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 95، سال  2، شماره 59تیر  -خرداد كي مشهدجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشم -67

  
 
 

 _بیماران قلبی مراجعه میزان آالینده های هوا و سطح بین ارتباط بررسی
-32بیمارستان های قائم و امام رضا مشهد طی سال های  به تنفسی عروقی و
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 *فر قادری شیوا 1
 مدیاح الهه 2
 بختی سپیده 3
 پور نجف اصغر علی 4
 
 

 مهندسی ارشد کارشناسی دانشجوی -1،2،3

 دانشجویی تحقیقات کمیته عضو محیط، بهداشت

 ایران مشهد، پزشکی علوم دانشگاه

 گروه بهداشتی علوم تحقیقات مرکز دانشیار -4

 دانشگاه بهداشت دانشکده محیط بهداشت مهندسی

 ایران مشهد، پزشکی علوم

 
 

 کمیته ،مشهد پزشکی علوم دانشگاه - مشهد *
 دانشجویی تحقیقات

Email: ghaderifarsh921@mums.ac.ir 

 خالصه 
 مقدمه

افزایش جمعیت و به دنبال آن توسعه شهرها و گسترش صنایع موجب مصرف بی رویه سوخت های فسیلی 
ی و تغییر اکوسیستم ها پیامدهای آن شامل آلودگی هوا، تخریب محیط زیست، نوسانات اقلیم. شده است

عروقی و -میباشد که تاثیر منفی بر سالمت انسانها گذاشته و موجب تشدید بسیاری از بیماری های قلبی
 میزان آالینده های هوا و هدف از مطالعه حاضر ایجاد ارتباط بین سطح. تنفسی و مرگ و میر شده است

 .میباشد 21-22هایرضا مشهد طی سالقائم و امامهای بیمارستان به تنفسی عروقی و_بیماران قلبی مراجعه
 کار وشر

زیست، مدارک های هواشناسی، محیطنامه از دانشگاه به سازمانآوری اطالعات بااخذ معرفیبه منظور جمع
 SPSSافزارتجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از نرم.مراجعه شد( ع)رضا های قائم و امامپزشکی بیمارستان

، همبستگی پیرسن و مدل خطی تعمیم یافته انجام شد و به ANOVA  One wayهای آماریزمونو آ  21
های عروقی و تنفسی از سری-های قلبیها و مراجعه به بیمارستان به علت بیماریمنظورارتباط بین آالینده

 .در نظر گرفته شد 45/4داری در آزمون ها زمانی استفاده کردیم، سطح معنی
 نتایج

نفر در  1444عروقی به بیمارستان ها حدود -دهد که میزان مراجعه بیماران قلبیساله نشان می 5ج آمارینتای
، ذرات Coماه  بوده است و ارتباط معناداری بین میزان مراجعه این بیماران به بیمارستان و آالینده های 

ر ماه بوده که ارتباط معناداری نفر د 144پذیرش بیماران تنفسی نیز حدود . وجود داشت  So2و No2معلق، 
 .داشت Noبا 
 جه گیریینت

عروقی و تنفسی به  -در طی سالهای مورد مطالعه با افزایش میزان آالینده ها میزان مراجعه بیماران قلبی
هوا طی چند سال بیمارستان های قائم و امام رضا مشهد افزایش یافته است که این روند با افزایش آلودگی

 .بینی بودبل پیشاخیر نیز قا
 رضاامامهای قائم وعروقی و تنفسی، بیمارستان-آالینده های هوا،  بیماران قلبی :کلمات کلیدی
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