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 به نام خداوند دانا

The PERSIAN Cohort 

Prospective Epidemiological Research Studies of the Iranian 

Adults 

 جمعيتي بيماريهاي مزمن در بالغين ايراني آينده نگرعنوان طرح : مطالعه ي همگروهي 

  ت:ضرورت اجرا ي مطالعات كوهور 

 قرار تمديري و مداخله مراقبت، مورد بايد پيوسته تغيير،كه حال در است روندي بلكه پايدار نيست، و ثابت امري جامعه سالمت

 دقيق عاتاطال به نياز درست، تصميمهاي اتخاذ و سياستها استحكام براي ديگر، زمان هر از بيش بيستم، قرن دوم نيمه در. گيرد

 افزايش كه ،چرا داشت وجود روند ايجاد بيماريها و ساز سبب عوامل آنها، از ناشي پيامدهاي آنها، بروز ميزان بيماريها،  دربارة

 گرفتن قرار كنترل در و واگيردار بيماريهاي از برخي حذف و شدن كنريشه مادران، و كودكان مير و مرگ كاهش عمر، طول

 .گرديده است باروري كاهش همچينن و جامعه سن متوسط  باالرفتن به منجر آنها، از ديگر برخي

. يماريهاستدرمان ب و آگهي پيش تشخيص، بيماريزايي، اتيولوژي، به نسبت آگاهي ،مستلزم سالمت با مرتبط فعاليتهاي كليه

 هعمد بخش وجود اين با ولي گذارند مي اختيار در درماني مداخالت با دررابطه را ارزشمندي شواهد باليني كارآزمايي مطالعات

 وشناخت دانش ارتقاء در كوهورت  مطالعات سهم ميان اين ودر آيد مي بدست اي مشاهده مطالعات از وباليني بهداشتي دانش

 اپيدميولوژيك مطالعات از نوعي جمعيت )كوهورت(، بر مبتني همگروهي است. مطالعات مالحظه قابل بيماريها بر مؤثر عوامل

 مطالعات براي اساسي طرح يك نگر آينده كوهورت.شوند مي پيگيري معهجا از اي شده تعريف جمعيت آن در كه است

 وجود رخط عوامل وديگر ژنتيكي ي ،زمينهافراد زندگي ي شيوه تركيبي اثرات ي مطالعه امكان  درآن كه است اپيدميولوژيك

 زا وسيعتر حتي يا و امعهج يك به ميتوان كه تحقيقاتي موضوعات از اي گسترده طيف مطالعات، ساير با مقايسه دارد. ودر

 براي رساني اطالع علمي، كشفيات جمله از پژوهشي اهداف مورد در لذا. گيرد مي بر در را شود داده تعميم جامعه يك جمعيت

 فرضيه واقع در     .باشند مي ارزشمند بسيار مضر مواجهات اثرات ارزيابي و  RCT (Randomized control Trial)طرحهاي

 درمطالعات .هستند ها RCT پژوهشي هاي ايده براي شكل گيري  منبع، يك كوهورت، از آمده دست به هاي هيافت مولد هاي

 هايمقياس در غيره، و پيشگيري درماني، روشهاي بيماريها، اتيولوژي شناخت زمينه در مختلف فرضيات آزمون امكان كوهورت،

 . رددا وجود( پذيري تعميم قابليت و نمونه حجم نظر از) بزرگي
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، پيشگيري ،روشهاي درماني در مقياسهاي بزرگ  مطالعات كوهورت آينده نگر ابزار قدرتمندي براي يافتن اتيولوژي بيماريها 

ويژگي منحصر به فردي به آنها بخشيده  هاي دوره اي، Follow upمي باشد.از سوي ديگر آينده نگر بودن اين مطالعات وداشتن 

   است.

ت كه شامل: ورود و ثبت سر اين موضوع توافق وجود دارد كه هر مطالعه ي كوهورت باچالشهايي مواجه اس ،از سوي ديگر برالبته

، ناتواني در مطالعه ي بيماريهاي بسيار نادر و داده هاي باليني وپاتولوژي زمان طوالني پيگيري ،باقي ماندن در مطالعه ،نام افراد

ست پر زحمت ،گران و دشوار باشد. همچنين تعصبات موجود در ميان افراد از چندين بيمارستان وسيستم بهداشتي كه ممكن

 نياز به حجم نمونه باال از سختيهاي آن به شمار ميروند. جامعه و

افزايش بار ناشي از  آن مواجه مي باشند،  با جهان سراسر بهداشتي هاي سيستم كه حاضر عصر چالشهاي بزرگترين از يكي

بسياري از عوامل خطر  زايش طول عمر،مدرنيزه شدن سبك زندگي مردم همراه با افزايش تماس بابيماريهاي مزمن است . اف

 ، همگي منجرردمي كه قبال محكوم به مرگ بودندارتقاي مداخالت  انجام شده به منظور حفظ زندگي م بروز بيماريهاي مزمن و

 ن دست به گريبان هستند.به تغيير بار ناشي از بيماريها شده است كه نظامهاي بهداشتي با آ

 زانمي به است آمده وجود به اخير هاي دهه طي واگيردار بيماريهاي از پيشگيري و كنترل زمينه در كه موفقيتهايي وجود با 

 افزايش به رو (NCD)غيرواگير بيماريهاي به ابتال ميزان ديگر سوي از اما است، يافته كاهش واگيردار بيماريهاي بروز توجهي قابل

 است.  اشتهگذ

،بيماري غير واگير 5791بيماريهاي غيرواگيردار را به انواع مختلفي تعريف كرده اند،بنابر تعريف سازمان بهداشت جهاني در  

كه به ضرورت، سبب تغيير در زندگي عادي بيمار مي گردد ودر طي يك دوره ي كاهش در ساختار يا اعمال بدن عبارتست از:

من اري از انواع بيماريهاي مزپايدار باشد. سبك زندگي نامناسب و  غير بهداشتي مسؤول وقوع بسي و زماني طوالني ادامه يافته

،همه ي مناطق جهان، اعم از ر مي باشد. اين موج عظيممي .در سراسر جهان بيماريهاي مزمن علت بسياري از موارد مرگ واست

 پيشرفته ودر حال توسعه را در برگرفته است.

واگير هم اكنون تهديدي جدي براي سالمتي وطول عمر مردم كشورهاي در حال توسعه برآورد شده است. عوامل بيماريهاي غير 

فشار خون باال،چربي باال،اختالل در گلوكز،سبك زندگي بي حركت،سيگار كشيدن نقش مهمي در شيوع  خطري مانند:

 ناشي رومي مرگ علل بعنوان شايعترين كنون تا غزيم هاي وسكته عروقي قلبي همچنين بيماريهايبازي ميكنند.  NCDsباالي

نفر آمريكايي بيش از يك  4از هر 0201براساس مطالعات انجام شده ، برآورد شده است كه تا سال .اند شده گزارش NCDs از

 %02گر تنها از هزينه هاي بهداشتي رادر برميگيرد. از سوي دي %91نفر دچار دو يا بيش از دو نوع بيماري مزمن باشند واين 

موارد آن در كشورهاي با درآمد  %02ناشي از بيماريهاي مزمن در كشورهاي با درآمد باال رخ مي دهد درحاليكه  مير مرگ و

رانه شرقي ،بيماريهاي اتفاق مي افتد كه بيشترين جمعيت جهان در آنها وجود دارد. در كشورهاي حوزه ي مديتكم  متوسط و

در مي دهند.        تشكيل مير را علت اول مرگ و 6،سكته و ديابت نوع دو، علل اصلي از ريوي مزمن،بيماريهاي عروقي-قلبي

كه با گسترش شهرنشيني و شيوه ي زندگي صنعتي ومير و ناتواني به شمار مي روند علل عمده ي مرگ ايران نيز اين بيماريها از

، در آينده ي نزديك بر شيوع اين بيماريها افزوده خواهد انپير شدن جمعيت جوان امروزي ايرو نيز تغيير هرم سني جامعه و 

 شد.
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حت تأثير سوء خود قرار داده است مرگ ومير ناشي از بيماريها وهزينه هاي مداخالت بهداشتي به طورفزاينده اي جوامع را ت

است كه شامل هزينه هاي اتالف هزينه هاي سالمت يكي از محركهاي اصلي  كه بيماريهاي غيرواگيراني براين است توافق جه

مي  بيماري اثر در وكارايي وري ،شامل از دست رفتن بهرهاري همچنين هزينه هاي غير مستقيممربوط به تشخيص و درمان بيم

زمن بيماريهاي مدرآمد ملي خود در اثر عواقب منفي ناشي از  اتالف قابل توجهي از كشورهاي سراسر دنيا با از دست رفتن وباشد.

               مواجه هستند.                                                                                                               (GDP)داخلي  ناخالص در توليدنيروهاي كاري وكاهش  وبر منابع 

 تاثيرگذار عوامل و بيماريها بار شاخصهاي به ت.نگاهافزايش يافته اس 0252سال در سال  97ايران به باالتر از اميد به زندگي در 

 است يافته كاهش بسيار واگيردار و عفوني بيماريهاي سهم دهد مي نشان اخير سال 02-52 طول در ايرانيان مرگ سهم روي بر

 يماريهايب سهم زايشاف از حاكي كشور در ها ارزيابي آخرين.است يافته افزايش شدت به واگيردار غير بيماريهاي سهم مقابل در و

 تمطالعا طراحي كه است منطقي بنابراين .باشد به آن مي مربوط بيماريها بار درصد 60 و بوده سني گروههاي تمام در واگير غير

 يماريهايب)  وناتواني مير و مرگ باالي بار با بيماريهاي آنها بين در و كلي بطور غيرواگير بيماريهاي روي جمعيتي،بر كوهورت

 .پذيرد صورت...  (  و سرطانها ، عروقي قلبي

 تيجهن در و سالمت در شدت به كه است اختالالتي جمله از سرطان،. ميباشند غيرواگير بيماريهاي شايعترين جمله سرطانها از

 عشيو هبطوريك.  شود مي محسوب جوامع بهداشتي مشكالت مهمترين از يكي عنوان به و. گذارد مي تاثير افراد زندگي كيفيت

 به ار زيست محيط_ژنتيك تعامل و اپيدميولوژي، محيط ي جامعه.است يافته افزايش واگير غير مزمن بيماريهاي بين در آن

عروقي و _،بعد از بيماريهاي قلبي اس گزارشهاي وزارت بهداشت ودرماندر ايران براس.داند مي سرطان مهم عامل عنوان

متأسفانه برنامه هاي اخير رو به افزايش بوده است. اشند واين مسأله در دههمير مي ب تصادفات،سرطانها سومين عامل مرگ و

مشابه آنچه در مورد كولون ،WHOهاي ملي اندكي،براساس دستورالعمل غربالگري وپيشگيري سرطان سازمان بهداشت جهاني 

تشكيل شده است از يك  ,NCR,مركز ثبت سرطان ملي ايران فوقاني در ايران صورت گرفته است،وجود دارد. و دستگاه گوارش

،كه در واقع مهمترين منابع جمع آوري ستان ،مازندران ، اردبيل و تهراناستان :كرمان ،گل 1گروه پاتولوژي ومبتني بر گزارشات 

 اطالعات هستند.

ي بيماريهاي امراقبتهاي تسكيني بر ،درمان مؤثر وامل،مبتني بر پيشگيري ،تشخيص زودرسكلذا ضرورت انجام يك برنامه ريزي  

نوع سرطان در ميان 1گزارش شده است كه  0222-0227اي سرطاني مشهود مي باشد. براساس مطالعات انجام شده در ساله

توم ، رك –معده ، كولون مي در ميان مردان و پستان،مري،،لوكركتوم، مثانه -معده، مري، كولونايرانيان به ترتيب شيوع شامل: 

 مي باشند. رحم در ميان زنان  -سرويكس
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 Cancer incidence and mortality in Iran 

Table.1 

Population-based cancer registry report in five provinces of Iran in 2005–2006 

Province 
Population in 

2005–2006 

Records from 

pathologic 

centers 

Records from 

other resources 

Death 

certificate 

only 
Total registered 

cases of cancer 

Age-standardized 

rate all sites 

n % n % n % Female Male 

Ardebil 1 260 000 415 38.04 216 19.8 369 23.82 1091 97.87 126.50 

Esfahan 4 008 234 3772 74.92 1164 23.12 99 1.97 5035 135.56 153.22 

Kerman 2 001 874 1186 63.73 671 36.06 4 0.21 1861 94.37 102.40 

Golestan 1 622 879 1165 67.34 319 18.44 222 12.83 1730 126.62 145.88 

Lorestan 1 736 179 880 54.02 142 8.72 607 37.26 1629 108.28 131.33 

Total 10 629 166 7418 65.38 2512 22.14 1301 11.47 11346 NA 

 NA, not applicable. 

 World Healthتوسط  5779.كه ميزان شيوع آن در سال جوامع بيماري ديابت استديگر از مشكالت مهم يكي 

Organization ،547 722اين تعداد به  0201.كه پيش بيني مي شود در سال ليون نفر در سراسر جهان گزارش شدمي 

با درآمد كم و متوسط،مي باشد. در ايران نيز هزينه هاي مستقيم و  ميليون نفر برسد ومقدار زيادي از اين افزايش در كشورهاي

 غيرمستقيم بيماري ديابت و عوارض ناشي از آن بسيار زياد است.

 هايبيماري كه داد شد،نشان منتشر 09 سال در ايران،كه در هاآسيب و هابيماري بار ملي مطالعه در بهداشت وزارت هايبررسي

 شده سپري هايسال و رفته دست از عمر هزارسال 192 حدود با است افسردگي آنها مهمترين كه ريرفتا اختالالت و رواني

 و عمدي حوادث از پس كشور در هابيماري بار مردان،دومين در هم و زنان در هم ساله 44 تا 72سني گروه در ناتواني با همراه

 اين اساس دارد.بر پي در سال در را ناتواني با همراه هايسال و رفته دست از عمر سال هزار 022 به نزديك كه است عمدي غير

 سال 44 تا 72 سني گروه مردان در مفيد عمر سال هزار 622 حدود ساالنه دادن دست از با عمدي غير و عمدي حوادث مطالعه

 دوم رده در مفيد عمر رفتن دره سال هزار 722 حدود با رفتاري اختالالت و رواني هايبيماري و دارد را هابيماري بار بيشترين

 اول بار رفته هدر مفيد عمر هزارسال 092 حدود با رفتاري اختالالت و رواني هايبيماري سني گروه اين زنان بين در اما.است

 هاست.بيماري

ام مطالعات د انجلذا باتوجه به شيوع باالي افسردگي و بار قابل توجهي كه اين بيماري به فرد،نظام سالمت وجامعه تحميل ميكن  

 ممديريت اين بيماري ضروري ست. بديهي است همانند تمام بيماريها گا درمان و ومناسب پيشگيري گسترده براي اتخاذ روش 

 ءوتدوين را ه حل و برنامه ها ي اجرايي مناسب جهت ارتقاسپس ارايه  ،انجام مطالعات واول جهت پيشگيري وكاهش افسردگي
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ملي بار بيماريها وآسيب ها در ايران نشان مي دهد كه بيماري هاي رواني و اختالالت رفتاري  مطالعهسالمت روان جامعه است. 

 Disability Adjusted Lifeپس از حوادث عمدي و غير عمدي از لحاظ شاخص سالهاي تعديل شده عمر در اثر ناتواني 

Years-DALYs  .بزرگترين مشكل سالمت در ايران است ، 

ابي به پيامدهاي بهتر وكاهش هزينه هاي مراقبتي بيماريهاي غيرواگير ، لزوم اجراي اقدامات پيشگيري كننده ، به منظور دستي

ني نامه هاي مراقبتي مبتبه كارگيري برد مراقبتي و توانمندسازي بيماران،،افزايش مهارتهاي خوانش بهداشتي بيمارانارتقاي د

ي افراد،بيش از پيش احساس       مي و مراقبتي مبتني بر شواهد در طول زندگ ،طراحي و تدوين برنامه هاي پيشگيريبر شواهد

 .شود.

مورد  52مورد از  9،هزينه هاي انساني بيماريهاي مزمن غيرقابل انكار است. اين بيماريها مسؤول عالوه بر هزينه هاي اقتصادي

 وهعال لذا. است بيماري سير بودن نامشخص يا و آن مدت طوالني ماهيت بيماريها اين خاص ويژگيهاي .ازومير مي باشند مرگ

 هميتا از مبتال افراد در آن از ناشي اقتصادي زيان تنها نه كه نمايد مي طلب نيز را زيادي هزينه هاي درمان، براي زياد تالش بر

 قابل رغي نيز، ميشود تحميل نهاآ هاي خانواده و بيمار افراد بر كه آن از حاصله رواني و روحي خسارات است،بلكه برخوردار بااليي

 أثيرت تحت تواند مي بيمار افراد زندگي هاي جنبه تمامي تقريبا كه است داده نشان گذشته مطالعات نتايج.باشد مي اغماض

 شود. بيمار زندگي كيفيت ونيز رضايتمندي سطح كاهش وموجب قرارگرفته بيماري

 ك بيماريهاي عمده ي مناطقريهاي مزمن در كشور ما بررسي اپيدميولوژيو بروز بيماوجه به پراكندگي جغرافيايي شيوع با ت

ولوژي و شناخت راه كارهاي درماني،ايجاد روشهاي پيشگيري اوليه،ثانويه ،اتييهامي تواند در يافتن عوامل خطر بيمارمختلف،

اجتماعي را  -غذايي،شرايط اقتصادي ،رژيمي اتيولوژيكي مربوط به سبك زندگياهميت باشد.از سوي ديگر فرضيه ها يزحابسيار

مي توان به بهترين شكل در مطالعات همگروهي آينده نگر كه در آن خطاي اندازه گيري اندك است، بررسي نمود. بنابراين با 

 اجراي مطالعه ي كوهورت در سطح كشور مي توان عوامل مهم ومؤثر بر سالمتي افراد را در جامعه ي ايران به دست آورد. 

 : عات كوهورت در دنيامطال

 Framingham Heart Study 

كوهورت جمعيتي با مدت زمان پيگيري طوالني ،مثال مطالعه ارزشمند فرامينگهام نمونه كامل  در مورد آثار مفيد يك مطالعه

 رزمينهديد پژوهشي دمشهود ازين منظر مي باشد. ابتكار عمل فرامينگهام در روش تحقيقاتي خود منجر به ابداع روشهاي ج

پروازانه دمطالعات قلبي فرامينگهام تحت نظارت انيستيتوملي قلب،سوار بر يك پروژه بلن5740اپيدميولوژي شده است.در سال 

وجود داشت واين در  ( (CVD.در آن زمان اطالعات اندكي در مورد علل بيماريهاي قلبي عروقيدر امر پژوهش سالمت شد

روبه افزايش بوده است و تبديل به يك  02از اين بيماريها به طور پيوسته از ابتداي قرن شرايطي بود كه ميزان مرگ ومير ناشي 

مي شود،   CVDبيماري همه گير آمريكايي شده بود. هدف از انجام اين مطالعه ،شناسايي عوامل مشترك و ويژه اي كه منجر به 

ك گروه مطالعاتي بزرگ كه هيچ عاليم آشكاري از به وسيله ي پيگيري نحوه پيشرفت آن در يك دوره زماني طوالني و دري

 بيماريهاي قلبي عروقي ،حمله قلبي و يا سكته نداشتند ،بود.
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 Alberta Cancer Board 

 وجود مطالعه دراين عمده هدف دو.شد آغاز دركانادا پژوهشي گروه توسط 5777 سال در كهاست  همگروهي يك مطالعه

 حجم افزايش با تواند مي منابع،كه اين مدت وبلند مدت كوتاه مزاياي حداكثر افزايش.0 و پژوهشي  بسترسازي ايجاد.5:داشت

 طانسر اتيولوژي بر اوليه تمركز درحاليكه.شود حاصل افراد محيطي و بيوشيميايي،اجتماعي،دموگرافيك رفتاري، هاي داده

 مطالعه نوع اين شد حاصل اطمينان بنابراين. ندشد شناخته ديگر مزمن بيماريهاي اتيولوژي در مؤثر خطر عوامل از بود،بسياري

 غييراتت يا و رفتارها كننده بيني پيش مقايسه همچنين.باشد ارزشمند تواند مي هم تحقيقاتي ديگر هاي زمينه در همگروهي

 Canadian Partnership for tomorrow" همچنين.نمايد ايجاد ها سرطان كنترل در ارزشمندي بينش تواند مي رفتاري

project "منظور به 0250 سال تا را سال 71-67 بزرگسال نفر 722222 كه باشد مي كانادا استان 1 از متشكل فدراسيون يك 

 منظور المللي،به بين( biobank) زيستي بانك يك ايجاد مطالعه اين از هدف.است نموده مطالعه وارد مدت طوالني پيگيري

 .باشد مي دهآين در ها ونمونه ها داده پتانسيل افزايش

 APCSC (Asia-Pacific Cohort Studies Collaboration ) 

شكاف اطالعاتي موجود در آسيا،مانع .مي باشد عروقي يكي از علل مهم مرگ ومير درآسيا و منطفه اقيانوسيه_بيماريهاي قلبي

مربوط به حجم نمونه هاي  5777،بود .اكثر مطالعات موجود تا سالدر اين قاره CVDپيشگيري  در پيشرفت درمان وبزرگي 

لذا توانايي ارايه اطالعات قابل اعتماد در زمينه عوامل خطر،مشابه آنچه در تحقيقات غربي  وكوتاه بوده اند كوچك ومدت زمان

بررسي  ( است كه به (CHD،پروژه مشترك سكته و بيماري عروق كرونري قابل ذكر در شرقوجود داشت، نداشتند. يك نمونه 

ه است.و ژاپن  پرداخت ،بر خطر احتمال بروز سكته و بيماريهاي عروق كرونري در چين وكلسترول تام و خون دياستوليتأثير فشار 

ه اقيانوسي -تحقيقات در پروژه هاي شرقي  به شمار مي آيد. مطالعه همگروهي آسيا اين مطالعه شروع مهمي در گسترش دامنه

(APCSC) اشد.اين مطاله يك پروژه گروهي است كه منطقه وسيعتر جغرافيايي را پوشش يك نمونه ي مهم برخواسته از آن مي ب

انه مطالعه همگروهي جداگ 44نفر از  612222در حال حاضر داده هاي مربوط به بيش از   APCSCداده است.پايگاه داده هاي 

دراين مطالعه امكان جمع آوري داده سنگاپور،تايلند،نيوزلند واستراليا مي باشد.  در چين،هنگ كنگ،تايوان،ژاپن،كره جنوبي،

ارتباط احتمال بروز سرطان با عوامل خطر بيماريهاي قلبي  تداخالت عوامل خطر،، CVDهاي مربوط به عوامل خطر مختلف در 

فراهم مي باشد.هدف اوليه ي اين مطالعه تعيين سن، جنس و منطقه ي خاص مرتبط با عوامل خطر مهم در بيماريهاي قلبي 

مير و ديگر علل عمده ي مرگ مانند سرطان قابل بررسي خواهد بود.در  ،تمام علل مرگ وت ليكن از نتايج ثانويه ي آني اسعروق

بسيار زياد  با فشار خون باال مرتبط مي باشد و لذا تأكيد برتأثير %66به ميزان  CVD اين مطالعه ديده شد كه برخي از انواع 

حدود نيمي از بار بيماريهاي قلبي عروقي جهان بر دوش كشورهاي مناطق شده است. استراتژي هاي كاهنده فشار خون در اين

 اقيانوسيه مي باشد. -آسيا
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 KSCDC (The Kadoorie Study of Chronic disease in China ) 

عه در دهه هاي اخيرتحول سريعي كه در الگوي بيماريهاي اصلي در چين بوجود آمده است منجر به شكل گيري يك مطال

سال در ده  94 -71در گروه سني نفر  122222با جمعيت بيش از   KSCDC شد. 0224همگروهي آينده نگر بزرگ از سال 

منطقه جغرافيايي مختلف در چين آغاز شد كه هدف از انجام آن بررسي علل مؤثر بر بيماريهاي مزمن شايع )سرطان ، سكته 

 باشد.قلبي ، بيماريهاي مزمن ريوي،ديابت، ...(  مي 

 CONSTANCES  

سال  50 -67نفر در گروه سني  022222شامل  نمونه ي ديگري از مطالعات كوهورت در فرانسه مي باشد كه بر روي جمعيتي 

ه قرار گرفتدر دسترس تحقيقات اپيدميولوژيكي به عنوان ) آزمايشگاه باز اپيدميولوژيك (  وآغاز شده است، 0255در سال 

،بر روي عوامل شغلي و يع ،طراحي شده است اما بطور ويژهوهورت همه منظوره با پوشش بسيار وساست.گرچه به عنوان يك ك

 اجتماعي مؤثر بر سالمت تمركز دارد. 

 Malaysia national Cohort 

 سرطان،ديابت بيماريهاي بررسي منظور به ه،كاست مالزي ملي است،كوهورت گرفته صورت آسيا در كه ديگري ازمطالعات

هزارنفر از جمعيت شهري،كشاورزان روستايي 522جمعيت مورد مطالعه در اين بررسي شامل  باشد مي باال،چاقي،سكته ،فشارخون

 و سه گروه اصلي قوميتي در مالزي هستند.

 Prospective study of one million individuals in India 

 نفر ونميلي يك از بيش جمعيتي با و مزمن بيماريهاي بررسي به نيز مطالعه اين.است هند در ديگر بزرگ نگر آينده مطالعه 

 .است شده اجرا 0252 -0255 سال در مختلف منطقه 52-1 از و سال 72 باالي

 

 The Asia  Cohort Consortium  

علل بيماريها از طريق ايجاد يك گروه جمعيتي ،  ،تماسهاي محيطي وهي براي يافتن ارتباط ميان ژنتيكيك همكاري گرو 

حداقل يك ميليون نفر از مردم سالم در سراسر جهان است به گونه اي كه اين افراد تا رسيدن به نقطه  نهايي بيماري  شامل

،شامل سرطان، پيگيري مي شوند .اين همكاري بصورت مشاركت  گروههاي كوهورت موجود درآسيا مي باشد.اين مطالعه در 

ين،هند، ژاپن،كره،مالزي، سنگاپور، تايوان،تايلند واياالت متحده هستند. آغاز شده است.اعضاء فعال آن بنگالدش،چ 0224سال 

مير ديابت و سرطان روده  مصرف تنباكو و الكل در مرگ و،  BMIميتوان به نقش  0255از مطالب انتشار يافته آن در سال 

 باريك اشاره نمود.
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Table 2. Description of selected established cohort studies 

Name of study            Year Of 

enrolment          

Country     Population Age at entry           Subject              

Framingham                            1948 US 

 

5209 28-62y  CVD 

KSCDC 2004-2008 Korea 515,000 35-74y Cancers, Stroke, DM 

Canadian 

partnership  

by 2012              

For tomorrow 

program 

Canada 300,000 35-69y chronic diseases 

APCSC 

 

1999 Asia/Pacific 650,000 adult age CVD, Stroke, Cancer 

Malaysia national 

cohort 

      

by 2012 Malaysia 100,000 Adult Cancer,DM,HTN,Obesity            

  Prospective study 

of           

One million 

individuals in India   

2010-11 India 1,000,000 > 30y chronic diseases 

CONSTANCES 2011 France 200,000 18-69Y Occupational &social 
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شخيص زودهنگام عوامل خطر بيماريها كاهش داده را با تNCDمير ناشي از  درسالهاي اخير بسياري از كشورها ميزان مرگ و

در ايران انجام شده WHOروش گام به گام نظارت  0224اند. در ايران نيز مطالعاتي در اين راستا آغاز شده است.از سال 

كمك مي نمايد تا سياست گذاران سالمت به طراحي مداخالت گروههاي سني و جنسي مختلف، است.شناسايي عوامل خطر عمده

به  51 -61زن،در گروه سني   122مرد و  122بر روي  زم براي گروههاي ويژه بپردازند.بعنوان مثال در مطالعه در اصفهانال

ريسك فاكتور مهم برآورد شده  0ت ايراني پرداخته شده است،در ميان جمعي NCDميزان شيوع عوامل خطر  بررسي انواع و

كلسترول تام ، (%0976پايين) HDL،(%00(،فشارخون باال)%6270باال وچاقي)(،وزن %4970ه شامل: سبك زندگي بيحركت)است.ك

،يك و دو .% از افراد57و %7470مشخص شد و همچنين ( هستند.%976باال ) FBS ،(%0075(،سطح تري گليسريد باال)%5677باال)

 را داشتند.  NCDعامل خطر براي 

شمال آفريقا است كه با در نظر گرفتن  خاورميانه و رطان در ايران،مطالعه كوهورت گلستان ،اولين مطالعه آينده نگر بزرگ س

 طالعهم تمركز بر سرطانهاي دستگاه گوارش فوقاني در شمال شرقي ايران انجام گرفته است. اين اجتماعي و –شرايط اقتصادي 

 حقيقاتت المللي بين موسسه ريهمكا با و تهران،گلستان پزشكي علوم دانشگاههاي از تجربه با محققين از نفري 12 تيم توسط

 تحقيقات ،مركز(NCI/NIH)آمريكا سرطان تحقيقات ملي ،موسسه(IARC/WHO) جهاني بهداشت سازمان به وابسته سرطان

 سوئد كارولينسكاي دانشگاه و آمريكا هاپكينز جان ،دانشگاه(CRUK/ Cambridge)انگلستان در كمبريج دانشگاه سرطان

 .باشد داشته ادامه آينده سال 51 تا حداقل كه شود مي بيني پيش و گرديده انجام گذشته سال 51 درمدت

 نمونه از بيوبانك با همراه كامل بسيار و بزرگ Database چون مهم بسيار هاي ساخت زير ايجاد باعث بزرگ طرح اين اجراي

 از نفر 02 از بيش كنون تا  طرح اين اجراي جريان در.است گرديده آينده در علمي دقيق مطالعات انجام براي بيولوژيك هاي

 مجالت معتبرترين در را آن مقاالت و داده انجام طرح اين از استفاده با را خود نامه دكتري،پايان و ليسانس فوق دانشجويان

 رايگان مطالعاتي فرصت مورد 72 از شده،بيش فراهم المللي بين امكانات از استفاده با همچنين.اند رسانيده چاپ به جهان علمي

 .ندنماي طي را آموزشي هاي دوره آمريكا و اروپا هاي دانشگاه معتبرترين در بتوانند تا گرفته قرار ايراني محققين اختيار در

 اترك يككلين در رايگان كامل تشخيصي خدمات ارائه.گرديد واقع سودمند بسيار منطقه مردم و بيماران براي مطالعه اين نتيجه

 و سرطاني بيماران موثر و سريع درمان جهت ريزي معده،برنامه و مري سرطان بخصوص گوارشي الئمع با مراجعين كليه به

 مزمن هاي بيماري ساير از پيشگيري برنامه همچنين و معده و مري سرطان زودرس تشخيص جهت پژوهشي هاي طرح اجراي

 سال طي شود مي بيني پيش.باشد مي آن هايدستاورد ترين مهم از پيل پولي قرص از استفاده با مغزي، قلبي سكته بخصوص

 و انگلست استان براي مزمن هاي بيماري ساير و سرطان براي پژوهشي هاي طرح تكميل با جامع پيشگيري برنامه آينده هاي

 .گردد وپيشنهاد تدوين كشور نقاط ساير

 تمام مورد در همكاران، و سمناني توسط دكتر نگري گذشته مطالعه( ميالدي 0222-5776)شمسي 5791-5797 سال در

 مري سرطان مورد در را زن 5227222 از مورد 76 و مرد 5227222 از مورد 47 شيوع و شد انجام گلستان استان در ها سرطان

 سرطان شيوع ميزان به نسبت هم باز بود،اما 5740 سال در مطالعات شروع زمان از كمتر ميزان اين اينكه وجود با. كرد گزارش

 .بود توجهي قابل ،رقم انجه در مري
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 تاسيس سرطان ثبت جديد سيستم ،(ميالدي 5776)شمسي 5791 سال در ايران، در المللي بين و ملي حمايت با سرانجام

 همان در آن از بعد.كند  آوري جمع ايران شمال در ها سرطان انواع تمام مورد در ارزشمندي بسيار اطالعات وتوانست گرديد

 Gastro esophageal)، (GEMINI)ايران شمال در معده و مري هاي سرطان مطالعه پژوهشي طرح يك انجام سال، نظريه

Malignancies In Northern Iran) تهران شريعتي بيمارستان كبد و گوارش پژوهشكده ،توسط    (DDRC )به وابسته 

 در فوقاني گوارش دستگاه هاي سرطان وعشي علل به دستيابي GEMINI پروژه از هدف.گرديد آغاز تهران پزشكي علوم دانشگاه

 كاهش هايتن ودر فوقاني گوارش دستگاه هاي سرطان با ژنتيكي ارتباط بررسي و مناطق اين در افراد ژنتيكي ايران،بررسي شمال

 ود  GEMINI ريزي برنامه مراحل .بود هدفمند و مناسب پيشگيرانه هاي روش بوسيله بيماري اين از ناشي نقايص وميرو مرگ

 شمسي 5705 سال در گوارش تخصصي كلينيك دو نهايت در.(ميالدي 0225-5777شمسي، 5705-5797) كشيد طول سال

 و تانگلس استان در كاووس گنبد شهرستان در االنبيا خاتم بيمارستان در اترك كلينيك: گرديد تاسيس( ميالدي 0225)

 خصوصب گوارشي بيماران به بهتر خدمات ارائه هدف دو با ينيككل دو اين.اردبيل استان در اردبيل شهرستان در ارس كلينيك

 دستيابي GEMINI پروژه از هدف .گرديد تاسيس تحقيقاتي مطالعات براي محلي دائمي هاي پايگاه ايجاد و معده و مري سرطان

 نتيكيژ ارتباط وبررسي مناطق اين در افراد ژنتيكي بررسي ، ايران شمال در فوقاني گوارش دستگاه هاي سرطان شيوع علل به

 رانههاي پيشگي روش بوسيله بيماري اين از ناشي نقايص وميرو مرگ كاهش نهايت ودر فوقاني گوارش دستگاه هاي سرطان با

 بود. هدفمند و مناسب

 %71 حدود كه گزارش شده است گلستان استان كوهورت جمعيت بين در مرگ 4222 شده،حدود انجام هاي پيگيري با تاكنون

 بيماري %4كليوي، بيماري %4عفوني، هاي بيماري %1ها، سرطان انواع علت به %00 مغزي، سكته %56، قلبي سكته علت به

 . است بوده مري سرطان %02 ها سرطان بين از.است بوده  ريوي بيماري %4 و كبدي

 يك %92دارند، خون فشار %12كنند، مي فوت مغزي– قلبي حوادث اثر در افراد %12 حدود كه شد مشخص ها بررسي اين در

 اثر در مرگ باالي صد در به توجه با.دارند فاكتور ريسك سه %02 فاكتورو ريسك دو %12حوادث، اين جهت  فاكتور ريسك

 كاهش زمينه در مطالعاتي تا آن ،تصميم گرفته شد كاهش جهت در كاربردي و ساده راهكارهاي مغزي،و و عروقي قلبي حوادث

 لوو و دوال نام به انگليسي دانشمند دو كه مطالعاتي طي در اساس اين بر.انجام شود گلستان استان رتكوهو جمعيت برروي آن

 همين بر. دهد مي افزايش را سال 52 طول در افراد %00 عمر طول كه دادند ارائه Polypill نام به دادند،كپسولي انجام

 هب.شدند مطالعه وارد هيپرليپيدمي و قلبي،فشارخون بيماري سابقه هرگونه بدون را سال 92 تا 42 بين سالم فرد 491اساس،

 mg Aspirin،2.5 mg enalapril،20mg Atorvastatin،12.5 mg 05) پيل پلي قرص يك روزانه افراد ازاين نيمي

Hydrochlorothiazide )( 41.)گرفتند قرار بررسي مورد سال 1 و گرفت صورت زندگي هاي شيوه تغيير ديگر نيم و شد داده

 نونك تا.گرديد آغاز كوهورت در كننده شركت افراد در پيل قرص پولي از استفاده اساس اين بر. شد مشخص %12 تا دارو اين اثر

 .دهد افزايش را افراد عمر طول بتواند آن مثبت نتايج آينده در است اميد و اند گرفته قرار پيل پولي مطالعه اين در نفر 9222
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Table 3. Causes of death in Golestan Cohort Study until December 2012* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به بررسي حوادث حاد كشنده و غير كشنده  0225از مطالعات ديگردر ايران،به كوهورت اصفهان مي توان اشاره كردكه از سال 

ك فاكتورهاي بيماريهاي قلبي عروقي پرداخته همچنين تعيين بروز و عوامل مرتبط با ريس عروق كرونري و سكته هاي مغزي و

 هزار نفر گزارش شد.522زن  در  027هزار نفر و  522مرد در  775بعنوان علت مرگ و مير  CVD است.در اين مطالعه 

 

 :مطالعات همگروهي ديگري كه در ايران صورت گرفته است بطور خالصه در جدول ذيل آمده است 

 

 

 

 

 

Cause of Death                                    % 

 Cardiovascular disease                                       34.4 

 

Cancer                                                                     21.8    

16.5    Cerebrovascular disease 

Respiratory disease                                               5.0 

Traffic accident                                                       4.1 

Renal diseases                                                         2.7 

Infectious diseases                                                 2.6  
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*Table 4. 

 هدف سن جمعيت عهسال مطال نام مطالعه

 مشكالت شايع دوران سالمندي سالمندان AHAP 2011-2012 5656)اميركال )

 علل اختالل بينايي در ميانسالي ShES 2009-2010 6722 64-42))ُشاهرود

 ICS)) 2000 6140 <71 CHD,CVD,Risk factorsاصفهان 

 در ايران  TLGs 1998 51221 <7 NCD)تهران )

 

 

 هورت كشوريكو طرح كلي هدف 

كشور  پزشكي علوم دانشگاههاي پوشش تحت جمعيت بر مبتني نگر آينده كشوري مگاكوهورت يك آغاز سازي بستر و طراحي

،و ريسك فاكتورهاي مربوطه كه نهايتا منجر به رفع بسياري از بيماريهاي ي مربوط به هر منطقهبيماريها وبررسي مشكالت و

NCD .ميشود 

 :اهداف اصلي 

 ساخت قوي و با كيفيت پژوهش براي دانشگاههاي علوم پزشكي كشورايجاد زير .5

از بيماري وعلل مرگ ومير  %91تمركز اصلي پژوهش هاي باليني براي پيشگيري از بيماريهاي مزمن كه حدود  .0

 در كشور را تشكيل مي دهند.

 راندمان استفاده ،و همزمان تقويت شبكه ي بهداشتي كشور از نظر علمي و .7

كادرهاي بهداشتي در سطح كشور و تربيت نيروي انساني مناسب به منظور ارتقاء خدمات بهداشتي  توانمندسازي .4

 و پيشگيري

تالش در جهت ارتقاء بستر خدمات بهداشتي در سطح كشور از طريق پيشنهاد روشهاي عملي براي انجام  .1

 پيشگيري بيماريهاي مزمن غيرواگير در نظام شبكه

يفيت خدمات بهداشتي براي بيش از يكصد شهر جديد كشور كه اكثرا در حال تمركز ويژه در جهت ارتقاء ك .6

 هستند. Epidemiological Transition حاضرساختار روستايي دارند ودر حالت 

باليني از صرف نوشتن مقاالت كم ارزش به بهبود كيفيت سالمت جامعه و  -ارتقاء كيفيت محصول پژوهشي .9

 هشي در مهمترين مجالت علمي جهانهمزمان چاپ مقاالت با كيفيت پژو
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 :اهداف اختصاصي 

پزشكي سالمت "ايجاد يك زيرساخت پژوهشي مهم ،مبتني بر جامعه در دانشگاههاي بزرگ كشور وتعميم مفهوم  .5

در آموزش پزشكي )كوهورت به عنوان يك فيلد آموزشي وپژوهشي مهم و عملي براي دانشجويان و دستياران  "محور 

 پزشكي است.(

طان ،بيماريهاي مزمن ،سري از بيماريهاي مزمن ) قلب وعروقي دقيق مهمترين روشهاي مطرح براي پيشگيربررس .0

ريه و اعصاب( از طريق بررسي عوامل خطر وانجام مطالعات مداخله براي پيشگيري از آنها در نژادها و كليه ،كبد،

 قوميت مختلف ايراني

،به طول عمر مفيد مردم ايران )اميد سال عمر مفيد 52تا  1ودن جهت افزپيشنهاد مؤثرترين بسته خدمات بهداشتي  .7

 به زندگي در بدو تولد(

فراهم آوردن زمينه مناسب و محيط پژوهشي با كيفيت  براي تربيت نسل جديدي از پزشكان دانشمند و همچنين  .4

 دانشجويان فوق ليسانس و دكتري 

براي انجام تحقيقات علوم پايه و شناخت بيوماركرهاي  تأسيس بيوبانك بزرگ كشوري كه بعنوان ذخيره ي ارزشمند .1

مختلف بيماريها وكشف روشهاي تشخيص و درماني براي بيماريهاي شايع در ايران در دانشگاههاي علوم پزشكي 

 كشور

بسيار جامع براي حداقل دويست هزار نفر در كشور كه پشتوانه اي بسيار  ( و Data Center)تأسيس پايگاه داد ه اي .6

 م براي پرونده هاي الكترونيك سالمت كه اطالعات محدودتري دارند محسوب مي شود.مه

استفاده از پايگاه داده هاي كوهورت كشوري درتعيين شيوع و روند تغييرات و مونيتورينگ وضعيت سالمت در نژادهاي  .9

 مختلف ايران

 تقويت شبكه هاي همكاري علمي بين دانشگاههاي علوم پزشكي داخل كشور .0

،همراه با تبادل محقق ودانشجو و فراهم مراكز علمي وپژوهشي در سطح جهان راري ارتباط علمي با مهمترينبرق .7

 آوردن زمينه استفاده از بودجه هاي پژوهش بين المللي براي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور

 

 : چگونگي روش انجام مطالعه 

 Prospective Epidemiological) ايران ملي كوهورت العهمط(GCS) پس از اجراي موفقيت آميز كوهورت استان گلستان 

Research Studies of Iranian Adults- The Persian Cohort )براي اساسي زيرساخت يك كننده ايجاد عنوان به 

 بررسي به آن در كه است شده طراحي بهداشتي عمده مشكالت بررسي همچنين و كشور پزشكي دانش ارتقاء افزايش

 عنوانب ايران پزشكي علوم مختلف هاي دانشكده حاليكه در.شود مي پرداخته مزمن بيماريهاي پيشگيري نحوه،سمعلل،مكاني

 و نوآوري به منجر تحقيقات اين رود مي نتظارا.بخشند ارتقاء را خود تحقيقاتي هاي توانايي توانند پروژه،مي اين از عضوي

 .شود انيجه و ملي ، محلي سطح در سالمتي بر مؤثر اكتشافات
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كه پس از ارسال فراخوان  است شده طراحي نگر آينده جمعيتي همگروهي قالب در اپيدميولوژيك ي گسترده ي مطالعه اين

 ،يرازش تبريز، پزشكي علوم دانشگاه شامل:پزشكي كشور، دانشگاههاي عالقمند توسط معاونت فن آوري به دانشگاههاي علوم

اند.اولويت بندي براساس شرايط دانشگاه اعالم آمادگي نموده  ،كرمان،اردبيل،رفسنجانندرانماز،فسا،يزد،گيالن،زاهدان،كرمانشاه

 براي نظر مورد محل و منطقه در دانشگاه دانشگاهها،امكانات از يك هر مذاكره با انجام از و منطقه براي همكاري مي باشد  پس

هسته Core( توسط  اصالح از پس و شود مي ارايه انشگاهد توسط پژوهش به مربوط پروپوزال.گردد مي بررسي مطالعه، انجام

دانشگاه مبدأ مي باشدكه با در نظرگرفتن  انتخاب محل مورد نظر به عهده. شود مي آغاز Pilotمطالعه يعني فاز  ،فازبعديمركزي(

يكسان و دست ،قوميت تقريبا يا مهاجرت خارجي ،عدم مهاجرت به شهرهاي ديگر ورايطي همچون در دسترس بودن افرادش

 نخورده ،همكاري افراد بومي و امكانات موجود در محل صورت مي گيرد. پس از بازديد تيم هماهنگي از محل مورد نظر،تجهيزات

.پس از تشكيل مراكز كوهورت، جهت شروع مطالعه،با همكاري گروههاي مختلف مانند مراكز  ميشود تأمين آنها نياز مورد

صصين پزشكي،پزشكان خانواده ومدارس وغيره فراخواني به ساكنين مناطق جهت شركت در بهداشتي شهري وروستايي ،متخ

مطالعه انجام مي گيرد.جلسات توجيهي و آموزشي در مورد هدف از انجام كار و نتايج احتمالي آن براي ساكنين برگزار مي 

 . شود)آموزش گروه هدف(. واز پرسنل دعوت به همكاري در كوهورت ميشود

سال منطقه يا تعدادي از افراد با رعايت ضوابط  71توجه به اولويت هر دانشگاه و محل انجام طرح ،تمامي افراد باالي سپس با 

گسترده  database داده هاي حاصل  در يك.رندوم بودن انتخاب و از طريق رابط طرح به مراكز بهداشتي معرفي مي شوند

ي م  افراد شركت كننده به طور مرتب در فواصل منظم پيگيري . ار ميگيردجمع آوري وجهت بررسيهاي بعدي مورد استفاده قر

  .شوند

 :  مطالعه در بررسي دورم هاي آمد پي الف(

 – بيقل بيماريهاي ، سرطانها:  شامل) گيرند برمي در را عوارض و ومير مرگ بار بيشترين كه شايع واگير غير بيماريهاي(1

 (.   روان و اعصاب شايع اختالالت ، ،كبدي كليوي ، تنفسي مزمن يبيماريها ، مغزي هاي سكته ، عروقي

 59 اصلي گروههاي از مرگ بندي طبقه براي مطالعه اين. شود ثبت بايد مطالعه مورد افراد در مرگ هرگونه رخداد:  فوت(2 

 ، عروقي – قلبي يماريهايب از ناشي مطالعه تحت افراد در مرگها %02 از بيش شود مي بيني پيش.كرد خواهد استفاده گانه

 . باشند سرطانها و حوادث

(  استان از خارج ويا استان درون) مهاجرت هرگونه مطالعه طول در افراد مستمر پيگيري اهميت به توجه با:  مهاجرت(3   

 .باشند مي يالزام مهاجرتها سريع كشف لذا.  دارد كاملتري هاي پيگيري به ،نياز بوده مهم مطالعه از فرد خروج به منجر

 

 ب ( روند پيگيري و فاصله زماني بين دفعات آن :

در اين مطالعه پيگيري با استفاده از روشهاي مختلف صورت مي گيرد. هدف از بكارگيري منابع مختلف جهت پيگيري افزايش 

تماسهاي  -0با فرد   تماسهاي تلفني فعال -5حساسيت پيگيري  مي باشد. اهم روشهاي پيگيري در اين مطالعه عبارتند از:  

كشف موارد  -6ارسال نامه هاي پستي  -1مراجعه حضوري   - 4پيگيري از طريق بهورز  -7تلفني فعال از طرف خانواده  

 كشف موارد سرطان از طريق پبت سرطان استان -9بيماريهاي مزمن وسرطان از طريق مراكز مورد نظر  
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 ماهه مي باشد. 6 - 50اصل پيگيري به دوره هاي * حداكثر تالش در اين مطالعه در جهت كاهش فو

ماهه فرد  مي باشد .در  50اولين قدم در پيگيري افراد مورد مطالعه در صورتيكه فرد تلفن تماس داشته باشد تماسهاي تلفني 

، بستري ،  اين تماسها تلفني از سالمت و حضور  تمام افراد مورد مطالعه در خانواده اطمينان حاصل مي شود. هرگونه فوت

بار پياپي طي روزهاي مختلف  9رخداد بيماريهاي مزمن ويا تمايل مهاجرت در آينده نزديك ثبت مي شود. در صورتيكه فرد در 

تماس تلفني را پاسخ ندهد با محل كار يا نزديكان فرد )كه شماره تماس آنها در پرسشنامه ثبت شده اند(  تماس گرفته مي 

بار به منزله اينست كه پيگيري فعال )مراجعه حضوري به  9تماس با فرد و يا نزديكان  وي بعد از  شود. به هر حال عدم امكان

 (4منزل ( الزامي    مي باشد.) بند مراجعه حضوري ب.

( در بدو مطالعه از افراد خواسته مي شود كه در صورت رخداد هرگونه بستري ، فوت و يا بيماري مزمن مركز كوهورت را 5ج.

تلفني مطلع سازند.اين تما سهاي تلفني با شماره تلفن خاص صورت مي گيرد كه تماس در فرمي مشخص )ضميمه(  طي تماس

( ضريب پايين نفوذ تلفن و وجود بهورز در بعضي روستاها ،استفاده از مراجعات مستمر 0ثبت و مورد پيگيري قرا مي گيرد.   ج.

. بهورزان در روستا در فواصل يك ماهه اقدام به گزارش دهي موارد مرگ و به بهورز را براي پيگيري در روستا مطرح مي سازد

سرطان مي نمايند. در هر روستا با آموزش بهورز مربوطه از وي خواسته مي شود تا ضمن ارسال كپي اين گزارشات به مركز 

 ايد.كوهورت ،رخداد هرگونه مهاجرت را در افراد تحت مطالعه ) شامل تاريخ و مقصد ( گزارش نم

 مراجعه حضوري به منزل فرد در موارد زير صورت مي گيرد: -4ب.

 . افرادي كه تماس تلفني با آنها امكان پذير نبوده است.5

 . خانواده هايي كه در طي تماس تلفني گزارش بهورز و يا ساير منابع مرگ و يا سرطان در آنها رخ داده است .0

س افراد در عيد قربان و نوروز  ارسال مي گردد. در اين نامه ها ضمن تبريك اعياد هر سال دو بار نامه هاي پستي به آدر -1ب.

وتشكر از حضور در مطالعه از افراد خواسته مي شود همكاري خود را با مطالعه كوهورت ادامه دهند و در صورت هرگونه سؤال 

 ويا شكايت از بيماري به مركز كوهورت مراجعه نمايند.

 د. فواصل پيگيري

ماه يكبار صورت مي گيرد .اتصال داده هاي مركز با اطالعات درمانگاهها و  50يري تلفي و مراجعه به خانه هاي بهداشت هر پيگ

 مراكز ثبت سرطان استانها  نيز هر ماه صورت مي گيرد.

 گيرد .روز بعد از رخداد صورت مي  72مراجعه حضوري براي خانواده هايي كه در آنها فوت رخ داده است در فاصله 

(حضور فرد 0( وضعيت فرد تحت مطالعه )زنده بودن يا فوت(    5اطالعاتي كه در هر پيگيري جمع آوري خواهند شد شامل: 

( تاريخ 4(وضعيت فرد از نظر ابتال به بيماريها) مبتال يا سالم (   7تحت مطالعه در محل )هنوز ساكن است   يا مهاجرت كرده(  

( اطالعات دقيق مربوط به سير بيماري 1مهاجرت (                        _بيماري  –فوق ) فوت دقيق رخداد هريك از موارد 

( به روز كردن اطالعات 6،تشخيص دقيق بيماري وعلت فوت شامل مكانهايي كه فرد جهت تشخيص و درمان مراجعه كرده است.  

 دارك باليني بيماري فرد مورد مطالعه ( جمع آوري كليه م9مربوط به آدرس محل  سكونت و تلفن هاي تماس  
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 فرمهاي پيگيري ضميمه:  

( فرم اطالعات 1(فرم سير  باليني بيماريVerbal autopsy   4( فرم 7( فرم پيگيري بهورز  0(فرم پيگيري تلفني  5

انها مع ثبت مرگ در استمرگ  با توجه به نبود نظام ثبت بيماريها ونظام جا پاراكلينيك جمع آوري اطالعات مربوط به بيماري و

بررسي دقيق تشخيص بيماريها و يا مرگ  نياز به فعاليتهاي تكميلي دارد. اين فعاليتها متمركز بر بيمار وخانواده وي و تمام 

 verbalمراكزي مي باشد كه بيمار جهت تشخيص و درمان به آنها مراجعه نموده است . در مورد فرم متوفي پرسشنامه 

autopsy   يليتكم يهاتيفعال به ازين مرگ اي و سرطان صيتشخ قيدق يبرس استان در مرگ ثبت عامج نظام و هايماريب 

 درمان جهت فرد هك يمراكز ،يماريب ينيبال ريس اطالعات است داده رخ سرطان اي و مرگ آنها در كه يافراد يتمام مورد در.دارد

 كينيكلاراپ و ينيبال اطالعات يآور عجم جهت كزامر نيا به يورحض مراجعه. كنديم مشخص را است كرده مراجعه آنها به

 تايهن در موجود اطالعات( وستيپ فرم. )باشديم يالزام يجراح و يآندوسكوپ ك،يولوژيراد ك،اتولوژيپ يهانمونه و هاافتي شامل

 دو طتوس يينها صيتشخ. رديگيم قرار استفاده مورد يينها صيتشخ نييتع جهت و شده يآور عجم فرد ياختصاص پرونده در

 به تنسب سوم نفر كي نباشند، متّفق صيتشخ در نفر دو كه يموارد در. رديگيم صورت مجزا بطور يداخل متخصص پزشك

 تهيكم رد طهوبمر كينيكلاراپ و ينيبال يهاافتي همراه به سرطان يهاصيتشخ هيكل. دينمايم اقدام يينها صيتشخ نييتع

 رد،اد يبافت يهانمونه و الم يبرس به ازين دييتأ نيا. گردديم دييتأ( يولوژيراد ،يپاتولوژ ،يداخل نيخصصمت از متشكل) انخبرگ

  .باشنديم يالزام يريگيپ ريس در آنها يآور عجم كه

 بر فهيوظ دو كه: يريگيپ كينيكل پزشك. 5: باشنديم ريز افراد شامل يريگيپ پرسنل: پژوهشگران آموزش و انتخابد(

 صورت در كينيكل به آنها ارجاع و اند كرده مراجعه  كينيكل به كوهورت كارت با كه يمارانيب يكل هياول يبرس اول. دارد عهده

: دوم  (ندينما مراجعه كينيكل  به هفته در نفر 52 حدود مطالعه تحت فرد نفر 5222 هر يازا به كه شوديم ينيب شيپ) لزوم

. 0                   .مرگ و سرطان بيماريها، به مربوط اطالعات يآور عجم     جهت مطالعه وردم فرد سكونت محل به يحضور مراجعه

 تلفن كه است يموارد در يتلفن يريگيپ و مطالعه تحت افراد يتلفن يهاتماس به ييپاسخگو راد هعهد كه: يتلفن گر مصاحبه

 يريگيپ يحضور مصاحبه راده عهد: يحضور رگ مصاحبه. 7    .باشد( پرستار عيترج) ليسانس ديبا حداقل فرد نيا. ندارد تماس

                                             .باشديم مرگ و سرطانبيماريها ، به مربوط تاطالعا يآور عجم جهت كزشپ به كمك و بهورزان ماهه 50

                                                                    .  ارتباط يبرقرار توانب    مطمئن،. الف:باشند ريز شخصاتم يدارا ديبا كه پژوهشگران و پزشكان شامل: صيتشخ دييتأ ميت.  4

 در ييهان عملكرد به توجه با و ننديبيم آموزش شده، انتخاب ازين مورد افراد برابر دو اندازه به اتد اب افراد نيا انتخاببه منظور  

 . رنديگيم قرار استفاده مورد يكار راب شيافزا و ازين صورت در افراد ريسا. شونديم انتخاب تعداد الزم به آزمون انيجر

 :   رديگيم صورت ريز مراحل در يريگيپ اتيعمل بر تظارن: نظارتذ(

 يسربر و لديف مالقات و يحضور مراجعات( ب     هياول آزمون يط در آنها عملكرد دييتأ و پرسشگران قيدق آموزش( الف   

 يداخل نيمتخصص نداخور پس( د   هامصاحبه نيا مرور و يتلفن يهامصاحبه كلّ %52 ضبط( ج     مربوطه يهافرم و هاپرونده

                                                                                                             ندينمايم گزارش را يررسب مورد يهاپرونده بودن كامل زانيم و دقت كه

                                                                                                                                                                 ل داده ها                                                                                                                  اتصا بودن كامل زانيم نييتع جهت انهيسال فواصل در استان سرطان و مرگ اتگزارش يتمام مرور( ه

               :                                                                 شامل يريگيپ يهاخصاش محاسبهو(
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 كينيكلاراپ و ينيبال اطالعات كه يفوت و سرطانبيماري مزمن ، ردامو صد در.0   اند شده يريگيپ سال هر كه يموارد درصد . 5   

 درون توافق زانيم . 4 سرطان مورد شناخت جهت از سرطان ثبت نظام با يريگيپ موافقت زانيم.7  . است شده ليتكم آنها

. 6  .است كرده دييتأ آنها در را صيتشخ يالملل نيب تهيكم كه يسرطان موارد درصد. 1   .يينها صيشخت در يداخل متخصص

 ثبت يزمان فاصله انهيم .  9.    است مشخص آنها در( مرگ و سرطان،بيماري،) آمد يپ رخداد قهيدق يختار كه يموارد درصد

 .امديپ رخداد از آمد يپ

  كليه افراد  آن: روش محاسبه حجم نمونه وتعدادenrolled  شده در مطالعه كوهورت افراد مورد بررسي 

  : محدوديتهاي اجرايي طرح 

5. Lose to follow up   

 رسيد ه اند.   Outcome.عدم كامل بودن و دقيق بودن مدارك باليني افراد تحت مطالعه كه به 0  .0

 

 

 .پرسشنامه ها ،كارگاهها و دستورالعمل ها به پيوست آمده است -

 لفمخت پژوهشهاي اجراي و طراحي براي بستر و زيرساخت يك ميتواند كشورمان، پزشكي علوم دانشگاههاي براي موضوع اين

 تخصصم گروههاي به مطالعه، اين اجراي مفيد تاثيرات كه است واضح. باشد آنها پوشش تحت منطقه اولويتهاي اساس بر متنوع و

 روي رب مطالعه كه منطقه مردم مختلف گروههاي حتي بلكه نشده، خالصه مجري، پزشكي علوم دانشگاههاي انساني نيروي يا

 .گردند مي مند بهره سالمتي، با مرتبط هاي آگاهي سطح ارتقاء از نيز ميشود، انجام آنها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمودند یهمکار اعالم که ییدانشگاهها  
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 :هسته مركزي كوهورت 

ي علوم پزشكي تهران فعاليت م كه در پژوهشكده گوارش وكبد بيمارستان شريعتي ،وابسته به دانشگاه core اعضاء 

 :نمايند شامل

 دكتر رضا ملك زاده .5

 دكتر حسين پوستچي  .0

 دكتر اكرم پورشمس .7

 دكترعباس كشتكار .4

 دكتر آزيتا حكمت دوست .1

 

مشاور كوهورت آلودگي آب وهوا دكتر علي يونسيان  همچنين مشاور كوهورت روانشناسي، دكتر آفرين رحيمي موقر و

 .مي باشند
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 اول طرح كوهورت كشوريمرحله 

 پرسشنامه اصلي

 .IR.PC             نام و نام خانوادگي فرد پاسخگو...............................................             

 57/        /            سشگري:تاريخ انجام مصاحبه و پرَ
    ..........................شهر ...........       شهرستان ........................... ............  استان: ........................... محل مصاحبه

 درماني شهري، روستايي .......................................  -روستا ....................................... مركز بهداشتي

 

 نام و نام خانوادگي  پرسشگر

 اءامض

 

    

 G     .مشخصات عمومي   

G 1-        نام و نام خانوادگي 

 G2-            كد ملي          

G3-رقمي         52كدپستي 

G4- ......................................................   پست الكترونيك 

G5-ثابت    تلفن            

G6- تلفن همراه            

G7- .............................روستا...........................خيابان... آدرس كامل خانوار: استان......................شهرستان..........................شهر................. 

 .....................كوچه............................................

G8-                    :جنس 5-               مرد 0- زن  
G9- )سال تولد ) بر حسب سال شمسي /    /    

G10-  :)تعداد سالهاي تحصيل )بدون احتساب سالهاي مردودي   

-G11  :كردي    -4بلوچي -7آذري -0فارس  -5قوميت پدر 

    گيلكي -52زابلي  -7تالش  -0تركمن  -9ربي ع -6لري  -1  

 ريد( بساير )نام ب -55
 

G12– :كردي -4بلوچي -7آذري -0فارس  -5:  قوميت مادر 

 گيلكي   -52زابلي  -7تالش  -0تركمن  -9عربي  -6لري  -1 

 ساير )نام ببريد(  -55
 

G13- ..... محل تولد: استان.......................... شهرستان ..................... 

 شهر ............................... روستا ............................... 

 خيابان ........................... كوچه ...............................

G14-  مشخصات يكي از اعضاي خانواده  يا دوستان 

 ....................نام و نام خانوادگي : ................... 

 نسبت آشنايي: ........................................ 

 تلفن ثابت منزل: ........................................ 

 تلفن همراه: .............................................

 

G15- :موقعيت فرد درخانوار 

 ( عمه وعمو1ادربزرگ   (پدربزرگ وم4( فرزند  7( مادر 0(پدر 5

  ( ساير باذكر نسبت.........9( خاله /دايي  6
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G16-  :جدا شده -1قه   مطل-4همسر مرده ، بيوه  -7متأهل  -0)هرگز ازدواج نكرده(مجرد -5وضعيت تأهل 

 ساير.......................... -6

 

G17 –  چند بار ازدواج كرده ايد؟  

G18 – ين ازدواج؟سن در زمان اول   

SE  .وضعيت اجتماعي اقتصادي 

 كد سواالت و گزينه ها

SE1- تملك مسكن مورد استفاده خانوار چگونه است؟ وضعيت 

   5-              ملك شخصي خانوار 

  0-ملك رهني يا استيجاري 

  7- )ملك سازماني )دولتي يا خصوصي 

  4- ي )در صورتيكه هيچ وجهي پرداخت نشود(ملك خويشاوندان يا سايرين به صورت امانت 

  1-  (……………………………………ساير )نام ببريد 

 

SE2 - كارگاه و  باغچه،ايوان،)بدون در نظر گرفتن محل نگهداري حيوانات، متراژ واحد مسكوني چقدر است؟

 )............................... متر( حياط وغيره چقدراست(؟

 

    

-SE3بدون در نظر گرفتن پذيرايي و آشپزخانه(؟ هاي خواب محل سكونت فعلي تعداد اتاق(  

SE4- كنند؟     تعداد افرادي از خانواده كه با هم در منزل فعلي شما زندگي مي   

SE5- كداميك از وسايل زير را در اختيار داريد؟  

 فريزر جداگانه -5

 ماشين لباسشويي -0

 ماشين ظرفشويي -7

  /لپ تابرايانه -4

 دسترسي به اينترنت  -1

 خودرو سواري: -6

 ميليون تومان 02(كمتر از 5

 ميليون تومان     12-02(0

 ميليون تومان522 -12(7

 ميليون تومان 522(بيشتر از 4

 يتـ موتورسيكل9

 ـ تلويزيون رنگي0

 ـ حمام داخل منزل7

 قيـ جارو بر52

 5- دارد 

 5- دارد 

 5- دارد 

 5- دارد 

 5- دارد 

 5- دارد 

 

 

 

 5- دارد 

 5- دارد 

 5- دارد 

 5- دارد 

 0- ندارد 

 0- ندارد 

 0- ندارد 

 0- ندارد 

 0- ندارد 

 0- ندارد 

 

 

 

 0- ندارد 

 0- ندارد 

 0- ندارد 

 0- ندارد 
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SE6 -  ن استفاده مي كند؟آار داشته و از قر فردكداميك از وسايل زير در اختيار 

 ـ تلفن همراه5

 رايانه   -0

 لپ تاپ -7

 دسترسي به اينترنت -4

 خودرو سواري: -1

 ميليون تومان 02(كمتر از 5

 ميليون تومان     12-02(0

 ميليون تومان522 -12(7

 ميليون تومان 522(بيشتر از 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5- دارد 

 5- دارد 

 5- دارد 

 5- دارد 

 5- دارد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0- ندارد 

 0- ندارد 

 0- ندارد 

 0- ندارد 

 0- ندارد 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

SE7-   تعداد كتابهاي  غير درسـي و غير شـغلي كه در يكسال قبل مطالعه كرده ايد )شامل كتابهاي آسماني و دعا

 نمي گردد( 

SE8  : ـ تعداد مسافرتهاي خارج از ايران در تمام عمر                                                                  

 هرگز              (0)( غير زيارتي        0( زيارتي    5

SE9   )هرگز  (0) ـ تعداد مسافرتهاي داخل ايران در ده سال گذشته )زيارتي وگردشگري  

 
   

 
 

  
 

 
  

O  .سوابق شغلي  

 كد نه هاسواالت و گزي

O1-  آيا در حال حاضر شاغل هستيد؟       5-     بلي 0-خير  

 

O2..................................................... ـ نوع شغل را نام ببريد؟  

 

O3ـ گروه شغلي را نام ببريد؟ 

 فيزيك ،رياضي و مهندسي ( متخصصان علوم05( مديران موسسات  54( قانون گذاران و مقامات عالي رتبه  55

 ( تكنسينها ودستياران علوم فني75( ساير متخصصان 04( متخصصان آموزش 07( متخصصان علوم زيستي  00 

ــتياران وتكنســين ها   74( كمك مربيان آموزشــي 77  ــاير دس ( كاركنان ارايه 40( كاركنان امور دفتري  45( س

 ( مانكن ها ، فروشندگان و معرفي كنندگان كاال 10تي ( كاركنان خدمات شخصي و حفاظ15خدمات به مشتريان 
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 ( كاركنان كشاورزي وماهيگيري خود معاش  60( كاركنان ماهر كشاورزي ،جنگلداري و ماهيگيري 65

( فلزكاران ،تراشـكاران ،ابزارسازان ،مكانيسين ها ، مكانيك هاي ماشين  90كنان سـاختمان واسـتخراج    ر( كا95 

( سازندگان ابزار دقيق ،صنايع دستي 97شين آالت و تعميركاران وسايل برق و الكترونيك   آالت و تعميركاران ما

( قالي بافي ، 91( كاركنان ساير صنايع طبقه بندي نشده در جاي ديگر   94، متصـديان چاپ ومشاغل مربوطه    

اشين آالت ومونتاژكاران  ( متصديان م00( متصديان تأسيسات عمل آوري مواد  05گليم بافان ،زيلوبافان دسـتي   

( كارگران كشاورزي ، جنگلداري و 70( كارگران ساده خدمات 75( رانندگان ومتصديان ماشين آالت متحرك  07

 صنعت و ساختمان ، معدن ساده كارگران( 77ماهيگيري

 

O4- ترتيب نام ببريد. در صورت  هايي را كه حداقل به مدت يكسال بدان اشتغال داشتيد، از زمان اولين شغل بهتمام شغل

گيرند )مانند فرشبافي و اشتغال به چند شغل در يك دوره زماني، همه آنها را ذكر كنيد. مشاغلي را كه در منزل انجام مي

 خانه داري ( نيز ذكر نماييد.

 
 كد عنوان شغل  تا سن از سن رديف

5      
0      
7      

4      

 

O5ما چيست؟ـ منبع درآمد ش 

 ساير -6پدر و مادر      -1كميته امداد ـ بهزيستي    -4فرزند يا فرزندان    -7خود فرد   -0بيمه    -5

 

 

O6               ...................... ـ اگر متاهل هستيد نام وكد شغل فعلي همسر شما؟   

 

F ومحل زندگي سوخت . وضعيت 

 :بنویسید تولد زمان از اید کرده زندگی آن در یکسال حداقل که را خود سکونت محل نوع و منطقه

 نوع سوخت  نوع خانه روستا شهر استان تا سن از سن ردیف

 گرمایش

 نوع سوخت

 پخت و پز 

سیستم 

 گرمایش
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 کد سیتم گرمایش                              کد نوع سوخت           کد نوع خانه                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l .سبک زندگي 

L1- منبع آب آشاميدني شما چيست؟ 

  آب لوله كشي  -4         آب چشمه -7           آب رودخانه -0      چاه   -5

 ساير.............. -0      آب  انبار   -9    آب تانكر          -6   آب معدني  -1

 

 
 

L2- در صورت مصرف آب لوله كشي،چندسال است كه از آن استفاده مي كنيد؟ 

L3- قبل از استفاده از آب لوله كشي، منبع آب آشاميدني شما چه بوده است؟ 

          چشمه                                                    -7آب رودخانه ، رود           -0چاه              - 5

 ساير -1   كرده است هميشه از آب لوله كشي استفاده  - 4

 

  
 

  
 

 

L4-  : نوع آشپزخانه5-   داخل خانه مجزا   0-  داخل خانه(open)      7- خارج از خانه  
 

L5-  آيا از هود در آشپزخانه استفاده ميكنيد ؟  5-   هميشه 0-  گاهي  7- ندارد  

 بخاری برقی-1

 بخاری  دارای دودکش -2

 شومینه  -3

 بخاری بدون دودکش/چراغ -4

 سایر............... -5

 نفت/گازوییل-1

 چوب و هیزم -2

 فضوالت حیوانی  -3

 گاز -4

 .................سایر.. -5

 و آهنآجر-1

 چوب و آجر -2

 آرمه  بتون -3

 گچ و سنگ -4

سایر.............. 5

....................................... 
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L6- ا آشپزخانه پنجره دارد ؟      آي               5-      دارد 0-               ندارد  
 

L7- ؟ تعداد پنجره در هر اتاق                       
 

L8-                   :بطور معمول روزي چندبار پنجره ها باز مي شوند 

          بار در روز                                ---در فصول گرم    

 بار در روز                                                              ---در فصول سرد     

 

 
 
 

 

 

 R .)سواالت تاريخچه باروري )مختص زنان 

 كد هاسؤاالت و گزينه

R1 –  د شودوار 77را وارد نمائيد.اگر هرگز پريود نشده عدد  00نمي دا ند ، عدد :  )اگر   )به سال(سن شروع قاعدگي  

.......................       ) 
  

R2-1-  ( را وارد نمائيد  00و اگر نمي دا ند ، عدد  77اگر هنوز منوپوز نشده، كد :  ) )به سال(سن يائسگي 

 R2-2-   آيا يايسگي طبيعي بوده است؟5-     بلي 0-خير 

  
 
 

R3- قبلي  تعداد حاملگي هاي      :          

R4- تعداد زايمانهاي مواليد زنده          :  

R5-              : سابقه مرده زايي          5- دارد      0- ندارد 

  
 

R6- سن مادر هنگام اولين تولد نوزاد زنده    :   

R7-  : سن مادر بهنگام اولين حاملگي             
  

   

R8- تعداد سقط               :                                          

R9- )مجموع مدت شيردهي )برحسب ماه  :              
 

R10-        :سابقه برداشتن تخمدان     5-     دارد، يكطرفه 0-         دارد، دوطرفه 7- ندارد  

R11-  ( :  برداشتن تخمدان )به سالسن در زمان    

R12-  سابقه هيستركتومي                          : 5- دارد      0- ندارد  

R13-  : سابقه نازايي                                   5- دارد      0- ندارد 

R14-  سابقه مصرف داروهاي مرتبط با نازايي:     5- دارد      0- ندارد 

 
 
 



 

28 

 

R15- خور( داروهاي ضد بارداري( اكيOCP آمپول ،)DMPA... ،مصرف مي كند؟   ، سيكلوفم  ) 

                                                                                                    1-       بلي 0- خير 

 مدت زمان  تا سن  از سن  خير -0بلي -5 روش پيشگيري

 قرصهاي پيشگيري از بارداري  
 

  ماه |__||__| |__||__| |__||__| |__|

 ماه |__||__| |__||__| |__||__| |__|

 ايمپلنت                    
     

 ماه |__||__| |__||__| |__||__| |__|

 ماه |__||__| |__||__| |__||__| |__|

 تزريق پروژسترون طوالني مدت  
 

 ماه |__||__| |__||__| |__||__| |__|

 ماه |__||__| |__||__| |__||__| |__|

         (IUD)وسايل داخل رحمي 
 

 ماه |__||__| |__||__| |__||__| |__|

 ماه |__||__| |__||__| |__||__| |__|
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R16-   داروهاي جايگزيني هورموني )استروژن7 پروژسترون( مصرف مي كند؟ 

                                                                                  5-      بلي 0- خير     7-  نمي دانم 

در صورت بلي، نوع داروي مورد  

 استفاده )در صورتي كه به خاطر داريد(
 مدت زمان استفاده )ماه( تا سن از سن

 |__||__| |__||__| |__||__| 

 |__||__| |__||__| |__||__| 
 |__||__| |__||__| |__||__| 

R17 –سابقه غربالگري سرطان پستان يا دهانه رحم دارد؟  

                                                                              5-  بلي       0-  خير       7- نمي دانم 

 در صورت بلي، جدول ذيل تكميل شود 

 دفعات تست سن آخرين تست لي  ب معاينه پستان توسط پزشك/ماما 

 |__| |__||__| |__| ماموگرافي

  |__| |__||__| |__| پاپ اسمير
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Cسوابق بيماريهاي مزمن كه توسط پزشک پرسيده مي شود  . 

مدت زمان    بيماري شماره

 بيماري

سن در زمان 

 تشخيص

تحت درمان 

 است؟

 (خير0(بلي 5

C1 بيماري ديابت 5- بلي 0- خير7-  نمي

 دانم

    

C2 افزايش فشار خون 5- بلي 0- خير7-  نمي

 دانم

    

C3  بيماري ايسكميك قلبي

)شامل سكته قلبي و 

 نارسائي قلبي( و آنژين

5- بلي 0- خير7-  نمي

 دانم

 
 

   
 

C4 سكته مغزي 5- بلي 0- خير7-  نمي

 دانم

    

C5 سايي كليهنار 5- بلي 0- خير7-  نمي

 دانم

    

C6 نارسايي كبد 5- بلي 0- خير7-  نمي

 دانم

    

C7 بيماريهاي مزمن ريوي 5- بلي 0- خير7-  نمي

 دانم

    

C8  سابقه احساس برگشت غذا

از معده به مري يا ترش 

 كردن

5- بلي 0- خير7-  نمي

 دانم

 
 

   

C9  سوزش در سابقه احساس

 معده

5- بلي 0- خير7-  نمي

 دانم

    
 

C10 سنگ كليه 5- بلي 0- خير7-  نمي

 دانم

    

C11 سنگ كيسه صفرا 5- بلي 0- خير7-  نمي

 دانم

    

C12 بيماريهاي روماتيسمي 5- بلي 0- خير7-  نمي

 دانم

    

C13  سرطان 

 معده -5

 كولوركتال -0

 پروستات -7

 ستانپ -4

 ساير ذكر گردد -1

5- بلي 0- خير7-  نمي

 دانم
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C14 سابقه جراحي 5- بلي 0- خير7-  نمي

 دانم

    

C15 سابقه ترانسفيوژن 5- بلي 0- خير7-  نمي

 دانم

    

C16 صرع 5- بلي 0- خير7-  نمي

 دانم

 
 

   

C17 افسردگي 5- بلي 0- خير7-  نمي

 نمدا

 
 

   

C18  هرگونه اختالل روانپزشكي

 ديگر

5- بلي 0- خير7-  نمي

 دانم

 
 

   

C19  اختالل يادگيري كه باعث

كاهش پيشرفت در تحصيل 

 شده باشد

5- بلي 0- خير7-  نمي

 دانم

 
 

   

C20 ساير 5- بلي 0- خير7-  نمي

 دانم

    

C21 ساير 5- بلي 0- خير7-  نمي

 دانم

    

 

 

C22 ايد  ؟  هبود بكشد طول هفته يك از بيش بطوريكه تعادل كنترل يا رفتن راه در مشكل دچار هرگز شما آيا 

           5- بلي 0- خير 

 

C23 ردهك غش يا شده هوش بي كوتاهي مدت براي و خواصي دليل بدون و موقت بطور بار يك از بيش شما آيا 

 خير - 0بلي -     5  ايد؟

 

 

C24 يد؟ا شده بكشد طول هفته يك از بيش بطوريكه تكلم يا و حافظه تفكر، در اختالل دچار هرگز شما آيا 

         5- بلي 0- خير 

 

 

C25 هبودب خودبخود و بكشد طول هفته يك از بيش بطوريكه دوبيني يا بينايي در اختالل دچار هرگز شـما  آيا 

 خير - 0بلي - 5ايد؟ شده يابد

 

 

C26 ايد؟                  شده بكشد طول هفته يك از بيش بطوريكه بدن قسمت هيچ در عضالني ضعف دچار هرگز آيا 

        5- بلي 0- خير 
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C27 د؟ اي شده بكشد طول هفته يك از بيش كه پا يا دست لرزش حركت، در اختالل هيچگونه دچار هرگز آيا 

       5- بلي 0- خير    

 

 

C28 ايد؟ شده بكشد طول هفته يك از بيش بطوريكه گزگز يا حسي بي دچار خود هاي پا در هرگز آيا 

      5- بلي 0- خير 

 

 

C29 ايد؟ شده شويد هوش بي كم چند هر مدتي براي بطوريكه سر به ضربه دچار هرگز آيا 

      5- بلي 0- خير 

 

 

C30 شده كند ايجاد جدي اختالل روزمره كار در و بكشد طول فتهه يك از بيش كه دردي كمر دچار هرگز آيا 

 خير - 0بلي - 5ايد؟

 

 

 

D .سواالت مربوط به داروهاي مصرفي 

 هاسؤاالت و گزينه

 

 دفعات مصرف 

 ( روزانه 5

( هفتگي     0

 (ماهانه 7

مدت  دوز)ميليگرم(

 )سال(

 كد

 خير     بله 

D1- داروهاي قلبي ـ عروقي و ضد فشار خون 

D1-1 سپرين آـ  

D1-2    ـ وارفارين / هپارين                             

D1-3 ديورتيك هاـ  

D1-4ولولوپرتـ بتابالكرها )آتنولول7 پروپرانولول7 م  

D1-5 ـACEi )كاپتوپريل(                              

D1-6     )ـ ساير )نام ببريد                               

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

D2- داروهاي ضد ديابت: 

D2-1-                انسولين            

D2-2-  متفورمين 

D2-3-        گليبن كالميد                    

D2-4-                  ساير                    

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

D3-  داروهاي ضد هايپر لپيدمي                     

D3-1  )ـ استاتين ها )آتوروستاتين و استاتين ها 

D3-2            ـ جم فيبروزيل                       
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D3-3                    ـ ساير                             

 

 

 

 

 

D4- اعصاب و روان داروهاي 

D4-1ها                ـ بنزوديازپين                   

D4-2            ـ والپروات  سديم                     

D4-3                ـ ضد تشنج ها                    

D4-4د افسردگيض ـ                                   

D4-5-                                ضد اضطراب     

D4-6-                   روانگردان                     

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

D5- يداروهاي كورتيكواستروئيد 

D5-1-              تزريقي                              

D5-2-                خوراكي  

D5-3-                 موضعي                         

 
 
 
 

 

 
 
 

 

  
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

D6-   نام ببريد؟(ساير(   

..................................................                               

................................................. 

 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

 

FH . سابقه خانوادگي  

ــاتني، ( 1)خواهر تني، ( 4)بـرادر تـنـي،    ( 7) مادر،( 0) پدر،( 5: )كد نسبت فاميلي ــاتني، ( 6)برادر ن ــر، ( 9)خواهر ن  دختر( 0)پسـ

 (زادهزاده، خاله و داييدايي، خاله، عمو و عمه7 عمو، عمه)ساير خويشاوندان خوني درجه دو ( 55) همسر،( 52) زرگ،پدربزرگ يا مادرب( 7)

 

FH1      ـ ديابت      5-      بلي 0- خير  7- نمي دانم      

FH2 ـ فشار خون     5-      بلي 0- خير  7- نمي دانم      

FH3يسميك قلب ـ بيماريهاي ا        5-      بلي 0- خير  7-  نمي دانم      

FH4  ـ سكته مغزي                                   5-      بلي 0- خير  7-  نمي دانم      

FH5ـ سابقه ابتال به سرطان 

 سرطان معده  -5

 سرطان كولوركتال -0

 سرطان پستان -7

                     سرطان پروستات -4

 5-      بلي 0-   خير7- نمي دانم      

 FH6- سابقه صرع  5-      بلي 0-   خير7- نمي دانم      

FH7- سابقه اختالالت روانپزشكي  5-      بلي 0-   خير7- نمي دانم      

 

 

 

 

.OHبهداشت دهان ودندان 

OH1 - ها:دفعات مسواك زدن دندان  
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 سه بار در روز  -7دو بار در روز                 -0يكبار در روز                  -5

 مسواك نمي زنم -1ساير )نام ببريد( ............................                              -4

OH2-   معيارDMF 

OH-2-1-                      تعداد كل دندانها     |__||__|                     

 - OH-2-2( تعداد دندانهاي پوسيدهD        )   |__||__| 

- OH-2-3  تعداد دندانهاي كشيده شده(M)    |__||__|  

 -OH-2-4( تعداد دندانهاي پر شدهF          )   |__||__| 

OH3-     آبا از نخ دندان استفاده ميكنيد؟                 5-      بلي 0- خير 

OH4-          آيا دندان مصنوعي داريد؟                    5-      بلي 0- خير 

 

 
  

 

  
 

  
 

  

 
 

 

 

 

BP  .اندازه گيري فشار خون 
 با دو بار اندازه گيري تأييد شود )برحسب ميليمتر جيوه(

BP1 –   : بازوي راستBP-1-1-     دياستوليك /سيستوليك      |__||__||__| /|__||__||__| 

                              BP-1-2-   دياستوليك /سيستوليك        |__||__||__| /|__||__||__| 

BP2-       :بازوي چپ BP-2-1-   دياستوليك /سيستوليك        |__||__||__| /|__||__||__| 

BP2-2                              -    دياستوليك /سيستوليك        |__||__||__| /|__||__||__| 
 

PR-                 )تعداد ضربان قلب در حالت استراحت:   )يك دقيقه     |__| |__||__| 

 

E .معاينه آنتروپومتريک   

 وزن وقد بايد بدون كفش ولباسهاي سنگين اندازه گيري شود.

E1-            قد به سانتيمتر             |__||__||__| 

E2-           وزن به كيلوگرم             |__||__||__| 

E3-            دور شكم به سانتيمتر     |__||__||__| 

E4-   دور باسن به سانتيمتر             |__||__||__| 

 E5-                                  دور مچ |__||__| 

 

CR .خواب 

CR1 -  مي برد؟                ن خوابتامعموالً شبها چه ساعتي  |__||__| 

CR2- ؟    معموالً صبحها چه ساعتي از خواب بيدار مي شويد  |__||__| 

CR3- ؟     دوست داريد صبحها چه ساعتي ازخواب بيدار شويد|__||__| 

CR4- د؟   آيا در طول روز )سه بار يا بيشتر در هفته( هم مي خو ابي 

 5-       بلي 0-       چند دقيقه؟    ،اگر بلي  خير|__||__||__| 

CR5-  صبح( داشته ايد؟                6شب تا  7ساعت در فاصله  6آيا در طول يكسال گذشته كارشبانه )حداقل 

5-   بلي     0-  ،چند شب در ماه ؟   خير      اگربلي|__||__|            

CR6-  ؟  د  بطوريكه فرد كنار شما ممكن است از خواب بيدار شودر طول خواب پاهايتان زياد حركت مي كندآيا 

5-  بلي     0-       خير 

CR7- نيد؟آيا در طول روز وقتي فعاليتي نداريد بدون اختيار چرت مي ز      5-    بلي       0-       خير 

|__||__| 

|__||__| 

|__||__| 

 
|__||__||__| 

 

|__| 
 

 

|__| 
 

|__| 
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Ph .امه فعاليت فيزيکيپرسشن 
 .اين فرد داراي الگوي فعاليت فيزيكي ثابت / متفاوت در طول سال است

 دقيقه / ساعت شکل نوع فعاليت فيزيکي دسته بندي
PA1 در طول شبانه روز، خواب شبانه شما، بطور متوسط چقدر است؟ 

 

|__||__|/|__||__| 

 
 

PA2  شما چقدر است؟ ساعت، خواب عصر هنگام يا بين روز  04در طول |__||__|/|__||__| 

 
PA3  ــبانه روز، اگر مدت زمان بيش از ــتيد، اما در  52در طول شـ دقيقه، در خواب نيسـ

حالت دراز كشـيده )بر روي تخت، رختخواب يا زمين( استراحت مينماييد، آنرا نيز  
 مشخص نماييد؟

|__||__|/|__||__| 

 

PB1   به تماشـاي تلويزيون، گوش دادن موسيقي،  در طول شـبانه روز، چه مدت زماني را
 تماشاي فيلم با كامپيوتر و موارد مشابه، مشغول هستيد؟

 

|__||__|/|__||__| 

 

PB2   ــبـانه روز، چه مدت زماني را به مطالعه كتاب، مجله، روزنامه و يا موارد در طول شـ
 مشابه، مشغول هستيد؟

|__||__|/|__||__| 

 

PC1  ــبانه روز، چه ــته،  در طول ش ــس ــت ميز و نش مدت زماني را به انجام كار اداري پش
 مشغول هستيد؟

 

|__||__|/|__||__| 

 

PC2    ــبانه روز، چه مدت زماني را به كار با رايانه )پشــت ميز يا هر وضــعيت در طول ش
 ديگري(، مشغول هستيد؟

|__||__|/|__||__| 

 

PC3 ــ ــبانه روز، چه مدت زماني را به غذا خوردن، نشـ ــات، در طول شـ ــتن در جلسـ سـ
 ميهمانيها، همايشها و مشابه آن، مشغول هستيد؟

|__||__|/|__||__| 

 

PD1   ،در طول شـبانه روز، چه مدت زماني را به آشپزي، طبخ انواع غذاها، شستن ظرفها
 فعاليتهاي ايستاده و مشابه آن، مشغول هستيد؟

 

|__||__|/|__||__| 

 

PD2     ــبـانـه روز، چـه مدت زماني ــبك يا در طول شـ را به رانندگي )موتور، خودروي سـ
سنگين(، كارهاي اپراتوري نشسته )با فعاليت فيزيكي مشابه رانندگي( و مشابه آنها، 

 مشغول هستيد؟

|__||__|/|__||__| 

 

PE1   در طول شـبانه روز، چه مدت زماني را به كارهاي سبك نظافت منزل، شستن انواع
 هستيد؟ البسه، جارو كردن و مشابه آن، مشغول

 

|__||__|/|__||__| 

 

PE2  در طول شبانه روز، آيا مدت زماني را به انجام كارهايي مانند فروشندگي مواد غذايي
سـيار، هر نوع فروشـندگي در حد آن يا مشـابه آن، مشــغول هستيد؟ اگر بلي، چه    

 مدت زماني؟

|__||__|/|__||__| 

 

PE3 اده روي يا راه رفتن آهسته، پايين رفتن در طول شبانه روز، چه مدت زماني را به پي
 از پله، حركات ورزشي يا حركات موزون آرام و مشابه آن، مشغول هستيد؟

|__||__|/|__||__| 

 

PF1  در طول شـــبانه روز، آيا مدت زماني را به پياده روي ســـريع، انجام ورزش ائوربيك
منزل تا محل سـبك، دوچرخه سواري تفريحي، دوچرخه سواري بمنظور تردد بين  

 كار يا مشابه آن، مشغول هستيد؟ اگر بلي، چه مدت زماني؟

 

|__||__|/|__||__| 

 

PF2       ــبـانـه روز، آيـا مـدت زمـاني را به انجام كارهايي مانند رانندگي ادوات در طول شـ
كشـاورزي، ماشـين آالت راهسـازي، يا هر نوع فعاليت مشابه، مشغول هستيد؟ اگر    

 بلي، چه مدت زماني؟

|__||__|/|__||__| 

 

PF3  آيا در طول شبانه روز، مدت زماني را به مشاغل فني سبك )تعويض روغن، سرويس
خودرو، كارواش، خدمات رنگ خودرو، باتريسازي و ...( مشغوليد؟ اگر بلي، چه مدت 

 زماني؟

|__||__|/|__||__| 
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PF4 بك )گچكاري، در طول شـــبانه روز، آيا به انجام كارهايي مانند مشـــاغل بنايي ســـ
نقاشـي، كاشيكاري(، نجاري يا هر نوع فعاليت مشابه، مشغول هستيد؟ اگر بلي، چه  

 مدت زماني؟

|__||__|/|__||__| 

 

PG1   در طول شـبانه روز، آيا زماني را به انجام كارهايي مانند حمل اسباب و اثاثيه، حمل
اگر بلي، چه مدت  اشـياء سبك از پله ها، يا هر نوع فعاليت مشابه، مشغول هستيد؟ 

 زماني؟

 

 

|__||__|/|__||__| 

 
 

PG2  در طول شبانه روز، آيا زماني را به انجام كارهايي مانند باغباني، فعاليتهاي كشاورزي
 سبك، يا هر نوع فعاليت مشابه، مشغول هستيد؟ اگر بلي، چه مدت زماني؟

 
|__||__|/|__||__| 

 
PG3 ه انجام مشـــاغلي مانند مشـــاغل فني ســـنگين در طول شـــبانه روز، آيا زماني را ب

ــكاري، ريخته گري و ...(كار در    )خـدمـات موتور خودرو، جلوبندي، آهنگري، تراشـ
كارگاههاي چوب بري،  يا هر نوع فعاليت مشابه، مشغول هستيد؟ اگر بلي، چه مدت 

 زماني؟

 
|__||__|/|__||__| 

 

PH1 ليتهاي كارگري يا كشــاورزي ســنگين در طول شــبانه روز، آيا زماني را به انجام فعا
)توام با يكي از موارد بيل زدن، تبر زدن، پتك زدن، چكش زدن(،  پارو كردن برف، 
حمل اشياء سنگين از پله ها يا هر نوع فعاليت مشابه، مشغول هستيد؟ اگر بلي، چه 

 مدت زماني؟

 

 
|__||__|/|__||__| 

 

PH2  ام ورزشهايي مانند بدنسازي، ورزش ائوربيك در طول شـبانه روز، آيا زماني را به انج
 سنگين يا هر نوع فعاليت مشابه، مشغول هستيد؟ اگر بلي، چه مدت زماني؟

 
|__||__|/|__||__| 

 
PI  رقمي  1چنانچه در طول يك هفته، چه ورزش/ورزشــهايي را انجام ميدهد، ابتدا كد

هفته را نيز آنرا مشــخص نموده، ســپس بطور متوســط، مدت زمان آن ورزش در   
 ورزش(: 7مشخص نماييد )حداكثر تا 

 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5نام ورزش 
 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0نام ورزش 
 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7نام ورزش 

 

|__||__||__||__||__| 
 

|__||__||__||__||__| 
 

|__||__||__||__||__| 
 

 
|__||__|/|__||__| 

|__||__|/|__||__| 

|__||__|/|__||__| 

 
 

 22/ 00 جمع ساعات در شبانه روز 
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H  . عادات فردي)مصرف الکل و دخانيات(سواالت مربوط به 

 

 كد هاسؤاالت و گزينه

H1-   نخ سيگار كشيده ايد؟ 522آيا شما در طول زندگيتان حداقل 

       5-             بلي0-                 خير 7-   مطمين نيستم 
 

H2-   آيا شما هم اكنون سيگار مي كشيد؟ 

    5-   بلي روزانه   0-   بلي گاهي اوقات 7- گاهي 
 

- H4 از چه زماني سيگار كشيدن روزانه را متوقف نموده ايد؟  

H5-  سن به سال ين سيگار را بطور منظم از چه سني شروع كرديد؟شما اول          

H6-  ده يا ميكشيد ؟بطور متوسط چند بار در شبانه روز سيگار ميكشي  

H6-1- /هستيد؟  آيا شما در معرض تماس با دود سيگار در منزل بوده  5-    ساعت در روز   ...........بلي 0- خير 

H6-2-ر روز در تماس با دود سيگار در محل كارتان هستيد؟ چند ساعت د 

 ساعت در روز    ( 7(تقريبا هرگز       0(من در خارج از منزل كار نمي كنم   5

H6-3- آيا فردي در خا نوا ده تان در دوران كودكي تان سيگار مي كشيده است؟ 5-              بلي 0- خير 

H6-4- از مصرف فهرست نماييد:مصرف سيگار را از زمان  آغ 

 از سن تا سن •نوع  تعداد در روز روز در هفته

|__| |__||__| |__|   

|__| |__||__| |__|   

|__| |__||__| |__|   

|__| |__||__| |__|   

|__| |__||__| |__|   

 

                                                سيگار برگ           -7         سيگار دست ساز -0             سيگار كارخانه اي -5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

H7–  آيا تاكنون ناس ، قليان ، چپق يا پيپ استفاده كرده ايد؟ 

   5-              بلي 0-      خير 

دفعات معمول  تا سن از سن نوع مصرف

 روزانه

 توضيحات روز در هفته

H7-1- ناس         

H7-2- چپق         

H7-3 - پيپ         

H7-4- قليان          
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H8-  آيا تا كنون ازمواد مخدر استفاده كرده ايد؟  5-              بلي 0- خير 

 

 تزريقي(          -7استنشاقي   -0خوراكي    -5)نحوه مصرف: 

 روز در هفته     مصرف روزانه  سن مصرف نحوه مصرف      

H8-1-  ترياك 

 

 

 
    تا   از 

 

   

 
 

 

H8-2- هرويين 

 

 

 
    تا   از 

 

   

 
 

 

H8-3- سوخته 

 

 

 
    تا   از 

 

   

 
 

 

- H8-4 شيره 

 

 

 
    تا   از 

 

   

 
 

 

H8-5 – شيشه 

 

 

 
    تا   از 

 

   

 
 

 

H8-6 – كوكايين 

 

 

 
    ات   از 

 

   

 
 

 

H8-7- كراك 

 

 

 
    تا   از 

 

   

 
 

 

H8-8 – كريستال 
 

 

 
    تا   از 

 

   

 
 

 

H8-9- پان 
 

 

 
    تا   از 

 

   

 
 

 

H8-10- ساير  

 
    تا   از 

 

   

 
 

 

H9- ايد؟ از مشروبات الكلي استفاده كرده آيا تاكنون 5-              بلي 0- خير 

بلي              - 5 نوع

 0- خير 

متوسط ميزان مصرف  تا سن از سن

 (cc)ار مصرف در هر ب

تعداد دفعات 

 مصرف در ماه

 توضيحات

H9-1- ( 9آبجو-

 الكل(1%

 

 
   

 
   

 
    

 
 

H9-2-  مشروبات با

)ودكا،  %42<الكل

ويسكي، جين 

 وغيره(

 

 
          

 
 

H9-3-  مشروبات

 سازدست
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H9-4- ساير  

 
          

 
 

 

Fپرسشنامه بسامد مصرف خوراک . 

ف
دي

ر
 

 مقدار مواد غذايي

متوسط بار مصرف در سال 

 گذشته

بار
ر 

 ه
ف

صر
ن م

يزا
م

 

ماه در 

 سال
 مالحظات

 سال ماه هفته روز

   F1 نان و غالت  

F1-1 كف دست / كامل 5 نان لواش  / تيري        

F1-2 كف دست / كامل 5 نان بربري        

F1-3 كف دست / كامل 5 نان سنگك        

F1-4 كف دست / كامل 5 نان تافتون        

F1-5 نصف يك عدد متوسط نان باگت        

F1-6 كفگير / بشقاب 5 برنج پخته        

F1-7 كفگير / بشقاب 5 پخته ماكاروني        

F1-8          

F1-9          

F1-10          

   F2حبوبات  

F2-1 )نصف ليوان عدس / دال عدس )قرمز        

F2-2 )نصف ليوان لوبيا )قرمز، سفيد، چيتي        

F2-3 نصف ليوان نخود        

F2-4 
سويا )پروتئين سويا  ،  دانه 

 سويا(
      غذاخوريقاشق  5
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F2-5 نصف ليوان ماش        

F2-6 نصف ليوان لپه        

F2-7          

F3   گوشت و فرآورده هاي آن  

F3-1 قوطي كبريت 5 گوشت قرمز        

F3-2 قاشق غذاخوري 5 گوشت چرخ كرده        

F3-3 قوطي كبريت 5 كباب گوشت قرمز        

F3-4 وسطقطعه مت 5 سينه مرغ      
 با پوست 

 بدون پوست

F3-5 قطعه متوسط 5 ران مرغ      
 با پوست 

 بدون پوست

F3-6  قطعه متوسط 5 تمام قسمتهاي مرغ      
 با پوست 

 بدون پوست

F3-7 عدد 5 تخم مرغ        

F3-8 قطعه متوسط 5 ماهي      
 با پوست 

 بدون پوست

F3-9 )نصف يك قوطي تن ماهي )كنسرو      
 ا روغنب 

 بدون روغن

F3-10 عدد 5 همبرگر        

F3-11 كوكتل .5       عدد متوسط 5 سوسيس 

 آلماني .0

F3-12 برش 5 كالباس        

F3-13 )قوطي كبريت 5 دل و جگر و قلوه )گوسفند        
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F3-14 قوطي كبريت 5 سيرابي و شيردان        

F3-15 قوطي كبريت 5 مغز        

F3-16 بشقاب غذاخوري 5 ه، زبانكله، پاچ        

F3-17          

F3-18          

F4   شير و لبنيات  

F4-1 ليوان 5 شير      
 كم چرب .5 

 معمولي .0

 پرچرب .7

F4-2 ليوان 5 ماست      
 كم چرب/معمولي .5 

 پرچرب .0

 چكيده .7

F4-3 معمولي .5       قوطي كبريت 5 پنير 

 خامه اي .0

F4-4 ليوان 5 دوغ        

F4-5 قاشق غذاخوري 5 ككش        

F4-6  برش/اقاشق غذاخوري5 پنير پيتزا        

F4-7          

F4-8          

F5   سبزيجات  

F5-1 ليوان 5 كاهو خردشده        

F5-2 عدد متوسط 5 گوجه فرنگي        

F5-3 عدد متوسط 5 خيار        

F5-4 ليوان 5 سبزي خوردن        

F5-5 نصف ليوان  ورشتي/ آش/ كوكوسبزي خ        

F5-6 عدد متوسط 5 كدو خورشتي        
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F5-7 عدد متوسط 5 بادمجان        

F5-8 
كرفس خام يا پخته / كنگر 

 فرنگي
      ساقه / نصف ليوان 5

 
 

F5-9 )عدد متوسط 5 شلغم / چغندر )لبو        

F5-10 عدد متوسط 5 سيب زميني آب پز        

F5-11 خالل متوسط 5 سيب زميني سرخ كرده        

F5-12 عدد متوسط 5 هويج خام / پخته        

F5-13 حبه 5 سير        

F5-14 عدد متوسط 5 پياز        

F5-15 
كلم )شامل كلم سفيد، قرمز، كلم 

 قمري، گل كلم و كلم بروكلي(
      نصف ليوان

 
 

F5-16 عدد متوسط 5 فلفل دلمه اي        

F5-17 نصف ليوان اسفناج پخته        

F5-18 نصف ليوان قارچ پخته        

F5-19 ذرت و بالل 
متوسط / نصف   ½ 

 ليوان
     

 
 

F5-20 قاشق غذاخوري 5 رب گوجه فرنگي        

F5-21 قاشق غذاخوري 5 ترشي        

F5-22 عدد متوسط 5 خيارشور / شور        

F5-23          

F5-24          

F5-25          

F6   ميوه جات  
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F6-1 طالبي متوسط ¼ طالبي و گرمك        

F6-2 قاچ متوسط 5 خربزه        

F6-3 قاچ متوسط 5 هندوانه        

F6-4 عدد متوسط 5 گالبي        

F6-5 عدد متوسط 5 زردآلو        

F6-6 پيش دستي 5 گيالس / آلبالو        

 F6-7 عدد متوسط 5 سيب      
 با پوست 

 بدون پوست

 F6-8 عدد متوسط 5 هلو        

 F6-9 عدد متوسط 5 شليل        

 F6-10 عدد متوسط 5 گوجه سبز        

 F6-11 خوشه متوسط 5 انگور        

 F6-12 عدد متوسط 5 كيوي        

 F6-13 عدد متوسط 5 پرتقال        

 F6-14 دد متوسطع 5 نارنگي        

 F6-15 عدد متوسط 5 انار        

 F6-16 عدد 5 خرما        

 F6-17 )عدد متوسط 5 آلو )زرد و قرمز        

 F6-18 عدد متوسط 5 موز        

 F6-19 عدد متوسط 5 ليمو شيرين        

 F6-20 عدد متوسط 5 ليمو ترش        

 F6-21 پيش دستي5 توت تازه        
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F6-22 
كمپوت ميوه جات)آناناس، 

 گالبي، گيالس و ساير(
      نصف ليوان

 
 

 F6-23 
آبميوه صنعتي )سانديس، راني و 

 ساير(
      ليوان  5ا قوطي / 

 
 

 F6-24 قاشق غذاخوري 5 آبليمو / آب نارنج/آبغوره        

 F6-25 )عدد متوسط 5 خشكبار )انجير، توت، كشمش        

 F6-26          

 F6-27          

 F6-28          

F7   انواع روغن، دانه هاي روغني و كره  

F7-1 
كره )+ آنچه كه به غذا افزوده مي 

 شود(
      قوطي كبريت 5

 
 حيواني .5

 گياهي .0

 F7-2 قاشق غذاخوري 5 خامه و سرشير        

 F7-3 قاشق غذاخوري 5 روغن جامد        

 F7-4  قاشق غذاخوري 5 روغن مايع      
 كانوال/سويا .5 

ساير روغنهاي مايع  .0

 )آفتابگردان/ذرت(

 F7-5 قاشق غذاخوري 5 روغن زيتون        

 F7-6 عدد متوسط 5 زيتون        

 F7-7 قاشق غذاخوري 5 سس مايونز        

 F7-8 
آجيل )بادام، بادام زميني، پسته، 

 فندق(
      نصف ليوان

 
 

 F7-9 مغز كامل عدد 5 گردو        

 F7-10 )ليوان 5 تخمه )كدو، آفتابگردان، هندوانه        

 F7-11          
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 F7-12          

F8   قند ها  

F8-1 حبه 5 قند يا شكر پنير        

F8-2 قاشق مرباخوري 5 شكر        

F8-3 قاشق غذاخوري 5 عسل        

F8-4 قاشق غذاخوري 5 مربا        

F8-5          

F8-6          

F9   متفرقه  

F9-1 ليوان 5 چاي        

F9-2 ليوان 5 نوشابه گازدار        

F9-3 ليوان 5 قهوه / نسكافه        

F9-4 )عدد 5نصف ليوان/  بستني )سنتي /غير سنتي/كيم        

F9-5 عدد متوسط 5 شيريني        

F9-6 برش 5عدد/ 5 بيسكويت، كيك        

F9-7 عدد 5 شكالت / كاكائو        

F9-8 بسته 5 چيپس/پفك        

F9-9          

F9-10          

F9-11          

F10   ادويه جات  

F10-1 غير يددار    □يددار        قاشق چاي خوري 5 نمك□ 
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F11 . ته كامل قرص يا كپسول()داده ها بر اساس تعداد وارد گردد نه بس جدول مکمل هاي غذايي 

 سا ل ماه هفته  روز مكمل ها رديف

F11-1 مولتي ويتامين و مينرال     

 F11-2 مولتي ويتامين     

 F11-3  كلسيم + ويتامينD     

 F11-4 كلسيم     

 F11-5 
 Dويتامين 

     قرص

     آمپول

 F11-6  ويتامينE قرص     

     كپسول

 F11-7  ويتامينA قرص / كپسول     

     آمپول

 F11-8  ويتامينK قرص / كپسول     

     آمپول

 F11-9  ويتامينC  قرص / كپسول / قرص

 جويدني

    

     آمپول

F11-10  قرص ب كمپلكس     

     آمپول

 F11-11  قرص    50ب كمپلكس +  ب     

     آمپول

 F11-12  50ب      

 F11-13 روغن ماهي  7مگا ا /     
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 F11-14 )آهن )فروسولفات /  ففول     

 F11-15 )روي يا زينك )زينك سولفات / زينك گلوكونات     

 F11-16 اسيد فوليك     

 

F12  مصرف آب. 

 ماه هفته روز مقدار مصرف آب در فصلهاي مختلف سال رديف

F12-1 ليوان 1 ميزان آب مصرفي در تابستان    

F12-2 ليوان 1 ميزان آب مصرفي در ساير فصلها    

 

F13عادات غذايي. 

F13-1 -  روزانه شما غذاي خود را در چند وعده مي خوريد؟ 
 وعده )صبحانه، نهار، شام، ميان وعده( 4( 0                         نهار، شام( وعده )صبحانه، 7( 5

 وعده 6( بيش از 4 ميان وعده( 0-7وعده )صبحانه، نهار، شام،  6-1( 7

 

 
 
 

F13-2 -  هر چند وقت يكبار غذاهاي كبابي مي خوريد؟ 

  (روزانه1 بار در هفته  5-7( 4بار در ماه           5-7(  7(كمتر از يكبار در ماه      0 (هرگز5

 

F13-3 -  هر چند وقت يكبار شما از غذاهاي سرخ شده استفاده ميكنيد؟ 

  ( روزانه1 بار در هفته 5-7( 4بار در ماه            5-7( 7در ماه      ( كمتر از يكبار0 ( هرگز5

 
 

F13-4-    نحوه سرخ كردن سيب زميني، بادمجان، كدو، و پياز چگونه بود؟ 

 ( قهوه اي شدن7  ( طاليي شدن0 ( تفت دادن5

 

F13-5 -  نحوه سرخ كردن گوشت ها چگونه بود؟ 

 قهوه اي شدن( 7  ( طاليي شدن0 ( تفت دادن5

 

F13-6  - نحوه سرخ كردن سبزيجات چگونه بود؟ 

 ( قهوه اي شدن7  ( طاليي شدن0 ( تفت دادن5

 

F13-7 -  آيا از روغن هاي مانده پس از سرخ كردن يا پختن ساير غذاها دوباره استفاده ميكرديد؟ 

 ( خير0  ( بلي5

 

F13-8  -  آن استفاده ميكنيد؟ ، تا چند بار از9در صورت مثبت بودن سوال 

 بار_________

 
 

F13-9 -   اگر غذايي مثل رب، مربا، ترشي، آبغوره، و سركه كپك زده بود، قسمتي از آن را برداشته و بقيه را مصرف

 ( دور مي ريختيد0  ( مصرف مي كرديد 5ميكنيد يا كال دور ميريزيد؟         
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F13-10 -  رنج دودي و ماهي دودي استفاده مي كنيد؟آيا شما از غذاهاي دودي مثل ب 

 ( روزانه1     بار در هفته  5-7(  4    بار در ماه 5-7( 7( كمتر از يكبار در ماه      0  ( هرگز5

 

F13-11 -  سبزيجات را به چه صورت نگهداري ميكنيد؟ 

 ( فريزر 7    ( يخچال0( خشك شده    5

 

F13-12 -   در يخچال يا فريزر ، آنها را به چه صورتي نگه ميداريد؟در صورت نگهداري سبزيجات 

 ( سرخ شده7    ( آبپز شده0         ( خام5

 

 

B نمونه های بیولوژیک . 

B1-   خير0( بلي             5       نمونه ادرار گرفته شد؟ ) 

B2-   خير0( بلي             5        نمونه بزاق گرفته شد؟ ) 

B3- خير0( بلي             5     رفته شد؟  نمونه خون گ ) 

B4-                            خير0( بلي             5   نمونه مو گرفته شد؟ )  

B5 -                       خير0( بلي             5    نمونه ناخن گرفته شد؟ ) 

B6-                         خير0          ( بلي  5    نمونه مدفوع گرفته ش ) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Lab protocol 

 قيقاتيدستورالعمل فعاليت در بخشهاي آزمايشگاه تح

 فهرست مندرجات

 بخش پذيرش ازمايشگاه  -1

 بخش نمونه گيري -2

 دستورالعمل خون گيري و جمع آوري نمونه -الف

 وسايل مورد نياز بخش نمونه گيري -ب

  (Clot) و فاقد ماده ضد انعقاد (EDTA) ماده ضد انعقاد  نحوه استفاده از لوله هاي حاوي  -ج

 باركد گذاري وثبت مشخصات فرد  -د

 بخش جداسازي و ذخيره سازي نمونه هاي خون -3

 وسايل مورد نياز و ابزارهاي آزمايشگاهي بخش جداسازي و ذخيره سازي -الف

 جداسازي نمونه هاي خون -ب

 ذخيره سازي نمونه هاي خون -ج

 اه تشخيصيآزمايشگ -2
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 آزمايشگاه هماتولوژي  -الف

 آزمايشگاه  بيوشيمي -ب

 كنترل كيفيت تجهيزات آزمايشگاهي -5

 دستگاه اتوانااليزر بيوشيمي -5

 دستگاه سل كانتر  -0

 دستگاه سانتريفوژ -7

 يخچال -4

 ميكروسكوپ -1

 سمپلر ها  -6

 دستورالعمل هاي ايمني در آزمايشگاه -6

 

بر هر سازمان را بيان مي كنند. آشنايي با اين پروتكل ها و دستورالعمل هاي پروتكل ها و دستورالعمل ها اصول و قوانين حاكم 

 هر بخش و تبعيت از آنها به افزايش كيفيت كار و بهره وري كمك خواهد كرد.

 اميد است با اجراي صحيح و دقيق دستورالعمل ها گامي موثر در راه افزايش خدمات ارائه شده برداريم.

 

  آزمايشگاه بخش پذيرش -5

ولين بخشي كه بيمار يا نمونه هاي آنان  به آن مراجعه مي كند بخش پذيرش است 7 در اين واحد با ثبت اطالعات بيمار در ا

 كامپيوتر براي وي يك كد ، تعريف مي گردد و پذيرش رايانه اي تست هاي مورد نظر انجام مي شود.

 

يفيت در بخش نمونه گيري7 نكات الزم در زير ذكر شده اند كه تضمين ك شرايط بيماران قبل از نمونه گيري و به دليل اهميت  

 بايد به افراد مسئول خون گير و جمع آوري نمونه آموزش داده شود. 

 بخش نمونه گيري  -0

 پس از ثبت آزمايشات در كامپيوتر توسط پذيرش ،بيمار به اتاق نمونه گيري هدايت مي شود. 

روف مختلف آزمايشات با توجه به برگه بيمار ،اقدام به خون گيري مي گردد، در اين قسمت پس از برچسب نويسي و تفكيك ظ

 و در نهايت آزمايشات بيمار به داخل آزمايشگاه ارسال مي گردد.

 دستورالعمل خون گيري و جمع آوري نمونه  -الف

ر ميزان برخي از مواد موجود در ممكن است براي بعضي از آزمايشها نمونه خون يا ادرار بصورت ناشتا الزم باشد. دليل آن تغيي

خون يا ساير مايعات بدن پس از خوردن غذاست و لذا الزم است از چند ساعت قبل غذايي خورده نشود، مثل آزمايشات قند و 

 چربي. به منظور حفظ كيفيت و افزايش زمان نگهداري نمونه ها، رعايت نكات زير الزامي است: 

 نه گيري استفاده از دستكش به هنگام نمو –5

 صبح تاثير نوسانات روزانه را به حداقل برسانيد 7تا  9با رعايت زمان نمونه برداري بين  –0

 دقيقه استراحت قبل از اينكه فرد سرپايي بخواهد نمونه خون بدهد  1حدود  -7
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 عدم نمونه گيري بعد از فعاليت فيزيكي  -4

 ته كننده نبايد وجود داشته باشد . روز قبل از دادن نمونه خون فعاليت فيزيكي خس 7طي  -1

شب  0( قبل از دادن نمونه.  بطور معمول شروع پرهيز از 50پرهيز از خوردن غذا و نوشيدني )به جز آب( دوازده ساعت ) -6

 قبل از روز آزمايش زمان مناسبي است.

 نوشيدن آب در صورت احساس تشنگي امكان پذير است -9

 س و عدم مصرف الكلنكشيدن سيگار ، نجويدن آدام -0

 چنانچه فردي در حال مصرف داروهاي خاصي ميباشد، مصرف را ادامه داده مگر آنكه پزشك آن را منع كند -7

 قبل از انجام خونگيري بيمار بايد خودش را با گفتن نامش معرفي كند  –52

 بايد قيد گردد"تاريخ وزمان جمع آوري نمونه حتما-55

 ايد با دقت و خوانا پر شوندبرچسب هاي نمونه گيري ب -50

 برچسب ها راروي لوله جمع آوري بزنيدنه روي ظرف حمل ونقل . -57

 رعايت كردن اصول ذيل مانع هموليز نمونه مي شود: -54

وقتي رگها خوب هستند گارو بالفاصله بعداز وارد شدن موفقيت آميزبداخل رگ وقبل از شروع جمع آوري نمونه بايد شل -الف 

  شود.

 تكان دادن شديد نمونه به جاي مخلوط كردن آرام آن. -ب

 جداسازي دير هنگام نمونه سرم يا پالسما )بيش از سه ساعت تاخير( -ج

 هنگام انتقال ،نمونه ها با قسمت هاي خنك كننده در تماس مستقيم باشند."تاثير دما )گرما يا سرما( مثال -د

قرار است سوزن وارد شود روشهاي ناصحيحي هستند.)موجب افزايش  باز وبسته كردن مشت وضربه شديد به محلي كه -51

 قابل توجه پتاسيم مي شود(

 وقتي محل رگ نامناسب بود ،سوزن را رابه داخل رگ نزنيدودر صورت لزوم دست ديگر را امتحان كنيد. -56

 ترتيب جمع آوري نمونه خون به شكل زير توصيه مي شود: -59

   خون تام براي سرم–الف 

 خون هپارينه -ب

 براي هماتولوژي   EDTAخون  -ج

 هميشه از لوله وضد انعقاد مناسب استفاده كنيد. -50

 قبل از باز كردن كارتن جديد لوله هاي قبلي را تا آخر مصرف كنيد. -57
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 هميشه به تاريخ توليد وانقضاءروي لوله ها آزمايش دقت نماييد. -02

 را زود تر مصرف كنيد.محصوالت با تاريخ انقضاءكوتاهتر  -05

 مرتبه سروته نمائيد. 4لوله هاي حاوي ماده ضد انعقاد را بعداز پر كردن  -00

ساعت مي توان نمونه رادر حرارت اتاق  04بايد در دماي اتاق نگهداري شوند ،براي شمارش سلولي تا  EDTAنمونه هاي  -07

 ين امكاني وجود دارد.ساعت چن 7-0نگهداشت ولي براي شمارش افتراقي سلولها تنها 

 نمونه هارا هرچه سريعتر به بخش فني آزمايشگاه منتقل كنيد. -04

 در صورت امكان نمونه ها را از نور محافظت كنيد. -01

 از نوسانات شديد دمايي جلوگيري كنيد. -06 

 لوله هاي سرم را تا آنجا كه ممكن است در وضعيت ايستاده و صاف حمل كنيد. -09 

 مطمئن شويد."ه شدن كامل درب لوله هاي آزمايش كامالاز بست-00 

 

 

 

 وسايل مورد نياز بخش نمونه گيري -ب

يبل يا ل -گاز استريل -سفتي باكس  -سطل آشغال كوچك  -رك براي ميكروتيوب -جالوله اي -چسب -الكل -پنبه -گارو -5

 برچسب آماده شده با كد فرد مورد نظر

لوله هاي سرم در دو نوع شيشه اي و پالستيكي داراي درپوش قرمز يا قهوه اي و در حجم  -دلوله سرم فاقد ماده ضد انعقا -0

 موجود مي باشد. 52و  9،  1،  7هاي 

با درپوش بنفش مي باشد كه اين لوله ها بيشترين نوع لوله هاي مورد مصرف براي 10ml (EDTA) لوله حاوي ماده ضد انعقاد 

 مي باشد. بافي كوتنمونه 

سياه براي  00سبز و  05زرد رنگ براي مصارف دامپزشكي و  02سوزن هاي ونوجكت در سايز هاي  -وزن ونوجكتسرس -7

  مصارف خونگيري از بيماران موجود مي باشد.

هولدر به عنوان رابط بين سوزن و لوله مي باشد . در قسمت باالي هولدر دكمه اي قرار دارد كه با فشردن  -هولدر ونوجكت -4

 به راحتي از هولدر جدا مي شود. آن سوزن

  (Clot) و فاقد ماده ضد انعقاد (EDTA) نحوه استفاده از لوله هاي حاوي ماده ضد انعقاد    -ج

 االمكان سوزن در رگ ثابت نگه داشته شده و اولين لوله با فشار به سوزن مرتبط شود.بايد حتي -5
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هاي بعدي به س از وقفه جريان خون اولين لوله از سوزن جدا شده و لولهها بايد تا خاتمه مكش پر از خون شوند . پلوله -0

 شوند .سوزن مرتبط مي

( مرتبه سروته نمودن. جهت جلوگيري 1-52هاي حاوي ماده ضدانعقاد خون بايد بالفاصله پس از پرشدن مخلوط شوند )لوله -7

 از هموليز نبايد لوله ها به شدت مخلوط گردند .

 قد ماده ضد انعقاد نبايد مخلوط گردند.لوله هاي فا -4

در صورت عدم ورود خون به سرنگ يا لوله خالء ، سوزن را كمي جابجا نموده تا بدرستي درون رگ قرار گيرد. جابجايي بيش  -1

 گردد ، زيرا براي بيمار دردناك است . از حد سوزن پيشنهاد نمي

گيري استفاده شود و در صورت نياز پزشك نمونه گير ديگري جهت خون در صورت عدم موفقيت بيش از دو بار بهتر است از -6

 را مطلع نمود .

 باركد گذاري وثبت مشخصات فرد  -د

سي سي تنظيم گرديده را در راك هاي  51كه باركد هاي آنها بر اساس جدول زير كه براي مقدار نمونه  ml 1.5كرايوتيوب هاي 

 ونه ها مورد استفاده قرار گيرند.گيري و در مرحله جدا سازي نممناسب قرار داده تا بعد از اتمام خون

 

 

 

 باركد ها براي هر نمونه مانند الگو به ترتيب زير مي باشد:

 

Whole Blood GC-00000-W 

Whole Blood GC-00000-W1 

Plasma GC-00000-P 

Plasma GC-00000-P1 

Buffy Coat GC-00000-B 

RBC GC-00000-R 

Serum GC-00000-S 

Serum GC-00000-S1 

 

 بخش جداسازي و ذخيره سازي نمونه هاي خون -3
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 يشگاهي بخش جداسازي و ذخيره سازيوسايل مورد نياز و ابزارهاي آزما -الف

 نوك سمپلر معمولي و فيلتردار-5

 سمپلر : براي انتقال حجم هاي كم نمونه با دقت باال مورد استفاده قرار مي گيرد.    -0

 مپلر: مخصوص تستهاي االيزا مي باشد.مولتي س-7

 عدد  0براي هر فرد  ml 1.5كرايوتيوب -4

 عدد  5براي هر فرد  ml 1.5ميكروتيوب اپندورف -1

 عدد مي باشد. 05عدد و براي كرايوتيوب  64باكس كاغذي: ظرفيت آن براي ميكروتيوب هاي اپندورف -6

 عدد مي باشد. 05فيت آن كرايوباكس پالستيكي: مخصوص ميكروتيوب بوده و ظر-9

 UVميز هوددار حاوي اشعه -0

 يخچال معمولي: براي نگهداري ريجنت ها و ساير محلول ها و كيت هاي آزمايشگاه-7

 : براي ذخيره سازي باكس هاي سرم خون و كنترل هاي دستگاه اتو آنااليزر Cº -20فريزر -52

 ي و كنيسترهاي حاوي استرا: براي ذخيره سازي باكس هاي پالستيك Cº -70فريزر -55

 كاپ : براي هر نفر يك عدد-50

  DNA: كارت هاي مورد استفاده جهت تثبيت خون و نگهداري طوالني مدت Blood Spotكارت -57

 

 

  

 

 جداسازي نمونه هاي خون -ب

  EDTEAجداسازي نمونه هاي  خون  -5
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اپندورلف و چيدن آنها در رك جداسازي، ابتدا لوله هاي حاوي بعد از اتمام خونگيري و آماده كردن ميكرو تيوب هاي معمولي و 

از  ml 1بار به آرامي سروته نموده سپس با سمپلر، داخل يك عدد ميكروتيوب اپندورف به اندازه  4الي  7ماده ضد انعقاد را

Whole Blood  1براي مصرف دستگاه سل كانتر و مقدار ml  براي ذخيرهWhole Blood ا و طبق جدول باال با در كرايوتيوب ه

 قيد مشخصات نمونه جدا مي كنيم.

را داخل سانتريفيوژ قرار داده و با تنظيم دور دستگاه  CLOTو  EDTAبعد از اين كار درپوش لوله را دوباره گذاشته و لوله هاي 

 سازي پالسما مي باشند.را مي زنيم. اكنون لوله ها آماده جدا Startدقيقه ،دگمه  51الي  52وزمان دستگاه روي 7222روي 

در كرايوتيوب ها و طبق جدول  ml 1.5الي   1ml( را به اندازه Plasmaدر مرحله دوم درپوش لوله را برداشته و با سمپلر پالسما )

 باال با قيد مشخصات نمونه انتقال مي دهيم.

د. بعد از اينكه پالسما را جدا مي مي باش (Buffy Coat)  بافي كوت در مرحله سوم كه اهميت بسياري دارد روش جداسازي

وجود دارد كه بافي كوت مي باشد براي جدا كردن اين اليه نوك  RBCكنيم،اليه سفيدي )گلبولهاي سفيد خون(بين پالسما و

 سمپلرفيلتردار را در ديواره لوله قرار داده و با يك حركت چرخشي  آرام كل بافي كوت داخل لوله را جدا مي كنيم.

 دهيم.باقي مانده لوله را به آخرين لوله انتقال مي  RBC بعداز انتقال كامل بافي كوت مرحله آخر 

 روش جداسازي نمونه هاي خون لخته  -0

منتقل  دستگاه اتو آنااليزر بيوشيمي از سرم را داخل كاپ 0.5ml استفاده مي كنيم.   ابتدا  122براي جداسازي سرم از سمپلر 

به كرايوتيوب ها و طبق جدول باال با قيد  ml 1.5وشيمي( ،سپس باقي مانده سرم را به اندازه نموده )جهت انجام آزمايشات بي

 مشخصات نمونه انتقال مي دهيم. 

 

 

 

 

 ذخيره سازي نمونه هاي خون -ج

  (Cryobox)آماده كردن كرايو باكس  -5

بايد با   س ها و مشخص نمودن نوع نمونهآماده كردن كرايو باكس اولين مرحله ذخيره سازي مي باشد. نوشتن شماره كرايو باك

يعني در ديواره كرايو باكس با رسم  خط خوانا باشد. همچنين در داخل هر كرايو باكس بايد جهت چيدن نمونه مشخص شود.

 عالمت فلش جهت شروع نمونه هاي باركددار را مشخص مي كنيم.
 نحوه چيدن كرايوتيوب ها در داخل كرايو باكس -0

 نمونه جا مي گيرد 05و باكس تعداد در داخل هر كراي

 

 تعداد افراد تعداد كرايو باكس

 نفر 57 عدد5

 .جدا مي باشند بافي كت( -خون كامل -پالسما -كرايو باكس هاي هر نوع نمونه )سرم توجه :

 -92تعداد  كرايو باكس ها در يخچال هاي -7
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 نوع يخچال تعداد كرايو باكس

 ليتري 722 707

 ليتري 122 462

 ليتري 022 910

 طبق جدول زير مي باشد: (Bio bank)بنابراين مقدارخون ذخيره شده براي هر فرد در بيو بانک 

 

 ml Whole Blood 1.5عدد كرايوتيوب 0

 ml Plasma 1.5عدد كرايوتيوب 0

 ml Baufycout 1.5عدد كرايوتيوب 5

 ml R.B.C 1.5عدد كرايوتيوب 5

 ml  Serum 1.5عدد كرايوتيوب 0

 تعداد كل ml 1.5كرايوتيوب  عدد8

 

 

 گاه تشخيصيآزمايش -2

 آزمايشگاه هماتولوژي  -الف

 

آزمايشهايي همچون شمارش سلولهاي خوني ، تفكيك آنها ، شمارش پالكت وتعيين ميزان غلظت خوني )هموگلوبين( يا به 

 عبارتي آزمايش كم خوني در اين بخش انجام مي شود.

 مي باشد.  SYSMEX K800بخش  دستگاه مورد استفاده در اين

 ليست آزمايش هاي بخش هماتولوژي : 

   

 

 

WBC COUNT 

PLATELET 
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 كيت هاي مورد نيازبراي دستگاه سل كانتر

 

 Whole Blood نام شركت كيت

DILOENT BC-3000-MINDRAY 1 CC 

RINSE BC-3000-MINDRAY 1 CC 

LYSE BC-3000-MINDRAY 1 CC 

E-Z Cleanser BC-3000-MINDRAY - 

Cleanser  Probe BC-3000-MINDRAY - 

 

 آزمايشگاه  بيوشيمي -ب

 بيوشيمي ليست آزمايش هاي بخش

 

 

 

 تست هاي روتين آزمايشگاه

ALKALINE PHOSPHATASE  

GOT/AST A1C 

GPT/ALT TOTAL PROTEIN-URINE 

GLUCOSE (FBS) MICRO ALBUMIN 

TRIGLYCERIDES 

 

CHOLESTEROL 

GAMMA GT 

CRATININE 

UREA(BUN) 

HB,HCT 

CBC DIFF 
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HDL-C 

 

 فهرست انواع كيت هاي آزمايشات و درج مقدار نمونه الزم براي دستگاه اتوانااليزر

 

 كنترل كيفيت تجهيزات آزمايشگاهي-5

 Serum نام شركت كيت

ALKALINE PHOSPHATASE 0.5 پارس آزمون CC 

GOT/AST 0.5 پارس آزمون CC 

GPT/ALT 0.5 پارس آزمون CC 

GLUCOSE(FBS) 0.5 پارس آزمون CC 

TRIGLYCERIDES 0.5 پارس آزمون CC 

CHOLESTEROL 0.5 پارس آزمون CC 

GAMMA GT 0.5 پارس آزمون CC 

CRATININE 0.5 پارس آزمون CC 

UREA(BUN) 0.5 پارس آزمون CC 

HDL-C 0.5 پارس آزمون CC 

TOTAL PROTEIN-URINE پارس آزمون - 

TruLab TP/UC نپارس آزمو - 

MICRO ALBUMIN پارس آزمون - 

TruCal Micro Albumin پارس آزمون - 

Washing solution Biotecnica instruments - 

Clean Solution )كلين من)شركت من - 

Centro-Path )سنترونيك از شركت فراسامد( - 

Centro-Norm )سنترونيك از شركت فراسامد( - 

Centro-CAL كت فراسامد()سنترونيك از شر - 
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 دستگاه اتوانااليزر بيوشيمي -6

ايي هاي شيميهر دستگاه اتوآنااليزر از دو قسمت مشخص سخت افزار و نرم افزار تشكيل شده است. اين نوع دستگاه تركيب

ار با هر دستگاه اتوآنااليزر ارتباط تنگاتنگي با نرم دهد. قدرت، كارايي و سادگي كخون را اندازه گرفته و روي نمودار، نمايش مي

افزار آن دارد. نگهداري اتوآنااليز، شامل تنظيم كاليبراسيون مداوم است كه عموما توسط شركت تامين كننده دستگاه صورت 

 ميگيرد. 

 دستگاه سل كانتر -7

ل گاهي هستند. با اين دستگاه مي توان تعداد گلبودستگاه هاي سل كانتر يكي از پركاربردترين و اصلي ترين تجهيزات آزمايش

عالوه بر اين اين دستگاه ها قابليت اندازه گيري   و پالكت ها را اندازه گيري كرد. (WBC) ، گلبول هاي سفيد (RBC)هاي قرمز 

سل كانتر ، شامل و مرفولوژي گلبول هاي قرمز را نيز دارند. نگهداري دستگاه  MCH ،MCHC،  (MCV)هموگلوبين، هماتوكريت 

 تنظيم كاليبراسيون مداوم است كه عموما توسط شركت تامين كننده دستگاه صورت ميگيرد. 

 دستگاه سانتريفوژ-8

سانتريفوژ نمودن يكي از روشهاي جدا سازي است كه در آن با استفاده از نيروي گريز از مركز،  قسمتهاي سبكتر يك محلول ، 

تهاي سنگينترآن جدا ميشود . اساس عمل سانتريفوژ، حركت دوراني حول يك محور ثابت مخلوط ويا سوسپانسيون ، از قسم

بستگي به شعاع و و سرعت دوران داشته ، با فرمول زير محاسبه Relative Centrifugal Force(RCF) است . نيروي سانتريفوژ يا 

 ( بيان ميشود  gravity)  gو واحد آن نيز بر اساس ضريبي از

 ريفوژ انواع سانت -

و سانتريفوژ هاي زاويه ثابت ، انواعي از سانتريفوژ هستند كه    Horizontal- head /Swinging- bucket)سانتريفوژ هاي شناور )

 بيشتر در آزمايشگاههاي تشخيص طبي استفاده ميشوند .

 ارند. در سانتريفوژ هاي شناور، لوله ها در حالت توقف وضعيت عمودي و در حال حركت وضعيت افقي د -

باشند. سرعت اين نوع  در سانتريفوژهاي زاويه ثابت ، لوله ها در همه حال داراي زاويه ثابت نسبت به محور سانتريفوژ مي -

تواند نسبت به مورد قبلي بيشترباشد ولي در زمان چرخش بعلت مقاومت به هوا ،  درون آن گرماي بيشتري سانتريفوژ ، مي

 رود.ايجاد شده و دما باال مي

انتخاب سانتريفوژ در آزمايشگاه بايد با توجه به نوع مصرف ) مانند سرعت مورد نياز، حداكثر دماي قابل قبول و...( و نيز مختصات 

 رج در كاتالوگ دستگاه صورت گيرد.فني مند

 نگهداري و كنترل كيفيت سانتريفوژ  -

و بايد در فواصل زماني مشخص انجام شود . براي كنترل تميز نگهداشتن سانتريفوژ در كاهش انتشار آلودگي ها بسيار مهم است 

 كيفيت سانتريفوژ الزم است موارد زير بررسي گردد:

 نكات مهم در استفاده از سانتريفوژ : 

ها هنگام استفاده از سانتريفوژ از نكات ها و حجم نمونهاستفاده از لوله هاي مناسب و توصيه شده  سازنده  و رعايت توازن لوله -

بيش  اند نبايدي در استفاده صحيح سانتريفوژ ميباشد . بطور معمول  وزن لوله هاي حاوي نمونه كه مقابل هم قرار گرفتهاساس

 هاي حاوي نمونه نبايد از وزن تعيين شده سازنده براي سرعت خاص ، تجاوز نمايد .متفاوت باشند. وزن مجموع لوله %5از 

از سانتريفوژ بسته شود تا از پخش آئروسل در محيط جلوگيري گردد . از استفاده از هاي حاوي خون  قبل الزم است درب لوله -

 اپليكاتورهاي چوبي جهت خارج كردن لخته قبل از عمل سانتريفوژ به علت افزايش احتمال هموليز بايد خودداري شود .
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ر مورد بررسي قرار گيرد. براي اين ام  زمان سنج سانتريفوژ: بهتر است زمان سنج بصورت هفتگي در مقابل زمان سنج كاليبره -

با زمان مورد انتظار متفاوت    %52سنج را در زمانهاي مختلف تنظيم وبا كرونومتر مقايسه كنيد . اعداد حاصله نبايد بيش از زمان

 باشد.

يت اين دما ميتواند بر كيف: برخي سانتريفوژ ها هنگام كار ايجاد حرارت زياد در محفظه داخل سانتريفوژ  مينمايند و  كنترل دما -

گيري كميتي مورد نظر است كه به دما حساس ميباشد، نمونه و غلظت كميت هاي آن تاثير گذار باشد لذا هنگامي كه اندازه

توان در لوله آزمايش ، آب مقطر ريخته و دماي آنرا تعيين بهتر است از سانتريفوژ يخچال دار استفاده شود . براي كنترل دما ،مي

شود . پس از مدت مقرر ، دماي آب داخل لوله د. سپس لوله در سانتريفوژ قرار گرفته و دستگاه با دور مشخص روشن مينمو

هاي يخچال دار ميبايد هر ماه بررسي شده و ميزان دماي اندازه گيري شده نبايد مجددا اندازه گيري مي شود . دماي سانتريفوژ

 ورد انتظار متفاوت باشد . دماي مدرجه سانتي گراد با  0بيش از 

 يخچال-9

 براي استفاده صحيح از يخچال بايد به موارد زير توجه داشت :

 يخچالها بايد طوري قرار گيرند كه هواي كافي از مبرد كه عموما در پشت يخچال است ، عبور نمايد.  -

جه به امكان وجود اختالف دما، درجه حرارت گيري و ثبت شود. با تودماي يخچال بايد روزانه دو بار در ساعات مشخص، اندازه  -

 بخشهاي مختلف يخچال بايد بررسي گردد.

 غبار روي مبرد ماهانه پاك شود.  -

 ميکروسکوپ-10

براي حفظ كيفيت عملكرد ميكروسكوپ آگاهي از نحوه صحيح نگهداري آن از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد كه در زير به 

 شود:نكاتي در اين مورد اشاره مي 

 شود، المپ آن خاموش و با روكش مناسب پوشانده شود.هنگامي كه از ميكروسكوپ استفاده نمي -

قبل و بعد از استفاده از ميكروسكوپ، قسمتهاي نوري با دستمال مخصوص لنز ،كاغذهاي جاذب يا پارچه نرم  آغشته به محلولي  -

 متشكل از يك حجم اتر و يك حجم ايزوپروپيل الكل، پاك شود.

 بايست در الكل خيسانده شوند.راي پاك كردن لنزها نبايد از گزيلل استفاده شود.  لنزها نميب -

هاي شيئي را  خيلي پائين نبريد زيرا ممكن است منجر به خراشيدگي در حال مشاهده الم ، براي وضوح تصوير ، هيچگاه عدسي -

 اساليد و صدمه به لنز شود.

 .جدا شونديئي نبايد از ميكروسكوپ هاي شعدسي -

 سمپلر ها -11
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 كاربري، نگهداري و ايمني، كنترل كيفي و كاليبراسيون سمپلر -

شامل  نگهداري دوره ايميكروليتر تقسيم مي شوند.  522-5222ميكروليتر و  52-522در كارهاي روتين سمپلرها به دو گروه 

ميز مراحل كنترل كيفي انجام مي شود و به شكل ت شستشو و كنترل كيفي سمپلر مي باشد، شستشو سالي دوبار و قبل ازانجام

كردن قسمت هاي داخلي است كه براساس روش موجود در راهنماي سمپلر انجام مي گيرد. براي تميز كردن قسمتهاي داخلي 

ر دبايد به راهنماي سمپلر مراجعه شود. پيستون پس از شستشو بايد با مقدار كمي از روغن همراه سمپلر روغن كاري شود. 

صورت لزوم كليه قسمتهاي خارجي را مي توان با محلول آب و صابون تميز كرد و پس از آبكشي در دماي اتاق خشك كرد. براي 

 درصد ايزوپروپانول توصيه مي شود. 62ضدعفوني كردن سمپلر محلول 

 كنترل كيفي سمپلر -

ميكروليتر( و يا وزن سنجي )سمپلر  5متر از ماه( به روش رنگ سنجي )سمپلر هاي ك 7بار )هر  4بررسي دقت و صحت سالي 

 ميكروليتر( امكان پذير است. 5هاي باالتر از 

يك بشر را روي ترازو قرار داده و ترازو را صفر كنيد. درون آن مقداري آب بريزيد و   ميكروليتر: 52سمپلر كمتر يا مساوي  -

 يد و هر بار كاهش وزن را ياداشت كنيد.بار از آب ظرف بردار 02وزن آب را يادداشت كنيد. سپس حد اقل 

: در اين روش ظرفي را بر روي ترازو قرار داده و ترازو را صفر مي نمائيم. سپس دماي آب مقطر ميكروليتر 52سمپلر بيشتر از  - 

اين عمل  را مشخص نموده و با استفاده از سمپلر مورد آزمايش آب را درون ظرف ترازو ريخته و وزن آن را مشخص مي نمائيم.

 بار انجام مي دهيم. 02را تا 

باشد،  %0سپس ميانگين وزن ها ، انحراف معيار و ضريب تغييرات را محاسبه مي نمائيم. چنانچه ميزان ضريب تغييرات بيش از  

 اين سمپلر از دقت كافي برخوردار نبوده و قابل استفاده نمي باشد.

 كنترل كيفي سمپلرهاي متغير -

حجم نهايي و حجم نهايي يا اصلي  %52حجم نهايي، كمتر از  %12معموأل در سه حجم سمپلر شامل: در سمپلرهاي متغيير

 ميكروليتر ارزيابي مي شوند. 0و  12، 522: حجم هاي  52-522سمپلر، بررسي صورت مي پذيرد. مثال براي چك سمپلر 

 

 ايمني سمپلر  -

 خارج نمايد.ضربه به سمپلر مي تواند اين وسيله را از كاليبراسيون  -

 نبايد مايع وارد قسمت هاي داخلي سمپلر گردد، هميشه از نوك سمپلر مناسب با حجم برداشتي استفاده شود. -

 تماس دست با نوك سمپلر آلوده ممنوع مي باشد. -

و ( باز شده Tip Holderدر صورت مكش محلولهاي اسيدي و ساير محلولهاي خورنده بايد بخش نگهدارنده سر سمپلر ) -

 ( بخوبي با آب شسته شود.O-ringپيستون و حلقه پالستيكي )

 هرگز نبايد سمپلر حاوي محلول به پهلو به زمين گذاشته شود -

 هرگز نبايد سمپلرهاي متغير با حجمي خارج از محدوده حجمي ادعايي آنها استفاده شود. -

 

خارج و جهت تعمير آن به شركت پشتيبان اطالع داده  در صورت نياز دستگاه به تعمير با نظر مسئول فني ، از سرويس كاري

 تجهيزات ثبت و نگهداري مي گردد. مي شود. نتايج عمليات نيز در فرم تعمير سوابق

 هاي ايمني در آزمايشگاه دستورالعمل -7
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جهت حفظ ايمني كاركنان در آزمايشگاه مي بايست دستورالعمل هايي تدوين شده، در 

 .به شيوه اي توضيح داده شود كه كامال درك گرددرگرفته و دسترس تمامي كاركنان قرا

 

 

 

 .استفاده از عينك ايمني در هر شرايطي الزامي است. خطر پاشيدن مايعات و مواد شيميايي به چشم همواره وجود دارد  -

 .استفاده از لنزهاي چشمي در آزمايشگاه مجاز نيست -

چشم جلوگيري مي كنند، اما چشمان را از بخارات محافظت نمي كنند. بخار عينك هاي ايمني از پاشيده شدن مايعات به  -

بعضي مواد شيميايي باعث جذب رطوبت موجود در چشم مي شود، در نتيجه براي برداشتن لنزها مجبور به عمل جراحي خواهيد 

 .شد

 .پوشيدن روپوش آزمايشگاهي در محيط آزمايشگاه الزامي است  -

همانند صندل يا دمپايي و پوشيدن كفش پاشنه بلند در محيط آزمايشگاه غير مجاز است زيرا در  از پوشيدن كفش هاي جلوب -

 .صورت ريختن مواد شيميايي روي پا، پوست پا صدمه خواهد ديد

در صورت امكان از به دست كردن ساعت، جواهرات و انگشتر در محيط آزمايشگاه خودداري شود، زيرا ممكن است با جذب  -

 .ت شيميايي، موجب بروز خارش و التهاب پوست زير خود گردندبخارا

 

گوش دادن به راديو و دستگاه هاي صوتي در محيط آزمايشگاه غير مجاز است، زيرا گوش دادن به آن ها موجب غفلت فرد  -

 .آزمايش كننده از اطراف خود مي گردد و او را از شنيدن توضيحات مسؤول آزمايشگاه باز مي دارد

 اي ضميمه فرم ه Follow up : 

 «سال42باالي  مطالعه ارزيابي سالمت عمومي شهروندان Verbal autopsy بررسي فرم» .1
 

 تاريخ تكميل فرم: ........./........./..........

 :دهنده پاسخ مشخصات فرد

 زن ،  : مرديتجنس   نام خانوادگي: ......................    نام: ...................

   ( بهورز / پزشك   0( خانواده / دوستان5 ه:شد فوت فرد با نسبت   ن: ............. سالس

 طريق از گزارش(  ،4( ساير  ،7 بهورز طريق از فعال پيگيري ( ،0تلفني  ( تماس5نحوه برقراري تماس: 
 سرطان  ثبت گزارش(  ،6بهورز  طريق از گزارش(  ،1دوستان /خانواده/خود



 

61 

 

 

 :متوفي اتمشخص

 زن ،  : مرديتجنس  نام خانوادگي: ......................    نام: ...................

  ....../........../............ فوت:  تاريخ سن در هنگام فوت: ................ سال 

 ( ساير  ،7( منزل  ،0( بيمارستان 5فوت:  محل

 :گوخپاس نظر اساس بر مرگ علت

( مرگ  ،1( مشكل قلبي / سكته قلبي  ،4( سرطان  ،7( سكته مغزي  ،0تصادف يا هرگونه حادثه ديگري ( 5

( ساير علل:  ،6ناگهاني )ايست قلبي( در خارج از بيمارستان 

............................................................................................................................................................... 

 داند ( نمي9

 «سواالت در مورد رخداد عارضه قلبي ـ عروقي»

 ( بوده است:MIاگر علت فوت بيمار، انفاركتوس قلبي ) -

 : ......../........../............MIتاريخ وقوع 

 دانم ، نمي، خير لي ب  ؟در بيمارستان بستري شده بود MIآيا بيمار به علت 

 تاريخ بستري: ......../........../............ است، « بلي»در صورتي كه پاسخ سوال 

   آيا بيمار عالمت همراهي داشته است؟

 دانم ، نمي، خير لي ب 

 كد عالمت ذكر شود:است، « بلي»در صورتي كه پاسخ سوال 

كد 

 عالمت
 عاليم قلبي

1 
طول كشيده  دقيقه 20 از بيشتر كه سينهقفسه ديدش و واضح درد

 باشد

 انتشار درد به شانه چپ و گردن 2

 تعريق يا تهوع 3
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 عاليم ديگر 2

 

 اگر بيمار عاليم ديگري داشته است، شرح داده شوند:

......................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................... ...........................................................

............................................................................................................................................................................................ 

 دانم ، نمي، خير لي ب بوده است؟ MIپزشك نيز مبني بر فوت بيمار به دليل  آيا نظر

 آيا بيمار قبل از فوت، سابقه بستري شدن را در بيمارستان به علت حوادث قلبي ـ عروقي مشابه داشته است؟

 دانم ، نمي، خير لي ب

 

 است، جدول زير تكميل شود:« بلي»در صورتي كه پاسخ سوال 

 تاريخ بستري مارستان / شهرنام بي
كد عالمت )با توجه به 

 جدول زير(

   

   

   

 

كد 

 عالمت
 عاليم قلبي

 شودمي تشديد فعاليت با كه دقيقه 5 از بيشتر مدت به سينهقفسه شديد و واضح درد 1

 شودمي تشديد بدني فعاليت با نفس( كه نيامدن باال يا و كشيدن نفس در سختي) نفس تنگي 2

 خواب و كشيدن دراز هنگام در نفس تنگس 3

 كرونر عروق پسباي جراحي عمل و يا كرونر عروق آنژيوگرافي انجام 2
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 دانم ، نمي، خير لي ب كرده است؟آيا بيمار دارويي در اين زمينه مصرف مي

 است، كد داروي مصرفي ذكر شود:« بلي»در صورتي كه پاسخ سوال 

 نام دارو كد دارو

 ايزوسوربايد سوستاك، نيتروكانتين، روگليسرين،نيت 1

 آملوديپين ديلتيازم، ،)آداالت يا(نيفديپين وراپاميل، 2

 آتنولول كاروديلول، ،)متوپرولول يا(متورال پروپرانولول، 3

 

 دانم ، نمي، خير لي ب  آيا بيمار به غير از سكته قلبي، سابقا دچار سكته مغزي نيز شده بوده است؟ 

 تاريخ وقوع سكته مغزي: ......................./ .................... / ........................ است،« بلي»صورتي كه پاسخ سوال  در

 دانم ، نمي، خير لي ب   آيا بيمار به علت سكته مغزي در بيمارستان بستري شده بود؟

 

 «سواالت در مورد رخداد عارضه مغزي»

 ( بوده است:Strokeبيمار، سکته مغزي ) اگر علت فوت -

 : ......../........../............Strokeتاريخ وقوع 

 دانم ، نمي، خير لي ب     در بيمارستان بستري شده بود؟ Strokeآيا بيمار به علت 

 تاريخ بستري: ......../........../............ است، « بلي»در صورتي كه پاسخ سوال 

 دانم ، نمي، خير لي ب      مار عالمت همراهي داشته است؟آيا بي

 كد عالمت ذكر شود:است، « بلي»در صورتي كه پاسخ سوال 

 عاليم مغزي كد عالمت

 بدن سمت يك شدن( لخت(ضعف  1

 )صحيح كردن صحبت توانايي عدم(كردن  صحبت در اختالل 2

 صورت يا و لب شدن كج 3
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 ) خوردن لوتلورفتن )ت راه در اختالل 2

 شود خوب روز1 از كمتر مدت در كه چشم يك بينايي( ناگهاني كوري )ضعف 5

 

 دانم ، نمي، خير لي ب    ساعت طول كشيده بود؟  04آيا عاليم بيمار بيش از 

 دانم ، نمي، خير لي ب   بوده است؟ Strokeآيا نظر پزشك نيز مبني بر فوت بيمار به دليل 

 بل از فوت، سابقه بستري شدن را در بيمارستان به علت حوادث مغزي ـ عروقي مشابه داشته است؟آيا بيمار ق

 دانم ، نمي، خير لي ب

 جدول زير تكميل و كد عالمت با توجه به جدول باال ذكر شود:است، « بلي»در صورتي كه پاسخ سوال 

 كد عالمت تاريخ بستري نام بيمارستان / شهر

   

   

   

 

 دانم ، نمي، خير لي ب  يا بيمار به غير از سكته مغزي، سابقا دچار سكته قلبي نيز شده بوده است؟ آ

 تاريخ وقوع سكته قلبي: ......................./ .................... / ........................ است،« بلي»در صورتي كه پاسخ سوال 

 دانم ، نمي، خير لي ب    مارستان بستري شده بود؟آيا بيمار به علت سكته قلبي در بي

  : ........./........./..........فرم تكميل تاريخ  پرسشگر: .................................................................................. نام

 امضاء:

 

 «سال 20باالي  وندانمطالعه ارزيابي سالمت عمومي شهر Outcome بررسي فرم»)2 

         

 دهنده: پاسخ مشخصات فرد
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 زن    : مرديتجنس   نام خانوادگي: ......................    نام: ...................

 سن: ............. سال

 ( بهورز / پزشك  ،7( خانواده / دوستان  ،0( خود فرد 1 كننده: مشاركت فرد با دهنده پاسخ فرد نسبت

 :در طرح مشخصات فرد مشاركت كننده

 زن    : مرديتجنس  .......... .............نام خانوادگي: ............   ....................نام: .............

 كد فرد شركت كننده:    ... سال ...........سن: ..........

  فوت شده ،زنده   وضعيت حياتي فرد مشاركت كننده:

 )براساس نظر پاسخگو(:در صورت فوت فرد مشاركت كننده، علت آن چه بوده است؟ 

( مرگ ناگهاني )ايست قلبي( در خارج از بيمارستان  ،1( مشكل قلبي  ،4( سرطان  ،7( سكته مغزي  ،0( تصادف 5

 ،6.............................................................. :ساير علل )................................................................................................. 

 داند ( نمي9 

 توضيحات بيشتر براساس نظر پاسخگو: 

 ، ساير ، منزل محل فوت: بيمارستان 

 .57...... ........./ ........./تاريخ فوت:                              - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -نام بيمارستان/ شهر: 

 سواالت عمومي

 «لطفا در مورد فرد مشاركت كننده در طرح )چه زنده و چه فوت شده( سواالت زير پرسيده شود»

 

 :خوني فشارپر بيماري سابقه
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 دانم ، نمي، خير بلي       خون يفشارپر سابقه -

 دانم ، نمي، خير بلي   پزشك توصيه با خون فشار آورندهپايين داروهاي از سابقه استفاده -

 

 :قلبي بيماري سابقه

 دانم ، نمي، خير لي ب        تشخيص بيماري قلبي با نظر پزشك سابقه -

 دانم ، نمي، خير بلي    گردن يا چپ بازوي به گسترش با صدري قفسه درد سابقه -

 دانم ، نمي، خير بلي    صدري قفسه درد با شديد تعريق و نفس تنگي همراهي سابقه -

 دانم ، نمي، خير بلي     سبك كار انجام هنگام به كم آوردن نفس -

 دانم ، نمي، خير بلي       هادست يا پاها تورم سابقه -

 دانم نمي ،، خير بلي    خوابيدن يا و كشيدن دراز با نفس تنگي تشديد سابقه -

 دانم ، نمي، خير بلي    قلب جراحي عمل يا كرونر عروق آنژيوگرافي انجام سابقه -

 

 

 

 :مغزي سکته سابقه

 دانم ، نمي، خير لي ب تشخيص سكته مغزي يا هرگونه مشكل مغزي ـ عروقي با نظر پزشك سابقه -

  دانم، نمي، خير لي ب      هااندام از يكي فلج سابقه -

 دانم ، نميخير ، بلي )تدريجي( ،  )ناگهاني( ليب    بدن از نيمي فلج سابقه -
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 دانم ، نميخير ، بلي )تدريجي( ،  )ناگهاني( ليب    تكلم اختالل سابقه -

 دانم ، نميخير ، بلي )تدريجي( ،  )ناگهاني( ليب            صورت يا لب شدن كج سابقه -

 دانم ، نميخير ، بلي )تدريجي( ،  )ناگهاني( ليب  رفتن راه در اختالل و خوردن لوتلوت سابقه -

 دانم ، نميخير ، بلي )تدريجي( ،  )ناگهاني( ليب  ضربه( )بدون يك چشم ناگهاني كوري سابقه -

 

 بيماري ديابت: سابقه

 دانم ، نمي، خير لي ب     تشخيص بيماري ديابت با نظر پزشك سابقه -

 دانم ، نمي، خير لي ب   سابقه مصرف داروهاي پايين آورنده قند خون با تجويز پزشك -

 

 بيماري سل تنفسي: سابقه

 دانم ، نمي، خير لي ب    تشخيص بيماري سل تنفسي با نظر پزشك سابقه -

 دانم ، نمير ، خيلي ب                       سابقه مصرف داروهاي ضد سل با تجويز پزشك -

 

 

 بيماري آسم: سابقه

 دانم ، نمي، خير لي ب     تشخيص بيماري آسم با نظر پزشك سابقه -

 دانم ، نمي، خير لي ب   با تجويز پزشكسابقه مصرف داروهاي ضد آسم مانند اسپري  -
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 ابتال به سرطان: سابقه

 دانم ، نمي، خير لي ب                     تشخيص هر نوع سرطان تنفسي با نظر پزشك سابقه -

 دانم ، نمي، خير لي ب               درماني، راديوتراپي يا جراحيسابقه انجام درمان با داروهاي شيمي -

 هاي دريافتي ذكر شود.هاي فوق، نوع سرطان، محل ابتال و نوع درماندر صورت مثبت بودن هر يك از سوال 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -  

 

 سانحه: و رخداد جراحت سابقه

 دانم ، نمي، خير لي ب   نندهاي براي فرد مشاركت كآمدن هرگونه سانحهسابقه پيش -

  است، نوع آن مشخص شود:« بلي»اگر پاسخ 

  طبيعي ( بالياي 9 شدگي( غرق 4 موتوري نقليه وسيله با ( تصادف5

  ( خودكشي 0 ( مسموميت 1 ارتفاع از ( سقوط0

 )عقرب - مار(( گزيدگي  6 ( سوختگي7
 7كشي( ديگر  

 

 «رت زنده بودن فرد مشاركت كننده و رخداد هر يک از حوادث قلبي عروقي و مغزيسواالت اختصاصي در صو»

 زير مواردسال گذشته كه حداقل نيم ساعت يا بيشتر طول كشيده باشد،  0در طول  مغزي و قلبي ميعالرخداد  با رابطه در لطفا

 :شود پرسيده و شده داده قرار نظر مد
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 مغزي عاليم كد قلبي عاليم كد

 اندام يا يك بدن سمت يك شدن( لخت)ضعف  5 ( …و شكم باالي صدري، درد )قفسه تموقعي 5

 كردن صحبت در اختالل 0 سينه و ...( قفسه روي سنگيني فشارنده، سوزشي،)درد  ماهيت 0

7 
 استرس يا و سرما بدني، فعاليت مانند)درد  كننده تشديد عوامل

 نيتروگليسرين( قرص مصرف مانند)بهبود بخشنده  و سايكولوژيك(
 بلع در اختالل 7

4 
 كمتر يا درد )بيشتر كشيدن طول مدت و ناگهاني( يا شروع )تدريجي نحوه

 (ساعت 04 از
 صورت يا لب شدن كج 4

1 
 پشت شانه، دست، جناغ، پشت در درد مثل بدن از قسمت هر به درد انتشار

 غيره و
 ديد در اختالل 1

6 
 از پس يا رفتن راه با درد محل تماس با يا و عميق نفس و سرفه با درد آيا

 يابد؟تشديد مي غذا
 (خوردن تلوتلو)رفتن  راه در اختالل 6

 9 هوشياري سطح كاهش استفراغ، تعريق، نفس، تنگي همراه: عالئم 9
 يك از مدت كمتر در كه چشم يك ناگهاني كوري

 شود خوب روز

 ناگهاني شناختي اختالل 0  

 

 ، خير بلي   يم فوق منجر به بستري شدن بيمار در بيمارستان شده است؟آيا رخداد هريك از عال

 ..................: ...........................................................................................................................عالمت كد

 ...............................................................................................................نام بيمارستان/شهر: ..................

 تاريخ تقريبي رخداد عارضه: ............... / ................... / .....................

 م دان، نمي، خير لي ب      كند:آيا بيمار دارويي مصرف مي
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 مصرفي:  داروهاينوع  اگر بلي 

 نام دارو كد دارو

 نيتروگليسرين، نيتروكانتين، سوستاك، ايزوسوربايد 1

 آملوديپين ديلتيازم، آداالت(، نيفديپين )يا وراپاميل، 2

 آتنولول كاروديلول، متوپرولول(، متورال )يا پروپرانولول، 3

 

 ........................................................................................پرسشگر: ............................ نام

 امضاء:

 ........./........./..........: فرم تكميل تاريخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


