
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

98 
 

  بررسی سبک زندگی و نمایه توده بدن در بیماران قلبی
 

  4، سارا رحیمی3، لیال حسینی2، معصومه حسابی*1آرزو منفرد

  

 دانشگاه مامایی، و پرستاري نشکدهمرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، دا ، عضو هیئت علمی،)جراحی داخلی(پرستاري گروه - 1
 ایران رشت، گیالن، پزشکی علوم

 ایران رشت، گیالن، پزشکی علوم دانشگاه عروق، و قلب تحقیقات مرکز ،)جراحی–داخلی(پرستاري ارشد کارشناس - 2
 کارشناسی ارشد پرستاري، مرکز ملی مطالعات اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران - 3
  ایران قزوین، قزوین، پزشکی علوم پیراپزشکی، دانشگاه دانشکده عضو هیئت علمی، پزشکی، ايفوریته گروه - 4

a.monfared@gums.ac.ir  
  

معضل سالمت عمومی در سراسر جهان است، افزایش وزن بدن با باالرفتن خطر بیماري و مرگ و  چاقی یک: و هدف مقدمه
و ابتال به بیماري  چاقی ایجاد یا پیشگیري بر بارزي تاثیر زندگی سبک.  ناشی از بیماري عروق کرونر در ارتباط می باشد رمی

هدف این پژوهش تعیین سبک زندگی و ارتباط آن با نمایه توده بدن در افراد مبتال به بیماري قلبی عروقی می  .قلبی دارد
 .باشد

بیمار قلبی عروقی در مرکز آموزشی درمانی حشمت دانشگاه 120مقطعی از نوع تحلیلی روي این پژوهش توصیفی :  روش کار
داده ها با استفاده از پرسشنامه اطالعات . به روش نمونه گیري تدریجی انجام شد 1394علوم پزشکی گیالن در سال 

فزار آماريداده ها وارد نر .جمع آوري شد) HLP(دموگرافیک و مشخصه هاي بالینی و سبک زندگی  ،هشد  SPSS22م ا
 .تجزیه و تحلیل شدند کاي دو پیرسون، آزمون و) میانگین، انحراف معیار، درصد و فراوانی(و با استفاده از آمار توصیفی

 BMIمیانگین و انحراف معیار . داشتند ACSنمونه ها بیماري %5/62. بود 63/57±01/11میانگین سنی نمونه ها : یافته ها
می 01/126±29/24میانگین و انحراف معیار سبک زندگی . داشتند 25بیشتر از  BMIنمونه ها %2/74. ودب 46/4±21/28

بین سبک زندگی و نمایه توده بدن ارتباط آماري . درصد نمونه ها سبک زندگی پایین تر از میانگین داشتند 7/61باشد و 
ري بین سبک زندگی با پارامترهاي آزمایشگاهی از جمله ارتباط آماري مستقیم و معنادا). P=18/0(.معناداري وجود نداشت

  .)P>01/0(تري گلیسیرید و کلسترول تام وجود دارد
ماري معناداري نداشت، اما اکثرا آبا وجود اینکه سبک زندگی با نمایه توده بدن بیماران در این مطالعه ارتباط : نتیجه گیري

نامطلوب می باشند، که می تواند بر شدت بیماري و در نهایت کیفیت سبک زندگی داراي اضافه وزن یا چاقی و  نمونه ها
لذا تغییر و تعدیل و اصالح سبک زندگی بیماران قلبی ضروري بنظر می رسد که با برنامه هاي . زندگی بیماران تاثیر گذار باشد

 .آموزشی جامع می توان به این مهم دست یافت
  ، بیماري قلبی عروقیسبک زندگی، نمایه توده بدن: کلید واژه ها
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