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بررسی ارتباط بین مصرف دخانیات و کیفیت زندگی در مردم یسد
ضوارُ صفحِ:

هقالِ پضٍّطی
هقدهِ :کیفیت سًسگی تِ ػٌَاى یک پیاهس هْن ٍ قاتل اًساسُگیزی زر هغالؼات حَسُ پشضکی ضٌاذتِ ضسُّ .سف اس ایي هغالؼِ
تزرسی ارتثاط تیي کیفیت سًسگی ٍ هصزف زذاًیات زر ضْزستاى یشز هیتاضس.
رٍش بزرسی :ایي هغالؼِ هقغؼی تحلیلی ،تا استفازُ اس زازُّای هغالؼِ سالهت هززم یشز (یاس) تا حدن ًوًَِ ً 8725فزاًدام
ضس.تِهٌظَر اًساسُگیزی کیفیت سًسگی اس پزسصًاهِ  SF8استفازُ گززیس .زازُّا اس عزیق آسهَىّای کزٍسکال ٍالیس ٍ هي
ٍیتٌی ٍ رگزسیَى لدستیک ٍ تا استفازُ اس ًزم افزار  SPSS20هَرز تدشیِ ٍ تحلیل قزارگزفت.
ًتایج :تفاٍت هؼٌیزاری زر کیفیت سًسگی افزاز سیگاری ٍ غیزسیگاری پیسا ضس ( ،)p>0/001افزاز سیگاری اس کیفیت سًسگی
پاییيتزی ًسثت تِ افزاز غیزسیگاری تزذَرزار تَزًس .ایي تفاٍت زر اتؼاز سالهت ػوَهی ( ،)p>0/001ضازاتی ( ٍ ،)p>0/001ػولکزز
اختواػی (ّ ٍ ،)P=0/014نچٌیي زٍ تؼس کلی خسواًی ( ٍ )p=0/001رٍاًی ( )p>0/001کیفیت سًسگیً ،یش زیسُ ضس .زر ایي هغالؼِ
هصزف سیگار ( ٍ ،)OR=1/54CI%95:1/31-1/81قلیاى ،)OR=1/32CI%95:1/11-1/56(اس ػَاهل ذغز زر کیفیت سًسگی پاییي
ضٌاذتِ ضسًس.تدشیِ ٍ تحلیل تزّن کٌص آهاری تیي سیگار کطیسى تا هتغییزّای زهَگزافیک زر ارتثاط تا کیفیت سًسگی ًطاى زاز
کِ افزاز خَاى ٍ سیگاری ًسثت تِ افزاز سالوٌس ٍ سیگاری ( ٍ ،)OR=3/55CI%95:1/56-8/08افزاز هدزز سیگاری ًسثت تِ افزاز
هتاّل سیگاری ( ،)OR=2/37CI%95:1/44-3/89اس کیفیت سًسگی پاییي تزی ًسثت تِ سایزیي تزذَرزار تَزًسّ .نچٌیي افزاز
سیگاری ٍ ضاغل ًسثت تِ افزاز سیگاری ٍ تیکار اس کیفیت سًسگی تْتزی تزذَرزار تَزًس (.)OR = 0/711 CI%95 :0/513-0/983
ًتيجِگيزیً :تایح ایي هغالؼِ پیطٌْاز هیکٌس کِ تفاٍت هؼٌی زاری زر کیفیت سًسگی افزاز زر ارتثاط تا ٍضؼیت استؼوال زذاًیات
آىّا ٍخَز زارز.
ٍاصُّای کليدی :کیفیت سًسگی،استؼوال زذاًیاتSF8،
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هسؼَد هيزسایی ،1هحود خَاجِ

*2

هصزف دخاًيات ٍ کيفيت سًدگی

هقدهِ

ایزاى …
داًطگاُّای
داًطجَیاىٍ دختز
ضيَع چاقی در
زارز کِ تِ صَرت لذت یا
ضرصیتی
ٍیژگیّای
ضزایظ ذارخی

ًارضایتی تَسظ یک فزز تدزتِ هیضَز ٍ فزز تز اساس آى تصوین

تا زِّ  1960سیگار کطیسى تٌْا تِػٌَاى یک ػازت هضز زر

تِ حفظ یا تغییز هَقؼیت ذَز زر سًسگی را هیگیزز ( .)8اغلة

سثک سًسگی افزاز ضٌاذتِ هیضسٍ .لی تؼس اس آى ساسهاى خْاًی
تْساضت تا عیف ٍسیؼی اس ضَاّس ٍ هسارک رٍتِ رٍ ضس کِ اس

اتؼاز ضاهل تؼس فیشیکی ،تؼس رٍاًی،تؼس اختواػی،تؼس رٍحی ٍ

سیگار کطیسى تِػٌَاى یک ػاهل اػتیاز آٍر کِ هسثة تسیاری اس

ػالئن هزتَط تِ تیواری ٍ تغییزات هزتَط تِ زرهاى هیتاضس (.)7

تیواریّا تَز ًام هیتززًس ( .)1اهزٍسُ زیگز اس ًظز ػلوی اثثات

کیفیت سًسگی افزاز هوکي است ًطاًِایی اس سالهتی افزز ًیش

ضسُ کِ سیگار کطیسى تا تسیاری اس تیواریّا اس خولِ ًَ12ع اس

تاضس تِعَری کِ ًطاى زازُ ضسُ اضراصی کِ اهتیاس پاییٌی را زر

سزعاىّا ،ضص ًَع اس تیواریّای قلثی ٍ ػزٍقی ،زیاتت،

کیفیت سًسگی ٍ اتؼاز هرتلف آى کسة هیکٌٌس تیص اس زٍ تزاتز

تیواریّای اًسسازی هشهي ریِ ( ٍ )COPDپٌَهًَی راتغِ ػلیتی

ذغز هزگ ٍ هیز تاالتز ًسثت تِ اضراصی زارًس کِ اهتیاس ػالی را

زارز (ّ .)2نچٌیي سیگار کطیسى تا ّفتهیلیَى هزگ زر سال

اس کیفیت سًسگی کسة کززُاًس ( .)6اس آى خایی کِ سیگار

هزتثظ است ٍ یکی اس ػلتّای هٌدز ضًَسُ تِ هزگ سٍزرس

کطیسى هیتَاًس رٍی تسیاری اس اتؼاز کیفیت سًسگی تاثیز

هیتاضس ( ٍ .)3تِػٌَاى هْنتزیي ػلت قاتل پیطگیزی تزای

تگذارز .)9(تٌاتزایي هیتَاى اس کیفیت سًسگی تِ ػٌَاى اتشاری

تسیاری اس تیواریّای غیز ٍاگیز ٍ هزگ ٍ هیز حاصل اس آىّا

تزای ارسیاتی ٍضؼیت سالهتی افزاز سیگاری استفازُ کزز.

ضٌاذتِ ضسُ است .تز عثق آهارّای هٌتطز ضسُ22/5 ،زرصس اس

ّنچٌیي اعالػات تِ زست آهسُ زر سهیٌِ تَصیف راتغِ سیگار

تشرگساالى خْاى (%32هززاى ٍ %7سًاى) هصزفکٌٌسُ

کطیسى ٍ کیفیت سًسگی هیتَاًس تاػث تسْیل زر هساذالت

زذاًیات ّستٌس .تیطتزیي ضیَع هصزف زذاًیات زر کطَرّای

پیطگیزی ضَز .تِػٌَاى هثال تغییزات کیفیت سًسگی تؼس اس تزک

اقیاًَسیِ تا ضیَع  29/5زرصس ٍ ،کطَرّای ارٍپایی تا ضیَع تیي

سیگار هیتَاًس تاػث افشایص اًگیشُ افزاز سیگاری تزای تزک ٍ

30/5-28/5زرصس زر ّز زٍ خٌس گشارش ضسُ است (.)4

افشایص کارایی استزاتژیّای پیطگیزی اس ضیَع سیگار کطیسى

ّنچٌیي هغالؼات اذیز زر ایزاى ًطاى زازُ کِ ضیَع سیگار

زر خاهؼِ ضَز ( .)6تا تَخِ تِ ایي کِ ٌَّس هغالؼِایی زر هَرز

کطیسى زر ایزاى  % 14هیتاضس ( %19/8-21/7زر هززاى ٍ -3/6

کیفیت سًسگی زر افزاز سیگاری تا حدن ًوًَِ سیاز زر ایزاى اًدام

 % 0/94زر ذاًنّا) ػالٍُ تز ایي ضیَع کلی سیگار کطیسى زر

ًطسُ است ایي هغالؼِ تا ّسف تزرسی ارتثاط تیي سیگار کطیسى

تؼسازیاسضْزّایایزاىاسخولِایالم،)%7/6(یشز،)%8/6(گلستا

ٍ کیفیت سًسگی زر یک ًوًَِ تشرگ تصازفی هززم ضْزستاى یشز

ى،)%9/11(سیستاى ٍ تلَچستاى ٍ ،)%20/3(تَضْز ()%21/2

اًدام ضس.

هیتاضس(.)5

رٍش بزرسی

یکی اس خٌثِّای هْن سیگار کطیسى ارتثاط آى تا کیفیت
سًسگی افزاز هیتاضس .اهزٍسُ تیطتز ساسهاىّای تْساضتی

هغالؼِ حاضز هغالؼِایی هقغؼی تحلیلی هیتاضس کِ تا

تِذصَظ ساسهاى خْاًی تْساضت تز ایي ػقیسُاًس کِ کیفیت

استفازُ اس زازُّای هغالؼِ آیٌسُ ًگز سالهت هززم یشز(یاس)

سًسگی افزاز تایس تِػٌَاى یک پیاهس زر هزاقثتّای تالیٌی ٍ

اًدام ضس .زر ایي هغالؼِ ها کیفیت سًسگی را تِػٌَاى پیاهس

هغالؼات زر ًظز گزفتِ ضَز ( .)6تٌا تِ تؼزیف ساسهاى خْاًی

هغالؼِ تزرسی ًوَزینّ .سف اس هغالؼِ تزرسی ارتثاط تیي کیفیت

تْساضت کیفیت سًسگی ضاهل زرک افزاز اس هَقؼیت ذَز اس ًظز

سًسگی ٍ هصزف زذاًیات (سیگار ٍ قلیاى) هیتاضس ایي هغالؼِ زر

فزٌّگ،هحیظ سًسگی ،اّساف ،اًتظارات ٍ اٍلَیت زر سًسگی

سال  1393-94اًدام ضسُ ٍ خاهؼِ آهاری کلیِ افزاز  20-69سالِ

هیتاضس ( ٍ .)7تِ عَر کلی کیفیت سًسگی اضارُ تِ تزکیثی اس

ضْزستاى یشز تَز .حدن ًوًَِ ایي هغالؼِ ً 10000فز تَز کِ

هجلِ داًطگاُ ػلَم پشضکی ٍ خدهات بْداضتی ـ درهاًی ضْيد صدٍقی یشد
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زاًطوٌساى تَافق زارًس کیفیت سًسگی ضاهل پٌح تؼس هیتاضس ایي

هسؼَد هيزسایی ٍ ّوکاراى

ضس .افزاز هَرز هغالؼِ زر  5گزٍُ سٌی  20-29سال30-39،

تزرسی ارتثاط استؼوال زذاًیات تا کیفیت سًسگی ،خوؼیت هَرز

سال 40-49،سال 50-59 ،سال ٍ  60-69سال هتٌاسة تا تؼساز

هغالؼِ اس ًظز هصزف سیگار ٍ قلیاى تِ زٍ گزٍُ (کساًی کِ هصزف

افزاز زر ّز ذَضِ اًتراب ضسًس .حدن ًوًَِ تز اساس هغالؼِ

زذاًیات زارًس ٍ افززی کِ زذاًیات هصزف ًویکٌٌس) گزٍُتٌسی

یاس حسٍز زٍ زرصس خوؼیت ضْزستاى یشز هیتاضس خشئیات

ضسًس ٍ گزٍّی کِ هصزف زذاًیات ًساضتٌس تِ ػٌَاى گزٍُ هزخغ

رٍش هغالؼِ قثالً هٌتطز ضسُ است ( .)10رٍش ًوًَِگیزی

اًتراب ضس.

هغالؼِ یاس ،هثتٌی تز خوؼیت ٍ تِ صَرت زٍ هزحلِایی

سَاالت ترص کیفیت سًسگی هغالؼِ سالهت هززم یشز تزگزفتِ

ذَضِایی هیتاضس زر هزحلِ اٍل  200ذَضِ تِ صَرت تصازفی

اس پزسصًاهِ ) SF8(Short Form 8 Health Surveyهیتاضس.

اس هٌاعق ضْزستاى یشز اًتراب ضسًس ٍ زر هزحلِ تؼسی تز اساس

SF8یک اتشار اًساسُگیزی ػوَهی زر کیفیت سًسگی هیتاضس ،کِ

لیست فْزست تززاری ذاًَار سال  1393سزذَضِّا اًتراب

هیتَاًس کیفیت سًسگی را زر اتؼاز ٍسیؼی اس گزٍُّای هرتلف

گززیس سپس تا حزکت اس سوت راست سزذَضِّا ًسثت تِ

تیواراى یا افزاز سالن تسٌدس ٍ تا ّن هقایسِ کٌس .ایي اتشار زر

تکویل پاسد ًاهِّای کاهپیَتزی تِ صَرت پطت سز ّن اقسام

هغالؼات هرتلفی زر زاذل کطَر هَرز استفازُ قزار گزفتِ ٍ رٍایی

ضس .اًتراب ذاًَار تؼسی تِ فاصلِ یک ذاًِ اس ذاًِ اٍل تَز زر

آى تزرسی ضسُ است ( .)11ایي پزسصًاهِ زارای زٍ تؼس خسوی

صَرتی کِ زر یک پالک چٌس ذاًَار ٍخَز زاضت (هثالً

ٍ رٍاًی هیتاضس کِ ّز یک اس اتؼاز زارای چْار سؤال ٍ زر هدوَع

هدتوغّای هسکًَی) اس ٍاحس اٍل ضزٍع ٍ تِعَر پیَستِ تِ

ضاهل ّطت سؤال زر اتؼاز هرتلف کیفیت سًسگی هیتاضس تؼس

ٍاحسّای تؼسی هزاخؼِ هیضس قثل اس ضزکت افزاز زر هغالؼِ اس

خسن اًی

ػولکزز

آًْا رضایت آگاّاًِ کسة ضس .اتشار هَرز استفازُ تزای خوغ آٍری

خسواًی ،هحسٍزیت تِ ػلت هطکالت خسوی،زرز خسوی ٍ

اعالػات استفازُ اس پزسصًاهِ هغالؼِ سالهت هززم یشز ٍ تا

سالهت ػوَهی هی تاضس ٍ سَاالت تؼس رٍاًی ًیش زر سهیٌِ

هصاحثِ حضَری تَز ایي پزسصًاهِ حاٍی  300سَال زر

ضازاتی،ػولکزز اخت واػی ،ترص ػاعفی ٍ ،سالهت رٍاًی

سهیٌِّای هرتلف (اس خولِ کیفیت سًسگی ٍ هصزف هَاز هرسر ٍ

هی تاضس .تز عثق هغالؼِایی کِ ّ ٍ ware.jوکاراى زر

زذاًیات) هیتاضس .سَاالت ایي پزسصًاهِ تا هطارکت ٍ تؼاهل

سهیٌِ رٍش رتثِ تٌسی ٍتفسیز پزسصًاهِ  SF8اًدام

کلیِ زاًطکسُّا ٍ هزاکش تحقیقاتی هزتثظ تا زاًطگاُ استرزاج ضس

زازُ اًس اهتیاس هزتَط تِ ّز سَال صفز تا صس ٍ اهتیاس ّز

ٍ تؼس اس چٌسیي خلسِ هتَالی هطَرت تا اساتیس صاحة ًظز

تؼس کیفیت سًسگی ًیش صفز تا صس هی تاضس ،هیاًگیي

اصالحات هَرز ًظز زر پزسصًاهِ اػوال گززیس ٍ اػتثار آى تاییس

اهتیاسات ّن 50هیتاضس تٌاتزایي اهتیاس سیز  50تیاًگز

ضس پس اس اًدام عزح پایلَت پزسصًاهِ کِ خْت تزرسی پایایی

کیفیت سًسگی ضؼیف زر حالی کِ اهتیاس تاالی  50تیاًگز

ٍ رٍایی آى رٍی ً 200فز اس هززم یشز تِ صَرت تصازفی اًدام ضس

کیفیت سًسگی تْتز هیتاضس (.)12

ضاهل

سَاالتی

زر

سهیٌِ

الفای کزًٍثاخ  0/8تِزست آهس ٍ زر ًْایت پزسصًاهِ ًْایی

تجشیِ ٍ تحليل آهاری

تسٍیي ضس.خْت تزرسی ٍضؼیت خوؼیت هَرز هغالؼِ اس ًظز

زر ایي هغالؼِ چَى ضزایظ ًزهالیتی زازُ ّای کیفیت سًسگی

استؼوال زذاًیات اس سَاالت پزسصًاهِ یاس زر ایي سهیٌِ

تزقزار ًثَز اس آسهَىّای ًاى پاراهتزیک استفازُ ضس تٌاتزایي خْت

استفازُ ضس سپس خوؼیت هَرز هغالؼِ اس ًظز استؼوال زذاًیات

تزرسی ایي کِ آیا اذتالف هؼٌیزاری زر هیاًگیي کیفیت سًسگی

(سیگار ٍ قلیاى) تِ گزٍُّای (افزازی کِ هصزف زذاًیات زارًس،

چْار گزٍُ (سیگاری ،غیز سیگاری ،تزک کززُ ٍ ،افزازی کِ گاّی

افزازی کِ هصزف زذاًیات ًسارًس ،افزازی کِ گاّی اٍقات هصزف

اٍقات هصزف سیگار زاضتٌسٍ )خَز زارز یا ًِ ،اس آسهَى کزٍسکال

زارًس ٍ افزازی کِ هصزف زذاًیات را تزک کززُاًس) تقسین ضسًس

ٍالیس استفازُ ضس ّنچٌیي تِ هٌظَر تزرسی ایي کِ اذتالف تِ
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زازُّای ً 8725فز کِ تِ سَاالت هزتثظ پاسد زازُ تَزًس آًالیش

ٍ کیفیت سًسگی زر ایي گزٍُّا تزرسی ضسّ.نچٌیي خْت

هصزف دخاًيات ٍ کيفيت سًدگی

ایزاى …
داًطگاُّای
داًطجَیاى دختز
ٍخَز آهسُ زر هیاًگیي کیفیت سًسگی ایي چْار گزٍُ هزتَط تِضيَع چاقی در
ضسًس .تا استفازُ اس آسهَى
ضٌاذتِ
هتَسظ ٍ پاییي
کیفیت سًسگی

زلیل ایي کِ زر ایي آسهَى سِ هقایسِ اًدام هیگزفت(افزاز

تا غیز سیگاری ،افزاز سیگاری تا افزازی کِ سیگار را تزک کززُاًس

سیگاری تا غیزسیگاری،افزاز سیگاری تا افزازی کِ سیگار را تزک

ٍ افزاز سیگاری تا افزازی کِ گاّی اٍقات سیگار هیکطٌس) تزرسی

کززُاًس ٍ ،افزاز سیگاری تا افزازی کِ گِگاّی سیگار هیکطٌس)

ضس ،هیاًگیي کیفیت سًسگی ٍ اتؼاز آى تٌْا زر افزز سیگاری تا

اس تصحیح تًَفزًٍی استفازُ ضس ٍ  p valueکوتز اس 0/0167

افزازی کِ سیگار ًویکطیسًس اذتالف هؼٌیزاری زاضت ٍ زر زٍ

تِػٌَاى سغح هؼٌیزاری زر ًظز گزفتِ ضس .زر هَرز افزازی کِ

گزٍُ زیگز اذتالف هؼٌیزاری پیسا ًطس .زر هَرز افزازی کِ

هصزف قلیاى زاضتٌس اس ّویي رٍش استفازُ گززیسّ .نچٌیي تِ

هصزف قلیاى زاضتٌس ّن ٍضغ تِ ّویيگًَِ تَز کِ ًتایح آى زر

هٌظَر تزرسی ارتثاط سایز هتغییزّای زهَگزافیک رٍی کیفیت

خسٍل ً 2طاى زازُ ضسُ است ،تا تَخِ تِ ایي خسٍل ٍضؼیت

سًسگی اس هسل رگزسیَى لدستیک استفازُ گززیس .زر ایي رٍش

سیگار کطیسى افزاز ارتثاط هؼٌیزاری تا کیفیت سًسگی افزاز

کیفیت سًسگی تِ زٍ عثقِ پاییي ٍ تاال تقسین ضس ٍ افزازی کِ

زاضت (،)p>0/001تِ عَری کِ گزٍّی کِ سیگار هیکطیسًس اس

اهتیاس تیي صفز تا  75را کسة کززُ تَزًس زر عثقِ کیفیت سًسگی

هیاًگیي کیفیت سًسگی پاییيتزی ًسثت تِ افزاز غیزسیگاری

هتَسظ ٍ پاییي قزار گزفتٌس ٍ افزازی تا اهتیاس تاالی  75زر عثقِ

تزذَرزار تَزًس .تیي هَلفِّای سالهت ػوَهی (،)p>0/001

کیفیت سًسگی تاال قزار گزفتٌس p value .کوتز اس  0/05تِ ػٌَاى

ضازاتی ( ٍ )p>0/001ػولکزز اختواػی ( )p=0/014کیفیت

سغح هؼٌیزاری زر ًظز گزفتِ ضس ٍ زازُّا تا استفازُ اس ًزم

سًسگی زر افزاز سیگاری ٍ غیز سیگاری اذتالف هؼٌیزاری ٍخَز

افشار  SPSS20تدشیِ ٍ تحلیل ضس.

زاضت ٍ هیاًگیي ایي هؤلفِّا زر افزاز سیگاری ًسثت تِ افزاز غیز

هالحظات اخالقی

سیگاری پاییيتز تَزّ .نچٌیي تیي هصزف سیگار تا زٍ تؼسکلی

پزٍپَسال هغالؼهِ یهاس تَسهظ زاًطهگاُ ػلهَم پشضهکی ضهْیس

خسواًی ( ٍ )p=0/001رٍاًی کیفیت سًسگی ( ،)p>0/001ارتثاط

صههههسٍقی یههههشز تاییههههس ضههههسُ اسههههت (کههههس اذههههال :

هؼٌیزاری زیسُ ضس ٍ افزاز سیگاری زر ایي زٍ تؼس هیاًگیي

.(IR.SSU.REC.1393.7394

کوتزی را ًسثت تِ افزاز غیز سیگاری زاضتٌس .زر ایي هغالؼِ
ًتایج

افزازی کِ هصزف قلیاى زاضتٌس هیاًگیي تاالتزی رازر تؼسازی اس

ٍیژگیّای فززی ٍ اختواػی خوؼیت هَرز هغالؼِ زر خسٍل

اتؼاز کیفیت سًسگی ًسثت تِ افزازی کِ هصزف قلیاى ًساضتٌس

ً 1طاى زازُ ضسُ است تا تَخِ تا ایي خسٍلً 4307)%49/6(فز اس

کسة کززُ تَزًس ایي اتؼاز ضاهل سالهت ػوَهی (،)p=0/006

خوؼیت هَرز هغالؼِ را هززاى ٍ (ً 4368)%50/6فز را ًیش سًاى

زرزخسوی،(p=0/002(ضازاتی ( ٍ )p>0/001تؼس کلی خسواًی

تطکیل هی زٌّس ،تیص اس ًیوی اس خوؼیت هَرز هغالؼِ

کیفیت سًسگی ( )P=0/004تَز ٍلی تا ایي ٍخَز ٍقتی هتغیز

سغح سَاز سیکل ٍ کوتز اس سیکل زاضتٌس ٍ  15/8زرصس

هصزف قلیاى ٍارز هسل رگزسیَى لدستیک ضس تیي هصزف قلیاى

خوؼیت هَرز هغالؼِ ًیش زارای سغح سَاز لیساًس ٍ تاالتز

ٍ کیفیت سًسگی پاییي ارتثاط هؼٌیزاری زیسُ ضس ٍ افزازی کِ

تَزًس اس ًظز ٍضؼیت تاّل  % 84/8افزاز هتاّل 10/9 ،زرصس

هصزف قلیاى زاضتٌس ( 1/32)CI%95:1/11-1/56تزاتز ضاًس

هدزز ٍ  4/4زرصس ّنتیَُ ٍ هغلقِ تَزًس  19/8زرصس

تیطتزی را تزای قزار گزفتي زر عثقِ پاییي کیفیت سًسگی ًسثت

خوؼیت هَرز هغالؼِ تیکار ٍ سیز تٌای هسکي 77/3زرصس اس

تِ افزازی کِ هصزف قلیاى ًساضتٌس تزذَرزار تَزًس (خسٍل .)3
خسٍل  3ارتثاط تیي کیفیت سًسگی تا هتغییزّای زهَگزافیک

خوؼیت هَرز هغالؼِ تاالی صس هتز گشارش ضس.
اس ًظز کیفیت سًسگی افزاز ضزکت کٌٌسُ زر هغالؼِ ً5422فز

را تز اساس هسل رگزسیَى لدستیک ٍ تا کٌتزل ػَاهل هرسٍش

( )%64/1زارای کیفیت سًسگی تاال ٍ ً 3038فز ( )%35/9زارای

کٌٌسُ ًطاى هیزّس .زر ایي خسٍل هصزف زذاًیات (سیگار ٍ
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کساهیي گزٍُّا هیتاضس اس آسهَى هي ٍیتٌی استفازُ گززیس .تِ

هي ٍیتٌی هیاًگیي کیفیت سًسگی زر سِ سٍج گزٍُ (افزاز سیگاری

هسؼَد هيزسایی ٍ ّوکاراى

تَزى،هغلقِ ٍ تیَُ تَزى ٍ سیز تٌای هسکي کوتز اس  100هتز ٍ

ًطاى زازُ ضسُاًس .تا تَخِ تِ ایي خسٍل اس تیي هتغیزّایی کِ

تؼساز کن اػضای ذاًَازُ (کوتز اس ً4فز) ،اس هتغییزّای

ٍارز هسل ضسًس خَاى تَزى ٍ سیگاری تَزى ٍ ّنچٌیي هدزز

زهَگزافیکی تَزًس کِ تا کیفیت سًسگی پاییي زر ارتثاط تَزًس.

تَزى ٍ سیگاری تَزى تزّوکٌص هؼٌیزاری (تزّنکٌص هثثت)

ّنچٌیي خٌس هزز ،هتاّل تَزى ،خَاى یا هیاىسال تَزى،سغح

زر ارتثاط تا کیفیت سًسگی زاضتٌس .تِعَری کِ ضاًس قزار

سَاز تاال ،ضاغل تَزى ،سیز تٌای هسکي تیص اس  100هتز ٍ تؼساز

گزفتي زر عثقِ پاییي کیفیت سًسگی تزای افزاز خَاى ٍ سیگاری

اػضای ذاًَازُ تیص اس ً 4فز اس هتغیزّای زهَگزافیک تاثیزگذار

ًسثت تِ افزاز سالوٌس ٍ سیگاری ( 3/55)CI%95:1/56-8/08تزاتز

رٍی کیفیت سًسگی تْتز تَزًس تا تَخِ تِ خسٍل  3سیگار کطیسى

ٍ تزای افزاز هدزز سیگاری ًسثت تِ افزاز هتاّل سیگاری (-3/89

تِػٌَاى یک ػاهل ذغز تزای قزار گزفتي زر عثقِ پاییي ٍ

 2/37)CI%95:1/44تزاتز هیتاضس.

هتَسظ کیفیت سًسگی ضٌاذتِ ضس ٍ افزاز سیگاری تا ًسثت

ّنچٌیي تیي زٍ هتغیز هصزف سیگار ٍ زاضتي ضغل زر ارتثاط

ضاًس ( 1/54)CI%95:1/31-1/81اس ضاًس تیطتزی تزای قزار

تا کیفیت سًسگی یک تزّنکٌص هٌفی زیسُ ضس ٍ افزاز سیگاری ٍ

گزفتي زر عثقِ پاییي ٍ هتَسظ کیفیت سًسگی ًسثت تِ افزاز

ضاغل ًسثت تِ افزاز سیگاری ٍ تیکار ضاًس کوتزی تزای کیفیت

غیزسیگاری تزذَرزار تَزًس .تِهٌظَر تزرسی اثز تزکیثی سیگار

سًسگی پاییي زاضتٌس (. 0/711)0/513 –0/983

کطیسى تا سایز هتغیزّا رٍی کیفیت سًسگی افزاز هتغیزّای
خسٍل ٍ :1یژگیّای فززی ٍ اختواػی افزاز تحت هغالؼِ

( )%تؼداد

هتغيز ّا
جٌسيت

(4307)49/6
(4368)50/4

هزز
سى
گزٍُ ّای سٌی
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
ٍضؼیت تاّل
هدزز
هتاّل
تیَُ
هغلقِ
سغح سَاز
سیکل ٍ کوتز اس سیکل
زیپلن ٍ فَ زیپلن
لیساًس ٍ تاالتز
ٍضؼیت ضغلی
ضاغل
تیکار

(1719 )19/8
(1729 )19/9
(1810 )20/9
(1722 )19/9
(1695 )19/5
(945 )10/9
(7369 )84/8
(326 )3/8
(49 )0/6
(4735)54/8
(2540 )29/4
(1368 )15/8
(3385 )39/5
(1695 )19/8
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قلیاى،)خٌس سى ،سالوٌس تَزى ،سغح سَاز کن ،تیکار

هرتلفی ٍارز هسل رگزسیَى لدستیک ضسًس .کِ زر خسٍل 4

هصزف دخاًيات ٍ کيفيت سًدگی

ذاًِ زار
سیز تٌای هسکي
کوتز اس  100هتز
تاالی  100هتز

3487دختز داًطگاُّای ایزاى …
داًطجَیاى
ضيَع چاقی در()40/7

(1942 )22/7
(6613 )77/3

هصزف سيگار
ابؼاد کيفيت سًدگی

هصزف قلياى

دارد

ًدارد

اًحزاف

اًحزاف

p

(81/26± )24/14
(82/69± )23/16
(75/07± )25/82
(70/11± )21/90
(68/68± )23/64
(85/19± )21/59
(79/22± )25/96
(83/41± )21/65
(77/33± )19/97
(79/13± )18/47
(78/25± )17/85

0/05
0/178
0/084
>0/001
>0/001
0/014
0/418
0/025
0/001
>0/001
>0/001

هؼيار±هياًگيي

(79/39± )25/10
ػولکزز خسواًی
هحسٍزیت تِ ػلت هطکل خسوی (81/01± )24/85
(23/15± )26/89
زرز خسوی
(65/95± )22/43
سالهت ػوَهی
(64/69± )23/22
ضازاتی
(82/64± )23/94
ػولکزز اختواػی
(78/06± )27/53
ػولکزز ػاعفی
(80/90± )24/03
سالهت رٍاًی
(74/98± )20/42
تؼس خسواًی کیفیت سًسگی
(76/49± )19/74
تؼس رٍاًی کیفیت سًسگی
(75/72± )18/56
کیفیت سًسگی

هؼيار±هياًگيي

دارد

ًدارد

اًحزاف

اًحزاف

هؼيار±هياًگيي

هؼيار±هياًگيي

p

(0/004 80/75 ± )24/40( 84/64 ± )22/02
(0/026 82/29± )23/37( 84/37± )23/38
(0/002 74/70± )25/92( 78/64± )25/16
(0/006 69/42± )22/03( 72/41± )21/84
(>0/001 67/85± )23/77( 73/20± )23/24
0/44
(84/93± )21/81( 83/84± )22/87
(0/934 79/22± )26/01( 78/52± )27/31
(0/213 83/28± )21/82( 81/91± )22/26
(0/004 76/85± )20/08( 80/04± )18/48
(0/559 78/80± )18/66( 79/26± )18/68
(0/091 77/84± )18/01( 79/61± )16/99

* p>0/0167تِ ػٌَاى سغح هؼٌی زاری زر ًظز گزفتِ ضسُ است.
* زاهٌِ اهتیاسات اس صفز تا صس تَزُ ٍ ًوزُ تاالتز ًطاى زٌّسُ کیفیت سًسگی تْتز هی تاضس.
* آسهَى آهاری هَرز استفازُ هي ٍیتٌی هیتاضس.
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خسٍل :2هیاًگیي ٍ اًحزاف هؼیار اهتیاس هقیاسّای کیفیت سًسگی زر افزاز تحت هغالؼِ تز حسة استؼوال زذاًیات

هسؼَد هيزسایی ٍ ّوکاراى

خسٍل  :3ارتثاط تیي کیفیت سًسگی ٍ هتغییزّای زهَگزافیک زر افزاز تحت هغالؼِ
هتغيز ّا

_
(2/31)2/06 – 2/85

1
>0/001

_
(0/987)0/804 -1/21
(1/64 )1/29- 2/10

1
0/902
>0/001

_
(0/64)0/56 – 0/73
(0/4)0/32 – 0/84

1
>0/001
>0/001

_
(1/21)1/02 – 1/44
()1/62 – 2/24

1
0/002
>0/001

_
(0/64)0/56 – 0/73

1
>0/001

_
()1/15 – 1/46

1
0/001

_
()0/75 – 0/92

1
>0/001

_
(1/54)1/31 – 1/81

1
>0/001

_
(1/32)1/11 – 1/56

1
0/001

*آسهَى آهاری هَرز استفازُ رگزسیَى لدستیک هی تاضس

خسٍل  :4تزّنکٌص تیي هصزف سیگار ٍ سایز هتغییزّای زهَگزافیک زر ارتثاط تا کیفیت سًسگی افزاز تحت هغالؼِ

هتغيز ّا
خٌسیت
هزز
سى
ٍضؼیت تاّل
هتاّل
هدزز
تیَُ ٍ هغلقِ
گزٍُ ّای سٌی
سالوٌس

)OR(CI95%

p-value

_
(0/716)0/433 – 1/15

1
0/171

_
(2/37)1/44 – 3/89
()0/285 – 2/11

1
0/001
0/622

_

1

هجلِ داًطگاُ ػلَم پشضکی ٍ خدهات بْداضتی ـ درهاًی ضْيد صدٍقی یشد
501

دٍرُ بيست ٍ ضطن ،ضوارُ ضص ،ضْزیَر 1397

Downloaded from jssu.ssu.ac.ir at 18:49 IRST on Saturday January 16th 2021

خٌسیت
هزز
سى
ٍضؼیت تاّل
هتاّل
هدزز
تیَُ ٍ هغلقِ
گزٍُ ّای سٌی
سالوٌس
هیاًسال
خَاى
سغح سَاز
لیساًیس ٍ تاالتز
زیپلن ٍ فَ زیپلن
تیسَاز تا سیکل
ٍضؼیت ضغلی
تیکار
ضاغل
سیز تٌای هسکي
تاالی صس هتز
کوتز اس صس هتز
تؼساز اػضای ذاًَاز
کوتز اس چْار ًفز
تیص اس چْار ًفز
هصزف سیگار
ذیز
تلِ
هصزف قلیاى
ذیز
تلِ

)OR(CI95%

p-value

هصزف دخاًيات ٍ کيفيت سًدگی

(3/30)1/91 – 5/68

>0/001

_
(1/009)0/463 – 1/77
(0/776)0/463 – 1/30

1
0/974
0/337

_
(0/711)0/513 – 0/983

1
0/039

*آسهَى آهاری هَرز استفازُ رگزسیَى لدستیک هیتاضس

.بحث

ّنچٌیي کساًی کِ زر عَل زٍرُ پیگیزی سیگار را تزک کززُ

ًتایح هغالؼِ اذیز ًطاى زاز کِ تیي هصزف زذاًیات(سیگار

تَزًس تْثَزی قاتل تَخْی را زر اتؼاز سالهت رٍاًهی،ضهازاتی ٍ

ٍ قلیههاى) زر افههزاز تحههت هغالؼههِ ٍ کیفیههت سًههسگی ارتثههاط

سالهت ػوَهی ًسثت تهِ سهیگاریّها زاضهتٌس ( .)17هغالؼهِ

هؼٌیزاری ٍخَز زراز ٍ ایي ارتثاط تِ تسهیاری اس هَلفهِ ّهای

اذیز ّن ًطاى زاز کِ افزاز سیگاری اهتیهاس کوتهزی را زر تؼهس

کیفیت سًسگی ًیش قاتل تؼوین هیتاضهس .تهِ عهَری کهِ افهزاز

کلی کیفیت سًسگی ًسهثت تهِ افهزاز غیهزسهیگاری زارًهس .زر

سیگاری زر سِ تؼس کیفیت سًسگی کِ ضاهل سهالهت ػوهَهی،

هغالؼِایی کِ تَسظ عَافیهاى ٍ ّوکهاراى تهِهٌظهَر تزرسهی

ضازاتی ٍ ػولکزز اختواػی تَز ،هیاًگیي پاییيتزی را ًسثت تِ

اسههتؼوال قلیههاى ٍ سههالهت ٍاتسههتِ تههِ کیفیههت سًههسگی زر

افزاز غیز سیگاری کسة کززُ تَزًس ّنچٌهیي افهزاز سهیگاری

تٌسرػثاس اًدام ضس ًتایح هغالؼهِ ًطهاى زاز کهِ افهزازی کهِ

زر زٍ تؼههس کلههی خسههواًی ٍ رٍاًههی کیفیههت سًههسگی هیههاًگیي

قلیاى هصزف هیکٌٌس اسکیفیت سًسگی پاییي تهزی ًسهثت تهِ

پاییيتزی را ًسثت تِ افزاز غیز سهیگاری کسهة کهززُ تَزًهس.

افزازی کهِ هصهزف قلیهاى ًسارًهس تزذهَرزار ّسهتٌس ( .)18زر

ایي ًتایح تا یافتِّای هغالؼِ ایی کِ تَسظّ ٍ Castroوکهاراى

هغالؼههِ اذیههز افههزاز هصههزف کٌٌههسُ قلیههاى اس ًظههز تؼههسازی

اًدام ضس ّنذَاًی زاضت زر آى هغالؼِ افزاز سیگاری ًوهزات

هَلفههِّههای کیفیههت سًههسگی اس خولههِ،زرز خسههوی،سههالهت

پاییيتزی را زر چْار تؼس کیفیت سًسگی ًسثت تهِ افهزاز غیهز

ػوَهی ٍ ضازاتی کیفیت سًسگی هیاًگیي تهاالتزی را ًسهثت تهِ

سیگاری زاضتٌس ایي چْار تؼس ضاهل سالهت خسهوی ،سهالهت

افزازی کِ هصزف قلیاى ًساضتٌس تزذَرزار تَزًهس تهِ ًظهز ههی

رٍاى ،ػولکزز اختواػی ٍ ضازاتی ٍ ًطاط تَز ( .)15هغالؼِایی

رسس زر ضْزستاى یشز تیطتز افزازی کهِ هصهزف قلیهاى زارًهس

کِ تَسظ  Sarnaو همکاران تِهٌظَر تزرسهی تهاثیز سهیگار ٍ

افزازی اختواػی ّستٌس کِ ٍقت تیطتزی را تها زٍسهتاى ذهَز

تزک آى رٍی سالهت ٍاتستِ تِ کیفیت سًهسگی زر سًهاى اًدهام

صزف هیکٌٌس ّنچٌیي هیشاى تفزیح ٍ سزگزهی زر ایي افهزاز

ضس ًتایح آى حاکی اس ایي تَز کِ افزاز سیگاری کیفیت سًهسگی

ًسثت تِ افزاز سیگاری تاالتز تَزُ ّویي ػَاهل هوکي است تهِ

پاییيتزی را ًسثت تِ افزازغیز سیگاری زارًهس ّهنچٌهیي تها

ػٌَاى هرسٍش کٌٌهسُ ػوهل کٌٌهس ٍ تاػهث افهشایص هیهاًگیي

افشایص هست سهاى تهزک سهیگار سهالهت ٍاتسهتِ تهِ کیفیهت

تؼضی اس اتؼاز کیفیت سًسگی زر ایي گزٍُ اس افزاز ضًَسٍ ،لی تاس

سًسگی زر افزاز تْتز هی ضس (.)16هغالؼِ ایی زیگز کِ تَسهظ

ّن ضاًس قزار گزفتي زر عثقِ پاییي کیفیت سًسگی زر افزازی

ّ ٍ Mitraوکاراى اًدام ضس ًتایح ًطاى زاز کِ افزز سهیگاری ٍ

کِ هصزف قلیاى زاضتٌس  1/32تزاتز تیطتز اس افهزازی تها سهاتقِ

افزازی کِ زر عَل زٍرُ پیگیهزی سهیگاری ضهسُ تَزًهس زارای

ػسم هصزف قلیاى تَز ٍ هصزف قلیاى یک ػاهل ذغز تزای قهزار

کیفیت سًسگی پاییي تزی زر هقایسِ تا غیز سیگاریّها تَزًهس،

گزفتي زر عثقِ پاییي کیفیت سًسگی ضٌاذتِ ضس.
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هیاًسال
خَاى
سغح سَاز
لیساًیس ٍ تاالتز
زیپلن ٍ فَ زیپلن
تیسَاز تا سیکل
ٍضؼیت ضغلی
تیکار
ضاغل

داًطگاُّای ایزاى …
داًطجَیاى دختز
چاقی
0/064
در)0
/981
ضيَع– 2
(/05

هسؼَد هيزسایی ٍ ّوکاراى

ًتایح آى ًطاى زاز کِ سًاى زر تواهی اتؼاز کیفیت سًسگی

هَارزی کِ رٍی کیفیت سًسگی تْتز تاثیزگذار هیتاضس زاضتي

اهتیاس پاییيتزی را ًسثت تِ هززاى کسة کززُاًس زر ایي

ضغل هی تاضس سیزا زاضهتي ضهغل تاػهث هسهتقل تهَزى افهزاز،

هغالؼِ تؼیس تِ ًظز هیرسیس کِ سیگار کطیسى تتَاًس ترص

افشایص اػتواز تِ ًفهس ،احسهاس رضهایتهٌهسی اس سًهسگی ٍ

قاتل تَخْی اس ایي تفاٍت زر کیفیت سًسگی هززاى ٍ سًاى را

سالهت رٍاًی افزاز هیضَز تًِظز هیرسس ّوزاُ ضسى هتغیهز

تَضیح زّس ( .)19زر هغالؼِ اذیز ًیش ضاًس قزار گزفتي سًاى

ضغل تا سیگار کطیسى اثزات هٌفی سیگار کطیسى رٍی کیفیت

زر عثقِ کیفیت سًسگی پاییي تیطتز اس هززاى تَز ٍ خٌس سى

سًسگی افزاز را اس تیي تززُ ٍ تاػث تْتز ضسى کیفیت سًسگی زر

تِ ػٌَاى یک ػاهل ذغز تزای کیفیت سًسگی پاییي تلقی

ایي گزٍُ اس افزاز هَرز هغالؼِ ضهَز  .زر هغالؼهِ  ایهی کهِ تهِ

هیضس ٍلی ّیچ تزّنکٌص هؼٌیزاری تیي سیگار کطیسى ٍ

هٌظَر تزر سی ارتثاط تهیي کیفیهت سًهسگی ٍ هتغ یهز ّهای

خٌسیت افزاز تا کیفیت سًسگی پیسا ًطس.

زهَگزافیک اًدام ضس فاکتَر ّ ای زذیل زر کیفیت سًسگی

زر هغالؼِایی زیگز کِ تَسظّ ٍ Dzuburوکاراى اًدام ضهس

ضؼیف ،تیکاری ،سیگار کطیسى ،زرآهس کن ٍ فؼالیت تهسًی

ًتایح آى ًطاى زاز کِ فقهظ زر اتؼهاز ػولکهزز خسهواًی ٍ زرز

کههن ضههٌاذتِ ضههس ( . )22زر هغالؼههِ اذیههز ًیههش هصههزف

خسوی کیفیت سًسگی هزز ٍ سى سهیگاری تفهاٍت هؼٌهیزاری

زذاًیات ( سیگار ٍ قلیاى) ،خٌس سى ،سالوٌس تَزى  ،تیَُ ٍ

ٍخَز زارز .تیي کیفیت سًسگی افزاز سیگاری ٍ غیز سیگاری زر

هغلقِ تَزى  ،سغح سَاز کن ،سیز تٌای هسکي کوتز اس 100

ارتثاط تها ٍضهؼیت تاّهل ًیهش تفهاٍت هؼٌهیزاری زر ػولکهزز

هتز ٍ تؼساز کن اػضای ذاًَازُ اس ریسک فاکتَرّای زذیل

فیشیکی ،ضازاتی ٍ سالهت رٍاًی هطاّسُ ضهس ّهنچٌهیي تهیي

زر کیفیت سًسگی پاییي ضٌاذتِ ضس.

کیفیت سًسگی افزاز سیگاری زر ارتثاط تا ٍضؼیت اقتصازی ّن

تؼساز هؼسٍزی اس هغالؼات اًدام ضسُ زر سهیٌِ هصزف

ارتثاط هؼٌی زاری زیسُ ضس ( .)20زر هغالؼِ اذیز تزرسهی اثهز

هَاززذاًی تِ کیفیت سًسگی زر افزازی کِ استؼوال زذاًیات

هتقاتل سیگار کطیسى تا فاکتَرّای زهَگزافیک ًطهاى زاز کهِ

زارًس تَخِ کززُ اًس ( .)13هغالؼاتی ّن کِ تِ تزرسی کیفیت

افزاز خَاى ٍ سیگاری ٍ ّنچٌیي افزاز هدزز ٍ سیگاری ضاًس

سًسگی افزاز سیگاری پززاذتِاًس تِ اثزات چٌس ػلیتی رٍی

تاالتزی را تزای قزار گزفتي زر عثقِ پاییي کیفیت سًسگی زارًس.

کیفیت سًسگی افزاز سیگاری تَخِ ًکززُاًس ( .)11زر حالی کِ

ٍخَز یک تزّن کٌص هثثت تیي سیگار کطیسى تا خَاى تَزى

زر هغالؼِ حاضز ػالٍُ تز تزرسی تاثیز سیگار رٍی کیفیت

یا هدزز تَزى زر ارتثاط تا کیفیت سًسگی پاییي،هوکي است تِ

سًسگی افزاز تِ تزرسی تؼاهل (اثزات تزّنکٌطی) سیگار تا

ایي ػلت تاضس کِ افزاز خَاى یا هدزز کِ هصزف سهیگار زارًهس

سایز هتغییزّا ٍ ارتثاط آى تا کیفیت سًسگی ًیش تَخِ ضسُ.

هطکالت تیطتزی زر سهیٌِ ًاساسگاریّای اختواػی ،هطکالت

یکی اس اٍلیي هغالؼاتی کِ زر سهیٌِ کیفیت سًسگی زر افزاز

ذاًَازگی ،کوثَز هحثت ،فقهز ٍ ،اذتالالتهی هثهل اضهغزاب ٍ

سیگاری اًدام ضسُ هغالؼِ  Helsinkiهیتاضس.زر ایي هغالؼِ

افسززگی زاضتِ تاضٌس تِعَری کِ تسیاری اس خَاًاى تِهٌظَر

افزز غیز سیگاری تِ عَر هتَسظ  10سال تیطتز اس

غلثِ تز ایي هطکالت تِ سیگار کطهیسى رٍی ههیآٍرًهس (.)21

سیگاریّای قْار(هصزف رٍساًِ ً 20د سیگار تِ تاال) ػوز

ّوِ ایي ػَاهل تِ ًهَػی تها کیفیهت سًهسگی پهاییي زر ارتثهاط

هیکززًس ،افزاز غیز سیگاری تاالتزیي اهتیاس را زر ّوِ اتؼاز

ّستٌس کِ تدوغ ایي ػَاهل ذغز زر ایي گهزٍُ اس افهزاز تاػهث

کیفیت سًسگی کسة کززُ تَزًس ( .)14زر ایي هغالؼِ چَى

تاػث کاّص کیفیهت سًهسگی ههیضهَز .تهیي زاضهتي ضهغل ٍ

ًوًَِّا اس ًظز ٍضؼیت اقتصازی اختواػی ّوگي ضسُ تَزًس

هصزف سیگار زر ارتثاط تا کیفیت سًسگی ًیش یک تهزّنکهٌص

اهکاى تزرسی تاثیز فاکتَرّای اقتصازی اختواػی رٍی کیفیت

هٌفی زیسُ ضس تِعَری کِ افزاز ضاغل ٍ سهیگاری ًسهثت تهِ

سًسگی افزاز سیگاری ٍخَز ًساضت ٍلی زر هغالؼِ اذیز ػالٍُ
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زر هغالؼِایی کِ تَسظ ّ ٍ Guallarوکاراى اًدام ضس

افزاز تیکار ٍ سیگاری کیفیت سًهسگی تْتهزی زاضهتٌس یکهی اس

هصزف دخاًيات ٍ کيفيت سًدگی

کٌٌسُّای ایزاى
هصزفداًطگاُ
داًطجَیاى دختز
تز تزرسی ارتثاط تیي سیگار کطیسى ٍ کیفیت سًسگی افزاز تِضيَع چاقی در
زذاًیات…زر سٌیي تاالتز زارًس
ًسثت تِ افزاز

تحصیالتٍ ،ضؼیت اقتصازی ٍ سایز فاکتَرّای زهَگزافیک

کیفیت سًسگی پاییيتزی زاضتٌس ،افزاز سیگاری ضاغل ّن ًسثت

تاثیزگذار رٍی کیفیت سًسگی ًیش تَخِ ضسُ است.

تِ افزاز سیگاری ٍ تیکار کیفیت سًسگی تْتزی زاضتٌس.

تِ ػلت هقغؼی تَزى ایي هغالؼِ ًویتَاى راتغِ ػلت ٍ

سپاسگشاری

هؼلَلی را ًطاى زاز ٍ اس آى خایی کِ تیي کیفیت سًسگی ٍ

ایي هقالِ حاصل عزح تحقیقاتی ضوارُ  3718زاًطکسُ

هقیاسّای آى تا هصزف زذاًیات ارتثاطّایی زیسُ ضس

تْساضت ػلَم پشضکی ضْیس صسٍقی یشز هی تاضس کِ تا حوایت

تَصیِ هیضَز کِ تزای تؼییي ًَع ارتثاط ٍ ضٌاذت ػلل

هالی ٍ هؼٌَی هؼاًٍت هحتزم پژٍّطی زاًطگاُ ػلَم پشضکی

هغالؼِّای تحلیلی قَیتزی زر ایي سهیٌِ اًدام ضَز.

یشز تِ اًدام رسیسُ استًَ .یسٌسگاى اس کلیِ ضزکت کٌٌسگاى

ًتيجِگيزی

ٍ ّوِ کساًی کِ زر خوغ آٍری زازُّای یاس ضزکت کززُ

زر پایاى هیتَاى ًتیدِگیزی کزز کِ تفاٍت هؼٌیزاری زر
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Evaluating the relation between smoking and quality of life among the
population of Yazd
Masoud Mirzaei1, Mohammad Khajeh*2

Original Article
Introdution:. Quality of life is an important and measurable outcome in the field of medicine; The aim of
the present study was to evaluate the relation between smoking and quality of life in the city of Yazd.
Methods: This analytical - cross-sectional study was performed using Yazd Health Study (YaHS) data with
a sample size of 8725 people. SF8 (Short Form 8 Health Survey) questionnaire was used for evaluating the
quality of life. Data were analyzed through Kruskal-Wallis, Mann-Whitney and Logistic regression tests.
Results: There was a significant difference between the quality of life in smokers and non-smokers and the
quality of life was significantly lower among smokers compared to non-smokers (p < 0.001) . This difference
was observed in the dimensions of general health (p < 0.001), cheerfulness (p < 0.001) and social
performance (p = 0.014) as well as in two general dimensions of physical (p = 0.001) and mental (p < 0.001)
quality of life. In the present study, smoking cigarette (OR=1.54, CI 95%: 1.31-1.81) and hookah (OR=1.32,
CI 95%: 1.11-1.56) were considered as risk factors for low quality of life. Analyzing the statistical
interaction between smoking cigarette and quality of life-related demographic characteristics has shown that
young smokers compared to old smokers (OR=3.55, CI 95%: 1.56-8.08) and single smokers compared to
married smokers (OR=2.37, CI 95%: 1.44-3.89) had a higher chance of being in the low quality of life
classification. In addition, employed smoker compared to unemployed smoker had a lower chance of low
quaility of life (OR=0.711, CI95%: 0.513-0.983).
Conclusion: The results of this study suggest that there are significant differences in quality of life according
to the smoking status.
Keywords: Quality of life, SF-8, smoking, Iran
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