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 7931آمیز دیابت در شهرستان سبزوار  سال  بررسی ریسک فاکتورهای مخاطره

 1، حدیث براتی1زهرا سلیمانی ،  1 هانیه ارشادی مقدم

 دانشجوی پرستاری، دانشگاه آزاد اسالمی ، واحد سبزوار ، گروه علوم پزشكی ، ایران  .1

 کارشناسی ارشد اپیدمولوژی ، مرکز تحقیقات سالمندی، دانشگاه علوم پزشكی سبزوار ایران .1

 و هدف:زمینه  
های مزمن غیر واگیر دار و شایع ترین بیماری مرتبط با سوخت و ساز در انسان است. هدف ازاین مطالعه تعیین ارتباط عوامل دیابت یكی از بیماری

 می باشد. 31مخاطره آمیز دیابت در بیماران تحت پوشش انجمن دیابت سبزواردر شهریور سال 

 مواد و روش ها:

نفر بیمار دیابتی نوع دو انجام شده است و فشار خون آنها با فشار سنج جیوه ای و قند  111مقطعی است که بر روی  -حلیلیمطالعه اخیر از نوع ت

( اندازه گیری شد. داده های گردآوری شده با BMI( سنجیده شد و شاخص توده بدنی)clever chekخون آنها با استفاده از دستگاه کیلور چك )

 .آزمون مربع کای دو تحلیل شدو  spss11استفاده از 

 یافته ها: 

سال بود و از نظر سطح تحصیالت بیشترین  11/19+13/11(  بودند میانگین نسبی مبتالیان %1/91نفر ) 11( زن و %1/11نفر ) 39در این پژوهش 

( داشتند؛ نتایج حاکی از آن بود که  بین %1/3) 11(تحصیالت زیر دیپلم  و فقط تعدادکمی از افراد تحصیالت لیسانس و باالتر  %1/11) 111افراد 

( نتایج بدست آمده از بررسی اختالف چربی با =111/1pسطح تحصیالت ، سن و چربی خون باال در پرفشاری خون اختالف معنی داری نشان داد.) 

(در =199/1pدیابت ) (و روش کنترل =119/1p( شاخص توده بدنی )=111/1pفشار خون)   ( p=1/113(سطح تحصیالت )=11/1pسن )

 مبتالیان دیابتی نیز معنا دار بود.

 بحث و نتیجه گیري:

جرایی ی ابا توجه به نبود و دانش کافی درباره ی عوامل مخاطره آمیز در افراد شرکت کننده در این بررسی توصیه می شود برنامه آموزشی و راهكارها 

 عمل آید. مناسب برای جلوگیری از سرعت افزاینده این بیماری به 

 واژه هاي کلیدي:
 دیابت ،عوامل مخاطره امیز ، چربی خون، فشار خون

 

  

  

 غیرواگیر های بیماریحیطه    – پوستر
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