
 

 

 

  

 3مجدآبادی محمودی فاطمه ،2حیدری رضا محمد ،1فرد سحشور همایوناسامی نویسندگان:                       

 شاهد دانشگاه درمان و بهداشت اداره محیط بهداشت کارشناس-1مشخصات نویسندگان:                    

 شاهد دانشگاه درمان و بهداشت اداره بهداشت کارشناس -3 شاهد دانشگاه درمان و بهداشت اداره رئیس و پرستاری دکترای  -2
 

  مقدمه:

 مطالعات برای است مناسبی بسیار فرصت اربعین روی پیاده حسنه سنت

 از استفاده با لذا سالمت؛ آموزش و پیشگیرانه مداخالت انواع و پیدمیولوژیکا

       زائران بین در شایع عوارض و ها بیماری بررسی از پس و فرصتی چنین

 و دانشجویان از جمعی مراجعت از پس بار این ،59 سال در اربعین روی پیاده

 مجدد بررسی ضمن ،59 سال اربعین روی پیاده از شاهد دانشگاه کارکنان

 انواع به بررسی اجمالی، صورت به شایع عوارض و ها بیماری شیوع وضعیت

   کسب منابع همچنین و پرداختیم درمانی و پیشگیرانه اقدامات در رفتارها

 .دادیم قرار بررسی مورد نیز را هدف های گروه   بهداشتی های آگاهی

  کار: روش

 پرسشنامه از طریق مراجعه به جامعه هدف تنظیم و تکمیل -1

   طول در احتمالی عوارض و ها بیماری به ابتالء عدم یا ابتال وضعیت بررسی -2

  اربعین روی پیاده زیارتی سفر

 آگاهی کسب منابع و پیشگیرانه اقدامات نوع افراد، درمان نحوه بررسی -3

   :ها یافته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتیجه گیری:

 رایگان و بودن دسترس در در رغم علی که دهد می نشان پژوهش این نتایج

 درمانی خود به اقدام مبتال، افراد از توجهی قابل تعداد درمانی، خدمات بودن

 از پس و بگیرند نادیده را خود عارضه یا بیماری دادند ترجیح یا و کرده

 .کنند مراجعه درمانی مراکز به    کشور به مراجعت

 این برای را ای پیشگیرانه اقدام هیچگونه افراد از نیمی از بیش همچنین

 های آگاهی کسب دنبال به اصوالً نیز افراد از% 29 و اند نگرفته نظر در سفر

 خود سالمت ارتقاء و حفظ بر مبتنی های رفتاری اتخاذ و پیشگیری برای

 .اند نبوده

 کذذه اسذذت آن بهتذذر درمذذان، بذذر پیشذذگیری تقذذد م اصذذل بذذه توجذذه بذذا لذذذا

 درمذانی  هذای  حیطذه  بذه  منحصذر  عزیذز  زائذران  بذه  خذدماتی  هذای  فعالیت

 بیماریذابی  بذه  اقذدام  بهداشذتی،  کارشناسذان  ظرفیذت  از اسذتفاده  با و نشود

 از بیشذتر  گیذری  بهذره  و شذود  پیشذگیرانه  اصذول  آمذوزش  و زائران بین در

 .گیرد قرار نظر مد نیز مجازی فضای و ها رسانه ظرفیت

 درصد به تفکیک مقطع تحصیلی درصد به تفکیک جنس

 47 کارشناسی مقطع دانشجوی 2.02 مذکر

 1302 تکمیلی تحصیالت دانشجوی 3509 مؤنت

 1209 (کارشناسی و کارشاسی ارشد) کارمند 

 و رایج های بیماری از پیشگیری خصوص در 89 سال حسینی اربعین زائران عملکرد و آگاهی میزان بررسی

درمانی اقدامات  


