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سند ملی پیشگیری و کنرتل بیماری های غیرواگیر

و عوامل خطر مرتبط در جمهوری اسالمے ایران

در بازه زمانے 1394 تا 1404 

کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر

تیر ماه 1394



مسئوالن امور پزشکى و دارویى 
کشور باید اطمینان خاطر پیدا 

کنند که در سراسر کشور هیچ یک 
از مردم براثر نبود پزشک و دارو 

دچار درد و رنج نخواهند بود. درمان 
باید در اختیار همه مردم باشد و 

این کارى است که دولت و وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکى 

باید آن را محقق کنند
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 تحقق مطلوب سند چشم انداز
بدون توسaعه نظام سالمت 

امکان پذیر نیست؛ اگر خواهان 
توسعه یافتگی هستیم باید 
ابتدا جامعه ای سالم داشته 

باشیم و مهم ترین پایه و اساس 
توسعه یافتگی، توسعه سالمت 
انسانی و توسعه علم و دانش و 

فناوری است

ویراست نخست



بيماری های مزمن و غيرواگير، اصلی ترين عوامل مرگ و ناتوانی در دنيای امروز به شــمار می روند. عبارت بيماری های 
غيرواگير به مجموعه ای از بيماری ها اطالق می شود كه توسط يک عفونت حاد ايجاد نمی شوند؛ اثرات مرتبط با سالمت 
آن ها دراز مدت اســت و نياز به درمان و مراقبت طوالنی مدت دارند. عمده  اين بيماری ها عبارتند از انواع بيماری های 
قلبیـ  عروقی، سرطان ها، بيماری های مزمن ريوی و ديابت. بسياری از بيماری های غيرواگير می توانند با كنترل عوامل 
خطر همچون تغذيه نامناســب ، نبود فعاليت بدنی كافی، مصرف دخانيات و مصرف الکل، پيشــگيری و كنترل شوند. 
بيماری های مزمن و غيرواگير، فقط به عوامل فوق محدود نمی شوند و می توانند موارد ديگری همچون سوانح و حوادث 
و اختالالت روحی  روانی را نيز شــامل شــوند. با توجه به طيف وســيع بيماری های غيرواگير و گستردگی اين شرايط 

اهميت توجه به اين دسته از بيماری ها دوچندان می شود. 
شيوع و بروز چشــم گير بيماری های غيرواگير، به ويژه در دهه های اخير، سبب بروز نگرانی هايی در سيستم سالمت كشور های مختلف 
و دست اندركاران نظام سالمت دنيا شده است. سازمان ملل متحد و ســازمان جهانی بهداشت، از جمله  سازمان هايی هستند كه تاكنون، 
برنامه های مدونی برای پيشــگيری و كنترل بيماری های غيرواگير تنظيم كرده اند و در تالش برای ارتقای ســالمت مردم جهان هستند. 
گواه اين امر، انجام نشست ها و تدوين دستورعمل ها و نظام نامه هايی اســت كه بيماری های غيرواگير را هدف قرار می دهد. در اين زمينه 
می توان به تالش های مشترک اين سازمان ها با موسسات و مراكز پژوهشــی همچون موسسه  IHME اشاره كرد كه پروژه بررسی بار جهانی 
بيماری ها را بر عهده داشــته اســت. در مجموع می توان چنين نتيجه گرفت كه بحث بيماری های غيرواگير، محدود به يک كشور يا يک 

منطقه نيست و مشکلی است كه نظام سالمت  تمامی كشور های جهان با آن دست به گريبان هستند. 
برآورد شــده است كه بيماری های غيرواگير، ســاالنه ۳5 ميليون مرگ يعنی حدود 60 درصد از كل مرگ های جهان را باعث می شود. 
حدود ۸0 درصد از اين مرگ ها در كشــور های درحال توســعه اتفاق می افتد كه اين امر نياز به توجه بيش از پيش به مقوله  بيماری های 
غيرواگير در كشور های در حال توســعه و به ويژه كشور ما را دو چندان می كند. استراتژی جهانی ســازمان جهانی بهداشت برای كنترل 
بيماری های غيرواگير، اولويت دادن به چهار بيماری است كه عبارتند از: بيماری های قلبیـ  عروقی، انواع سرطان ها، ديابت و بيماری های 
مزمن ريوی. با اين حال، بايد در نظر داشــت كه اين اولويت بندی نبايد اذهان سياستگذاران حوزه  سالمت را از ساير بيماری های مزمن و 

غيرواگير مانند اختالالت روانی، بيماری های اسکلتی عضالنی، بيماری های دهان و دندان و سوانح و حوادث دور كند. 
با گذشــت زمان، افراد در معرض عوامل محيطی و اجتماعی متعددی قرار می گيرند كه در نهايت، آنان را به سوی شيوه  زندگی نا سالم 
و غير ايمن ســوق می دهد. اگرچه كنترل عوامل خطر همچون رژيم غذايی نامناســب،نبود فعاليت بدنی كافی، مصرف دخانيات و غيره 
می تواند نقش بسزايی در پيشــگيری و كنترل بيماری های غيرواگير ايفا كند؛ اما در اين بين نبايد از نقش مداخالتی همچون فعاليت های 
مرتبط با ارتقای سطح دانش افراد جامعه و تغيير نگرش آنان نسبت به عوامل خطر غافل شد. از آن جايی كه بخش بزرگی از بار بيماری ها 
در كشور ما به بيماری های غيرواگير مربوط می شود؛ بايد در نظر داشــت كه پيشگيری و كنترل اين بيماری ها می تواند يکی از موثرترين 

راهکار ها برای كاهش بار بيماری هايی باشد كه به نظام سالمت كشور تحميل می شود. 
كميته ملی پيشــگيری و كنترل بيماری های غيرواگير، مجموعه ای متشــکل از خبرگان نظام سالمت كشــور در حوزه  بيماری های 
غيرواگير است كه با هدف كاهش بار اين بيماری ها تشکيل شده است. اميد است با اتکال به خداوند منان و همت و تالش متخصصان حوزه  
سالمت در بخش بيماری های غيرواگير، شاهد رسيدن هرچه سريع تر نظام سالمت كشور به يکی از اهداف خود يعنی كاهش شيوع، بروز 

و مرگ ومير ناشی از بيماری های غيرواگير در كشور عزيزمان باشيم.
در اين جا الزم می دانم از همکاری صميمانه اعضای محترم كميته به ويژه، معاونان محترم وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی و 
كارشناسان محترم مركز تحقيقات بيماری های غيرواگير پژوهشــگاه علوم غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشکی تهران در تهيه و تدوين 

سند حاضر تشکر كنم.

بیانیه رییس کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماری های 

غیرواگیر 

دکتر سید حسن 
قاضی زاده هاشمی 
وزیر بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی 
رئیس کمیته ملی 

پیشگیری و کنترل 
بیماری های غیرواگیر 
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به دليل افزايش روند مرگ ومير ناشــی از بيماری های غيرواگير به ويژه در كشــورهای در حال توســعه، سازمان جهانی بهداشت 
از دو دهه  پيش، بيماری های غيرواگير را جزء اولويت های بهداشــتی كشورهای در حال توســعه اعالم كرده است. درحال حاضر، 
بيماری های غيرواگير، علل اصلی مرگ ومير و ناتوانی در جهان هستند به طوری كه بخش قابل مالحظه ای از بار جهانی بيماری ها 
را به خود اختصاص می دهند. اين در حالی است كه بار بيماری های غيرواگير در كشورهای با درآمد پايين و متوسط، به طور قابل 
توجهی نسبت به كشورهای پيشرفته بيش تر اســت. چهار بيماری عمده غيرواگير شامل بيماری های قلبیـ  عروقی، سرطان ها، بيماری های مزمن 
ريوی و ديابت بطور مســتقيم به چهار عامل خطر اصلی قابل پيشگيری شامل تغذيه نامناسب، نبود فعاليت بدنی مناسب، مصرف دخانيات و مصرف 
الکل وابسته هستند. افزايش روز افزون شــيوع اين بيماری ها، خسارات اقتصادی بزرگی را به كشــورها تحميل می كند. علت اين افزايش نيز ايجاد 
زمينه مســاعدی است كه در اثر گسترش عوامل خطر اين بيماری ها در ساليان گذشــته به وجود آمده است. تغيير شيوه زندگی سبب شده است كه 
برخی از عوامل خطر مهم از جمله مصرف دخانيات، نبود فعاليت بدنی مناسب، رژيم غذايی نامناسب، سوانح و حوادث، تعداد مبتاليان به فشار خون 
و چربی و قند خون باال در جامعه افزايش يابد و اين خود، زنگ خطری اســت برای افزايش مرگ ومير و ناتوانی های ناشی از بيماری های غيرواگير كه 

درحال حاضر گريبان گير كشورهای در حال توسعه شده است. 
همانطور كه پيش تر نيز اشاره شد؛ دليل عمده  اين وضعيت می تواند تغييراتی باشد كه در سال های اخير در شيوه  زندگی مردم ايجاد شده است و 
شــايد بتوان يکی از علل ايجاد اين تغييرات را عالوه بر مقتضيات زندگی كنونی، در ميزان آگاهی و نحوه عملکرد مردم دانست. در بسياری از موارد، 
نبود آگاهی كافی از عوامل خطر و به كار نبستن تمهيدات الزم و ضروری، سبب شــده است تا اين عوامل، روز به روز افزايش يابند. بنابراين، شناخت 
عوامل خطر، سياســت گذاری برای چگونگی مقابله و در نهايت، كنترل و كاهش روند روز افزون آن ها می تواند تاثير به سزايی در كاهش بيماری های 
غيرواگير داشــته باشــد. چنين به نظر می رســد كه در ميان عوامل گوناگون، بيماری های مزمن و غيرواگير هم در كشــورهای پيشرفته و هم در 
كشورهای در حال توسعه، در بين بزرگساالن اهميت بيشــتری دارند. هم اكنون، بيماری های قلبیـ  عروقی و سرطان ها، مهم ترين علل مرگ ومير 
در كشورهای پيشرفته هســتند و بخش زيادی از  مرگ ها را شامل می شوند. در بسياری از كشورها، شيوع و بروز بيماری های غيرواگير و مزمن، روند 
صعودی دارد و انتظار می رود كه اين روند همچنان ادامه پيدا كند. يکی از داليل اين موضوع می تواند افزايش اميد به زندگی در بســياری از كشورها 
باشــد كه نتيجه آن، افزايش شمار افراد مسن و احتمال ابتال به انواع بيماری های غيرواگير و مزمن اســت. دليل ديگر آن است كه الگوهای زندگی و 

رفتاری مردم به سرعت دگرگون می شود و اين عادت ها، فرد را مستعد ابتال به انواع بيماری های غيرواگير می كند. 
در حال حاضر، اهميت توجه به بيماری های غيرواگير در دنيا و به ويژه در كشــور های در حال توســعه بيش از پيش نمايان شــده  است و كشور ما 
نيز از اين قاعده مســتثنی نيســت. ضرورت توجه همه جانبه به بيماری های غيرواگير، مسئوالن امر را بر آن داشــت تا با تشکيل كميته ای كشوری 
با عنوان »كميته  ملی پيشــگيری و كنترل بيماری های غيرواگير جمهوری اســالمی ايران«، برای پيشــگيری و كنترل هرچه بيشتر اين دسته از 
بيماری ها و عوامل خطر مرتبط با آن ها تالش كنند و فعاليت های موجود در اين زمينه را به نحو مقتضی جهت دهند. اميد اســت با توكل بر خداوند 
منان و تالش بی وقفه اعضای كميته، شاهد تغييرات چشمگيری در وضعيت پيشگيری و كنترل بيماری های غيرواگير در كشور باشيم. در اين راستا 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در چارچوب اهداف نه گانه پيشــنهادی سازمان جهانی بهداشت با هدف كنترل بيماری و مرگ ومير ناشی 
از بيماری های غيرواگير تا ســال ۲0۲5 ميالدی و با تکيه بر دانش نيروهای متخصص خود در معاونت های مختلف، از خرداد ماه ســال جاری اقدام 
به تهيه و تدوين سند حاضر نموده است. سندی كه نه تنها اهداف نه گانه ســازمان بهداشت جهانی را نشانه گرفته، بلکه اهداف ديگری را نيز با توجه 
به اولويت های موجود كشــور در بحث بيماری های غيرواگير تعريف نموده است. ويرايش نخست سند حاضر، به عنوان سند ملی پيشگيری و كنترل 
بيماری های غيرواگير و عوامل خطر مرتبط در جمهوری اسالمی ايران در نشست كميته فنی دفتر منطقه ای سازمان جهانی بهداشت در بيروت مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت و پس از بازگشت اعضای محترم كميته به تهران، بر اســاس نظرات كارشناسان، اصالحات الزم در مفاد آن اعمال شد. در 
اين جا الزم می دانم از همکاری صميمانه  كارشناســان محترم معاونت های مختلف وزارت بهداشــت و نيز پژوهشگران مركز تحقيقات بيماری های 

غيرواگير دانشگاه علوم پزشکی تهران كه ما را در تهيه و تدوين سند حاضر ياری كردند؛ تقدير و تشکر نمايم. 

روند تهیه و تدوین سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری های 

غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط در کشور

دکتر باقر الریجانی
نایب رئیس کمیته ملی 

پیشگیری و کنترل 
بیماری های غیرواگیر 

ویراست نخست



نظردکتر حســن روحانــی، رئیس محتــرم جمهور دربــاره ضرورت 

و اهمیت تهیه و تدوین ســند ملی پیشــگیری و کنترل بیماری های 

غیرواگیر جمهوری اسالمی ایران

ويراست نخست
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نظر دکتر علی الریجانی، رئیس محترم مجلس شــورای اســالمی 

درباره ضرورت و اهمیت تهیه و تدوین سند ملی پیشگیری و کنترل 

بیماری های غیرواگیر جمهوری اسالمی ایران



نظردکتر مــارگارت َچن، رئیس محترم ســازمان جهانی بهداشــت 

درباره ضرورت و اهمیت تهیه و تدوین سند ملی پیشگیری و کنترل 

بیماری های غیرواگیر جمهوری اسالمی ایران

ويراست نخست
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آماده سازی سند حاضر بدون نکات با ارزش و حمایت های 

دکتر عال الوان مدیر دفتر منطقه ای سازمان بهداشت جهانی 

در خاورمیانه و همکاران شان امکان پذیر نبود.

»در شــرايط اقتصادی و سیاســی موجود تالش خواهم کرد تا بر 
نتايجی تمرکز کنم که همگی بر ضرورت وجــود آنها خصوصا در 

مقابله با چالش های مرتبط با سالمت واقف هستیم.«



اعضای کمیته و دبیرخانه ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر

آقـای دكتـر سيدحسـن قاضـی زاده هاشـمی؛ وزير بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـکی، رئيس كميتـه ملی پيشـگيری و كنترل 
بيماری هـای غيرواگيـر جمهوری اسـالمی ايران

آقـای  دكتـر باقـر الريجانـی؛ معـاون آموزشـی وزارت بهداشـت، درمان و آمـوزش پزشـکی، نايب رئيـس كميته ملی پيشـگيری و 
كنتـرل بيماری هـای غيرواگيـر جمهـوری اسـالمی ايران

آقـای  دكتـر علـی اكبـر سـياری؛ معـاون بهداشـت وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی، عضـو كميتـه ملی پيشـگيری و 
كنتـرل بيماری هـای غيرواگيـر جمهـوری اسـالمی ايـران

آقـای  دكتـر رضـا ملک زاده؛ معـاون تحقيقات و فن آوری وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی، عضو كميته ملی پيشـگيری 
و كنتـرل بيماری هـای غيرواگير جمهوری اسـالمی ايران

آقـای  دكتـر رسـول دينارونـد؛ رئيس سـازمان غذا و دارو وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی، عضو كميته ملی پيشـگيری 
و كنتـرل بيماری هـای غيرواگير جمهوری اسـالمی ايران 

آقـای  دكتـر محمـد حاجـی آقاجانـی؛ معـاون درمـان وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی، عضـو كميته ملی پيشـگيری و 
كنتـرل بيماری هـای غيرواگيـر جمهوری اسـالمی ايران

آقـای  دكتـر سـيد علـی صدرالسـادات؛ معاون توسـعه مديريت و منابـع وزارت بهداشـت، درمان و آمـوزش پزشـکی، عضو كميته 
ملـی پيشـگيری و كنتـرل بيماری هـای غيرواگيـر جمهوری اسـالمی ايران

آقـای دكتـر محسـن اسـدی الری؛ مديـر كل امـور بين الملـل وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی، عضـو دبيرخانه ملی 
پيشـگيری و كنتـرل بيماری هـای غيرواگيـر جمهـوری اسـالمی ايران

آقـای  دكتـر فرشـاد فرزادفـر؛ رئيـس مركـز تحقيقـات بيماری هـای غيرواگيـر پژوهشـگاه علوم غـدد و متابوليسـم دانشـگاه علوم 
پزشـکی تهـران، عضـو دبيرخانـه ملـی پيشـگيری و كنتـرل بيماری هـای غيرواگيـر جمهوری اسـالمی ايران

آقای دكتر حميدرضا جمشيدی؛ عضو دبيرخانه ملی پيشگيری، كنترل بيماری های غيرواگير جمهوری اسالمی ايران

آقـای  دكتـر علی اكبـر حق دوسـت؛ رئيس دانشـگاه علوم پزشـکی كرمـان، عضو دبيرخانـه ملی پيشـگيری و كنتـرل بيماری های 
غيرواگيـر جمهوری اسـالمی ايران

آقای  دكتر عليرضا دالوری؛ عضو دبيرخانه ملی پيشگيری و كنترل بيماری های غيرواگير جمهوری اسالمی ايران

آقـای  دكتـر احمـد كوشـا؛ معاون فنـی معاونت بهداشـت، رئيـس اداره بيماری هـای غيرواگير وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش 
پزشـکی و عضـو دبيرخانـه ملـی پيشـگيری و كنتـرل بيماری های غيرواگيـر جمهوری اسـالمی ايران

آقای دكتر رامين حشمت؛ عضو دبيرخانه ملی پيشگيری و كنترل بيماری های غيرواگير جمهوری اسالمی ايران

آقای  دكتر اميرحسين تکيان؛ عضو دبيرخانه ملی پيشگيری و كنترل بيماری های غيرواگير جمهوری اسالمی ايران 

خانم  دكتر نيلوفر پيکری؛ عضو دبيرخانه ملی پيشگيری و كنترل بيماری های غيرواگير جمهوری اسالمی ايران
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ویراست نخست



اعضای شورای عالی سالمت و امنیت غذایی

 آقای دکتر اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور 

 خانم دکتر معصومه ابتکار

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

 آقای دکتر علی جنتی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

 جناب آقای محمود حجتی

وزیر جهاد کشاورزی

 آقای دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی

وزیر کشور

 آقای دکتر علی طیب نیا

وزیر امور اقتصاد و دارایی 

 آقای دکتر محمود گودرزی

وزیر ورزش و جوانان

 آقای دکتر محمدباقر نوبخت

معاون رئیس جمهور و سخنگوی دولت

 آقای دکتر عباس آخوندی

وزیر راه و شهرسازی

 آقای دکتر حمید چیت چیان

وزیر نیرو

 آقای دکتر علی ربیعی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 آقای دکتر علی اصغر فانی

وزیر آموزش و پرورش

 آقای دکتر محمدرضا نعمت زاده

وزیر صنعت، معدن و تجارت

 آقای دکتر محمد سرافراز

رئیس سازمان صدا و سیما

ویراست نخست



ماده 1ـ مقدمه و ضرورت تفاهم نامه

امروزه با تغييرات سريع و شگرف اجتماعی ناشــی از روند توسعه و به ويژه افزايش سن جمعيت، سهم بيماری های غيرواگير مانند بيماری های قلبی 
و عروقی و سرطان ها از ميزان مرگ و بار مالی ناشی از مشکالت سالمت با سرعت چشمگيری رو به فزونی است. مهم ترين عوامل زمينه ساز  مشترک 
در اغلب اين بيماری ها، تحرک بدنی ناكافی، مصرف دخانيات، آالينده های محيطی، تغذيه ناســالم و پرفشــاری خون می باشــد. براساس آمارهای 
جهانی، بيماری های غيرواگير در حال حاضر مسئول بيش از 5۳% بار بيماری ها بوده و انتظار می رود تا سال ۲0۲0 عامل سببی 60% بار بيماری ها و 
۷۳% تمام موارد مرگ در كل دنيا و ۸0% موارد مرگ در كشورهای در حال توسعه باشند. پيش بينی می شود اين ميزان در كشور ما نيز چنين الگويی 
داشــته و بيش از ۷6% كل بار بيماری ها به اين نوع از بيماری ها اختصاص يابد. مقابله با همه گيری بيماری های غيرواگير و عوامل خطر آن ها، ماهيتاً 
نيازمند مداخالت گســترده، موثر و فعال تمامی ســازمان ها و وزارتخانه های مرتبط در درون و بيرون بخش سالمت است. بر اين اساس مقام معظم 
رهبری در سياست های كلی ســالمت ابالغی ۱۸/۱/۱۳۹۳ بر تحقق رويکرد سالمت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانين، سياست های اجرايی و 
مقررات با رعايت كاهش مخاطرات و آلودگی های تهديد كننده ســالمت مبتنی بر شــواهد معتبر علمی، تهيه پيوست سالمت برای طرح های كالن 

توسعه ای، ارتقاء شاخص های سالمت برای دستيابی به جايگاه اول در منطقه آسيای جنوب غربی تاكيد كرده اند.
نظر به اهميت موضوع و ضرورت پاســخگويی در قبال سياســت های كلی ســالمت و انســجام مبادی تصميم گيری، اجرا و نظارت و ارزيابی كليه 
فعاليت ها، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام به تشکيل %كميته ملی پيشــگيری وكنترل بيماری های غيرواگير و عوامل خطر مرتبط  
نموده است. اين كميته وظيفه برنامه ريزی، اولويت بندی و پايش و ارزيابی كليه اقدامات مرتبط با كنترل بيماری های غيرواگير و عوامل خطر آن ها را 
در قالب يک ســند جامع و ملی و در راستای تعهدات قانونی نظام جمهوری اسالمی ايران در سطح ملی و بين المللی بر عهده دارد. همچنين ”شورای 
عالی سالمت و امنيت غذايی“ با هدف تامين سالمت شهروندان و در راستای اهداف برنامه های توسعه چهارم و پنجم موظف به تصويب سياست های 
اجرايی بين بخشی سالمت شده است. سياســت هايی كه بايد تأمين، حفظ و ارتقاي عادالنه سالمت، فراهم شدن شــرايط دسترسي و برخورداري 
آحاد جامعه از ســبد غذايي سالم و مطلوب و بهبود كيفيت و شــيوه زندگي مردم را در پی داشته باشد. اين شــورا با كميته ملی پيشگيری وكنترل 
بيماری های غيرواگير و عوامل خطر مرتبط همکاری خواهد نمود تا اهداف عمده ای را در برنامه های بين بخشی برای مبارزه با بيماری های غيرواگير 
دنبال كند. اين اهداف كه از تعهدات بين المللی جمهوری اســالمی ايران در قالب ”سند ملی پيشگيری و كنترل بيماری های غيرواگير و عوامل خطر 

مرتبط” با آن ها می باشند به شرح زير هستند:
۱- كاهش ۲5% از خطر مرگ هاي زودرس ناشی از بيماری های غيرواگير

۲- كاهش ۲0% از ميزان تحرک بدنی ناكافي
۳- كاهش ۱0% از مصرف الکل

۴- كاهش ۳0% از ميزان مصرف نمک سديم 
5- كاهش ۳0% از شيوع استعمال دخانيات

6- كاهش ۲5% از شيوع پرفشاری خون
۷- جلوگيري از افزايش بيشتر چاقی و ديابت جمعيت

۸- دسترسی ۱00% جمعيت به داروهای مناسب و فناوری های پايه و ضروری برای درمان بيماری های غيرواگير 

تفاهم نامه همکاری بین بخشی وزارتخانه های همكار و وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای پیشگیری و 

کنترل بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط

جمهوری اسالمی ایران
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ویراست نخست



۹- دسترسی حد اقل ۷0% جمعيت به دارو و مشاوره الزم برای پيشگيری از بيماری های قلبیـ  عروقی و حمالت عروق مغزی
۱0- حذف اسيدهای چرب ترانس در روغن های خوراكی و محصوالت غذايی

۱۱-  ۲0 % كاهش نسبی در ميزان مرگ و مير ناشی از سوانح و حوادث ترافيکی
۱۲- ۱0 % كاهش نسبی در ميزان مرگ و مير ناشی از مصرف مواد  مخدر 

۱۳- ۲0 % افزايش دسترسی به درمان بيماری های روحیـ  روانی
بر همين اســاس و در راستای نيل به اهداف فوق، اين تفاهم نامه بين وزير بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی )طرف اول تفاهم نامه( و وزير / رييس 

سازمان برای اجرای اقدامات سالمت محور با هدف پيشگيری و ارتقای مداخالت كنترلی بيماری های غيرواگير مبادله می گردد.

ماده 2  هدف تفاهم نامه

تسهيل و تســريع دســتيابی به شــاخص های ارتقاء يافته در زمينه پيشــگيری و كنترل بيماری های غيرواگير از طريق اقدامات سالمت محور در 
زمينه های مورد توافق زير در حوزه های مشترک دو طرف تفاهم نامه

ماده 3  تعهدات طرفین

الف( وزارت بهداشت

الف( وزارت بهداشت
۱- تعيين انتظارات و همکاری های مورد نياز برای اجرای برنامه هااز طرف دوم  و طرح موثر آن در جلسات كميته های مشترک.

۲-  همکاری، هدايت و تسهيل فرآيند تدوين سياست ها و اجرای مداخالت سالمت محور مرتبط با بيماری های غيرواگير در مجموعه سازمانی طرف 
دوم تفاهم نامه .

۳- تدارک آموزش فنی الزم و مرتبط مورد نياز كاركنان معرفی شده از سوی طرف دوم تفاهم نامه برای تدوين و اجرای مداخالت.
۴-  پايش عمليات تفاهم شــده با همکاری طرف دوم تفاهم نامه و گزارش نتايج به “شورای عالی سالمت و امنيت غذايی” و “كميته ملی پيشگيری و 

كنترل بيماری های غيرواگير و عوامل خطر مرتبط”.
5- معرفی و تشويق اقدامات سالمت محور دستگاه و افراد موثر در سطح جامعه در گزارش های ساالنه.

ب( وزارت / سازمان 

۱- پيشگيری از  مداخالت مضر سالمت  و اجرای قوانين و مقررات مرتبط با پيوست سالمت .
۲- ايجاد دبيرخانه سالمت در حوزه دفتر وزير / رئيس سازمان  با هدف  استمرار فعاليت های سالمت محور و تقويت همکاری های بين بخشی سالمت.

۳- تعيين انتظارات و همکاری های مورد نياز از طرف اول تفاهم نامه و طرح موثر آن در جلسات كميته های مشترک.
۴- تعيين مديران و كارشناسان  مرتبط براي فعاليت در كارگروه ها /كميته هاي مشترک و معرفي به طرف اول.

5- تنظيم سياست هاي درون بخشي الزم براي اقدام مستمر در زمينه هاي مورد تفاهم در يک افق ده ساله.
6- تامين و جذب منابع مالي مداخالت  بر اساس  برنامه هاي عملياتي مصوب. 

۷- همکاري الزم در امر پايش و ارزشيابي برنامه هاي عملياتي مرتبط.

ماده 4  شرايط اجرای تفاهم نامه 

۱-  طرفين تفاهم نامه حداكثر يک ماه پس از انعقاد آن كميته ای مشترک از كارشناســان ذيربط و دارای صالحيت تشکيل می دهند. برای عملياتی 
كردن تعهدات و به منظور تعيين اقدامات عينی و ملموس ســالمت محور، ضروری است كميته كاری ضمن تشــکيل جلسات با توالی حداكثر 
ماهانه، برنامه عملياتی الزم را تنظيم كند. صورتجلســه بال فاصله به “شورای عالی ســالمت و امنيت غذايی” و “كميته ملی پيشگيری و كنترل 

بيماری های غيرواگير و عوامل خطر مرتبط” ارسال می گردد. 
۲-  برای اجرايی كردن برنامه عملياتی، جلسات مشــتركی با حضور مديران كل وكارشناسان مرتبط از هر دو طرف و نيز نماينده تام االختيار سازمان 

مديريت و برنامه ريزی برگزار خواهد شد. طرفين تعهد می نمايند در صورت ضرورت،  وزير يا معاونين وی در جلسات مرتبط، حضور يابند.
۳-  محل تامين مالی اقدامات ســالمت محور در هر برنامه عملياتی، رديف های بودجه ای وزارت / ســازمان و منابع تخصيصی ويژه سازمان مديريت 

برای برنامه های سالمت محور خواهد بود. بر اين اساس الزم است نماينده بودجه وزارت / سازمان در جلسات مشاركت داشته باشد.
۴-  مسئول حسن اجرای اين تفاهم نامه، باالترين مقام دستگاه خواهد بود.

ویراست نخست
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ايران به عنوان يکی از كشــورهای با درآمد متوســط در منطقه مديترانه شــرقی، در دهه های اخير به دســتاوردهای قابل توجهی در حوزه 
سالمت دســت پيدا كرده است. از جمله پيشرفت های ايران در اين حوزه، كاهش ســريع ميزان مرگ ومير مادران و كودكان و افزايش اميد به 
زندگی اســت. با اين وجود، بار بيماری های غيرواگير و همچنين، بار مالی منتسب به اين بيماری ها موجب شده است كه نظام سالمت كشور، 
بيماری های غيرواگير را به عنوان تهديدی جــدی در نظر بگيرد. به منظور كاهش بار بيماری های غيرواگير و عوامل خطر منتســب به آن ها 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برآن شد تا سند ملی پيشگيری و كنترل بيماری های غيرواگير و عوامل خطر را تهيه و تدوين نمايد. 
تاكيد اصلی اين ســند بر بيماری های قلبی  عروقی، سرطان  ها، ديابت و بيماری های مزمن تنفسی و همچنين، سوانح و حوادث و بيماری های 
روانی است كه به طور ويژه، در كشور ايران مطرح هستند. در اين سند ملی، استراتژی های مشخص پيشگيری و كنترل بيماری های غيرواگير 
به صورت اســتراتژی هايی كارآمد بسط داده شده است. در اين راستا وزارت بهداشت ايران، ۹ هدف سازمان جهانی بهداشت را در نظر گرفته و 
آن ها را با شــرايط ايران تنظيم نموده و چهار هدف ويژه ايران را به آن اضافه كرده است. در اين سند، تمامی ذی نفعان داخلی و خارجی وزارت 
بهداشت شــامل معاونت های مختلف وزارت بهداشــت وزارتخانه های ذی نفع و ســازمان های دولتی كه همکاران اصلی پيشگيری و كنترل 
بيماری های غيرواگير هستند؛ در نظر گرفته شــده اند. نکته قابل توجه اين است كه اين سند ملی توسط رئيس جمهور، رئيس مجلس، رئيس 
ســازمان جهانی بهداشــت، معاون رئيس جمهور و ذی نفعان اصلی اين حوزه شامل  سازمان حفاظت محيط زيســت وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســالمی وزارت جهاد كشــاورزی وزارت كشــور وزارت امور اقتصاد و دارايی وزارت ورزش و جوانان وزارت نيرو وزارت رفاه و تامين اجتماعی 
وزارت آموزش و پرورش وزارت صنعت، معدن و تجارت و ســازمان صدا و ســيما مورد تاييد قرار گرفته و بدين ترتيب، موجب منحصر به فرد 
شدن اين سند در كشورهای منطقه شده است و توسط ذی نفعان درون بخشــی و برون بخشی در سطوح مختلف پذيرفته شده است. در اين 

چکيده، تمامی فصل های سند ملی پيشگيری و كنترل بيماری های غيرواگير و عوامل خطر، به طور خالصه به ترتيب ذيل ارايه شده است:

کلیات بیماری های غیرواگیر در جهان 

بيماری های غيرواگير )NCDs( كه به عنوان بيماری های مزمن نيز شــناخته می شوند؛ از فردی به فرد ديگر منتقل نمی شوند. اين بيماری ها 
مدت زمان طوالنی ادامه می يابند و عموما دارای پيشــرفت كند هســتند. چهار نوع اصلی از بيماری های غيرواگيــر عبارتند از بيماری های 
قلبی  عروقی )مانند حمالت قلبی و سکته مغزی(، ســرطان ها، بيماری های مزمن تنفسی )مانند بيماری مزمن انسداد ريوی و آسم( و ديابت. 
درحال حاضر، بيماری های غيرواگير به شــکلی نامتناسب، كشورهای كم درآمد و با درآمد متوســط را تحت تاثير قرار داده اند و نزديک به سه 

چهارم از مرگ های ناشی از بيماری های غيرواگير )۲۸ ميليون مرگ( در اين كشورها رخ می دهد.

بیماری های غیرواگیر در ايران

بيش از ۷6 درصد كل بار بيماری هــا )DALY( در ايران به بيماری هــای غيرواگير اختصاص دارد. پايه پيشــگيری از بيماری های غيرواگير، 
شناســايی عوامل خطر اوليه و عمده آن ها و پيشــگيری و كنترل اين عوامل اســت كه هدف از اين كار، جلوگيــری از وقوع همه گيری ها و 
همچنين، كنترل آن ها تا حد امکان، در محل بروز اســت. بيماری ايسکميک قلبی، كمردرد، سوانح جاده ای، اختالل افسردگی ماژور و سکته 
مغزی دارای بيشترين بار در سال ۲0۱0 در ايران بوده اند كه اين الگو، بيش از آن كه شبيه الگوی بيماری ها در كشورهای در حال توسعه باشد؛ 

به الگوی بيماری ها در كشورهای توسعه يافته شباهت دارد.

عوامل خطر مرتبط با بیماری های غیرواگیر در ايران
همانند ميزان DALY، بيش ترين ميزان مرگ در بين 5 عامل خطر، مربوط به عوامل تغذيه ای اســت كه در تمامی ســال های مورد بررســی، 
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كشــور ايران از نظر عامل تغذيه و فعاليت فيزيکی كم و ناكافی در مقايسه با جهان، همواره مقدار بيشــتری داشته است. در مورد عامل خطر 
مصرف دخانيات، ايران در مقايســه با جهان، ميزان كم تری دارد. عوامل خطر تغذيه ای در ايران و جهان تا ســال ۱۹۹5 دارای روند صعودی 
است و پس از آن، روند به صورت نزولی می شود. عوامل خطر فعاليت فيزيکی كم و ناكافی و مصرف دخانيات در ايران و جهان دارای روند نزولی 
هستند. ميزان مرگ و DALY منتســب به مصرف الکل، روندی نســبتا يکنواخت در ايران و جهان دارد؛ هرچند اين ميزان در ايران نسبت به 

متوسط جهانی، كم تر است. 

)NASBOD( مطالعه ملی بار بیماری ها

مطالعه ملی و فروملی بار بيماری ها، ســوانح و حوادث و عوامل خطر )NASBOD(، تالشــی نظام مند برای برآورد ميزان آسيب های سالمت 
ناشی از بيماری ها، سوانح و حوادث و عوامل خطر است كه برای اولين بار در ســطح ملی و فروملی )استانی( انجام گرفته و در آن، از روش ها و 
تعاريفی مشابه با روش ها و تعاريف به كار گرفته شده در مطالعه جهانی بار بيماری ها در سال ۲0۱0 استفاده شده است. سياست گذاران سالمت 
در سطوح ملی و فروملی، مديران بخش ســالمت، پژوهشگران و شهروندان می توانند به طور مســتقيم از برآورد های بدست آمده در مطالعه 
NASBOD سال ۲0۱۳ استفاده كنند. مطالعه NASBOD سال۲0۱۳، تصويری كلی از وضعيت سالمت گروه های جمعيتی در سراسر كشور 

فراهم می كند تا با كمک آن ها، بار بيماری های مختلف و توزيعشان به صورت يکجا مورد مقايسه قرار گيرد. 

تحلیل اهداف سازمان جهانی بهداشت

سازمان جهانی بهداشت، ۹ هدف را به منظور پيشــگيری و كنترل بيماری های غيرواگير تدوين نموده است. با در نظر گرفتن آمار و اطالعات 
موجود در ايران می توان چنين نتيجه گرفت كه در صورت صد در صد اجرايی شدن تمامی اهداف ۲ تا ۹، به هدف اول )كاهش ۲5درصدی در 
مرگ به دليل بيماری های قلبی  عروقی، ســرطان ها، ديابت و بيماری های مزمن ريوی در گروه سنی ۳0 تا ۷0 سال در سال ۲0۲5 نسبت به 

سال ۲0۱0( دست پيدا نخواهيم كرد. بنابراين، ضروری به نظر می رسد كه اين اهداف با توجه به جامعه ايرانی تنظيم شود.

تشکیل و مداخالت کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر 

همانطور كه از عنوان كميته پيداســت؛ اين كميته با هدف پيشگيری و كنترل بيماری های غيرواگير و با حضور برخی از اعضای هيات دولت و 
نيز وزير و معاونان وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی و جمعی از متخصصان حوزه سالمت در كشور جمهوری اسالمی ايران تشکيل 
شده اســت. كميته ملی پيشــگيری و كنترل بيماری های غيرواگير با در نظر گرفتن اهداف سازمان بهداشــت جهانی، اهداف ديگری را نيز 
به عنوان اهداف اختصاصی تدوين نموده اســت و با چشم اندازی ۱0 ساله به سوی دســتيابی به اين اهداف قدم برخواهد داشت. فعاليت های 

كميته در اين مورد به دو بخش درون بخشی و برون بخشی تقسيم می شود كه در سند حاضر به تفصيل مورد بحث قرار می گيرند.

فرصت های پیش رو

ســاختار نظام سالمت در ايران به گونه ای است كه به خودی خود، فرصت هايی را برای رســيدن هرچه سريع تر به اهداف كميته در بطن خود 
نهفته دارد. سيستم پزشــک خانواده به عنوان يکی از اقدامات اخير وزارت بهداشت در جهت ارتقای ســطح سالمت در جامعه  روستايی و نيز 
ادغام بخش آموزش پزشکی با خدمات بهداشتی و درمانی در وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی و طرح تحول نظام سالمت ، از جمله  

فرصت های فوق الذكر هستند كه در بخش نهايی سند حاضر مورد بحث و بررسی قرار می گيرند.
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اهداف سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط در جمهوری اسالمی ايران 
در بازه زمانی 1394 تا 1404

هدف 1: 25% کاهش خطر مرگ زودرس ناشی از بیماری های قلبیـ  عروقی، سرطان، دیابت بیماری های 

مزمن ریوی 

هدف 2: حداقل 10% کاهش نسبی در مصرف الکل

هدف 3: 20% کاهش نسبی در شیوع فعالیت بدنی ناکافی

هدف 4: 30% کاهش نسبی در متوسط مصرف نمک در جامعه

هدف 5: 30% کاهش نسبی در شیوع مصرف دخانیات در افراد باالتر از 15 سال

هدف 6: 25% کاهش نسبی در شیوع فشار خون باال

هدف 7: ثابت نگهداشتن میزان بیماری دیابت و چاقی

هــدف 8: دریافــت دارو و مشــاوره )از جملــه کنتــرل قنــد خــون( توســط حداقــل 70% از افــراد واجد 

شرایط،به منظور پیشگیری از حمله های قلبی و سکته مغزی

هدف 9: 80% دسترسی به تکنولوژی ها و داروهای اساسی قابل فراهمی شامل داروهای ژنریک مورد نیاز 

برای درمان بیماری های غیرواگیر در بخش های خصوصی و دولتی

هدف 10: به صفر رساندن میزان Trans Fatty Acid در روغن های خوراکی و محصوالت غذایی 

هدف 11: 20% کاهش نسبی در میزان مرگ و میر ناشی از سوانح و حوادث ترافیکی

هدف 12: 10% کاهش نسبی در میزان مرگ و میر ناشی از مصرف مواد مخدر

هدف 13: 20% افزایش دسترسی به درمان بیماری های روانی
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کلیات بیماری های 

غیرواگیر و عوامل 

خطر مرتبط

 بيماری های غيرواگير، ساالنه سبب مرگ  
حدود ۳۸ ميليون نفر در جهان می شود.

 حدود ســه چهارم مرگ هــای مرتبط با 
بيماری هــای غيرواگيــر در جهان )۲۸ 
ميليون( در كشــور های درحال توسعه 

اتفاق می افتد.
 شــانزده ميليون از مرگ هــای مرتبط با 
بيماری های غيرواگيــر در جهان، پيش 
از ۷0 ســالگی اتفاق می افتــد كه از اين 
ميزان، ۸۲ درصد مربوط به كشــور های 

با درآمد كم و متوسط است.
 بيماری های قلبــیـ  عروقی، بيش ترين 
ميزان مرگ وميــر مرتبط با بيماری های 
غيرواگير در جهان را موجب می شــود؛ 
به طوری كه بيــش از ۱۷ ميليون نفر در 

سال به واسطه اين بيماری ها می ميرند.
 مصرف دخانيات، نبــود تحرک فيزيکی 
كافی، مصرف الکل و رژيم غذايی ناسالم 
از مهم ترين عوامل خطــر مرتبط با ابتال 

به بيماری های غيرواگير هستند.
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نکات کلیدی  .1-1

 بيماری های غيرواگير )NCDs(، ساالنه سبب مرگ ۳۸ ميليون نفر در جهان می شود.
 حدود سه چهارم مرگ  های ناشی از بيماری های غيرواگير )۲۸ ميليون( در كشورهای كم درآمد و با درآمد متوسط رخ می دهد.

 شانزده ميليون مرگ ناشی از بيماری های غيرواگير قبل از سن ۷0 سالگی رخ می دهد كه ۸۲ درصد از اين مرگ وميرهای »زودرس«، 
مربوط به كشورهای كم درآمد و با درآمد متوسط است.

 عمده ترين دليل مرگ ومير ناشی از بيماری های غيرواگير، بيماری های قلبیـ  عروقی هستند كه موجب ۱۷/5 ميليون مرگ در سال 
می شوند و پس از آن، سرطان ها )۸/۲ ميليون مرگ(، بيماری های تنفسی )۴ ميليون مرگ( و ديابت )۱/5 ميليون مرگ( قرار دارند.

 اين چهار گروه از بيماری ها، عامل ۸۲ درصد از كل مرگ وميرهای ناشی از بيماری های غيرواگير محسوب می شوند.
 رژيم غذايی ناســالم، نبود فعاليت بدنی يا فعاليت بدنی كم، مصرف دخانيات و مصرف الکل، همگی خطر مرگ ناشــی از بيماری های 

غيرواگير را افزايش می دهند.

نگاهی کلی به وضعیت بیماری های غیرواگیر در جهان  .1-2

بيماری های غيرواگير )NCDs( كه به عنوان بيماری های مزمن نيز شــناخته می شــوند؛ از فردی به فرد ديگر منتقل نمی شــوند. اين 
بيماری ها مدت زمان طوالنی ادامه می يابند و عموما دارای پيشــرفت كند هســتند. چهار نوع اصلی بيماری هــای غيرواگير عبارتند از 
بيماری های قلبی  عروقی )مانند حمالت قلبی و ســکته مغزی(، سرطان ها، بيماری های مزمن ريوی )مانند بيماری  مزمن انسداد ريوی 
و آســم( و ديابت. درحال حاضر، بيماری های غيرواگير به شکلی نامتناسب، كشــورهای كم درآمد و با درآمد متوسط را تحت تاثير قرار 

داده اند و نزديک به سه چهارم از مرگ های ناشی از بيماری های غيرواگير )ساالنه ۲۸ ميليون مرگ( در اين كشورها رخ می دهد.
شکل شماره ۱ ۱، ميزان مرگ ومير ناشی از بيماری  ايســکميک قلب در ۱00/000 نفر جمعيت جهان در سال ۲0۱0 را نشان می دهد. 
در اين شکل، طيف سبز نشــان دهنده  ميزان مرگ ومير كم تر و طيف قرمز، مرگ ومير بيش تر در اثر اين بيماری در جهان است. با توجه 
به شواهد موجود، شايد بتوان الگويی منطقه ای برای مرگ ومير در اثر بيماری ايسکميک قلب در جهان متصور شد؛ بدين صورت كه قاره  
آفريقا دارای كم ترين ميزان، آمريکا دارای ميزان متوسط و كشورهای اروپايی دارای بيشترين نرخ مرگ ومير در اثر اين بيماری در جهان 
هستند. شايان ذكر است كه آمار و ارقام يادشــده، نتايج حاصل از مطالعه بار جهانی بيماری ها است كه به عنوان منبعی قابل اعتبار در اين 

گزارش، مورد استناد قرار گرفته است.

شکل 1-1 . میزان مرگ ناشی از بیماری ايسکمیک قلب در 100/000 نفر جمعیت در جهان  سال 2010

در شــکل ۱ ۲، ميزان مرگ ومير ناشــی از ســکته مغزی در ۱00/000 نفر جمعيت كشورهای جهان در ســال ۲0۱0 نشان داده شده 
اســت. همچون شــکل قبلی، طيف رنگ ســبز ،كم ترين ميزان مرگ ومير و رنگ قرمز، بيش ترين ميزان آن را در اثر ســکته مغزی در 
جهان نشــان می دهد. بر اين اســاس، ميزان مرگ ومير در اثر ســکته مغزی در امريکای شمالی، اروپای غربی و اســتراليا كم تر از ساير 
كشــورها اســت. اين در حالی اســت كه كشــورهای اروپای شــرقی و مركزی، بيش ترين نرخ مرگ ومير در اثر اين بيماری را دارند. 
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خود اختصاص می دهند. بر اســاس شــکل زير، چنين به نظر می رســد كه ميزان مرگ ومير در اثر ديابت در جهان، الگويی وابسته به سطح درآمد كشــورها را دنبال می كند. 

شکل 1 2. میزان مرگ ناشی از سکته مغزی در 100/000 نفر جمعیت در جهان  سال 2010 

شکل شــماره ۱-۳، ميزان مرگ ومير ناشی از انواع سرطان در ۱00/000 نفر جمعيت جهان در ســال ۲0۱0 ميالدی را نشان می دهد. 
چنين به نظر می رسد كه مرگ ومير اين بيماری نيز الگويی منطقه ای را دنبال می كند. بدان معنا كه بيش ترين نرخ مرگ ومير مربوط به 
اروپا و آسيای شرقی بوده و آمريکای شمالی و استراليا در رتبه های بعدی قرار دارند. در اين بين، كشورهای آفريقايی و خاورميانه، دارای 

پايين ترين ميزان مرگ ومير بر اثر سرطان بوده اند. 

شماره 1-3. میزان مرگ  ناشی از سرطان در 100/000 نفر جمعیت در جهان  سال 2010 

شکل شماره ۱-۴، نرخ مرگ ومير ناشــی از ديابت به ازای ۱00/000 نفر جمعيت در كشورهای مختلف دنيا را در سال ۲0۱0 ميالدی 
نشان می دهد. در اين تصوير، كشورهای با طيف رنگی سبز، كم ترين ميزان مرگ ومير در اثر ديابت را دارا هستند. كشور های با رنگ زرد، در 
حد متوسط و كشورهای با طيف رنگی قرمز دارای بيش ترين مرگ ومير در اثر اين بيماری در جهان هستند. به نظر می رسد كه ميزان مرگ 

در اثر ديابت در جهان، الگويی وابسته به سطح درآمد كشورها را دنبال می كند.
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شکل 1-4. میزان مرگ ناشی از ديابت در 100/000 نفر جمعیت در جهان  سال 2010

در شکل شــماره ۱ 5، ميزان مرگ ومير ناشی از سوانح و حوادث جاده ای در كشــور های مختلف دنيا در ۱00/000 نفر جمعيت در سال 
۲0۱0 ميالدی نشــان داده شده اســت. بر اين اســاس، بيش ترين ميزان مرگ ومير در اثر اين عامل، مربوط به قاره  آفريقا بوده است و 
آمريکای جنوبی، روســيه و كشورهای شرق آســيا در رتبه های  بعدی قرار دارند. اين در حالی است كه كشــورهای غرب اروپا، كانادا و 

استراليا، كم ترين ميزان مرگ ومير در اثرسوانح و حوادث جاده ای را به خود اختصاص داده اند. 

شکل 1-5. میزان مرگ ومیر ناشی از سوانح و حوادث جاده ای در 100/000 نفر جمعیت جهان  سال 2010

افراد در معرض خطر بیماری های غیرواگیر  .1-3

تمامی گروه های ســنی و همه مناطق جهان، تحت تاثير بيماری های غيرواگير قرار دارند. بيماری های غيرواگير اغلب با گروه های سنی 
باالتر در ارتباط هستند اما شواهد نشــان می دهد كه ۱6 ميليون از تمام مرگ وميرهای نسبت داده شده به بيماری های غيرواگير 
)NCDs( قبل از سن ۷0 سالگی رخ می دهند كه ۸۲ درصد از اين مرگ های »زودرس« در كشورهای با درآمد كم و متوسط روی 
داده است. كودكان، بزرگساالن و ســالمندان همگی در برابر عوامل خطری كه باعث بروز بيماری های غيرواگير می شوند آسيب 
پذير هســتند. اين خطرات می تواند شامل رژيم غذايی ناســالم، نبود فعاليت بدنی، قرار گرفتن در معرض دود دخانيات و مصرف 
الکل باشد. عواملی مانند افزايش سن، توسعه برنامه ريزی نشده و سريع شهرنشينی و جهانی شدن شيوه های زندگی ناسالم، زمينه 
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ايجاد اين بيماری ها را فراهم می كنند. به عنوان مثال، جهانی شدن شيوه های زندگی ناسالم، همانند رژيم غذايی ناسالم، ممکن 
است در افراد به شکل فشــار خون، افزايش قند خون، افزايش چربی خون و چاقی نمايان شــود. اين موارد تحت عنوان »عوامل 
خطر ميانی« ناميده می شــوند كه می توانند به بيماری های قلبیـ  عروقی، كه جزء بيماری های غيرواگير هســتند؛ منجر شوند.    

عوامل خطر  .1-4
عوامل خطر رفتاری قابل تغییر  .1-4-1

همانطور كه پيش تر نيز اشاره شــد مصرف دخانيات، عدم فعاليت بدنی، رژيم غذايی ناســالم و مصرف الکل، خطر ابتال به بيماری های 
غيرواگير را افزايش می دهد.

 سيگار عامل حدود 6 ميليون مرگ در هر ســال محسوب می شود )شامل موارد ناشــی از اثرات قرار گرفتن در معرض دود حاصل از 
مصرف دخانيات ساير افراد( و پيش بينی می شود كه اين ميزان به ۸ ميليون مرگ در سال ۲0۳0 افزايش يابد.

 حدود ۳/۲ ميليون مرگ ساالنه را می توان به فعاليت بدنی ناكافی نسبت داد.
 در سال ۲0۱0،تعداد ۱/۷ ميليون مرگ ومير ناشی از عوامل قلبی  عروقی به مصرف نمک/سديم بيش از حد نسبت داده شده است.

عوامل خطر متابولیک/فیزيولوژيک  .1-4-2

عوامل خطر رفتاری منجر به چهار تغيير كليدی متابوليک/فيزيولوژيک می شوند كه خطر ابتال به بيماری های غيرواگير را افزايش می دهند. 
اين تغييرات عبارتند از: فشار خون باال، اضافه وزن/چاقی، قند خون )سطوح باال از قند خون( و چربی باال )سطوح باال از چربی در خون(.

از نظر مرگ وميرهای نسبت داده شده، عمده ترين عامل خطر متابوليک در سطح جهان، فشار خون است )كه ۱۸٪ از مرگ وميرهای 
جهانی به آن نسبت داده می شــود( و پس از آن، اضافه وزن، چاقی و قند خون باال قرار دارند. كشــورهای با درآمد كم و متوسط، شاهد 

سريع ترين ميزان افزايش در تعداد كودكان مبتال به اضافه وزن هستند.

اثرات اجتماعی و اقتصادی بیماری های غیرواگیر  .1-5

بيماری های غيرواگير، تهديدی برای دســتيابی به اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد و برنامه های توسعه ای پس از ۲0۱5 هستند. 
فقر در ارتباط نزديک با بيماری های غيرواگير قرار دارد. پيش بينی شده افزايش ســريع بيماری های غيرواگير، به ويژه از طريق افزايش 
هزينه های خانوار برای دريافت مراقبت های بهداشــتی، مانع از موفقيت طرح های كاهش فقر در كشــورهای كم درآمد شود. همچنين 
افراد آســيب پذير و محروم نســبت به افراد با موقعيت های اجتماعی باالتر، بيش تر به بيماری های غيرواگير مبتال می شــوند و زودتر 
می ميرند؛ به ويژه به اين دليل كه بيش تر در معرض خطر محصوالت زيانبار مانند ســيگار و مواد غذايی ناســالم هســتند و دسترسی 

محدودتری به خدمات بهداشتی دارند.
در محيط هــای با كمبود منابع، هزينه های مربوط به مراقبت های بهداشــتی برای بيماری های قلبیـ  عروقی، ســرطان ها، ديابت و 
بيماری های مزمن ريوی می تواند منابع مالی خانواده را به سرعت به پايان برســاند و خانواده را به سمت فقر بکشاند. هزينه های گزاف 
بيماری های غيرواگير از جمله درمان آن ها اغلب طوالنی و گران قيمت است و از دست دادن نان آور خانواده نيز هر ساله ميليون ها نفر از 

مردم را به سمت فقر می كشاند و روند توسعه را متوقف می سازد.
در بسياری از كشورها، آشاميدن مشروبات الکلی و رژيم غذايی و شيوه زندگی ناسالم در هر دو گروه با درآمد باال و پايين رخ می دهد. 
با اين حال، گروه های با درآمد باال می توانند به خدمات و محصوالتی دست پيدا كنند كه آنان را تا حد زيادی از خطرات محافظت نمايد؛ 

در حالی كه گروه های كم درآمد، اغلب بضاعت مالی كافی ندارند و نمی توانند به اينگونه محصوالت و خدمات دسترسی داشته باشند.

پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر  .1-6

برای كاهش تاثير بيماری های غيرواگير بر افراد و جامعه، به يک رويکرد جامع نياز اســت كه تمامی بخش ها از جمله ســالمت، اقتصاد، 
امورخارجه، آموزش و پرورش، كشاورزی، برنامه ريزی و ديگر بخش ها را ملزم سازد برای كاهش خطرات مرتبط با بيماری های غيرواگير 

با يکديگر همکاری كنند و همچنين، مداخالت مربوط به پيشگيری و كنترل بيماری ها را ترويج دهند.
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يک شــيوه مهم برای كاهش بيماری های غيرواگير، تمركز بر كاهش عوامل خطر اين بيماری ها است. راه حل های كم هزينه ای وجود 
دارد كه برای كاهش عوامل خطر مشترک قابل تغيير )مصرف دخانيات، رژيم غذايی ناسالم، نبود فعاليت بدنی و مصرف الکل( و نيز برای 

به تصوير كشيدن اپيدمی های بيماری های غيرواگير و عوامل خطر مرتبط با آن ها استفاده می شوند.
راه حل ديگر برای كاهش بيماری های غيرواگير، استفاده از مداخالت اساسی و با تاثير باال روی بيماری های غيرواگير است كه می توان 
آن ها را از طريق رويکرد مراقبت های بهداشتی اوليه ارايه داد تا بدين وسيله، تشخيص زودرس و درمان به موقع بيماری ها تقويت شود. 
شواهد نشان می دهد كه چنين مداخالتی، همانند يک ســرمايه گذاری اقتصادی بسيار عالی عمل می كند چرا كه اگر اين مداخالت، به 
سرعت برای بيماران اجرا شــود؛ می تواند نياز به درمان های پر هزينه تر را كاهش دهد.  بيش ترين تاثير را می توان با ايجاد سياست های 
جامعه سالم بدســت آورد كه اين سياســت ها به ترويج پيشــگيری و كنترل بيماری های غيرواگير می پردازد و به منظور رسيدگی به 

نيازهای افراد مبتال به اينگونه بيماری ها، سيستم های بهداشتی را جهت دهی مجدد می نمايد.
به طوركلی، كشــورهای كم درآمد برای پيشــگيری و كنترل بيماری های غيرواگير دارای ظرفيت پايين تری هســتند. در مقايسه با 
كشورهای كم درآمد، حدود چهار برابر احتمال بيش تری وجود دارد كه كشورهای با درآمد باال، خدمات مربوط به بيماری های غيرواگير 
را تحت پوشش بيمه های درمانی قرار دهند. كشورهای با پوشش نامناسب بيمه درمانی، اغلب نمی توانند دسترسی فراگير به مداخالت 

ضروری برای بيماری های غيرواگير را فراهم كنند.
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پاسخ سازمان جهانی بهداشت   .1-7
تحت رهبری سازمان جهانی بهداشــت، بيش از ۱۹0 كشور در سال ۲0۱۱  در مورد ســازوكارهای جهانی كاهش بار بيماری های غيرواگير قابل 
اجتناب از جمله »برنامه اقدام جهانی برای پيشگيری و كنترل بيماری های غيرواگير۲0۱۳ – ۲0۲0« توافق كردند. اين برنامه به دنبال آن است كه 
تا سال ۲0۲5، تعداد مرگ وميرهای زودرس ناشی از بيماری های غيرواگير را از طريق ۹ هدف داوطلبانه جهانی به ميزان ۲5 درصد كاهش دهد. اين 
۹ هدف، هر كدام بر روی بخشــی از عواملی مانند مصرف دخانيات، مصرف الکل، رژيم غذايی ناسالم و نبود فعاليت بدنی تمركز می كنند؛ عواملی كه 

خطر، بروز بيماری های غيرواگير را در ميان افراد افزايش می دهند.
ايــن برنامه، يک منو از »بهترين گزينه ها« و يا مداخالت بــا تاثير باال و مقرون به صرفه را ارايه می دهد كه تحقــق اهداف جهانی ۹ گانه را محقق 
می سازد. بعضی از گزينه ها عبارتند از ممنوعيت تمام اشــکال تبليغات دخانيات و مشروبات الکلی، جايگزينی چربی های ترانس با چربی های اشباع 

نشده، ترويج و حمايت از تغذيه با شير مادر و جلوگيری از سرطان دهانه رحم از طريق غربالگری.
در سال ۲0۱5، كشورها شروع به تنظيم اهداف ملی و ميزان پيشرفت خود در مقايسه با مقادير پايه سال ۲0۱0 می كنند؛ اين مقادير پايه، در »گزارش 
وضعيت جهانی بيماری های غيرواگير ۲0۱۴« درج شده است. مجمع عمومی سازمان ملل سومين نشست مقامات ارشد در مورد بيماری های غيرواگير را 

در سال ۲0۱۸ برگزار می كند تا ميزان پيشرفت كشورها در رسيدن به اهداف داوطلبانه جهانی تا سال ۲0۲5 را ارزيابی نمايد.
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وضعیت 

بیماری های 

غیرواگیر در ایران

 پیشگیری اساسی بيماری های غيرواگير 
منوط به شــناخت جامــع  عوامل خطر 

وابسته به آن ها است.
 بيماری ايسکميک قلب، كمر درد، سوانح 
جاده ای، افسردگی ماژور و سکته مغزی 
ســبب تحميل بيشــترين بار در سال 
۲0۱0 ميالدی به نظام بهداشت و درمان 

ايران شده اند.
 بيماری هايی همچون اســهال در ساليان 
اخير به رده های پاييــن اهميت منتقل 

شده اند.
 برخی از مشکالت ديگر مرتبط با سالمت 
همچــون بيماری های مزمــن كليوی، 
خشــونت و اختــالالت روانــی نيــز از 
عوامل مهم مرتبط با ســالمت در مقوله 
بيماری های غيرواگير در ايران محسوب 

می شوند.

فصل دو  33



درحال حاضر، بيماری های غيرواگير مســئول بيش از 5۳ درصد بار بيماری ها در سراســر جهان هستند و انتظار می رود تا سال۲0۲0 
اين عوامل ســبب 60 درصد كل بار بيماری ها و ۷۳ درصدتمام موارد مرگ شــوند كه از اين ميزان مرگ، ۸0 درصد در كشورهای در 
حال توســعه رخ می دهد. در ايران، بيش از ۷6 درصد كل بار بيماری هــا به بيماری های غيرواگير اختصاص دارد. پايه پيشــگيری از 
بيماری های غيرواگير، شناســايی عوامل خطر اوليه و عمده و پيشگيری و كنترل آن ها اســت كه هدف از اين كار، جلوگيری از وقوع 
همه گيری ها و همچنين، كنترل اين بيماری ها تا حد امکان، در هنگام بروز اســت. عوامل تعيين كننده در ابتالی افراد به بيماری های 

غيرواگير در شکل ۲ ۱ به صورت شماتيک نشان داده شده اند.

سیاست هاي 
عمومی سالمت

اجتماعی طبقه•
جنسیت•
قومیت•

عوامل تعیین کننده اجتماعی

مکان•
سکونت محل•
شغلی خطرات•
اجتماعی روانی عوامل•

دخانیات استعمال•
تغذیه•
بدنی فعالیت•
اجتماعی روانی عوامل•

فشارخون•
کلسترول•
چاقی•

تاثیرات زیست محیطی

سبک زندگی

عوامل فیزیولوژیک

اجتماعیمداخالت 

پیشگیري اولیه و  
ثانویه

پیشگیري ثانویه

ابتال یا عدم ابتال به   
بیماري هاي غیرواگیر

 شکل 2 1. عوامل تعیین کننده بیماری های غیرواگیر
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شکل DALY .2 2 استانداردشده سنی و جنسی ناشی از بیست بیماری در ايران و جهان
طی سال های 1990 و 2010

بر اساس داده های حاصل از مطالعه »بار جهانی بيماری ها«، بيست بيماری با بيش ترين ميزان DALY در سال های ۱۹۹0 و ۲0۱0 در 
ايران و جهان در شکل ۲ ۲ به تفکيک سال نشان داده شده اند. 

از شکل ۲ ۲ چنين استنتاج می شود كه:
۱  بيماری ايسکميک قلبی، كمردرد، ســوانح و حوادث جاده ای، اختالل افسردگی ماژور و ســکته مغزی دارای بيش ترين بار در سال 
۲0۱0 در ايران بوده اند كه اين الگو بيش از آن كه شــبيه الگوی بار بيماری ها در كشورهای در حال توسعه باشد؛ به الگوی بار بيماری ها 

در كشورهای توسعه يافته شباهت دارد.
۲  همانگونه كه مشخص است؛ برخی از موارد مانند بيماری های گروه اســهال به رده های پايين تر منتقل شده اند. چنان كه پيش تر نيز 
بيان شــد؛ در بين تمامی بيماری های غيرواگير، بيماری های قلبیـ  عروقی، ســرطان ها، ديابت و بيماری های مزمن ريوی، تهديدهای 
جدی تری برای سالمت افراد تمامی مناطق دنيا هستند و به تخصيص منابع مالی دولتی و خصوصی فراوان در سرتاسر جهان نياز دارند. 
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به همين دليل، سال هاست كه اين چهار بيماری جزء برنامه های عملی سازمان جهانی بهداشت قرار دارد. ساير بيماری های غيرواگير كه 
در درجات بعدی اهميت قرار دارند؛ عبارتند از:

)Mental( اختالالت روانی )الف
ب( سوانح و حوادث

پ( خشونت
ت( ناتوانی ها از جمله نابينايی و ناشنوايی

ث( بيماری های كليوی، آندوكرين، نورولوژيک، هماتولوژيک، گاســتروآنترولوژيک، كبدی، عضالنی اســتخوانی، پوست، بيماری های 
دهان و دندان و ناهنجاری های ژنتيک

عوامل خطر اصلی رفتاری مربوط به بيماری های غيرواگير را رژيم غذايی ناسالم، نبود فعاليت بدنی كافی و فعاليت بدنی ناكافی، مصرف 
دخانيات و مصرف الکل تشــکيل می دهند و عوامل خطر متابوليک/ فيزيولوژيک اين بيماری ها عبارتند از: افزايش فشار خون، افزايش 

قند خون، افزايش كلسترول و اضافه وزن/ چاقی.
لذا با توجه به موارد باال، در اين فصل به بيماری های غيرواگير مهم در ايران و جهان پرداخته می شود و در فصل بعد، عوامل خطر اصلی و 

قابل اصالح مورد بررسی قرار می گيرند.

1-2. بیماری های غیرواگیر اصلی در ايران
1-1-2. بیماری های قلبیـ  عروقی

بيماری های قلبیـ  عروقی به دليل مشــکالت ايجاد شــده در قلب و عروق خونی حاصل می شــوند و بيماری های كرونری قلب )حمله های قلبی(، 
بيماری عروقی مغز )سکته(، افزايش فشار خون )فشار خون باال(، بيماری عروقی محيطی، بيماری رماتيسم قلبی، بيماری مادرزادی قلب و نارسايی 

قلبی را شامل می شوند. 
بيماری های قلبیـ  عروقی، اولين عامل مرگ در سراســر جهان هستند و ساالنه، افراد بســياری در اثر ابتال به اين بيماری ها كشته می شوند. در 
ســال ۲0۱۲، حدود ۱۷/5 ميليون نفر در اثر اين عارضه فوت كردند كه ۳۱ درصد تمامی مرگ ها در جهان را شامل می شود. از اين ميزان مرگ، ۷/۴ 
ميليون نفر به دليل بيماری كرونری قلب و 6/۷ ميليون نفر در اثر ســکته مغزی فوت كردند. ســه چهارم مرگ های ناشی از بيماری كرونری قلب در 

كشورهای با درآمد كم تا متوسط رخ می دهد.
اغلب بيماری های قلبیـ  عروقی با تغيير ســبک زندگی و اتخاذ رفتارهای ســالم همانند عدم مصرف دخانيات، رژيم غذايی سالم و پيشگيری از 
چاقی، انجام فعاليت بدنی و عدم مصرف الکل، قابل پيشگيری هستند. چنين امری با اتخاذ استراتژی های جامعه محور )Population Wide( قابل 
انجام است. افرادی كه دچار بيماری قلبیـ  عروقی هســتند يا افرادی كه در معرض خطر باالی اين بيماری هستند )به دليل وجود يک يا چند عامل 

خطر همچون فشار خون باال، ديابت، هايپرليپيدمی( نياز به تشخيص فوری و كنترل بيماری از طريق مشاوره و درمان دارويی دارند.
ميزان مرگ و DALY در ۱00/000 نفر جمعيت، ناشی از بيماری های قلبیـ  عروقی در سال های ۱۹۹0 تا ۲0۱0 در جهان، ايران و 5 كشور ديگر 
در شکل۲-۳ نشان داده شده است. بر اساس اين اطالعات، ميزان مرگ در كشورهايی مانند پاكستان و اياالت متحده آمريکا كم تر از ساير كشورها و 
كم تر از متوسط جهانی مرگ در اثر اين بيماری گزارش شده است. در اين بين، ايران مرگ وميری بيش از متوسط ميزان جهانی را به خود اختصاص 
می دهد؛ هرچند اين ميزان به مرور زمان در سال های مورد مطالعه، كاهش يافته است. عالوه بر آن، ميزان DALY مرتبط با بيماری های قلبیـ  عروقی 
در كشــور هايی همانند تركيه و مصر بسيار باالتر از متوســط جهانی و ايران است اما چنين به نظر می رســد كه همانند نرخ مرگ، اين ميزان نيز در 
كشورهای پاكستان و آمريکا از متوسط جهانی كم تر است. DALY ناشــی از بيماری های قلبیـ  عروقی در ايران، كم تر از تركيه و مصر اما ميزان آن 
همچنان باالتر از متوســط جهانی است. همچون ميزان مرگ، ميزان DALY ناشــی از بيماری های قلبیـ  عروقی ايران با گذشت زمان، كاهش قابل 

مالحظه ای را نشان می دهد.  
در سال ۲0۱۴، شيوع جهانی ديابت در بالغين باالتر از ۱۸ ســال، ۹ درصد برآورد شده و در سال ۲0۱۲، ۱/5 ميليون مرگ به طور مستقيم در اثر 
ديابت رخ داده اســت. بيش از ۸0 درصد از اين موارد در كشورهای با درآمد كم و متوســط روی می دهد و بنابر پروژه های سازمان جهانی بهداشت، 
ديابت، هفتمين علت سببی مرگ در ســال ۲0۳0 خواهد بود. رژيم غذايی سالم، انجام منظم فعاليت بدنی، حفظ وزن بدن در حد طبيعی و پرهيز از 

استعمال دخانيات می تواند از ديابت پيشگيری كند يا وقوع آن را به تاخير بيندازد.
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شکل 2-3. میزان مرگ و DALY ناشی از بیماری های قلبیـ  عروقی در 100/000 نفر جمعیت بین سال های 1990 تا 2010 در جهان، ايران و 5 کشور ديگر

2-1-2. سرطان ها 

سرطان ها از جمله عوامل اصلی بيماری ها و مرگ ومير در جهان هستند و در سال ۲0۱۲، حدود ۱۴ ميليون مورد جديد و ۸/۲ ميليون مرگ ناشی از 
سرطان گزارش شده است. انتظار می رود كه تعداد موارد جديد سرطان در طول دو دهه آتی حدود ۷0 درصد بيشتر شود. در سال ۲0۱۲، پنج مورد 
از شايع ترين موارد سرطان در بين مردان عبارت بوده اند از ريه، پروستات، كولوركتوم، معده و كبد و پنج مورد از شايع ترين سرطان ها در بين زنان را 
پستان، كولوركتوم، ريه، دهانه رحم و معده تشکيل می دادند. حدود يک ســوم از مرگ های ناشی از سرطان در اثر پنج مشکل رفتاری رخ می دهند: 
شــاخص توده بدنی باال، مصرف كم ميوه و سبزيجات، عدم فعاليت بدنی، مصرف دخانيات و مصرف الکل. مصرف دخانيات، مهم ترين عامل خطرزای 
ســرطان محسوب می شــود و حدود ۲0 درصد از مرگ های ناشی از ســرطان در سرتاســر جهان به دليل مصرف آن رخ می دهد. حدود ۷0 درصد 
مرگ های ناشی از ســرطان ريه نيز به دليل مصرف دخانيات است. عفونت های ويروســی ايجاد كننده سرطان همانند HBV، HCV و HPV مسئول 
حدود ۲0 درصد مرگ های ناشی از ســرطان در كشورهای با درآمد كم تا متوسط هســتند و بيش از 60 درصد موارد جديد سرطان در هر سال، در 
آفريقا، آســيا، آمريکای مركزی و جنوبی رخ می دهد. اين مناطق، ۷0 درصد تمامی موارد مرگ ناشی از سرطان را به خود اختصاص می دهند. انتظار 
می رود كه موارد ساالنه ســرطان از ۱۴ ميليون در سال ۲0۱۲ به ۲۲ ميليون طی دو دهه آينده برســد. در سال ۲0۱۲، شايع ترين سرطان هايی كه 

منجر به مرگ شدند؛ عبارت بودند از:
 ريه )۱/5۹ ميليون مرگ(

 كبد )۷۴5/000 مرگ(
 معده )۷۲۳/000 مرگ(

 كولوركتال )6۹۴/000 مرگ(
 پستان )5۲۱/000 مرگ(

 مری )۴00/000 مرگ(
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عوامل ايجاد کننده سرطان، در سه دسته تقسیم بندی می شوند:

 كارسينوژن های فيزيکی همانند پرتوهای ماورای بنفش و يونيزان
 كارسينوژن های شيميايی همانند آزبستوز، مواد موجود در دود سيگار، آفالتوكسين و ارسنيک

 كارسينوژن های بيولوژيک همانند عفونت های ناشی از ويروس ها، باكتری ها و ميکروب های خاص
سالمندی نيز يکی ديگر از عوامل بنيادی ايجاد سرطان است. شيوع سرطان به طور چشمگيری با افزايش سن، زياد می شود.

از جمله عوامل خطر جهانی برای ايجاد ســرطان می توان مصرف دخانيات، مصرف الکل، تغذيه ناسالم و نبود فعاليت بدنی و فعاليت بدنی ناكافی 
را نام برد. برخی از ويروس ها همانند هپاتيت B، هپاتيت C و برخی از انواع ويروس پاپيلومای انســانی )HPV(، خطر سرطان هايی مانند دهانه رحم را 

افزايش می دهد.
با افزايش آگاهی در مورد علل ايجاد كننده ســرطان و مداخالت الزم برای پيشــگيری و مديريت بيماری ها می توان از سرطان پيشگيری كرد. با 
اجرای استراتژی های مبتنی بر شواهد برای پيشگيری از سرطان، تشخيص زودرس آن و مديريت بيماران مبتال به سرطان می توان سرطان را كاهش 

داد و كنترل نمود. در صورت تشخيص زودهنگام و درمان مناسب، بسياری از سرطان ها احتمال بهبود دارند.
بيش از ۳0 درصد مرگ های ناشــی از سرطان با تغيير ســبک زندگی و اجتناب از عوامل خطر اصلی، قابل پيشــگيری هستند. اين عوامل خطر 

عبارتند از:
 مصرف دخانيات

 اضافه وزن / چاقی
 رژيم غذايی ناسالم و مصرف كم ميوه و سبزيجات

 عدم فعاليت بدنی
 مصرف الکل

HPV عفونت مقاربتی 
HBV عفونت 

 مواجهه با اشعه های يونيزان و غير يونيزان
 آلودگی هوا 

 دودهای داخل منزل ناشی از احتراق ناقص سوخت های جامد
استراتژی های پيشگيری از سرطان عبارتند از:

 پرهيز هر چه بيشتر از عوامل خطر ذكر شده در باال
B و هپاتيت )HPV( واكسيناسيون عليه ويروس پاپيلومای انسانی 

 كنترل مخاطرات شغلی
)UV( كاهش مواجهه با اشعه های غيريونيزان نورخورشيد 

 كاهش مواجهه با اشعه های يونيزان )شغلی يا تصويربرداری های تشخيص پزشکی(

در سال های ۱۹۹0 تا ۲0۱0، بيش ترين ميزان مرگ و DALY  ناشی از سرطان ها در كشــورهای مورد بررسی در مطالعه، متعلق به كشور آمريکا 
است و كم ترين ميزان به ترتيب در كشــورهای مصر و عراق مشاهده شده اســت. به طوركلی، ميزان مرگ و DALY در جهان، روند نزولی داشته كه 
اين روند، در كشورهای ايران و آمريکا نيز مشهود است. اين در حالی اســت كه روند اين گروه از بيماری ها در كشورهای مصر و عراق براساس هر دو 
ميزان، به صورت صعودی است. هم چنين، اين موارد تا ســال ۲000 در كشور پاكستان، روند صعودی داشته و پس از آن، روند نزولی پيدا كرده است 

)شکل۴-۲(.
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شکل 2-4. میزان مرگ و DALY ناشی از سرطان ها در 100/000 نفر جمعیت  بین سال های 1990 تا 2010 در جهان، ايران و 5 کشور ديگر

3-1-2. بیماری های مزمن ريوی 

بيماری های مزمن ريوی، مجموعه ای از بيماری ها هســتند كه موجب محدوديت در تبادل هوای ريه ها می شــوند. بخــش اعظم اين بيماری ها را 
بيماری انسدادی ريه يا COPD تشکيل می دهد. 

عوامل اصلی خطر بيماری های مزمن ريوی عبارتند از:
 مصرف دخانيات

 آلودگی هوای داخل منزل )همانند استفاده از سوخت های زيستی مورد استفاده برای آشپزی و گرما(
 آلودگی هوای محيط

 گردوغبار و مواد شيميايی شغلی )بخار، مواد محرک، دود(
بنابر آخرين برآوردهای سازمان جهانی بهداشــت، در حال حاضر ، 6۴ ميليون انسان به COPD مبتال هستند و در سال ۲005، سه ميليون نفر در 
 COPD جان باخته اند كه در مجموع، 5 درصد تمامی مرگ های آن سال را شامل می شود. سازمان جهانی بهداشت پيش بينی می كند كه COPD اثر
تا سال ۲0۳0 به سومين علت اصلی مرگ تبديل شود. در هر حال، حتی در كشورهای توسعه يافته نيز جمع آوری داده های اپيدميولوژيک دقيق در 

مورد COPD، دشوار و گران قيمت است.
حدود ۹0 درصد موارد مرگ ناشی از COPD در كشورهای با درآمد كم تا متوسط روی می دهد. در گذشته، COPD در بين مردان شايع تر بود اما 
به دليل افزايش مصرف دخانيات در خانم های ســاكن كشورهای پردرآمد و خطر باالتر مواجهه زنان با آلودگی هوای داخل منزل )نظير سوخت های 
زيستی مورد استفاده برای آشپزی و گرما( در كشــورهای كم درآمد، درحال حاضر، اين بيماری به طور مساوی روی زنان و مردان تاثير دارد. در سال 

COPD ،۲00۲، پنجمين علت مرگ محسوب می شد. 
برآورد می شــود طی ۱0 سال آينده، مرگ های ناشــی از COPD به بيش از ۳0 درصد افزايش يابد مگر آن كه اقداماتی فوری برای كاهش عوامل 

خطرساز آن به ويژه مصرف دخانيات صورت گيرد. اهداف مديريت COPD عبارتند از:
 پيشگيری از پيشرفت بيماری

 تسکين عاليم
 بهبود تحمل ورزش

 بهبود وضعيت سالمت
 پيشگيری و درمان عوارض

 پيشگيری از شدت يافتن بيماری
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براساس ميزان مرگ و DALY ناشی از بيماری های مزمن ريوی در سال های ۱۹۹0 تا ۲0۱0، بيش ترين مقدار در بين مناطق مورد بررسی متعلق به 
كشور پاكستان است و  كم  ترين ميزان در كشورهای عراق،ايران و آمريکا مشاهده شده است. به طوركلی، ميزان مرگ و DALY ناشی از COPD در جهان، 
روند نزولی داشته است. نسبت به ساير كشورها و جهان، روند نزولی در كشورهای ايران و عراق از شدت كم تری برخوردار بوده است. اين در حالی است 

كه هر دو ميزان در كشورهای آمريکا و تركيه، ابتدا روند صعودی داشته و پس از آن، سير نزولی پيدا كرده است )شکل 5-۲(.

شکل2-5. میزان مرگ و DALY ناشب از بیماری های مزمن ريوی در 100/000 نفر جمعیت بین سال های 1990 تا 2010 در جهان
ايران و 5 کشور ديگر

4-1-2. ديابت 

ديابت نوع دو، ۹0 درصد افراد مبتال به ديابت در جهان را شــامل می شود و در پی  افزايش وزن بدن و عدم تحرک بدنی رخ می دهد. ديابت، موجب 
افزايش خطر ابتال به بيماری قلبی و سکته مغزی می شود. مطالعه ای كه در چند كشور انجام شد؛ نشان داد كه 50 درصد از افراد مبتال به ديابت در اثر 
بيماری قلبیـ  عروقی فوت می كنند. هدف ســازمان جهانی بهداشت اين است كه از اقدامات موثر برای مراقبت، پيشگيری و كنترل ديابت و عوارض 

آن در كشورهای با درآمد كم و متوسط پشتيبانی كند.
براساس ميزان مرگ و DALY ناشی از بيماری  ديابت بين سال های ۱۹۹0 تا ۲0۱0، بيش ترين مقدار در بين مناطق مورد بررسی مربوط به كشور 
عراق است. به طوركلی، ميزان مرگ و DALY ناشــی از اين بيماری در جهان روند صعودی داشته، در حالی كه روند آن در كشور مصر براساس هر دو 
ميزان به صورت نزولی بوده اســت. به عالوه، كشورهای ايران و تركيه براســاس هر دو ميزان، ابتدا سيری صعودی داشته و پس از آن روند نزولی پيدا 

كرده است )شکل 6-۲(.

شکل 2-6. میزان مرگ و DALY ناشی از ديابت در 100/000 نفر جمعیت بین سال های 1990 تا 2010 در جهان، ايران و 5 کشور ديگر
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2-2. ساير بیماری های غیرواگیر پر اهمیت

1-2-2. بیماری های کلیوی

براســاس ميزان مرگ و DALY ناشی از بيماری های مزمن كليوی، بيش ترين مقدار در ســال ۱۹۹0 در بين مناطق مورد بررسی مربوط به كشور 
مصر و براساس اطالعات ســال ۲0۱0، بيش ترين ميزان مرگ و DALY مربوط به كشور عراق بوده اســت. به طوركلی، ميزان مرگ و DALY ناشی از 
اين بيماری ها در جهان روند صعودی خفيفی داشــته كه اين روند در كشور ايران نيز مشهود است اما كشورهای عراق، پاكستان و آمريکا دارای روند 

صعودی هستند. براساس هر دو ميزان، كشور تركيه در ابتدا روند صعودی داشته و پس از آن، سير نزولی پيدا كرده است )شکل۲ ۷(. 

 شکل 2-7. میزان مرگ و DALY ناشی از بیماری های مزمن کلیوی  در 100/000 نفر جمعیت بین سال های 1990 تا 2010 در جهان، ايران و 5 کشور ديگر 

2-2-2. بیماری های روانی

براساس ميزان DALY ناشی از اختالالت اضطرابی بين سال های ۱۹۹0 تا ۲0۱0، در بين مناطق مورد بررسی، بيش ترين مقدار در كشور تركيه و پس از آن، در 
ايران مشاهده می شود. به طوركلی، ميزان DALY در جهان روند تقريبا ثابتی داشته كه اين روند در كشورهای مصر، ايران، عراق و پاكستان نيز مشهود است. به 

عالوه، كشورهای تركيه و آمريکا تا سال ۲005 روند صعودی خفيفی داشته اند اما در سال ۲0۱0، اين ميزان دچار كاهش شده است )شکل ۲ ۸(. 

شکل 2-8. میزان DALY ناشی از اختالالت اضطرابی در 100/000 نفر جمعیت بین سال های 1990 تا 2010 در جهان، ايران و 5 کشور ديگر
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براساس ميزان DALY ناشی از اختالل افسردگی ماژور بين سال های ۱۹۹0 تا ۲0۱0، بيش ترين و كم ترين مقدار در بين مناطق مورد بررسی به ترتيب در 
كشورهای ايران و آمريکا مشاهده می شود. به طوركلی، ميزان DALY در جهان، روند تقريبا ثابتی داشته است. اين بيماری در كشور تركيه تا سال ۲005 دارای 

روند صعودی بوده، در حالی كه در سال ۲0۱0، اين ميزان كاهش پيدا كرده است. كشور مصر نيز در اين مورد دارای روند نزولی بوده است )شکل ۹-۲(.

شکل 2-9. میزان DALY ناشی از اختالل افسردگی ماژور در 100/000 نفر جمعیت بین سال های 1990 تا 2010 در جهان، ايران
 و 5 کشور ديگر

3-2-2. سوانح و حوادث جاده ای

براساس ميزان مرگ و DALY ناشی از سوانح و حوادث جاده ای بين سال های ۱۹۹0 تا ۲0۱0، بيش ترين مقدار در بين مناطق مورد بررسی مربوط به 
كشور ايران بوده است كه اين روند تا سال ۲005 به صورت صعودی و پس از آن، سيری نزولی داشته است. به طوركلی، ميزان مرگ و DALY در جهان در 

سال های ابتدايی مطالعه، روند صعودی خفيفی داشته اما روند آن در كشورهای عراق، تركيه و آمريکا ، نزولی بوده است )شکل ۲ ۱0(.

شکل2-10. میزان مرگ و DALY ناشی از سوانح و حوادث جاده ای در 100/000 نفر جمعیت بین سال های 1990 تا 2010 در جهان
ايران و 5 کشور ديگر
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چنان كه در شکل ۲ ۱۱ نشان داده شده است؛ بيش ترين ســهم در ميزان مرگ منتسب به سوانح و حوادث جاده ای در سال ۲005 در هر دو جنس 
متعلق به وسايل نقليه موتوری با ۳ يا بيش از ۳ چرخ بوده است )شکل ۱۱-۲(. 

 

شکل2-11. میزان مرگ ناشی از سوانح وحوادث جاده ای در 100/000 نفر جمعیت بین سال های 1990 تا 2010 به تفکیک جنسیت و نوع وسیله نقلیه در ايران

همانند ميزان مرگ، بيش ترين ميزان DALY ناشــی از سوانح و حوادث جاده ای   در سال ۲005 به دليل سوانح  مربوط به وسايل موتوری با ۳ يا بيش 
از ۳ چرخ بوده است )شکل ۲ ۱۲(.

 

شکل2 12. میزان DALY ناشی از سوانح و حوادث جاده ای  در 100/000 نفر جمعیت بین سال های 1990 تا 2010 براساس جنسیت و نوع وسیله نقلیه در ايران

2-2-4. خشونت

به طوركلی، ميزان مرگ و DALY ناشی از خودآزاری و خشونت فردی بين سال های ۱۹۹0 تا ۲0۱0 در جهان، بسيار باال بوده است كه بيش ترين مقدار در بين 
مناطق مورد بررسی، مربوط به كشور آمريکا بوده كه البته در سال های مطالعه، روند نزولی داشته است اما روند مرگ و DALY ناشی از خشونت در كشور عراق، 

سيری صعودی داشته است )شکل۲ ۱۳(.

شکل12-2
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شکل 2-13  میزان مرگ و DALY ناشی از خودآزاری و خشونت فردی در 100/000 نفر جمعیت بین سال های 1990 تا 2010 در جهان، ايران و 5 کشور ديگر

5-2-2. بیماری های اندام های حسی

بيش ترين و كم ترين ميزان DALY ناشــی از بيماری های اندام حســی بين ســال های ۱۹۹0 تا ۲0۱0 بين مناطق مورد بررســی، به ترتيب در 
كشــورهای مصر و آمريکا مشاهده  شده اســت. به طوركلی، ميزان DALY در جهان روند نزولی داشته اســت كه اين روند در كشورهای مصر، ايران، 

پاكستان، تركيه و آمريکا نيز مشاهده شده و تنها كشور عراق در بين مناطق مورد بررسی، دارای روند صعودی بوده است )شکل ۱۴-۲(.

 

شکل2-14. میزان DALY ناشی از بیماری های اندام های حسی در 100/000 نفر جمعیت بین سال های 1990 تا 2010 در جهان،
ايران و 5 کشور ديگر
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6-2-2. کمردرد

بيش ترين ميزان DALY ناشی از كمردرد بين ســال های ۱۹۹0 تا ۲0۱0 در مناطق مورد بررسی، مربوط به كشــور ايران است. به طوركلی، ميزان 
DALY در جهان روند نزولی خفيفی داشته است )شکل ۲ ۱5(.

 

شکل2 15. میزان DALY ناشی از کمردرد در 100/000 نفر جمعیت بین سال های 1990 تا 2010 در جهان، ايران و 5 کشور ديگر

7-2-2. بیماری های ناشی از مصرف الکل

به طوركلی، در سال های ۱۹۹0 تا ۲0۱0، ميزان مرگ و DALY ناشی از اختالل مصرف الکل در جهان بسيار باال بوده است و بيش ترين ميزان در بين 
مناطق مورد بررســی مربوط به كشور آمريکا است. روند مرگ و DALY ناشی از مصرف الکل در جهان تا سال ۱۹۹5 صعودی و پس از آن، نزولی بوده 

است )شکل ۲ ۱6(. 

شکل2-16. میزان مرگ و DALY ناشی از مصرف الکل در 100/000 نفر جمعیت بین سال های 1990 تا 2010  در جهان، ايران و 5 کشور ديگر
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8-2-2. بیماری های ناشی از مصرف مواد مخدر

در سال ۲0۱0، بيش ترين ميزان مرگ و DALY ناشــی از اختالل مصرف مواد مخدر در بين مناطق مورد بررسی، مربوط به كشور آمريکا بوده است. 
به طوركلی، ميزان مرگ و DALY در جهان همانند تمامی كشورهای مورد بررسی به صورت صعودی بوده است )شکل۲ ۱۷(.

 

شکل2-17. میزان مرگ و DALY ناشی از مصرف مواد مخدر در 100/000 نفر جمعیت بین سال های 1990 تا 2010  در جهان، ايران و 5 کشور ديگر

ويراست نخست

46       کمیته ملے پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر   تير 1394



فصل دو       47

ويراست نخست





عوامل خطر مرتبط 

با بیماری های 

غیرواگیر در ایران

 در بحث عوامل خطــر تغذيه ای و كمبود 
يا نبود فعاليت بدنی، ايران در مقايسه با 
متوسط جهانی از وضعيت نامساعد تری 

برخوردار است.
 در مقايســه با متوســط جهانی، عوامل 
خطری همچون مصرف سيگار در ايران 

در وضعيت مناسب تری قرار دارند.
 عوامــل خطری همچون كمبــود يا نبود 
فعاليت بدنی و مصرف دخانيات، روندی 
كاهشــی در دنيا و نيز در ايران، از خود 

نشان می دهند.
 بر اســاس آمارهای موجود،                 بيش 
ترين ميزان مرگ ومير در ســال ۲0۱0 
به واســطه عوامل خطر مربوط به عوامل 

تغذيه ای رخ داده است. 
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3 1. عوامل خطر اصلی )رفتاری( بیماری های غیرواگیر 

شکلDALY .1-3 استانداردشده سنی و جنسی ناشی از بیست عامل خطر در ايران و جهان در سال های 1990 و 2010

بيســت عامل خطر اصلی بيماری های غيرواگير بر اساس DALY در سال های ۱۹۹0 و ۲0۱0 ميالدی در ايران و جهان، در شکل ۳ ۱ نشان داده شده 
است. 

بيش ترين ميزان DALY در بين عوامل خطر، مربوط به عوامل تغذيه ای است. شــکل ۳ ۲ نشان می دهد كه در تمامی سال های مورد بررسی، ايران 
از نظر عامل تغذيه و فعاليت فيزيکی كم و ناكافی در مقايســه با جهان، همواره وضعيت نامناســب تری داشته اســت اما در مورد عامل خطر مصرف 
دخانيات وضعيت آن بهتر بوده اســت. عوامل خطر فعاليت فيزيکی كم و ناكافی و مصرف دخانيات در ايران و جهــان دارای روند نزولی بوده اند؛ در 

حالی كه مصرف الکل در ايران و جهان، روند نسبتا ثابتی داشته است.
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شکل3-2. میزان DALY منتسب به عوامل خطر اصلی بیماری های غیرواگیر در 100/000 نفر جمعیت بین سال های 1990 تا 2010 در ايران و جهان

همانند ميزان DALY، بيش ترين ميزان مرگ نيز در بين عوامل خطر مورد بررسی، مربوط به عوامل تغذيه ای است و چنان كه مشخص است طی سال های ۱۹۹0 
تا ۲0۱0،  كشــور ايران از نظر عوامل خطر تغذيه ای و فعاليت بدنی كم و ناكافی در مقايسه با جهان ، همواره ميزان بيش تری داشته است اما ميزان عامل خطر 
استعمال دخانيات در آن در مقايسه با جهان، كم تر بوده است. عوامل خطر تغذيه ای در ايران و جهان تا سال ۱۹۹5، روند صعودی و پس از آن، سير نزولی داشته 
است. عوامل خطر فعاليت بدنی كم و ناكافی و مصرف دخانيات در ايران و جهان دارای روند نزولی بوده اند. همچون DALY، ميزان مرگ منتسب به مصرف الکل، 

روندی نسبتا يکنواخت در ايران و جهان دارد؛ هرچند اين ميزان در ايران نسبت به متوسط جهانی كم تر است )شکل ۳ ۳(.

 

شکل3-3. میزان مرگ منتسب به عوامل خطر اصلی بیماری های غیرواگیر در 100/000 نفر جمعیت بین سال های 1990 تا 2010 در ايران و جهان
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1-3. عوامل خطر اصلی )رفتاری( بیماری های غیرواگیر

1-1-3. رژيم غذايی ناسالم

حدود ۸0 درصد جمعيت دنيا از 5 واحد توصيه شده  ميوه و سبزی جات در طول روز اســتفاده نمی كنند. از جمله عادات تغذيه ای پيشنهاد شده در 
ســطح جهانی برای كنترل بيماری های غيرواگير می توان به موارد زير اشاره كرد: غذاهای دريايی )اســيدچرب امگا۳(، عدم مصرف چربی ترانس، 
غالت كامل )كيفيت كربوهيدرات(، ميوه و ســبزيجات، عدم مصرف چربی های اشــباع، مصرف آجيل و حبوبات، مصرف نمک كم تر )به دليل ايجاد 

فشارخون(، اندازه های كوچک تر وعده های غذايی و مصرف كم نوشابه ها.
بيش ترين ميزان DALY منتسب به عوامل خطر تغذيه ای طی سال های ۱۹۹0 تا ۲0۱0 در بين سه گروه سنی، مربوط به گروه سنی ۷0 سال به 
باال بوده است كه در تمامی سال های مورد بررسی در اين گروه ســنی، ايران نسبت به جهان، ميزان عامل خطر بيش تری داشته است. همچنين، در 

ايران و جهان و در تمامی گروه های سنی، روند تا سال ۱۹۹5 به صورت صعودی بوده و پس از آن، به صورت نزولی درآمده است )شکل۳ ۴(.

شکل3-4. میزان DALY منتسب به عوامل خطر تغذيه ای در 100/000 نفر جمعیت بین سال  های 1990 تا 2010 بر حسب گروه های سنی در ايران و جهان

همانند ميزان DALY، بيش ترين ميزان مرگ منتســب به عوامل خطر تغذيه ای در بين سه گروه سنی، مربوط به گروه سنی ۷0 سال به باال است 
و در تمامی ســال های مورد بررسی، متوســط عوامل خطر تغذيه ای در ايران نسبت به جهان، بيش تر بوده اســت. همچنين، در جهان و در تمامی 
گروه های سنی، روند مذكور تا سال ۱۹۹5 به صورت صعودی و پس از آن به صورت نزولی درآمده است. در ايران، برای تمامی گروه های سنی تا سال 

۱۹۹5روند صعودی مشاهده می شود و پس از آن، روند به صورت نزولی تغيير وضعيت پيدا می كند )شکل۳ 5(.

شکل3-5. میزان مرگ منتسب به عوامل خطر تغذيه ای در 100/000 نفر جمعیت بین سال های 1990 تا 2010 بر حسب گروه های سنی در ايران و جهان
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در بين كشــور های مورد مطالعه طی سال های ۱۹۹0 تا ۲0۱0، ميزان مرگ منتسب به مصرف زياد ســديم در ايران بيش از متوسط جهان بوده 
است. اين در حالی اســت كه نرخ مرگ در مصر، عراق و تركيه نيز از متوســط ميزان جهانی باالتر است. بر اســاس نتايج بدست آمده، ميزان مرگ 
منتسب به مصرف مقادير زياد سديم در اياالت متحده آمريکا و پاكستان، كم تر از ساير كشور های مورد مطالعه و حتی كم تر از متوسط ميزان جهانی 
 DALY نيز كشورهای مورد مطالعه و ايران، الگويی مشابه الگوی مرگ ومير را دنبال می كنند. شايان ذكر است كه ميزان DALY آن بوده است. در بحث

و مرگ ناشی از مصرف زياد سديم در ايران از سال ۱۹۹5 ميالدی به بعد، كاهش چشم گيری نشان می دهد )شکل۳ 6(. 

شکل3-6. میزان مرگ و DALY منتسب به عامل خطر مصرف زياد سديم در 100/000 نفر جمعیت بین سال های 1990 تا 2010 در جهان، ايران و 5 کشور ديگر

ميزان مرگ منتسب به عامل خطر كمبود مصرف ميوه در سال ۱۹۹0 در كشور تركيه، بيش تر از ساير كشور های مورد مطالعه و بيش تر از متوسط 
ميزان جهانی بوده اســت؛ در حالی كه اين ميزان در سال های بعدی، كاهش چشم گيری در اين كشــور داشته است. اين آمار در ايران طی سال های 
مورد مطالعه، الگويی نســبتا مشابه دنيا داشته است. بدين صورت كه تا سال ۱۹۹5، افزايش و پس از آن، كاهش چشم گيری در ميزان مرگ رخ داده 
اســت. در رابطه با ميزان DALY در بازه  زمانی مورد مطالعه نيز الگوی تغييرات، مشــابه الگوی مرگ ومير بوده است. ميزان مرگ و DALY منتسب به 

كمبود ميوه در سال ۲0۱0 در ايران، از متوسط جهانی آن پايين تر بوده است )شکل۳ ۷(.  

 

شکل3-7. میزان مرگ و DALY منتسب به عامل خطر کمبودمصرف میوه در 100/000 نفر جمعیت بین سال های 1990 تا 2010 در جهان، ايران و 5 کشور ديگر
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در سال ۱۹۹0، ميزان مرگ منتسب به عامل خطر مصرف كم سبزيجات در ايران از ساير كشــورهای مورد مطالعه و نيز از متوسط جهانی بسيار 
باالتر بوده و در بين كشــور های مورد مطالعه، پاكستان بيش ترين ميزان مرگ براثر عامل فوق را در سال های مورد مطالعه داشته است. با اين وجود، 
با گذر زمان، كاهش قابل مالحظه ای در ميزان مرگ منتســب به عامل خطر مصرف كم سبزيجات در ايران مالحظه می شود اما در سال ۲0۱0، اين 
ميزان هنوز از متوسط جهانی باالتر بوده است. در رابطه با DALY نيز شواهد، الگويی مشــابه با نرخ مرگ ومير بر اثر عامل فوق الذكر را نشان می دهد 

)شکل ۳ ۸(. 

شکل3-8. میزان مرگ و DALY منتسب به عامل خطر مصرف کم سبزيجات در 100/000 نفر جمعیت بین سال های 1990 تا 2010 در جهان، ايران و 5 کشور ديگر

در بين كشــور های مورد مطالعه، مصر و عراق روندی تصاعدی را در ميزان مرگ منتســب به عامل خطر كمبود مصرف غالت كامل بين ســال های 
۱۹۹0 تا ۲0۱0 نشــان می دهند. در حالی كه مصر و تركيه، بيش ترين ميزان مرگ را نسبت به ديگر كشور های مورد مطالعه و نيز نسبت به متوسط 
جهانی داشــته اند. در اين بين، ايران تا سال ۱۹۹5روندی تصاعدی و از آن پس، كاهش چشــمگيری در نرخ مرگ  منتسب به اين عامل خطر داشته 
است. با اين حال، همچنان نرخ مرگ در ايران از متوسط جهانی باالتر بوده است. همچون ساير عوامل خطر در سال های مورد مطالعه، DALY منتسب 

به كمبود مصرف غالت كامل، الگويی مشابه مرگ ومير را دنبال كرده است )شکل۳ ۹(.''

شکل3-9. میزان مرگ و DALY منتسب به عامل خطر کمبود مصرف غالت کامل در 100/000 نفر جمعیت بین سال های 1990 تا 2010 در جهان، ايران و 5 کشور 
ديگر
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مصر، ايران و عراق طی ســال های ۱۹۹0 تا ۲0۱0، بيش ترين ميزان مرگ ومير منتسب به عامل خطر كمبود مصرف اسيدهای چرب غير اشباع  را در 
بين مناطق مورد بررسی داشته اند. با اين وجود، بايد در نظر داشت كه اين ميزان، كاهش چشمگيری را طی سال های مورد  مطالعه در ايران نشان می دهد 
اما اين روند در عراق و مصر، تغيير چندانی نداشته است. در اين بين، پاكستان، مرگ وميری حتی پايين تر از متوسط جهانی داشته كه اين امر در نوع خود 
جالب توجه و قابل تامل است. ميزان DALY منتسب به عامل خطر كمبود مصرف اسيدهای چرب غير اشباع، مشابه تغييرات مرگ ومير است )شکل۳ ۱0(. 

شکل3-10. میزان مرگ و DALY منتسب به عامل خطر کمبود مصرف اسیدهای چرب غیر اشــباع در 100/000 نفر جمعیت بین سال های 1990 تا 2010 در جهان، 
ايران و 5 کشور ديگر

مرگ در اثر مصرف اسيدهای چرب ترانس در مصر و پاكســتان، بيش ترين ميزان را در بين ساير كشورهای مورد مطالعه در بين سال های ۱۹۹0 
تا ۲0۱0 داشته است. ايران دارای تغييراتی افزايشی از سال ۱۹۹0 تا ۲000 بوده و پس از آن، اين روند كاهش نشان داده است. آمار مرگ در تمامی 
كشورهای مورد مطالعه به جز تركيه، باالتر از متوسط جهانی بوده است. الگوی تغييرات DALY در سال های ۱۹۹0 تا ۲0۱0 نيز روندی مشابه مرگ 

در دنيا و در كشورهای مورد مطالعه نشان می دهد )شکل۳ ۱۱(.

شکل3-11. میزان مرگ و DALY منتسب به عامل خطر مصرف زياد اسیدهای ترانس در 100/000 نفر جمعیت بین سال های
 1990 تا 2010 در جهان، ايران و 5 کشور ديگر
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2-1-3. نبود فعالیت بدنی و فعالیت بدنی کم

بيش ترين و كم ترين ميزان مرگ و DALY منتسب به عامل خطر نبود فعاليت بدنی و فعاليت بدنی كم طی سال های ۲005 و ۲0۱0 در بين مناطق 
مورد بررسی، به ترتيب مربوط به كشورهای عراق و آمريکابوده اســت. به طوركلی، ميزان مرگ و DALY منتسب به اين عامل خطر در جهان همانند 

تمامی كشورهای تحت بررسی، به صورت نزولی بوده است )شکل۳ ۱۲(.

 

شکل3-12. میزان مرگ و DALY منتسب به عامل خطر نبود فعالیت بدنی و فعالیت بدنی کم در 100/000 نفر جمعیت در سال های 2005 و 2010 در جهان، ايران و 5 
کشور ديگر

بيشترين ميزان DALY منتســب به عامل خطر نبود فعاليت بدنی و فعاليت بدنی كم در بين سه گروه سنی در جهان و ايران مربوط به گروه سنی ۷0 
سال به باال است كه در تمامی سال های مورد بررســی، ايران نسبت به جهان، ميزان DALY بيشتری داشته است. در سال ۲0۱0، ميزان DALY برای 

گروه  سنی 50 تا 6۹ ساله كم تر از سال ۲005 بوده است )شکل۳ ۱۳(.

شکل3-13. میزان DALY منتسب به عامل خطر نبود فعالیت بدنی و فعالیت بدنی کم در 100/000 نفر جمعیت در سال های 2005 و 2010 بر حسب گروه های سنی 
در ايران و جهان
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بيش ترين ميزان مرگ منتسب به عامل خطر نبود فعاليت بدنی و فعاليت بدنی كم در بين سه گروه سنی، مربوط به گروه سنی ۷0 سال به باال است.  
در تمامی ســال های مورد بررسی و در تمام گروه های سنی، ايران نســبت به جهان، ميزان مرگ بيشتری داشته است. ميزان مرگ منتسب به عامل 

خطر نبود فعاليت بدنی و فعاليت بدنی كم در گروه های سنی 50 سال و باالتر در سال ۲0۱0 نسبت به سال ۲005 كم تر بوده است )شکل۳ ۱۴(.
 

شکل3-14. میزان مرگ منتسب به عامل خطر نبود فعالیت بدنی و فعالیت بدنی کم در 100/000 نفر جمعیت در سال های 2005 و 2010 بر حسب گروه های سنی در 
ايران و جهان

3 1 3. مصرف دخانیات

    مصرف دخانيات، هر ساله منجر به حداقل يک ميليون مرگ در دنيا می شود. در دنيا، حدود ۲50 ميليون فرد سيگاری و به همان ميزان، افرادی كه 
تنباكوی جويدنی مصرف می كنند؛ وجود دارند كه اغلب آن ها از مواد سرطان زای ديگر نيز استفاده می كنند. 

بيش ترين و كم ترين ميزان مرگ و DALY مربوط به عامل خطر مصرف دخانيات )بدون احتســاب غيرســيگاری های در معرض دود سيگار(، در 
بين مناطق مورد بررسی، به ترتيب مربوط به كشورهای تركيه و عراق بوده است. به طوركلی، روند ميزان مرگ و DALY در كشورهای ايران، تركيه و 

آمريکا همانند روند كلی در جهان، به صورت نزولی بوده است )شکل۳ ۱5(.

 

شکل3-15. میزان مرگ و DALY منتسب به عامل خطر مصرف دخانیات )بدون احتساب غیرسیگاری های در معرض دود سیگار( در 100/000 نفر جمعیت بین 
سال های 1990 تا 2010 در جهان، ايران و 5 کشور ديگر

بيشــترين ميزان مرگ و DALY منتسب به غيرســيگاری های در معرض دود ســيگار در بين مناطق مورد بررســی، مربوط به كشور مصربوده است. 
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به طوركلی، روند ميزان مرگ و DALY در كشورهای مصر، ايران، پاكستان، تركيه و آمريکا همانند روند كلی در جهان، نزولی بوده است )شکل۳ ۱6(.

 شکل3-16 میزان مرگ و DALY منتسب به غیرسیگاری های در معرض دود سیگار در 100/000 نفر جمعیت بین سال های 1990 تا 2010 در جهان، ايران و 5 کشور ديگر

بيش ترين ميزان DALY منتســب به عامل خطر مصرف دخانيات )بدون احتساب غيرســيگاری های در معرض دود سيگار( در بين سه گروه سنی، 
مربوط به گروه ســنی ۷0 ســال به باال بوده كه در تمامی سال های مورد بررسی، ايران همواره نســبت به جهان، ميزان DALY كم تری داشته است. 

ميزان DALY برای تمامی گروه های سنی در ايران و جهان دارای روند نزولی بوده است )شکل۳ ۱۷(.

 

شکل3-17. میزان DALY منتسب به عامل خطر مصرف دخانیات )بدون احتساب  غیرسیگاری های در معرض دود سیگار( در 100/000 نفر جمعیت بر حسب 
گروه های سنی بین سال های 1990 تا 2010 در ايران و جهان
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بيش ترين ميزان مرگ منتســب به عامل خطر مصرف دخانيات )بدون احتســاب غيرسيگاری های در معرض دود ســيگار( در بين سه گروه سنی، 
مربوط به گروه سنی ۷0 ســال به باال است كه در تمامی سال های مورد بررسی در اين گروه ســنی، ميزان مرگ منتسب به اين عامل خطر در ايران 
نســبت به جهان، كم تر بوده است. در كل، ميزان مرگ منتســب به عامل خطر مصرف دخانيات )بدون احتســاب غيرسيگاری های در معرض دود 

سيگار( برای تمامی گروه های سنی در ايران و جهان دارای روند نزولی بوده است )شکل۳ ۱۸(.

 

شکل3-18. میزان مرگ منتسب به عامل خطر مصرف دخانیات )بدون احتساب  غیرسیگاری های در معرض دود سیگار( در 
100/000 نفر جمعیت بر حسب گروه های سنی بین سال های 1990 تا 2010 در ايران و جهان

در سال های ۱۹۹0 تا ۲0۱0، بيش ترين ميزان DALY منتسب به عامل خطر غيرسيگاری های در معرض دود سيگاردر بين چهار گروه سنی، مربوط 
به گروه ســنی كم تر از 5 سال بوده است. در تمامی سال های مورد بررسی، ميزان DALY منتسب به اين عامل خطر در ايران نسبت به جهان، كم تر و 

برای تمامی گروه های سنی، دارای روند نزولی بوده است )شکل۳ ۱۹(.

شکل3-19. میزان DALY منتسب به عامل خطر مصرف دخانیات  در 100/000 نفر جمعیت بر حسب گروه های سنی بین سال های 1990 تا 2010 در ايران و جهان 

فصل سه       59

ويراست نخست



بيش ترين ميزان  مرگ منتسب به عامل خطر غيرســيگاری های در معرض دود سيگاردر بين چهار گروه سنی، مربوط به گروه سنی ۷0 سال به باال 
بوده و در تمامی سال های مورد بررسی، ميزان مرگ در ايران نسبت به جهان، كم تر بوده است. هم چنين، ميزان مرگ برای تمامی گروه های سنی در 

ايران و جهان دارای روند نزولی بوده است )شکل۳ ۲0(.
 

شکل3-20. میزان مرگ منتسب به عامل خطر غیرسیگاری های در معرض دود سیگار در 100/000 نفر جمعیت بین سال های 1990 تا 2010 بر حسب گروه های 
سنی در ايران و جهان

4-1-3. مصرف الکل

زيان ناشی از مصرف الکل، در عرصه ای از مشکالت پزشــکی تا معضالت اجتماعی، فيزيولوژيک، اقتصادی و نيز سوانح و حوادث و خشونت گسترده 
است. بيش ترين ميزان مرگ و DALY منتســب به عامل خطر مصرف الکل در بين مناطق مورد بررسی، مربوط به كشور آمريکا بوده اما ميزان آن از 
متوسط جهانی كم تر است. به طوركلی، روند ميزان مرگ و DALY منتســب به عامل خطر مصرف الکل در جهان تا سال ۱۹۹5 به صورت صعودی و 

پس از آن، سيری نزولی داشته است )شکل۳ ۲۱(. 

شکل3-21. میزان مرگ و DALY منتسب به عامل خطر مصرف الکل در 100/000 نفر جمعیت بر حسب گروه های سنی بین سال های 1990 تا 2010 در جهان، ايران 
و 5 کشور ديگر
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همانطور كه در شکل ۳ ۲۲ مشاهده  می كنيد؛ ميزان DALY منتسب به مصرف الکل در  تمامی گروه های سنی در جهان از ميزان آن در ايران بيش تر 
بوده است. با اين وجود بايد در نظر داشت كه هم در ايران و هم در جهان، ميزان DALY منتسب به مصرف الکل در دو گروه سنی نخست، در كم ترين 
مقدار و در سه گروه سنی ديگر، در بيش ترين مقدار خود بوده اســت. چنين به نظر می رسد كه در دو گروه سنی نخست، اين ميزان به واسطه  اثرات 

غير مستقيم و در سه گروه ديگر به واسطه  اثرات مستقيم مصرف الکل ايجاد شده باشد )شکل۳ ۲۲(. 

شکل3-22. میزان DALY منتسب به عامل خطر مصرف الکل در 100/000 نفر جمعیت بر حسب گروه های سنی بین سال های 1990 تا 2010 در ايران و جهان

شکل شــماره ۳ ۲۳، ميزان مرگ منتسب به مصرف الکل را در ســال ۲0۱0 در ايران و جهان نشان می دهد. در گروه ســنی باالتر از ۷0 سال ميزان 
مرگ ومير منتسب به مصرف الکل، هم در ايران و هم در جهان، بيش تر از ساير گروه های سنی است. اين در حالی است كه گروه سنی 50 تا 6۹ سال، 
پس از افراد باالتر از ۷0 ســال، بيش ترين ميزان مرگ را در داشته اند. با توجه به شواهد موجود، اهميت توجه به گروه های مسن جامعه در مواجهه با 

پيامد های مصرف الکل بيش از پيش نمايان می شود )شکل۳ ۲۳(. 
 

شکل3-23. میزان مرگ منتسب به عامل خطر مصرف الکل در 100/000 نفر جمعیت بر حسب گروه های سنی بین سال های 1990 تا 
2010 در ايران و جهان
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3-1-5. مواد مخدر

بيش ترين ميزان مرگ و DALY منتسب به عامل خطر مصرف مواد مخدر در بين مناطق مورد بررسی، مربوط به كشور آمريکابوده است. به طوركلی، 
روند ميزان مرگ و DALY در تمامی كشورهای مورد بررسی همانند جهان، دارای روند صعودی بوده است )شکل۳ ۲۴(.

شکل3 24. میزان مرگ و DALY منتسب به عامل خطر مصرف مواد مخدر در 100/000 نفر جمعیت بین سال های 1990 تا 2010 در جهان، ايران و 5 کشور ديگر

3 2. ساير عوامل خطرزای بیماری های غیرواگیر

3 2 1. آلودگی هوا

بيش تريــن ميزان مرگ و DALY منتســب به عامل خطر آلودگی با ذرات معلق در بين مناطق مورد بررســی، مربوط به كشــور مصر بوده اســت. 
به طوركلی، روند ميزان مرگ و DALY در كشورهای ايران، تركيه و آمريکا همچون الگوی كلی جهان، روند نزولی مستمر داشته است )شکل۳ ۲5(.

 

 شکل 3 25. میزان مرگ و DALY منتسب به عامل خطر آلودگی با ذرات معلق در 100/000نفر جمعیت  بین سال های 1990 تا 2010 درجهان، ايران و 5 کشور ديگر
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بيش ترين و كم ترين ميزان مرگ و DALY منتسب به عامل خطر آلودگی با ازن در بين مناطق مورد بررسی، به ترتيب مربوط به كشورهای پاكستان و 
ايران بوده است. به طوركلی، روند ميزان مرگ و DALY در تمامی كشورهای مورد بررسی همانند جهان، روند نزولی داشته است )شکل۳ ۲6(.

 
شکل3 26. میزان مرگ و DALY منتسب به عامل خطرآلودگی با ازن در 100/000 نفر جمعیت بین سال های 1990 تا 2010 در جهان، ايران و 5 کشور ديگر

3 2 2. سرب

بيش ترين و كم ترين ميزان مرگ و DALY منتسب به عامل خطر مواجهه با ســرب در بين مناطق مورد بررسی، به ترتيب مربوط به كشورهای مصر 
و آمريکا بوده است. به طوركلی، روند ميزان مرگ و DALY در تمامی كشورهای مورد بررسی همانند جهان، روند صعودی داشته است )شکل۳ ۲۷(.

شکل3 27. میزان مرگ و DALY منتسب به عامل خطر مواجهه با سرب در 100/000 نفر جمعیت بین سال های 1990 تا 2010 در ايران و جهان و 5 کشور ديگر
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3 2 3. عفونت ها و عوامل زيست محیطی 

عفونت ها و عوامل زيســت محيطی نيز خطر بيماری های غيرواگير را افزايش می دهند. عفونت ها مسئول يک پنجم سرطان ها در كشورهای در حال 
توسعه هستند. برای مثال، پاپيلوما ويروس انسانی منجر به سرطان دهانه رحم در زنان است  كه موجب افزايش شمار سرطان دهان در زنان و مردان 
نيز می گردد. ويروس هپاتيت B و ويروس هپاتيتC موجب كارســينومای هپاتوسلوالر می شوند و هليکوباكترپيلوری موجب سرطان معده می شود. 
آلودگی هوای داخل خانه كه ناشــی از احتراق ناقص ســوخت جامد اســت؛ يک عامل خطر مهم برای بيماری های مزمن ريوی محسوب می شود. 
همچنين از جمله عوامل خطر محيطی و شــغلی مهم برای بيماری های غيرواگير می توان مواجهه با آزبســت، گازهای ناشــی از وسايل نقليه و نيز 

پرتوهای يونيزان و ماورای بنفش را نام برد. 
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مطالعه ملی بار 

بیماری ها، سوانح 

و حوادث و عوامل 

خطر در سطوح ملی و 

 :)NASBOD( فروملی

روشی نوین برای 

محاسبه دقیق و 

معتربآمار و اطالعات 

مرتبط با سالمت در 

ایران

 در مطالعه ملی بار بيماری ها و عوامل 

خطر منتسب به آن ها، ۲۹0 بيماری 
و 6۷ عامل خطر مورد بررســی قرار 

می گيرد.
 در مطالعــه NASBOD، اطالعــات 
اپيدميولوژيــک در ســطوح ملی و 

فروملی ارايه می شود.
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1-4. مقدمه

مطالعه بار بيماری ها، ســوانح و حوادث و عوامل خطر در ســطوح ملی و فروملی )NASBOD(، تالشــی نظام مند به منظور برآورد ميزان 
آسيب های وارده به سالمت ناشی از بيماری ها، ســوانح و حوادث و عوامل خطر است كه برای اولين بار در سطح ملی و پس از آن در سطح 
فروملی انجام گرفت و در آن، از روش ها و تعاريفی مشــابه با روش ها و تعاريف به كار گرفته شده در مطالعه جهانی بار بيماری ها )GBD( در 
سال ۲0۱0 استفاده شد. سياســت گذاران سالمت در سطوح ملی و فروملی، مديران بخش سالمت، پژوهشگران و شهروندان می توانند به 
طور مستقيم از برآورد های به دست آمده در مطالعه NASBOD سال ۲0۱۳ استفاده كنند. اين مطالعه، تصويری كلی از وضعيت سالمت 
گروه های جمعيتی در سراسر كشــور فراهم می كند تا با كمک آن، بار بيماری های مختلف و توزيع آن ها به صورت يکجا مورد مقايسه قرار 
گيرد. دراين فصل به دنبال آن هستيم كه چرايی انجام اين مطالعه، طراحی، تعاريف، معيار ها و چالش های به وجود آمده به دليل محدوديت 

در دسترسی به داده ها را شرح دهيم.

2-4. زمینه

بانک جهانی برای دســتيابی به يک ارزيابی مقايســه ای و جامع از بار بيماری ها در ســال ۱۹۹0، دور اول مطالعه GBD را در سال ۱۹۹۲ 
پايه ريزی كرد. اين مطالعه در سراسر جهان و در هشت منطقه انجام شد. 

روش ها، اقدامات و يافته های مطالعه GBD ســال ۱۹۹0، در ســطح جهان مورد پذيرش قرار گرفت. پژوهشگران معتقد بودند كه همه 
منابع اطالعات سالمت حاوی اطالعات مفيدی در مورد اپيدميولوژی بيماری ها اســت و برای داده هايی كه دارای سوگيری در انتخاب يا 
اطالعات هستند؛ با اســتفاده از چند روش رياضی و آماری می توان برآورد های معادل و فاقد نااريب را به دست آورد كه شامل اطالعاتی در 

مورد بروز، شيوع، مدت زمان و مرگ ومير برای تقريبا 500 عارضه ناشی از بيماری ها، سوانح و حوادث و عوامل خطر خواهد بود.
بسياری از بيماری ها، به عنوان مثال، بيماری های روانی و اختالالت اندام های حسی ممکن است سهم قابل توجهی در نتايج غيركشنده۱ 
داشته باشــند؛ در حالی كه نتايج منجر به مرگ آن ها اندک يا حتی صفر باشد. بنابراين، شاخص های بقا يا مرگ ومير نمی توانند تصويری 
كلی از وضعيت سالمت مردم ارايه دهند. بنابراين مطالعه بار بيماری ها نيازمند شاخصی برای تركيب پيامدهای كشنده و غيركشنده است. 
برای اندازه گيری بار بيماری ها، مطالعه GBD سال ۱۹۹0 با استفاده از يک شاخص، هم مرگ ومير زودرس )سال های زندگی از دست رفته 
به دليل مرگ زودرس يا YLL( و هم ناتوانی )ســال های زندگی سالم از دست رفته به دليل معلوليت يا YLD( و تعيين وزن ناتوانی بر اساس 

نظرات كارشناسان را مورد سنجش قرار داد. مجموع اين دو شاخص تحت عنوان DALYs شناخته می شود.
نقد اصلی كه به مطالعه GBD وارد شد؛ مربوط به ساختار DALYs بود به ويژه كه مساله انتخاب های اجتماعی مربوط به وزن سنی و نمره 

شدت معلوليت را در بر می گرفت۲.
انتقادات وارده بر مطالعه GBD ســال ۱۹۹0، به ويژه در مورد ارزيابی وزن ناتوانی باعث شــد كه به جای استفاده از نظر كارشناسان كه 
در مطالعه آن سال به كار گرفته شد؛ ارزش گذاری های مبتنی بر جمعيت، مورد استفاده قرار گيرد. عالوه بر اين، بهبود مجموعه داده های 
جمعيتی مانند پيمايش های ملی، سرشــماری ها، ارزيابی ها و پرونده های پزشکی الکترونيکی باعث شد كه برآورد ها بهتر شود و وابستگی 
و نياز به مدل ها كاهش يابد. پيشــرفت ديگری كه در مطالعه GBD ســال ۲00۱ در مقايسه با مطالعه GBD ســال ۱۹۹0 به دست آمد؛ 
پيشرفت های متدولوژيک عمده ای بود كه برای سنجش مقدار بار مرتبط با هر يک از عوامل خطر عمده استفاده می شد. آخرين پيشرفت 

حاصل در مطالعه GBD سال ۲00۱، كمی سازی عدم قطعيت در برآورد ها بود.
در ســال ۲0۱0، مطالعهGBD برآورد هايی برای سال های ۱۹۹0 تا ۲0۱0 برای ۲۹۱ بيماری، 6۷ عامل خطر، ۱۱6۷ عارضه بيماری در 
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۱۸۷ كشور از ۲۱ منطقه در سراسر جهان را به تفکيک جنس و ۲0 گروه سنی ارايه داد. مطالعه GBD سال ۲0۱0 توسط موسسه ارزيابی 
و سنجش بهداشت )IHME( و با همکاری دانشــگاه هاروارد، كالج سلطنتی لندن، دانشــگاه جان هاپکينز، دانشگاه كويينزلند، دانشگاه 
توكيو و سازمان جهانی بهداشــت انجام گرفت. در اين دور جديد از GBD، تغييرات بسياری در روش ها داده شد و پيشرفت های زيادی در 
نتايج به دست آمد. در روش ها، روش جديد DISMOD مورد استفاده قرار گرفت كه نسخه ای با انعطاف بيشتر و با قابليت های باالتر است. 
همچنين، چند تغيير اندک نيز در شاخص ها انجام گرفت. به عنوان مثال، در DALY جديد وزن سنی و وزن تخفيف۳ به كار گرفته نشده اند 
و وزن ناتوانی۴ با استفاده از يک روش جديد برآورد شده اســت. مطالعه بار بيماری ها در ايران، برای اولين بار در سال ۲00۳ انجام گرفت و 
بار بيماری ها برای ۲۱۳ بيماری برآورد شــد اما اين مطالعه موفق نشد كه بار منتسب به عوامل خطر را برآورد نمايد. مطالعه ياد شده از نوع 
مقطعی بود و در سال ۲00۳ در ســطح ملی و در شش استان انجام گرفت. برآورد ها بدون فاصله عدم اطمينان گزارش شدند و اين مطالعه 
نتوانست بار منتســب به عوامل خطر را برآورد نمايد. يک دهه پس از انجام اولين مطالعه بار بيماری ها در ايران، بار ديگر نياز به ارزيابی بار 
بيماری ها و توزيع آن ها به اندازه ای احســاس شد كه انگيزه الزم را درمديران و كارشناســان وزارت بهداشت ايجاد نمود تا دور جديدی از 
مطالعه بار بيماری ها را تحت عنوانNASBOD سال ۲0۱۳ انجام دهند. اين دور از مطالعه با هدف ارايه برآوردهايی برای سال های ۱۹۹0 

تا ۲0۱۳ در سطوح ملی و استانی انجام گرفت.

 NASBOD 3-4. علت نیاز به مطالعه

مطالعه NASBOD با هدف برآورد بار ۲۹0 بيماری و ســانحه و 6۷ عامل خطر در سال های ۱۹۹0 تا ۲0۱۲ در سطوح ملی و استانی انجام 
گرفت. مطالعه NASBOD اطالعاتی را فراهم می كند كه می تواند به منظور بررســی پيشــرفت در وضعيت سالمت در طول زمان در يک 
استان يا عملکرد نسبی در كل استان ها استفاده شود. در اين مورد، مطالعه NASBOD بايد مانند ميزان توليد و درآمد ملی، به عنوان يکی 
از شاخص های توســعه اقتصادی در نظر گرفته شود كه اين امر تا به حال ســهم بزرگی در دانش اقتصادی انگلستان داشته است. مطالعه 
NASBOD در حقیقت يک منبع اصلی اســت كه می تواند برای شناســايی اولويت های ملی و فروملی مورد استفاده قرار گيرد. بسياری از 

مداخالت ملی در نظام ســالمت ايران وجود دارند كه می توانند مقرون به صرفه باشند و به مشکالت مربوط به سالمت در برخی از مناطق 
جغرافيايی و نه در تمام مناطق، پاسخ دهند. ارايه اطالعاتی در مورد توزيع بيماری ها و عوامل خطر در سطح فروملی، می تواند به عنوان يک 
راهنما برای انتخاب مداخالتی مورد استفاده قرار گيرد كه مشکالت عمده بهداشتی در ميان گروه های جمعيتی فروملی را حل می نمايد. 
مراكز آموزش پزشکی و ســالمت در ايران، امتياز هايی را برای دانشــجويانی در نظر می گيرند كه بر روی موضوعات تحقيقاتی خاص كار 
می كنند. با توجه به عدم دسترسی مناســب به داده ها، به ويژه به داده های حاصل از بررسی های ملی و با توجه به عدم وجود يک سيستم 
جهت دهی5 برای پژوهش در زمينه سالمت، بخش عمده ای از پتانسيل موجود برای استفاده از منابع توليد دانش به خوبی استفاده نشده 
است. مطالعه NASBOD، دسترسی غير بهينه و نامناسب به داده ها و نيز عدم وجود سيستم جهت دهی برای تحقيقات سالمت در ايران 

را مورد توجه قرار می دهد.

NASBOD 4-4. ساختار

مطالعه NASBOD سال ۲0۱۳ توسط معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، ســازماندهی و پشتيبانی می شود و توسط يک كميته راهبری 
شــامل پژوهشگر اصلی، سياســتگذاران ارشد وزارت بهداشــت، مديران وزارت بهداشــت كه تمركز بيشــتری بر روی بيماری ها دارند 
و پژوهشــگرانی كه تمركز بيشتری روی ســالمت جامعه دارند؛ انجام می شود. كميته ارزيابی خارجی شــامل كارشناسان بين المللی و 
نماينده هايی از ســازمان های بين المللی مانند بانک جهانی و دفتر منطقه ای سازمان جهانی بهداشت )EMRO( است ) اين گروه ها توجه 
خاص به بار بيماری ها دارند(. بخش اجرايی ســاختار NASBOD شامل يک تيم اصلی است كه مســئول ارايه تعاريفی برای شاخص ها، 
استانداردسازی فرآيند ها و پروتکل ها مانند پروتکل مرور سيستماتيک، آموزش تمام پژوهشگران درگير طرح، جستجو و جمع آوری داده 
ها، پاكسازی داده ها، مدل سازی، تفسير نتايج و ارايه گزارش ها است. عالوه بر اين، تيم فنی، مسئول ارايه تعاريف عملی برای بيماری ها و 

عوامل خطر و مشاركت در ايجاد دسترسی به مجموعه داده های پيمايش ها، تفسير نتايج و تهيه گزارش ها است.

4-5. تعاريف

 YLL ،)سال های از دست رفته ی زندگی به علت ناتوانی( YLD ،)سال های زندگی تعديل شــده با ناتوانی( DALY از NASBOD در مطالعه
)سال های زندگی از دست رفته( و مرگ به عنوان شاخص هايی برای اندازه گيری ميزان و كسری از علل استفاده شده است تا با كمک اين 
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 YLL و DALY، YLD شاخص ها، نتايج كشنده و غير كشنده ناشی از بيماری ها، عوامل خطر و ســوانح و حوادث را به تصوير بکشد. مقادير
بدون در نظر گرفتن وزن سنی و نرخ تنزيل برآورد شده است تا به اين شيوه، برآورد ها را با نتايج حاصل از GBD سال ۲0۱0 سازگار سازند. 
محدوديت سنی برای هر دو جنس مذكر و مونث، ۸6 سال خواهد بود و YLD بر اساس شيوع بيماری ها و نه بروز آن ها، برآورد خواهد شد. 

همه شاخص ها برای هر دو جنس و ۲0 گروه سنی در سطوح ملی و استانی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

NASBOD 6-4. نمونه ای از نتايج مطالعه

نمونه ای از نتايج مطالعه ملی بار بيماری ها در پی می آيد:
به طوركلی، ميزان مرگ ومير كودكان با گذشــت زمان در حال كاهش بوده اســت و اســتان های خراســان رضوی، آذربايجان شــرقی و 

آذربايجان غربی دارای شيب تندتری نسبت به ساير استان ها بوده اند )شکل۴ ۱(.

 

شکل4-1. میزان مرگ ومیر کودکان زير 5 سال از سال 1960 تا 2013 به تفکیک استان 
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شکل4-2. مرگ ومیر کودکان زير 5 سال از سال 1960 تا 2013 در سطح ملی

به طوركلی، شــيوع چاقی/ اضافه وزن در زنان ايرانی، با گذشت زمان در حال افزايش بوده اســت؛ به طوری كه در سال ۲0۱۳ بيشترين 
ميزان شيوع متعلق به زنان گروه سنی ۴5 تا 5۴ سال و كم ترين ميزان، متعلق به گروه سنی ۷5 تا ۷۹ سال بوده است )شکل۳-۴(.

شکل4 3. شیوع چاقی/ اضافه وزن در زنان ايرانی از سال 1990 تا 2013 به تفکیک استان و گروه های سنی*

* جاللی نيا شيرين، بررسی روند شــيوع چاقي و اضافه وزن و بار بيماری های قابل انتساب به شــاخص توده بدنی و تحليل نابرابری آن در جمعيت ايرانی ساكن در كشور جمهوری اسالمی ايران به تفکيک 
استان در بازه زمانی ۲0۱0 ۱۹۹0 و پيشنهاد مدل مناسب پيش بينی كننده )پايان نامه دكتری تخصصي )داده انتشار نيافته(، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۹۳(
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شکل 4-4. شیوع چاقی/ اضافه وزن در مردان ايرانی از سال 1990 تا 2013 به تفکیک استان و گروه های سنی

شکل4-5. شیوع ديابت در زنان ايرانی از سال 1990 تا 2013 به تفکیک استان و گروه های سنی**

** پيکری نيلوفر، بررسی روند شيوع و بار بيماری های قابل انتساب به بيماری ديابت و تحليل نابرابری آن در جمعيت ايرانی ساكن در كشور جمهوری اسالمی ايران به تفکيک استان در بازه زمانی ۲0۱0 
۱۹۹0 و پيشنهاد مدل مناسب پيش بينی كننده )پايان نامه دكتری تخصصي )داده انتشار نيافته(، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۹۳(

ويراست نخست

72       کمیته ملے پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر   تير 1394



شکل4-6. شیوع ديابت در مردان ايرانی از سال 1990 تا 2013 به تفکیک استان و گروه های سنی

7-4. عملکرد ها

عملکرد های زير، فرآيندهای اصلی مطالعه NASBOD هستند:

4 7 1. استاندارد ها و مقررات

تيم مركزی بــرای فرآيند انتخاب بيماری ها، ســوانح و حوادث و عوامل خطری كه بار آن ها برآورد خواهد شــد و نيز برای جســتجوی 
سيســتماتيک و حقوق معنوی، اســتاندارد های الزم را تهيه نمود. بر اساس اســتانداردهای ارايه شده توســط تيم مركزی، جستجوی 
سيســتماتيک پايگاه هــای داده PubMed، ISI Web of Sciences و Scopus از ميــان تمام موتورهای جســتجوی بين المللی و نيز 
IranMedex، SID و Irandoc از ميان تمام موتورهای جســتجوی داخلی را انجام شد. موتورهای جستجوی مذكور بدين دليل انتخاب 

شدند كه تقريبا تمامی مقاالت منتشر شده در مورد بيماری ها، عوامل خطر و توزيع سوانح و حوادث در ميان جمعيت ايران را تحت پوشش 
قرار می دهند. استانداردهای مربوط به جستجوی عبارات نيز توسط تيم مركزی تعيين شد. جزييات مربوط به جستجوی سيستماتيک و 
اصطالحات مورد جستجو برای هر گروه از بيماری ها، عوامل خطر و سوانح و حوادث در ساير مقاالت منتشر شده در اين مورد توضيح داده 

شده است. 
استانداردهای ديگری كه بايد توســط تيم مركزی تعيين شوند، شامل استانداردهايی می شود كه مشــخص خواهد كرد كه چگونه 
تيم های فنی با استفاده از فهرســت GBD و نظر كارشناســان، بيماری هايی را انتخاب كنند كه دارای باالترين بار برای جمعيت ايرانی 
باشند. آخرين ليست از استانداردها مربوط به مســاله حقوق معنوی خواهد بود چرا كه مطالعه NASBOD از طريق يک كار گروهی و با 
همکاری بيش از ۳00 پژوهشگر شکل گرفته است و اين استاندارد ها، حقوق پژوهشــگران را در گزارش ها و مطالب منتشر شده تعيين 

می كند.
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2-7-4. آموزش

مطالعه NASBOD، نيازمند تخصص و دانش رشته های مختلف است. از آن جا كه بسياری از پژوهشگران در مطالعه NASBOD با تمام 
 ،NASBOD مهارت های مورد نياز آشنا نيستند، الزم است كارگاه ها و دوره های مربوط به مهارت ها و تخصص های مورد نياز برای مطالعه
طراحی و اجرا شــود. به همين منظور، به تدريج، برای افراد درگير در مطالعه، كارگاه های آموزشــی زير برگزار شدند:  مرور نظام مند با 
تمركز بر بار بيماری ها، بررسی مقايسه ای خطر، روش های دموگرافيک برای برآورد آمار مرگ ومير بزرگساالن و كودكان، بار بيماری ها 
و DISMOD II، مدل ســازی، مدل های تجزيه و تحليل چند سطحی، مدل های فضايی و زمانی، مواجهه با نقص ها و بد رده بندی كردن 

 .Stata و R در نظام های ثبت مرگ و سرطان، مدل های رگرسيون فرآيند گاوسی6 و ساير بسته های مورد نياز

3-7-4. جمع آوری اطالعات

مطالعه NASBOD از تمامی منابــع ممکن داده ها كه می تواند به برآورد ميزان شــيوع و بروز بيماری ها يــا مرگ ومير زودرس كمک 
كنند؛ اســتفاده  نمود. منابع داده های موجود در ايران شامل تمام موارد زير است: داده های منتشر شده، نظام های ثبت مرگ و سرطان، 
بررسی های ملی و فروملی در بخش بهداشــت و درمان كه اغلب روی خطرات رفتاری، شــيوه زندگی و خطرات متابوليک در ميان كل 
جمعيت متمركز شده اند مانند NCDSS سال های ۲005، ۲00۹ و NHS ،۲0۱۱ سال های ۱۹۹۱ و DHS ،۲000 سال ۲000، مطالعه 
هزينه درآمد خانوار،IHHP سال های ۲00۱ و TLGS ،۲00۷ سال۲00۱ تاكنون، MONICA سال ۲00۳ و بررسی های ملی و فروملی 
در ميان بخش های غير بهداشــتی كه عمدتا بر عوامل جمعيت شناختی، سرمايه انسانی، هزينه ها و ســاير متغيرهای كمکی متمركز 
شده اند )مانند مطالعه هزينهـ  درآمد خانوار(. سرشــماری، يکی از منابع ديگر برای مطالعه NASBOD است كه اطالعات دموگرافيک 

مورد نياز را فراهم می كند و شامل برخی از داده های مفيد در مورد سالمت است.
نظام اطالعات ســالمت در ايران از داده های بيمارســتانی و بيماران ســرپايی حمايت نمی كند و در نتيجه، اين داده ها برای مطالعه 
NASBOD مفيد نيســتند. بدين دليل، تيم مركزی، يک پژوهش ملی روی داده های بســتری را طراحی و اجرا كرد تا اطالعات مرتبط 

و معتبر از تمام ۸6۳ بيمارســتان )تمام بيمارســتان های موجود( در مورد موارد پذيرش شده از ســال ۱۹۹6 تا سال ۲0۱۱ را به دست 
آورد. برای داده های ســرپايی، مطالعه NASBOD از نمونه ای از تمام نســخه های تجويز شــده )۲۳ ميليون نمونه( در مدت 5 ســال 
گذشته استفاده  كرد )اين نمونه ها از ســازمان غذا و دارو گرفته شدند(. سازمان غذا و دارو می تواند تمام داده های مربوط به خريد دارو از 
داروخانه ها در سطح شهرستان را نيز فراهم كند. منبع اطالعاتی ديگر در ســازمان غذا و دارو مربوط به بيماری های خاص است چرا كه 

بيماران مبتال به بيماری های خاص واجد شرايط برنامه انتقال پول نقد به عنوان يارانه برای داروی خود هستند.

4 7 4. مواد و روش ها

برآورد YLL و YLD، پيش نياز برآورد DALY هســتند. در مطالعه NASBOD برای برآورد YLL، بيش تر روی نظام ثبت مرگ كه توسط 
وزارت بهداشت مديريت می شــود؛ تکيه  شده است. اين نظام، ميزان مرگ ومير بر حسب سن، جنس و علت را مشخص می كند. از آن جا 
كه نظام ثبت مرگ تقريبا در تمام كشورهای در حال توســعه از درجه ای از نقص و بد  رده بندی رنج می برد؛ تيم مركزی تصميم گرفت 
برای اين مساله، راه حلی اتخاذ كند. از آن جا كه نظام ثبت مرگ از سال ۲00۴ مورد استفاده قرار گرفت؛ الزم است فقدان اطالعات برای 

سال های ماقبل يعنی از سال ۱۹۹0 تا سال ۲00۳ جبران شود. 
برای YLD و شيوع بيماری ها، ســوانح و حوادث و عوامل خطر ، تيم مركزی روی داده های منتشر شده، ثبت سرطان، بررسی های ملی 
و فروملی، بررسی داده های بيمارســتانی و منابع داده های ســرپايی تمركز  نمود. با اين حال، به علت كمبود اطالعات در سطوح ملی و 
فروملی، تيم مركزی نياز داشت دسترسی نامطلوب به داده های مربوط به شــيوع بيماری ها، سوانح و حوادث و عوامل خطر را نيز مورد 
 NASBOD برای بيماری های موجود در فهرست YLD ،توجه قرار دهد. پس از اســتفاده از مدل برای محاسبه داده های از دســت رفته

برآورد شد. )با تجميع مقادير YLLs و YLDs می توان DALY ناشی از هر بيماری را به دست آورد(. 
در ادامه ارزيابی مقايســه ای خطر برای برآورد كســری از جمعيت مبتال به هر جفت از عوامل خطر بيماری ها و DALY منتسب به هر 
جفت از اين موارد استفاده شــد و در نهايت، مجموع تمام DALY های نسبت داده شده به هر يک از عوامل خطر محاسبه می شود تا از اين 

طريق، بار منتسب به هر يک از عوامل خطر برآورد گردد۷.
روش های آماری برای جانهی داده ها با جزييات بيشتر در جايی ديگر بحث شده است. اين روش ها شامل مدل های پيچيده رگرسيونی 
هستند كه از داده های موجود، مدل های ســن، مدل های سلســله مراتبی الگوی داده ها، الگوی زمانی و فضايی از داده ها و متغيرهای 
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كمکی برای جانهی و برآورد داده های گمشــده اســتفاده می كنند. چالش های فنی موجود در هر روش در مطالعه NASBOD، ممکن 
است برای افرادی كه بر موضوعات كّمی تمركز دارند، جالب باشد. متغيرهای كمکی مورد نياز برای اين مدل ها در طول فاز جمع آوری تا 

حدود ۸۴ متغير كمکی در روش های جانهی استفاده گردد.
در مدل های اسنادی، دو متغير وابسته شامل نرخ و كسر علت۸ وجود خواهد داشت. با استفاده از چند متغير كمکی، اين مدل ها برای 
اين دو متغير وابسته و اين دو روش )خودبازگشتی چند سطحی و فضا زمانی( برازش می شود كه اين كار، به ايجاد صدها مدل می انجامد. 
تيم مركزی، تمامی اين مدل ها را بر اســاس عملکرد خود رتبه بندی می نمايد و با اســتفاده از رتبه هر مــدل، برای آن يک وزن تعيين 

می كند. با استفاده از وزن های به دست آمده، تمام نتايج حاصل از كل مدل ها به عنوان ارزش انتسابی جمع می شوند.

5-7-4. تفسیر نتايج

نتايــج نهايی در تيم های فنی مــورد بحث قرار می گيرنــد و در صورت نياز، پس از اصــالح مدل، در يک كنفرانس بــا موضوع مطالعه 
NASBOD با كارشناسان، اپيدميولوژيست ها، پزشکان و سياست گذاران به اشتراک گذاشته می شود.

6-7-4. انتشارات

نتايج آماده شده در مورد بيماری ها، سوانح و حوادث و عوامل خطر، به شکل گزارشی برای وزارت بهداشت منتشر خواهد شد. همچنين، 
تمامی مقاالت به شــکل جداگانه يا مجموعه ای از مقاالت بر اســاس حيطه های بالينی، اپيدميولوژيک و سياســت گذاری بهداشت در 

مجالت بين المللی يا داخلی منتشر خواهد شد.

8-4. پیامد های مربوط به سیاست گذاری

مطالعـه NASBOD، شـکاف سـالمت در جمعيـت ايرانـی و تفاوت هـای آن در بيـن اسـتان ها را مـورد توجـه قـرار داده اسـت. ايـن 
مطالعـه، اطالعـات گسـترده ای را در مـورد بيمـاری ها، سـوانح و حـوادث و عوامـل خطـر و توزيع آن هـا فراهم مـی آورد كـه می تواند 
سياسـت گـذاران را به سـمت تخصيـص بهتـر منابـع هدايـت نمايـد. گام بعدی در حـوزه پژوهـش اين اسـت كـه هزينه هـر بيماری، 
سـانحه و عامـل خطر بـرای نظام سـالمت برآورد شـود و توزيـع بار بـا توزيع هزينه ها مقايسـه گـردد. ايـن دو بخش از اطالعـات همراه 
بـا ارزيابی عملکـرد نظام سـالمت، تمامی شـواهد مـورد نياز برای سياسـت گـذاری در نظـام سـالمت را فراهـم می كند. كاربـرد ديگر 
مطالعـه NASBOD بـه پيامد هـای آن در صنعـت بيمـه درمانـی مربـوط خواهـد بـود. آگاهـی از توزيـع بيماری هـا و متوسـط هزينـه 

درمـان، فرصتـی را بـرای بـرآورد حـق بيمه در سـطوح محلـی فراهـم می كند.

9-4. نتیجه گیری

مطالعه NASBOD، يک تالش سيستماتيک برای تعيين كميت توزيع بيماری ها، سوانح و حوادث و عوامل خطر است. اين مطالعه، يکی 
از مطالعات پيشرو در بين مطالعات بيماری ها اســت كه هدف آن، برآورد بار بيماری ها، سوانح و حوادث و عوامل خطر در سطوح محلی 
اســت. تقريبا تمام داده های مربوط به مرگ ومير، شــيوع، بروز و بار بيماری ها در ايران را جمع آوری می كند و آن ها را در يک چارچوب 

استاندارد قرار می دهد.
تمامی برآورد های محاسبه شــده در مطالعه NASBOD همراه با فواصل عدم اطمينان مربوطه ارايه خواهد شد. بر اساس جستجو های 
اوليه در منابع داده ها، اين مطالعه با مشکل دسترسی نامطلوب به داده ها مواجه خواهد شد و نياز دارد كه با استفاده از روش های آماری، 
مشــکل كمبود داده ها را جبران نمايد. بطور جدی به وزارت بهداشت توصيه می شــود كه در آينده نزديک، يک رويکرد سيستماتيک 
بــرای ايجاد فرآيند جمع آوری داده هــای جامع ايجاد كند تا از اين طريق، اطمينان حاصل شــود كه تمامی اطالعــات مورد نياز برای 
سياست گذاری، توليد شــده و در دسترس اســت. نگرانی ديگر تيم مركزی NASBOD، كيفيت داده های توليد شده است. نگرانی های 
عمده در مورد كيفيت مطالعات ملی و  نظام های ثبت اطالعات كه بايد توســط وزارت بهداشت مورد توجه قرار گيرند؛ عبارتند از: ميزان 
قابل توجهی از اطالعات ناقص در ميان متغيرها در مجموعه داده ها، تناقض در پرســش های موجود در مطالعات تکراری، نمونه گيری 
و وزن دهی نامناســب، قابليت اعتماد پايين بــه نتايج به علت وجود اســتانداردها و نظارت نامطلوب، نبود معيار برای شهرســتان ها و 

استان های تحت مطالعه و نبود ثبات در روش نمونه گيری در ميان جمعيت.
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پی نوشت ها:

1. non fatal outcomes of health
2.  The main criticism of the GBD study focused on the structure of DALYs15 17 particularly the social choices pertaining to 

age weights and severity scores for disabilities.
3. age weight and discount weight
4. disability weights
5. navigating system
6. Gaussian Process Regression models
7.  Comparative risk assessment will be used for estimating population attributable fraction for each diseases risk factor 

pair and the attributed DALY to each pair will be calculated and finally all those attributed DALY s to each risk factor will 
be summed to estimate the burden attributed to each risk factor.

8. rate and cause fraction
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