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 های قلب و عروقالمللی پیشگیری از بیماریپنجمین کنگره بین مقاالت پوستر خالصه
 

 5991مهر ماه  9لغایت  7

 

 نقش غربالگري دیابت در پیشگیري از بیماري هاي قلب و عروق
 

 2، نرگس كاظمی كرانی 1 *بتول السادات حسینی

  كارشناس ارشد آموزش پرستاري، مركز قلب سالم گناوه، دانشگاه علوم پزشكي بوشهر، بوشهر، ایران -1

   دانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي یاسوج، یاسوج، ایران -2

Hosseini_b@ymail.com  
 

هااي بادن را   دیابت یک بيماري ناتوان كننده با عوارض مزمن و پرهزینه است كه بيشتر دستگاه زمینه و هدف:

شود. بنابراین شناسایي به موقاع  وب ميهاي قلبي عروقي محسكند. و خود یكي از عوامل خطر بيماريدرگير مي

و مراقبت دقيق از این بيماران با هدف پيشگيري و یا به تاخير اناداختن عاوارض بيمااري اهميات زیاادي دارد.      

شود، پيشاگيري و شناساایي زودرس و درماان باه موقاع و      كه غربالگري در آن انجام نمي 1برخالف دیابت نوع 

ست. در این نوع دیابت، پيشرفت تدریجي قندخون باال اغلب بدون عالمت بوده حائز اهميت ا 2صحيح دیابت نوع 

و یا عالئم آن خفيف است و در بسياري موارد تشخيص داده نمي شود. این در حالي است كه با وجود بي عالمت 

زمااني باه    بودن بيماران در این دوره، عوارض ناشي از قند خون باال در حال شكل گيري است. این افراد معموال

كنند و از بيماري خود آگاه مي شوند كه به عوارض مزمن دیابت نظير پاي دیابتي، گانگرن پا، پزشک مراجعه مي

 سكته قلبي یا مرزي، نارسایي كليه و یا كوري دچار شده اند.

ت را در این پژوهش با تكيه بر مطالعات كتابخانه اي سعي دارد ميزان اهميت و نقش غرباالگري دیابا   روش كار:

 كاهش خطر ابتال به بيماري قلبي عروقي مورد بازكاوي قرار دهد.

تشخيص به موقع اختالل قند خون و اقدام براي كنترل عوامل خطر شامل كاهش وزن از طریاق اصاالح    نتیجه:

ون پاس  اندازد. كنترل قند خرژیم غذایي و افزایش فعاليت بدني، از بروز دیابت پيشگيري كرده و یا به تعویق مي

از تشخيص به موقع دیابت مانع از بروز و یا پيشرفت عوارض بيماري مي شود. ساير پيشارونده و پنهاان دیابات،     

وجود یک روش ارزان و كارآمد براي تشخيص به موقع بيماري و امكان كنترل و پيشگيري از پيشرفت آن، لازوم  

 كند.غربالگري را تایيد مي

 يماري هاي قلب و عروقغربالگري، دیابت، ب كلمات كلیدي:
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