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 5934سی سالمت عمومی بیماران قلبی عروقی بیمارستان خاتم االنبیا شوشتر در سال برر

 4، امینه عبیداوی3، محمدآدینه2، آرمان جعفری1نگار مهرگان 

 اهواز، اهواز، ایران نویسنده مسئول: دانشجوی کارشناسی اتاق عمل، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور  -1

 دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده علوم پزشکی شوشتر، شوشتر، ایران -2

 مرکزتحقیقات مراقبت بیماری های مزمن، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران-3

 انشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایراندانشجو کارشناسی پرستاری، د -4

 یکی از مهم ترین علل مرگ و میر در دنیا بیماری های قلبی عروقی است که این بیماری تاثیرات سوء و بدی را بر روی کیفیت زندگی و سالمت مقدمه و اهداف :

 عمومی بیماران می گذارد. لذا این مطالعه با هدف بررسی سالمت عمومی بیماران قلبی عروقی انجام شد.

بیمار مبتال به نارسایی قلبی، انجام گرفت. جامعه پژوهش ما تمام بیمارانی که به مدت یک  55تحلیلی می باشد که بر روی  -این مطالعه از نوع توصیفی  روش اجرا: 

استفاده گردید. جهت تجزیه وتحلیل  GHQ-25ماه در بخش مراقبت های ویژه قلبی بستری بودند، بود. همچنین برای گرداوری داده ها از پرسشنامه سالمت عمومی 

استفاده شد. داده ها توسط آزمون های توصیفی ) توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار( ودر تحلیل داده ها از آزمون کای SPSS-21ده ها از نرم افزار آماریدا

 شد. اسکوئر استفاده

المت روان در وضعیت بسیار بدی برخوردار بودند. % از افراد از نظر وضعیت س4/53بود.  14/11±54/7: همچنین میانگین سن افراد نتایج یافته های پژوهش

 ±15/3و کمترین نمره میانگین و انحراف معیار مربوط به بعد عالئم افسردگی 72/11 ± 11/2همچنین بیشتره نمره میانگین و انحراف معیار مربوط به بعد عالئم جسمانی 

ابی و اختالل خواب شدیدی داشتند. که بین بعد عالئم اضطرابی و اختالل خواب با شغل افراد رابطه ی % از افراد عالئم اضطر2/15می باشد. یافته ها نشان داد که  12/13

 (.P=1112آماری معنی داری مشاهده شد )

بدی را با توجه به یافته ها اکثر بیماران از لحاظ سالمت روان در وضعیت بسیار بدی قرار دارند و ازآنجایی که بیماری های قلبی اثرات منفی و  بحث و نتیجه گیری:

ین به این بیماران راه های برسالمت روان بیماران بر جای می گذارد، نیازاست خانواده بیماران و مسولین امر سالمت به بیماران توجهات روانی بیشتری بکنندو همچن

 کنترل و مدیریت اضطراب و استرس آموزش داده شود. 

 ، بیماران قلبی عروقی، سالمت روانGHQ: سالمت عمومی، کلمات کلیدی
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