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 پزشكان به عنوان متخصصين بهداشتي مدلي براي سبك زندگي سالم هستند (يك مطالعه مقطعي)

 1محمد رضا نيك نژاد ،1دكتر فيروز اماني ،1فرهاد پورفرضي دكتر ،1سعيد صادقيه اهري تردك

 پزشكي اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي اردبيلگروه -1
 

زندگي يا الگوي براي زندگي كردن است كه نگرش ها و ارزشهاي فرد يـا گروهـي را نشـان مـي       ي به معناي روششيوه زندگ :هدف و مقدمه
تحقيقات داخلي كم انجام شده در زمينه شيوه زندگي پزشكان به انجام رسيده است. از انجا كه به نظر مي رسد پزشكان نقـش بـارزي در    .دهد

   ش با هدف بررسي سبك زندگي پزشكان شهر اردبيل انجام شد.ترويج سبك زندگي سالم دارند، اين پژوه

 .اين مطالعه توصيفي مقطعي شامل پزشكان بيمارستاني ،مطب هـاي خصوصـي و پزشـكان بيمارسـتان هـاي اموزشـي اردبيـل بـود        : كار روش
فشار خون ، فعاليت فيزيكي بود. فشار  پرسشنامه هاي تكميل شده توسط پزشكان : شامل اطالعات دموگرافيك ، مصرف سيگار و سابقه ابتال به

اندازه گيري شد. داده هـا توسـط نـرم افـزار      ) BMIدقيقه در شرايط استراحت و شاخص توده بدني( 15نوبت به فاصله  2خون آزمودني ها در 
SPSS تجزيه تحليل شد 

%)پزشـك عمـومي و بقيـه پزشـك     62.5نفـر( 152;%) زن48نفـر( 108%) مـرد و  52نفر ( 117فرد شركت كننده در مطالعه ، 225از يافته ها:  
%) از انها اضافه 69.3نفر ( 146. كيلو گرم بود kg (± 11.2) 77.2سال و (7.35 ±) 43.51ميانگين سن و وزن انها به ترتيب . متخصص بودند

% از انـان  21.3فشـار خـون و تنهـا    % پزشكان زن مبتال بـه  14.8% از پزشكان مرد و 25.6. %) سيگاري بودند21.3نفر( 48وزن يا چاقي داشته و
 فعاليت فيزيكي مناسبي داشتند.

نتايج اين مطالعه نشان داد كه شيوه زندگي پزشكان شهر اردبيل اعم از عمـومي و متخصـص بـه عنـوان عضـو مـوثر در       : بحث و نتيجه گيري
لل آن و طراحي برنامـه هـاي مداخلـه اي مناسـب     سالمت جامعه از وضعيت مطلوبي برخوردار نيست و بايد مطالعات بيشتر در زمينه بررسي ع

 انجام گيرد.
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