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بررسي وضعيت سالمت رواني بيماران مبتال به تاالسمي ماژور در استان مازندران در سال 5831
*دكتر حسن خاني ،1دكتر محمد رضا مجدي ،2دكتر علي منتظري ، 6دكتر سيد حمزه حسيني ،4آمنه قرباني ،3ميثم رمضاني ،3سيده فاطمه
9
سيدي طبري ،7فاطمه محسني ،6بهاره نريماني
 1كارشناس پژوهشي ،موسسه جوانان تاالسمي و پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي2 ،استاديار گروه آموزشي بهداشت،
دانشگاه علوم پزشكي خراسان رضوي 6،استاد پژوهش ،پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي4،دانشيار گروه آموزشي روان پزشكي
دانشگاه علوم پزشكي مازندران 3،7،6،9،3 ،كارشناس پژوهشي موسسه جوانان تاالسمي
خالصه
مقدمه :تاالسمي ماژور بيماري ژنتيكي مزمني است كه با عاليم و نشانه هاي يك کم خونی مزمن و شديد مشخص مي گردد  .مطالعات
اندكي در رابطه با جنبه هاي مختلف روان پزشكي اين بيماري و نيازهاي مشاوره اي روان پزشكي و اجتماعي بيماران مذكور در دسترس
مي باشد  .هدف مطالعه حاضر ،تعيين وضعيت سالمت رواني و جنبه هاي مختلف روان پزشكي بيماري تاالسمي ماژور بر اساس سن،
جنس ،وضعيت تحصيلي و شدت عاليم باليني بيماران است.
روش کار :اين پژوهش ،يك مطالعه توصيفي  -مقطعي بر روي کليه مبتاليان به تاالسمي ماژور باالي  13سال مراجعه كننده به چهارده
بخش تخصصي تاالسمي در بيمارستان هاي استان مازندران در سال  1663است  .ميزان شدت نشانه ها ،شكايت هاي معمول رواني و
وضعيت سالمت رواني با استفاده از پرسش نامه تجديد نظر شده فهرست عاليم 99سوالي ( )SCL-99-Rارزيابي گرديد  .اطالعات مربوط به
مشخصات دموگرافيك ،وضعيت تحصيلي ،عاليم باليني و شدت عوارض بيماري بر اساس پرسش نامه خود ساخته استاندارد شده جمع آوري
گرديد  .جهت تجزيه و تحليل آماري از آزمون هاي مجذ ور خی ،تست  tو تحليل واريانس يك طرفه كمك گرفته شد .
نتايج :از ميان  1372بيمار مبتال به تاالسمي ماژور دعوت شده به اين مطالعه )%41/96( 367 ،بيمار تاالسمي ماژور با ميانگين سني 3/99
 21/96 ±سال و محدوده سني  13تا  43سال ،پرسش نامه هاي تحقيقاتي مربوطه را به طور كامل تكميل نمودند و مابقي از مطالعه خارج
شدند  .از اين ميان  )%32/6( 636نفر جنس زن )%67/3( 392 ،نفر مجرد )%37/7( 433 ،داراي تحصيالت ديپلم و يا زير ديپلم بوده اند .
( 443 )%34/9نفر از افراد شركت كننده بر اساس تست  - R99SCL-داراي شاخص كلي بيماري بيشتر از  9/7و در نتيجه فاقد سالمت رواني
و به عبارتی بيمار رواني 141،نفر ( )%29/3از افراد داراي شاخص كلي بيماري بين  9/4تا  9/7و در نتيجه مشكوك به بيماري رواني و در
نهايت  199نفر ( )%14/3از افراد داراي شاخص كلي بيماري كمتر از  9/4و در نتيجه سالم در نظر گرفته شدند.
بحث :بيماران مبتال به تاالسمي در معرض ابتال به انواع اختالالت روان پزشكي بوده اند و در نتيجه نيازمند مشاوره روان پزشكي هستند.
واژه هاي كليدي :جنبه هاي روان پزشكي ،بتا تاالسمي ماژور ،SCL-99-R ،مطالعه توصيفي  -مقطعي ،ايران

