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مراجعه کننده به  2و  1بررسی ریسک فاکتورها و عوارض قلبی در بيماران مبتال به دیابت تيپ 

 بهمن شهر گناباد 22کلينيک دیابت بيمارستان 

  5اسماعيل سعيدي -4پريسا فرد -3سمانه مراديان -2الله حسيني شهيدي – 1محمد مجلي

 دانشگاه علوم پزشکي گناباد عضو هيئت علمي گروه پرستاري، -1
 عضو هيئت علمي گروه پرستاري، دانشگاه علوم پزشکي گناباد -2
 گناباد، ايران پزشکي علوم دانشجويي،دانشگاه تحقيقات پرستاري،كميته كارشناسي دانشجوي -3
 گناباد، ايران پزشکي علوم دانشجويي،دانشگاه تحقيقات پرستاري،كميته كارشناسي دانشجوي -4
 انشجوي كارشناسي مهندسي بهداشت حرفه اي، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي گناباد، گناباد، ايراند -5

 

ديابت قندي يکي از شايعترين بيماريهاي متابوليک انسان است كه نه تنها به عنوان يک بيماري شايع، بلکه يک معضل بهداشتي در مطرح  مقدمه و هدف:

برابر افراد ديگر گزارش شده است.  4ي قلبي عروقي در ديابتي ها نسبت به غير ديابتي ها شايعتر است. شيوع عوارض قلبي عروقي در آنها تا مي باشد. بيماريها
 در نتيجه تالش در جهت آموزش كنترل مطلوب ديابت و افزايش ورزش و پايش مستمر عوامل خطر در بيماران ديابتي ضروري به نظر مي رسد.

 22مراجعه كننده به كلينيک ديابت بيمارستان  2و  1مقطعي است كه در آن جامعه كليه بيماران ديابتي نوع  -اين تحقيق از نوع توصيفي روش ها:مواد و 

ار تحقيق فرم نفر مي باشد. ابز 100هستند. نمونه ها منطبق بر جامعه هستند. روش نمونه گيري سرشماري است و تعداد نمونه ها  1386بهمن گناباد در سال 

 .چک ليست مشتمل بر مشخصات فردي و ريسک فاكتورهاي قلبي عوارض قلبي است

، 73/169، قند خون ناشتا: 18/30، شاخص توده بدن: 32/50، سن شروع بيماري: 23/57نتايج نشان مي دهد كه ميانگين هاي سن بيماران:  یافته ها:

LDL :12/125 ،HDL :76/45 :بوده است و  93/7، فشار خون دياستوليک: 29/13، فشار خون سيستوليک: 69/208كلسترول: ، 88/209، تري گليسريد
درصد(. همچنين  93درصد(، دارو مي خورده اند) 33درصد( ورزش نمي كرده اند) 88بيشترين درصد واحدهاي تحقيق سابقه ديابت در اقوام نزديک نداشته اند)

درصد انفاركتوس ميوكارد داشته اند. همچنين ميانگين هاي ميزان قند خون ، كلسترول  5درصد آنژين صدري و  13درصد هيپرتانسيون،  32درصد آريتمي،  12
 در زنان نسبت به مردان باالتر بوده است كه اين تفاوتها از نظر آماري معنادار بوده است. LDLتري گليسريد، 

و فشار خون در بيماران ديابتي لزوم كنترل آن را ضروري مي سازد.  كلسترول، تري گليسريد با توجه به يافته هاي فوق و باالبودن ميزان قند، نتیجه گیری:

 ي شود.رهمچنين با توجه به باالتر بودن ميزان هاي فوق در زنان نسبت به مردان پيشنهاد مي شود كه در زنان نسبت به كنترل عوامل فوق توجه بيشت

 2و 1رض قلبي، ديابت تيپ ريسک فاكتورهاي قلبي، عوا واژه های کلیدی:
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