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⊥Abstrasct 
Background: Health and economical progress depend on man power health in each society.  
Objective: To carry out interventions for prevention and control of cardiovascular disease 
(CVD) risk factors in workers and office clerks of Isfahan and Najaf-Abad provinces in two 
sections of offices and factories, and unions. 
Methods: Interventions are carried out in the theoretical and practical fields. Necessary 
training about CVD risk factors, nutrition, physical activity and stresses are planned on the 
basis of training pamphlets . Moreover , practical measurements are carried out . In offices and 
factories, health communicators are selected from the personnel and they are trained to do all 
executive stages . Height, weight, waist , hip circumferences and blood pressure are measured 
for all persons before and during the study . Regarding the unions , pamphlets are used and all 
necessary measurements are done by physicians in Health Centers of the city. Using standard 
questionnaires , project analysis is carried out. Evaluation of project is done in several stages 
based on standard questionnaires.  
Key works: Cardiovascular Disease, Intervention, Worksite, Prevention, Nutrition, Physical 
Activity, Smoking, Stress   

 : چکیده  ⊥

 . سالمت و رشد اقتصادی هر جامعه به وضعیت سالمت نیروی کارآن جامعه بستگی دارد :زمینه 

 ایـن پروژه به منظور انجام مداخله هایی جهت پیشگیری و کنترل عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی در کارمندان ،                      :هـدف   
 . خش اداره ها و کارخانه ها و صنوف طراحی شده است کارگران و شاغلین صنوف شهر های اصفهان و نجف آباد در دو ب

آموزش های الزم در زمینه عوامل خطر ، تغذیه ،       .  مداخلـه ها در دو زمینه نظری و عملی صورت می گیرد              :مـواد و روش هـا       
و سیگار ، در زمینه تغذیه ، فعالیت جسمانی . فعالیـت جسـمانی مناسـب و تـنش هـا بر اساس یک جزوه آموزشی انجام می شود            

در اداره ها و کارخانه ها رابطین سالمت از بین کارکنان همان بخش             . عـالوه بـر آمـوزش ، اقدام های عملی نیز صورت می گیرد               
قد ، وزن ، دور شکم ، دور لگن و          . انـتخاب و کلیه مراحل اجرایی به آنها آموزش داده می شود تا توسط خود آنها به اجرا در آید                     

 . لیه افراد قبل از انجام مداخله ها و طی مطالعه اندازه گیری می شود فشار خون برای ک

 درمانی سطح شهر صورت       –آمـوزش اصـناف از طـریق پمفلـت و کلـیه اندازه گیری های الزم توسط پزشک در مراکز بهداشتی                      
 . ارزشیابی پروژه در چند مرحله براساس پرسش نامه استاندارد انجام می شود . می گیرد 

  بیماری های قلبی عروقی ، مداخله ، محیط کار ، پیشگیری ، تغذیه ، فعالیت جسمانی ، سیگار ، تنش :د واژه ها کلی
 

 کارشناس مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان *

 کارشناس ارشد مرکز بهداشت استان اصفهان **

 کارشناس مرکز بهداشت استان اصفهان ***
 

Page (79) 



 ...احل عملیاتی روش اجرا و مر                                                                                                                                           /  ٨٠    

 :مقدمه  ⊥
   نـتایج مطالعـه هـای مختلف در زمینۀ بیماری های قلبی ـ             
عروقـی در مـردم شـهر اصـفهان حاکی از شیوع باالی این              

 همچنیــن )2و1(. بــیماری هــا و عوامــل خطــر آنهاســت     
عروقی اولین عامل مرگ و میر در ایران        -بـیماری های قلبی   
ذا با   ل )3(. درصد مرگ ها ناشی از آنهاست      46بـوده و بـیش از       

توجـه به آمار فوق طرح ملی پیشگیری و کنترل بیماری های            
عروقـی و سـکته مغزی در ایران طراحی شد که ابتدا            -قلبـی 

به عنوان گروه   (بـه صـورت پـایلوت در اصفهان و نجف آباد            
تحت عنوان برنامۀ   ) بـه عنوان گروه شاهد    (و اراک   ) مداخلـه 

العه سه  این مط .  آغاز شد    1378قلـب سالم اصفهان از سال       
 :مرحله اصلی دارد که عبارت اند 

عروقی، سکته مغزی و    -   بررسی وضعیت بیماری های قلبی    
عوامـل آنهـا در سـه شهرستان ؛ انجام مداخله های جامعه نگر              

 community-based integrated)ادغــــام یافــــته 

intervention)      در شهرسـتان هـای تحـت مداخلـه؛ تکرار  
 . مرحله اول 

(.ل برنامه قبالً در مقاله ای به چاپ رسیده است            جزئـیات ک  
 در مرحله دوم این برنامه ، مداخله ها تحت عنوان نه پروژۀ             )4

یکی از پروژه های فوق  .  شروع شد    1379مداخلـه ای از سال      
 Worksite)، پـــروژه مداخلـــه ای محـــیط کـــار        

Intervention Project)  است . 
ج مرحله اول برنامه قلب سالم         در این راستا ، بر اساس نتای      
 درصد کارمندان چربی خون     44اصفهان مشخص گردید که     

 درصد این   7همچنین  .  درصد فشارخون باال دارند      22باال و   
 درصد  19 درصـد چـاق و       57افـراد دچـار بـیماری دیابـت ،          

از سـوی دیگـر، آمـار بـه دست آمده در            . سـیگاری هسـتند     
ارگران چربی خون باال     درصد ک  40جامعه کارگری نشان داد     

 34 درصـد چاق و      55 درصـد فشـارخون بـاال دارنـد ،           20و  
 توجه  به  ارقام  تکان دهنده  فوق . درصد سیگاری  هستند 

 
این در  . لـزوم پیشگیری اولیه در این افراد را نشان می دهد            

حالـی اسـت کـه نـیروی کار هر جامعه یکی از اقشار مؤثر و              
،به طوری که سالمت و رشد مـورد توجـه بـه شـمار مـی رود          

اقتصـادی جامعـه به وضعیت سالمت این قشر بستگی کامل     
از سـوی دیگـر ، افـراد شـاغل بیشتر زمان خود را در               . دارد  

ــند و احــتمال دریافــت اطالعــات و    ــار مــی گذران محــل ک
مداخلـه هایـی که بر روی عامۀ جامعه انجام می شود در آنها              

 . کمتر است 
روژه به منظور انجام مداخله جهت         بـه همیـن علـت این پ       

عروقی و عوامل خطر   -پیشـگیری و کنترل بیماری  های قلبی       
آنهـا در کارمـندان اداره ها ، کارگران کارخانه ها و شاغلین در              

 . صنوف شهرهای اصفهان و نجف آباد طراحی شد
 
 :مواد و روش ها ⊥

   الزم بـه ذکـر اسـت کـه ابتدا براساس اطالعات موجود ،              
ی از اداره ها ، کارخانه ها و اصناف شهرستان اصفهان           فهرسـت 

تعداد کارمندان ،   (براساس اولویت   . و نجـف آبـاد تهـیه شـد          
 درصد اداره ها و     35حدود  ) عالقـه مـندی مسـؤوالن و غـیره        

کارخانـه هـا بـرای شروع مداخله انتخاب شدند که قرار است             
اد  درصد به این تعد    35طـبق برنامه زمان بندی شده هر سال         

اضـافه شود تا در پایان برنامه، کل اداره ها و کارخانه ها تحت              
ــیرند   ــرار گ ــش ق ــیز   . پوش ــناف ن ــورد اص ــن در م همچنی

بـرنامه ریـزی خاصی با همکاری مجامع امور صنفی و مراکز            
 . بهداشتی شهرستان انجام شد

 
 :اداره ها و کارخانه ها  -

 نمودار شماره      روند اجرایی پروژه در اداره ها و کارخانه ها در         
 . نشان داده شده است 1
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جسـمانی ، سـیگار ، تغذیـه صـحیح ، دیابت ، استرس ،               
 . فشار خون و چاقی است 

   جـزوه بـه گونه ای طراحی شده است که در جلسه های           
. کوتـاه مـی توان یک مطلب را به طور کامل آموزش داد       

همچنیـن سـعی شـده است تمام نکته ها در مورد عوامل             
ق ، نحـوۀ پیشـگیری و مقابلـه با آنها ، اصالح             خطـر فـو   

تغذیـه هـم از نظـر کمـی و کیفـی و هـم از لحاظ نحوۀ          
پخـت، فعالیـت هـای جسـمانی مورد نیاز روزانه و اصالح         
سـاختار فعالیتـی هـر فرد در محیط کار و خارج از آن در               

الزم به ذکر است که پس از       . ایـن جـزوه گـنجانده شود        
ن توسط کمیته علمی برنامه     تکمیل جزوۀ فوق ، مطلب آ     

 . قلب سالم اصفهان مورد تأیید قرار گرفت 
 
 

 :کالس های آموزشی 
   بـرای انجـام آموزش های الزم در زمینه های مختلف ،            
کـالس هـای آموزشـی در هـر اداره یـا کارخانـه طراحی               
مـی گـردد ، بـه طـوری که ابتدا رابط سالمت هر اداره یا           

ستفاده از جزوه آموزشی    کارخانـه توسط متخصصین و با ا      
سپس . در هـر زمینه مورد آموزش صحیح قرار می گیرد           

هـر یـک از رابطین براساس یک برنامه دقیق زمان بندی            
ــرنامه هفتگــی تهــیه شــده در هــر اداره (شــده قبلــی  ) ب

آمـوزش هــای الزم را بــه سـایر کارکــنان ســازمان خــود   
سرفصـل و روش های آموزشی مورد استفاده        . مـی دهـند     

 . ساس جزوه آموزشی استبرا
 

  :تغذیه
   بـرای مداخلـه هـای تغذیـه ای کـار به دو بخش اصلی               

 . آموزش و مداخله عملی تقسیم می شود 
   در بخـش آمـوزش ، اطالعات براساس جزوۀ آموزشی          
. در کالس های آموزشی هفتگی به پرسنل داده می شود           
ی در بخـش عملی ، فهرست غذایی اداره ها یا کارخانه های           

به طوری که   . کـه غـذا سرو می کنند ، اصالح می شود            
مـیزان سـبزیجات، غـالت و حبوبات در آنها زیاد و تعداد            

دفعـات گوشـت قرمـز بـا گوشت سفید جایگزین شده و             
سـاالد ، سـبزی یـا میوه به وعده های غذایی آنها اضافه              

بـرای غذاهـای سرخ شده در صورت امکان نحوۀ         . شـود   
 تغیـیر یـابد و در صورت        پخـت بـه سـمت پخـت سـالم         

امکـان پذیـر نـبودن از رژیـم آنها حذف و غذای دیگری              
جـا ی گزیـن گـردد ، همچنین به جای روغن جامد روغن         

الزم به ذکر  . مـایع و روغـن سـرخ کردنـی استفاده شود            
اسـت کـه بـه آشپز و کارکنان آشپزخانه به طور جداگانه             

داده آمـوزش هایـی در زمیـنه نگه داری و پخت سالم غذا              
 . می شود 

 
 :فعالیت جسمانی 

   مداخلـه در زمیـنه فعالیـت جسـمانی نـیز به دو بخش              
به طوری که در حین     . نظـری و عملـی تقسـیم مـی شود           

کـالس هـای آموزشی در مورد فعالیت جسمانی صحیح و       
نقـش آن در ایجاد و پیشگیری از بیماری ها توضیح داده            

اده  می شود    دربخش عملی ، به افراد آموزش د      . مـی شود  
کـه چگونـه فعالیـت های روزانه خود را به سمتی اصالح             
کنــند یــا تغیــیر دهــند کــه قســمت عمــده ای از فعالیــت 
. جسمانی مورد نیاز برای تأمین سالمتی را به دست آورند           

همچنین چندین حرکت ورزشی به افراد آموزش داده می         
شـود تـا در منزل و در حین کار ، برای مثال پشت میز ،                

دیگر این که سعی می شود در اکثر اداره ها        . نجـام دهند    ا
و کارخانـه هـا حداقل نیم ساعت برای ورزش صبحگاهی           
بـه طور دسته جمعی در نظرگرفته شود که البته قبالً همه            
حرکـت هـای ورزشـی الزم به مربی ورزش آموزش داده            

 .می شود
 
 

 :فشارخون باال 
ی الزم داده   ابـتدا در مـورد این عامل خطر آموزش ها            

همچنیـن نحوه صحیح اندازه گیری فشارخون       . مـی شـود   
براسـاس آخریـن استانداردها توسط یک پزشک از هسته          
. آموزشی برنامه به رابطین سالمت آموزش داده می شود          
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قبل (سپس  فشارخون همه افراد اداره یا کارخانه در ابتدا           
و طــی مطالعــه براســاس بــرنامه  ) از شــروع مداخلــه هــا

. ن بندی شده چندین بار اندازه گیری و ثبت می شود            زمـا 
در ضمن افراد مبتال به فشار خون باال پس از غربال گری            
بـه پـروژه بیماران جهت انجام اقدام های تکمیلی معرفی           

 . می شوند 
 

 : دیابت و چربی خون باال 
عالوه بر آموزش های نظری در زمینه این عوامل خطر          

ر اداره ها یا کارخانه هایی که       در کـالس هـای آموزشی ، د       
مسـؤولین آنهـا هزینه انجام آزمایش های خون را متقبل           
مـی شوند ، آزمایش های قند خون ناشتا در افراد دیابتی و             
چربـی هـای خون در افراد مبتال به چربی خون باال انجام      
مـی گـردد و بـه پـروژه بـیماران جهـت انجام اقدام های                

 .شوندتکمیلی بعدی ارجاع داده می 
 
 

 : چاقی 
عروقی ،  -   مانـند سـایر عوامـل خطر بیماری های قلبی         

. آمـوزش هـای نظری در مورد چاقی هم انجام می شود             
 وزن ، دور شکم و      همچنین نحوه اندازه گیری صحیح قد ،      

دور لگـن و فـرمول های محاسبه نسبت دور شکم به دور      
لگـن و شـاخص تـودۀ بدنـی به رابطین سالمت آموزش             

ایـن افراد باید اندازه گیری های فوق را  .  شـود  داده مـی  
ــند و در   ــه انجــام ده ــن مطالع ــه و در حی ــبل از مداخل ق

 . پرسش نامه ثبت کنند 
 
 

 :مصرف سیگار 
آمـوزش هـای الزم جهـت پیشـگیری از مصـرف سیگار ،                 

تـرک سـیگار و نـیز در رابطه با در معرض دودسیگار بودن با              
وزشی به افراد داده می     اسـتفاده از جـزوه در کـالس هـای آم          

عالوه بر آن قوانین منع مصرف سیگار در محیط های          . شـود   
سربسـته جهت اجرای کامل در محیط های کار تحت پوشش           

همچنیـن درصورتی که افراد     . پـروژه پـی گـیری مـی شـود           

سـیگاری بخواهـند سیگار را ترک کنند به واحد ترک سیگار            
 . می شوند مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان معرفی 

   بـرای بررسی اثربخشی مداخله انجام شده در هر اداره          
. و کارخانـه ، در چـند مـرحله ارزشیابی صورت می گیرد              

 درصد از   15ابـتدا قـبل از انجام هرگونه مداخله ای برای           
افـراد هـر بخـش کـه به صورت کامالً تصادفی انتخاب             

ای مـی شوند ، پرسش نامه ارزیابی اولیه براساس آموزش ه     
انجام شده تکمیل می گردد و سپس هر شش ماه یک بار            
ایـن آمـوزش ها به وسیله پرسش نامه های مربوطه مورد            

الزم بـه ذکر است که کلیه       . ارزشـیابی قـرار مـی گـیرد         
پرسـش نامـه هـای فوق از نظر پایایی و روایی مورد تأیید              

 . قرار گرفته اند 
ــه ا    ــت مداخل ــر فعالی ــام ه ــبل از انج ــن ق ی ،    همچنی

پرســــش نامــــه اســــتاندارد ارزشــــیابی ســــاختاری           
(Formative evaluation)  در ضمن .  تکمیل می شود

براسـاس اهـداف جزیی و با توجه به شاخص های تعریف            
شـده در پـروژه ، پرسش نامه ای تهیه و در پایان هر سال               
تکمـیل می شود که درصد موفقیت در حصول هر هدف           

سوی دیگر در پایان هرسال یک از . را نشـان مـی دهـد      
ــند      ــیابی فرآی ــتاندارد ارزش ــه اس ــش نام ــه پرس مجموع

(Process evaluation)  تکمیل می شود  . 
 
 
 : اصناف -

بـه دلیل گستردگی زیاد اصناف در سطح شهرها و نیز           
سـاختار خـاص کـاری آنهـا ، روش اجرای پروژه در این              

 ابـتدا بـا همکاری مراکز     . بخـش کـامالً مـتفاوت اسـت         
بهداشتی شهرستان های اصفهان و نجف آباد ، چند مرکز          

درمانــی در ســطح ایــن دو شــهر بــرای     -بهداشــتی
انـدازه گـیری های قد ، وزن ، دور شکم ، دور لگن ، فشار                
خـون و سـایر معایـنه های الزم برای کارکنان هر صنف             

سـپس طـی جلسه های متعدد با        . مشـخص مـی شـوند       
هر صنف ، یک برنامه     مجامع امور صنفی و هیأت مدیره       

زمـان بـندی بـرای زیـر مجموعـه هـای هر صنف جهت               



 ...احل عملیاتی روش اجرا و مر                                                                                                                                           /  ٨٤    

. درمانـی تعیین می شود      -مـراجعه بـه مراکـز بهداشـتی       
آموزش های الزم به افراد تنها به وسیله پمفلت و به طور            

الزم به ذکر است که پزشکان      . غـیرفعال انجام می شود      
قـبالً بـه وسـیله هسـته آموزشـی برنامه سالم اصفهان ،              

در مــورد ارزیابــی و . آمــوزش هــای الزم را مــی گــیرند 
 . ارزشیابی هم مطابق اداره ها و کارخانه ها عمل می شود 
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