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پیشگفتار
آیا می دانید که امروز بیشترین علل بیماری و مرگ مردم در کشورمان کدام بیماری ها هستند. برای اینکه به 
پاسخ این سوال برسید نیازی به عدد و رقم و آمار ندارید. کافی است به دور و برخود نگاه کنید و حافظه تان را 
به کار بیندازید، متوجه می شوید که اغلب مردم یا با سکته قلبی و مغزی مرده اند یا به خاطر تصادفات و حوادث 
فوت کرده اند، یا سرطان گرفته اند و یا با مرض قند یا دیابت دست به گریبانند. برخی از مردم هم، همواره تنگی 
نفس، آسم و یا برونشیت دارند. تازه این بیماری ها اگر در زمان های قدیم افراد پیرتر را مبتال می کرد، االن در 
افراد جوان هم باعث ناتوانی یا مرگ می ش��وند و بیش��تر خانواده ها را به خود مش��غول می کنند. چقدر تا حال 

شنیده اید که فالن کس با این که سن باالیی نداشت دچار سکته شده و فوت کرده است.
 این گروه از بیماری ها، بیماری ها و یا مشکالت سالمتی غیرمسری یا غیرواگیر نامیده می شوند چون عامل 
میکروبی در پیدایش و انتشار آنها دخالتی ندارد. حتی حوادث ترافیکی هم در این گروه طبقه بندی می شوند. 
طبق آخرین آمار، امروزه نزدیک به 90 درصد مرگ و میر مردم کشورمان به علت ابتال به این بیماری ها است. در 
واقع 76 درصد علل مرگ مربوط به خود بیماری های غیرواگیر و 14 درصد مربوط به سوانح و حوادث بوده است. 

 نسبت  های مربوط به علل مرگ و میر در ایران

پیشگفتار

از نظر مرگ زود هنگام یعنی مرگ بین سنین 30 تا 70 سال نیز، از 130 هزار مرگ اتفاق افتاده در یک سال در 
بین این سنین، 70 درصد به علت یکی از 4 بیماری قلبی عروقی، سرطان، دیابت و یا بیماری های تنفسی بوده 

است و این درصد با احتساب مرگ های ناشی از تصادفات به ۸7 درصد می رسد.
حال س��وال های دیگری مطرح می ش��ود نظیر این که: اصال دلیل بروز و شیوع این بیماری ها چیست و برای 
پیشگیری از آن در کل جامعه چه برنامه هایی درسطح جهان و کشور وجود دارد و نهایتا برای اینکه ما خودمان 

را از خطر این بیماری ها مصون کنیم چه  باید بکنیم. 
برای پاس��خ باید گفت:  اوال افزایش روزافزون بیماری های غیرواگیر فقط مشکل کشور ما نیست بلکه مشکل 
اغلب کشورهاست. علتش هم یکی این است که در کل دنیا در سال های گذشته طول عمر مردم به سبب افزایش 
رفاه و امکانات و همچنین کنترل بیماری های واگیر، بیشتر شده است. طبیعی است که هر چه سن باالتر رود، 
بیماری های قلبی و سرطان ها رایج تر می شود. ثانیا رفتار انسان ها در طی سالیان گذشته زمینه را برای ایجاد 
این بیماری ها فراهم کرده اس��ت. مردم کم تحرک ش��ده اند، مصرف غذاهای پرچرب و پرنمک و شیرین بیشتر 
شده است. تعداد زیادی سیگار و قلیان می کشند و ...، پس مشکل مشکلی جهانی است به همین سبب سازمان 
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ملل متحد چند س��الی اس��ت که مقابله با این بیماری ها را در دستور کار خود قرار داده است و کشورهای جهان 
را  متعهد به کنترل بیماری های قلبی عروقی، سرطان ها، دیابت و بیماری های تنفسی از طریق کنترل عوامل 

خطر مهم دخانیات، تغذیه نامناسب، بی تحرکی و مصرف الکل نموده است. 
در کش��ور ما هم وزارت بهداش��ت و درمان از س��ال های گذش��ته برنامه ریزی برای پیش��گیری و کنترل این 
بیماری ها را در دستور کار خود قرار داد و با درنظرگرفتن پیشنهادات سازمان بهداشت جهانی، برنامه های خوبی 
را در جهت کنترل این دس��ته از بیماری ها طراحی کرد و بعد از اجرای آزمایش��ی آن حاال قصد دارد که آن را در 
کل کشور به اجرا بگذارد. طبیعی است که یک جزء مهم این برنامه آموزش مردم برای خودمراقبتی است تا بدانند 
که چطور از خود مراقبت کنند، چطور فعالیت بدنی خود را افزایش دهند، غذای سالم بخورند و از دخانیات دوری 
کنند و... اما اجزای جدید آن یکی خطرس��نجی اس��ت که به این منظور، توصیه می کنیم همه مردم باالی چهل 
سال و حتی طبق برنامه کشوری همه افراد بیست تا چهل سال هم که چاق هستند یا سیگار می کشند یا یک 
عالمت خطر دیگر دارند، آن را انجام دهند. بر اساس این خطرسنجی  بر اساس اصول علمی ثابت شده، معلوم می 
ش��ود که فرد در ده س��ال آینده چقدر ممکن است دچار یک سکته قلبی یا مغزی شود. برای انجام آن هم  بهتر 
است به مراکز بهداشتی محله خود )همانجا که واکسن بچه های خود را می زنید( مراجعه کنید یا اگر امکان آن را 
ندارید، به مطب یک پزشک بروید و از او بخواهید که آن را برای شما انجام دهد و یا اصال با راهنمایی همین کتاب 
و با کمک اپلیکیش��ن موبایلی که معرفی می کند، خودتان آن را انجام دهید. بعد از اینکه فهمیدید که احتمال 
خطر س��کته در ش��ما چقدر است می توانید با راهنمایی همکاران ما در مراکز بهداشتی و یا پزشکانی که به آنها 
مراجعه کرده اید، یا حتی راهنمایی همان اپلیکیشن موبایل اقداماتی را انجام دهید که جلوی خطر گرفته شود.

کار دیگری که قرار است انجام شود این است که در افراد سه نوع سرطان شایع را قبل از این که دیر شود، زودتر 
تشخیص دهیم و اقدامات درمانی را برای آنها انجام دهیم. این سه سرطان، یکی سرطان روده بزرگ است که قرار 
است برای تشخیص زودتر آن تمام افراد ۵0 تا 70 سال در مراکز بهداشتی آزمایش شوند. سرطان بعدی، سرطان 
پستان در زنان است )که می دانید چقدر شایع است(، برای آن هم تمام زنان 30 تا 70 سال در مراکز بهداشتی 
معاینه خواهند شد و سرطان سوم هم سرطان دهانه رحم است )سرطانی که تعداد آن روز به روز زیادتر می شود(، 
برای آن هم قرار اس��ت تمام زنان 30 تا 60 س��ال با ترتیب خاصی در مراکز ما بررسی شوند. اینها سرطان هایی 

هستند که اگر زود متوجه آنها شویم، می توانیم جلوی پیشرفت شان را بگیریم. 
اطالع��ات کامل در مورد تمام این برنامه ها ش��امل آنچه که باید در مورد خطرس��نجی و تش��خیص زودرس 
س��رطان ها بدانیم و خیلی مطالب مفید دیگر که دانس��تن آن برای همه ما الزم و مفید است در این کتاب وجود 
دارد. ای��ن کتاب با زحمات دوس��تان و همکاران عزیزم در دفت��ر مدیریت بیماری های غیرواگیر و دفتر آموزش و 
ارتقای سالمت به خصوص آقایان دکتر رفیعی فر و دکتر مهدوی نهایی شده است که الزم است از تک تک آنها 
تشکر کنم و همچنین از شما عزیزان باید تشکر کنم که با خواندن آن و از آن مهم تر عمل به آن سالمتی خود را 
تضمین می کنید. امیدوارم همگی عمر طوالنی با عزت و همراه با سالمتی و شادابی داشته، در جامعه فردی فعال 

و موثر در امور اجتماعی باشید.

دکتر احمد کوشا
مدیرکل دفتر مدیریت بیماری های غیر واگیر
 


