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شهرستان سال  15بررسی اپيدميولوژیکی علل گرایش به مصرف سيگار و دخانيات در جمعيت باالی 

  1390-1393دامغان در سال 

  1علي اكبر منصوريان

 سمنان پزشکي علوم دانشگاه -فالحي شهيد خيابان دامغان بهداشت مركز

 ساالنه كه باشد مي سالمت ارتقاي هاي برنامه و عمومي بهداشت براي مهم مشکالت از يکي دخاني مواد و سيگار مصرفو هدف: مقدمه 

كل به عنوان يک علت قابل پيشگيري از بيماري ها بخصوص سرطان ها شناخته شده است و  در و شود مي نفر90000 حدود مير و مرگ باعث
يکي از علل مرگ هاي زودرس هم مشخص شده است كه در حال حاضر به دليل پائين آمدن سن شروع مصرف سيگار و مواد دخاني ديگر 

 و ريوي و قيعرو –كافي بسيار نگران كننده است و موجب افزايش بروز بيماري هاي قلبي  خصوصاً قليان در كنار تغذيه نامناسب و عدم تحرک
 كه ستا نکته اين نشانگر متعدد مطالعات نتايج. است شده هم عروقي و قلبي هاي بيماري دليل به مير و مرگ ميزان رفتن باال آن تبع به

صرف آن برابر افزايش مي دهد و ترک سيگار افرادي كه م بيست به بزرگسالي در را نيکوتين به وابستگي احتمال نخ چند تعداد به سيگار مصرف
 را زود شروع كرده اند بسيار سخت تر از ديگران است كه مصرف سيگار را در بزرگسالي شروع نموده اند. 

بر روي  1390-93 سال از دامغان شهرستان در كه است تحليلي و توصيفي نوع از ميداني و طولي مطالعه يک حاضر مطالعهها: روش مواد و 

نفر و جمعيت دانشجويي حدود  85000نفر از مردم كه به صورت تصادفي انتخاب شده اند، مي باشد. )جمعيت شهرستان در حال حاضر  3500
 نفر كل جمعيت مي باشد(  99000نفر كه جمعاً  14000

و كارداني بهداشت خانواده و مبارزه با بيماريها دانشج 37توسط ساخته محقق يتحقيقات پرسشنامه 5500 حدود كه بوده صورت بدين كار روش
نفر افرادي كه به پرسشنامه ها درست پاسخ داده بوده اند مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نتايج در نرم افزار  3500بين مردم توزيع و 

EPI6  .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است 

 %23و دانشجويان پسر  %19، دانشجويان دختر %9ه گرديد ميزان شيوع سيگار و قليان در بين دانش آموزان مشاهد تحقيق ناي در: یافته ها

سيگار و مواد دخاني استفاده مي كرده اند  %5و پسرها در ابتداي دانشجويي  %1بوده است و توضيح اينکه دانشجويان دختر در ابتداي دانشجويي 
است كه شيوع سيگار و مواد دخاني در دخترها بيشتر اثرات محيطي و اجتماعي دارد در اين تحقيق شيوع مواد مخدر ،  كه نشانگر اين موضوع

 نوع مواد دخاني، ميزان آگاهي افراد در خصوص عوارض سيگار و دخاني و مواد مخدر و ... اندازه گيري گرديده است. 

شيوع مصرف سيگار و دخانيات در دانشجويان دختر بسيار باالتر از پسران  سن. است پايين بسيار جامعه در سيگار شروع سن: نتیجه گیری

است. نقش محيط هاي عمومي مانند خوابگاه ها، شبانه روزي ها، پادگان ها، خوابگاه هاي خصوصي، منازل اجاره اي در بروز و شيوع علل 
 ف سيگار پيش زمينه مصرف مواد مخدر است. گرايش به سيگار و دخانيات بسيار متنوع و انکار ناپذير است. مصر

 سيگار |قليان |سرطان |دخانيات واژه های کلیدی:
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