرحله آخر پرینت داربست های گروه پلی کاپروالکتون و
زیر کونیا به همراه فلوئورو آپاتیت به روش مشابه انجام شد.
یافته ها :
نتیجهگیری :امروزه فناوری چاپ سه بعدی این امکان را فراهم کرده که در کوتاه ترین زمان و با کم ترین هزینه داربست های مهندسی بافت تولید شوند.
پیچیدگی های داربست های مورد نیاز برای هر بافت از بدن باعث شده تا روش های سنتی تولید داربست های مهندسی بافت جای خود را به روش های جدید
چاپ سه بعدی دهند .روش های متعددی برای ساخت داربست و بافت توسط رایانه وجود دارند که هرکدام معایب و مزایای خاص خود را دارند .لذا با توجه به
نوع بافت مورد نظر باید یکی از این روش ها انتخاب شود و در هر روش با تغییر متغیرهای مخصوص دستگاه مانند سرعت چاپ ،سرعت حرکت افشانه ها ،نرخ
رهایش ماده و غیره تنظیم شوند تا داربستی با خواص مکانیکی وفیزیکی -شیمیایی مناسب با بیش ترین هماهنگی با بافت مورد نظر تولید شود.افزایش میزان
حضور تقویت کننده زیرکونیا و فلوئورهیدروکسی آپاتیت در داربست کامپوزیتی زیست تخریب پذیر و زیست سازگار پلی کاپروالکتون  /فلوئورهیدروکسی
آپاتیت /زیرکونیا  ،درصد تخلخل داربست را کم کرد.کاهش درصد تخلخل داربست ،استحکام فشاری آن را افزایش داد .هم چنین افزایش جایگزینی یون فلوئور
در ساختار فلوئورهیدروکسی آپاتیت ،باعث افرایش زیست تخریب پذیری داربست کامپوزیتی زیست تخریب پذیر و زیست سازگار پلی کاپروالکتون/زیرکونیا/فلوئور
آپاتیت در محلول  SBFشد.همچنین آزمون  MTTعدم سمیت داربست کامپوزیتی زیست تخریب پذیر و زیست سازگار پلی کاپروالکتون/زیرکونیا/فلوئور
هیدروکسی آپایتت را نشان داد.
واژگان کلیدی :پلی کاپروالکتون-زیرکونیا-فلوئور آپاتیت-طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس -آزمون سمیت سلولی-میکروسکوپ الکترونی روبشی -محلول
شبیه سازی شده بدن
ایمیل ارائه دهندهlnajafikia@gmail.com :
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A-10-3635-2

پوستر
استفاده رگرسیون بردار پشتیبان برای تحلیل داده بافت چشم
منیره معنوی *
-1دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ،سمنان ،ایران
مقدمه و هدف :معروفترین روش برای برآورد ،روش کمترین توانهای دوم است .این روش ،بسیار رایج ،ساده و کاربردی است .این
روش محبوب در کنار سادگی محاسبات و تمامی محاسنش در برخی شرایط خاص نظیر وجود همخطی (وجود ارتباط خطی مابین
متغیرهای توضیحی) ،وجود نقاط دورافتاده (نقاطی که از طرح کلی دادهها تبعیت نمیکنند) و تحلیل مجموعه دادهها با بعد باال (مجموعه
دادههایی که در آن متغیرهای مستقل بسیار بیشتر از تعداد مشاهدات است) عملکرد مناسب و قابل اعتمادی ندارد .روش رگرسیون بردار
پشتیبان که یکی از روشهای یادگیری ماشین است میتواند جایگزین بسیار مناسبی برای روش کمترین توانهای دوم باشد
مواد و روش ها  :در این مطالعه مجموعه داده بافت چشم که یک مجموعه داده با بعد باال با تعداد  200متغیر و  120مشاهده است،
مورد استفاده قرار گرفته است .در این مجموعه دادهها ،بر اساس میزان ،سطح بیان ژن  TRIM32و  200متغیر توضیحی برای اندازهگیری
پروبهای ژن وجود دارد .الزم به ذکر است تمامی محاسبات با نرمافزار  Rانجام شده است .بر روی دادهها روش رگرسیون بردار پشتیبان
اعمال شد.
یافته ها  :نقاط پرت توسط روش کمترین توانهای دوم پیراسته (یک روش استوار در برابر داده پرت) شناسایی شد .مدلبندی براساس
سه روش السو (روش رگرسیونی بعد باال) ،کمترین توانهای دوم پیراسته و روش رگرسیون بردار پشتیبان انجام شد و این سه روش با
سه معیار  ،و مقایسه شدند .روش رگرسیون بردا پشتیبان نتایج بهتری نسبت به سایر روش دو دیگر داشت.
نتیجهگیری :طبق این سه معیار روش رگرسیون بردار پشتیبان عملکرد بهتری نسبت به دو روش دیگر دارد .بنابراین در شرایطی که با
مجموعه داده بعد باال که دارای همخطی و نقاط پرت نیز هستند مواجه باشیم روش رگرسیون بردار پشتیبان بسیار مناسب است.

واژگان کلیدی :داده بافت چشم ،روش رگرسیون بردار پشتیبان ،مجموعه دادهها با بعد باال ،نقاط پرت.
ایمیل ارائه دهندهm.maanavi95@gmail.com :

225

A-10-4202-5

پوستر
AR
لیال نجفی  ، *1سلیمان احمدی ، 2عیسی رضایی ، 3محمد مهدی اقیان ، 4فهیمه

میرزاخانی5

 -1اگروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان ،سمنان ،ایران ؛ دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی دانشگاه
علوم پزشکی مجازی ،تهران ،ایران.
 -2آموزش پزشکی و مدیریت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی ،تهران ،ایران .
 -3گروه تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مجازی ،تهران ،ایران .
 -4دانشگاه آزاد اسالمی ،سمنان ،ایران
 -5دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران

مقدمه و هدف :واژه «افزودن» در لغتنامه آکسفورد «بزرگترکردن چیزی با افزودن به آن» تعریف شدهاست .بزرگترکردن را میتوان به
بزرگترکردن اندازه ،گسترش یا افزایش ویژگیهای اجزای فیزیکی تفسیرکرد .واقعیت افزوده اجزای دیجیتال را برای بهبود واقعیت بهکارمیگیرد.
واقعیت افزوده با استفاده از اجزای دیجیتالی متنوع در حوزههای شنیدن ،دیدن ،لمس ،و بوکردن واقعیتی گسترش یافته را برای بهبود ادراک
افراد نمایش میدهد .برای مشاهده نتایج محیط فیزیکی بهبودیافته ،الزم است فرد در لحظه دقیق زمانی آنجا باشد AR) .واقعیت افزوده) ،واژه
ای است که از مجموعه واژههای MRاست و اجزای فیزیکی و مجازی را در محیط فیزیکی ترکیب میکند .واقعیت افزوده ،به لطف سازگاری با
فناوریهای موبایل ،نسبت به [( VR]1واقعیت مجازی) استفادههای وسیعتری دارد .فناوریهای موبایل تنها قطعات سختافزاری نیستند که
امکان  ARدارند چرا که با استفاده از نمایشگرهای نصبشونده روی سرو نمایشگرهای پروژکتوری نیز میتوان آن را تجربه کرد .واقعیت افزوده
محتوای دیجیتالی تولیدشده توسط کامپیوتر را به روش مشابه  VRبه کاربران ارایه میکند .واقعیت افزوده ،محیط فیزیکی را بهبود میدهد و
بهجای شکلگیری از صحنههای مجازی خالص ،بر روی واقعیت ساخته میشود.
مواد و روش ها :

پژوهش حاضر مروری می باشد  .به منظور انجام این پژوهش از کتب و منابع خارجی انجام شد .

یافته ها  :واقعیت افزوده محیط فیزیکی را با اجزای مجازی بهبود میدهد .ابزارهای  ARباید قادر به اسکن و یا تشخیص دنیای فیزیکی باشند
تا در هماهنگی کامل با آن اجزای مجازی و فیزیکی را بچینند .کاربران  ،ARبا استفاده از مجاورت واقعیت فیزیکی ،هرگز نباید حس حضور
خود را از دست بدهند.
نتیجهگیری :واقعیت افزوده یک فناوری است که دنیای واقعی را با اطالعات تولیدشده توسط کامپیوتر میپوشاند .محیط ما «افزوده» است
طوریکه کاربر میتواند کار جاری را با تالش کم انجام دهد.

واژگان کلیدی :واقعیت مجازی ،افزوده ،فناوری ،کامپیوتر

ایمیل ارائه دهندهlnajafikia@gmail.com :
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A-10-611-1

Poster
Comparison of the bachelor-level Nursing Curriculum in Iran and Europe
Continent: A Narrative Review Study
Sima Pourteimour1,2, Monir Nobahar 3, 4, 5*, Hassan Babamohamadi3,5
1- Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Semnan University of Medical Sciences,
Semnan, Iran
2- School of Nursing and Midwifery, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran.
3- Nursing Care Research Center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran.
4- Social Determinants of Health Research Center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran.
5- School of Nursing and Midwifery, Semnan University of Medical

Background and aim: Higher education has a tremendous and significant impact on the comprehensive
and sustainable development of countries and on the training of qualified human resources. Evaluating the
curriculums provides the conditions to identify the strengths and weaknesses of the curriculum to improve
it. Therefore, the research aim was reviewing the studies and comparing Iranian Bachelor-level of Nursing
curriculum and other colleges in European countries.
Materials and method: Keywords related to bachelor of nursing, curriculum, bachelor's degree, Iran,
comparative study, other countries, during from 2010 to 2021, descriptive review research based on the
narrative review method will be searched in the reputable scientific databases Science Direct, PubMed,
Web of Science, Scopus, IranMedex, SID and Magiran. The studies performed by comparative method
using Berdy model were considered as inclusion criteria. Thus, 3 related studies were selected from 16,300
studies including Hacettepe university in Turkey, Florence University in United Kingdom, and Edinburgh
university in Scotland.
Results: According to this study, being the strengthening of communication strategies, education based on
global standards, teaching important nursing theories, using evidence-based knowledge and emphasis on
the best research, using new digital strategies and simulation methods in education, explanation of
perspectives specializing in nursing, improving nursing management for the growth of professional values
and behaviors as the advantage of three countries nursing curriculum can lead to the way for improving the
nursing profession and various nurses roles and services in different fields.
Conclusion: Although based on a review according to the Brady model Iran's nursing education program
has a relatively favorable position compared to other countries in Europe continent, but the review of
philosophy, educational strategies and policies in the country's health system should be reviewed to address
weaknesses so that solving problems to meet the needs of society with maximum productivity and
efficiency of nurses.
Key words: Narrative Review Study, Curriculum, Bachelor, Nursing, Iran
Presenter author email: Nobahar43@semums.ac.ir
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Poster
The Relationship between Moral Intelligence and The Belongingness
Experience with Professional Behaviors among Iranian bachelor-level
Nursing Students: A Descriptive Correlational Study
Sima Pourteimour1,2, Monir Nobahar 3, 4, 5*, Hassan Babamohamadi3,5
1- Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Semnan University of Medical
Sciences, Semnan, Iran
2- School of Nursing and Midwifery, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran.
3- Nursing Care Research Center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran.
4- Social Determinants of Health Research Center, Semnan University of Medical Sciences,
Semnan, Iran.
5- School of Nursing and Midwifery, Semnan University of Medical

Background and aim: The foundation of belief, belonging, and ethical values develop PB as a
meaningful attribute during the period students and caring for patients. This study was intended
to examine the relationship of both moral intelligence (MI) and the belongingness experience
(BE) with the level of nursing students' professional behaviors (PB).
Materials and method: A descriptive correlational study was conducted. Descriptive data were
derived from the Belongingness Scale-Clinical Placement Experience (BES-CPE), the Moral
Intelligence Questionnaire (MIQ), and the Nursing Students Professional Behaviors Scale
(NSPBS) including 200 students (response rate 94.5%).
Results: We found a statistically strong positive correlation between NSPB, MI, and BE. The
regression model accounted for 57.8% of the variance in NSPB; BE and MI were significant
explanatory variables of NSPB. Moreover, the non-employed dormitory students had a
significant statistical difference in the scores of all three variables. Female students had
significantly higher BE and MI (p˂0.05).
Conclusion: According to our findings, preventive and mediation endeavors for nursing students
can explicitly target their behavioral skills to reduce perceived rejection and improve morality.
As a result, an optimal plan to improve the quality of professional training courses for students
should be designed based on the comprehension of clinical belonging and moral intelligence.

Presenter author email:Nobahar43@semums.ac.ir
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Poster
Bone Marrow Fat Quantification: Comparison of Dixon Technique with
Single-Voxel Magnetic Resonance Spectroscopy in Patients with
Osteoporosis
Maryam Elikaei Moghadam1 *
1- Medical Imaging Department, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences(IUMS),
Tehran, Iran.

Background and aim: In many diseases , including osteoporosis and bone tumors , the
volume of bone marrow fat content changes .The main purpose of this review article is to
compare the bone marrow fat-signal fractions obtained from Dixon sequence with those
from single-voxel magnetic resonance spectroscopy (MRS) in patients with osteoporosis.
Materials and method: In this review article the keywords were MRS , Dixon technique ,
fat quantification and bone marrow based on PubMed, Scopus and Google scholar databases
during the 2000-2021s.Then, the information is collected by selecting featured articles.
Results: Chemical shift-encoding water-fat imaging, called the Dixon method, has been
applied for rapid measurement of fat content with high spatial resolution Many Dixon
variants with two or more echo times have been developed to allow more consistent
separation of fat and water signals after consideration to many confounding factors such as
main magnetic field inhomogeneity effects, the presence of multiple peaks in the fat
spectrum, T2* effects, T1 effects, eddy current effects, and the presence of susceptibility
cause the fat resonance shifts in comparison the MRS is a useful technique for studying the
triglyceride chemical composition of bone marrow in vivo . Since lipid peaks in marrow are
usually incompletely resolved on H1-MRS. These studies have shown that the percentage
of Dixon based fat fraction measurement was well correlated with those calculated by MRS.
Conclusion: Since the results of Dixon and MRS methods are highly correlated then(slope
= 0.86, R2 = 0.88, p < 0.001) , in order to overcome to MRS problems , the Dixon method
can be substituted for spine fat content quantification.
Key words: Bone marrow, MR spectroscopy, Dixon technique , Fat quantification
Presenter author email: elikaeimaryam73@gmail.com
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Poster
BM-MSCs suppress experimental autoimmune encephalomyelitis by
altering miR-193, miR-146a, miR-155, miR-21 and miR-326 expression
Haghmorad Dariush1, Ali Khaleghian2, Eslami Majid3, Sedighi Moghadam Bijan1,
Sadeghnejad Abdolvahid1, Mahdieh Tarahomi1, Yousefi Bahman1*
1- Department of Immunology, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
2- Department of Biochemistry, faculty of Medicine, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
3- Department of Bacteriology and Virology, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

Background and aim: Multiple Sclerosis (MS) is a demyelinating neurodegenerative disease has
immunological, histopathological, and clinical similarities with its animal model, Experimental
Autoimmune Encephalomyelitis (EAE). Cell based-therapies signify promising strategies for the
treatment of neurological diseases. MSCs effects may be mediated by several ways such as cell-tocell communication and exosomes. The purpose of this study was to evaluate the therapeutic effect
of BM-MSCs administration in the EAE.
Materials and method: EAE was induced in C57BL/6 mice (n=32) by Myelin Oligodendrocyte
Glycoprotein (MOG35-55) and then BM-MSCs 1×106 cells administrated. Clinical and weight
examinations were performed daily. Inflammation and demyelination by histology of parts of the
CNS of mice will be evaluated. Herein, we investigated pro and anti-inflammatory genes expression,
as well as miRNAs that are involved in the differentiation and function of Th cells in the control and
progression of EAE by Real-time PCR performed.
Results: BM.MSCs markedly ameliorated the clinical symptoms, reduced the inflammation and
demyelination of the brain in the EAE. Our findings suggest that increased expression of miR-193
miR-146a and decrease of miR-155 and miR-21 miR-326 followed by an increase in expression levels
of IL-10, TGF-β, and IL-4 cytokines; however, the amounts of IFN-γ and IL-27 reduced in treatment
groups. Likewise associated with suppressing effects on Th1 and Th17 immune responses, induction
of Treg cells, and immunoregulatory responses in treatment groups.
Conclusion: These results provide compelling evidence that immune suppression is modulated by
MSC-derived exosomes and underscore the value of BM.MSCs and miRNAs by influencing T cell
differentiation and reduction of CNS inflammation, demyelination, and local neurodegeneration.
Key words: MicroRNA, Neuroinflammation, Multiple sclerosis, Experimental autoimmune
encephalomyelitis, T cell differentiation.
Presenter author email: yosefi_bahman@semums.ac.ir
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Poster
Conformity of administration of Imipenem and Meropenem with the
antimicrobial stewardship program in a referral teaching hospital in
Iran
Kobra Bahrampour Juybari1*, Vaice Vosooghi2, Mehrdad Zahmatkesh3, Majid
Mirmohammadkhani4, Fatemeh Paknazar4
1- Department of Pharmacology, School of Medicine, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
2- School of Medicine, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
3- Internal Medicine Department, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
4- Social Determinants of Health Research Center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
Background and aim: Given the major importance of antimicrobial resistance, the implementation of the
Antibiotic Stewardship Program (ASP) in medical settings is critical. The current research aimed to compare the
administration of imipenem and meropenem with the ASP guidelines in a referral teaching hospital in Iran.
Materials and method: The medical records of patients, who received either meropenem or imipenem at xx
Hospital in Semnan, Iran, from 21 March 2017 until 20 March 2019, were evaluated by the ASP, according to
the instructions from Iran's Health Ministry. The obtained data were reported based on a checklist consisting of
six items. If the action taken for the patient conformed to the item specified in the ASP, it would obtain a score
of one; otherwise, a score of zero. The sum of scores (range: 0–6) was analyzed and reported. Data were analyzed
in SPSS version 23, using ANOVA, Chi-square, and independent t-test. P values <0.05 were used to demonstrate
significant differences.
Results: The mean duration of imipenem or meropenem administration was 9.2±8.0 days. 6032 vials (1gr/vial)
of imipenem or meropenem were prescribed, 210 patients had meropenem and 87 imipenem, which the cost was
100000 US$. In 64.2% of patients, there was no indication according to antibiotic stewardship guidelines. The
mean score obtained based on antibiotic stewardship guidelines was 1.55±1.2. Obtained score at 53 records
(17.8%) was three and in 18 (6.1%) was four. The mean score for antibiotic stewardship in intensive care units
was higher and in the surgical ward was lower than in other wards (P=0.002).
Conclusion: Antibiotic prescribing in our center was inappropriate in terms of indication, type, and dose of
medication in compliance with the instructions from Iran's Health Ministry, especially in surgical wards. It seems
necessary to take effective steps for planning rational antibiotic prescribing.
Key words: Antibiotic Stewardship Program, Antimicrobial Resistance, Imipenem, Meropenem
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Background and aim: Bone tissue engineering is an emerging technique for the regeneration of bone
tissue damaged due to trauma, osteoporosis-related fractures, bone reconstruction. In recent decades,
3D printing technology is widely used in bone tissue engineering due to the ability to produce porous
scaffolds with specific shapes, and interconnected porosity. In this study, polycaprolactone scaffolds
were fabricated through 3D printing and modified with alkaline hydrolysis.
Materials and method: Polycaprolactone was printed in pore size 700 µm and orientations of 0°/90°
at 80 ° C. Afterward, the 3D printed scaffolds were modified with NaOH in 1 and 5 M concentrations
for 6 hours and following rinsed in deionized water. The morphology and roughness of scaffolds were
evaluated with a scanning electron microscope and atomic force microscopy. In addition, the pore
size distribution and scaffold strands were measured by Image J. Cell viability and cell attachment of
3D printed scaffolds were assessed by pre-osteoblast MC3T3-E1 cell line.
Results: The FDA-approved polycaprolactone is a hydrophobic polymer with poor cell affinity, so
NaOH modification improves the roughness, and biological properties of the scaffolds. In presence
of NaOH modification, the uniformity of structure was preserved for PCL scaffolds. The results
showed that the modified scaffolds had a rougher surface compared to unmodified scaffolds. In
addition, the in vitro results showed that the cell viability decreased with the increase of the NaOH
concentration. At a concentration of 5M, the NaOH leads to reduced cell viability by approximately
30%. Cell growth revealed that modified polycaprolactone scaffolds in 1M concentrations led to
better cell attachment.
Conclusion: Based on results, 3D printed polycaprolactone scaffolds modified with NaOH in 1M
concentration were the optimal choice for bone tissue engineering.
Key words: 3D printing, Polycaprolactone, Alkaline hydrolysis, Bone tissue engineering
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Background and aim: Glioblastoma Multiforme (GBM) is a type of brain cancer that is very
aggressive and spreads rapidly. Furthermore, glioblastoma is extremely resistant to the majority of
chemotherapeutic drugs and radiation therapy regimens, so the identification of novel molecular
targets is highly essential to provide treatment choices for these patients. The function of CD73, an
enzyme that is involved in adenosine (ADO) generation, in glioblastoma development has been
demonstrated however the details of its molecular mechanisms are not realized nevertheless. The
purpose of the current project is to assess the effect of CD73 molecule inhibitor (adenosine 5′-(α, βmethylene) diphosphate (APCP) on angiogenesis process in experimental orthotopic glioblastoma.
Materials and Methods: In vivo anti-angiogenic activity of APCP was studied using the C6
glioblastoma model. 30 Wister female rats In the weight range of 200 to 250 gr were randomly divided
into three groups (APCP, vehicle (control) and untreated) , On days 7, 9, 12, 14, 16, and 18 after
tumor induction, APCP (400 µg/200µl) or drug solvent (vehicle) (200µl) were administered
intraperitoneally. One day following the final injection, sacrificed and brains were harvested.
Immunohistological evaluation was performed for CD31 and VEGF protein expression.
results: Immunohistochemical staining revealed the effective down-regulation of VEGF and CD31
in the APCP group in contrast to the control (P≤0/05). It is also clear that the expression of these
angiogenic inducing elements in both treated groups (control and APCP) was higher than in the
untreated group (P≤0/05).
Conclusion: In conclusion, our findings indicate that CD73 inhibition can diminish tumor new vessel
generation by inhibiting the molecules involved in this process, thereby CD73 may be a practical
target and provide novel opportunities for improving the treatment of malignant brain tumors.
Key words: Glioblastoma Multiforme (GBM), CD73, Angiogenesis,
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Background and aim: Inflammasome activation and the corresponding release of pro-inflammatory cytokines
are responsible for sensory/motor deficits following spinal cord injury (SCI). Schwann cells (SCs) and Wharton’s
jelly mesenchymal stem cells (WJ-MSCs) represent immunomodulatory activities. Here, we aimed at comparing
the efficacy of the two cell sources on AIM2 inflammasome complex in SCI rats.
Materials and method: Basso, Beattie, Bresnahan (BBB) test, Nissl and Luxol fast blue (LFB) staining were
performed to assess locomotor function, neuronal survival and myelination, respectively. Gene and protein
expressions of inflammasome components including AIM2, ASC, caspase-1, interleukin-1β (IL-1β) and IL-18
were analyzed by real-time polymerase chain reaction (RT-PCR), western blotting and enzyme-linked
immunosorbent assay (ELISA).
Results: Expressions of the whole evaluated factors were declined in both gene and protein levels after SC or
WJ-MSC treatment, which were more conspicuous for the SCs group. Similarly, SCs increased the rates of
neuronal survival and myelination. Furthermore, cell administration caused improvement in motor recovery in
both treatment groups. Although the outcomes were not significant, these effects were more notable in the SCtreated animals.
Conclusion: From the findings it could be concluded that SC therapy is more efficient for targeting AIM2
inflammasome activation and related inflammatory circuit in SCI experiments than that for WJ-MSCs.
Key words: spinal cord injury (SCI), AIM2, inflammation, Schwann cells (SCs), Wharton’s jelly mesenchymal
stem cells (WJ-MSCs)
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Background and aim: Neutrophil Extracellular Traps (NETs) are net-like structures composed of
DNA-histone complexes and produce via a unique form of cell death called NETosis. It has already
been proven that the NETs have an increased amount in the blood and tissues in a variety of cancers.
In this systematic review study, we review NETs-related articles in cancers and its role in tumor
genesis, tumor progression, and prognosis
Materials and method: Eligible studies by electronic search through various databases including
Medline and Cochrane (from 2000 to 2021) related to neutrophil extracellular traps in cancers were
examined using the following Key words: neutrophil extracellular traps, cancer and tumor.
Results: Findings Of 595 screened and of the 23 studies included, 14 were observational, 2 were in
vivo experimental, 4 were in vitro, and 3 used a combination of these approaches. NET formation in
the tumor microenvironment promotes cancer progression and metastasis. Analyzes showed that
NET-related proteases, including neutrophil elastase and matrix metalloproteinase 9, by acting on
cancer cells or altering their microenvironment, they awaken dormant cancer cells through ECM
regeneration. NETs can also trap cancer cells and act as a substrate for cancer cells to increase
metastasis. An increase in NETs is often associated with a poor prognosis and a decrease in survival.
Conclusion: NET-targeted therapeutic processes have been identified as one of the research priorities
in the field of cancer. However, it seems that it is still a little early to hope for such treatments. Key
Words Neutrophil extracellular traps, Cancer, NETs, Tumor, Metastasis, prognosis
Key words: Neutrophil extracellular traps, Cancer, NETs, Tumor, Metastasis, prognosis
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Background and aim: Inflammasome activation in the traumatic central nervous system (CNS)
injuries is responsible for propagation of an inflammatory circuit and neuronal cell death resulting in
sensory/motor deficiencies. NLRP1 and NLRP3 are known as activators of inflammasome complex
in the spinal cord injury (SCI). In this study, cell therapy using Schwann cells (SCs) was applied for
targeting NLRP inflammasome complexes outcomes in the motor recovery. These cells were chosen
due to their regenerative roles for CNS injuries
Materials and method: SCs were isolated from sciatic nerves and transplanted to the contusive SCIinduced Wistar rats. NLRP1 and NLRP3 inflammasome complexes and their related proinflammatory cytokines were assayed in both mRNA and protein levels. Neuronal cell survival (Nissl
staining), motor recovery and myelination (Luxol fast blue/LFB) were also evaluated. The groups
were laminectomy, SCI, vehicle and treatment. The treatment group received Schwann cells, and the
vehicle group received solvent for the cells
Results: SCI caused increased expressions for both NLRP1 and NLRP3 inflammasome complexes
along with their related pro-inflammatory cytokines, all of which were abrogated after administration
of SCs (except for IL-18 protein showing no change to the cell therapy). Motor deficits in the hind
limb, neuronal cell death and demyelination were also found in the SCI group, which were
counteracted in the treatment group.
Conclusion: From our findings we conclude promising role for cell therapy with SCs for targeting
axonal demyelination and degeneration possibly through attenuation of the activity for inflammasome
complexes and related inflammatory circuit.
Key words: Spinal cord injury (SCI), NLRP, inflammation, Schwann cells
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Background and aim: Cognitive flexibility is associated with psychiatric disorders. Drug
addicts experience more psychiatric disorders.This study intends to examine the depression
and suicidal ideation among patients under opioid maintenance treatments (OMT), taking
into account the mediating role of cognitive flexibility.
Materials and method: The research was a cross – sectional study done in a sample of
patients who were on OMT program, and were in abstinence from opioid use for at least one
year. Main data collection tools were Cognitive Flexibility Inventory, Beck Scale for Suicide
Ideation, and Beck Depression Scale. Logistic regression models were used for analysis.
Results: Data of 126 participants (115 males and 11 females), with age of 45.2±13.4 years
were analyzed (42 in each group of methadone, buprenorphine, and opium tincture).
Correlation analysis between depression scores, suicidal ideation and cognitive flexibility
showed a significant correlation between each of them above. Adjusting for the type of
treatment, the cognitive flexibility increase was associated with decreasing chance of
depression (OR = 0.87; 95% CI:0.82, 0.92), and the use of buprenorphine (OR = 15.1) and
opium tincture (OR = 9.3) compared to methadone were associated with depression increase.
However, the results of multivariate analysis do not show an independent and significant
association between cognitive flexibility and risk of suicide.
Conclusion: This study focused on the comparison of depression, suicidal ideation and
cognitive flexibility in addicted patients with maintenance treatments. Based on the results,
addicted patients seem to benefit from cognitive training, at least in reducing their
depression.
Key words: depression, suicide, addiction, opioid, cognitive flexibility
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Background and aim: Exosomes (EXOs) are naturally occurring nanosized lipid bilayers that can
be efficiently used as a drug delivery system to carry small pharmaceutical, biological molecules and
pass major biological barriers such as the blood-brain barrier. It was hypothesized that EXOs derived
from human endometrial stem cells (hEnSCs-EXOs) can be utilized as a drug carrier to enhance
tumor-targeting drugs, especially for those have low solubility and limited oral bioactivity.
Materials and method: in this study, atorvastatin (Ato) loaded EXOs (AtoEXOs) was prepared and
characterized for its physical and biological activities in tumor growth suppression of 3 D
glioblastoma model. The AtoEXOs were obtained in different methods to maximize drug
encapsulation efficacy. The characterization of AtoEXOs was performed for its size, stability, drug
release, and in vitro anti-tumor efficacy evaluated comprising inhibition of proliferation, apoptosis
induction of tumor cells. Expression of apoptotic genes by Real time PCR, Annexin V/PI, tunnel
assay was studied after 72 h exposing U87 cells where encapsulated in matrigel in different
concentrations of AtoEXOs (5, 10 μM).
Results: the results showed that the prepared AtoEXOs possessed diameter ranging from 30–150 nm,
satisfying stability and sustainable Ato release rate. The AtoEXOs was up taken by U87 and generated
significant apoptotic effects while this inhibited tumor growth of U87 cells.
Conclusion: altogether, produced AtoEXOs formulation due to its therapeutic efficacy has the
potential to be an adaptable approach to treat glioblastoma brain tumors.
Key words: Atorvastatin loaded exosome, Glioblastoma, Apoptotic effects, anti-Glioblastoma carrier
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Background and aim: Specialized and sub-specialized medical education, considering the special
role of residents in the educational and medical system of universities, is of key importance in the
higher education system of Iran. The aim of the present study was to investigate the factors affecting
the quality of residency education from the perspective of professors and pediatric residents.
Materials and method: In this cross-sectional study, sample size consists of pediatric residents and
faculty members who were working in the pediatric wards of training hospitals affiliated with
Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran in 2020. The individuals have been selected
through convenience sampling. The samples then filled a researcher made questionnaire (about the
quality of Resident Education in clinical fields), and the obtained data were analyzed using SPSS
software version 16.0.
Results: A total of 10 faculty members and 35 pediatric residents participated in this study. Findings
showed that professors assigned higher mean scores to the effect of individual and environmental
factors on the residency education as compared to pediatric residents (p <0.05). The results showed a
significant difference between professors and residents in terms of the mean scores given to the
educational quality in items 14 and 13 and items 18 to 23. In other words, professors had more positive
attitude towards quality of clinical education than pediatric residents (P <0.05).
Conclusion: Faculty members and pediatric residents did not have the same views on the quality of
residency education and professors had more positive assessment of the effect of individual and
environmental factors on the clinical field as compared to pediatric residents.
Key words: Education, Pediatrician, Pediatric residents, Professors, Quality
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Background and aim: Neutrophils play a significant role in different defense mechanisms in the immune
system in order to protect the body from invaders of microorganisms. Neutrophil extracellular traps
(NETs), a complex of decondensed chromatin and proteins, are formed when neutrophils contact pathogens
or activated platelets. NETs webs are implicated in capturing and killing many pathogens, including
bacteria, fungi, and parasites. Even though NETs are beneficial for the immune system, they might trigger
inflammation and microvascular thrombosis when not properly regulated, as this phenomenon is seen in
severe COVID-19 patients. Therefore, detection and quantification of NETs might contribute to early
diagnosis and choosing the best therapeutic approach for the patients. In the detection process, histoneDNA complexes, Neutrophile Elastase (NE), and Myeloperoxidase (MPO) are known as NETs markers.
Materials and method: We investigated articles published from 2015 to 2021 on PubMed and Google
scholar databases by searching the subject-relevant MeSH terms.
Results: 25 Out of 524 publications have met the inclusion criteria after the primary screening.
Fluorescence Immunocytochemistry, Imaging Flow Cytometry, and ELISA were the dominant detection
methods implicated to probe NETs markers such as MPO, Citrullinated H3, and NE. Among selected
articles nine and two used Fluorescence Immunocytochemistry and Imaging Flow cytometry, respectively;
however, ELISA was conducted in three articles.
Conclusion: Although Fluorescence Immunocytochemistry and Imaging Flow cytometry are proved to
be specific tests for NETs detection, access to these techniques is limited and more investigation is required
in order to develop and commercialize NET detection kits.
Key words: Neutrophil Extracellular Traps, Detection, Fluorescence Immunocytochemistry, Flow
cytometry, ELISA
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Background and aim: Due to the COVID-19 pandemic, education has significantly
changed and thus distinctive online learning has taken place. Peer learning is a collaborative
learning method where fellow classmates work together to learn from each other.
Materials and method: The present study aims at the impact of online peer learning on the
improvement of ESP reading comprehension ability. So, a group of fifty homogenous
nursing students were selected. They were randomly assigned to control and experimental
groups. Then both groups enjoyed a series of similar instructions except that the students in
the experimental group were required to undertake online peer learning. Finally, in order to
capture the probable significant relationship between online peer learning and reading
comprehension, a t-test was used.
Results: The results rejected the null hypothesis indicating that online peer learning
positively affected the ESP students’ reading comprehension ability
Conclusion: Peer learning is a pedagogical approach to enhance online learning. The
approach transforms students into autonomous yet community-based learners.
Key words: peer learning, online peer learning, reading ability, English for Specific
Purposes (ESP), nursing students
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Background and aim: Failure to comply with work ethics by employees working in Health
Information Technology (HIT) Departments and their negative attitudes about organizational justice
may have an adverse impact on patient satisfaction, quality of care, collecting health statistics,
reimbursement, and management and planning at all levels of health care; it can also lead to
unbearable damages to the health information system in the country. As so far there has been no
research on HIT managers to assess the moral and ethical aspects of works and their relationship with
organizational alienation and justice, this study aimed to evaluate the relationship between work ethics
and organizational justice and alienation among the HIT managers
Materials and method: This study was performed in affiliated hospitals of Semnan University of
medical sciences in Semnan, Iran, in 2015. In this study, a census method was used. The data
collection tool was a researcher made questionnaire.
Results: There was a negative and significant relationship between work ethic and organizational
alienation (B= - 0.217, P<0.001), and there was also a positive and significant relationship between
work ethic and organizational justice (B= 0.580, P<0.001). There were negative and significant
relationships among between education level and work ethic (B= - 0.215, P=0.034) and organizational
justice (B=- 0.147, P=0.047).
Conclusion: The results of this study showed that the managers' attitude toward justice and equality
in the organization can affect their organizational commitment and loyalty and thus have a significant
impact on the work ethics in the work environment. On the other hand, with increasing the education
level of the managers, they will have higher expectation of the justice in the organization, and they
feel that the justice is not observed in the organization.
Key words: Health Information Technology, Manager, Organizational alienation, Organizational
justice, Work ethics.
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Recognizing cancer patients' preferences to obtain health information can help improve and
reform the methods of communicating and providing proper services and consequently lead
to effective patient education. The present cross-sectional study to prioritize the preferences
of cancer patients regarding the acquisition of health information was conducted on cancer
patients referred to hospitals affiliated to Semnan University of Medical Sciences in 2015.
An anonymous self-administered questionnaire was developed. In the field of side effects of
medications, 50 (46.7%) reported knowing about weight change, in the area of achieving
relative health, 62(57.9%) announced awareness about diet, and 45 (42.1%) reported
physical complications as a first regarding information needs. In the area of obtaining
information, 50 (46.7%) tended to take their information through means outside of the
hospital setting. These results can help with design of clinical information systems, as they
inform the most relevant and useful coverage designed for cancer patients. Providing useful
information through healthcare providers, the media and clinical information systems can
act as a major source of social support for cancer patients.
Key words: Preferences – cancer patients – education -health information -Iran
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Background and aim: The malignant breast tumors are usually situated in the vicinity of normal soft
tissue. In this form, the biomechanical properties of the tissue at each desired depth of the tissue can
be determined by using the Finite Element Method (FEM).
Materials and method: Firstly, we determined a natural breast tissue with a cylindrical geometry
and certain dimensions in Abaqus software. Inside the tissue, a cylindrical malignant breast tumor
was designed with the thickness and diameter values equal to one-half the size of normal tissue. Then,
the physical properties of the material, including the density of the material and the elasticity of each
tissue, were applied. The examinations were analyzed for five different Poisson coefficients including
0.1, 0.2, 0.3, 0.4 and 0.499. In each case, the stress was determined on the tissue. The total elasticity
was defined as the relationship between applied stress and related strain and the scaling factor was
determined. Moreover, the stress of the cancerous tissue was determined and the distribution of forces
was obtained for each of the simulations. It should be noted that each simulation was performed for a
certain amount of mesh dimensions to ensure network independence.
Results: The results of each simulation were performed for five different Poisson coefficients. The
outcome showed a considerable decrease in total elasticity (from 661.81 kPa to 219.55 kPa) by an
increase in the Poisson coefficient. But, the scaling factor was increased by increasing the Poisson
coefficient.
Conclusion: Finite element analysis can be considered as a reliable tool for rationally estimating the
biomechanical properties of cancerous breast tissues located inside of normal soft tissue.
Key words: Elasticity, Breast, Tumor, Finite Element Method, Force, Abaqus Software
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Diabetes mellitus is a potent upstream event in the molecular pathophysiology which gives
rise to various diabetes-related complications. There are several classes of anti-diabetic
medications that have been developed to normalize blood glucose concentrations through a
variety of molecular mechanisms. Beyond glucose-lowering effects, these agents may also
provide further therapeutic potential. For instance, there is a high incidence of diabetesinduced neuronal disorders among patients with diabetes, who may also develop
neurodegenerative and psychological complications. If anti-diabetic agents can modify the
molecular mechanisms involved in the pathophysiology of neuronal comorbidities, this
could potentially be translated to reducing the risk of other neurological conditions such as
Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease, depression, memory deficits and cognition
impairments among patients with diabetes. This review aimed to shed light on some of the
potentially beneficial aspects of anti-diabetic agents in lowering the risk or treating neuronal
disorders by reviewing the molecular mechanisms by which these agents can potentially
modulate neuronal behaviors.
Key words: Diabetes mellitus ,Neuronal disorders ,Oxidative stress, Diabetic complications,
Alzheimer disease, Apoptosis, Neurogenesis, SGLT2i, GLP-1 receptor agonist, Biguanides
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Cell replacement therapy (CRT) is one of the most effective approaches used to alleviate
symptoms of neurodegenerative syndromes such as cerebellar ataxia (CA). Human olfactory
epithelium mesenchymal stem cells (OE-MSCs) have been recognized as a promising candidate
for CRT, due to their distinctive features including immunomodulatory properties and ease of
accessible compared to other types of MSCs. Hence, the main goal of our study was to explore
the impacts of OE-MSCs transplantation on behavioral, structural, and histological deficiencies
in a rat model of CA. After obtained an informed consent from volunteers, OE-MSCs were
obtained from their nasal cavity. Then, OE-MSCs were characterized by the positive expression
of CD73, CD90, and CD105 as MSCs as well as nestin and vimentin as primitive
neuroectodermal stem cells markers. Then, the animals were randomized into three control, 3acetylpyridine (3-AP) treated, and 3-AP + cell groups. In both experimental groups, the rats
received intraperitoneal injection of 3-AP (75 mg/kg), followed by the implantation of OE-MSCs
into the cerebellum of 3-AP + cell group. The impact of engrafted OE-MSCs on motor
coordination and performance along with biochemical, immunohistochemical, and stereological
changes in the cerebellum of the rat models of CA were investigated. According to our findings,
the administration of 3-AP decreased the cerebellar GSH concentration. The injection of 3-AP
also altered the morphological characteristics of the cerebellar Golgi cells. On the other hand,
OE‐MSCs transplantation improved motor coordination in CA. Besides, the implantation of OE‐
MSCs reduced caspase-3 expression and microglia proliferation in the cerebellum upon 3-AP
administration. Finally, the transplant of OE‐MSCs protected Purkinje cells against 3-AP
toxicity. In sum, the present study revealed considerable advantages of OE-MSCs in managing
CA animal model.
Key words: Cerebellum, Neurodegenerative disease, Cerebellar ataxia, 3-AP, Olfactory stem
cells
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The immunomodulatory effects of Curcumin in experimental
autoimmune encephalomyelitis through activation of Th2/ Treg cells
immune responses
Zahra Amiri1, Dariush Haghmorad1, Majid Eslami2 , Bijan Sedighi Moghadam1,
Mahdieh Tarahomi1, Shahla Jalili1, Bahman Yousefi 1
1- Department of Immunology, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
2- Department of Bacteriology and Virology, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
Background and aim: Multiple Sclerosis (MS) characterized by demyelination of the central nervous
system, which is impacted by hereditary and environmental variables. This research will look at the
cellular and molecular processes through which curcumin can influence the progression of EAE
disease.
Materials and method: A total of 24 female C57BL/6 mice were utilized in this study. Subcutaneous
injection of Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein (MOG) and full Freund's adjuvant was used to
induce EAE. Pertussis toxin was administered and on the 25th day, animals were slaughtered. TGFβ, IL-10, IL-4, TNF-α, and IFN-γ were measured in spleen cells using an ELISA kit. Real-time PCR
was used to analyze the mRNA levels of cytokines and transcription factors such as IL-13, IL-33, IL27, IL-35, GATA3, STAT6, FOXP3, and CTLA4 in brains and spinal cords. The proliferation of
splenocytes was measured using the BrdU test.
Results: The treated group had less lymphocytic infiltration and demyelination. The treatment group's
mean weight increased significantly but the disease's progression was shown to be slower in the
treated group. Inflammatory cytokine release by inflammatory T-cells was dramatically reduced in
the treated groups. However, the production of anti-inflammatory cytokines has increased
dramatically in these groups. The proliferation of MOG-sensitive T-cells was dramatically reduced
in the treated groups. The expression of transcription factors and cytokines associated with Treg and
Th2 cells rose considerably in the treated group.
Conclusion: Curcumin appears to have a preventive impact on disease progression and ameliorate
illness symptoms in EAE through favoring Treg and Th2 cell proliferation and function.
Key words: Multiple sclerosis, Experimental autoimmune
oligodendrocyte Glycoprotein, Mesenchymal Stem Cells

encephalomyelitis,

Myelin
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پوستر
ارتباط نشاط مادران باردار با شاخصهای سالمت نوزادان در بیمارستان امیرالمؤمنین
(ع) سمنان در سال 1398
دکتر عباس زیاری ، 1آقا علیرضا عمادی ، 2مریم نادری ارم* 3
 -1مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسالمت ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -2معاونت تحقیقات و فناوری ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -3گروه کودکان ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران

مقدمه و هدف :هدف از این مطالعه بررسی نشاط زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) سمنان در سال
 1398و ارتباط آن با برخی شاخص های سالمت نوزادان مانند اپگار ،دور سر ،قد و وزن بود.
مواد و روش ها :در مطالعهای مقطعی از نوع توصیفی–تحلیلی  500نفر از زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان
امیرالمؤمنین(ع) سمنان با استفاده از پرسش نامه نشاط بررسی شدند و شاخصهای سالمت نوزادان آنان اندازه گیری شد.
یافته ها :میانگین و انحراف معیار نمره نشاط مادران  162/05 ± 18/85و در محدوده خوب بود .نشاط مادران با سن و
تحصیالت آنان ارتباطی نداشت اما با محل سکونت مادر (  )P = 0/015و تعداد فرزند و تعداد بارداری (  ) P >0/001ارتباط
معنیدار داشت .نشاط مادران با شاخصهای وزن و آپگار نوزادان ارتباط نداشت اما با قد (  ) P > 0/001 ،r = 0/159و دور
سر (  ) = P 0/02 ،r = 0/105آنان ارتباط داشت.
نتیجهگیری :با توجه به ارتباط نشاط دوران بارداری مادران با برخی از شاخصهای سالمت نوزادان ،توجه به وضعیت نشاط
و شادمانی مادران باردار برای تولد نوزادان سالم ضروری به نظر میرسد.

واژگان کلیدی :نشاط ،زنان باردار ،شاخص سالمت ،نوزادان
ایمیل ارائه دهندهdr.m.n.e1361@gmail.com :
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سخنرانی
تاثیر ارتعاش کامل بدن بر حس عمقی مفصل مچ پا و تعادل در بیماران مبتال به نوروپاتی دیابتی

عاطفه امینیان فر ، * 1حامد

منافی2

 -1مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضالنی دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران.
 -2گروه فیزیوتراپی ،دانشکده توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران.
مقدمه و هدف :یکی از شایعترین تظاهرات نوروپاتی محیطی دیابتی ،اختالل تعادل و حس عمقی می باشد .ارتعاش کامل بدن Whole
 ( )Body Vibration, WBVیک محرک حسی پیکری نسبتا جدید می باشد که اثرات آن روی تعادل و حس عمقی در بیماران
نوروپاتی دیابتیک بدرستی بررسی نشده است .هدف از این مطالعه بررسی اثرات  WBVبر روی تعادل و حس عمقی مچ پا در بیماران
نوروپاتی دیابتی می باشد.
مواد و روش ها  :این مطالعه کارآزمای بالینی بر روی  30نفر از بیماران با نوروپاتی دیابتی که بر اساس معیارهای ورود و خروج وارد
مطالعه شده بودند ،انجام شد .و بیماران به صورت تصادفی در دو گروه مداخله وگروه کنترل (هر گروه  15نفر) قرار داده شدند .گروه
 WBVبه مدت  6هفته و  2بار در هفته تحت ارتعاش کامل بدن با فرکانس  Hz30و آمپلی تود  mm 2قرار گرفتند .قبل و بعد از
انجام مداخله شاخص های ثباتی پاسچرال و تعادل به ترتیب با دستگاه بایودکس و مقیاس تعادلی برگ و همچنین حس عمقی مچ پا با
دستگاه ایزوکینیتیک دینامومتر اندازه گیری شد.
یافته ها  :نتایج این مطالعه نشان داد که شاخص های ثباتی پاسچرال ایستا و پویا در محورهای مختلف به جز شاخص ثباتی پویا در
محور داخلی -خارجی در شرایط چشم باز در گروه مداخله بهبودی معنیداری داشته است .همچنین خطای بازسازی زاویه مرجع حداکثر
اینورژن منفی  5درجه کاهش معنی داری نشان داد ( ،)0.05<pاما مقیاس تعادلی برگ و خطای بازسازی زاویه مرجع 15درجه اینورژن
مچ پا بعد از  6هفته مداخله در گروه مداخله تغییر معنی داری نداشت(.)0.05>p
نتیجهگیری :ارتعاش کامل بدن می تواند باعث بهبودی شاخص های ثباتی پاسچرال و حس عمقی مچ پا در افراد با نوروپاتی دیابتی
شود .همچنین بهبودی بالینی تعادل فانکشنال نیز در این بیماران مشاهده گردید WBV .می تواند جهت جلوگیری از تغییرات پیشرونده
تعادلی در این بیماران پیشنهاد گردد.

واژگان کلیدی :نوروپاتی دیابت ،ارتعاش کامل بدن ،تعادل ،حس عمقی ،مقیاس تعادلی برگ

ایمیل ارائه دهندهaminfar83@yahoo.com :
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سخنرانی
بررسی تأثیرات فوری و تأخیری کینزیوتیپ بر تعادل افراد مبتال به سندروم درد پتلوفمورال
در وضعیت اغتشاش
دکتر ضیاالدین صفوی

فرخی1

 -1مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضالنی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران

مقدمه و هدف :سندروم دردپتلوفمورال به عنوان یکی از اختالالت شایع زانو در افراد عادی و ورزشکار تعریف می شود.
مطالعات گذشته اختالالت تعادل را در افراد مبتال به این سندروم نشان داده است .با توجه به اثرات کلینیکی مورد ادعا برای
درمان با کینزیوتیپ این مطالعه با هدف بررسی اثرات فوری و تأخیری کینزیوتیپ بر تعادل افراد مبتال به سندروم درد
پتلوفمورال در وضعیت اغتشاش طراحی شده است.
مواد و روش ها  :در این مطالعه  40زن داوطلب مبتال به سندروم درد پتلوفمورال به صورت تصادفی به دو گروه مساوی
 Tapeو  nonTapeتقسیم شدند .اندازه گیری ها که شامل میانگین و انحراف معیار جابجایی مرکز فشار و سرعت جابجایی
مرکز فشار در دو محور  xو  yدر شرایط با اغتشاش و بدون اغتشاش بود ،در طی  3مرحله قبل از مداخله 10 ،دقیقه بعد از
مداخله و  48ساعت بعد برای هر  2گروه انجام شد.
یافته ها  :در وضعیت بدون اغتشاش مقایسه میانگین ،انحراف معیار جابجایی وسرعت جابجایی مرکز فشار تفاوت معناداری
را بین دو گروه نشان نداد ،در حالی که در وضعیت اغتشاش جانبی با مقایسه میانگین وانحراف معیار جابجایی مرکز فشار در
هر دو محور xو yو در وضعیت اغتشاش قدامی-خلفی  ،میانگین وانحراف معیار جابجایی در محور yتفاوت معنادار بودکه
اثرات آن تا  48ساعت بعد نیز وجود داشت ولی سایر متغیرها تفاوتی نداشتند.
نتیجهگیری :این مطالعه نشان داد که کینزیوتیپ می تواند سبب بهبود برخی از شاخص های تعادل پویا در افراد مبتال به
سندروم دردپتلوفمورال شود و به عنوان یکی از درمانهای مؤثر جهت بهبود تعادل این افراد مورد استفاده قرار گیرد.

واژگان کلیدی :سندروم درد پتلوفمورال ،تعادل،کینزیوتیپ
ایمیل ارائه دهندهziasafavi@yahoo.com :
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Effect of the 5-minute Premature Infant Oral Motor Intervention
(PIOMI) versus the 15 minute Fucile treatment in term infants with
feeding problems: a randomized clinical trial
Shamim Ghazi1, Raheleh Faramarzi2, Brenda Lessen Knoll3, Ali Taghipour4,
Davood Sobhani-Rad1*, Hamide Ghaemi1
1- Department of Speech Therapy, School of Paramedical Sciences, Mashhad University of Medical
Sciences, Mashhad, Iran
2- Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences,
Mashhad, Iran.
3- Illinois Wesleyan University, Bloomington, IL, USA
4- Department of Epidemiology, School of Health, Social Determinants of Health Research Center,
Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
Background and aim: To evaluate the effect of the 5-minute premature infant oral motor intervention
(PIOMI) and a 15 minute Fucile treatment on term infants with feeding problems.
Materials and method: Stable term infants (N = 51) born between 37 and 41 weeks gestational age
with feeding problems were randomly assigned into two intervention groups and a control group. Two
intervention groups received the PIOMI or Fucile treatment once daily for 7 consecutive days and the
control group received routine care only. The volume of milk intake, weight increased and length of
hospital stay were compared in three groups. All statistical analysis were performed using R 4.0.2 and
the significance level was set at 0.05 and were performed using SPSS software version 23.0.
Results: The Fucile group had a significantly higher volume of milk intake and weight gain compared
to both controls and PIOMI groups after treatment (p.value < 0.05). Length of hospital stay was not
significantly different between the two intervention groups or controls (p.value=0.106)
Conclusion: Both interventions increased volume of milk intake and weight gain during feeding in
infants. However, the longer oral motor therapy can be tolerated in term infants and had a greater
effect over shorter therapy in term infants.
Key words: PIOMI, Premature Infant Oral Motor Intervention, feeding problems, oral motor therapy,
Intensive Care Units, term infants.
Presenter author email: sobhanid@mums.ac.ir
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Caregiver Burden Experienced by Parents of Children Who Stutter: A
Qualitative Study
Banafshe Mansuri1 * , Seyed Abolfazl Tohidast1
1- Neuromuscular Rehabilitation Research Center, Semnan University of Medical Sciences,
Semnan, Iran
Background and aim: Stuttering in children can cause negative effects on parents' lives. Various
aspects of parents' lives are affected by stuttering and parents of children who stutter (CWS)
experience several caregiver burdens. Since parents of CWS play an important role in the treatment
processes of CWS, proper attention to the parents of CWS is very important and necessary. Therefore,
a qualitative study was undertaken to determine caregiver burdens experienced by parents of CWS.
Materials and method: Fifteen parents of CWS participated in the study. Sampling was performed
according to the purposive sampling method. Data were collected through semi-structured interviews
with parents of CWS. The interviews were continued until data saturation. All interviews were
recorded, transcribed, and analyzed. Qualitative content analysis was applied for data analysis based
on a five-step method proposed by Graneheim and Lundman (2004).
Results: Data analysis of the interviews revealed six themes about burdens that had been experienced
by parents of CWS. The emerged themes included family function, socio-communicative isolation,
psychological and emotional burden, financial issues, physical health, and reactions to stuttering.
Each of these themes has several subthemes. For example, the family function theme included these
subthemes: blaming, father pressure on mother, misbehaving with the child, altering routines of life,
changing home atmosphere, and impaired communication between parents.
Conclusion: The results of the study revealed that parents of CWS endure varying aspects of
caregiver burdens in their lives. Therefore, clinicians should pay special attention to the parents during
the assessment and treatment processes of CWS. Also, the findings can be used for development of
an appropriate and comprehensive assessment scale to determine the caregivers’ burden in parents of
CWS.
Key words: Caregiver Burden, Stuttering, Parents, Children, Qualitative Research
Presenter author email: slp.banafshe@gmail.com
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A randomized controlled trial for evaluating an Occupational Therapy
intervention to integrate self-management with daily routines of people with
type-2 diabetes: Effects on glycemic control
Maryam Binesh1, Afsoon Hassani Mehraban2, Narges Shafaroodi2, Majid
Mirmohammadkhani3, Rokhsareh Aghili4, Farahnaz Mohammadi Shahboulaghi5
1- Neuromuscular Rehabilitation Research Center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
2- Rehabilitation Research Center, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences,
Tehran, Iran
3- Social Determinants of Health Research Center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
4- Endocrine Research Center, Institute of Endocrinology and Metabolism, Iran University of medical sciences,
Tehran, Iran
5- Nursing Department, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran

Background and aim: To empower people with diabetes to participate in the self-management process,
as the cornerstone of chronic disease management, health professionals develop and implement interdisciplinary interventions. In this regard, occupational therapy professionals can empower people with
diabetes to integrate self-management activities with their daily routines.
Materials and method: A double-blind, randomized controlled trial was developed and conducted to
evaluate the occupational therapy diabetes self-management intervention. Thirty people aged 30-65 years
with type-2 diabetes participated in the study. They were selected by a simple non-probability sampling
method from the Institute of Endocrinology and Metabolism of Iran University of Medical Sciences and
randomly assigned to the intervention or control groups. The intervention group received the occupational
therapy diabetes self-management program, provided over ten consecutive weeks. This intervention
involved four face-to-face group sessions and six individualized and mostly remotely ones. The control
group received an individually delivered educational program and three weekly phone calls. The primary
outcome of the intervention was Hemoglobin A1C, which was measured by analyzing the participants'
blood samples before the intervention and three months later.
Results: Independent T-test revealed a significant between-group difference in Hemoglobin A1C after the
intervention (P= 0.014) with a decreasing trend in both groups. Repeated measure ANOVA showed a
significant effect of group (P= 0.046) on Hemoglobin A1C. The results of the Bonferroni post-hoc test for
the intervention group also showed a significant difference in Hemoglobin A1C (P=0.006) during the three
month of intervention.
Conclusion: Occupational therapy self-management intervention can improve health outcomes by
promoting routine participation of people with diabetes in self-management activities.
Key words: Chronic disease, Healthy lifestyle, Routine
Presenter author email: Maryam.binesh@semums.ac.ir
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پوستر
بررسی عادات خواب و عوامل موثر بر آن در کودکان مبتال به آسم شهر مشهد در سال 1399
سعید پرنیان* 1
 -1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد ،مشهد ،ایران
مقدمه و هدف :آسم شایعترین بیماری مزمن در دوران کودکی ،علت اولیه غیبت از مدرسه و سومین علت بستری کودکان زیر 15سال در بیمارستان
است .بیش از  %10کودکان ایرانی  6-7ساله و  13-14ساله به آسم مبتال هستند .این بیماری ،یک بار عمده در سراسر جهان برای بیماران ،مراقبان آنها
و سیست م بهداشتی محسوب میشود و عوارض زیادی بر ابعاد جسمی ،ذهنی ،رشد اجتماعی و تکامل کودکان برجای می گذارد .اختالالت و کاهش
کیـفیت خواب نیز از عوارض شایع ،مهم و قابل توجه در این بیماری است؛ بطوریکه بیشتر کودکان مبتال به آسم ،عالئم شبانه را نشان می دهند؛ حال
آنکه خ واب یک رفتار سازمان یافته و ضرورت حیاتی است و برای بهبود عملکرد اجتماعی ،شناختی و جسمی کودکان حائز اهمیت می باشد .لذا هدف
مطالعه حاضر بررسی عادات خواب و عوامل موثر بر آن در کودکان مبتال به آسم شهر مشهد در سال  1399می باشد.
مواد و روش ها  :در این مطالعه مقطعی که از نوع توصیفی-تحلیلی بود 264 ،کودک  6-12ساله مبتال به آسم ساکن شهر مشهد ،از آبان ماه تا پایان
سال  1399شرکت نمودند .واحدهای نمونه بصورت در دسترس از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان تخصصی کودکان اکبر و مطب پزشکان متخصص
اطفال شهر مشهد انتخاب شدند .ابزارهای جمع آوری اطالعات شامل فرم رضایت آگاهانه ،پرسشنامه اطالعات فردی و بیماری ،پرسشنامه عادات خواب
کودکان ( )CSHQو اندازهگیری شاخصهای آنتروپومتریک کودکان بود.
یافته ها  :میانگین سنی کودکان شرکتکننده در پژوهش  33/10±25/1سال و میانگین نمره عادات خواب کودکان  12/63±18/4بود .از بین حیطه
های  8گانه خواب ،دو حیطه خواب آلودگی روزانه و مقاومت در رفتن به رختخواب شیوع بیشتری داشتند .بین کودکان دختر و پسر در حیطه های
خواب تفاوت معنیداری مشاهده نشد ( .)P=0/073بین عادات خواب کودک با داشتن اتاق مستقل خواب ( ،)P=0/001سطح تحصیالت والدین
( ،)P=0/017جدا شدن پدر و مادر و از دست دادن یکی از والدین ( ،)P=/021از دست دادن هر دو والد ( ،)P=0/001سن و پایه تحصیلی کودک
( ،)P=0/022داشتن خواهر و برادر بزرگتر ( )P=/027و درآمد پدر و مادر ( )P=0/032و سن آنها ( )P=0/038ارتباط معنی داری مشاهده شد.
عادات خواب کودک با جنسیت ( ،)P=0/073دولتی یا خصوصی بودن مدرسه ( )P=0/065و شغل والدین ( )P=0/059ارتباط معنیداری نشان نداد.
نتیجهگیری :با توجه به مزمن بودن سیر بیماری آسم و شیوع باالی اختالالت خواب در آن و تاثیر این اختالالت بر تشدید حمالت آسم و عالئم بیماری
که به طور کلی موجب بدتر شدن شرایط و کنترل سخت تر بیماری می شود؛ بنابراین توجه به مقوله عادات خواب در کودکان مبتال به آسم ضروی به
نظر می رسد و مراقبین سالمت بایستی توجه بیشتری به عادات خواب کودکان آسماتیک بویژه در خانواده های کم سواد ،با درآمد پایین و دارای ساختار
ناقص (بر اثر مرگ والدین ،طالق و )...داشته باشند.

واژگان کلیدی :خواب -عادات خواب -کودک -آسم
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پوستر
رشد شاخص های صرفی-نحوی و واژگانی زبان در نوپایان طبیعی و دیرگفتار  30و  36ماهه
فارسی زبان
مژگان اسدی  ،*1احسان هاشمی فیض آبادی ،1طلیعه

ظریفیان2

 -1مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی-عضالنی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،تهران؛
 -2دپارتمان گفتاردرمانی ،دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی ،تهران ،ایران
مقدمه و هدف :نوپایان دیرگفتار که با واژگان بیانی یا ترکیبات دوکلمهای محدود نسبت به همتایان طبیعیشان در مراحل اولیه رشد
زبان شناسایی می شوند ،همواره همگام با رشد در معرض خطر آسیب های زبانی پایدار هستند .متاسفانه مطالعات اندکی در زمینه
ویژگیهای زبانی کودکان فارسیزبان دیرگفتار صورت گرفته است .ازاینرو مطالعه حاضر درنظرداشت ضمن ارزیابی و مقایسه تواناییهای
صرفی -نحوی و معنایی زبان در نوپایان طبیعی و دیرگفتار فارسیزبان در  30و  36ماهگی ،رشد طولی آنها را نیز طی  6ماه بررسی
کند.
مواد و روش ها  :طی مطالعه طولی و توصیفی -تحلیلی حاضر  31کودک دیرگفتار و  32همتای طبیعی که از نظر سن ( 30ماه) و
تحصیالت مادر با هم جور شده بودند ،با روش نمونهگیری غیراحتمالی دردسترس از آرشیو دو مرکز غربالگری شنوایی نوزادان شهر سمنان
انتخاب شدند.
یافته ها  :مطالعه حاضر نشان داد نوپایان دیرگفتار در مقایسه با همتایان طبیعیشان در  30و  36ماهگی ،به غیر از نسبت نوع به تعداد
کلمات در سایر شاخصهای زبانی اعم از میانگین طول گفته برحسب تکواژ ،نمره رشد جمله فارسی ،واژگان بیانی ،واژگان درکی ،تعداد
کل کلمات و تعداد انواع کلمات بهشکل معناداری نمرات پایینتری گرفتند ( .) <P0/05دو گروه از  30الی  36ماهگی افزایش چشمگیری
را در تمام شاخصهای زبانی فوق به غیر از نسبت نوع به تعداد کلمات نشان دادند (.) <P0/05
نتیجهگیری :نوپایان دیرگفتار در مقایسه با همتایان طبیعی خود در سنین  30الی  36ماهگی در اغلب شاخصهای صرفی -نحوی و
معنایی زبان عملکرد ضعیفتری داشتند و علیرغم رشد قابلتوجه در جنبههای واژگانی و صرفی -نحوی زبان تقریبا نیمی از آنها تاخیر
خود را تا  3سالگی حفظ کردند .این امر لزوم شناسایی نوپایان دیرگفتار در معرض نقایص زبانی پایدار و ارائه مداخالت زودهنگام را بیش
از پیش روشن میسازد.

واژگان کلیدی :دیرگفتاری ،رشد ،زبان ،صرفی -نحوی ،واژگانی
ایمیل ارائه دهندهmozhgan.asadist@yahoo.com :
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Poster
Relationship between satisfaction, burnout of occupational therapists
and physiotherapists working in the corona virus ward of medical
centers in Tehran
Mina sadat Mirshoja * , Zahra Hassani , Maryam Sharifi , Meraat Bakhshi

Background and aim: One of the factors that can affect the mental and occupational health of health
workers is emerging diseases. The coronavirus pandemic is affecting the entire world today and
causes constant stress on therapists, followed by psychological factors such as burnout. Affects job
and job satisfaction in this group. Therefore, the aim of this study was to investigate the relationship
between job satisfaction and burnout between occupational therapists and physiotherapists working
in the coronavirus department.
Materials and method: A descriptive correlational study was performed on 42 occupational
therapists and physiotherapists working in the coronavirus ward. Each questionnaire was uploaded
virtually and finally the data were analyzed using SPSS software version 21.
Results: In this study, 26 occupational therapists (61.9%) and 16 physiotherapists (38.1%)
participated. The mean age of the subjects was 30.52 6 6.5 and they averaged 0.05 9 4.9 daily. 7
patients visited Corona. In gender segregation, the mean of total burnout score in women was slightly
higher than men, and in workplace segregation, the mean of total burnout score in physiotherapists
(68.43) was higher than occupational therapists (61 / 54) In general, there was a significant negative
correlation (-0.38) between the data of the Maslash burnout questionnaire and Minnesota job
satisfaction, which indicates a significant inverse relationship between these two variables.
Conclusion: This study showed that many occupational therapists and physiotherapists who are in
direct contact with Covid 19 disease are at risk of burnout and reduced job satisfaction. This study
also showed an inverse relationship between the variables of burnout and job satisfaction. Therefore,
in order to prevent burnout and increase job satisfaction, the maximum support needed for welfare
should be provided.
Key words: Job Satisfaction, Burnout, Occupational Therapist, Physiotherapist, Coronavirus
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پوستر
هیدروتراپی در بیماران نورولوژیک(اثربخشی آب درمانی برای کنترل درد و افزایش عملکرد
در افراد)
فرهاد تقی پور

*

* کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
مقدمه و هدف :راه رفتن ،اختالالت تعادل و درد مرتبط با بیماری پارکینسون چالشهای درمانی مهمی را نشان میدهند .با افزایش
خطر سقوط همراه با ناتوانی و زوال جسمانی مرتبط است .هدف :مقایسه اثرات یک برنامه تمرینی آبی چی بر درک درد ،حفظ تعادل و
عملکرداستقالل بیماران مبتال به پارکینسون طراحی :یک کارآزمایی تصادفی کنترل شده یک سو کور .تنظیم :انجمن های پارکینسون و
استخرهای شهرداری .جمعیت 30 :نفر از دو انجمن پارکینسون در اسپانیا در این مطالعه شرکت کردند .معیارهای ورود :افراد با تشخیص
بیماری پارکینسون در مراحل  1تا ( 3مقیاس هوهن و یهر) ،باالی  40سال ،در مرحله خاموش (غیر دارویی) و با نمره بیشتر یا مساوی
 24در مقیاس وضعیت ذهنی کوچک  ،بدون هیچ گونه منع مصرف پزشکی و افرادی که هنجارهای مطالعه را پذیرفته اند.
مواد و روش ها  :گروه آزمایش ( 15نفر) در برنامه آی چی آبزیان شرکت کردند .گروه کنترل ( )N=15درمان را در روز دریافت کردند
سرزمین خشک .مداخله  10هفته با جلسات دو بار در هفته برگزار شدThe pain VAS, Tinetti, Berg, Test Get Up and .
Goپنج بار تست و مقیاس یکپارچه رتبه بندی بیماری پارکینسون استفاده شد.
یافته ها  :تفاوت معنی داری بین ارزیابی پایه و پیگیری یک ماهه در مقادیر درک درد ( )0.001<P ،F=26.89و آزمون Tinetti
 )0.001<P ،(F=21.57در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل ( )0.05<Pبه استثنای گروه  .)FTSTS (P=0.006در گروه
کنترل ،بهبودها فقط در مقیاس درد  )P=0.004 ،VAS (F=8.3مشاهده شد و این تغییرات کمتر از تغییرات یافت شده در گروه
تجربی بود .با توجه به نمرات به دست آمده در مقیاس  UPDRSدر گروه آزمایش ،تفاوت معنی داری در فعالیت های زندگی روزمره و
معاینه حرکتی به استثنای ذهنیت ،رفتار و خلق وجود داشت.
نتیجهگیری :به نظر میرسد یک برنامه آبی چی یک گزینه درمانی معتبر برای بیماران مبتال به پارکینسون خفیف تا متوسط باشد.
بیماری برای درمان درد ،تعادل و ظرفیت عملکردی .تأثیر توانبخشی بالینی :ورزش انجام شده در آب تأثیرات مثبتی بر برخی از عناصر
ضروری دارد .به بهبود الگوهای راه رفتن بیومکانیکی در بیماران مبتال به بیماری پارکینسون کمک می کند

واژگان کلیدی :تعادل وضعیتی،بیماری پارکینسون،درد،توانبخشی،ورزش
ایمیل ارائه دهندهfarhadtaghipoor8181@gmail.com :
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پوستر
نقش بازتوانبخشی در بیماران شدید کلیوی
امین متحدی ، *1مبین متحدی2
 -1کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -2کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،کرمانشاه ،ایران
مقدمه و هدف :تعداد بیماران مبتال به بیماری های کلیوی مزمن( )CKDو بیماران کلیوی مرحله انتهایی( )ESRDدر سراسر جهان
به طور قابل توجهی در حال افزایش است شیوع و بروز باالی آن به یک چالش جهانی تبدیل شده است  .بروز  CKDبا افزایش سن
افزایش می یابد و تقریباً نیمی از افراد مسن از این وضعیت رنج می برند و باعث محدودیت های عملکردی ،ناتوانی شدید و کیفیت پایین
زندگی بیماران می شود که نیاز به راهبردهای توانبخشی مناسب دارد.به همین سبب مطالعه ما به با هدف تعیین نقش بازتوانبخشی در
بیماران شدید کلیوی طراحی شده است.
مواد و روش ها :

در پژوهش حاضر از نوع مروری ( )narrative reviewبا استفاده از جستجوی کلید واژه های تخصصی

CKD،ESRD،Rehabilitation, kidney diseaseدر پایگاه های اطالعاتی scholar،Web of science ،Scopus،PubMed
از  2017الی  20دسامبر  2021انجام شد؛ درمجموع از تعداد  59مقاله به دست آمده که با توجه به معیارهای ورود و خروج تعداد 8
مقاله ،مورد مرور نهایی قرار گرفت و اطالعات مورد نظر جهت دستیابی به اهداف پژوهش مورد واکاوی قرار گرفت.
یافته ها  :استراتژیهای توانبخشی از جمله تمرینات ورزشی می تواند مزایای مهمی در بهبود عملکرد قلب،افزایش کیفیت زندگی،بهبود
عملکرد عضالت،افزایش مقاومت بیماران همودیالیزی شود .تمرینات ورزشی باید شامل فعالیت های هوازی ،مقاومتی و انعطاف پذیری
باشد .تمرینات باید حداقل  30دقیقه با شدت متوسط در  5روز در هفته انجام شود .فعالیت بدنی این پتانسیل را دارد که بر عملکرد و
کیفیت زندگی همه بیماران  CKDتأثیر مثبت بگذارد  .بر طبق شواهد خطر مرگ و میر در میان افراد مبتال به بیماری مزمن کلیه که
ورزشهای منظم انجام میدادند در مقایسه با افرادی که فعالیت بدنی ضعیفی داشتند 25 ،درصد کمتر بود.
نتیجهگیری :توانبخشی در کاهش بار ناتوانی و افزایش فعالیت و مشارکت افراد ناتوان موثر و کارآمد است .استراتژی های ورزشی
هدفمحور باید در افراد  CKDو  ESRDبا توجه به شرایط بالینی و اختالالت عملکردی ارائه شود تا ناتوانی و هزینههای اجتماعی
مرتبط را کاهش دهد.

واژگان کلیدی :بیماری مزمن کلیوی،بازتوانبخشی،بیماری مرحله آخر کلیهCKD،ESRD،kidney disease ،Rehabilitation
ایمیل ارائه دهندهaminmobin321@gmail.com :
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A-10-1451-1

پوستر
بررسی مشکل برقراری ارتباط بیماران ناشنوا از سوی پرستاران
نگین اشتری* 1
 -1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی لرستان ،خرم آباد ،ایران
مقدمه و هدف :از دست دادن یا کاهش شنوایی یک معضل بزرگ در بهداشت جهانی است که در بسیاری از کشورها جز ده علت اصلی
بار سنگین بیماریها ،محسوب میشود .یکی از مسائل مهم برای توانمندسازی این بیماران دریافت مراقبتهای بهداشتی تسهیل شده
میباشد.
مواد و روش ها  :این مطالعه مروری نظام مند که با جستجو کلیدواژههای ناشنوا ،بهداشت و درمان ،نیاز ،در پایگاههای اطالعاتی
 Blackwell ،Open Thesis ،Springer ،Scopus ،ScienceDirect ،PubMed ،SID ،Magiran ،Google Scholarدر
طی سالهای 2000تا  2019انجام شده است که از بین  100مطالعه ،تعداد مقاالتی به زبان فارسی و انگلیسی ،در داخل و خارج کشور
مورد بررسی قرار گرفته و از چکیده مقاالت خودداری و بر اساس چک لیست مقاالت مروری وارد مطالعه شده است.
یافته ها  :از جمله ابزارهای توانبخشی در بیماران ناشنوا ،لب خوانی ،حلقههای القای صوتی و امکانات مبتنی بر متن میباشند .افراد
ناشنوا با مشکالت متعددی جهت دریافت مراقبتهای بهداشتی کافی روبرو هستند و از ارائه دهندگان خدمات درمانی راضی نیستند.
یکی از دالیل آن نبود مفسر زبان اشاره برای کمک به آنها است .تعدادی مطالعات کمبود آگاهی پزشکان و پرستاران از این نوع زبان را
نشان داده ،زیرا در سر فصل دروس آنها وجود ندارد .از طرفی هزینهای که دولت باید صرف استخدام مترجمان زبان اشاره در مراکز
درمانی کند سنگین است .گاهی بیماران در لب خوانی کادر درمان موفق نبوده و اصل پیام به آنها نمیرسد .بنابراین پرستاران معموال در
آموزشهای الزم برای این بیماران دچار مشکل هستند و معموال نوشتن بر روی کاغذ را نسبت به دیگر ابزارها ترجیح میدهند.
نتیجهگیری :در کنار این مشکالت ما با کمبود دانش سالمت در اقشار مختلف از جمله کودکان و سالمندان همراه هستیم .بسیاری از
این بیماران بخاطر اینکه خدمات درمانی را به درستی دریافت نمیکنند دچار مشکالت روحی و جسمی مختلفی نیز میشوند.

واژگان کلیدی :ناشنوا ،بهداشت و درمان ،نیاز

ایمیل ارائه دهندهN.Ashtari313@gmail.com :
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Poster
Role of Occupational therapy interventions in neurological acute care
setting
Fatemeh Motaharinezhad 1 *
1- Neuromuscular Rehabilitation Research Center, Semnan University of Medical Sciences,
Semnan, Iran

Background and aim: occupational therapy have a responsibility to address preventable
deconditioning and related side-effects for acute care patients. The optimal recovery of the
nervous function requires OT to provide the integration of novel and challenging
occupations beyond strengthening or exercises. The findings suggest that OT have positive
in acute care settings. Due to the unique roles of OT in acute care, the evidence available on
the Iranian acute OT is limited. Therefore, the aim of this study was the investigate of impact
of OT interventions on performance and satisfaction of patients in acute care settings
Materials and method: A pre-post study was conducted on people with neurological
disorders at Rasool akram hospital and evaluate the efficacy of OT interventions on the
performance and satisfaction. Canadian Occupational Performance Mesurement (COPM)
was applied to evaluate performance and satisfaction at the time of admission and discharge.
Results: Eight patients with neurological disorders including 2 MS, 2 Parkinson, 3 strok and
1 head injury participated in this study. The effect of changes in performance and satisfaction
scores before and after interventions was significant(<.001).
Conclusion: Findings from this study showed effective role of occupational therapy in acute
care. OT can help hospitals reduce readmission rates by lessening patients’ risk of further or
future injury and acute care OT will improve performance and satisfaction level among the
admitted patients.
Key words: Occupational therapy, Acute care, Neurological disorders, Interventions
Presenter author email: fatemeh.motahari64@yahoo.com
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پوستر
درمان اختالل در بلع سایکوژنیک
علی یوسف زاده بروجنی ، * 1دکتر سید ابوالفضل تهیدست2
 -1کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -2مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی-عضالنی دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران

مقدمه و هدف :سایکوژنیک دیسفاژیا یکی از انواع اختالالت بلع میباشد که بدون مشکالت آناتومیک یا فیزیولوژیک در
مکانیسم بلعیدن رخ میدهد .سایکوژنیک دیسفاژیا موجب میشود که افراد از بلعیدن اجتناب کرده و دچارسوتغذیه شوند که
این امر موجب کاهش کیفیت زندگی میشود .هدف از مطالعه حاضر مروری بر درمانهای سایکوژنیک دیسفاژیا بود.
مواد و روش ها  :مطالعه حاضر مروری بر مطالعاتی بود که به درمان دیسفاژی سایکوژنیک پرداخته بودند .از جستجوی
سیستماتیک پایگاههای اطالعاتی از جمله )،Web of Science ،Science direct ،MEDLINE (PubMed
 Google Scholar ،Scopusو  Cochraneکه بین سالهای  2010تا  2022منتشر شدهاند ،استفاده شد .متعاقبا،
غربالگری عناوین و چکیدهها و استخراج دادههای مطالعات مربوطه انجام شد .فهرست منابع مقاالت یافت شده نیز برای
شناسایی مقاالت مرتبط دیگر مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها  :بلع درمانی که توسط گفتاردرمانگر انجام میشود جزء اصلی درمان سایکوژنیک دیسفاژیا میباشد .مشاوره و دارو
درمانی نیز از انواع دیگر درمانهای موجود برای سایکوژنیک دیسفاژیا میباشند .اما مطالعات کافی روی تاثیر دارودرمانی
بخوبی انجام نشده است .هر چند دارودرمانی موجب کاهش میزان استرس و فشار روحی میشود و بنابراین فرد راحتتر به
خوردن و نوشیدن میپردازد .کاهش اسپاسم حنجره ،الکترومیوگرافی ،درمان با کمک بلع ویدئویی ،تحریک الکتریکی سطحی،
تحریک حرارتی-لمسی ،تحریک عمقی مغز درمانهای دیگر برای سایکوژنیک دیسفاژیا هستند.
نتیجهگیری :درمان مشخص شده و ثابتی برای بهبود سایکوژنیک دیسفاژی گزارش نشده است .با اینحال ،برخی از درمان
ها به صورت بالینی نتیجه بخش بوده اند اما شواهد محکم و کافی ندارند .درحالی که برخی از آنها مانند درمان از طریق
فیدبکدهی شواهد بهتری دارند .به طور خالصه ،تحقیقات پایهای و بالینی بیشتری در این زمینه نیاز است.

واژگان کلیدی :اختالل در بلع ،اختالل سایکوژنیک ،بلع ،درمان ،گفتاردرمانی
ایمیل ارائه دهندهali.yousefzadeh.b@gmail.com :
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Poster
Bone biomarker for clinical assessment of bone during the aging process
and osteoporosis: recent developments
Maryam Elikaei Moghadam1 *
1- Medical Imaging Department,School of Medicine,Iran University of Medical Sciences (IUMS),
Tehran, Iran
Background and aim: Bone quality is usually assessed through the bone mineralisation process,
which however offers an incomplete view on the quality of the bone .project proposes to utilize
cortical bone free water, a richer source of information on bone porosity. The purpose of our study
was to uses short echo time (TE) pulse sequences to quantify bone water T1 and to obtain information
about bone microstructure and timely evaluation of osteoporposis.
Materials and method: in this review article the keywords were cortical bone free water, T1
quantification, aging and osteoporosis based on PubMed, Scopuse and Google scholar database
during the 2015-2021s. Then , the information collected by selecting featured articles.
Results: osteoporosis is worldwide disease with reduction of bone mass and decrease of bone
strength to result in bone fragility and fracture. Based on the report of world Health organization
(WHO) at the disease of osteoporosis has been diagnosed by bone mineral density (BMD) at the hip
and /or the spine. this techniques are majorly based on x -Ray imaging, which is considered to yield
bone properties including stiffness, toughness and strain. Given the fact that BMD only accounts for
30_50% of fractures, it can be concluded that bone quality assessment should not be limited to only
BMD measurement . for this reason , the new studies have moved toward quantifying free water and
evaluating bone from a newer perspective. cortical bone free water T1 was quantified via three
different methods : inversion recovery (IR) ,variable flip angle (VFA), and variable repetition time
(VRT) .in this review article ,dual _TR(VRT) and short echo time methods were used to quantify bon
free water .
Conclusion: Quantification of cortical bone free water T1 by VRT method showed that with
increasing age and osteoporosis , the amount of cortical bone free water T1 increases and this increase
in time can be considered a biomarker for the diagnosis of osteoporosis.
Key words: Cortical bone Free water, T1 quantification, aging, osteoporosis
Presenter author email: elikaeimaryam73@gmail.com
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پوستر
اثرات همهگیری  COVID-19بر توانبخشی ویژه پس از آسیبهای اکتسابی و شدید مغزی
فاطمه آبرودی* 1
 -1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ،سمنان ،ایران
مقدمه و هدف :همه گیری  COVID-19به شدت بر اجزای سیستم مراقبت های بهداشتی از جمله توانبخشی تأثیر گذاشته است .افزایش
ناتوانایی بیماران در پی بیحرکتی طوالنی مدت و عوارض حاد ریوی و عصبی ناشی از کووید 19-و از سوی دیگرکاهش بهداشت و امکانات کم
بیمارستان های توانبخشی ،متخصصان توانبخشی را وادار کرده است تا روش های مراقبتی جدیدی را توسعه دهند .بنابراین انگیزه ای برای
انتشار توانبخشی از راه دور در زمینه های فیزیوتراپی ،کاردرمانی و گفتاردرمانی ایجاد شد.همچنین این همهگیری فشار زیادی بر بخشهای
مراقبتهای ویژه ( )ICUاز جمله مشکالت اقتصادی بیماران و پذیرش بیماران مبتال به کووید 19-وارد کرده است و تقاضا برای انتقال بیماران
با ناتوانی شدید از مراکز مراقبتهای ویژه به واحد های توانبخشی ویژه افزایش یافته است .واحدهای توانبخشی ویژه ( )IRUsکه مختص
آسیبهای اکتسابی و شدید مغزی ( )sABIsهستند بیمارانی با آسیبهای مغزی ناشی از کمبود اکسیژن ،آسیب های عروقی یا سایر آسیبهای
مغزی که حداقل به مدت  24ساعت باعث کما میشوند و نهایتا منجر به ناتوانی دائمی حسی ،حرکتی و شناختی میشوند ،پذیرش میکنند.
هدف این مطالعه مقایسه دادههای دموگرافیک و بالینی بیماران بستری شده در بخش توانبخشی ویژه ( )IRUپس از آسیبهای اکتسابی و
شدید مغزی ( ،)sABIsقبل و در طول دوره ی همهگیری است.
مواد و روش ها  :در این مطالعه مشاهده ای گذشته نگر ،همه بیماران بستری شده در  IRUبین سال های  2017و  2020وارد شدند .اطالعات
دموگرافیک و همچنین داده های ارزیابی بالینی و عملکردی در هنگام پذیرش و ترخیص از  IRUجمع آوری شد .بیماران از مارس سال 2017
گروه بندی شدند و گروه  21/2020با بیماران بستری شده بین مارس  ،19/2018 ،18/2017و  20/2019مقایسه شد .در نهایت ،گروه تلفیقی
از مارس  2017تا مارس  2020به تنهایی با گروه  COVID-19مقایسه شد.
یافته ها  :نتایج این مطالعه شامل  251بیمار بود ( :)%38( F: 96میانگین سنی  68سال [ ،]IQR = 19.25زمان متوسط پس از شروع
بستری 42 :روز .)[IQR = 23] ،در مقایسه با سالهای قبل از همهگیری ،افزایش قابلتوجه سکتههای هموراژیک ( )<p0/001و کاهش
آسیبهای مغزی تروماتیک ( ،)p=0/048کاهش تعداد بیماران مبتال به اختالل هوشیاری طوالنیمدت بستری در  )<IRU (001/0pو مدت
اقامت کمتر ( )<p0/001در سال  21/2020مشاهده شد.
نتیجهگیری :این تفاوتها در ترکیب بیماران  sABIکه در  IRUبستری شدهاند ممکن است یکی دیگر از عوارض جانبی همهگیری COVID-
 19در نظر گرفته شوند .در مواجهه با این اورژانس بهداشتی ،متخصصان توانبخشی باید به آسانی با نیازهای متغیر بالینی و عملکردی بیمارانی
که به  IRUمراجعه میکنند ،سازگار شوند.

واژگان کلیدی :کووید ،19-آسیب های اکتسابی شدید مغزی ،اختالالت هوشیاری ،توانبخشی
ایمیل ارائه دهندهf.abroodi@gmail.com :
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پوستر
بررسی اثربخشی درمان گروهی مدیریت استرس بر سالمت روان بیماران زن مبتال به آسم
راضیه خسروراد ، * 1خانم مطهره ملکوتی فر2
 -1گروه آموزش بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،سبزوار ،ایران
 -2مرکز مشاوره دانشگاه ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،سبزوار ،ایران
مقدمه و هدف :در میان علل از کار افتادگی افراد بشر ،بیماری¬های مزمن ریوی نقش بسزایی دارند .در این میان آسم ،از شایعترین اختالالت
مزمن دستگاه تنفسی است که رو به گسترش می باشد .آسم بیماری التهابی مجاری تنفسی است که باعث انقباض متغیر و گسترده¬ی مجاری
تنفسی ،به¬صورت برگشت¬ناپذیر می¬شود یافته های عینی فراوانی وجود دارد که نشان می دهد عوامل روانشناختی از جمله استرس و اضطراب
با آمادگی ابتال به آسم تداخل نموده و باعث تشدید فرایند بیماری آسم می شود در طول زمان استرس ،به انرژی بیشتری برای فکر کردن و حل
مشکالت زندگی روزانه نیاز می¬باشد و این تحلیل انرژی کیفیت زندگی را پایین آورده و باعث تنش و نگرانی می شود و از آنجا که درمان¬های
روانشناختی احساس بهتری برای افراد دارای استرس ایجاد می کند لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی درمان گروهی مدیریت
استرس بر سالمت روان (افسردگی ،اضطراب و کنش اجتماعی) بیماران زن مبتال به آسم انجام شد.
مواد و روش ها  :این پژوهش یک مطالعه ی نیمه تجربی با طرح پیش¬آزمون و پس¬آزمون با گروه کنترل بود جامعه آماری شامل کلیه¬ی
زنان مبتال به آسم بودند که در مراکز بهداشت پرونده داشتند .تعداد  38بیمار زن متاهل با بهره¬گیری از روش نمونه گیری معطوف به هدف
پژوهش انتخاب شدند و سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (19نفر) و کنترل (19نفر) قرار گرفتند .گروه آزمایش  8جلسه هفتگی
مداخله¬ی مدیریت استرس دریافت کردند و گروه گواه اموزشی دریافت نکردند .ابزار مورد استفاده پرسشنامه سالمت  28سوالی ( )GHQبود.
تحلیل داده¬ها با استفاده از نرم¬افزار  spssنسخه ی  21و با استفاده از روش¬های آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس صورت گرفت.
یافته ها  :یافته ها نشان داد که میانگین نمره کل سالمت روان و خرده مقیاسهای افسردگی و اضطراب در گروه آزمایش در مرحلهی پسآزمون
به طور معناداری نسبت به گروه کنترل کاهش یافت(نمره کمتر سالمت عمومی بیشتر) ) =p-value 0/0001>0/05( .و نمره خرده مقیاس
کنش اجتماعی در در گروه آزمایش در مرحله ی پس آزمون کاهش یافت ولی این کاهش معنادار نبود.
نتیجهگیری :مداخله مدیریت استرس باعث ارتقاء سالمت روان به ویژه اضطراب و افسردگی شد .با تأکید بر این نکته که عوامل روانشناختی و
هیجانی از جمله اضطراب و استرس به عنوان عوامل محرک بیماری آسم در نظر گرفته می شوند از درمانهای روانشناختی و توانبخشی روانی
می توان برای مدیریت نشانه ها و عالئم این بیماری استفاده کرد .بنابراین پیشنهاد می شود این برنامه ها در دستورکار مراقبتهای بیماری های
مزمن و سطح سوم پیشگیری در مراکز بهداشتی قرار گیرد.

واژگان کلیدی :مدیریت استرس ،سالمت روان ،بیماری آسم

ایمیل ارائه دهندهrkhosrorad@yahoo.com :
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پوستر
اختالل صدا و عالئم ناراحتی دستگاه صوتی در بیماران مبتال به COVID-19
آتنا بافطرت* 1
 -1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
مقدمه و هدف :اختالالت صدا میتواند عضوی ،عملکردی و عصبی باشد؛ اختالالت عملکردی صدا زمانی رخ میدهند که کیفیت صدا
در غیاب عوامل آناتومیک و عصبی دچار مشکل شود و یکی از دالیل اختالالت عملکردی صدا عفونتهای ویروسی حاد تنفسی است.
کروناویروس برای اولینبار در ووهان شیوع پیدا کرد و در سراسر جهان گسترش یافت .دیسفونی و دیگر مشکالت حنجره از تظاهرات
بالینی اپیدمی کووید 19به علت بیماری تنفسی است .هدف از این مطالعه بررسی کیفیت صدا و عملکرد آوایی حنجره در بیماران مبتال
به کویید 19-است که می¬تواند کمک بسزایی در آگاهی درمانگران و پیشبرد هرچه بهتر برنامه درمانیشان کند.
مواد و روش ها  :در پایگاههای اطالعاتی  ubmedPو  Google scholarجستجو انجام شد و در این فرآیند نهایتا  4مقاله که تاثیرات
بیماری کویید 19بر اختالالت صدا و مجرایصوتی را مورد بررسی قرارداده بودند وارد مطالعه شدند.
یافته ها  :مقاالت برگزیده برای این مطالعه به نتایج زیر دست یافتند :اختالل صدا در %81بیماران مبتال به  COVID-19مشاهده شد.
 %92از بیماران که دچار نارسایی صدا شده بودند ،طی دو ماه عملکرد آوایی را کامال و  %8از بیماران بهطور-ناقص بهبود دادند .بیماران
در تمام موارد  GRBASنسبت به افراد سالم نمرات باالتری داشتند و این تفاوتها از نظر آماری معنیدار بود .بیشترین و کمترین اندازه
اثر در فراوانی عالئم ناراحتی مجرای صوتی بهترتیب مربوطبه خشکی و خارش بود .تفاوتهای قابل توجهی در مقادیر ،HNR ،CPP
 ،F0SD ،H1H2جیتر ،شیمر و MPTبین بیماران و افراد سالم مشاهده شد .شکایات رایج حنجره پس از لوله¬گذاری برای COVID-
 ،19مشکالت تنفسی ،صدایضعیف ،خستگی صوتی ،مشکالت در هماهنگی تنفسی -آوایی و تغییر کیفیت صدا بود؛ سایر عالئم مرتبط
گزارششده عبارتند از :تحریکپذیری حنجره ،سرفه مداوم ،احساس چسبیدن چیزی در گلو و تنفس پر سروصدا؛ این عالئم بهعنوان
نشانگرهایی برای عوامل خطر احتمالی راه هوایی شناسایی شدند.
نتیجهگیری :بیماران  COVID-19نسبت به افراد سالم دارای انحراف بیشتری در کیفیت صدا هستند .ناراحتی خفیف دستگاهصوتی
در این بیماران شایع است و نسبت به افراد سالم ناراحتیهای جسمی مکرر و شدیدتری را در دستگاهصوتی دارند .تغییر در پارامترهای
صوتی صدا ناشی از جریان ناکافی هوا و افزایش تناوب ،بینظمی ،اغتشاش سیگنال و سطح نویز است که از پیامدهای ریوی و حنجره
است.

واژگان کلیدی :اختالل صدا ،ناراحتی دستگاه صوتی ،کویید  ،19صدا
ایمیل ارائه دهندهS.bafetrat.slp@gmail.com :
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پوستر
اثربخشی توانبخشی از راه دور بر ناتوانی ناشی از سکته مغزی در همهگیری کووید19-
فاطمه حسینی* 1
 -1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران.
مقدمه و هدف :عارضۀ سکتۀ مغزی سومین عامل مرگ و میر و یکی از دالیل ناتوانی طوالنیمدت در جهان است .این بیماران به دلیل آسیب
سیستمهای حسی ،حرکتی ،ادراکی ،بینایی و شناختی نیازمند خدمات جامع توانبخشی جهت افزایش استقالل در عملکرد روزمرهشان هستند.
در همهگیری کووید  19و اعمال محدودیتهای فیزیکی ،اهمیت توانبخشی از راه دور که شامل استفاده از فناوریهای ارتباطی ،ویدئو کنفرانس
و اینترنت است ،برجستهتر شد .باتوجه به دوران پندمی کووید  19و از سرگیری مجدد درمان توانبخشی از راه دور ،این مطالعه به بررسی
اثربخشی آن بر افراد مبتال به سکتۀ مغزی در همهگیری کووید  19میپردازد.
مواد و روش ها  :این بررسی با جستوجو در پایگاههای پاب مد ،ساینس دایرکت و گوگل اسکالر با کلید واژههای سکتۀ مغزی ،توانبخشی از
راه دور ،توانبخشی در منزل و کووید  19از سال  2018تا  2022انجام شد.
یافته ها  :مطالعات بسیاری به اثربخشی توانبخشی از راه دور پرداختند .در مطالعات مختلف مداخالت توانبخشی از راه دور با استفاده از ویدیو
کنفرانس ،بازیهای رایانهای ،اپلیکیشنهای هوشمند ،واقعیت مجازی ،بیوفیدبک ،و ابزارهای رباتیک ارائه شد .در چهار پژوهش ،افزایش عملکرد
در مقیاس فوگل مایر؛ دو پژوهش افزایش عملکرد در مقیاس عملکرد حرکتی ولف؛ و دو پژوهش دیگر بهبود در مقیاس تأثیر استروک را نشان
دادهاند .همچنین دو پژوهش بهبود در کیفیت زندگی سکتۀ مغزی ؛ دو پژوهش دیگر بهبود تعادل در مقیاس تعادلی برگ و دو پژوهش دیگر
ارتقای مهارتهای حرکتی در مراحل برانستروم را ثبت نمودهاند .همچنین بهبودی در مقیاس بارتل ،مهارتهای شناختی مونترال نیز گزارش
شد.
نتیجهگیری :توانبخشی از راه دور در صورت متناسبسازی با شرایط بیمار میتواند به اندازة توانبخشیهای حضوری در کاهش محدودیتهای
عملکردی ناشی از سکتۀ مغزی تاْثیرگذار باشد و کیفیت زندگی و ناتوانیهای حرکتی را بهبود ببخشد .این روش با کمک فناوریهای مختلف
در افزایش دسترسی و رفع محدودیتهای جغرافیایی طی بحران کووید  19کاربردی است و احتماالً کاهش هزینههای درمان را در پی خواهد
داشت.

واژگان کلیدی :سکته مغزی ،توانبخشی از راه دور ،توانبخشی در منزل ،کووید 19
ایمیل ارائه دهندهhosseini.fatemeh79@gmail.com :
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پوستر
بررسی فضای واکه ای و همبستگی برخی شاخص های آکوستیکی با وضوح گفتار در کودکان
فارسی زبان مبتال به دیزآرتری ناشی از فلج مغزی اسپاستیک
خانم رضوانه ناهیدی ، 1مریم مخلصین* 2
 -1کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی سمنان،سمنان،ایران
 -2مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضالنی،دانشگاه علوم پزشکی سمنان،سمنان،ایران
مقدمه و هدف :یکی از ویژگیهای اصلی و مشخصه دیزآرتری (گفتار فلجی) ،تولید غیردقیق همخوانها و واکهها است که عامل اصلی
وضوح پایین گفتار است .از آنجا که تعداد واکهها ،ویژگیهای تولیدی و آکوستیکی آنها در زبانهای مختلف متفاوت است و تا آنجا که
میدانیم در زبان فارسی در این کودکان مطالعه ای انجام نشده است ،لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی و مقایسه فرمنت واکهها و فضای
واکهای در کودکان فلج مغزی اسپاستیک و تعیین رابطه وضوح گفتار آنها با شاخصهای آکوستیکی فضای واکهای ،نسبت مرکزیشدن
فرمنتها و شاخص تولید واکه انجام شد.
مواد و روش ها  :در این مطالعه مقطعی 11 ،کودک دارای دیزآرتری  3-9ساله از کلینیکهای توانبخشی و  11کودک سالم همتا به
لحاظ سنی و جنسیتی به روش در دسترس انتخاب شدند .برای هر یک از  6واکه زبان فارسی  2کلمه تکهجایی با ساختار  CVCبرای
تحلیل انتخاب شد و توسط کودک بیان شد .صدای کودکان توسط دستگاه ضبط صدا مدل  Sony ICD-PX440ذخیره و از طریق
نرم افزار  PRAATمورد تحلیل آکوستیکی قرار گرفت .برای محاسبه وضوح کلمه و واکه نیز از میانگین درصد موارد صحیح تشخیص
داده شده توسط  2فرد ناآشنا با گفتار کودک استفاده شد.
یافته ها  :تفاوت معنادار بین دو گروه تنها در فرمنت سوم واکههای  /a/و  /u/و فرمنت دوم واکه  /o/مشاهده شد اما در سایر فرمنتها
تفاوتی وجود نداشت .فضای واکهای در کودکان دارای دیزآرتری بطور معناداری کوچکتر و وضوح کلمات و واکههایشان کمتر از کودکان
طبیعی بود .هر سه شاخص آکوستیکی مورد بررسی  VAI ،VASو  FCRرابطه معنادار متوسطی با وضوح واکه و کلمه داشت.
نتیجهگیری :وضوح و فضای واکهای در کودکان دارای دیزآرتری ناشی از فلج مغزی اسپاستیک بطور معناداری نسبت به همتایان سنی
کاهش یافته و وضوح واکهها و کلمات همبستگی معنادار متوسطی با شاخصهای آکوستیکی فضای واکهای ،شاخص صحت واکه و نسبت
مرکزی شدگی فرمنتها دارد و به نظر میرسد از هر سه شاخص میتوان برای بررسی تغییرات وضوح گفتار در کودکان استفاده
کرد .واژگان کلیدی :فضای واکه ای ،وضوح ،دیزآرتری ،فلج مغزی

واژگان کلیدی :فضای واکه ای ،وضوح ،دیزآرتری ،فلج مغزی
ایمیل ارائه دهندهm_mokhlessin@yahoo.com :
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پوستر
اهداف توانبخشی حرکتی در افراد مبتال به کووید 19-در دوران قرنطینه خانگی
مینا سادات میرشجاع ، * 1سمیرا شیخ2
 -1مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضالنی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
-2کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
مقدمه و هدف :این روزها کروناویروس با نرخ مرگ و میر  %1-%2/5و  %98ابتال ،به یک مشکل جهانی تبدیل شده است .تب (،)٪85.6
سرفه ( )٪68.7و خستگی یا تنگی نفس ( )٪39.4از رایج ترین عالئم بالینی آن است ٪81 .مبتالیان عالئم خفیف ٪14 ،آن ها عالئم
متوسط ،و  ٪5آنها عالئم شدید دارند که نیازمند بستری شدن در  ICUاند .هدف از توانبخشی در این بیماران بهبود تنگی نفس ،حفظ
عملکردهای قبلی ،و بهبود کیفیت زندگی آنها تا حد ممکن است.
مواد و روش ها  :این مطالعه با جست و جو در سایت های پابمد ،ساینس دایرکت ،گوگل اسکوالر با کلید واژه های توانبخشی حرکتی،
کووید ،19-قرنطینه خانگی در محدوده زمانی  2020الی  2022انجام شد.
یافته ها  :مطالعات نشان می دهد قرنطینه ی خانگی و رعایت فاصله ی اجتماعی یکی از مؤثرترین راه های کنترل بیماری است .از این
رو می توان با قرنطینه کردن این افراد در یکی از اتاق های منزل و از طریق پلتفرم های مجازی به آموزش و حفظ عملکرد بدنی و جلب
حمایت خانوادگی آنها پرداخت * .تمرینات حس عمقی و تعادلی با هدف بهبود پوسچرال و وضعیت آرتروکینتیک ،تنظیم الگوی تنفسی؛
ابتدا با یک پا و یک صندلی ،سپس ورزش روی دو پا به سمت تمرینات راه رفتن پیشرونده ،راه رفتن پشت سر هم ،نوک پا ،و پاشنه پا
در امتداد یک خط خیالی ،دو مرتبه در روز * .تمرینات هوازی از شدت خفیف تا متوسط و افزایش تدریجی آن 30-20 ،دقیقه5-3 ،
جلسه در هفته * .تمرینات قدرتی با درگیری  3-1گروه عضالنی و انجام  12-8تکرار در  2دقیقه 3-2 ،جلسه در هفته و به مدت حداقل
 6هفته با افزایش  %10-5بار یا مقاومت هر  3هفته یک بار ( برای این آموزش می توان از تراباندهای یا باندهای کشی هم استفاده کرد).
* تمرینات تنفسی با هدف بهبود کنترل ترشحات ،به کارگیری عضالت تنفسی دو تا سه بار در روز.
نتیجهگیری :توانبخشی می تواند از بروز عوارض مرتبط با کووید 19 -و آسیب های نوروپاتی ،میوپاتی ،اختالل عملکرد مفاصل ،زخم
های فشاری ،فیبروز ریوی باقیمانده ،اختالالت تعادلی جلوگیری مؤثر باشد .در صورت بروز یکی از پارامترها مانند افزایش دمای بیش از
37/2درجه سانتی گراد ،تنگی نفس شدید ،درد یا گرفتگی قفسه سینه ،سرگیجه ،سردرد ،تاری دید ،تپش قلب تمرینات متوقف شوند.
در صورت بروز اختالالت ارتباطی ،صدا ،یا بلع شود ،فرد باید به واحد گفتار درمانی ،و در صورت بروز مشکالت عملکردی و روانی به واحد
کاردرمانی ارجاع داده شود.

واژگان کلیدی :توانبخشی حرکتی ،کووید ،19-قرنطینه خانگی
ایمیل ارائه دهندهmsj5831@yahoo.com :

272

A-10-653-4

پوستر
اثربخشی استفاده از تکنولوژی های پیشرفته ی توانبخشی بر تعال و شناخت افراد مبتال به
مالتیپل اسکلروزیس در دوران همه گیری کووید19 -
مینا سادات میرشجاع ، * 1سمیرا شیخ2
 -1مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضالنی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
-2کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران

مقدمه و هدف :با اجباری شدن فاصله گذاری اجتماعی و تعطیلی مراکز درمانی در دوران همه گیری کووید 19-ارائه ی خدمات
توانبخشی با استفاده از تکنولوژی های جدید با سرعت چشمگیری افزایش پیدا کرد .هدف از مطالعه اثربخشی استفاده از تکنولوژی
های پیشرفته ی توانبخشی در بیماران مبتال به مالتیپل اسکلروزیس در دوران همه گیری کووید 19 -بود.
مواد و روش ها  :این مطالعه با جست و جو در پایگاه های پابمد ،وب آف ساینس ،گوگل اسکوالر با کلید واژه های تکنولوژی
های پیشرفته ،تکنولوژی های توانبخشی ،تعادل ،شناخت ،مالتیپل اسکلروزیس ،کووید 19-در محدوده زمانی  2019الی 2022
انجام شد.
یافته ها  :مجموعاً  7مطالعه با تعداد  358شرکت کننده در این مطالعه وارد شدند .برخی از تکنولوژی های پیشرفته دستگاه
ایکس باکس و واقعیت مجازی بود .ماگیو و همکارانش در مطالعه ای با استفاده از واقعیت مجازی دریافتند عملکرد شناختی و
تعادلی گروه مداخله افزایش یافته است و واقعیت مجازی می تواند ابزار مؤثری برای بهبود عملکرد در بیماران ام اس باشد .ملحمی
و همکارانش نیز در تأیید اثربخشی واقعیت مجازی بر این افراد ،بهبود تعادل و کاهش خطر سقوط را گزارش کردند .از بین مطالعات
وارد ش ده سه مورد با استفاده از ایکس باکس در منزل نشان دادند که بهبودی در عملکرد شناختی مانند مطالعه ی نووتنا و
همکارانش ،بهبودی در دامنه حرکتی و قدرت دیده شده است و دو مطالعه ی دیگر هیچ پیامد مطلوبی را گزارش نکردند.
نتیجهگیری :توانبخشی از راه دور یکی از ابزارهای انگیزشی مؤثر در بازیابی و حفظ عملکرد فیزیکی و شناختی در بیماران مبتال
به ام اس است .به نظر می رسد فناوری های ارتباطی از راه دور معیارهای مؤثری در توانبخشی و حمایت از بیماران ام اس به ویژه
در دوران همه گیری کووید 19-فراهم می کند ،زیرا توانبخشی معمول برای این بیماران کمتر در دسترس یا در برخی موارد
غیرقابل دسترس است.

واژگان کلیدی :تکنولوژی های پیشرفته ،تکنولوژی های توانبخشی ،تعادل ،شناخت ،مالتیپل اسکلروزیس ،کووید19-
ایمیل ارائه دهندهmsj5831@yahoo.com :
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Poster
Trauma during COVID-19 pandemic: a systematic review
Niayesh Tahmasebi nezhad1 *, Negin Moazed1, Atiye Dadanjani1, Reza Khedri1, Ali
Delirrooyfard2, Hamid Yazdani nejad1
1- Student Research Committee, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
2- Emergency Medicine Specialist, Emergency Department, Medical School, Imam Khomeini Research
Development Unit, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences

Background and aim: Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is an evolving infectious disease that
dramatically spread all over the world in the early part of 2020. During this pandemic, the urgent trauma
requirements will not stop. we did this study to review about Trauma during COVID-19 pandemic.
Materials and method: This research is a systematic review study done in 2022.The keywords COVID19, Trauma, Injury searched on Pubmed, Scopus, Embase, Medline, Web of Science without time
limitation. Also, the sources of articles were examined to ensure the completion of search results.
Results: After search and analysis, finally 11 full text articles selected. As the COVID-19 outbreak
continues, there have been anecdotal and epidemiological evidence of patients avoiding hospitals and
clinics despite requiring medical care, with significant decreases in hospital admissions for non-COVID19 diagnoses. In the setting of severe blunt trauma, damaged tissues induce a local and systemic
inflammatory response through similar pathways to COVID-19. Emerging evidence in the medical
literature suggests that a cytokine storm, also known as CRS, plays an integral role in severe COVID-19.
level of cytokine response, hypercoagulability, and pulmonary dysfunction associated with the COVID-19
virus may predispose to a catastrophic “second hit” after even low-energy trauma. For example in patients
who proceed to hip fracture surgery, pulmonary complications are known to be a significant contributor to
postoperative morbidity, with the incidence of these complications estimated to be approximately 4%–
9%.In COVID+ patients presenting with orthopaedic trauma, the hyperinflammatory and hypercoagulable
state caused by the virus may also have significant implications on blunt injury pathophysiology but some
study findings suggest that hip fracture patients who present with asymptomatic or mild COVID-19
infection may have temporarily increased oxygen demands postoperatively, but they can safely undergo
early surgical intervention after appropriate medical optimization.
Conclusion: It is necessary for the injuries requires community to be prepared for this global pandemic
emergency. Proper diagnosis of COVID-19 is the keystone to protect both patients and health care
providers. During the pandemic all admitted patients should be screened for COVID-19 infection.
Key words: COVID-19, Trauma, Injury
Presenter author email: nsh.tahmasebi@gmail.com
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پوستر
بررسی مشکالت مادران دارای فرزند ناتوان ذهنی و جسمی در محرومیت از دریافت خدمات
توانبخشی در دوران همه گیری کووید19-
مینا سادات میرشجاع ، * 1سمیرا شیخ2
 -1مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضالنی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
-2کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
مقدمه و هدف :به تعلیق درآمدن اجتماعات عمومی ،تعطیلی مدارس و مراکز درمانی ،فاصله گذاری اجتماعی باعث اضطراب زیادی در
مادران دارای فرزند ناتوان در دوران همه گیری کووید 19-شده است .از این رو این مطالعه به بررسی مشکالت این مادران در دریافت
خدمات توانبخشی در این دوران پرداخته است.
مواد و روش ها  :این مطالعه با جست و جو در پایگاه های پابمد ،وب آف ساینس ،گوگل اسکوالر با کلید واژه های مادران ،کودک
مبتال به ناتوانی ذهنی ،کودک مبتال به ناتوانی جسمی ،محرومیت درمانی ،توانبخشی ،کووید 19-در محدوده زمانی  2019الی 2022
انجام شد.
یافته ها  :مجموعاً  6مطالعه با تعداد  93شرکت کننده در این مطالعه وارد شدند .نتایج نشان می دهد یکی از چالش های مادران تمرین
نکردن و پسرفت برخی فرزندان به مهارت های حرکتی و ذهنی پایین تر در دوران همه گیری و عدم مراجعه به مراکز توانبخشی بود.
همچنین برخی کودکان زمان بیشتری در شبکه های اجتماعی می گذراندند که سبب نقایص بینایی و حرکتی به دلیل بی تحرکی آن ها
شده بود .کاهش مهارت های ارتباطی به دلیل تعطیلیمدارس و مجامع عمومی ،اوقات فراغت در سطح جامعه سبب افزایش وزن برخی از
این کودکان به دلیل کم تحرکی شده است که مادران را در جابه جا کردن فرزندانشان دچار مشکل کرده بود تشدید مشکالت خواب و
پرخاشگری برخی از کودکان نیز از مسائلی است که در این دوران گزارش شده است .یکی دیگر از مشکالت در این دوران مدیریت رفتار
کودک ،و انجام رفتارهای بهداشتی حفاظتی (مانند ،شستن دست و فاصله اجتماعی) بود.
نتیجهگیری :آگاهی از نیاز مراقبین این کودکان بسیار مهم و ضروری است قرنطینه باعث کاهش دسترسی به خدمات درمانی برای
مراجعین مربوطه شد .و این امر مشکالت زیادی را برای مراقبین این کودکان ایجاد کرد( .)5برخی خانواده ها بیان کردند در این شرایط
بیش از گذشته طرد و به حاشیه رانده شده اند ،برخی دیگر اعالم کردند از سیستم های حمایتی تخصصی برخوردار بودند اما تأمین
نیازهایشان به اندازه کافی و به موقع نبوده است .بنابراین برنامه ریزی منظم توانبخشی و اگاهی متخصصین برای ارائه هرچه بهتر خدمات
به طور روزانه به حل این مسئله کمک می کند.

واژگان کلیدی :مادران ،کودک مبتال به ناتوانی ذهنی ،کودک مبتال به ناتوانی جسمی ،محرومیت درمانی ،توانبخشی ،کووید19-
ایمیل ارائه دهندهmsj5831@yahoo.com :
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پوستر
بررسی اختالالت صدا در بیماران مبتال به ویروس کرونا
مرتضی سلیمان دهکردی ، *1سارا عابدینی1
-1گروه گفتاردرمانی،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،اصفهان،ایران
مقدمه و هدف :اختالل صدا با تولید غیرطبیعی و یا بیکیفیت صدا ،زیر و بمی یا بلندی نامناسب نسبت به سن وجنس فرد تعریف می
شود .علت اصلی اختالل صدا می تواند ارگانیک یا عملکردی باشد .اختالالت صدای ارگانیک ناشی از تغییرات مورفولوژیکی اکتسابی
تارهای صوتی (مانند کیست ،ندول و )...حنجره است .با این حال ،یک اختالل عملکردی صدا زمانی رخ می دهد که کیفیت صدا در غیاب
عوامل آناتومیک بدتر می شود .دیسفونی عملکردی یک بیماری چند عاملی است .یکی از دالیل آن می تواند عفونت های ویروسی حاد
تنفسی باشد .ویروس کرونا برای اولین بار در چین شیوع پیدا کرد و در سراسر جهان گسترش یافت .این بیماری تاثیرات متنوعی بر
قسمت های مختلف بدن دارد که یکی از تاثیرات آن بر حنجره و به دنبال آن تغییر در ویژگی های صوتی افراد است .هدف از این مطالعه
بررسی مشکالت صوتی در بیماران مبتال به ویروس کرونا می باشد.
مواد و روش ها  :این مطالعه به صورت مروری و در نتیجه جستجو در پایگاه اطالعاتی داده Google scholar, Scopus,
 PubMed, and Web of Scienceانجام شد.
یافته ها  :مطالعات نشان میدهند که بیماران از سوزش،خشکی،گرفتگی،دردو خارش مجرای صوتی و خستگی صوتی پس از مدت
کوتاهی صحبت کردن شکایت دارند و نسبت به افراد سالم مشکالت صوتی بیشتری را تجربه میکنند.در ارزیابیهای ادراکی صدا تفاوت
معناداری در خشونت صدا،نفسآلودگی وضعف نسبت به افراد سالم را نشان دادند.تحقیقات نشان میدهند که مشکالت صوتی تنها مربوط
به دوران ابتال به بیماری نمیباشد و میتواندپس از بهبودی بیمار نیز ادامه داشته باشند.از طرفی برخی عوامل مانند اکسیژن درمانی حین
بیماری ریسک باقی ماندن اختالالت صوتی را افزایش میدهند.
نتیجهگیری :به صورت کلی ابتال به بیماری کووید باعث افزایش قابل توجه اختالالت صدا در افراد مبتال شده است که در برخی افراد
این مشکالت پس از بیماری بهبودی یافته و در برخی دیگر ریسک باقی ماندن این اختالالت وجود دارد در این میان اهمیت نقش آسیب
شناس گفتار و زبان را در کنار سایر درمانهای پزشکی جهت پیگیری و کمک به درمان این اختالالت نشان میدهد.

واژگان کلیدی :کووید،19-اختالالت صوتی،آسیب شناس گفتار و زبان
ایمیل ارائه دهندهmorteza.wordpress@gmail.com :
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پوستر
واقعیت مجازی در دنیای توانبخشی
مینا سادات میرشجاع ، * 1سمیرا شیخ2
 -1مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضالنی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
-2کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
مقدمه و هدف :واقعیت مجازی با تکیه بر دنیای گرافیکی عصر جدیدی در توانبخشی بیماران جسمی و ذهنی ایجاد کرده است .محیط
حمایت شده واقعیت مجازی بیماران را قادر می سازد تا فعاالنه به صورت ارادی موقعیت و شرایط تداعی شده در فضای سه بعدی رایانه
را تجربه و آن را به دنیای واقعی خود تعمیم دهند .آزمون و خطا و دستکاری شرایط در فعالیت های شبیه سازی شده رایانه به فرد
اطمینان خاطر می دهد تا نتایج عملکرد خود را بدون ترس از عواقب جدی آن مشاهده و اصالح کند .این مطالعه به بررسی اثربخشی
واقعیت مجازی در دنیای توانبخشی می پردازد.
مواد و روش ها  :این مطالعه با جست و جو در سایت های Google Scholar, Pub Med, Science Directو منابع کتابخانه
ای با کلید واژه های واقعیت مجازی ،توانبخشی انجام شد.
یافته ها  :نتایج این مطالعه نشان داد واقعیت مجازی در بهبود عملکرد اندام فوقانی کودکان مبتال به فلج مغزی تاثیر مثبت دارد .بهبود
مهارت های حرکتی ظریف و درشت اندام فوقانی سبب بهبود مهارت دستکاری اشیا ،قدرت گرفتن و هماهنگی انگشتان می شود .هم
چنین این روش سبب بهبود عملکرد تعادلی در سالمندان با مشکالت تعادلی و ارتوپدی ،افراد مبتال به سکته مغزی مزمن ،پارکینسون و
مالتیپل اسکلروزیس و  ...می شود .افزایش طول گام ،سرعت راه رفتن و انجام فعالیت های دوگانه ی حرکتی و شناختی ضمن بازی های
رایانه ای تسلط افراد را در انجام ارادی و خود به خودی حرکات افزایش می دهد .شروع جذابانه ی درمان انگیزه ی افراد را برای دریافت
درمان های توانبخشی ،توانایی تعمیم آن ها به فعالیت های روزمره موجب انجام خودانگیز فعالیت های معمول روزمره این افراد می شود.
نتیجهگیری :تشابه فعالیت ها و توانایی انتقال آن ها از واقعیت مجازی به دنیای واقعی سبب بهبود عملکرد زندگی روزمره می شود.
محیط امن فضای مجازی ترس از شکست فرد را کاهش می دهد و به او فرصت می دهد تا مهارت های آموخته شده را به شرایط واقعی
مختلف در زندگی تعمیم دهد .از این رو استفاده از واقعیت مجازی تاثیر مثبتی در مداخالت توانبخشی بیماران مختلف دارد.

واژگان کلیدی :واقعیت مجازی ،توانبخشی
ایمیل ارائه دهندهmsj5831@yahoo.com :
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Poster
Voice Quality and Vocal Tract Discomfort Symptoms in Patients with
COVID-19
Banafshe Mansuri1 * , Seyed Abolfazl Tohidast1
1- Neuromuscular Rehabilitation Research Center, Semnan University of Medical Sciences,
Semnan, Iran
Background and aim: Dysphonia and laryngeal problems are some of the manifestations of the
COVID-19 pandemic due to respiratory disease as a primary effect of COVID-19. The aim of the
present study was to investigate voice quality and vocal tract discomfort symptoms in patients with
COVID-19.
Materials and method: Forty-four COVID-19 patients with a mean age of 49.61±16.48 years and
44 healthy subjects with a mean age of 48.52 ± 13.8 years participated in the study. The voice quality
of the participants was evaluated using GRBAS scale. The vocal tract discomfort symptoms of the
participants were assessed using the Persian version of the VTD scale.
Results: COVID-19 patients had higher scores in all GRBAS’s items than healthy subjects (p < 0.05).
Among the GRBAS parameters, grade had the highest effect size and asthenia had the lowest effect
size in both speech tasks. The COVID-19 patients had greater frequency of vocal tract discomfort
symptoms than healthy subjects in all items of the VTDp scale (p < 0.05) in the following items:
burning, tight, dry, pain, sore, irritable, and lump in the throat. The most and the least effect size in
frequency of the vocal tract discomfort symptoms were related to dry (d = 1.502) and tickling (d =
0.157), respectively. Also, COVID-19 patients had more significant severity in all items of the VTDp
scale except tight and tickling. The most and the least effect size in severity of the vocal tract
discomfort symptoms was related to dry (d = 1.416) and tickling (d = 0.152), respectively.
Conclusion: The present study suggests that COVID-19 patients have more deviations in voice
quality than healthy subjects. Moreover, mild vocal tract discomfort is prevalent in patients with
COVID-19, and patients have more frequent and severe physical discomforts of the vocal tract than
healthy subjects.
Key words: Voice, COVID-19, Vocal Tract Discomfort, Voice Disorders.
Presenter author email: slp.banafshe@gmail.com
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Poster
Rapid Sequence Intubation(RSI) for Traumatic patients: a systematic review
Niayesh Tahmasebi nezhad1 * ,Negin Moazed1 ,Hamid Yazdani nejad1 ,Reza
Khedri1 , Ali Delirrooyfard 2
1- Student Research Committee, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
2- Emergency Medicine Specialist, Emergency Department, Medical School, Imam Khomeini
Research Development Unit, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences

Background and aim: Airway management in the trauma patient presents numerous unique
challenges beyond placement of an endotracheal tube (ETT), with outcomes dependent on the
provider’s ability to predict and anticipate difficulty and have a safe and executable plan. rapid
sequence intubation (RSI) is the method of choice in emergency airway management. In this
study we had a review on Rapid Sequence Intubation for Traumatic patients.
Materials and method: This research is a systematic review study done in 2022.The keywords
Airway management, Trauma, Rapid-sequence induction searched on Pubmed, Scopus,
Embase, Medline, Web of Science without time limitation. Also, the sources of articles were
examined to ensure the completion of search results.
Results: After search and analysis, finally 9 full text articles selected Many have argued that
prehospital RSI may complicate matters further by paralyzing patients who may have had
previously spontaneous airways in the field, as well as delaying hospital transport of critically
ill patients Others have argued that any delay in RSI and intubation in patients who require
aggressive airway management in the field (such as those with severe head injuries) places
individuals at greater risk. some studies found that RSI has higher success rates and lower
complications than other techniques of prehospital airway management and intubation and
found no greater short-term risk for field RSI when compared to those who intubate in hospital.
Conclusion: Although RSI use in the prehospital arena has also increased, RSI intubation
remains controversial in this setting. Further research and randomized control trials are needed
to make formal recommendations.
Key words: Airway management, Trauma, Rapid-sequence induction
Presenter author email: nsh.tahmasebi@gmail.com
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پوستر
اثرات منفی اضطراب و ترس از درد بدنبال دردهای مزمن بر عملکرد و ساختار مغز
فاطمه احسانی*
دکتری فیزیوتراپی ،دانشیار ،مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضالنی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران

ماهیت درد بر اساس زمان شروع آن می تواند بشکل حاد یا مزمن باشد .علی رغم این مسئله که درد بشکل ذاتی یک مکانیسم
دفاعی برای بدن در برابر آسیب ها و خطرات محیطی بدن محسوب میشود ،در صورت طوالنی گردیدن عوامل ایجاد کننده
درد می تواند منجر به بروز تغییرات عملکردی و ساختاری در سطوح مختلف مغز گردد .بروز مکانیسم حساسیت پذیری بیش
از حد مرکزی رسپتورهای درد در ساختار مرکزی عصبی از اثرات منفی دردهای مزمن می باشند .مطالعات مختلف نشان
داده اند که بدنبال مزمن شدن فرایند درد ،تغییرات عملکردی در مناطق مختلف مغزی مشاهده می گردد .بطوریکه سطح
فعالیت نواحی داخلی پره فرونتال ،آمیگدال ،سینگولیت و اینسوالر افزایش یافته و در مقابل سطح فعالیت مناطق مرتیط با
کاهش درد و مناطق ارتباطی درد کاهش می یابد .از طرفی این تغییرات مغزی فقط در حد تغییرات عملکردی نبوده و در
طوالنی مدت می تواند تغییرات ساختار مغز را نیز بدنبال داشته باشد .بطوریکه مطالعات  FMRIنشان داده اند که حجم
ماده خاکستری مغز بدنبال دردهای مزمن کاهش می یابد .ماده خاکستری مغز ارتباط مستقیم با سطح ارتباطات نورونی
عملکرد کلی مغز در جنبه های مختلف کنترل حرکت ،یادگیری ،شناخت و  ...دارد و تغییر در حجم مغز می تواند درک از
درد واقعی را تغییر داده و منجر به بروز تغییرات احساسی از جمله ترس از درد ،نگرانی و اضطراب ناشی از درد و بروز
رفتارهای اجتنابی نسبت به درد گردد که نهایتا بشدت بر کیفیت زندگی افراد اثر منفی خواهد گذاشت .بنابراین نگاه ویژه به
درمان دردهای مزمن از اهمیت بسیار باالیی برخوردار خواهد بود .بر اساس آنچه که در سطوح مختلف مغزی اتفاق می افتد
مسلما در مواجهه با دردهای مزمن صرفا مدخاالت محیطی روتین از جمله دارودرمانی و یا توانبخشی کافی نبوده و نگاه ویژه
درمانی مرکزی جهت تعدیل عملکرد و ساختار مغز ضروری می باشد .در سالهای اخیر مطالعات بسیاری نشان داده اند که
تکنیک های تحریکات مغناطیسی مغز  rTMSو همچنین تحریکات مستقیم الکتریکی مغز  ،tDCSتکنیک های اثرگذاری
بر بهبود عملکرد مغز و اصالحات ساختاری مغز دارند ،بطوریکه مشاهده گردیده است که این تکنیک ها با تعدیل سطح
فعالیت برخی از مناطق مغزی که بدنبال دردهای مزمن درگیر شده بودند و همچنین اصالحات ساختاری این مناطق از مغز
توانسته اند تغییراتی که در سطح درک از درد که در ابعاد شناختی و احساسی شکل گرفته اند را اصالح نمایند .بنابراین در
دیدگاه جدید درمانی انجام صرفا مداخالت محیطی در برطرف نمودن عامل دردهای مزمن کافی نبوده و جهت اصالح تغییرات
عملکردی و ساختاری مغز بدنبال دردهای مزمن می بایست مداخالت مرکزی و سنترال نیز مدنظر پزشکان و درمانگران قرار
گیرد.
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پوستر
شناسایی و اعتبار سنجی الزامات سامانه ثبت اختالالت حرکتی تکاملی کودکان
دکتر الهه گوزلی ،1دکتر رضا صفدری ،2دکتر بهلول رحیمی ،3دکتر ملیحه صادقی*4
 -1معاونت آموزشی دانشگاه ،دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ،ارومیه ،ایران
 -2گروه فن آوری اطالعات سالمت ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 -3گروه فن آوری اطالعات سالمت ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ،ارومیه ،ایران
 -4گروه فن آوری اطالعات سالمت ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
مقدمه و هدف :علیرغم پیشرفت های اخیر در حوزه علوم پزشکی ،اختالالت حرکتی تکاملی کودکان به عنوان یکی از چالش های این حوزه
تلقی می گردد .ایجاد سامانه های الکترونیک ثبت و پایش اختالالت حرکتی تکاملی کودکان میتواند نقش موثری در شناسایی بیماران و کاهش
پیامدها و هزینههای مدیریت این بیماری داشته باشد .هدف پژوهش حاضر ،شناسایی و اعتبار سنجی الزامات سامانه ثبت اختالالت حرکتی
تکاملی کودکان می باشد.
مواد و روش ها  :پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی-تحلیلی بود که در سه مرحله اصلی انجام گرفت .مرحله اول مرور مطالعات به منظور
شناسایی الزامات بود .در مرحله دوم ،با استفاده از اطالعات بدست آمده از بررسی مقاالت مشابه ،پرسشنامه ای جهت اعتبار سنجی و انتخاب
الزامات مورد نیاز برای سامانه الکترونیک ثبت اختالالت حرکتی تکاملی کودکان طراحی گردید .در مرحله آخر به اعتبار سنجی الزامات از دیدگاه
متخصصان منتخب ( 22نفر) پرداخته شد .داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری  SPSSنسخه  20تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها  :بر اساس یافته های پژوهش حاضر ،الزامات سامانه ثبت اختالالت حرکتی تکاملی کودکان در سه حوزه دموگرافیکی ( 24عنصر داده
ای) ،بالینی ( 87عنصر داده ای) و فنی ( 28قابلیت) شناسایی گردید .در قسمت دموگرافیکی عناصر داده ای «سابقه خانوادگی اختالالت حرکتی»
( )1/18و «حساسیت دارویی» ( )2/09نمره میانگین کمتر از  2/5کسب کردند و بنابراین ،به عنوان عناصر داده ای الزم برای سامانه الکترونیک
ثبت و پایش اختالالت حرکتی تکاملی کودکان انتخاب نشدند..
نتیجهگیری :در کشورهای در حال توسعه از قبیل ایران به دلیل تولید حجم زیاد اطالعات و نبود سیستم های ثبت اطالعات جامع ،ثبت
استاندارد و مدیریت این اطالعات به خوبی انجام نمی گیرد .یافته های پژوهش حاضر می تواند به طراحی و ایجاد سامانه های ثبت اطالعات در
حوزه اختالالت حرکتی تکاملی کودکان کمک نماید .بر اساس یافته های این پژوهش پیشنهاد می گردد پژوهش های آتی به بررسی زیرساخت
های الزم برای ارائه پلت فرم مناسب جهت طراحی و پیاده سازی سامانه های ثبت اطالعات در حوزه اختالالت حرکتی تکاملی کودکان بپردازند.

واژگان کلیدی :سامانه ،رجیستری ،اختالالت حرکتی تکاملی کودکان
 sadeghiii.m@gmail.comایمیل ارائه دهنده:
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پوستر
ضرورت مشاوره ی زودهنگام به والدین کودکان دارای اختالل نارساخوانی
رضوان عیسی زاده* 1
 -1مرکز تحقیقات توانبخشی عضالنی-اسکلتی،گروه گفتاردرمانی ،دانشکده ی علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،
اهواز ،ایران.
مقدمه و هدف :با توجه به شیوع باالی اختالل نارساخوانی در بین دانش آموزان ایرانی ،شناسایی ،آموزش و توانبخشی بهنگام می تواند
مشکالت و آسیب های موجود در راه آموزش و درمان این کودکان را کاهش دهد؛ زیرا چنانچه این کودکان در زمان مناسب تشخیص
داده نشوند ،مشکالت یادگیری آنها ادامه یافته و می تواند منجر به ایجاد مشکالت رفتاری ،مشکالت تحصیلی ،ترک تحصیل و بحران
هویت گردد .از این رو ایجاد شناخت و بینش صحیح در مورد وضعیت این دانش آموزان و ارایه ی راهبردهای موثر برای حمایت از فرآیند
تحصیلی به والدین توسط آسیب شناسان گفتار و زبان که در درمان اختالل نارساخوانی نقش مهمی را ایفا میکنند ،بسیار حایز اهمیت
است .لذا هدف از این مطالعه ،بررسی ضرورت مشاوره ی زودهنگام به والدین کودکان دارای اختالل نارساخوانی می باشد.
مواد و روش ها  :مقاله ی مروری حاضر بر تحقیقات منتشر شده بین سال های  2021-2011در پایگاه های اطالعاتی google
 PubMed ،Elsevier ،scholarو جستجو در منابع کتابخانه ای بوده است که از این تحقیقات جهت تهیه ی مقاله استفاده گردید.
یافته ها  :مطالعات نشان داده است گروه هایی از کودکان که پیش از ورود به پیش دبستان تحت غربالگری قرار گرفتند و والدین آن ها
از مشاورات زودهنگام بهره مند شدند در مقایسه با کودکانی که بازه ی زمانی طالیی پیش از دبستان را از دست دادند ،رشد بهینه ای
در مهارت های مختلف برای آن ها ایجاد شده است که از جمله می توان به دستیابی به مهارت های آمادگی در مدرسه ،رفتارهای مثبت
و سازنده از طرف کودک ،افزایش حضور در مدرسه و مشارکت در فعالیت های مدرسه ،تکمیل و انجام دادن تکالیف مدرسه ،باال رفتن
مهار تهای اجتماعی و احساس لذت از محیط مدرسه و فعالیت های آموزشی اشاره نمود.
نتیجهگیری :به نظر می رسد غربالگری های زودهنگام در سیستم های سیاست گذاری حوزه ی سالمت به منظور تشخیص بهنگام
کودکان دارای اختالل نارساخوانی و به دنبال آن ارائه ی مشاورات زودهنگام به والدین و انجام مداخالت توانبخشی به موقع توسط آسیب
شناسان گفتار و زبان می تواند برای این کودکان بسیار موثر باشد .واژه های کلیدی :اختالل نارساخوانی ،کودکان ،مشاوره ی زودهنگام

واژگان کلیدی :اختالل نارساخوانی ،کودکان ،مشاوره ی زودهنگام
ایمیل ارائه دهندهrezvan.isazadeh.94@gmail.com :
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پوستر
بررسی تاثیر گفتاردرمانی از راه دور ( )Tele-speech therapyدر درمان لکنت بزرگساالن
رضوان عیسی زاده* 1
 -1کارشناسی ارشد گفتاردرمانی ،مرکز تحقیقات توانبخشی عضالنی-اسکلتی،گروه گفتاردرمانی ،دانشکده ی علوم توانبخشی ،دانشگاه
علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.

مقدمه و هدف :امروزه با پیشرفت های صورت گرفته در امر ارتباطات و تکنولوژی ،امکان برقراری همزمان و از راه دور آسیب
شناسان گفتار و زبان با مراجعان فراهم شده که در مفهوم کلی به آن گفتاردرمانی از راه دور یا  Tele-speech therapyگفته
می شود .در این سیستم ارتباطی ،بیماران با استفاده از امکانات مخابراتی با درمانگران خود به طور مستقیم و همزمان ارتباط برقرار
کرده و پاسخگوی نیازهای درمانی آنها هستند .براساس مطالعات  6تا  9درصد هر جامعهای با شیوع انواعی از اختالالت گفتار و
زبان روبهروست که در این میان اختالل لکنت با 7دهم تا یک درصد شیوع در جامعه ی ایران ،جزو اختالالت شایع است .با توجه
به اینکه درمان مناسب برای همه ی افراد دارای لکنت بزرگسال به دلیل موقعیت جغرافیایی آن ها و عدم دسترسی به کلینیک
های گفتاردرمانی یا نبود آسیب شناسان گفتار و زبان در برخی مناطق ارائه نمی شود ،هدف از این مطالعه بررسی تاثیر گفتاردرمانی
از راه دور ( )Tele-speech therapyدر درمان لکنت بزرگساالن می باشد.
مواد و روش ها  :مقاله ی مروری حاضر بر تحقیقات منتشر شده بین سال های  2021-2011در پایگاه های اطالعاتی google
 PubMed ،Science Direct ،scholarو جستجو در منابع کتابخانه ای بوده است که از این تحقیقات جهت تهیه ی مقاله
استفاده گردید.
یافته ها  :مطالعات مختلف نشان داده است که گفتاردرمانی از راه دور از طریق ارایه ی مداخالت درمانی مناسب با فرد ،نقش
موثری در بهبود لکنت این افراد داشته است .عالوه براین ،افراد دارای لکنت که از خدمات گفتاردرمانی از راه دور بهره مند بودند و
آموزش ها و راهکارهای موثر و مورد نیاز را بدین طریق دریافت کردند ،میزان شدت لکنت در آن ها به میزان چشمگیری کاهش
یافته است و مهارت های گفتاری و زبانی در این افراد بهبود یافته است.
نتیجهگیری :با توجه به توزیع ناهمگون آسیب شناسان گفتار و زبان در بسیاری از کشورها مانند ایران ،استفاده از گفتاردرمانی از
راه دور می تواند دسترسی افراد دارای لکنت به درمان موثر را تسهیل کند و گفتار این افراد را بهبود بخشد.

واژگان کلیدی :گفتاردرمانی از راه دور ،لکنت بزرگسال ،درمان
ایمیل ارائه دهندهrezvan.isazadeh.94@gmail.com :

283

A-10-6974-3

پوستر
بررسی تاثیر استفاده از  Telerehabilitationدر والدین کودکان دارای اختالالت گفتار و
زبان
رضوان عیسی زاده* 1
 -1کارشناسی ارشد گفتاردرمانی ،مرکز تحقیقات توانبخشی عضالنی-اسکلتی،گروه گفتاردرمانی ،دانشکده ی علوم توانبخشی ،دانشگاه
علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
مقدمه و هدف :یکی از مباحث اصلی مطرح در توانبخشی ،نحوه ی ارایه ی آن است؛ زیرا باتوجه به پراکندگی جمعیت در شهرها و
روستاهای کشور و از سوی دیگر عدم دسترسی بعضی از افراد جامعه به خدمات توانبخشی ،اهمیت این موضوع بیش از گذشته آشکار می
شود و کاربرد فناوری های جدید ازجمله توانبخشی مجازی مطرح میگردد .درواقع این فناوری ،روش آموزشی نوین است که با انتقال
دانش ،اطالعات و مفاهیم به شکل ساده تر ،گسترده تر و جذاب تر به همراه متن ،صدا ،تصویر و فیلم اجرا می شود .با توجه به اینکه در
کودکان دارای اختالالت گفتار و زبان ،والدین نقش اساسی را به عنوان درمانگران اصلی در منزل ایفا می کنند ،هدف از این مطالعه بررسی
تاثیر استفاده از ( Telerehabilitationتوانبخشی از راه دور) در والدین کودکان دارای اختالالت گفتار و زبان می باشد.
مواد و روش ها  :مقاله ی مروری حاضر بر تحقیقات منتشر شده بین سال های  2021-2011در پایگاه های اطالعاتی google
 Elsevior ،PubMed ،Science Direct ،scholarو جستجو در منابع کتابخانه ای بوده است که از این تحقیقات جهت تهیه ی
مقاله استفاده گردید.
یافته ها  :مطالعات مختلف نشان داده است که فعالیت والدین و مشارکت فعال آن ها در ( Telerehabilitationتوانبخشی از راه دور)
بر توانمندی ارتباطی ،گفتاری و زبانی کودکان موثر است و منجر به افزایش عزت نفس والدین و بهبود کیفیت ارتباطی آنان با کودک
می گردد .عالوه بر این ،مطالعات انجام شده در رابطه با آموزش از راه دور به والدین(به ویژه مادر) ،نشان داده است که آن ها می توانند
کمک درمانگر مناسبی باشند زیرا می توانند تعامل مناسبی با درمانگر جهت اجرای آموزش های داده شده داشته باشند و باعث بهبود و
ارتقا مهارت ها و عملکردهای کودک خود شوند.
نتیجهگیری :استفاده از ( Telerehabilitationتوانبخشی از راه دور) می تواند اجرای آموزش های توانبخشی مجازی را برای والدین
کودکان دارای اختالالت گفتار و زبان فراهم کند و تأثیر مثبتی بر عملکرد این کودکان داشته باشد.

واژگان کلیدی :توانبخشی از راه دور ،والدین ،کودکان دارای اختالالت گفتار و زبان
ایمیل ارائه دهندهrezvan.isazadeh.94@gmail.com :
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A-10-8801-1

پوستر
اثربخشی آب درمانی بر تعادل بزرگساالن مبتال به سکته مغزی مزمن
امیرحسن دهقان نیری ، * 1میناسادات میرشجاع ، 2سمیرا شیخ1
 -1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -2مرکزتحقیقات توانبخشی عصبی عضالنی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
مقدمه و هدف :سکته مغزی یکی از دالیل ناتوانی طوالنی مدت است و هرساله  15میلیون نفر در جهان دچار سکته مغزی می شوند
و از این تعداد  5میلیون نفر دچار ناتوانی های حرکتی دائمی می شوند که این آمار در ایران 139نفر در هر صدهزار نفر است .یکی از
مهم ترین مشکالت این بیماران ضعف در مهارت های تعادلی و ناتوانی در حفظ پوزیشن های قائم است که توانایی فرد در انجام فعالیت
های روزمره زندگی و مشارکت در جامعه را کاهش می دهد .آب درمانی می تواند در کنترل درد ،بهبود عملکرد ،تحرک مفاصل ،افزایش
قدرت و تعادل تأثیرگذار باشد و این مطالعه به دلیل بررسی اثر آب درمانی در کاهش عوارض ناشی از ناتوانی های مختلف حرکتی بیماران
بر زندگی شخصی ،خانواده و جامعه انجام شد.
مواد و روش ها  :با جست و جو در سایت ها  Pub Med, Science Direct, Google Scholarو با کلید واژه های آب درمانی،
تعادل ،سکته مغزی مزمن در محدوده زمانی  2018الی  2022انجام شد .نتایج بررسی  15مقاله بود که در این جا به  7مقاله بر حسب
معیارهای خروج بسنده شد.
یافته ها  :مطالعه های انجام شده نشان داد که افزودن آب درمانی به برنامه درمانی ،بهبود معناداری در رسیدن به تعادل پویا و تنظیم
سرعت راه رفتن را موجب می شود همچنین بررسی اثر این روش درمانی بر روی تعادل وضعیتی نیز نشان دهنده افزایش قدرت اکستنشن
زانو است که نتایج قابل توجهی در بهبود تعادل وضعیتی در بیماران مزمن نسبت به بیماران تحت حاد دارد و همچنین عالوه بر موارد
فوق عملکرد ریوی بیمارانی که آب درمانی در برنامه درمانی آن ها بوده است بهبود قابل توجهی نسبت به سایر بیماران داشته است.
نتیجهگیری :افزودن برنامه آب درمانی به برنامه درمانی بیماران دچار سکته مغزی موجب بهبود تعادل ایستا و پویا می شود در نتیجه
شاهد بهبود راه رفتن بیمار ،کاهش خطر سقوط ،بهبود عملکرد ریوی ،افزایش توانایی انجام فعالیت های روزمره زندگی و مشارکت در
جامعه خواهیم بود.

واژگان کلیدی :آب درمانی،تعادل،سکته مغزی مزمن

ایمیل ارائه دهندهamirdhg002@live.com :
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A-10-3950-4

پوستر
مروری بر نقش توانبخشی تمرینات ذهنی و موسیقی درمانی در بیماران سکته مغزی
نگین معاضد ، * 1خانم نیایش طهماسبی نژاد1
 -1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران

مقدمه و هدف :سکته مغزی یکی از بیماری های شایع سیستم عصبی است که ساالنه افراد زیادی را درگیر کرده و یکی از
عوامل ناتوانی بخصوص در بزرگساالن است .راهبرهای درمانی زیادی برای سکته مغزی طراحی شده است و به تبع آن تقویت
خدمات توانبخشی یکی از مهم ترین نیازهای این بیماران است .در این مطالعه مروری بر نقش توانبخشی تمرینات ذهنی و موسیقی
درمانی در بیماران سکته مغزی صورت گرفته است.
مواد و روش ها  :این مقاله مروری با جست و جو در موتور جستجو  google scholarو پایگاهای معتبر شامل ،PubMed
 Web of science،Cocherane ،Scopusو با کلمات کلیدی "سکته مغزی" " ،توانبخشی"" ،چالش" که برای اطمینان از
تکمیل نتایج جستجو منابع مقاالت مورد بررسی قرار گرفتند و پس از حذف عناوین تکراری از نرم افزار endnoteو بررسی عناوین
و چکیده ها ،مقاالت مرتبط با استفاده از ابزارهای  JBiمورد بررسی قرار گرفتند ،پس از بررسی کیفیت مقاالت ،یافتهها در چک
لیست مورد نظر وارد گردید.
یافته ها  :نتایج حاصل از پژوهش ها مؤید نقش مؤثر تمرینات ذهنی در بهبود عملکردهای تعادلی بیماران سکته ای و تأثیر مثبت
تمرینات ذهنی بر ابعاد وضعیت ذهنی کیفیت زندگی آن هاست .و کوتاه کردن و تکرار پذیری جلسات درمانی و نیز شروع آن از
همان روزهای ابتدایی بروز سکته می تواند در روند بهبودی بیمار تاثیر مثبتی داشته باشد .پژوهش ها نشان می دهند که انجام
مداخالت موسیقی درمانی عصب شناختی می تواند در توانبخشی شناختی بیماران سکته مغزی مفید واقع شود.
نتیجهگیری :انج ام اقدامات توانبخشی بر روی ابعاد مختلف کیفیت زندگی تاثیر مثبتی دارد .ایجاد و تقویت مراکز توانبخشی،
آموزشی و حمایتی امکان بهرهمند شدن این بیماران را از این اقدامات فراهم میآورد و گام مهمی در راستای استقالل هر چه بیشتر
آنان است .باتوجه به روند رشد مثبت ساالنه این بیماری تالش ها به جهت تقویت خدمات توانبخشی در کمک به بیماران از اهمیت
بسیار باالیی برخوردار است و باید به آن توجه ویژه گردد.

واژگان کلیدی :سکته مغزی ،توانبخشی ،چالش
ایمیل ارائه دهندهMoazed.negin@gmail.com :
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A-10-65-9

پوستر
تاثیر سوزن خشک بر کاهش کمر درد
سمیرا شیخ ، * 1امیرحسن دهقان نیری1
 -1کمیته تحقیقات دانشجویی  ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان  ،سمنان  ،ایران

مقدمه و هدف :کمر درد در حال حاضر علت اصلی ناتوانی در سراسر جهان است که بین سالهای  1990تا  2015به میزان
 54درصد افزایش یافته است که عمدتاً به دلیل افزایش جمعیت و افزایش سن بوده است که بیشترین افزایش در کشورهای
کمدرآمد و متوسط دیده شده است .شرایط متعدد ی باعث ایجاد کمردرد می شود که شامل ترومای حاد ،استفاده بیش از
حد ،ترومای مکرر و درد ارجاعی است و مصرف دخانیات ،اضافه وزن و فعالیت های نیز در تشدید درد تاثیرگذار می باشند.
کمردرد ( )LBPهر دو بخش میوفاشیال و نوروپاتیک درد را شامل می شود و این مطالعه اثر سوزن خشک بر کاهش
کمردرد
مواد و روش ها :با جست و جو در سایت ها  Pub Med, Science Direct, Google Scholarو با کلید واژه های
سوزن خشک ،کمر درد ،کاهش درد در محدوده زمانی  2018الی  2022انجام شد .نتایج بررسی  9مقاله بود که در این جا
به  6مقاله بر حسب معیارهای خروج بسنده شد.
یافته ها :مطالعات انجام شده نشان داد که سوزن خشک به طور موثری درد میوفاشیال و نقاط ماشه ای را کاهش می دهد،
عالئم نوروپاتی و کم حرکتی عضالنی موضعی ،ترمیم وضعیت بدن را در کمردرد بهبود می بخشد و استفاده از سوزن خشک
در نقاط ماشه ای می تواند با کاهش درد محیطی مرتبط با آن نقطه ،با کاهش فعالیت نورون شاخ پشتی و با تعدیل نواحی
مربوط به ساقه مغز ،تحریک پذیری سیستم عصبی مرکزی را کاهش دهد و همچنین شواهد نشان داد که سوزن خشک اگر
همراه با سایر روش های درمانی باشد ،می تواند برای کاهش شدت  LBPتوصیه شود.
نتیجهگیری :افزودن سوزن خ شک به برنامه درمانی در کاهش درد میوفاشیال و نقاط ماشه ای تا حد متوسطی اثر دارد که
در نتیجه ی کاهش درد توانایی فرد در انجام کارهای روزمره و استقالل عملکردی بیشتر می شود.

واژگان کلیدی :سوزن خشک ،کمر درد ،کاهش درد
ایمیل ارائه دهندهsh.samira2358@gmail.com :
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A-10-107-3

پوستر
بررسی تاثیر بازی درمانی در بزرگساالن مبتال به اوتیسم
عارفه خوش چشم ، * 1فاطمه جامه بزرگی1
 -1کمیته تحقیقات دانشجویی  ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان  ،سمنان  ،ایران

مقدمه و هدف :عالئم اوتیسم در بزرگساالن می تواند با عالئم اوتیسم در کودکان متفاوت باشد .بسیاری از بزرگساالن در طی
سال ها یاد گرفته اند که با عالئم خود زندگی کنند .اختالل طیف اوتیسم ( )ASDیکی از شایع ترین اختالالت عصبی است .در
بیشتر موارد ،افراد معموال پس از سن  4سالگی تشخیص اوتیسم را می گیرند .با این حال برخی از بزرگساالن با  ASDتشخیص
داده نشده زندگی می کنند .حتی ممکن است افراد با عالئم شدیدتر تشخیص صحیح را دریافت نکرده باشند .افراد اوتیستیک
معموال جنبه های ارتباطی و تعامل اجتماعی را به چالش می کشند .آن ها ممکن است در ارتباط با افراد دیگر و درک احساسات
دیگران مشکل داشته باشند ،ممکن است الگوها و رفتارهای انعطاف ناپذیری نیز داشته باشند ،و اغلب آن ها اقدامات تکراری را
انجام می دهند .در بزرگساالن مبتال به عالئم خفیف  ASDممکن است تشخیص انجام نشود.
مواد و روش ها  :جستجو در پایگاه های داده مختلف مانند  Google Scholar ،Pubmedو با کلمات کلیدی مانند Autism
 Play and Leisure ،Occupation ،Adult ،و  ADLدر بازه زمانی  2000تا  2015صورت گرفت پس از ارزیابی مقاالت
 5مقاله انتخاب شد و مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ها  :مطالعات انجام شده روی مقاالت فوق نشان می دهد که شرکت در فعالیت های تفریحی و مشارکت در فعالیت های
اجتماعی مانند تعامل با رسانه  ،انجام ورزش  ،کاردستی و آموزش مهارت های رفتاری در بزرگساالن مبتال به اوتیسم به دلیل
افزایش مشارکت اجتماعی در افزایش کیفیت زندگی این افراد موثر است.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج پنج مقاله فوق نتیجه می گیریم که می توان فعالیت و بازی و فعالی ای اجتماعی را بهعنوان یک
روش سودمند به همراه سایر درمان ها و روش ها توصیه کرد .واژه های کلیدی  :فعالیت های تفریحی ،گروه درمانی ،مشارکت
اجتماعی  ،توان بخشی روانی ،اوتیسم  ،استقالل

واژگان کلیدی :فعالیت های تفریحی ،گروه درمانی ،مشارکت اجتماعی  ،توان بخشی روانی ،اوتیسم  ،استقالل
ایمیل ارائه دهندهa.khoshcheshm.ar@gmail.com :
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A-10-7814-2

پوستر
بررسی تاثیر تفریح و اوقات فراغت در بیماران اسکیزوفرنی
فاطمه جامه بزرگی  ، *1عارفه خوش چشم1
 -1کمیته تحقیقات دانشجویی  ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان  ،سمنان  ،ایران
مقدمه و هدف :بشر در طی قرون گذشته همیشه ب دنبال درمان بیماری های جسمی و روانی بوده است در این بین درمان بیماری
های جسمی توفیق بیشتر داشته است اما در زمینه بیماری های روانی به دلیل ماهیت پیچیده آن ها و دخالت عوامل متعدد زیستی،
روانی و اجتماعی از یک سو و نگرشهای منفی و باورهای نادرست در جوامع از سوی دیگر ،مداخالت بهداشتی ،درمانی ،توان بخشی و
اثربخشی آن ها را در این بیماران با مشکالتی مواجه ساخته است.از میان اختالالت روانی سایکوزها (روانپریشی ها) و باالخص اسکیزوفرنیا
منجر به بستری در بیمارستان و اشغال تخت و ایجاد ناتوانی در بیمار می شود شیوع اسکیزوفرنیا در منابع مختلف  1تا  %1/5گزارش
شده است که دو سوم آن ها نیاز به بستری دارند در صورتی که فقط نیمی از آن ها علیرغم نیاز به درمان و شدت بیماری تحت درمان
قرار می گیرند.
مواد و روش ها  :جستجو در پایگاه های داده مختلف مانند  Google Scholar ،Pubmedو با کلمات کلیدی مانند Recreational
 Activities, Psychiatric Rehabilitation, Schizophrenia , Self Careدر بازه زمانی  2000تا  2020صورت گرفت پس
از ارزیابی مقاالت  6مقاله انتخاب شد و مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ها  :مطالعات انجام شده روی مقاالت فوق نشان می دهد که فعالیت های مختلف مانند بازی درمانی  ،معنویت درمانی و فعالیت
های ورزشی هوازی و گروه درمانی در کاهش عالئم بیماران اسکیزوفرن و ارتقای سالمت روانی ،جسمانی ،اجتماعی و محیطی آن ها تاثیر
مثبت دارد.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج شش مقاله فوق که موثر بودن بازی و تفریح درمانی و استفاده از فعالیت های ورزشی در درمان بیماران
اسکیزوفرنی نشان می دهد،نتیجه می گیریم که می توان فعالیت و بازی را بهعنوان یک روش سودمند به همراه سایر درمان ها و روش
های توانبخشی روانی توصیه کرد .واژه های کلیدی  :فعالیت های تفریحی گروهی ،معنوی درمانی ،توان بخشی روانی ،اسکیزوفرنیا،
مراقبت از خود

واژگان کلیدی :واژه های کلیدی  :فعالیت های تفریحی گروهی ،معنوی درمانی ،توان بخشی روانی ،اسکیزوفرنیا ،مراقبت از خود

ایمیل ارائه دهندهrahawbzg@gmail.com :
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A-10-9074-1

پوستر
شیوع مشکالت بلع در کودکان فلج مغزی
فرهاد سخائی  ، *1گلنوش گل محمدی1
 -1دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران.

مقدمه و هدف :غذا خوردن و بلعیدن برای سالمتی فرد مهم بوده و نقش اساسی در رشد فرهنگی ،عاطفی و اجتماعی
کودک بازی می کند .رسش مغزی و رشد و نمو کودک در طول زندگی به تغذیه مناسب و کافی بستگی داشته و هرگونه
اختاللی در مهارتهای تغذیه ای می تواند تهدیدی برای زندگی باشد .هدف این مطالعه بررسی میزان شیوع مشکالت بلعیدن
در کودکان فلج مغزی و ارتباط بین نوع فلج مغزی و شدت مشکالت بلع بود.
مواد و روش ها  :این مطالعه یک مطالعه توصیفی تحلیلی و از نوع مقطعی بود که در آن 60کودک فلج مغزی درمحدوده
سنی  60ماه در مطالعه شرکت کردند.درابتدا از "مقیاس ارزیابی کودک برای اختالالت تغذیه شدید" و با استفاده از روش
استاندارد ترجمه رو به عقب برای ترجمه مقیاس ارزیابی کودک برای اختالالت تغذیه شدید استفاده شد .به منظور تجزیه و
تحلیل دادهها از نرمافزار آماری  SPSSگردید.
یافته ها  :بین میانگین نمرات شدت اختالل بلع در کودکان فلج مغزی اسپاستیک و فالسید اختالف معناداری مشاهده
نشد .میانگین نمرات کودکان فلج مغزی اتوتوئید اختالف معناداری با کودکان فلج مغزی اسپاستیک و فالسید داشت .کمترین
شدت اختالل بلع در کودکان فلج مغزی آتوتوئید دیده شد .بحث و
نتیجهگیری :مشکالت بلعیدن در کودکان فلج مغزی شیوع باالی داشته و با نوع فلج مغزی مرتبط است .این تفاوت در شدت
مشکالت بلع ممکن است با میزان و جایگاه آسیب عصبی مرتبط باشد.

واژگان کلیدی :بلع ،فلج مغزی
ایمیل ارائه دهندهfarhast9@gmail.com :
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A-10-9074-2

پوستر
بررسی مقایسه ای مهارت آگاهی واج شناختی کودکان سندروم داون و طبیعی کالس دوم
فرهاد سخائی ، * 1گلنوش گل محمدی1
 -1دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران.

مقدمه و هدف :از آنجایی که کسب مهارتهای آگاهی واجشناسی در رشد گفتار و زبان و همچنینتحصیل و یادگیری
کودکان تاثیر بسزایی دارد ومنجر می گردد که کودکان بتوانند صحیحتر وکاملتر محتویات ذهنی را بیان نمایند ،لذا دراین
پژوهش تالش گردیده تا میزان سطح مهارتهای آگاهی واج شناختی کودکان مبتال به سندرم داون با کودکان طبیعی مورد
مقایسه قرار گیرد تا با توجه به آن آموزش و درمان این کودکان در مراکز و مدارساستثنایی و بویژه کلینیکهای گفتاردرمانی
با سهولت بیشتری صورت گیرد.
مواد و روش ها  :مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی-تحلیلی و از نوع مورد -شاهدی بودکه گروه شاهد را 30پسر سندروم
داون کالس اول و گروه مورد را 30پسر طبیعی کالس دوم در شهر تهران تشکیل دادند .آزمودنیها با استفاده از آزمون آگاهی
واج شناختی(سلیمانی،دستجردی)1382مورد آزمون قرار گرفتند .برایاجرای آزمون پس از آشنایی آزمودنیها باآزمون راهنما،
آزمونها به ترتیب بهآزمودنیها ارائه و آزمودنیها به صورتانفرادی مورد ارزیابی قرار گرفتند و نتایج دربرگه ثبت نتایج ثبت
ش د.
یافته ها  :تفاوت میانگین دو گروه از لحاظ آماری در خرده آزمونهای ترکیب هجایی،تقطیع هجایی،تشخیص
تجانس،تشخیص قافیه،ترکیب واجی ،تشخیص کلمات دارای واج آغازین یکسان ،تشخیص کلمات دارای واج پایانی
یکسان،تقطیع واجی،حذف واج میانی ،نامیدن و حذف واج آغازین ،نامیدن و حذف واج پایانی معنادار بود )05/0<P(.بحث و
نتیجهگیری :کودکان سندروم داون نسبت به کودکان طبیعی در تمام خرده آزمونهای آزمون آگاهی واج شناختی نسبت
به کودکان طبیعی عملکردی ضعیفتری داشتند.

واژگان کلیدی :سندرم داون ،اگاهی واجی
ایمیل ارائه دهندهfarhast9@gmail.com :
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A-10-9074-3

پوستر
مقایسه مهارت آگاهی واجشناختی در دانشآموزان پایه دوم ابتدایی طبیعی و کمشنوای
متوسط شهر تهران
فرهاد سخائی ، * 1گلنوش گل محمدی1
 -1دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران.

مقدمه و هدف :از مسائل مهمی که در یادگیری خواندن موثر است و در طی دو دهه اخیر تحقیقات زیادی پیرامون آن انجام
شده آگاهی واج شناختی است ،آگاهی واجی تا حد زیادی موفقیت در خواندن را تضمین میکند ،به طوریکه از آن به عنوان
قویترین بیش بینی کنندهی مهارت خواندن یاد میکنند  .پژوهش حاضر با هدف مقایسه مهارت آگاهیواجشناختی دانشآموزان
طبیعی و کمشنوای متوسط پایه اول ابتدایی که در مدارس عادی شهر تهران مشغول به تحصیل میباشند ،انجام پذیرفت.
مواد و روش ها  :در این مطالعه توصیفی -تحلیلی که از نوع مقطعی -مقایسهای میباشد ،از بین جامعه آماری دانشآموزان پایه
اول ابتدایی مدارس عادی شهر تهران تعداد  60نفر شامل  30دانشآموز طبیعی و  30دانشآموز با کمشنوایی متوسط ،به صورت
نمونهگیری خوشهای انتخاب و مهارت آگاهی واج شناختی آنها با استفاده از یک آزمون تصویری آگاهی واج شناختی ،که شامل
 6ریز مهارت آگاهی واجشناختی است ،مورد سنجش قرار گرفت .دادههای حاصل با استفاده از آزمون  tمستقل و  -uمن
ویتنی تحلیل شد.
یافته ها  :نتایج نشان داد مهارت آگاهی واج شناختی دو گروه آزمودنی اختالف معناداری دارد ( )p> 0/001این در حالی است
که ،اختالف معنادار مشاهده شده با مقدار احتمال ( )p> 0/001مربوط به ریز مهارت های ،تعیین تعداد واج ،تعیین تعداد هجا و
تعیین کلماتهمقافیه میباشد .بحث و
نتیجهگیری :آزمودنیهای کم شنوا در مقایسه با آزمودنی های طبیعی توانمندی ضعیفتری در مهارت آگاهی واجشناختی دارند.
این ضعف در ریز مهارتهای تعیین تعداد واج ،تعیین تعداد هجا و تعیین کلمات هم قافیه ،بیشتر است،لذا با توجه به مشکالت پیش
روی کودکان با نقص شنیداری در مسیر یادگیری خواندن و همچنین اهمیت مضاعف مهارت خواندن در این افراد به نظر میرسد
اعمال تمهیدات پایهای در نظام آموزش تلفیقی برای دانشآموزان با نقص شنیداری شایان توجه میباشد.

واژگان کلیدی :کم شنوایی ،مهارت آگاهی واج شناختی
ایمیل ارائه دهندهfarhast9@gmail.com :
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A-10-9074-4

پوستر
بررسی رابطه بین شدت لکنت و بسامدواژگان پایه در کودکان لکنتی
فرهاد سخائی ، * 1گلنوش گل محمدی1
 -1دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران.

مقدمه و هدف :لکنت یک پدیده فوق العاده پیچیده روانی حرکتی است و زمانی پدید می آید که در جریان طبیعی گفتار،
وقفه ناگهانی ایجاد شود .این اختالل تنها یک نقص ساده در هماهنگی یا کنترل حرکتی گفتار نیست،بلکه فعالیتهای مرکزی
سیستم تولیدی زبان نیز در این امردرگیر می باشد .کار مداوم در زمینه مهارتهای واژگانی افراد لکنتی به درک نیمرخ
تواناییهای زبانی این افراد در زمان شروع لکنت کمک می کند .هدف از این تحقیق تعیین رابطه بین شدت لکنت برحسب
درصد و بسامدواژگان پایه در کودکان لکنتی می باشد.
مواد و روش ها  :در این مطالعه توصیفی تحلیلی ارتباط بین شدت لکنت( بر اساس آزمون  100کلمه ای) و بسامد واژگان
پایه(بر اساس آزمون بیانی و آزمون ادراکی واژه)  50پسر لکنتی که به مراکز بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران مراجعه کرده
بودند مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها  :یافته های پژوهش نشان داد که بین شدت لکنت و بسامد واژگان پایه درکی در مقوله های اسم ،فعل و صفت
و همچنین بسامد واژگان پایه بیانی در مقوله های اسم ،فعل و صفت ارتباط معنی دار منفی وجود دارد .بحث و
نتیجهگیری :بررسی مهارتهای واژگانی لکنتیها و تهیه نیمرخی از مهارتهای زبانی به درمانگران در ارائه مداخالت مناسب به
افرد لکنتی کمک می کند .بر اساس این مطالعه می توان نتیجه گرفت که شدت لکنت در مقوله های واژگانی متفاوت است
به طوری که شدت لکنت با بسامد واژگان اسم ،فعل و صفت در مقوله های درکی و بیانی نسبت عکس دارد.

واژگان کلیدی :لکنت ،واژگان
ایمیل ارائه دهندهfarhast9@gmail.com :
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A-10-9074-5

پوستر
اختالل پردازش شنیداری در کودکان
فرهاد سخائی ، * 1گلنوش گل محمدی1
 -1دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران.

مقدمه و هدف :اختالل پردازش شنیداری مشهور به اختالل پردازش شنیداری مرکزی یک اصطالح چتر مانند برای انواع
اختالالت است که بر شیوه ای که مغز اطالعات شنیداری را پردازش می کند اثر می گذارد.افراد بااین اختالل معموالساختار
و عملکرد طبیعی از گوش داخلی ،میانی و بیرونی دارند.به هر حال آنها نمی توانند اطالعات را به شیوه مشابه دیگران پردازش
کنند که منجر به مشکالتی در تشخیص و تفسیر صداها مخصوصا صداهای تشکیل دهنده گفتار می شود.
مواد و روش ها  :دراین مطالعه مروری مقاالتی که به بررسی جنبه های مختلف اختالل پردازش شنیداری درزمینه
ارزیابی،مشکالت این افراد ،تشخیص افتراقی با اختالالت دیگر و درمان پرداخته اند،مورد مطالعه قرار گرفته است.
یافته ها  :کشف و تشخیص اختالل پردازش شنیداری مرکزی مشکل می باشد.نشانه های ذهنی که منجر به ارزیابی برای
اختالل پردازش شنیداری مرکزی می شود شامل ناتوانی متناوب برای پردازش اطالعات کالمی می باشدو مشکالت نامتناسبی
در رمزگشایی گفتار در محیطهای شلوغ وجود دارد.کودکان با اختالل پردازش شنیداری مرکزی شواهدی از اختالل عصب
شناختی ندارند و تشخیص بر اساس عملکرد در آزمونهای شنیداری رفتاری ایجاد می شود.
نتیجهگیری :ت حقیقات نشان داده که تمرین با تکالیف پردازش شنیداری پایه (تمرین شنیداری)ممکن است عملکرد را در
شاخصهای پردازش شنیداری و شاخص آگاهی واجی بهبود بخشد .درمان برای اختالالت واج شناختی (مشکل درگفتار)منجر
به موفقیت از لحاظ اختالل واجی ونیز اختالل پردازش شنیداری مرکزی می شود.

واژگان کلیدی :کودکان ،اختالل پردازش شنیداری مرکزی
ایمیل ارائه دهندهfarhast9@gmail.com :
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A-10-9074-6

پوستر
مشخصه های حرکتی گفتار در کودکان سندرم داون
فرهاد سخائی ، * 1گلنوش گل محمدی1
 -1دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران.

مقدمه و هدف :مشخصه های گفتاری کودکان سندرم داون همراه با آسیب حرکتی است اما ماهیت این آسیب نامعلوم
است .بر اساس تحقیقات گذشته ،بدعملکردی حرکتی گفتار در کودکان سندرم داون مستقل از عملکرد شناختی می باشد.
بر این اساس هدف مقاله بررسی ویژگیهای حرکتی گفتار در کودکان سندرم داون است.
مواد و روش ها  :این مقاله یک مطالعه مروری روایتی بود که به بررسی ویژگیهای حرکتی گفتار سندرم داون پرداخت.
یافته ها  :نیمرخ حرکتی گفتار در کودکان سندرم داون از کودکان طبیعی متفاوت است .مشخصه های حرکتی گفتار
کودکان سندرم داون شامل آپراکسی دوران کودکی گفتار ،دیزآرتری دوران کودکی یا هردو می باشد.
نتیجهگیری :تشخیص وجود یا عدم وجود اختالالت حرکتی گفتار در کودکان با اختالالت عصبی رشدی به خصوص سندرم
داون حائز اهمیت است .این مالحظات باید در طول ارزیابی و طرح ریزی مداخالت لحاظ گردند.

واژگان کلیدی :سندرم داون ،مشخصه های حرکتی
ایمیل ارائه دهندهfarhast9@gmail.com :
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A-10-9074-7

پوستر
افت شنوایی در کودکان مبتال به سندرم داون و مهارت های زبانی
فرهاد سخائی ، * 1گلنوش گل محمدی1
 -1دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران.

مقدمه و هدف :یکی از شایع ترین مشکالت همراه کودکان با سندروم داون نقائص شنیداری آنها است ،که کمتر مورد
توجه قرار میگیرد .چنانچه این نقائص نادیده گرفته شوند میتوانند منجر به تاخیرزبانی-گفناری شدیدی در کودک مبتال
به سندرم داون شوند .مطالعات انجام شده روی کودکا ن با سندرم داون نشان داده که بیش از  75درصد این افراد با نقص
شنوایی متولد میشوند ویا در مقطعی از زندگی خود (کودکی/بزرگسالی) دچار نقص شنوایی میشوند.نقایص شنیداری در
افراد با سندرم داون به لحاظ نوع وشدت بسیار متنوع است و میتواند از کمشنوایی خفیف تا عمیق  ،کمشنوایی انتقالی تا
مختلط متغییر باشد.
مواد و روش ها  :در این پژوهش مروری گزارشاتی در خصوص شایعترین نقایص شنیداری کودکان با سندرم داون و علل
بروز این نقائص ارائه شد.
نتیجهگیری :با توجه به شیوع باالی(بیش از  )%75انواع مختلف کمشنوایی در افراد سندرم داون ،کودکان سندرم داون
باید از بدو تولد مورد ارزیابیهی منسجم شنوایی قرار گیرند تا با تشخیص به موقع هرگونه نقص شنوایی ،تعیین دقیق نوع
و شدت آن و ارائه راهکارهای درمانی مناسب ،مطمئن باشیم که علت تاخیر رشد گفتار وزبان در این افراد ،نقائص شنوایی
نیست و اساسا این تاخیر ریشه شناختی دارد.

واژگان کلیدی :سندرم داون ،کم شنوایی
ایمیل ارائه دهندهfarhast9@gmail.com :
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A-10-9074-8

پوستر
نقش آسیب شناس گفتار وزبان در ارتقاء عملکرد ارتباطی کودکان با سندرم داون
فرهاد سخائی ، * 1گلنوش گل محمدی1
 -1دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران.

مقدمه و هدف :کودکان با سندرم داون هنگام ارتباط با چالشهای خاصی روبرو می شوند که بر هر جنبه از زندگی شامل،
روابط ،یادگیری ،مشارکت و استقالل اثر می گذارد .بر این اساس هدف مقاله بررسی نقش تیم توانبخشی در ارتقاء عملکرد
ارتباطی کودکان با سندرم داون بود.
مواد و روش ها  :این مقاله یک مطالعه مروری روایتی بود که به بررسی مشکالت ارتباطی که کودکان با سندرم داون با
آن مواجه میشوند و نقش تیم توانبخشی در برطرف و ارتقاء مشکالت ارتباطی بر اساس مدل  ICFپرداخت.
یافته ها  :ارتقاء توانایی ارتباطی ،فرصت مشارکت افراد با سندرم داون را در اجتماع افزایش می دهد .نقش آسیب شناس
گفتار وزبان در این زمینه این است که مشکالت ارتباطی و گفتار و زبانی را که کودک با سندرم داون با آن مواجه است
برطرف نماید .بدون آشکارسازی سطوح متفاوت عملکرد ،مداخالت مناسب به طور نامناسب درک و اجرا می شود .بر اساس
الگوی واحد حوزه های  ICF-CYترکیب عوامل مختلف ممکن است منجر به نتایج زبانی مشابهی گردد.
نتیجهگیری :طرحریزی مداخالت آسیب شناس گفتار وزبان برای ارتقاء عملکرد ارتباطی کودکان با سندرم داون باید
براساس دیدگاه جامع روی قابلیتها و محدودیتهای هر کودک و مخاطبان ارتباطی درجه اول کودک می باشند .اگر این اتفاق
روی ندهد ،کیفیت و کمیت فرصت برای یادگیری و تمرین زبانی و مهارتهای ارتباطی کم می شود.

واژگان کلیدی :سندرم داون ،ارتباط ،مشارکت
ایمیل ارائه دهندهfarhast9@gmail.com :
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A-10-9074-9

پوستر
اثر درمان لکنت در کودکان سندرم داون با مشکل روانی گفتار
فرهاد سخائی ، * 1گلنوش گل محمدی1
 -1دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران.

مقدمه و هدف :کودکان سندرم داون مشکالت گفتاری شامل ناروانی دارند درمانگران مطمئن نیستند که مداخله را چطور
ایجاد کنند اینکه آیا درمان مستقیم را انجام دهند یا غیر مستقیم .بر این اساس هدف مقاله اثر درمان لکنت در کودکان
سندرم داون با مشکل روانی گفتار بود.
مواد و روش ها  :این مقاله یک مطالعه مروری روایتی بود که به بررسی لکنت درمانی در کودکان سندرم داون پرداخت.
یافته ها  :برای پاسخ مثبت به درمان ،فرد نیاز دارد تا خود کنترلی را برای اصالح رفتار وگفتارش داشته باشد ،با توجه به
دامنه وسیعی ازمشکالت در سه حوزه رفتار ،شناخت وعاطفه در کودکان سندرم داون ،لکنت درمانی در این کودکان با چالشی
بزرگ همراه است.
نتیجهگیری :پروفایل زبانشناختی ،شناختی و عاطفی افراد سندرم داون در مقابل بسیاری از روشهای لکنت درمانی مقاومت
می کند .در کنار این عوامل عوامل دیگری مانند عزت نفس باال ،عالقه به افراد وتمایل برای ارتباط و تمایل به استفاده از
راهکارها برای کمک به خود در کودکان سندرم داون وجود دارد که به درمان لکنت کمک می کند.

واژگان کلیدی :لکنت ،سندرم داون
ایمیل ارائه دهندهfarhast9@gmail.com :
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A-10-8255-4

پوستر
بررسی میزان خونی  -25هیدروکسی ویتامین  Dدر بیماران مبتال به درد مفاصل ماهیچهای-
اسکلتی
زینب طاهری ، *1أریان قربانی پور ،1زهرا آغون،1ستایش ابراهیمیان،1نرجس مرعشی، 1یعقوب مدملی2
 - 1کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشکده علوم پزشکی شوشتر،شوشتر،ایران
 -2کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی،مجتمع آموزش عالی سالمت مسجدسلیمان،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
اهواز،اهواز،ایران
مقدمه و هدف :ویتامین Dیکی از ویتامین های الزم برای بدن وازجمله ویتامین های محلول درچربی است .ویتامین Dعالوه بررشد
واستحکام استخوان ها نقش تقویت کننده سیستم ایمنی رادارد وازبدن دربرابر بسیاری ازبیماری هامحافظت می کند،شیوع سطوح پایین
ویتامینDدرجوامع مختلف دیده میشود،لذا این مطالعه با هدف تعیین سطح سرمی ویتامین  Dبا اندازهگیری غلظت  -25هیدروکسی
ویتامین  Dدر بیمارن مبتال با درد مفاصل عضالنی -اسکلتی انجام شده است.
مواد و روش ها SID :پژوهش حاضریکمطالعه مروری است که باجست وجو درپایگاه های اطالعاتی Iran Medex ،Magiran
 Scopus،ISI ،Google scholarو PubMedبا استفاده از کلید واژه های بیماریهای اسکلتی -عضالنی ،درد ،کمبود ویتامین D
ومعادل انگلیسی انها ازسال 2007تا2020انجام شد.وپس از حذف مقاالت غیرمرتبط،غیراصیل وتکراری تعداد29مقاله وارد مطالعه شد.
آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار  Stata11و با استفاده از مدل اثر تصادفی در سطح اطمینان  ٪95انجام شد.
یافته ها  :زنان سطح سرمی کمتری نسبت به مردان داشتند .ارتباط معنیداری بین سطح ویتامینDو ابتالبه بیماریهای عضالنی
اسکلتی وجود داشت (. )P=0.01مراجعهکنندگان با دردهای عضالنی -اسکلتی در سن زیر  20سالگی بیشترین فراوانی کمبود شدید
ویتامین  Dرا از خود نشان دادند وتنها درصد کمی از آنها در محدوده نرمال از این ویتامین قرار داشتند .بیشترین شیوع بیماران مبتال
به درد مفاصل ماهیچهای -اسکلتی در محدوده سنی  40-55سال ،کمترین شیوع در محدوده سنی زیر  20سال بود.
نتیجهگیری :باتوجه به نقش مهم ویتامین  Dدررشد واستحکام استخوان ها وتقویت سیستم ایمنی راهبرد های پیشگیرانه نظیر مصرف
مکمل های شیر،قرار گرفتن درمعرض نورافتاب و...توصیه میشود.

واژگان کلیدی :بیماریهای اسکلتی -عضالنی ،درد ،کمبود ویتامین  ،Dویتامین D

ایمیل ارائه دهنده:
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A-10-9074-10

پوستر
روشهای ارزیابی دانش دستوری در کودکان پیش دبستانی فارسی زبان :یک مطالعه مرور نظام مند

فرهاد سخائی ، * 1گلنوش گل

محمدی1

 -1دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران.
مقدمه و هدف :از آنجایی که صرف و نحو در بین سایر مولفههای زبانی ،بیشترین میزان اهمیت را به خود اختصاص داده و مشکالت
مربوط به این مولفه در اختالالت زبانی از رایجترین مشکالت زبانی هستند ،بنابراین بررسی ویژگیهای این مقوله زبانی بسیار ضروری
است .با توجه به اینکه تاکنون مطالعهای به توصیف مطالعات مربوط به صرف ونحو نپرداخته است ،در این تحقیق سعی شده به جستجوی
مطالعات در این زمینه وبررسی جزئیات آنها پرداخته شود.
مواد و روش ها  :این تحقیق ،مروری بر مطالعات انجام شده در حوزه صرف ونحو درایران میباشد .به دلیل وسعت مطالعات در زمینه
صرف ونحو در گروههای سنی مختلف ،تحقیق مورد نظر بر روی کودکان پیش دبستانی فارسی زبان انجام شده است .برای دستیابی به
مطالعات انجام شده در حوزه صرف ونحو ابتدا با استفاده از کلید واژه ها جستجوی وسیعی در پایگاههای اطالعاتیscience ،ProQuest
 Elsevier ،PubMed ،directوموتور جستجوی Google scholarدر بازه زمانی  2000تا 2016انجام پذیرفت.
یافته ها  :پس ازبررسی های انجام گرفته ،جستجو در پایگاه های اطالعاتی مختلف ونیز مراجعه به سایر منابع علمی نامبرده ،تعداد
25492مطالعه در حوزه صرف ونحو یافت شد .در مرحله بعد غربالگری اولیه بر اساس عنوان و خالصه مقاله انجام گردید و مقاالتی که بر
اساس عنوان در حوزه دانش دستوری کودکان پیش دبستانی بودند و مطابق با معیارهای ورود بودند ،در مطالعه گنجانده می شدند .در
این مرحل 96مطالعه انتخاب گردید .در مرحله نهایی متن کامل مقاالت واجد شرایط به دست آمد و مقاالت تکراری و مقاالت فاقد متن
کامل از مطالعه خارج گردید .این مرحله شامل 24مطالعه گردید.
نتیجهگیری :روشهای مختلفی برای ارزیابی صرف و نحو در کودکان وجود دارد .اکثر مطالعات انجام شده درباره مراحل اولیه فراگیری
زبان ،بر پایه مشاهده گفتار خودانگیخته کودک در موقعیتهای طبیعی بوده است .عالوه بر گفتار خودانگیخته ،می توان از آزمونهای
استاندارد نیز جهت ارزیابی استفاده کرد ..مزیت استفاده از آزمون استاندارد این است که آنها روشهای نسبتا سریعی هستند و اجرا ونمره
گذاری آنها روشن و ساده است .همچنین آزمونها داده های هنجار فراهم می کنند .مزیت دیگر آزمونها ثبات نتایج آزمون از یک متخصص
به متخصص دیگر است در برخی از پژوهشها نیز تکالیفی با هدف ارزیابی صرف ونحو مطرح شده است.

واژگان کلیدی :دانش دستوری ،کودکان
ایمیل ارائه دهندهfarhast9@gmail.com :
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A-10-10796-1

پوستر
بررسی تأثیر روش ارتعاش کل بدن بر قدرت عضالت فلکسور و اکستانسور زانو ،آزمونهای
تعادل ایستا و پویا و عملکرد اندام تحتانی در ورزشکاران مبتال به کندروماالسی کشکک
دکتر ضیاالدین صفوی فرخی*
* مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضالنی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
مقدمه و هدف :کندروماالسی پتال از جمله اختالالت عملکردی غیر حاد مفصل پاتلوفمورال محسوب می شود که شایع ترین سندرم
درد قدامی زانو ،بویژه در سنین جوانی می باشد .هدف از این تحقیق بررسی تأثیر ارتعاش کل بدن بر گشتاور عضالت اکستنسور و فلکسور
زانو ،آزمون های تعادلی ،عملکرد اندام تحتانی و سطح ناتوانی ورزشکاران مبتال به کندروماالسی کشکک بوده است .
مواد و روش ها  :در این مطالعه کارآزمایی بالینی 42،ورزشکار مبتال به کندروماالسی کشکک در محدوده سنی  15-35به طور
تصادفی در دو گروه  -1درمان فیزیوتراپی رایج و -2درمان با ارتعاش کل بدن به همراه فیزیوتراپی رایج ،تقسیم شدند .پس از چهار هفته
مداخله ،متغیرهای مطالعه شامل گشتاور عضالت فلکسور و اکستنسور زانو ،حداکثر ارتفاع پرش عمودی ،شاخص های تعادلی سیستم
بایودکس ،مقیاس  VASو نمره پرسشنامه کوجاال قبل ،بالفاصله بعد و یک ماه پس از اتمام دوره مداخله مورد ارزیابی قرار گرفتند.
یافته ها  :نتایج تجزیه تحلیل آماری درهر دو گروه ،پس از انجام مداخله نسبت به قبل از آن در تمامی متغیر های فوق الذکر تفاوت
معنادار آماری مشاهده می شود .درعین حال ،نتایج آزمون آماری ،در متغیرهای گشتاور عضالت اکستنسور زانو ) (001/0>Pو حداکثر
ارتفاع پرش عمودی )(001/0>Pافزایش معنادار را پس از اتمام مداخله ودر دوره پیگیری ،در گروه درمان با ارتعاش نسبت به گروه
کنترل نشان می دهد .این در حالی است که تفاوت معناداری بین دو گروه در سایر متغیرها مشاهده نگردید.
نتیجهگیری :در حالی که هر دو روش درمانی مورد استفاده در این مطالعه باعث کاهش درد ،کاهش سطح ناتوانی ،بهبود تعادل ،افزایش
گشتاور عضالت فلکسور واکستنسور مفصل زانو و بهبود عملکرد اندام تحتانی می شود ،افزودن روش ارتعاش کل بدن به درمان های رایج
فیزیوتراپی در بیماران مبتال به کندروماالسی کشکک ،در قدرت عضالت اکستنسور زانو وعملکرد اندام تحتانی ،افزایش معناداری را نشان
می دهد.

واژگان کلیدی :کندروماالسی کشکک ،ارتعاش کل بدن ،پرش عمودی ،تعادل سیستم بایودکس
ایمیل ارائه دهندهziasafavi@yahoo.com :
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A-10-10796-3

پوستر
بررسی تاثیر هالوکس والگوس شدید و متوسط بر درد پا،فشار کف پا و جابجایی مرکز فشار
دکتر ضیاالدین صفوی فرخی*
* مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضالنی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
مقدمه و هدف :هالوکس والگوس ،یک دفورمیتی شایع به خصوص در دختران و زنان جوان می باشد .هالوکس والگوس با
عوامل مختلفی از جمله تعادل و درد ارتباط دارد .هدف ما در این مطالعه ،بررسی تاثیر دفورمیتی هالوکس والگوس بر تعادل
و شدت درد پا در زنان و دختران جوان مبتال به هالوکس والگوس خفیف و متوسط می باشد.
مواد و روش ها  :در این مطالعه گذشته نگر 20 ،فرد مبتال به هالوکس والگوس خفیف و متوسط و  20فرد سالم به صورت
داوطلبانه شرکت نمودند .بعد از اندازه گیری زاویه متاتارسوفالنژیال انگشت شست پا از طریق عکس رادیولوژی و عکسبرداری
با دوربین دیجیتال از قسمت پشت پا در وضعیت وزن اندازی روی دو پا ،فرد با پای برهنه بر روی صفحه مدور دستگاه
بایودکس ایستاد و سپس شاخص های ثباتی سیستم بایودکس ،در سه وضعیت استاتیک ،دینامیک با سطح ثبات  8و سطح
ثبات  5برای فرد ثبت شد.
یافته ها  :نتایج این مطالعه نشان داد که در آزمون شاخص ثباتی طرفی در وضعیت پویا با سطح سختی  ،8بین دو گروه
سالم و هالوکس والگوس تفاوت معناداری وجود دارد .این در حالی است که در سایر شاخص های ثباتی ،این تفاوت مشاهده
نگردید .عالوه بر این ،رابطه معناداری بین معیار عکسبرداری منچستر و شدت هالوکس والگوس بر اساس زاویه
متاتارسوفالنژیال انگشت شست پا وجود دارد.
نتیجهگیری :یافته ها نشان داد که به دنبال ایجاد هالوکس والگوس در زنان و دختران جوان مبتال به هالوکس والگوس
خفیف و متوسط ،تعادل پویا دستخوش تغییرات شده و همچنین ،در این گروه از افراد ،بین شدت درد و شدت هالوکس
والگوس رابطه معناداری وجود ندارد.

واژگان کلیدی :هالوکس والگوس ،شاخص های ثباتی سیستم بایودکس ،مقیاس منچستر ،زاویه متاتارسوفالنژیال انگشت
شست پا
ایمیل ارائه دهندهziasafavi@yahoo.com :
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A-10-3614-1

The effects of vitamin D supplementation on sexual function and sexual
hormones among women with multiple sclerosis: A Double-Blind,
Randomized, Placebo-Controlled Trial
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Oral
The effects of vitamin D supplementation on sexual function and sexual
hormones among women with multiple sclerosis: A Double-Blind,
Randomized, Placebo-Controlled Trial
Simin Zarabadi-pour1, Mohammad Eghbali 2, 3, Leila Amini1*, Seyed Massood Nabavi4
1- School of Nursing and Midwifery, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2- School of Nursing and midwifery, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran
3- Health Sciences Research Center, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran
4- Department of Neurology and Cognitive Science Research Institute of Cellular Sciences, Royan Research Center,
Tehran, Iran

Background and aim: Sexual dysfunction is among the most common and most challenging
complications of multiple sclerosis. Yet, there has been no effective therapy for its management. The
present study aimed to evaluate the effects of vitamin D supplementation on sexual function and sexual
hormone among women with multiple sclerosis.
Materials and method: This double-blind randomized controlled clinical trial was conducted in 2018. The
participants included 62 women with multiple sclerosis and vitamin D deficiency who were successively
recruited from a neurology specialty clinic in Tehran, Iran. They were randomly allocated to an intervention
and a control group, and participants in these groups received two 2000-IU vitamin D and two placebo
tablets per day for twelve consecutive weeks, respectively. Their serum sexual hormone level and sexual
function were assessed both before and after the intervention. Sexual function assessment was performed
using the Female Sexual Function Index. Then, the data were analyzed via the SPSS software (v. 22.0).
This double-blind randomized controlled clinical trial was conducted in 2018. Besides, this study was
registered in the Iranian Registry of Clinical Trials.
Results: The findings revealed no significant difference between the two groups in terms of demographic
information, clinical factors, and level of Vitamin D; thus, the two groups were homogeneous. The study
results indicated that taking vitamin D supplementation for 12 weeks have significant impacts on the
improvement of sexual function and sexual hormones (P&lt;0.05)
Conclusion: Vitamin D supplementation may be used to improve sexual function and sexual hormone
among women with multiple sclerosis. Thus, vitamin D supplementation along with other treatments can
result in improved treatment outcomes accordingly.
Key words: Multiple Sclerosis, Sexual Function, Vitamin D, Sexual Hormone, RCT
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A-10-3530-2

سخنرانی
بررسی تاثیر استفاده از روش  PRPدر درمان استئوآرتریت زانو بیماران
مهدی وطن خواه ، * 1مهدی مرادی ، 1فاطمه محمدی پور2
 -1دانشگاه علوم پزشکی لرستان،خرم اباد،ایران.
 -2دانشکده پرستاری و مامایی،دانشگاه علوم پزشکی لرستان،خرم اباد˓،ایران.

مقدمه و هدف :استئوآرتریت()OAبیماری است که معموالً زانو را درگیر می کند و به عنوان از دست دادن پیشرونده عملکرد مفصل است که
اغلب منجر به ناتوانی جسمی و ایجاد درد ناشی از زوال تدریجی غضروف مفصلی میشود .در حالی که رویکردهای درمانی محافظه کارانه کالسیک
عالئمی مانند درد و التهاب را هدف قرار می دهند ،تصور می شود روش هایی مانند )PRP (Platelet Rich Plasmaبتوانند تاثیر قابل
توجهی در بهبودی بیماران داشته باشند.هدف از مقاله بررسی تاثیر استفاده از روشPRPدر بهبود استئوآرتریت زانو در بیماران میباشد.
مواد و روش ها :

جستجو درپایگاه داده PubMedو Google Scholarبا کلید واژه های :استئوآرتریت زانو وPRPدر بازه زمانی

2010تا2022انجام شد .مقاالت بر اساس معیار ورود(وجود متغیر استئوآرتریت زانو وPRPبدون محدودیت سن و جنس در خالصه مطالعات در
تاریخ انتشار 2010تا)2022و خروج (عدم دسترسی به متن کامل مقاالت)بررسی و از بین 20مقاله 13مقاله انتخاب و در این مطالعه از آنها
استفاده شد.
یافته ها  :این روش درمانی یا سرم غنیشده از پالکت میباشد و اساس کاربرد این تکنیک استفاده از توان بیولوژیک بدن برای ترمیم خود در
پاسخ به آسیبها میباشدPRP.زانو که اساس کاربرد آن استفاده از توان بیولوژیک بدن برای ترمیم خود در پاسخ به آسیبها میباشد ،نسبت
به سایر روش های تزریقی نتایج بسیار موثرتری را به همراه دارد و در بسیاری از موارد نیاز به عمل جراحی و تعویض مفصل زانو را به تاخیر
میاندازد .از این تکنیک برای کمک به بیمارانی که دچار التهاب مفصل و آرتروز زانو شدهاند ،افرادی که تاندون آنها دچار کشیدگی و آسیب شده
است ،ناپایداری و کشیدگی زانو استفاده میشودPRP .در یک محیط کشت دارای اثر آنابولیک بر سلولهای غضروفی و سلولهای بنیادی مشتق
از مغز استخوان است که در نتیجه تکثیر سلولی و تولید ماتریکس را افزایش میدهد و همچنین اثر ضدالتهابی از طریق کاهش مسیرهای سیگنال
کاتابولیک شناخته شده دارد PRP.با یک سیستم پالسمای شرطی شده اتولوگ کم لکوسیت()ACPپالسمای خون رو جدا و به زانو تزریق
میکند و به همین دلیل نسبت به سایر روش های درمانی دارای عوارض بسیار کمتر و قیمت کمتری میباشد.
نتیجهگیری :با توجه به اینکه تحقیقات انجام شده نتایج بسیار خیره کننده ای در کاهش درد و التهاب و بهبودی بیماران ارتوپدی در هر رده
سنی را عالوه سایر کاربرد های آن نشان میدهند و باتوجه به هزینه و عوارض پایین روش توصیه میشود ضمن انجام مطالعات کیس متدی بیشتر
این روش به بیماران و مردم معرفی شود تا بتوان هزینه درمانی بیماران در این حوزه را کاهش داد.
واژگان کلیدی :استئوآرتریت ،زانو ، PRP،ترمیم غضروف
ایمیل ارائه دهندهMehdivatankhah74@gmail.com :
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Poster
Computed Tomography Image Processing Analysis in COVID-19
Patient
Maryam Elikaei Moghadam1 *
1- Medical Imaging Department, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences(IUMS),
Tehran, Iran.

Background and aim: COVID-19 pandemic is an infectious disease that has affected millions
of individuals all over the world, and it has caused thousands of deaths since December 19, 2019.
due to the similarity of the clinical symptoms of this diseases with other infectious diseases of
the lungs, accurate diagnosis is very important, for this reason ,CT scan image analysis is used
as diagnosis supplement along with laboratory methods. The main purpose of this review article
is the use of artificial intelligent, the provision of intelligent and automated image analysis
solution for accurate diagnosis of COVID 19.
Materials and method: In this review article the keywords were COVID 19 , Computed
Tomograhy and image Analysis based on PubMed, Scopus and Google scholar databases during
the 2020-2021s.
Results: detection of COVID 19 in CT scan images is somewhat difficult and time consuming,
that is why diagnosis tools based in deep learning and the use of Radiomix have been developed
that can accurately diagnose the presence and severity of this diseases.recent study show that a
CT scan of a patient COVID 19 shows signs of GGO* ,so it is important to find unnatural areas
such as GGO.one of the proposed methods in the field of artificial intelligence to identify these
areas is the UNet++. this method has been able to diagnosis cases with good accuracy and
sensitivity.another solution is to uses the Radiomix analysis method ,this method is also use to
classify the characteristics and diagnose the COVID 19.
Conclusion: Identification of GGO is required for the derivation of diagnostic conclusions and
the characterization of the contents in the pulmonary parenchyma area. Automated identification
of the in the CT images from these COVID-19 patients is a challenging issue for medical image
processing. In this research, we effectively overcame the problem of locating and detecting GGO
in atients with COVID 19.
Key words: COVID 19, Computed Tomography, Image Analysis
Presenter author email: elikaeimaryam73@gmail.com
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پوستر
بررسی حساسیت اخالقی وفاکتورهای موثر برآن در پرستاران بخش های مراقبت ویژه
زهرا اشرفی ، 1منیر نوبهار  ، *2،4،5دکتر نیره رئیس دانا ، 5،2آقا حسن بصیرنژاد3
 -1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران.
 -2مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران.
 -3گروه آمار و اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی ،یزد ،ایران
 -4مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -5دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران

مقدمه و هدف :پرستاران در عمل با مسائل اخالقی چالش برانگیزی مواجه میشوند .صالحیت پرستاری به عنوان یک
موضوع کیفیت مراقبت مطرح بوده و تضمین صالحیت در توانایی و عملکرد واقعی پرستاران ،التزام اخالقی و حقوقی نسبت
به دریافت کنندگان مراقبت میباشد.
مواد و روش ها  :این مطالعه توصیفی مقطعی در سال  1397با تاییدیه کد اخالق دانشگاه علوم پزشکی سمنان به شماره
 IR.SEMUMS.REC.1397.175در شاهرود انجام شد .نمونه ها پرستاران شاغل در بخشهای مراقبت ویژه ( ICU
 ,CCUو همودیالیز) بودند .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامههای مشخصات دموگرافیک و حساسیت اخالقی بود.
یافته ها  :حساسیت اخالقی اکثر شرکت کنندگان در مطالعه در حد متوسط بود .سن ،تعداد شیفت و نوع بیمارستان با
حساسیت اخالقی پرستاران بخشهای مراقبت ویژه ارتباط معنیدار داشت.
نتیجهگیری :با توجه به اهمیت حساسیت اخالقی در پرستاران بخش مراقبت ویژه و عوامل تاثیرگذار بر آنها ،لزوم توجه
مدیران پرستاری و تدوین برنامه های مناسب در جهت دانش افزایی و بهبود حساسیت اخالقی در پرستاران بخش ویژه
پیشنهاد میشود.

واژگان کلیدی :حساسیت اخالقی ،بخشهای مراقبت ویژه ،پرستار
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پوستر
بررسی میزان کیفیت زندگی جنسی در زنان میانسال :یک مطالعه مقطعی
نعیمه شریعتی فر *1
 -1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران

مقدمه و هدف :کیفیت زندگی جنسی یکی از موضوعات کلیدی حوزه سالمت جنسی و باروری است که تحت تاثیر عوامل
جسمی ،روحی و روانی است .میانسالی به علت تغییرات هورمونی و آناتومیکی ،فیزیولوژیکی و روانی می تواند با مشکالت
جنسی همراه باشد که بر کیفیت زندگی جنسی موثر باشد .مطالعه حاضر با هدف بررسی کیفیت زندگی جنسی زنان در
دوران میانسالی انجام شد.
مواد و روش ها  :پژوهش حاضر به صورت مقطعی و بر روی  100نفر از زنان میانسال 40تا  60ساله مراجعه کننده به مراکز
منتخب دانشگاه شهید بهشتی تهران که به صورت در دسترس انتخاب شدند ،انجام شد و با استفاده از پرسشنامه های
مشخصات دموگرافیک و کیفیت زندگی جنسی زنان(  ) SQOL-Fمورد ارزیابی قرار گرفتند .تجزیه و تحلیل داده ها با
استفاده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی و نرم افزار  spssانجام شد.
یافته ها  :نتایج مطالعه نشان داد که 17درصد از این زنان کیفیت زندگی جنسی ضعیف و 74درصد با کیفیت زندگی
متوسط و  9درصد نمره متوسط خوب داشتند .یافته ها نشان داد مجموع امتیازات کیفیت زندگی جنسی در دوران میانسالی
به صورت معنادار کاهش مییابد(.)001/0<P
نتیجهگیری :با توجه به نتایج پژوهش حاضر به نظر می رسد کیفیت زندگی جنسی در زنان میانسال پایین بوده و با توجه
به اینکه کیفیت زندگی جنسی سهم منحصر به فرد در روابط زوجین دارد ،مشاوره صحیح جهت تطابق بهتر جسمی و روانی
با تغییرات دوران میانسالی که به عنوان دوران طالیی زندگی فرد یاد میشود ،ضروری است.

واژگان کلیدی :کیفیت زندگی جنسی ،زنان ،میانسالی

ایمیل ارائه دهندهn.shariatifar@gmail.com :
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پوستر
بررسی میزان آگاهی از فرهنگ ایمنی بیمار در پرسنل اتاق عمل
مینا غریبی ، * 1رقیه رحمانیان ، 1آرش نشاطی1
-1دانشجوی کارشناسی ارشد اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
ایمنی بیمار به معنای پیشگیری از آسیب دیدن بیماران است .این شامل کلیه اقداماتی است که توسط مؤسسات بهداشتی و پرسنل آنها
به منظور جلوگیری از آسیب های وارده به بیماران توسط خدمات مراقبت های بهداشتی انجام می شود .اصول اولیه توسعه فرهنگ ایمنی
در مراقبت های بهداشتی کاهش خطاها و بهبود کیفیت کلی مراقبت های بهداشتی است ( .)1فرهنگ ایمنی بیمار  ،نشان دهنده ی
میزان اولویت ایمنی بیمار از نظر کارکنان در بخش و سازمان محل کار آنهاست ( )2خطاهای پزشکی با فرهنگ ایمنی ضـعیف بیمار ،
ارتبـاط دارند( )3یک فرهنگ ایمنی قـوی بیمار مولفه ای ضروری برای ارتقـای ایمنـی بیمـار و بهبـودکیفیت مراقبت از بیمار است .
زیرا احتمال وقوع رخداد های خطرناک و حتی هزینه های مراقبت از سالمت را کاهش دهد ( . )4در مطالعه مقری و همکاران که با هدف
سنجش فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان های عمومی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد  ،نشان دادند که این بیمارستان
ها از وضـعیت فرهنـگ ایمنـی بیمـار مناسبی برخوردار نیستند به همین دلیل پیشنهاد می شود با افزایش کارکنان به ویژه در مشاغل
و بخش های دارای حجم کاری زیاد  ،کاهش ساعات کاری کارکنان و رساندن آن به زمان استاندارد و ایجاد سیستم های گزارش دهی و
تشویق پرسنل به گزارش خطاها راه را برای ارتقای هر چه بیشتر ایمنی و فرهنگ ایمنی بیمار هموار نمایند ( )5همچنین نتایج مطالعات
گذشته نشان دادند که فرهنگ ایمنی بیمار در سطح متوسط به پایین قرار دارد ( . )6نتایج مطالعه  rizalarو همکاران که با هدف بررسی
درک فرهنگ ایمنی بیماران پرستاران شاغل در اتاق عمل و آی سی یو انجام شد  ،نشان دادند که فرهنگ ایمنی بیمار پرستاران در سطح
متوسط است  .این نتایج نشاندهنده اهمیت اجرای ایمنی بیمار و فرهنگ ایمنی کارکنان در واحدهایی مانند  ICUو  ORاست که
خطرات بیشتری در ارتباط با ایمنی بیماران دارند .به منظور ارائه خدمات باکیفیت و ایمن به بیماران در این واحدها ،پیشنهاد می شود
موسسات با تجهیز مناسب مطابق مدیریت کیفیت ،ارتقاء مستمر محتوا و فراوانی آموزش را انجام دهند. )7( .

واژگان کلیدی :فرهنگ ایمنی بیمار  ،پرسنل اتاق عمل

ایمیل ارائه دهندهgharibi.mina94@gmail.com :
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پوستر
بررسی هوش هیجانی و برخی عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشکده پیراپزشکی قم در
سال 1400
خانم مائده تورده ، 1آرین غمخوار رودپشتی *2
 -1گروه هوشبری ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران.
 -2کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران.
مقدمه و هدف :هوش هیجانی میتواند از غلبه اضطراب بر قدرت تفکر جلوگیری کند .انسانهایی که توانایی کنترل هیجانات خود را
داشته باشند ،بیش از دیگران می توانند در زمینه های مختلف زندگی به موفقیت برسند .هدف از این پژوهش ،بررسی هوش هیجانی و
برخی عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشکده پیراپزشکی قم میباشد.
مواد و روش ها  :این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی و مقطعی بود که در تیرماه سال  1400انجام شد .جامعه پژوهش کلیه دانشجویان
رشته های هوشبری ،اتاق عمل ،علوم آزمایشگاهی و فوریت های پزشکی دانشکده پیراپزشکی قم بودند .نمونهگیری به روش سرشماری
انجام شد و  231دانشجو وارد مطالعه شدند .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامههای اطالعات دموگرافیک و هوش هیجانی شاته بود .دادهها
با استفاده از آمار توصیفی و آزمونهای آماری کایدو و ضریب همبستگی پیرسون در سطح معنیداری  0/05تحلیل شدند.
یافته ها  :در طول مطالعه  38دانشجو از مطالعه خارج شدند و دادههای مربوط به  193نفر تحلیل شدند 73 )%37/8( .مشارکتکننده
مرد و بقیه زن بودند .میانگین سن مشارکتکنندگان 21/09±01/98سال بود .میانگین نمرات آزمون هوش هیجانی  97/05±14/36بود.
بین نمرات هوش هیجانی با سن ،جنس ،رشته تحصیلی ،وضعیت تأهل و ترم تحصیلی رابطه معنیدار آماری وجود نداشت (.)0.05>P
اما بین نمرات هوش هیجانی با تعداد اعضاء خانواده ،محل زندگی و عالقه به رشته تحصیلی تفاوت معنیدار آماری وجود داشت
(.)0.05<P
نتیجهگیری :هوش هیجانی دانشجویان رشتههای مختلف پیراپزشکی در حد متوسط رو به باال میباشد .دانشجویانی که با خانواده خود
و در خانوادههای پرجمعیتتر زندگی کرده و به رشته تحصیلی خود عالقه دارند ،دارای هوش هیجانی باالتری هستند .بنابراین ،پیشنهاد
میشود که دانشجویان رشتههای تحصیلی خود را با عالقه انتخاب کرده و ترجیحاً در شهر محل زندگی خود تحصیل کنند .همچنین به
خانوادههای ایرانی توصیه میشود که برای افزایش هوش هیجانی فرزندان خود ،تعداد فرزندان خود را افزایش دهند.

واژگان کلیدی :هوش هیجانی ،دانشجو ،پیراپزشکی
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پوستر
جایگاه پرستاران متخصص کودکان
شیالن عزیزی* 1،2
1- Student Research Committee, Faculty of Nursing and Midwifery, Semnan University of Medical
Sciences, Semnan, Iran
2- Department of Nursing, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran
مقدمه و هدف :پرستار کودکان ،پرستاری با حداقل مدرک لیسانس و آموزش تخصصی و تمرکز بالینی بر مراقبت از کودکان است .آنها
با دانش و مهارت کافی سعی در ارائه مراقبت باکیفیت ،بیمار محور و خانواده محور دارند .فراوانی و پیچیدگی نیازهای بهداشتی درمانی
و مشکالت ناشی از آن لزوم تربیت پرستاران متخصص کودکان در کلیه مقاطع تحصیلی را محرز مینماید .این مطالعه با هدف مروری بر
جایگاه پرستاران متخصص کودکان انجام گرفت.
مواد و روش ها  :برای نگارش این مرور سیستماتیک با جستجو در پایگاههای اطالعاتی ،Scopus ,PubMed ،Web of sciences
 ،Wileyدر بازه زمانی  2022-2012با استفاده از کلیدواژههای "پرستاران کودکان"" ،پرستاری کودکان پیشرفته""،سالمت کودک"،
"آموزش پرستاری" " ،پرستار متخصص کودکان" و معادل انگلیسی آن با بولین  ،andبدون محدودیت در نوع مطالعه و مقاالت انگلیسی
زبان ابتدا  36مقاله ،سپس با حذف مقاالت تکراری ،فقط چکیده و غیر متناسب با هدف  9مقاله مورد استفاده قرار گرفت.
یافته ها  :پرستاران کودکان در بخشهای کودکان ،نوزادان ،مراقبتهای ویژه کودکان و نوزادان به ارائه مراقبت میپردازند .آنها به
دلیل مواجهه با استرسهای عاطفی ناشی از مراقبت کودک بیشتر در معرض خطر استرس ،نارضایتی شغلی و کاهش سالمت روانی قرار
دارند و حجم کار و سرعت عملشان  70درصد نسبت به بخشهای بزرگساالن بیشتر است .کمبود نیروی تخصصی پرستار کودکان نسبت
به نیاز جامعه متاثر از پذیرش کمتر و کمبود هیات علمیدر مقاطع تحصیالت تکمیلی ،احساس کم تجربگی ناشی از تجربه بالینی کم در
دوران کارشناسی و بسیاری موارد دیگر میباشد .از سوی دیگر برای جبران این کمبود بکارگیری نیروی غیرمتخصص و بی عالقه منجر
به عدم اعتماد بنفس ،کاهش بهره وری ،تحمیل هزینههای درمانی زیاد و ترک شغل خواهد شد.
نتیجهگیری :نتایج بررسی نشان داد که در بخشهای کودکان نیاز بیشتری به پرستاران متخصص کودکان و عالقمند به کار وجود دارد.
چرا که کمبود پرستاران کودکان متخصص ،تاثیر مهمیبر توسعه دانش مرتبط با مراقبتهای بهداشتی کودکان ،سالمتی کودکان و
اثربخشی سازمان خواهد گذاشت .پیشنهاد میگردد تحقیقات بیشتری در زمینه بررسی دیدگاه پرستاران و مسئولین نسبت به این تخصص
صورت گیرد.

واژگان کلیدی :پرستاران کودکان ،پرستاری کودکان پیشرفته ،سالمت کودک ،آموزش پرستاری ،پرستار متخصص کودکان
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Poster
The effect of job satisfaction on nurses' burnout
Bahareh Saghaei1*, ZohreRajabpour1, Nehle Parandavar2
1- Student Research Committee,Jahrom University of Medical Sciences,Jahrom, Iran
2- Faculty member of jahrom University of medical sciences
Background and aim: Job satisfaction and burnout of nurses are two vital elements in health centers.
Considering that the bulk of workers operating in hospitals consists of nurses. things of those two
important structure variables includes a direct relationship with the standard of nursing services and,
consequently, the community of people, still as a major impact on the achievements of these
institutions.
Materials and method: In our study, keywords” In our study, keywords”SARS-coV-2, wastewater,
wastewater-based-epidemiology (WBE)” were searched in information “PubMed, Google Scholar,
Science Direct” with none time limitation, finally, the foremost relevant articles were elite and
examined.
Results: New social control theories believe that man inherently desires work and strives to satisfy
his instinctual, physical, and daily needs. the general public pay nearly half their leisure hours
nowadays in their work setting. Satisfaction with work and therefore the environment is that therefore
important and necessary. the foremost difficult is the structure ideas that kind the idea of the many
management policies and pointers to extend the productivity and potency of the organization. Job
satisfaction could be a degree of positive emotions and attitudes that people have a response to job
satisfaction. In addition, the organization, in addition to increasing changes, conserves their
satisfaction with the requirements of their workers, and stop them from stress and nurses from the
distinctions of those changes. The health care supplier teams are within the hospital sectors, and
patients even have a lot of contact with nurses compared to alternative employees of the provider,
thus the failure of this cluster because of their vital role in up patients, non-compensatory results can
bring Forth.
Conclusion: The results of this study showed that listening to the constituent factors of external and
internal job satisfaction elements will greatly cut back the burnout of nurses. supported health care
centers, managers will greatly increase the duty satisfaction of nurses, and consequently reduces job
burnout in them, that ultimately, the satisfaction of patients from the services provided and increasing
the performance of the health system.
Key words: Job satisfaction, Burnout, Nurses
Presenter author email :
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پوستر
بررسی اثر ماساژ درمانی بر درد بعد از عمل در جراحی کوله سیستکتومی به روش
الپاراسکوپی
مبین متحدی  ، *1امین متحدی2
 -1کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،کرمانشاه،ایران
 -1کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی سمنان،سمنان،ایران
مقدمه و هدف :امروزه روش های مختلف دارویی و غیر دارویی برای تسکین درد بعد از عمل در جراحی کوله سیستکتومی الپاراسکوپی
به کار می رود .هنگامی که عوارض روش های مختلف دارویی از قبیل تاثیر بر سیستم ادراری ،تنفسی ،قلبی ،عروقی و  ...مشخص می
شود استفاده از روش های تسکین درد غیر دارویی برجسته می شود .این روش ها شامل :ماساژ درمانی ،رایحه درمانی ،تکنیک های
مختلف آرامسازی و حواس پرتی و ...می باشد که تاکنون هیچ گونه عوارض سوئی در آن ها مشاهده نشده است .از این رو مطالعه ما به
منظور تعیین اثر ماساژ درمانی بر درد بعد از عمل در جراحی کوله سیستکتومی به روش الپاراسکوپی طراحی شده است.
مواد و روش ها  :این مطالعه به روش مرور سیستماتیک و جستجو در پایگاه های معتبر داخلی و خارجی از جمله
 scholar.google ،sciencedirect،pubmedاز سال  2016تا  2021و با سرچ کلید واژه های :درد ،الپاراسکوپی ،جراحی کوله
سیستکتومی ،ماساژ درمانی و معادل آن ها به صورت التین Pain, laparoscopy, Cholecystectomy surgery, massage
 therapyجهت جستجوی مقاالت استفاده شد .در نهایت تعداد  8مقاله مرتبط با مطالعه ما انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها  :ماساژ درمانی به روش های مختلف از قبیل پتریساژ ،نیدینگ ،فریکشن طی جلسات مختلف درمانی در طی ساعات اولیه
جراحی بخصوص در  24ساعت اول بعد از جراحی تاثیر مثبتی بر درد بعد از عمل در نواحی برش و پورت های جراحی داشته است.
همچنین استفاده از تکنیک های مختلف ماساژ در ناحیه شانه بیمار که درد در این ناحیه در کلیه جراحی های الپاراسکوپی شایع است
باعث تسکین درد موثر بیمار می شود .ماساژ درمانی باعث بهبود گردش خون بیمار و متعاقب آن بهبود متابولیسم بدن می شود و با
ماساژ منطقه مورد نظر بتدریج فشار عضله بر اعصاب درگیر کاهش یافته و درد کم می شود .عالوه بر این ،ماساژ باعث افزایش اندروفینها
و افزایش ترشح هورمون سروتونین (تعدیل کننده خلق و خوی) میشود.
نتیجهگیری :در طراحی اقداماتی برای تسکین درد بعد از عمل در جراحی های الپاراسکوپی باید ماساژ درمانی را در اولویت های باالتری
قرار داده و با بکار بردن استراتژیهای مناسب در این زمینه می توان به بهبود سالمت بیماران کمک کرد

واژگان کلیدی :درد ،الپاراسکوپی ،جراحی کوله سیستکتومی ،ماساژ درمانی
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پوستر
کاربرد هوش مصنوعی در رادیولوژی ( چالش ها و فرصت ها)
رقیه ساجدی  ، *1خانم نادیا ذوالفقارخانی2
 -1دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -2کمیته تحقیقات دانشجویی  ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
مقدمه و هدف :امروزه سیستم های هوش مصنوعی به کمک یادگیری ماشین نوعی شبیه سازی هوش انسانی برای کامپیوتر می باشند
که در علوم پزشکی و بخش های وابسته به حوزه سالمت به ویژه در رادیولوژی که اساس کار آن بر مبنای اشعه ایکس است  ،از اهمیت
بسیاری برخوردار است .این مطالعه مروری با هدف بررسی کاربرد هوش مصنوعی در رادیولوژی به چالش ها و فرصت های آن پرداخته
شده است.
مواد و روش ها  :مطالعه حاضر به روش مروری و جستجوی اینترنتی انجام شد .جامعه آماری شامل کلیه مقاالت پژوهشی مرتبط با
هوش مصنوعی در پایگاه های اطالعاتی فارسی و انگلیسی

Magiran, IranMedex, SID, PubMed, Scopus, Google

 Scholarو با کلید واژه های هوش مصنوعی  ،یادگیری ماشین ،یادگیری عمیق ،علم پزشکی ،رادیولوژی ،رادیوگرافی  ،اشعه ایکس از
سال  2017تا  2021انجام شد .تعداد  21مقاله مرتبط با کاربرد هوش مصنوعی در رادیولوژی مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها  :نتایج نشان داد هوش مصنوعی  ،ماشینی است که با دریافت اطالعات از محیط توسط حسگرهایی که در آن طراحی شده
در تصویربرداری پزشکی به جهت کاهش اثرات مخرب امواج اشعه ایکس بر روی انسان و هم چنین خطاهای تشخیص و تصمیم گیری
پزشکی در رادیولوژی کاربرد بسیاری دارد .هوش مصنوعی میتواند در روندهای کاری رادیولوژی اثرات عمیقی بر جای بگذارد .هوش
مصنوعی میتواند گردش کار رادیولوژیستها را بهینه کرده ،کمیسازی را تسهیل نماید .همچنین امکان کاهش زمان انتظار برای بیماران
اورژانسی و قابلیت رادیولوژی از راه دور را فراهم کند.
نتیجهگیری :هوش مصنوعی میتواند برای ارزیابی سریع حجم زیادی از داده در تعدادی زیادی از بیماران انجام شود .به این ترتیب
میتواند پایگاه داده ای ارزشمندی نیز ایجاد نماید .در صورت استفاده صحیح از این پتانسیل در علوم پزشکی میتواند به طور قابل توجهی
بهره وری گردش کار را بهبود بخشد ،خطر خطا را به حداقل برساند و با کاهش تأخیرهای تشخیصی از آسیب به بیمار جلوگیری کند.
واژه های کلیدی :هوش مصنوعی  ،یادگیری ماشین ،علم پزشکی ،رادیولوژی ،رادیوگرافی  ،اشعه ایکس ،کامپیوتر

واژگان کلیدی :هوش مصنوعی  ،یادگیری ماشین ،علم پزشکی ،رادیولوژی ،رادیوگرافی  ،اشعه ایکس ،کامپیوتر
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پوستر
بررسی اثربخشی رایحه درمانی و ماساژدرمانی بر بهبود استرس کارکنان شاغل در اتاق عمل
مبین متحدی  ، *1امین متحدی2
 -1کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،کرمانشاه،ایران
 -1کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی سمنان،سمنان،ایران

مقدمه و هدف :کارکنان بخش اتاق عمل در محیط های بیمارستانی با سطوح غیرمعمول استرس مواجه هستند .استرس
برکارآمدی پرسنل اتاق عمل و محیطی که در آن کار می کنند تأثیر منفی می گذارد .رایحه درمانی و ماساژدرمانی راهکارهای
مهمی برای کاهش استرس هستند .اما آیا رایحه درمانی و ماساژ درمانی در بهبود استرس کارکنان شاغل در اتاق عمل نیز تاثیر
دارد؟ مطالعه ما به بررسی اثربخشی رایحه درمانی و ماساژدرمانی بر بهبود استرس کارکنان شاغل در اتاق عمل می پردازد.
مواد و روش ها  :این مطالعه به روش مرور سیستماتیک و جستجو در پایگاه های معتبر داخلی و خارجی از جمله ،Embase
magiran ،sid،Scopus،sciencedirect،pubmed ،Web of Scienceاز سال  2019تا  2021و با سرچ کلید واژه های:
رایحه درمانی؛ ماساژ؛ پرسنل اتاق عمل؛ استرس و معادل آن ها به صورت التین aromatherapy; massage; Operating
.room staff; stressجهت جستجوی مقاالت استفاده شد.
یافته ها  :در مجموع  11مقاله معیارهای ورود را داشتند ،رایحه درمانی (4مقاله) ،ماساژ (4مقاله) و ماساژ و رایحه درمانی (3مقاله).
اکثر مطالعات گزارش کردند که رایحه درمانی و ماساژ تأثیر مفیدی بر استرس پرسنل شاغل در اتاق عمل دارد .لمس ایجاد شده
در ماساژ با کاهش کورتیزول باعث تغییرات بیوشیمیایی شده و با افزایش سروتونین و دوپامین باعث کاهش استرس و بهبود خلق
و خو می شود .همچنین پرسنلی که حداقل  2بار در هفته حدود  20دقیقه تحت ماساژ قرار می گیرند از کیفیت خواب باالتری
برخوردارند و موسیقی درمانی به عنوان ابزاری بالقوه برای کاهش عوامل محیطی استرس زا شناخته می شود و کاهش قابل توجهی
در خستگی ،ترس و نگرانی پرسنل با شخصیت های مختلف دارد.
نتیجهگیری :استفاده از تکنیک های مختلف جهت کاهش استرس پرسنل شاغل در بخش اتاق عمل یک ضرورت مهم است و با
توجه به اینکه ماساژ درمانی و موسیقی درمانی از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است و تکنیکی غیر تهاجمی است باید به طور
روز افزون در کشور ما افزایش پیدا کند .

واژگان کلیدی :رایحه درمانی؛ ماساژ؛ پرسنل اتاق عمل؛ استرس
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پوستر
تاثیر اکسیژن درمانی بر روی تهوع و استفراغ پس از عمل جراحی :یک مطالعه ی مروری
سیف ا ...عالئی  ،1پگاه سادات یوسفی  ، *2سجاد عسکری نیاسر3
 -1دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان ،زنجان ،ایران
 -2کمیته تحقیقات دانشجویی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان ،سمنان ،ایران
 -3مرکز تحقیقات مراقبت پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان ،سمنان ،ایران
مقدمه و هدف :تهوع و استفراغ یکی از شایع ترین و آزار دهنده ترین عوارض بعد از اعمال جراحی مختلف است و در حداقل  %20از عمل های
جراحی دیده می شود و می تواند عوارض و مشکالت بسیاری برای بیمار و سیستم درمانی ایجاد نماید .در کنار عوامل مختلف نظیر نوع جراحی ،وضعیت
ناشتا بودن بیمار عوامل دیگری نظیر عوامل مراقبتی درمانی نظیر اکسیژن درمانی نیز مطرح می باشد .از این رو این مطالعه با هدف ارزیابی تاثیر اکسیژن
تراپی بر روی تهوع و استفراغ بیماران پس از اعمال جراحی مختلف انجام شد.
مواد و روش ها  :در این مطالعه مروری به منظور یافتن مطالعات مرتبط تاثیر اکسیژن تراپی بر روی تهوع و استفراغ جستجو از طریق پایگاه های
اطالعاتی معتبر فارسی زبان شامل :بانک اطالعات نشریات کشور و پایگاههای مرکز مطالعات علمی جهاد دانشگاهی و بانک اطالعات مقاالت علوم پزشکی
ایران و پایگاه های انگلیسی زبان شاملGoogle Scholar, EMBASE, Web of Science, MEDLINE, Pub Med, Science Direct, :
 .Scopusانجام شد .ترکیبی از کلید واژه های Nausea, Vomiting, Oxygen therapy, after surgery :که معادل فارسی آنها به ترتیب تهوع،
استفراغ ،اکسیژن درمانی ،بعد از جراحی میباشد ،مورد استفاده قرار گرفتند .که بین سالهای  2000تا  2019انجام شد .از مجموع  75مقاله بدست
آمده بعد از بررسی دقیق 23 ،مقاله که به طور مستقیم در مورد تاثیر اکسیژن تراپی بر روی تهوع و استفراغ پس از عمل جراحی بود ،در این مطالعه
وارد شدند
یافته ها  :نتایج این بررسی نشا ن داد که در بسیاری از مطالعات انجام شده بین تعداد دفعات استفراغ و شدت تهوع و استفراغ حین و پس از عمل
جراحی در بیمارانی که اکسیژن بیشتری دریافت نموده اند و بیمارانی که به میزان کمتر آن را دریافت کرده بودند ،اختالف آماری معنی دار وجود
نداشت ،اما در بخش ریکاوری اختالف معنی دار بود .با اینحال برخی از مطالعات حاکی از آن بود ،که اختالف قابل توجهی در شیوع تهوع و استفراغ بعد
از عمل وجود داشت و میانگین شدت تهوع و دفعات استفراغ در گروهی که اکسیژن بیشتری دریافت کرده بودند کمتر بود.
نتیجهگیری :در فرایند مراقبت از بیمار در حین جراحی ،بالفاصله پس از جراحی و همچنین مراقبت از بیمار در اتاق ریکاوری می بایست بکارگیری از
اکسیژن درمانی با توجه به اثربخشی گسترده تر آن؛ نظیر تاثیر بر تهوع و استفراغ؛ مورد استفاده قرار گیرد .همچنین بهتر است در مطالعات آتی تاثیر
اکسیژن درمانی بر تهوع و استفراغ بیمار در مراحل بعد از جراحی و بستری در بخش مورد بررسی قرار گیرد.

واژگان کلیدی :مراقبت از بیمار در حین جراحی ،مراقبت از بیمار پس از جراحی ،اکسیژن درمانی

ایمیل ارائه دهندهpegahyousefi1999@gmail.com :
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A-10-6785-1

پوستر
بررسی نگرش دانشجویان علوم پزشکی نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی خود
رضا پورمحمد  ، *1اقا رضا صالحی نیا1
 -1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران

مقدمه و هدف :نگرش مثبت فرد نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی ،نه تنها سبب ایجاد رضایت شغلی و موفقیت میگردد،
بلکه می تواند سبب پیشرفت جامعه ای که در آن خدمت می کند شود.امروزه نگرش به عنوان مهمترین مفهوم روانشناسی اجتماعی
جایگاه ویژه ای در پژوهشها دارد.
مواد و روش ها  :این پژوهش یک مطالعه مرور سیستماتیک می باشد که در خرداد ماه سال  1400انجام و در طی آن به بررسی
نگرش دانشجویان علوم پزشکی نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی خود پرداخته شده است .به این منظور پایگاه ها Scopus,
 PubMed, Science Directمورد بررسی قرار گرفتند و جهت جست و جو از کلمات کلیدی نگرش،اتاق عمل،شغل،Attitude ،
Operating room, jobدر منابع انگلیسی و فارسی استفاده شد.
یافته ها  :بررسی مطالعات مختلف صورت گرفته در ارتباط نگرش دانشجویان نسبت به آینده شغلی حاکی از عالقه مندی
دانشجویان به رشته تحصیلی شان بود؛اما برخی عوامل موجب کاهش نگرش مثبت دانشجویان نسبت به رشته و آینده شغلی می
شود که نیاز است تا مدیران نظام سالمت توجه ویژه ای به این نگرانی داشته باشند و از طریق راه کار های مختلف از جمله تضمین
کار دانشجویان این رشته موجب ارتقاء رضایت این افراد شوند.
نتیجهگیری :نتایج حاصل از بررسی مطالعات مختلف در مورد نگرش دانشجویان علوم پزشکی نسبت به رشته تحصیلی و آینده
شغلی خود نشان داد که ممکن است دانشجویان علوم پزشکی با وجود عدم عالقه به رشته تحصیلی خود نگرشی مثبتی نسبت به
آینده شغلی رشته خود داشته باشند.

واژگان کلیدی :نگرش،اتاق عمل،شغل
ایمیل ارائه دهندهr_pourmohammad@yahoo.com :
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A-10-8612-1

پوستر
مروری بر شیوع و عوامل موثر در وقوع جراحات ناشی از سوزن در میان پرستاران
بهناز رمی* ،1علی دلیر روی فرد ،2رضا خدری ،1حمید یزدانی نژاد ،1زهرا اسدی ،1سیّد یاشار اسکویی ،1نیایش
طهماسبی نژاد1
 -1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران
 -2بخش طب اورژانس ،دانشکده پزشکی ،واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
اهواز ،اهواز ،ایران

مقدمه و هدف :پرستاران همواره در معرض جراحات ناشی از انواع ابزارهای نوک تیز مانند سوزن و در نتیجه عفونتهای خونی
مختلف قرار دارند .در این تحقیق قصد داریم تا شیوع و عوامل موثر در وقوع جراحات ناشی از سوزن را بررسی کنیم.
مواد و روش ها  :این مطالعه مروری است که در سال  1400با جستجوی پیشرفته در پایگاههای اطالعاتی و وب سایتهای معتبر
علمی از جمله  Scopus ،PubMed ،Google Scholarو  ScienceDirectانجام شد .کلیدواژههای مورد استفاده
شامل «» »«Needle stick ،infectionو « »Nurseو مقاالت مرور شده از سال  2019تا  2021میباشد .پس از جستجوی
اولیه ،تنها عنوان و چکیده از نظر ارتباط با اهداف مطالعه مورد بررسی قرار گرفت و مقاالت غیر مرتبط حذف گردیدند .مقاالت
مرتبط با پژوهش نیز از طریق ابزار  JBIمورد ارزیابی قرار گرفتند.
یافته ها  :در مطالعات مختلف درصد شیوع قابل توجهی از  NSIدر میان پرستاران گزارش شده است .اضافه کاری ،خواب آلودگی،
تجربه کاری پایین به طور قابل توجهی با افزایش میزان NSIمرتبط بود BMI .نرمال و آگاهی از خطرات  NSIعوامل محافظتی
در برابر NSIبودند .بستن مجدد پوشش سوزن موثر ترین فاکتور در بروز NSIمی باشد که درصد قابل توجهی از پرستاران نسبت
به آن ناآگاه می باشند .در برخی مطالعات فاکتور جنس مونث با افزایش خطر بروز  NSIهمراه بوده است و در برخی مطالعات
ارتباط معناداری میان جنس و خطر بروز  NSIاثبات نشده است.
نتیجهگیری :با توجه به شیوع باالی  NSIدر بین پرستاران ارتقا آگاهی آن ها در ارتباط با احتیاطات الزم هنگام تزریق ،اطمینان
از وجود  safety boxدر محل کار و دفع صحیح وسایل تیز ،اجتناب از بستن مجدد پوشش سوزن و استفاده از دستکش ضروری
می باشد.

واژگان کلیدیinfection ،nurse ،needle stick :

ایمیل ارائه دهندهBehnazrami@gmail.com :
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پوستر
بررسی اثرات رژیم غذایی درسیر بیماری کودکان مبتال به بیماری های مزمن کلیوی
امیرحسین اکبریان  ،1فاطمه حسنوند ، 1راضیه جوانمرد  ، 1فاطمه محمدی پور1
 -1دانشکده پرستاری و مامایی ،داشگاه علوم پزشکی لرستان،خرم آباد ،ایران

مقدمه و هدف :دوسوم موارد بیماری های مزمن کلیوی  CKDناشی از ناهنجاری های مادرزادی و نفروپاتی های ارثی است.
کودکان دارای بیماری های مزمن کلیوی ،چالش های مهمی را در حفظ تغذیه مناسب و رشد خطی دارند؛ به نظر می رسد تغذیه
نامناسب یکی از بهترین علل رشد ضعیف در این کودکان می باشد .هدف از این مطالعه بررسی اثرات رژیم غذایی درسیر بیماری
کودکان مبتال به بیماری های مزمن کلیوی است.
مواد و روش ها  :این جستجو در پایگاه های داده  PubMed, Google Scholar, science directبا کلید واژه
های,

 Adaptation ,CKDدر بازه زمانی 2017تا  2021انجام شد .مقاالت بر اساس معیار ورود (سال ،وجود متغییر CKD

و  )Adaptationو خروج(عدم دسترسی به متن کامل مقاالت) توسط سه محقق بررسی و از بین  15مقاله  8مقاله انتخاب و مورد
مطالعه قرار گرفت.
یافته ها  :سوءتغذیه با بدتر شدن عالئم اورمی همراه است و میتواند منجر به هدر رفتن انرژی ،پروتئین و افزایش مرگ و میر
شود .تحقیقات نشان می دهد ،توصیه های عملی بالینی( )CPRکه برای مدیریت تغذیه و رژیم غذایی کودکان دارای بیماری
های کلیوی مزمن توسط گروه تخصصی تغذیه کلیه کودکان ارائه می شود و پارامتر های انتروپومتریک و بیوشیمیایی و ارزیابی
رژیم غذایی را اندازه گیری می کند می تواند در بهبود تغذیه این کودکان مؤثر باشد .اینکار بطور دوره ای انجام و توسط این گروه
تخصصی بروز می شود .درواقع در این برنامه نیازهای انرژی را در زمینه رشد ضعیف ،چاقی و سطوح مختلف فعالیت بدنی همراه
با پروتئین اضافی مورد نیاز بدن برای جبران تلفات دیالیز مورد بررسی قرار میگیرد و بر تامین این مواد و نیازهای تغذیه ای کودکان
تمرکز دارد.
نتیجهگیری :تامین نیاز غذایی مورد نیاز کودکان CKDاز اهمیت ویژه ای برخوردار است  ،بنابراین میتوان گفت با پیگیری
بیشتر برنامه های ارائه شده و همچنین با توجه به شرایط اپیدمی کووید_ 19برقراری ارتباط از راه دور بین کادر درمان و بیمار
میتوان شاهد بهبود و اصالح رژیم غذایی این کودکان بود.

واژگان کلیدی :بیماری مزمن کلیه در کودکان ،سازگاری با بیماری کلیوی ،نارسایی کلیه
ایمیل ارائه دهندهAmirhosseinakbarian0125@gmail.com :
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پوستر
بررسی رابطه هوش هیجانی و اعتماد به نفس با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
سیاوش سنگی*1
مقدمه و هدف :هوش هیجانی به معنای ظرفیت ادراک ،ابراز ،شناخت و مدیریت هیجان ها در خود و دیگران است .در هوش هیجانی مهارت هایی
وجود دارد که پردازش اطالعات هیجانی را تسهیل و باعث انسجام فکر می شود .بنابراین افرادی که به احساسات خود توجه کرده و آن را شناسایی می
نمایند و حالت خلقی خود را بازسازی می کنند ،می توانند تاثیر اتفاقات استرس زا را به حداقل رسانده و به راحتی با آن ها مقابله کنند .اعتماد به نفس
به معنای دیدن خود به عنوان فردی توانا ،با کفایت ،دوست داشتنی و منحصر به فرد است .اعتماد به نفس یعنی آن احساس و شناختی که از توانایی ها
و محدودیت های بیرونی و درونی خود دارید؛ بنابراین اعتماد به نفس رکنی اساسی در عملکرد انسان به ویژه عملکرد تحصیلی است .عملکرد تحصیلی
یکی از شاخص های مهم در ارزیابی دانشجویان است که میزان آن با ارزشیابی از نمرات و موفقیت تحصیلی و به عنوان مالک ارزیابی وگزینش افراد در
زمینه شغل و رشته تحصیلی لحاظ میشود مطالعه عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی مساله ی پیچیده ای است،چرا که عملکرد تحصیلی یک عنصر چند
بعدی است و به گونه ای بسیار ظریف به رشد جسمی ،اجتماعی ،شناختی و عاطفی دانشجویان مربوط است .با توجه به کارکردهای هوش هیجانی و
اعتماد به نفس و تاثیر آنها بر عملکرد تحصیلی دانشجویان و نقش تعیین کننده این دو در آینده حرفه ای و اجتماعی آنان ،پژوهش حاضر با هدف بررسی
رابطه هوش هیجانی و اعتماد به نفس با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده پیرا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان درسال 1398طراحی گردیده
است.
مواد و روش ها  :مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی از نوع همبستگی می باشد و بر روی  300دانشجوی دانشکده پیرا زشکی که حداقل دو ترم از
تحصیل آن ها گذشته و به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند ،انجام گرفت .در این پژوهش اطالعات دموگرافیک دانشجویان جمع آوری و از
پرسشنامه استاندارد  Shringجهت وضعیت هوش هیجانی  ،و جهت وضعیت عزت نفس از پرسشنامه  Rosenbergاستفاده گردید .جهت سنجش
وضعیت تحصیلی دانشجویان از معدل آخرین ترم تحصیلی آن ها استفاده گردید.
یافته ها  :بین عملکرد تحصیلی دانشجویان با عزت نفس رابطه مثبت معنا دار وجود داشت( )p>0/01همچنین بر اساس نتایج بدست آمده بین عملکرد
تحصیلی دانشجویان با هوش هیجانی رابطه معنا دار وجود نداشت(.)p>0/01
نتیجهگیری :نتایج تحقیق ما نشان داد که بین متغییر های پیش بین عزت نفس قادر به پیش بینی عملکرد تحصیلی در دانشجویان بود و عزت نفس
بهترین پیش بین عملکرد تحصیلی می باشد.

واژگان کلیدی :هوش هیجانی ،اعتمادبه نفس ،عملکرد تحصیلی،
ایمیل ارائه دهندهsiavashsangi@gmail.com :
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Poster
Rapid Sequence Intubation(RSI) for Traumatic patients: a systematic review
Niayesh Tahmasebi nezhad1 * ,Negin Moazed1 ,Hamid Yazdani nejad1 ,Reza
Khedri1 , Ali Delirrooyfard 2
1- Student Research Committee, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
2- Emergency Medicine Specialist, Emergency Department, Medical School, Imam Khomeini
Research Development Unit, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences

Background and aim: Airway management in the trauma patient presents numerous unique
challenges beyond placement of an endotracheal tube (ETT), with outcomes dependent on the
provider’s ability to predict and anticipate difficulty and have a safe and executable plan. rapid
sequence intubation (RSI) is the method of choice in emergency airway management. In this
study we had a review on Rapid Sequence Intubation for Traumatic patients.
Materials and method: This research is a systematic review study done in 2022.The keywords
Airway management, Trauma, Rapid-sequence induction searched on Pubmed, Scopus,
Embase, Medline, Web of Science without time limitation. Also, the sources of articles were
examined to ensure the completion of search results.
Results: After search and analysis, finally 9 full text articles selected Many have argued that
prehospital RSI may complicate matters further by paralyzing patients who may have had
previously spontaneous airways in the field, as well as delaying hospital transport of critically
ill patients Others have argued that any delay in RSI and intubation in patients who require
aggressive airway management in the field (such as those with severe head injuries) places
individuals at greater risk. some studies found that RSI has higher success rates and lower
complications than other techniques of prehospital airway management and intubation and
found no greater short-term risk for field RSI when compared to those who intubate in hospital.
Conclusion: Although RSI use in the prehospital arena has also increased, RSI intubation
remains controversial in this setting. Further research and randomized control trials are needed
to make formal recommendations.
Key words: Airway management, Trauma, Rapid-sequence induction
Presenter author email: nsh.tahmasebi@gmail.com
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Poster
The Prevalence of Fall and Related Factors in Iranian Elderly: A
Systematic Review
Mina sadat Mirshoja1 * , Samira Sheikh2
1-Neuromuscular Rehabilitation Research Centre, Semnan University of Medical Sciences,
Semnan, Iran
2-Student Research Committee, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

Background and aim: Aging is one of the critical and growing stages in Iran. Falling is one
of the most common problems in this period that leads to mobility, social limitations and
even death. To increase the awareness and prevent secondary hazards due to falls, this study
was conducted as a review article aiming the prevalence of falls based on evidence and
related factors in Iranian elderly.
Materials and method: In this study, the Prism method includes research published from
2008 to 2018 focusing on the prevalence of falls based on evidence and related factors in the
Iranian elderly and the keywords prevalence, falls, falls-related factors, the elderly In the
scientific database of PubMed and Scopus, Google Scholar, SID, Magiran, Irandoc. After
reviewing the studies, 394 articles were obtained and finally, by reviewing the abstracts, 14
articles were selected.
Results: The results of Iranian studies were reported very differently. There was a significant
relationship between aging, marriage, education, neurological diseases, painkillers, and
home safety.
Conclusion: The findings of this review study show an increase in the frequency of falls in
the Iranian elderly that it is worthwhile to consider one of the health policies in this period
of life to prevent and reduce the causes of falls at this age to reduce costs. Reduce the health
caused by fall related injuries. Since prevention and education programs are not
implemented in the elderly, the results of this study can help identify the importance of
treatment costs and the harmful status.
Key words: Fall , Elderly,
Presenter author email: msj5831@yahoo.com
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Investigation of the relationship between the serum levels of Meteorin-like
peptides (Metrnl) with anthropometric measurements and body composition
parameters in type 2 diabetic patients
Yaser Khajebishak1, Sadra Madani1, Amir Hossein Faghfouri2,3, Ali Soleimani4, Sara
Ilaei5, Said Peyrovi6, Laleh Payahoo1*
1- Department of Nutrition and Food Sciences, Maragheh University of Medical Sciences, Maragheh, Iran
2- Student Research Committee, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
3- Department of Community Nutrition, Faculty of Nutrition, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz,
Iran.
4- Department of Public Health, Maragheh University of Medical Sciences, Maragheh, Iran.
5- Maragheh University of Medical Sciences, Maragheh, Iran.
6- School of Nursing and Allied Medical Sciences, Maragheh University of Medical Sciences, Maragheh, Iran

Background and aim: Meteorin like-peptides (Metrnl) as one the adipomyokine exerts various
beneficial effects such as involvement in the energy hemostasis. The aim of the present study
was to investigate the relationship between serum levels of Metrnl with anthropometric
measurements and body composition analysis in obese type 2 diabetic patients.
Materials and method: This analytical cross-sectional study was carried out on 93 people
(n=32 obese diabetic patients, n=31 healthy obese, n= 30 healthy normal weight) between August
2020 and March 2021. Serum Metrnl level was measured by the enzyme-linked immunosorbent
assay using a commercial kit. Body composition was assessed by bioelectrical impedance
analysis. The anthropometric measurements were measured in fasting stats. P-value less than
0.05 was considered as the significance level.
Results: Serum Metrnl level of obese diabetic patients was lower than healthy normal weight
group (82.5 (72.4-94.5) ng/mL compared to 154.2 (129.2-189.9) ng/mL). There was a significant
difference between groups about Metrnl level (p<0.001). There was a negative significant
correlation between serum Metrnl level and anthropometric measurements and body composition
(p<0.05) with an exception fat-free mass and skeletal muscle mass.
Conclusion: Future studies are needed to highlight the factors influencing the serum level of
Metrnl as potential therapeutic factors in the control of abnormities in diabetic patients.

Key words: Anthropometry, body composition, meteorin-like protein, type 2 diabetes, obesity
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سخنرانی
تاثیر مکملیاری روغن سیاه دانه بر کیفیت زندگی و شاخص های کنترل قند خون در بیماران مبتال به
دیابت تحت درمان با همودیالیز :یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دارای گروه کنترل
علیرضا رحمانی ،*1علی طریقت اسفنجانی ،2بهرام نیک نفس ،3محسن ناصری4
- 1دانشجوی مرکز تحقیقات تغذیه ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران
- 2مرکز تحقیقات تغذیه ،دپارتمان تغذیه بالینی ،دانشکده تغذیه و علوم غذایی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران
- 3دپارتمان طب داخلی دانشکده پزشکی ،مرکز تحقیقات بیمارستان آموزشی امام رضا ،تبریز ،ایران
- 4مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران

مقدمه و هدف :با توجه به این که درمان قطعی و متداولی برای بیماران مرحله آخر نارسایی کلیوی ) (ESRDوجود ندارد ،یکی از
اهدف درمانی در بیماران دیالیزی ،پیشگیری از پیشرفت عوارض موجود و افزایش کیفیت زندگی آنها میباشد .سیاهدانه ،گیاهی شفابخش
و با خواص درمانی بسیار بوده که مطالعات سابق شواهدی از فواید آن در نارسایی کلیه بیان کرده اند .هدف از این مطالعه بررسی تاثیر
روغن سیاه دانه بر کیفیت زندگی ،شاخص های قند خون در بیماران دیابتی دیالیزی میباشد.
مواد و روش ها  :در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور 46 ،بیمار دیابتی تحت درمان با همودیالیز ،به صورت تصادفی به
دو گروه کنترل و مداخله تقسیم شدند .بیماران گروه مداخله  2گرم در روز روغن سیاه دانه و گروه کنترل به همین مقدار روغن پارافین
به مدت  12هفته استفاده کردند .پرسشنامه  KDQOLجهت بررسی کیفیت زندگی همچنین مقادیر سرمی ،FBS ، HbA1cو
انسولین قبل و بعد از مداخله انداره گیری شدند .
یافته ها  :در ابتدای مطالعه ،تفاوت معناداری بین دو گروه در هیچ یک از متغیر ها وجود نداشت .نتایج نهایی پرسشنامه  KDQOLدر
قیاس با مقادیر پایه ،تفاوت معنا داری را در ابعاد عالئم و مشکالت) ، (p=0.040بار بیماری کلیوی) ، (p=0.025عملکرد جنسی
) ،(p<0.001و خواب ) (p=0.018نشان دادند .همچنین بعد از تعدیل متغیر ها براساس مخدوشگر ها به وسیله آزمون، ANCOVA
تغییرات بین گروهی  HbA1cو  FBSمعنا دار گزارش شدند( به ترتیب  p=0.015و  p=0.028).اگرچه سطح سرمی انسولین به
صورت درون گروهی در گروه مداخله افزایش پیدا کرد ،ولی تفاوت های بین گروهی معنا دار نبود .در طول دوره مطالعه هیچ عارضه
جانبی قابل توجهی گزارش نشد .
نتیجهگیری :این مطالعه نشان داد که مکملیاری روغن سیاه دانه میتواند در افزایش کیفیت زندگی و بهبود شاخص های گالیسمی
بیماران دیابتی تحت درمان با همودیالیز موثر باشد.

واژگان کلیدی :همودیالیز ،دیابت ،سیاه دانه ،کیفیت زندگی
ایمیل ارائه دهندهa74.rahmani@gmail.com :
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سخنرانی
بررسی ارتباط چاقی و رژیم غذایی پرچرب با خطر سرطان روده بزرگ
مریم نظری ، * 1مریم قاسمیان2
 -1مرکز تحقیقات سالمت غذایی (نمک) ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -2کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران

مقدمه و هدف :چاقی به عنوان یک چالش بهداشتی در سراسر جهان ،شاخص توده بدنی باالی  30را در مردان و زنان بالغ شامل
می شود .برآورد می شود حدود  ٪20مرگ ناشی از سرطان ها از جمله سرطان روده بزرگ ( )CRCبه دلیل چاقی و اضافه وزن
باشد .این پژوهش به بررسی ارتباط چاقی و رژیم غذایی پرچرب با سرطان روده بزرگ می پردازد.
مواد و روش ها  :در نتیجه جستجوی مقاالت در پایگاه داده های  PubMedو  ISIبا استفاده از کلیدواژه هایی چون چاقی،
رژیم غذایی پرچرب ،اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع ،اسیدهای چرب ترانس و سرطان  20مقاله استخراج شد که  12مقاله در
نوشتن این پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند .بطور کلی ،داده های انسانی در مورد ارتباط بین انواع مختلف چربی و خطر سرطان
ناهمگنی زیادی نشان می دهد.
یافته ها  :نتایج مطالعات حاکی از آن است که یک رژیم پرچرب با ایجاد چربی احشایی و چاقی باعث التهاب مزمن و در نهایت
ایجاد سرطان روده بزرگ می شود .به دنبال تجمع چربی افزایش سطح آدیپوکاین های التهابی و انسولین ،فاکتورهای رشد شبه
انسولینی ،لپتین و کاهش سطح آدیپونکتین رخ می دهد که همگی در پاتوژنز  CRCنقش ایفا می کنند .بعالوه چاقی با تغییرات
میکروبیوتای مفید روده و افزایش لیپوپلی ساکاریدها ،اسیدهای چرب کوتاه زنجیر را کاهش می دهد که خود یکی از ریسک
فاکتورهای تومورزایی در روده محسوب می شود .نقش اسید های چرب ترانس در سرطان زایی نامشخص است اما تقریبا اکثر
مطالعات پیشنهاد کرده اند مصرف چربی اشباع متوسط و کمتر باشد .طبق مطالعات موجود در صورت وجود چاقی شدید ،کاهش
وزن بدن به وسیله جراحی حدود  ٪27خطر  CRCرا کاهش داد.
نتیجهگیری :بطور کلی بنظر می رسد طیف اسیدهای چرب است که در سرطان زایی اهمیت پیدا میکند نه مقدار آنها .داده های
ضد و نقیض در این رابطه ممکن است به عوامل مختلفی از جمله ژنتیک میزبان ،مصرف دارو و خطای اندازه گیری نسبت داده
شود .اما آنچه واضح است توصیه به کاهش مصرف اسیدهای چرب اشباع و ترانس و کنترل وزن بعنوان یکی از راههای کاهش بروز
سرطان روده می باشد.

واژگان کلیدی :سرطان  ،رژیم غذایی پرچرب ،چاقی
ایمیل ارائه دهندهMaryam.nazary@semums.ac.ir :
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پوستر
بررسی موانع و مشکالت مصرف محصوالت پروبیوتیک در پرسنل پرستاری و دانشجویان
علوم پزشکی مراغه
محمد جواد عمویی ،1یاسر خواجه بیشک ،1هانیه شفقی ،1حسین باقرزاده ،1شکیبا عسکری ،1الله پیاه*1
 -1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده علوم پزشکی مراغه،مراغه،ایران

مقدمه و هدف :پروبیوتیکها میکروارگانیسمهای زندهای هستند کـه در صورت مصرف در مقادیر کافی اثرات سالمت بخش
خواهند داشت .براساس شواهد متعدد مربوط به اثرات مفید پروبیوتیکها در پیشگیری و درمان بسیاری از بیماریهای مزمن
تمایل افراد به استفاده از محصوالت پروبیوتیکی در مجموع پایین گزارش شده است .یکسری از موانع می تواند در خرید و
استفاده ا ز این محصوالت در سبد خانوار نقش داشته باشد .نظر به محدود بودن مطالعات در این زمینه در منطقه و اهمیت
موضوع ،مطالعه حاضر با هدف شناسایی موانع و مشکالت استفاده از محصوالت پروبیوتیکی در پرسنل پرستاری و دانشجویان
علوم پزشکی مراغه انجام شد.
مواد و روش ها  :این مطالعه توصیفی مقطعی بر روی  386نفر از پرستاران ( 59نفر) و دانشجویان ( 327نفر) دانشکده
علوم پزشکی مراغه در سال  1399-1400انجام شد .محل نمونه گیری بیمارستان های آموزشی-درمانی مراغه بود .ابزار
جمع آوری نمونه پرسشنامه دموگرافیک و پرسشنامه خود ساخته ای متشکل از  13سوال بود که روایی و پایایی آن قبال در
یک مطالعه پایلوت بررسی و از سطح قابل قبول آلفا کرونباخ =  0/79برخوردار بود.
یافته ها  :براساس نتایح بدست آمده بیش از  % 55افراد شرکت کننده ذکر کرده بودند که تنوع محصوالت پروبیوتیکی در
بازار کم و همچنین دسترسی به محصوالت ضعیف است % 51 .افراد گران بودن این محصوالت را علت عدم خرید و گرایش
به این محصوالت ذکر کرده بودند.
نتیجهگیری :شرکت کنندگان علل مختلفی از جمله عدم ایمن بودن ،دسترسی ضعیف و گران بودن و غیره را علت عدم
مصرف ذکر کرده بودند .مشارکت رسانه ها در افزایش اطالع رسانی ایمن بودن این محصوالت و آموزش های همگانی در
مدارس و جامعه از طریق مراقبین سالمت پیشنهاد می گردد.

واژگان کلیدی :پروبیوتیک ،موانع ،دانشجو ،پرستاری
ایمیل ارائه دهندهllllpayahoo44@gmail.com :
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پوستر
اثرات مصرف شیرین کننده های غیرمغذی بر دیابت
مریم نظری ، * 1خانم رویا اشرفی2
 -1مرکز تحقیقات سالمت غذایی (نمک) ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -2کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
مقدمه و هدف :دیابت یک اختالل چند عاملی و از جمله بیماری های متابولیک است که با افزایش مزمن قند خون مشخص می شود.
شواهد متعدد نشان می دهد قندخون ناشتا و  HbA1Cبا رژیمهای کم کربوهیدرات بهبود مییابند .هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر
جایگزینی شیرین کننده های غیرمغذی ( )NNSمورد تایید  FDAیعنی آسپارتام ،ساخارین ،استویا ،پتاسیم آسه سولفام ،نئوتام و
سوکرالوز بر سطح قندخون بیماران دیابتی است.
مواد و روش ها  :برای این پژوهش  26مقاله فارسی و انگلیسی منتشر شده در  Scopus ،PubMedو international diabetes
 federationبررسی شد و  19مقاله در نهایت مورد استفاده قرار گرفت.
یافته ها  :مصرف آسپارتام سبب افزایش چشمگیر قندخون نمیشود اما مصرف آن با عوارضی چون تشنج ،افسردگی و فشارخون در
ارتباط است .ساخارین شیرین کنندهای است که بدون هضم از سیستم گوارش عبور می کند اما مانند آسپارتام مصرف آن بی عارضه
نبوده و می تواند در دوزهای باال مارکرهای بیوشیمیایی کبدی را به شکل مضری تغییر داده و نیز با سرطان مثانه نشان داده است .استویا
شیرین کننده ای کم کالری است و پس از مصرف در مقایسه با ساکارز ،قندخون را به میزان کمتری افزایش می دهد .مصرف آن در
طوالنی مدت نیز با کاهش سطح گلوکز سرمی همراه بوده و از طریق مکانیسمی وابسته به گلوکز سبب ترشح انسولین بدون خطر افت
قندخون می شود .پتاسیم آسه سولفام نیز شیرین کنندهای است که بدون متابولیزه شدن دفع شده و بر شاخص گالیسمیک بیاثر
میباشد اما مصرف بیرویه آن سبب تغییر میکروبیوم روده و ژنهای عملکردی مرتبط با متابولیسم می باشد .همچنین نئوتام که نوعی
آسپارتام اصالح شده است عملکردی مشابه آن دارد اما در دوزهای باال بیخطر بهنظر میرسد و در نهایت سوکرالوز که شیرین کنندهای
غیرمغذی مشتق شده از ساکارز بوده و بدون هضم ،دفع میشود شیرینکننده دیگری است که در سطوح باال نیز سرطانزا نمیباشد.
نتیجهگیری :اگرچه استفاده متوسط از  NNSبه عنوان یک کمک غذایی برای افراد دیابتی مورد تایید است ،اما برای دوری از عوارض
جانبی این شیرین کننده ها توصیه می شود که از دوزهای کنترل شده به عنوان روشی برای اصالح رژیم غذایی استفاده شود.

واژگان کلیدی :هموستاز گلوکز ،دیابت ،شیرین کننده های غیر مغذی ،شیرین کننده های مصنوعی
ایمیل ارائه دهندهmaryam.nazary@semums.ac.ir :
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A-10-947-1

پوستر
رژیم کتوژنیک بعنوانی یک رویکرد درمانی در بیماریها
مریم نظری ، *1آقای امیرمحمد طباطبایی2
 -1مرکز تحقیقات سالمت غذایی (نمک) ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -2کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران

مقدمه و هدف :رژیم کتوژنیک یا کتون زا یکی از الگوهای غذایی مطرح در علم تغذیه است که در شرایط خاص تجویز
شده و در صورت استفاده صحیح میتواند بسیار موثر عمل کند .در این مطالعه اطالعاتی از جمله اساس این رژیم ،انواع آن،
فواید و عوارض آن در افراد مختلف و همچنین کاربردهای آن در بیماری های مختلف ارائه می شود.
مواد و روش ها  - :برای این پژوهش  16مقاله فارسی و انگلیسی منتشر شده در  Scopus ،PubMedو international
 diabetes federationبررسی شد و  11مقاله در نهایت مورد استفاده قرار گرفت.
یافته ها  :رژیم کتوژنیک الگویی با میزان چربی باال ،پروتئین متوسط و کربوهیدرات کم می باشد .این رژیم غذایی در  4نوع
استاندارد ،پروتئین باال ،هدفمند و دوره ای قابل طراحی است .نوع استاندارد ویژه افرادی با تحرک نرمال اما شکل پرپروتئین
مناسب افراد پرتحرک می باشد .همچنین نوع دوره ای و هدفمند ویژه ورزشکاران است .از فواید این رژیم به کاهش وزن
سریع ،رفع اختالالت سیستم عصبی مثل آلزایمر و پارکینسون (با حفاظت از نورون ها) و درمان و مقابله با بیماری هایی از
جمله صرع ،سرطان و دیابت اشاره کرد .از جمله عوارض جانبی آن نیز تشنگی بیش از حد و تکرر ادرار ،خستگی مفرط ،بوی
بد دهان و افزایش سطح اضطراب قابل ذکر هستند .از بین مکانیسم های عمل این نوع رژیم می توان به کاهش سطح گلوکز،
کاهش انسولین ،افزایش سطح کتون بادی و افزایش ماده ای بنام بتاهیدروکسی بوتیرات اشاره کرد که نقش ضد سرطانی
ایفا می کنند .همچنین اثرات کاهندگی وزن ،کاهش سطوح قند خون و انسولین در درمان دیابت مخصوصا نوع 2مؤثر است.
نتیجهگیری :در پایان این پژوهش به این نتیجه می رسیم که رژیم کتوژنیک همانند سایر رژیم ها دارای فواید و عوارض
خاصی است که چنانچه با توجه به شرایط هرفرد و در نظر گرفتن عوامل مختلف به شکل صحیح و برای مدت مناسب و
استاندارد استفاده شود میتواند بسیار مؤثر باشد.

واژگان کلیدی :رژیم های کتوژنیک ،سرطان ،چاقی ،دیابت
ایمیل ارائه دهندهmaryam.nazary@semums.ac.ir :
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A-10-1010-1

پوستر
اثرات کافئین بر تغییرات وزن بدن
عاطفه اصحابی ،*1ثنا محمدی2
 -1مرکز تحقیقات سالمت مواد غذایی (نمک) ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران.
 -2کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران.
مقدمه و هدف :چاقی یک معضل بهداشتی شایع و در حال گسترش در سراسر جهان بوده که به دلیل رابطه با سندروم متابولیک و
افزایش بسیاری از بیماری ها چون دیابت تیپ  ،2فشار خون ،کلسترول باال ،مشکالت تنفسی و ،...و همچنین در برداشتن هزینه های
اقتصادی در کنار عوارض مربوط به سالمت مورد توجه قرارگرفته و به تبع آن استراتژی های معقول ضد چاقی (پیشگیری و درمانی) باید
مورد اجرا قرار گیرند .استفاده ازمواد گیاهی و مکمل هایی از جمله نوشیدنی های کافئین دار به این منظور مورد توجه قرار گرفته است.
مواد و روش ها  :جستجو در پایگاه داده های مختلف مانند  Pubmed, googlescholarو با کلمات کلیدی مانندobesity, :
 caffeine, weight lossدر بازه زمانی  2010تا  2020صورت گرفت .پس از ارزیابی مقاالت 15 ،مقاله انتخاب و مورد بررسی قرار
گرفتند.
یافته ها  :امروزه مصرف مواد کافئین دار (همچون چای سبز) ،به عنوان یک کمک درمان برای افزایش اثر داروها یا رژیم های کاهش
وزن افزایش یافته است .از مکانیسم های عمل کافئین طبق مطالعات می توان به مهار کردن آنزیم سمی کاربازید حساس به آمین
اکسیداز( ،)SSAOمهار فعالیت فسفودی استراز ( ،)PDEجلوگیری از جذب گلوکز ،عمل آنتاگونیستی با گیرنده های آدنوزین (انتقال
دهنده عصبی مهاری) که منجر به احساس انرژی (افزایش دوپامین و نوراپی نفرین) می شود ،اشاره کرد .طبق بررسی ها این ماده از
طریق ترموژنز و افزایش لیپولیز باعث کاهش توده چربی و افزایش توده بدون چربی بدون تغییر در مصرف غذا می شود .همچنین نقش
مطلوب نوشیدنی های کافئین دار بر سطح لپتین و هورمون آدیپونکتین که هورمون ضد چاقی است ،و کاهش سطح هورمون گرلین نیز
در بررسی ها و مطالعات نشان داده شد .در ورزش نیز فوائدی همچون بهبود عملکرد ورزشی و تقلیل چربی و ...دارد .مصرف  mg2کافئین
در روز در مقایسه با ، mg1باعث  22%کاهش بیشتر وزن %17 ،کاهش بیشتر  BMIو  %28کاهش بیشتر چربی بدن می شود.
نتیجهگیری :طبق نتایج بدست آمده از مطالعات تنها و لزوما مصرف این ماده نمیتواند برای کاهش وزن موثر واقع شود .اثرات نامطلوب
بر وزن در نتیجه ی مصرف زیاد آن و همچنین ایجاد مقاومت در بدن یا حتی اعتیاد نیز گزارش شده است .میتوان با رعایت شرایطی
مانند مصرف متعادل و توجه به کالری مصرفی ،به عنوان یک کمک درمان و نه روش قطعی کاهش وزن از کافئین بهره برد.

واژگان کلیدی :چاقی ،کاهش وزن ،کافئین ،قهوه

ایمیل ارائه دهندهsana.mi99@yahoo.com :
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A-10-1094-1

پوستر
تاثیر استرس روانی بر ترکیب بدن
عاطفه اصحابی ، *1معصومه صالحی2
 -1مرکز تحقیقات سالمت مواد غذایی (نمک) ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -2کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران.

مقدمه و هدف :از آنجاییکه استرس های روانی و روند های متابولیکی به یکدیگر متصل هستند در این مطالعه به بررسی
تغییرات ترکیب بدن شامل توده چربی و توده بدون چربی در شرایط استرس های روانی پرداخته شد.
مواد و روش ها  :جستجو در پایگاه داده های مختلفی همچون  Google scholar،pubmedو  scopusباکلمات
کلیدی مرتبط با موضوع در بازه زمانی 2007تا 2021صورت گرفت .پس از مطالعه و ارزیابی مقاالت 11،مقاله انتخاب و مورد
بررسی قرار گرفتند.
یافته ها  :مطالعات نشان دادند که استرس و ترکیب بدن افراد مرتبط هستند بدین ترتیب که استرس های روانی منجر به
افزایش غل ظت کتکول آمین ها و کورتیزول می شود که به همراه سایتوکین پیش التهابی ترشح شده از توده عضالنی سبب
آتروفی و تحلیل عضالت و اختالل عملکرد میتوکندری ها که خود سبب بیماری قلبی عروقی  ،سارکوپنی  ،میوستاتوز و
چاقی استئوسارکوپنیک میشوند .همچنین در شرایط استرس مزمن  ،هایپرتروفی و هایپرپالزی سلول های چربی و درنهایت
چاقی می شود که اختالل عملکرد چربی در اثر تغییر ترشح آدیپوکین،التهاب بافت چربی ،اختالل بازسازی خارج سلولی
حاصل می شود که با همراهی گلوکوکورتیکوئید سبب مقاومت به انسولین می شود .استرس با تاثیر در مسیرهای شناختی
می تواند بر رفتار خوردن تاثیر بگذارد و سبب پر خوری و کاهش میزان فعالیت فیزیکی و کاهش خواب افراد شود ،بعالوه؛
استرس سبب تغییرات فیزیولوژیکی در محور هیپوتاالموس -هیپوفیز -آدرنال و فرایند پاداش در مغز و احتماال میکروبیوم
روده را تحریک می کند .نهایتا استرس می تواند تولید هورمون های بیو شیمیایی و پپتید های موثر بر اشتها مثل لپتین،
گرلین و نوروپپتید  Yرا تحریک کند.
نتیجهگیری :مطالعات نشان دادند که استرس روانی بر قسمت های مختلف ترکیب بدن تاثیر می گذارد و می تواند منجر
به کمبود آب ،پوکی استخوان  ،کاهش توده بدون چربی و افزایش توده چربی شود.

واژگان کلیدی :ترکیب بدن  ،استرس  ،استرس روانی  ،هورمون های استرس
ایمیل ارائه دهندهashabi_nutrition@yahoo.com :
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A-10-1115-1

پوستر
بررسی تاثیر رژیم غذایی مادر بر تعیین جنسیت جنین :مقاله مروری
عاطفه اصحابی ، * 1فاطمه فهیمی2
 -1مرکز تحقیقات سالمت مواد غذایی (نمک) ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -2کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ،سمنان ،ایران

مقدمه و هدف :از میان روش های متداول برای انتخاب جنسیت ،روش های قبل از لقاح طبیعی معموال به دلیل هزینه
کمتر نسبت به روش های مصنوعی و عدم نیاز به مداخله پزشکی ترجیح داده می شود .در این مطالعه به بررسی نقش رژیم
غذایی به عنوان یک روش طبیعی در تعیین جنسیت پرداخته شد.
مواد و روش ها  :در این مطالعه با استفاده از پایگاه های بین المللی  Scopus ،Science Direct ،Pubmedو پایگاه
ایرانی  SIDاز سال  1980تا  2020و با استفاده از کلمات کلیدی مرتبط با موضوع جستجو انجام شد.
یافته ها  :در مطالعات با مشاهده تفاوت های اسپرم های حاوی کروموزم  Xیا  Yاز جمله اینکه اسپرم حاوی کروموزوم Y
در محیط اسیدی آزمایشگاهی مقاومت کمتری نسبت به اسپرم حاوی  Xدارد ،فرضیه تغییر  PHواژن و رحم و شانس اسپرم
با جنسیت دلخواه برای لقاح را افزایش دهند .پیروی از یک رژیم غذایی خاص برای تغییر  PHمحیط تناسلی ،احتمال تولد
فرزند با جنسیت دلخواه را افزایش می دهد ،هرچند مکانیسم این روش همچنان ناشناخته باقی مانده است .این مطالعات
نشان داده اند که رژیم آلکالین و رژیم غذایی اسیدی یک تا سه ماه پیش از بارداری به ترتیب در ایجاد جنس پسر و دختر
می تواند موثر باشد .از طرفی مطالعات دیگر فرضیه اثر رژیم غذایی در تعیین جنسیت را به دلیل اینکه ذکر کردند که خاکستر
باقی مانده از رژیم غذایی تنها بر  PHادرار تاثیر دارد و توانایی تغییر  PHخون و محیط داخلی بدن را ندارد ،رد کردند.
نتیجهگیری :به دلیل نقاط ضعف کارآزمایی های بالینی انجام شده ،نمی توان بصورت قطعی موثر بودن رژیم غذایی پیش
از بارداری را بر جنسیت جنین اثبات کرد و نیاز به پژوهش های بیشتر با حجم نمونه وسیع تر و به همراه درنظر گرفتن
عوامل مداخله گر می باشد.

واژگان کلیدی.Acid and Alkaline diet ،Ionic diet ،maternal diet ،Sex preselection :
ایمیل ارائه دهندهashabi_nutrition@yahoo.com :
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A-10-1052-1

پوستر
نقش پروبیوتیک ها در درمان کبد چرب غیر الکلی
مریم نظری  ،1سامان گرجی* 2
 -1مرکز تحقیقات سالمت غذایی (نمک) ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -2کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران

مقدمه و هدف :کبد چرب زمانی تظاهر می یابد که بدن قادر به متابولیسم چربی ها نبوده و چربی اضافی در سلول های کبد
ذخیره گردد .کبد چرب غیر الکلی( )NAFLDدر نتیجه تجمع تری گلیسیریدها در سلول های کبدی به دنبال چاقی یا سندرم
متابولیک نیز به جود می آید .شیوع باالی این اختالل آن را به یکی از مهم ترین دالیل بیماری های کبدی در سراسر جهان تبدیل
کرده به طوریکه  % 2-1بیماران مبتالیان به کبد چرب ساده احتمال دارد طی  15تا  20سال به سیروز کبدی دچار شوند.
مواد و روش ها  :در ارتباط با این موضوع در کل  22مقاله انگلیسی از پایگاه  PubMedبین سال های  2016تا  2020بررسی
شد که  12مقاله برای نوشتن آن مورد استفاده قرار گرفت.
یافته ها  :به تازگی ارتباط قوی و مثبتی میان فلور میکروبی روده و درمان چاقی و بیماری های ناشی از آن مانند کبد چرب غیر
الکلی کشف شده است .کبد  70درصد خون خود را از طریق روده و توسط ورید پرت دریافت می کند ،بنابراین به طور مداوم در
معرض مشتقات روده مانند پپتیدوگلیکان ها و متابولیت های میکروبیوتای روده به عنوان یک فاکتور تنظیمی بین روده و کبد قرار
میگیرد .بنظر می رسد پروبیوتیک ها به عنوان میکروارگانیسم هایی که بعد مصرف و حین عبور از دستگاه گوارش زنده می مانند
و می توانند تعداد میکروب های مفید روده را افزایش دهند ،با باکتری های پاتوژن موجود در روده رقابت کرده و باعث کاهش
عوامل التهابی چون  TNF-αو  IL-6و سطح آمینوترانسفرازها شده و نیز میزان اسید های چرب رسیده به کبد را کم می کنند.
شواهد نیز نشان می دهند که  dysbiosisبا التهاب و افزایش چربی کبدی همراه می شود.
نتیجهگیری :در م جموع به نظر می رسد مصرف پروبیوتیک ها از گونه های شناخته شده برای فعالیت کبد و سالمت آن مفید
است و عارضه جانبی خاصی ندارد اما به مطالعات بالینی بیشتر و بزرگتری نیاز هست تا بتوان از آن به عنوان پروتوکل درمانی
کبدچرب استفاده کرد.

واژگان کلیدی :کبد چرب غیرالکلی ،میکروفلور روده ،دیس بیوزیس
ایمیل ارائه دهندهsaman.g.4877@gmail.com :
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A-10-1430-1

پوستر
بررسی تاثیر  6هفته تمرینات مقاومتی دایره ای و مصرف همزمان ال آرژنین و ویتامین  cبر
میزان متابولیسم پایه ورزشکاران بدنساز جوان پسر
سعید شاه محمدی ،*1فرخ نامنی1
 -1گروه تربیت بدنی  ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین_ پیشوا  ،تهران  ،ایران

مقدمه و هدف :امروزه استفاده از مکملهای ورزشی در میان ورزشکاران رایج شده است.جوانان و ورزشکاران رشته های
قدرتی بیشترین استفاده را از مکملهای ورزشی میکنند.هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر استفاده از مکملهای ورزشی ال
آرژنین و ویتامین  cبر میزان متابولیسم پایه ورزشکاران می باشد .جامعه نمونه  40نفری از ورزشکاران بدنساز جوان پسر
انتخاب شدند ،که بهصورت تصادفی در یکی از چهار گروه ال آرژنین ،ویتامین ،cال آرژنین و ویتامین  cو دارونما قرار گرفتند.
مکمل یاری به مدت شش هفته انجام شد و ورزشکاران بهطور منظم سه روز در هفته تمرینات ورزشی دایرهای قدرتی انجام
دادند .قبل و بعد از مکمل یاری آزمون مربوط به میزان متابولیسم پایه با استفاده از دستگاه  In body 270انجام گردید و
رکورد ها ثبت شد.دادهها با استفاده از آزمون شاپیرو و ویلک ،تحلیل واریانس مکرر ،تست تی وابسته و آنوا در سطح 05/0<P
مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند .یافته ها نشان داد مصرف مکمل ال آرژنین و ویتامین  cچه به صورت جداگانه و چه به
صورت همزمان با میزان متابولیسم پایه ورزشکاران بدنساز جوان رابطه ندارد و تغییر معنا دار در آن ایجاد نکرده
است(.)p=0/001براساس نتایج پیشنهاد نمیشود همراه تمرینات قدرتی برای کاهش شاخص توده بدن مکمل ال آرژنین و
ویتامین  cمصرف شوند.

واژگان کلیدی :ال آرژنین ،ویتامین  ، Cمکمل ،ورزشکاران  ،میزان متابولیسم پایه

ایمیل ارائه دهندهSaeedshahmohammadi6@gmail.com :
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A-10-1283-1

پوستر
سلولیت و روشهای تغذیه ای کنترل آن
مریم نظری ، *1زهرا جوانشیر2
 -1مرکز تحقیقات سالمت غذایی (نمک) ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -2کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
مقدمه و هدف :سلولیت یا لیپودیستروفی ژینوئید که اغلب از آن به ظاهر پوست پرتقال یا تشک یاد می شود ،یک اختالل شایع در
بافت زیرجلدی زنان است که عمدتا سبب بروز برآمدگی ها و فرورفتگی های قابل مشاهده در پوست اندام های تحتانی و ران ها می شود.
هدف از پژوهش حاضر معرفی استراتژی های تغذیه ای مؤثر بر سلولیت می باشد.
مواد و روش ها  :برای این پژوهش  60مقاله انگلیسی منتشر شده در  PubMedو  Google Scholarبررسی شد که  38مقاله در
نوشتن آن مورد استفاده قرارگرفت.
یافته ها  :کاهش مصرف چربی ها ،افزایش مصرف فیبر رژیمی و به طور کلی داشتن تعادل رژیمی ازجمله اصول پیشنهادی برای کاهش
سلولیت هستند .از جمله دیگر توصیه های تغذیه ای مؤثر ارائه شده در این باره می توان به موارد زیر اشاره کرد :کاهش وزن ( به ویژه
در افراد با  BMIو شدت سلولیت باال) ،پیروی از رژیم سرشار از پروتئین به دلیل افزایش ترموژنز ،مصرف مواد خوراکی چون چای سبز
و چاک بری (یکی از گونه های گیاهی با باالترین فعالیت آنتی اکسیدانی) به دلیل اثرات مفید بر متابولیسم چربی ها ،روغن ماهی و روغن
پامچال با تاثیر بر بهبود گردش خون ،کیتوزان و الیگوپپتیدها از طریق کاهش جذب چربی و گل قاصدک به دلیل بهبود روند کاهش وزن
و دفع متابولیت های سمی از جمله موارد پیشنهادی هستند .درحالی که غذاهای با شاخص گالیسمی باال و غنی از اسیدهای چرب
ترانس احتماال از طریق افزایش رسوب چربی ،ایجاد فرایند های التهابی و تسریع در گلیکاسیون کالژن ،دریافت بیش از حد نمک از طریق
ایجاد ادم و شکر زیاد به دلیل افزایش رادیکال های آزاد و آسیب به کالژن و االستین به بدتر شدن سلولیت منجر شده و لذا می بایست
محدود شوند.
نتیجهگیری :علی رغم اینکه سلولیت در کوتاه مدت و به طورکامل از بین نمی رود اثرات مثبت اصالح رژیم غذایی درکاهش آن به وضوح
دیده شده و بنظر می رسد درمان های طبیعی در درازمدت مزایای بیشتری نسبت به درمان های سریع خواهند داشت .چراکه پیدایش
سلولیت یک اختالل چند عاملی و فرایندی درازمدت است و فقط اقدامات مستمر در این زمینه می تواند اثر بخش باشد .واژه های
کلیدی -سلولیت ،استراتژی های تغذیه ای ،درمان های خوراکی

واژگان کلیدی :سلولیت ،استراتژی های تغذیه ای ،درمان های خوراکی
ایمیل ارائه دهندهMaryam.nazary@semums.ac.ir :
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A-10-2732-1

پوستر
اثر مصرف نوشیدنی های ورزشی بر عملکرد ورزشکاران حرفه ای در رشته های ورزشی
محمدامین یازرلو ، *1دکتر عاطفه اصحابی2
 -1کمیته تجقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ،سمنان  ،ایران.
 -2مرکز تحقیقات سالمت مواد غذایی (نمک) ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران.

مقدمه و هدف :با توجه به اینکه مصرف غذا های ورزشی خصوصا نوشیدنی های ورزشی جز جدا نشدنی از ورزشکار های
حرفه ای امروزی است و تاثیر آن ها بر عملکرد ورزشکار همیشه مورد سوال بوده؛ بر آن شدیم تا به بررسی تاثیر نوشیدنی
های ورزشی کربوهیدراته بر عملکرد ورزشکاران در رشته های ورزشی مختلف بپردازیم .در حدود  40مقاله ای که مورد
بررسی قرار گرفت مشخص شد که این نوشیدنی ها اثر زیان باری نداشته و در بسیاری از موارد مفید واقع شدند .غلظت
مناسب کربوهیدرات در این مطالعات  6الی  8درصد عنوان شد و بررسی ها در ورزش های مختلفی مانند فوتبال،بسکتبال،دو
و میدانی،تنیس،بدمینتون،اسکواش،دوچرخه سواری و ..صورت گرفت و نتایج قابل اطمینانی بدست آمد که حاکی از اثر گذاری
مناسب این نوشیدنی ها بود .نوشیدنی های ورزشی در سه نوع هایپو تونیک  ،ایزو تونیک و هایپر تونیک هستند که هر کدام
با توجه به نوع کارایی که دارند در ورزش مناسب خود استفاده می شوند .یکی از اصلی ترین نتایج این بررسی،افزایش
چشمگیر ظرفیت دوندگی و استقامت در فوتبال  ،دو ماراتن و دوچرخه سواری استقامت مشاهده گردید و از دیگر نتایج قابل
توجه ،میتوان به حفظ دقت در انجام یک مهارت مانند دریبل زدن،شوت کردن و عبور از بازیکن حریف در فوتبال و حفظ
دقت در پرتاب توپ به سمت سبد در بسکتبال اشاره کرد.

واژگان کلیدی :نوشیدنی ورزشی ،عملکرد ورزشکاران ،تغذیه ورزشی
ایمیل ارائه دهندهaminyazarloo7@gmail.com :
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A-10-3572-2

پوستر
نقش شیر غنیسازی شده با ویتامین  Dدر سالمت انسان
ندا کوثری *
*دانشجوی کارشناسی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی ،دانشکده پیرا دامپزشکی ،دانشگاه بوعلی سینا

مقدمه و هدف :کمبود ویتامین  Dیکی از مهمترین مشکالت سالمتی محسوب میشود .هیپوویتامینوز  Dبهندرت با افزایش
مصرف غذاهایی که به طور طبیعی شامل ان هستند قابل درمان است بنابراین غنیسازی از اهمییت باالیی برخوردار است.
مواد و روش ها  :برای جست وجو مقاالت از پایگاه های اطالعاتی داده  Google Scholarو  sid.irاستفاده شد.
یافته ها  :هیپوویتامینوز Dمنجر به بیماریهای متابولیک استخوان ،کاهش قدرت ایمنی مخصوصا ایجاد پنومونی در اطفال و
بسیاری دیگر از بیماری ها میشود .مهم ترین منابع تامین ویتامین  Dتابش نور افتاب و مواد غذایی هستند .هیپوویتامینوز  Dبر
اثر کم بودن مدت زمان قرارگیری در معرض تابش نور خورشید ،پوست تیره در برخی از افراد ،آلودگی اتمسفر ،عادتهای غذایی
گیاهخواران و ...نشان میدهد تامین این ویتامین از طریق تابش نور خورشید عملکرد قابل اعتمادی نداشته و اهمییت باالی نقش
مواد غذایی در تامین ویتامین  Dمورد نیاز بدن را بیان میکند .در مطالعات ذکر شده در مقاله ،تاثیر مکمل شیر غنی شده با
ویتامین  Dبر گروه های مختلف افراد بررسی شد .پس از پایان آزمایش ها میزان سرمی ویتامین  Dدر گروه های مصرفکننده
شیر غنیشده افزایش و در گروه های شاهد کاهش یافت و میانگین آن بین دو گروه اختالف معنیداری را نشان میداد که بیانگر
تصحیح مقادیر سرمی ویتامین  Dدر گروه مصرفکننده شیر غنیشده با الگوی حذف مقادیر شدید کمبود ویتامین  Dو کاهش
شیوع مقادیر کم و متوسط کمبود ویتامین  Dو افزایش شیوع افراد دارای مقادیر کافی این ویتامین است.
نتیجهگیری :مصرف شیر غنی شده منجر به کاهش کمبود ویتامین  Dشده و ارتباط معنیداری با سطح سرمی آن دارد .با حذف
مقادیر شدید کمبود ویتامین Dمیتوان تا حد باالیی از بروز هیپرپاراتیروئیدیسم جلوگیری کرد .در حالی که استفاده از مکملها
یک روش موثر برای افزایش مصرف افراد هستند ،غنی سازی مواد غذایی با ویتامین  Dبهترین فرصت برای افزایش ویتامین افراد
است تا بتوان نیاز روزانه به این ویتامین را فراهم اورد.

واژگان کلیدی :ویتامین  ،Dغنی سازی ،شیر
ایمیل ارائه دهندهnedakousari146@gmail.com :
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A-10-6554-1

پوستر
بررسی اثر انواع فرآیندهای غیر حرارتی در کاهش حساسیت زا های غذایی
نرگس والیتی* 1
 -1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده تغذیه و علوم غذایی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران

مقدمه و هدف :مواد غذایی حساسیت زا بعنوان یکی از خطرات عمده سالمتی در گروه های سنی مختلف مطرح هستند .از
عالئم رایج ناشی از مصرف حساسیت زا های غذایی میتوان به بثورات پوستی ،اسهال ،استفراغ و در برخی مواقع آنافیالکسی که
خطرناکترین و گاه کشندهترین نوع پاسخ بدن در برابر حساسیت زا ها است ،اشاره کرد .در حال حاضر تنها راهکار جهت جلوگیری
از بروز اینگونه پاسخ های ایمنی ،عدم مصرف ماده غذایی حساسیت زا توسط فرد است .در این مطالعه سعی شده است تا مروری
بر یافته ها و اطالعات اخیر در رابطه با امکان کاهش یا حذف حساسیت زا های غذایی توسط فرآیند های غیر حرارتی که نسبت
به فرآیند های حرارتی بهتر عمل کرده و منجر به کاهش چشمگیر مواد مغذی و یا تغییر قابل توجه در خواص حسی ماده غذایی
نمیشوند ،صورت گیرد تا افراد مستعد بتوانند از مواد غذایی مختلف بدون ایجاد حساسیت و با قیمتی مقرون به صرفه بهره مند
شوند .حساسیت زا های غذایی ناشی از پروتئین هایی با مکان های شناسایی ویژه که به عنوان اپیتوپ ( )Epitopeنامیده میشوند،
هستند .عملکرد احتمالی اثر فرآیند های غیر حرارتی بر روی اپیتوپ ها ،تغییر در ساختار سه بعدی و یا خطی آن ها است؛ اما
نمیتوان گفت که این فرآیند ها منجر به حذف کامل اپیتوپ ها میشوند؛ همچنین برخی از روش ها در مقابل برخی دیگر عملکرد
بهتری را از خود نشان داده اند .میزان اثر فرآیند به عوامل مختلفی از جمله نوع فرآوری بکار رفته ،شرایط فرآوری و ماهیت ماده
غذایی بستگی دارد .در حال حاضر از جمله فرآیند ها غیر حرارتی که مورد مطالعه قرار گرفته اند میتوان به تخمیر ،پروتئولیز ،فشار
هیدرواستاتیک باال ،میدان پالس الکتریکی ،فراصوت ،پرتو گاما ،اشعه ماوراء بنفش پالسی ،پالسمای سرد و همچنین تلفیقی از این
فرآیند ها که عملکرد بهتری را دارند ،اشاره کرد .با توجه به یافته ها میتوان گفت فرآیند های غیر حرارتی ظرفیت استفاده جهت
حذف حساسیت زا ها را دارند اما باید مطالعات بیشتری جهت بهینه سازی و رسیدن به حداکثر کاهش یا حذف حساسیت زا ها
صورت گیرد .همچنین مطالعات بالینی در این زمینه بسیار کم بوده و نیاز به این نوع بررسی احساس میشود.

واژگان کلیدی :حساسیت غذایی ،اپیتوپ ،فرآیند های غیر حرارتی ،هایپوآلرژنیک
ایمیل ارائه دهندهvelayati.n21@gmail.com :
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A-10-5147-1

پوستر
مروری بر جایگزین های چربی و کاربرد آن در صنایع غذایی
معصومه رجبی*1
 -1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران

مقدمه و هدف :روندرو به رشد بیماری هایی از قبیل چربی خون ،بیماری های قلبی ،کلسترول باالوچاقی سبب شده تا
متخصصین صنعت غذا به دنبال استفاده ازچربی های جایگزین حاوی کالری کمترباشند .مصرف چربی های جایگزین ،به
افراد مبتال به بیماری های ناشی از چربی و افراد عادی عالقه مند به حفظ وزن ،کمک چشمگیری نموده است.
مواد و روش ها :جستجو در پایگاه داده های مختلف مانند  sciencedirect ,pumpedو با کلمات کلیدی مانند fat replacers
,, fat mimetics, fat substitutes Food scienceبین سال های  2017تا  2021صورت گرفت.
یافته ها  :با افزایش تقاضای مردم برای کاهش چربی در رژیم غذایی ،تولید کنندگان محصوالت غذایی اقدام به تولید جایگزین های
چربی نمودند .به طور کلی  3نوع جایگزین چربی وجود دارد که شامل جایگزین چربی برپایه چربی ،برپایه پروتئین و برپایه کربوهیدرات
می¬باشد .جایگزین های چربی بر پایه کربوهیدرات به عنوان غلیظ کننده و تثبیت کننده مورد استفاده قرار میگیرند .این نوع ازجایگزین
ها دردسر های منجمد ،پودینگ ها ،سس های ساالد ،ماست میوه ها و  ...استفاده میشوند .انواع صمغ ها ،مالتودکستروز ،نشاسته اصالح
شده ،پکتین و ...ازانواع جایگزین های چربی مبتنی بر کربوهیدرات هستند .منابع پروتئینی مانند سویا ،آب پنیر و سفیده تخم مرغ
میتوانند جایگزین های چربی مبتنی بر پروتئین باشنداین نوع از جایگزین های چربی در صنایع لبنی مانند بستنی بدون چربی ،پنیر،
کره ،سس مایونز ،سس ساالد استفاده میشوند .جایگزین های چربی بر پایه چربی به گونه ای هستند که میتوانند کالری دریافتی را
کمتر کنند(گلیسرول با اسیدچرب کوتاهتر) و یا به صفر برسانند(عدم جذب درحین عبور) .این نوع جایگزین چربی به دلیل خواص
عملکردی مشابه چربی ،قابل استفاده در انواع غذاها هستند .اولسترا،کاپرنین و ساالتریم از انواع این ساختارها هستند .استفاده از جایگزین
های چربی باکمک به کاهش کالری دریافتی ودرعین حال با حفظ حداکثر عملکردهای حسی ،می تواند در برنامه ریزی رژیم غذایی
جامعه ،انعطاف پذیری ایجادکند.
نتیجهگیری :در مطالعات صورت گرفته نتایج قابل قبولی ازجایگزینی چربی ها به ویژه جایگزینی چربی ها برپایه کربوهیدرات ها مشاهده
شده است .همچنین در برخی از موارد به دلیل مشاهده تداخل در جذب ویتامینها نیازمند مطالعات بیشتری می باشد.

واژگان کلیدی :جایگزین های چربی ،تقلیدکننده های چربی ،کم کالری

ایمیل ارائه دهندهMasoumeh1377r@gmail.com :

342

A-10-4958-1

پوستر
تغذیه و خطر سرطان :یک مقاله مروری
زهرا فخیمی علیقلی زاده ، * 1دکتر حسام الدین

عسکری2

 -1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -2مرکز تحقیقات مراقبت پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران

مقدمه و هدف :سرطان از جمله بیماری های پیچیده ای است که در بروز آن مجموعه ای از عوامل ژنتیکی و محیطی مشارکت دارند.
این مقاله به بررسی تاثیر تغذیه و رژیم غذایی در ایجاد سرطان می پردازد.
مواد و روش ها  :پژوهش حاضر یک نوع مطالعه مروری می باشد که به منظور بررسی ارتباط بین تغذیه و سرطان انجام گردید .در
مطالعه حاضر تعداد  7مقاله در پایگاه های اطالعاتی  SID ،Google Scholarو  Pub Medبا جستجوی واژگان کلیدی مناسب،
یافت شد .از جمله معیارهای انتخاب مقاالت می توان به موضوع یا عنوان مقاله ،مرجع انجام دهنده پژوهش ،سال انجام پژوهش و ...اشاره
کرد.
یافته ها  :الف) نقش رژیم غذایی در بروز سرطان :عوامل تغذیهای دومین عامل اصالحپذیر در پیشگیری از سرطان میباشد .مصرف
غذاهای سرخ کردنی ،مصرف گوشت قرمز ،مصرف نوشابه ،مصرف ترشیجات و نحوه طبخ سبزیجات با سرطان ارتباط معناداری دارد .ب)
ارتباط بین تغذیه و سرطان معده :سرطان معده ،چهارمین سرطان شایع دنیاست و رتبه دوم مرگ و میر ناشی از سرطان را به خود
اختصاص داده است .مولفه های رژیم غذایی ،مواد غذایی نمک دار و مصرف گوشت کباب شده ،با ایجاد سرطان معده مرتبط هستند .ج)
نقش تغذیه در بروز سرطان کولورکتال :سرطان کولورکتال از شایع ترین سرطان های دستگاه گوارش است .مصرف باالی گوشت قرمز و
غذاهای سرخ شده و مصرف کم میوه از جمله فاکتورهای معنی دار پیشگویی کننده ابتال به سرطان کولورکتال هستند .د) ارتباط بین
تغذیه و سرطان مثانه :سرطان مثانه دومین سرطان شایع دستگاه ادراری -تناسلی در جهان و سومین سرطان شایع در مردان ایرانی به
شمار میرود .در میان گروههای غذایی ،کرهحیوانی ،چربیها ،نمک ،چیپسوپفک ،گوشت احشاء ،گوشتهای فرآوریشده و شیرینیها
ارتباط مستقیمی با افزایش خطر ابتال به سرطان مثانه دارند .ه) نقش تغذیه در تغییرات اپی ژنتیک بر بروز سرطان :به هر فرآیندی
که بدون تغییر در ساختار DNAموجب تفاوت در فنوتیپ یا بیان و عملکرد ژن شود ،اپی ژنتیک میگویند .تغییرات اپی ژنتیکی بعنوان
عامل محافظتی یا یک عامل خطر برای بسیاری از بیماری ها از جمله سرطان در نظر گرفته می شوند و عوامل محیطی و تغذیه میتوانند
از طریق تغییرات اپی ژنتیکی بر روی موجود زنده تاثیر بگذارند.
نتیجهگیری :تغذیه صحیح در پیشگیری و درمان سرطان نقش موثری دارد .دقت و توجه به امر تغذیه ،خطر بسیاری از سرطان ها را تا
حد قابل توجهی کاهش خواهد داد.

واژگان کلیدی :تغذیه ،سرطان ،پیشگیری
ایمیل ارائه دهندهz.fakhimi99@gmail.com :
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A-10-8381-1

پوستر
تاثیر افزودن هیدروکلوئیدهای مختلف و اگزو پلی ساکاریدها روی ویژگیهای حسی و بیاتی
نان بدون گلوتن
فاطمه زهرا کردرستمی*1
 -1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
مقدمه و هدف :امروزه با توجه به افزایش جمعیت بیماران سلیاکی در سراسر جهان ،تولید و بهبود کیفیت نان بدون گلوتن برای
بیماران سلیاکی یکی از چالشهای مهم در صنعت غذا میباشد .به این منظور از تأثیر اگزوپلی ساکاریدهای تولید شده توسط باکتری های
اسید الکتیک و سه نوع هیدروکلوئید شامل :پکتین ،گوار و کاراگینان در غلظتهای  2، 1و  3درصد (وزنی – وزنی بر اساس آرد) و
ترکیبی از این غلظت بر ویژگیهای حسی و قابلیت ماندگاری نان بدون گلوتن مطالعه قرار گرفت.
مواد و روش ها  :جستجو در پایگاه داده مختلف مانندscience direct ,

 scholar googleبا کلمات کلیدی مانند Gluten-

free bread , Improve the quality of gluten-free bread
یافته ها  :نتایج نشان داند که هر سه هیدروکلوئید مورد استفاده در غلظت  %1محصولی تولید نمودند که قابلیت پذیرش حسی آن در
روز اول نگهداری ارزشابی حسی مشابه با نان کنترل گندم بود .در روز دوم نگهداری کاهش نسبتاً شدیدی در امتیاز حسی تمام تیمارها
مشاهده شد ،اما همچنان امتیاز حسی اکثر تیمارها به غیر از پکتین  %3و نان کنترل نشاسته مورد قبول بوده و در محدوده مطلوب قرار
گرفت .در روز سوم نگهداری ،در همه تیمارها بجز گوار  2و  ،%3کارگینان  ،%2گوار -پکتین  2و ، %3گوار – کارگینان  %3و پکتین-
کارگینان  %3امتیاز کلی ازریابی حسی نان کاهش معنی داری (با احتمال  95درصد) نسبت به نان تازه تهیه شده از همان تیمارها نشان
داد اگزوپلی ساکاریدها پتانسیل زیادی برای بهبود محصوالت مبتنی بر گلوتن و بدون گلوتن نشان می دهند.
نتیجهگیری :در میان هیدروکلوئیدهای مورد بررسی در این پژوهش ترکیبب گوار – پکتین در غلظتهای  2و  %3نان بدون گلوتن با
ویژگیهای حسی خوب و با ماندگاری باال تولید کردند ،در حالیکه نان کنترل نشاسته ،پکتین  %1و کاراگینان  %3سریعتر از سایر تیمارها
بیات شدند و همچنین اگزوپلی ساکاریدها باعث بهبود کیفیت نان و تاخیر بیات شدن و دارای خاصیت پروبیوتیکی بودند.

واژگان کلیدی :نان بدون گلوتن ،کیفیت ،هیدروکلوئید ،پکتین ،کاراگینان ،گوار ،اگزوپلی ساکاریدها ،باکتری های اسید الکتیک ،
ماندگاری

ایمیل ارائه دهندهatena.kr76@gmail.com :
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A-10-5336-1

پوستر
برسی فرایند های کاهش اکریل آمید در سیب زمینی سرخ شده
مرضیه شریف*1
 -1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ،سمنان ،ایران.
مقدمه و هدف :آکریل آمید در طی فرایندهای حرارتی باال در موادغذایی غنی از کربوهیدرات همچون سیب زمینی تشکیل می گردد.
به دلیل اثرات سوء آن بر سالمتی انسان و مشاهده اثر سرطان زایی آن ؛ به منظور پیشگیری و کاهش احتمال ایجاد این ترکیب در طی
فرآوری مواد غذایی از جهت ایمنی مصرف کننده اهمیت زیادی دارد .با توجه به مصرف باالی سیب زمینی سرخ کرده و فراوانی آکریل
آمید در آن ،هدف این تحقیق ،برسی راهکار های کاهش آن در این ماده پرمصرف میباشد.
مواد و روش ها  :به منظور تهیه این تحقیق سرچ هایی درسایت های  scholar googleو  science directو  sid.irو civilica
و  magiranوبا کمک کلمات کلیدی ذکرشده در سال های  2011تا  2021صورت گرفته است.
یافته ها  :اکریل آمید یا  2پروپن آمید  CH2=CHCOONH2یک ترکیب شیمیایی بسیار خطرناک و سرطان زاست که در اثر
فرایندهای حرارتی باال نظیر سرخ کردن عمیق و طوالنی مدت در مواد غذایی تشکیل میگردد .اکریل آمید در اثر واکنش بین آسپارژین
و قندهای احیاء کننده مانند گلوکز و فروکتوز ایجاد شده و میزان تشکیل آن در غذاهای مختلف متفاوت میباشد؛ به طوری که بیشترین
میزان تشکیل آن در سیب زمینی سرخ شده میباشد .با بکارگیری پارامترهایی نظیرتغییر پارامتر زمان و دمادر فرایند پخت وغوطه وری
در کلرید کلسیم ،پوشش دهی شده با کربوکسی متیل سلولز  ،استفاده از آنتی اکسیدانی روغن کنجد و غوطه وری در آب سرد ،غوطه
وری در اسید ،استفاده از عمل بالنچینگ ،نگهداری در شرایط انباری مناسب ،استفاده از واریته های مناسب و پیش فراوری با مایکروویو
و  ،...می توان میزان تشکیل آن را به طور قابل توجهی کاهش داد .به طور معمول برای آنالیز اکریل آمید از کراماتوگرافی مایع ،کراماتوگرافی
گازی و فتومتری استفاده میشود.
نتیجهگیری :به طور کلی اثرات متقابل تیمار های مورد برسی بر روی مقداراکریل آمید سیب زمینی های سرخ کرده معنی دار بوده و
به نظر می رسد با تلفیق این روش ها بتوان محصولی با سطح سالمتی باالتری تولید کرد.

واژگان کلیدی :آکریل آمید،سیب زمینی،سرطان زا،بالنچ  ،غوطه وری،سدیم کلرید،فرموالسیون،هیدرو کلوِید ها،مایالرد ،دما
ایمیل ارائه دهندهsamirasharif95@gmail.com :
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A-10-8360-1

پوستر
بررسی اثرات مصرف زنجبیل در طی بیماری کرونا
زهرا آغون ، * 1زینب طاهری ، 1ستایش ابراهیمیان ، 1نرجس مرعشی1
 -1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده علوم پزشکی شوشتر ،شوشتر ،ایران

مقدمه و هدف :بیماری کرونا ،بیماری است که به سرعت در سراسر جهان گسترش یافت  .زنجبیل نوعی گیاه دارویی با
طبع گرم و خشک است که کاربرد های درمانی فراوانی دارد .با توجه به اهمیت این بیماری پاندمیک  ،هدف ازاین مطالعه
بررسی اثرات درمانی زنجبیل بر کرونا بوده است.
مواد و روش ها  :این مطالعه از نوع مروری است که طی ان تعداد زیادی از مقاالت مرتبط ار پایگاه های google
scholarو  pubmedو علم نت با کلید واژه های زنجبیل  ،کروناویروس،کووید،19گیاه درمانی و معادل انکلیسی
انها  Ginger ،corona virous،covid19 ،herbal therapyاز سال  2020تاا  2021مورد برسی قرار گرفتند31 .مقاله
مورد بررسی قرار گرفت که از بین انها 10مقاله در این مطالعه مورد استفاده قرارگرفت.
یافته ها  :ثابت شده است که زنجبیل دارای فواید درمانی در برابر عفونت های دستگاه تنفسی حاد است .و همچنین
میتواند در درمان شوک سپتیک همراه  ،آسیب ریه  ،که همه عالئم عفونت کویید 19میباشند موثر واقع شود . .این گیاه از
گذشتههای دور در میان ایرانیان کاربردهای درمانی فراوانی دارد .برخی پزشکان توصیه می کنند که مردم بطور روزانه
زنجبیل و سیر مصرف کنند تا از کرونا در امان باشند اما باید توجه کرد یکی از مبانی طب سنتی ،مبانی مزاجی است .یعنی
تجویز دارو به افراد مختلف براساس مزاجهایی که دارند باید صورت بگیرد و تجویز و توصیه به مصرف یک دارو با مزاج گرم
بطور مرتب ،می تواند عوارض داشته باشد  .و در برخی افراد نه تنها به درمان کرونا کمک نمیکند بلکه فرد را مستعد بیماری
های تنفسی میکند.
نتیجهگیری :این محصوالت طبیعی برای استفاده در خانه مناسب هستند و به راحتی در دسترس قرار میگیرند  .ولی باید
توجه داشت مصرف خودسرانه مواد گفته شده در دوران کرونا بسیار مشکل ساز بوده و حتی بیمار را مستعد بیماریهای
تنفسی میکند.

واژگان کلیدی :سندرم حاد تنفسی ،کرونا ویروس  ،زنجبیل  ،گیاه دارویی
ایمیل ارائه دهندهzahraaghoun98@gmail.com :
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پوستر
بررسی نقش آمین های بیولوژیک در ایمنی غذا
زهرا آغون ، * 1زینب طاهری ، 2ستایش ابراهیمیان ، 1نرجس

مرعشی1

 -1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده علوم پزشکی شوشتر ،شوشتر ،ایران
مقدمه و هدف :آمین های بیوژنیک بازهای آلی با وزن مولکولی کم هستند که بر عملکردهای مهم فیزیولوژیکی تأثیر می گذارند.
عملکردهای فیزیولوژیکی این مولکول ها با غلظت بسیار کم در بافت ها حاصل می شود .آمین های بیوژنیک ،از مهمترین شاخص ها
برای ارزیابی کیفیت ماهی می باشند .هدف از این بررسی ضرورت یکپارچه سازی اطالعات مربوط به محتوای آمین های بیوژنیک در
غذاها میباشد.
مواد و روش ها  :این مطالعه از نوع مروری است که طی ان تعداد زیادی از مقاالت مرتبط ار پایگاه های google scholarوpubmedو
علم نت با کلید واژه های ایمنی غذا،آمین های بیولوژیک ،هیستامین و معادل انکلیسی انها ،Biological amines ،Histamine
Food safetyاز سال  2012تا  2020مورد برسی قرار گرفتند41 .مقاله مورد بررسی قرار گرفت که از بین انها 15مقاله در این مطالعه
مورد استفاده قرارگرفت.
یافته ها  :آمین های بیوژنیک در طیف گسترده ای از محصوالت غذایی نظیر فرآورده های ماهی،گوشتی ،لبنی حضور دارند .ماهی ها و
غذاهایی مانند فرآورده های گوشتی،و برخی ازمحصوالت تخمیری  ،سطوح آمین های بیوژنیک را افزایش می دهند .آمین های بیوژنیک
نظیر هیستامین ،تریپتامین ،بتا فنیل اتیل آمین سبب دو اثر مهم وازو اکتیو و سایکو اکتیو بر روی انسان می شوند  .گزارش شده است
که مقدار آمین های بیوژنیک در اکثر محصوالت در حد ایمن است.اما برخی حاوی آمین های بیوژنیک وازوآکتیو بیشتر از سطح سمی
هستند.تشکیل آمین های بیوژنیک در مواد غذایی توسط دکربوکسیالسیون میکروبی اسیدهای آمینه می تواند منجر به بروز واکنش های
آلرژیک شود که با دشواری در تنفس  ،خارش  ،تب و فشار خون باال مشخص می شود .به طور سنتی  ،در درجه اول با محدود کردن
رشد میکروبی از طریق سرد کردن و انجماد از تشکیل آمین بیوژنیک در مواد غذایی جلوگیری می شود  .سس سویا حاوی مجموعه ای
از آمین های بیوژنیک است  .غلظت باالی  BAممکن است منجر به تأثیرات سم شناسی قابل توجهی بر روی بدن انسان  ،از جمله افت
فشار خون و سرگیجه شود .محتوای آمین های بیوژنیک در تمام محصوالت باید مورد مطالعه قرار گیرد و محدودیت های مناسب برای
اطمینان از ایمنی خوردن این غذاها تعیین شود.
نتیجهگیری :اقدامات کنترل ثانویه برای جلوگیری از تشکیل آمین بیوژنیک در غذاها یا کاهش سطح آنها پس از تشکیل  ،ضروری است.
چنین رویکردهایی برای محدود کردن رشد میکروبی شامل فشارهای هیدرواستاتیک  ،تابش یا استفاده از مواد افزودنی میباشد.

واژگان کلیدی:آمین بیوژنیک ،ایمنی غذا ،هیستامین ،تریپتامین
ایمیل ارائه دهندهzahraaghoun98@gmail.com :
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پوستر
مدیریت محصوالت جانبی ناشی از فرآوری میوه و سبزیجات در محصوالت غذایی
نرگس والیتی*1
 -1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده تغذیه و علوم غذایی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران

مقدمه و هدف :محصوالت جانبی میوه و سبزیجات (پوست ،هسته و تفاله) یکی از فراوانترین نوع محصوالت جانبی در
حوزه صنعت غذا هستند .این مواد حاوی ترکیبات زیست فعال (آنتی اکسیدانها و ترکیبات ضدمیکروبی) و فیبرهای خوراکی
بوده که میتوانند اثرات مثبتی در ارتقاء ارزش تغذیه ای محصوالت غذایی در کنار بهبود ماندگاری محصول و بهبود خواص
حسی داشته باشند .استفاده از این محصوالت عالوه بر صرفه اقتصادی و بازگشت بخش عمده میوه و سبزیجات به چرخه
غذایی میتوانند به کاهش ضایعات صنعت غذا و به دنبال آن خطرات زیست محیطی بالقوه ،کمک کنند .از طرفی با استخراج
و استفاده از ترکیبات موجود در این محصوالت به عنوان مواد افزودنی طبیعی میتوان نگرانی مصرف کنندگان که به دنبال
مصرف مواد غذایی طبیعی و بدون مواد افزودنی شیمیایی هستند را برطرف کرد .محصوالت جانبی میوه و سبزیجات میتوانند
به دو حالت پودری و یا استخراج ترکیبات مد نظر به صورت افزودنیهای غذایی مورد استفاده قرار گیرند .محصوالت غذایی
در حوزه غالت ،لبنیات ،نوشیدنی و سایر محصوالت میوه و سبزیجات ،گوشت ،انواع شیرینی و تنقالت ،موادغذایی نوآورانه و
همچنین غذای دام از جمله مواردی هستند که ظرفیت استفاده از محصوالت جانبی میوه و سبزیجات در آنها مورد مطالعه
قرار گرفته است .در کل میتوان گفت به جهت رسیدن به محصوالت غذایی با ارزش تغذیه ای باال در کنار خواص حسی و
تکنولوژیک مطلوب عواملی از جمله مقدار محصول جانبی مورد استفاده ،شکل استفاده از آن و همچنین ماهیت ماده غذایی
تولیدی حائز اهمیت است .همچنین فرآوری اولیه خود محصوالت جانبی بدست آمده به جهت افزایش مدت زمان ماندگاری
و امکان استفاده از آن ها در مراحل بعد باید مورد توجه قرار گیرد .به طور کلی میتوان گفت محصوالت جانبی میوه و
سبزیجات ظرفیت استفاده در محصوالت غذایی و غنی سازی آن ها را دارند و میتوانند منجر به افزایش مقبولیت مصرفکننده
شوند .البته جنبه هایی از جمله سمیت احتمالی ،بررسی عملکرد موادغذایی غنی شده به صورت درون جانداری و میزان
دسترسی زیستی نسبت به ترکیبات موجود اهمیت دارد که باید بررسی بیشتری روی آنها انجام گیرد.

واژگان کلیدی :مدیریت ،ترکیبات زیست فعال ،فیبرهای خوراکی ،غنی سازی
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پوستر
بررسی وضعیت آگاهی ،نگرش ،عملکرد پرسنل پرستاری و دانشجویان دانشکده علوم پزشکی مراغه
درباره پروبیوتیک
محمد جواد عمویی ، 1یاسر خواجه بیشک ، 1الله پیاهو ، * 2حسین باقرزاده ، 1هانیه شفقی ، 1شکیبا عسکری1
 -1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده علوم پزشکی مراغه ،مراغه ،ایران
 -2دانشکده علوم پزشکی مراغه ،مراغه ،ایران
مقدمه و هدف :پروبیوتیکها میکروارگانیسمهای زندهای هستند کـه در صورت مصرف در مقادیر کافی اثرات سالمت بخش خواهند داشت .براساس
شواهد متعدد مربوط به اثرات پروبیوتیکها در پیشگیری و درمان بسیاری از بیماریهای مزمن و از طرفی با در نظر گرفتن نتایج مطالعات در زمینه
آگاهی ،نگرش و عملکرد افراد در ارتباط با پروبیوتیکها ،آگاهی افراد در جوامع مختلف و در گروههای مختلف متفاوت بوده است ،اگر چه تمایل افراد به
استفاده از محصوالت پروبیوتیکی در مجموع پایین گزارش شده است .نظر به محدود بودن مطالعات در این زمینه در منطقه و اهمیت موضوع ،مطالعه
حاضر با هدف بررسی وضعیت آگاهی ،نگرش ،عملکرد و شناسایی موانع و مشکالت استفاده از محصوالت پروبیوتیکی در پرسنل پرستاری و دانشجویان
علوم پزشکی مراغه انجام شد.
مواد و روش ها  :این مطالعه توصیفی مقطعی بر روی  386نفر از پرستاران ( 59نفر) و دانشجویان ( 327نفر) دانشکده علوم پزشکی مراغه در سال
 1399-1400انجام شد .محل نمونه گیری بیمارستان های آموزشی-درمانی مراغه بود .ابزار جمع آوری نمونه پرسشنامه دموگرافیک و پرسشنامه خود
ساخته ای متشکل از  20سوال بود که روایی و پایایی آن قبال در یک مطالعه پایلوت بررسی و از سطح قابل قبول آلفا کرونباخ =  0/75برخوردار بود.
یافته ها  :در این مطالعه در مجموع  129مرد و  257زن شرکت داشتند %54/1 .از افراد شرکت کننده آگاهی الزم را نسبت به پروبیوتیک ها نداشتهاند.
بین دو گروه مرد و زن تفاوتی از نظر درجه آگاهی وجود نداشت %36 .از افراد تمایل داشتند که در مورد اثرات سالمت بخش پروبیوتکی ها بیشتر بدانند.
تنها  %17از افراد از پروبیوتیکها در درمان بیماریها استفاده می کردند .براساس نتایج بدست آمده تنها  % 13/9از افراد از محصوالت پروبیوتیکی در
خریدهای خانواده استفاده می کردند و تقریبا  % 15از افراد از اثربخشی محصوالت پروبیوتیکی و خرید آنها اطمینان داشتند .بین دو گروه مرد و زن از
نظر بسیاری از آیتم های مربوط به نگرش و عملکرد تفاوت آماری معنی داری وجود داشت (.)0.05<p
نتیجهگیری :آگاهی ،نگرش و عملکرد پایین افراد شرکت کننده در مطالعه نشان از وجود موانعی در عدم مصرف پروبیوتیک ها است که نیاز به بررسی
بیشتر و روشن کردن وجود این موانع در گروه پرستاران و دانشجویان به عنوان گروههای مراقب سالمت و ترویج دهنده اطالعات سالمت برای عموم
جامعه می باشد.

واژگان کلیدی :پروبیوتیک ،آگاهی ،نگرش ،عملکرد ،دانشجو ،پرستار
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Poster
The effects of functional foods on athletes' performance:A narrative
review
Maryam Nazari1, Hanieh Taherverdi2*
1- Food Safety Research Center (Salt), Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
2- Student Research Committee, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

Background and aim: Beyond for the genetic background, adequate exercise, motivation
and adequate rest, proper hydration and nutrition are essential for optimal athletic
performance which is one of the most important characteristics of health in athletes.
Improvement of sporty performance through functional foods has become very common
recently. Therefore, it is necessary to provide sufficient information to the main audience,
i.e. professionals and athletes in this regard.
Materials and method: This study searched the foreign databases of PubMed, Scopus, and
Google Scholar between 1975 and 2021. The keywords used for this search included
Probiotic, Antioxidant, Sport performance ،Physical activity and Functional beverages and
clinical trials were selected for more evaluation.
Results: Different studies have indicated the beneficial effects of functional foods on athletic
performance. Functional foods such as probiotics increase nutrient uptake by modulating
intestine permeability. They also can reduce upper respiratory tract infections, improve
intestinal barrier integrity and even improve body composition. Carbohydrate sport drinks
delay the reduction of muscle glycogen by supplying glucose. However, in some studies,
functional foods did not show a significant effect on improving physical function.
Conclusion: Most studies have confirmed the beneficial effects of functional foods in
athletes, but due to the incomplete results of some investigations, more controlled human
studies are needed in this area.
Key words: Sport performance, Functional Foods, Physical activity, Sport Beverages
Presenter author email: maryam.nazary@semums.ac.ir
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The concentration of potentially toxic elements (PTEs) in honey: A
global systematic review and meta-analysis and risk assessment
Yadolah Fakhri1, Hassan Keramati2*, Amin Mousavi Khaneghah3
1- Food Health Research Center, Department of Environmental Health Engineering, Hormozgan
University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran.
2- Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Semnan University
of Medical Sciences, Semnan, Iran.
3- Department of Food Science, Faculty of Food Engineering, University of Campinas, Campinas,
Sao Paulo, Brazil.

Background and aim: However, the consumption of honey offers several beneficial advantages;
it can be sources of some contaminants, such as potentially toxic elements (PTEs).
Materials and method: In the current study, the related investigations regarding the
concentration of PTEs in honey a global scale among the international databases including
Scopus, PubMed, ISI Web of Science and Embase were collected and analyzed. Also, the health
risk assessment in the children and adults due to ingestion of PTEs via consumption honey was
estimated by calculating hazard quotient (HQ) and total hazard quotient (THQ) and cancer risk
(CR).
Results: Meta-analysis of 33 articles with 45 studies indicates that the overall rank order of
PTEs according to their pooled concentration PTEs can be summarized as Fe (5.657 mgkg-DW) > Mn (3.430 mg-kg-DW) > Pb
(0.555 mg-kg- DW) > Cr
(0.496 mg-kg-DW) >
Cu
(0.330 mg-kg-DW) > Ni (0.312 mg-kg-DW) > Cd (0.049 mg-kg-DW) > As (0.026 mgkg-DW) > Hg (0.002 mg-kg-DW). The rank order of PTEs according to HQ was defined as Pb
> Cd > Mn > Fe > Ni > As > Cu > Hg > Cr.
Conclusion: The lowest and highest values of HQ were observed in Macedonia and Turkey,
respectively. The corresponded values of HQ and THQ in all countries investigated was lower
than 1 value. Therefore, consumers are not at non-carcinogenic risk.Also,CR inorganic
of As in the consumers in all countries investigated was lower than < 1.00E-06 value.
Hence, consumers are not at significant carcinogenic risk.
Key words: toxic elements, honey, systematic review, meta-analysis
Presenter author email: hkramatee@gmail.com
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Anxiety and Stress Among Hospital Nurses during COVID-19: A Cross
Sectional Study
Marzieh Belji kangarlou1, Alireza Dehdashti2*, Elahe Saleh3
1- Department of Occupational Health, Faculty of Health, Semnan University of Medical Sciences,
Semnan, Iran.
2- Research Center of Health Sciences and Technologies, Semnan University of Medical Sciences,
Semnan, Iran
3- Department of Haelth Education and health Promotion, School of Public Health, Semnan
University of Medical Sciences, Semnan, Iran
Background and aim: Work-related depression, anxiety and stress can lead to considerable physical
and emotional symptoms and increased absenteeism in nurses. Covid-19 pandemic can have a
substantial impact on physical and psychological work demands and conditions experienced by nurses
in hospital environment. The purpose of this study was to determine personal and work environmental
risk factors associated with depression, anxiety and stress among hospital nurses.
Materials and method: A cross-sectional study was performed from October to the December 2020.
Data from 831 nurses working in four educational hospitals were compiled through survey
questionnaires including Iranian version of Depression Anxiety Stress Scale (DASS-21) Inventory,
measuring nurses’ perceptions of depression, anxiety and stress syndrome, perceived work demand
under the COVID-19 condition, and measures of nurses’ characteristics. Descriptive analyses of data
were used and spearman’s correlation models evaluated the relationship between individual and workrelated factors and DASS.
Results: Around half of the participants indicated moderate symptoms of work-related depression,
anxiety and stress. High frequent depression symptoms were observed in intensive care unit (%32.1),
Internal and gynecology (%19.8). Age (r=0.19, p=0.02) and years of work as nurses (r=0.24, p=0.04)
were directly correlated with anxiety. In addition, depression score had a significant and positive
association with anxiety and stress.
Conclusion: Findings clearly indicated a high prevalence of depression, anxiety and stress symptoms
particularly emotional exhaustion among hospital nurses. Occupational health services should
consider burnout as occupational-related conditions and provide interventions to reduce workplace
chronic stressors and depression in hospitals.
Key words: Depression, anxiety, stress, risk factors, hospital nurses
Presenter author email: m.beljikangarloo73@gmail.com
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Oral
Depression, Death Anxiety, and the Related Factors in Nurses Caring
for COVID-19 Patients at Kosar Hospital, Semnan, Iran
Monir Nobahar 1, 2*, Elnaz Talebi3, Sara Amaniyan 3, Mansoreh Tarahomy 4
1- Department of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Semnan University of Medical
Sciences, Semnan, Iran
2- Nursing Care Research Center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
3- Student Research Committee, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
4- Kosar Hospital, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
Background and aim: The high incidence of COVID-19 has provided a challenge for healthcare systems
in Iran and in addition, may result in some psychological problems among healthcare workers. Given this,
it is necessary to identify factors leading to negative psychosocial problems among healthcare workers,
especially nurses, in order to plan appropriate intervention programs. Thus, the aim of this study was to
describe depression, death anxiety, and the related factors in nurses caring for COVID-19 Patients at Kosar
Hospital, Semnan, Iran.
Materials and method: In this cross-sectional study, 89 nurses caring for COVID-19 patients were
selected in October 2020 via the census method. A researcher made demographic questionnaire consisted
of 9 questions; Beck’s Depression Inventory, second edition, consisted of 21 questions; and Templer Death
Anxiety Scale consisted of 15 true-false items were used to collect the required data. The collected data
were analyzed using SPSS software version 20. A p-value of less than 0.05 was considered statistically
significant.
Results: The mean scores of death anxiety and depression among nurses were 7.32 ± 1.75 and 10.82 ±
8.50 respectively. The results of the Pearson’s correlation-coefficient showed a significant positive
correlation between death anxiety and depression (P = 0.05), death anxiety and nurses’ age (P < 0.05),
death anxiety and nurses’ work experience (P < 0.05). However, no statistically significant differences
were found in the mean scores of death anxiety and depression with nurses’ gender.
Conclusion: The findings of the study revealed that nurses caring for COVID-19 patients are at high risk
of death anxiety and depression. So that, they could be prevented or reduced using possible solutions and
effective interventions such as online psychological counseling services and multidisciplinary mental
health teams to support and facilitate appropriate coping mechanisms for frontline nurses caring for
COVID-19 patients.
Key words: COVID-19, Death Anxiety, Depression, Nurses
Presenter author email: nobahar43@semums.ac.ir
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Oral
Iranian Smell Diagnostic Test in Covid-19 Disease; Report of Covid-19
Center of North of Iran
Shayan Alijanpour1,2*, Payam Saadat3*, Mehran Shokri4, Sepanta Saadat5, Azam Khodami6
1- Research and Planning Unit, Pre-hospital Emergency Organization and Emergency Medical Service Center, Babol
University of Medical Science,Babol, Iran
2- Student Scientific Research Center, School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Science,
Teharn, Iran.
3- Mobility Impairment Research Center, Health Research Institute, Babol University of Medical Sciences, Babol,
Iran
4- Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center, Health Research Institute, Babol University of
Medical Sciences, Babol, Iran
5- Student Research Committee, Zahedan University of Medical Science, Zahedan, Iran
6- Ayatollah Rouhani Hospital, Babol University of Medical Sciences,Babol, Iran

Background and aim: SARS-CoV-2 is a pandemic coronavirus that causes the COVID-19
syndrome. In the pandemic of COVID-19 many patients were affected to new onset olfactory
dysfunction. Since there is a dearth of research studies regarding the standard smell test, the present
study was conducted to fill this gap.
Materials and method: The present retrospective cohort study was conducted on 250 clients with or
without diagnosis of Covid-19 disease who referred to Covid-19 centers of North of Iran. Two groups
were matched for age and sex. Data were collected by examination, demographic and clinical
information questionnaire and Iranian smell diagnostic test. The binary logistic regression to estimate
the odds ratio value in SPSS version 23.0 was used.
Results: One-hundred cases (42.2%) had hyposmia and 20 cases (8.4%) were found to have anosmia.
Type of covid-19 sign and symptom were statistically significant with olfactory dysfunction (41 cases,
31.8%), fever (28 cases, (21.7%), weakness and dyspnea (15 cases, 11.6%), (p=0.0001). The urban
residency equal OR=6.42 (3.04-13.53) to rural residency for olfactory dysfunction (p=0.0001).
Covid-19 patients’ OR=61.25 (27.36-137.11) chance to be affected by the olfactory dysfunction in
compare to control group (p=0.0001). Also, with increasing age, chance of olfactory dysfunction
changed from OR=0.61(1.16-0.13) to OR=1.89 (0.82-4.33). Furthermore, female chance OR=1.21
(0.72-2.03) and employee patients was OR=2.29 (1.30-4.04) to olfactory dysfunction.
Conclusion: Half of the patients were affected by olfactory dysfunction. Furthermore, Covid- 19
patients, urban residency, lower age, female and employee were the prognostic factors for olfactory
dysfunction. The standard olfactory tests such as IR-SIT is suggested for screening and detecting the
clients probably affected by covid-19 especially in younger ages.
Key words: COVID-19, Olfaction Disorders, Coronavirus, Coronavirus Infections.
Presenter author email: alijanpour.sh@live.com
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Oral
Perceived stress, Spiritual intelligence and Resiliency in Nurses Versus
Pre hospital Emergency Technicians, Shahroud, Iran
Mahdi Sadeghi1,2, Seyed Mahdi Esmaeili2*, Farahnaz Janmohammadi2, Hossin Ebrahimi3
1- School of Health and Safety, Shahid Beheshti University of Medical Sciences Tehran, Tehran, Iran.
2- Medical Emergency and Accident Management Center , Shahroud University of Medical Sciences,
Shahroud, lran
3- Center for Health Related Social and Behavioral Sciences Research, Shahroud University of
Medical Sciences, Shahroud, Iran

Background and aim: Coronavirus pandemic has led to the spread of psychological
problems specially in health-worker. The aim of the present study was to compare resilience,
spiritual intelligence and perceived stress in clinical nurses and prehospital emergency
technicians in coronavirus outbreaks.
Materials and method: In this cross-sectional analytical study, 163 clinical nurses and 118
pre-hospital emergency technicians of Shahroud University of Medical Sciences in 2020
were participated. Data collection tools included the Demographic Characteristics
questionear, the Connor-Davidson Resilience Scale, King Spiritual Intelligence
Questionnaire, and the Cohen Perceived Stress Questionnaire. Data were analyzed by
independent t-test and Pearson correlation coefficient in SPSS V23.
Results: The mean age of pre-hospital emergency technicians was 33.89±6.44 and nurses
were 33.00±8.70. There was no significant difference between the mean scores of resilience
(P = 0.69) spiritual intelligence (P = 0.91) between the two groups of nurses and pre-hospital
emergency technicians, but there was a significant difference between the mean scores of
perceived stress. It was more in the group of pre-hospital emergency technicians (P = 0.001).
Conclusion: The perceived stress during COVID-19 was higher in prehospital emergency
technicians vs. nurses. Therefore, appropriate strategies such as screening, diagnose and
psychological interventions should be consider in health worker especially pre hospital
technision.
Key words: Spiritual Intelligence, Perceived Stress, Resilience, Clinical Nurses, Prehospital
Emergency, COVID-19.
Presenter author email: mahdisadeghi159@gmail.com
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A-10-8255-1

پوستر
تاثیرات روانشناسی کرونا
زینب طاهری ، * 1زهرا آغون ، 1ستایش ابراهیمیان ، 1اریان قربانی پور ، 1یعقوب مدملی2
 -1کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشکده علوم پزشکی شوشتر،شوشتر،ایران
 -2مجتمع آموزش عالی سالمت مسجدسلیمان،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،اهواز،ایران

مقدمه و هدف :ویروس کرونا یک بحران بزرگ بهداشت عمومی است که به سرعت در سراسر جهان در حال گسترش بوده
و پیشرفت سریع آن سبب مرگ هزاران نفر در سراسر جهان شده است.به دنبال شیوع بیماری همگیر کرونا افراد جامعه
نیزدچار نوعی همه گیری روانشناختی میشوند و مداخالت روانشناسی در مواجه بااین بحران تاثیرات متفاوتی برسالمت روانی
و اجتماعی افراد دارد.هدف از این مطالعه بررسی تاثیرات روانشناسی این بیماری می باشد.
مواد و روش ها :

مطالعه حاضر از نوع مروری بوده و با جستجو در پایگاه های اطالعاتی

34Pubmed,Scopus,sid,science directمقاله یافت شد که از بین این مقاالت ،مقاالتی که متن کامل انها در دسترس
بوده و در دوسال اخیر منتشر شده اند مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها  :پ یش بینی ناپذیری شوع پاندمی و مشخص نبودن زمان کنترل ان،ترس از مرگ،محدود شدن ارتباطات فردی و
اجتماعی،ننگ و بدنامی،انزوای اجتماعی و کاهش فعالیت های اجتماعی،احساس طرد از سوی جامعه،ترس از انگ اجتمائی
توسط ناقلین و مبتالیان،انتشار اخبار غلط و شایعات،خطرناک بودن این بحران،قرنطینه شدن و تعطیل شدن اجتماعات سبب
تحوالت عظیم در زندگی مردم شده و فشار روانی قابل توجهی به مردم وارد کرده است.
نتیجهگیری :باتوجه به عوارض هشدارامیز کرونا بر سالمت روان افراد اسیب شناسی اختالالت روانی و ارائه راهکارهای
پیشنهادی برای مقابله وپیشگیری از این پیامدها توصیه میشود .کلیدواژه ها:بیماری کرونا،استرس،روان،ویروس کرونا

واژگان کلیدی :بیماری کرونا،استرس،روان،ویروس کرونا
ایمیل ارائه دهندهZeinab.tahri9407@gmail.com :
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A-10-128-2

پوستر
بررسی مدل سیستمی بتی نیومن در بیمار مبتال به کوید 19
لیال قنبری افرا  ، *1خانم منیره قنبری افرا2
 -1مرکز تحقیقات پرستاری تروما ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی کاشان ،ایران
 -2مجتمع شهید بهشتی-امیرالمومنین ،دانشگاه علوم پرشکی قم ،قم ،ایران

مقدمه و هدف :کوید 19یک بیماری حاد سیستم تنفسی با التهاب منتشر است .آمادهسازی ماهرانه بیمار برای یافتن راه
بهینه برای مقابله با این بیماری و همچنین حفظ استقالل و نشاط زندگی ،بخش مهمی از روند درمانی در این بیماران است.
لذا هدف از این مطالعه بررسی مدل سیستمی نیومن در مراقبت از بیمار مبتال به بیماری کوید 19میباشد.
مواد و روش ها  :مطالعه موردی در اردیبهشت ماه  1400در یکی از بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی قم انجامشد .یک
بیمار مبتال به کوید 19مورد بررسی قرارگرفت و الگوی نیومن بر روی وی اجرا شد .مراقبت پرستاری بر اساس فرایند پرستاری
نیومن انجام شد.
یافته ها  :یک بیمار مبتال به کوید  19با توجه به مدل نئومن مورد ارزیابی قرار گرفت .عوامل استرسزای درونفردی (در
بعد فیزیولوژیکی ،شامل تنگی نفس ،ضعف و بیحالی و ناتوانی فرد ،خستگی و اختالل در حرکات روده) ،عوامل استرسزای
بینفردی (دوری از خانواده و فرزندان) و عوامل استرسزای برونفردی (پرخاشگری و فشار روانی همسر) پیدا شد .بر اساس
بررسیهای انجام شده 10 ،تشخیص پرستار و مراقبتهای پرستاری بر اساس سه سطح پیشگیری که از نظر نیومن مهم
هستند ،ارائه شدهاست .نتایج بهترتیب در طبقهبندی مداخالت پرستاری و طبقهبندی و نتایج پرستاری مورد استفاده قرار
گرفت.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج مطالعه حاضر ،اجرای مراقبت پرستاری بر اساس مدل نیومن ،میتواند بر کاهش نیازهای
فیزیولوژیک و روانی بیمار مبتال به کوید 19موثر باشد .پرستاران میتوانند با به کارگیری مراقبت پرستاری بر اساس مدل
سیستمی نیومن نقش موثرتری در بهبود مشکالت این بیماران داشته باشند.

واژگان کلیدی :بتی نیومن ،پرستار ،کوید ،19مراقبت پرستاری
ایمیل ارائه دهندهghanbari.afra91@yahoo.com :
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پوستر
بررسی فوایدوعوارض تراکئوستومی درکنترل راه هوایی بیماران باسندرم حادتنفسی-19
 -COVIDمرورنظام مند
مهدیه سلمانی زاده ، * 1سیده زهرا حسینی ، 1مرضیه عباسیان توپکانلو ، 1زهره رضایی نژاد2
-1دانشجو دانشگاه آزاد واحد مشهد  - -دانشکده پیراپزشکی
 -2هیئت علمی گروه هوشبری دانشگاه آزاد واحد مشهد

مقدمه و هدف :ویروس کرونا به دلیل سندرم حاد تنفسی ( )COV_SARS_2ایجاد میشودو با توجه به تاثیری که برروی
دستگاه تنفس بخصوص ریه ها میگذارد در بعضی موارد به دلیل نیاز به تهویه مکانیکی طوالنی مدت از روش تراکئوستومی که در
آن پژشک باجراحی برای برقراری راه تنفسی برشی درنای ایجادمیکند ،استفاده میشود و از آنجایی که ازجمله اعمال جراحی
ضروری دربخش های  icuبرای بعضی ازبیماران با دیسترس حاد تنفسی( )COVID-19میباشد برآن شدیم تا مطالعه ای مروری
به عنوان بررسی فواید وعوارض آن در این بیماران انجام دهیم.
مواد و روش ها  :دراین مطالعه مروری ازکلیدواژه های (، )COVID-19تراکئوستومی،عوارض،فواید،کنترل راه هوایی،تهویه  ،به
زبان فارسی وانگلیسی برای جستجو در پایگاه های علمی جهاددانشگاهی،مگ ایران،ایران مدمکس،گوگل اسکالرPubmed ،
 Sciencdirect،انجام شد و نهایتا  30مقاله یافته شد که پس از سه مرحله غربال گیری  15مقاله با توجه به شرایط مدنظر یعنی
مشابهت موضوعی وارد مطالعه شد.
یافته ها  :یافته ها نشان می دهد در بیماران با ( )COVID-19که تراکئوستومی زودرس(کمتر از  10روز) داشته اند طول مدت
اتصال به ونتیالتور ،مدت اقامت در بخش ویژه ،نیاز به ارامبخش و وابستگی به ونتیالتور کاهش یافته است.با وجود تمام ویژگی
های روش تراکئوستومی مشکالتی از قبیل عفونت،خونریزی،پنوموتراکس،آسیب مری،آسیب عصب حنجره ،آسپیراسیون ،آسیب
طناب صوتی به همراه دارد.
نتیجهگیری :با توجه به مطالعات انجام شده طی چندماه گذشته بیمارستان های سراسر جهان شاهد تعداد بی سابقه ای از بیماران
مبتال به نارسایی ناشی از ()COVID-19بودند و با توجه به نیاز طوالنی مدت تهویه مکانیکی تراکئوستومی در افراد مبتال به این
بیماری،هم برای بیماران و هم برای کارکنان مراقبت های بهداشتی ایمن می باشد.

واژگان کلیدی :تراکئوستومی،فواید ،عوارض،کنترل راه هوایی،تهویه ،کووید19-
ایمیل ارائه دهندهmahdieh.salmani4379@gmail.com :
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پوستر
بررسی ارتباط بین سیگارکشیدن و شدت -COVID-19مرور نظام مند
سیده زهرا حسینی ، * 1مهدیه سلمانی زاده ، 1مرضه عباسیان توپکانلو ، 1زهره رضایی نژاد2
 -1کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشگاه آزاداسالمی،واحدمشهد،مشهد،ایران
 -2گروه هوشبری،واحدمشهد،دانشگاه آزاداسالمی،مشهد،ایران

مقدمه و هدف COVID_19 :بیماری است که با یک نوع جدید از ویروس کرونا ایجاد شده است وبه طور اولیه به
سیستم ایمنی آسیب میزند و با توجه به اینکه سیگارکشیدن یک فاکتور شناخته شده برای انواع بیماری ها از جمله بیماری
های قلبی و عروقی و بیماری های انسداد مزمن ریوی()COPDاست و تاثیری که این ویروس بر روی سیستم تنفسی به
خصوص ریه دارد بر آن شدیم تا مطالعه ای مروری برای بررسی ارتباط بین سیگارکشیدن و شدتCOVID_19انجام دهیم.
مواد و روش ها  :دراین مطالعه مروری از کلیدواژه های سیگارکشیدن،کروناویروس ،COVID_19جنسیت ،اعتیاد ،
دخانیات به زبان فارسی و انگلیسی برای جست وجو در پایگاه های علمیPUBMED ،Sciencedirect،
،جهاددانشگاهی،مگ ایران،گوگل اسکالر،ایران مدمکس،انجام شد و 16مقاله با توجه به شرایط وارد مطالعه شد
یافته ها  :جمع بندی مطالعات انجام شده نشان میدهد که سابقه مصرف سیگار و جنسیت به وضوح باگونه ای که شانس
ابتال به نوع حاد این بیماری در افراد مسن که سابقه بیشتری در مصرف آن دارند افزایس میابد وهمچنین تاثیربیشتری بر
عملکرد ریه زنان نسبت به مردان دارد.
نتیجهگیری :با توجه به اثراتی که سیگار بر COVID-19دارد پیشنهاد میشود که در برنامه های آموزشی به مردم آموزش
داده شود در این دوران تا حداالمکان ازمصرف سیگار خودداری کنند بخصوص درگروه های پر خطر مثل بانوان

واژگان کلیدی :سیگار کشیدن ،کرونا ویروس ،COVID-19،جنسیت،اعتیاد  ،دخانیات
ایمیل ارائه دهندهzahrahosseini6528@gmail.com :
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A-10-1073-1

پوستر
چالش های زندگی آنالین و پاندمی کووید 19
لیال رفیعی وردنجانی ، * 1آقای رضا حیدری سورشجانی2
 -1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی  ،تهران ،ایران
 -2دانشکده پرستاری ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
مقدمه و هدف :کووید  19در دسامبر  2019در ووهان چین ظهور پیدا کرد و این پاندمی یک تغییر گسترده در سالمت مردم ،سبک
زندگی و روابط بین فرد ی و فاصله ی اجتماعی و تغییرات اقتصادی به وجود آورد .هدف از این مقاله گردآوری تغییرات مثبت و منفی
سبک زندگی آنالین در این دوران بود.
مواد و روش ها  :این مطالعه مروری با جست و جو در پایگاه های اطالعاتی معتبر علمی داخلی و خارجی Pubmed Elsevier-
 Iran DOC، SID،Magiran ،و  Google scholarانجام شد .کلید واژگان مورد استفاده به هر دو زبان فارسی و انگلیسی
شامل(چالش ،آنالین ،زندگی مجازی و کووید  )19در بازه زمانی  2020لغایت  2021بود .معیارهای ورود و خروج مطالعات شامل :مقاله
منتشرشده در رابطه با چالش های زندگی آنالین در دوران کووید  19باشد ،مقاله از نوع پژوهشی اصیل باشد و دارای متن کامل و قابل
دسترس باشد .با توجه به معیارهای ورود و خروج 10 ،مقاله مورد مطالعه قرار گرفت.
یافته ها  :نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که کووید  19عالوه بر تاثیرات منفی بر سالمت جسمی و روانی و روابط اجتماعی و
اقتصادی و ...تاثیرات مفید و متفاوتی هم بر زندگی انسان های سرتاسر جهان گذاشته است .به طوری که اضافه شدن سبک زندگی انالین
و خریدهای اینترنتی ،همراه با یافتن مشاغل اینترنتی برای بسیاری از افراد که امکان عرضه خدمات خود را در این دوران به طور حضوری
نداشتند بسیار امید بخش بوده و باعث تغییر سبک کلی زندگی افراد در آینده بدون کرونا هم خواهد شد .عالوه بر این افراد بسیاری با
انجام ورزش در منزل و داشتن سبک غذای سالم تر به بهبود وضعیت سالمتی خود کمک کرده و با کمک روش های تدریس آنالین
توانستند در دوره های مورد عالقه خود با هزینه کمتر و مقرون به صرفه تری شرکت کنند.
نتیجهگیری :به طور کلی جهان پس از پایان این پاندمی قطعا به سبک قبلی زندگی خود برنگشته و این فرایند با خود تغییرات دائمی
در زندگی انسان ها داشته است .میتوان گفت عالوه بر جنبه های منفی این نوع زندگی بعد مثبت آن برای نسل امروز و عالقه مند به
تکنولوژی خوشایند بوده و سبب پیشرفت روش های ارتباطی جدید در عین حال کم هزینه تر از نظر ارتباطات و حمل و نقل بوده است.

واژگان کلیدی :چالش ،زندگی ،آنالین 7کووید 19
ایمیل ارائه دهندهrafiee.leila@yahoo.com :
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A-10-1031-1

پوستر
بررسی مدیریت درد دربیماران  –COVID-19مرور نظام مند
مرضیه عباسیان توپکانلو ، * 1خانم مهدیه سلمانی زاده ، 1خانم سیده زهرا حسینی ، 1خانم زهره رضایی نژاد2
 -1کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشگاه آزاد اسالمی،واحدمشهد،مشهد،ایران
 -2گروه هوشبری،واحدمشهد،دانشگاه آزاد اسالمی،مشهد،ایران

مقدمه و هدف :از اواخر سال  2019همه دنیا با بیماری همه گیر ویروس کرونا سندرم حاد تنفسی()SARS_COV_2
دست وپنجه نرم میکنند ،شواهد نشان میدهدکه درد میتواند یکی ازعالئم اولیه عفونت COVID-19شامل
میالژی،کمردرد،سردردوهایپرآلژی باشد یکی از راهکارهای مدیریت درد استفاده از دارو درمانی میباشد ،با توجه به شیوع این
بیماری در جهان و اهمیت مدیریت درد برآن شدیم تامطالعه ای مروری بر روی این موضوع انجام دهیم.
مواد و روش ها  :دراین مطالعه مروری از کلید واژه های درد،COVID-19،مدیریت درد ،کرونا ویروس،دارو به زبان فارسی
و انگلیسی برای جستجودرپایگاه های علمی ،sciencedirect،ubmed Pایران مدمکس،گوگل اسکالر،جهاددانشگاهی ،مگ
ایران انجام شدونهایتا  30مقاله یافته شدکه پس ازسه مرحله غربال گیری  15مقاله با توجه به شرایط مدنظر یعنی مشابهت
موضوعی واردمطالعه شد
یافته ها  :جمع بندی مطالعات انجام شده نشان میدهد که یکی از راهکارهای مدیریت درد دربیماران COVID-19دارو
درمانی میباشد ،دسته های دارویی مورد استفاده اپیوئیدها برای دردهای متوسط تاشدید و سرکوب کردن سرفه ،مسکن
های غیراپیوئیدی (استامینوفن/پاراستامول)برای تسکین عالئمNSAID،COVID 19ها به صورت خوراکی برای کنترل
دردو کورتیکواستروئیدهاکه سرکوب کننده سیستم ایمنی هستند ،استفاده میشوند.
نتیجهگیری :باتوجه به مطالعات انجام شده برای کنترل عالئم خفیف دردمرتبط با  COVID-19میتوان ازمسکن های
ساده مثل استامینوفن یاNSAIDها استفاده کرد ولی با توجه به عوارضی که وجود دارد پیشنهاد میشوداز راه های دیگر
مدیریت درد مثل گرما درمانی،سرما درمانی استفاده کرد.

واژگان کلیدی :کرونا ویروس،درد،مدیریت درد،COVID-19،دارو درمانی
ایمیل ارائه دهندهm.abbasiyan.2000@gmail.com :
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A-10-149-1

پوستر
آموزش مجازی برای دانشجویان پرستاری در دوران شیوع کووید 19
مهدیه تبریزیان ، * 1طاهره گیلوری ، 2فاطمه حیدری ، 3فاطمه آلبویه3
-1کارشناس پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،کارشناس پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی سمنان
-.2دانشجوی دکتری پرستاری دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی تهران ،کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم توانبخشی
و سالمت اجتماعی تهران
-3کارشناس ارشد پرستاری مراقبت ویژه دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،دانشکده پرستاری و مامایی

مقدمه و هدف :بعد از شیوع بیماری ویروسی کووید  19یکی از راه های در امان ماندن از این بیماری ماندن در خانه دوری از
تعامالت فیزیکی روزانه است که برای دانشجویان ،لزوم آموزشهای غیرسنتی و غیر حضوری مانند آموزش مجازی الکترونیکی را
می طلبد .در آموزش الکترونیکی از ابزارهایی همچون نرمافزار ،اینترنت ،فضای مجازی و یا ترکیبی از همه اینها استفاده میشود و
در حال حاضر اقبال به سمت تدریس مجازی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور در حال افزایش است .باتوجه به اهمیت موضوع
آموزش مجازی در پرستاری ،هدف این مطالعه آموزش مجازی برای پرستاران است.
مواد و روش ها  :این مقاله حاصل مرور متون ،جستجوی اینترنتی و مطالعات کتابخانهای در مورد عنوان ،با کلیدواژههای مرتبط،
بین سالهای  1390تا  ،1400با استفاده از پایگاههای اطالعاتی  ،Iran Document ،Magi ran ،Google scholarسیویلیکا
و  SIDمیباشد .از میان  31مقاله به دست آمده  9مقاله ،که دارای شرایط تحلیل بودند انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها  :با توجه به مطالعات صورت گرفته ،مزایای آموزش الکترونیکی شامل تعامل متفاوت بین استاد و دانشجو و عدم نیاز به
حضور فیزیکی استاد و دانشجو در کالس درس ،تغییر نگرش و دانش پرستاران و دانشجویان پرستاری ،رضایتمندی باالی
دانشجویان پرستاری از به کارگیری این رویکرد آموزشی و کمک به قطع زنجیره انتقال کروناویروس میباشد.
نتیجهگیری :باتوجه به نتایج مطالعات و تاثیر مثبت آموزش مجازی بر دانشجویان پرستاری پیشنهاد میشود آموزش مجازی به
عنوان الگوی آموزشی در دانشکدههای پرستاری ،محیط های بالینی پرستاری ،دورههای بازآموزی و ضمن خدمت و کارگاهها در
نظر گرفته شود و مسئوالن پرستاری به این مهم توجه ویژه ای داشته باشند ،تا بتوان در موجهای احتمالی بعدی این ویروس یا
ویروسهای واگیردار دیگر عملکرد بهتر و مؤثرتری در آموزش دانشجویان از خود نشان داد .واژههای کلیدی :آموزش مجازی،
آموزش الکترونیکی ،دانشجویان پرستاری ،کرونا ویروس.

واژگان کلیدی :آموزش مجازی ،آموزش الکترونیکی ،دانشجویان پرستاری ،کرونا ویروس.
ایمیل ارائه دهندهmm.tabriziyan1360@yahoo.com :
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A-10-863-2

پوستر

بررسی تاثیر کرونا ویروس بر سالمت روان سالمندان :مروری بر شواهد تحقیقاتی
مصطفی خانعلی لو ، 1محمد اسماعیلی ، * 1امیر محمد زارعی1
 -1کمیته تحقیقات دانشجویی  ،دانشکده پرستاری  ،دانشگاه علوم پزشکی آجا ،تهران،ایران

مقدمه و هدف :پاندمی کووید 19-و فاصله گذاری اجتماعی تاثیر نامطلوبی بر میزان امید به زندگی و بهزیستی روان در سالمندان
گذاشته است .اوایل شیوع ویروس کرونا انتظار نمی رفت این بیماری بر جنبه های روانی سالمت تاثیرگذار باشد؛ اما با گذشت زمان
و بروز پاندمی  ،اختالالت روان شناختی و افت کیفیت زندگی در افراد جامعه و بخصوص سالمندان مشاهده شد  .به همین دلیل
اساس تصمیم بر این شد مطالعه ای تخت عنوان تاثیر کرونا بر سالمت روان سالمندان انجام شود.
مواد و روش ها  :با توجه به موضوع مطالعه ؛ مقاالت مروری  ،تحقیقاتی و متاآنالیزی که در زمینه کووید 19-و عوارض روانی آن
منتشر شده با استفاده از پایگاه های اطالعاتی  Elsevier،Google scholar،PubMed،ISI،SIDو کلیدواژه های کووید19-
 ،سالمت روان  ،سالمندان  Mental health ،Covid-19 ،و  elderlyمورد مطالعه قرار گرفت.
یافته ها  :طبق مطالعات انجام شده  ،بیش از  60درصد سالمندان دارای عالئمی مثل افسردگی  ،اضطراب  ،وسواس و مشکالت
بروز یافته در خواب هستند که در پاندمی کووید ، 19-افزایش چشم گیری یافت .همچنین با بررسی عوامل محیطی و شخصیتی
دریافتیم که میان مواردی مانند سختی کار در خانه  ،بیماری طوالنی مدت و عالئم آن  ،جدایی از خانواده و دوستان صمیمی ،
مشاجره داشتن بزرگساالن با اعضای خانواده  ،میزان درآمد و وضعیت اشتغال و تأهل با سالمت روان سالمندان رابطه ی مستقیمی
وجود دارد ؛ از طرفی برای بهبود و ارتقای سالمت روان سالمندان  ،آموزش نکاتی مانند آگاهی از استعدادها و ظرفیت ها  ،مدیریت
استرس ناشی از بحران  ،استفاده از فضای مجازی در جهت برقراری ارتباط با دیگران در دوران قرنطینه  ،تغذیه ی مناسب  ،انجام
تمرینات ورزشی و همچنین ارائه ی خدمات به صورت تلفنی و یا از طریق رسانه های جمعی پیشنهاد شد.
نتیجهگیری :آمار باالی مرگ و میر در گروه سالمندان  ،پخش اخبار کذب و شایعات و قرنطینه خانگی موجب پیدایش افکار منفی
و ناامید کننده در سالمندان شده و سالمت روان آنان را تحت تاثیر قرار داده است  .لذا حمایت عاطفی و روانی از قشر سالمند
امری ضروری است.

واژگان کلیدی :سالمت روان ،سالمندان ،کووید19-
ایمیل ارائه دهندهmr.es381389@gmail.com :
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A-10-2669-1

پوستر
بررسی چالش های اخالقی درمراقبت های پرستاری ازبیماران مبتال به کووید 19
فرشته نیازی ، * 1فائزه نیازی2
 -1کمیته تحقیقات دانشجویی -دانشگاه علوم پزشکی مشهد -مشهد -ایران
 -2کمیته تحقیقات دانشجویی -دانشگاه ازاد کرمان-کرمان -ایران

مقدمه و هدف :چالشهای اخالقی همیشه یک مسئله بسیار مهم در ارائه مراقبت های پرستاری بوده است .مدیریت بیماری
های نوپدید از جمله کرو نا ویروس مستلزم رویکردی اخالقی برای کنترل و مراقبت است .با توجه به اهمیت اخالق در مراقبت از
این نوع بیماران ،این مطالعه با هدف جمع بندی و تعیین چالشهای اخالقی رایج در بحران پاندمی کووید ،19صورت گرفته است.
مواد و روش ها  :مطالعه مروری حاضر ،باجستجو مقاالت در پایگاه های  google scholar, yahoo, sid, iranmedexبا
استفاده از ترکیب واژه های انگلیسی(  )nursing ethics،nursing care،Covid19و واژه های فارسی (کووید ،19مراقبت
پرستاری ،اخالق پرستاری) که در سال های 1970تا  2022منتشر شده اند،انجام شد .با توجه به عنوان وچکیده ،مقاالتی که
ارتباط بیشتری را با پژوهش حاضر نشان می دادند مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .در نهایت از  5833مقاله بازیابی شده10،
مقاله انتخاب و در یک جدول خالصه و طبقه بندی شدند.
یافته ها  :مهم ترین چالش های اخالقی مطرح شده در مقاالت شامل:رعایت حقوق بیمار مبتال به بیماری های نوپدید ازجمله
کرونا ویروس ،توجه به استقالل بیماران و مراقبت خانواده محور،مراقبت بیمارمحور و همدالنه ،رعایت اصول اخالقی در قرنطینه
کردن بیماران ،حفظ حریم خصوصی بیمار ،اصل عمل متقابل ،جلوگیری از انگ و تبعیض بودندکه عدم توجه به انها منجر به عدم
توانایی در سازگاری روانشناختی ،ازدست دادن احترام بین پرستار و بیمار ،تبعات روانی ـ عاطفی و فشاراخالقی می شدند.
نتیجهگیری :چالش های اخالقی می توانند منجر به کاهش عملکرد ،فرسودگی شغلی و همچنین ایجاد بیماری های روانی در
ارائه دهندگان مراقبت شوند .لذا گنجاندن آموزش اخالق حرفه ای در مراقبت از بیماری های نوپدید ازجمله کرونا ویروس  ،حمایت
از حقوق بیماران و ارائـه ی مراقبـت بـا کیفیـت خـوب از طریـق تصمیم گیری آگاهانه و اخالقی برای افزایش رضـایت مندی
بیمـاران و ارتقـاء سـالمت آنـان ،در برنامه درسی ارائه دهندگان مراقبت به عنوان راه کارهای رفع چالش های اخالقی،توصیه می
شوند.

واژگان کلیدی :کووید،19مراقبت پرستاری،اخالق پرستاری
ایمیل ارائه دهندهfereshteniaziii@gmail.com :
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A-10-5546-1

پوستر
بررسی رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری کروناویروس بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی در
زنان باردار شهر قم سال 1400
منصوره رنگرز جدی ، 1نرگس اسکندری ، 2احمد راهبر ، 3ذبیح اله قارلی پور *4
 -1دانشکده بهداشت ،علوم پزشکی قم ،قم ،ایران
 -2گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران
 -3گروه آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران

مقدمه و هدف :بیماری کرونا با شیوع از کشور چین ،همه گروههای سنی را درگیر کرد در این میان زنان باردار با ابتال به این
بیماری در میان پر اهمیتترین گروهها می باشند .مطالعه حاضر با هدف بررسی الگوی اعتقاد بهداشتی رفتارهای پیشگیری کننده
از بیماری کرونا ویروس در زنان باردار شهر قم سال  1400صورت گرفت.
مواد و روش ها  :این مطالعه توصیفی  -تحلیلی (مقطعی) در سال  1400بر روی  106نفر از زنان باردار شهر قم انجام شد.
نمونهها به روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند .اطالعات با استفاده از پرسشنامه محققساخته مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی،
جمعآوری شدند .دادهها پس از جمع آوری با کمک نرم افزار  SPSSو با آزمونهای توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت.
یافته ها  :در این پژوهش 106 ،مادر باردار شهر قم با میانگین سنی  44/30+36/4سال و هفته بارداری  59/25+ 25/5هفته
مورد مطالعه قرار گرفتند .تحصیالت زنان باردار با مقطع تحصیلی راهنمایی  3نفر( ،)6/2%دیپلم  26نفر( ،)% 5/24دانشگاهی 77
نفر( )% 6/72بود .شغل زنان باردار باردار شامل خانه دار  85نفر ( 14 ،)%2/80نفر( )% 2/13و حوزوی  2نفر( )%1/2بود .میانگین
نمره در حد فاصل  1تا  5برای بیشترین سازه یعنی حساسیت درک شده برابر  13/4 + 65/0و کمترین سازه یعنی موانع درک
شده برابر  92/2 + 65/0در سازههای الگوی اعتقاد بهداشتی برای رفتارهای پیشگیری کننده گزارش شد.
نتیجهگیری :نتایج این مطالعه کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتی را در پیشگویی رفتارهای پیشگیری کننده از ابتال به بیماری کرونا
ویروس به شکل قوی تشان داد و به نظر میرسد میتوان از این الگو در تدوین برنامههای آموزشی و تکنیکهای مداخله ای به
منظور تغییر نگرش و رفتار زنان باردار استفاده نمود.

واژگان کلیدی :کرونا ویروس ،الگوی اعتقاد بهداشتی ،بارداری
ایمیل ارائه دهندهgharlipourz@yahoo.com :
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A-10-3404-1

پوستر
بررسی اضطراب بیماری کرونا و رابطه ی آن با اضطراب مرگ و هوش هیجانی در پرستاران
شاغل در مراکز درمانی دولتی شهرستان بروجرد سال 1399
فاطمه یاراحمدی ، 1شهناز صلواتی قاسمی ، 2سحر ذوالنوری* 1
 -1گروه آموزشی پرستاری ،دانشکده پرستاری بروجرد ،دانشگاه علوم پزشکی لرستان ،خرم اباد ،ایران
 -2دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران
مقدمه و هدف :با توجه به گسترش روز افزون بیماری کرونا در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله ایران و استرس ناشی از این بیماری
به دلیل ناشناخته بودن آن و درگیر بودن پرستاران به عنوان خط مقدم در مقابله با این بیماری پژوهشی با هدف تعیین ارتباط بین
اضطراب کرونا با اضطراب مرگ و هوش هیجانی در پرستاران شاغل در مراکز درمانی شهرستان بروجرد سال  1399انجام شد.
مواد و روش ها  :پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی تحلیلی است .در پژوهش حاضر ،جامعه آماری متشکل از کلیه پرستاران شاغل در
مراکز درمانی دولتی شهرستان بروجرد در سال  1399بود که تعداد  106نفر از افراد واجد شرایط به صورت تصادفی ساده وارد مطالعه
شدند .سپس پرسشنامه های اطالعات دموگرافیک ،پرسشنامه اضطراب بیماری کرونا ،اضطراب مرگ و هوش هیجانی جهت تکمیل در
اختیار آنان قرار گرفت .برای توصیف دادهها از آمار توصیفی ،محاسبه شاخصهای مرکزی و پراکندگی برای متغیرهای کمی و فراوانی و
درصد برای متغیرهای کیفی استفاده شد .برای سنجش رابطه خطی بین اضطراب بیماری کرونا با اضطراب مرگ و هوش هیجانی از آزمون
 correlationاستفاده گردید ..تحلیل داده ها در نرم افزار Stata 14انجام گردید.
یافته ها  :بین نمره اضطراب بیماری کرونا و اضطراب مرگ در پرستاران همبستگی مستقیم و مثبت و معنی داری مشاهده شد
( )0.001<Pولی بین نمره اضطراب بیماری کرونا و نمره هوش هیجانی در پرستاران همبستگی منفی و مستقیم و معنی داری مشاهده
گردید ( .)0.001<Pهمچنین بین نمره اضطراب بیماری کرونا و سایر گویه های هوش هیجانی شامل خود انگیزی ،خودآگاهی،
خودکنترلی ،هوشیاری اجتماعی و مهارت اجتماعی در پرستاران همبستگی منفی و معنی داری مشاهده شد ()0.001<P
نتیجهگیری :بین نمره اضطراب بیماری کرونا و اضطراب مرگ در پرستاران همبستگی مستقیم و مثبت و معنی داری مشاهده شد و اما
بین نمره اضطراب بیماری کرونا و نمره هوش هیجانی در پرستاران همبستگی منفی و مستقیم و معنی داری مشاهده گردید .لذا آموزش
هوش هیجانی در کاهش اضطراب ابتال به بیماری کرونا و متعاقب آن اضطراب مرگ می تواند موثر باشد.

واژگان کلیدی :اضطراب بیماری کرونا ،اضطراب مرگ ،هوش هیجانی ،پرستاران

ایمیل ارائه دهندهf.yarahmadi2005@gmail.com :
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پوستر
بررسی اضطراب بیماری کرونا و رابطه ی آن با اضطراب مرگ و هوش معنوی در سالمندان
مقیم سرای سالمندان استان لرستان سال 1399
فاطمه یاراحمدی ، 1شهناز صلواتی قاسمی ، 2سحر ذوالنوری* 1
 -1گروه آموزشی پرستاری ،دانشکده پرستاری بروجرد ،دانشگاه علوم پزشکی لرستان ،خرم اباد ،ایران
 -2دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران
مقدمه و هدف :با توجه به گسترش روز افزون بیماری کرونا در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله ایران و استرس ناشی از این بیماری
به دلیل ناشناخته بودن آن و بیشتر درگیر بودن سالمندان با این بیماری پژوهشی با هدف تعیین ارتباط بین اضطراب کرونا با اضطراب
مرگ و هوش معنوی در سالمندان شهرستان بروجرد سال  1399انجام شد.
مواد و روش ها  :پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی تحلیلی است .در پژوهش حاضر ،جامعه آماری متشکل از کلیه سالمندان مقیم
سرای سالمندان استان لرستان در سال  1399بود که با توجه به معیارهای ورود بصورت تمام شمار وارد مطالعه شدند .سپس پرسشنامه
های اطالعات دموگرافیک ،پرسشنامه اضطراب بیماری کرونا ،اضطراب مرگ و هوش معنوی جهت تکمیل در اختیار آنان قرار گرفت .برای
توصیف دادهها از آمار توصیفی ،محاسبه شاخصهای مرکزی و پراکندگی برای متغیرهای کمی و فراوانی و درصد برای متغیرهای کیفی
استفاده شد .برای سنجش رابطه خطی بین اضطراب بیماری کرونا با اضطراب مرگ و هوش معنوی از آزمون  correlationاستفاده
گردید .همچنین جهت سنجش رابطه خطی ،با کنترل کردن اثر مخدوشگرها آزمون  partial correlationمورد استفاده قرار گرفت.
برای تعیین اثر متغیرهای دموگرافیک ،اضطراب مرگ و هوش معنوی بر اضطراب بیماری کرونا از رگرسیون خطی استفاده شد .تحلیل
داده ها در نرم افزار Stata 14انجام گردید.
یافته ها  :بین نمره اضطراب بیماری کرونا و اضطراب مرگ در سالمندان همبستگی مستقیم و مثبت و معنی داری مشاهده شد
( )0.001<Pولی بین نمره اضطراب بیماری کرونا و نمره هوش معنوی در سالمندان همبستگی منفی و مستقیم و معنی داری مشاهده
گردید ( )0.001<Pهمچنین بین نمره اضطراب بیماری کرونا و سایر گویه های هوش معنوی شامل تفکر وجود انتقادی ،تولبد معنای
شخصی ،آگاهی متعالی و بسط حالت هوشیاری در سالمندان همبستگی منفی و معنی درای مشاهده شد ()0.001<P
نتیجهگیری :بین نمره اضطراب بیماری کرونا و اضطراب مرگ در سالمندان همبستگی مستقیم و مثبت و معنی داری مشاهده شد ولی
بین نمره اضطراب بیماری کرونا و نمره هوش معنوی در سالمندان همبستگی منفی و مستقیم و معنی داری مشاهده گردید .لذا آموزش
هوش معنوی در کاهش اضطراب ابتال به بیماری کرونا و متعاقب آن اضطراب مرگ می تواند موثر باشد.

واژگان کلیدی :اضطراب بیماری کرونا ،اضطراب مرگ ،هوش معنوی ،سالمندان
ایمیل ارائه دهندهf.yarahmadi2005@gmail.com :
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A-10-4538-1

پوستر
درک خطر کووید 19و تزریق واکسن :مطالعه مروری
زهرا منافی حویق ، * 1نصیر امانت ، 2عاطفه صباغ1
-1کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس ،دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ،سمنان ،ایران
-2دکترای تخصصی سالمت در بالیا و فوریت ها ،دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ،سمنان ،ایران

مقدمه و هدف :هم اکنون بیماری کروناویروس جدید از چالشهای اصلی سالمت عمومی است .اپیدمی کووید 19-این
واقعیت را آشکار کرد که ویروسهای انسانی جدیدی به منصه ظهور خواهند رسید ،که میتواند عواقب جدی برای سالمتی
داشته باشد .و درک این موضوع می تواند زمینه ای برای اقدامات سالمتی پیشگیرانه و درمانی باشد .از طرفی درک این خطر
فقط یک موضوع فردی نیست بلکه عوامل اجتماعی ،فرهنگی و ایدئولوژیکی نیز در آن نقش دارند و از آنجایی که تنها راه
کاهش خطر در جامعه ،افزایش درک خطر اکثریت جامعه میباشد ،لذا پژوهش حاضر در قالب مطالعه مروری ،ادبیات موجود
را در دو سال گذشته را مورد بررسی قرار داده تا بتواند ضمن دستیابی به شناخت بیشتر از زمینه های درک از خطر چه در
بین کارکنان سالمت و چه در بین افراد عادی ،عوامل موثر بر ادراک خطر را هم در زمینه مواجهه با کووید  19و هم در
مسئله پذیرش تزریق واکسن شناسایی کند .پس از بررسی در پایگاه داده های وب آو ساینس ،پاب مد ،و اسکوپوس و منابع
فارسی زبان 22 ،مقاله را مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که دیدگاه ها ،نگرش ،سن و منبع دریافت اطالعات بر درک
خطر و متعاقبا بر پذیرش اقدامات سالمتی مثل دریافت واکسن تاثیر دارد و با گذر زمان نیز تغییر می کند .لذا برای برنامه
ریزی و سیاست گذاری های موثر سالمتی باید از سطح درک خطر جامعه در هر مقعطع زمانی اطالع داشت.

واژگان کلیدی :درک خطر ،کووید ،19تزریق واکسن
ایمیل ارائه دهندهmanafi.zahra.2021@gmail.com :
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A-10-4370-1

پوستر
رفتار مراقبتی پرستاران در دوره همهگیری کووید  :19مطالعه مروری
عاطفه صباغ  ، *1نصیر امانت ، 2زهرا منافی حویق1
-1کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس ،دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ،سمنان ،ایران
-2دکترای تخصصی سالمت در بالیا و فوریت ها ،دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ،سمنان ،ایران

مقدمه و هدف :ارائه خدمات عالی مهمترین فعالیت و وظیفه ای است که در بیمارستان ها و سایر مراکز بهداشتی انجام
می شود .بیمارستان ها موظف به تامین خدمات بهداشتی و درمانی با کیفیت به بیماران می باشند .یکی از جلوه های این
خدمات با کیفیت ،نگرش مراقبتی است که پرستاران در ارائه خدمات بهداشتی به بیمارانی که از آنها مراقبت می کنند ،دارند.
دانش ،نگرش و مهارت پرستاران اساس و محور رفتارهای مراقبتی پرستاران است .این رفتار باعث می شود که پرستاران
بتوانند از لحاظ جسمی و روانی به بیماران کمک کنند .رفتار مراقبتی امکان برآوردن نیازهای ضروری بیماران را فراهم می
کند .اما با شیوع پاندمی بیماری کووید  19در جهان ،تمام فعالیت های پرستاری تحت الشعاع این همهگیری قرار گرفته
است .در این مطالعه به بررسی ادبیات موجود در خصوص عوامل موثر بر رفتار مراقبتی پرستاران در دوره همهگیری کووید
 19پرداخته شد .پس از بررسی در پایگاه داده های وب آو ساینس ،پاب مد ،و اسکوپوس و منابع فارسی زبان 30 ،مقاله
استخراج و مد نظر قرار گرفتند .نتایج نشان داد که حجم زیاد کاری ،استرس ناشی از انتقال بیماری به خود یا خانواده،
شیفتهای کاری زیاد باعث گردیده علیرغم اهمیت مراقبت و رفتارهای مراقبتی ،تفاوت زیادی در اولویت بندی رفتارهای
مراقبتی به چشم بخورد .با توجه به نتایج حاصله مجموعهای از عوامل احصا شده میتوانند جهت بهبود رفتار مراقبتی پرستاری
مدنظر سیاستگذاران قرار گیرد.

واژگان کلیدی :رفتار مراقبتی ،پرستاران ،کووید 19
ایمیلت sabagh.atefe.2021@gmail.com
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A-10-3509-1

پوستر
کرونا و کلیه ها  :عارضه آسیب حاد کلیوی ناشی از بیماری کووید 19
محسن ابراهیمی* 1
 -1دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران

مقدمه و هدف :در طی شیوع بیماری کرونا ویروس  )COVID 19( 2019که در مدت کوتاهی تبدیل به یک همه گیری
جهانی با عفونت زایی زیاد ریه ها شد ،عوارض آن نیز کم و بیش مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت که یکی از مهم ترین عوارض
آن اختالل در ارگان های مختلف میباشد  .اختالل در عملکرد کلیه ها از طریق مکانیسم های مستقیم یا غیرمستقیم میباشد.
درگیری کلیه عمدتاً خود را به صورت پروتئینوری و آسیب حاد کلیه ( )Acute Kidney Injuryنشان می دهد .هدف ما در
این مقاله مروری ،توصیف شیوع آسیب حاد کلیه ها( )AKIدر بین بیماران مبتال به کووید  ،19میزان نیاز آن ها به درمان های
جایگزین کلیه(  )Renal Replacement Therapyو بررسی مرگ و میر بیماران مبتال به کووید 19همراه با  AKIمیباشد.
مواد و روش ها  :همه مطالعات مرتبط با تأثیر ویروس  2& SARS-CoV-1بر روی کلیه ها مورد جستجو  ،ارزیابی و تحلیل
قرار گرفت.همچنین تمامی مطالعات مرتبط با عوارض کوتاه مدت و بلند مدت  SARS-COV-2بر روی کلیه ها مورد برسی و
تحلیل قرار گرفت.
یافته ها  :بر اساس جست و جوی صورت گرفته در منابع و پایگاههای مرتبط در مجموع  20مقاله به دست آمد که پس از حذف
موارد مشابه 18 ،مقاله وارد مرحله پاالیش نهایی شدند .از بین مقاالت تعداد  4مقاله اصلی 8 ،مقاله مروری 3 ،مقاله تحلیلی  ،یک
مقاله گزارش موردی و  2مقاله نیز توسط سردبیر نوشته شده بودند.
نتیجهگیری :آسیب های حاد کلیوی ( ) AKIدر نتیجه بیماری کووید  19کم تر مورد توجه سیستم درمانی قرار گرفته است.این
در حالی است که که بروز ( )AKIبه دنبال کووید 19پیش آگهی بدی داشته و موجب افزایش بستری در بخش مراقبت های ویژه
 ،افزایش نیاز به درمان های جایگزین کلیه ( )RRTو نیز افزایش میزان مرگ و میر میشود .بنابراین بسیار مهم است که سیستم
درمانی نسبت به تاثیر کرونا ویروس بر کلیه ها و نیز تاثیر  AKIبر مرگ و میر آگاهی و دانش کافی را داشته و در صورت لزوم با
تشخیص به موقع و درمان حمایتی مانع از پیشرفت بیماری گردند.

واژگان کلیدی :کلیه  ،کرونا ویروس ،کووید ، 19آسیب حاد کلیوی ) ، SARS-CoV-2 ،(AKIعوارض کووید 19
ایمیل ارائه دهندهebrahimimohsen615@gmail.com :
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A-10-485-1

پوستر
کرونا ویروس و سالمت روان–مروری سیستماتیک
زهره رضائی نژاد* 1
 -1گروه هوشبری ،دانشکده پیراپزشکی ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مشهد ،ایران
مقدمه و هدف :سازمان بهداشت جهانی کووید  19را یک پاندمی نامید و وضعیت فوق العاده بهداشتی اعالم کرد کووید
 19ویروس نو ظهور و ناشناخته است و علیرغم تحقیقاتی که تا کنون بر روی آن انجام شده ولی همچنان بسیاری از ابعاد
آن ناشناخته مانده است .در هر بالی زیستی عالیمی مانند ترس و هراس ابهام در اطالعات می تواند به عنوان مانعی در برابر
مداخالت مناسب درمانی عمل نماید .
مواد و روش ها  :در این مطالعه مروری مقاالت چاپ شده درسال 1399- 1400در زمینه سالمت روان و بحران کرونا مورد
بررسی قرار گرفت این مقاالت از طریق جستجو در پایگاههای علمی جهاد دانشگاهی،مگ ایران،گوگل ،pubmed،با استفاده
از کلید واژه های کرونا ویروس ،روان ،سالمت روان ،بحران کرونا به دست آمده اند در جستجوی اولیه  21مقاله وارد مطالعه
شدند و پس از ارزیابی متون  9مقاله وارد مطالعه بر گزیده شد .
یافته ها  :نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که در دوران بخران کرونا اضطراب ،افسردگی و خودبیماری انگاری و
رفتارهای وسواسی از شایع ترین مشکالت روانی در بحران کرونا می باشند .
نتیجهگیری :سالمت روان در بحران کرونا می تواند تاثیر بسیار شدیدی بر سیستم ایمنی بدن داشته باشند لذا آموزش
مدیرت روانی این بحران ضروری می باشد.

واژگان کلیدی :کرونا ویروس ،روان ،سالمت روان ،بحران کرونا
ایمیل ارائه دهندهzohrehrezaie77@yahoo.com :
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A-10-4958-2

پوستر
آیا واکسیناسیون اجباری  COVID-19اخالقی است؟
زهرا فخیمی علیقلی زاده ، * 1دکتر حسام الدین عسکری2
 -1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -2مرکز تحقیقات مراقبت پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران

مقدمه و هدف :بر اساس بهترین شواهد علمی موجود ،واکسیناسیون کل جمعیت در حال حاضر کارآمدترین اقدام موجود برای یک
کشور برای کاهش پیامدهای آلودگی و انتقال ویروس کووید 19-است .در کشور ایران نیز واکسیناسیون کووید  19از  21بهمن 1399
به صورت رسمی آغاز شد .در حال حاضر انجام واکسیناسیون همگانی و به ویژه برای کارمندان و دانشجویان اجباری شده است .این سوال
وجود دارد که واکسیناسیون اجباری ،چه مسائل اخالقی را مطرح می کند؟
مواد و روش ها  :این مطالعه یک مطالعه مروری می باشد که با استفاد از مقاالت مروری و پژوهشی موجود در پایگاههای اینترنتی SID
 ,Google Scholar, Magiran, Pub Med،سال  2020تاکنون انجام و در کل ده مقاله مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها  :مخالفین واکسن کووید 19-در سه گروه قرار می گیرند :کسانی که مخالف هر نوع واکسنی هستند؛ کسانی که نسبت به
واکسن مردد هستند ،زیرا درمورد ایمنی یا کارآیی واکسن کووید 19-یا عوارض جانبی آن نامطمئن هستند ،یا به مروجین واکسیناسیون
اعتماد ندارند؛ و کسانی که تنها با واکسیناسیون اجباری کووید 19-مخالفند .اگر هدف اصلی واکسیناسیون فقط محافظت از فرد واکسینه
شده باشد ،دراینصورت فرد حق دارد در مورد واکسیناسیون خودش تصمیم بگیرد و نباید اجباری باشد؛ با این وجود ،حتی در آن زمان،
امتناع از واکسیناسیون بسته به شرایط می تواند غیراخالقی باشد .عواقب عفونت  COVID-19می تواند فراتر از تأثیر مستقیم این
ویروس بر سالمتی فرد آلوده باشد .به عنوان مثال ،برای مادر تک سرپرست که دارای چندین فرزند خردسال است ،در صورت مرگ وی
بر اثر کووید 19-فرزندان یتیم میشوند ،امتناع از واکسیناسیون ،ممکن است غیراخالقی باشد ،مگر اینکه واکسیناسیون برای او از نظر
پزشکی منع مصرف داشته باشد .همین امر می تواند در مورد شخصی که مراقب یک فرد آسیب پذیر است صادق باشد که بدون مراقب
از مراقبت محروم می شود .عالوه بر این ،فرد آسیبپذیر در صورت ابتال به کووید 19-در معرض خطر باالی بیماری یا مرگ قرار دارد.
همچنین واکسیناسیون با ایجاد "مصونیت جمعی" هنگامی که درصد باالیی از جمعیت واکسینه می شوند ،از جامعه و از جمله افرادی
که به دالیل پزشکی نمی توانند واکسینه شوند نیز محافظت می کند.
نتیجهگیری :اگر واکسیناسیون اجباری در زمینه های دقیقاً تعریف شده بتواند به طور موثر حتی برخی از این مسائل را برطرف کند ،نه
تنها اخالقی است ،بلکه از نظر اخالقی ضروری هم است.

واژگان کلیدی :واکسیناسیون ،کووید ،19-اخالق ،اجباری
ایمیل ارائه دهندهz.fakhimi99@gmail.com :
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A-10-8612-2

پوستر
بررسی اثربخشی داروی داکالتاسویر به همراه سوفوسبویر در بیماران مبتال به کووید 19
رضا خدری ،* 1علی دلیر روی فرد ،2حمید یزدانی نژاد ،1زهرا اسدی ،1سید یاشار اسکویی ،1نیایش طهماسبی
نژاد ،1بهناز رمی1
 -1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران
 -2بخش طب اورژانس ،دانشکده پزشکی ،واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
اهواز ،اهواز ،ایران
مقدمه و هدف :سوفوسبوویر و داکالتاسویر داروهای ضد ویروسی هستند که در برابر ویروس هپاتیت  Cبسیار موثر هستند .شواهد آزمایشگاهی
وجود دارد که نشان میدهد این ترکیب دارویی ممکن است در برابر کووید_ 19نیز موثر باشند .دو داروی این رژیم ،دو پروتیین پلی مراز و
 NS5Aویروس هپاتیت  Cرا مهار میکند که ویروس هپاتیت سی و  SARS-CoV-2واجد  RNAو پلی مراز  RdRpمشابه یکدیگر هستند.
هدف از این مطالعه تعیین اثربخشی سوفوسبوویر در ترکیب با داکالتاسویر در درمان بیماران مبتال به کووید 19-میباشد.
مواد و روش ها  :این مطالعه در سال  1400با جستجوی پیشرفته در پایگاه های اطالعاتی و وب سایت های معتبر علمی از جمله science
 scopus , pubmed , google scholar , directانجام گردیده است .کلید واژههای مورد استفاده شامل کووید_ ،19داکالتاسویر،
سوفوسبویر و مقاالت مرور شده از سال 2019تا 2021میباشد .پس از جستجوی اولیه ،تنها عنوان و چکیده از نظر ارتباط با اهداف مطالعه مورد
بررسی قرار گرفت و مقاالت غیر مرتبط حذف گردیدند .مقاالت مرتبط با پژوهش نیز از طریق ابزار JBIمورد ارزیابی قرار گرفتند.
یافته ها  :اگرچه سوفوسبوویر و داکالتاسویر در کاهش تکثیر ویروس در بدن در مراحل آزمایشگاهی فوایدی نشان داده اند و داکالتاسویرمسیر
تولید سیتوکاین های التهابی مانند  IL-6و TNF-aرا مسدود میکند اما این رژیم دارویی تفاوت معنا داری از نظر میزان بستری در بخش
های مراقبت های ویژه ،کاهش ریسک اینتوباسیون ،کاهش میزان مرگ و میر و کاهش مدت زمان ترخیص ندارد .اما از نظر برخی عالیم بالینی
از نظر خستگی و تنگی نفس تفاوت معنا دار وجود داشته و این دو عالمت در گروه هایی که این ترکیب دارویی را دریافت میکردند ،کم تر بوده
است.
نتیجهگیری :با توجه به این که هیچ اثر قابل توجهی  SOF/DCVبر میزان ترخیص یا بقای بیماران مبتال به کووید 19-بستری در بیمارستان
مشاهده نکردیم علی رغم اینکه توانسته است مسیر برخی سایتوکاین های التهابی را مسدود کند با توجه به عدم اثر بخشی ،هزینه بر بودن و
کمیاب بودن این دارو در ایران ضمن اینکه درمان اصلی بیماران مبتال به هپاتیت سی می باشد توصیه به استفاده از این ترکیب دارویی در
بیمارن سرپایی و بستری کووید_ 19نمی شود.

واژگان کلیدی :کووید_ ،19داکالتاسویر ،سوفوسبویر

ایمیل ارائه دهندهreza.khedri.1996.ajums@gmail.com :

376

A-10-8864-1

پوستر
بررسی اثرات کورکومین در روند درمان بیماران مبتال به کووید19-؛ یک مطالعه مروری
زهرا اسدی ،* 1علی دلیر روی فرد ،2حمید یزدانی نژاد ،1رضا خدری ،1مائده علی اکبری ،1بهناز رمی1
 -1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران
 -2بخش طب اورژانس ،دانشکده پزشکی ،واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
اهواز ،اهواز ،ایران
مقدمه و هدف :کووید 19-دارای طیف وسیعی از پیامدهای پاتوفیزیولوژیک از جمله آسیب ریوی ،افزایش پاسخ التهابی ،انعقاد خون و
آسیب اندامها است .کورکومین یکی از ترکیبات فعال زردچوبه میباشد که به دلیل توانایی های دارویی خود به ویژه به عنوان یک عامل
ضد التهابی شناخته شده است ،می تواند به عنوان یک نامزد بالقوه در رژیم درمانی فرض شود .هدف از انجام این مطالعه مروری ،بررسی
اثرات کورکومین در روند درمان بیماران مبتال به کووید 19-میباشد.
مواد و روش ها  :این مطالعه در سال  1400با جستجوی پیشرفته در پایگاه های اطالعاتی و وب سایت های معتبر علمی از
جمله  science direct,google scholar,pubmed,scopusانجام گردیده است .کلید واژههای مورد استفاده شامل کووید_،19
کورکومین ،درمان و مقاالت مرور شده از سال 2019تا 2021میباشد .پس از جستجوی اولیه ،تنها عنوان و چکیده از نظر ارتباط با اهداف
مطالعه مورد بررسی قرار گرفت و مقاالت غیر مرتبط حذف گردیدند .مقاالت مرتبط با پژوهش نیز از طریق ابزار JBIمورد ارزیابی قرار
گرفتند.
یافته ها  :کورکومین دارای اثرات بالینی مفیدی مانند اثرات ضد ویروسی ،ضد درد ،ضد التهابی ،تب بر و ضد خستگی است که می تواند
برای مدیریت عالئم بیمار مبتال به کووید 19-موثر باشد .کورکومین دارای چندین مکانیسم مولکولی از جمله خواص آنتی اکسیدانی ،ضد
آپوپتوز و آنتی فیبروتیک با اثرات بازدارنده بر گیرنده های شبه  ، NF-κB،Tollسیتوکین ها و کموکاین های التهابی و برادی کینین
است شواهد که میتواند نقش بالقوهای در درمان کووید 19-داشته باشد .کورکومین را میتوان برای جلوگیری از ورود ویروس به سلول
و تکثیر آن و پیشگیری و ترمیم آسیب ناشی از کووید 19-در پنوموسیت ها ،سلول های کلیوی ،قلب ،سلول های بنیادی خونساز و غیره
ارزیابی کرد .تعدیل و اثر محافظتی کورکومین بر روی اختالالت مربوط به طوفان سیتوکین نیز مشاهده شده است.
نتیجهگیری :استفاده از کورکومین در درمان بیماران مبتال به کووید ،19-به عنوان یک گزینه درمانی جدید ،باید مورد توجه قرار گیرد.

واژگان کلیدی :کووید ،19-کورکومین ،درمان

ایمیل ارائه دهندهz.asadi1999@yahoo.c :
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A-10-968-1

Poster
Using Personal Protective Equipment by Healthcare Personnel:
Challenges and Recommendations: A Mini Review Study
Samaneh Alizadeh 1*
1- Department of Medical-Surgical Nursing, Student Research Committee, Faculty of Nursing &
Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.

Background and aim: By accelerating the epidemic of Coronavirus 2019, global healthcare
systems have been overshadowed with potential infectious patients who seek care. Prevention of
the incidence of infection in healthcare workers and patients dependent on the effective use of
personal protective equipment (PPE). PPE refers to clothes or devices designed to protect
employees against physical hazards while working at work. PPE should only be considered as
the last defensive line between risk and staff. Attempts to control the dangers of the workplace
should always be reviewed at first. Although PPE is one of the best protection lines against
exposure, many healthcare workers face obstacles and problems in their use, the purpose of this
mini review study is extraction of challenges and solutions in the literature about the use of
personal protection equipment by healthcare personnel.
Materials and method: This study is a review of relevant literatures about the challenges to
using personal protective equipment by healthcare personnel and suggested solutions. To meet
the study aims, we searched the databases of SID, Irandoc, Google Scholar, PubMed, Medline,
Scopus, Cochrane Library, and ScienceDirect to find articles published during 2005-2021, using
the keywords of Personal protective equipment, Healthcare personnel, Challenges,
Recommendations.
Results: In total, 12 articles were evaluated in this study, and the results were presented in two
sections: challenges to using personal protective equipment and suggested solutions.
Conclusion: In this study challenges to using personal protective equipment and suggested
solutions were extracted, the results of this study can be considered for the development of future
plans and strategies to provide solutions to better manage the use of personal protective
equipment during crises.
Key words: Personal
Recommendations

protective

equipment,

Healthcare
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A-10-170-2

Poster
Cultural position in palliative care by nurses during covid-19 pandemic:
A narrative review
Afshin Moradian1 *, Mohammad Sajjad Ghaderi2
1- Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Torbat Jam Faculty of Medical
Sciences, Torbat jam, Iran
2- Department of Nursing and Midwifery, Torbat-e Jam Faculty of Medical Sciences, Torbat-e Jam,
Iran

Background and aim: The COVID-19 epidemic is one of the worst public health crises of the
last century, which has not only dramatically changed the way people live, but also the way they
die. In this regard, the present study is a review of Cultural position in palliative care by nurses
during covid-19 pandemic.
Materials and method: In this study, which was conducted as a narrative review, using
keywords related to Cultural position in palliative care during covid-19 pandemic, studies were
conducted in Persian or English and in full text, which were published. Searched in reputable
scientific databases, SID, Magiran, PubMed, Web of Science, Scopus, and Google Scholar. Only
original research articles and review articles were included in the study and articles that were not
in line with the purpose of the research were excluded from the study. Of the 32 articles searched,
five articles related to Cultural position in palliative care were selected.
Results: The present study investigated the findings related Cultural position in palliative care
by nurses during covid-19 pandemic. The information in this review study was extracted from
articles and letter to editor reports.
Conclusion: Palliative and hospice care is also needed for COVID-19 patients. Having a cultural
awareness of a patient’s cultural beliefs, practices, or preferences enables nurses to provide better
comprehensive holistic compassionate palliative care for patients. In order to provide the best
possible care to patients and families in end-of-life situations, it is important to understand their
cultural constructs as well as their individual preferences. It is also important for each caregiver
to realize that we each bring our own set of biases to these discussions based on our cultural and
religious background and personal experiences.
Key words: Cultural position, Palliative care, Nurses, COVID-19 pandemic
Presenter author email: moradianafshin2002@gmail.com
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Poster
A Case Report of Neonatal death caused by COVID-19 infection born to
a mother without coronavirus disease 2020 in Iran
Abbas Boskabadi1 *, Maliheh Abdollahi 2, Afshin Moradian3
1- Akbar Hospital, Department of Pediatrics, School of Medicine, Mashhad University of Medical
Sciences, Mashhad, Iran.
2- Department of Public Health Engineering, Torbat Jam Faculty of Medical Sciences, Torbat Jam,
Iran.
3- Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Torbat Jam Faculty of Medical
Sciences, Torbat jam, Iran.

Background and aim: A novel coronavirus pneumonia 2019 (SARS-CoV-2) appeared in
Wuhan, Hubei Province in December 2019. The virus, known as COVID-19, is called a lifethreatening disease by causing severe respiratory illness. We report a case of neonatal COVID19 infection in Iran with pharyngeal swabs tested positive by rRT-PCR assay 36 hours after
delivery.
Patient Report: In this case study, we report the death of a neonate born to a 26-year-old mother
without coronavirus disease 2020 in Torbat jam, Iran. we report a case of a COVID‐19 infection
in newborn, in which the first clinical symptoms were of respiratory distress, Acrocyanosis, and
icterus, which further progressed to respiratory symptoms and eventually cause death. The
neonate was born by vaginally with an appendix. Physical examination of the baby revealed that
he was apparently healthy and the baby indicated that S1 and S2 heart sounds were heard and no
heart murmur was heard using stethoscope. The results of X-ray taken 3.5 hours after birth
indicated bilateral opacity and no signs of plural effusion and emphysema were observed. All of
the above facts and radiographic abnormalities indicate that 2019 coronavirus is involved.
Conclusion: In this case study, we report the death of a neonate born to a mother without
coronavirus disease 2019, 7 days after birth. Unlike previous studies in the case reported in our
study, none of the parents reported any symptoms of the disease, and due to the non-specific
symptoms of the infant, the diagnosis was impaired. However, information on vertical
transmission in COVID-19 disease is limited and has yet to be confirmed.
Key words: Infant death, Coronavirus 19, Novel coronavirus, Mother-to-child transmissions
Presenter author email: moradianafshin2002@gmail.com
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Protective reactions of ICU nurses providing care for patients with
COVID-19: a qualitative study
Parivash Karimi 1*, farzin mollazadeh2, rahim baghaei1, yaser moradi1
1- School of Nursing and Midwifery, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran
2- Student Research Committee, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

Background and aim: The exponential spread of COVID-19 has caused a huge threat to
public health worldwide. Providing care for patients with COVID-19 is a stressful
experience for ICU nurses, which can affect their protective reactions. The present study
was conducted to explore the protective reactions of ICU nurses providing care for patients
with COVID-19.
Materials and method: This qualitative descriptive study was conducted to discover the
protective reactions of nurses providing care for patients with COVID-19. A total of 14 ICU
nurses were selected by purposive sampling. Data were collected using individual semistructured face-to-face interviews. All interviews were recorded, and then codes and themes
were extracted using content analysis method.
Results: Seventeen subcategories, six categories and two themes were extracted from the
analysis of data. These themes include “Unbalanced self-protective reactions” and
“Responsible self-protective reactions”. During the COVID-19 epidemic and crisis, ICU
nurses exhibit different self-protective reactions when providing care for patients with
COVID-19, which include unbalanced and responsible reactions.
Conclusion: Nursing managers can mitigate these unbalanced reactions by identifying them
and their roots. Identifying the protective reactions of ICU nurses in providing care for
patients with COVID-19 could assist in developing the necessary interventions to promote
positive reactions and reduce unbalanced reactions by finding their root causes.
Key words: Nurse, Protective reactions, COVID-19, Qualitative study
Presenter author email: yasermoradi1045@yahoo.com
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Poster
Aspects of Epidemiology, pathology, virology, immunology,
transmission, prevention, prognosis, diagnosis and treatment of Novel
Coronavirus (COVID-19) Pandemic: A narrative review
sajjad pordanjani1,2 *
1- Epidemiology, Social Determinants of Health Research Center, Semnan University of Medical
Sciences, Semnan, Iran.
2- Epidemiology, Department of Epidemiology and Biostatistics, Semnan University of Medical
Sciences, Semnan, Iran.
Undoubtedly, COVID-19 pandemic is one of the largest pandemics and one of the most international
challenges for health care system of various countries in the world. This is a narrative review study
based on the studies published related with different aspects of COVID-19. The highest number of
active cases are in the USA, Brazil, India, Russia, South Africa, Colombia and the disease surveillance
system must operate more quickly, timely, effectively and sensitively in these countries. Range of
COVID-19 incubation period is variable, with a median of approximately 5-7 days and a mean greater
than median. What is clear is that the SARS-CoV-2 Basic Reproduction Number is significantly
higher than one and its transmission power is extremely high. Although SARS-CoV-2 can lead to
severe respiratory illness like SARS and MERS, but the evidence shows that the virus is less
pathogenic than SARS-CoV and much less than MERS-CoV. Overall, it can be stated that mortality
and fatality risk due to COVID-19 in men, age increase, severity of disease, systemic disease, as well
as inadequate access to sufficient healthcare services will increase and clinicians should pay special
attention to these patients. Survival time of the virus varies on the surfaces and depends on various
factors such as surface type, temperature or environmental humidity and other factors. There is
currently no specific treatment and effective vaccine for COVID-19.The coronavirus pandemic is
more consistent with the epidemiological triangle model, which emphasizes that the disease is the
result of the interaction of three factors of host, Agent and the environment. Therefore, prevention
and treatment activities should focus on cutting the virus transmission chain. The main way to deal
with viral epidemics is prevention. The emerging of this ruthless virus has once again reminded us
that communicable diseases should never be underestimated and forgotten. Considering the speedy
transmission of COVID-19, the healthcare worker should consider timely detection and safeguards to
prevent the transmission of the virus to healthy individuals.

Key words: COVID-19; Pandemics; Narrative Review; Epidemiology; Infectious.
Presenter author email: sajadrahimip@gmail.com
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Effect of reminiscence on cognitive impairment and depression in
hemodialysis patients
Monir Nobahar1,2,3, Neda Ameri1, Raheb Ghorbani2,4, Milad Bazghalee5, Nemath Sotodeh‐
Asl2,3, Hassan Babamohamadi1,3
1-Nursing Care Research Center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
2-Social Determinants of Health Research Center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
3-Department of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Semnan University of Medical Sciences,
Semnan, Iran
4-Department of Epidemiology and Biostatistics, Faculty of Medicine, Semnan University of Medical
Sciences, Semnan, Iran
5-Department of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Shahroud University of Medical Sciences,
Shahroud, Iran

Background and aim: Cognitive impairment and depression are common problems in hemodialysis
patients. The present study was carried out to determine the impact of reminiscence on cognitive
impairment and depression in hemodialysis patients.
Materials and method: This clinical trial (2016) was conducted with a pretest–posttest design on the
hemodialysis patients of hospitals in Shahrud, Iran. Block random sampling was used to investigate the
patients' cognitive status and Beck's Depression Scale were administered among 75 patients divided into
intervention (given 12 sessions of Stinson's group reminiscence), control (group discussions), and sham
(without any intervention) groups before, immediately and 30 days after the intervention. Data were
analyzed by SPSS 24.0 using Chi-Square, Shapiro–Wilk, One-way ANOVA, Kruskal-Wallis, Repeated
Measure ANOVA and Bonferroni tests. The significance level was considered to be 0.05.
Results: Immediately and 30 days after the intervention, the cognitive score was significantly higher in the
reminiscence group than the control (p )0.001 < and sham (p )0.001 < groups. Immediately after the
intervention, the depression score was significantly lower in the reminiscence group than the control (p =
0.011) and sham (p )0.001 < groups. Also, immediately and 30 days after the intervention, the depression
score was significantly lower in the reminiscence group than the control (p = 0.031) and sham (p )0.001 <
groups.
Conclusion: The findings showed that reminiscence increased the cognitive health score and improved
depression in hemodialysis patients. Therefore, reminiscence protocols can be utilized as an independent
routine nursing care measure for improving cognitive status and depression in hemodialysis
patients. Iranian Registry of Clinical Trials: IRCT201501166318N8
Key words: Cognitive impairment ،Depression ،Hemodialysis ،Reminiscence
Presenter author email: nobahar43@semums.ac.ir
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پوستر
بررسی تاثیر برنامه مراقبتی مبتنی بر مدل نیومن بر کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی
بیمارستان شهید محمدی بندرعباس
پونه یوسفی ، * 1معصومه مهدوی فر1
 -1گروه پرستاری،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس ،ایران

مقدمه و هدف :رایج ترین درمان بیماران مبتال به نارسایی مزمن کلیوی همودیالیز است .پرستاران به دلیل نقش مراقبتی
ویژه خود در رابطه با بیماران مزمن می توانند با الگو گرفتن از مدل های مراقبتی زمینه ارتقاء کیفیت زندگی آنها را فراهم
سازند .این پژوهش با هدف بررسی اثر به کار گیری مدل مراقبتی سیستمی نیومن بر کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی
انجام شد.
مواد و روش ها  :مطالعه تجربی با طرح پیش آزمون – پس آزمون بر روی  60بیمار همودیالیزی مراجعه کننده به
بیمارستان شهید محمدی بندرعباس که با تخصیص تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل وارد شدند ،انجام شد .پرسشنامه
کیفیت زندگی بیماران کلیوی قبل از مداخله برای هر دو گروه تکمیل گردید ،گروه کنترل مراقبت های روتین و گروه مداخله
عالوه بر این مراقبت ها مراقبت بر اساس مدل نیومن را دریافت نمودند ،پس از  4هفته مداخله پرسشنامه مجددا برای دو
گروه تکمیل شد .نتایج توسط نرم افزار  spss24تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها  :نتایج مطالعه نشان داد که نمره کلی کیفیت زندگی بیماران در گروه مداخله از  35/66قبل از مداخله به 38.08
بعد از مداخله رسید که به لحاظ آماری نشان دهنده تفاوت معنی دار بود ( .)0.001<pتفاوت معنی داری بین نمرات قبل و
بعد کیفیت زندگی بیماران گروه کنترل مشاهده نشد (.)p=0.08
نتیجهگیری :نتایج مطالعه نشان داد که مدل مراقبت سیستمی نیومن به عنوان الگویی مراقبتی و کاربردی برای پرستاران،
می تواند در ارتقاء کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی موثر باشد .

واژگان کلیدی :مدل ،نیومن ،کیفیت زندگی ،همودیالیزی
ایمیل ارائه دهندهp_yusefi@yahoo.com :
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پوستر
نقش حمایت همتایان بر پذیرش ناتوانی و کیفیت ارتباطات اجتماعی در بیماران تحت
همودیالیز
نیلوفر پاسیار ،* 1معصومه رامبد ،1مصطفی جوکار2
-1مرکز تحقیقات مراقبتهای روان جامعه نگر ،دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه(س) ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران.
-2کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران.

مقدمه و هدف :بیماری های مزمن کلیوی از مشکالت عمده سالمت عمومی در سراسر دنیاست .بیماران تحت همودیالیز ناتوانی
های متعددی را تجربه می کنند که پذیرش آن ها آسان نیست و می تواند ارتباطات اجتماعی ایشان را تحت تأثیر منفی خود قرار
دهد .مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر حمایت همتایان بر پذیرش ناتوانی و کیفیت ارتباطات اجتماعی در بیماران تحت همودیالیز
مراجعه کننده به مراکز همودیالیز منتخب دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد.
مواد و روش ها  :مطالعه حاضر از نوع کارازمایی بالینی بود( )IRCT20190126042498N1که  128بیمار به صورت
تص ادفی در گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند .پس از انتخاب همتایان و آموزش آن ها ،قبل و بعد از مداخله پرسشنامه های
پذیرش ناتوانی و کیفیت ارتباطات اجتماعی توسط بیماران تکمیل گردید .در گروه مداخله جلسات حمایتی همتایان قبل از شروع
همودیالیز هفته ای یک بار به مدت 2ساعت برای  8هفته جهت بیماران برگزار شد .برای تجزیه و تحلیل نتایج از آزمون تی مستقل
و زوجی و آنکوا استفاده گردید.
یافته ها  :یافته های مطالعه نشان داد که میانگین نمرات پذیرش ناتوانی و کیفیت ارتباطات اجتماعی در گروه مداخله نسبت به
قبل از مداخله ،افزایش معناداری داشته و همچنین در پایان مداخله نمرات در گروه مداخله بیشتر از گروه کنترل بود)P>0/001
نتیجهگیری :استفاده از همتایان موفق به عنوان نیروهای حمایتی -آموزشی در کنار کادر درمان ،به علت لمس کردن همودیالیز،
کنترل خوب عالئم آن ،سهولت برقراری ارتباط و قدرت تأثیر آموزشی آن ها باعث می شود که بیماران نگرانی های خود را به بحث
گروهی بگذارند .با افزایش دانش و آگاهی بیمار در مورد بیماری ،سطح پذیرش ناتوانی و کیفیت ارتباطات اجتماعی وی افزایش
می یابد و در نتیجه بیمار بهتر می تواند با نگرانی ناشی از روند بیماری کنار آید .واژه های کلیدی :حمایت همتایان ،پذیرش ناتوانی،
کیفیت ارتباطات اجتماعی

واژگان کلیدی :حمایت همتایان ،پذیرش ناتوانی ،کیفیت ارتباطات اجتماعی
ایمیل ارائه دهندهpasyarn@yahoo.com :

387

A-10-8255-2

پوستر
سندرم پای بیقرار در بیماران مبتال به نارسایی مزمن کلیوی تحت درمان با همودیالیز
زینب طاهری  ، *1زهرا آغون ، 1ستایش ابراهیمیان ، 1نرجس مرعشی ، 1اریان قربانی پور  ،1یعقوب مدملی2
 -1کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشکده علوم پزشکی شوشتر،شوشتر،ایران
 -4مجتمع آموزش عالی سالمت مسجدسلیمان،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،اهواز،ایران

مقدمه و هدف :سندرم پای بیقرار عارضه ای شایع در نارسایی مزمن کلیوی است،پژوهش حاضر باهدف بررسی سندرم پای
بیقرار((RLSدر بیماران مبتال به نارسایی مزمن کلیوی تحت همودیالیز انجام شده است.
مواد و روش ها  :پژوهش حاضر یک مطالعه مروری میباشد که با جستجو در پایگاه های اطالعاتی oogle scholar g
 ,Pubmed,scopus,chochraneوsience Directباکلید واژه های سندرم پای بیقرار،نارسایی مزمن کلیوی،همودیالیز
ومعادل انگلیسی انها از سال 2007تا2021انجام شده و پس از حذف مقاالت تکراری،غیراصیل و غیر مرتبط 42مقاله وارد
مطالعه شد.
یافته ها  :مطالعات نشان داد که فراوانی سندرم پای بیقرار در مردان بیشتر از زنان بوده است 20،الی  80درصد بیماران
تحت همودیالیرگرفتار سندرم پای بیقرهربودند،همچنین یک سوم سالمندان تحت همودیالیز نیز از RLSرنج
میبرند،ازمهترین عوامل موثربراین سندرم میتوان به عوامل ژنتیکی،نژادی،گروه خونی و,RHعوامل محیطیوعوامل
بیوشیمیاییاشاره کرد.درصد باال یی از بیماران مبتال به این سندرم دچار انمیبودند،مطالعه ای نشان داد درمان با داروی
لودوپا/کاربیدوپا باعث بهبود سریع با حداقل عوارض جانبی در بیمار مبتال به نارسایی مزمن کلیه شد،همچنین مطالعات نشان
داد استفاده از روغن گلیسرینوانجام ماساژافلورچ می تواند به عنوان یک درمان مکمل در کنار سایر مراقبت ها مانند طب
سوزنی،ورزش و مصرف انواع ویتامین ها وآهندر جهت کاهش عالئم RLSدر بیماران به کار گرفته شود.
نتیجهگیری :باتوجه به فراوانی RLSدربیماران مبتال به نارسایی مزمن کلیوی تحت درمان با همودیالیز و تغییراتی که در
شیوه ز ندگی و وضعیت سالمت افراد ایجاد میکند انجام اقدامات مناسب و ارائه راهکارهای موردنیاز توصیه میشود .واژه های
کلیدی:سندرم پای بیقرار،نارسایی مزمن کلیوی،همودیالیز

واژگان کلیدی :سندرم پای بیقرار،نارسایی مزمن کلیوی،همودیالیز
ایمیل ارائه دهندهZeinab.tahri9407@gmail.com :
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پوستر
بررسی ارتباط بین عملکرد جنسی و رفتار های جستجوی کمک در بیماران تحت همودیالیز :یک
مطالعه مقطعی
مژده امیرحسینی ، * 1فرزانه صالحی ، 2الهام رحیمی نژاد ، 3مهلقا دهقان ، 4زکیه نامچو5
 -1بیمارستان شهید باهنر ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 -2دانشکده پرستاری و مامایی رازی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 -3بیمارستان افضلیپور ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 -4دانشکده پرستاری و مامایی رازی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 -5دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران

مقدمه و هدف :تعداد بیماران مبتال به نارسایی مزمن کلیه در دنیا در حال افزایش است و همودیالیز یکی از متداول ترین روش ها
برای درمان این بیماران می باشد .اختالل عملکرد جنسی در هر دو جنس بیماران تحت همودیالیز شایع است .شناسایی مدل های کمک
جویی و موانع جستجوی کمک در میان افراد دارای اختالل عملکرد جنسی مهم است .مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین عملکرد
جنسی و رفتارهای جستجوی کمک در بیماران تحت همودیالیز مراجعه کننده به مراکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شد.
مواد و روش ها  :این پژوهش یک مطالعه ی توصیفی تحلیلی از نوع همبستگی بود که برروی  146بیمار واجد شرایط تحت همودیالیز
مراجعه کننده به مراکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شد .ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه اطالعات دموگرافیک و
زمینه ای ،پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد جنسی مردان و زنان و پرسشنامه رفتارهای جستجوی کمک بود.
یافته ها  :میانگین نمره عملکرد جنسی در بیماران تحت همودیالیز خیلی کمتر از حد وسط بود ،همچنین عملکرد جنسی زنان نسبت
به مردان و افرادی که خود و همسرشان سطح تحصیالتشان کمتر از دیپلم بود نسبت به سایر نمونه ها در سطح پایینتری قرار داشتند .با
افزایش تعداد فرزندان در نمونه ها و با افزیش سن بیمار و همسرش و طول مدت ازدواج عملکرد جنسی کاهش می یافت .از میان
متغیرهای بالینی نیز افراد مبتال به دیابت به طور معناداری عملکرد جنسی کمتری نسبت به سایر بیماران داشتند .تنها  10درصد از
شرکت کنندگان در پژوهش برای مشکل جنسی از مراقبین بهداشتی کمک دریافت کرده بودند که این افراد نسبت به سایرین عملکرد
جنسی کمتر داشتند.
نتیجهگیری :علی رغم تاثیر روند بیماری مزمن بر عملکرد جنسی این افراد ،باید عمیقا و ریشه ای به بررسی عوامل تاثیر گذار بر عملکرد
جنسی در بیماران تحت همودیالیز پرداخته شود.

واژگان کلیدی :همودیالیز ،عملکرد جنسی ،رفتار جستجوی کمک
ایمیل ارائه دهندهmojdehamiri@ymail.com :
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پوستر
بررسی تاثیر دریافت غذا بر تهوع و استفراغ حین همودیالیز

فهیمه مهدی پور ،* 1رضا خاکسار فرد ،2بهزاد ایمنی ،3نفیسه رضائی ،4لیال

طاهری،5

اکرم

پاکرو6

(-1نویسنده مسؤول) ارشناسی ارشد پرستاری ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پز شکی همدان
- 2کارشناس پرستاری ،بیمارستان قلب فرشچیان همدان
- 3دکترای تخصصی پرستاری ،هیات علمی گروه اتاق عمل ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پز شکی همدان
 -4دانشجوی دکترای تخصصی کتابداری و اطالع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان
-5کارشناسی ارشد پرستاری ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پز شکی همدان
- 6کارشناس اتاق عمل ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پز شکی همدان

مقدمه و هدف :مصرف غذا حین همودیالیز احتمال بروز عوارضی نظیر افت تهوع و استفراغ را در این بیماران مطرح میکند.
لذا این پژوهش با هدف تعیین تاثیر زمان دریافت غذا طی دیالیز بر عوارض حین دیالیز انجام گردیده است.
مواد و روش ها  :این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی تک گروهی از نوع اندازه گیری های مکرر بود که جامعه پژوهش
آن را کلیه بیماران همودیالیزی مراکز آموزشی درمانی شهر همدان تشکیل میدادند 48 .بیمار به روش سرشماری انتخاب
شدند .پژوهش طی دو جلسه انجام شد که در هر دو جلسه بیماران قبل از شروع همودیالیز ناشتا نگه داشته میشدند و
سپس در جلسه اول یک ساعت و در جلسه دوم دو ساعت بعد از شروع همودیالیز ،یک وعده غذایی حاوی  350کیلو کالری
انرژی به آنها داده میشد .شدت تهوع و استفراغ بالفاصله قبل از شروع همودیالیز و هر نیم ساعت ،تا نیم ساعت قبل از جدا
شدن از دستگاه اندازهگیری و ثبت میشد.
یافته ها  :نتایج نشان دادند که مصرف غذا درهر دو جلسه و تغییر زمان دریافت غذا تاثیر قابل توجهی بر شدت تهوع و
استفراغ ندارد.
نتیجهگیری :مصرف غذا حین همودیالیزتاثیری بر تهوع و استفراغ بیماران ندارد ،لذا پیشنهاد میگردد در صورت اصرار بیمار
به صرف غذا طی همودیالیز ،منعی برای مصرف آن وجود ندارد

واژگان کلیدی :دریافت غذا ،همودیالیز ،عوارض حین دیالیز
ایمیل ارائه دهندهmahdipour20@gmai :
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Can passive pedaling improve sexual function in patients under
hemodialysis? A randomized clinical trial
Farzaneh Salehi
To investigate the effect of passive pedaling with mini bike on sexual function in patients
under hemodialysis. This study was a randomized clinical trial. Thirty-seven patients
undergoing hemodialysis were assigned to the intervention (n = 20) and control (n = 17)
groups by the stratified block randomization method. The intervention group exercised with
a mini bike that was automatic and tuned for patients during the first 2 h of dialysis, twice a
week for 20 min each time, for 3 months. The International Index of Erectile Function and
Female Sexual Function Index were used to assess the sexual function in the first, second,
and third months during the intervention and one month after the intervention. A higher score
indicates a better sexual function. Repeated measure ANOVA, Chi–square and Fisher exact
tests, independent t, and Mann–Whitney U tests were used for data analysis. The SPSS
software version 22 was used for data analysis. Sexual function scores of the intervention
group were 35.9 at the beginning of the study, 34.1 in the first month, 37.4 in the second
month, 34.8 in the third month, and 31.7 one month after the study. There was no significant
difference in the scores of sexual function in the intervention group during the study. The
mean scores of sexual function in the control group were 34.5, 34.4, 34.9, 33.8, and 33.9 at
the beginning of the study, in the first month, in the second month, in the third month, and
one month after the study, respectively (p > 0.05). There was no significant difference
between the two groups in terms of sexual function scores during and after the intervention
(p > 0.05). Passive pedaling with mini-bike had no effect on sexual function of hemodialysis
patients. The code of ethics (IR.KMU.REC.1397.086) and the clinical trial code
IRCT20180314039100N1. Journal Theraputic Apheresis and Dialysis.
Key words: exercise, hemodialysis, mini bike, passive pedaling, sexual function
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