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 تعریف
  جهان سطح در میر و مرگ ی عمده علل از یکی (CAD) عروقی – قلبی های بیماری

  عالوه ها بیماری این .رود می شمار به جهان در میر و مرگ عامل اولین عنوان به و بوده
 های توانایی نا علل و گذارند می جا به نیز را توجهی قابل عوارض باال، میر و مرگ بر

 های کشور در ها مرگ کل صد در 50 از بیش .هستند باال سنین در ویژه به مشخص
  این از ناشی مرگ درصد 80 و باشد می عروقی و قلبی های بیماری دلیل به یافته توسعه

   .افتد می اتفاق توسعه درحال های کشور در جهان کل در ها بیماری

  قلبی، ی سکته قلبی، آنژین اشکال به تواند می کرونر عروق بیماری بالینی تظاهرات
  می را عالئم از وسیعی طیف که باشد ناگهانی مرگ و قلبی نارسایی قلبی، های آریتمی

   .باشد سینه ی قفسه درد همان شاید آن عالمت ترین مهم اما باشد، داشته دنبال به تواند



 اپیدمیولوژی توصیفی و تحلیلی
  ی دهه از آن عالئم و آغاز کودکی دوران از کرونر عروق بیماری باتولوژیک تغییرات

  سن افزایش با کرونر عروق بیماری موارد نتیجه در شود؛ می دیده بعد به زندگی چهارم
 بیشتر برابر ده تقریباً مردان در آن از ناشی مرگ و بیماری موارد چنین هم .شود می زیاد

 ویژه به زنانه جنسی های هورمون کننده پیشگیری قدرت به مربوط که باشد می زنان از
 به بیماری موارد فراوانی یائسگی از بعد و سن افزایش با نیز زنان در اما است، استروژن

  در شده یاد موارد سال، 50 باالی سنین در که طوری به یابد؛ می افزایش سریعی طور
 .شود می برابر جنس دو هر

  



  به تواند می که شود می دیده نژادها سایر از بیشتر پوستان سیاه در کرونر عروق بیماری
 پیدایش هنگام .باشد سیاهپوست نژاد در دیابت و خون پرفشاری بیشتر شیوع دلیل

CAD قرن اواسط در ثروتمند و پیشرفته های کشور در نوین گیری همه یک عنوان به 
  مشاهده باال اجتماعی ی طبقه به متعلق افراد در تر بیش ابتدا در بیماری میالدی، بیستم

  آمده در اجرا به که کنترلی و گیری پیش های برنامه اجرای دلیل به اما گردید، می
 پائین اجتماعی طبقات سمت به بیشتر فعلی شرایط در بیماری این پیدایش است؛

 وضعیت بهبود با همزمان نیز توسعه حال در های کشور در .است گردیده متمایل
  در دگرگونی با همراه که مردم زندگی سبک در تغییر آن متعاقب و اجتماعی و اقتصادی
  طبقات در بیشتر کرونر عروق بیماری است؛ شده ها بیماری اپیدمیولوژی سیمای

 به بیماری این آینده در رود می انتظار و شود می دیده متوسط اجتماعی و اقتصادی
 .برود پیش تر پائین طبقات بیشتر درگیری سمت

 



 انتشار جغرافیایی  

  میزان ترین بیش شود می دیده جهان سراسر در قلب کرونر عروق بیماری
  می دیده اسکاتلند و فنالند ویژه به صنعتی و پیشرفته های کشور در شیوع
  جزو که آن با ژاپن در کرونر عروق بیماری شیوع و میرایی های میزان) شود

 .(باشد می کم بسیار است؛ صنعتی و ثروتمند های کشور



 روند زمانی 

  گیری همه که – کانادا و اسپانیا فرانسه، استرالیا، آمریکا، مانند هایی کشور در
 شدن کم روبه بیماری بروز میزان اینک – است شده شروع زودتر بیماری

  مدیترانه شرق های کشور مانند توسعه حال در کشورهای بیشتر در اما است،
 و جنوب های کشور ما، کشور ملهج از آسیا غرب های کشور میانه، خاور و

  افزایش دلیل به آفریقایی های کشور و میانه آسیای های کشور آسیا، شرق
  .است افزایش حال در سرعت به بیماری، این با مرتبط خطر عوامل شیوع



 اپیدمیولوژی بیماری در ایران

 ناشی کشور، زنان و مردان در ها مرگ کل درصد 42 و 46 ترتیب به
 انجام های پژوهش راستا، این در .است عروقی – قلبی های بیماری از

  درصد 32/2 را عروقی – قلبی های بیماری شیوع ایران در شده
 .اند کرده گزارش



 اپیدمیولوژی تحلیلی و مداخله ای
 توان می را اصلی خطر عوامل .است شده شناسایی عروقی-قلبی بیماری ی خطرزا عامل 180 به نزدیک کنون تا
  :کرد بندی تقسیم گروه چهار به

-قلبی های بیماری خطر کاهش به منجر ها ان در پزشکی های مداخله است شده ثابت که یی خطرزا عوامل-1

   شود؛ می عروقی

-قلبی های بیماری خطر کاهش به منجر ها ان در پزشکی مداخالت رود می احتمال که زایی خطر عوامل-2

   ؛شود می عروقی

 خطر است ممکن شوند، تعدیل اگر و هستند همراه عروقی-قلبی های بیماری خطر افزایش با که عواملی-3
   دهند؛ کاهش را بیماری

 .نیستند تعدیل قابل اما هستند، همراه عروقی-قلبی های بیماری خطر افزایش با که عواملی-4



عوامل خطر زایی  
که ثابت شده است 

مداخله های 
پزشکی در ان ها 
منجر به کاهش  

خطر بیماری های 
عروقی می  -قلبی

 شود

عوامل خطر زایی  
که احتمال می رود 

مداخله های 
پزشکی در ان ها 
منجر به کاهش  

خطر بیماری های 
عروقی می  -قلبی

 شود

عواملی که با 
افزایش خطر 

-بیماری های قلبی
عروقی همراه  
هستند و اگر  
تعدیل شوند، 

ممکن است خطر  
بیماری را کاهش  

 دهند

عواملی که با 
افزایش خطر 

-بیماری های قلبی
عروقی همراه  

هستند، اما قابل 
 تعدیل نیستند

سایر عوامل 

 خطر

-های روانی  فاکتور دیابت سیگار کشیدن
 اجتماعی

 Hs-CRP سن

 هموسیستین جنس مرد Aلیپوپروتئین بی تحرکی LDLکلسترول 

رژیم )رژیم پر چربی
 (پر کلسترول

-وضعیت اقتصادی هموسیستئین HDLکلسترول 
 اجتماعی پایین

 Aلیپوپروتئین

تری گلیسرید  فشاری خون پر
کوجک و  LDL)باال

 (متراکم

استرس های 
 اکسیداتیو

سابقه ی خانوادگی 
 بروز زودرس

 فیرینوژن

-بیماری های قلبی عدم مصرف الکل چاقی هیپرتروفی بطن چپ

 عروقی

 یائسگی



اولین علت عروقی -قلبیهای بیماری 
 مرگ در ایران  

 و مرگ علت ترین شایع و اولین عروقی-قلبی های بیماری نیز ما کشور در
  رو ان، میر و مرگ میزان متأسفانه و است جنس دو هر و سنین تمام در میر
 .است افزایش به

 کاهش ما کشور در بیماری این به ابتال سن اخیر، سال چند طی در چنین هم
 قربانیان از توجهی قابل تعداد که طوری به است؛ کرده پیدا ای کننده نگران

 .دهند می تشکیل سال میان و جوان نسبتاً افراد را



 اقدامات کنترل و پیش گیری در ایران  

 مد IHD خطر عوامل کاهش و اصالح اولیه، گیری پیش سطح در
 راهبرد یا رویکرد دو با که باشد می کشور سالمت امر متولیان نظر

 از بسیاری حذف امکان خطر پر جمعیت و عمومی جمعیت بر مبتنی
 .نماید می فراهم را خطر های فاکتور این

   



 راهبرد مبتنی بر جمعیت عمومی

  شناخت برای عمومی های آگاهی افزایش عمده هدف جمعیتی، راهبرد در
  و ها عادت در مناسب های تغییر ایجاد و ها آن اصالح چگونگی و خطر عوامل
 دریافت با جامعه افراد تمامی جمعیتی، راهبرد در .است افراد زندگی ی شیوه

  هدایت خطر فاکتورهای حذف یا کاهش به الزم های راهنمایی و ها اموزش
  هم ها، آن والدین و آموزان دانش به اموزشی های بسته ی ارایه که شوند می

  کمک امر این به تواند می شنیداری و دیداری های رسانه از استفاده چنین
 .کند

   



 راهبرد مبتنی بر جمعیت پرخطر
  باالتری خطر عوامل که هستند افرادی اصلی هدف است، خطر پر جمعیت بر مبتنی که دیگر راهبرد در

  شناسایی غربالگری مختلف های روش با توان می را افراد این .دارند عروقی-قلبی گرفتاری بروز برای
 .کاست عروقی-قلبی های بیماری بروز از ها، ان در خطر عوامل اصالح با و کرد

 و نوجوانان و کودکان شناسایی بر ها فعالیت تمرکز و تأکید ترین بیش خطر، پر رویکرد استراتژی در
  کشور در متعددی های مطالعه .دارند قلب کرونر عروق زودرس فامیلی مثبت ی ابقهس که است افرادی
 سطوح شاهد گروه با مقایسه در زودرس قلبی ی سکته به مبتال افراد فرزندان که است داده نشان

  این متقابالً اند؛ بوده هوموسیستئین و Bآپولیپوپروتئین ،LDL ، HDL-C تام، کلسترول از باالتری
 ضرورت .اند بوده برخوردار شاهد گروه با مقایسه در Aآپولیپوپروتئین HDL-C تر پایین سطوح از افراد

 به ابتال کاهش در تواند می ها آن مناسب درمان با توأم افراد این زندگی سبک اصالح و شناسایی
   .نماید کمک قلب عروق بیماری

 



 اصالح شیوه ی زندگی
 بیماری از گیری پیش منظور به تندرستی های پایگاه احداث راستا، این در

  از یکی عنوان به مردم عموم زندگی های شیوه اصالح و عروقی-قلبی های
-قلبی های بیماری کنترل و گیری پیش راهبردی ی برنامه های فعالیت
  بیماری مدیریت مرکز عروق و قلب ی اداره 1384-88 های سال در عروقی

 .شد گرفته نظر در ها



 تعریف پایگاه تندرستی

  عوامل کنترل و شناسایی گیری، پیش منظور به واحدی تندرستی، کلینیک
 پایگاه این های فعالیت که بوده عروقی-قلبی های بیماری اصلی خطرساز

 ی شیوه اصالح منظور به پوشش تحت جامعه سازی توانمند به معطوف عموماً
  در سال 2 باالی افراد پایگاه این هدف گروه .است سالمت حفظ و زندگی

 .است تندرستی کلینیک جغرافیایی ی منطقه پوشش تحت جمعیت



 حیطه ی خدمات پایگاه تندرستی
 چاقی؛ و وزن اضافه خون، های چربی خون، قند خون، فشار وضعیت بررسی -

  قلب؛ کرونر عروق های بیماری چاقی، دیابت، باال، خون فشار های بیماری تشخیص -

  های بیماری جمله از مهم واگیر غیر های بیماری به ابتال زای خطر عوامل تعیین -
   سرطان؛ دیابت، عروقی،-قلبی

 مناسب، غذایی رژیم های زمینه در متخصصان نظر زیر ای مشاوره خدمات ی ارایه -
  ی دوره قلب، نارسایی از بعد قلب بخشی توان ی دوره دخانیات، ترک موزشیآ ی دوره

 دوره خطر، معرض در افراد و سالم افراد بیماران، برای بدنی فعالیت انجام آموزشی
 .سالم غذای طبخ و تهیه برای آموزشی



 اهداف ارایه خدمت
 کلی هدف
 .آن خطرساز عوامل و واگیر غیر های بیماری کاهش برای (حمایتی های گروه)جامعه و فرد سازی توانمند

 اختصاصی اهداف
 مراقبتی؛ خود افزایش-

 زندگی؛ ی شیوه بهبود برای جامعه ظرفیت افزایش-

 واگیر؛ غیر های بیماری و مهم ساز خطر عوامل ی زمینه در آگاهی افزایش-

 .زندگی ی شیوه بهبود و واگیر غیر های بیماری و مهم ساز خطر عوامل ی زمینه در رفتار تغییر-

 



 اقدامات الزم برای افراد سالم  
 توزیع ،(ماه 6 فاصله به ساعته یک جلسه2) عمومی آموزش کالس برگزاری شامل عمومی آموزش-

 آموزشی؛ مطالب

 سال؛ یک مدت برای سالمت پایش کارت صدور-

 افراد؛ مراجع برای پیگیری-

   ینده؛آ سال در مراجعه برای دعوت-

 .مردمی بهداشتی های تشکل ایجاد در مشارکت مدت برای تشویق-

 



 اقدامات الزم برای افراد در معرض خطر
 می صورت زیر اقدامات شوند؛ می شناخته خطر معرض در بدنی ی توده ی نمایه و بیوشیمیایی نظر از که افرادی برای
 :گیرد

 مشاوره؛ برای تغذیه متخصص به ارجاع-

 مشاوره؛ برای بدنی تربیت کارشناس به ارجاع-

 مشاوره؛ برای دخانیات ترک درمانگاه به ارجاع-

 ؛(بار یک ماه3 ساعته، یک جلسه4) عموم آموزشی های کالس برگزاری-

 ؛مراجعان پیگیری-

   زا؛ خطر عامل کنترل یا حذف تا پیگیری و مراقبت -

 (خطر معرض در یا سالم) فرد جدید وضعیت براساس مراقبت-
 

 



 اقدامات الزم برای افراد بیمار تحت درمان
 ؛معالج پزشک از خوراند پس دریافت و پیگری-

 لزوم؛ صورت در متخصص پزشک به ارجاع-

 آموزشی؛ کالس برگزاری-

 بیماری؛ و زا خطر عامل نوع حسب بر تخصصی پمفلت توزیع-

   تخصصی؛ ی مشاوره برای هماهنگی-

 .بعدی های مراجعه پیگیری-

 

 

 



اقدامات الزم برای بیماران تازه شناخته  
 (یا بیمار تحت در مان نباشد)شده 

 متخصص؛ پزشک به ارجاع-

 پزشک؛ دستور طبق پیگیری-

 آموزشی؛ کالس برگزاری-

 بیماری؛ و زا خطر عامل نوع حسب بر تخصصی پمفلت توزیع-

  تخصصی؛ ی مشاوره برای هماهنگی-

 .بعدی های مراجعه پیگیری-



    

 


