
مقاله پژوهشي

وکارد مزمن مراجعه کننده به يماران مبتال به انفارکتوس ميبيت زندگيفيکويآموزشيازهاينيبررس
رامسر) ع(يمارستان امام سجاد ب

٤، شهال نوروزي٣، مژگان الريجاني٢، بهناز رحيميان١يمحبوبه نصير

22/5/87رش یتاریخ پذ،18/4/87تاریخ دریافت 

چكيده
کيفيت بين آموزش ويدهد که ارتباط تنگاتنگميتحقيقات نشان .باشديميارتقاء کيفيت زندگيدرمانويمراقبتيهاداف برنامهاهازيامروزه يک:مقدمه

ماران بي،رودميبه شمار يپرستاريهااز مراقبتيآموزش به بيمار يک.استيآموزشيبه امر آموزش اولين گام تعيين نيازهايدستيابيبراووجود دارديزندگ
به رشد روبا توجه به روندلذا.نديدارند تا در امر مراقبت از خود شرکت نماينياز به دانش کاف،يماهيت بيمار،ميزان فعاليت،يداروي،يپذيرش رژيم غذاييبرا

کيفيت ويتعيين نياز آموزشيهدف کلبااين پژوهش يجهت ارتقاء کيفيت زندگيبراساس نياز آموزشيآموزشيهاضرورت انجام برنامهويقلبيهابيماري
.انجام شده است۱۳۸۶رامسر در سال ) ع(بيماران مبتال به انفارکتوس ميوکارد مزمن مراجعه کننده به بيمارستان امام سجاد يزندگ

رامسر )ع(د مزمن در بيمارستان امام سجاد بيمار مبتال به انفارکتوس ميوکار۱۲۰ياست که بر روتحليلي-ياين مطالعه يک پژوهش توصيف:هامواد و روش
در زمينـه  ياالتؤس-۲مشخصات دموگرافيک -۱:سه قسمت تدوين گرديدپرسشنامه مشتمل بر.باشدميپرسشنامه ،اطالعاتيابزار گردآور.انجام شده است

يکـا (يتحليل-ياز آمار توصيفهال دادهيه تحليجهت تجز.که از طريق مصاحبه تکميل گرديديدر مورد کيفيت زندگياالتؤس-۳يآموزشيسنجش نيازها
.استفاده شد)مستقلاسکوير
يتمـام دريتغييراتـ ،باال بودندينياز آموزشيدارافعاليت،يداروي،يرژيم غذاي،يبيماريهازمينهيتمامدرهانمونهدهد کهمينتايج پژوهش نشان:هايافته
بـين تمـام   اسـکوير ياز طريـق کـا  .وجود آمـده بـود  ه گذراندن تعطيالت بويتفريح،ياجتماعيزندگ،منزلل کار کردن دراز قبييمختلف زندگيهازمينه
يآموزشـ يازهـا يرا بين جنس بـا نمـرات ن  يداريارتباط معنيآزمون تبوده است ودارمعنيفعاليت ارتباط ،يماهيت بيماريبا نياز آموزشيزندگيهاجنبه

.)p،۰۳/۰<p،۰۰۰/۰<p>۰۰۰/۰به ترتيب (دهد مينشان )فعاليتودارو،يارماهيت بيم(
کاسـتن مناسـب عـالوه بـر   يآموزشـ يهـا برنامهتدوين بات است تايآنان حائز اهميآموزشيازهايماران شناخت نيمراقبت از بدر امر:بحث و نتيجه گيري

بيمـار  يآموزشـ يهـا برنامهبرگزاريدهد مينشان هايبررس،خانواده کمک کردبهتر در جامعه ويبه بيماران جهت کارآييمشکالت جانبوياضافيهاهزينه
بيماران بايد يبرايآموزشيبرنامه ريزاجرايو ارتقاء سطح اطالعات پرستاران و يباز آموزيهادورهاجرايبنابراين لزوم شودميتوسط پرستاران موفق تر انجام 

.اشدمد نظر مسئولين امر ب
يت زندگيفيک،وکارد مزمنيانفارکتوس م،يآموزشيازهاين:دييکلي هاواژه

۱۳۸۷پاييز ،١٤٥-١٥٠ص ،شماره سوم،سال ششم،فصلنامه دانشکده پرستاري و مامايي اروميه

۵۲۲۵۱۵۱-۰۹۱۱۳۹۳۷۵۷۳: تلفن،)س(دانشکده پرستاري و مامايي فاطمه زهرا ،خيابان شهيد مطهري،ميدان انقالب،رامسر:آدرس مكاتبه
Email: pazhouheshramsar@gmail.com

رامسر) س(مايي فاطمه زهرا مربي و عضو هيأت علمي دانشکده پرستاري و ما١
رامسر) س(دانشکده پرستاري و مامايي فاطمه زهرا CCUمربي واحد ٢
رامسر) ع(کارشناس پرستاري بيمارستان امام سجاد ٣
رامسر) ع(سوپروايزر بيمارستان امام سجاد ٤

مقدمه 

کنند تعداد افرادي که با بيماري قلبي و عروقي زندگي مي

دهد که آمارها نشان مي.)۱(سال به سال رو به افزايش است 

ميليون مرگ را ۵/۱۶يماري قلبي و عروقي ب۲۰۰۲در سال 

طور تقريبي در دنيا داشته و در اياالت متحده امريکا ساليانه به

يک سوم از اينميليون نفر مبتال به انفارکتوس بوده که۵/۱

رخ داده ها قبل از رسيدن به بيمارستان و درمان داروييمرگ

هرميالدي۲۰۲۰است و نيز بر اساس گزارش انجمن امريکا از 
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شهال نوروزي،مژگان الريجاني،بهناز رحيميانمحبوبه نصيري،
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سه امريکايي يک نفر يا بيشتر به اشـکال بيمـاري قلبـي و عروقـي     

مبتال هستند و در اروپـا از هـر چهـار ميليـون مـرگ در سـال دو       

طبـق آمـار   . )۲(وقـي اسـت   مربوط به بيمـاري قلبـي و عر  ميليون

بـه  اًبـ يابـد تقر يادامه سازمان بهداشت جهاني اگر اين روند تا سال 

هاون از آنيليم۱۹انجامد کهميون انسان در جهانيليم۲۵مرگ 

ويقلبـ يماريامروزه ب.)۳(کم درآمد رخ خواهد داد يدر کشورها

آمـده  دريک مشـکل اجتمـاع  يـ صورت هز بيما ندر کشوريعروق

هـر  مـرگ در ۴/۶يمـار ين بيـ اازير ناشـ يمکه مرگ ويطورهب

)۴(خود اختصاص داده است ه ن سهم را بيشتريت بيجمع۱۰۰۰۰

.)۵(ده استيرس%۴۶به۱۳۸۰ل ساکه تا

ــوان گفــت بمــيدر واقــع  ــرعيشــايعروقــويقلبــيمــاريت ،نيت

يمـار يبو) ۶(باشد ميهايمارين بيتراز مزمنيکين ويترکشنده

بـا  ،ر قابل درمانيغ،مدتيطوالنيماريک بيعنوان همزمن خود ب

يمـار يب).۷(گـردد مـي يمعرفـ يماريبازيمانده ناشيعوارض باق

دنبـال دارد  ه کـه بـ  يل نـاتوان يـ بـه دل يکـ يزيک بعد فيعنوان هب

وق فالنلـي يتحق. )۸(بگذاردريثتأيت زندگيفيکيروتواند برمي

ن موضوع ياانگريز بيمزمن نيهايمارينه بيدر زم) ۲۰۰۲(١ينويا

ارتبــاطيت زنــدگيــفيکويت ســالمتين وضــعيباشــد کــه بــمـي 

يهـا تيوضـع دريت زنـدگ يـ فيلـذا ک .)۹(وجود دارد يداريمعن

قابل يدرمانيهات همواره در مراقبتيزمان با رشد جمعمزمن هم

مـوزش  اهداف آازيکييت زندگيفيارتقاء ک.)۱۰(باشد مييبررس

.)۱۱(گردد ميمار محسوب يبه ب

دهد کـه  مينشان ) ۲۰۰۰(و ياوهادر٢پدن هوباويپژوهش مکنت

يماران قلبيدر بيبعد از بازتواندر قبل ويآموزشي هاارائه برنامه

ت يـ فيک،يت زنـدگ يـ فيکيهـا ر مجموعهيتمام زيروبريعروقو

ـ يثأتـ يمسـائل روحـ  ،يعملکرد خـانوادگ ،يکليزندگ ييسـزا ه ر ب

سـت  االزمآمـوزش مـددجو  ت دريـ موفقيبـرا .)۱۲(داشته است

يريادگيـ ل مددجو به يتماوييتوانامرتبط باثر وؤعوامل ميتمام

1 Flannelly & Inouye
2 Mcentee & Baden hop

يآموزشـ يازهايد نيبايآموزشين محتواييتعيبراشود ويابيارز

سند ينومي) ۱۹۹۵(ينه پوتر وپرين زميادر.)۱۳(مشخص گردد 

در درک نـه مراقبـت از خـود بـه مـددجو     يدر زميآموزشيازهاين

درک روشـن از  شـناخت و ييدر واقع تواناکند وميکمک يماريب

يازهاين.)۷(دهدميقرارمددجوارياطالعات کسب شده را در اخت

ص يزمان ترخاز به مراقبت دارد تايکه مددجو نيزماندريريادگي

رد بـا  يـ ز سـر گ خود را در منـزل ا مراقبت ازو بعد از آنکه مددجو

به رفع ،يآموزشيازهاينثرؤميک بررسي.گر متفاوت هستنديکدي

شـخص  يزنـدگ يالگودرتواندميکمک کرده ويآموزشيازهاين

.)۱۴(د واقع شود يمف

وباشـد  مـي ياز آموزشـ يـ ن،مـار يبياساسيازهاياز نيکين يبنابرا

مهـم  يهـا تياز مسئوليکيمار يبه بيدادن اطالعات روشن و کاف

يمارسـتان يپرستاران عالوه بر خدمات متداول ب.)۱۵(پرستار است 

رات بـالقوه  ييـ تغق بـا يتطبد ويجديزندگيمار را برايتوانند بمي

آنان قادر خواهند بود با استفاده .)۱۶(درمان آموزش دهند پس از

نادرست مـردم را يهانگرش،دانش خودويحرفه ايهااز مهارت

ر ييـ سـالمت تغ ويعـادات زنـدگ  ،ورزش،ييم غـذا يرژرابطه با در

حـاالت  يعروقـ ويقلبـ يماريبيباالبا توجه به آمار.)۱۷(دهند

ويمارسـتان يبيهااشغال تخت،يدرمانيبااليهانهيمزمن آن هز

يآگـاه ن نحوه درست مراقبت از خود با دانش ويم بيارتباط مستق

يازهـا ينين بررسـ يـي هـدف تع ن پـژوهش بـا  يا،يت زندگيفيکو

مـاران مبـتال بـه    يدر بو کيفيـت زنـدگي  مراقبت از خوديآموزش

اماممارستانيوکارد مزمن مراجعه کننده به بيانفارکتوس ميماريب

.انجام شده است۱۳۸۶در سال رامسر) ع(سجاد

هاروشمواد و

۱۲۰يرواست که بـر يتحليل–يين پژوهش يک مطالعه توصيفا

بخش قلـب  دريمزمن بسترص انفارکتوس ميوکاردتشخيبابيمار

اطالعات از يجمع آور.انجام شده است)ع(مارستان امام سجاد يب
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ل يـ زمـان تکم باشـد در مـي به روش مصـاحبه  ق پرسشنامه ويطر

،ل بـه انجـام مصـاحبه   يـ ل تمايـ قبط مددجو ازيپرسشنامه به شرا

االت ؤبه سييجهت پاسخگويآمادگمشکل خاص ونداشتن درد و

.توجه شده است

مشخصـات  :بخـش اول :پرسشنامه مشتمل بر سه بخش بوده است

ت يوضـع ،ت تاهـل يوضـع ،التيسـطح تحصـ  ،نه سنيزمدريفرد

و سال گذشتهدريبسترتعداد،يمارين بيمدت ابتال به ا،اشتغال

يازهايسنجش نيبرا:بخش دوم.باشدميينه ايزميماريوجود ب

-۲)الؤسـ ۵(يمـار يت بيوضـع -۱: نـه يزمدرياالتؤسـ يآموزش

استراحت وتيفعال-۴)الؤس۹(يم غذائيرژ-۳)الؤس۵(داروها 

ياالت را با مطالعهؤن سيپژوهشگر ان شده بود که يتدو)الؤس۳(

ويطراحـ يامطالعه کتابخانهنه وين زمياقات انجام شده دريتحق

شـده  يمحتـو يروائيت علمأيمحترم هيتوسط چند تن از اعضا

بـا  راخـود ياز آموزشـ يـ زان نيـ مماران خواسته شد تـا يبازبود و 

ياز متوسطين،دارمياز کمين،از ندارمين(يهانهياز گزيکيانتخاب 

،نمـره صـفر  (ب يـ ترتکه بـه مشخص کنند)دارميادياز زيندارم و

ويمـار ينـه ب يزمنمـرات در يمحـدوده .شـد داده)دو و سه،کي

)۹صفر تا (ت يفعال،)۲۷صفر تا (يم غذاييرژ،)۱۵تار صف(داروها 

باشـد کـه   مييت زندگيفيکيبخش سوم بررس.نظر گرفته شددر

عبارت شش شامل اچ گرفته شده است و-يپ-ن بخش از ابزار انيا

منزل يکارها،)...ويپرداختن به شغل قبل(کارکردن يهانهيزمدر

قـدم  ،مالقـات دوسـتان  (ياعاجتميزندگ،)...زکردن ويتم،پختن(

ير اعضـا يارتباط بـا سـا  (يخانوادگيزندگ)...ويزدن دست جمع

ــدن تعطــ)...ورزش و(يحــيتفري کارهــا،)...خــانواده و التيگذران

موارد فوق ر درييصورت تغکه درباشدمي)...ويالت تابستانيتعط(

نيـ ا.شدمير انتخاب ينه خير گزييصورت عدم تغدروينه بليگز

آن توسط ياييپاوييرواويانگلستان طراحدر۱۹۷۵سال ابزار در

ــات ز ــمطالع ــتان دردريادي ــالانگلس ــله س ــافاص ــا۱۹۷۸يه ت

ق يـ دست آمـده از طر ه اطالعات ب.)۱۸(ده شده استيسنج۱۹۸۱

.ل قرار گرفته استيتحله ويمورد تجزspss13ينرم افزار آمار

فعاليت در بيماران با ،رژيم غذايي،رژيم دارويي،ي بيماريهاي آموزشي در زمينههالق و نسبي نيازتوزيع فراواني مط):۱(جدول شماره 
انفارکتوس ميوکارد مزمن

فعاليت رژيم غذايي رژيم دارويي بيماري فراواني
نيازهاي آموزشي

درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ دنياز آموزشي ندارن

۰ ۰ ۶/۱۶ ۲۰ ۳/۱۸ ۲۲ ۴/۲۳ ۲۸ نياز آموزشي کمي دارند

۷/۱ ۲ ۹/۳۳ ۳۷ ۳۰ ۳۶ ۳/۳۸ ۴۶ نياز آموزشي متوسطي دارند

۲/۹۹ ۱۱۹ ۵/۵۲ ۶۳ ۷/۵۱ ۶۲ ۳/۳۸ ۴۶ نياز آموزشي زيادي دارند 

هاافتهي

،%)۸/۵۰(زن هانمونهبيشتر.انجام شدماريب۱۲۰يروپژوهش بر

محل سـکونت  ،%)۲/۵۶(کار يب،%)۵/۶۲(واد سيب،%)۳/۸۳(هل أمت

در يتعـداد بسـتر  ،%)۲/۲۴(سـال  کيسابقه ابتال ،%)۲/۷۴(شهر 

.باشـد مـي %) ۲/۶۲(يانهيزميماريو ب%) ۸/۳۵(ک سال گذشته ي

%) ۲/۱۹(کـم و  ياز آموزشـ يـ ن%) ۳/۴۳(ق قلبينه محل دقيدر زم

يآموزشـ از يـ ن%) ۳/۲۸(عملکرد قلب .اد داشته انديزياز آموزشين

ـ يـ عال.انـد اد داشـته يزياز آموزشين%) ۲/۴۴(و کم يمـار يبيم کل

.انـد اد داشتهيزياز آموزشين%) ۳/۳۳(کم و ياز آموزشين%) ۳/۲۸(

از ين%) ۳/۳۸(کم و ياز آموزشين%) ۷/۲۱(يماريص بيتشخيهاراه

ياز آموزشين%) ۲/۱۹(يماريبعوامل خطر.اد داشته انديزيآموزش

%) ۶۳(ت يـ زان فعاليـ م.انداد داشتهيزياز آموزشين) %۲/۴۴(کم و 

يآموزشازين%) ۷/۷۶(زان استراحت يم.انداد داشتهيزياز آموزشين

کـم  ياز آموزشـ يـ ن%) ۵/۴۷(داشـتن برنامـه ورزش   .انداد داشتهيز

کم ياز آموزشين%) ۷/۶(دارو .انداد داشتهيزياز آموزشين%) ۵/۵۲(

دارو يقـه نگهـدار  يطر.انـد د داشـته ايـ زياز آموزشـ يـ ن%) ۸/۶۵(و 
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.انـد اد داشـته يـ زياز آموزشين%) ۵۵(و کمياز آموزشين%) ۵/۱۲(

از يـ ن%) ۷/۵۶(کـم و ياز آموزشـ يـ ن%) ۲/۱۴(علت استفاده از دارو 

ــاد داشــتهيــزيآموزشــ نــه مصــرف دارو يزماقــدامات الزم در.دان

.دانـ اد داشتهيزياز آموزشين%) ۷/۷۱(کم و ياز آموزشين%) ۷/۱۲(

ياز آموزشين%) ۵۰(کم و ياز آموزشين) %۵/۱۷(زمان مصرف دارو 

از يـ ن%) ۶/۱۶(مجمـوع  دريم غـذاي يـ نـه رژ يزمدر.داناد داشتهيز

جدول شـماره  (داناد داشتهيزياز آموزشين) %۵/۵۲(کم ويآموزش

.)۱و ۲

يزندگ،ياجتماعيزندگ،کار منزل،ر کار کردنييا بدون تغيجاد يايمطلق و نسبيع فراوانيتوز):۲(جدول شماره 

وکارد مزمنيماران با انفارکتوس ميالت در بيو گذراندن تعطيحيتفريکارها،يخانوادگ
رييبدون تغ رييجاد تغيا فراواني

درصدمتغيرها تعداد درصد تعداد
۲۵ ۳۰ ۷۵ ۹۰ کار کردن

۷/۲۶ ۳۲ ۳/۷۳ ۸۸ کار منزل
۵/۲۷ ۳۳ ۵/۷۲ ۸۷ ياجتماعيگزند
۸/۳۰ ۳۷ ۲/۶۹ ۸۳ يخانوادگيزندگ
۷/۲۶ ۳۲ ۳/۷۳ ۸۸ يحيتفريکارها
۵/۲۷ ۳۳ ۵/۷۲ ۳۷ التيگذراندن تعط

ن يمسـتقل بـ  ياسـتفاده از آزمـون تـ   با۳مطابق با جدول شماره 

ت ارتبـاط  يـ فعالدارو و،يمـار يت بيماهيآموزشيهاازيجنس با ن

۰۰۰/۰P<،۰۳ /۰P<،۰۰۰ /۰بيـ ترتبـه (بـوده اسـت   دارمعني

P<(.

گذراندن ويحيتفريکارها،يخانوادگيزندگ،ياجتماعيزندگ،منزلکار،کردنن کارين ارتباط بييتع):۳(جدول شماره

مزمن وکارديانفارکتوس مماران بايبدريآموزشيهاازينيالت با نمرات کليتعط
راسکويينوع آزمون کا متغير

۰۰۲/۰ P< يماريب

کردنارک
۰۰۰/۰ P< تيفعال

دار نبوديارتباط معن يم غذائيرژ
دار نبوديارتباط معن دارو
۰۰۱/۰ P< يماريب

منزلکار
۰۰۰/۰ P< تيفعال

دار نبوديارتباط معن يم غذائيرژ
دار نبوديارتباط معن دارو
۰۰۰/۰ P< يماريب

ياجتماعيزندگ
۰۰۰/۰ P< تيفعال

دار نبوديارتباط معن يم غذائيرژ
دار نبوديارتباط معن دارو
۰۰۲/۰ P< يماريب

يخانوادگيزندگ
۰۵/۰ P< تيفعال

دار نبوديارتباط معن يم غذائيرژ
دار نبوديارتباط معن دارو
۰۰۱/۰ P< يماريب

يحيتفريکارها
۰۵/۰ P< تيفعال

دار نبوديارتباط معن يم غذائيرژ
ار نبودديارتباط معن دارو
۰۰۲/۰ P< يماريب

التيگذراندن تعط
۰۵/۰ P< تيفعال

دار نبوديارتباط معن يم غذائيرژ
دار نبوديارتباط معن دارو
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جه گيري يو نتبحث

رات در ييـ از افراد مورد پژوهش دچـار تغ %۲/۶۴در پژوهش حاضر 

)۲۰۰۰(الرس ن ويلــوبک.دانــبــودهيمختلــف زنــدگيهــانــهيزم

ش يز افـزا يـ مـزمن ن يهـا يماريش سن ابتال به بيسند با افزاينومي

نيمسـئله فقـط تسـک   نيتـر ن راسـتا مهـم  يادر).۱۸(افته استي

د دريـ سـت بلکـه اهـداف با   ينيمـار يبازيو مشکالت ناشهانشانه

ج پـژوهش  ينتـا .)۱۹(شـود  متمرکزيت زندگيفيش کيجهت افزا

در) ۲۰۰۰(و يهــااودرپبـادن هـو  ويانجـام شـده توسـط مکنتـ    

کـه  يکه انجام بـازتوان دهدمينشان يوير-يماران قلبيبيبازتوان

م يـ رژ،يمـار يرابطه بـا ب دريجلسات آموزش،يشامل ورزش درمان

امـر در،باشـد مـي يروان–يتوجه به مسائل روحت ويفعال،ييغذا

،يکلـ يت زنـدگ يـ فيک،يت زنـدگ يـ فيکيهـا مجموعـه ريزارتقاء

قـات  يتحق.)۱۲(داشـته اسـت   ييسـزا ه بـ ريثأتينوادگعملکرد خا

يرفتارهـا خـود و مراقبـت از بهتـر يين توانـا يدهد که بمينشان 

وجـود دارد کـه   يکيارتباط نزديت زندگيفيکآن با ارتقاءازيناش

بـل توجـه اسـت   ن راسـتا قا يـ در ايتيحمـا يانجام اقدامات آموزش

يازهـا يبـا توجـه بـه ن   بهتر است کهيانجام اقدامات آموزش. )۲۰(

ت نمونه يدر پژوهش حاضر اکثر.)۲۱(م شود يمددجو تنظيآموزش

ييم غـذا يـ رژت ويـ فعال،داروهـا ،يمـار يت بياالت ماهؤراجع به س

و همکاران يج پژوهش خزايينتا.دانبودهييباالياز آموزشينيدارا

يازهــاينيبـا عنــوان بررسـ  يد دکتـر بهشــت يمارسـتان شــه يدر ب

ماران مراجعه کننده به بخش اورژانس يص در بين ترخيحيآموزش

ن بـا  يچنـ هـم .)۲۱(کنـد  ميمطابقت ج پژوهش حاضريقلب با نتا

دارد يخوانز همين۱۳۸۰در سال يصفت مدديج پژوهش علينتا

يت زنـدگ يـ فيارتقـاء ک يهـا از راهيکيبا توجه به موارد فوق .)۷(

،باشدميمار يبيآموزشيازهاياساس نبريآموزشيهاانجام برنامه

يکامـل از سـو  ک برنامـه منسـجم و  يـ ن ينظـر پژوهشـگر تـدو   به

.اســتين مربوطــه الزامــپزشــکاين واحــدها بــا همکــاريمســئول

.)۲۱(جمـع و جـور باشـد    سـاده و ،يد فرديبايآموزشيهابرنامه

:باشـد مـي ر يشامل موارد زيشنهاديپيآموزشيهااز برنامهيبرخ

،عوامـل خطـر  ،يمـار يص بيتشـخ يهـا راه،قلـب عملکرد محل و

مدت زمان استفاده از ،ينگهداري قه يطر،ستفاده از داروايچگونگ

خصوصـاً (عـوارض آن ودارو، اقدامات الزم در زمـان اسـتفاده دارو  

،تيـ محـدوده فعال زان ويم،)TNGير زبانيدرمورد مصرف قرص ز

ييم غـذا يـ رژ،حتزان اسـترا يم،ياده رويپ،يداشتن برنامه ورزش

زان حجم يم،يقلبيماريبيروقند برويچرب،نمکريثأت،مناسب

.مصرف شدهييمواد غذا

مار يتوان اذعان داشت که ارائه آموزش به بمين نکته يان به ايپادر

ومربوطـه دارد  يهانهيدر زمياطالعات کافپرسنل و،از به وقتين

مـد  هـا را د آنيـ مارستان بايهر بدرزين برنامه ريمسئولران ويمد

.داشته باشندنظر
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