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هْتشیي اتفاقی سالهتی دس طی چٌذ دِّ اخیش
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ٍضعیت بیواسی ّای غیشٍاگیش دس جْاى

علت : بیواسی غیشٍاگیش 4
هشگ ّا دس جْاى % 60

(هیلیَى ًفش 35)

هشگ ًاشی اص بیواسی % 80
ّای غیشٍاگیش دس کشَسّای 

سخ  با دسآهذ پايیي ٍ هتَسط 
. دّذهی



ٍضعیت بیواسی ّای غیشٍاگیش دس ايشاى

علل هشگ، %  72دس ایشاى 
بیواسی ّای غیشٍاگیش  

ّستٌذ

بیواسيْای قلبی % 80
سشطاى ّا % 40ٍعشٍقی ٍ 

با حزف عَاهل خطش 
.ّستٌذقابل پیشگیشی 



سشطاى دس ايشاى

هَسد جذيذّضاس  85سالیاًِ 

سال  5بیواس بْبَد يافتِ دس طی ّضاس  300

دلیل هشگ ٍ هیش سَهیي



ایراى جْاى

برٍز جوعیت

134 هشداى

128 صًاى

هتَسط برٍز جْاًی جوعیت

205 هشداى

165 صًاى

آیا بشٍص سشطاى دس ایشاى باالتش اص سطح جْاًی است؟

هیضاى بشٍص سالیاًِ سشطاى دس ایشاى کوتش اص هتَسط جْاًی است
...اها



(هیلیَى ًفر)هرگ ٍ هیر سالیاًِ  (هیلیَى ًفر)برٍز سالیاًِ ٍ شیَع 

سًٍذ بشٍص ٍ هشگ ٍ هیش سشطاى دس جْاى

رخ هی دّددر حال تَسعِ از ایي افسایش برٍز ٍ هرگ ٍ هیر در کشَرّای % 70بیش از 



آيا سشطاى دس ايشاى ًیض سٍ بِ افضايش است؟

دٍهیي عاهل هرگ ٍهیر

 یبرابر دٍافسایش 

1391سال 
ّسار 85 

http://globocan.iarc.fr/

 1409سال 
ّسار 155



چرا سرطان رو به افسایش است؟



ایراى جْاى

افضایص سي جوعیت

سشطاى استباط هستقین با افضایص سي جوعیت داسد

هتَسط اهید بِ زًدگی
سال 71 

سال 58: 1979در سال 
سال 74: 2012در سال 



عَاهل هحیطی شیَُ زًدگی

%90ٍعذُ هیَُ؛  5عذم هصشف 

%40فعالیت بذًی کن؛ 

%50افضایص ٍصى؛ 

%50کلستشٍل باال؛ 

ضشایط ضیَُ صًذگی ٍ عَاهل هحیطی دس ایشاى

Iran STEPS Survey 2009  , WHO 2010 , World Bank

؛ هیضاى هصشف اًشطی

(1900دس بشابش ) کیلَگشم 2800

؛ Co2سشاًِ تَلیذ گاص 

(4/6دس بشابش )تي  7

رسات هعلق؛

( 60دس بشابش )هیکشٍگشم  115



باس سشطاى دس ايشاى

اساس بش GDP= 6000  دالس هیلیَى 2/8 :ايشاى دس سشطاى هستقین غیش ٍ هستقین ّضيٌِ ،$
(تَهاى هیلیاسد 8500)

ٌِ(تَهاى هیلیاسد 2400) دالس هیلیَى 800 :سشطاى  (دسهاى) هستقین ّای ّضي
دالس هیلیَى 200 :جشاحی

ٍ(تَهاى هیلیاسد 1200) دالس هیلیَى 400 :داس  
ٌِدالس هیلیَى 200 :جاًبی ّای ّضي

با سشهايِ گزاسی دس صهیٌِ پیشگیشی، تشخیص صٍدٌّگام ٍ دسهاى سشطاى،  
دس سال رخیشُ کشد هیلیالسد تَهاى  1200هی تَاى حذٍد 



چِ بايذ کشد؟

محدودیت منابع  افسایش بروز و مرگ و میر

تعییه اولویت های ملی
همکاری همه ذینفعان



چیست؟ بشًاهِ جاهع هلی کٌتشل سشطاى

oِبشٍص کاّش هٌظَس بِ کِ است ای بشًاه ٍ 
  بیواساى صًذگی کیفیت بْبَد ٍ هیش ٍ هشگ
 .شَد هی طشاحی سشطاى بِ هبتال

oبشٍص سال 10 اص پس بشًاهِ دسست اجشای با 
 هیضاى بِ) هیش ٍ هشگ سال 15 اص پس ٍ سشطاى

  :سال 15 اص بعذ يعٌی.يافت خَاّذ کاّش (15%

  هی سال ّش دس سا ًفش ّضاس 25 حذٍد ابتالی جلَی
گیشين

گیشين هی سال ّش دس سا ًفش ّضاس 15 حذٍد هشگ جلَی



آیا ٍاقعا هی تَاى بشٍص ٍ هشگ ٍ هیش سشطاى سا کن کشد؟



سطَح گًَاگَى پیطگیشی

سطح صفر؛ 
اص بیي بشدى     

هٌبع خطش

؛ 1سطح 
دٍسی اص 
هَاجِْ

؛ 2سطح 
تطخیص 
صٍدٌّگام

؛     3سطح 
دسهاى ٍ       

باصتَاًی



سطَح پیطگیشی اص سشطاى

پیشگیری  
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هشارکت ٍ آگاّی 
  هردم 

پیشگیری  
؛  3ٍ  2سطح 

شٌاسایی ٍ ارجاع 
افراد پرخطر ٍ درهاى 

ٍ حوایت بیواراى

پیشگیری  
سطح صفر؛  
هشارکت با سایر 
سازهاى ّا برای 

کٌترل عَاهل خطر
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اقذاهات هْن
:  ضیَُ صًذگیهش تبط با . 1

 سا افضایص دّیذهالیات بش سیگاس
 ًظاست کٌیذهحصَالت غزایی بشکیفیت تَلیذ

:  عَاهل هحیطیهش تبط با . 2
 سا دس ضْشّای بضسگ  خَدسٍّای داخلی ًوشُ گزاسی

.هتَقف کٌیذ
 سالن، ایوي تَسعِ حول ٍ ًقل عوَهی بَدجِ الصم بشای

.ٍ سبض سا تاهیي کٌیذ
 ًظاست کٌیذآب آضاهیذًی بش کیفیت

اص بیي بشدى 
هٌابع خطش  

ضیَُ هشتبط با 
صًذگی ٍ هحیط
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کٌتشل عَاهل •
ضیَُ خطش 

صًذگی
کٌتشل عَاهل •

هحیطیخطش 

اقذاهات هْن
طشاحی، استقشاس ٍ اسصضیابی                           

:بستِ ّای سَاد سالهت
بستِ پیطگیشی عوَهی سشطاى. 1

بستِ پیطگیشی اختصاصی سشطاى ّا . 2
بستِ تطخیص صٍدٌّگام سشطاى. 3

باٍسّای ًادسست بستِ . 4



هرگ ٍ هیرسْن عَاهل قابل پیشگیری در  برٍزسْن عَاهل قابل پیشگیری در 

پیطگیشی سشطاى؛ ًقص هشدم 1سطح اّویت 
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پیشگیری  
؛   1سطح 

هشارکت ٍ آگاّی 
  هردم 

پیشگیری  
؛  3ٍ  2سطح 

شٌاسایی ٍ ارجاع 
افراد پرخطر ٍ درهاى 

ٍ حوایت بیواراى

پیشگیری  
سطح صفر؛  
هشارکت با سایر 
سازهاى ّا برای 
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اقذاهات هْن
پیگیشی هطالبات اص طشیق ضَسای عالی سالهت ٍ اهٌیت غزایی. 1

...اجشای بشًاهِ ضٌاسایی گشٍُ پشخطش اص ًظش سیگاس، ضیَُ صًذگی ٍ . 2
گستشش بشًاهِ تطخیص صٍدٌّگام سشطاى ّای پستاى، سٍدُ بضسگ ٍ دّاًِ سحن.  3

دسهاى بیواساى دس هشاکض جاهع ٍ دستشسی عادالًِ بِ خذهات. 4
تَسعِ هشاقبت ّای حوایتی ٍ تسکیٌی بِ هٌظَس بْبَد کیفیت صًذگی. 5




