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

 5991مهر ماه  9لغایت  7

 

 بررسی سطح استرس ذهنی در بیماران مبتال به انفارکتوس میوکارد
 

 ، بهنام مسموعی، فریدون جهانگیري*سعید حمیدي زاده

 عضوهيئت علمي دانشكده پرستاري ومامایي ،دانشگاه علوم پزشكي شيراز
hamidiz@sums.ac.ir  

 

شاود،  عروق كرونر در نظر گرفته مي استرس ذهني به عنوان یک فاكتور ایجاد كنندة بيماریهاي زمینه و هدف:

شاود ولاي از   اندازد و باع  تشدید بيماري و ایجاد عوارض ناشي از آن ميبهبودي را در این بيماران به تاخير مي

آنجایيكه هنوز این ارتباط  به اثبات نرسيده است ما بر آن شدیم كه در این مطالعه به بررسي همزماني استرس و 

 ركتوس ميوكارد بپردازیم.بروز حمله حاد انفا

شاهدي بوده كه در مراكز درماني شهر بروجن در سال _مطالعه حاضر، مطالعه اي موردي  :مواد و روش بررسی

نفر كه سابقه بيماري عروق كرونر را داشتند واخيرا به انفاركتوس حاد ميوكارد مباتال   76انجام شد.  1387- 80

مشاهده مي شد به عنوان افراد گروه آزماون در   ST (ST elevation)  آنها باال رفتن قطعه ECGشده بودند ودر

نفر شركت كنندگان گروه شاهد كه سابقه بيماري عروق كرونر را دارا بودند ولاي باه    76مطالعه قرار گرفتند  و با

ب یاا مطا   بيماري انفاركتوس حاد ميوكارد مبتال نشده بودند و جهت پيگري درمان بيماري خود باه كلينياک و  

مراجعه مي نمودند از نظر مواجهه با استرس ذهني، در طي یک ماه گذشته تاكنون، مورد مقایسه قارار گرفتناد.   

بيماري و پرسشنامه سنجش استرس ذهناي   ابزار مورد استفاده در این مطالعه پرسشنامه اطالعات دموگرافيک و

 بوده است. SS_FC(Subjective Stress Functional Classification) عملكردي -

درصد از شركت كنندگان گروه آزمون كه داراي انفاركتوس حاد ميوكارد بودند اساترس ذهناي     4/58یافته ها: 

درصاد از افاراد گاروه كنتارل داراي      3/24( را تجربه كرده بودند و این در حالي بود كاه فقاط  4و3باالیي )درجه 

 >P).67/0استرس ذهني باالیي بودند )

ي مدت یک ماه قبل از بروز حمله حاد انفاركتوس ميوكارد بيماران  مبتال به  بيماري عروق در ط گیري : نتیجه

 كرونردر گروه آزمون، داراي یک استرس ذهني بيشتري نسبت به گروه كنترل در طي همين مدت مشابه بودند.

 بيماري عروق كرونر استرس ، سكته قلبي حاد،واژه هاي كلیدي :
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