معرفی طرحهای پژوهشی سالمت جامعه
رایا سالمت مفتخر به تشکیل یک تیم تخصصی حرفهای و با سابقه در زمینههای مختلف سالمت انسانی گردیده تا از
این طریق مطالعهی جامع و یک پارچه جایگزین تحقیقات پراکنده و جزیرهای گردد .بنابراین به جای اینکه متخصصین
تغذیه ،بهداشت ،پزشکی ،روانشناسی و فیزیوتراپی ،هر کدام به صورت جداگانه جامعه هدف را مورد بررسی قرار دهند،
تیم تخصصی متشکل از همهی این افراد ،هماهنگ و به شکل ریشهایو دقیق ،جامعهی هدف را مورد مطالعه قرار دهند تا
به نتایجی قطعیتر و مورد اعتناتر برسند.
هدف از طرحهای پژوهشی سالمت جامعه رایا سالمت ،مطالعه بر روی گروهی از افراد جامعه است تا بتوان پس از
گردآوری اطالعات مربوط به شیوهی زندگی افراد (عادات غذایی ،فعالیت فیزیکی ،ورزش و غیره) ،و نیز اطالعات مرتبط با
سالمتی و وضعیت جسمانی آنها (قد ،وزن ،سن ،جنسیت ،سابقه ابتال به بیماری ها ،مصرف داروها ،آزمایشات پزشکی ،و
غیره) و همچنین کسب اطالعات مربوط به کیفیت زندگی و سالمت روان افراد به شناسایی مشکالت سالمتی جسمی و
روحی آنها پرداخت تا در حد امکان علل بروز این مشکالت را تشخیص داده و در نهایت با ارائه راهکارهای مختلف (از قبیل
تغذیهای ،ورزشی و روانشناسی) در جهت بهبود سالمت افراد مورد مطالعه تالش نماید.
برای دست یافتن به اهداف فوق ،رایا سالمت دو طرح کلی سالمت جامعه  Aو  Bرا ارائه میدهد ،که هر کدام شامل
طرحهایی با عناوین «برنزی ،نقرهای و طالیی» میباشند.
تفاوت طرحهای پژوهشی سالمت جامعه  Aبا B
هدف هر دو طرح ،یکسان میباشد ،اما مهمترین تفاوت آنها روش گردآوری اطالعات عادات تغذیهای افراد است .در
طرحهای سالمت جامعه ( Aبرنزی ،نقرهای و طالیی) پرسشنامهی یادآمد غذایی) (Food Recallو در طرحهای سالمت
جامعه ( Bبرنزی ،نقرهای و طالیی) ،پرسشنامه بسامد خوراک ( )FFQمورد استفاده قرار میگیرد.

توضیح مختصر روش یادآمد غذایی
در روش یادآمد غذایی ،دریافت غذایی افراد طی  ۲۴ساعت گذشته مورد پرسش و بررسی قرار میگیرد.

ویژگیهای روش یادآمد غذایی
•

از آنجا که از افراد در خصوص گذشته نزدیک آنها (یک تا سه روز قبل) سوال میشود ،دقت پاسخ سواالت باالتر
میباشد.

•

تکمیل پرسشنامهی یادآمد غذایی نسبت به پرسشنامهی FFQزمان کمتری نیاز دارد.

توضیح مختصر روش FFQ
در این روش پس از طراحی یا انتخاب پرسشنامههای استاندارد ،تکرر و میزان مصرف هر یک از اقالم غذایی موجود
در پرسشنامه در طول روز ،هفته ،ماه ،فصل یا سال مورد بررسی قرار میگیرد .در این روش به طور معمول یک بار در سال
پرسشنامهی  FFQاز طریق مصاحبه با افراد تکمیل میگردد و سپس با توجه به پاسخهای داده شده ،میتوان عادات
غذایی جامعهی مورد مطالعه را مورد ارزیابی قرار داد.

ویژگیهای روش FFQ
•

در اکثر پژوهشها فقط یک بار تکمیل پرسشنامهها کافی است و تنها در مطالعات کوهورت (آینده نگر) نیاز است که
بسته به هدف و طول مدت مطالعه ،دفعات تکمیل پرسشنامه افزایش یابد.

•

در این روش ،افراد در خصوص عادات غذایی و میزان و تکرر مصرف معمول غذاها مورد پرسش قرار میگیرند ،از این
رو ضریب خطای پاسخهای داده شده تا حد زیادی به حافظه و تخمین صحیح میزان مصرف توسط فرد پرسش شونده
وابسته است.

تفاوت طرحهای پژوهشی سالمت جامعه برنزی ،نقرهای ،و طالیی
الف) طرحهای پژوهشی سالمت جامعه برنزی
مخاطبان طرحهای پژوهشی سالمت جامعه برنزی (برنزی  Aو برنزی  ،)Bپژوهشگران و متخصصان سالمت و بهداشت
جامعه هستند .در طرحهای برنزی این قابلیت برای پژوهشگران فراهم شده که بتوانند تمامی دادههای مرتبط با پژوهش
خود را از قبیل نتایج آزمایشات ،مصرف داروها ،سابقه ابتال به بیماری ها ،سابقه اعمال جراحی ،عادات غذایی (یادآمد،
 FFQو  ،)...فعالیتهای فیزیکی ،سواالت روانشناسی و غیره را یکجا ذخیره کنند .سپس جهت آنالیز آماری اطالعات
گردآوری شده ،نرم افزار «رایا سالمت» خروجی نهایی شامل تمامی اطالعات وارد شده با فرمتهای مختلف از جمله فایل
 Excelو  SPSSدر اختیار پژوهشگر قرار میدهد .ضمناً نرم افزار رایا سالمت طیف وسیعی از آنالیزهای مرتبط با عادات
تغذیهای از قبیل میزان دریافت  150مادهی مغذی ،گروهها و زیر گروههای هرم غذایی و غیره را در اختیار پژوهشگر قرار
میدهد.

ب) طرحهای پژوهشی سالمت جامعه نقرهای
در طرحهای نقرهای (نقرهای  Aو نقرهای  )Bپژوهش به صورت همکاری بین متخصصین «رایا سالمت» ،و همچنین
کارشناسان سازمان مخاطب انجام میشود .به گونهای که پس از اعالم نیازتوسط مشتری ،متخصصین رایا سالمت فرمها و
پرسشنامههای مورد نیاز را تهیه میکنند .اما وظیفهی گردآوری و ثبت دادهها در سامانه اینترنتی رایا سالمت بر عهدهی
کارشناسان سازمان مشتری میباشد .البته قبل از گردآوری اطالعات ،متخصصین ما آموزشهای الزم را به کارشناسان
مخاطب خواهند داد .پس از ثبت اطالعات همهی افراد ،متخصصین رایا سالمت به تحلیل دادههای گردآوری شده برای
یافتن وضعیت سالمتی افراد میپردازند .در انتها رایا سالمت ضمن ارائه مبسوط مشکالت سالمتی افراد ،راهکارها و
برنامههای عملی جهت بهبود شرایط سالمت افراد جامعهی مورد نظر ارائه میدهند .این راهکارها نه تنها شامل تغییرات
مورد نیاز در تغذیه و فعالیتهای فیزیکی است ،بلکه شامل توصیههای روانشناسی به خصوص عوامل مرتبط با روانشناسی
صنعتی-سازمانی نیز میگردد.

پ) طرحهای پژوهشی سالمت جامعه طالیی
در طرحهای طالیی (طالیی  Aو طالیی  )Bتمامی مراحل کار توسط کارشناسان و متخصصین رایا سالمت انجام میشود
و در انتها ضمن ارائه گزارشهای مربوط به سطح سالمت جسمی و روحی کارکنان و مشکالت موجود و بالفعل آنها،
راهکارهای علمی و عملی در جهت بهبود آنها پیشنهاد میگردد.

رایا سالمت به سالمت جامعه می اندیشد

سایر محصوالت و خدمات رایا سالمت
سامانه سبد غذایی سالم مراکز صنعتی
هدف از این سامانه تصحیح برنامهی غذایی مراکز صنعتی از جمله پاالیشگاهها میباشد .به علت شرایط کاری
ویژه در مراکز صنعتی از جمله آلودگی هوا و نوع فعالیت کارکنان ،باید برنامهی غذایی آنها به صورت ویژه مورد
بررسی قرار گیرد .این سامانه ،مدیران خدمات تغذیه مراکز صنعتی را راهنمایی میکند تا با توجه به شرایط
کاری ،برنامهی غذایی سالمی را برای کارکنان تهیه کنند .

سامانه سبد غذایی سالم دانشجو
هدف از این سامانه تصحیح برنامهی غذایی روزانه و هفتگی سلفهای دانشگاهها میباشد ،به گونهای که ضمن
عدم تغییر محسوس در هزینهها ،بتوان به یک برنامهی غذایی سالم دست یافت.

شرکت فناوریهای رایا سالمت و تغذیه بهروش آوین
www.RayaSalamat.ir
Info@RayaSalamat.ir

تلفکس077 - 33350531 :
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