چکیده مقاالت اولین همایش سراسری دوساالنه
طب پیشگیری و بهداشت دریایی بر روی شناورهای سطحی و زیر سطحی
 3تا  6اسفند  1389-بندرعباس  -هرمزگان

مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران

سخنراني

بررسي ريسك فاكتورهاي ديابت ،فشار خون و چربي خون در ميان پايوران
نيروي دريايي سپاه

*دكتر جعفر بايرامي ،دکتر محمود قاسمپورآبادي ،محمد نوبخت ،دکتر محمد حسین حقپرور

مقدمه :نيروهاي شاغل در ندسا به علت نوع اقليم كاري و فعاليت در
حوزه دريا و ساحل ،بايد داراي رژيم غذايي خاصي باشند كه به علت
عدم رعايت چنين رژيم غذايي و عدم تحرك الزم بواسطه كارهاي
اجرايي – ستادي و عدم آموزش در خصوص عالئم بيماريهايي
نظير فشار خون ،ديابت و چربي خون كه بسيار كند اما موثر در
بدن پيشرفت ميكنند ،به تدريج چنين بيماريهايي در بين افراد
ندسا ،بخصوص پيشكسوتان رو به فزوني است و به نوعي تداوم
انتقال تجربيات و دانش را از نسل گذشته به آينده مختل ميسازد.
از سوي ديگر بنا بر اعالم سازمان بهداشت جهاني ،بيماريهاي
فشار خون و ديابت به عنوان معضالت بزرگ بهداشتي در سطح
جهان ميباشد و نسبت به شناسايي ريسك فاكتورهاي موثر در
اين عارضهها و راههاي پيشگيري از بروز آنها تاكيد شده است.
روششناسي :تحقيقميداني بر اساس نمونهگيري تصادفي خوشهاي
) ،(Randomaseاستفاده از پرسشنامه و معاينه باليني ،استفاده از نتايج
آزمايشات پاراكلينيكي ،براي انجام تحليل آماري در اين تحقيق از
نرمافزار  SPSS18و مدلهاي ) (x2خي - 2ريگرسيون و همبستگي
و مدل  Tاستفاده شده است .نوع مطالعات توصيفي Cross-section

و قلمروي تحقيق شامل بازهي زماني از  1386تا 1387شمسي بوده

ـ بررسي فراواني عوارض كليوي ناشي از ديابت تنها ديابت -
فشار خون در يك فرد جهت ارائه پيشگيريهاي الزم در برابر
عوارض آنها
ـ شيوع قطع عضو يا در شرف قطعشدگي اندام در افراد ديابتي
ندسا
ـ تهيه راهكارهاي پيشگيرانه از بروز سه بيماري فوق در سه
عرصه آموزش ،پيگيري و كنترل امراض و درمان
ـ ارائه الگوي زيستي (تغذيه ،تحرك ،استراحت ،آرامش) مناسب
با ماموريت ندسا
فرضيات و سئواالت طرح
ـ آيا نسبت بروز بيماريهاي فوق در بين نيروهاي ندسا با سطح
بروز بيماري در سطح جامعه همخواني دارد.
ـ آيا نوع و چگونگي رژيم غذايي در بروز فشار خون ،ديابت و
چربي خون موثر است.
ـ آيا عدم فعاليت جسماني مناسب در بروز فشار خون ،ديابت و
چربي خون موثر است.
ـ آيا تاثيرات مضاعف تجميع سه بيماري فوق در يك فرد ،از
تاثير هر يك به تنهايي بيشتر و شديدتر خواهد بود.

است .جامعهي آماري نيز شامل تعداد  460نفر همگي مذكر ،از 30

نتيجه و بحث :طبق آمار جهاني  WHOو منابع معتبر پزشکي ميزان

سال به باال و با گستردگي اقليمي :از مناطق شمالي  140نفر – ستاد

شيوع جهاني ديابت به شرح زير ميباشد:

و مركز  157نفر – مناطق جنوبي  163نفر بودهاند.

ـ شيوع ديابت زير 20سال0.19 :درصد

اهداف و دستاوردهاي طرح

ـ شيوع ديابت باالي  20سال8.6 :درصد

ـ بررسي فراواني نسبت ديابت نوع يك و نوع دو براي جلوگيري
از خطاي انساني در استخدام افراد ديابتي نوع يك

170

1

ـ شيوع ديابت باالي  65سال 20 :درصد

ـ ميزان شيوع در زنان و مردان اکثرا ً مشابه است.

ـ بررسي فراواني عوارض كليوي ناشي از ديابت براي تخمين

در اين مطالعه ميزان شيوع ديابت  6/4درصد بدست آمده که نسبت

دارو و تجهيزات الزم به عنوان يك بيماري صعبالعالج و

به آمار جهاني از نرم پايينتري برخوردار است .آمار مبتاليان به فشار

هزينهبر

خون در مطالعه مذکور صفر بوده هيچ موردي يافت نشد .درصد

1ـ مركز طبدريا ،فرماندهي بهداري نيروي دريايي سپاه ،تهران

