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 میانسال شاغل در ادارات استان اصفهان شیوع عوامل خطر بیماری های غیر واگیر در ارزیابی مردان

 

 نویسنده اول* نسیم روح پرورزاده ) کارشناس ارشد واحد سالمت میانساالن ، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

nroohparvar@yahoo.com E.mail:  یان) کارشناس ارشد واحد سالمت ،فردوس طالب19133295933شماره تماس

 معاونت بهداشتی ، میانساالن سالمت واحد کارشناس میانساالن ، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، مریم ارزانی،

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، دکتر پژمان عقدک ، معاون فنی مرکز بهداشت استان اصفهان ، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم 

 شکی اصفهانپز

 

خطرات تهدید کننده سالمتی گروه سنی میانسال به عنوان گروه مولد اقتصادی  برسالمت سایر گروه های سنی در خانواده مقدمه :

اثر گذاشته و مرگ و میر، ناتوانی و رفتارهای آنان ، ابعاد مختلف سالمت خانواده و جامعه را تحت الشعاع قرار می دهد.در این تحقیق 

که با بررسی شیوع عوامل خطر بیماری های غیر واگیر در کارکنان مرد ادارات ، به موضوع الویت های قابل توجه در برنامه برآنیم 

 ریزی های عملیاتی در زمینه ارتقای سالمت مردان کمک نماییم.

ه شاغل در  ادارات ، سازمان ها سال 19تا  31نفر مردان میانسال  2152و به صورت مقطعی از این مطالعه از نوع توصیفی روش کار: 

به مراکز بهداشتی درمانی مراجعه  1394و موسسات دولتی که جهت ارزیابی دوره ای سالمت و تشکیل شناسنامه سالمت در سال 

نمودند ، بعمل آمد.ضمن تکمیل فرم های مراقبتی توسط مراقبین سالمت و پزشکان ، با ارائه معاینات ، مشاوره ها و نیز انجام 

زمایشات مختلف مورد ارزیابی کامل قرار گرفتند. اطالعات مورد نظر از فرم های مراقبتی استاندارد جمع آوری شده و توسط آزمون آ

 .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت spss16 های آماری در نرم افزار

یماری های غیر واگیر نشان داد که از نتایج حاصل از ارزیابی و بررسی مهمترین عوامل خطر شناسایی شده منجر به بیافته ها: 

نفر  114درصد( مبتال به دیابت ، تعداد  91/2نفر) 54درصد( سالم بودند.تعداد 33/32نفر  )2119مجموع مردان مراقبت شده، تعداد 

د( مبتال به درص 13/4نفر) 121درصد( مبتال به دیس لیپیدمی و تعداد  14/9نفر)231درصد( مبتال به پرفشاری خون ، تعداد  11/4)

 دیسترس روانشناختی مثبت بودند. 

موفقیت برنامه های ارتقاء سالمت در محل کار تابع بهبود رفتار هریک از کارکنان در زمینه افزایش مهارت بحث و نتیجه گیری : 

 باشد.با توسعه محیطهای مربوطه و نیز اجرای ارزیابی های دوره ای سالمت برمبنای بسته خدمات استاندارد سالمت میانساالن می 

ای و سایر محیطه آموزش محیطهای زندگی توانمند ساز و پشتیبان سالمت مردان با تمرکز خاص بر روی محیط خانواده ، محیط کار، 

 اجتماعی و فرهنگی می توان به این مهم دست یافت.
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