
 
 مھم پیام ۵ و فردا و امروز ایران در ناتوانی و مرگ خطر عامل اولین

 
 ناتوانی و مرگ خطر عامل ترینمھم و ترینشایع باال فشارخون که دھدمی نشان ھابیماری بار جھانی مطالعه نتایج

 فرداست و امروز ایران در
 
ــت  جھانی اپیدمیولوژیک مطالعه تریندقیق و ترینجامع ھا،بیماری بار مطالعه �🔷� ــاالنه کهاس ــط س ــتیتوی توس  انس

 نویســندگان از زادهملککه دکتر  ۲۰۱۷ مطالعهدر . شــودمی انجام واشــنگتن دانشــگاه ســالمت ارزیابی و ســنجش
 اند.داشته مشارکت کشور ۱۴۶ از محقق ۶۷۶ و ھزار ۳ است، آن ھمکار

 
 :است شده منتشر لنست مجله در ۲۰۱۸ نوامبر که مطالعه این نتایج �🔷� 

 زنان، برای که درحالیست این. سال ۷۵٫۵ - مردان و ۷۹٫۴ - زنان:   ۹۶ سال در ایرانی میلیون  ۸۲ از بیش زندگی به امید سن�✳
 .بود شده بینیپیش سال ۷۰ مردان برای و ۷۷

 
 سال ۲۷ کهحالی در است  تولد ۱۰۰۰ ھر در مرگ ۱۲ ، سال یک زیر کودکان و مرگ ۱۴ ایران، سال ۵ زیر کودکان مرگ شمار�✳

 است شده ثبت تولد ھزار در سال یک زیر کودک ۵۰ و سال ۵ زیر کودک ۶۴ از بیش مرگ پیش،
 
  زن ھزار ۱۶۰ و مرد ھزار ۲۲۰ شامل  مرگ ھزار ۳۸۰:  ۹۶ سال در ایرانیان مرگ تعداد�✳
 
 این براسـاس ھامرگ میزان دھدمی نشـان) نفر ھزار ۱۰۰ ھر ازایبه مرگ یک( »سـنی شـده اسـتاندارد میر و مرگ شـاخص�✳

 است یافته کاھش بسیار شاخص
 
 :گذشته سال ۱۰ در کاھش و افزایش میزان و ایران در مرگ علل ترینمھم�🔻�

 ۳۱ ایجاده صدمات /افزایش درصد ۱۰۳ آلزایمر /افزایش درصد ۱۹ مغزی سکته /افزایش درصد ۲۷  عروقی -قلبی ھایبیماری�✳
 انسدادی مزمن ھایبیماری /افزایش درصد ۷۶ -دیابت /افزایش درصد ۵۵ -باال فشارخون از ناشی قلبی ھایبیماری کاھش، درصد
 عفونی ھایبیماری /کاھش درصـــد ۶۰ -نوزادی اختالالت /افزایش درصـــد ۵۶ -کلیوی مزمن ھایبیماری /افزایش درصـــد ۴۰ -ریوی

  کاھش درصد ۵۴ -مادرزادی نواقص /افزایش درصد ۰٫۶  -تنفسی دستگاه
 
 گذشته سال ۱۰ در کاھش و افزایش میزان و زودرس ھایمرگ علل ترینمھم�🔻�

صد ۱۳ عروقی -قلبی ھایبیماری�✳ صد ۳۸ ای جاده صدمات /افزایش در صد ۶۰ نوزادی اختالالت /کاھش در  سکته /کاھش در
 تنفسی دستگاه عفونی ھایبیماری /افزایش درصد ۶۳ دیابت /کاھش درصد ۵۵ مادرزادی نواقص /افزایش درصد ۸ از بیش مغزی

 درصد ۷۳ آلزایمر /کاھش درصد ۱۲ خود به صدمه /افزایش درصد ۳۸ باال فشارخون از ناشی قلبی ھایبیماری /کاھش درصد ۳۸
  کاھش درصد ۶ خون سرطان /افزایش

 
 :ھستند ھاناتوانی ترینبیش عامل که سالمتی مشکالت�🔻�

 با مرتبط اختالالت ،)افزایش درصد ۲۳( افسردگی اختالالت ،)افزایش درصد ۲۳( کمردرد ،)افزایش درصد ۱۴( سردرد اختالالت�✳
 درصــد ۳۰( درد گردن ،)افزایش درصــد ۷۳( دیابت ،)افزایش درصــد ۱۰( اضــطراب اختالالت ،)افزایش درصــد ۲٫۶( مخدر مواد مصــرف
ــد ۲۳( نوزادی اختالالت ،)افزایش ــایر ،)افزایش درص ــکلتی اختالالت س ــالنی -اس ــد ۳۴( عض ــنوایی افت ،)کاھش درص  با مرتبط ش
 ) افزایش درصد ۲۶( بینایی اختالالت و نابینایی و) افزایش درصد ۳۲( سن افزایش

 
 ایران در ناتوانی و مرگ محرک عوامل�🔻�

شارخون،�✳ ست ایران در ناتوانی و مرگ خطر عامل ترینمھم ف شته سال ۲۵ طی که ا صد ۳۹ گذ شته افزایش در ست؛ دا  ۲۸ ا
 ۳۳ شوند؛می باال فشارخون به مبتال سال ۵۵ باالی ایرانیان از نیمی ھستند؛ باال فشارخون به مبتال سال ۱۸ باالی ایرانیان درصد
 ناشی ھایناتوانی با  ۹۵ سال در ھاایرانی عمر سال ھزار ۹۲۶ باالست؛ فشارخون علتبه عروقی -قلبی میرھای و مرگ درصد

شارخون از ست از باال ف ست؛ رفته د شارخون به مبتال ایرانی میلیون ۶٫۵ ا  تنھا اطالعند؛بی خطر عامل این به خود ابتالی از باال ف
. اسـت شـده کنترل فشـارخونشـان درصـد ۲۶ تنھا درمان، تحت افراد از و اسـت درمان تحت فشـارخونشـان آگاه، مبتالیان از نیمی



 ۲۵ ایران در مغزی و قلبی ھایسکته فشارخون، کنترل با است؛ فشارخون  مھم عوامل از نمک باالی مصرف و وزن اضافه چاقی،
 یابدمی کاھش درصد

 
 ۲۳( تنباکو مصــرف ،)درصــد ۴۱( باال بدنی توده شــاخص ،)درصــد ۶۶( باال خون قند: ھاآن افزایش میزان و خطر عوامل ســایر�✳

 )درصد ۳۰( کلیوی مزمن ھاینارسایی و) درصد ۱۸( ھوا آلودگی ،)درصد ۴( مخدر مواد مصرف ،)درصد ۱۴( باال خون چربی ،)درصد
 :است جدی بسیار دیابت خطر�✳

 از ناشــی بھداشــتی بزرگ مشــکالت شــاھد آینده در قطعاً  ما و کندمی جدی تھدید را ایرانیان ســالمت کننده،خیره رشــد با دیابت
 بینیپیش .ھســــتند دیابت به مبتال درصــــد ۱۰ و دیابت پیش مرحله در ھاایرانی درصــــد ۲۵  اکنونھم بود؛ خواھیم دیابت بیماری

شته دیابت درمان به نیاز ایران جمعیت چھارم یک آینده سال ۲۰ تا شودمی شند؛ دا  در اعتدال رعایت با بیماری این کهحالی در با
 .است پیشگیری قابل کامالً  بدنی تحرک و وزن کاھش غذایی، مواد مصرف

 !دخانیات ازمصرف پرھیز و تحرک  افزایش پرخوری، از پرھیز خون، قند کنترل فشارخون، کنترل: مردم به مطالعه مھم پیام�✳
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