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پرستار_ پژوهشگر 2 #
 با عرض سالمی دوباره خدمت تمامی دانشجویان عزیزقراره با
 هم به ادامه مبحث پروپوزال نویسی بپردازیم، پس همچنان با ما
 همراه باشید در شماره اول نشریه و در قسمت اول از آموزش
ابتدا از مزایای یک پژوهش علمی صحبت  پروپوزال نویسی 
 کردیم و بعد مراحل نوشتن یک طرح تحقیقاتی رو گفتیم تا
گیری نمونه  روش  و  مطالعه  نوع  و  طرح  نوع  به  ...رسیدیم 
 ما سه نوع طرح کاربردی، بنیادی و توسعه ای داریم؛ تحقیقات
 بنیادی به عنوان اساس طرح های کاربردی، فقط برای گسترش
اون از  حاصل  نتایج  و  میشه  انجام  موجود  علم  پیشرفت   و 
 شاید فعال کاربرد خاصی نداشته باشه، مثال تحقیق درباره تولید
رایج علم تحقیقات  از  بعضی  یا  ترکیب شیمیایی جدید   یک 
گسترش دنبال  به  اغلب  هم  کاربردی  تحقیقات   فیزیولوژی. 
 دانش و پیدا کردن راه حل برای مسائل و مشکالت مهم جامعه
 هستن مانند بیشتر  پژوهش های آموزشی یا مداخله ای. در
آورد دست  از  استفاده  هدف  با  ای  توسعه  تحقیقات   نهایت 
از نوع  این  میشن.  انجام  کاربردی  و  بنیادی  های  طرح   های 
 طرح های تحقیقاتی به تولید و ابداع مواد، فرآورده ها، وسائل
که شما بعدی  قسمت  منجر خواهند شد  تازه  های   و روش 
 باید تکمیلش کنین، انتخاب نوع مطالعه و روش نمونه گیری
 است. ما انواع مختلفی از مطالعات داریم مثل مطالعات مقطعی،
 کارآزمایی بالینی، طولی، مورد-شاهدی و ... . همچنین روش
 های مختلفی هم برای نمونه گیری داریم که متناسب با نوع
 مطالعه مون میتونیم یکی از اونارو مورد استفاده قرار بدیم. با
 توجه به محدودیتی که در حجم مطالب این بخش وجود داره،
 ما از ارائه توضیحات بیشتر صرف نظر می کنیم اما شما می
 تونید برای دسترسی به اطالعات بیشتر درباره این موضوع به
فایل ضمیمه این شماره از نشریه پرستاران جوان مراجعه کنید
تکمیل رو  نمونه  حجم  محاسبه  روش  باید  بعد  قسمت   در 
که اهمیته  دارای  نظر  این  از  دقیق  نمونه  حجم  تعیین   کنیم. 
میتونه باعث افزایش اعتبار نتایج حاصل از تحلیل های آماری

 و صرفه جویی در زمان و هزینه بشه. روش های مختلفی مثل
 استفاده از نرم افزار های              نرم افزار تخصصی تعیین
 حجم نمونه(، جدول مورگان، فرمول کوکران، فرمول کوهن و
با اونها  از  یکی  که  داره  وجود  نمونه  حجم  تعیین  برای   غیره 
اپیدمیولوژی یا  آمار  راهنمای  استاد  یا  پژوهشگر  نظر  به   توجه 
 انتخاب خواهد شد. البته در تحقیقاتی که به صورت سرشماری
 انجام میشه، نیازی به محاسبه حجم نمونه نیست قسمت بعدی
توجه با  باید  که  اطالعاته  گردآوری  ابزار  تحقیقاتی،  طرح   فرم 
های داده  بتونیم  ما  تا  بشه  انتخاب  دقت  با  و  مطالعه  نوع   به 
 مدنظرمونو جمع آوری کنیم. جمع آوری داده ها اگه به شکل
 درست انجام بشه، کار تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از اطالعات
 به دست اومده رو برای ما آسون میکنه. رایج ترین روش های
و مصاحبه  لیست،  چک  پرسشنامه،  شامل  اطالعات   گردآوری 
از استفاده  شیوه،  ترین  رایج  موارد،  این  بین  از  است.   مشاهده 
 پرسشنامه است. پرسشنامه مجموعه ای از سواالت باز )که فرد
جمله، چند  تا  کلمه  چند  بین  نظر خودش،  و  اختیار  با   میتونه 
و داره  محدودی  های  جواب  )که  بسته  یا  بده(  پاسخ  اون   به 
 اغلب به صورت چند گزینه ای مطرح میشه( است که با هدف
 کسب اطالعات معین در مورد یه موضوع و بیشتر در تحقیقات
 پیمایشی مورد استفاده قرار میگیره. پرسشنامه ها باید هدف دار،
 جذاب، قابل فهم و کوتاه باشن تا بتونن اطالعات صحیحی از
ای جمله  چند  با  اغلب  پرسشنامه  هر  کنن.  آوری  جمع   افراد 
میشن آغاز  تحقیق  انجام  از  هدف  و  پرسشنامه  درباره   توضیح 
با سواالت دموگرافیک )اطالعاتی مثل جنسیت، وزن،  و سپس 
ادامه اصلی  سواالت  نهایت  در  و  و...(  خونی  گروه  سن،   قد، 
 پیدا میکنن. همچنین پرسشنامه ها میتونن به صورت حضوری،
برای برسن.  هدف  جامعه  افراد  دست  به  الکترونیکی  یا   پستی 
پیش از  های  پرسشنامه  به  میتونید  شما  پرسشنامه  یک   تهیه 
 آماده شده توسط محققان قبلی یا اصطالحا پرسشنامه استاندارد
 مراجعه کنید و یا در صورتی که پرسشنامه مد نظر شما وجود
این البته  بپردازید که   نداره، خودتون به طراحی یک پرسشنامه 
کار باید با مشورت و همکاری استاد راهنمای محترم انجام بشه

محمد امین خضری

.

SPSS،G-Power)
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 با سواالت دموگرافیک )اطالعاتی مثل جنسیت، وزن، قد،
 سن، گروه خونی و...( و در نهایت سواالت اصلی ادامه پیدا
 میکنن. همچنین پرسشنامه ها میتونن به صورت حضوری،
برسن. هدف  جامعه  افراد  دست  به  الکترونیکی  یا   پستی 
 برای تهیه یک پرسشنامه شما میتونید به پرسشنامه های از
 پیش آماده شده توسط محققان قبلی یا اصطالحا پرسشنامه
 استاندارد مراجعه کنید و یا در صورتی که پرسشنامه مد نظر
 شما وجود نداره، خودتون به طراحی یک پرسشنامه بپردازید
 که البته این کار باید با مشورت و همکاری استاد راهنمای
بهره اطالعات  گردآوری  بعدی  روش  بشه  انجام   محترم 
 گیری از چک لیست هاست. چک لیست یه فهرست آماده از
 سواالت یا دستوراتیه که باید اجرا بشن. چک لیست میتونه
 با نظم دادن و انسجام افکار و دستورات، عالوه بر صرفه
.جویی در وقت و زمان، به افزایش کیفیت کار کمک کنه
 روش دیگه ای که نسبتا هم پرکاربرده، مصاحبه است. در این
 روش به صورت حضوری یا غیر حضوری، اطالعات الزم
 به صورت شفاهی گردآوری میشه. مصاحبه انواعی مختلفی
 داره که بر اساس میزان انعطاف پذیری تعریف میشن. مثال
 مصاحبه آزاد که توی اون چارچوب پرسش ها مشخصه ولی
 زمان و توالی بسته به سلیقه مصاحبه گر میتونه متفاوت باشه.
 مزایای این روش اینه که رفتار افراد طبیعی تره و اطالعات
انعطاف با  مصاحبه  بعدی،  نوع  میاد.  بدست  تری   واقعی 
توالی استفاده،  منظمه که سواالت مورد  یا  متوسط   پذیری 
 ثابتی دارن ولی هنوز به صورت باز بیان میشن. در نهایت ما
 مصاحبه انعطاف ناپذیر یا بسته رو داریم که به اون مصاحبه
 همراه با پرسشنامه هم میگن. این روش زمانی کاربرد داره
 که بخوایم یا مطالعات بزرگ رو انجام بدیم یا از تنوع پاسخ
 ها اطالع داشته باشیم. نکات مهمی که حتما طی مصاحیه
 باید رعایت بشه اینه که باید با زبون شخص مصاحبه شونده
 صحبت کنیم، تمایالت شخصی خودمونو دخالت ندیم، در
 صورت استفاده از دستگاه ضبط صدا، قبلش اجازه بگیریم و
موقعیت اجتماعی افراد رو درک کنیم و بهش احترام بزاریم

مشاهده از  میتونیم  ما  الزم،  اطالعات  کسب  برای  نهایت   در 
اشیا زنده،  موجودات  رفتار  روش،  این  طی  در  کنیم.   استفاده 
نکته مهم در میشن.  ثبت  دقیق، مشاهده و  به طور  ها  پدیده   و 
 این روش، برنامه ریزی برای اجرای مشاهده، از قبله. از جمله
 مزایای این روش میشه به اعتبار باال، بررسی جزئیات و صرفه
تاثیر مثل  معایبی  که  حالیه  در  این  کرد.  اشاره  زمان  در   جویی 
 حضور مشاهده گر بر رفتار، عوامل محیطی، طبقه بندی سخت
کرد توجه  بهشون  باید  که  داره  وجود  هم  اخالقی  مسائل  و 
 در قسمت بعد، ما باید معیار های ورود و خروج رو تعیین کنیم.
به تونن  می  افرادی  چه  که  میگن  ما  به  ها  معیار  این  واقع   در 
 مطالعه وارد بشن و چه افرادی نمی تونن. اهمیت این معیار ها
 اینه که ما می تونیم به وسیله اونها عوامل مداخله گر در مطالعه
 رو کنترل کنیم. همچنین ممکنه ما بخوایم تاثیر یک مداخله رو، بر
 روی یک گروه خاصی از افراد )از نظر سنی، جنسیتی، وزن و....(
 بسنجیم که باز هم معیار های ورود و خروج می تونن کمک کننده
 باشن. به عنوان مثال وقتی میخوایم تاثیر یک روش روان درمانیو
های معیار  طبیعتا  بسنجیم،  پستان  سرطان  بیماران  افسردگی   بر 
 ورود ما شامل “ابتال افراد به سرطان پستان”، “داشتن افسردگی”
“استفاده مثال  تونه  می  خروج  های  معیار  همچنین  است.   ...  و 
 از داروهای جانبی ضد افسردگی توسط بیماران” و یا “شرکت
.افراد در جلسات روان درمانی جانبی برای افسردگی” و ... باشه

.



پرستار جوان/ شماره دوم/ تابستان 98

6

مشاهده از  میتونیم  ما  الزم،  اطالعات  کسب  برای  نهایت   در 
اشیا زنده،  موجودات  رفتار  روش،  این  طی  در  کنیم.   استفاده 
در مهم  نکته  میشن.  ثبت  و  مشاهده  دقیق،  طور  به  ها  پدیده   و 
از جمله قبله.  از  اجرای مشاهده،  برای  برنامه ریزی   این روش، 
بررسی جزئیات و صرفه باال،  اعتبار  به  میشه  این روش   مزایای 
تاثیر مثل  معایبی  که  حالیه  در  این  کرد.  اشاره  زمان  در   جویی 
 حضور مشاهده گر بر رفتار، عوامل محیطی، طبقه بندی سخت
کرد توجه  بهشون  باید  که  داره  وجود  هم  اخالقی  مسائل  .و 
 در قسمت بعد، ما باید معیار های ورود و خروج رو تعیین کنیم.
 در واقع این معیار ها به ما میگن که چه افرادی می تونن به مطالعه
 وارد بشن و چه افرادی نمی تونن. اهمیت این معیار ها اینه که ما
 می تونیم به وسیله اونها عوامل مداخله گر در مطالعه رو کنترل
 کنیم. همچنین ممکنه ما بخوایم تاثیر یک مداخله رو، بر روی یک
 گروه خاصی از افراد )از نظر سنی، جنسیتی، وزن و....( بسنجیم
 که باز هم معیار های ورود و خروج می تونن کمک کننده باشن.
بر درمانیو  روان  روش  یک  تاثیر  میخوایم  وقتی  مثال  عنوان   به 
 افسردگی بیماران سرطان پستان بسنجیم، طبیعتا معیار های ورود ما
شامل “ابتال افراد به سرطان پستان”، “داشتن افسردگی” و ... است
داروهای از  “استفاده  مثال  تونه  می  خروج  های  معیار   همچنین 
افراد “شرکت  یا  و  بیماران”  توسط  افسردگی  ضد   جانبی 
باشه  ... و  افسردگی”  برای  جانبی  درمانی  روان  جلسات  در 

بر  انتخابیتون  عنوان  اینکه  در صورت  باید  شما  نهایت   در 
اون به  کربوط  کد  دانشگاهه،  پژوهشی  های  اولویت   اساس 
هم اون  از  بعد  کنید.  ذکر  مربوطه  قسمت  در  رو   اولویت 
همچنین و  طرح  همکاران  و  مجری  به  مربوط   اطالعات 
)... و  وسایل  و  مواد  هزینه  و  پرسنلی  های  ها)هزینه   هزینه 
تکمیل رو  اجرای طرح  برای  بینی شده  پیش  زمان   و مدت 
پژوهشی های  اولویت  راهنمای  که  کنید  دقت  کنید.   می 
البته که  موجوده  دانشگاه  سایت  در  پرسنلی  های  هزینه   و 
مورد مطالب  ما  چون  کنید  مراجعه  سایت  به  نیست   الزم 
دادیم قرار  نشریه  پیوست  فایل  داخل  رو  شمارو  نیاز 
 آخرین قسمت یک پروپوزال هم منابعشه. کال رفرنس دهی و
 نوشتن منابع به روش های مختلفی انجام میشه، از جمله سبک
 و ... که شما میتونید برای سادگی Vancouver، APA های
 کار از نرم افزار هایی که برای این منظور طراحی شده استفاده
 و موارد دیگه ای که End Note، Mendeley کنید؛ مثل
بعدی های  شماره  در  میکنیم  سعی  انشااهلل  ما  دارن.   کاربرد 
 نشریه به توضیح روش استفاده از این نرم افزار ها بپردازیم
 خب دوستان، آموزش پروپوزال نویسی هم تموم شد. امیدوارم
 مطالب ذکر شده مفید بوده باشه براتون. در صورتی که سوال
 دیگه ای داشتین میتونین به اساتید دانشگاه و یا دانشجویان
کنید...خدانگهدارتون مراجعه  حوزه  این  در  تر  تجربه  با 

:)حاال بریم سراغ یه نکـته کــاربردی
 درجه و اعتبار مجالت بین المللی و داخلی را چگونه بسنجیم؟

:به طور کلی درجه و اعتبار مجالت بین المللی را می توان به مدل زیر قرار داد
 مجالت تامسون 
 مجالت اسکوپوس 
 مجالت پاب مد 
ISC مجالت 

:(Scopus) مجالت اسکوپوس -1
 است که اطالعات کتاب شناختی حدود ۲۵ میلیون سند و حدود ۵۰۰۰ (Elsevier) اسکوپوس یکی از نمایه های استنادی معتبر و یکی از محصوالت شرکت الزویر

 ناشر علمی را از سراسر جهان در خود جای داده  است. در مجموع اسکوپوس اطالعات 1۶۵۰۰ مجلۀ علمی-پژوهشی را در خود نمایه کرده است. برای اطمینان از
http://www.scimagojr.com/journalsearch.php :ایندکس بودن یک مجله در موسسه اسکوپوس به آدرس سایت زیر مراجعه کنید

 :(ISI) مجالت تامسون -۲
  یک شرکت چندملیتی رسانه های گروهی است که زیر مجموعه هایی دارد که یکی از این زیر مجموعه ها پایگاه (Thomson Reuters) شرکت تامسون رویترز

WoS (Web of Science) می باشد. به مجالتی از WoS که دارای ایمپکت فاکتور هستند مجالت JCR ،گفته می شود و به مجالت بدون ایمپکت فاکتور 
 شهرت یافته اند. برای اطمینان از ایندکس بودن یک ISI گویند. به صورت عامیانه و متداول مقاالتی که در این پایگاه نمایه می شوند، به مقاالت ISI Listed مجالت

http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl :مجله در موسسه تامسون به آدرس سایت زیر مراجعه کنید
 :(PubMed) مجالت پابمد -3

 پاب مد مهم ترین ابزار برای جستجوی پایگاه داده های آزاد (دیتابیس) مدالین است، که حاوی اطالعات بیبلیوگرافی پژوهشی برای تمام رشته های علوم پزشکی و
 زیست شناسی است. این دیتابیس تا سال ۲۰۰۸ حاوی 1۷ میلیون عنوان بود که قدیمی ترین آن ها به سال 1۸۶۵ باز می گردد. این دیتابیس به طور رایگان برای جهانیان
-http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlm :قابل دسترس است. برای اطمینان از ایندکس بودن یک مجله در پابمد می توانید به آدرس سایت زیر مراجعه کنید

catalog 
:(ISC) مجالت پایگاه استنادی علوم جهان اسالم -4

 پایگاه استنادی علوم جهان اسالم یک سامانۀ اطالع رسانی علمی است که در صدد تجزیه و تحلیل مجالت علمی کشورهای اسالمی براساس معیارهای علم سنجی
 پایگاه استنادی علوم جهان اسالم) سومین پایگاه استنادی برای سنجش عملکرد پژوهشی کشورها محسوب) ISC ،معتبر اسالمی می باشد. پس از تامسون و اسکوپوس

.http://mjl.isc           :به آدرس سایت زیر مراجعه کنید ISC می شود که ۵۷ کشور در آن مشارکت دارند. برای اطمینان از ایندکس بودن یک مجله در پایگاه

.

.
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!پارکینسـون
نگین اشتری

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 تعریف وعلت:پارکینسون یک اختالل مزمن پیشرونده است که
 باعث از بین رفتن سلول های عصبی ما در قسمتی از مغز به نام
 جسم سیاه می شود.و نتیجه می شود که این بیماری پیش آگهی
شایع اختالل  دومین  آلزایمر  از  بعد  بیماری  ندارد.این   خوبی 
 اعصاب می باشد.قطعا با تحلیل این سلول ها مشکل اصلی شروع
 می شود که خود را به شکل این بیماری نشان می دهد.دوپامین
 یک نوروترانسمیتر است سلولهای عصبی این بخش مغز همین
 ماده را تولید می کنند.دوپامین به عنوان یک انتقال دهنده عصبی
 پیام های عصبی را بین بخش های مختلف مغز منتقل کرده و در
 هماهنگی حرکات بدن نیز نقش دارد.زمانی که این سلولها از بین
 می روند دوپامین کاهش یافته طبیعتا در حرکات بدن اختاللی
 ایجاد شده و کند و غیرطبیعی می شوند.در هر صورت دلیل از
 بین رفتن این سلول ها دقیقا معلوم نیست ولی ترکیبی از عوامل
آمارگیری دانند.در  بروز آن موثر می  اکتسابی را در   وراثتی و 
 که سال1390 در کشور انجام شده بود بین150 تا160هزار نفر
باشد می  تر  شایع  سالمندان  بین  بیماری  این  و  هستند  مبتال 

چیست؟؟؟؟؟؟؟ پارکینسونیسم  اما 
 پارکینسونیسم که پارکینسون ثانویه هم به آن اطالق می شود
می تواند در اثر مواد مخدر تزریقی یا ترومای سر/مسمومیت با
Mn,Coنیز ایجاد شود که عالئم آن شبیه پارکینسون می باشد.
پارکینسون بیماری  در  مختلفی  های  ژنتیکی:ژن   عوامل 
باعث خاص  ژن  چند  در  موتاسیون  باشند.اما  می   دخیل 
به والدین  از  آن  معیوب  ژن  و  شده  بیماری  این   ایجاد 
.فرزندان منتقل شده و این چنین در نسل ها جابجا می شود
حشرکش مانند  عواملی  گویند  می  اکتسابی:برخی   عوامل 
و زراعت  در  استفاده  مورد  های  کش  آفت  یا   ها 
است نشده  ثابت  هنوز  ولی  باشد  می  دلیل  .کشاورزی 
 در واقع پارکینسون شایع ترین نوع پارکینسونیسم است که
 با عالئمی همچون کندی حرکات/ترمور/رژیدیتی خود را
نشان می دهد اما می تواند ناشی از علل فرعی دیگری همچون
مغز ، انفارکتوس  داروها، 
باشد.بیماری دیگر   مغزی  پیشرونده  های  بیماری   برخی 
بلع/انحراف در  واشکال  افسردگی  همچون  دیگری   عالئم 
ولی و......دارد  رفتن  راه  هنگام  بیرون  سمت  به   پاها 
حرکات/ترمور/رژیدیتی( از)کندی  فقط2عالمت  داشتن 
تشخیص بیماری  تا  است  کافی  شده  گفته  عالئم   مجموع 
این عالمت  ترین  کننده  ناتوان  برادیکینزی  شود.البته   داده 
میباشد حرکت  کندی  همان  است.برادیکنزی  بیماری 

:))وظایف ما به عنوان پرستار

نماییم دنبال می  را  اصلی  ما سه هدف  بیماران  این گونه  :در 
ای روده  دفع  در  *بهبود  بلع  در  *بهبود  تحرک  در  بهبود 

.

.

*

منابع
کتاب روش تحقیق در علوم پزشکی )نویسنده دکتر سهیال کوشا، دکتر محمد فشارکی

 کتاب راهنمای نگارش پروپوزال پژوهش در آموزش )تدوین و گردآوری: فریبا سالک رنجبرزاده زیر نظر دکتر
مهستی علیزاده ، دکتر  رضا غفاری

:
)

)
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 بهبود در تحرک:چون بیماران از سفتی عضالت رنج می برند-
بیشتر فعالیت  باعث  که  ورزشهایی  و  ماساژ  و  گرم  آب   حمام 
بیماران این  چون  شود.و  می  توصیه  و  مناسب  شود  می   آنها 
روزانه فعالیت  هستند  برادیکینزی  و  حرکت  در  کندی   دچار 
نیز را  آنها  هماهنگی  و  تطابق  و  زیاد  را  آنها  عضالت   قدرت 
فعالیت یا  ثابت  دوچرخه  کردن/راندن  روی  کند.پیاده  می   بهتر 
شود می  آنها  مفاصل  تحرک  حفظ  باعث  باغبانی  مانند  .هایی 
 بهبود در بلع:بیماران پارکینسون نقص در بلع دارند ممکن است-
 ترشحات بزاقی تجمع یافته و آنها را در معرض خطر آسپیراسیون قرار
 دهد پس بیمار باید هنگام صرف غذا در پوزیشن قائم و کامال نشسته
.قرار گیرد و از غذاهای نیمه جامد و مایعات غلیظ استفاده نماید
کنیم؟؟ کنترل  را  بیمار  شده  ترشح  بزاق  چگونه 
.می توانیم سر بیمار را قائم نگه داریم تا بتواند بزاق خود را ببلعد
از بلند  دسته  با  چنگال  و  قاشق  و  لبه  بدون   فنجان 
صورت عضالت  است.ماساژ  بیمار  برای  کمکی   وسایل 
باشد مفید  تواند  می  غذا  صرف  از  قبل  گردن  و 
تحرک  است  ممکن  بیماران  این  ای:چون  روده  دفع  در   بهبود 
بهتر پس  دارند  قرار  یبوست  معرض  در  باشند  نداشته   چندانی 
و کنند  استفاده  فیبردار  غذاهای  و  فراوان  مایعات  از   است 
این اینکه  برای  نمایند  استفاده  فرنگی  توالت  از  ترجیحا   اینکه 
هستند مشکل  دچار  نشسته  به  ایستاده  از  حرکت  در   .بیماران 
 داروتراپی:لوودوپا داروی اصلی این بیماری است.اما همانطور که
 گفته شد یکی از عوارض افسردگی است پس می توان از داروهای
آنتی ویروس(و  آمانتادین)ضد  کرد.از  استفاده  افسردگی   ضد 
 کولینرژیک ها برای کاهش ترمور و رژیدیتی و برادیکینزی استفاده
می شود که هر کدام از این داروها عوارض خاص خودشان را دارند
بیمار به  آموزش 
 به بیمار یاد بدهیم هنگام راه رفتن به سفتی حرکات خود 
.توجه نماید به صورت افقی نگاه کند و پاهایش را از هم باز نگه دارد
رعایت ایمنی بیمار برای پیشگیری از سقوط در منزل 
غذایی  رژیم  رعایت  اهمیت  و 

است مفید  پارکینسونی  بیماران  برای  نوروفیدبک   تمرینات 
گسترش با  که  است  جدیدی  درمانی  روش   نوروفیدبک 
باز توانبخشی  و  اعصاب  علوم  در  را   تکنولوژی جای خود 
 کرده است.در این روش از امواج مغزی به عنوان بیوفیدبک
 یا پس خوراند مغزی استفاده می شود.طبق اصول نوروفیدبک
از وضعیت مغزی  امواج  از وضعیت مختلف  آگاهی  با   مغز 
 عملکرد خود آگاه می شود.زمانی که مغز سعی می کند تا هر
 موج را به اندازه ی مطلوب برساند در واقع سعی در اصالح
 عملکرد خودش دارد.کم کم مغز این کار را به طور کامل فرا
بدون تواند  یعنی می  آموزد  را می   می گیرد و خودتنظیمی 
 دستگاه خودش را تنظیم کند.در مقاله ای تحت عنوان”بررسی
خطر و  وضعیتی  ثبات  بر  نوروفیدبک  های  تمرین   تاثیر 
تمرینات که  آنجا  پارکینسون”از  به  مبتال  بیماران    سقوط 
منشا با  ها  بیماری  از  بسیاری  درمان  روند  در   نوروفیدبک 
 مغزی موثر شناخته شده بود تحقیق حاضر درصدد بررسی
سقوط خطر  و  قامت  نوسانات  بر  تکمیلی  روش  این   تاثیر 
 بیماران مبتال به پارکینسون است.یافته های این پژوهش ثابت
دارودرمانی کنار  در  نوروفیدبک  تمرینات  که  است   کرده 
ثبات قامتی-وضعیت بدن آثار مطلوبی بر   می تواند موجب 
گردد موقت  به صورت  بیمار حداقل  وکاهش خطر سقوط 

 مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری سالمندی در جهت
 ارتقاء سطح سالمت سالمندان جامعه، پرستارانی را که بتوانند
 با کسب دانش و تجربه مراقبت های بهداشتی/توانبخشی و
نماید می  تربیت  را  دهند  ارائه  سالمند  قشر  به  را  اجتماعی 
،)2003( بهداشت  جهانی  سازمان  تعریف  اساس   بر 
مراقبتی خدمات  ارائه  از  است  عبارت  سالمندی   پرستاری 
تیم از  قالب عضوی  در  سالمندان  به  پرستاری   - تخصصی 
پرستاری مختلف.  موقعیتهای  در  ای  رشته  چند   سالمت 
سالمند، جمعیت  خاص  نیازهای  بررسی  شامل   سالمندی 
نیازهای رفع  منظور  به  پرستاری  مراقبت  اجرای  و   طراحی 
، پرستاری  مداخالت  اثربخشی  ارزشیابی  و   سالمت 
است آنان  خانواده  و  سالمند  سالمت  ارتقای  منظور  به 

 در ادامه قصد داریم براتون گرایش
:))پرستاری سالمندان رو معرفی کینم

.

.
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چه واحدهایی را باید گذراند؟؟؟؟
دروس عمومی و تخصصی:اخالق پرستاری و رفتار حرفه ای/
مدیریت پرستاری بالینی/روش تدریس و برنامه ریزی آموزشی
 اپیدمیولوژی در سالمندی/داروشناسی سالمندی و فراورده
اختالالت و  بیماریها  سالمند–  مکمل/پرستاری   های 
اجتماعی/ مشکالت  و  مسائل  عملکردی–  و  جسمی 
و سالم  سالمند/سالمندی  سالمت  وضعیت   بررسی 
اختالالت و  بیماریها   ، شناختی  روان  وضعیت   فعال– 
سالمندان ویژه  مراقبتی  سیستمهای  و  روانی/ساختارها 

 :تعداد واحدها
 تعداد کل واحدها :32 واحد

 دروس پایه : 7 واحد
 دروس اختصاصی : 21 واحد

 پایان نامه : 4 واحد
دروس امتحانی این رشته

زبان عمومی)ضریب2(-پرستاری داخلی-
 جراحی)ضریب4(-روان پرستاری)ضریب3(-پرستاری

کودکان)ضریب1(-پرستاری بهداشت جامعه)ضریب3(-
)بهداشت مادران و نوزادان)ضریب1

وضعیت دکترای رشته پرستاری سالمند چگونه است؟؟؟؟
گرایش از  یکی  در  توانند  می  التحصیالن   فارغ 
دهند تحصیل  ادامه  دکترا  مقطع  در  زیر  :های 
مثل- تولید  توانبخشی-بیولوژی  شناسی-مشاوره  سالمند 
و بالیا  در  پزشکی-سالمت   فیزیولوژی-انفورماتیک 
اجتماعی-اپیدمیولوژی-مددکاری رفاه  و   فوریتها-سالمت 
شرط به  ارشد  های  رشته  تمامی  برای   اجتماعی)مجاز 
تمامی برای  (مجاز  مددکاری(-گفتاردرمانی   کارشناسی 
درمانی گفتار  کارشناسی  داشتن  شرط  به  ارشد  های  )رشته 

منابع
Reference: http://salamat.behdasht.gov.ir

 بررسی تاثیر تمرین های توروفیدبک بر ثبات وضعیتی و خطر سقوط بیماران مبتال به
 پارکینسون)عاطفه آذرپیکان، دکتر حمیدرضا طاهری تربتی، دکتر مهدی سهرابی(مجله دانشکده

پزشکی اصفهان
http://www.ino.ir/tabid/61/ID/4102/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D-

B%8C%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8
%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D-

B%8C.aspx

Parkinson Disease: from Pathophysiology to the Animal Models
Somayeh Vazifehkhah1, 2, Fariba Karimzadeh3*

http://nursing.kaums.ac.ir/Default.aspx?PageID=317
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معرفی چند استارتاپ حوزه سالمت

 حوزه پزشکی و سالمت یکی از بخش های مهمی است
 که در جهان به دلیل جابجایی هزینه های زیاد به عنوان
گردش به  نگاهی  شود.  می  شناخته  پرسود  صنعت   یک 
نیز درکشورمان  این حوزه  در  تومانی  میلیارد  هزار   150 
که دالیلی  از  یکی  متأسفانه  باشد.  می  مسئله  این   گواه 
شود، می  درکشور  پزشکی  های  هزینه  افزایش   باعث 
شک بی  اما  باشد.  می  سالمت  حوضه  در   ساختارسنتی 
 موج کسب وکار های نوین می تواند در آینده نه چندان
 دور، نقش به سزایی درکاهش این هزینه ها داشته باشد
 استارت آپ واژه ای است که طی سال های اخیر وارد
 ادبیات کسب وکار کشورمان شده است. برخی لغت نامه
انگلیسی )به  ،استارت آپ  معنای )start-up :ها   را در 
 لغوی به »کسب و کار جدید« یا »شرکت نوپا« معنی کرده
 اند، اما استارت آپ در واقع یک کسب وکار یا شرکت
به اولیه شروع  و  ساده  ایده ی  یک  با  که  باشد  می   نوپا 
 فعالیت میکند به سرعت رشد می یابد و به درآمد زایی
مهم های  ویژگی  از  یکی  »سرعت«  واقع  در  رسد.   می 
استارت اندازی  راه  از  باشد هدف  استارت آپ می   یک 
 آپ ها در حوزه پزشکی، طراحی و راه اندازی کسب و
و بیماران  مشکالت  از  بخشی  بتواند  که  است   کارهایی 
 عموم مردم را در حوزه ای خاص، مرتفع کند. به عنوان
 مثال، یک استارت آپ پزشکی می تواند اکوسیستمی باشد
 تا بیماران بتوانند تفسیر همه نوع برگه های پزشکی، برگه
دندانپزشکی و  آی  آر  ام  ،فیزیوتراپی،  عکسبرداری   های 
اعتباردهی مجرب  پزشک  از  آنالین  سیستم  طریق  از   را 
انجام آزمایش خون  اگر  یا  و  کنند  دریافت   شده سیستم 
اپلیکیشن از طریق  را  آن  تفسیر  نتایج و  بتوانید  اید   داده 
 های تلفن همراهتان دریافت کنید و نظرات تکمیلی کادر
 پزشکیتان از این طریق به شما منتقل شود.راه اندازی این
 استارت آپ ها عالوه بر آن که باعث کاهش هزینه های
 بیمار می شود، نزدیکی بیمار به پزشک و دسترسی سریع
بیمار به اطالعات سالمتی خود را در پی خواهد داشت

:»Boston scientific« 
 یک نوآور پیشرو در زمینه ی راه حل های پزشکی است که سالمت
و محصوالت  است.  بخشیده  بهبود  جهان  سراسر  در  را   بیماران 
های درمان Boston scientific تکنولوژی  و  تشخیص   برای 
 طیف وسیعی از موقعیت های درمانی شامل قلب ،گوارش ،ریه،
اورولوژی ،سالمتی زنان و موقعیت های درد مزمن استفاده می شود

:»Fitbit«
 یکی از مطرح ترین کسب و کارهای سالمت است که به منظور
جمع ،سنسورهایی  اشخاص  وسالمت  زندگی  سبک   بهبود 
های فعالیت  دهد،که  می  ارائه  پوشش  قابل  و  سیم  ،بی  جور   و 
کند می  پیگیری  را  فرد  برایFitbit .روزانه  مردم  بخش   الهام 
است تر  سالم  زندگی  درمجموع  و  بهتر  خوردن  بیشتر،  .ورزش 

»شفاجو«
در که  بود  پزشکی  و  سالمت  بخش  در  نوپا  های  ایده  از   یکی 
است قرار  داشت.  حضور  الکامپ  نمایشگاه  دومین  و   بیست 
بهبود سرویس  از  رونمایی  با  شفاجو  رسمی  مراسم   اولین 
شود برگزار  آینده  روزهای  در  شفاجو  آنالین  دهی  نوبت  یافته 
 شفاجو پلتفرم سالمتی است، که با هدف ارتقا سطح سالمت جامعه
 و سهولت ارتباط پزشکان و مردم ،شروع کار خود را آغاز کرده است.
 شفاجو سعی دارد تا با ارائه ی سرویس های مختلف، سالمتی را در
 دسترس همگان قرار دهد. شفاجو تا به حال بیش از 1060 مقاله ی
 پزشکی و سالمتی برای عموم مردم منتشر کرده و همچنین اطالعات
به صورت ثبت شده در آرشیو  5000 پزشک و مرکز درمانی را 
 اطالعات خود نگهداری می کند.کاربران شفاجو می توانند سواالت
پزشکی خود را مطرح کنند تا پزشکان شفاجو نیز پاسخگو باشند

امیر بصیری
سعید ایزدی

.

.
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ترین« کاربردی  و  ترین  موفق  از  یکی   : ساینا«   دکتر 
 سایت ها و اپلیکیشن های موبایل است که در حوزه
 سالمت در حال فعالیت است. در این سایت و اپلیکیشن
 امکاناتی مانند مشاوره پزشکی، آشنایی با اصطالحات
 رایج پزشکی که حتی برای دانشجویان و پرستاران نیز
 می تواند مفید باشد، خواص داروها، امکان دسترسی
سیستم درمانی،  مراکز  و  پزشکان  اطالعاتی  بانک   به 
 نوبت دهب آنالین و... در دسترس است. به نظر می
 رسد سایت دکتر ساینا با وجود دوره عمر کوتاه خود،
است کرده  کسب  کاربران  بین  در  زیادی  محبوبیت 

اگر فرصت« که  برای شما  است  فرصتی   : آنالین«   آزمایشگاه 
 و امکان رفتن به آزمایشگاه را ندارید، آزمایش تشخیص طبی
به مراجعه حضوری  بدون  تا  است  ای  ساده  راه حل   آنالین، 
هیچ بدون  بنابراین  دهید.  انجام  را  خود  آزمایش   آزمایشگاه 
دریافت از  پذیرش  مراحل  تمامی  ای،  حضوری   مراجعه 
صورت آزمایش  پاسخ  تا  شما  منزل  در  ادرار  و  خون   نمونه 
چکاپ آزمایش  توانید  می  شما  بنابراین  پذیرفت.   خواهد 
و ژنتیک  آزمایش  بارداری،  غربالگری  ،آزمایش   پزشکی 
دهید انجام  آزمایشگاه  در  حضور  به  نیاز  بدون  را  تیروئید 

!درمان فشار خون این بار بدون دارو

 امروزه فشار خون باال از شایع ترین عوامل خطر ساز
 بیماری های قلبی-عروقی است که ممکن است منجر
 به سکته قلبی، حوادث مغزی، اختالالت کلیوی و مرگ
 زودر س گردد. این بیماری دلیل 6 درصد از مرگ و
 میر افراد بزرگسال است و سومین عامل مرگ و میر در
 جهان است. طی بررسی انجام شده شیوع فشار خون در
 ایران در گروه سنی 15 تا 64 سال، 6/26 درصد گزارش
 شده است. افزایش فشار خون یکی از مشکالت حوزه
 سالمت در کشورهای پیشرفته است. این بیماری بدون
به موقع امروزه در صورت تشخیص    عالمت بوده و 
 به راحتی قابل درمان است اما اگر دیر تشخیص داده
 شود و یا فرد در این حالت به صورت مزمن قرار گیرد
عوارض چشمگیری برای فرد برجای خواهد گذاشت

 افرادی که فشار خون سیستولیک باالی 140 میلی متر جیوه و
 دیاستولیک باالی 90 میلی متر جیوه دارند باید تحت درمان قرار
 گیرند. کاهش 3 تا5 میلی متر جیوه در فشار خون از150000
 مورد از سکته های قلبی و نیم میلیون از سکته های مغزی می
 کاهد. در پژوهش های دیگری که صورت گرفته است کنترل
های سکته  بروز  درصدی  تا40   30 کاهش  باعث  خون   فشار 
 مغزی می شود. با وجود این که 70 درصد بیماران  مبتال به فشار
 خون از بیماری خود آگاه و 60 درصد آنان  تحت درمان هستند
اند بیماری خود شده  کنترل  به  آنان موفق  تنها 34 درصد  اما 
 پرفشاری خون عالوه بر این که باعث بیماری های مختلف .
سیستم و  جامعه  فرد،  بر  زیادی  های  هزینه  شود  می  فرد   در 
آمریکا در  سالیانه  که  ای  گونه  به  کند  می  تحمیل    بهداشتی 
شود می  صرف  آن  کنترل  جهت  دالر  میلیارد  ده  از  بیش 

حسین بختیاری

.

.
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 با توجه به مشکالتی که این بیماری برای جامعه به وجود
 می آورد ، به یک مسئله بهداشتی مهم در جهان تبدیل
اصالح و  تعدیل  و  دارویی  غیر  مداخالت  است   شده 
 سبک زندگی به طور کلی باعث کاهش طیف وسیعی از
 عوارض قلبی-عروقی از جمله فشار خون می شود. این
 مداخالت باعث سالمت فرد شده و باید در تمام بیماران
 با فشار خون باال به عنوان درمان قطعی و یا درمان کمکی
امروزه گیرد.  قرار  استفاده  مورد  درمانی  دارو  با   همراه 
 استفاده دایم از رژیم های غذایی و ورزش بسیار مشکل
باعث روتین  های  روش  این  از  استفاده  هرچند   است 
 کاهش فشار خون می شود اما در عصر جدید روش های
 جدید و نوینی استفاده شده است که توانایی این روش ها
 در کاهش فشار خون ثابت شده است.یکی از روش هایی
 که برای کاهش فشارخون در افراد مبتال به پرفشارخونی
 اولیه به عنوان درمان غیر دارویی استفاده شده است، اثر
این در  است.  اولیه  خون  فشار  برکاهش  درمانی   خنده 
 پژوهش که به صورت کارآزمایی بالینی انجام گرفته است
  40 بیمار مبتال به پرفشارخونی اولیه وارد مطالعه شدند.
 این مطالعه به صورت دو ماه، هرهفته ای یکبار به مدت 1
 تا5/1 ساعت از وسایل سمعی-بصری و فیلم های کمدی
 معروف و شاد استفاده شد. میانگین فشار خون  سیستول
 و دیاستول بعد از خنده درمانی به طور چشمگیری کاهش
نشان موضوع  این  در  گرفته  صورت  مطالعات   یافت. 
 داده اند که بهبود شرایط اعصاب کاهش چشمگیری در
 فشارخون در افراد مبتال داراست. نتیجه گیری این مطالعه
 انجام شده نشان داد که خنده درمانی و حس شوخ طبعی
 در دو بازه کوتاه مدت و بلند مدت می تواند به عنوان
.یک درمان همراه در پر فشاری خون اولیه استفاده شود
توان می  خون  فشار  کنترل  برای  دیگر  های  روش   از 
این کرد.  اشاره  خون  فشار  کاهش  بر  پا  ماساژ  تاثیر   به 
 رویکرد یکی از روش های موجود در طب مکمل است
خون فشار  کنترل  جهت  در  پرستاران  به  تواند  می   که 
 کمک کند. تحریکات مکرر در طی ماساژدرمانی، باعث
 تغییراتی در در جریانات عصبی و نیز در فعالیت سیستم
عصبی خودکار و در نتیجه تغییر در فشار خون می شود

 کامبرون و همکاران در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند
 که ماساژ  می تواند سبب کاهش میانگین فشار خون سیستول به
 مقدار 1.8 میلی متر جیوه شود. یک مکانیسم دیگری که باعث
 کاهش فشار خون توسط ماساژ درمانی می شود به این صورت
 است که پاسخ درمانی احساسی در طول درمان با ماساژ توسط
 ساختارهای لیمبیک تنظیم می شود که ارتباط تنگاتنگی با سیکل
 های عصبی خودکار دارد و فعالیت سیستم سمپاتیک را کاهش
بیماران خون  فشار  کاهش  به  تواند  می  امر  همین  و  دهد   می 
 کمک کند. در نهایت می توان به این نتیجه رسید که ماساژ پا به
 عنوان یک اقدام غیر دارویی عالوه بر اقتصادی بودن، قابل انجام
 توسط خود بیمار بوده و یک درمان مناسب برای کاهش فشار
 خون خواهد بود.یک نوع فشار خون که در رده چشمگیرترین و
 مهمترین مشکالت حل نشده در مامایی وجود دارد، فشار خون
ایجاد می شود که نوع فشار خون هنگامی  این   بارداری است. 
 فشار خون مادر باردار برای نخستین بار پس از اواسط بارداری
شواهد فاقد  اما  برسد  باالتر  یا  جیوه  متر  میلی   90 بر   140  به 
 پروتئینوری باشد. حدود نیمی از این زنان، در آینده به سندروم
 پره اکالمپسی دچار خواهند شد. یکی از روش های غیر دارویی
آرام فن  و  استرس  مدیریت  بارداری،  خون  فشار  کاهش   برای 
این از  استفاده  با  است.  ذهنی  سازی  تصویر  و  فیزیکی   سازی 
 روش می توان اثار نامطلوب فیزیولوژیک ناشی از تنش را از بین
 برد و از بروز عالئم آن شامل پرفشاری خون و عوارض دیگر
 جلوگیری کرد. در این روش 40 زن مبتال به فشار خون بارداری
افراد  وارد پژوهش شدند. روش کار بدین صورت بود که این 
 هفته ای دوبار به مدت 8 هفته در جلسه های 30 دقیقه ای آرام
کردند ذهنی شرکت  سازی  تصویر  و  پیشرفته عضالنی  .سازی 
در 20 مادر  ابتدا  فیزیکی،  سازی  آرام  جهت  اول   دقیقه 
ایجاد با  سپس  و  گرفت  می  قرار  مناسبی  و  راحت   وضعیت 
کرد را شروع  کار  آرام شکمی  و  عمیق  تنفس  به شکل  .تمرکز 

.
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و انقباض  به صورت  عضالنی  پیشرونده  سازی   آرام 
 پس از ان رهاسازی آگاهانه عضالت انجام شد، هدف
 از انجام مرحله اول، رفع آگاهانه تنش از روی عضالت
 بود، سپس در 10 دقیقه پایانی تصویر و تجسم سازی
 ذهنی ایجاد شد. آرام سازی از طریق تصویر سازی ذهنی
 بدین گونه بود که بیمار صحنه ای را تجسم می کرد
 که درآن احساس امنیت و رهایی از تنش و اضطراب
 را داشت و با موسیقی مناسب آرام سازی همراه بود،
 سپس با صدای درمانگر وارد فضای خوشایندی می شد
 که مورد عالقه بیمار بود، پس از آن درمانگر برای مادر
 و جنین دعا و آرزوی سالمتی می کرد، در این حالت
زندگی ادامه  به  و  باز می کرد  را   بیمار چشمان خود 
در شرایط بسار آرام و بدون استرس تشویق می شد

و  عضالنی  پیشرفته  سازی  آرام  که  داد  نشان  مطالعه  این   نتایج 
و سیستول  فشار  معنادار  کاهش  باعث  ذهنی  سازی   تصویر 
ذهن مدیریت  آموزش  گفت  توان  می  کلی  طور  شد.به   دیاستول 
می خود  بر  تسلط  برای  مادران  سازی  توانمند  و  بارداری   دوران 
کرد.در گیری  پیش  بارداری  دوران  در  مشکالتی  چنین  از   توان 
روش از  استفاده  که  رسید  گیری  نتیجه  این  به  توان  می   نهایت 
های روش  با  همراه  یا  و  مستقل  صورت  به  دارویی  غیر   های 
و کرده  ایفا  فشار خون  کاهش  در  مهمی  نقس  تواند  می   دارویی 
از عوارضی که ممکن است به دنبال آن ایجاد شود جلوگیری کرد

منابع
 تأثیر ماساژ بازتابي پا بر فشارخون بیماران مبتال به سکته مغزي)علی

 محمدپور و همکاران-مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم
پزشکی تهران

اثر خنده درمانی روی فشار خون بیماران مبتال به پرفشاری خون اولیه
 تأثیر آرامسازی پیشرفتٔٔ عضالنی )سیدفرزاد جاللی و همکاران

-مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل
 تصویرسازی ذهنی بر پرفشاری  خون بارداری) جلیل عظیمیان و 

همکاران فصلنامه علمی پژووهشی طب مکمل

)
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نگاهی به تعدادی از قصورات پرستاری در فرایند مراقبت از بیماران

پرستاری علمی است که همواره مورد نیاز بشر بوده است و پرستاران
نیز اشخاصی هستند که در میان اکثر جوامع از منزلت باال و واالیی
.برخور دارند، چرا که با سالمت و حیات انسا نها ارتباط مستقیم دارند
پرستاران بزرگترین گروه در میان کارکنان بهداشتی بوده)1( و از
دیدگاه قانونی و اخالقی باید پاسخگوی مراقب تهای ارائه شده باشند
 زیرا خطای آنان سنگین و در اغلب موارد جبران ناپذیر است )2(
 امروزه، پرستاران به طور مستقل بررسی و تشخیص مشکالت بیمار
برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی اقدامات پرستاری را انجام میدهند در
حالی که تعهد و مسئولیت قانونی این اقدامات کاماًل به عهده پرستار
میباشد )3(. مراقبت پرستاری به عنوان فعالیتهای کمک کننده
حمایتی و تسهیل کننده تعریف شده است که در جهت رفع نیازهای
بالقوه و بالفعل فرد یا گروهی دیگر انجام م یگیرد و در جهت بهبود

شرایط و زندگی فرد م یباشد)4
دادسرا در  تعقیب  مرحله  در  پرستاران  قصور  به  رسیدگی 
موجب به  انقالب  و  عمومی   دادسرای 
تشکیل قانون  اصالح  قانون   3 ماده 
دادگا ههای عمومی و انقالب عهده دار کشف و تعقیب جرایم است. هر
چند که وظایف دادسرا صرفا به این امور منحصر نمیگردد و وظایف
دیگری نیز دارد ولی وظیفه اصلی و ذاتی دادسرا کشف و تعقیب جرم
می باشد )5(. چنانچه قصور کادر پرستاری منتهی به ایراد صدمه یا
مرگ بیمار گردد، با اعالم شکایت بیمار یا اولیا دم حسب مورد، پرونده
کیفری در دادسرا تشکیل م یگردد و جرم مورد نظر توسط دادستان
یا با ارجاع وی به بازپرس یا دادیار تعقیب میگردد. چنانچه قصور
پرستار در این مرحله توسط کمیسیون پزشکی مورد تا یید قرار گیرد
و دالیل کافی برای انتساب اتهام به وی موجود باشد، دادسرا با احضار
پرستار خاطی و با تفهیم اتهام به وی قرار تامین صادر کرده و پرونده
با صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست جهت تعیین یکفر به دادگاه
کیفری ارسال میگردد. در زیر سه نمونه پرونده که در مرحله دادسرا
مفتوح رسیدگی میباشد مورد بررسی قرار می گیرد )با توجه به واقعی
بودن موارد ذکر شده جهت حفظ حقوق افراد از ذکر اسامی افراد و

(بیمارستا نها خودداری شده است

)

در عروقی  و  قلبی  مادرزادی  بیماری  به  مبتال   کودک 
پس و  مپیگیرد  قرار  جراحی  عمل  تحت   بیمارستان 
بیمارستان در  نوبت  چندین  بیمارستان  از  ترخیص   از 
تحت و  شده  بستری  تنفسی  مشکالت  علت  به   کودکان 
مراجعه ضمن  کودک  والدین  میگیرد.  قرار  جراحی  عمل 
مدعی پزشکی  جرایم  به  رسیدگی  قضایی  مجتمع   به 
 میگردند درطی بستری شدن در بیمارستان اولیه، فرزندشان
گیری رگ  علت  به  نیز  و  شده  مغزی  عارضه   دچار 
 نامناسب از ناحیه سر و نشت داروهای درمانی دچار عدم
با پزشکی  کمیسیون  است.  شده  ناحیه  آن  در  مو   رویش 
اظهارات اخذ  و  درمانی  کادر  و  کودک  والدین  از  دعوت 
مقررات و  قوانین  طبق  جراحی  که  منماید  اعالم   آنان، 
از ذات ناشی   صورت گرفته و عارضه مغزی حادث شده 
میباشد قلبی  عملکرد  اختالل  عوارض  از  کودکو   بیماری 
با تیم جراحی ندارد ولی در خصوص ضایعه ارتباطی   که 
محل در  کافی  نظارت  عدم  علت  به  شده  حادث   پوستی 
رگ گیری ناحیه سر، سرپرستار و پرستاران مسوول بیمار

مرتکب قصور گردیده اند
)ترک مباالتی  بی  دلیل  به  بیمار  پرستاران  و   سرپرستار 
شناخته مسوول  اند(  میداده  انجام  باید  که   عملی 
بازپرسی شعبه  به  پرستاران  و   شدند.سرپرستار 
در گردیدند.  آزاد  قانونی  قرار  صدور  با  و   احضار 
قصور احراز  عدم  دلیل  به  پزشکان  برای  نهایت 
طی ن خا ا ر ستا ی پر ا د و بر منع پیگر ر ا  قر
ست ا خو کیفر میت و ر مجر ا قر

صادر گردید 

گردآوری: علیرضا دهقان
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پروستات بزرگی  تشحیص  با  که  ساله   71 آقای   متوفی 
دنبال به  که  قرار گرفته  بیمارستان  در   تحت عمل جراحی 
 عمل جراحی، بیمار دچار کاهش ضربان قلب و فشارخون
افت به  توجه  با  طرفی  است.از  شده  متابولیک  اسیدوز   و 
 هموگلوبین و احتمال وجود نشت از پارگی احتمالی قرار
میگیرد.بعد از آن حال بیمار وخیم تر شده و فوت مینماید.
 اولیا دم متوفی اعالم مینماید که اقدام جراحی پروستات با
 عث فوت پدرشان گردیده و خواهان رسیدگی به موضوع
اولیا اظهارات  اخذ  و  با تشکیل جلسه  اند. کمیسیون   شده 
به خونریزی  عارضه  که  مینماید  اعالم  درمانی  کادر  و   دم 
میباشد. بیمار  فوت  و  قلبی  سکته  و  جراحی  عمل  دنبال 
ویزیزت عدم  لحاظ  به  اورولوژی  متخصص  ترتیب   بدین 
بینی پیش  عدم  دلیل  به  جراح  پزشک  بیمار،  موقع   به 
 صحیح ریسک بیمار و عدم رسیدگی به موقع و پرستاران
و بیماری  عالیم  به  کافی  توجه  عدم  دلیل  به   مربوطه 
اند که به موقع مرتکب قصور پزشکی شده   اطالع رسانی 
 اعتراض کادر درمانی به نظریه کمیسیون مورد قبول وذقع

نمیگردد
 در این پرونده مالحظه میگردد که پزشکان و پرستاران به
به عبارت دیگر بیمار شدند.  باعث فوت  مباالتی  بی   دلیل 
 آنها نسبت به وظایف قانونی که باید انجام میدادند قصور
از پس  و  احضار  درمانی  کادر  پرونده  این  اند.در   ورزیده 
برای نهایت  در  و  آزاد  قانونی  قرار  صدور  با  اتهام   تفهیم 
گردید صادر  یکفرخواست  و  مجرمیت  قرار  نامبردگان 
فیبروم و  رحم  خونریزی  تشدید  علت  به  ساله   44  خانم 
قرار رحم  سازی  خارج  عمل  تحت  دریمارستان   رحمی 
و وریدی  تزریقات  شروع  با  ساعت  نیم  طی  و   میگیرد 
وضع و  هوشیاری  اختالل  دچار  صدری  قفسه   سوزش 
 همودینامیک و کما م یشود. وی با احیا و انتقال به بخش
    
میگردد. مغزی  مرگ  دچار  روز  پنج  طی  نهایتًا 
طبق مینماید:  نظر  اعالم  گونه  این  پزشکی   کمیسیون 
آمپول تزریق  دستور  معالج  پزشک  شده  ارایه   مدارک 
اشتباها پرستارمسوول  و  است  بوده  داده  را   مترونیدازول 
منیزیوم سولفات  آمپول  مترونیدازول،  آمپول  جای  به 
 تزریق کرده است که منجر به بروز عوارض و ایست قلبی

و تنفسی شده است

همانطور که در باال ذکر شد ضابطه تشخیص مرگ در نظام
مربوطه میباشد.پرستار  مغزی”  “مرگ  ایران   حقوقی 
که کرده  احتیاطی  بی  مرتبط  غیر  داروی  تزریق  با 

منتهی به مرگ بیمار شده است
 پرستار خاطی احضار گردیده، با تفهیم اتهام و صدور قرار

تامین وثیقه آزاد گردید
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