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

 5991مهر ماه  9لغایت  7

 

 د آنژیوگرافی عروق کرونر بررسی خصوصیات دموگرافیکی بیماران کاندی

 4737-4737در بیمارستانهاي منتخب شهر شیراز در سال 
 

 4، دكتر جواد كجوري 3، دكتر كاملیا ترابی زاده 2، دكتر محمد مهدي پرویزي1سارا روستا

 یرانكارشناسي ارشد پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، دانشكده پرستاري و مامایي حضرت فاطمه)س(، شيراز، ا -1

زش دانشجوي دكتراي تخصصي طب سنتي و كارشناس ارشد آموزش پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، دانشكده طب سنتي و مركز توساعه مطالعاات و آماو    -2

 پزشكي، شيراز، ایران

، دانشكده پرستاري و مامایي حضرت فاطماه  دكتراي تخصصي پرستاري و استادیار دانشكده پرستاري و مامایي حضرت فاطمه )س(، دانشگاه علوم پزشكي شيراز -3

 )س(، شيراز، ایران

 راز، ایراناستاد گروه قلب و عروق و مدیر مركز توسعه مطالعات و آموزش پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، مركز توسعه مطالعات و آموزش پزشكي، شي -4

    atashkade.2703@gmail.comپست الكترونيک: 
 

باشاد.   هاي قلب و عروق اولين عامل مرگ و مير در كشورهاي صنعتي و غير صنعتي ماي ريبيما زمینه و هدف:

ها به یكي از اولویت هاي مهم سالمت در تمامي جوامع باه خصاوص در كشاورهاي در حاال     امروزه این بيماري

رافي عاروق  توسعه تبدیل شده اند. این مطالعه به منظور بررسي مشخصات دموگرافيک بيمااران كاندیاد آنژیاوگ   

 اند انجام شده است.كرونر كه مشكوک به بيماري قلبي بوده

نفر از بيماران  الكتيو كاندید آنژیوگرافي عروق كرونركاه باراي    126این مطالعه توصيفي بر روي  روش بررسی:

مراجعاه كارده بودناد، انجاام گردیاد. مشخصاات       43-44اولين بار به  بيمارساتانهاي منتخاب شايراز در ساال     

گرافيک، بيماري هاي زمينه اي و سابقه انجام آنژیوگرافي ، مصرف سيگار و  نتایج آنژیوگرافي افراد ثبت شد. دمو

 مورد تجزیه و تحليل آماري قرار گرفتند. SPSSها با استفاده از نرم افزار داده

نفار(زن   74درصاد)   47نفر( از مراجعين ماردان و   00درصد) 77بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه  یافته ها:

درصاد( از   26نفار)  24درصد دیپلم و تخصيالت باالتر داشاتند.   7/42درصد تحصيالت زیر دیپلم و  7/75بودند.

درصد( بين  3/8نفر) 16سال،  17-1درصد( بين 8/7نفر) 5بيماران سابقه مصرف سيگار داشتند كه از این ميزان 

عمر خود را سيگار مصرف ميكردناد. در بررساي بيمااري    سال از  36-10درصد( بين  8/7نفر) 5سال، و  10-36

درصاد از بيمااران( و چرباي خاون      36درصد از بيماران(،  دیابات )  8/76زمينه اي بيماران، بيماري فشارخون )

درصاد(   41/ 5نفار) 46درصد از بيماران(  بيشترین موارد را در این  مطالعه شامل مي شد. در این مياان   2/24)

درصاد( داراي ساابقه فااميلي     27نفار ) 36درصد( داراي سابقه فاميلي انجام باالون و   2/14فر )ن15آنژیوگرافي، 

جراحي قلب باز بودند. در این مطالعه بيش ترین ميزان درگيري عروق كرونر  به ترتيب مرباوط باه شااخه هااي     

LAD، RCA  وCX  .بود 

تاوان از طریاق   مارگ و ميار ناشاي از آن، ماي    هاي عروق كرونار و  با توجه به شيوع زیاد بيماري نتیجه گیري:

هاي مختلف غربالگري و حذف عوامل خطر به شناسایي افراد  و آموزش فراگير جامعه در معرض خطر ابتال روش

 ها كاست.  به بيماري قلبي عروقي پرداخت و از ميزان بروز این گونه بيماري ها و عوارض ناخواسته حاصل از آن

 رونر، آنژیوگرافي، بيماري هاي قلبي عروقيعروق ك كلید واژه ها:
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