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عروقی قلبی يبررسی سبک زندگی و عوامل مرتبط با آن در بیمار  

  3، لیال حسینی2*حسابی معصومه، 1آرزو منفرد
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سبک . در اکثر کشورهاي جهان از جمله ایران می باشدو ناتوانی بیماریهاي قلبی عروقی علت اصلی مرگ و میر  :مقدمه

نشانگر وجود رابطه میان سبک زندگی افراد به عنوان عامل مهمی در تعیین زندگی روي سالمت فرد تاثیرگذار بوده، شواهد 
بنابراین شناسایی عوامل خطر مرتبط با سبک زندگی در بیماران قلبی حائز . ماري استبیاین پیش آگهی، پیشرفت و عود 

 .این پژوهش به منظورتعیین سبک زندگی و عوامل مرتبط در بیماري قلبی عروقی انجام شد .اهمیت می باشد
  

ي قلبی عروقی در مرکز بیمار مبتال به بیمار 120این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی از نوع تحلیلی روي : روش کار
ابزار جمع آوري . به روش نمونه گیري تدریجی انجام شد 1394دانشگاه علوم پزشکی گیالن در سال حشمت آموزشی درمانی 

داده هاي درنرم افزار  .بود (HLP-II)داده ها شامل پرسشنامه اطالعات فردي اجتماعی و سبک زندگی ارتقا دهنده سالمت
 آزمون پیرسون، همبستگی و ضریب) میانگین، انحراف معیار، درصد و فراوانی(ز روشهاي آمار توصیفیبا استفاده ا spssآماري

 .تجزیه و تحلیل شدند کاي دو
  

میانگین و  .نمونه ها مبتال به بیماري عروق کرونر بودند% 8/85. سال بود 63/57±01/11میانگین سنی نمونه ها : یافته ها
و در . درصد نمونه ها سبک زندگی پایین تر از میانگین داشتند 7/61می باشد و  01/126±29/24انحراف معیار سبک زندگی 

بین سبک . ابعاد سبک زندگی نیز مدیریت استرس، فعالیت جسمانی و عادات تغذیه داري نمره پایین تر از میانگین بودند
، تعداد )P=03/0(، محل سکونت)P=02/0(، شغل )P=0001/0(، تحصیالت)P=003/0(، وضعیت تاهل)P>01/0(زندگی با سن
 .ارتباط آماري معناداري وجود دارد) P=05/0(و مدت بیماري) P>003/0(اعضاي خانوار

  
بخصوص در ابعاد استرس، فعالیت جسمانی و (با توجه به نتایج بدست آمده اکثر بیماران سبک زندگی نامطلوبی :نتیجه گیري

هاي آموزشی با تاکید بر فعالیت جسمانی، مدیریت استرس و تغذیه مطلوب در بیماران بنابراین نیاز به برنامه داشتند،  )تغذیه
  .قلبی عروقی ضروري می باشد

  
 

  قلبیي سبک زندگی، عوامل مرتبط، بیمار: کلید واژه ها
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