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HN-03360323: کد مقاله

 اس استان اردبیلشیوع مصرف سیگار در بین بیماران ام
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  چکیده
 35تا  20اس بیشتر در سنین بین بیماري امباشد. هاي مهم و جدید در هر کشور میاس یکی از بیماري: بیماري امهدف

اس وجود دارد ولی در شمال اروپا، کانادا، آمریکا اسـترالیا، خیلـی بیشـتر از در همه نقاط دنیا بیماري ام .سال شیوع دارد
تـاکنون مشـخص  يمـاریآید. علـل بشم میشود و در مناطقی مثل شرق آسیا یا آفریقا کمتر به چمناطق دیگر دیده می

 ،یلیفام نهیفرد، زم یکینتاستعداد ژ ،یمنیا ستمیس یینارسا لیکننده از قباز عوامل خطر و مستعد يامجموعهولی نشده 
. استان اردبیل نیز یکـی از هستند لیدخ يماریب جادیدر ا یروان يفشارها یو حت یروسیو يهاعفونت ،ییایمنطقه جغراف

نفر در اسـتان بیمـاري  900تا  700باشد که براساس برآوردهاي تقریبی بین اس میي با شیوع باالي بیماري اماهآناست
اس ثبت شده در استان اردبیل اس را دارند. هدف از مطالعه حاضر برآورد شیوع مصرف سیگار و الکل در بین بیماران امام

 بود.
اس استان اردبیل بـه تعـداد اس ثبت شده در طرح رجیستري امماران اماین مطالعه توصیفی مقطعی بر روي بی: هاروش
هـا بـا اسـتفاده از لیست و با مصاحبه با بیماران استخراج گردید. سپس دادهها با استفاده از چکنفر انجام شد. داده 611
 آنالیز شدند. SPSSافزار هاي آمار توصیفی و تحلیلی در نرمروش
سـال و دامنـه  3/9با انحراف معیـار  27/35جدید زن و بقیه مرد بودند. میانگین سنی بیماران  72 هااز کل نمونه: نتایج
درصـد در  3/58سال قرار داشـتند. تحصـیالت  30-34درصد در رده سنی  7/23سال بودند. بیشتر افراد با  13-71سنی 

ي اسـتان هاآندبیل و بقیـه از سـایر شهرسـتها از شهر اردرصد نمونه 8/66درصد متاهل و  5/75حد سیکل و دیپلم بود. 
درصـد  2/69درصـد) مصـرف الکـل داشـتند.  1نفر از بیماران ( 6درصد) مصرف سیگار و  7/7نفر از بیماران ( 47بودند. 

درصـد افـراد  6/76درصـد داراي شـغل کـارگري و آزاد و  2/53درصد مرد و بقیـه زن بودنـد.  4/89، لبیماران غیر شاغ
سال بودند. رابطه بین شغل، سن،  30-39در رده سنی  هاآندرصد  8/46حصیالت سیکل و دیپلم بودند. سیگاري داراي ت

 دار بود.جنس و تحصیالت با مصرف سیگار معنی
راستا با دیگر مطالعات انجـام شـده در نتایج نشان داد که شیوع مصرف سیگار در بیماران مطالعه حاضر هم گیري:نتیجه

بوده و همچنین به دلیل رابطه بین مصرف سیگار با شغل، تحصیالت و جنسیت مذکر الزم است که مناطق مختلف کشور 
 ها بیشتر در معرض کنترل قرار گیرند.هاي هدف نسبت به سایر گروهگروه
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