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 یماری های قلبی عروقی در سالمندان بستری در مراکز سالمندان سبزواربررسی شیوع و ارتباط فاکتورهای خطر ب

 1،موسی الرضا محقق نژاد1مرضیه عاقلی راد

 دانشجوی کارشناسی پرستاری دانشگاه آزاد اسالمی واحد سبزوار،سبزوار، ایران .1

  ( nazgolagheli@gmail.com) گروه پرستاری،واحد سبزوار ، دانشگاه آزاد اسالمی، سبزوار، ایران .1

 زمینه و هدف:
با بهبود روشهای کنترل جمعیت و افزایش امید به زندگی و همچنین بهبود روشهای درمانی ،جمعیت جهان در حال پیر شدن است و این  

المندان از چالش های منحصر به فرد نظام های بهداشتی مسئله در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران سرعت بیشتری دارد.مراقبت از س

درمانی محسوب می شود.از طرفی بیماری های قلبی عروقی به عنوان یكی از سه عامل مرگ و میر و بیماری زایی محسوب می شود 

مطالعه با هدف بررسی  .سالمندان نیز به لحاظ شرایط سنی در معرض مشكالت متعدد از جمله بیماری های قلبی عروقی می باشند این

 شیوع و ارتباط فاکتورهای خطر بیماری های قلبی عروقی در سالمندان انجام شد. 

 روش کار :
سالمند که در مرکز سالمندان بستری بودند و به روش در دسترس انتخاب شدند ، انجام شد.اطالعات جمع  11این مطالعه مقطعی بر روی 

 گردید.تجزیه و تحلیل  spssآوری شده توسط 

 نتایج :
درصد نیز دارای اضافه  1/11در صد آنان دیابت دارند و  1/19درصد سالمندان مشكالت قلبی عروقی دارند. 1/11نتایج نشان می دهد که 

( .بین  p<1/11و   r=1/91وزن یا چاق می باشند.بین دیابت و ابتال به بیماری های قلبی عروقی رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت )

(.همچنین بین بیماری های قلبی عروقی  و  p=1/111و r=1/1مصرف سیگار و ورزش نیز رابطه معكوس و معنی داری وجود داشت.)

 متغییرهایی مثل شاخص توده بدنی ،فشارخون باال، مصرف سبزیجات ،مصرف قلیان رابطه معنی داری مشاهده شد.

 :  بحث و نتیجه گیري
دان و شیوع مشكالت قلبی عروقی و همچنیین اثرات این بیماری بر سیستم بهداشت و درمان و حتی با توجه به افزایش جمعین سالمن

 جامعه،پیشنهاد می شود در برنامه های غربالگری و آموزش بهداشت بر کاهش یا حذف فاکتورهای خطر این بیماری توجه ویژه ای شود.

 کلمات کلیدي : 
 قلبی عروقیسالمندان ، فاکتور های خطر، بیماری های 

 

 

 

 

 

  

 سالمندی  -زیست  حیطه بهداشت و محیط   –سخنرانی 
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