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گویی منطقی و شایسته به مردم، ها؛ دستاوردها و انتظارات موجود براي پاسخنگاه مجدد به توانمنديبازنگري و 
هاي مسئول در مسیر تحقق سالمت بازتوانی مضاعف و در قالب یک برنامۀ منسجم و کالن همراه با سایر دستگاه
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متناسب با این نام نامی در نظر گرفته شده است که فعالیت ها،براي هر روز هفتهدر این راستا، شده استتعیین 
.خواهد بود

1395ماه اردیبهشت7تا1سالمتاسامی روزهاي هفته 

عنوانروز
هاي غیرواگیرسند بیماريعزم ملی براي تحقق اهداف 01/02/1395چهارشنبه

بهداشت عمومی–) ع(رجب میالد حضرت امام علی02/02/139513شنبهپنج
فعالیت بدنی، ورزش و سالمت03/02/1395جمعه
غلبه بر دیابت با تحرك و تغذیه سالم04/02/1395شنبه

سالمت، نقش غذا و دارو05/02/1395شنبهیک
مقاومتی، اقدام و عمل در حوزه سالمتاقتصاد 06/02/1395شنبهدو
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ــاري    ــه بیم ــان در زمین ــگیري و درم ــداخالت پیش ــترش م ــاً در    گس ــدگی خصوص ــبک زن ــر س ــر و تغیی ــاي واگی ه
هــاي غیرواگیــر را بــه عنــوان دغدغــه اصــلی متولیــان نظــام ســالمت در جوامــع مختلــف جوامــع شــهري، بیمــاري

هـا و بـاري کـه    هـاي غیرواگیـر، شـیوع رو بـه فزونـی آن     مـرگ و میـر ناشـی از بیمـاري    میـزان . مطرح نموده است
هـاي مـادي و معنـوي زیـادي بـه نظـام سـالمت کشـور         کننـد، هزینـه  این گـروه از اخـتالالت بـر جوامـع وارد مـی     

از اخـتالالت تنفسـی  آسـم و  سـرطان هـا، دیابـت    هـاي قلبـی ـ عروقـی،    تـا آنجـا کـه بیمـاري    .تحمیل کرده اسـت 
.آیندترین علل مرگ و میر در کشور به حساب میجمله شایع

هـاي غیرواگیـر و عوامـل    در همین راستا با تاکیـد مقـام معظـم رهبـري،  سـند ملـی پیشـگیري و کنتـرل بیمـاري         
بــر اســاس .ســت خطــر مــرتبط، بــا جلــب مشــارکت و همکــاري ذینفعــان نظــام ســالمت کشــور تــدوین گردیــده ا 

هـاي غیرواگیـر، جمهـوري اسـالمی ایـران متعهـد       مفاد مندرج در سـند و بـا توجـه بـه ماهیـت فرابخشـی بیمـاري       
.گردیده است تا با همکاري کلیه نهادهاي ذیربط، اهداف ذکر شده در سند مذکور را محقق نماید

چربـی ونمـک ،قنـد زیـاد مصـرف ونامناسـب تغذیـه واگیـر غیـر هـاي بیمـاري خطـر عوامـل مهمتـرین ازکـی ی
اضـافه بـروز علـت بیشـترین غـذایی الگـوي ونامناسـب تغذیـه کـه اسـت دادهنشـان شـده انجـام مطالعات.  است
.هاستسرطانانواعبرخیو2نوعدیابت،عروقیقلبیهايبیماري،وچاقیوزن



ــر از   ــانی بهداشــت کمت ــد هــاي  درصــد 10براســاس توصــیه ســازمان جه ــد از قن ــه بای ــرژي روزان ــامین ان ســاده ت
و در حــال حاضــر بــه علــت شــیوع روز افــزون بیمــاري دیابــت ، اضــافه وزن و چــاقی بــه  )گــرم40حــداکثر (شــود

25انرژي روزانـه از قنـد هـاي سـاده تاکیـد دارد کـه بطـور متوسـط بـراي یـک فـرد سـالم             درصد5تامین کمتر از 
ــرم  ــدود (گ ــایخوري شــکر در روز  6در ح ــق چ ــت)قاش ــدا.اس ــکرمق ــران  ر مصــرف  ش ــدار 6/2در ای ــر مق براب

.توصیه شده می باشد
درســالیان اخیــر افــزایش شــیوع بیمــاري دیابــت در جهــان، ایــن بیمــاري را بــه بزرگتــرین اپیــدمی تــاریخ تبــدیل  

تخمـین زده مـی   . میلیـون نفـر بـوده اسـت    400برابـر بـا   2014تعـداد مبتالیـان بـه دیابـت در سـال      . کرده اسـت 
بــه بیمــاران مبــتالعــداد در حالیکــه ت. میلیــون نفــر خواهــد رســید592بــه 2035شــود کــه ایــن تعــداد تــا ســال 

بیمــاران در کشــورهاي بــا درآمــد کــم و % 80در همــه کشــورهاي جهــان در حــال افــزایش اســت، 2دیابــت نــوع 
5دیابـت عامـل   . سـال هسـتند  59تـا  40بخـش اعظـم مبتالیـان بـه دیابـت در سـنین       . متوسط زندگی می کننـد 
ـ    % 48. بـوده اسـت  2013میلیون مـرگ در سـال    سـال اتفـاق مـی    60ت در سـنین زیـر   مـرگ هـاي ناشـی از دیاب

ســاالنه . میلیــارد دالر بــود548حــداقل 2013هزینــه هــاي بهداشــتی و درمــانی ناشــی از دیابــت در ســال  . افتــد
.می شوند1کودك در جهان مبتال به دیابت نوع 79000

64تـا  15مـردان  %39زنـان و  %50حـدود  .گـزارش شـده اسـت   درصـد 10در ایـران شـیوع دیابـت در حـدود     
تحقیقـات انجـام شـده نشـان داده اسـت کـه مصـرف یـک قـوطی          .ساله کشـور دچـار اضـافه وزن وچـاقی هسـتند     

هـاي بیمـاري ،سپـانکرا سـرطان .کیلـوگرم اضـافه وزن در سـال مــی شـود    7نوشـابه در روز منجـر بـه حــدود    
دیگـر ازآلزایمـر وحـواس اخـتالل نقـرس، ،زنـان دربخصـوص قلبـی هـاي بیمـاري ،بـاال خـون فشـار ،کلیـوي 
.است)وشکرقند(شیرینوقنديموادزیادمصرفعوارض

افــزایش مصــرف  روغــن و چربــی بــویژه چربــی هــاي اشــباع از طریــق مصــرف بــی رویــه فســت فودهــا و غــذاهاي 
، برخـی  ی عروقـی ي غیـر واگیـر نظیـر بیماریهـاي قلبـ     چرب و سـرخ شـده  نیـز موجـب افـزایش شـیوع بیماریهـا       

مطالعـات سـبد غـذایی مطلـوب در     .دیابـت شـده اسـت   ، سـرطان پروسـتات و  جملـه سـرطان پسـتان   سرطان ها از 
گـرم اسـت کـه از سـبد مطلـوب      46چربـی  نیز نشان داده اسـت کـه سـرانه مصـرف روزانـه روغـن و      1391سال 

.بیشتر است)درصد 30(گرم )35(غذایی

مـی باشـد کـه    ) یـازده گـرم  (گـرم  8/10براسـاس متـالیز مطالعـات انجـام شـده در کشـور متوسـط مصـرف نمـک          
.برابر مقدار توصیه شده سازمان جهانی بهداشت می باشد2بیش از 

توانایی لوزالمعده در ترشح انسولین کم شده و یا از بین ) 1دیابت یک بیماري مزمن است و زمانی بروز می کند که 
در ترشح اختالل . بدن نتواند به طور موثر از انسولین ترشح شده توسط لوزالمعده استفاده کند) 2باشد و یا رفته 

و دیگر اختالالت ) هایپر گالیسمی(مناسب انسولین و یا هر دو عامل باعث افزایش قند خون عملکردانسولین یا عدم
انسولین . ود، ممکن است موجب عوارض جدي شودمتابولیکی می شود که اگر هایپرگالیسمی به خوبی کنترل نش

هایپرگالیسمی یا افزایش قند خون اثر شایع دیابت کنترل نشده است .هورمونی است که قند خون را تنظیم می کند
.که منجر به آسیب جدي بیشتر سیستم هاي بدن بویژه اعصاب و عروق خونی می شود



، نوروپاتی )مشکالت چشمی(، رتینوپاتی )مشکالت کلیه(نفروپاتی : ترین عوارض این بیماري عبارت هستند ازمهم
).مشکالت مربوط به دستگاه گردش خون(و بیماري قلبی عروقی ) مشکالت رشته هاي عصبی(

و عمومـا در نتیجـه افـزایش وزن بـدن     . افـراد مبـتال بـه دیابـت در جهـان را شـامل مـی شـود        % 90دیابت نـوع دو،  
دیابــت موجــب افــزایش خطــر ابــتال بــه بیمــاري قلبــی و ســکته مغــزي مــی . دهــدو عــدم تحــرك بــدنی رخ مــی 

ــر  50مطالعــه اي کــه در چنــد کشــور انجــام شــد، نشــان داد کــه   . شــود ــت در اث ــه دیاب ــتال ب ــراد مب درصــد از اف
هـدف سـازمان سـازمان جهـانی بهداشـت ایـن اسـت کـه از اقـدامات مـوثر           . بیماري قلبی عروقی فـوت مـی کننـد   

ــراي مراقبــت،  ــا در آمــد کــم و متوســط پشــتیبانی   ب ــت و عــوارض آن در کشــور هــاي ب پیشــگیري و کنتــرل دیاب
.کند

بــه واسـطه بیمــاري دیابــت، کشــور هــاي ایـران و ترکیــه هــر دو در ابتــدا رونــد   DALYبـر اســاس میــزان مــرگ و  
.صعودي داشته و پس از آن روند نزولی پیدا کرده اند

میلیـون نفـر در کشـور مـا، مبـتال بـه دیابـت هسـتند         5تـا  4.5ود بر اساس مطالعات مختلـف در حـال حاضـر حـد    
اگرچـه سـازمان بهداشـت جهـانی پـیش بینـی کـرده تـا سـال          .نیمی از آنها از بیماري خـود بـی اطالعنـد   که 

میلیـون نفـر افـزایش یابـد، امـا بـا توجـه بـه تغییـر برآوردهـاي           6.5تعداد مبتالیان به دیابـت در ایـران بـه    2030
این سـازمان، انتظـار مـی رود تعـداد بیمـاران دیـابتی در کشـورمان تـا دو دهـه دیگـر بیشـتر از رقـم             سالهاي اخیر

.تخمین زده می شود% 7بر اساس میانگین کشوري میزان شیوع بیماري دیابت . فوق باشد

ــار مراقبــت    ــر اســاس آخــرین آم ــی، ب ــابتیبیمــاراندر اســتان آذربایجــان غرب 20351، تعــداد 1394ســال دردی
میـزان شـیوع بیمـاري دیابـت در ایـن      . شناسـایی شـده انـد   اسـتان نفر بیمار مبتال به دیابـت در منـاطق روسـتایی   

ــاطق ــابتی توســط پزشــک   96/3من ــت بیمــاران دی ــی باشــد، شــاخص مراقب ــوده اســت، 6/80درصــد م درصــد ب
درصــد بیمــاران مراقبــت شــده فشــارخون بــاالتر از 6/32و 30بــاالتر از BMIدرصــد بیمــاران مراقبــت شــده2/35

ــتند85/130 ــایش    2/73. را داش ــام آزم ــت انج ــده جه ــت ش ــاران مراقب ــد بیم ــهFBSدرص ــن  ،مراجع ــه از ای ک
ــان  ــاالتر از FBSدرصــد 5/37می ــین. داشــتند140ب درصــد بیمــاران مراقبــت شــده جهــت انجــام  73/40همچن

ــایش ــد HbA1Cآزم ــوده ان ــه نم ــراجعین  50. مراجع ــد م ــینHbA1Cدرص ــراجعین  7/9و 7-10ب ــد م درص
HbA1C گزارش گردیده است10بیشتر از.

وجـود هرکـدام   . عوامل خطر بروز بیماري دیابت بـا بسـیاري از بیمـاري هـاي غیرواگیـر دیگـر مشـترك مـی باشـد         
-بیماریهـاي قلبـی  از مشکالت زیر عامـل خطـر بـراي بـروز بیمـاري دیابـت و سـایر بیماریهـاي غیرواگیـر از جملـه          

:و برخی سرطانها  محسوب می شود) به عنوان بیماري(عروقی و پرفشاري خون

 چاقی(BMI≥30) و اضافه وزن(25≤BMI<30)

 پدر، مادر، خواهر و یا برادر(سابقه فامیلی بیماري دیابت در فامیل درجه یک(
 اهش کافزایش غلظت سرمی کلسترول، تري گلیسرید و ( وجود دیس لیپیدمیHDL(



  ــاال ــه فشــارخون ب ــتال ب ــیش از (اب ــوان عامــل خطــر بیماریهــاي  )(mmHg 140/90مســاوي و ب ــه عن ب
)قلبی عروقی

 وجود اختالالت متابولیسم کربوهیدرات هاIFG یاIGT

 سابقه ابتال به دیابت بارداري(GDM)

    بـار یـا بیشـتر بـدون     کیلـوگرم، سـابقه مـرده زایـی، سـقط دو     4سابقه بدنیا آوردن نـوزاد بـا وزن بـیش از
دلیل مشخص در خانم ها

مصرف دخانیات
مصرف الکل

سـال 11مـی توانـد بـروز دیابـت را حـداقل      (Life Style)مطالعـات نشـان داده انـد کـه مـداخالت روش زنـدگی       
مـداخالت مـوثر در روش زنـدگی شـامل     . درصـد  مـوارد بـروز آن را منتفـی کنـد     20به تـاخیر بیانـدازد و حتـی در    

و ) کــم چربــی و کــم کــالري(از وزن اولیــه فــرد بــا اســتفاده از رژیــم غــذایی ســالم  %) 7حــداقل تــا (کــاهش وزن 
. می باشند) دقیقه در هفته150حداقل (فعالیت بدنی با شدت متوسط 

و ابـالغ اجـراي طــرح   ســند ملـی پیشــگیري از بیمـاري هــاي غیـر واگیــر   ایـت بـه تصــویب و ابـالغ    بـا عن 
مراقبــت هــاي اولیــه ســالمت و لــزوم ارزیــابی و مــدیریت عوامــل خطــر فــردي در قالــب بســته خــدمات ســالمت   

در ایــن میانســاالن، ســالمندان و زنــان بــاردار، لــزوم انجــام ارزیــابی اولیــه عوامــل خطــر بیمــاري هــاي غیــر واگیــر
تحـت پوشـش برنامـه پزشـک خـانواده و      (گروه هاي سنی در منـاطق روسـتایی و شـهرهاي زیـر بیسـت هـزار نفـر        

: اجزاي برنامه عبارتند از . استان مورد اجرا قرار میگیرد) بیمه روستایی

:  در سطح خانه بهداشت-1

ور باســن، فشــارخون، ســابقه ، انــدازه گیــري دور کمــر، نســبت دور کمــر بــه دBMI( ارزیــابی عوامــل خطــر) الــف
و تشکیل پرونده براي آنان ) بیماري قبلی در فرد و بستگان درجه اول

کشــف افــراد در معــرض خطــر و ارجــاع آنــان بــه مراکــز بهداشــتی درمــانی جهــت انجــام آزمایشــات مربوطــه  ) ب
)FBS ،LDL،HDL،CHOL،TG(

در سطح مرکز بهداشتی درمانی-2

و مــدیریت بهینــه و ) دیــس لیپیــدمی هــا(بیمــار و افــراد دچــار اخــتالالت چربــیتشــکیل پرونــده بــراي افــراد ) ج
مــوثر بیمــاري دیابــت و فشــارخون بــاال و اخــتالالت چربــی افــراد بیمــار شناســایی شــده بــا رعایــت ســطح بنــدي  

)در ارومیه بیمارستان طالقانی( خدمات و نظام ارجاع از جمله واحد دیابت مستقر در بیمارستانهاي تابعه

گروه پیشگیري از بیماري هاي غیر واگیر


