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 لنگرود  مراجعه کننده به  مرکز بهداشت  خون پرفشاري به مبتال بیماران زندگی سبک
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 عمده یک مشکل به را بیماري این بدن ارگانهاي بر عوارض جدي ایجاد راههم به خون پرفشاري باالي شیوع :هدف و مقدمه

 ناشی عوارض و بیماریها شدت و بروز کاهش با ارزش منابع از سالم زندگی سبک.نموده است  تبدیل دنیا سراسر در بهداشتی

 سبک تعیین هدف حاضر با پژوهش لذا  .است زندگی سبک اصالح بر مبتنی خون، پرفشاري آنهاست بر این اساس کنترل از

 . لنگرود انجام شد  مراجعه کننده به  مرکز بهداشت  خون پرفشاري به مبتال بیماران زندگی

 خون پرفشاري به بیماران مبتال از نفر 100 روي بر که بود مقطعی نوع از توصیفی و مطالعه یک پژوهش این: کار روش 

 که  پرسشنامه از با استفاده اطالعات .شد انجام به روش تصادفی ساده 1394 مراجعه کننده به مرکز بهداشت لنگرود در پاییز

 به پرفشاري مبتال افراد زندگی سبک پرسشنامه همچنین و مطالعه مورد افراد دموگرافیک شامل مشخصات کلی بخش دو در

. تعیین شد  78/0وش آلفاکرونباخ نظرمتخصصین و پایایی به ر و محتوا اعتبار ازروش پرسشنامه روایی براي بررسی  .بود خون
 .شد استفاده SPSS 16 آماري افزار نرم از ه ها داد تحلیل و تجزیه براي

 .بودند زن درصد 57و مرد آنها  درصد 30، 12.20 معیار انحراف با سال 61.40 مطالعه مورد افراد سن میانگین :ها یافته

 انحراف157.01 بیماران سیستول فشارخون میانگین .بود 7.8 معیار انحراف با 9.9خون پرفشاري ابتال به لهاي سا میانگین

 .بود 6.12معیار انحراف با  82.73 آنها دیاستول فشارخون میانگین و 26.06 معیار

در هنگام پخت % 75. می کردند مصرف سیگار مطالعه مورد بیماران درصد 18 زندگی سبک به مربوط متغیرهاي خصوص در
و خودداري از مصرف خودسرانه ) درصد 85(بیشترین فراوانی در افراد مورد مطالعه مصرف منظم دارو. دنمک استفاده می کردن

 با منظم فیزیکی درصد و فعالیت 12 با استرس از بود و  پرهیز) درصد 51(پزشک  دستورات از و پیروي) درصد 54(دارو

 .بودند فراوانی داراي کمترین درصد14

 خون پرفشاري بروز بر تأثیرگذار عوامل از مصرف نمک و استرس تحرکی، بی که داد نشان هشپژو هاي یافته :گیري نتیجه

 به الزم صحیح آموزشهاي رفتاري عادات و سالم زندگی سبک اتخاذ زمینه در شود می توصیه بنابراین، ، افراد می باشد این در

 .شود داده خون پرفشاري به مبتال بیماران

 خون پرفشاري بیماري فشار خون، ، زندگی سبک :واژه ها کلید
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