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ايلیه کىگرٌ آزمایشگاٌ پسشکی َیرکاویا
آزمایشگاٌ ي بیماری َای قلب ي عريق

بررسی شیًع سريیسیت ي عًامل مًثر بر آن در زوان متاَل مراجعٍ کىىدٌ بٍ مراکس بُداشتی
درماوی شُر شاَريد در سال 5931

فاطمٍ مُرآير :داًشگاُ ػلَم پسشکی گلعتاى
چکیدٌ
زمیىٍ ي َدف Aظرٍیعیت شایغ تریي بیواری ظیعتن تٌاظلی زًاى اظت کِ ًیوی از توام زًاى در هقطؼی از زًذگی خَد آى
راتجربِ کردُ اًذ .هؼوَال تشخیص بالیٌی از طریق هؼایٌِ گردى رحن صَرت هی گیرد ٍ ٍجَدظرٍیکط هتَرم چرکی ّوراُ با ارٍشى
(ظرخی) ،هَیذ ظرٍیعیت اظت.کالهیذیاتراکَهاتیط ازجولِ شایؼتریي ػَاهل ایجادکٌٌذُ ظرٍیعیت بَدُ کِ در >7درصذ زًاى بذٍى
ػالهت اظت.

ريش بررسی :ایي هطالؼِ از ًَع هقطؼی) ، (Cross Sectionalتَصیفی تحلیلی بر =; :خاًن ّای هتاّل با داهٌِ ظٌی ?-8
 >7ظال ،هراجؼِ کٌٌذُ بِ هراکس بْذاشتی درهاًی شْرظتاى شاّرٍد طی ظال <@ 8:اًجام شذُ اظت .برای تشخیص ظرٍیعیت ابتذا
ًاحیِ اًذٍظرٍیکط خاًن ّای هراجؼِ کٌٌذُ از ًظر ظرٍیعیت تَظط هاهای باتجربِ یا هتخصص زًاى هؼایٌِ شذ .برای تشخیص
ظرٍیعیت دٍ ًشاًِ ٍجَد دارد ٍ )8جَد چرک یا هَکَض چرکی در ترشحات اًذٍظرٍیکط  )9چٌاًچِ ظَاب بِ جذار
اًذٍظرٍیکط هالیذُ شَد بِ آظاًی خًَریسی ًوایذ.
یافتٍ َا :از بیي =; :خاًن شرکت کٌٌذُ در ایي هطالؼِ ،تؼذاد ً 898فر (< :درصذ) هبتال بِ ظرٍیعیت بَدًذ ٍ در ایي هطالؼِ
تشخیص دادُ شذًذ .شیَع ظرٍیعیت با ّیچ کذام از اطالػات دهَگرافیک رابطِ هؼٌاداری ًذاشت .شیَع ابتال بِ ظرٍیعیت با تؼذاد
دفؼات ًسدیکی در ّفتِ )ًَ ٍ (p=0.004ع زایواى ) (p=0.02رابطِ هؼٌادار آهاری داشت اها با ظایر ظَابق هرتبط بِ زًاًگی رابطِ
ای دیذُ ًشذ .شیَع ابتال بِ ظرٍیعیت با ترشح از ٍاشى ) ٍ (p=0.03ظابقِ ابتال بِ تبخال تٌاظلی )ً (p=0.04یس رابطِ هؼٌاداری داشتِ
اظت در حالی کِ با ظایر ػالئن بالیٌی شرکت کٌٌذگاى رابطِ ای دیذُ ًشذُ اظت.
وتیجٍ گیری :در هطالؼِ حاضر شیَع ظرٍیعیت < :درصذ بِ دظت آهذکِ کوی بیشتر از آهار بِ دظت آهذُ در آهریکا ٍ
تحقیقات دیگر اظت .ػَاهل هتؼذدی از جولِ جوؼیت هَرد هطالؼِ ،تؼذاد ًوًَِ ،رٍغ تشخیصی ،ظي بیواراىً ،صاد ،فرٌّگ ٍهٌطقِ
جغرافیایی ایي شیَع هختلف را تَجیِ ًوایذ.
ياشٌ َای کلیدی :ظرٍیعیت ،زًاى ،دّاًِ رحن ،ػفًَت ّای هٌتقلِ از راُ جٌعی.
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