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 کارشناسی نوروززاده، رضا علمی؛ هیئت عضو پرستاري، دکتري حیدري، رضا محمد دکتر

 شاهد دانشگاه پرستاري دانشکده علمی هیئت عضو پرستاري، ارشد

 طول در جانبه همه مراقبت به نیاز قلبی پیچیده هاي بیماري به مبتال کودکان

 او خانواده و کودك به سالم زندگی سبک آموزش با پرستاران .دارند خود یزندگ

 .بخشند بهبود را بیماران از دسته این آمد پی زندگی شیوه اصالح با تانند می

 با رابطه در شده انجام مقاالت بین از سیتماتیک مرور نوع از شده انجام مطالعه

 از جستجو با عروقی قلبی اختالالت به مبتال کودکان در سالم زندگی سبک

 هاي پایگاه sciencedirect ،Pubmed ،SID، دانشگاهی سایت

 استانفورد (highwire) و magiran .شد انجام گذشته سال 20 طی در

 ناهنجاري با کودکان در سالم زندگی سبک بررسی به مطالعه محدودي تعداد

 از حاکی حقیقت یک نتایج .اند پرداخته قلب جراحی اعمال تحت و قلبی هاي

 با عروقی قلبی بیماري به مبتال کودکان در بهتر عروقی قلبی بیماري پروفایل

 و میوه زیاد مصرف دار، قند هاي نوشابه کمتر مصرف تلویزیون، تماشاي کاهش
 که گردید مشخص اي مطالعه در .بود فیزیکی فعالیت افزایش و سبزیجات

 دیابت، چاقی، خطر معرض در پیچیده قلبی بیماریهاي به مبتال کودکان

 سالم کودکان با مقایسه در روان بهداشت مشکالت و قلب اکتسابی بیماریهاي

 مواد شدن آزاد موجب همچنین فیزیکی فعالیتهاي در شرکت اینکه و بوده

 تحقیق یک در .گردد می ها آن خلق بهبودي موجب و شده مغز از شیمیایی

 پیس داراي و پیچیده قلبی بیماریهاي به مبتال کودکان که شد داده نشان دیگر

 افزایش دچار بیشتر فیزیکی، هاي فعالیت انجام از اضطراب و ترس دلیل به میکر

 حمایت به نیاز کودکان از دسته این مراقبین و ها خانواده .شوند می چاقی و وزن

 تغذیه روان، بهداشت فیزیکی، فعالیت سالم، زندگی شیوه براي براي بیشتري

 .داشتند کودکان این دیدگی آسیب از یشگیريپ و سالم

 قلبی بیماري به مبتال کودکان در سالم بهداشتی هاي رفتار و زندگی سبک ایجاد

 با کودکان پرستار دائم و موثر تعامل با که است پیچیده مراقبتی فرایند یک

 .یابد می تحقق او خانواده اعضاء و کودك
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