پاياننامه

دٍرُ كبرضٌبسي ارضذ در رضتِ پزستبری هزاقبت ّبی ٍیژُ

عنوان 
بزرسي هقبیسِ ای آهَسش راٌّوبی ببلیٌي پیصگیزی اس پٌَهًَي ٍابستِ بِ ًٍتیالتَر بِ دٍ رٍشِ چْزُ بِ
چْزُ ٍكبرگبّي ،بز داًص ٍ عولکزد پزستبراى ضبغل در بخص هزاقبت ّبی ٍیژُ در سبل  1332


نگارش:
هجیذ یشداًي 

اساتیدراهنما :
دكتز گلٌبر ثببتیبى 
ضْیي رئَفي

اساتیدمشاور :
دكتز اهیز رٍدگزی 
عبذا ...حقبیق

سهستبى  1332
چكیده 
هقذهِ :در بخص هزاقبت ّبی ٍیژُ ،پٌَهًَيِ ٍابستِ بِ ًٍتیالتَر رتبِ ًخستِ عفًَتْبی بیوبرستتبًي را بتِ دتَد ادتصتبظ
دادُ است.اس آًجبیي كِ ًقص پزستبراى در پیطگیزی اس ایي عبرضِ بسیبر حبئش اّویت است ،پژٍّص حبضز بِ هٌظَر هقبیستِی
تبثیز دٍ رٍش آهَسش چْزُ بِ چْزُ ٍكبرگبّي راٌّوبی ببلیٌي پیصگیزی اس پٌَهتًَي ٍابستتِ بتِ ًٍتیالتتَر ،بزستنش داًتص
ٍعولکزد پزستبراى اًجبم ضذُ است.
هَاد ٍرٍش ّب:در ایي پژٍّص ًیوِ تجزبي ،عولکزد ٍ سنش داًص پزستبراى بخطْبی آی سي یَ یکي اس بیوبرستبى ّبی ٍابستِ
بِ داًطگبُ علَم پشضکي ضیزاس در دٍگزٍُ آهَسش چْزُ بِ چْزُ ( 35پزستبر ) ٍآهتَسش كبرگتبّي ( 40پزستتبر) راٌّوتبی بتبلیٌي

پیص گیزی اس پٌَهًَي ٍابستِ بِ ًٍت یالتَر سٌجیذُ ضذ .عولکزد ٍ سنش داًص ًوًَِ ّتبی پتژٍّص ّتز گتزٍُ بتب كوتد هطتبّذُ
هستقین عولکزد  ،پزسصًبهِی دَدگشارش دّي ٍ پزسصًبهِی سٌجص داًص بِ صَرت قبل ٍ بعذ ارسیببي ضذ  .دادُ ّب بب كوتد
آسهَى ّبی آهبری تَصیفي (هیبًگیي ٍ فزاٍاًي) ٍ تحلیلي( آسهَى تيِ سٍجي،تيِ هستقل ،هد ًوتبر ،فیطتز دقیتق ،ستبیي ٍ آسهتَى
هجذٍر كبی)تحلیل گزدیذ.
یبفتِ ّب :فزاٍاًي ًبهٌبسب بَدى فطبر كبف لَلِ ّبی ًبی ٍتزاكئَستَهي پس اس آهَسش در هقبیسِ بتب قبتل كتبّص چطتوگیزی
یبفت ٍ یبفتِ ّب حبكي اس تفبٍت هعٌي دار در ّز دٍ گزٍُ آهَسش چْزُ بِ چْزُ ٍ گزٍُ كبرگبّي بَد( .)P<0/001فزاٍاًي سبكطتي
ّبی اًجبم ًطذُ تَسط پزستبر قبل اس آهَسش در گزٍُ چْزُ بِ چْزُ( ٍ )P=0/008گزٍُ كبرگبّي( )P=0/002در هقبیسِ بب پس
اس آى ،تفبٍت هعٌي داری را ًطبى داد .هیبًگیي داًصِ پزستبراى دٍگزٍُ بنَر هعٌي داری اس (36/22قبل اس آهَسش) بِ (33/33بعذ اس
آهَسش) ارتقب یبفت (.)P<0/001اهب فزاٍاًي ِضستي ٍیب ضذعفًَي كزدىِ دست در توبس بب بیوتبر ،قبتل ٍ بعتذ اس آهتَسش  ،ضتعی
ًٍبهٌبسب بَد ٍ تفبٍت هعٌي داری هطبّذُ ًطذ.گزچِ آهَسش بِ ّز دٍ رٍش چْزُ بِ چْزُ ٍ كبرگبّي بز سنش داًتص ٍعولکتزد
پزستبراى بسیبر هَثز بَد اهب بب هقبیسِ ایي دٍ رٍش بب ّن در رابنِ بب هتغیزّبی هَرد هنبلعِ تفبٍت هعٌي داری حبصل ًطذ.
ًتیجِ گیزی:پبیص ٍارسیببي بخصِ هزاقبت ّبی ٍیژُ اس ًظز هیشاى رعبیت اصَل پیطتگیزی اس پٌَهتًَيِ ٍابستتِ بتِ ًٍتیالتَر،بتِ
دصَظ در هَرد فطبر كبف ّب ٍضذعفًَي كزدى دست ّب اهزی ضزٍری است ٍآهَسش بِ پزستبراى بِ رٍش ّبی چْزُ بِ چْزُ ،
كبرگبّي بِ هٌظَر پیطگیزی اس بزٍس ایي بیوبری بسیبر هَثز است.
کلماتکلیدی :پٌَهًَي ٍابستِ بِ ًٍتیالتَر ،بخص هزاقبت ّبی ٍیژُ ،آهَسش چْزُ بِ چْزُ ،آهَسش كبرگبّي،پزستبر ،داًص ،
عولکزد.

