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    چكيده

  91در سال و اساتيد باليني دانشگاه علوم پزشكي اردبيل در مورد آبدرماني  هابررسي آگاهي و نگرش  اينترن

آب درماني از چندين سال پيش بصورت تجربي در درمان اختالالت اسكلتي عضالني استفاده شده است. مطالعـات متعـدد تـاثير    مقدمه: 

اني را روي بيماري هاي دژنراتيو و التهابي مفاصل نشان داده اند. همچنين مطالعات اين روش را به عنوان يك روش درمـاني  مفيد آب درم

كمكي در بيماري هاي مزمن مطرح ميكند. با توجه به ارزش آب درماني و موقعيت خاص استان اردبيل از اين نظر، در اين مطالعـه مـا بـر    

پزشكي و به صورت اختصاصي اينترن ها و اعضاي هيئت علمي باليني را در زمينـه ي آب درمـاني بسـنجيم.     آنيم تا آگاهي و نگرش كادر

سنجش اين آگاهي ونگرش و شناخت وضعيت كنوني آن در ميان كادر درماني كشور مي تواند ديد بهتري در زمينه ي استفاده از اين منبـع  

 بالقوه در آينده فراهم كند.

نمونـه  .ه آماري شامل دانشجويان پزشكي انترن دانشگاه و اساتيد باليني دانشگاه علوم پزشـكي اردبيـل مـي باشـد    جامعمواد و روش ها:

پرسشـنامه شـامل دو    مـي باشـد.   91تـا اسـفند    91گيري بصورت سرشماري و شامل كل جمعيت مورد مطالعه در بازه ي زماني فروردين 

سـوال مربـوط بـه آگـاهي و نگـرش       21ركت كنندگان است. قسمت دوم شامل بخش مي باشد. بخش اول شامل اطالعات دموگرافيك ش

 Test-retestاست. روايي صورت و محتواي پرسشنامه با استفاده از نظر دو كارشناس تاييد شـد. پايـايي پرسشـنامه بـا اسـتفاده از روش      

هفتـه مجـددا آن را پـر نمودنـد و ضـريب آلفـاي        2نفر از افرادي كه پرسشنامه را پر نمودنـد پـس از    15انجام گرديد. به اين صورت كه 

شدند. سپس با SPSSپرسشنامه ها پس از جمع آوري، كد گذاري شده و وارد نرم افزار آماري بود.  0,82كرونباخ محاسبه گرديد كه برابر 

توصـيفي در قالـب جـدول و    داده ها آناليز شده و بـا روش هـاي آمار   T-test وCorrelation استفاده از روش هاي آمار تحليلي شامل 

  نمودار تنظيم شدند.

نفر به پرسشنامه پاسخ دادند كه از ايـن   76نفر استاد دوره ي باليني)  56نفر اينترن،  51نفر شركت كننده در اين مطالعه ( 107از بين نتايج:

بود.  25,7 )±1,16( و در اينترن ها 48,62)±6,27( نفر اينترن بوده اند. ميانگين سن اساتيد شركت كننده درمطالعه 47نفر استاد و  29افراد 

درصـد تجربـه ي آب درمـاني     10,63نفـر   5نفر استاد شركت كننده تجربه ي آب درماني داشتند و از بين اينترن ها تنها   29همچنين هر 

سال بود. در خصـوص   1,09 ±0,45سال و در بين اينترن ها   22,38± 5,12نداشتند. ميانگين تجربه ي باليني در بين اساتيد شركت كننده 

 59,6درصد آگاهي خـوب،   29,8درصد بود و در ميان اينترن ها،  24,1درصد و آگاهي خوب  75,9آگاهي، در ميان اساتيد آگاهي متوسط 

درصد نگـرش   44,8درصد اساتيد نگرش متوسط و  55,2درصد آگاهي ضعيف داشتند. در خصوص نگرش  10,6درصد آگاهي متوسط و 

  درصد به دست آمد. 4,3درصد و نگرش ضعيف  46,8درصد، نگرش متوسط  48,9اشتند. در ميان اينترن ها نگرش خوب خوب د

در نتيجه ي اين مطالعه مي توان گفت كه نگرش و آگاهي در بين اساتيد در حد خوب و متوسط مي باشد. كادر پزشكي به  نتيجه گيري:

ساخت فرهنگ درماني جامعه دارند اولين گروهي مي باشند كه نگـرش و آگـاهي آن هـا روي     علت تاثيري كه عالوه بر درمان بيماران، در

استفاده از اين روش درماني به صورت علمي اهميت دارد. در مطالعات بسياري اين نكته كه دانشجويان پزشكي بايد تحت آموزش درمـان  

شد كه از آب درماني در استان اردبيل بـه صـورت يـك درمـان مكمـل      هاي مكمل قرار گيرند نشان داده شده است. پس اگر قرار بر اين با

 استفاده شود نياز به آموزش در اين زمينه به صورت هاي مختلف شامل دوره هاي باز آموزي احساس مي شود.  

  آب درماني ، نگرش ، آگاهي ، اينترن ، اساتيد هيئت علمي بالينيكلمات كليدي:
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 و بيان مسئله . مقدمه1- 1

آب درماني احتماال يكي از قديمي ترين شيوه هاي درمان طبي است. در اين شيوه از آب براي تسكين درد و 

گهگاه براي درمان بيماري استفاده مي كنند . شواهد و مداركي در دست است كه نشان مي دهد آب درماني در 

 يا آب درماني، از جايگاهي» هيدروتراپي). «10و 1تمدن هاي مصر ، يونان و روم باستان رايج بوده است(

مدرني در كشورهاي  ارزشمند در جهان پزشكي برخوردار است و براي استفاده بهينه از آن، ايستگاه هاي بسيار

 ،). آبدرماني يك روش درماني غيردارويي است كه مي تواند باعث كاهش درد2جهان راه اندازي شده است (

ذيري عضالت و استخوانها و در نتيجه كاهش اسپاسم هاي عضالني استخواني و افزايش قابليت انعطاف پ

افزايش قدرت و توان فرد گردد. ورزش در آب باعث كاهش ضربان قلب، بار كاري قلب، ميزان اكسيژن 

نشان داد كه  2003) نتايج تحقيق باركر در 3مصرفي در طول حركات نسبت به ورزش در خشكي مي شود(

جلسه توانست ميزان خستگي بيماران مبتال به كمر درد مزمن را كه در  2هفته و هر هفته  8طول آبدرماني در 

نتيجه درد و اسپاسم هاي عضالني در انجام كارهاي روزانه خود ناتوان بودند را كاهش دهد. از طرفي بيماران 

انجام اين حركات در خشكي  در اين تحقيق عنوان كردند كه انجام حركات ورزشي در آب براي آنها راحتتر از

عضالني، عملكرد  –) آبدرماني مي تواند تاثير مثبتي بر روي درد، قدرت و انعطاف پذيري اسكلتي 4مي باشد (

اعتماد به نفس، تعادل و تناسب بدن و كاهش عود حمالت در بيماريهاي مزمن مانند روماتيسم ، آرتريت ، 

) 5سكته مغزي داشته باشد( و مركزي مانند مالتيپل اسكلروزيس هاي سيستم عصبيكمردرد و همچنين در بيماري

آب درماني از چندين سال پيش بصورت تجربي در درمان اختالالت اسكلتي عضالني استفاده شده است. 

مطالعات متعدد تاثير مفيد آب درماني را روي بيماري هاي دژنراتيو و التهابي مفاصل نشان داده اند. همچنين 

  )9و8روش را به عنوان يك روش درماني كمكي در بيماري هاي مزمن مطرح ميكند.( مطالعات اين
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