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 چكيده

 باشد. لذا هدف مطالعهمیفرد با کار مورد نظر برای سنجیدن تناسب  شاخص مناسبی حداکثر اکسیژن مصرفی مقدمه:

تخاب جهت انمناسب  عنوان ابزاریهای پزشکی و استفاده از آن بهی فوریتحداکثر اکسیژن مصرفی در حرفهتعیین حاضر، 

 باشد. میدانشجویان این رشته 

نفر( و  6)های پزشاااکی مرکز فوریتتحلیلی مقطعی در بین کاارکناان    -توصااایفی یاین مطاالعاه  روش كارر:  مواد و 

انجام شد. جهت برآورد حداکثر  5936نفر( دانشاااه علوم پزشاکی وزوین در ساا      66های پزشاکی ) دانشاجویان فوریت 

دستااه متا  توسطسازی و سپس ریوی( شناسایی، شبیه –)احیاء ولبی  وظیفهترین ابتدا سخت ،اکسایژن مصرفی کارکنان 

های ی سااا مت عمومی و ویژگیدانشاااجویان نیز بعد از تکمیر پرساااشااانامه گیری شاااد.مکس کورتکس آلمان اندازه

 یهای تردمیر )گرکین( و پله )کوئین کالج( مورد ارزیابی ورار گرفتند. ساااپس از مقایساااهدموگرافیک از طریق تسااات

 برای شور دانشجویانو انتخاب درساات ن در در مورد مناساب بو حداکثر اکسایژن مصارفی شاور و فرد، جهت اظهار نظ   

  های پزشکی استفاده شد.فوریت

اده از ریوی( با استف –ترین وظیفه )احیاء ولبی های پزشکی در سختحداکثر اکسایژن مصارفی در شور فوریت  هر: یرفته

برآورد گردید.  در اسااتانداردسااازی( -3559/3)معاد   لیتر بر دویقه 62/2روش آزمایشااااهی توسااط دسااتااه متامکس، 

لیتر بر دویقه  96/9و  51/4ترتیب های گرکین و کوئین کالج بهحداکثر اکسیژن مصرفی دانشجویان توسط تستمیاناین 

 ی بدنی از جمله فاکتورهای تاثیر گذار بر حداکثر اکسایژن مصرفی شناسایی شدند دسات آمد. وزن، ود و شااخص توده  به

(p<0.05). الذکر همبساااتای مثبت و معناداری های  فوقهمچنین بین تسااات(r=0.66, P<0.05)  دسااات آمد. به

درصد به وسیله تست تردمیر بر اساس معیار  2/44های پزشاکی به وسیله تست پله و  درصاد از دانشاجویان فوریت  5/45

اسااس مقایساه حداکثر اکسیژن    بر گيري:يجهبحث و نت  اکسایژن مصارفی واجد شارایط کار در حرفه فوریت نیساتند.    

طور هریوی ب –های پزشکی از نظر تناسب سیستم ولبی ساوم دانشاجویان فوریت   دومعیار شاور،  مصارفی دانشاجویان با   

جه باشند. با توهای ورزشی میاند و جهت رسیدن به سطح مناسب اکسیژن مصرفی، نیازمند برنامهمناساب انتخاب نشاده  

ای تست جتوان از این تست بهکاربرد تسات پله می بین دو تسات گرکین و کوئین کالج و ساهولت    معناداربه همبساتای  

  تردمیر استفاده نمود.
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