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 1393سال در سمنان شهرستان در ریوی آسم به مبتال بالغ افراد زندگی کيفيت بررسی

 3فتحي مونا، 3سياح خليل شکوفه، 2كيا السادات نعيم، 2قدس الهه، 1ملک فرهاد

 گروه داخلي، بيمارستان كوثر، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران 1
 ، سمنان، ايرانسمنان پزشکي علوم دانشگاه، دانشکده پزشکي، سالمت بر موثر اجتماعي عوامل تحقيقات مركز 2
 دانشجويي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان كميته تحقيقات 3

 يماريب نيا در.شود يم ييهوا يمجار يتنگ موجب مختلف يها محرک اثر در كه كوچک ييهوا يها راه مزمن التهاب آسم :هدف و مقدمه

 طحس ، رفاه ،يزندگ وهيش جمله از يزندگ مختلف يها جنبه بر آسم. شود يم محرک انواع به يده پاسخ شيافزا دچار ييهوا يها ،راهيالتهاب
 اختالل ، يهوش عملکرد. دهد مي تشکيل خواب را فرد هر زندگي سوم يک حدود.است خواب سالمت مهم يها جنبه از يکي.دارد ريتاث سالمت
 شب، طي رد بيماران اين در شرياني خون اكسيژن اشباع. كند يم بروز خواب مشکالت بدنبال يصتيشخ راتييتغ و قضاوت، در اختالل حافظه؛

 با خواب اختالالت رسد يم نظر به . دارد وجود آسم به انيمبتال %75 در شبانه آسم. يابد مي كاهش( چشم سريع حركات مرحله در معموال)
 .هستند ارتباط در آسم يماريب

 از استفاده با يآسم مارانيب خواب تيفيك. شد انجام يمقطع– يفيتوص صورت به كه مطالعه نيا در:طرح ياجراروش  ها: روشمواد و 

 .شدند انتخاب هير کينيكل به نيمراجع نيازب دسترس در صورت به مارانيب. شد يبررس(PSQI) تزبرگيپ پرسشنامه

 تيفيبودك 70/12 اريمع انحراف با سال 43/  47افراد يسن نيانگيم. شدند مطالعه ووارد كردند پر را پرسشنامه كامل طور به نفر288 :ها افتهی

 و نيانگيم و بود متفاوت ساعت 3 تا قهيدق 5 نيب رفتن خواب به تا رختخواب به رفتن فاصله.شد گزارش نامناسب نفر در و مناسب نفر در خواب
 بود 98/22 و 71/25برابر آن اريمع انحراف

 افراد يزندگ تيفيك بر خواب تيفيك ريتأث به توجه با. كرد گزارش مطلوب نا را يآسم مارانيب در خواب تيفيك حاضر مطالعه :گیری جهینت

 .رديگ قرار پزشکان زين و يبهداشت رانيمد و زانير برنامه مورد زين مارانيب يسالمت از جنبه نيا است الزم

 كيفيت زندگي، آسم، سمنان واژه های کلیدی:
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