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  یک عنصر تاثیر گذار بر سبک زندگی پس از جراحی قلب: مدي آخودکار 

  4، نسترن نوروزي پرشکوه3، عاطفه قنبري *2عزت پاریاد،1معصومه حسابی

 دانشگاه علوم پزشکی گیالن، رشت، ایران کارشناس ارشد پرستاري، کارشناس مرکز تحقیقات قلب و عروق، .1

 دانشگاه علوم پزشکی گیالن، رشت، ایرانمربی و عضوهیئت علمی آموزش پرستاري، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت،  .2

 ، رشت، ایراندانشگاه علوم پزشکی گیالندانشیار و عضوهیئت علمی آموزش پرستاري، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت،  .3

 بابل، ایرانرامسر، ) س(کارشناسی ارشد آموزش پرستاري، مربی و عضو هیئت علمی دانشکده پرستاري و مامایی فاطمه الزهرا .4

e_paryad@gums.ac.ir  

جراحی پیوند عروق کرونر در مان قطعی بیماري کرونر نمی باشد وارتقائ خودکار امدي در مراقبت از خود میتواند : مقدمه
این مطالعه با هدف تعیین خود کارامدي فعالیت جسمی و رعایت رژیم غذایی . زندگی پس از جراحی را متحول نماید سبک 

   .در بیماران تحت جراحی قلب یکسال پس از جراحی انجام شده است

ز استخراج بیماري که یکسال از جراحی انان گذشته است انجام شده است پس ا 218این مطالعه مقطعی بر روي : روش کار
نفر حاضر به پاسخگویی تلفنی شددند ابزار تحقیق ابزار  218بیمار تماس گرفته شد و  573شماره هاي تلفن از پرونده ها با 

تجزیه و تحلیل با استفاده از امار توصیفی و از مون .هاي خودکارامدي فعالیت جسمی و تغذیه اي مخصوص بیماران قلبی بود 
 .ی انجام گرفتهاي مجذور کاي و من ویتن

نمره خودکار . سال سن داشتند  65و اکثریت کمتر از  72/58±69/9ن بود که میانگین سن واحد ها آیافته ها موید : نتایج 
واحد ها کمتر از میانگین و نمره خودکار امدي در رعایت رژیم غذایی  اکثر واحد ها %) 5/73(امدي فعالیت جسمانی اکثریت 

آزمون من ویتنی نشان داد بین خودکار امدي فعالیت جسمانی و سن ار تباط وجود . گین بوده است بیشتر از میان%) 1/76(
  ). P> 005/0(دارد 

وردن خودکارمدي فعالیت جسمانی جهت دستیابی به آبه نظر می رسد بیماران پس از جراحی قلب تا بدست : نتیجه گیري
  .ند سبک زندگی مناسب در این مورد راه زیادي در پیش دار

    مدي تغذیه اياخود کار  خود کار امدي فعالیت جسمانی ، پیوند عروق کرونر ،: واژه اي کلیدي 
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