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چکیده

وضعیت خودمراقبتی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی

سحر شیخیزاده اناری و همکاران

خودمراقبتی شامل اقدامات مبتنی بر آگاایی و یاد

یای حمانتی ات ترونی ی و غیره بتوان افاراد را بارای

دار میباشد که افراد برای تاأمین ،نگهاداری و ارتااا

انجام خاودمراقبتی تشاونن نماود ( .)4آماریاا نشاان

سالمت خود و خانواده انجام میدیند ( .)1مهمتارنن

میدیند که حدود سه چهارم مراجعات پزش ی ،غیار

رفتاریای خودمراقبتی شاامل رفتاریاای سااتم ته ناه

ضروری اسات .انان آماریاا ایمیات خاودمراقبتی را

ای ،داشتن فعاتیت جسمی مناسب و مسئوتیتپا نری

بیشتر آش ار مینمانند و بیانگر انن موضوع میباشاند

در قبال وضعیت سالمت مایباشاد .انان رفتاریاا باه

که با خودمراقبتی مناسب میتوان یزننهیاای پزشا ی

عنوان مهمترنن راه برای پیشاگیری از بیماارییاا باه

را کای

داد (.)5

خصوص بیمارییای غیر واگیر شاناخته شاده و مای

مطاتعاتی کاه در کشاور در خصاوص خاودمراقبتی

توانند کیفیت زندگی افراد را تحت تاأثیر قارار دیناد

صورت گرفتاه اسات نماناانگر وضاعیت ناه چنادان

( .)2در اتخاذ نا عدم اتخاد رفتاریای خودمراقبتی ،سه

مطلوب آن میباشند .مطاتعه آزاد بخت و یم اران بار

مؤتفه مهم و تأثیرگ ار وجود دارد کاه شاامل عوامال

روی ساتمندان شاهر تهاران نشاان داد کاه رفتاریاای

فردی ،رفتاری و اجتماعی میباشند .عوامل فاردی در

خودمراقبتی در ساتمندان وضعیت ناامطلوب داشاته و

واقع ارزشی است که فرد برای خود قائل اسات و باه

فعاتیت فیزن ی ضعیفترنن وضعیت را در بین ابعااد

خاطر یمین ارزش از خاود مراقبات نماوده و ناا باه

خودمراقبتی به خود اختصاص میداد ( .)2میرزائیان و

دنبال بهبود وضعیت زندگی خود میباشد .بااور فارد

یم اران با بررسی وضعیت خاودمراقبتی دانشاجونان

در مورد کنترل نیز ایمیت دارد انن که فرد سرنوشات

دانشگاه تبرنز و علوم پزش ی تبرنز نشان دادند بای

سالمت خود را منوط به عوامل بیرونی مانند شانس و

از دو سوم دانشجونان وضعیت خودمراقبتی متوسط و

اقبال میداند نا انان کاه معتااد اسات کاه در تعیاین

ضعیف داشتند که میتواند در آننده مش التی را برای

و مسائوتیت

سااالمتی آنیااا انجاااد نمانااد ( .)6مطاتعااه افتخااار و

اساسی را برعهده دارد ( .)3برخی مطاتعات نشان مای

یم اااران در خصااوص دناادگاه مااردم در خصااوص

دیند که باوریای بهداشتی افاراد در اتخااذ رفتاریاای

خودمراقبتی در جنوب شهر تهران نشان داد با وجاود

خودمراقبتی مؤثر میباشند ( .)2عوامل رفتاری شاامل

انن که اکثر افراد به خاودمراقبتی عالقمناد بودناد اماا

مهارتیانی است که فرد در زمینه سالمت کسب مای

بیان نمودند که از دان

خودمراقبتی برخوردار نیستند

نمانااد و در نهاناات عواماال اجتماااعی شااامل عواماال

و تنها درصد کمی از آنیا عمل رد مناساب در زمیناه

محیطای و شاب ه حمانات اجتمااعی مایباشااند (.)3

خااودمراقبتی داشااتند ( .)7فاکتوریااای متعااددی باار

مطاتعات مختلف در سطح جهاان نشاان دیناده انان

رفتاریای خود مراقبتی افراد تاأثیر دارناد .بررساییاا

موضوع است که خاودمراقبتی یام در کشاوریای در

نشان دادند که سن افاراد باه صاورت منفای و طبااه

حال توسعه و یام در کشاوریای توساعه نافتاه مهام

اجتماعی افراد به صاورت مثبات روی خاود مراقبتای

ترنن ش ل مراقبت اوتیه محسوب شده و تالشیاای

تأثیر مایگ ارناد ( .)8یمچناین افارادی کاه ساطو

زنادی در حال انجام است که از طرق مختلاف مانناد

بااارتری از سااالمت دره شااده دارنااد ،بیشااتر در

وضعیت سالمت خود او است که ناا
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مقدمه

طراحی نرمافزاریای مرتبط با سالمت ،تشا یل گاروه

وضعیت خودمراقبتی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی

سحر شیخیزاده اناری و همکاران

رفتاار آموختاه شاده

غرباتگری بار اسااس بررسای متاون طراحای گردناد

است که تابعی از برخای عوامال مانناد ون گاییاای

( .)2،3،5،7،12چهار ساؤال چناد گزنناهای در ماورد

جمعیت شناختی ،خانواده و محیط میباشد (.)8

وضعیت خواب ،فعاتیت فیزن ی ،تماشای برنامهیاای

فرضیه اورم خود مراقبتای نا

اتخاذ رفتاریای خودمراقبتی در زناان مایتواناد باه

تلونزنون و کار با کامپیوتر بود که پاسخدینادگان مای

صااورت غیاار مسااتایم باار رفتااار فرزناادان خااانواده

بانست از بین گزننهیای ارائه شاده ،ن ای را انتخااب

تأثیرگ ا ار باشااد .بااه دتیاال ایمیاات اناان موضااوع و

مینمودند 11 .سؤال نیز مربوط به رژنام غا انی باود

یمچنین با توجه به ایمیت خودمراقبتی به عنوان ن ی

که به صورت بلی و خیر پاسخ داده میشد .یمچناین

از ابعاد مهم سب

زنادگی ساالمت محاور و نیاز باا

توجه به ایمیت سالمت زنان و نا
در انجاد ن

جامعه ساتم ،پ وی

بسیار مهم آنیاا
حاضار باا یاد

 2سؤال نیز در خصوص پرسیدن از افاراد متخصا
در مورد نحوه مراقبت درست از خود و گزارش نشانه
یای غیر معمول به پزش

نا سانر پرسنل بهداشتی که

بررسی وضعیت خودمراقبتی در زناان مراجعاه کنناده

انن سؤارت نیز به صورت بلی و خیر پاسخ داده مای

به مراکز بهداشتی و درمانی شهر کرمان در سال 1394

شد .در پاناان یام  12ساؤال در ماورد نحاوه انجاام

طراحی گردند.

غرباتگرییای توصیه شده در زنان با توجاه باه سان
آنیا وجود داشت .غرباتگرییای م کور شامل انجام

روش بررسی

پ وی

حاضر ن

انجام پاپ اسمیر در خانمیای حداقل ن باار ازدوا
مطاتعه توصیفی -تحلیلی بود کاه

کرده  21تا  65سال ،خودآزمانی پساتان بعاد از سان

به صورت ماطعی بر روی  242زن مراجعه کنناده باه

بلوغ ،معاننه باتینی پستان از  22ساتگی ،مااموگرافی از

مراکز بهداشتی و درمانی شهری کرمان در ساال 1394

 42ساااتگی ،معاننااه تگاان از  22ساااتگی ،غرباااتگری

انجام شد .معیاریای ورود به مطاتعه عبارت بودناد از

دنابت از  32ساتگی ،پرفشاری خون از  18سااتگی و

داوطلب بودن و تمانل به شارکت در مطاتعاه و سان

اختالل چربی خون از  22ساتگی است ( .)12-13انن

بین  15تا  64سال .روش نمونهگیری باه صاورت دو

سؤارت نیز به صورت چند گزننهای باود .از شارکت

مرحلهای بود .ده مرکز بهداشتی و درماانی شاهری در

کنندگان خواسته شد تا گزننهای کاه مشاخ

کنناده

شهر کرمان که تیست آنیا از مرکز بهداشت شهرستان

وضعیت آنیا در انجام غرباتگری مورد نظار اسات را

اخ شده بود به روش تصادفی انتخاب و نمونهیا باه

انتخاب نمانند .پرسشنامه بدون ناام و ناام خاانوادگی

روش غیر احتماتی آسان از زنان مراجعهکننده به انان

ت میل شد .اطمینان داده شد که اطالعات به صاورت

مراکز انتخاب شد .ابزار جمعآوری دادهیاا پرسشانامه

ماورد اساتفاده قارار

خاود گازارشدیای محاان سااخته باود .بخا

محرماناه و تنهاا بارای پا وی

اول

خواینااد گرفاات .رواناای صااوری و محتااوانی اناان

پرسشنامه در برگیرنده اطالعاات دماوگرافی ی شاامل

پرسشنامه مورد تأنید کارشناسان قرار گرفت و پاناانی

سن ،وضعیت اشتهال ،تحصیالت و درآماد خاانوار و

آن با استفاده از مطاتعاه پاانلوت و بار اسااس آتفاای

دوم آن شامل 27ساؤال باود کاه  17ساؤال در

کرونباخ  2/62تعیین گردند .جهت تعیین حجم نمونه

بخ

فصلناهم علمی ژپوهشاهی سالمت محور

– سال دوم  /شماره / 2بهار 1931

56

Downloaded from hbrj.kmu.ac.ir at 2:32 +0430 on Wednesday June 20th 2018

فعاتیتیای خودمراقبتی مشارکت دارند ( .)9بر اساس

زمینااه خااودمراقبتی جساامی و 12سااؤال در زمینااه

وضعیت خودمراقبتی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی

در جمعیت مورد مطاتعه با استفاده از فرماول بارآورد

سحر شیخیزاده اناری و همکاران

مج ورکای مورد تجزنه و تحلیل قرار گرفت.

نساابت و در نظاار گاارفتن اطمینااان آماااری  %95و
نمونه رزم برای انجام انن مطاتعاه  122نفار محاسابه

میاااانگین سااان شااارکت کننااادگان در مطاتعاااه،

گردند .با توجاه باه ناوع مطاتعاه و در نظار گارفتن

 31/67±7/723بود 237 .نفار( 98/7درصاد) متأیال،

ضرنب  2برای اثر طر در نمونهگیری چند مرحلهای

 125نفر ( 43/8درصد) با مدره تحصیلی دنپلم221 ،

( )14و یمچنین رنزش  22درصد در نهانت  242نفر

نفر ( 83/7درصد) خانهدار و  115نفر ( 47/9درصاد)

باا

میلیون تومان در

وارد مطاتعه شدند .نتانج حاصال از انان پا وی

نرمافزار آماری  SPSSنسخه  22و با اساتفاده از آماار

با درآمد خانوار بین  522یزار تا ن
ماه بودند (جدول .)1

توصیفی (درصد و میانگین) و آزماون تحلیلای نظیار
جدول  :1توزیع فراوانی ویژگیهای دموگرافیک زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر کرمان
فراوانی (درصد)

آماره توصیفی
ویژگیهای دموگرافیک
گروه سنی

وضعیت تأهل

وضعیت شغلی
وضعیت تحصیالت

وضعیت درآمد خانوار  /ماه

کمتر از  23سال

(5)3/3

 23تا  21سال

(56)37/3

 33تا  31سال

(935)05/3

 03سال و باالتر

(36)95/0

مجرد

(3)9/3

متأهل

(236)15/6

خانهدار

(239)53/6

شاغل

(31)97/3

بیسواد

(2)3/5

زیر دیپلم

(69)21/7

دیپلم

(935)03/5

دانشگاهی

(72)25/5

کمتر از  533هزار تومان

(53)33/3

 533هزار تا یک میلیون تومان

(995)06/1

بیشتر از یک میلیون تومان

(05)95/5

در بین ابعاد خاود مراقبتای جسامی 148 ،نفار (61/7

نمودند که در طول یفته اصالً ورزش نمیکنناد132 .

درصد) گزارش کردند کاه در طاول شاب حاداقل 7

نفر ( 55درصد) یم بیشتر از  2سااعت در طاول روز

سااعت مایخوابناد 236 .نفاار ( 98/3درصاد) باادون

تماشای تلونزنون و نا کار با کامپیوترداشاتند (جادول

ساباه مصر
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یمچنین دقت ( )p=2/15و فراوانای ( %52 )pانادازه

یافتهها

وضعیت خودمراقبتی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی

سحر شیخیزاده اناری و همکاران

جدول  :2توزیع فراوانی خودمراقبتی جسمی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر کرمان
گزینههای مرتبط

فراوانی (درصد)

آماره توصیفی

رفتارهای خودمراقبتی
وضعیت خواب

وضعیت فعالیت فیزیکی
تماشای تلویزیون و یا کار با کامپیوتر

حداقل  6ساعت در طول شب

(905)79/6

مصرف سیگار در حال حاضر

(3)3

سابقه مصرف سیگار در گذشته

(0)9/6

بدون سابقه مصرف سیگار

(237)15/3

حداقل  3بار در طول هفته به مدت نیم ساعت ورزش (پیاده روی تند)

(65)32/5

حداقل  9تا  2بار در طول هفته به مدت نیم ساعت ورزش (پیاده روی تند)

(99)0/7

هرگز

(959)72/1

کمتر از  2ساعت در طول روز

(935)05

بیشتر از  2ساعت در طول روز

(932)55

خوردن صبحانه هر روز
محدود کردن استفاده از شکر و شیرینیها
محدود کردن استفاده از نمک
محدود کردن استفاده از غذاهای آماده مثل ساندویج وغیره

وضعیت تغذیه

مصرف روزانه سبزی
مصرف روزانه میوه
مصرف روزانه لبنیات (شیر ،ماست یا پنیر)
انتخاب رژیم غذایی کم چرب
توجه به برچسب مواد غذایی بستهبندی مانند کنسروها و غیره
خوردن  5لیوان آب در روز
اندازه گیری و کنترل وزن به طور منظم

بین وضعیت خواب ،مصر

بلی

(232)50/2

خیر

(35)95/5

بلی

(12)35/3

خیر

(905)79/6

بلی

(992)07/6

خیر

925)53/3(925

بلی

(972)76/5

خیر

(65)32/5

بلی

(955)66/9

خیر

(55)22/1

بلی

(222)12/5

خیر

(95)6/5

بلی

(237)55/5

خیر

(30)90/2

بلی

(937)57/6

خیر

(930)03/3

بلی

(290)51/2

خیر

(27)93/5

بلی

(960)62/5

خیر

(77)26/5

بلی

(991)01/7

خیر

(929)53/0
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وضعیت مصرف سیگار

کمتر از  6ساعت در طول شب

(12)35/3

سیگار ،فعاتیت فیزن ی

فعاتیت فیزن ی و تماشای تلونزنون با شهل افراد

و تماشای تلونزنون با تحصیالت و درآمد خانوار

ارتباط آماری معنیدار مشایده نشد ( .)P>2/25بین

ارتباط آماری معنیدار مشایده نگردند ( .)P>2/25در

وضعیت ته نه ساتم در افراد براساس تحصیالت،

بین  4بُ عد خود مراقبتی جسمی ،تنها وضعیت خواب

درآمد خانوار و شهل ،تفاوت آماری معنیداری وجود

حداقل  7ساعت در شب در زنان خانهدار بیشتر از

نداشت (.)P>2/25

زنان شاغل بود ( .)P=2/22به انن معنا که حداقل 7

تنها  89نفر ( 37/1درصد) از زنان گزارش کردند که

ساعت خواب در طول شب در زنان خانهدار نسبت

در مورد نحوه مراقبت درست از خود از افراد

سیگار،

سؤال نمودند .در صورتی که  198نفر

به خانمیای شاغل بیشتر بود .بین مصر
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وضعیت خودمراقبتی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی

سحر شیخیزاده اناری و همکاران

نا سانر پرسنل بهداشتی گزارش میکنند.

 67/5و  74/4درصد از افراد گزارش کردند که یرگز

در مورد انجام تست پاپاسمیر 135 ،نفر ( 57درصد)

خودآزمانی پستان ،معاننه باتینی پستان و ماموگرافی

یرگز انن تست را انجام نداده بودند .در خصوص

انجام نداده بودند (جدول .)3

را به پزش

جدول  :3توزیع فراوانی غربالگری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر کرمان
فراوانی (درصد)

آماره توصیفی
وضعیت غربالگری
پرسیدن اطالعات از افراد متخصص در مورد نحوه مراقبت درست از خود

گزارش دادن نشانههای غیر معمول به پزشک یا سایر پرسنل بهداشتی

انجام تست پاپ اسمیر )متأهل و سن ≥29سال)

انجام خودآزمایی پستان

معاینه بالینی پستان(سن ≥ 23سال)

انجام ماموگرافی (سن≥  03سال)

انجام معاینه لگن (سن ≥ 23سال)

اندازهگیری فشار خون

اندازه گیری قند خون (سن≥ 33سال)

اندازه گیری چربی خون (سن ≥ 23سال)

مدت زمان گذشته از آخرین نوبت تزریق واکسن کزاز

جمع کل

گزینهها
بلی

(51 )36/9

خیر

(959 )72/1

بلی

(915)52/5

خیر

(02)96/5

هرگز

(926)55/0

هر  9تا  3سال

(56 )36/1

بیش از  5سال

(95)7/6

هرگز

(925)53/3

هر چندماه

(59)29/3

هرماه

(79)25/0

هرگز

(950)77/0

هر  2تا  3سال

(55)25/3

هر سال

(23)5/7

هرگز

(25)76/7

هر  2تا  3سال

(5)29/7

هر سال

(2 )5/0

هرگز

(963)60/5

هر  9تا  3سال

(55)23/6

بیش از  5سال

(0)9/5

هرگز

(22)1/2

کمتر از یکسال

(235)57/6

هر  9تا  2سال

(1)3/5

بیش از  2سال

(9)3/0

هرگز

(21)23/3

کمتر از یکسال

(65)53/5

هر  9تا  3سال

(21)23/3

بیش از  3سال

(1)7/2

هرگز

(62)39

کمتر از یکسال

(923)59/6

هر  9تا  5سال

(31)97/5

بیش از  5سال

(9)3/5

کمتر از  93سال

(907)73/5

بیش از  93سال

(10)31/2

(203)933

(203)933

(221)933

(203)933

(232)933

(36)933

(232)933

(203)933

(905)933

(232)933

(203)933

*تعداد افراد در ستون جمع کل مربوط به افرادی است که واجد شرایط انجام غربالگری مربوطه میباشن د به همین دلیل در برخی موارد از تعداد حجم نمونه مطالعه کمتر میباشند.
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( 82/5درصد) اظهار کردند که نشانهیای غیر معمول

تستیای غرباتگری سرطان پستان به ترتیب ،53/3

وضعیت خودمراقبتی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی

سحر شیخیزاده اناری و همکاران

گزارش نشانهیای غیر معمول به پزش

پرسنل بهداشتی در افراد با تحصیالت باری دنپلم

دنپلم) و شهل تفاوت آماری معنیداری مشایده نشد

بیشتر از زنان با تحصیالت زنر دنپلم بود (.)P=2/22

( )P>2/25اما انجام غرباتگری اختالرت چربی خون

به انن معنا که یرچه تحصیالت خانمیا بارتر باشد

میلیون با تفاوت

نشانه یای غیر معمول را بیشتر به پزش

نا سانر

پرسنل بهداشتی گزارش میکردند .گزارش نشانهیای
غیر معمول به پزش

در زنان با درآمد خانوار باری ن

آماری معنیدار ،بیشتر از بایه گروهیای درآمادی بود
(.)P=2/221

نا سانر پرسنل بهداشتی ارتباطی

با درآمد خانوار و شهل نداشت ( .)P>2/25یمچنین
پرسیدن اطالعات از افراد متخص

بحث و نتیجهگیری

در مورد نحوه

مطاتعه حاضر وضعیت خودمراقبتی جسمی و

مراقبت درست از خود در افراد شاغل با تفاوت

غرباتگرییا را در زنان مراجعه کننده به مراکز

آماری معنیداری بیشتر از زنان خانهدار بود

بهداشتی و درمانی شهر کرمان در سال  1394مورد

( )P=2/24اما با درآمد خانوار و تحصیالت فرد،

بررسی قرار داد .نتانج بیانگر انن موضوع بود که در

رابطه معنیداری نداشت (.)P>2/25

بین ابعاد مختلف وضعیت خودمراقبتی جسمی ،از

انجام نمونهبرداری از دیانه رحم (تست پاپ

نظر میزان حداقل خواب شبانه ،بی

از  62درصد

اسمیر) در زنان متأیل شاغل و با تحصیالت باری

زنان گزارش کردند که حداقل  7ساعت خواب شبانه

میلیون تومان با

دارند که در زنان خانهدار بیشتر از زنان شاغل و از

تفاوت آماری معنیدار بیشتر از زنان متأیل خانهدار،

نظر آماری معنیدار بود که انن نتانج با پ وی یای

زنر دنپلم و درآمد خانوار کمتر از  522یزار تومان

گ شته که نشاندینده مش ل کمخوابی در بین

بود ( .)P=2/224بین انجام خودآزمانی پستان و

شاغلین به خصوص شاغلین نوبت کار است ،مطابات

معاننه باتینی پستان با سطح تحصیالت ،درآمد خانوار

دارد ( .)15زنان شاغل با توجه به مسئوتیتیای

آماری معنیداری دنده نشد

چندگانه در محیط منزل ،مراقبت از فرزندان و

( .)P>2/25یر چند انجام ماموگرافی در زنان باری

یمچنین مسئوتیتیای شهلی در ماانسه با خانمیای

 42سال با درآمد و تحصیالت بارتر و زنان شاغل

خانه دار فرصت کمتری برای استراحت دارند که انن

از نظر آماری معنیدار نبود

مسأته خواب شبانه را نیز تحت تأثیر قرار میدید.

دنپلم و درآمد خانوار باری ن

و شهل اختال

بیشتر بود اما انن اختال
(.)P>2/25

کمتر از  2درصد زنان مورد بررسی اظهار داشتند که

بین انجام معاننه تگن ،اندازهگیری فشار خون در

در گ شته مصر

سیگار داشتند .انن وضعیت با

زنان باری  18سال ،اندازه گیری قند خون در زنان

مطاتعه کشوری بررسی عوامل خطر بیمارییای غیر

باری  32سال و تزرنن آخرنن نوبت واکسن کزاز با

واگیر در سال  1388در استان کرمان مطابات دارد که

سطح تحصیالت (زنردنپلم و باری دنپلم) ،درآمد

فراوانی مصر

سیگار در زنان استان کرمان 1/26

خانوار و شهل تفاوت آماری معنیداری مشایده نشد

درصد گزارش گردند ( .)16بررسی دنگر ،شیوع

( .)P>2/25بین اندازهگیری چربی خون در زنان

دخانیات را در مردان انرانی 27/2درصد و در
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نا سانر

باری  22سال با سطح تحصیالت (زنر دنپلم و باری

وضعیت خودمراقبتی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی

زنان انرانی  4/3درصد گزارش کرد ( .)17با توجه به
ارتباط مصر

سحر شیخیزاده اناری و همکاران

از شیوه زندگی را در جامعه تا حد ام ان بهبود داد.

سیگار با بیمارییای غیرواگیر مانند

از نظر وضعیت ته نه ،مطاتعه حاضر نشان داد که

بیمارییای قلبی -عروقی و انواع سرطانیا و از

و ش ر که کمتر از نیمی

دنگر شیوع کنونی انده انن عامل خطر در

(  47و  38درصد) از افراد مورد بررسی گزارش

میان زنان انرانی ،تأکید بر مداخالت آموزشی برای

کردند که مصر

انن مواد را در رژنم غ انی روزانه

پیشگیری از انجاد انن عامل خطر در آنیا ضروری به

خود محدود میکنند .در خصوص بایه موارد مرتبط

نظر میرسد.

با ته نه ساتم مانند خوردن یر روز صبحانه ،نوشیدن

در خصوص فعاتیت فیزن ی مطاتعه حاضر نشان داد
که در بی

از نیمی ( 55درصد) از زنان مورد بررسی،

مدت زمان فعاتیتیای نشسته (تماشای تلونزنون و
نا کار با کامپیوتر) بی

آب کافی در روز ،مصر

روزانه میوه و سبزی و

تبنیات ،محدود کردن مصر

غ ایای آماده و چرب،

توجه به برچسب مواد غ انی و کنترل وزن بی

از

از دو ساعت در روز بود در

نیمی از افراد گزارش کردند که رفتاریای ته نهای

صورتی که تارنباً دو سوم ( 63درصد) آنیا گزارش

م کور را رعانت میکنند .در مطاتعه دنگری در شهر

کردند که در طول یفته ییچ فعاتیت فیزن ی نداشتند.

کرمان ،ته نه بارترنن امتیاز را در بین ابعاد سب

یمچنین وضعیت فعاتیت جسمانی براساس سطح

زندگی ارتاا دینده سالمت به خود اختصاص داده

تحصیالت (زنر دنپلم و باری دنپلم) ،درآمد خانوار و

بود ( .)18بین وضعیت ته نه با سطح تحصیالت،

شهل (شاغل ،خانهدار) افراد تفاوتی نداشت .نتانج

درآمد خانوار و شهل زنان مورد بررسی اختال

بررسی عوامل خطر در بیمارییای غیر واگیر در سال

آماری معنیداری مشایده نشد .نتانج مطاتعه شیوع

از نیمی

عوامل خطر بیمارییای غیر واگیر در سال  1388در

از زنان استان کرمان ،فعاتیت جسمانی کمی در طول

استان کرمان نشان داد که حدود  95درصد زنان استان

یفته دارند ( .)16مطاتعه دنگر در شهر کرمان در سال

کرمان کمتر از  5واحد میوه و سبزی در طول روز

 1392بیانگر انن موضوع بود که فعاتیت فیزن ی در

استفاده میکنند و میانگین تعداد واحد مصر

میوه و

زنان مراجعه کننده به مراکز و پانگاهیای بهداشتی

سبزی در انن افراد به ترتیب  2/94و  1/29واحد بود

درمانی شهر کرمان پانینترنن نمره را در بین ابعاد

( .)16مطاتعه رستمی و یم اران نیز نشان داد که

زندگی داشت ( .)18استاامتی و یم اران نیز

میوه و سبزی در زنان بیشتر از مردان

 1388در استان کرمان نیز نشان داد که بی

سب

میانگین مصر

نشان دادند که حدود نیمی از زنان انرانی فعاتیت

میباشد ( .)22ماانسه نتانج مطاتعه حاضر با مطاتعه

فیزن ی کمی دارند ( .)19با توجه به ایمیت فعاتیت

کشوری گونای انن مطلب است که در مطاتعه حاضر

جسمانی در پیشگیری از بیمارییا به ون ه

وضعیت ته نه توسط افراد مورد بررسی ،بهتر گزارش

بیمارییای غیرواگیر نیاز است که در برنامهیای

گردنده است .معمورً در مطاتعاتی که افراد مورد

آموزش خودمراقبتی توجه بیشتری به انن فعاتیتیا

پرسشگری قرار میگیرند سعی میکنند که شیوه

داشته باشیم و از طرنن بررسی عوامل مؤثر بر عدم

زندگی خود را ساتمتر نشان دیند یر چند که

مشارکت زنان در فعاتیتیای ورزشی بتوان انن بُعد

مطاتعاتی که در انن زمینه صورت گرفته است نشان
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طر

غیر از وضعیت مصر

نم

وضعیت خودمراقبتی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی

سحر شیخیزاده اناری و همکاران

دینده انن موضوع است که زنان در ماانسه با مردان

بودن نتیجه اشااره نماود ( .)21جلیلیاان و یم ااران

توجه بیشتری به نحوه ته نه ساتم دارند.

گزارش کردند تنها  17/5درصد از زنان در اراه پااپ

مطاتعه حاضر نشان داد بی

درصد) افراد گزارش کردند که در صورت بروز نشانه

یم اران نیز نشان دادند بیشتر زنان شهر کاشاان انان

نا سانر پرسنل بهداشتی

تست را در فواصل استاندارد انجاام نمایدیناد (.)21

مراجعه مینمانند به ون ه افراد با تحصیالت باری

مطاتعه سادات جدی آرانی و یم اران نیاز نشاان داد

دنپلم .در صورتی که درآمد خانوار و شهل فرد

تنها  35درصد زنان شاهری پااپ اسامیر را باه طاور

تفاوت معنیداری در گزارش نشانهیای غیر معمول

منظم انجام مایدیناد ( .)23در مطاتعاه حاضار زناان

انجاد نمیکرد .انن نتیجه گونای انن مطلب است که

شاغل با ساطح تحصایالت و درآماد خاانوار و سان

سطح آگایی

بارتر ،تمانل بیشاتری باه انجاام تسات پااپ اسامیر

افراد در زمینه سالمت میگردد و افراد با آگایی

داشااتند .در مطاتعااه صااابری و یم اااران نیااز بااین

بارتر نشانهیای غیرمعمول را سرنعتر گزارش می

تحصیالت و درآمد و انجام تست پاپ اسمیر ارتبااط

کنند .کمتر از  42درصد زنان مورد مطاتعه گزارش

معنیدار وجود داشت ،در صورتی که انن ارتباط برای

کردند که در مورد نحوه مراقبت درست خود از افراد

سن و شهل زناان مشاایده نگردناد ( .)21در مطاتعاه

سؤال مینمانند .با توجه به دسترسی ساده

سادات جدی آرانی انجام تست پاپ اسمیر در زنان با

تر به اننترنت به نظر میرسد که انن منبع اطالعاتی در

سن بارتر بیشتر بود ( .)23دتیل انن امار شااند باارتر

حال حاضر به عنوان عمدهترنن منبع کسب اطالعات

بودن سواد سالمت در زنان شاغل با سطح تحصیالت

در مورد نحوه مراقبت درست از خود محسوب

و درآمد خانوار و سن بارتر باشد.

یای غیر معمول به پزش

سطح تحصیالت بارتر سبب افزان

متخص

گردنده و سبب میگردد که پرسیدن از افراد
متخص

سهم کمتری داشته باشد.

بی

از نیمی ( 53و  67/5درصد) از زنان بااری 22

سال در مطاتعه حاضر اظهار نمودناد کاه خودآزماانی

بی

از نیمی( 57درصد) از زنان شارکت کنناده در

پ وی

حاضر اظهار نمودند کاه یرگاز تسات پااپ

بهداشتی را یرگز انجام ندادهاند.در مطاتعاه رئیسای و

اسمیر را انجام ندادهاناد و کمتار از  42درصاد آنیاا

یم اران حدود  42درصد افراد مورد بررسی گازارش

گزارش نمودند که انان تسات را باه صاورت مانظم

نمودند که خودآزمانی پستان را به صورت مانظم یار

انجام میدیند .علیرغم ایمیت تست پاپ اسامیر در

ماه انجاام مایدیناد ( )24انان غربااتگری باا ساطح

غرباتگری سرطان دیانه رحم ،متأسفانه تعاداد زناادی

تحصیالت ،درآمد خانوار و شهل نیز باین گاروهیاای

از زنان واجد شرانط به درنال مختلاف بارای انجاام

مختلف اختال

آماری معنیداری مشایده نشاد .باین

تست پاپ اسمیر مراجعه نمیکنند .از مهمتارنن علال

انجام خودآزمانی پساتان و سان و میازان تحصایالت

عدم انجام تست پاپ اسمیر میتوان به عدم آگایی از

ارتباط معنیدار وجود داشت ( .)24بی

از نیمی (68

ایمیت و ضرورت آن ،احسااس شارم و خجاتات از

درصد) از شرکتکنندگان باری  42سال در پا وی

انجام آن و یمچنین اضطراب و ترس ناشای از مثبات

حاضر یرگز ماموگرافی انجام نداده بودند .در مطاتعاه
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یم اران ( )26 ،27نیاز نتاانج مشاابهی در خصاوص

درآمد خانوار ارتباط آماری معنیداری وجود نداشت.

انجام ماموگرافی گزارش گردند .به نظار مایرساد باا

تنها اندازهگیری چربی خون با درآمد خانوار ارتباط

توجه باه ایمیات مااموگرافی در غربااتگری سارطان

داشت که زنان با درآمد خانوار بارتر ،بیشتر برای انن

و مراجعه کم افراد واجد شارانط،

غرباتگری مراجعه میکنند .انن نتیجه مم ن است

نیاز است که توجه بیشتری به آموزشیای سالمت در

نشان دینده انن موضوع باشد که آگایی افراد در

سطح آگاایی زناان و انجااد انگیازه در

سطح جامعه نسبت به انن غرباتگرییا بیشتر می

آنیا جهات اتخااذ انان رفتاار بهداشاتی داشات .در

باشد .بی

سوم ( 39درصد) افراد مورد

مطاتعه حاضر بین انجام ماموگرافی در زنان بااری 42

بررسی از آخرنن نوبت واکسن کزاز بی

سال با درآمد و تحصیالت بارتر و شاغل بودن زناان،

میگ شت که نیاز است در برنامهیای آموزشی تأکید

آماری معنیداری مشاایده نشاد .در مطاتعاه

بیشتری روی انن موضوع داشت .مجاید و یم اران

مختاری و یم اران نیز شهل و تحصایالت باا انجاام

نشان دادند که وضعیت انمنسازی کزاز زنان باردار

ماموگرافی ارتباط نداشات و تنهاا باین سان افاراد و

مراجعه کننده به مراکز زانمانی نزد در  65درصد

انجام مااموگرافی یمبساتگی معنایدار مشاایده شاد

موارد کامل و در  35درصد موارد انن انمنسازی

( .)25در مطاتعه نایبی و یم اران نیز سن و تأیال باا

ناق

بود( .)28مطاتعه رزاقی و یم اران نشان داد که

عمل رد ماموگرافی ارتبااط داشاتند ( .)27دتیال عادم

 65درصد از افراد باری  52سال در کاشان انمنی

مشایده ارتباط معنای دار انجاام مااموگرافی در زناان

محافظت کننده علیه کزاز نداشتند ( .)29بنابرانن به

پستان از ن
زمینه افزان

اختال

طر

از ن

از  12سال

باری  42ساال بار اسااس ون گاییاای دموگرافیا

نظر می رسد با افت سطح انمنی کزاز با افزان

مم ن است پانین بودن تعداد زنان باری  42ساال در

نیاز است که در برنامهیای سالمت به انن موضوع نیز

مطاتعه حاضر باشد.

توجه بیشتری مب ول گردد.

در خصوص انجام معاننه تگن اکثر افراد (75

نتانج پ وی

سن

نشان داد در بین ابعاد خودمراقبتی

درصد) گزارش کردند که انن غرباتگری را یرگز

جسمی فعاتیت فیزن ی مانند سانر مطاتعات مشابه،

انجام ندادند و تحصیالت ،درآمد خانوار و شهل نیز

وضعیت نامناسبی در بین زنان مراجعه کننده به مراکز

ارتباطی با انجام انن غرباتگری نداشتند .انن موضوع

بهداشتی شهری کرمان دنده میشود .با توجه به

حاکی از انن است که در مداخالت آموزشی جهت

ایمیت فعاتیت جسمانی در پیشگیری از بیمارییا به

آگایی زنان در خصوص غرباتگری باند تأکید

ون ه بیمارییای غیر واگیر ،نیاز است در برنامهیای

بیشتری بر انجام انن غرباتگری داشت .کمتر از 12

آموزشی توجه بیشتری به انن فعاتیتیا شود و از

درصد افراد مورد بررسی یرگز اندازهگیری فشار

طرنن بررسی عوامل مؤثر بر عدم مشارکت زنان در

خون نداشتند و انن عدد در مورد اندازهگیری قند

فعاتیتیای ورزشی ،انن بعد از شیوه زندگی تا حد

خون حدود  22درصد و در مورد اندازهگیری چربی

ام ان در جامعه بهبود نابد .در خصوص غرباتگری

خون حدود  32درصد افراد را شامل میشد .بین

یای مختلف نیز به نظر میرسد با توجه به آموزش

افزان
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 پیشنهاد،خصوص انجام غرباتگری سرطانیای شانع

یانی که در زمینه تزوم و ایمیت اندازهگیری فشار

می گردد تا در مطاتعات آننده علل عدم مراجعه آنیا

 قند خون و چربی خون در سطح جامعه و از،خون

از طرنن مطاتعات کیفی مورد بررسی و تجزنه و

 وضعیت بهتری در،طرنن رسانهیا صورت میگیرد

.تحلیل قرار گیرد

 در صورتی که.انن ابعاد غرباتگری مشایده میگردد
غرباتگری سرطانیای شانع در زنان به درنل مختلفی

سپاسگزاری

 احساس شرم و خجاتت از،مانند ترس از نتیجه مثبت

انن مااته حاصل طر

،انجام آن و نا شاند عدم آگایی از تزوم ایمیت آنیا

تحایاات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت دانشگاه

 از محدودنتیا انن پ وی.وضعیت مناسبی ندارند

تحایااتی مصوب مرکز

بود که با حمانت1394 علوم پزش ی کرمان در سال

مطاتعه ماطعی بود و

.معاونت پ ویشی انن دانشگاه اجرا شده است

ام ان تعیین رابطه زمانی بین عوامل مورد بررسی

نونسندگان مااته بدنن وسیله از پرسنل مراکز

 محدودنت دنگر انن که پاسخ.وجود نداشت

بهداشتی و درمانی شهر کرمان و یمچنین زنان

شرکتکنندگان به صورت خود گزارشدیی بود که

شرکت کننده در مطاتعه جهت یم اری کمال تش ر

مم ن است افراد شرکتکننده وضعیت خودمراقبتی و

.را دارند

.انجام غرباتگرییا را بهتر از واقعیت گزارش نمانند

انن بود که مطاتعه حاضر ن

 نونسندگان اعالم میدارند که تعارض:تعارض منافع
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Abstract
Introduction: Self-care, an important aspect of healthy lifestyle, means to follow a healthy
life style to prevent diseases. Given the importance of self-care, this study aimed to evaluate
self-care activities among women referred to health care centers in Kerman during 2015.
Methods: This is a descriptive – analytic and cross-sectional study performed on 240 women
who referred to health care centers in Kerman during 2015. They were selected using
multistage sampling method. Data were collected using a two-part researcher-made
questionnaire. The first part included demographic data and the second, 17 questions on
screening performance. Data were statistically analyzed by SPSS 20 and Chi-square.
Results: The results show that there was no significant relationship between different aspect
of physical self-care and education, job, and income (P>0.05) but sleep quality was better in
housekeepers (P=0.02) compared to the employed women. Screening analysis show that Pap
smear in employed working (P=0.006), and in women with high education and income
(P=0.004) and also lipid profile screening in women with high income (P=0.001) compared to
the housekeepers were significantly performed.
Conclusion: Considering the results, it is concluded that physical activity as well as screening
common cancers among studied women is not satisfactory. Therefore, educational programs
should be considered in order to enhance public awareness as well as finding out the
inhibiting factors for self-care activities.
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