
 سال ٣٠-٧٠پیشگیری از مرگ زودھنگام 

میزان ثبات یا تغییر . هاي سالمت جامعه بسیار حائز اهمیت است

مرگ و میر در طی زمان همراه با تغییر سایر عوامل جمعیتی نظیر باروري در تغییر در حجم جمعیت موثر بوده و توزیع و ترکیب 

آگاهی دقیق از علل مرگ و اتخاذ تصمیمات مناسب در راستاي مقابله با عوامل موثر در این 

  .ان  مرگ هاي زودهنگام   و متعاقبا در تامین سالمت جامعه موثر خواهد بود

هاي غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط، برکاهش مرگ گروه سنی 

هاي سالمتی این گروه بر سالمت خانواده و  اهمیت تاثیر مرگ و میر و 

سال نزدیک  30-70،جمعیت گروه سنی   90طبق بررسی انجام شده در سال 

از جمعیت کشور را تشکیل داده و مرگ و میر این گروه سنی حدود یک سوم موارد مرگ 

موارد % 21هستند که بیش از ) سال 30- 59( جمعیت میانسال

مسکن، شغل، سواد، دسترسی به خدمات سالمت و امکانات 

ها، عوامل سیاسی  ، ابتال به بیماري)اختالل قند خون ناشتا

  .از علل موثر در مرگ و میر هستند

گروه کوچکی از عوامل . (رغم بی شمار بودن خطرات تهدید کننده سالمتی، برخی از آن ها  مسئول بیشترین بار بیماري هستند

ده و احتمال خطر وخوشبختانه اکثر عوامل خطر ایجاد کننده بار بیماري ها شناخته شده بو

ها در جهت کنترل این عوامل موجود بوده و هزینه اثربخشی مداخالت 

هاي قلبی،  بیماري :بیماري 4سال را عمدتا به 

فشار خون باال، اضافه وزن و چاقی، کلسترول باال و قند 

استعمال دخانیات، مصرف الکل ، تغذیه ناسالم ، عدم فعالیت فیزیکی  نسبت داده که کنترل هریک از 

براي کاهش مرگ  ترین استراتژي موثر هاي کشنده را به عنوان مهم

و  IDC 10وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی  با بکارگیري برنامه ثبت موارد مرگ بر اساس علت و  با استفاده از الگوي

البته گرچه این نظام . ي فوت شدگان قدم مهمی را در راستاي تعیین الگوي مرگ و میر و علل آن برداشته است

اما اطالعات .) مثال فاقد اطالعات شهر تهران است

 

پیشگیری از مرگ زودھنگام 

هاي سالمت جامعه بسیار حائز اهمیت است گیري ها و تصمیم ریزي ، در برنامه بررسی آمار و علل مرگ در جوامع

مرگ و میر در طی زمان همراه با تغییر سایر عوامل جمعیتی نظیر باروري در تغییر در حجم جمعیت موثر بوده و توزیع و ترکیب 

آگاهی دقیق از علل مرگ و اتخاذ تصمیمات مناسب در راستاي مقابله با عوامل موثر در این لذا  .دهد جمعیتی را تحت تاثیر قرار می

ان  مرگ هاي زودهنگام   و متعاقبا در تامین سالمت جامعه موثر خواهد بودخصوص، در کاهش میز

هاي غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط، برکاهش مرگ گروه سنی  در اهداف سازمان جهانی بهداشت، سند ملی پیشگیري و کنترل بیماري

  .تاکید شده است 1394- 1404هاي  سال، در بازده زمانی سال

هاي سالمتی این گروه بر سالمت خانواده و  اهمیت تاثیر مرگ و میر و  نقش مولد گروه سنی میانسال در خانواده و جامعه، تاثیر رفتار

طبق بررسی انجام شده در سال . ها برخانواده و جامعه بسیار حائز اهمیت است

از جمعیت کشور را تشکیل داده و مرگ و میر این گروه سنی حدود یک سوم موارد مرگ % 41است که این میزان 

جمعیت میانسال%) 37( میلیون نفر  27.6بیش از . کشور را به خود اختصاص می دهد

  . شود مرگ در کشور را شامل می

مسکن، شغل، سواد، دسترسی به خدمات سالمت و امکانات ( اقتصادي –غذیه، شیوه زندگی، عوامل اجتماعی 

اختالل قند خون ناشتا(، بیولوژیک )آب سالم(، عوامل زیست محیطی 

از علل موثر در مرگ و میر هستند...  ، بالیاو حوادث طبیعی و)جنگ و بحران اجتماعی

رغم بی شمار بودن خطرات تهدید کننده سالمتی، برخی از آن ها  مسئول بیشترین بار بیماري هستند

وخوشبختانه اکثر عوامل خطر ایجاد کننده بار بیماري ها شناخته شده بو) ها هستند خطر مسبب بار زیادي از بیماري

ها در جهت کنترل این عوامل موجود بوده و هزینه اثربخشی مداخالت  تجارب مختلف علمی و اقتصادي کشور. 

سال را عمدتا به  30-70سازمان جهانی بهداشت علل اصلی مرگ و میر در گروه سنی 

فشار خون باال، اضافه وزن و چاقی، کلسترول باال و قند : عامل خطر بیولوژیک 4، و سرطان هاي مزمن تنفسی ماري

استعمال دخانیات، مصرف الکل ، تغذیه ناسالم ، عدم فعالیت فیزیکی  نسبت داده که کنترل هریک از  :رفتار مخاطره آمیز

هاي کشنده را به عنوان مهم و تشخیص زودهنگام بیماريهاي مخاطره آمیز 

  .سال توصیه می کند 30- 70

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی  با بکارگیري برنامه ثبت موارد مرگ بر اساس علت و  با استفاده از الگوي

ي فوت شدگان قدم مهمی را در راستاي تعیین الگوي مرگ و میر و علل آن برداشته است

مثال فاقد اطالعات شهر تهران است. (هاي همراه باشد و اطالعات آن به روز نباشد ثبت ممکن است با کم شماري

  .ارزشمندي را در اختیار می گذارد

 

 

 

پیشگیری از مرگ زودھنگام 

  

بررسی آمار و علل مرگ در جوامع

مرگ و میر در طی زمان همراه با تغییر سایر عوامل جمعیتی نظیر باروري در تغییر در حجم جمعیت موثر بوده و توزیع و ترکیب 

جمعیتی را تحت تاثیر قرار می

خصوص، در کاهش میز

در اهداف سازمان جهانی بهداشت، سند ملی پیشگیري و کنترل بیماري

سال، در بازده زمانی سال 30 -70

نقش مولد گروه سنی میانسال در خانواده و جامعه، تاثیر رفتار

ها برخانواده و جامعه بسیار حائز اهمیت است ناتوانی آن

است که این میزان میلیون نفر  31به 

کشور را به خود اختصاص می دهد

مرگ در کشور را شامل می

غذیه، شیوه زندگی، عوامل اجتماعی وراثت، نژاد، جنس، ت

، عوامل زیست محیطی )هاي حمایتی سازمان

جنگ و بحران اجتماعی(اجتماعی 

رغم بی شمار بودن خطرات تهدید کننده سالمتی، برخی از آن ها  مسئول بیشترین بار بیماري هستند علی

خطر مسبب بار زیادي از بیماري

. ها برآورد شده است آن

سازمان جهانی بهداشت علل اصلی مرگ و میر در گروه سنی .روشن است

 ماريبیعروقی، دیابت، 

رفتار مخاطره آمیز 4خون باال 

هاي مخاطره آمیز  عوامل خطر و رفتار

70زودهنگام گروه سنی 

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی  با بکارگیري برنامه ثبت موارد مرگ بر اساس علت و  با استفاده از الگوي

ي فوت شدگان قدم مهمی را در راستاي تعیین الگوي مرگ و میر و علل آن برداشته استا اي شناسنامه مشخصه

ثبت ممکن است با کم شماري

ارزشمندي را در اختیار می گذارد

  

  

  

  



اهداف سند ملی پیشگیري و کنترل بیماري هاي غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط در جمهوري اسالمی ایران براي کاهش 

  : هدف را تعیین کرده است که عبارتند از

 سال 30- 70هاي مزمن تنفسی در گروه سنی  بیماري

 هاي غیر واگیر هاي پایه و ضروري براي درمان بیماري

 هاي قلبی عروقیو حمالت عروق مغزي

ارتقاي نظام ثبت مرگ از نظر دقت، سرعت و صحت داده ها، روزآمدسازي اطالعات،ایجاد پیوند بین داده هاي نظام ثبت مرگ و 

 ...)عیین بهترین مداخالت و پرونده الکترونیک، مطالعات اختصاصی و مرور سیستماتیک مطالعات بین المللی و ملی موجود براي ت

 اجرا و گسترش کمی و کیفی خدمات بهداشتی و درمانی براساس مداخالت مبتنی بر شواهد

ها ،  به ویژه قلبی عروقی، سرطان( هاي غیرواگیر

  ها شناسایی عوامل خطر و گروه هاي در معرض خطر، تشخیص به هنگامبیماري هاي کشنده و درمان به موقع آن

  آموزش و افزایش سواد سالمت جانعه و توانمندسازس در خود مراقبتی و ادغام خودارزیابی و خودمراقبتی در برنامه ارائه خدمات

  سازي نیروي انسانی ارائه دهنده خدمتجهت ارائه خدمات مناسب ، به موقع و به روز براي افراد واجد شرایط

و ..)ازمایشات تشخیصی، پاپ اسمیر، ماموگرافی، کولونوسکوپی و 

و غیر برخوردار، شهر و روستا، طبقات اجتماعی مختلف، جوامع پرخطرو حاشیه 

راه اندازي ارائه خدمات سالمت مردان براي : هاي جنسیتی در ساز و کار و محتواي ارائه خدمات از قبیل

طر در مراکز بهداشتی درمانی بدون تداخل با ساعات کاري آنان، پیش بینی مراقبین 

  سالمت مرد براي مردان ، ارائه خدمات سالمت مردان به مردان شاغل در بخش دولتی و صنوف و کارگري در محل کار

اهداف سند ملی پیشگیري و کنترل بیماري هاي غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط در جمهوري اسالمی ایران براي کاهش 

هدف را تعیین کرده است که عبارتند از 10،   1404تا  1394سال در بازده زمانی 

بیماريها، دیابت و  هاي قلبی عروقی، سرطان کاهش در مرگ ناشی از بیماري

 کاهش در مصرف الکل

 کاهش در میزان فعالیت فیزیکی ناکافی

 نمک/ کاهش در مصرف سدیم

 کاهش در استعمال دخانیات

 کاهش در شیوع پرفشاري خون

 عدم افزایش میزان چاقی و دیابت

هاي پایه و ضروري براي درمان بیماري آور                     فنجمعیت به داروهاي مناسب و 

هاي قلبی عروقیو حمالت عروق مغزي درصدي به دارو و مشاوره الزم براي پیشگیري از بیماري 70

 هاي خوراکی و محصوالت غذایی هاي چرب ترانس در روغن

  :املچارچوب مداخالت ش

 سال  30- 70تامین اطالعات ضروري و پایه براي کاهش مرگ 

ارتقاي نظام ثبت مرگ از نظر دقت، سرعت و صحت داده ها، روزآمدسازي اطالعات،ایجاد پیوند بین داده هاي نظام ثبت مرگ و 

پرونده الکترونیک، مطالعات اختصاصی و مرور سیستماتیک مطالعات بین المللی و ملی موجود براي ت

اجرا و گسترش کمی و کیفی خدمات بهداشتی و درمانی براساس مداخالت مبتنی بر شواهد

هاي غیرواگیر درجهت شناسایی و کنترل عوامل خطر و تشخیص زودهنگام و درمان بیماري

  و حوادث غیر عمد)هاي تنفسی و دیابت

  ارائه خدمات جامع سالمت

شناسایی عوامل خطر و گروه هاي در معرض خطر، تشخیص به هنگامبیماري هاي کشنده و درمان به موقع آن

آموزش و افزایش سواد سالمت جانعه و توانمندسازس در خود مراقبتی و ادغام خودارزیابی و خودمراقبتی در برنامه ارائه خدمات

سازي نیروي انسانی ارائه دهنده خدمتجهت ارائه خدمات مناسب ، به موقع و به روز براي افراد واجد شرایطتقویت و توانمند 

ازمایشات تشخیصی، پاپ اسمیر، ماموگرافی، کولونوسکوپی و ( ها براي تحت پوشش قراردادن خدمات پیشگیري

و غیر برخوردار، شهر و روستا، طبقات اجتماعی مختلف، جوامع پرخطرو حاشیه توجه به تفاوت علل مرگ در مناطق برخوردار 

  اي نشین، و سایر تفاوت هاي محلی و منطقه

هاي جنسیتی در ساز و کار و محتواي ارائه خدمات از قبیل توجه به تفاوت

طر در مراکز بهداشتی درمانی بدون تداخل با ساعات کاري آنان، پیش بینی مراقبین پیشگیري از بیماري ها و شناسایی عوامل خ

سالمت مرد براي مردان ، ارائه خدمات سالمت مردان به مردان شاغل در بخش دولتی و صنوف و کارگري در محل کار

  ادغام توانمند سازي گروه هدف براي خودارزیابی عوامل خطر و خود مراقبتی

 

 

  

  

  

اهداف سند ملی پیشگیري و کنترل بیماري هاي غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط در جمهوري اسالمی ایران براي کاهش 

سال در بازده زمانی  70تا  30مرگ 

کاهش در مرگ ناشی از بیماري% 25 -

کاهش در مصرف الکل% 10 -

کاهش در میزان فعالیت فیزیکی ناکافی% 10 -

کاهش در مصرف سدیم% 30 -

کاهش در استعمال دخانیات% 30 -

کاهش در شیوع پرفشاري خون% 25 -

عدم افزایش میزان چاقی و دیابت -

جمعیت به داروهاي مناسب و % 100دسترسی  -

70دسترسی حداقل  -

هاي چرب ترانس در روغن میزان صفر اسید -

 

چارچوب مداخالت ش

تامین اطالعات ضروري و پایه براي کاهش مرگ  - 1

ارتقاي نظام ثبت مرگ از نظر دقت، سرعت و صحت داده ها، روزآمدسازي اطالعات،ایجاد پیوند بین داده هاي نظام ثبت مرگ و 

پرونده الکترونیک، مطالعات اختصاصی و مرور سیستماتیک مطالعات بین المللی و ملی موجود براي ت

اجرا و گسترش کمی و کیفی خدمات بهداشتی و درمانی براساس مداخالت مبتنی بر شواهد -2

درجهت شناسایی و کنترل عوامل خطر و تشخیص زودهنگام و درمان بیماري

هاي تنفسی و دیابت بیماري

ارائه خدمات جامع سالمت-

شناسایی عوامل خطر و گروه هاي در معرض خطر، تشخیص به هنگامبیماري هاي کشنده و درمان به موقع آن -

آموزش و افزایش سواد سالمت جانعه و توانمندسازس در خود مراقبتی و ادغام خودارزیابی و خودمراقبتی در برنامه ارائه خدمات-

تقویت و توانمند -

ها براي تحت پوشش قراردادن خدمات پیشگیري تقویت بیمه-

  درمان

توجه به تفاوت علل مرگ در مناطق برخوردار  -

نشین، و سایر تفاوت هاي محلی و منطقه

توجه به تفاوت -

پیشگیري از بیماري ها و شناسایی عوامل خ

سالمت مرد براي مردان ، ارائه خدمات سالمت مردان به مردان شاغل در بخش دولتی و صنوف و کارگري در محل کار

ادغام توانمند سازي گروه هدف براي خودارزیابی عوامل خطر و خود مراقبتی -



هاي الزم براي ارتقاي سالمت و تشخیص 

هاي مرتبط در  هماهنگی برون بخشی منسجم و مستمر براي کاهش مرگ ناشی از حوادث غیر عمد با دستگاه و سازمان

 توسعه همکاري هاي فرابخشی براي تاثیرگذاري در مولفه هاي اجتماعی سالمت

و درون بخشی به منظور فرهنگ سازي از سطوح پایین آموزش و پرورش براي تغییر شیوه 

هاي بزرگ در جهت تغییر  ایجاد زیرساخت هاي الزم براي افزایش امکان تحرك و ورزش در سطح شهر ها به خصوص در شهر

هاي دولتی و غیر دولتی و خصوصی با استفاده  سازي

 حفاظت موثر در برابر آالینده هاو پرتوها

  معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران

هاي الزم براي ارتقاي سالمت و تشخیص  سترسی جغرافیایی و اقتصادي به تجهیزات و زیر ساخت

 ها در نظام ارائه خدمات بهداشتی   ها و درمان آن زودهنگام بیماري

 آزمایش قند خونو چربی خون

 تست خون مدفوع

 کولونوسکوپی

 نیروي انسانی متخصص

 بر جامعه بر اساس شواهد علمی انجام مداخالت مبتنی 

هماهنگی برون بخشی منسجم و مستمر براي کاهش مرگ ناشی از حوادث غیر عمد با دستگاه و سازمان

 ها سطوح سه گانه پیشگیري در کنترل آسیب

توسعه همکاري هاي فرابخشی براي تاثیرگذاري در مولفه هاي اجتماعی سالمت

و درون بخشی به منظور فرهنگ سازي از سطوح پایین آموزش و پرورش براي تغییر شیوه  هماهنگی هاي برون بخشی

 زندگی، الگوي مصرف مواد غذایی و اصالح عادات غذایی 

ایجاد زیرساخت هاي الزم براي افزایش امکان تحرك و ورزش در سطح شهر ها به خصوص در شهر

سازي  ها و در ساختمان مانی هم در سطح شهردر شیوه زندگی و فعالیت جس

 از تجارب سایر کشور هاي موفق

 نظارت بر کیفیت مواد غذایی و محصوالت کشاورزي

 ایجاد تغییرات الزم در صنایع غذایی به منظور اصالح عادات غذایی

حفاظت موثر در برابر آالینده هاو پرتوهانظارت بر رعایت دستورات محیط هاي کار، 

  

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران - ، تغذیه و مدارسخانواده ،سالمت جمعیتمدیریت 
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زودهنگام بیماري

 ماموگرافی -

 پاپ اسمیر -

آزمایش قند خونو چربی خون -

تست خون مدفوع -

کولونوسکوپی -

نیروي انسانی متخصص -

انجام مداخالت مبتنی  - 4

هماهنگی برون بخشی منسجم و مستمر براي کاهش مرگ ناشی از حوادث غیر عمد با دستگاه و سازمان -

سطوح سه گانه پیشگیري در کنترل آسیب

توسعه همکاري هاي فرابخشی براي تاثیرگذاري در مولفه هاي اجتماعی سالمت -

هماهنگی هاي برون بخشی -

زندگی، الگوي مصرف مواد غذایی و اصالح عادات غذایی 

ایجاد زیرساخت هاي الزم براي افزایش امکان تحرك و ورزش در سطح شهر ها به خصوص در شهر -

در شیوه زندگی و فعالیت جس

از تجارب سایر کشور هاي موفق

نظارت بر کیفیت مواد غذایی و محصوالت کشاورزي -

ایجاد تغییرات الزم در صنایع غذایی به منظور اصالح عادات غذایی -

نظارت بر رعایت دستورات محیط هاي کار،  -

 

مدیریت : تدوین


