
 
 

 
 
 

 

 ۲۰۰۲گزارش جهاني سالمت 

 
 
 

 
 
 

٤١٠ :كد موضوعي  ۷۰۶۷ :شماره مسلسل
  
 معاونت پژوهشي                 هاي اقتصادي  بررسيدفتر

 ۱۳۸۳ شهريور ماه                  
 





 _________________________________________________________________١ 
 

 

 ۲۰۰۲گزارش جهاني سالمت 
 
 

 

 
٤١٠ :كد موضوعي  ۷۰۶۷ :شماره مسلسل

 
 
 
 
 
 

 فهرست مطالب
 

 ۲.....................................................................................................................................................................پيشگفتار    

 ۴....................................................................................................................................دم  محافظت از مر –فصل اول  

 ۵.............................................................................. تعريف و ارزيابي خطرات تهديد كننده سالمت         –فصل دوم  

 ۱۰......................................................................................................................................... درك خطرات  -فصل سوم 

 ۱۷........................................................................... تأثير كمي تعدادي از خطرات عمده بر سالمت        –فصل چهارم   

 ۳۹................................................................ برخي راهبردهاي كاهش خطرات تهديدكننده سالمت           –فصل پنجم    

 ۵۱........................................................................................هاي پيشگيري  از خطر        تقويت سياست –فصل ششم  

 ۵۷..........................................................................................................................................ي گير   نتيجه –فصل هفتم   

 ۶۰....................................................................................................................................................................ها   پيوست

 
 



٢________________________________________________________________ 
 

 

 
 

تالش براي ايجاد و تقويت باور مشترك در ميان كشورها و سياستگذاران و مديران نظـام سـالمت                  
سـاز و      در امر كنترل و كاهش خطرات و عوامل تهديد كننده سالمت، بـه عنـوان اسـباب زمينـه                   ها  آن

 سـازمان بهداشـت    ۲۰۰۲ابزار كاربردي براي ارتقاي زندگي سـالم، موضـوع اصـلي گـزارش سـال                
 .جهاني است

تهديد كننده  هاي تشخيص و ارزيابي شدت خطرات         گزارش با تأكيد بر ضرورت توسعه توانايي       
هـاي كليـدي    اي و ارائـه توصـيه       سالمت در هر كشور، به بررسـي و توضـيح علـل و عوامـل زمينـه                

نـدكي از خطـرات بـا       دهـد كـه چگونـه تعـداد ا          اي را محور مباحث خود قرار داده و نشان مي           مداخله
هـاي زودرس را بـه خـود          هـا و سـهم غالـب مـرگ          هاي مقابله شناخته شده، بار عمده بيماري        روش

هـا و راهكارهـاي علمـي و اجرايـي تجربـه              دهند كه در صورت اتخاذ و اعمال سياست         اختصاص مي 
 و بهداشتي اثربخشي منافع اجتماعي، اقتصادي_ شده، قابل كنترل و كاهش هستند و به لحاظ هزينه     

ها بايـد در ايفـاي نقـش حـاكميتي و نظـارتي خـود بـراي تـأمين                   عظيمي را به همراه دارند، لذا دولت      
ها و منابع مصرفي خود را بر  گذاري ها و پايداري توسعه، محور سرمايه   سالمت، كاستن از نابرابري   

 .يريت كنند متمركز نموده و مدها آنساز  اقدامات پيشگيري و كاهش خطر و عوامل زمينه
هاي واگيـر و      پوشي از سهم و اثر بيماري        سازمان بهداشت جهاني، با چشم     ۲۰۰۲گزارش سال    

اي از    كننده سالمت، در وجهي آگاهانـه و هدفمنـد مجموعـه            عفوني در تشريح و تحليل خطرات تهديد      
 را در   اهـ   آنهـا و رونـد رو بـه رشـد             خطرات غيرواگير اما كشنده و تحليل برنده سـالمتي و زمينـه           

تر توسعه يافته، مطرح و بررسي        زندگي روزمره مردم در كشورهاي پيشرفته، در حال توسعه و كم          
ها به ارزيـابي، پـايش و مبـارزه سـازمان             كند و توجه مسئوالنه و متعهدانه صاحبنظران و دولت          مي

 .نمايد  جلب ميها آنيافته با موجبات و عوامل گسترش 
سالمت در كشـورهاي جهـان از   تهديد كننده  ترين خطرات     بار   مرگ ترين و   انتخاب و معرفي مهم    
 :جمله

  تغذيه نامناسب مادر و كودك و كم وزني كودكان-
  فقر آهن-
 A كمبود ويتامين -
  بهداشت فردي نامناسب-
  آب و فاضالب ناسالم و غيربهداشتي-
  فشار خون و كلسترول باال و رژيم غذايي نامناسب-
 من و گسترش ايدز روابط جنسي نااي-
  مصرف دخانيات و الكل-

اثربخشـي تمركـز منـابع و       _  و همچنـين هزينـه       هـا   آنحليل عوارض و بار بيمـاري ناشـي از          ت 
اقدامات بر خدمات پيشگيري و كاهش مـرگ و ميـر ناشـي از شـيوع ايـن خطـرات از ديگـر مباحـث                         

 پيشگفتار
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» ت، ارتقاي زنـدگي سـالم  كاهش خطرا« سازمان بهداشت جهاني با عنوان       ۲۰۰۲گزارش جهاني سال    
 .است
رسـاني و     اهتمام براي تهيه وتنظيم خالصه از متن ترجمه شـده ايـن گـزارش، بـا قصـد اطـالع                    

المللـي انجـام      سهولت در استفاده از ماحصل تفكر، تجربه و كوشش سازمان يافته مجامع معتبر بين             
 .كه مؤثر و مقبول باشد... شاءا ن گرفته است، ا
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  محافظت از مردم-فصل اول
 
 

 چكيده 
پـردازد؛ خطـر عبـارت اسـت از احتمـال بـروز يـك واقعـه                 ارش به توصيف خطرات تهديد كننده سالمت مي       اين گز 

ها جهت محافظـت    و براي كمك به آن-به منظور محافظت از مردم    . نامطلوب، يا عاملي كه اين احتمال را افزايش دهد        
تـرين مـداخالت ممكـن را بـراي       اثر بخش– هزينه    و خطرات را ارزيابي كرده   كه  ها بايد قادر باشند        دولت –از خود   

اسـت ولـي تغييـر در       يافتـه   تا به امروز ميزان برخي از خطـرات كـاهش           . پيشگيري از وقوع خطرات انتخاب كنند     
اهميـت و   . ايجاد كـرده اسـت    » گذار خطر «الگوهاي مصرف، به خصوص مصرف غذا، الكل و دخانيات در جهان، يك             

 اين رونـد بـه   .هاي قلبي، سكته مغزي و ديابت رو به افزايش است ا، بيماريه هايي نظير سرطان    برجستگي بيماري 
كشـورهايي كـه همچنـان      : خصوص براي بسياري از كشورهاي داراي درآمد پايين و متوسط بسـيار جـدي اسـت               

 .كشند هاي عفوني را نيز بر دوش مي مشكالت سنتي ناشي از فقر همچون تغذيه ناكافي و بيماري
 

. ديد كننده سالمت مواجـه هسـتند  هشماري از خطرات ت ول حيات خود با تعداد بي   ها در ط    انسان 
كه ايـن    يل بروز يك واقعه نامطلوب يا عامل      احتما«در اين گزارش منظور ما از خطر عبارت است از           

 .»احتمال را افزايش دهد
 انجام   خطرات ها بايد تمامي اقدامات الزم را براي كاهش         بسياري از مردم عقيده دارند كه دولت       
هـر اقـدام و     «: عبارتست از مداخله  . شوند  ناميده مي » مداخالت« اقدامات عموماً تحت عنوان      اين  ؛  دهند

 .» عالج يا توانبخشي كه هدف اصلي آن ارتقاي سالمت باشد،فعاليتي جهت بهبود، پيشگيري
سـيب ناشـي از     مند براي تخمين بار بيمـاري و آ         يك رويكرد نظام  «مطابق تعريف   ارزيابي خطر    

 هاياين رويكرد، شامل شناسايي، سنجش كمي و تعيين خصوصـيات تهديـد           . » است خطرات مختلف 
تواند تصويري كلـي و بسـيار ارزشـمند از نقـش             ارزيابي خطر مي  . موجود عليه سالمت انسان است    

بي بـه   دهد؛ با تأكيد بر آن خطرات، امكان بالقوه دستيا        ارائه  نسبي خطرات مختلف در سالمت انسان       
هـا    هـاي پژوهشـي و سياسـتگذاري        ريزي برنامـه    طرح بهتواند    فوايد بهداشتي را مشخص كند؛ و مي      

 .كندكمك 
 

 گذار خطر
كاهش پيـدا كـرده   ) هاي عفوني مانند بيماري(بسياري از خطرات تهديدكننده سالمت      در ساليان اخير    

 الكـل و دخانيـات    از طرفي تغييرات شگرف در الگوهاي مصـرف بـه خصـوص مصـرف غـذا،       .است
» گـذار خطـر   «اين تغييرات باعث ايجـاد يـك        . موجب تغيير در الگوهاي تهديدكننده سالمت شده است       

هاي عفوني و كاهش  از طرف ديگر موفقيت بسيار زياد چند دهه گذشته در كنترل بيماري         . شده است 
جمعيتي، جوامع سنتي   در اين گذار    . استرا به همراه آورده      مهارنشدني   ١باروري، يك گذار جمعيتي   

شوند كه تعداد افراد ميانسال و سالمند در          كه تقريباً همه افراد آن جوان بودند، به جوامعي تبديل مي          
 .ها به سرعت رو به افزايش است آن

                                                 
1. Demographic Transition. 
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 تعريف و ارزيابي خطرات تهديد كننده سالمت-فصل دوم

الگوهاي در حال تغيير مصرف و زندگي و باال رفـتن سـن جمعيـت               : مجموع اين دو عامل يعني     
هاي رواني، ديابـت   هاي قلبي، سكته مغزي، بيماري   رطان، بيماري هايي نظير س    موجب افزايش بيماري  

چنين مسائلي كه در حال حاضر در كشورهاي صـنعتي          . و ساير مشكالت ناشي از چاقي شده است       
 گسترش  خود را در بسياري از كشورهاي داراي درآمد متوسط و پايينسوء شايع هستند، عوارض 

در بـين فقـرا و      هـاي مسـري       كنترل بار بيماري  جهت  مبارزه   . و روندي تشديد كننده دارد     داده است 
هاي جدي مواجـه      هاي غيرمسري اين كشورها را با چالش        دهي به رشد سريع بيماري      همزمان پاسخ 

هـا   ها و تصميمات روشن در بسياري از بخـش   در عين حال، به دليل عدم وجود سياست    .كرده است 
 اثربخشـي   –ا هزينه   يع به مداخالت داراي كيفيت پايين       هاي سالمت به اختصاص مناب      تمايل نظام نيز  

 فقير نيستند، امكانات موجـود را بـراي         ي كه تعداد زيادي از افراد   از طرف ديگر     .شود   ديده مي  ناچيز
 .شناسند دستيابي به سالمت بهتر نمي

 امـا  توانند اميد داشته باشند كه ميزان خطر را بـه صـفر برسـانند،          ها به ندرت مي     هر چند دولت  
 بـا  ش دهند و از طريـق ارتبـاط شـفاف و مسـتقيم            تري كاه   قادرند اين خطرات را به سطح قابل قبول       

ها بايد بتواننـد بـراي        همچنين دولت . دهند  جامعه، توضيح دهند كه چرا و چگونه اين كار را انجام مي           
ان كمـك   در اين گزارش سعي شـده بـه سياسـتگذار          .حفاظت از مردم شدت خطرات را ارزيابي كنند       

ها به نوبه خود زندگي سـالم         هاي كاهش خطر را انتخاب كنند تا اين سياست          شود تا بهترين سياست   
 .شهروندان را ارتقا ببخشند

 
 
 

 چكيده 
در حالي كه   . دهد  فصل حاضر توضيحي دقيق از رويكرد اين گزارش نسبت به خطرات تهديد كننده سالمت ارائه مي               

هـا،   شـود نـه پيشـگيري از آن    ها صرف مي ترين منابع سالمت، براي درمان بيماري هاي علمي و بيش     امروزه تالش 
ايـن خطـرات، بـه صـورت جداگانـه رخ           . كننده سالمت، كليد اصلي در امر پيشـگيري اسـت           توجه به خطرات تهديد   

 هـدف   .دهند؛ بنابراين هم علل نزديك و هم علل دور پيامدهاي نامطلوب سـالمت، بايـد در نظـر گرفتـه شـوند                       نمي
راهبردهاي مبتني بر جامعه، تبديل رفتارهاي سالم به يك هنجار اجتماعي است تا به اين ترتيب، ميزان خطر در كل             

تغييرات كوچك در برخي خطرات در سطح جمعيت، به معناي فوايدي عمده در بهداشت              . جمعيت پايين آورده شود   
عالوه بر افراد پرخطر، به ارزيابي خطـرات در سـطح   به همين دليل، در راهبردهاي كاهش خطر، بايد . عمومي است 

هـاي اخيـر مسـأله     در سـال . چالش كليدي، يافتن تعادل مناسب ميان اين دو رويكرد اسـت          . جمعيت نيز توجه شود   
هايي كه در زمينه ارزيـابي   زيرا عموماً گام. ارزيابي خطر از مطالعات مربوط به مشكالت محيطي ريشه گرفته است 

تر قابل اقتباس و  شوند براي تحليل خطرات تهديدكننده سالمت به صورتي اختصاصي برداشته ميخطرات محيطي 
دهد و ارزيابي خطر  اين فصل، مزاياي مقايسه خطرات مختلف تهديد كننده سالمت را توضيح مي. گيري هستند بهره

 .كند را تعريف و تشريح مي
 

 .يف شده استتعرخطر در ميان افراد مختلف مفهوم  ۲-۱در كادر  
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 معناي خطر چيست؟. ۲-۱كادر 
خطر ابتال به ويروس نقص ايمنـي انسـاني   «: تواند به معناي يك احتمال باشد، براي مثال پاسخ به اين پرسش    خطر مي  ●
 » ايدز در اثر تماس با يك سوزن آلوده چقدر است؟–
بـراي مثـال خطـرات عمـده        . دهـد   را افزايش مـي   تواند به معناي عاملي باشد كه احتمال يك عارضه نامطلوب              خطر مي  ●

 .هاي بسته سالمت كودكان عبارتند از سوء تغذيه، آب ناسالم و آلودگي هوا در محيط
تصـادف  : پاسخ( خطر ناشي از رانندگي در حين مستي چيست؟           براي مثال، . تواند به معناي يك پيشامد باشد        خطر مي  ●

 ).رانندگي
 آيا راندن موتور سيكلت خطر دارد؟ براي مثال، .  عارضه يا تهديد بالقوه باشدتواند به معناي يك  خطر مي●

خطر عبارت است از احتمـال يـك عارضـه نـامطلوب سـالمت يـا                . در اين گزارش دو معناي اول به كار رفته است          
 .اند مهم مرتبط با خطر ذيالً توضيح داده شدهساير تعاريف . عاملي كه اين احتمال را افزايش دهد

 .شيوع سيگار در يك جمعيت خاص براي مثال، . نسبتي از جمعيت كه با يك خطر خاص مواجهند:  خطرع شيو●

احتمال يك عارضه نامطلوب سالمت در افرادي كه با يك خطر خاص مواجهند، در مقايسه با افرادي كـه                   :  خطر نسبي  ●
 برابر  ۱۵طور متوسط      افراد سيگاري به سرطان ريه به      براي مثال، اگر در يك زمان خاص، احتمال ابتالي        . مواجه نيستند 

 . است۱۵تر از افراد غيرسيگاري باشد، خطر نسبي آن  بيش

 .يك خصوصيت ذاتي و الينفك مثالً در يك ماده شيميايي كه امكان آسيب را به همراه دارد: ١بار  عامل زيان●
 . از مواجهه در گذشته ناشي شده استنسبتي از بار فعلي بيماري يا آسيب كه:  بار قابل انتساب●
نسبتي از بار آينده بيماري يا آسيب كه در صورت كاهش سطح فعلي يا آتي مواجهه از طريق توزيع :  بار قابل اجتناب●

 .، قابل اجتناب است)يا توزيع مجازي(جايگزين 
 

ست طي ها ش آنمند عوامل خطر و كاه نظامپيشگيري از بيماري در درجه اول مستلزم ارزيابي  
.  را نيـز در بـر گرفتـه اسـت     يجديدهاي    زمينهچند دهه اخير مطالعات در اين قسمت افزايش يافته و           

 هايحيطه تحليل خطر به سرعت رشد كرده و بر شناسايي، سنجش كمي و تعيين خصوصيات تهديد
بـه  هـا   آناز ها كه  اي از فعاليت مربوط به سالمت انسان و محيط زيست متمركز شده است؛ مجموعه    

 .شود ميياد » ارزيابي خطر«عنوان 
اي طوالني  سابقهمقايسه خطرات ناشي از تهديدات مختلف سالمت  و تمايل براي     كه، عالقه   با آن  
طور اوليـه   ارزيابي خطر، به. اند تكامل پيدا كردهاخيراً هاي رسمي براي انجام اين كار     ، چارچوب دارد

عنوان روشـي بـراي مقايسـه مشـكالت            بخش، ارزيابي خطر به    در اين . مطرح شد محيطي  در مباحث   
ايـن قبيـل    . شـد   هاي مختلف خطرات تهديد كننده سالمت اسـتفاده مـي           محيطي ناشي از انواع و شدت     

 :شدند اقدامات براي ارزيابي خطرات، عموماً از چهار عنصر تشكيل مي
ز مطالعـات آزمايشـگاهي و      شناسـي حاصـل ا      هـاي سـم     براسـاس داده   :٢بـار   شناسايي عوامـل زيـان     ●

 .گيرشناسي همه
هاي مربوط به توزيع و تراكم آلـودگي در محـيط را بـا اطالعـات مربـوط بـه              داده :٣ ارزيابي مواجهه  ●

 .  كندبرآوردها را  ها با آالينده كند تا ميزان مواجهه انسان رفتار و فيزيولوژي تلفيق مي

                                                 
1. Hazard. 
2. Hazard identification. 
3. Exposure assessment. 
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 يا ميزان مواجهه ارتباط     متي را با ميزان دوز آالينده     احتمال وقوع يك اثر سال     :١ پاسخ – ارزيابي دوز    ●
 .دهد مي
 و برآوردكند تا سالمت را  پاسخ را تلفيق ميدرجه هاي مواجهه و     ارزيابي : ٢ تعيين خصوصيات خطر   ●

بيني تعـداد افـرادي كـه در يـك جمعيـت خـاص، بـه بيمـاري خاصـي مبـتال                        محاسبه كند، نظير پيش   
 . شوند مي

هـا،   بـا در نظـر گـرفتن هزينـه        يطي از نظر تأثيرات احتمالي بر سالمت، همـراه          ارزيابي خطر مح   
ارزيابي خطـر   . امكانات فني و ساير عوامل، براي تعيين اولويت در مديريت محيط قابل استفاده است             

كـار    بـه  ٣گيرشناسي بـراي ارزيـابي خطـرات منتسـب بـه جمعيـت              محيطي با راهبردهايي كه در همه     
خطر منتسب به جمعيت عبارت است از نسبتي از بيماري در يك جمعيـت كـه   . ردرود، مشابهت دا  مي

تر را    توان رويكردي عمومي    ها مي   براساس اين چارچوب  . آيد  در اثر يك مخاطره خاص به وجود مي       
هـاي كليـدي ايـن     يكـي از بخـش  . هاي ديگـر را نيـز شـامل شـود     گذاري كرد تا بسياري از حيطه  پايه

دهد و تحليلـي گويـا از بـار بيمـاري ناشـي از انـواع مختلـف                    ها را نشان مي     گزارش، اين قبيل روش   
 .كند خطرات تهديد كننده سالمت ارائه مي

 
 اهداف كليدي ارزيابي جهاني خطر

بايد رويكردي كمي   ها    نده سالمت تقريباً نامحدود است، دولت     نكه گستره خطرات تهديد ك      به دليل اين  
طـور جـامع و بـدون در نظـر گـرفتن              خطـرات بايـد بـه     . ر پيش گيرند  ها د   را براي ارزيابي اهميت آن    

ها تعريف و     هاي مورد استفاده براي تحليل آن       ها در زنجيره عليتي يا روش       عواملي نظير موقعيت آن   
 .دهند  نشان مي،هاي زير، برخي از ابعاد مختلفي را كه بايد در نظر گرفته شوند بخش. مطالعه شوند

 
 ٤هاي پيامد متداول تاندارد شده و سنجههاي اس مقايسه) الف

ارزيابي شود كه   » واحد مشترك « بهتر است كه تأثيرات هر عامل خطر برحسب يك           در حالت مطلوب  
واحـد اصـلي    . هـاي عمـر را در بـر گيـرد           از دست رفتن كيفيت زندگي و همچنين از دست رفتن سال          

است كه يـك    ) شده برحسب ناتواني  هاي زندگي تعديل      سال (5DALYمورد استفاده در اين گزارش،      
DALY دست دادن يك سال زندگي سالم استزبرابر با ا . 

در «: هاي كليدي اوليه در ارزيابي آثار يك خطر تهديد كننـده سـالمت ايـن اسـت                 يكي از پرسش   
كند كه در آن، توزيع       اين گزارش از يك رويكرد مجازي مشخص استفاده مي        . »مقايسه با چه چيزي؟   

چنـدين  . گيـرد   ل خطر با يك توزيع جايگزين، يا مجازي از مواجهه مورد مقايسه قرار مـي              فعلي عوام 
پـذيري در ميـان       به منظور افـزايش قيـاس     . طور بالقوه قابل استفاده هستند      توزيع مجازي مختلف به   

نتايج ارائـه شـده     . ( حداقل توزيع خطر تئوريك در نظر گرفته شده است         ،مبناي سنجش عوامل خطر،   

                                                 
1. Dose-response assessment. 
2. Risk characterization. 
3. Population attributable risk. 
4. Common Outcome measures. 
5. Disability-adjusted life year. 
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ترين خطر جمعيتي      حداقل توزيع خطر تئوريك عبارت است از سطحي از مواجهه، كه كم            )۴ در فصل 
 ۵ در فصـل  ). براي مثال، عدم استعمال دخانيات توسط هر يك از افراد جمعيـت           (را باعث خواهد شد     

 مداخالت جهت كاهش خطر، يك توزيع مجازي ديگر به كار گرفته شـده              ها و تأثير    براي تحليل هزينه  
. در صورت عـدم انجـام مـداخالت مناسـب اسـت            مبناي اين توزيع، ميزان بار بيماري موجود      . است

 اثربخش براي عوامل خطر، جـايي بينـابين سـطوح فعلـي عوامـل       –پذير، عملي و هزينه       توزيع توجيه 
تغيير در نظر گرفته شده از وضع فعلي بـه وضـع   . خطر و حداقل مواجهه تئوريك قرار خواهد گرفت 

 ). مراجعه شود۲-۱به شكل ( ناميده شده است ١»ذار توزيعيگ«مجازي، 
 

 اي از گذار توزيعي براي فشار خون و استعمال دخانيات نمونه. ۲-۱شكل 

 
 ارزيابي عوامل حفاظتي همانند عوامل زيانبار) ب

 عامل خطر يك بار. گذارند، مضر نيستند عواملي كه بر علل بيماري يا صدمات تأثير مي     تمامي  مسلماً  
دنبال دارد در حالي كه در حقيقت ارزيابي خطر بايد شامل عوامل خطـر حفـاظتي،                  معنايي منفي را به   

براي مثال در اين گزارش، با ارزيـابي افـرادي كـه داراي سـطوح              . آميز باشد   در كنار عوامل مخاطره   
اياي حفاظتي  جات و سبزيجات و فعاليت فيزيكي هستند، براي اين دو عامل مز             پاييني از دريافت ميوه   

 .در نظر گرفته شده است
 
 در نظر گرفتن علل دور و نزديك) ج

زنجيره وقايعي كه به يك پيامد نامطلوب سالمت        . دهند  خطرات سالمت به صورت جداگانه روي نمي      
عوامـل نزديـك    . شامل علل دور و نزديك است     شود    منجر مي خطرات تهديد كننده سالمت     و يا بروز    

تـر    هاي عقـب    ريباً مستقيم در ايجاد بيماري نقش دارند و علل دور در قسمت           به صورت مستقيم يا تق    
داشـت  بايـد توجـه     ). ۲-۲شكل  (د  نكن   و از طريق چند علت واسطه، عمل مي        گرفتهزنجيره عليتي قرار    

 .ها به كليه علل دور و نزديك توجه كافي شود كه در بررسي
 
 
 

                                                 
1. Distributional transition. 
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 يزنجيره عليتي مواجهات منجر به بيمار. ۲-۲شكل 

علل فيزيولوژيك و  پيامدها عواقب
 پاتوفيزيولوژيك

_ علل اجتماعي  علل نزديك
 اقتصادي دور

▄  
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▄  
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▄  
 

 يري                                              پيشگ)الف(                درمان
 

 .تواند منجر به پيشگيري در موارد بعدي شود شود مي انتقال شدن درمان بيماري عفوني چنانچه باعث مسدود ) الف
 :يك مثال

ها، بر سطوح عوامل نزديـك ماننـد عـدم     اقتصادي دورتر شامل درآمد، آموزش و شغل است كه همه آن     _ علل اجتماعي   
اين عوامل با علـل فيزيولوژيـك و پاتوفيزيولوژيـك          : گذارند    الكل تأثير مي  فعاليت فيزيكي، رژيم غذايي، مصرف سيگار و        

عروقـي ماننـد بيمـاري     _ هـاي قلبـي       آميزند تـا بيمـاري        مانند فشار خون، سطح كلسترول و متابوليسم گلوكز در هم مي          
 . كرونري قلب يا سكته مغزي را موجب شوند

 
 د پرخطرارزيابي خطرات در سطح جمعيت و ارزيابي افرا) د

طوري كه    ، به اند  اي پراكنده   طور گسترده   بسياري از خطرات تهديد كننده سالمت، در سطح جمعيت به         
تـوان افـراد را بـه دو گـروه داراي            ميزان برخورد افراد با خطرات، متفاوت است و به بيان ديگر نمي           

 مواجهـه «و  » دهشـ مواجهـه   «دو بخشي كردن افـراد بـه گـروه          . مواجهه يا بدون مواجهه تقسيم كرد     
تر از حد اهميت روابط مستمر ميان عامل خطـر           طور قابل توجهي باعث تخمين كم       بهتواند    مي» نشده

 .و بيماري شود
 
 كنند در نظر گرفتن خطراتي كه به همراه هم، بيماري را ايجاد مي) هـ

ا آسـيب   بسياري از خطرات تهديد كننده سالمت، به صورت مشترك عمل كرده، منجر به بيمـاري بـ                
هـاي پيشـگيري دارد در ايـن گـزارش،            شوند و اين امر، كاربردها و مصـاديق مهمـي در فرصـت              مي
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  درك خطرات-فصل سوم

هايي از اثر مشترك      هايي از آثار جداگانه عوامل خطر مختلف ارائه شده و به دنبال آن تحليل             برآورد
 .هاي منتخبي از خطرات ارائه شده است مجموعه

 
 راي ارزيابي خطرات قطعي و محتمل سالمتاستفاده از بهترين شواهد موجود ب) و

» محتمـل «و  » قطعي«در هر ارزيابي خطر، ضروري است كه بهترين شواهد موجود را براي خطرات              
 تـأثير بـالقوه يـك مخـاطره سـالمت را هرگـز              بـرآورد .  كمي مورد بازنگري قـرار دهـيم       به صورت 

در اين  . احتمال اين دستيابي بعيد است     كامل معطل كرد، زيرا      يها  توان تا زمان دستيابي به داده       نمي
 .موارد، به موقع عمل كردن ضروري است

 
  ١ارزيابي بار قابل اجتناب و بار قابل انتساب) ح

يعني بار فعلي ناشي از مواجهـه       (بار قابل انتساب     .ها دو تعريف اصلي داريم      در ارزيابي بار بيماري   
ه در آينده قابل پيشگيري است، اگر سطوح فعلـي و           يعني نسبتي از بار ك    (و بار قابل اجتناب     ) گذشته

در صورتي كه زمان    ) آينده مواجهه كاهش يافته و به يك توزيع جايگزين يا مجازي مشخص برسند            
ميان مواجهه و بيماري يا مرگ كوتاه باشد، تمايز ميان بار قابل اجتناب و بار قابل انتسـاب، چنـدان                    

هاي شـغلي، يـك فاصـله زمـاني           نظير دخانيات و مواجهه   ولي در مورد عوامل خطري      . حياتي نيست 
طوالني مدت ميان مواجهه و پيامدهاي سالمت وجود دارد كه ممكن است به تفاوتي عمده ميـان بـار              

تري در اين مورد ارائـه شـده           توضيحات بيش  ۱در پيوست   . قابل انتساب و بار قابل اجتناب بينجامد      
 .آتي خواهيد ديددر فصول كاربرد الگوهاي ياد شده فوق را . است

 
 
 

 چكيده
شود تا برخي از رفتارها به وجود  هنگامي كه در پي كسب آگاهي در مورد اين موضوع هستيم كه چه چيز باعث مي           

تر هستند، بايد هـم خطـرات و          تر و موفق    كه چرا بعضي از مداخالت، نسبت به مداخالت ديگر، قابل قبول            آيند يا اين  
عوامل اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در زمينـه چگـونگي درك خطـرات تهديـد كننـده                 . بگيريمهم فوايد را در نظر      

تواننـد بـر روي       همچنـين، عوامـل سـاختاري و اجتمـاعي مـي          . اي برخوردارنـد    سالمت در افراد، از اهميـت ويـژه       
نه پيشگيري از خطر    در زمي . هاي اتخاذ شده براي كنترل خطر و نيز بر روي تأثير آن مداخالت اثر بگذارند                سياست

بايد شرايط محلي را در نظر بگيريم؛ به عالوه اين مسأله را نيز بايد مدنظر داشته باشيم كه فقط بخشي از موفقيت 
تـوان    در طراحي راهبردهاي مداخله، الزامـاً نمـي       . هاي پيشگيرانه به شرايط و آموزش فردي مربوط است          سياست

سـازند، ماننـد متخصصـان بهداشـت عمـومي و ديگـر               كار عمـومي را مـي     هاي مخالفي كه اف     انتظار داشت كه گروه   
هاي علمي و براساس      ها و پيامدهاي خطر كه به صورت واژه       برآوردعالوه، تبادل     به. خطر فكر كنند  به  كارشناسان  

ز بهترين روش براي انجـام ايـن كـار، اسـتفاده ا           . ارزيابي آن ارائه شده، بايد با احتياط و دقت خاص صورت گيرد           
وجود اعتماد بـين    . آميز مداخالت باشد    در صورتي كه بنابر اجراي موفقيت     . متخصصان مستقل و قابل اعتماد است     

 .هاي خصوصي الزامي است هاي عمومي و هم در بخش هاي درگير هم در بخش دولت و تمام گروه

                                                 
1. Avoidable and attributable burden. 
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 خطر و اهميت آنمفهوم هاي مختلف از  برداشت
هـاي علمـي تعريـف        اي براسـاس ديـدگاه      طـور گسـترده     بهه  مدتهاست ك خطرات تهديد كننده سالمت     

مانند مديران، متخصصان، پژوهشگران، سياستمداران و تـوده        (هاي مختلف جامعه      اند اما گروه    شده
 .ها و تفسيرهاي بسيار متفاوتي از مفهوم خطر در ذهن دارند شناخت) مردم
و ( ادراك عمومي مواردي از درايت ها و ترين پيام اين پژوهش اين باشد كه در نگرش مهمشايد   

هـا   گاهي اوقات مردم غيرمتخصص از اطالعات قطعي درباره زيان        . توان يافت    را مي  )همچنين اشتباه 
تر از مفـاهيمي اسـت        ها در مورد خطر، غني      اصولي آن سازي     با اين وجود مفهوم    ؛برخوردار نيستند 

ي از توجهـات منطقـي اسـت كـه معمـوالً در      سـازي بازتـاب   دهند؛ اين مفهـوم  كه كارشناسان ارائه مي   
هاي ارتبـاط     هاي انجام شده در زمينه      در نتيجه، تالش  . شود  هاي كارشناسانه خطر حذف مي      ارزيابي

عنوان يك فرايند دو طرفـه سـازماندهي         كه به   و مديريت خطر به سمت شكست خواهند رفت، مگر اين         
بايـد بـه    هركـدام   لـذا   . را بـراي اعطـا دارنـد       و مردم هر كدام چيزهاي با ارزشي         انكارشناس. شوند
 .ها و اطالعات ديگري احترام بگذارند بينش
 خطر اصلي تهديد كننده سالمت براساس ميزان تـرس و ناشـناخته بـودن               بيست ۳-۱در شكل    
 .بندي شده است طبقه
جاست كه اگر قرار باشد عوامـل خطـر كنتـرل شـوند مـداخالت بايـد              اهميت ادراك خطر در اين     

هـاي واكسيناسـيون عمـومي         برنامـه  .ها نيز پايين باشد     ايجاد كنند و عوارض جانبي آن     اندكي  رس  ت
 .گيرند معموالً در زمره اين مداخالت قرار مي

 
 تعريف و توصيف خطرات تهديدكننده سالمت

 ادراك عمـومي از خطـر و عوامـل خطـر،         .ارزيابي و مديريت خطر، يك فرايند سياسي و علمي اسـت          
بنابراين، براي سياستگذاران يعنـي كسـاني   . شود  باورها و نيز قدرت و اعتماد را شامل مي     ها،  ارزش

دهنـد، آگـاهي از       تر كردن خطرات تهديد كننـده سـالمت ارائـه مـي             كه راهبردهاي مداخله را براي كم     
 .اهميت بسيار داردهاي مختلف درك خطرات توسط متخصصان و عامه مردم  شيوه
 .هاي اجتماعي و فرهنگي برداشت. ۲ ،جنسيت. ۱گذارند   خطر تأثير ميدو عامل مهم بر درك 
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ارتباطات به جاي ، در اين شكل سه بعدي )خطر ناشناخته( و بعد دوم ) ترس(بار از نظر بعد اول زيان  عامل ۲۰موقعيت 
بيانگر تعـداد افـراد مواجهـه       )  است كه نشان داده نشده   (بعد سوم   .  خصوصيت خطر به دست آمده است      ۱۸موجود بين   

 .هاست بار و درجه مواجهه شخصي آن با عامل زبانشده 
 

ها را  تر از زنان خطرات را جدي شمرده و آن  مردان كم.تأثير جنسيت به خوبي ثابت شده است      
جايي كـه     از آن  .تر است   هاي اجتماعي بر درك خطر قدري پيچيده        تأثير برداشت  .دانند  ساز مي   مشكل

بـا ايـن    . يك ساختار اجتماعي تلقي كرد    عنوان  توان به     فراد در جامعه، مستقل نيستند، خطرات را مي       ا
 و  هـا   ي و فرهنگـي و نيـز در سـطح گـروه           زمينه تـاريخ  در  خطر را نه تنها در سطح فردي بلكه          ،نگاه

 و جـدا از  عواملي مسـتقل عنوان  اين باور با خطرات نبايد به  با توجه به    .  بررسي نمود  بايدمؤسسات  
كننـد،    اي كه مردم در آن خطرات را تجربه مي          شرايط سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي پيچيده      

هاي مختلفي از مـردم، براسـاس شـكل سـازمان اجتمـاعي و                رسد كه گروه    به نظر مي  . برخورد كرد 
گون تعيـين   اي گونا ه ها را به شيوه     تري كه به آن تعلق دارند، خطرات و نگرش          فرهنگ سياسي وسيع  

 .كنند و ارزيابي مي
توانـد بـين كشـورهاي پيشـرفته و در حـال توسـعه و نيـز                   عنوان مثال، برداشت از خطر مي       به 

هاي فرهنگي، مناطق شهري و       براساس متغيرهايي چون جنس، سن، درآمد خانوار، اعتقادات و گروه         
 ).۳-۲كادر (روستايي و موقعيت جغرافيايي و آب و هوا متغير باشد 

 
  اطالعات موجود در زمينه خطرات چارچوب

بعد از مشخص كردن يك مشكل خطرناك خاص، افـرادي كـه در معـرض ايـن خطـر هسـتند و نيـز                        
گيري   گيري ميزان مواجهه و انتخاب پيامدهاي خطر، تمامي اين اطالعات بايد به مراجع تصميم               اندازه
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 بستگي دارد كه آيا قرار اسـت افـراد تحـت            معموالً چگونگي ارائه اطالعات به اين مسأله      . ارائه شوند 
يـاد  »  چـارچوب «عنـوان     ئه اطالعات به  گيري ملي، غالباً از نحوه ارا       تأثير قرار گيرند يا مراجع تصميم     

 . ارائه شده است)۳-۱(تر در اين خصوص در كادر   بيشاطالعات. شود مي
 

 انتخاب نحوه ارائه:  خطرات مرتبط با سالمت چارچوب. ۳-۱كادر 
هـاي افـراد بـه        در انتخاب تغييرات چشمگيري      خطرات به صورت مثبت يا منفي،         با چارچوب  مثبت يا منفي؟      چارچوب ●

هاي از دست رفته، ميـزان بقـا    هاي نجات داده شده يا زندگي د؛ مثل چارچوبي تحت عباراتي از قبيل زندگي   ورآ  وجود مي 
 .ز خطرات بيمارييا مرگ و مير، بهبود شرايط سالمت مناسب يا كاستن ا

گيرد، ولي معرفي تغييـرات مطلـق نيـز بسـيار      تر صورت مي  خطرات نسبي يا مطلق؟ اگرچه درك خطرات نسبي راحت   ●
 .حائز اهميت است

 .گيرد  درصد يا اعداد صحيح؟ درك احتماالت به وسيله تغييرات درصدي، بهتر از مقايسه اعداد صحيح صورت مي●
تـر    ن است فهم اعداد صحيح از بيان يك مثال يا نسبت اندازه يك رويداد نامطلوب مشكل               ممك اعداد صحيح يا مقايسه؟      ●

 .باشد
 كه در بسـياري اوقـات       –تر از تعداد زيادي مرگ         اعداد كوچك يا بزرگ؟ درك تعداد كمي از موارد مرگ بسيار آسان            ●

 .گيرد  صورت مي–غيرقابل فهم است 
 مثالً در يك تصادف – دوره زماني كوتاه يك معدودي مرگ كه در يك زمان يا ؟ تعداد مدتهاي طوالني يا كوتاه  دوره●

تري نسبت به تعداد زيادي مرگ كه بـه صـورت جـدا از هـم يـا در يـك دوره        اند از ميزان تأثير بيش  رخ داده  –دلخراش  
 .اند، برخوردار است زماني طوالني رخ داده

 

 رساني درباره خطر اهميت اطالع
تـوان بـا اسـتفاده از         تر در اين فصل بيان كرديم، خطـرات و عوامـل خطـر را مـي                 يشپطور كه     همان

هـا را بـه صـورتي گسـترده بـا        توان آن   كه مي   تري تعريف كرد، يا اين      ابزارهاي فني به صورت دقيق    
تـر تمايـل دارنـد از رويكـرد      كارشناسان بـيش .  اجتماعي بيان كرد–استفاده از پارامترهاي سياسي   

تر بـه اسـتفاده از تعـاريف          هاي اجتماعي بيش    كه گروه  يمتمركزتر استفاده كنند، در حال    و  محدودتر  
رسـاني    چگونگي تعريف خطرات و عوامل خطـر بايـد براسـاس هـدف از اطـالع               . جامع گرايش دارند  

در به شرح زيـر   بخش اصلي ۶در توان    رساني درباره خطر را مي      اطالع. درباره خطر مشخص شود   
 :نظر گرفت

 .داف و مقاصد اه●
 .ها  محتوا و پيام  چارچوب●
 .ها و مخاطبان هدف  جمعيت●
 .منابع و ارائه اطالعات ●
 .رساني خطر  توزيع و تداوم اطالع●
 .هايي براي گفتگو و حل اختالفات  و در نهايت مكانيسم●
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 درك خطر در بوركينا فاسو. ۳-۲كادر 
رهنگي مربـوط بـه     توان خطرات را خارج از شرايط اجتماعي و ف          ند كه نمي  ا  دانشمندان علوم اجتماعي مكرراً اظهار داشته     

نده سالمت و رفتارها، اغلـب بـر        نبا اين وجود، تحقيقات انجام شده بر روي درك خطرات تهديد ك           . دانست» واقعي«ها    آن
 نـدرت از برخـي      ز بـوده و بـه     متمركـ  - ايدز، سل و ماالريا      –هاي خاص نظير ويروس نقص ايمني انساني          روي بيماري 

عنوان مثال ساكنين مناطق روستايي بوركينافاسو به همـان           به. هاي در حال توسعه فراتر رفته است        ها و نيز بخش    زمينه
 فقـر فراگيـر و فقـدان        ،عدم امنيت غـذايي   ها هستند، از خطرات ناشي از خشكسالي،          ميزان كه در معرض خطرات بيماري     

 .برند ور دائم رنج ميط تسهيالت آموزشي و خدمات سالمت به
اقتصـادي،  عوامـل    روستا انجام شد، ميزان درك خطرات مرتبط با سالمت، مراقبت سالمت،             ۴۰در يك مطالعه كه در          

امرار معاش از طريق كشاورزي و دامپروري، فعاليت اقتصادي اصلي          . كشاورزي و آب و هوا مورد بررسي قرار گرفت        
هاي تحقيق كيفي و مباحثـات        با استفاده از روش   . رفت   به شمار مي   - شكيل شده بود  هاي مختلفي ت     كه از اقليت   –جمعيت  

 –پـذيري مـردم        خطر مهم مورد شناسايي قرار گرفت؛ همچنين درك از ميزان شدت و ميزان آسيب              ۱۲گروهي متمركز،   
 . مورد ارزيابي قرار گرفت–ينده آيعني شانس وقوع خطرات در سال 

پـذيري شخصـي در رتبـه     عنوان شديدترين خطر در نظر گرفته شد، ولي از نظر آسيب   اني به     ويروس نقص ايمني انس   
زدگـي و    اعقهصهاي رواني،      براساس ميزان شدت كمبود باران، ابتال به بيماري        –چهار خطر بعدي    . دوازدهم قرار گرفت  

ا به دست آورد ولي از نظر شانس وقوع ترين رتبه ر ماالريا از نظر شدت كم. كمبود منابع مالي جهت خريد داروها بودند    
 مورد كمبود پول جهت خريـد داروهـا، مارگزيـدگي،           ۴پذيري، پس از ماالريا،       از نظر درك آسيب   . آينده اول شد  سال  در  

 . بيمار شدن بر اثر استعمال دخانيات و كمبود باران قرار داشتند
اي در مـورد   ديدند، دانش گسترده  را در معرض خطر مي  هايي كه مردم خود     در زمينه شد      براساس اين مطالعه معلوم     

توان خطرات تهديدكننده سالمت را جداي از ساير  با توجه به پيچيدگي شرايط زندگي در آفريقا، نمي. خطرات وجود دارد
تـري   بزرگاي  ها تنها بخشي از گفتمان منطقه    همه اين . شرايط آب و هوايي، اقتصاد و جامعه در نظر گرفت         ها نظير     زمينه

 .ها، تهديدات و خطرات مرتبط با زندگي وجود دارد دهند كه در مورد مشكالت، سختي را شكل مي

 
 .تري خواهيم داد هاي آتي توضيحات بيش در فصلموارد در خصوص اين  

 نفع خاص بر ادراك خطر هاي ذي نفوذ گروه
هـاي     تأثير نفوذ گـروه     ب تحت طور نامطلو   و هم به  مطلوب  طور     خطرات، هم به    درك، فهم و چارچوب   

ها شامل صنايع و مؤسسـات انتفـاعي          اين گروه . گيرد  نفع، در خارج از حكومت، قرار مي        قدرتمند ذي 
 .خصوصي هستند

لذا بايد انتظار داشت . اند دهي شده ها، اساساً در جهت ارتقا و حفظ منافع خود سازمان اين گروه 
د كه از موقعيـت     نت تهديد كننده سالمت را به نحوي تدوين كن        ها، شواهد مرتبط با خطرا        گروه  كه اين   

نفع صنعتي خاص بيش از هر چيز در جهت تشويق به حفـظ               هاي ذي   گروه. ها حمايت كند    و منابع آن  
ها تمايل دارند كه از طريق مخفي كردن يا به            اين گروه . كنند  تالش مي دآور    محصوالت يا خدمات سو   

 )۳-۳كادر( .، معرفي كنند تعيين چارچوبها را پس از   خطرات، اين زيانناشي از  آسيب رساندن حداقل
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 هاي اجتماعي راهبردهايي براي دامن زدن به بحث. ۳-۳كادر 
توان سياستگذاري را     هاي غيرقطعي باشند، با ايجاد وفاق اجتماعي مي         در شرايطي كه تحقيقات علمي اغلب همراه با جنبه        

 معمـوالً   –هاي غيرقطعي معطوف شده باشـند         فرضيات و جنبه   به خصوص هنگامي كه به       – مباحثات علمي . تسهيل كرد 
ويـژه  نفـع   هـاي ذي  گـروه . شوند هاي خطر مي گيري و اتخاذ سياست پس از انجام ارزيابي موجب كند شدن روند تصميم    

داختن نظـارت و كنتـرل بـر        منظـور جلـوگيري يـا بـه تـأخير انـ             هاي اجتماعي بـه     و تعاوني، اغلب از تشديد بحث      انتفاعي
ا كيفيــت يــهــا  هــا، روش هــاي غيرقطعــي داده هــا اغلــب از طريــق تأكيــد بــر جنبــه آن. برنــد شــان، ســود مــي محصــوالت

 .كنند هاي علمي به اين امر دست پيدا مي گيري نتيجه
كننـد بـر رعايـت        تر بر خطرات تـالش مـي        هاي بهداشت عمومي كه براي دستيابي به كنترل بيش                 از سوي ديگر گروه   

نفـع بـا      هـاي ذي    روههر دوي اين گـ    . ورزند  تر تأكيد مي    هاي حكومتي قوي    ها و نظارت    مالحظات اخالقي و اعمال سياست    
توان بـه مـوارد زيـر اشـاره           از جمله اين راهبردها مي    . تقويت موقعيت خود دارند   درسري راهبردها، سعي    استفاده از يك  

 . كرد
تاي هاي اعتباردهنده به امور پژوهشي كه مسـتقل باشـند ولـي در راسـ                سياسي و سازمان  هاي    اندازي پژوهشكده    راه ●

 د؛نها حركت كن منافع اين گروه
 ها همسو هستند؛ اني كه با موضع آن تشويق و حمايت از كارشناس●
 شوند؛  مي گذاري و انتشار تحقيقاتي كه منجر به تقويت موقعيت گروه  سرمايه●
 كننده از گروه از طريق نشريات علمي؛ شي حمايت انتشار مطالعات پژوه●
 ها باشند؛  انتقاد و سركوب تحقيقاتي كه مغاير اهداف آن●
هاي گروهي، به خصوص نشـريات         منتشر كردن تفاسير مثبت يا منفي در مورد اطالعات مربوط به خطرات در رسانه              ●

 غيرتخصصي؛
 خواه؛لهاي د ي با برداشت صاحب منصبان دولتي و ادار، آشنا كردن سياستمداران●
 .هاي صادراتي هاي انتخاباتي، اشتغال و فرصت  نظير حمايت، جلب توجه نسبت به منافع سياسي و اقتصادي●

 
رود؛ ايـن صـنعت       هاي تجارت جهاني به شمار مي       صنعت دخانيات يك نمونه برجسته از فعاليت       
هاي عمومي را   برداشتدتوان ان زمان ميتواند استعمال سيگار را افزايش دهد، در حالي كه در هم مي

هاي ضدمصرف سيگار هـم       با اين وجود، بسياري از گروه     . نسبت به خطرات مربوطه منحرف سازد     
المللي كه تحت چـارچوب كنوانسـيون    با صنعت دخانيات مخالف هستند و هم با اقدامات هماهنگ بين 

 ورزنـد  شـود، مخالفـت مـي       نجـام مـي   ا) زير نظر سازمان جهاني بهداشـت     (چارچوب كنترل دخانيات    
 .)۳-۴كادر  (
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 ارزش كردن كشفيات علمي در جهت اشاعه دخانيات بي. ۳-۴كادر 
صـنعت  هـا از ايـن امـر جهـت حفاظـت از               ، آشكارسازي واقعيت نيست، بلكه آن     »راهبرد علمي «هدف صنايع دخانيات از     

هـا    وضع مقررات مؤثر كنترلي بـر دخانيـات توسـط حكومـت    مد و نيز جلوگيري از   آدخانيات در برابر از دست رفتن در      
رسد صنايع در رسيدن به هدفشان كه همان ايجاد شبهه و مناقشه و انداختن بار مسئوليت بر                نظر مي   كنند به   استفاده مي 

تدابير كنترل دخانيات در سطح جهـاني بـه ميزانـي كـه دانـش               . اند  شدهموفق  دوش خدمات سالمت دولتي است تا حدي        
البتـه ايـن قضـيه بـا پيشـرفت مـذاكرات مربـوط بـه                . شـود   دهـد اجـرا نمـي       كنوني در مورد خطرات دخانيات هشدار مي      

 . كنوانسيون چارچوب كنترل دخانيات در حال تغيير است
هاي شركت دخانيات چه دستاوردي براي خط مشـي بهداشـت عمـومي دارد؟                     افشاگري انجام شده در مورد فعاليت     

هـا و ارتباطـات    دارد تا خواستار شفافيت كامـل در مـورد وابسـتگي       ها، سياستگذاران را وا مي       اين افشاگري  طور كلي،   به
هاي دخانيات، ديگر قابل      هاي علمي در مورد مقاصد شركت       جهالت. هاي دخانيات شوند    مستقل و شركت  ميان دانشمندان   

د كامالً برمال شـود و دانشـجويان تعـداد زيـادي از             هاي دخانيات باي    شركتتغيير اطالعات توسط    ميزان  . پذيرش نيست 
بايد به شواهدي كه به صورت روزافزون از اسناد         ) از جمله بهداشت عمومي، سياست عمومي، اخالق و حقوق        (ها    رشته

 .آيند دسترسي داشته باشند ت ميدسصنايع دخانيات به 

 
 هاي گروهي در زمينه ادراك خطر اهميت رسانه

ه خطرات شايع سالمت براي سالمت آينده مردم در تمام كشورها حياتي است،             كسب آگاهي نسبت ب   
هاي غيرقطعي، كـاري   اما آشنا كردن مردم با اطالعات موجود در زمينه خطرات، عوامل خطر و جنبه  

هـاي گروهـي نفـوذ سياسـي صـريحي در زمينـه درك مـردم از                   با اين وجود، رسـانه    . دشوار است 
 .به سرعت اطالعات را در سطح جهاني انتشار دهندتوانند  خطرات دارند و مي

تواننـد    هـا مـي       رسـانه . ها داراي دو عملكرد اصـلي هسـتند         در مورد موضوعات سالمت، رسانه     
هاي عامه مردم را  توضيح دهند و همزمان نگرانيعموم هاي دولت را براي  اطالعات علمي و سياست 

 .تري به مخاطبان منعكس كنند در سطح وسيع
هـا    نين با توجه به ماهيت پيچيده بسياري از خطرات تهديد كننده سـالمت، گـزارش رسـانه                همچ 

هـاي    هـاي حكـومتي، شـركت       بايد بـر منـابع مختلـف كارشناسـي و همچنـين نماينـدگان وزارتخانـه               
 .نفع ويژه اتكا داشته باشد هاي ذي خصوصي و گروه
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   تأثير كمي تعدادي از خطرات عمده بر سالمت-فصل چهارم
 

 چكيده 
ترين   شود بيش    سالمت و به ويژه اصالح عدم تعادل موجود كه باعث مي           در تالش براي كاهش خطرات تهديد كننده      

ي خطرات تهديد كننده سالمت     ها سنجش مقدار كمّ     بار بيماري بر افراد فقير و مستضعف تحميل شود، نخستين گام          
 عوامل اصلي خطـر كـه در ايـن قسـمت مـورد بحـث قـرار                  .و ارزيابي توزيع عوامل خطر براساس سطح فقر است        

كمبود تغذيه مادر و كودك، عوامل مربوط به رژيم غـذايي و عـدم فعاليـت فيزيكـي، سـالمت                    : يرند عبارتند از  گ  مي
شـامل  (ساير خطـرات تهديـد كننـده سـالمت          جنسي و باروري، مواد اعتيادآور، خطرات محيطي، خطرات شغلي و           

ر، مسئول نسبت قابل توجهي از علل اين عوامل خط). هاي سالمت، سوء رفتار و خشونت اقدامات غيرايمن در مراقبت
اين فصل، عوامل خطر مذكور را به صـورت كلـي و براسـاس منـاطق عمـده جهـان،                    . اصلي مرگ و ناتواني هستند    

 قابـل   ۲۰۲۰ها، از هم اكنـون تـا سـال            كند كه چه مقدار از بار بيماري ناشي از هر كدام از آن              ميبرآوردبندي و     رتبه
 اثـربخش  –اين كار بسيار زياد است، ولي تحقق آن به انجام مداخالت مـؤثر و هزينـه         مزاياي بالقوه   . اجتناب است 
 .بستگي دارد

 
هاي صورت گرفته ديده شده كه اكثر عوامل تهديدكننده سالمت در ميان مردم فقير                در پژوهش  

منتخب براساس سـطوح فقـر مطلـق        كلي خطرات   به همين علت در اين گزارش سطوح        . كنند  بروز مي 
و همچنين براساس سـن، جـنس و منطقـه          )  دالر در روز   ۲ دالر و بيش از      ۱-۲زير يك دالر،    (د  درآم
اي سـازمان     بنـدي شـش منطقـه       بندي مناطق دنيا بـر مبنـاي تقسـيم          در تقسيم . بندي شده است    درجه

 .فرماييد  مشاهده مي۵ها را در پيوست  آنفهرست كه شد  زير منطقه انتخاب ۱۴بهداشت جهاني، 
ها در مورد عوامل خطر براساس فقـر دربـاره موضـوعات زيـر                 مناطق منتخب پژوهش   در اين  

 :صورت گرفته است
  انرژي در كودكي–پروتئين كمبود  سوء تغذيه و ●
  آب و فاضالب●
  عدم تغذيه با شير مادر●
  روابط جنسي غيرايمن●
  الكل●
  دخانيات●
  اضافه وزن●
 هاي بسته  آلودگي هوا در محيط●
 ي هواي شهر آلودگ●

هاي پژوهشي موجود در زمينه رابطه ميان فقر و فشـار خـون بـاال، كلسـترول بـاال، عـدم                       عالوه يافته   به 
كـه ذيـالً بـه      مورد توجه قرار گرفتـه اسـت         غيرمجاز   يفعاليت فيزيكي، مواجهه با سرب و استفاده از داروها        

 .پردازيم بررسي مختصر آن مي
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 قررابطه ميان سطح عوامل خطر و ف
نمـودار  (وزني كودكان و فقر مطلق، تناسب قوي وجود داشته اسـت             ها، ميان كم    در تمامي زيرمنطقه  

طوري كه افرادي كه با درآمد        هاي مختلف تفاوت اندكي دارد به       شدت اين ارتباط در بين منطقه     ). ۱-۴
ر روز درآمد دارنـد،   دالر د۲كنند در مقايسه با افرادي كه بيش از  در روز زندگي مي دالر   ۱تر از     كم

 .تر در معرض خطر نسبي قرار دارند برابر بيش ۳ تا ۲عموماً 
مطلـق  ارتبـاط مسـتقيم   هاي بسته نيـز بـا فقـر     آب و فاضالب نامناسب و آلودگي هوا در محيط     
تر از يـك دالر در روز         در مورد آب و فاضالب نامناسب، خطر نسبي براي خانوارهايي كه كم           . دارند

 ۱/۱۵ تا ۷/۱ دالر در روز است، بين ۲در مقايسه با خانوارهايي كه درآمدشان باالتر از      درآمد دارند   
هاي  در مورد رابطه ميان آلودگي هوا در محيط. متغير بوده و تفاوت ميان مناطق، قابل مالحظه است    

هــا، از نظــر ســطح متوســط و تفــاوت نســبي آلــودگي در درون   بســته و فقــر در ميــان زيرمنطقــه
هاي آفريقا، هم شيوع باالي مواجهه با آلودگي هوا در            در زير منطقه  . ها تفاوت بسيار است     زيرمنطقه

 .شود و هم تفاوت نسبي اندك ميان افراد مستضعف و غيرمستضعف هاي بسته مشاهده مي محيط
 

 شيوع كم وزني متوسط در كودكان براساس ميانگين درآمد روزانه خانوار . ۴-۱نمودار 
 بر حسب زيرمنطقه)  دالر۲ دالر، بيش از ۱-۲الر، د۱تر از  كم(

  
 

روابـط  (، عدم تغذيه با شير مادر و روابط جنسي غيرايمن رابطه فقر با مصرف دخانيات و الكل   
تـر    هـا متفـاوت     تر و در بين زير منطقه       ضعيف) جنسي محافظت نشده با شريك جنسي غير از همسر        

همچنـين در   . اي وجود دارد     قابل مالحظه    دخانيات تفاوت  ها، از نظر مصرف     در ميان زيرمنطقه  . است
اي بـه نسـبت ضـعيف مشـاهده           ها، ميان مصرف دخانيات و سطح فقر فردي رابطـه           درون زيرمنطقه 

اي دال بر افزايش مصرف الكل در ميـان           ها نشانه   از زيرمنطقه كدام    در مصرف الكل در هيچ    . شود  مي
 .افراد مستمندتر يافت نشد

) نه مصـرف  (هاي بررسي خانوارها از نظر ميزان هزينه براي الكل             نتايج براساس داده   البته اين  
به دست آمده است و ممكن است معيار كاملي براي نشـان دادن مقـدار مصـرف فـردي و مصـرف                       

هـا همچنـين      ايـن يافتـه   . كننـد، نباشـد     نظير الكلي كه خود مردم تهيه و توليد مي        اي    منابع غيركارخانه 
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 اقتصادي بهتـري    –اجتماعي  هايي كه وضعيت      د كه در كشورهاي در حال توسعه، گروه       ده  نشان مي 
دارند، از نظر وضعيت نامطلوب چربي، فشار خون باال و اضافه وزن، نسبت به افراد فقيـر مشـكالت     

با اين حال اگر روندهاي مشاهده شده در جهان صنعتي تكرار شود، اين الگوهـا بـا                 . تري دارند   بيش
هـاي مقطعـي، بـا مراحـل مختلـف گسـترش         اين تحليل . وسعه اقتصادي معكوس خواهد شد    افزايش ت 

تر دنيـا كـه در         غيرمسري در مناطق فقير    يها  هاي بيماري    چاقي و ساير مشخصه    ،مصرف دخانيات 
براي مثال، چاقي و مصرف دخانيات ابتدا در ميان . مسير توسعه اقتصادي قرار دارند، سازگار است

ها را رها و افراد مستضعف        شود و سپس اين خطرات، دامن آن        ف مناطق يافت مي   افراد غيرمستضع 
ها در مورد مناطقي كه در مراحل مختلفي از اين گذار قرار دارنـد، صـدق                  اين يافته . كند  را گرفتار مي  

 .كند مي
 

 تأثيرات بالقوه تغيير توزيع فقر بر سطح عوامل خطر
فقر بر عوامل خطر نيز      ١ر با فقر، كسرهاي تأثير جمعيتي     همراهي شيوع عوامل خط    برآوردعالوه بر   

كنند،   دالر در روز زندگي مي۲تر از  اگر شيوع عوامل خطر در ميان مردمي كه با كم     . تخمين زده شد  
 انرژي، آلـودگي    – دالر در روز درآمد دارند برابر شود، سوء تغذيه پروتئين            ۲فرادي كه بيش از     ابا  

 ۵۱ درصـد و     ۵۰ درصـد،    ۳۷ آب و فاضالب نامناسـب بـه ترتيـب حـدود             هاي بسته و    هوا در محيط  
 ).۴-۱جدول (درصد كاهش خواهد يافت 

 
 بار بيماري و آسيب قابل انتساب به عوامل خطر

نـد؛ ايـن عوامـل بـه ترتيـب زيـر          زپردا  هاي بعدي اين فصل، به توضيح چند عامـل منتخـب مـي              بخش
 .اند  شدهبندي گروه
 ودك،كمبود تغذيه مادر و ك.۱
 ساير عوامل خطر مرتبط با رژيم غذايي و عدم فعاليت فيزيكي،. ۲
 بهداشت جنسي و باروري،. ۳
 آور،مواد اعتياد. ۴
 خطرات محيطي،. ۵
 ، خطرات شغلي. ۶
از جمله اقـدامات غيرقطعـي در مراقبـت سـالمت و سـوء              (ده سالمت   نساير خطرات تهديد كن   . ۷

م از اين خطرات و علل اصلي، ميزان گسترش در جهـان و             ها، هر كدا    ، در اين بخش   )رفتار و خشونت  
 .ها به اختصار شرح داده شده است مشكالت سالمت ناشي از آن

 
 
 

                                                 
1. Population Impact Fraction. 
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 هاي تأثير جمعيتي در هر زيرمنطقه، در صورت اجراي يك سناريوي مجازي براي تغيير  كسر. ۴-۱جدول 
 )درصد         (                 . دالر در روز۲از  دالر در روز به بيش ۲از تر  درآمد افراد از كم                                   

روابط جنسي 
 زيرمنطقه غيرايمني

تغذيه  سوء
 –پروتئين 
 انرژي

آب، فاضالب و 
بهداشت فردي 
 زنان مردان نامناسب

آلودگي هوا 
در 
هاي  محيط

 بسته

وزن  الكل دخانيات
 بدن

 -D ۴۴ ۸۴ ۱۷- ۳۴- ۱۰ ۵ ۱۹- ۵۸ –آفريقا 
 -E ۴۲ ۶۵ ۱۹ ۹- ۳۸ ۱۵- ۳۸- ۳۹ –آفريقا 
 -B ۲۴ ۶۸ ۳ ۵- ۵۸ ۴ ۱۳- ۳ –امريكا 
 -D ۴۳ ۶۹ ۳ ۴/۰- ۷۷ ۱۶- ۶- ۵ -امريكا 

 B ۸ ۱۷ ... ... ... ... ... ۰ –شرق مديترانه 
 -D-  ۳۲ ۸۵ ... ... ۶۰ ۲۴ ... ۱۷شرق مديترانه 

 -B ۱۰ ۲۴ ... ... ۴ ۴- ۵- ۳ -اروپا 
 C ۲۴ ۶۸ ... ۱۸- ۹ ۱ ۵- ۰ –اروپا 

 B ۴۰ ۲۶ ... ... ... ... ... ۰ -جنوب شرقي آسيا 
 -D ۴۳ ۷۵ ... ... ۶۵ ... ... ۶۵ -جنوب شرقي آسيا 

 B ۱۳ ۱۹ ... ... ... ۴/۰ ۸- ۷/۰ - آرام   اقيانوس غروب
 -۹ -۹ ۵/۰ ۵۰ -۱۳ ۵ ۵۱ ۳۷ كل

 .ندهاي آن را داشته باش روند كه تخمين هايي به كار مي هتنها براي زيرمنطق» كل«كسرهاي تأثير جمعيتي : توجه
 
 كمبود تغذيه مادر و كودك .۱

بسياري از مردم كشورهاي در حال توسعه، به خصوص زنان و كودكان، همچنان از كمبـود تغذيـه                  
نـد كـه عـوارض     در رنجطور خاص غالباً از كمبـود اساسـي پـروتئين و انـرژي      فقرا به . برند  رنج مي 
يكي ديگـر  .  و روي همراه استAهايي مانند يد، آهن، ويتامين  ها عموماً با كمبود ريزمغذي   نجانبي آ 

 . از عوامل خطر مهم، عدم تغذيه با شيرمادر است
 
 كم وزني .۱-۱

شـود و بـيش از نيمـي از           كم وزني يكي از مشكالت مهم در كشورهاي در حال توسعه محسوب مي            
افراد در همه سنين در     . دهد  روي مي رها در اثر كمبود تغذيه      موارد مرگ دوران كودكي در اين كشو      

 سـال شـيوع   ۵معرض خطر كم وزني قرار دارند، ولي اين مشكل بيش از همه در ميان كودكان زيـر        
سازمان . شود از شير گرفته مييعني هنگامي كه كودك    ماه   ۲۴-۶ به خصوص در دوره زماني       .دارد

 سـال، كـم     ۵از كودكـان زيـر      )  ميليون ۱۶۸( درصد   ۲۷حدود   كرده است كه     برآوردجهاني بهداشت   
كم وزني در ميان زنان سنين باروري به خصوص در آفريقا و جنوب آسيا نيـز شـايع                  . وزن هستند 

 .دهد  درصد نشان مي۵۱-۲۷ها، اين ميزان را در اين مناطق بين براوردطوري كه برخي  است، به
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 دي كمبود. ۲-۱
 ديـ  كمبـود . ماندگي ذهني و آسـيب مغـزي اسـت      منفرد قابل پيشگيري عقب    ترين علت    شايع دي كمبود

هـاي شـنوايي، اخـتالل        موجب پايين آمدن وزن هنگام تولد، افزايش مرگ و مير نـوزادي، ناهنجـاري             
 ديـ  معرض كمبـود در  ميليارد نفر در دنيا ۲/۲بيش از . شد ميهاي حركتي و مشكالت عصبي       مهارت

 .از گواتر مبتال هستنددرجاتي ود كه بيش از يك ميليارد نفر نيز به ش  ميبرآوردقرار دارند و 
 
 فقر آهن. ۳-۱

 ميليـارد نفـر را گرفتـار        ۲ترين موارد كمبود مواد مغذي در دنياست كه حدود            فقر آهن يكي از شايع    
كودكـان كـم سـن و    كه نياز به آهن در دوران نـوزادي و بـارداري باالسـت،      به دليل اين .كرده است 

تر و شـديدتر از ديگـران بـه فقـر آهـن               اند بيش   ، زنان باردار و زناني كه به تازگي زايمان كرده         سال
 فيبـردار و مقـادير      يبا اين حال در مناطقي كه رژيم غذايي عمدتاً بر مصرف غـذاها            . شوند  دچار مي 

 هايي قراردارند كه باعث از دسـت رفـتن خـون            اندك گوشت استوار است يا مردم در معرض عفونت        
 .شوند، فقر آهن ممكن است در تمامي دوره زندگي روي دهد مي

حدود يك پنجم از مرگ و مير حول و حـوش زايمـان و يـك دهـم از مـرگ و ميـر مـادران در                            
تـري بـه      همچنين روزبه روز شواهد بيش    . كشورهاي در حال توسعه، قابل انتساب به فقر آهن است         

هاي آغازين كودكي، باعث كاهش هوش در  ن در سال  دهد كم خوني فقر آه       كه نشان مي   آيد  دست مي 
ماندگي خفيـف ذهنـي را        فقر آهن در شديدترين حالت خود ممكن است عقب        . شود  اواسط كودكي مي  

 .موجب شود
 
 Aكمبود ويتامين . ۴-۱

 يكي از مواد مغذي اساسي است كه براي حفظ سالمت چشم و بينـايي، رشـد و عملكـرد                    Aويتامين  
 در رژيم غذايي و سوء جذب ناشـي از بيمـاري دو علـت               Aكمبود ويتامين   .  است سيستم ايمني الزم  

 . استAاصلي كمبود ويتامين 
شـود و      در بسياري از مناطق در حال توسعه جهان باعث اختالل بينـايي مـي              Aكمبود ويتامين    

سـنين بـاروري، در     در   سـال و زنـان       ۵كودكـان زيـر     . علت اصلي كوري اكتسابي در كودكان است      
 ۲۱حدود و و پيامدهاي نامطلوب آن بر سالمت قرار دارند  Aويتامين ترين خطر كمبود  معرض بيش

 .برند  رنج ميAدرصد از تمامي كودكان از كمبود ويتامين 
 
 كمبود روي. ۵-۱

كمبود روي تا حدود زيادي به ناكافي بودن ميزان آن در رژيم غذايي يا جذب روي از رژيـم غـذايي                  
توانـد در كمبـود روي         چند از دست رفتن زياده از حد روي در حين اسهال نيز مـي              بستگي دارد، هر  

ت ال ايمني، اختالالت جنسـي، اخـتال      كمبود روي موجب كوتاهي قد، اختالل سيستم      . نقش داشته باشد  
 .شود اشتهايي مي و بيپوستي 
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وري كـه ايـن     طـ   ، به به كمبود روي هستند   شود، حدود يك سوم از جمعيت دنيا مبتال           ميبرآورد 
هـر چنـد كمبـود شـديد روي نـادر اسـت،             .  درصد متغير است   ۴-۷۳ها از      در بين زير منطقه    برآورد

 .كمبود خفيف تا متوسط آن در سراسر دنيا شيوع بااليي دارد
 
 عدم تغذيه با شير مادر. ۶-۱

 متناسب بـا  كند كه تغيير تركيبات آن      شير مادر، غذاي مطلوبي را براي نوزاد در حال رشد فراهم مي           
 مـاه اول زنـدگي   ۶شير انسان حاوي مواد معـدني و مغـذي كـافي بـراي       . تغيير نيازهاي نوزاد است   

شير مادر همچنين حاوي اجزاي ايمني، عناصر سلولي و ساير عوامل دفاع ميزباني اسـت كـه                 . است
مـادر،  محتويـات شـير   . كنـد   محافظت ضد باكتري، ضد ويروسي و ضد انگلي را براي فرد تأمين مي            

براسـاس شـواهد موجـود، توصـيه سـازمان      . محرك تكامل مناسب دستگاه ايمني نوزاد نيـز هسـت     
 ماه اول زندگي، منحصراً از شير مادر تغذيه شوند و           ۶جهاني بهداشت اين است كه نوزادان بايد در         

 تغذيـه «. مانده سال اول و سال دوم زنـدگي خـود نيـز بـه خـوردن شـير مـادر ادامـه دهنـد          در باقي 
نبايد بـه كـودك داده      ) يا غذا (به معناي آن است كه هيچ آب يا مايعات ديگر           » انحصاري با شير مادر   

ترين روش براي  ترين و كم هزينه ترين، سالم  سادهرتقريباً در تمامي شرايط، تغذيه با شير ماد  . شود
 .اي نوزاد نيز مطابقت دارد تغذيه نوزاد است كه با نيازهاي تغذيه

 ماه اول زنـدگي     ۶ با شير مادر و به خصوص عدم تغذيه انحصاري با شير مادر در               عدم تغذيه  
 و مـرگ و ميرهـاي دوران نـوزادي و كـودكي اسـت كـه در       هـا  از عوامل خطـر مهـم بـراي نـاتواني        

 .شود هاي حاد تنفسي ناشي مي هاي اسهالي و عفونت كشورهاي در حال توسعه، عمدتاً از بيماري
 
 رژيم غذايي و عدم فعاليت فيزيكياشي از نساير عوامل خطر . ۲

هاي مربوط بـه مصـرف بـيش از حـد             ها، منتسب به خطر     اي از بار بيماري     كمبود تغذيه، بخش عمده   
 بـار بيمـاري ناشـي از        برآورداين بخش شامل    . هاي غذايي است    برخي از غذاها يا بعضي از تركيب      
بزيجات و عـدم    سها،    ن مصرف اندك ميوه   اضافه وزن و همچني   ،  فشار خون نامطلوب، كلسترول باال    

 .فعاليت فيزيكي است 
 
  فشار خون باال.۱-۲

هـاي ديگـر بـدن     ر مغز، قلب، كليـه يـا قسـمت   بهاي ساختاري  مقادير باالي فشار خون موجب آسيب   
كـاهش مصـرف    رژيم غذايي به خصوص     : اصالح پذيرترين علل فشار خون باال عبارتند از        .شود  مي

شود كه در كل دنيا، فشار خون باال          ميبرآورد   . چاقي و افراط در نوشيدن الكل      نمك، ميزان ورزش،  
 . درصد از كل موارد مرگ است۱۳شود كه حدود   ميليون مورد مرگ مي۱/۷باعث 
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  كلسترول باال.۲-۲
كلسترول، يكي از اجزاي كليدي ايجاد آترواسكلروز است كه از تجمع ذرات چربي در اليحـه داخلـي                  

هاي ايسكميك قلب، سكته مغزي ايسكميك و ديگـر   ، خطر بيماري باالكلسترول. آيد  ا پديد مي  ه  شريان
خطرات ناشي از كلسترول نيز همانند فشار خون، به صورت          . دهد  افزايش مي هاي عروقي را      بيماري

تخمـين زده    .شـود   هاي مختلف ديـده مـي       مقادير گوناگون در جمعيت   با  طيفي پيوسته است و تقريباً      
هـاي عروقـي مغـز و عمـدتاً وقـايع              درصـد از بيمـاري     ۱۸شود كه كلسـترول بـاال عامـل ايجـاد             مي

 .استهاي شرياني قلب   درصد از بيماري۵۶غيركشنده و 
 
  چاقي، اضافه وزن و باال بودن شاخص توده بدن.۳-۲

ل ايـن   فرمـو . شـود    ارزيابي مـي   ١ با استفاده از شاخص توده بدن       شيوع اضافه وزن و چاقي، عموماً     
شاخص، نسبت وزن بر حسب كيلوگرم به مجذور قد برحسب متر است كه ارتباطي قـوي بـا ميـزان      

معيار سازمان جهاني بهداشت براي تعريف اضافه وزن، شاخص توده بـدن بـاالتر            . چربي بدن دارد  
. وگرم بر مترمربـع اسـت   كيل۳۰ كيلوگرم بر متر مربع و براي چاقي، شاخص توده بدن حداقل      ۲۵از  

د با افزايش شاخص توده بـدن از سـطح      آور  كي را براي ارزيابي فراهم مي     ، معيار مشتر   اين شاخص 
هـا بـه صـورت پيشـرونده           كيلوگرم بر مترمربع و بيشتر، خطر بيمـاري در تمـامي جمعيـت             ۲۰-۲۲

 كيلوگرم بر مترمربع ۲۳-۲۰متوسط شاخص توده بدن در بالغين در آفريقا و آسيا،       .يابد  افزايش مي 
 بـرآورد  كيلـوگرم بـر متـر مربـع          ۲۷-۲۵مريكاي شـمالي و اروپـا،       ات، در حالي كه اين مقدار در        اس
 .شود مي

 با افزايش شاخص توده     ۲هاي ايسكميك و ديابت شيرين نوع         خطر بيماري كرونري قلب، سكته     
 شاخص توده بدن باال همچنين خطر سـرطان پسـتان، كولـون، پروسـتات،             . رود  بدن، تدريجاً باال مي   

هايي كه براي اين گزارش صـورت گرفـت،           در تحليل  .دهد  آندومتر، كليه و كيسه صفرا را افزايش مي       
 ۸هاي ايسـكميك قلـب و     درصد از بيماري۲۱ درصد از موارد ديابت شيرين در جهان، ۵۸نزديك به  

 كيلـوگرم بـر متـر مربـع قابـل           ۲۱ تـوده بـدن بـاالي         هاي خاص به شاخص      درصد از سرطان   ۴۲تا  
 .اند ساب بودهانت
 
  و سبزيجات  مصرف كم ميوه.۴-۲

ايـن  مصرف دهد كه   نشان مي بسياري  شواهد  .  و سبزي، از اجزاي مهم رژيم غذايي سالم است          ميوه
 عروقي و برخي از انواع      –هاي قلبي     هاي عمده نظير بيماري     مواد ممكن است به پيشگيري از بيماري      

 .نندها به خصوص در دستگاه گوارش كمك ك سرطان
هـاي    درصـد از سـرطان  ۱۹ و سـبزي باعـث حـدود         شود كه مصرف كـم ميـوه        تخمين زده مي   

هاي مغـزي دز       درصد از سكته   ۱۱هاي ايسكميك قلب و        درصد از بيماري   ۱۳دستگاه گوارش، حدود    
 .دنيا باشدسراسر 

                                                 
1. Body Mass Index. 
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  عدم فعاليت فيزيكي.۵-۲
بـه خصـوص   (كـار  : فيزيكي دارنـد  حوزه عمده زندگي روزانه خود فرصتي براي فعاليت       ۴مردم در   

براي مثال پياده روي يا دوچرخه سواري بـراي         (، رفت و آمد     )اگر شغل آنها مستلزم كار بدني باشد      
يـا در اوقـات     ) آوري سـوخت    براي مثال كارهاي خانه يـا جمـع       (، وظايف خانگي    )رسيدن به سر كار   

ين گزارش، تعريـف عـدم فعاليـت     در ا ). هاي ورزشي يا تفريحي     براي مثال شركت در فعاليت    (فراغت  
 . حوزه۴فيزيكي عبارت است از فعاليت بسيار كم يا عدم فعاليت فيزيكي در هر يك از اين 

 ديابـت، كمـر درد، افسـردگي،      عروقـي، –هـاي قلبـي    فعاليت فيزيكي موجب كاهش خطر بيماري   
 عـدم فعاليـت   شـود كـه   در كـل تخمـين زده مـي      . شـود   ها مي   چاقي، پوكي استخوان و برخي سرطان     

 .شود  ميليون مورد مرگ در جهان مي۹/۱فيزيكي موجب 
 
 سالمت جنسي و باروري. ۳

. گذارنـد   عوامل خطر در حيطه سالمت جنسي و باروري از چند راه بر رفاه و سالمت افراد تأثير مي                 
نظيـر  بـار      سـاير نتـايج بـالقوه زيـان        . ابـتال بـه ايـدز اسـت        ،بيشترين خطر، روابط جنسـي غيـرايمن      

هاي منتقله از طريق جنسي، بارداري ناخواسـته يـا عواقـب روانشـناختي ناشـي از خشـونت                     عفونت
 .ندا هاي اين گزارش گنجانده شده جنسي در ديگر قسمت

 
  روابط جنسي غيرايمن.۱-۳

 ۲۸در حال حاضر    . ايدز چهارمين عامل بزرگ مرگ و مير در دنياست        / ويروس نقص ايمني انساني     
 ميليون فرد مبتال به عفونت ويروس نقص ايمني انساني، در آفريقا متمركز ۴۰ از ) درصد۷۰(ميليون 

سرعت ايجاد موارد جديـد     .  در ديگر نقاط جهان به سرعت در حال رشد است           گيري  اند ولي همه    شده
 .در اروپاي شرقي و آسياي مركزي بيش از بقيه مناطق است

تال هستند از عفونت خود مطلع نيسـتند و ايـن           اكثر افرادي كه به ويروس نقص ايمني انساني مب         
انتقـال  خطر  بروز  داشتن شركاي متعدد جنسي، باعث      . سازد  امر، پيشگيري و كنترل را دشوارتر مي      

زا و احتمال عفونـت       ها، خطر مواجهه با عوامل بيماري       اين فعاليت . شود   از طريق جنسي مي    ها  عفونت
هـر بيمـاري از طريـق       و انتقـال    ، گسـترش    )نسـي پرخطـر   اعمال ج (دهند    با اين عوامل را افزايش مي     

. گيـرد كـه بـه دسترسـي و كـارايي درمـان بسـتگي دارد             جنسي تحت تأثير مدت عفونت هم قرار مي       
تعـداد شـركاي جنسـي، سـرعت تغييـر شـركاي            : هاي مختلف اعمال جنسي پرخطر عبارتنـد از         جنبه

 .جنسي، هويت شركاي جنسي و نوع فعاليت جنسي
شود   برآورد مي ن  م ميليون مورد مرگ قابل انتساب به روابط جنسي غيراي         ۹/۲دود  در جهان ح   

 .كه اكثريت قريب به اتفاق آن در اثر ايدز بوده است
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  عدم پيشگيري از بارداري.۲-۳
هـاي مطمـئن پيشـگيري از         مـد از روش   ابارداري ناخواسته در نتيجه عدم استفاده يـا اسـتفاده ناكار          

 ۶۲ تـا    ۸هاي مختلف حـدود       دهد كه در حال حاضر در زيرمنطقه        ها نشان مي    بررسي. بارداري است 
اگر تمامي زنان اين گـروه      . كنند  هاي مطمئن پيشگيري استفاده مي       ساله از روش   ۱۵-۲۹درصد زنان   

هـاي مطمـئن پيشـگيري        سني كه مايلند بارداري خود را به تعويق انداخته يا محدود سازند از روش             
 .رسيد درصد مي ۸۵ تا ۴۳ها به   شيوع استفاده از اين روشكردند، استفاده مي

عدم پيشـگيري   . شود  زايي مي   مادر، سقط و مرده   در  عوارض  بروز  بارداري ناخواسته منجر به      
 .شود  مورد مرگ مي۱۴۹۰۰۰از بارداري در سراسر دنيا باعث حدود 

 
 مواد اعتيادآور. ۴

ي در  مواد اعتيادآور كه به صـورت كّمـ       . كنند   مصرف مي  ها انواع مختلفي از مواد اعتيادآور را        انسان
 .اند شامل دخانيات، الكل و داروهاي غيرمجاز هستند اين گزارش بررسي شده

 
  سيگار و استفاده خوراكي از توتون.۱-۴

جـا   مضرات سيگار كشيدن براي فرد سيگاري و اطرافيان وي بارها مورد بحث قرار گرفته و در اين                
 . نداريمقصد تكرار آن را

در سراسر دنيا،   . است)  درصد ۸/۳(و در زنان    )  درصد ۳/۱۳(مرگ منتسب به سيگار در مردان        
 درصد، سرطان ناي، برونش و ريه       ۱۲هاي عروقي حدود      نقش منتسب به دخانيات در ايجاد بيماري      

 . درصد است۳۸هاي مزمن تنفسي   درصد و بيماري۶۶
 
  مصرف الكل.۲-۴

عـادتي، تكانشـي، مصـرف زيـاد در         (، وابسـتگي    )مسـتي (يجاد مسـموميت    مصرف الكل به واسطه ا    
 بـه همـراه      را و اجتمـاعي  و مشكالت حاد سـالمتي      و ساير اثرات بيوشيميايي، عواقب      ) طوالني مدت 

ت رانندگي يا   حاد نظير تصادفا  سوانح  هاي قدرتمند در ايجاد       مسموميت با الكل، يكي از واسطه     . دارد
 .خشونت خانوادگي است

كبـد،  و  مـري  هـاي   درصد از سـرطان ۳۰ تا ۲۰شود كه در سراسر جهان حدود    خمين زده مي  ت 
ر مجمـوع    د .ناشي از مصرف الكـل باشـد        نقليه لسيروز كبدي، ديگر كشي، صرع و تصادفات وساي       

 .دشو  ميليون مرگ در سال مي۸/۱الكل در سراسر دنيا موجب 
 
 مصرف داروهاي غيرمجاز.۳-۴

المللـي    ز عبارت است از استفاده غيرطبي از انواع داروهايي كه قوانين بـين            مصرف داروهاي غيرمجا  
، مشـتقات تريـاك،     هـا   منتسب بـر تزريـق آمفتـامين      تأثير  تحليل حاضر بر    . آنها را ممنوع كرده است    

ها و حشيش در ايـن        اسي، حالل تساير داروهاي غيرمجاز نظير اكس    . كوكائين و هروئين تمركز دارد    
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هاي كافي براي كمي كـردن خطـرات تهديدكننـده سـالمت              شده است، زيرا پژوهش   گزارش گنجانده ن  
 .است ميليون مرگ ناشي از مصرف داروهاي غيرمجاز ۲/۰در دنيا  .جهاني آنها وجود ندارد

 
 خطرات محيطي. ۵

خانه، محل كـار خـارج از منـزل و          . كنيم، عميقاً بر سالمت ما تأثير دارد        محيطي كه در آن زندگي مي     
اين خطرات از كيفيت بد     . كنند  م حمل و نقل به طريق مختلف خطراتي را براي سالمت ايجاد مي            سيست

بـروز  باري كـه در نتيجـه تغييـر آب و هـوا               كنند تا عوامل زيان     هوايي كه بسياري از افراد تنفس مي      
 :عبارتند ازبرخي از عوامل خطر زيست محيطي . شوند را شامل ميكند  مي

 
  بهداشت فردي نامناسب آب، فاضالب و.۱-۵

، نداشـتن فاضـالب،     )در ارتباط با بهداشـت ناكـافي      (سالم  مصرف آب ناسالم، عدم دسترسي به آب        
هاي آب از جمله در كشاورزي، بـا عـوارض    تماس با آب ناسالم و مديريت نامناسب منابع و سيستم     

ر بيماري مربوط به آب، اسهال عفوني به تنهايي بيشترين سهم را از با. نامطلوب سالمت همراه است
 .فاضالب و بهداشت فردي نامناسب به خود اختصاص داده است

 ميليون مـرگ در سراسـر جهـان بـه آب، فاضـالب و بهداشـت فـردي نامناسـب                     ۷/۱نزديك به    
 .منتسب است

 
  آلودگي هواي شهري.۲-۵

مزمن همـراه   اي از عوارض سالمت حاد و         با طيف گسترده  هاي فسيلي     سوختآلودگي هوا ناشي از     
يعني ذراتي كه آن  (آلودگي هوا به سبب ذرات معلق       . كند  است كه بسته به نوع مواد آالينده، تغيير مي        
اي ناگسستني و مستقل با اكثر عوارض جـدي از            رابطه) قدر كوچكند كه امكان ورود به ريه را دارند        

ساير مواد از جملـه  . داردجمله سرطان ريه و ساير موارد مرگ و مير ناشي از مشكالت قلبي ريوي          
 ناشـي از آلـودگي هـواي        هاي  سالمت را در پي دارند و در بار بيماري        براي  جدي  خطرات  سرب نيز   

 .شهري داراي نقش هستند
هـاي     درصد از مـرگ    ۲ درصد از موارد سرطان ناي، برونش و ريه،          ۵آلودگي هوا باعث حدود      

هـاي تنفسـي در       هاي ناشي از عفونت     از مرگ  درصد   ۱ ريوي و حدود     –هاي قلبي     مربوط به بيماري  
 .است ميليون مرگ ۸/۰اين ميزان شامل حدود . سطح جهان باشد

 
 هاي بسته هاي جامد در محيط  دود ناشي از سوخت.۳-۵

محـدوديت تهويـه در     . كننـد   هاي جامد آشپزي مـي      نزديك به نيمي از جمعيت دنيا همچنان با سوخت        
 شايع است و باعث افزايش مواجهه، به خصـوص در زنـان و              بسياري از كشورهاي در حال توسعه     

 .گذرانند هاي دربسته مي شود كه بيشتر وقت خود را در محيط كودكاني مي
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هاي جامد در  اي مستحكم و ناگسستني ميان استفاده از سوخت اند كه رابطه مطالعات نشان داده 
زننـد كـه دود ناشـي از          ها تخمين مـي     يلاين تحل . ها وجود دارد    هاي بسته و تعدادي از بيماري       محيط

هـاي تنفسـي       درصـد از عفونـت     ۷/۳۵باعث حدود   تواند    ميهاي دربسته     هاي جامد در محيط     سوخت
هاي نـاي، بـرونش و         درصد از سرطان   ۵/۱هاي مزمن انسدادي ريه و         درصد از بيماري   ۲۲تحتاني،  
 . گرددسل، كاتاراكت و آسم جب موهاي بسته همچنين ممكن است  آلودگي هوا در محيط. ريه باشد

هـاي     از دست رفته در سراسر دنيا به دود موجود در محيط           DALY درصد از    ۷/۲در مجموع    
 .بسته مربوط است

هاي دربسته، بسياري خطـرات ديگـر نيـز بـراي سـالمت افـراد وجـود دارد كـه نـوع                        در محيط  
 ).۴-۱كادر (د كن فا ميها اي سكونت نقش مهمي در تعيين گسترش اين خطرات و عوارض آن

 
  مسكن و سالمت.۴-۱كادر 

شـكل فقـدان كامـل مسـكن يافـت          در  هاي جامعه و      شديدترين عارضه سالمت مرتبط با مسكن، در ميان فقيرترين بخش         
هاي كم درآمد     عدم امكان تهيه مسكن در ميان خانواده      . ها نفر را در سراسر جهان گرفتار كرده است          شود كه ميليون    مي
ند به معناي منحرف شدن منابع مالي خانواده از مخارج مربوط به غـذا، آمـوزش يـا سـالمت بـه سـمت نيازهـاي                     توا  مي

ها و هم موقعيت آنها ممكن است خطراتي براي سالمت در برداشـته               از اين فراتر، هم ساختار فيزيكي خانه      . مسكن باشد 
 .باشد

هـا و عوامـل        و صدا و نور و مواجهه با بسـياري از آالينـده            گرمايش، سر : هاي دربسته عبارتند از     عوامل مهم در محيط   
هاي انسـاني و منـابع موجـود در محـيط خـارج               كه اين عوامل تحت تأثير فعاليت       با اين . خطر شيميايي، فيزيكي و زيستي    

 اها، ب انسانميزان مواجهه   . گيرند  نيز قرار مي  )  گياهي و حشرات محلي     هاي صنعتي و خودروها يا اكولوژي       نظير آالينده (
 انـرژي آن     ها، تهويه و فناوري     ها و پنجره    خصوصيات مسكن از قبيل مواد به كار رفته در ساختمان، تعداد و اندازه اتاق             

شود كه ممكن است      ها مي   اي كه فاقد عايق رطوبتي است، باعث ايجاد رطوبت و رشد قارچ             براي مثال، خانه  . بستگي دارد 
اسـتفاده از مـواد سـاختماني نظيـر آزبسـت يـا             . هاي آلرژيـك بينجامـد      اي تنفسي و واكنش   ه  به انواع مختلفي از بيماري    

ال يـا سسـت     عاستفاده از مواد قابل اشت    . هاي حاوي سرب ممكن است باعث افزايش مواجهه با اين مواد سمي شود              رنگ
 خطر و آسيب را افزايش       احتمال –اي شهرها رايج است        كه به خصوص در نواحي حاشيه      –مثل چوب، پالستيك يا مقوا      

تهويه نامناسب يا جمعيت زياده     . ها مؤثر است    ها با ناقلين بيماري نظير پشه       ر مواجهه انسان  دطراحي ساختمان   . دهد  مي
نور يـا گرمـاي ضـعيف، بـر سـالمت فيزيكـي و              . شود  زا مي   ها و عوامل گوناگون بيماري      از حد، باعث مواجهه با آالينده     

 .هاي متعدد ديگري هم در اين زمينه وجود دارد البته مثال. گذارد هايي نظير آموزش تأثير مي ليترواني و همچنين بر فعا
ايـن امـر بـه خصـوص در كشـورهاي در حـال              . موقعيت ساختمان و ساختار محله نيز در سـالمت عمـومي نقـش دارد             

هـاي    هـا در محلـه     از جمعيـت آن   اي    آورند و بخش فزاينـده      شود كه به سرعت به شهرنشيني روي مي         اي ديده مي    توسعه
هـاي مسـطح، در    هـا يـا كوهپايـه    ها بر روي مسـيل  اگر خانه. كنند زندگي مي) غالباً در حاشيه شهرهاي بزرگ (فقيرنشين  

هـا و بـه دور از     گيـري و تكثيـر نـاقلين بيمـاري          هاي جفت   ها يا محل    داني  هاي صنعتي، زباله    نزديكي منابع ترافيك، فعاليت   
ضالب، حمل و نقل، مدرسه يا واحدهاي سالمت قرار گرفته باشـند، سـالمت عمـومي بـه طـور مسـتقيم                      خدماتي نظير فا  

بـه  . گيـرد   يا غيرمستقيم به واسطه عدم دسترسي به غذا و آموزش تحت تأثير قرار مـي              ) براي مثال به واسطه فاضالب    (
آمـوز در مدرسـه يـا      و عملكرد دانش   عالوه نشان داده شده است كه ساختار محله، بر سالمت رواني و فيزيكي، حضور             

 .م تأثير داردئشيوع خشونت و جرا
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  مواجهه با سرب.۴-۵
سرب عمـدتاً از طريـق      . آن در هوا، گرد و خاك، زمين و آب وجود دارد          كاربرد متنوع   سرب به دليل    

با توسعه صنعتي و به خصوص استفاده از بنزين حاوي سرب،           . شود  گوارش يا تنفس وارد بدن مي     
هـاي بـدن را تحـت تـأثير قـرار             سرب، عمالً تمامي دستگاه    .لودگي محيط زيست افزايش يافته است     آ

توانـد    شود و مـي     هاي منجر به مسموميت، از سطوح پايين ولي مزمن ناشي مي            اكثر مواجهه . دهد  مي
تخمـين   .دشوبه كاهش ضريب هوشي، افزايش فشار خون و طيفي از اثرات رفتاري و تكاملي منجر                

 .باشد مورد مرگ ۲۳۴۰۰۰شود كه سرب باعث حدود  ه ميزد
 
  تغييرات آب و هوايي.۵-۵

نگراني اخير در مورد تغييـر آب       . اند  ها به تغيير روزانه، فصلي و ساالنه آب و هوا عادت كرده             انسان
دهد عالوه بر اين تغييـرات طبيعـي آب و    اي است كه نشان مي و هواي جهان ناشي از شواهد فزاينده  

 .ا، شرايط ميانگين جوي نيز، در حال تغيير استهو
خطرات بالقوه تغييرات آب و هوا براي سالمت انسـان، ناشـي از افـزايش مواجهـه بـا دماهـاي                      

و افـزايش باليـاي     )  عروقـي و تنفسـي     –هاي قلبـي      مرگ ناشي از بيماري   (بسيار باال يا بسيار پايين      
خطـرات ديگـري كـه ممكـن اسـت در اثـر             .  است )هاي ناشي از سيل     از جمله مرگ و آسيب    (آسماني  

هايي مثـل ماالريـا يـا تـب دانـگ و       تغيير ديناميك انتقال بيماري : عوامل زير به وجود آيند عبارتند از      
 تخمين زده شده كه تغيير آب و هـوا در           .هاي مختلف منتشره از طريق غذا و آب         وقوع فصلي عفونت  

 درصـد مـوارد ماالريـا در        ۶موارد اسهال در دنيـا،       درصد از كل     ۴/۲، مسئول نزديك به     ۲۰۰۰سال  
 درصـد از مـوارد تـب دانـگ در برخـي كشـورهاي               ۷برخي از كشورهاي داراي درآمـد متوسـط و          

 . است۱۵۴,۰۰۰در مجموع مرگ و مير منتسب به تغيير آب و هوا برابر با . صنعتي بوده است
 
  ساير خطرات محيطي براي سالمت.۶-۵

بار سـالمت   . دهند  يكي ديگر از اجزاي خطرات محيطي را در جامعه تشكيل مي          ترافيك و حمل و نقل،      
هاي ناشي از تصادفات، بلكه پيامدهاي آلودگي با سـرب و اثـرات آن                ناشي از ترافيك، نه تنها آسيب     

به عـالوه، در ايـن مـورد نيـز همچـون بسـياري از مـوارد                 . بر كيفيت هواي شهري را نيز دربردارد      
تـوان بـه      اي با ساير مسائل وجود دارد؛ براي مثال مي          ين گزارش، تعامالت پيچيده   ارزيابي شده در ا   

مالحظـات  . از دست دادن فرصت فعاليت فيزيكي و اثرات اقتصادي حمل و نقل و ترافيك اشاره كـرد          
 . آمده است)۴-۲(اي در كادر  هاي ترافيك جاده مربوط به آسيب

 
 خطرات شغلي. ۶

هاي كـاري خـود را در محـل           افراد بالغ و برخي از كودكان، اكثر ساعت       در سراسر دنيا، بسياري از      
رو هسـتند     افراد در زماني كه در محل كار حضور دارند، با انواع مخاطرات روبه            . كنند  كار سپري مي  

 .كه تعداد آنها تقريباً به تعداد انواع مختلف مشاغل است



 _________________________________________________________________٢٩ 
 

 

هـاي    هـا، فلـزات سـنگين، ارگانيسـم         كـش  آفـت : هايي از عوامل خطر مهم شغلي عبارتند از         نمونه 
 .كننده آسم شغلي و بيماري انسدادي مزمن ريه  عوامل ايجاد،زا عفونت

.  عروقي مرتبط اسـت    –هاي قلبي     مطالعات اخير نشان داده كه استرس در محيط كار با بيماري           
گيـران    صـميم توانـد راهنمـاي سياسـتگذاران و ت          آمده است مـي    )۴-۳(هايي نظير آنچه در كادر        يافته
 .پردازيم در اين بخش به شرح مختصر تعدادي از خطرات شغلي مي. باشد

 
 اي هاي ترافيك جاده  آسيب.۴-۲كادر 

 ۲۰۰۰ ميليون مورد مرگ در سـال  ۲/۱اي باعث بيش از  هاي ترافيك جاده شود كه در سراسر دنيا، آسيب   تخمين زده مي  
بسياري از اين موارد در ميان جوانـان روي داده اسـت            . شود  ل مي  درصد از كل موارد مرگ را شام       ۳/۲شده باشند كه    

 درصد از اين موارد مرگ در كشورهاي داراي درآمد متوسـط و             ۹۰بيش از   . شود  كه باعث اتالف قابل توجه زندگي مي      
) ر نفـ  ۱۰۰,۰۰۰ مورد مرگ در هـر       ۲۴ و   ۲۱به ترتيب   (، به طوري كه ضريب مرگ در اين كشورها          داده است پايين روي   

 ). نفر۱۰۰,۰۰۰ مورد در ۱۲( برابر كشورهايي است كه درآمد بااليي دارند ۲تقريباً 
اي را طلـب      هـاي مداخلـه     تفاوت ميان كشورهاي صنعتي و در حال توسعه از نظر ميزان استفاده از جاده، لزوم سياست               

 درصد از كل مـرگ و ميرهـاي   ۵۰-۶۰، مرگ راننده يا سرنشين، نزديك به     ۱۹۹۹در كشورهاي صنعتي در سال      . كند  مي
عـابرين  مـرگ وميـر   . هاي روستايي رخ داده اسـت  ها در جاده داده است كه اكثر قريب به اتفاق آن    اي را تشكيل مي     جاده

در كشـورهاي در حـال     .  سال بيشتر بـوده اسـت      ۶۰در ميان كودكان و سالمندان باالي       به ويژه   پياده در مناطق شهري     
عابرين پيـاده، دوچرخـه سـواران، سـاير         (پذير    اي در ميان اقشار آسيب      هاي جاده   ي از مرگ  توسعه، نسبت بسيار باالتر   

 .و در ميان مسافران اتوبوس و كاميون روي داده است) موارد ترافيك غيرموتوري، موتورسواران و ترك سواران
هـا بـه سـه        زايش ايمني جـاده   رويكردهاي مربوط به اف   . اي تا حدود زيادي قابل پيشگيري هستند        تصادفات ترافيك جاده  
مثـل  (، طراحـي و تجهيـزات خـودرو    )مثل طراحي جاده و مديريت ترافيك(اقدامات مهندسي : شوند  گروه عمده تقسيم مي   

مثـل محـدوديت    (كننـدگان از جـاده        و اقدامات مربوط به استفاده    ) كاله ايمني، كمربند ايمني و استفاده از چراغ طول روز         
 ).ل شده در مورد نوشيدن مشروبات الكلي و رانندگيهاي اعما سرعت، محدوديت

براي مثال اعمال قـانون جديـد در مـورد          .  كرد برآوردتوان براساس چند مداخله       دورنماي پيشگيري از اين موارد را مي      
در دانمارك، بهبـود مـديريت ترافيـك و    .  درصدي مرگ و مير شده است۵۶استفاده از كاله ايمني در تايلند باعث كاهش       

.  درصدي مرگ و مير در ميان ايـن افـراد منجـر شـد          ۳۵تأمين مسير براي موتورسواران و دوچرخه سواران به كاهش          
 كيلومتر در ساعت بتواند به ۵شود كه در اروپاي غربي، پايين آوردن سرعت متوسط خوردوها به ميزان  تخمين زده مي

شـود، تخمـين زده    مـي كنتـرل  ن، تعداد سرانه خـودرو  براساس مدلي كه در آ.  درصد كاهش در موارد مرگ بينجامد     ۲۵
اي را دارند بتوانند اين ضرايب را تا حد ساير            هاي ترافيك جاده    شده است كه اگر كشورهايي كه بيشترين ضريب آسيب        

انداز اين بهبود  چشم.  درصد سقوط خواهد كرد۸-۸۰كشورهاي موجود در همان منطقه پايين بياورند، ضريب مرگ بين 
 درصـد از    ۴۴شـود كـه در كـل دنيـا، بـا اسـتفاده از ايـن روش بتـوان از                        مـي  برآورد. شورهاي فقيرتر، بهتر است   در ك 

 .اي پيشگيري كرد هاي ترافيك جاده آسيب

 
 زا  عوامل خطر شغلي آسيب.۱-۶

كارگران صنعتي و كشاورزي بـا      . هاي كار وجود دارند     عوامل خطر منجر به آسيب در تمامي محيط       
ها و مـدارس هـم در معـرض خطـر             رو هستند، ولي حتي كارمندان دفاتر، مغازه        طر روبه بيشترين خ 
هاي ناشـي از وسـايط نقليـه موتـوري و تمـاس بـا                 سقوط از بلندي در محل كار، آسيب      . قرار دارند 



٣٠_______________________________________________________________ 
 

 

ناتواني يكي ديگـر  . شوند آالت، روزانه باعث نزديك به هزار مرگ شغلي در سراسر جهان مي             ماشين
 .رود هاي شغلي به شمار مي يباز عواقب آس

هـاي شـغلي غيرعمـدي         كارگر جان خود را در اثر آسيب       ۳۱۰,۰۰۰در مجموع ساالنه نزديك به       
سـوزي    آالت، وسايط نقليه موتوري، سقوط از بلندي، مسموميت، سقوط اشيا، آتش            ناشي از ماشين  (

 .ندهسترگ، قابل پيشگيري دهند كه اكثر اين موارد م از دست مي) ديگركشي(و عمدي ) شدگي و غرق
 
 زاهاي شغلي  سرطان.۲-۶

زا    مـاده شـيميايي يـا زيسـتي كـه بـه عنـوان سـرطان                ۱۵۰اي از     با بخش عمده  اماكن شغلي   افراد در 
 درصـد از  ۲۰ تـا ۵  درصـد از مـردان و  ۳۰تا۲۰در كل دنيا حدود  .، مواجه هستند  شوند  بندي مي   طبقه

ن اســت در طــول زنــدگي كــاري خــود در معــرض ممكــ)  ســاله۱۵-۶۴افــراد (زنــان در ســنين كــار 
 درصـد از مـوارد      ۳/۱۰هاي شـغلي دربردارنـده        اين مواجهه . زاهاي ريوي قرار گرفته باشند      سرطان

. شود ترين سرطان شغلي محسوب مي     كه شايع باشند    ميسرطان ريه، ناي و برونش در سطح جهان         
در . هـاي شـغلي هسـتند       به مواجهـه   درصد از موارد لوسمي در سطح جهان قابل انتساب           ۴/۲حدود  

 .شود ه ميبراورد مورد مرگ ۱۴۶,۰۰۰برابر با رويارويي مجموع مرگ و مير منتسب به اين 
 
  مواجهه شغلي با ذرات معلق در هوا.۳-۶

ها كارگر در مشاغل مختلف نظير معدن، سـاخت و سـاز و انفجارهـاي تخريبـي، در معـرض                     ميليون
تنفس اين ذرات نه تنها ممكن اسـت        . آزبست و خاك زغال هستند    ذرات ميكروسكوپي معلق سيليس،     

 .كنند خيم را نيز ايجاد مي خوشهاي تنفسي  باعث سرطان ريه، ناي و برونش شود، بلكه بيماري
 درصد از موارد بيماري انسـدادي مـزمن ريـه بـه عوامـل شـغلي قابـل                   ۱۴ كه   هتخمين زده شد   

 ۲۴۳,۰۰۰هاي انسدادي مزمن ريه برابـر بـا           به بيماري در مجموع، مرگ و مير منتسب       . انتساب است 
 .مورد مرگ است
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 هاي كرونري قلب و استرس شغلي  بيماري.۴-۳كادر 
از جمله اين   دهد؛    هاي شغلي ارتباط مي     هاي كرونر قلب را با استرس       شواهد به دست آمده از كشورهاي صنعتي، بيماري       

گيـري در ميـان مشـاغل عـالي نظيـر         يد رواني و كم بـودن آزادي عمـل در تصـميم           توان از تقاضاهاي شد     ها مي   استرس
كاركنان سطح پايين نيز در معرض خطر ناشي از فشار زياد كار و بـار               . مديران، مجريان، ناظران و كارفرمايان نام برد      

 .فزاينده كاري، همراه با پايين بودن سطح كنترل بر كار قرار دارند
كار خارج از وقت اداري كه نسـبت بـه كـار عـادي روزانـه       .  افزايش خطر بيماري قلبي همراه است      كنترل شغلي اندك، با   

. دهـد   تر، استرس بيشتر، كنترل كمتر و كاركناني با آمـوزش كمتـر اسـت نيـز خطـر را افـزايش مـي                        مستلزم كار سنگين  
گليسريد سرم و اين واقعيت كـه         تريروزي، خستگي، افزايش سطح       اختالل در ريتم شبانه   : سازوكارهاي عمل عبارتند از   

 .كند هاي قلبي را تشديد مي شيفت شبانه، ساير عوامل خطر بيماري
هاي كرونر قلبي ناشي از استرس در كاركنـان سـطح پـايين بيشـتر                 در مجموع هرگاه عوامل زير در كار باشند، بيماري        

، عدم توازن ميان تالش و پـاداش،        )ص در شب  به خصو (محدود بودن اختيار عمل، كار خارج از وقت اداري          : خواهد شد 
.  اجتماعي نامناسب در محل كار، انزواي اجتماعي، عدم فعاليت فيزيكي، يا خشـونت شـغلي  –تقاضاي زياد، محيط رواني     

دهـد كـه نسـبت قابـل      هاي اخير در فنالند نشان مي   برآورد. اين عوامل خطر ممكن است بر هم تأثير متقابل داشته باشند          
اي از عوامل خطر شغلي شامل كار خارج از وقـت اداري، سـر و صـدا،                   هاي ايسكميك قلب از مجموعه       بيماري توجهي از 

 .شوند ناشي ميكار مواجهه با دود موتور و دود دخانيات در محيط 

 
 زاهاي ارگونوميك در محيط كار  استرس.۴-۶

ت، از جملـه ايـن عوامـل    زاهاي ارگونوميك در محـل كـار همـراه اسـ           كمر درد با بسياري از استرس     
توان بلند كردن و حمل بارهاي سنگين، حركات قدرتي، كارهايي كه نيازمند قـدرت بـدني هسـتند،              مي

 .لرزش تمام بدن، خم شدن مكرر، پيچيدن و وضعيت غيرمناسب را نام برد
 درصد از موارد كمـر درد بـه عوامـل خطـر شـغلي قابـل                 ۳۷دهد كه حدود      اين تحليل نشان مي    
كمـر درد   . كنـد   شود، ناتواني قابل توجهي ايجـاد مـي         كه كمر درد باعث مرگ نمي       با اين . ب است انتسا

 .كند تحميل ميرا يكي از داليل عمده غيبت از كار است و در نتيجه ضرر اقتصادي بسياري 
 

  آلودگي صوتي شغلي.۵-۶
ير ايـن مسـأله،     تـرين تـأث     جـدي . ترين مخاطرات شغلي اسـت      سر و صداي بيش از حد، يكي از شايع        

 درصـد از    ۱۶براساس مطالعات سازمان جهاني بهداشت حدود        .ناپذير شنوايي است    اختالل برگشت 
اين در حالي است كـه      . هاي صوتي است    نقصان شنوايي در جهان ناشي از مواجهه شغلي با آلودگي         

 .اين فرايند كامالً قابل پيشگيري است
 

 ساير خطرات تهديدكننده سالمت. ۷
از . الذكر وجود دارد    هاي فوق   هزاران خطر ديگر براي سالمت افراد در داخل يا خارج از گروه           مسلماً  

و ) ۴-۴كـادر   (جمله اين موارد، علل بسيار بزرگ ايجادكننده بـار بيمـاري نظيـر عوامـل خطـر سـل                    
ــا در حــال حاضــر مســئول  . ماالرياســت ــار بيمــاري در جهــان اســت ۴/۱ماالري .  درصــد از كــل ب

در مجمـوع،   . اي از ايـن بـار قابـل اجتنـاب را كـاهش دهـد                تواند بخش عمده   فناوري مي هاي    پيشرفت
اي پهنـاور بـه كـار گرفـت و در             توان در گستره    هاي مذكور در اين گزارش را مي        رويكردها و روش  
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دو . توان با تمركز بر علل بيماري، توان پيشگيري از آنها را بـيش از پـيش بهبـود بخشـيد                     نتيجه مي 
 .گيرند ر از عوامل در زير مورد بحث قرار ميگروه ديگ

 
  عوامل خطر سل.۴-۴كادر 

با منظور كردن افرادي كه همراه با سل، به ويـروس نقـص ايمنـي               . دهد   ميليون مورد جديد سل روي مي      ۹ساالنه حدود   
ارد اين بيماري در جهان به      تعداد مو . ميرند   ميليون نفر در اثر سل مي      ۲ايدز نيز مبتال هستند، ساالنه نزديك به        / انساني  

ايدز / به طوري كه در آفريقاي زير صحرا به واسطه گسترش ويروس نقص ايمني انساني . وضوح در حال افزايش است
و در اروپاي شرقي به دليل افت وضعيت بهداشت به طور عام و تضعيف كنترل سل به طور خاص، روند رو به رشـدي            

ترين علل بيماري و مـرگ        ز بيماران مسلول وجود دارد و سل همچنان يكي از مهم          در آسيا، مخزن عظيمي ا    . داشته است 
 .و مير زودرس است

تـوان   خطرات همراه با سل را مي. يكي از داليل ثبات بار بيماري سل، ناتواني در پرداختن به عوامل خطر اصلي آن است       
كننـده    عوامل محيطي تعيـين   . امد يك حمله بيماري   فرايند عفونت، پيشرفت به سوي بيماري و پي       : به سه دسته تقسيم كرد    

جمعيت زياد، بستري شدن، زنداني شدن، تهويه و شيوع سراسري حالت مسري            : زا عبارتند از    هاي عفونت   باسيلفعاليت  
 عفونـت    ميان عواملي كه بـر پيشـرفت عفونـت بـه سـمت بيمـاري مؤثرنـد،                ). اكثراً به صورت خلط اسمير مثبت     (بيماري  

سـن، جـنس، ديابـت،      : عوامل ديگر عبارتنـد از    .  ويروس نقص ايمني انساني از اهميت شاياني برخوردار است         همزمان با 
عواملي كه بر پيامد يـك حملـه بيمـاري مؤثرنـد            . سوش سل و سوءتغذيه   ) ويروالنس(زايي     الكل، قدرت بيماري    دخانيات،

پيامـدهاي  . موقـع درمـان و مقاومـت دارويـي          ف بـي  ، توقـ  )مثالً بخش دولتي يا خصوصي    (محل ارائه درمان    : عبارتند از 
معموالً عوامل خطر ديگري نيز براي سـل ذكـر   . شود، شكست درمان و مرگ است نامطلوبي كه بيش از همه مشاهده مي   

هاي   قوميت غالباً شاخصي از محروميت    . اند  شود كه هيچ كدام به خوبي تعريف نشده است؛ قوميت و فقر از اين جمله                مي
 .شود  محدوديت دسترسي به خدمات سالمت قلمداد ميخاص نظير

، واكسن يـا دارويـي جديـد بـراي     ۲۰۱۰رغم برخي تحقيقات اميدواركننده آزمايشگاهي بعيد است كه تا پيش از سال    علي
توان خدمات درمـاني موجـود    در عين حال، پرسش اصلي در تحقيقات عملياتي اين است كه چگونه مي            . سل به دست آيد   

قـرار  ويـژه   هـاي درمـاني        درصد از بيماران آلوده جديد تحـت پوشـش برنامـه           ۲۷كه تنها     با توجه به اين   . ت كرد را تقوي 
هـاي خـاص در معـرض         تضمين پوشش وسيع ملي است نه هدف قرار دادن گروه           گيرند، هدف اصلي در كنترل سل ،        مي

د كه از كجا بايد كمك بگيرنـد، بـه تشـخيص و رژيـم     ها را بشناسند، بدانن نكته مهم اين است كه بيماران بايد نشانه . خطر
 . صحيح دارويي دست يابند و اهميت تكميل دوره درمان را دريابند

 
  رفتارهاي غيرايمن در مراقبت سالمت.۱-۷

گيرند، عـالوه بـر مزايـاي عمـده، ممكـن اسـت موجـب                 مراقبت سالمت صورت مي   اقداماتي كه براي    
يـك  هـاي بيمارسـتاني بـه عنـوان           ورهاي در حال توسعه، عفونت    در كش . بيماري يا مرگ نيز بشوند    

هـاي پزشـكي اسـت     تزريقات غيرايمن يكي ديگر از اشكال خطر در محيط       و   مطرح است     مشكل عمده 
 ).۴-۶ و ۴-۵كادر (

چون كاربرد تزريق در بسياري از كشورها بيش از حـد الزم اسـت، تزريقـات غيـرايمن باعـث                     
ايـن ميـزان    . از راه خون شده اسـت     منتقله  زاي    عفونت با عوامل بيماري   بخش قابل توجهي از موارد      

 C  ،۲۸ درصد عفونت با ويروس هپاتيت       B  ،۳۱ درصد از موارد عفونت با ويروس هپاتيت         ۳۰ حدود
 درصـد از عفونـت بـا ويـروس نقـص      ۵ درصد از موارد سيروز و      ۲۴درصد از موارد سرطان كبد،      

 .شود را شامل ميايمني انساني 
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 هاي برنده در ميان كاركنان مراقبت سالمت  آسيب.۴-۵در كا
زاي منتقلـه از   كاركنان مراقبت سالمت به دليل مواجهه شغلي با خون و مايعات بدن، در معرض عفونت با عوامل بيماري   

هـاي    وسايل تيز آلوده نظير سوزن سـرنگ، تيـغ و شيشـه   -»وسايل نوك تيز«ها در اثر  اكثر اين تماس  . راه خون هستند  
شود عبارتند از ويروس      سه عفونت شايع كه بيش از همه به كاركنان مراقبت سالمت منتقل مي            . دهند   روي مي  –شكسته  
 . و ويروس نقص ايمني انسانيC، ويروس هپاتيت Bهپاتيت 
  ميليـون نفـر در معـرض تمـاس         ۳ ميليون فرد شاغل در امر مراقبت سالمت در سطح جهان، سـاالنه حـدود                ۳۵از ميان   

 و  C ميليـون بـا هپاتيـت        B  ،۹/۰ ميليـون بـا هپاتيـت        ۲(: گيرنـد   زاي منتقله از راه خون قرار مي        پوستي با عوامل بيماري   
 مـورد عفونـت     C  ،۷۰,۰۰۰ مورد عفونـت هپاتيـت       ۱۵,۰۰۰ها به     اين آسيب . ) نفر با ويروس نقص ايمني انساني      ۱۷۰,۰۰۰

هـا در     درصـد از ايـن عفونـت      ۹۰بـيش از    . شـوند    مورد عفونت ويروس نقص ايمني انساني منجـر مـي          ۵۰۰ و   Bهپاتيت  
 درصد ۵/۲ و C و هپاتيت Bهاي هپاتيت   درصد از عفونت۴۰در كل دنيا حدود . دهد كشورهاي در حال توسعه روي مي

تساب به مواجهه شغلي با وسايل نوك تيز        هاي ويروس نقص ايمني انساني در كاركنان مراقبت سالمت قابل ان            از عفونت 
 .است

طور كه در برخي كشورها نشان داده شده، با اقـدامات پيشـگيرانه               اند؛ همان   ها تا حدود زيادي قابل پيشگيري       اين عفونت 
، پروفيالكسـي بعـد از مواجهـه و بهبـود           Bسازي در برابر هپاتيت         جدي از جمله آموزش كاركنان مراقبت سالمت، ايمن       

عالوه بر بار بيمـاري تحميـل شـده بـر كاركنـان مراقبـت سـالمت،                 . دهد  ميكاهش  را  ريت مواد زايد، ضريب عفونت      مدي
عملكرد نظام مراقبت سالمت نيز ممكن است به دليل اختالل در ظرفيت كاري كاهش پيدا كند، ايـن امـر بـه خصـوص در                  

مت بـه كـل جمعيـت در آنهـا در مقايسـه بـا       شود كـه نسـبت كاركنـان مراقبـت سـال      كشورهاي در حال توسعه بارز مي 
 .كشورهاي توسعه يافته، كمتر است

 

  خطرات موجود در نظام مراقبت سالمت.۴-۶كادر 
دهنده نظام نوين ارائه خدمات سـالمت هسـتند، نـه تنهـا          لها و مداخالت انساني كه تشكي       تركيب پيچيده فرايندها، فناوري   

ايـن امـر از     . آورد  گريزناپذيري را به صورت پيامدهاي نـامطلوب بـه همـراه مـي            مزاياي قابل توجهي دارد، بلكه خطرات       
محصوالت غيراستاندارد يا   (، توليدات   )قصور انساني (گيرد كه در اثر اقدامات        پذيري نشأت مي    خطرات الينفك و سنجش   

امكـان  (هـا     هـا و برنامـه     و نظام ) معيوب، عوارض جانبي داروها يا تركيبات دارويي و مخاطرات ناشي از وسايل پزشكي            
هـاي مختلـف ارائـه مراقبـت سـالمت            ايـن خطـرات در مكـان      . آيـد   به وجود مـي   ) شكست در هر مرحله از فرايند مراقبت      

 .وجود دارند) ها و منازل بيماران ها، داروخانه ها، مطب پزشكان، آسايشگاه بيمارستان(
هـاي حـاد، بـا ايـن قبيـل            هاي مخصوص مراقبت    بيمارستانكه احتمال مواجهه بيماران در      دهند    نشان مي مطالعات  نتايج  

 درصد و در دانمارك، انگلستان و تعدادي        ۸/۳ درصد، در اياالت متحده      ۶/۱۶مخاطرات، در استراليا در حد هشداردهنده       
پيامـدهاي نـامطلوب سـهم زيـادي در نـاتواني و مـرگ و همچنـين        .  درصـد اسـت  ۱۰از كشورهاي اروپايي ديگر حدود      

هر چنـد   . شوند  ها هزار مورد مرگ مي      تنها در اياالت متحده، خطاهاي پزشكي ساالنه باعث ده        . ي اقتصادي دارند  ها  زيان
دهد كه به خاطر وضعيت اوليه خود، در معرض خطر باالي مرگ قرار  برخي از اين موارد مرگ در ميان افرادي روي مي

هاي به عمل آمده در انگلستان، هزينه براورد. رسد به نظر ميهاي زندگي باز هم بسيار چشمگير  دارند، ميزان اتالف سال
از بـين رفـتن   . زند  ميليارد دالر در سال تخمين مي  ۳اقامت اضافي در بيمارستان در اثر پيامدهاي نامطلوب را نزديك به            

 .ها افزود زينهكنندگان مراقبت سالمت را نيز بايد به اين ه اعتماد، اطمينان و رضايت در ميان عموم مردم و ارائه
وضعيت كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي در حال گذار به خوبي شناخته نشده است ولي شايد از وضعي كه در                      

هـاي    علت اين امر، داروهاي تقلبي و غيراستاندارد يا وسايل و زيرسـاخت           . تر باشد   كشورهاي صنعتي وجود دارد وخيم    
 .نامناسبي است كه در اين كشورها وجود دارد
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  سوء رفتار و خشونت.۲-۷
 خشـونت باعـث   ۲۰۰۰در سال  . سوء رفتار و خشونت از علل عمده بار بيماري در سطح جهان است            

 درصد در   ۳۰ درصد اين موارد در اثر خودكشي،        ۵۰حدود  . دش مورد مرگ و مير در جهان        ۷۰۰۰۰
هاي  ندان و خشونتمانند خشونت و سوء رفتار با كودكان، همسر، سالم        (هاي بين فردي      اثر خشونت 

 . رخ داد]ها جنگ[هاي جمعي   درصد در اثر خشونت۲۰و ) جنسي
 ؛كنند  ميليون كودك در سراسر دنيا سوء رفتار جنسي را تجربه مي        ۸۰۰حدود  » احتماالً«ساالنه   

 .آورد كه خود مقدار قابل توجهي از بار بيماري را پديد مي
 

 الگوهاي جهاني خطرات تهديدكننده سالمت
تـوان    شناسـي و الگوهـاي مـرگ و ميـر مـي              جمعيـت  ،اس جغرافيا، وضعيت توسـعه اقتصـادي      براس

كشورهاي جهان را در سه گروه عمده كشورهاي در حال توسعه با مرگ و مير باال، كشـورهاي در          
كننـده    خطرات تهديد الگوهاي  . حال توسعه با مرگ و مير پايين و كشورهاي توسعه يافته تقسيم كرد            

هـا در    بندي جهاني اين عوامل خطر و توزيع آن         رتبه. هاي اساسي دارند    تفاوت مناطق   سالمت در اين  
بندي خطـرات در منـاطق      نيز رتبه  )۴-۲(در شكل   .  نشان داده شده است    )۴-۱(سطح مناطق در شكل     

بـا  . اصلي جهان براساس سطح توسعه و پيامد ناشي از بيمـاري يـا آسـيب نشـان داده شـده اسـت            
 منتسب به عوامل خطر بر حسـب سـطح توسـعه و             DALYمرگ و مير و      ۴و   ۳ مراجعه به پيوست  
 .تصوير شده است ۲۰۰۰جنسيت در سال 

 
 بندي جمع
ايـن مسـأله در   . شـوند  ها در اثر بيش از يك عامل خطر ايجاد مـي  طور كه ذكر شد اكثر بيماري    همان
 . به تصوير كشيده شده است)۴-۳(شكل 
گانه و تركيبي سه عامل خطر عمده بر هر كدام از سه گروه بار            اين شكل نشان دهنده تأثير جدا      

هاي واگيـردار، حـول و حـوش          بيماري: ۱گروه  (شوند    بيماري عمده است كه از اين عوامل ناشي مي        
هـا در     هر كدام از اين گروه    ). ها  آسيب: ۳هاي غيرواگيردار؛ گروه      بيماري: ۲اي؛ گروه     زايمان و تغذيه  

انـد، كشـورهاي در       كشورهايي كه از نظر جمعيت شناختي توسعه يافتـه        (رده  سه منطقه تركيبي گست   
. شـوند   ارزيابي مي ) حال توسعه با مرگ و مير پايين و كشورهاي در حال توسعه با مرگ و مير باال                

 .اندازه هر دايره با بار مطلق بيماري متناسب است
تغيير دهد و امكان اجتنـاب از بـار         تواند آينده را      اقدامات كنوني در توجه به خطرات سالمت مي        

 را  اسـت ميزاني از بار بيماري كه با اقدامات كاهنده صحيح قابـل پيشـگيري              . بيماري را فراهم آورد   
 .گويند بار قابل اجتناب مي

.  آورده شـده اسـت     ۲۰۲۰طـر در سـال      خ عامـل اصـلي      ۱۰ بار قابل اجتناب از      )۴-۲(در جدول    
تا محاسـبه شـود اگـر هـيچ         شده  مين زده   خدا وضعيت عادي ت   روش كار به اين صورت بوده كه ابت       

هاي آينده بـه   تغييري در روند كنوني سطح و توزيع عوامل خطر به وجود نيايد، بار بيماري در سال              
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شود كه بـدون هرگونـه اقـدام، بـار بيمـاري ناشـي از        بيني مي براي مثال پيش. چه ميزان خواهد بود   
سپس بار قابل اجتناب محاسـبه    .  دو برابر سطح فعلي خواهد رسيد       تقريباً به  ۲۰۲۰دخانيات در سال    

 كـه   – درصدي صورت گرفته است      ۲۵ها براساس گذار توزيعي     براورددر اين قسمت اكثر      .دوش مي
 .شود تقريباً با كاهش سطح فعلي و آينده خطر به ميزان يك چهارم برابر فرض مي

ه عامل اصلي خطر از نظر بار قابل اجتنـاب در           نيد د ك  مالحظه مي  )۴-۲(طور كه در جدول       همان 
البتـه  .  هسـتند ۲۰۰۰ عامل خطـر اصـلي در سـال    ۱۰ تا حدود زيادي مشابه ۲۰۲۰ و   ۲۰۱۰هاي    سال
 .ها تا حدي تغيير كرده است بندي آن رتبه
هـاي بسـيار    هاي بزرگ بسـياري بـر سـر راه سـالمت بـاقي اسـت، روش           كه هنوز چالش    با اين  

 نيـز   – مداخالت سالمت فردي، مداخالت سالمت غيرفردي و اقدامات بين بخشـي              از جمله  –مختلفي  
ها انجام داد، بنابراين      توان در همه بخش     همه كارها را نمي   . ها وجود دارد    براي برخورد با اين چالش    

ها و تأثيرات برخي از مداخالت را بر سالمت           فصل بعد، هزينه  . بندي پيدا كرد    بايد راهي براي اولويت   
 .كند اي براي تدوين راهبردها جهت كاهش خطر مشخص مي امعه به عنوان پايهج

 

  عامل خطر عمده۲۰توزيع جهاني با بيماري قابل انتساب به .۴-۱شكل
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  عامل خطر بر اساس سطح توسعه و نوع پيامد حاصله۱۰بار بيماري منتسب به.۴-۲شكل 

 در حال توسعه با مرگ و مير باالكشورهاي
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 بار بيماري و عوامل خطر.۴-۳شكل
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    ۴-۲جدول 
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  كننده سالمتبرخي راهبردهاي كاهش خطرات تهديد –جم پنفصل 
 

 چكيده 
اثربخشـي مـداخالت منتخـب بـراي كـاهش عوامـل اصـلي        _ اين فصل، بهترين شواهد موجود را در زمينه هزينـه   

حث به بررسي اجمالي محدوده تـأثير مـداخالت         اين مب . دهد   مورد بحث قرار گرفت، ارائه مي      ۴خطرساز كه در فصل     
دهـد كـه چگونـه مراجـع           نشـان مـي    وپـردازد     مـي بر بهبود سالمت عمومي، به طـور مجـزا و در حالـت تركيبـي،                

گيـري از     هاي بهبود سالمت عمومي با بهـره        توانند با استفاده از اطالعات مربوط به بهترين شيوه          گيري مي   تصميم
اين فصل، انـواع راهبردهـاي كـاهش خطـر را مـورد      . ها را آغاز كنند   ي درباره اولويت  منابع موجود، مباحث سياس   

بسياري از راهبردهـاي    . پردازد  ها و اثربخشي مي     هزينهبررسي قرار داده، به تأثير احتمالي اين راهبردها بر روي           
 رفتار ممكن است مداخله كاهش خطر داراي يك بخش تغيير رفتار هستند و براي دستيابي به بعضي از انواع تغيير

اند؛ بـه عنـوان    هاي مختلفي مورد بحث قرار گرفته حل  براي رسيدن به هدفي مشابه، راه     .  فعال دولت ضروري باشد   
با در نظر گرفتن نقطه . توان به روش جمعي در مقابل رويكرد فردي و پيشگيري در برابر درمان اشاره كرد مثال مي

تـوان دسـتاوردهاي      هاي معقول بر روي مداخالت، مي       گيرد كه با صرف هزينه      نظرات سياسي، اين فصل نتيجه مي     
برداري ممكـن از منـابع در دسـترس، تنهـا از              ترين بهره   با وجود اين، بيش   . چشمگيري را در امر سالمت شاهد بود      
 .مداخالت ميسر استها و تأثيرات  طريق در نظر گرفتن هوشمندانه هزينه

 
 مت تا سياستگذارياز خطرات تهديد كننده سال

در فصول قبلي، بار بيماري منتسب به عوامل خطر اصلي از نظر كمي بررسي و نشان داده شده كه                   
. شـود   با كاهش توزيع يك عامل خطر در بين جامعه، تا چه اندازه از بار بيماري مـذكور كاسـته مـي                    

 هـر چـه بهتـر سـالمت         گيري جهت بهبود      اولين قدم براي تصميم   و  دانستن اين موضوع حائز اهميت      
دومين قدم، شامل ارزيـابي انـواع مـداخالتي         . شود  با به كارگيري منابع موجود محسوب مي      ،  جامعه

است كه منجر به كاهش مواجهه با عوامل خطر يا به حداقل رساندن تأثير مواجهه احتمالي بـر روي                   
 .شوند سالمت مي

اثربخش باشند در ايـن فصـل       _ هزينه  با توجه به محدوديت منابع بايد مداخالت صورت گرفته           
بهترين شواهد موجود در زمينه هزينه اثربخشي مداخالت انتخاب شده بـراي كـاهش عوامـل خطـر                  

تبيـين شـده    ذكر اين نكته ضروري است كه تمامي عوامل خطري كه در فصـل چهـار                شود    ميارائه  
 .دنگير در اين جا مورد بحث قرار نمياست 
نماييـد عـواملي كـه در ايـن فصـل مـورد               اصلي خطر را مالحظـه مـي       ده عامل    )۵-۱ (در جدول  

 .تر نشان داده شده است بررسي قرار خواهند گرفت به صورت پررنگ
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 (DALY)  برحسب  ده عامل اصلي خطر ۵-۱جدول 
كشورهاي در حال  

توسعه با مرگ و 
 مير باال

DALY 
)درصد(

كشورهاي در حال 
توسعه با مرگ و مير 

 پايين

DALY 
 )درصد(

كشورهاي 
 توسعه يافته

DALY 
)درصد(

  دخانيات ۲/۶ الكل ۹/۱۴ كم وزني  ۱
ــر   ۲ روابــط جنســي غي

 ايمن
 ۹/۱۰ فشار خون باال ۰/۵ فشار خون باال ۲/۱۰

آب، فاضــــــــالب و  ۳
بهداشـــــت فـــــردي 

 نامناسب

 ۲/۹ الكل ۰/۴ دخانيات ۵/۵

ــاي  ۴ ــاق گازهـ استنشـ
ناشي از سوخت جامد    

 هاي بسته در محيط

 ۶/۷ كلسترول باال ۱/۳ كم وزني ۷/۳

 ۴/۷ اضافه وزن ۷/۲ اضافه وزن ۲/۳ كمبود روي ۵
ــم  ۱/۲ كلسترول باال ۱/۳ فقر آهن ۶ ــرف كـــ مصـــ

جــــات و  ميــــوه
 سبزيجات

۹/۳ 

استنشاق گازهاي ناشـي     A ۰/۳كمبود ويتامين  ۷
از ســــوخت جامــــد در 

 هاي بسته محيط

 ۳/۳ عدم فعاليت فيزيكي ۹/۱

جات و    مصرف كم ميوه   ۵/۲ فشار خون باال ۸
 سبزيجات

 ۸/۱ داروهاي غيرمجاز ۹/۱

روابط جنسي غيـر     ۸/۱ فقر آهن ۰/۲ دخانيات ۹
 ايمن

۸/۰ 

آب، فاضالب و بهداشت     ۹/۱ كلسترول باال ۱۰
 فردي نامناسب

 ۷/۰ فقر آهن ۷/۱

 .اند ه شدهتر نشان داد اند، به صورت پررنگ عوامل خطري كه در اين فصل مورد بررسي قرار گرفته ∗
 

 راهبردهايي براي انتخاب مداخالت
 :هنگام انتخاب يك مداخله بايد به چند نكته توجه داشت

دانشمندان پيدا كردن بـاور     .  تغيير رفتار جزئي از راهبردهاي كاهنده خطر است        :اصالح نوع رفتار  ) الف
 .دانند را نخستين مرحله تغيير رفتار مي

انتخاب اين كه هدف مداخله ما كل جمعيـت باشـند يـا              :گرايانه  و جمعيت انتخاب رويكردهاي فردگرايانه    ) ب
 .داردكننده  نقش تعيين در تعيين موفقيت و هزينه اثربخشي يك مداخله ،افراد پرخطر

تواند نقش اساسي در اجـراي   پس از انتخاب يك مداخله، حمايت قانونگذاران مي   : حمايت قانونگذاران ) ج
هاي كاهش خطر است اما ممكن است         اي يكي از راه     وان مثال امنيت جاده   موفق آن داشته باشد به عن     
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كه تعداد زيادي از مردم توجهي به رانندگي صحيح يا استفاده از كمربندهاي ايمنـي يـا كـاله ايمنـي                     
 را به انجام اين كارها تشويق نمايد و بـه ايـن   ها آنتواند    اقدام دولت مي  . موتورسيكلت نداشته باشند  

 .كندرساني به خود و به ديگران پيشگيري  آسيبترتيب از 
تـوان بـراي دسـتيابي بـه يـك هـدف         هاي مختلفي از مداخالت را مي       مجموعه: انتخاب مداخله صحيح  ) د

واحد به كاربرد به عنوان مثال مداخالت مربوط به كاهش فشار خون، سـيگار كشـيدن و كلسـترول،         
توان به صـورت جداگانـه و          را مي  ها  آنهر كدام از     كهكاهند    عروقي مي _ هاي قلبي     همگي از بيماري  

 انتخـاب شـوند     )مـداخالت يـا   (تصميم بر اين كه كدام مداخلـه        . يا همراه با مداخالت ديگر به كار برد       
 . كاري بسيار پيچيده است

كند و آنچه را كه از هر مداخلـه بـه             تحليل صورت گرفته در اين فصل، همين فرايند را دنبال مي           
 .نمايد آيد، ارزيابي مي در تركيب با ساير مداخالت به دست مييا  تنهايي و

 
 مداخالت انتخابي براي كاهش خطرات

اثربخشـي بـه شـرح برخـي از     _ در اين قسمت با توجه به اصـول ذكـر شـده بـه خصـوص هزينـه                  
 .ايم مداخالت منتخب پرداخته

 
 كمبود تغذيه مادر و كودك. ۱
  كمبود تغذيه در دوران كودكي۱-۱

 مداخالت
 مشاوره با مادران در جهت تغذيه تكميلي مناسب و نيز اهميت ادامـه تغذيـه بـا شـير                    . تغذيه تكميلي  ●

 ۱ ماهه تا    ۶به عالوه، جهت كليه شيرخواران      . شود  مادر در يك جلسه و به صورت فشرده انجام مي         
يـك بـار توسـط      اي هـر دو مـاه         ، غـذاهاي آمـاده    هـا   آناي    ساله بدون در نظر گرفتن وضعيت تغذيه      

 .شود مراقبين بهداشت از يك مركز بهداشتي به مادران ارائه مي
و از  شـده   به مراقبين بهداشتي نمودارهاي رشـد ارائـه          . تغذيه تكميلي به همراه پايش رشد و ترويج آن         ●
شـود ضـمن رسـم وزن          ماه يـك بـار انجـام مـي         ۳هايي كه هر      شود كه در ويزيت      خواسته مي  ها  آن

 . در ميان بگذارندها آننمودار، هرگونه انحراف از وزن مورد انتظار را با والدين كودك بر روي 
 

 نتايج
تأثير هر دو مداخله فوق يكسان است، اما مداخله نوع دوم كه در آن ضمن ارائه تغذيه تكميلي، پايش                   

كميلـي بـه   شود، از هزينه كمتري نسبت به مداخله نوع اول يعني تغذيـه ت   و ارتقاي رشد نيز انجام مي     
 .تنهايي برخوردار است
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  فقر آهن۲-۱
 مداخالت 

هاي غذايي كه به آساني در دسترس كـل      معموالً تركيب آهن و اسيدفوليك به حامل      .  غني سازي آهن   ●
دار بـه آن     ترين حامل غـذايي اسـت كـه تركيبـات آهـن             آرد غالت رايج  . شود  جامعه هستند اضافه مي   

 .شوند اضافه مي
ــه: مكمــل آهــن● ــر طبــق     ب ــارداري و ســه مــاه پــس از زايمــان ب ــاردار در دوران ب ــان ب  تمــامي زن

 .هاي آهن داده شود هاي سازمان جهاني بهداشت قرص دستورالعمل
 

 نتايج 
تري در سالمت جامعـه شـده و    سازي با آهن موجب افزايش بيش  دادن مكمل آهن در مقايسه با غني      

 .استتر  اثربخش_ هزينه 
 
 A كمبود ويتامين ۳-۱

 مداخالت
ويتـامين   سال طبق دستورالعمل سازمان جهاني بهداشـت  ۵ كودكان زير :A تغذيه تكميلي با ويتامين  ●
Aكنند  به صورت خوراكي دريافت مي. 
در ايـن مـورد شـكر حامـل مناسـبي            (Aويتامين  سازي مواد غذايي با        غني :A غني سازي با ويتامين      ●

 .گيرد صورت مي) شود تلقي مي
 

 نتايج
 و اين مطلـب  Aويتامين هاي حاوي  تر از تهيه مكمل اثربخش_  بسيار هزينه   Aويتامين  سازي با     غني
تر است، تأثير مثبت آن بر روي سالمت جامعـه    بيشAويتامين هاي حاوي  اگرچه هزينه مكمل . است

ثير هر با به حداكثر رساندن سطح پوشش برنامه در تمام مناطق، تأ. سازي است تقريباً دو برابر غني
 .اثربخشي مطلوب و يا بسيار خوب است_ از نظر هزينه ) سازي و مكمل غني(دو روش 

 
  كمبود روي۴-۱
 .شود دار داده مي  سالگي به كودك تركيبات روي۵ در اين روش تا : تغذيه تكميلي با روي●
 .گيرد با روي صورت مي) عمدتاً گندم(سازي مواد غذايي   در اين روش غني: غني سازي با روي●
 

 نتايج
 . به مراتب بهتر از تغذيه تكميلي است اثربخشي_ سازي با روي از نظر هزينه  غني
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 شود  سال اجرا مي۵ ساير مداخالت فردي كه براي كودكان زير ۵-۱
 مداخالت

دو راه جهت كاهش خطر مرگ بر اثر عوامل خطرزايي كه در باال مورد بحث قـرار گرفتنـد، در ذيـل                      
چه هيچ كدام از اين دو روش به صورت مطلـق بـه عنـوان راهبردهـاي كـاهش خطـر           خواهد آمد اگر  
 .مطرح نيستند

آبي ناشي از اسهال  آموزند كه براي ارزيابي و اصالح كم   كاركنان بهداشتي مي   . مايع درماني خوراكي   ●
 . سال، از يك الگوريتم مشخص استفاده كنند۵كودكان زير 

بهداشتي از نظر ارزيابي و اداره مشكالت تنفسي در كودكان، تحـت            كاركنان  . درمان موردي پنوموني   ●
 .كنند گيرند و با يك الگوريتم مشخص عمل مي آموزش قرار مي

 
 نتايج

 .اثربخش هستند_ در تمام زير مناطق هر دو اقدام فوق بسيار هزينه 
 

  سال۵مداخالت تركيبي جهت كاهش خطرات در كودكان زير 
) B_  و اروپا    C_ اروپا  ( يك علت عمده بار بيماري نيست        Aكمبود ويتامين    ها  آنجز مناطقي كه در     

، همراه بـا درمـان اسـهال و پنومـوني بهتـرين      )يا تغذيه تكميلي ( و روي    Aويتامين  سازي   تلفيق غني 
رود و در رأس      اثربخشـي بـراي پيشـگيري و درمـان بـه شـمار مـي              _ مداخله تركيبي از نظر هزينه      

 .گيرد  اثربخشي باال قرار مي_مداخالت با هزينه 
 
 فشار خون و كلسترول باال. ۲

اي از عوامـل خطـر        عروقـي شـامل مجموعـه     _ هاي قلبـي      رويكردهاي جامع در زمينه كنترل بيماري     
تحركي، رژيم غـذايي و       مرتبط چون فشار خون، كلسترول، مصرف دخانيات، شاخص توده بدن، كم          

 در  .گـردد     التي در دو سطح عمومي و فردي اسـتفاده مـي           در اين رويكردها از مداخ     .شود  ديابت مي 
هــاي جــامع هســتند كــاهش چشــمگير مــرگ و ميــر ناشــي از  سياســتگذاريكشــورهايي كــه داراي 

 .ه استدش عروقي مشاهده _ هاي قلبي  يماريب
 
  فشار خون۱-۲

 مداخالت
روش اول  . رفتنـد  در اين مـورد دو رويكـرد مـورد ارزيـابي قـرار گ              . كاهش مصرف نمك در كل جامعه      ●

دهنـده    هـاي نشـان     شامل همكاري بين بخشي دولت و كارخانجات مواد غذايي جهت نصب برچسـب            
 .محتواي نمك موجود در محصوالت و كاهش گام به گام ميزان نمك موجود در غذاهاي آماده است

وري آروش دوم شامل برخورد قانوني جهت حتمي كردن كاهش نمك موجـود در غـذاهاي فـر                 
 .هاي مناسب است نيز نصب برچسبشده و 
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 در اين روش درمان دارويي مورد نياز صورت گرفتـه         . درمان و آموزش بيماران مبتال به فشار خون باال         ●
 .گيرد و آزمايشات ساالنه صورت مي

 
 نتايج

اثربخشـي در وضـعيت بسـيار       _ در تمام زير مناطق، راهبردهاي كاهش فشار خون از نظـر هزينـه              
. به صورت بالقوه وضع قانون در اين مورد مؤثرتر از توافقـات داوطلبانـه اسـت               . ردمطلوبي قرار دا  

هاي درمان فردي و رويكردهاي جمعي جهت كاهش مصرف نمـك از نظـر                همچنين تركيبي از روش   
 .اثربخشي مناسب است_ هزينه 

 
  كلسترول۲-۲

 مداخالت
 .گيرند  مورد ارزيابي قرار ميي كه قابل انجام هستند، دو مداخله در اين جااز بين مداخالت

رود كـه آمـوزش بهداشـت از طريـق            انتظـار مـي   . هاي گروهـي     آموزش همگاني بهداشت از طريق رسانه      ●
 درصـدي سـطح كلسـترول در سرتاسـر          ۲تلويزيـون موجـب كـاهش       _ هاي مكتوب و راديو       رسانه

 .مناطق شود
 بيش از حد طبيعي است مورد ها آنن  در اين رويكرد افرادي كه كلسترول خو. درمان و آموزش فردي●

 .گيرند درمان قرار مي
 

 نتايج
 اسـت   تـر   كـم اگرچه مزاياي حاصل از اين مداخالت از دستاوردهاي ناشي از درمان فشار خون باال               

 .اثربخشي بسيار مناسب است_ ولي به هرحال از نظر هزينه 
 

 عروقي_ هاي قلبي  مداخالت تركيبي براي كاهش خطرات بيماري
 داخالتم

 :پردازيم  ميها آنمداخالت تركيبي بسياري در اين مورد قابل انجام است كه به شرح برخي از 
در ايـن مداخلـه، هـر فـرد بـر           .  درمان فردي و ارائه آموزش جهت كاهش فشار خون سيستولي و كلسـترول             ●

ا هـم   هـر دو بـ    يـا   هاي انجام شده تحت درمان فشار خون يا كاهش سطح كلسترول              اساس آزمايش 
 .قرار گرفت

 تركيب اين مداخالت بر اساس عمـوم        . مداخالت تركيبي عام جامعه براي كاهش فشار خون باال و كلسترول           ●
هـاي گروهـي بـراي كـاهش          تبليغ از طريق رسانه   (جامعه بوده و در دو بخش قبلي توضيح داده شد           

 ).سطح كلسترول و وضع قانون براي كاهش ميزان مصرف نمك
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 روش ديگر توجه به سطح كلسترول و فشار خون به طور جداگانه است، در اين                .مطلق رويكرد خطر    ●
. دهنـد   سال آينده مورد ارزيابي قرار مـي ۱۰عروقي در  _ روش هر فرد را از نظر خطر بيماري قلبي          

 .گيرند سپس افرادي كه باالي حد آستانه خطر هستند مورد درمان قرار مي
 راهبردهـاي پيشـگيري شـناخته       تـر   بيشدر اين حالت    . ويكرد خطر مطلق   تركيب مداخالت عام جامعه و ر      ●

) گيرد جز ترك دخانيات كه جداگانه مورد بحث قرار مي(عروقي _ شده براي كاهش بار بيماري قلبي 
 .اند با هم تلفيق شده

 
 نتايج

اثربخشـي بسـيار مقـرون بـه صـرفه          _  درصدي از نظر هزينه      ۳۵رويكرد خطر مطلق براي آستانه      
تري نسبت به درمـان مبتنـي بـر مشـاهده فشـار               است و در تمام زير مناطق، اين رويكرد تأثير بيش         

تلفيق راهبردهاي كاهش كلسترولي كه در سطح عمـوم جامعـه باشـد و نيـز                . خون و كلسترول دارد   
اثربخشـي  _ مداخالتي كه در سطح جامعه براي كاهش مصرف نمك صورت گيـرد، هميشـه هزينـه                 

به عالوه تركيب مداخالت مبتني بر جمعيت و مداخالت مبتنـي بـر فـرد، در تمـام                  .  دارد بسيار بااليي 
 .اثربخشي برخوردار است_ شرايط از هزينه 

 
 بهداشت باروري و روابط جنسي. ۳
  روابط جنسي غير ايمن و ايدز۱-۳

 مداخالت
ررسـي برخـي از     در اين قسمت مداخالت بسياري پيشنهاد و به مرحله عمل رسيده است كه ما بـه ب                

 .پردازيم  ميها آن
هـاي    اين مداخله شامل برنامه   . ها  هاي همگاني با استفاده از تلويزيون، راديو و روزنامه          گيري از رسانه     بهره ●

هاي اصلي در اين شيوه اطالعـات الزم   كوتاه تلويزيوني و راديويي و همچنين درج تبليغ در روزنامه      
 .شود  داده ميدر مورد روابط جنسي ايمن به جامعه

خواهند  از اين خدمات اسـتفاده كننـد، در     اين روش براي كساني كه مي. مشاوره و آزمايش داوطلبانه ●
تصور بر اين است كـه آزمـايش بايـد از نـوع سـريع               . شود  هاي اوليه انجام مي     هاي مراقبت   درمانگاه

 .رد افزايش يابد هاي استاندا باشد تا تعداد افراد آزمايش شده در مقايسه با آزمايش
اين آموزش كه در سطح مـدارس       . سال ۱۸ تا   ۱۰ آموزش مطالبي در مورد ايدز در مدارس براي جوانان بين            ●

شـوند    از لحاظ رفتاري آماده مي     تر  بيشآورد كه در آن جوانان،        شود، موقعيتي را پيش مي      انجام مي 
 افـراد بـه داشـتن روابـط جنسـي در            هدف از اين آموزش، تشـويق     .  تغيير يابد  ها  آنتا اين كه رفتار     

هـاي    هاي پيشـين و همچنـين نداشـتن شـريك           تر از كاندوم نسبت به نسل       سنين باالتر، استفاده بيش   
 .جنسي متعدد است

هاي  اي كه اين جا ارزيابي شده، خدماتي است كه در مراكز مراقبت  مداخله.هاي آميزشي  درمان عفونت●
درمان فقط شامل ويزيـت توسـط       . شد ستار آن است ارائه مي    اوليه سالمت و براي هر كسي كه خوا       
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هاي پيشگيري و توزيع كانـدوم را هـم           ارائه كننده خدمات سالمت و دارو نبوده، بلكه مشاوره روش         
 .شود شامل مي

 در اين روش به زناني كه در دوران بارداري خواستار مراقبت هستند             . انتقال بيماري از مادر به كودك      ●
م در مورد مزايا و خطرات داروهايي كه باعـث جلـوگيري از انتقـال عفونـت بـه كـودك                     اطالعات الز 

 .گيرد هاي مورد نياز صورت مي شود و آزمايش  داده مي.شود مي
شـود    اين روش درماني يك مداخله براي كاهش خطرات محسوب نمـي  .هاي ضد رترو ويروسي     درمان ●

 .شش نسبي جمعيت مبتال باشندهاي سالمت بايد قادر به پو ولي در نهايت نظام
 .شد الذكر اعمال مي  در اين شيوه همه مداخالت فوق. تلفيق مداخالت●
 

 نتايج
 ؛رود  اي كه مداخله در آن به كار مـي          در اين بخش هر مداخله خاص بسته به شرايط مختلف و منطقه           

عي از مشـاوره و     به عنوان مثـال انتقـال از مـادر بـه كـودك و نـو               . اثربخشي متفاوتي دارد  _ هزينه  
اثر بخش است، اما هنوز هم اين _  هزينه تر كمآزمايش داوطلبانه نسبت به ساير مداخالت پيشگيرانه 

 بـاال اسـت، جـزء مـداخالت بـا      هـا  آن ويروس نقص ايمني انسـاني در    عمداخالت در مناطقي كه شيو    
زمـايش داوطلبانـه در     به صورت قابل انتظار، مشاوره و آ      . شوند  اثربخشي باال محسوب مي   _ هزينه  

 .اثربخشي پاييني دارد_ نواحي داراي شيوع پايين ويروس نقص ايمني انساني هزينه 
شـود، تلفيـق مـداخالتي چـون          هنگامي كه تعامالت بين مداخالت پيشگيرانه در نظـر گرفتـه مـي             
هـاي گروهـي، آمـوزش بهداشـتي در      هاي آميزشـي، رسـانه    هاي كمكي همتايان، درمان عفونت      گروه

اثربخشـي در   _ مدارس و جلوگيري از انتقـال از مـادر بـه كـودك در تمـام شـرايط از نظـر هزينـه                        
اين موضوع از رويكردهاي رايج بـراي توسـعه راهبردهـاي پيشـگيري             . وضعيت مطلوبي قرار دارد   

 .كند مبتني بر تركيبي از مداخالت هماهنگ با فرهنگ جامعه، حمايت مي
سي در مبتاليان موجب دستيابي به منـافع بهداشـتي فراوانـي            هاي ضد رترو ويرو     انجام درمان  
 . استتر كمشود اگرچه مزاياي اين مداخله از مداخالت پيشگيرانه  مي

 
 مواد اعتياد آور. ۴
  استعمال دخانيات۱-۴
وضع اين قوانين موجب افزايش قيمت محصوالت دخانيـات شـده و در نتيجـه               .  وضع قوانين مالياتي   ●

 .يابد  كاهش مياه آنميزان مصرف 
 قوانيني كه استعمال . داشتن هواي اماكن عمومي از طريق وضع و اعمال قوانين  قوانيني در رابطه با تميز نگاه●

تواند كساني را كه سيگاري نبـوده ولـي در معـرض     كنند، مي دخانيات را در اماكن عمومي كنترل مي    
 موجب تشويق افراد سيگاري بـه تـرك يـا           اين امر همچنين  . خطر دود سيگار هستند، محافظت نمايند     

 .شود  ميآنكاهش مصرف 
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 اين قوانين هرگونه تبليغ مستقيم يا غيرمستقيم بـه          . ممنوعيت جامع تبليغ دخانيات از طريق وضع قانون        ●
 .سازد نفع دخانيات را ممنوع مي

چنـد مـورد    يا  يك  نشر اطالعات بهداشتي اغلب شامل      .  نشر اطالعات بهداشتي در مورد مضرات دخانيات       ●
 :از موارد زير است

فراهم كردن شرايط آموزش بهداشتي براي عموم جامعه در مورد خطـرات اسـتعمال دخانيـات و                . ۱
 چگونگي ترك آن؛

 آموزش بهداشت در زمينه خطرات استفاده از دخانيات در مدارس؛ . ۲
 .آموزش ويژه به افراد در معرض خطر باال. ۳
درمـان  .  ساله اسـت ۲۰-۶۰هاي بين      اين روش معطوف به درمان سيگاري      . درمان جايگزيني نيكوتين   ●

. هاي دارويي به كساني است كه در پي ترك دخانيـات هسـتند              جايگزيني نيكوتين شامل ارائه حمايت    
معموالً (هاي پوستي     برچسب: گيرد  هاي درمان جايگزيني نيكوتين موارد زير را در بر مي           انواع روش 

، آدامــس حــاوي نيكــوتين، )شــود دار يــاد مــي هــاي موضــعي نيكــوتين برچســب بــه عنــوان هـا  آناز 
هـاي آئروسـلي و برخـي از انـواع داروهـاي              دني، اسـپري  يهاي استنشاقي نيكوتين، قرص مك      اسپري

 .ضدافسردگي
 

 نتايج
. اگر قرار بود فقط يك مداخله را انتخاب كنيم، وضع ماليات در تمام مناطق انتخاب مورد نظـر اسـت                   

_ ه تنها تـأثير بسـزايي در سـالمت جامعـه دارد، بلكـه بهتـرين انتخـاب از نظـر هزينـه                        ناخله  اين مد 
 سـالمت جامعـه، تركيبـي از        تـر   بـيش در بسياري از زير مناطق براي بهبود هر چـه            .اثربخشي است 

اثـربخش  _ رسـاني، قابـل انجـام و هزينـه          هاي اطالع   وضع ماليات، ممنوعيت جامع تبليغات و فعاليت      
هـا   گرچه اضافه كردن محدوديت استعمال دخانيـات در امـاكن عمـومي باعـث افـزايش هزينـه            . است
 است و همچنـان     تر  بيششود لكن دستاوردهاي حاصل از آن بر بهبود سالمت عمومي به مراتب               مي

روش درمـان جـايگزيني نيكـوتين جـزء     . دارد C, B, A اثربخشي بسيار بااليي در زير مناطق_ هزينه 
 .شود اثربخشي محسوب نمي_ خالت از نظر هزينه بهترين مدا

 
 عوامل خطر محيطي. ۵
  آب، فاضالب و بهداشت فردي نامتناسب۱-۵

 مداخالت
هاي رسيدن به هـدف توسـعه هـزاره مـرتبط             اولين مداخله با تأثيرات و هزينه     .  اهداف توسعه هزاره   ●

ترسـي ندارنـد، و در ايـن        است كه شامل به نصف رساندن تعداد افرادي است كـه بـه آب سـالم دس                
 .اند مند شده قبالً از فاضالب مطلوب بهرهكه زمينه حق تقدم با كساني است 
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هـاي سـالم ذخيـره آب          اين مداخله شامل استفاده از كلر و شبكه        . ضدعفوني كردن آب در محل استفاده      ●
ز آمـوزش   همچنـين در مداخلـه مـذكور ا       . براي كساني است كه به منابع آب سالم دسترسي ندارنـد          

 .شد بهداشتي به مقدار محدود استفاده مي
 اين مداخله همان تأمين آب و فاضالب سالم را .هاي پايين  تأمين آب و فاضالب سالم با استفاده از فناوري●

 .گيرد در بر مي) تر بيشمنتها با سطح پوشش (كه در اهداف توسعه هزاره عنوان شد 
 در اين راهبرد كه مانند مداخله قبلي است         فوني در محل استفاده،    تأمين آب و فاضالب سالم از طريق ضدع        ●

 .گيرد صورت ميفقط عمل ضدعفوني كردن در محل استفاده 
هـاي    اثربخشي استفاده از فناوري   _ هزينه  . هاي پيشرفته    تأمين آب و فاضالب سالم با استفاده از فناوري         ●

ايـن مداخلـه شـامل      . انـد   ابي قـرار گرفتـه    مورد ارزي %) ۹۸(پيشرفته در باالترين سطح پوشش ممكن       
زا، پـايش كيفيـت و كنتـرل آلـودگي و نيـز       كشي آب تا منازل، رفـع عوامـل بيمـاري    فراهم كردن لوله  

 .اتصال فاضالب به تصفيه خانه ابتدايي است
 

 نتايج
ت با اثربخشي را داشته و جزء مداخال_ ترين هزينه  اي كه مستمراً در بين تمام مداخالت بيش  مداخله
 عبارت است از تأمين امكانات ضد عفوني آب در محل           شد بندي مي   اثربخشي خيلي باال طبقه   _ هزينه  
در مناطقي كه منابع كافي وجود ندارد، اولين انتخـاب از نظـر هزينـه و اثربخشـي، مداخلـه                    . استفاده

اكثـر مـوارد     فنـاوري پـايين آب و فاضـالب پايـه، ايـن مداخلـه، در                 ربا اضافه شدن با   . مذكور است 
 .گيرد اثربخشي به خود مي_ اثربخش يا بسيار هزينه _ وضعيت هزينه 

 
 عوامل خطر شغلي. ۶

اند، امـا يـك سـري اطالعـات دربـاره             عوامل خطر شغلي به صورت كامل مورد ارزيابي قرار نگرفته         
 )۵-۱(شـود در كـادر    اي كه موجب كاهش بار مرتبط با تصادفات وسيله نقليـه موتـوري مـي             مداخله

 .آمده است
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 هاي ناشي از تصادفات وسايل نقليه موتوري  كاهش آسيب.۵-۱كادر 
اين مطلب موجب شد تا مرگ      . اي جان خود را از دست دادند         بر اثر تصادفات جاده    ۱۹۹۸ ميليون نفر در سال      ۲/۱حدود  

رود  انتظار مي. هان تبديل شودنسبت به قبل، به دهمين علت مرگ در سراسر جروند صعودي  و مير بر اثر تصادفات، با       
هـاي ناشـي از       خالت مربـوط بـه كـاهش آسـيب        امـد .  تصادفات به دومين عامل منجر به مرگ تبـديل شـد           ۲۰۲۰تا سال   

اي در حال حاضر به طور گسترده در كشورهاي توسعه يافته صورت گيرند، ولي شواهد كمي از اجراي      تصادفات جاده 
اي را سـفارش   سازمان جهاني بهداشت اخيراً انجـام مطالعـه       . سعه در دست است   اين مداخالت در كشورهاي در حال تو      

 مداخالت مربوط به كـاهش      ،داده است كه ضمن بازبيني منابع اطالعات منتشر شده و منتشر نشده به تأثيرات اقتصادي              
 محـدودي از  تعـداد . پـردازد  اي و نيـز قابليـت انجـام ايـن مـداخالت در كشـورهاي در حـال توسـعه مـي                صدمات جـاده  

اي و نيز قابليت انجام  اين مـداخالت در          هاي اقتصادي به مداخالتي داراي تحليل مربوط به كاهش صدمات جاده            ارزيابي
فايـده  _  داراي تحليل هزينـه      هاي اقتصادي به مداخالت     زيابيتعداد محدودي از ار   . پردازد  كشورهاي در حال توسعه مي    

. تصادي افزايش طول عمـر و جلـوگيري از تصـادفات مـدنظر قـرار گرفتـه اسـت                  ها ارزش اق    شوند كه در آن     مربوط مي 
هاي  كاهش هزينهميانگين اي كه در مورد كاله ايمني در اياالت متحده صورت گرفته نشانگر اين موضوع است كه  مطالعه
قـوانين  . وانين اسـت تـر از هزينـه طراحـي و اجـراي قـ            ميليون دالر امريكا بيش    ۷/۲۲زان  ي مربوط به سوانح به مي     ندرما

هاي درماني سـوانح   هاي جلو در روز نيز منجر به كاهش هزينه       ه اجباري از چراغ   دمربوط به معاينه وسيله نقليه و استفا      
 .تر است هاي طراحي و اجراي قوانين به مراتب بيش جويي نسبت به هزينه در اين مورد نيز ميزان صرفه. شود مي

در . شـود    دالر بـه ازاي هـر وسـيله نقليـه مـي            ۱۶۲هاي درمان به ميزان       ص هزينه نصب كمربند ايمني موجب كاهش خال     
هزينه اين _ تر است  اثربخش_ صورتي كه هزينه نظارت بر استفاده از كمربند حتي از هزينه نصب كمربند، بسيار هزينه 

ورد محـدوديت سـرعت، بـه       اگرچه چندين ارزيابي اقتصادي در مـ      ).  دالر به ازاي حفظ جان هر نفر است        ۱۴۰۶امر فقط   
خصوص در اياالت متحده صورت گرفته است، با وجود اين در مورد منافع اقتصادي انواع محدوديت سرعت اتفاق نظر                   

 ترافيك در بسياري از كشورها مـورد اسـتفاده          كاهشهاي انحرافي و ساير وسايل جهت         گيرها، راه   سرعت. وجود ندارد 
 تنهـا يكـي از مطالعـات        ،هـا صـورت گرفتـه اسـت         مع اقتصـادي انـدكي در مـورد آن        هاي جا   گيرند، ولي ارزيابي    قرار مي 

 درصد از جمعيت جهان در كشورهايي با درآمد كم          ۹۰حدود  . كشورهاي در حال توسعه را مورد توجه قرار داده است         
تـرين مقـدار      بيشاي در اين مناطق از        ناشي از تصادفات جاده   مير  كنند و ميزان صدمات و مرگ و          يا متوسط زندگي مي   

 .لذا پر كردن اين خأل تحقيقاتي بسيار مهم در زمينه اطالعات بهداشتي الزامي است. برخوردار است
 
 رفتارهاي بهداشتي سالم. ۷
  تزريقات غير ايمن در نظام مراقبت سالمت.۱-۷

 مداخالت
م سـازي   اين مداخله شامل فـراه    . كاهش ميزان مصرف مجدد وسيله تزريقي بدون ضدعفوني كردن        

آوري و كنترل مطمـئن       مداخله مذكور در برگيرنده جمع    . وسيله تزريق جديد و يك بار مصرف است       
 .هاي زايد نيز هست سوزن

 
  كاهش تزريفات غيرضرروي ●

 نتايج 
امـا  . كنـد  تـري جلـوگيري مـي    كاهش استفاده مجدد از وسيله تزريقي به مراتب از مرگ و ميـر بـيش            

 . تري دارد  هزينه ـ اثربخشي بيشكاهش تزريقات غيرضروري اثر
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 هايي براي سياستگذاري گيري و توصيه نتيجه
 منافع چشمگيري بـه  ها آنتوان از  اي ناچيز مي  در اين فصل مداخالتي معرفي شد كه با صرف هزينه  

 و برخي ديگر از     ١اثربخش نپرداختيم _ البته در اين جا ما به ذكر تمامي مداخالت هزينه           . دست آورد 
 .پردازيم  خواهد آمد در پايان به ذكر چند نكته مهم مي۲۰۰۳گزارش سال در الت مداخ

_ هايي كه در اين جـا هزينـه    بخش. اثربخش است_  راهبرد حفاظت از محيط كودكان در تمام شرايط هزينه     ●
برخي از اشكال تغذيه تكميلي با ريـز        : شوند   نشان داده است موارد زير را شامل مي        ها  آناثربخشي  

، ضـدعفوني كـردن آب در       )، آهـن يـا روي     A ويتامين   .بسته به ميزان كمبودهاي ريزمغذي    (ها    مغذي
هـاي    ضدعفوني كردن آب به منظور كاهش بروز بيمـاري        . محل مصرف و درمان اسهال و پنوموني      

 .گيرد اسهالي صورت مي
شـود از جملـه       ني انجـام مـي    هاي ويروس نقص ايمني انسا      اي كه براي كاهش بروز عفونت        مداخالت پيشگيرانه  ●

 اگرچـه بايـد بـه هنگـام     .اثـربخش هسـتند  _ تـر بسـيار هزينـه     تشويق افراد به اسـتفاده از تزريقـات مطمـئن    
گيري از اثربخشي مداخالت تغيير رفتار در شرايطي خاص، براي اسـتفاده در شـرايطي ديگـر                   نتيجه

 هـاي  رو ويروسي تـوأم بـا فعاليـت       استفاده از برخي از انواع درمان ضد رت       . دقت الزم صورت گيرد   
در حـالي كـه   . اثربخشي در وضـعيت مطلـوبي قـرار دارد   _ پيشگيرانه در اكثر شرايط از نظر هزينه        

تلفيق درمان مستقيم نظارت شده ضد رترو ويروسي با آزمايش از نظر مقاومـت، در تمـام شـرايط                   
_ در يـك چـارچوب هزينـه        رسد، ممكن است داليل ديگـري، كـه قابـل بررسـي               اثربخش به نظر نمي   

 .اثربخشي استاندارد نيستند، براي پيگيري انجام مداخله فوق وجود داشته باشد
 بهبود تأمين آب بر اساس مداخله ضدعفوني كردن در محل مصرف در منـاطق داراي ميـزان مـرگ و ميـر بـاالي                ●

ف بلندمـدت بسـياري از      كشي منظم جـزء اهـدا       اذعان به اين نكته كه تأمين آب لوله       . كودكان مؤثر است  
مشي بـه سـمت سـامان دادن بـه آب منـازل بـه يكـي از             شود تا تغيير خط     كشورها است، موجب مي   

مدت در مورد بهداشت مرتبط با آب در كشورهاي در حال توسعه تبـديل                ترين مداخالت كوتاه    جذاب
 .شد
عروقـي  _ هـاي قلبـي    بط با بيمـاري  در تمام شرايط حداقل يك نوع از مداخالتي كه به منظور كاهش خطرات مرت ●

راهبردهاي جمعيتي براي كـاهش ميـزان مصـرف نمـك و            . اثربخش هستند _  هزينه   گيرند،  صورت مي 
اثـربخش بـه شـمار    _ كلسترول همواره چه به صورت تركيبـي و چـه بـه صـورت جداگانـه هزينـه                 

ارامـد اسـت، بـه      كهمچنين تركيب اين دو مداخله بـا راهبـرد كـاهش خطـر فـردي مـؤثر و                   . روند  مي
اگر امكـان   . دهند  ابي شده خطر مطلق كاهش مي     يخصوص مداخالتي كه خطر را براساس سطوح ارز       

تـري    ه بيش زمايشگاهي وجود داشته باشد، مطالع    آهاي    ارزيابي صحيح خطرات فردي بدون بررسي     
ر نگرفتند، مداخالت ديگري كه در اين جا مورد ارزيابي قرا  . شود  ين امكان توصيه مي   براي  بررسي ا   

از ميـان ايـن گونـه       . در نظـر داشـت    را  امع در شـرايط مختلـف       جبايد به هنگام ارزيابي راهبردهاي      
 .توان به مداخله تشويق افراد به افزايش ميزان تحرك اشاره كرد مداخالت ذكر نشده مي

                                                 
در اين گزارش ما به بررسي كامل نتايج حاصل از مداخالت نپرداختيم اگر مايل به مطالعه نتايج كامل مداخالت در . ۱

 .توانيد به پايگاه اينترنتي سازمان جهاني بهداشت در اين آدرس مراجعه نماييد مناطق مختلف هستيد مي
www.who.int/evidence 
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نـوان مثـال،    بـه ع . دولت نقش مهمي را در تشويق افراد به شركت در راهبردهـاي كـاهش خطـر بـه عهـد دارد                   ●
اثـربخش  _  بسـيار هزينـه    انشود در سـطح جهـ       هايي كه روي محصوالت سيگار گذاشته مي        ماليات

به عـالوه،   . شود  ها موجب ارتقاي هرچه بيش تر سالمت جمعيت مي          هستند و ميزان باالي اين ماليات     
يـن كـاهش    ا. وري شده اقـدام كننـد     آها بايد جهت كاستن تدريجي از ميزان نمك در غذاهاي فر            دولت
هـر دو راهبـرد مسـتلزم مشـاوره بـا           .  قانونگذاري يا خود تنظيمي صـورت گيـرد        تواند از طريق    مي
 .نفعان گوناگون است ذي

شتي عالوه بر ارتقاي سالمت جمعيت اهداف ديگـري نيـز           ااين گزارش اذعان دارد كه تدابير بهد       
ي در ها و سـؤاالت   و ديگر نابرابريها در انتخاب تركيبات مداخالت، با كاهش فقر         همچنين دولت . دارد

هـا بايـد چگـونگي        همچنين دولـت  . مورد حقوق بشر، اقبال عمومي و نيازهاي سياسي مواجه هستند         
بـه  . هاي موجود در كشور مـدنظر داشـته باشـند           وارد كردن انواع مختلف مداخالت را به زيرساخت       

 بـراي تطـابق بـا راهبردهـاي دلخـواه           تواند   بايد بدانند كه چگونه زيرساخت سالمت مي       ها  آنعالوه،  
اين مسأله به ويژه زماني كه امكان گسترش سـطح پوشـش مـدنظر باشـد، حـائز              . توسعه داده شود  

. هدف اصلي و نيز فلسـفه وجـودي يـك نظـام سـالمت، بهبـود سـالمت جمعيـت اسـت                     . اهميت است 
گيري درباره  اي تصميمهاي مهمي است كه بر   هداد  اطالعاتي كه در اين فصل مرور شد، يكي از درون         

 .هاي كارامد كاهش خطرات تهديدكننده سالمت مورد نياز خواهد بود راه
 

 
 

 چكيده
و گرفت جهان از نظر كمي مورد ارزيابي قرار  و مناطق  دو فصل گذشته، اهميت نسبي عوامل خطرساز در جمعيتدر

، وجـود اطالعـاتي در زمينـه شـدت و بـار             بدون شك . گرديدبراي برخي از اين عوامل خطرساز، راهبردهايي ارائه         
هـاي   بنـدي سياسـت   اثربخشي مداخالت، بـراي اولويـت   _  آسيب و همچنين دسترسي، اثربخشي و هزينه         ،بيماري

الوصـول را تنهـا    منافع بهداشتي سريع. مربوط به كاهش خطرات و بهبود كلي سطح سالمت جامعه ضروري است      
با وجود اين، .  سرو كار دارند، اي از جمعيت هاي عمده كه با بخشست آورد به دتوان از طريق مداخالت هدفمندي  مي

تر مديريت خطر را نيز در نظر بگيرند كه در اين فصل، برخـي از مـوارد آن            چنين راهبردهايي بايد چارچوب وسيع    
بيان خالصه  به صورت ۵ و ۴اين مبحث، خطرات و راهبردهاي مداخالتي را كه در فصول        . اند  به وضوح مطرح شده   

گيـري در   اين گونه مالحظات بايـد بـراي تصـميم   . دهد ديگر مداخالت مورد ارزيابي قرار مي   شده، با ملحوظ داشتن     
هـايي اسـت كـه     نكته در خور توجه، ايجاد تعادل صحيح بين تالش. مورد اقدامات كاهش خطر در نظر گرفته شوند    

مسـائل  . گيرد؛ مسأله ديگر، مديريت خطرات احتمـالي اسـت         براي پيشگيري اوليه، ثانويه يا متعاقب آن صورت مي        
بايـد  هـم   تأثير اين راهبردها بر روي نابرابري در سالمت جامعه واي مختلف  اخالقي موجود در راهبردهاي برنامه 

شـان در قبـال بهداشـت بهتـر           ها بايد با توجه به مسئوليت       دارد كه دولت    اين فصل بيان مي   . مورد توجه قرار گيرند   
گـذاري   اي سـرمايه  اي كاهش چشمگير ميزان مرگ و مير در آينده، در زمينه پيشگيري از خطر به طـور گسـترده          بر
هاي مرتبط با سياست و نيز خطراتي را كه به خصـوص در كشـورهاي داراي درآمـد                    چگونگي انتخاب گزينه  . دنكن

 .باشد ه در اين فصل مياز ديگر نكات مورد اشاربايد در اولويت قرار گيرند،  ميمتوسط و پايين 
 

 هاي پيشگيري از خطرتقويت سياست: فصل ششم
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 خطر انتخاب راهبردهاي برتر براي پيشگيري از
در . هاي پيشگيري از خطرات، بايد از بين راهبردهاي مختلف صورت گيـرد             تعيين سياست انتخاب و   

اي تركيـب     ايـن راهبردهـا معمـوالً بـه گونـه         .  به ندرت يك انتخاب روشن و واضح وجـود دارد          عمل،
با اين وجود، به طور كلي اولويت بخشيدن به موارد زيـر مـؤثرتر              . امل كنند شوند كه يكديگر را ك      مي

 :است
 دارند؛اختصاص افراد پرخطر به  مداخالت جمعيتي نسبت به مداخالتي كه ●
 . كنترل خطرات دور نسبت به خطرات نزديك سالمت●
  پيشگيري اوليه نسبت به ثانويه؛●
 

 طر؟گيري افراد پرخ نگر يا هدف مداخالت جامعه
آورنـد، منـافع      معموالً مداخالتي كه منافع بزرگي را از نظر سالمت براي كل جمعيت بـه ارمغـان مـي                 

شود تا مردمي كه در سـالمت بـه          اين مسأله موجب مي   . كنند  ناچيزي را براي تك تك افراد فراهم مي       
ور كلـي،  بـه طـ  . ها و خـدمات پيشـگيرانه دچـار اشـتباه شـوند      برند، در مورد مزاياي توصيه      سر مي 

به عنوان مثال، به منظور كاهش      . ترين توانايي بالقوه را براي پيشگيري دارند        مداخالت جمعيتي، بيش  
خطرات ناشي از فشار خون و كلسترول، تغيير ميانگين فشار خون و كلسترول در كل جمعيت جهت                 

هـاي    اجراي برنامـه  تر از     اثربخش_ اجتناب از حمالت قلبي و سكته مغزي در آينده، به مراتب هزينه             
ها، شناسايي و درمان همه افرادي است كه فشار خون باالي اثبات شده               غربالگري است كه هدف آن    

تا نتيجه مطلوب گردد  معمول بايدهر دو رويكرد با هم تلفيق ربه طو. يا سطوح باالي كلسترول دارند
 .حاصل شود

 خطرات دور يا نزديك عليه سالمت؟
گير شناسـي و تحليـل مـداخالت، بخـش عمـده توجـه خـود را بـه خطـرات                   هاگرچه اكثر تحقيقات هم   

اند، اما مقابله با خطرات دور سالمت از قبيل آموزش و             هاي اصلي معطوف ساخته     واسطه بيماري   بي
 .تواند منجر به بهبود اساسي و پايدار در وضعيت سالمت در آينده شود فقر مي

 پيشگيري اوليه يا ثانويه؟
پيشـگيري اوليـه   . دارد مانند واكسيناسيون، به وضوح تـرجيح         ريق پيشگيري اوليه،  كاهش خطر از ط   

بيماري را در طول زمان كاهش      جديد  بروز موارد   و  آينده شده   ها در     موجبات بيماري موجب كاهش   
 .دهد مي

 
 مديريت فرايند پيشگيري از خطر

موفقيـت در پيشـگيري      .استكننده سالمت، يك روند سياسي        شناسايي و پيشگيري از خطرات تهديد     
اگـر  . از خطر، عمدتاً به وسيله قدرت رهبري سياسي از سوي وزارت بهداشت مشخص خواهـد شـد              

گيري است، اما به هيچ عنـوان ايـن           چه مديريت خطر به طور معمول شامل يك فرايند تعاملي تصميم          
اصلي يعنـي ارزيـابي،     چهار بخش   لذا سازماندهي اقدامات در تمامي      . مديريت يك فرايند خطي نيست    

 ).۶-۱شكل (رساني و نظارت، ضروري است  مديريت، اطالع
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 سازي پيشگيري از خطر  پياده-۶-۱شكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١نامطمئن و احتماليارزيابي و مديريت خطرات 
 ۱۹۹۲ در سـال  .  دارند اختالف نظر احتمالي  فعاالن نظام سالمت همواره با موارد خطر غيرمنتظره و          

.  به صـورت زيـر تعريـف گرديـد    ٢»اصل احتياط«زيست واژه  در كنفرانس ملل متحد در زمينه محيط     
محيطي غيرقابـل برگشـت وجـود دارد، عـدم اطمينـان               زيست  در جايي كه تهديدهاي جدي يا آسيب      «

اثـربخش بـراي جلـوگيري از تخريـب     _ كامل علمي، دليلي براي به تعويـق انـداختن اقـدامات هزينـه        
 .»زيست نخواهد بود حيطم

 . گيرد اين اصل به طور وسيعي به عنوان بخشي از اقدامات قانونگذاري مدنظر قرار مي 
خطـرات در   . اي بسـتگي دارد     چيست، به شـرايط زمينـه     » نامطمئن«مفهوم   كه   تعريف اين مطلب  

 : خطرات پنهان و يا خطرات غيرمنتظره مطرح شوند هستند كه به صورتنامطمئن صورتي 
 بـه انـدازه كـافي       هـا   آناند يا در بـاره         خطرات پنهان؛ خطراتي هستند كه مورد مطالعه قرار نگرفته         ●

ناشـناخته بـودن يـا       -۱: پنهان بودن خطرات ممكن است به يكي از داليل زير باشد          . تفكر نشده است  
 .» كاري كردتوان  نميها آنكه براي با اين تصور « ناديده گرفتن خطرات -۲نادر بودن اين خطرات؛ 

                                                 
1. Uncertain risks. 
2 . Precautionary Principle. 

 نظارت خطر
 پايش مداخالت ●   
 نظارت خطرات و پيامدها ●   
 بازخورد به مديريت خطر ●   

 رساني درباره خطر اطالع
 رساني راهبرد پيشگيري بر مبناي اطالع ●   
 نفع مشاوره با عوامل ذي ●   
رساني در مورد نكات مورد  اطالع ●   

 اعتماد و نكات مورد اختالف       

 طرارزيابي خ
 تعيين عوامل خطر ●   
 ميزان توزيع و مواجهه ●   
 احتمال عوارض جانبي ●   

 مديريت خطر
 ها در مورد خطر درك برداشت ●   
 اثربخشي مداخالت_ هزينه  ●   

 گيري سياسي تصميم ●   
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 سياسـي و    هـاي   نظرهـا احتمـاالً توسـط تفـاوت ديـدگاه           پايداري اخـتالف  : نظرهاي پابرجا    اختالف ●
هـاي    ارزيابي و مـديريت جنبـه      .ماند  شود و با وجود تحقيقات بسيار، پايدار مي         دانشگاهي تقويت مي  

 :سامان دادتوان بر مبناي اصول زير  خطرات را مينامطمئن 
همچنين مديريت بايد به طور . كه هم اكنون شناخته شده است شروع شود يمسائل مديريت بايد با ●

گـذارد،    هاي رفتار انسـاني را كـه بـر خطـر تـأثير مـي                و جنبه كند  هاي علمي را تصديق       آشكارا جنبه 
 .مشخص سازد

تحليل صريح اين كه چه اطالعات جديدي و بر اساس كدام معيـار زمـاني بـه دسـت                  اي از     خالصه ●
بايد يك بخش مشخص از     . د آمد و اين كه اين اطالعات چه چيزي را احتماالً نشان خواهند داد             خواهن

 .ارزيابي را تشكيل بدهد
معرفي برنامه به عنوان بخشـي      همچنين   تدوين يك برنامه براي كسب و مديريت اطالعات جديد و            ●

ف مـديريتي بايـد تعريـف       اهـدا .  يك اقدام ضروري اسـت     هاي مديريتي كه بايد مدنظر باشد       از گزينه 
اي داشته باشند كه بتوان از رشد دانش به طور مؤثري استفاده كـرد؛ كسـب دانـش                    آنچنان گسترده 

 .جديد بايد يكي از اين اهداف باشد
زيـاد  احتمـالي  هاي   ارتقاي ارزيابي و عملكرد لزوماً امري مستمر است؛ مخصوصاً زماني كه جنبه   ●

 . ابتداي كار ناممكن استدستيابي به همه چيز در هستند، 
بررسـي  . المللي و ملي است     هاي عمومي بين    مديريت خطرات  مستلزم توسعه زيربنايي سازمان      

ارزيـابي  ،  هـا   آن پـايش     و انگيـز    بحـث  ،هاي پنهان، حفظ توانايي براي پاسخ به موارد غيرمترقبه          زيان
رزيابي رفتار انساني به عنـوان      انيز   و   آندستيابي به   مديريت  تأثير مداخالت، توسعه دانش جديد و       

حتي با رعايـت تمـامي ايـن        . هايي هستند   يك عامل دخيل در مخاطرات از جمله اهداف چنين سازمان         
با شكست مواجه نامطمئن المللي صورت نگيرد كنترل خطرات   مسائل اگر همكاري فعال در سطح بين      

 .شود مي
 

 ها اطالع رساني در باره خطر و نقش حكومت
. برعهده دارندرا  با خطر ها آنهايشان وظيفه اصلي كاهش سطح مواجهه  اد دارند كه دولتمردم اعتق

تواننـد خطـرات را بـه سـطح           مـي امـا   توانند خطرات را به صفر كـاهش دهنـد،            ها نمي   اگرچه حكومت 
چگونـه  مشـتاق هسـتند كـه بداننـد         بـه عـالوه، طبيعتـاً مـردم         . تـري برسـانند     تر و قابـل قبـول       پايين

 .كنند گيري مي ايشان درباره مديريت خطر تصميمه حكومت
تـر بسـيار مـؤثر     رساني بهتر و ايجـاد ارتباطـات كامـل    هاي زير براي اطالع    اجراي دستورالعمل 

 :است
 .شايستگي حكومت در مردم، فراهم كردن اعتماد عمومي ضروري استبه  براي ايجاد باور ●
 .يجاد شودتواند از طريق باز كردن درها ا  اعتماد فقط مي●
 .خطر استاحتمالي  برخورد باز مستلزم شناسايي جنبه ،وجود داردنامطمئن  در جايي كه خطر ●
 .باز، پاسخي منطقي ابراز خواهند كردفضاي  بايد به مردم اعتماد كرد كه در برابر ●
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ن داده  از حـد واقعيـت نشـا     تـر   كماند، نبايد      اهميت اقدامات احتياطي درباره خطراتي كه ثابت نشده        ●
 .شود
 . بررسي علمي خطر بايد به صورت باز، شفاف و كامل صورت گيرد●
 .هاي مشورتي بايد در دسترس عموم قرار گيرند ها و استدالالت كميته  توصيه●
 اعتمادي كه مردم نسبت به دانشمندان، كارشناسان و افراد مجرب مانند مسئوالن ارشـد پزشـكي                 ●

 .يد آن را به خطر انداختدارند، بسيار با ارزش است و نبا
شود، بايد هدفمنـد      هاي مشورتي ارائه مي     اي كه از سوي اين كارشناسان و كميته          هر گونه توصيه   ●

 .و مستقل از دولت و نفوذ سياسي صورت گيرد
 

 تقويت اساس شواهد علمي
انجـام مطالعـات پژوهشـي بـراي        . گيـرد   ارزيابي صحيح از خطر بر پايه شواهد علمـي صـورت مـي            

زيـرا در همـه مـوارد    . يدن به اين شواهد خصوصاً در كشورهاي درحال توسعه ضروري اسـت   رس
مطالعات صورت گرفته در كشورهاي صنعتي قابليت انطباق با شرايط كشورهاي در حال توسعه را               

 .ندارند
هاي تقويت اساس شواهد علمي در زمينه ارزيابي و مديريت خطـر              ترين جنبه   سه اصل زير مهم    

 :شوند  ميرا شامل
 .ساز و مواجهات آوري اطالعات علمي جديد در زمينه عوامل خطر  جمع●
 .هاي جديد درباره مداخالت مقابله با عوامل خطر  ايجاد و حمايت از پژوهش●
 .هاي مختلف  پژوهشي در بخشهاي  فعاليت  هماهنگي●
 

 المللي نياز به اقدامات بين
توانند تنها به وضعيت سالمت خود         كشورها نمي  ، ديگر  جهاني شدن شرايطي را ايجاد كرده كه       روند

زمـان بـه خطـرات جهـاني سـالمت نيـز            اي سالم بايد به طور هم       به آينده فكر كنند بلكه براي رسيدن      
 .المللي را نشان داده است هايي از اقدامات موفق بين نمونه )۶-۱(توجه كنند كادر 
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 المللي آميز و هماهنگ بين ت موفقيتهايي از اقداما نمونه. ۶-۱كادر 
اين مطلب بر پايه شـواهدي مبنـي بـر    . علمي نبايد منجر به تأخير در كنترل عوامل خطر عمده و با اهميت شوند نامطمئن  هاي    جنبه

د، ثابت دهن هاي زير نشان مي اين كه كاهش چشمگير اين خطرات در آينده قابل دستيابي است، ارائه شده است همان طور كه مثال            
 .المللي، راه مؤثري جهت دستيابي به اهداف فوق در آينده هستند هاي بين شده است كه همكاري

 

 ۱كنترل دخانيات چارچوب كنوانسيون
استعمال دخانيات منجر بـه مـرگ سـاالنه         

 . خواهـد شـد    ۲۰۳۰ ميليون نفر تا سال      ۱۰
الـذكر،     درصد از موارد مرگ فوق     ۷حدود  

 رخ خواهنـد    در كشورهاي در حال توسعه    
كنوانسيون چارچوب كنترل دخانيات،    . داد

المللي خواهد بـود كـه        يك ابزار قانوني بين   
تواننـد بـه منظـور كاسـتن از           كشورها مي 

ــات، در آن عضــو   آســيب ناشــي از دخاني
هـايي نظيـر      كنوانسيون فوق، بخش  . شوند

ــاق، وضــع    ــده قاچ ــارت، پدي ــات، نظ تبليغ
ان و درمـ  » عـاري از دود   «ماليات، منـاطق    

به علت  . گيرد  اعتياد به سيگار را در بر مي      
فرامرزي بـودن ايـن مقـوالت، موسسـات         

ــه ــين منطقـ ــن   اي و بـ ــز در ايـ ــي نيـ المللـ
اين . اند  كنوانسيون دعوت به همكاري شده    

ــئوليت    ــر مس ــه ب كنوانســيون، ضــمن تكي
محــوري بخــش ســالمت در مقابلــه بــا     

گيري مصرف دخانيات، موجب تسهيل      همه
اولـين  . شده است نيز   ۲رويكرد چندبخشي   

ــيش ــاده   پ ــويس كامــل كنوانســيون در م ن
 منتشر گرديـد و انتظـار       ۲۰۰۲ژوئيه سال   

 مـورد   ۲۰۰۳رود كه در مـاه مـه سـال            مي
در مرحلـــه بعـــد، . گيـــرد تصـــويب قـــرار

 فـردي طراحـي خواهنـد       هـاي    دستورالعمل
 . شد

 مشاركت در طرح مبارزه با سل
 ميليون مرگ بر اثر بيمـاري       ۲هر ساله   

سل، بيماري زاييده فقر    . دهد  ل رخ مي  س
_ است و درمان دارويي بسـيار هزينـه         

 وزراي ۲۰۰۰در ســال . اثربخشــي دارد
 درصد  ۸۰ كشوري كه    ۲۲ كشور از    ۲۰

. شـوند   از بار بيماري سل را متحمل مي      
ــتردام را    ــا ســل آمس ــارزه ب ــه مب بياني

در اين بيانيـه، اهـداف      . تصويب نمودند 
وارد مشخصــي در جهــت كاســتن از مــ

طـرح  . بيماري سل گنجانيده شده اسـت     
توسـط  كـه   مشاركت در مبارزه با سل      

ســـازمان جهـــاني بهداشـــت رهبـــري 
 يك برنامه همكاري تـدافعي و       ،شود  مي

هــاي دولتــي و  اي بــين بخــش مشــاوره
منظور شناسايي  به  خصوصي است كه    

 ۸۵درمـان   ،   درصد از مـوارد جديـد      ۷۰
 و نيـز بـه   ۲۰۰۵ها تا سال      درصد از آن  

صف رساندن ميزان مرگ و مير ناشي ن
. آيـد    به اجرا درمي   ۲۰۱۰از سل تا سال     

ايــن برنامــه خواســتار توســعه جهــاني 
هـاي    ، تقويت برنامه  نوينروش درماني   

بـه  بيمـاران    اطمينـان از دسـتيابي       ،ملي
تحقيقــات در زمينــه توســعه داروهــا و 

 .هاي جديد است داروها و واكسن

و هـا     همبستگي جهاني براي واكسن   
 ۳سازي ايمن

بــــه دنبــــال كــــاهش در پوشــــش 
سازي در بسياري از كشورهاي       ايمن

فقير در حال توسعه، اين برنامه جديد     
المللــي بــه صــورت همكــاري     بــين

هــاي دولتــي و خصوصــي در  بخــش
 اعضـــاي ايـــن ۲۰۰۰ژانويـــه ســـال 
هـا، يونيسـف، بانـك        همبستگي، دولت 

ــاني، ســازمان ــي و  جه هــاي غيردولت
. ازي هستند س  اعضاي صنعت واكسن  

اين برنامـه توسـط سـازمان جهـاني         
شـود و داراي يـك        بهداشت اداره مي  

ــروه  ــديره و گ ــأت م ــاري   هي ــاي ك ه
ــن طــرح،  . تخصصــي اســت هــدف اي

 كشـور   ۷۴افزايش سطح پوشـش در      
جديــد  هــاي واكســن فقيــر و نيــز ارائــه

ــت   از ــه هپاتيـ ــوس  وBجملـ   هموفيلـ
ايـن برنامـه    .  اسـت  Bآنفلوانزاي نوع   
در قالب  .  ساله است  ۵شامل يك تعهد    

، ۲۰۰۲اين برنامه تا ماه ژوئـن سـال         
ــيش از  ــه ۹۰۰بـ ــون دالر بـ  ۶۰ ميليـ

كشــور كــه اغلــب در آفريقــا و آســيا 
به ايـن برنامـه     . قرارداشتيد، اعطا شد  

ــت    ــالقوه جه ــدل ب ــك م ــوان ي ــه عن ب
گذاري جهاني براي مقابلـه بـا      سرمايه

  .شود ايدز، سل و ماالريا نگريسته مي

1. Framework Convention for Tobacco Control. 
2. Multisectoral. 
3. Global Alliance for Vaccines and Immunization. 
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تري بـر پيشـگيري از علـل واقعـي            به منظور حفظ و ارتقاي سالمت در سراسر دنيا، بايد تأكيد بيش           
.  صـورت گيـرد    بازپديـد ي  هـا   اي سالمت و همچنين درمـان بيمـاري          خطرات زمينه  ،هاي مهم   بيماري

ها براي شناسـايي و كـاهش خطـرات شـايع و عمـده و         بهترين راه پيشگيري، هماهنگ ساختن تالش     
 .ها وجود دارد هايي است كه براي پيشگيري از آن  گيري از فرصت بهره
 عامـل خطـر عمـده    ۲۰ درصد از مرگ و مير جهاني، بـه  ۴۷دهد كه حدود  اين گزارش نشان مي    

دهد كه بـيش      همچنين نشان مي  . اند   است كه در فصول پيشين مورد بررسي قرار گرفته         قابل انتساب 
مبارزه اثربخش با ايـن خطـرات       .  مورد از اين عوامل مربوط است      ۱۰از يك سوم از اين بار، تنها به         

 .تواند اميد به زندگي سالم را در سطح جهان تقريباً به ميزان يك دهه افزايش دهد مي
 

 عمدهخطرات 
دهد با نگاه   ده عامل برتر خطر را به عنوان عوامل اصلي بار بيماري در جهان نشان مي)۵-۱(دول ج

 :يابيم كه به اين جدول درمي
شـورهاي در حـال توسـعه بـا مـرگ و ميـر بـاال، نظيـر                  ك درصد از كل بار بيماري در        ۳۰ حداقل   ●

كـم وزنـي،    : يعنـي ل خطـر    از پنج عامـ   ناشي  كشورهاي آفريقايي زير صحرا و آسياي جنوب شرقي         
خطـرات  . شـود    مي هاي بسته   ها، آب ناسالم و دود در محيط        روابط جنسي غيرايمن، كمبود ريزمغذي    

ناشي از ايمن نبودن غذاها، گرسنگي و سوء تغذيه، همچنان بر سالمت كشورهاي فقيـر دنيـا تسـلط                   
سـوء تغذيـه مربـوط      اكثر موارد مرگ كودكان در كشورهاي در حال توسعه در هر سـال بـه                . دارد
 در آفريقـا و     )ايـدز (گيري ويروس نقـص ايمنـي انسـاني           به عالوه روابط جنسي غيرايمن، همه     . است

 .ده استارا شدت دآسيا 
 در كشورهاي در حال توسعه با مرگ و مير پايين، نظير جمهوري خلق چـين و اكثـر كشـورهاي                      ●

. كننـد    از كل بار بيماري را ايجاد مـي         عامل برتر خطر، حداقل يك ششم      ۵امريكاي مركزي و جنوبي،     
در واقع تحليلي كه اين گزارش بـر اسـاس آن           . اين جوامع با يك بار مضاعف خطر رو به رو هستند          

دهد كه اين كشورها با بسياري از خطراتي كه كشورهاي صـنعتي بـا                ريزي شده است نشان مي      پايه
مواجهنـد و در عـين حـال بايـد بـا            _  باال   براي مثال دخانيات و فشار خون     _ ها رو به رو هستند        آن

 .هاي مسري نيز دست و پنجه نرم كنند اي و بيماري مشكالت عمده ناشي از كمبودهاي تغذيه
در كشورهاي توسعه يافته امريكاي شمالي، اروپا و        حداقل يك سوم از بار بيماري        در همين حال     ●

 قابـل   كل، فشار خون باال، كلسترول و چـاقي       عامل دخانيات، ال  پنج  حاشيه اقيانوس آرام در آسيا، به       
هاي توسعه     ميليون انسان را در كشور     ۴/۲گيري دخانيات به تنهايي ساالنه حدود         همه. انتساب است 

به عالوه، سطوح نامطلوب فشار خـون و كلسـترول، هريـك سـاالنه موجـب                . آورد  يافته از پا در مي    
گيري چاقي و  ه وزن در حال تبديل شدن به همه       شوند و افزايش سطح اضاف      ها مورد مرگ مي     ميليون

 .ديابت است

 گيرينتيجه - فصل هفتم
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 اثربخش در حد توان كشورهاـ مداخالت هزينه 
ـ هر كشوري خطرات عمـده سـالمت خـاص خـود را دارد و مسـلماًً در آن زمينـه مـداخالت هزينـه          

ـ تـرين مـداخالت هزينـه      بعضـي از مهـم  . اثربخشي وجود دارد كه شايد به كار گرفتـه نشـده باشـد    
 :اثربخشي در كل جهان عبارتند از

اثر بخش كـه برخـي   _  اتخاذ يك راهبرد براي محافظت از محيط كودكان، در تمامي شرايط هزينه  ●
، آهن  Aها نظير ويتامين      هاي غذايي ريزمغذي    اثربخش آن عبارتند از مكمل    _ از اجزاي بسيار هزينه     

هاي اسهالي؛ و درمان      ش وقوع بيماري  و روي؛ ضدعفوني كردن آب در زمان مصرف به منظور كاه          
 .اسهال و پنوموني

 بهبود منابع آب از طريق ضدعفوني كردن در زمان مصرف، در مناطقي كه مرگ و ميـر كودكـان                    ●
 .اثربخش است_ باال است، هزينه 

هاي ويروس نقـص ايمنـي انسـاني، شـامل اقـدامات           مداخالت پيشگيرانه براي كاهش بروز عفونت      ●
 .اثربخش است_  تزريق صحيح و ايمن بسيار هزينه تشويقي براي

هـاي    در هر موقعيت و شرايطي، حداقل يكي از انواع مداخله براي كاهش خطرات ناشي از بيمـاري             ●
راهبردهاي مربوط به كاهش مصرف نمـك و كلسـترول در           . اثر بخش است  _  هزينه   ،عروقي_ قلبي  

 .اثربخش هستند_ ره بسيار هزينه سطح جمعيت، به تنهايي يا به صورت تركيبي، هموا
از نظر نوع مداخله در . عروقي است_ هاي قلبي   مسلماً دخانيات يكي از خطرات عمده براي بيماري●

ترين پيشرفت در سالمت جمعيت از طريق تركيب اقداماتي چون وضـع ماليـات                مورد دخانيات، بيش  
شـود كـه تمـامي ايـن          رساني حاصل مي    ع اطال هاي بر دخانيات، ممنوعيت گسترده تبليغات، و فعاليت      

 .اثربخش هستند_ اقدامات در اكثر نقاط جهان، در حد توان مالي كشورها بوده، هزينه 
 

 مسئوليت دولت در سالمت
تري در مقابله با خطرات عمده        ها بايد نقش اساسي     دهد دولت   داليل متعددي وجود دارد كه نشان مي      

 :از اين داليل عبارتند ازسالمت ايفا كنند برخي تهديدكننده 
 . كاهش خطرات عمده سالمت، توسعه پايدار را تقويت خواهد كرد●
 .تواند نابرابري را در جامعه كاهش دهد  كاهش خطرات عمده سالمت مي●
 . توجه كنندها آنبندي كرده، به  ترين خطرات را اولويت ها بايد مهم  دولت●
 .فه دولت در حفاظت از شهروندان است داشتن نقش توليتي، به معناي انجام وظي●
 

 اقدامات پيشنهادي
ند كـه   ا توانند براي كاهش خطر در پيش گيرند به نحوي تنظيم شده       ها مي   اقدامات پيشنهادي كه دولت   

براي كشورهاي داراي درآمد باال، متوسط و پايين مناسب باشد، ولي اين گزارش در مجموع مـوارد            
 :نمايد زير را پيشنهاد مي
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هاي پيشـگيرانه     تر در تنظيم سياست     هاي بهداشت بايد نقشي قوي      ها به خصوص وزارتخانه     دولت ●
هـاي   هـاي علمـي، ارتقـاي نظـام      از پـژوهش تـر  بـيش توان به حمايـت    ميها آنايفا نمايند كه از جمله     

 .مراقبتي و دسترسي بهتر به اطالعات جهاني اشاره كرد
مؤثر و متعهدانه جهت پيشگيري از خطرات بزرگ سالمت،          هاي  كشورها بايد براي تدوين سياست     ●

بايد ميان اقدامات كاهش خطر در سطح جمعيـت و اقـداماتي كـه بـا                . ترين اولويت را قائل شوند      بيش
اقدامات جمعيتـي،   . گيرند، تعادلي صحيح برقرار شود      تري از افراد پرخطر صورت مي       هدف تعداد كم  

 .اي دارند ته نشدهتر و غالباً شناخ هاي بيش توانمندي
 براي شناسايي مداخالت داراي اولويت زياد، متوسط و كم براي پيشگيري يا كاسـتن از خطـرات،                  ●

ترين اولويت به مداخالتي اختصاص       ، به طوري كه بيش    شداثربخشي استفاده   _ هاي هزينه     از تحليل 
 .اثربخش بوده، در حد توان انجام كشورها باشد_ داده شود كه هزينه 

المللي جهت كـاهش خطـرات عمـده سـالمت، نظيـر آب و فاضـالب                  هاي بين بخشي و بين      مكاري ه ●
ناسالم يا كمبود آموزش، مزاياي زيادي را در امر سالمت در پي دارند و به خصوص در كشورهاي           

 .فقيرتر بايد افزايش يابند
يش آگـاهي و    المللي و بـين بخشـي جهـت بهبـود مـديريت خطـر و افـزا                  هاي بين    همچنين همكاري  ●

 .شناخت عمومي از خطرات تهديدكننده سالمتي بايد تقويت شوند
براي مثال مزاياي چشمگير . اجتماعي و فردي ضروري است     برقراري تعادل ميان اقدامات دولتي،       ●

هـا و ديگـران     هاي محلـي، رسـانه      هاي غيردولتي، گروه    حاصل از اقدامات اجتماعي از سوي سازمان      
 .اقع شود و گسترش يابدبايد مورد تشويق و

 
 كاهش خطرات ارتقاي زندگي

اكثـر  . در پايان روشن است كه جهان با برخي خطرات بزرگ و مشترك عليه سالمت رو به رو است                 
هـا در     احتمـال خطـر و عواقـب آن       برآوردانـد و      اين عوامل خطر از نظر علمي به خوبي شناخته شده         

اند و راهبردهاي موجود      اثربخش نيز شناخته شده   _ بسياري از مداخالت هزينه     . دسترس قرار دارد  
گيري  به اين ترتيب، براي تصميم. براي پيشگيري، قابليت تبادل ميان كشورهاي مشابه را دارا هستند

هايي كه بتوانند سالمت جهاني را به طور قابل توجهي ارتقا بخشند، اطالعات علمي                در مورد سياست  
 .و اقتصادي مهم بسياري وجود دارد

نتـايج كـاهش    . ها اسـت    آنچه در حال حاضر مورد نياز است، اقداماتي هماهنگ با رهبري دولت            
خطر و ارتقاي زندگي سالم، ارزش اجتماعي گسترده و پايداري براي همه كشورها دارد كه حتـي از                  

 .رود ِصِرف پيشگيري از مرگ و ناتواني نيز فراتر مي
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 ۱پيوست 
 رهاي ارزيابي خط نگاهي به روش
پـذير از     اين گزارش، دستيابي به برآوردهاي قابل اعتماد و قياس         هاي ارائه شده در     هدف كلي تحليل  

تمـايز بـين بـار      . (بار قابل اجتناب و قابل انتساب بيماري و آسيب، براي برخي از عوامل خطر اسـت               
هـداف عبارتنـد    تر، اين ا    به طور اختصاصي  ). شكل زير آمده است    قابل اجتناب و بار قابل انتساب در      

 :عوامل خطر منتخب براساس سن، جنس و منطقه برآورداز 
  در مقايسه با حداقل تئوريك؛۲۰۰۰ بار قابل انتساب بيماري و آسيب در سال●
 بر اساس طيفي اسـتاندارد از   ۲۰۳۰ و   ۲۰۲۰،  ۲۰۱۰هاي     بار قابل اجتناب بيماري و آسيب در سال        ●

 .كاهش عوامل خطر
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

، ۵-۱۴،  ۰-۴(هاي سني استاندارد سازمان جهـاني بهداشـت انتخـاب شـدند               در اين تحليل گروه    
گيـر شناسـي بـر اسـاس منـاطق            هاي همه   و منطقه ) ۸۰+، و   ۷۹-۷۰،  ۶۹-۶۰،  ۵۹-۴۵،  ۴۴-۲۵،  ۲۴-۱۵

به فهرسـت  (گرديدند  بندي مي سازمان جهاني بهداشت تعيين و بر اساس الگوهاي مرگ و مير تقسيم 
 مراجعـه   ۵عضو برحسب مناطق سازمان جهاني بهداشت و طبقه مرگ و مير در پيوست              كشورهاي  

 ).شود
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 سطوح عامل خطربيماري_ارتباطات عامل خطر

بار قابل انتساب
 بار قابل اجتناب

 بار بيماري

 هاي كليدي براي ارزيابي بارهاي قابل انتساب و قابل اجتناب هداد درون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هاي چنـد   روش به كار رفته شامل محاسبه خطر قابل انتساب به جمعيت، يا در مواردي كه داده        
اين متغيـر، ميـزان كـاهش       .  بوده است  ١ (PIF)طحي در دست بود، محاسبه كسرهاي تأثير بالقوه         س

. زنـد    را كه ناشي از تغييري خاص در توزيع يك عامل خطر است، تخمـين مـي                 نسبي در بار بيماري   
 :يد آ كسرهاي تأثير بالقوه بر اساس معادله زير به دست مي
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 ميـزان مواجهـه در سـطح        P برابر خطر نسبي در يك سـطح خـاص از مواجهـه،              PRادله،  در اين مع  
 . حداكثر سطح مواجهه استnجمعيت يا توزيع مواجهه و 

 دسته داده ورودي است كـه در شـكل فـوق بـه طـور         ۳محاسبه كسرهاي تأثير بالقوه، نيازمند       
رودي و روش بـه كـار رفتـه بـراي           رابطه ميان اين متغيرهـاي كليـدي و       . اند  خالصه نشان داده شده   

از ايـن   . خالصه شـده اسـت    صفحه بعد   محاسبه و كاربرد تأثيرات قابل انتساب به جمعيت، در شكل           
                                                 

1 Potential Impact Fractions. 
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تر تأثير  هاي شايع تر هستند يا بر بيماري توان دريافت كه عوامل خطري كه شايع شكل به روشني مي
رات نسبي بسـيار بـاالتري را بـه همـراه     توانند در مقايسه با ساير عوامل خطر كه خط        گذارند، مي   مي

 .تري را باعث شوند دارند، بار قابل انتساب بيش
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 ۲پيوست 
 اثربخشي_ مالحظات فني براي تحليل هزينه 

دهنـد، بـه صـورت        برآوردهايي كه پايه و اساس نتايج گـزارش شـده در ايـن فصـل را تشـكيل مـي                   
شـش منطقـه    . انـد   سازمان جهاني بهداشـت انجـام گرفتـه       اي  ه  برنامهاي و به عنوان بخشي از         منطقه

هـاي گذشـته      بنـدي شـدند كـه در فصـل          سازمان جهاني بهداشت براساس ميزان مرگ و ميـر طبقـه          
هاي كلي و آثار كلـي        هزينه. گيرشناسي به دست آمد      زير منطقه همه   ۱۴توضيح داده شد و در نتيجه       

رود كـه در نهايـت        اميـد مـي   . نطقه تخمـين زده شـد      زيرم ۱۴هر مداخله به صورت جداگانه براي هر        
در سطح كشورها و حتي در مـورد كشـورهاي بـزرگ در سـطح                برآوردهاي كافي براي انجام       داده

 .درون كشوري به دست آيد، ولي اين كار در حال حاضر مقدور نيست
ر، نتـايج بـه     گران هـر كشـو      آورد تا تحليل    اي، زيربناي ارزشمندي را فراهم مي       تحليل زيرمنطقه  

ايـن روش تحليـل در مقايسـه بـا تحليـل جهـاني،       . دست آمده را با شرايط كشور خود تطبيـق دهنـد       
اي و نقـاط آغـاز        گير شناسـي، سـاختارهاي هزينـه         زيرا همه  ؛تري با سياستگذاري دارد     تناسب بيش 

 هـر    در درون   )مثالً دسترسي بـه كاركنـان آمـوزش ديـده بهداشـتي و سـابقه مـداخالت بهداشـتي                  (
 براي  در اينجا از نتايج حاصل    . طور عام تري با هم دارند تا در سراسر جهان به            زيرمنطقه تفاوت كم  

_ اثـربخش يـا غيرهزينـه       _ شود كه در هر زيرمنطقه، بسيار هزينـه           شناسايي مداخالتي استفاده مي   
 .اثربخش هستند

ي موجـود در سـاختارهاي      هـا   تـا تفـاوت   انـد     بيـان شـده   المللي    ها برحسب واحد دالر بين      هزينه 
در صورتي كه واحد هزينه براساس ميـزان        . اي در بين مناطق مختلف، بهتر پوشش داده شود          هزينه

شـود كـه در اكثـر منـاطق،           المللي باعث مي    قدرت تبادلي خريد تعيين شود، استفاده از واحد دالر بين         
 ١.شـود   تبـديل ارز اسـتفاده مـي      اي باالتر از زماني باشد كه از ضريب رسمي            ارزش اين واحد هزينه   

توصـيف مختصـري از   . شود گيري مي  حاصل از مداخله اندازه  DALYاثربخشي مداخالت برحسب    
هـا و محاسـبات    ارائه شده اسـت و جزئيـات دقيـق روش     صفحه بعد   هاي به كار رفته در كادر         روش

 .باشد ميانجام شده در وب سايت سازمان جهاني بهداشت در دسترس 
 
 
 
 
 
 

                                                 
در نظر داشتن اين نكته در زمان مقايسه برآوردهاي اين گزارش از برآوردهـاي گـزارش شـده درمقـاالت ديگـر كـه                        . ۱

از تقسيم واحد پول محلي بر مقـدار تخمينـي قـدرت            المللي    دالر بين . معموالً برحسب دالر امريكاست، داراي اهميت است      
 برابر با ضريب تبديل ارز است كه با از بين بـردن تفـاوت               PPP. آيد   در مقايسه با دالر امريكا به دست مي        (PPP)خريد  

 .سازد ها در كشورهاي مختلف، قدرت خريد ارزهاي مختلف را با هم برابر مي سطح قيمت
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  اثربخشي–هاي تحليل هزينه   روش
شـود كـه اگـر        اثربخشي كه اين گزارش بر مبناي آن نگاشته شده است، در نظر گرفته مـي              _ در تحليل هزينه    

اي از مداخالت به اجرا در نيايد چه اتفاقي خواهد افتاد و نتايج آن با نتايج حاصل از اجراي مداخالت                      مجموعه
هـاي    تي چهار قسمتي و يا در نظر گرفتن متغيرهاي بروز، عود، مرگ           از طريق يك مدل جمعي    . شود  مقايسه مي 

كننـده تاريخچـه طبيعـي        اي و ارزيـابي وضـعيت سـالمتي كـه مـنعكس             هاي زمينه   ناشي از علل خاص و مرگ     
هـاي   شود كه اگر مجموعه مـداخالت صـورت نگيـرد، تعـداد سـال      است، تخمين زده مي     بيماري در آن جمعيت   

كننـده تاريخچـه      متغيرهـاي مـنعكس   .  ساله چه مقدار خواهـد بـود       ۱۰۰ طي يك دوره     زندگي سالم اين جمعيت   
نگر ضرايب فعلي و با اسـتفاده از پوشـش و اثربخشـي شـناخته                 طبيعي بيماري عمدتاً براساس تعديل گذشته     

توان همين مدل جمعيتي چهار قسمتي را دوبـاره بـه كـار گرفـت بـه              سپس مي . آيد  شده مداخالت به دست مي    
بـراي مثـال   . دهنده تغيير در پارامترها در اثر مداخالت يا تركيبي از مداخالت باشـد        ي كه اين بار انعكاس    طور

 خطـر مـرگ در اثـر اسـهال را افـزايش             Aهاي پيشين، كمبـود ويتـامين         هاي ارائه شده درفصل     براساس داده 
 ناشي از اسهال بروز خواهد  به صورت كاهش موارد مرگ و مير       Aدر اين مدل، تأثير مكمل ويتامين       . دهد  مي

تفـاوت  . شـود  حاصـل مـي  ) در صـورت دسترسـي  (مند    هاي مربوط به اثربخشي از مرورهاي نظام        داده. يافت
_ هاي زندگي سالم در جمعيت، با و بدون مداخله، تأثير آن مداخله خواهد بود و در نسـبت هزينـه                       تعداد سال 
 .ودش ، به عنوان مخرج كسر در نظر گرفته مي١اثربخشي

هاي مورد نظر در اين گزارش عبارت است از مخـارج مربـوط بـه انجـام مداخلـه نظيـر مـديريت،                     هزينه
هاي پيش آمده در سطح فردي مثل مشـاوره را نيـز در    اين گزارش هزينه. ها آموزش و تماس از طريق رسانه 

بنـدي    آوري و دسـته     فته در جمع  هاي به كار ر     هاي قابل توجهي صورت گرفته است تا روش         تالش. گيرد  برمي
 ۱۷هـاي موردنيـاز بـراي اجـراي هـر مداخلـه در                داده  مقدار كمي درون  . ها، به صورت استاندارد درآيد      هزينه

برخـي  . ها براساس متون موجود سـنجيده شـد         منطقه از جهان، از سوي كارشناسان تخمين زده و اعتبار آن          
كننـدگان    ها در تعداد مـورد انتظـار مصـرف          اي درون داده    هاي فردي از طريق ضرب كردن واحد هزينه         هزينه

هـاي سـرپايي و       اي براي ويزيت    واحد هزينه . گيرند، به دست آمده است      ها كه تحت پوشش برنامه قرار مي        آن
كـل  . هاي به دست آمده از چندين كشـور تكميـل گرديـد             هاي آزمايشگاهي از طريق مرور منابع و داده         آزمون

 .دهد اثربخشي را تشكيل مي_  سال، مخرج كسر مربوط به نسبت هزينه ۱۰نامه به مدت هزينه اجراي يك بر
 عدم قطعيت به اجـرا  ٢        در مورد پارامترهاي كليدي مطرح شده در صورت و مخرج كسر، تحليل تصادفي       

 .درآمد

 
 

                                                 
1. Cost – effectiveness ratio. 
2. Stochastic. 
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 ۳پيوست 
DALY  ۲۰۰۰منتسب به عوامل خطر برحسب سطح توسعه و جنسيت در سال 

ي در حال كشورها
توسعه با مرگ و مير 

 *باال

كشورهاي در حال توسعه
كشورهاي توسعه  *با مرگ و مير پايين

 *يافته

 

 زنان مردان زنان مردان زنان مردان
 DALY) ۱۰۰۰(* ۷۱۱,۴۲۰۰۵۲,۴۱۲ ۱۸۱,۲۲۳ ۳۱۶,۱۸۵ ۶۷۰,۱۱۷ ۵۳۴,۹۶كل 

 )كل(%  )كل(%  )كل(%  )كل(%  )كل(%  )كل(%  
       كودكسوءتغذيه مادر و 

 ۴/۰ ۴/۰ ۳/۳ ۰/۳ ۰/۱۵ ۹/۱۴ وزني كم
 ۰/۱ ۵/۰ ۲/۲ ۵/۱ ۵/۳ ۸/۲ كمبود آهن

 >A ۶/۲ ۵/۳ ۳/۰ ۴/۰ ۱/۰< ۱/۰كمبود ويتامين 
 ۱/۰ ۱/۰ ۳/۰ ۳/۰ ۲/۳ ۲/۳ كمبود روي

عدم فعاليت فيزيكي؛ ساير
خطرات مـرتبط بـا رژيـم

 غذايي
      

 ۶/۱۰ ۲/۱۱ ۱/۵ ۹/۴ ۴/۲ ۶/۲ فشار خون باال
 ۰/۷ ۰/۸ ۰/۲ ۲/۲ ۹/۱ ۹/۱ كلسترول

 ۱/۸ ۹/۶ ۲/۳ ۳/۲ ۰/۱ ۶/۰ اضافه وزن
جـات و  مصرف كم ميوه  

 سبزيجات
۳/۱ ۲/۱ ۰/۲ ۸/۱ ۳/۴ ۴/۳ 

 ۲/۳ ۳/۳ ۳/۱ ۲/۱ ۸/۰ ۹/۰ عدم فعاليت فيزيكي
ــده ــرات تهديدكننــ خطــ
 سالمت جنسي و باروري

      

 ۱/۱ /۵ ۶/۱ ۲/۱ ۱۱ ۴/۹ روابط جنسي غيرايمن
ــدم پ ــگيري ازعـــ يشـــ
 بارداري

___ ۸/۱ ___ ۶/۰ ___ ۱/۰ 

       مواد اعتيادآور
 ۲/۶ ۱/۱۷ ۳/۱ ۲/۶ ۶/۰ ۴/۳ دخانيات

 ۳/۳ ۰/۱۴ ۰/۲ ۸/۹ ۵/۰ ۶/۲ الكل
 ۲/۱ ۳/۲ ۳/۰ ۲/۱ ۲/۰ ۸/۰ داروهاي غيرمجاز

       خطرات محيطي
فاضالب و بهداشت آب،

 فردي نامناسب
۵/۵ ۶/۵ ۷/۱ ۸/۱ ۴/۰ ۴/۰ 

 ۵/۰ ۶/۰ ۹/۰ ۰/۱ ۳/۰ ۴/۰ واي شهريآلودگي ه
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ي در حال كشورها
توسعه با مرگ و مير 

 *باال

كشورهاي در حال توسعه
كشورهاي توسعه  *با مرگ و مير پايين

 *يافته

 

 زنان مردان زنان مردان زنان مردان
هـاي  دود ناشي از سـوخت    
 جامد در محيط بسته

۷/۳ ۶/۳ ۵/۱ ۳/۲ ۲/۰ ۳/۰ 

 ۵/۰ ۸/۰ ۴/۱ ۴/۱ ۷/۰ ۸/۰ مواجه با سرب
 >۱/۰ >۱/۰ ۱/۰ ۱/۰ ۷/۰ ۶/۰ تغييرات آب و هوا

       خطرات شغلي
 ۱/۰ ۰/۱ ۳/۰ ۱/۲ ۱/۰ ۵/۱عوامل خطر ناشي از آسيب

 ۱/۰ ۴/۰ ۱/۰ ۲/۰ >۱/۰ ۱/۰ ها كارسينوژن
 ۱/۰ ۴/۰ ۱/۰ ۸/۰ >۱/۰ ۱/۰ ذرات معلق در هوا

ــترس ــل اســ زاي عوامــ
 ارگونوميك

۱/۰< ۱/۰< ۱/۰ ۱/۰ ۱/۰ ۱/۰ 

 ۳/۰ ۴/۰ ۳/۰ ۵/۰ ۱/۰ ۳/۰ سروصدا
ساير خطرات منتخب براي

 سالمت 
      

ــرايمن در ــق غيــ تزريــ
 مراقبت سالمت

۹/۰ ۸/۰ ۱/۱ ۵/۰ ۱/۰ ۱/۰ 

 جنســي بــاســوءرفتار
 كودكان

۳/۰ ۷/۰ ۵/۰ ۸/۰ ۳/۰ ۰/۱ 

ها، به فهرست كشورهاي عضو برحسب مناطق سازمان جهاني بهداشت و طبقه مـرگ و ميـر                   براي توضيح زيرمنطقه  ٭  
 .مراجعه شود) ۵پيوست (
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 ۴پيوست 
 ۲۰۰۰مرگ و مير منتسب به عوامل خطر برحسب سطح توسعه و جنسيت در سال 

كشورهاي در حال 
با مرگ و مير توسعه 

 *باال

كشورهاي در حال 
توسعه با مرگ و مير 

 *پايين

كشورهاي توسعه 
 *يافته

 

 زنان مردان زنان مردان زنان مردان
 ۶۰۱,۶ ۸۹۰,۶ ۳۷۳,۷ ۵۸۴,۸ ۶۵۴,۱۲ ۷۵۸,۱۳ *)۱۰۰۰(كل مرگ 

 )كل(%  )كل(%  )كل(%  )كل(%  )كل(%  )كل(%  
       سوءتغذيه مادر و كودك

 ۱/۰ ۱/۰ ۹/۱ ۸/۱ ۴/۱۳ ۶/۱۲ وزني كم
 ۲/۰ ۱/۰ ۰/۱ ۸/۰ ۰/۳ ۲/۲ كمبود آهن

 >A ۳/۲ ۳/۳ ۲/۰ ۴/۰ ۱/۰< ۱/۰كمبود ويتامين 
 >۱/۰ >۱/۰ ۲/۰ ۲/۰ ۰/۳ ۸/۲ كمبود روي

عــدم فعاليــت فيزيكــي؛   
ساير خطـرات مـرتبط بـا       

 رژيم غذايي
      

 ۹/۲۳ ۱/۲۰ ۱/۱۵ ۷/۱۲ ۵/۷ ۴/۷ فشار خون باال
 ۶/۱۷ ۵/۱۴ ۶/۵ ۱/۵ ۷/۵ ۰/۵ كلسترول

 ۵/۱۱ ۶/۹ ۶/۵ ۲/۴ ۰/۲ ۱/۱ اضافه وزن
جات و    مصرف كم ميوه  

 سبزيجات
۶/۳ ۵/۳ ۰/۵ ۸/۴ ۶/۷ ۴/۷ 

 ۷/۶ ۰/۶ ۲/۳ ۸/۲ ۳/۲ ۳/۲ عدم فعاليت فيزيكي
ــده  ــرات تهديدكننــ خطــ
 سالمت جنسي و باروري

      

 ۶/۰ ۲/۰ ۳/۱ ۸/۰ ۹/۱۰ ۳/۹ روابط جنسي غيرايمن
عـــــدم پيشـــــگيري از 

 ريباردا
___ ۱/۱ ___ ۲/۰ ___ ۰/۰ 

       مواد اعتيادآور
 ۳/۹ ۳/۲۶ ۹/۲ ۲/۱۲ ۵/۱ ۵/۷ دخانيات

 -۳/۰ ۰/۸ ۶/۱ ۵/۸ ۶/۰ ۶/۲ الكل
 ۳/۰ ۶/۰ ۱/۰ ۶/۰ ۱/۰ ۵/۰ داروهاي غيرمجاز

       خطرات محيطي
آب،فاضالب و بهداشـت    

 فردي نامناسب
۸/۵ ۹/۵ ۱/۱ ۱/۱ ۲/۰ ۲/۰ 

 ۲/۱ ۱/۱ ۹/۲ ۵/۲ ۸/۰ ۹/۰ آلودگي هواي شهري
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كشورهاي در حال 
با مرگ و مير توسعه 

 *باال

كشورهاي در حال 
توسعه با مرگ و مير 

 *پايين

كشورهاي توسعه 
 *يافته

 

 زنان مردان زنان مردان زنان مردان
ــي از  دود ناشـــــــــــ

هــاي جامــد در  ســوخت
 محيط بسته

۶/۳ ۳/۴ ۹/۱ ۴/۵ ۱/۰ ۲/۰ 

 ۴/۰ ۷/۰ ۳/۰ ۵/۰ ۳/۰ ۴/۰ مواجه با سرب
 >۱/۰ >۱/۰ >۱/۰ >۱/۰ ۶/۰ ۵/۰ تغييرات آب و هوا

       خطرات شغلي
ــر ناشــي از   ــل خط عوام

 آسيب
۰/۱ ۱/۰ ۴/۱ ۱/۰ ۴/۰ ۰/۰ 

 ۲/۰ ۸/۰ ۲/۰ ۵/۰ >۱/۰ ۱/۰ ها كارسينوژن
 ۱/۰ ۶/۰ ۲/۰ ۶/۱ >۱/۰ ۳/۰ ذرات معلق در هوا

زاي  عوامـــل اســـترس 
 ارگونوميك

۰/۰ ۰/۰ ۰/۰ ۰/۰ ۰/۰ ۰/۰ 

 ۰/۰ ۰/۰ ۰/۰ ۰/۰ ۰/۰ ۰/۰ سروصدا
ــب    ــرات منتخ ــاير خط س

 براي سالمت 
      

تزريــــق غيــــرايمن در 
 مراقبت سالمت

۱/۱ ۹/۰ ۸/۱ ۹/۰ ۱/۰ ۱/۰ 

ســـوءرفتا جنســـي بـــا 
 كودكان

۱/۰ ۲/۰ ۱/۰ ۲/۰ ۱/۰ ۱/۰ 

ها، به فهرست كشورهاي عضو برحسب مناطق سازمان جهاني بهداشت و طبقه مـرگ و ميـر                   براي توضيح زيرمنطقه  * 
 .مراجعه شود) ۵پيوست (
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 ۵پيوست 
 فهرست كشورهاي عضو بر حسب مناطق سازمان جهاني بهداشت و طبقه مرگ و مير

 كشـور   ۱۹۱اي خطـر،      هاي بار بيماري و ارزيابي مقايسـه        رگ، تحليل هاي علت م    براي كمك به تحليل   
 و مـردان    (5q0) سـال    ۵عضو سازمان جهاني بهداشت بر مبناي سطوح مرگ و مير كودكـان زيـر               

بنـدي كشـورهاي عضـو در         طبقـه . انـد    منطقـه مـرگ و ميـر تقسـيم شـده           ۵ به   (5q15) سال   ۵۹-۱۵
بخش جمعيت سازمان ملل متحـد   (۱۹۹۹ي جمعيتي سال ها هاي ذكر شده، با استفاده از تخمين  دسته
هاي مرگ    هاي سازمان جهاني بهداشت از ميزان        مبتني بر تحليل   45q15 و   5q0هاي    و تخمين ) ۱۹۹۸

 . انجام گرفت۱۹۹۹و مير براي سال 
. جهت تعريف موارد زير استفاده شد     ) تركيب هر دو جنس با يكديگر      (5q0هاي توزيع     از چارك  

هـاي    چـارك (، گروه مرگ و مير پـايين كودكـان          )چارك اول ( مير بسيار پايين كودكان      گروه مرگ و  
رگرسيون مرگ و ميـر     ). هاي چهارم و پنجم     چارك(و گروه مرگ و مير باالي كودكان        ) دوم و سوم  

 صورت گرفت و خط رگرسيون جهت تقسيم كشورهاي مـرگ و ميـر بـاالي                5q0 بر   45q15بالغين  
ترسـيم  ) Eطبقـه   (و مرگ و مير بسيار بـاالي بـالغين          ) Dطبقه  (االي بالغين   كودكان به مرگ و مير ب     

 شامل كشورهاي آفريقاي جنوب صحراست كه ويروس نقص ايمنـي انسـاني، تـأثير               Eطبقه  . گرديد
 .ها گذاشته است بسيار قابل توجهي بر آن

فاده قـرار    ناحيه سازمان جهـاني بهداشـت مـورد اسـت          ۶زماني كه اين طبقات مرگ و مير براي          
يد كه در كل اين گزارش و در جداول ضميمه،  آ گير شناختي به دست مي  زير منطقه همه۱۴گيرند،  مي

بنـدي مـرگ و ميـر كـه اعضـاي سـازمان جهـاني                 طبقه. ها استفاده شده است     براي ارائه نتايج از آن    
كل رسـمي نـدارد و      بندي، هيچ شـ     اين تقسيم . اند  گيرند، در ذيل فهرست شده      بهداشت در آن قرار مي    

 .تنها جهت اهداف تحليلي و آماري مطرح شده است
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 فهرست كشورهاي عضو بر حسب مناطق سازمان جهاني
 بهداشت و طبقه مرگ و مير

 

 منطقه آفريقا
 طبقه مرگ و مير كشور

 AFR-E آفريقاي مركزي
 AFR-E آفريقاي جنوبي

 AFR-D آنگوال

 AFR-E اتيوپي
 AFR-D اريتره
 AFR-D الجزاير
 AFR-E اوگاندا
 AFR- D بنين

 AFR-E بوتسوانا
 AFR- D بوركينافاسو

 AFR-E بوروندي
 AFR-E  تانزانياجمهوري متحد

 AFR- D توگو
 AFR- D چاد

 AFR-E روآندا
 AFR-E زامبيا

 AFR-E زيمبابوه
 AFR- D سائوتومه و پرنسيپ

 AFR-E ساحل عاج
 AFR- D سنگال

 AFR-E سوازيلند
 AFR- D سيرالئون

 AFR- D سيشلجزاير 
 AFR- D غنا

 AFR- D كامرون
 AFR- D كومور
 AFR-E كنگو
 AFR-E كنيا
 AFR- D ورد كيپ

 AFR- D گابون
 AFR- D گامبيا

 AFR- D گينه استوايي
 AFR- D گينه

 AFR- D گينه بيسائو
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 AFR-E لسوتو
 AFR- D ليبريا

 AFR- D ماداگاسكار
 AFR-E ماالوي
 AFR- D مالي

 AFR- D موريتاني
 AFR- D موريس

 AFR-E موزامبيك
 AFR-E ناميبيا
 AFR- D نيجر

 AFR- D نيجريه
 منطقه امريكا

 طبقه مرگ و مير كشور
 AMR-B آرژانتين

 AMR-B آنيتگوا و باربودا
 AMR-D اكوادور

 AMR-B السالوادور
 AMR-B گوئهواور

 AMR-A اياالت متحده امريكا

 AMR-B باربادوس
 AMR-B باهاما
 AMR-B برزيل
 AMR-B بليز

 AMR-D بوليوي
 AMR-B پاراگوئه

 AMR-B پاناما
 AMR-D پرو

 AMR-B ترينيداد و توباگو
 AMR-B جامائيكا
 AMR-B دومينيكا

 AMR-B دومينيكن، جمهوري
 AMR-B سنت لوسيا

 AMR-B سنت وينسنت و گرانادين
 AMR-B كيتس و نويس سنت

 AMR-B سورينام
 AMR-B شيلي

 AMR-B كاستاريكا
 AMR-A كانادا
 AMR-B كلمبيا
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 AMR-A كوبا
 AMR-B گرانادا
 AMR-D گواتماال
 AMR-B گويان
 AMR-B مكزيك

 AMR-D نيكاراگوا
 AMR-B ونزوئال
 AMR-D هائيتي

 AMR-B هندوراس
 منطقه مديترانه شرقي

 طبقه مرگ و مير كشور
 EMR-B اردن

 EMR-D افغانستان
 EMR-B امارات متحده عربي

 EMR-B ايرانجمهوري اسالمي 
 EMR-B بحرين

 EMR-D پاكستان
 EMR-B تونس

 EMR-D جيبوتي
 EMR-D سودان

 EMR-B  سوريهجمهوري عربي
 EMR-D سومالي

 EMR-D عراق
 EMR-B عربستان سعودي

 EMR-B عمان
 EMR-B قبرس
 EMR-B قطر

 EMR-B كويت
 EMR-B لبنان

 EMR-B ليبي، جمهوري عربي
 EMR-D مراكش
 EMR-D مصر
 EMR-D يمن

 منطقه غرب اقيانوس آرام

 طبقه مرگ و مير كشور
 WPR-A استراليا

 WPR-A برونئي دارالسالم
 WPR-B پاپوآگينه نو

 WPR-B پاالئو
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 WPR-B تونگا
 WPR-B تووالو

 WPR-B جزاير كوك
 WPR-B جزاير مارشال
 WPR-B جزاير سليمان

 WPR-B چين
 WPR-A ژاپن

 WPR-B ساموا
 WPR-A سنگاپور

 WPR-B فيجي
 WPR-B فيليپين
 WPR-B كامبوج

 WPR-B ، جمهوري كره
 WPR-B كيريباس

 WPR-B  الئوسجمهوري دموكراتيك
 WPR-B مالزي

 WPR-B مغولستان
 WPR-B ميكرونزي اياالت فدرال 

 WPR-B نائورو
 WPR-B نيوئه

 WPR-A نيوزيلند
 WPR-B وانوآتو
 WPR-B ويتنام

 منطقه آسياي جنوب شرقي
 طبقه مرگ و مير كشور

 SEAR-B اندونزي
 SEAR-D بنگالدش

 SEAR-D بوتان
 SEAR-B تايلند

 SEAR-B سريالنكا
 SEAR-D  كره جمهوري دموكراتيك خلق

 SEAR-D مالديو
 SEAR-D ميانمار

 SEAR-D نپال
 SEAR-D هند

 منطقه اروپا
 طبقه مرگ و مير   

 EUR-B آذربايجان
 EUR-B آلباني
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 EUR-A آلمان
 EUR-A آندورا
 EUR-A اتريش

 EUR-B ارمنستان
 EUR-B ازبكستان
 EUR-A اسپانيا
 EUR-C استوني
 EUR-A اسرائيل
 EUR-B اسلواكي
 EUR-A اسلووني
 EUR-A انگلستان
 EUR-C اوكراين

 EUR-A يتالياا
 EUR-A ايرلند
 EUR-A ايسلند

 EUR-C بالروس
 EUR-A بلژيك

 EUR-B بلغارستان
 EUR-B بوسني و هرزگوين

 EUR-A پرتغال
 EUR-B تاجيكستان
 EUR-B تركمنستان

 EUR-B تركيه
 EUR-A  چكجمهوري
 EUR-A دانمارك

 EUR-C  روسيهفدراسيون
 EUR-B روماني

 EUR-A مارينو سان
 EUR-A سوئد

 EUR-A سوئيس
 EUR-A فرانسه
 EUR-A فنالند

 EUR-B قرقيزستان
 EUR-C قزاقستان
 EUR-A كراوسي
 EUR-B گرجستان

 EUR-C التوي
 EUR-A لوگزامبورگ

 EUR-B لهستان
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بندي براساس مرگ و ميرراهنماي طبقه
A : مرگ و مير بسيار پايين در كودكان، مرگ و مير بسيار

 پايين در بالغين
B :مرگ و مير پايين در كودكان، مرگ و مير پايين در بالغين 
C :بالغينمرگ و مير پايين در كودكان، مرگ و مير باال در  
D :مرگ و مير باال در كودكان، مرگ و مير باال در بالغين 
E :مرگ و مير باال در كودكان، مرگ و مير باال در بالغين 

 EUR-C ليتواني
 EUR-A مالت

 EUR-C مجارستان
 EUR-C  مولداويجمهوري
 EUR-A موناكو
 EUR-A نروژ
 EUR-A هلند

 EUR-B جمهوري مقدونيه
 EUR-B يوگسالوي

 EUR-A يونان
 
 





 

 ٧٠٦٧ :مسلسلشماره   شناسنامه گزارش
 ٢٠٠٢گزارش جهاني سالمت : عنوان گزارش

 
 

  كميته بهداشت و درمان : و تدوينلخيص                          تهاي اقتصادي بررسي: نام دفتر
 

 : ها سي آني و معادل انگلهاي كليدي واژه
 (Health)سالمت . ۱
 (WHO)سازمان بهداشت جهاني . ۲
 

 :خذ تهيه گزارشآمنابع و م
 توسط ۱۳۸۲ است كه در سال ۲۰۰۲اين گزارش تلخيصي از كتاب گزارش جهاني سالمت 

    .سيناي بزرگ ترجمه شده است مؤسسه فرهنگي ابن

. 


