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  "دانشگاه علوم پزشکی تبریز"

  "نویسنده اول عضو مركز تحقیقات دانشجویي مي باشند"
 خالصھ
و تاالسمي یک بیماري شایع ژنتیک در انسان مي باشد : مقدمھ

مانند ھر بیماري مزمن دیگر جنبھ ھاي مختلف زندگي فرد و 
کیفیت زندگي وي را تحت تاثیر قرار مي دھد و یکي از راھھاي 
ارتقاء کیفیت زندگي، توانمند سازي بیمار و خانواده وي 
براي مقابلھ با اثرات عوارض بیماري و تسلط بیشتر بر 

ندگي این مطالعھ با ھدف بررسي کیفیت ز. بیماري است
 .نوجوانان مبتال بھ تاالسمي انجام شده است

 ١٣٨٧این مطالعھ یک پژوھش توصیفي است کھ در سال : کار روش
نوجوان مبتال بھ  ۴١نمونھ ھاي آن شامل . انجام شده است

تاالسمي شھر ایالم مي باشند کھ بھ طریقھ سرشماري انتخاب 
وگرافیك ھاي اطالعات دمابزارھاي پژوھش شامل پرسشنامھ. شدند

كھ ترجمھ چك لیست كیفیت  نوجوانكیفیت زندگي و پرسشنامھ 
 ١٢-١٩باشد كھ براي نوجوانان  مي Peds QOLان نوجوانزندگي 

و پیش از این در مطالعات قبلي روایي و  سالھ طراحي شده است
 .پایایي آنھا تائید شده است

نتایج حاصل از بررسي اطالعات دموگرافیک نشان داد : ھایافتھ
، ٨/١۴±۵٣/٢کھ میانگین سن، قد و وزن نمونھ ھا بھ ترتیب 

) نفر١۵% ( ۶/٣۶ھمچنین . مي باشد ٩/٣۵±٢۶/٨و  ١۴١±١٣/۴
سن تشخیص بیماري و شروع . نمونھ ھا دختر و بقیھ پسر بودند

تا  ١درصد بین  ١٢ونھ ھا زیر یک سال، نم% ۵١تزریق خون در 
نتایج حاصل از بررسي . سال بود ٢سالگي و بقیھ بیش از  ٢

متوسط % ٢۶خوب و % ۶٨کیفیت زندگي نشان داد کھ در بعد جسمي 
ھمچنین در ابعاد عاطفي، اجتماعي و مدرسھ . ضعیف بودند% ۵و 

 نمونھ ھا کیفیت زندگي خوب را گزارش% ۵٨و  ۶۵، ۵١بھ ترتیب 
بین ابعاد مختلف کیفیت زندگي با جنس، سن و سن . کردند

 ). <P ٠۵/٠(تشخیص بیماري ارتباط معني داري وجود ندارد 
با توجھ بھ تاثیر بیماري بر جنبھ ھاي  :گیريبحث و نتیجھ

مختلف زندگي فرد و خانواده، الزم است استراتژیھاي مداخلھ 
تعامالت  اي خاصي در خصوص بھبود عملکرد جسمي، عاطفي و

نوجوان در اجتماع و مدرسھ طراحي شود و پیشنھاد مي شود 
 .مطالعات بیشتري در این زمینھ انجام شود

 نوجوانان / تاالسمي/ کیفیت زندگي :کلمات کلیدي


