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احتمال مرگ بین  
سال  70تا 30

بیماری  4ناشی از 
غیر واگیر

1398کارگاه آموزشی تیر 

کارشناسان ثبت مرگ استان قزوین



سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری های
غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط

بهداشتجهانیسازماناولهدف

بیماری های قلبی عروقی، سرطان ها،کاهش در مرگ ناشی از % 25یعنی 

سال70تا 30در گروه سنی دیابت و بیماری های مزمن تنفسی 



بیماری اصلی غیر واگیر4
4 Main NCDs ICD Code

1. Cardiovascular Disease 

2. Cancer 

3. Diabetes 

4. Chronic Respiratory Disease



بیماری اصلی غیر واگیر4

4 Main NCDs ICD Code

1. I00-I99

2. C00-C97

3. E10-E14

4. J30-J98



70تا 30تعداد مرگ های گروه سنی 
کشور1395تا 1385سال طی سال های 

سال70تا 30تعداد مرگ گروه سنی بین 

نسبتیرعلت اصلی بیماری های غیر واگ4تمام علل سال

1385*815684986361%

1386**740594709264%

1387**724714558863%

1388**746334705563%

1389***761154742862%

1390*855125415263%

1391*853685470064%

1392*875735791466%

1393*928146035565%

13941136517516966%

13951169657880867%

.شامل اطالعات مرگ استان تهران نمی باشد*

.شامل اطالعات مرگ استان تهران و اصفهان نمی باشد**

.شامل اطالعات مرگ استان تهران ، اصفهان و البرز نمی باشد***



سال طی 70تا 30تعداد مرگ های گروه سنی 
استان قزوین1396تا 1392سال های 

سال70تا 30تعداد مرگ گروه سنی بین 

نسبتیرعلت اصلی بیماری های غیر واگ4تمام علل سال

13921691115168%

13931756115566%

13941838123567%

13951950132568%

13961940130567%
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سال طی سال  70تا 30تعداد مرگ های گروه سنی 
شهرستانهای استان قزوین1396تا 1392های 

سال70تا 30تعداد مرگ گروه سنی بین 

نسبتعلت اصلی بیماری های غیر واگیر4تمام علل سال

1396



0 u1

1 1-4

5 5-9

10 10-14

15 15-19

20 20-24

25 25-29

30 30-34

35 35-39

40 40-44

45 45-49

50 50-54

55 55-59

60 60-64

65 65-69

70 70-74

75 75-79

80 80-84

85 85+

groupاضافه کردن ستون گروه سنی 
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محاسبه احتمال  
70تا 30مرگ بین 

4سال ناشی از 
بیماری غیر واگیر 
بدون استفاده از 

جدول عمر
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داده های مورد نیاز جهت محاسبه 
احتمال مرگ

o ناشی از  سال 70تا 30کلیه مرگ های بین سنین
علت اصلی بیماری های غیر واگیر4

o سال70تا 30جمعیت بین
توجه



عالئم استفاده شده در فرمول های  
محاسبه احتمال مرگ



گتعداد مر/ محاسبه میزان مرگ اختصاصی سنی                                       جمعیت : مرحله اول

محاسبه احتمال مرگ گروه های سنی                               : مرحله دوم

سنی                                 مرگ اختصاصی میزان * 5

1+سنیمیزان مرگ اختصاصی * 2.5

1-ی احتمال مرگ گروه های سن= محاسبه احتمال بقا                             احتمال بقا : مرحله سوم

) productردیف احتمال بقا8ضرب :                                                                  )مرحله چهارم

product-1= احتمال مرگ :                                                                                 پنجممرحله 

احتمال مرگ * 100



سال70تا 30احتمال مرگ بین محاسبه 

تعداد مرگ/ محاسبه میزان مرگ اختصاصی سنی                                       جمعیت : اولمرحله 

میزانجمعیتتعداد مرگگروه سنی

30-34101500

35-39121600

40-44141700

45-49161800

50-54181900

55-59202000

60-64222100

65-69242200



سال70تا 30احتمال مرگ بین محاسبه 

محاسبه احتمال مرگ گروه های سنی                                      : دوممرحله 
میزان مرگ اختصاصی سنی                                         * 5

1+میزان مرگ اختصاصی سنی* 2.5

احتمال مرگمیزانجمعیتتعداد مرگگروه سنی

30-341015000.007

35-391216000.008

40-441417000.008

45-491618000.009

50-541819000.009

55-592020000.010

60-642221000.010

65-692422000.011



سال70تا 30احتمال مرگ بین محاسبه 

احتمال مرگمیزانجمعیتتعداد مرگگروه سنی

30-341015000.0070.033

35-391216000.0080.037

40-441417000.0080.040

45-491618000.0090.043

50-541819000.0090.046

55-592020000.0100.049

60-642221000.0100.051

65-692422000.0110.053

احتمال مرگ 
70تا 30بین 

سال ؟



سال70تا 30احتمال مرگ بین محاسبه 

1-احتمال مرگ گروه های سنی = محاسبه احتمال بقا                             احتمال بقا : سوممرحله 

احتمال مرگمیزانجمعیتتعداد مرگگروه سنی
=احتمال بقا

احتمال مرگ-1

30-341015000.0070.0330.967

35-391216000.0080.0370.963

40-441417000.0080.0400.960

45-491618000.0090.0430.957

50-541819000.0090.0460.954

55-592020000.0100.0490.951

60-642221000.0100.0510.949

65-692422000.0110.0530.947



سال70تا 30احتمال مرگ بین محاسبه 

) productردیف احتمال بقا8ضرب :                                                                  )چهارممرحله 

(0.967*....*0.947)
=0.697

احتمال مرگمیزانجمعیتتعداد مرگگروه سنی
=احتمال بقا

احتمال مرگ-1

30-341015000.0070.0330.967

35-391216000.0080.0370.963

40-441417000.0080.0400.960

45-491618000.0090.0430.957

50-541819000.0090.0460.954

55-592020000.0100.0490.951

60-642221000.0100.0510.949

65-692422000.0110.0530.947



سال70تا 30احتمال مرگ بین محاسبه 

product-1= احتمال مرگ :                                                                                 پنجممرحله 
احتمال مرگ * 100

احتمال مرگ 
70تا 30بین 
0.303=سال 

احتمال مرگمیزانجمعیتتعداد مرگگروه سنی
=احتمال بقا

احتمال مرگ-1

30-341015000.0070.0330.967

35-391216000.0080.0370.963

40-441417000.0080.0400.960

45-491618000.0090.0430.957

50-541819000.0090.0460.954

55-592020000.0100.0490.951

60-642221000.0100.0510.949

65-692422000.0110.0530.947



سال70تا 30مرگ بین تعریف احتمال 

Per cent of 30-year-old-people 

who would die before their 70th 

birthday from any of 

cardiovascular disease, cancer, 

diabetes, or chronic respiratory 

disease, assuming that s/he would 

experience current mortality rates 

at every age and s/he would not 

die from any other cause of death



سال70تا 30تعریف احتمال مرگ بین 

ساله قبل از سن 30درصد احتمال دارد افراد …
بی  سالگی به دلیل یکی از بیماری های قل70

رطانها  عروقی، دیابت، بیماریهای مزمن تنفسی و س
رگشان  با در نظر گرفتن اینکه میزان های م. بمیرند

یگر در گروه های سنی ثابت باشد و به علت های د
.  فوت نکنند... ( مانند سیل و زلزله و )



سال5تعریف میزان مرگ کودک زیر 
U5MR

ال احتمال مرگ یک کودک متولد شده در یک س
.استمشخص قبل از رسیدن به سن پنج سالگی



تعریف میزان مرگ کودک زیر یک سال
IMR

ال احتمال مرگ یک کودک متولد شده در یک س
.ستمشخص قبل از رسیدن به سن یک سالگی ا

(تولد زنده1000میزان مرگ به ازای )
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محاسبه احتمال  
تا 30مرگ بین 

سال ناشی از 70
بیماری غیر  4

واگیر با استفاده
از جدول عمر



داده های مورد نیاز جهت محاسبه 
احتمال مرگ

o علت اصلی بیماری  4کلیه مرگ های ناشی از
های غیر واگیر

oکلیه جمعیت جامعه مورد مطالعه



سال70تا 30محاسبه احتمال مرگ بین 



70تا 30محاسبه احتمال مرگ بین 
سال

???



70تا 30محاسبه احتمال مرگ بین 
سال

0.303
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کم شماری و 
مشکالت و 
راه حل ها



روش های  کم شماری

o (ثبت احوال)استفاده از منابع اطالعاتی دیگر

o  برآوردهای جهانی

o  استفاده از مدل های آماری



روش های کم شماری

نسبت مرگ گروه سنی مورد نظر به مجموع مرگ ها 
در تعداد مورد انتظار مرگ





37

رباتشک


