سی و دومین همایش ساالنه

انجمن علمی روانپزشکان ایران

Archive of SID

بررسی میزان افسردگی در بیماران لوسمی بستری در بیمارستان طالقانی کرمانشاه
جالل شاکری  ،وحید فرنیا ،نسرین عبدلی

مقدمه :افسردگی حالتی است که بر کیفیت ُخلق شخص تأثیر عمیق گذاشته و نحوه ادراک او را از خودش و از محیطش دگرگون
می سازد .و با کاهش انرژی ،اشکال در تمرکز اختالل خواب ،اشتها ،فعالیت جنسی و سایر ریتم های بیولوژیک مشخص می شود و
این اختالالت عم ً
ال همیشه منجر به اختالل در عملکرد شغلی ،روابط اجتماعی و بین فردی می گردد .لوسمی عبارت است از گروه
ناهمگونی از بیماری ها که با انفیلراسیون سلول های نئوپالستیک سیستم خونساز در خون ،مغز استخوان و سایر بافت ها مشخص می
شود .اهدافای پژوهش بررسی میزان افسردگی در نمونه مورد بررسی در پایه  ،BDIچگونگی توزیع میزان شدت افسردگی در نمونه
مورد بررسی بر ساس طبقه بندی نمرات BDIو بررسی ارتباط بین خصوصیات جمعیتی نمونه با افسردگی
روش کار :پژوهش حاضر یک بررسی توصیفی – مقطعی می باشد  .جامعه مورد بررسی را  118نفر از بیماران لوسمی بستری در
بیمارستان طالقانی کرمانشاه تشکیل می داد که در طی سال  1381مورد مصاحبه قرار گرفتند.
بیماران توسط تست افسردگی  BECKو پرسشنامه  DSMIVکه توسط آزمودنی پاسخ داده می شد مورد ارزیابی قرار گرفتند .بر
اساس آزمون  BECKبیمارانی که نمره ای برابر و باالتر کسب کرده بودند به عنوان موارد مشکوک به افسردگی در نظر گرفته شدند.
پس از جمع آوری پرسشنامه ها اطالعات حاصله در مورد افسردگی بر اساس اهداف مذکور مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج  :از کل نمونه مورد بررسی  N=118نفر بر اساس معیار  39نفر (درصد  )33/05مبتال به افسردگی بودند و بر اساس معیار
 71 BECKنفر (درصد  )60/17مبتال به افسردگی بودند.
در این بررسی بین افسردگی با جنس و تأهل و شغل و میزان تحصیالت ،مدت ابتال به لوسمی ،آگاهی از بیماری خود و محل سکونت
بیمار و نوع لوسمی و نحوه درمان ارتباط معنی داری یاف شد
کلید واژه :افسردگی – لوسمی
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