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 بسمه تعالي

آموزش  و زارت بهداشت، درمانو

 پسشكي دانشكده پسشكي زنجان

 :تاريخ

  :شماره
            

 :         امضاء استاد راهنما                                                              :        مضاء دانشجوا

 :               پصوهشي دانشگاهامضاء معاون                              : پصوهشي دانشكده پسشكيء معاون امضا

 آى درکَدکاى بستزی در بیوارستاى آیت اهلل هَسَی سًداىا ػَاهل هزتبط بٍ  بزًٍطیَلیت فزاٍاًیی بزرس :نوان طرحع

 .1389-1396 اس سال
یکی اس ضایغ تزیي دالیل بزای  ،غ تزیي ػفًَت تٌفسی در اٍایل ضیزخَارگی است. ایي بیواریضای ،بزًٍطیَلیت :قدمهم 

آى  ػَاهل هزتبط باٍ  بزًٍطیَلیتی فزاٍاًی بزرست. ّذف اس ایي هطالؼِ، بستزی ضذى کَدکاى سیز سي ضص هاُ اس

 .هی باضذ 1389-1396اس سال  درکَدکاى بستزی در بیوارستاى آیت اهلل هَسَی سًداى
 
 
 

کَدکاًی کِ بذلیل بزًٍطیَلیت در  1389-1396ایي هطالؼِ، بِ رٍش تَصیفی هقطؼی، اس سال  :وش بررسيرمواد و 

بَدًذ، اًدام گزفت. دادُ ّا بِ صَرت  گذضتِ ًگز، اس پزًٍذُ ّا ٍ  ضذُ در بیوارستاى آیت اهلل هَسَی سًداى بستزی

هتغیزّای  درآى، کِ س چک لیستیدادُ ّا با استفادُ ا اج ضذ.استخز 1389-1396اطالػات هَخَد در آى ّا اس سال 

، هحل سکًَت، سَابق ضخصی ٍ خاًَادگی بیواری، سابقِ پذر ٍ هادر ِ سطح تحصیالتبهزبَط  یدهَگزافیگ، اطالػات

 ضذ. SPSSگزدیذ، ٍارد ثبت  ،ػلت بستزی ٍ خاًَادُ هحیط هصزف سیگار در

 9/0بزابز با  1389-1396فزاٍاًی بزًٍطیَلیت در کَدکاى بستزی در بیوارستاى آیت اهلل هَسَی سًداى اس سال  :تايجن

 1/0کَدک بستزی( بَد. ّوچٌیي فزاٍاًی بزًٍطیَلیت اس  39800هَرد کَدک هبتال بِ بزًٍطیَلیت اس بیي  365درصذ)

هَرد کَدک  118درصذ) 9/1تا  1391ستزی( در سال کَدک ب 5270هَرد کَدک هبتال بِ بزًٍطیَلیت اس بیي  7درصذ)

هَرد( اس کَدکاى کوتز اس  332درصذ) 91هتفاٍت بَد.  1396کَدک بستزی( در سال  5980هبتال بِ بزًٍطیَلیت اس بیي 

 3/35هَرد( اس کَدکاى پسز ٍ  236درصذ) 7/64هاُ ٍ بیطتز سي داضتٌذ.  12هَرد( اس آًْا  33درصذ) 9هاُ ٍ  12

هَرد(  200درصذ) 8/54هَرد( اس کَدکاى حاصل سایواى طبیؼی ٍ  165درصذ) 2/45هَرد( دختز بَدًذ.  129درصذ)

بیي تواهی ایي هَارد ٍ کل کَدکاى بستزی ضذُ در بیوارستاى آیت اهلل هَسَی سًداى اس  حاصل سایواى سشاریي بَدًذ.

 ارتباط هؼٌاداری ٍخَد داضت. 1389-1396سال 

 
 

 

ارتباط هؼٌاداری بیي سي، خٌسیت ٍ ًَع سایواى در کَدکاى  ها، ًطاى داد کِ ًتایح هطالؼِ :يجه گيري و پيشنهاداتنت

سْن بزًٍطیَلیت اس کل بستزی ّا، بِ ضکل  بِ کل کَدکاى بستزی ٍخَد دارد. ّوچٌیيهبتال بِ بزًٍطیَلیت ًسبت 

است،  (1395هاقبل آى )بِ طَر هثال سال بیطتز اس سال فزد  (،1396ال سال در ّز سال سٍج )بِ طَر هث ،هؼٌاداری

تٌی بز خوؼیت، با حدن ًوًَِ باال، پیطٌْاد هی ضَد، هطالؼات آیٌذُ ًگز ٍ هب یؼٌی با تَالی ّز دٍ سال، افشایص هی یابذ.

 بِ هٌظَر تؼییي بزٍس بیواری بزًٍطیَلیت ٍ ػَاهل هَثز بز آى، ّذایت ضَد.

 اپیذهیَلَصی _ ضیزخَار _ بزًٍطیَلیت :اشه هاي كليديو


