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تاریخ دریافت مقاله1395/7/22 :

مروری بر مطالعه کوهورت سالمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي

 .1مرکز تحقيقات ارتقای ایمني و پيشگيری از مصدوميت ها ،دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي ،تهران ،ایران

چکيده
سابقه و هدف :مستندات مبتني بر مطالعات کوهورت قادرند نيمرخ بيماری و مشکل را در شرایط کامالً طبيعي در زمان انجاام مطالعاه
نشان داده و ب هعالوه شواهد معتبری در خصوص عوامل عليتي مرتبط با پيامد تحت بررسي ارایه نمایند .سالمت کارکناان هار ساازمان
موضوعي با اهميت برای افزایش کارآیي آنان محسوب ميشود .تا کنون مطالعهای با ایان سااختار در کارکناان دانشاگاه علاوم پزشاکي
شهيد بهشتي انجام نشده است .برآورد ميزان بروز بيماریهای مهم غير واگير و تعيين عوامل خطر فردی ،شغلي و محيطاي مارتبط باا
بيماریهای مهم غير واگير در جمعيت موردمطالعه ميباشد .بيماریهای مورد بررسي در این مطالعه شاامل اخاتالتت و بيمااریهاای
قلبي عروقي ،سرطانهای پستان ،معده ،کولورکتال ،پروستات و کبد ،بيماریهای مزمن تنفسي و دیابت است.
مواد و روشها :این مطالعه به صورت کوهورت آیندهنگر ميباشد .ده هزار نفر از کارکنان  18تا  65ساله دانشگاه علاوم پزشاکي شاهيد
بهشتي بهطور تصادفي انتخاب و موردبررسي قرار ميگيرند .برآورد ميشود کاه در مادت  3ساال راناد اول مطالعاه باه طاول انجاماد.
يگاردد.
دادههای موردنياز برای این مطالعه از سه طریق خود اظهاری ،مصاحبه ،معاینه و همين طور آزمایشات مختلا جما آوری ما 
دادههای اوليه پس از بررسي کيفيت و پيگيری برای تکميل دادههای ناقص و همچنين لينک شدن با دادههای خاارجي ماورد اساتفاده
قرار ميگيرد .آناليز توصيفي برحسب خصوصيات فردی ،مکاني و زماني انجام خواهد شد .برآورد خطر نسبي و تفاوت خطر برای عوامال
خطر مختل با روشهای مناسب و متناسب با نوع دادهها ،انجام خواهد شد .جهت برآورد اندازه رابطاه باين عوامال خطار و پيامادهای
مورد بررسي ،از مدلهای مختل آماری رگرسيوني ،آناليز بقا و مدلهای توأم استفاده خواهد شد.
شدهاناد .بارای کلياه فرآینادها
یافتهها :به کارکنان جذب شده آموزشهای تزم داده شده است .ابزارهای مورد نياز ،آماده و روانسنجي 
دستنامه تهيه شده است .وسایل و تجهيزات مورد نياز طبق پروتکل و با نظر کارشناسي کميته علمي فراهم شدهاند .مرحله پره -پایلوت
اتمام یافته و مرحله پایلوت ب همدت دو ماه در حال انجام است.
نتيجهگيری :با انجام مطالعه کوهورت به صورت آیندهنگر ميتوان سهم بزرگي از مرگهای زودرس را جامعه مورد مطالعه را کاهش داد.
موفقيت طرح تا حد بسيار زیادی بستگي به حمایت دانشگاه در اجرای فرآیندهای مربوطه ،تأکيد بر انجام کار بار اسااس پروتکالهاای
تعری شده و کنترل و تضمين کيفي فرآیندها دارد .در این مطالعات ميبایست مراقب از دست دادن نمونهها در طول زمان بود و تاأثير
کساني که دیگر مایل به ادامه همکاری با تحقيق نيستند را در نظر داشت ضمن آنکه خطاهایي اندازهگيری را مشخص و کنترل کرد.
واژگان کليدی :کوهورت ،همگروهي ،سالمت کارکنان
لطفاً به این مقاله به صورت زیر استناد نمایيد:
Soori H, Alipour A, Akbari ME, Argani H, Asadpour Piranfar M, Asadzadeh Aghdaei HR, et al. A review on Health
Cohort Study of Employees in Shahid Beheshti University of Medical Sciences (SBMU Cohort). Pejouhandeh
2017;21(6):346-355.

مقدمه

1

جهان در نيمه دوم قرن بيستم به دنبال توساعه اقتصاادی-
اجتماعاي و افزایش امياد زندگي دچاار یک پدیده دگرگوناي
*نویسناده مسؤول مکاتبات :دکتر حميد سوری؛ مرکز تحقيقات ارتقاای ایمناي و
تها ،دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي ،تهران ،ایران ،تلفان:
پيشگيری از مصدومي 
)021( 22439980؛ پست الکترونيکhsoori@yahoo.com :

و تغيير سيمای سالمت گردید ( .)1مهمتارین تغييار ناشاي از
این دگرگوني کاهش بار بيماریهای واگير و افزایش بار ناشاي
از بيماریهای غير واگير بوده و سهم منطقاه مدیتراناه شارقي
نيز از این دگرگوني ،عليرغم داشتن تقریبااً  8درصاد جمعيات
جهان 25 ،درصد است ( .)2از بين بيماریهای متعدد و متنوع
غير واگير ،بيماریهای قلبي و عروقي ،سارطان ،بيمااریهاای
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مي ازان قابلي ات پيشااگيری از آنهااا و  -3هزینااهی اثربخش اي
مداخالت ( .)7این بدان معني است که برای تحليل یک مسأله
مرتبط با سالمتي ،مطلوب است اجزای به وجاود آورنادهی آن
افتههای حاصل از
به درستي بررسي و ارزیابيشده و بر اساس ی 
این بررسي و ارزیابي همهجانبه مداخالت ممکن اولویاتبنادی
مداخلهای انتخاب و اجرا شوند.

برنامههای

شده و بهترین
مستندات مبتني بر مطالعات کوهورت قادرند نيمرخ بيماری
و مشکل را در شرایط کاامالً طبيعاي در زماان انجاام مطالعاه
نشان داده و ب هعالوه شواهد معتبری در خصوص عوامل عليتاي
مرتبط با پيامد تحت بررسي ارایه نمایناد .درصاورتيکاه ایان
مطالعه بهطور صحيح انجام گيرد ،مايتواناد شاواهدی قاوی و
قابلمقایسه با مطالعه مداخله ای تصادفي شده را تولياد نمایاد

( .)2با انجام این مطالعات ميتوان بروز بيماریهاای مشاخص،
عوامل خطر مرتبط با این بيماریها و عليتي بودن ایان رواباط
را در شرایط واقعي و طبيعي در زیرگروههای خاص و یا در کل
جمعيت موردمطالعه قرار داد ( .)2،1با انجاام ایان مطالعاه ماا
ميتوانيم ،ارتباط مواجهات نادر باا پيامادها ،ارتبااط همزماان
چندین مواجه با پيامدها ،اثرات مواجهات تغييرپذیر با گذشات
زمان را بر پيامدهای تغييرپذیر با گذشت زمان ،ماورد مطالعاه
قرار دهيم (.)8
مطالعات کوهورت ،عليارغم داشاتن نقااط قاوت ذکرشاده،
دارای نقاط ضعفي که عمدتاً مربوط باه نحاوه اجارای مطالعاه
است را نيز دارا ميباشد .از مهمترین این نقاط ضع مايتاوان
به نياز به حجم نمونه بات ،مدت زمان پيگيری طاوتني ،امکاان
ریاازش افااراد در طااول مطالعااه و خطاار سااوگيری انتخاااب،
هزینااههااای بااات و مشااکل در جما آوری دادههااا و دادههااای
مربوط به عوامل مخدوشکنندهها و سوگيری اطالعاات ،اشااره
کرد .از استراتژیهاای مهام بارای کام کاردن ایان مشاکالت
ميتاوان باه اساتفاده از طراحايهاای کوهاورت گذشاتهنگار،
کوهورتهای هيبریدی (مانند کوهورت تناه گزیاده) و انجاام

کوهورت در زیرگروههای جمعيتي خاص اشااره کارد .چنانچاه
زیرگروه جمعيتي خااص از جامعاه بياانگر خاوبي از جمعيات
عموميباشد ،در صورت داشتن روایي داخلي ،ميتوان به خوبي
نتایج مطالعه را به جامعه تعميم داد (روایي خارجي) .به همين
دليل در دنيا به مطالعات کوهورت در زیرگاروههاای جمعيتاي
خاص ،توجه ویژهای شده اسات .از باين زیرگاروههاای خااص
جمعيتي ،کارکنان سيستمهاای ساالمتي نياز بسايار مناساب
هستند چرا که به دليل آشنایي آنها با مواجهات و پيامادهای
مربوط به سالمتي و دسترسي مناسبتر به مناب مختلا ایان
دادهها ،معموتً دادههای با روایي و پایایي باتیي حاصالشاده و
به همين دليل مطالعات باکيفيت مطلوب در خصوص نيازهاای
انساني ،ارتقای سالمتي ،مدیریت بيماریها و سایر موضاوعاتي
که در زیرگروههای جمعيتي دیگر مشاکل اسات ،قابال انجاام
استط ( .)9از مهمترین مطالعات انجامشده ازایندست در دنياا
م ايتااوان بااه مطالعااات  Whitehall Iو  Whitehall IIدر
انگلساتان ( Helsinki Health Study ،)10در فنالناد (،)11
 BELSTRESSدر بلژیاک ( lidA Cohort Study ،)12در
آلمان ( Manitoba Follow-up Study ،)13در کاناادا ()14
و  GAZEL Cohort Studyدر فرانسه ( )15اشاره نمود.
مطالعه کوهورت کارکنان از چند منظر حایز اهميت باوده و
ميتواند تحولي زیربنایي در دانشگاه فاراهم آورد .اول ایانکاه
مطالعات کوهاورت ماهيتااً ساطح بسايار بااتیي از مساتندات
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مزمن تنفسي و دیابت ،سهم بيشتری داشته و عوارض و مارگ
مير باتیي را ( 60درصد یا  350ميليون مورد مرگ) به هماراه
دارند .عليرغم سهم باتی این دسته از بيماریها بار ساالمتي،
خوشبختانه در صورت شاناخت دقياق و حاذف عوامال خطار
آنها ،قابلپيشگيری هستند ( 80درصد بيمااریهاای قلباي و
عروقي و یکسوم سرطانها) (.)3،2
کمبود مناب اعم از مالي ،انساني و البتاه محادودیت زماان
باعث شده تا اولویتبندی مداخالت بهداشتي و مسایل مارتبط
با حيطه سالمت بشر ازجمله مسایل مهم و روز جوام انسااني
ب هشمار آید که به خصوص در نظامهای سالمت و سيستمهاای
بهداشتي -درماني از اهميات زیاادی برخاوردار اسات .اماروزه
سياست گذاران و صاحب منصبان هر نظاام ساالمت باه دنباال
راهکارهایي جهت افزایش ارتقای سطح سالمت افراد با کمترین

هزیناه ممکاان هساتند .ایان اماار باه خصااوص در کشااورهای
درحالتوسعه و فقير که کمبود مناب از عمده مشاکالت آنهاا
يکند .تردیادی نيسات کاه باه منظاور
است ،پررنگ تر جلوه م 
دستيابي به این مهم یعني اولویت بندی و تخصايص منااب در
جهت حل مشکالت مرتبط با حيطه سالمتي که بيشترین باار
يکنند ،ميبایست سياستگاذاران نظاام
را بر جامعه تحميل م 
سالمت اطالعات مبتني بر شواهد در مورد مشکالت بهداشاتي
و سالمت افراد جامعه و نيمرخ آنها در جوام  ،نهتنها در حاال
حاضر و در شرایط کنوني بلکه در زمينه روند ایان مشاکالت و
يکنناد،
باری که آنها طي سالهای آتي بر جامعه تحميال ما 
داشته باشاند تاا بار اسااس آنهاا اولویاتبنادی ماداخالت و
تخصيص مناب صورت پذیرد (.)4-6
ميتوان گفت جهت اتخاذ بهترین و مؤثرترین مداخله جهت
حل مشکالت سالمت تزم است به چند نکته توجاه شاود-1 :
يتارین مشاکالت و بيمااریهاا در جمعيات-2 ،
شناسایي اصل 
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علمي را واجاد مايباشاد کاه مايتواناد در آزماون فرضايات،
بررسيهای عليتي و ارایه مساتندات ارزشامند باه محققاان و
تصميم گيرندگان حوزه سالمت بسيار مفيد باشد .این مطالعات
نقطه عط بررسيهای تحليلي بوده ،مناسب برای تعيين روابط
عليتي هستند و محاسابه ميازان باروز ،خطار نسابي و خطار
منتسب در آنها ممکن اسات .ارتبااط واضاحي باين مواجهاه
یااافتگي بااا یااک عاماال و بيماااری ارایااه ماايشااود و باارای
بيماریهایي که طول دوره طوتني دارند قابل استفاده است .در
مورد بيماریهایي که عوارض مختلفي در مواجهه با یک عامال
دارند کاربرد دارد و به خصوص در مطالعات آینادهنگار خطاای
مطالعه ميتواند به حداقل برسد .چون جمعيت تا زمان رخاداد
بيماری پيگيری ميشود دقت اندازهگيری را ميتوان باات بارد.
اثر زمان در رخداد و حاتت بيمااری در ایان مطالعاات لحاا
ميشود و اثر مداخلههای مختل در طي زمان کنترل ميشود.
با اینحال در این مطالعات مايبایسات مراقاب از دسات دادن
نمونهها در طول زمان بود و تأثير کسااني کاه دیگار مایال باه
ادامه همکاری با تحقيق نيستند را در نظر داشت ضمن آنکاه
خطاهایي اندازهگيری (مانند تعری نادرست یا متفااوت ماوارد
بيماری یا اندازههای مواجهاه یاا عوامال خطار) را مشاخص و
کنترل کرد .به هرحال ازجمله ویژگيهای این مطالعات افزایش
بالقوه توليد علام و انتشاار مقااتت علماي و تولياد مساتندات
پژوهشي در مجاالت معتبار جهااني اسات .همچناين ارتبااط
مواجهات نادر با پيامدها ،ارتباط همزماان چنادین مواجهاه باا
پيامدها ،اثرات مواجهات تغييرپذیر با گذشت زمانبر پيامدهای
ميتواند ماورد مطالعاه قارار گيارد.
تغييرپذیر با گذشت زمان 
ویژگي دیگر این مطالعه ،پاایش ساالمت کارکناان ،تشاخيص
زودرس بيماریهاای ماوردنظر و درنتيجاه ارتقاای ساالمت و
افزایش کارایي و راندمان کارکنان است .نيروی انسااني شااغل
در حوزه سالمت گرچه خود خادمات بهداشاتي و درمااني باه
آحاد جامعه ارایه ميدهد ولي متأسفانه سالمت خاود او ماورد
غفلت قرار ميگيرد و این مطالعه ميتواند این نقص را تاا حاد
زیادی مرتف سازد ،ضمن آن که باه مادیریت ساازمان کماک
ميکند تا کار با کارکنان سالمتری را تجربه کرده ضمن کاهش
غيبتهای شغلي بتواند با اعمال مداخالت مناساب برگرفتاه از
این مطالعه (مانند تغيير عادات غذایي ،ارتقاای فعاليات بادني،
کنترل عوامل مخاطرهآميز محيطي و مانند اینهاا) از بساياری
بيماریها در کارکنان خود پيشگيری کند.
هدف از مطالعه کوهورت سالمت کارکناان دانشاگاه بارآورد
ميزان بروز بيماریهای مهم غير واگير و تعياين عوامال خطار
فردی ،شغلي و محيطي مرتبط با بيماریهای مهم غيار واگيار

در جمعيت مورد مطالعه ميباشد .بيماریهای مورد بررسي در
این مطالعه اختالتت و بيماریهای قلبي عروقي ،سرطانهاای
پستان ،معده ،کولورکتال ،پروستات و کبد ،بيماریهای مازمن
تنفسي و دیابت ميباشد.

مواد و روشها
این مطالعه به صورت کوهورت آیندهنگر ميباشد .از مجموع
بيش از  16000کارمند شاغل در دانشگاه علوم پزشکي شاهيد
بهشتي ،ده هزار نفر از کارکنان  18تا  65سااله ماورد بررساي
قاارار م ايگيرنااد .ابتاادا کارکنااان بااه  8رسااته اداری -مااالي،
اجتماعي ،آموزشي فرهنگي ،بهداشتي درمااني ،خادماتي،IT ،
فني و هيئت علمي تقسيم شدند .ساپس از ادغاام رساتههاای
اداری مااالي ،اجتماااعي و آموزشااي فرهنگااي (طبقااه اول)،
رستههای خدمات IT ،و فني (طبقاه دوم) ،بهداشاتي درمااني
(طبقااه سااوم) و هيئااتعلماي (طبقااه چهااارم) ،چهااار طبقااه
تشکيلشده و نمونهگيری طبقهای تناسابي ( proportionate
 )stratified samplingانجام گردید .طبقه اول 15 ،درصد ،از
طبقه دوم 20 ،درصاد ،از طبقاه ساوم 56 ،درصاد و از طبقاه
چهارم 9 ،درصد از نمونه نهایي انتخابشده را شامل شدند.
از نظر اجرایي ،بارای هار یاک از واحادهای تحات پوشاش
دانشگاه ،یک نفر به عناوان "راباط مطالعاه" در آن واحاد (باا
يگاردد.
هماهنگي مدیریت واحد تحات پوشاش) مشاخص ما 
ضمن اعالم ليست افراد انتخاب شده هر واحاد تحات پوشاش
دانشگاه به رابط مطالعه در آن واحد ،از ایشان خواسته ميشود
تا به صورت حضوری و جداگانه با هر فرد انتخابشده ،صحبت
نماید .در این مذاکره که در فضای صميمي برگزار ميشاود ،در
خصوص این مطالعه و جنباه هاای اهميات ،منااف  ،اطميناان
بخش اي و محرمانااه بااودن اطالعااات جم ا آوریشااده تأکي اد
يگردد .پمفلتي که به هماين منظاور تهياهشاده باه ایشاان
م
تقدیم ميشود .در ادامه و پس از اخاذ رضاایت شافاهي ،فارم
رضایت آگاهانه کتبي به ایشان دادهشاده و در هماان جلساه و
پس از امضا تحویل گرفته مايشاود .ساپس راباط مطالعاه در
واحد ،نتيجه این مذاکرات را در قالب یک جدول ،به مدیر فني
مطالعه اعالم مينماید .در این جدول نام و نام خانوادگي افاراد،
نتيجه مذاکره (قبول ،رد و نياز به زمان بارای تصاميمگياری)،
دليل رد احتمالي ،توفيق در اخذ رضایتناماه کتباي و شاماره
تلفن ثابت (محل کار) و تلفن همراه فرد شرکتکننده مشخص
ميشود .سپس جادول تکميالشاده ماذکور باه هماراه اصال
يگاردد .چنانچاه در
رضایتنامهها به مدیر فني پروژه ارایاه ما 
واحد تحت پوشش دانشگاه ،افرادی حاضر به شرکت در مطالعه
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مطالعه کوهورت سالمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي

شماره  ،6پيدرپي  ،114بهمن و اسفند 1395

قبل از حضور افراد بارای شارکت در مطالعاه ،از طریاق راباط
مطالعه ،یک نام کاربری و یک کلمه عباور منحصاربه فارد ،باه
يگردد .سپس مقداری از داده ها به صورت تحت
ایشان اعالم م 
يگردد .این دادهها شامل مشخصاات
وب از ایشان جم آوری م 
کلي ،وضعيت ساکونت و محال زنادگي ،وضاعيت طابخ غاذا،
وضعيت تماس با حيوانات ،وضعيت اقتصادی و شيوه قرارگيری
در معرض دود دخانيات ميباشد .پس از حضور افراد در محال
فيلد مطالعه (بيمارستان طالقااني) ،ابتادا ماورد پاذیرش قارار
ميگيرند .در مرحله پذیرش دادههای خود اظهاری افراد ماورد
بازبيني و تأیيد قارار مايگيارد .همچناين در ایان مرحلاه باه
افرادی که به هر دليلي موفق به تکميل دادههای خود اظهاری
نشدهاند ،کمک شده تا این مرحله انجام گردد .به همين منظور
تعدادی تبلت با قابليت اتصال به وب ،تهيهشده تا ایان امار باه
شدهتری به انجام برسد .بارای هار فارد باا نظار
ل 
صورت تسهي 
خودشان ،یک معرف در محل کار و یک معرف در محل زندگي
يگردد .سپس کليه افراد به تدریج جهات
(خانواده) مشخص م 
نمونهگيری به اتاق نموناهگياری هادایت شاده و از آنهاا 15
سيسي خون وریدی و همچنين چند قطره خون باا تنسات و
فيلتر پيپر ( )Filter paperتهيهشده و ضمن دادن آموزش ،دو
ظرف جهت اخذ نمونههای ادرار و مدفوع داده ميشود .ليسات
آزمایشهای مورد بررسي شامل موارد ذیال مايباشاد،CBC :
،AFB ،VLDL ،LDL ،HDL ،TG ،TC ،HbA1C ،FBS
،Ag ،HBs ،VD ،Ca ،Uric
Acid ،Cr ،BUN ،AFU
،PK ،PSA ،FIT ،U/A ،HCV-Ab ،HBC-Ab ،HBs-Ab
 .TSH ،T4همچن اين  5س ايس اي از خااون در بيوبانااک و در
دمای منفي  90درجه سلسيوس ذخيره مايشاود (بار اسااس
پروتکل بيوبانک).
افراد نمونهگيری شده به تدریج به واحد تن سنجي هدایت
و پس از آن با یک بسته تغذیه مورد پذیرایي قرار ميگيرند .در
واحد تن سنجي ،قد ،وزن ،دور بازو ،دور مچ دست ،دور گردن،
دور باسن ،دور کمر و سطح چربي زیار پوسات و همچناين باا
اسااتفاده از دسااتگاه بااادی آناااليزور ،مااورد اناادازهگياری قاارار
ميگيرد .سپس افراد به تنااوب باه پانج واحاد دیگار هادایت
ميشوند .این افراد به گروههای پنجنفره تقسيمشاده و توساط
مسئول پذیرش طوری هدایت مايشاوند کاه پاس از تکميال
اطالعااات در هاار واحااد بالفاصااله بااه واحااد بعاادی در نظاار
گرفتهشده راهنمایي ميگردند .زماان مانادگاری در هار واحاد
یکسان و حدود  20دقيقه خواهد باود .اساامي ایان واحادها و
اطالعاتي که در هر واحد جم آوری مايشاود باه شارح ذیال
است:
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نباشند ،مجدداً بر اساس پروتکل نمونهگياری ،افاراد جاایگزین
مشخص شده و به رابط مطالعه در واحد اعالم و مجدداً مراحال
يگردد.
فوقالذکر ،اجرا م 
ماادیر فنااي مطالعااه ،نسااخهای از جاادول فااوق و اصاال
رضایتنامههای اخذشده را به مسئول پذیرش مطالعه ،تحویال
مينمایند .سپس مسئول پذیرش مطالعه ضامن همااهنگي باا
رابط مطالعه در واحد ،طوری برنامهریزی مينمایند کاه روزاناه
 15تا  20نفر در هار روز (از شانبه تاا چهارشانبه) فراخاواني
شوند .ایان همااهنگي مايبایسات طاوری باشاد کاه در روال
خدمت رساني واحد مربوطه به مشتریان (داخلي و خارجي) آن
واحد ،خللي ایجاد نشود .پس از هماهنگي با راباط مطالعاه در
واحد و بر اساس مجوز اداری صادره ،برای افراد شارکتکنناده
يگاردد.
مأموریت اداری بدون پرداخت حق مأموریت صاادر ما 
بدیهي است تأیياد نهاایي مأموریات ماذکور ،مناوط باه ارایاه
گواهي شرکت در مطالعه به رابط مطالعه در واحد خواهد باود.
این گواهي توسط مدیر فني پروژه صادر و به فرد شرکتکننده
يگردد .نحوه فراخواني به این صورت خواهد باود کاه
تحویل م 
برای هر فرد ،یک هفتاه قبال از شارکت در مطالعاه ،از طارق
اتوماسيون اداری (نامه اداری به مسئول واحاد و رونوشات باه
فرد شرکتکننده) و تماس تلفناي اطاالعرسااني خواهاد شاد.
سپس در فواصل  3و یک روز مانده به روز در نظر گرفته شده،
از طریق پيامک و همچناين راباط مطالعاه در واحاد ،باه فارد
شرکت کننده یادآوری انجام خواهد شد .در صورت ایجاد ماان
برای فرد شرکتکننده در زمان مقرر ،مسئول پاذیرش و راباط
مطالعه در واحد ،ضمن هماهنگي با یکدیگر ،ميتوانناد نسابت
به جایگزیني از همان واحد اقدام نمایند .به همراه ناماه اداری،
فرم "شرایط آمادگي برای شرکت در مطالعه ،برایشاان ارساال
يگردد .ضمناً نسخه کاغذی از فرم مذکور ،در سه روز قبل از
م
زمااان مقاارر ،از طریااق رابااط مطالعااه در واحااد ،بااه فاارد
شرکتکننده تقادیم شاده و توضايحات تزم باه ایشاان ارایاه
يگردد .جهت حضور پزشکان و اعضای محترم هيئات علماي
م
انتخاب شده در محل مطالعه ،روزهاای پنجشانبه اول هار مااه
يگاردد .تعاداد افاراد فراخاوان شاده در هار روز
برنامهریزی م 
پنجشنبه 10 ،تا  15نفر خواهد بود.
تعداد افراد برای فراخواني روزانه بر اساس زمان سنجيهاای
انجامشده جهت تکميل فرآیناد جما آوری دادههاا مايباشاد.
برآورد ميشود که در مدت  3سال راند اول مطالعاه باه طاول
انجامد.
بهطورکلي دادههای موردنياز برای این مطالعه از سه طریاق
يگردد .یک هفته
خود اظهاری ،مصاحبه و معاینه جم آوری م 
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غيرفعال ،حسب مورد ميتواند در هرزماني صورت گيرد .مادیر
فني پاروژه در انتهاای هار هفتاه کااری ،ليسات افارادی کاه
ميبایست در هفته بعد مورد پيگيری فعاال قارار گيرناد را در
قالب یک فرم آماده نموده و به مسائول تايم پيگياری تحویال
مينماید .این ليست شامل  20نفر از افاراد باار اول پيگياری و
 10تا  15نفر افرادی که به هر دليلي در طي هفتههای گذشته
پاسخ ندادهاند ،ميباشد .برای هر فرد شرکتکننده مايبایسات
 4نوبت (هر هفته دو نوبت) تماس تلفناي (باا خاود فارد و یاا
معرفهای محل کار و یا منزل) صورت گيرد .در صورت پاساخ
ندادن ،بعد از  4نوبت ،یک پرستار و راننده به محل کار وی2 ،
نوبت (در طي دو هفته جداگانه) مراجعه مينمایاد .در صاورت
عدم توفيق در رویت و مصاحبه ،یک پرستار و راننده در طي 2
نوبت به محل زندگي وی مراجعه مينمایناد (جمعااً  6نوبات).
در صورت عدم دریافت پاسخ ،فرد شرکتکننده به عناوان فارد
يگردد .در پایاان
از دست رفته ( )loss to follow-upتلقي م 
هر هفته کاری مسئول تيم پيگيری نتيجه کلي پيگياریهاا را
به مدیر فني پروژه طي یک فرم گزارش ميدهاد .افاراد پاساخ
نداده ،بر حسب نظر مادیر فناي پاروژه ،مايتوانناد در ليسات
پيگيری فعال هفته آتي قارار گيرناد .پزشاک (ترجيحااً) و یاا
پرستار تيم پيگيری ،بر اساس ليست افراد در فرم شماره یاک،
با آنها تماس تلفني برقرار ميکند .ابتدا هویت آن افراد ماورد
بررسي و تأیيد قرار ميگيرد .این کار طي  5سؤال (نام پدر ،کد
ملي ،شماره شناسنامه ،تاریخ تولد (روز ،مااه و ساال) و آدرس
محاال سااکونت (در صااورت جابجااایي آدرس قبل اي)) صااورت
ميپذیرد .در صورتي که فرد بر اساس به  4سؤال پاسخ صحيح
بدهد ،هویت وی تأیيد ميگردند .در صاورت شاک باه صاحت
هویت و یا عدم هویت ،پرسشگر تيم پيگيری موظ اسات ،باا
نماینده پروژه در واحد و یا معارف فارد در محال کاار تمااس
برقرار کرده تا برای وی اطمينان حاصالشاده و ساپس اقادام
نماید .در صورتي که فرد پاسخ ندهد نيز پرسشگر تيم پيگيری
با نماینده پروژه در واحد و یا معرف فرد در محال کاار تمااس
برقاارار کاارده تااا باارای وی اطمينااان از زنااده بااودن فاارد
شرکت کننده حاصل شاود .در صاورتي کاه اعاالم شاود ،فارد
شرکتکننده فوت نموده است ،تکميل فارم اتوپساي شافاهي،
جم آوری شواهد و مدارک و تکميل فرمهای تشخيص بيماری
و علت مرگ انجام خواهد شد .پس از تأیيد زنده بودن و هویت
فارد شاارکتکننااده ،اطالعااات ذیال جما آوری و یاا تکميال
يگردد:
م
 -1تأیيد مجدد اطالعات هویتي فرد .این اطالعات شامل نام و
نااام خااانوادگي ،کااد شناسااایي ،وضااعيت تأهاال ،آدرس محاال

و بر اساس غذاهای استفاده شده ( )Dish basedميباشد .این
پرسشانامه توساط یاک نفار کارشاناس تغذیاه آماوزشدیاده
جم آوری ميشود .پرسشنامه ماذکور توساط انساتيتو تغذیاه
دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي تهيهشده و روایي و پایاایي
آن مورد تأیيد قرارگرفته است .پرسشنامه (فرم کوتاه) فعاليات
فيزیکي نوردیک ،فعاليت فيزیکي (.)IPAQ
 واحد روانشناسي :وضعيت خواب (پترزبورگ) ،ساالمت روانعمااومي ( ،)GHQ28افسااردگي (بااک) ،اضااطراب (بااک)،
پرخاشااگری ( ،)AGQفرسااودگي شااغلي (ماسااال ،)،سااالمت
معنوی (.)SHEL-12
 واحااد سااوانح و حااواد  :اسااتفاده از تلفاان همااراه (COSچنااارو) ،رفتااار موتورسااواران ،رفتااار رانناادگي (منچسااتر)،
رفتارهای پرخطر کارکنان.
 واحد پرستاری :تماس با سر سوزن ،نوار قلب و اسپيرومتری. واحد پزشکي :سابقه بيماریهای قبلي با تشاخيص پزشاک،سااابقه ابااتالی خااانوادگي بيماااریهااا ،سااابقه مصاارف دارو،
بيماریهای انسدادی ریوی ،بيماریهای قلبي عروقي.
پيگيری افراد مورد مطالعه
سپس پيگيری افراد مورد مطالعه به دو صورت فعال ()Active
و غيرفعال ( )Passiveانجام خواهد شد .پيگيریهاا توساط دو
تيم پيگيری و تيم تشاخيص نهاایي انجاام خواهاد شاد .تايم
پيگيری ،شامل یک پزشک (مسئول تايم) و دو پرساتار و یاک
راننده بوده و به صاورت مساتقر و دائماي در محال کوهاورت
مستقر ميباشند .تيم تشخيص نهایي نياز شاامل معااون فناي
پروژه (مسئول تيم) ،پزشک مسئول تيم پيگيری (دبيار تايم)،
دو نفر پزشک متخصص داخلي ،یک نفر از متخصصين مدارک
پزشکي ميباشند .این تيم باه صاورت ماهاناه یاک جلساه در
محل کوهورت خواهند داشت .در پيگيری فعال ،تايم پيگياری
از وضعيت شرکت کنندگان اطالعات تزم را کسب خواهد کرد.
در پيگيری غيرفعال ،اطالعات از فرد شرکتکننده ،معرفهاای
وی (معاارف محاال کااار و ی اا معاارف محاال زناادگي) ،مراکااز
تشخيصي -درماني مرتبط و یا از طریق فراخاواني اطالعاات از
يگاردد .کلياه پيگياریهاای
سایر منااب اطالعااتي کساب ما 
غيرفعال ،در ادامه از طریق پيگيری فعال دنبال خواهند گشت.
در پيگيری فعال ،کليه افراد شرکتکننده در مطالعه به صورت
ساتنه مورد پيگيری قرار خواهند گرفت .فراخواني اطالعاات از
سایر مناب اطالعاتي نيز سااتنه و بار اسااس تفااهمناماههاای
فيمابين ،انجام خواهد شاد .بارای ساایر ماوارد پيگياریهاای
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باشد ،اطالعات شامل ناام دارو ،دوزاژ و دفعاات مصارف ،مادت
مصاارف و مصاارف یاا قطا خودساارانه دارو از وی جما آوری
يگردد.
م
 -6جم آوری اطالعات مربوط به اقدامات تشخيصي و درماني
غير دارویي .در این بخش در صورتي که برای فرد در یک سال
اخير اقدامات تشخيصي و درماني غير دارویي (تصویربرداریها،
بررسي نمونههای بافتي و آزمایشگاهي ،جراحيهاای سارپایي،
اقاادامات قلب اي-عروق اي ،اقاادامات گوارش اي ،اق ادامات ری اوی،
اقدامات عصابي-عضاالني و ساایر ماوارد) انجاام شاده باشاد،
يگردد.
اطالعات متناظر جم آوری م 
 -7جم بندی اطالعات مربوط به پيامدها .پزشک/پرستار تيم
پيگيری ،ضمن جم بنادی اطالعاات مراحال قبال ،مجادداً از
وضعيت ابتالی به پيامدهای مورد بررسي مطالعه (بيماریهاای
قلبي عروقي ،دیابت ،بيماریهای مزمن تنفساي ،بيمااریهاا و
حااواد شااغلي ،حااواد ترافيکااي ،کانساار پسااتان ،کانساار
پروستات ،کانسر معده ،کانسر کولورکتال و کانسر کبد) پرسش
ميکند .سپس در صورت ابتال به هریک از پيامادهای ماذکور،
اطالعات تکميلي در خصوص مواردی مانند ناام بيمااری ،کاد
بين المللي بيماری ،تاریخ بروز ،تاریخ تشخيص ،شکایت اصالي،
عالی ام و نشااانههااای بيماااری ،سااابقه قبل اي بيماااری ،سااابقه
خانوادگي آن بيماری ،نام دارو ،دوزاژ و دفعاات مصارف ،مادت
يگردد.
مصرف ،مصرف یا قط خودسرانه دارو جم آوری م 
 -8تکميل فرم اتوپسي شفاهي .برای کليه افراد فوت شده این
يگردد .ایان فارم منحصاراً توساط پزشاک تايم
فرم تکميل م 
يگاردد .تزم اسات از
پيگيری و به صورت حضوری تکميل ما 
قبل باا معارف فارد در خاانواده همااهنگي شاده و ساپس در
یک زمان مشخص که ایشان (معرف فرد در خانواده) و شخصي
که عموماً کارهای درماني متوفي را پيگيری نماوده و در زماان
مرگ در کنار ایشان بوده ،حضورداشته باشند .تزم اسات ایان
فرم به محض مشخص شدن واقعه مارگ صاورت گرفتاه ولاي
ميبایست حداقل  10روز از زمان مرگ متوفي گذشاته باشاد
تا مصاحبه در شرایط مطلوبتری انجام پذیرد .البته در شرایط
خاص ميتواند این فرم به صورت تلفناي تکميال گاردد .ایان
شرایط زماني خواهد بود که پزشک تيم پيگيری حداقل  3باار
تماس گرفته و موفق به هماهنگي حضوری نشاده و مراتاب را
در طي فرمي به مدیر فني پروژه اعالم نموده باشد .در صاورت
تأیيد ایشان ،تکميل این فرم به صورت تلفناي بالماان خواهاد
بود .در این فرم  6دسته اطالعات شاامل مشخصاات فرد/افاراد
پاسخدهنده (روش تکميال فارم (تلفناي یاا حضاوری) ،زماان
تکمي ال فاارم (سااال ،ماااه ،روز ،ساااعت و دقيقااه) ،نااام و نااام
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سااکونت ،آدرس محاال کااار ،اسااامي ،آدرس و مشخصااات
معرفهای محل کار و زندگي ميباشد.
 -2تکميل و اصالح اطالعات قبلي (شامل اطالعات فااز پایاه
مطالعه و همچنين اطالعات تکميلشده خود اظهاری) .بين 7
تا  14روز قبل از پيگياری ،افاراد مايبایسات اطالعاات خاود
اظهاری ساليانه خود را باه صاورت تحات وب تکميال نماوده
باشند .این کار از طریق در اختيار گذاردن نام کاربری و پسورد
به آنها (توسط رابط مطالعه در واحد) انجام خواهد شد.
 -3تکميل اطالعات مربوط به عالیم و نشانهها .این سؤاتت به
صورت تلفني از وی پرسيده ميشود .این عالیم و نشاانههاا در
صورتي که جدید (نسبت به سال قبل) و یا چنانچاه قابالً (بار
اساس ارزیابي سال قبل) وجود داشته ،آیا تشدید شاده باشاد،
نيز مشخص ميشود.
 -4جم آوری اطالعات مربوط به وضعيت مراجعه به پزشک.
ابتدا در خصوص مراجعه به پزشک در یک ساال اخيار ساؤال
ميشود .در صورت مراجعه به پزشاک ،ابتادا از بساتری شادن
احتمالي وی پرسش ميشود .منظور از بستری اقامات در یاک
بيمارستان به مدت بيش از  24ساعت ميباشد .بر ایان اسااس
دو حالت متصور اسات .اگار بساتریشاده باشاد ،اطالعاات در
خصوص تاریخ بستری (روز ،ماه و سال) ،مشکل اصالي ،مادت
زمان طول کشيدن مشکل ،علت بساتری ،ناام پزشاک معاالج،
تخصص پزشک معاالج ،مکاان بساتری (شاهر و بيمارساتان)،
تاااریخ تاارخيص (روز ،ماااه و سااال) ،حااال عمااومي در زمااان
ترخيص (بهباودی کامال ،نسابي ،عادم بهباودی) جما آوری
يگردد .عالوه بر آن فرم اطالعاات مرباوط باه مصارف دارو و
م
يگردد .در پایان نياز از وی
اقدامات تشخيصي نيز جم آوری م 
خواسته ميشاود تاا اطالعاات خالصاه پروناده ،گازارشهاای
جداگانه مربوط به اقدامات تشخيصي و درماني ،شارح عمال و
مانند اینها را اسکن نموده و ارسال نماید (باا کماک نمایناده
مطالعه در واحد) .در صورت عدم توفياق در دریافات مادارک،
یک پرستار و راننده به محل کار و یا منزل فرد شارکتکنناده
اعزام و اطالعات را جم آوری مينماید .اگر بستری نشده باشد
(درمااان ساارپایي) ،در آن صااورت تاااریخ مراجعااه (روز ،ماااه و
سال) ،مشکل اصلي ،مدت زماان طاول کشايدن مشاکل ،ناام
مرکز درماني ارایه دهنده خدمت ،نام پزشک معالج جما آوری
يگردد .عالوه بر آن فرم اطالعاات مرباوط باه مصارف دارو و
م
اقدامات تشخيصي نيز جم آوری و مانند حالت بساتری اقادام
يگردد.
م
 -5جم آوری اطالعات مربوط به داروهاای مصارفي .در ایان
بخش در صورتي که فرد در یک سال اخير دارو مصرف نماوده
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خانوادگي فرد/افراد پاسخدهنده ،سان فرد/افاراد پاساخدهناده،
جاانس فرد/افااراد پاسااخدهنااده ،شااماره تماااس فرد/افااراد
پاسخدهنده ،نسبت با فرد متوفي ،مکان حضور در ده روز قبال
از فوت متوفي ،مکان حضور در زمان فوت فرد متوفي) ،شرایط
کلي فوت (زمان فوت (سال ،ماه ،روز و ساعت) ،مکان فوت (نام
شهر ،محل دقيق (بيمارستان ،منزل ،محال کاار ،خياباان،)... ،
اگر بيمارستان بود نام بيمارساتان ،اگار بيمارساتان باود حاال
عمومي متاوفي در زماان ورود باه بيمارساتان (خاوب ،نسابتاً
خوب ،بد ،بسيار بد ،بدون عالیم حياتي) ،اگر خيابان بود محال
دقيقتر (پيادهرو ،سواره رو ،).... ،اگر محل کار بود محل دقيقتر
(نام واحد) ،محل صدور گواهي فوت (منزل ،مطب ،بيمارستان،
پزشکي قانوني و سایر) ،مشخصات پزشک صاادرکننده گاواهي
فوت (نام و ناام خاانوادگي ،تخصاص ،آدرس مطاب یاا محال
خدمت) ،مدت بستری در بيمارستان (بار حساب روز) ،ساابقه
قبلااي بسااتری در ایاان بيمارسااتان (بلااي ،خياار)) ،عالیاام و
نشانههای فرد متوفي (درد قفسه صدری ،مصرف زیر زبااني در
زمان درد قفسه سينه ،سرفه و تنگاي نفاس ،ساردرد ،تعریاق،
سرگيجه ،تپش قلب ،فلج یک یا دو دست ،فلج یاک یاا دو پاا،
عدم قدرت تکلم ،تب ،نشاانههاای مارتبط باا دساتگاه عصابي
(ليست مشخصشده) ،مشکالت کليوی (ليست مشخصشاده)،
ادم ،نشانههاای مارتبط باا شاکم و دساتگاه گاوارش (ليسات
مشخص شاده) ،نشاانههاای مفصالي (ليسات مشاخصشاده)،
نشااانههااای ماارتبط بااا سيسااتم رتيکولواناادوتليال (ليساات
مشااخصشااده) ،کاااهش سااطح هوشااياری) ،سااوابق قبلااي
بيماریهای فرد متوفي (پرفشاری خاون ،ساکته قلباي ،تنگاي
عاروق قلباي ،نارسااایي قلااب ،ساایر بيماااریهااای قلباي (نااام
بيماری) ،عمل جراحي قلب باز ،عمال آنژیوپالساتي ،گذاشاتن
باتری قلبي ،بستری شدن در سيسيیو یا بخش قلباي ،ساکته
یا خونریزی مغازی ،سارطان هاا (ناام سارطان) ،دیابات ،سال
تنفسي ،آسم یاا برونشايت مازمن ،مصارف اساپری تنفساي،
بيماااری ماازمن کليااوی ،دیاااليز ،بيماااری ماازمن کباادی،
بيماریهاای نورولوژیاک ،بيمااریهاای روماتولوژیاک و خاود
ایمني ،جراحت و سانحه ،سایر بيماریهای مزمن (با ذکر ناام)،
عوارض بارداری و زایمان) ،عادات رفتاری فرد متاوفي (مصارف
سيگار (سيگاری ،هرگز سيگار نکشيده ،ترک سيگار) ،چنانچاه
سيگاری بوده مقدار مصرف روزانه ،مدت مصرف ،مصرف الکال
(الکلي ،هرگز الکل مصرف نکره ،ترک مصارف الکال) ،چنانچاه
الکل مصرف ميکرده ،مقادار مصارف روزاناه و مادت مصارف،
مصرف مواد مخدر (با ذکر نام) ،چنانچاه ماواد مخادر مصارف
ميکرده ،مقدار مصرف روزاناه و مادت مصارف ،مصارف ماواد

روانگردان (باا ذکار ناام) ،چنانچاه ماواد روانگاردان مصارف
ميکرده ،مقدار مصرف روزانه و مدت مصرف و سایر موارد (باه
صورت تشریحي)) و کيفيات تکميال فارم (ميازان تمایال باه
پاسخگویي توسط فرد/افراد پاسخدهناده (بار حساب برداشات
پزشک تيم پيگيری) ،ميزان آشنایي فرد/افراد پاساخدهناده باا
مسائل درماني فرد متاوفي (بار حساب برداشات پزشاک تايم
پيگي اری) ،مي ازان قاباالاعتماااد بااودن پاسااخهااای فرد/افااراد
پاسخدهنده (بر حسب برداشت پزشک تيم پيگياری) ،نيااز باه
اقدام بعدی (ندارد/دارد و ناوع اقادام پيشانهادی)) جما آوری
يگردد .درنهایت نيز تيم تشخيص نهایي بر اسااس مجموعاه
م
اطالعات فوق ،تشخيص نهایي را مشخص مينماید.
 -9ثبت و مدیریت دادهها .در قالب یک نرمافزار جریان دادهها
انجام خواهد پذیرفت .دادههای هر واحد توسط مسائولين هار
يگردد .برای هر فرد شرکتکنناده ،عاالوه
واحد وارد نرمافزار م 
بر کد ملي ،یک کد شناسایي کننده منحصر به فرد این مطالعه
يگردد .با استفاده از این کادها،
(شامل  15کاراکتر) مشخص م 
مسئول هر واحد وارد پرونده اطالعاتي فارد شارکت کنناده در
مطالعه خواهد شد .دادههای مربوط به هر واحد ،برای مسائول
آن واحد قابل رویت و تغيير و برای تعدادی از واحدهای دیگار
صرفاً قابل رویت خواهد باود (بار اسااس پروتکال دسترساي).
بخشي از دادههای مربوط به مشخصات کلي نيز بارای تماامي
واحدها قابل رویت خواهد بود (بر اسااس پروتکال دسترساي).
دادههای خروجي مربوط به دستگاهها (آزمایشاگاه ،ناوار قلاب،
اسااپيرومتری و آناااليزور باادن) ني از مسااتقيماً وارد ناارمافاازار
ميشاود .زباان برناماهنویساي پورتاال ،C#.Net :بساتر ماورد
استفاده در بخاش پورتاال،Microsoft Asp.Net MVC 5 :
محيط توسعه در بخش پورتالMicrosoft Visual Studio :
 ،2015پایگاه داد هی مورداستفاده جهت ذخيره سازی اطالعات
سيستم ،SQL Server 2016 :تکنولوژیهای ماورد اساتفاده
در رابط کااربری بخاش پورتاالCSS ،JQuery ،HTML5 :
 Bootstrap ،3.0و طراحي گرافيکي به صورت Responsive
متناسااب بااا تمااامي سيسااتم عاماالهااا م ايباشااد .سيسااتم
گزارشگيری پویا بوده و همچنين خروجي اطالعات به صاورت
 ،XMLصفحه گسترده و  textقابل دستيابي خواهد باود (بار
بانگياری
اساس پروتکل دسترسي) .سرور اصلي و سرور پشاتي 
نرم افزار با مشخصات مناسب باا حجام دادههاا در محال اتااق
سرور دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي نگهداری شاده و بار
يگردد.
بانگيری از دادهها انجام م 
اساس یک پروتکل پشتي 
روش تجزیه و تحليل اطالعات .دادههای اوليه پس از بررساي
کيفيت و پيگيری بارای تکميال دادههاای نااقص و همچناين
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بحث
مطالعه بررسي عوامل خطر شاغلي و محيطاي در کارکناان
دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشاتي فرصاتي اسات تاا بتاوان
ميزان بروز بيماریهای مهم غير واگير در جامعاه و همچناين

بيماریهای شغلي مرتبط با کارکنان حاوزه ساالمت و عوامال
خطر مارتبط باا آن هاا را در قالاب یاک مطالعاه هامگروهاي
آیندهنگر به طور دقيق انادازهگياری کارد .مطالعاات کوهاورت
مهمي در جهان بر روی کارکنان سازمانهاا انجاامشاده یاا در
حال اجرا هستند.
از آن جمله مطالعهای همگروهي است که در سال  1967بر
روی  17530نفر از کارمنادان دولتاي انگلايس (شاهر لنادن)
انجام شد .هدف این مطالعه بررسي رده اساتخدامي باا عوامال
خطر بيماریهای عروق کرونر قلاب و مارگوميار ناشاي از آن
بااود .ماادت پيگيااری در ایاان مطالعااه  7/5سااال بااود (.)15
مطالعهای همگروهي است که در سال  1985روی  10308نفر
از کارمندان دولتي انگليس (شهر لندن) انجام شد که تااکنون
یازده فاز آن انجامشده و هنوز نيز در جریان اسات ( .)16یاک
نمونه دیگر ،مطالعه ای است که روی  121700نفر از پرستاران
مشغول کار و بازنشساته دانماارکي انجاام شاد .هادف از ایان
مطالعه ،بررسي عوامل خطر مرتبط با سارطان و بيمااریهاای
قلبي عروقي به ویژه تاأثير قارصهاای جلاوگيری از باارداری،
استفاده از هورمونها ،مصرف دخانياات و دیگار عوامال خطار
سبک زندگي بوده است ( .)17در یک مطالعه همگروهي دیگار
که روی کارکنان  40تا  60سااله شاهرداری شاهر هلساينکي
(فنالند) انجام شد ،پرسشنامه ها برای  13344نفر ارسال شد و
درنهایت  8960نفر از آنها به پرسشنامهها پاسخ دادند .هادف
از این مطالعه سالمتي و رفااه کارکناان ،وضاعيت اقتصاادی و
اجتماعي کارکنان و تعيينکنندههای اجتماعي و کاری مارتبط
با سالمت و رفاه کارکنان بوده اسات .دور هی پيگياری در ایان
مطالعه  5تا  7سال باود ( .)18کوهاورت CONSTANCES
مطالعهی همگروهي است که روی  200000نفار از افاراد

یک
 18تا  69ساله انجام شد که در یک دوره  5ساله وارد مطالعاه
شدند .هدف این مطالعه بررسي عوامل شغلي و اجتماعي ماؤثر
باار سااالمت بااود ( .)19کوهااورت مل اي مااالزی Malaysia
 national Cohortیک مطالعه کوهورت مبتناي بار جمعيات
است کاه روی  106527نفار افاراد  35تاا  70سااله در ساال
 2000انجام شد .اهداف اصلي ایان مطالعاه شاامل شناساایي
عوامل خطر و مطالعه برهمکنش ژن -محيط زیست و به کش
نشااانگرهای زیسااتي باارای تشااخيص زودهنگااام ساارطان و
بيماریهای دیگر بود (.)20
کوهورت سرطان آلبرتا مطالعه ای هم گروهي اسات کاه در
سال  1999در کانادا آغاز به کاار کارد .در ایان مطالعاه300 ،
هزار نفر از افراد  35تا  69ساال وارد مطالعاه شادند .پيگياری
این مطالعه تا سال  2012ادامه داشت.)21( .
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لينااک شاادن بااا دادههااای خااارجي (بااا توضاايحات قبلااي)
مورداستفاده قرار ميگيرد .در صورت لزوم با روشهای مناسب
و همچنااين آناااليز حساساايت ،باارای جااایگزیني دادههااای
ازدسااترفتااه اقاادام خواهااد شااد .جهاات باارآورد پياماادهای
موردبررسي ،شيوع و بروز و حدود اطمينان  %95آنها در سال
پایه (فاز  ،)1محاسبه ميگردند .آناليزهای توصيفي بار حساب
خصوصيات فردی ،مکاني و زماني انجام خواهد گردیاد .بارآورد
خطار نسابي و تفاااوت خطار بارای عواماال خطار مختلا بااا
روشهای مناسب و متناسب با نوع دادهها ،انجام خواهاد شاد.
جهت برآورد اندازه رابطه بين عوامل خطار و پيامادهای ماورد
بررسي از مدلهاای مختلا آمااری رگرسايوني ،آنااليز بقاا و
مدلهای توأم استفاده خواهيم کرد .در این آناليزها در صاورت
لزوم متغير بودن عوامل خطر در طي مدت فالوآپ و همچناين
خطرات رقياب پيامادهای ماورد بررساي و  ...در نظار گرفتاه
خواهند شد.
نحوه رعایت نکات اخالقاي .در بادو ورود رضاایتناماه کتباي
آگاهانه از شرکتکنندگان اخذ مايشاود .تماام خادمات ارایاه
شده رایگان ميباشد .کليه دادههای پرسشگری بهطور مستقيم
از طریق نرم افزار خاص پروژه وارد بانک اطالعااتي مايشاود و
اطالعات هویتي رمزگذاری خواهد شد به نحوی که پرسشگران
و همکاران علمي تنهاا باه دادههاای کدگاذاری شاده و بادون
اطالعات هویتي (نام و ناام خاانوادگي و کاد ملاي) دسترساي
خواهند داشت .دسترسي به اطالعاات هاویتي تنهاا در ماوارد
ضروری امکانپذیر خواهد بود .نتایج آزمایشهای انجامشده باه
اطالع شرکتکنندگان خواهد رسايد .در صاورت باروز مشاکل
مرتبط با اقدامات تشخيصي مرتبط باا مطالعاه ،شاماره تلفان
يگاردد.
جهت طرح موضوع و حل مشاکل باه آنهاا اعاالم ما 
درصورتيکه در معاینات و آزمایشهاای پزشاکي مشاکلي کاه
نيازمند پيگيری و درمان باشد ،یافت شود حتماً به اطاالع فارد
رساايده و بااه متخصااص مربوطااه ارجاااع داده خواهااد شااد
(مسئوليت مستقيم پيگيریهای بعدی جهت درمان مشاکالت
یافته شده ،بر عهده مجریان این مطالعاه نمايباشاد) .ورود باه
مطالعه و تداوم حضور و پيگيری در آن کامالً داوطلبانه باوده و
شرکتکنندگان مختار هستند در هر زمان که تمایل باه اداماه
نداشته باشند ،مطالعه را ترک کنند.
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اساس پروتکالهاای تعریا شاده و کنتارل و تضامين کيفاي
 در این مطالعات ميبایست مراقب از دست دادن.فرآیندها دارد
نمونهها در طول زمان بود و تأثير کسااني کاه دیگار مایال باه
ادامه همکاری با تحقيق نيستند را در نظر داشت ضمن آنکاه
خطاهایي اندازهگيری (مانند تعری نادرست یا متفااوت ماوارد
بيماری یا اندازههای مواجهاه یاا عوامال خطار) را مشاخص و
.کنترل کرد

به هر حال بيماریهای غير واگير عمده شامل سرطانهاای
 بيماریهاای مازمن انسادادی، بيماریهای قلب و عروق، شای
 ناهنجاریهای رواني و شغلي همين طور ساوانح، دیابت،ریوی
از مهمترین مشکالت نظام سالمت در جوام بشاری و مسابب
 ایان گاروه از بيمااریهاا در اکثار.مرگهای زودرس هساتند
کشاورهای دنياا اعام از غناي و متوسااط و فقيار اولاين علاات
مرگومير بوده و بار عماده بيمااریهاا را باه خاود اختصااص
 بدیهي است که مادیریت مطلاوب و ماؤثر و.)23،22( دادهاند

دستيابي به هدف ارتقای وضعيت سالمت حاصل نخواهاد شاد
 پاایش و ارزیاابي و، مداخلاه، اندازهگياری،مگر با تکرار چرخه
.بازبيني برنامهها و مداخالت انجامشده در این راستا
با انجام مطالعه کوهورت به صورت آیندهنگر ميتاوان ساهم
بزرگي از مرگهاای زودرس را جامعاه موردمطالعاه را کااهش
 موفقيت طرح تا حاد بسايار زیاادی بساتگي باه حمایات.داد
 تأکيد بر انجاام کاار بار،دانشگاه در اجرای فرآیندهای مربوطه

تشکر و قدرداني
این مطالعه بر اساس تفاهم نامه دانشگاه علوم پزشکي شهيد
بهشتي و معاونت تحقيقاات و فنااوری وزارت بهداشات ماورد
 در ایان مطالعااه شاامار بساياری از.تصااویب قرارگرفتااه اساات
 اساتيد و همکاران دانشاگاه هماين طاور دانشاجویاني،مدیران
.شرکت دارند که تزم است از ایشان تشکر و قدرداني شود
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