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 هاي یمارستانببیماران زن مبتال به سکته قلبی در بخشهاي بعد از سی سی یو  BMIبررسی عادات غذایی و 
  1393خوي در سال 

 
  ینفع رضایعل ،ییسخا اری* ،  شهریمتعارف نیپور ، حس نالیز ای: ثر سندگانینو

  رانی،اي،خو هیاروم ی، دانشگاه علوم پزشک يو بهداشت خو يه پرستار،دانشکد ي: *گروه پرستارمسئول سندهینو آدرس
motarefy_h@yahoo.com  

  
. از عوامل قابل تعدیل در باشد یمایسکمیک قلب علت اصلی مرگ و میر در اکثر کشورهاي جهان از جمله ایران  هاي یماريب:مقدمه
خون یکی از عوامل شناخته شده و پر اهمیت در  هاي یچربزایش . افباشد یمعروق کرونري چاقی و افزایش چربی  هاي یماريبایجاد 
  .باشد یمعروق کرونر قلب  هاي یماريبایجاد 

نفر از بیماران زن مبتال به سکته قلبی که در  120این پژوهشیک مطالعۀ توصیفی از نوع گذشته نگر است. در این تحقیق  روش کار:
از طریق مصاحبه انجام  ها دادهونه گیري در دسترس انتخاب شدند. گردآوري بخشهاي بعد از سی سی یو بستري بودند به صورت نم

. بخش اول، خصوصیات دموگرافیک و بخش دوم مربوط شد یمشد و ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه اي بود که از دو بخش تشکیل 
آماري توصیفی  يها روشد بررسی قرار گرفته و از مور spss. اطالعات جمع آوري شده توسط نرم افزار شد یمبه سئواالت عادات غذایی 

  ، آزمون آنالیز واریانس و ضریب همبستگی پیرسون) جهت دستیابی به اهداف پژوهش استفاده گردید. یآزمونتو استنباطی (
حدهاي مورد پژوهش بیانگر آن که شاخص تودة بدنی اکثریت وا هاي یافتهجدول خالصه گردید.  18پژوهش در  هاي یافته :ها یافته

%) نامطلوب بودند. همچنین بین متغیرهاي 5/69%) چاق بوده و الگوي غذایی بیشترین درصد واحدهاي مورد پژوهش (5/81پژوهش (
) ، تعداد افراد p=0/000) ، سرپرست خانواده بودن (p=0/000) ، تعداد افراد خانواده (p=0/04) و محل سکونت (p=0/000جنس(

) با شاخص تودة بدنی بیماران ارتباط p=0/000) ، و وضعیت اقتصادي اظهار شده (p=0/000، شغل () p=0/01تحت سرپرستی (
 معنی دار وجود داشت.

. پرستاران بدلیل حضور در باشد یمپژوهش شاخص تودة بدنی اکثریت واحدهاي مورد پژوهش چاق  هاي یافته:مطابق با نتیجه گیري  
عروق کرونر از طریق تصحیح سبک زندگی در  هاي یماريبر زمینۀ پیشگیري اولیه و ثانویه د توانند یممختلف اجتماعی  هاي یطمح

آموزشی ، مشاوره اي ، رهبري و الگو  هاي ینهزمدر  تواند یم ها نقشجهت ارتقاء سطح سالمت جامعه نقش مؤثري راایفا نمایند که این 
 بودن ایفا گردد .

  قلبی،سبک زندگی ،عادات غذایی : شاخص تودة بدنی ، سکتۀکلمات  کلیدي  


