LIFE EXPECTANCY AND CAUSE OF DEATH
امید به زندگی و علت مرگ
زنان طوالنی تر از مردان زندگی میکنند ،اما در سالهای اضافی عمرشان همیشه سالمت نیستند.
در سال  ،9102بیش از  040میلیون کودک به دنیا می آیند 37 :میلیون پ سر و  86میلیون دختر .بر ا ساس آخرین احتماالت مرگ،
پسران به طور متوسط  8296سال و دختران  3499سال -با اختالف  494سال عمر میکنند .امید به زندگی در سن  81سالگی نیز
برای زنان بیشتر از آقایان است 9092 :در مقابل  0291سال.
بین سالهای  9111تا  ، 9108امید به زندگی بدو تولد در جهان  ،برای هر دو جنس با هم  595 ،سال افزایش یافته است (از 8895
تا  3991سال) .تعداد سالهایی که در سالمت کامل زندگی می کردند  -یعنی امید به زندگی سالم ( )HALEنیز در این دوره افزایش
یافته است  ،از  5695سال در سال  9111به  8797سال در سال  HALE . 9108در زنان نسبت به مردان در بدو تولد بیشتر است
( 8496در مقابل  8991سال) و در سن  81سال ( 0896در مقابل  0496سال) .با این حال ،تعداد سالهایی که سالمت از بدو تولد
بطور کامل از دست رفته نیز در زنان بیشتر از مردان است ( 295در مقابل  396سال).

نسبت تعداد مردان زنده به تعداد زنان زنده در دوره زندگی تغییر می کند.
در سطح جهانی  ،نسبت جنسی در بدو تولد در محدوده  015تا  001مرد به ازای هر  011زن بوده است .با این حال  ،میزان مرگ
و میر در مردان بی شتر ا ست  ،بنابراین این ن سبت با افزایش سن تغییر می کند .مثالً ،در سال  9108در گروه سنی  54-51سال
برای هر  011زن  011 ،مرد و در گروه سنی  81-84سال ،برای هر  011زن 25 ،مرد وجود داشت که نسبت جنسی بعد از آن به
شدت کاهش می یابد .از آنجا که شیوع بیماری های مختلف با افزایش سن متفاوت است و زنان بیشتر از مردان زندگی می کنند ،
برخی از بیماری ها در زنان شایع تر ا ست .به عنوان مثال  ،خطر ابتال به بیماری آلزایمر در زنان بی شتر از آقایان ا ست ،بخ شی از
آن به این دلیل ا ست که تعداد بی شتری از خانمها در سنینی که این بیماری در آنها رخ می دهد زنده مانده اند  ،اگرچه به نظر می
رسد زنان در برخی از مناطق نیز بیشتر مستعد ابتال به آلزایمر هستند.
سرطان سینه ( 1971سال)  ،شرایط مادر ( 1997سال) و سرطان گردن رحم ( 1905سال) علل مرگ و میری ه ستند که باعث
کاهش امید به زندگی جهانی زنان می شود.
برخی از تفاوتها در میزان مرگ و میر و امید به زندگی ،ناشی از اختالفات بیولوژیکی جنسی بین زنان و مردان است .به عنوان مثال
 ،تنظیم کننده ایمنی مرتبط با  Xممکن است پاسخ ایمنی را در کودکان دختر تقویت کند و در نتیجه مرگ و میر در بین دختران زیر
 5سال کاهش یابد .برخی دیگر با هنجارها و نابرابریهای جن سیتی مرتبط ه ستند .یعنی نقش ها  ،هنجارها  ،رفتارها  ،فعالیت ها و
ویژگی هایی که از نظر اجتماعی ساخته شده است و یك جامعه خاص را برای مردان  ،زنان  ،پسران و دختران مناسب می داند.
به عنوان م ثال ،ازدواج کودک ،خطرات مربوط به بارداری زودرس در بین دختران را افزایش می د هد  ،در حالی که میزان باالتر
ا شتغال مردان در صنعت حمل و نقل  ،مردان را در معرض خطرات بی شتر مرگ در جاده ها قرار می دهد .تعیین اینکه جن سیت و
نقشهای جنسیتی کدامیك سهم دقیقی در وضعیت سالمت دارند اغلب دشوار است ،زیرا آنها مستقل از هم نیستند.

شرایط متعددی باعث اختالف در شاخص امید به زندگی بین زن و مرد می شود.
کاهش امید به زندگی مردان در مقایسه با زنان ناشی از یك علت نیست .از  41علت اصلی مرگ و میر  77 ،علت نقش بیشتری در
کاهش امید به زندگی مردان ن سبت به زنان دارد .علل ا صلی مرگ و میر که منجر به کاهش امید به زندگی مردان ن سبت به زنان
می شود موارد زیر ا ست :بیماری ای سکمیك قلب ( 1964سال)  ،حوادث جاده ای ( ، )1943سرطان ریه ( ، )1941بیماری ان سداد
مزمن ریوی ( ، )1978سکته مغزی ( ، )1979سیروز کبد ( 1993سال)  ،سل ( ، )1997( )TBپرو ستات سرطان ( )1999و خ شونت
بین فردی (.)1990

امید به زندگی و سن مرگ در کشورهای با درآمدهای متفاوت ،اختالف زیادی دارد.
امید به زندگی در بدو تولد در ک شورهای کم درآمد ( 8993سال)  0690سال کمتر از ک شورهای با درآمد باال ( 6196سال) است .در
ک شورهای پردرآمد ،بی شتر افرادی که می میرند پیر ه ستند .درحالیکه در ک شورهای کم درآمد تقریباً یك در سه مورد فوت ،مربوط
به کودکان زیر  5سال است.

اختالف در امید به زندگی بین زن و مرد در کشورهای با درآمد باالتر بیشتر است.
تفاوت امید به زندگی بین زنان و مردان در کشووورهای کم درآمد نسووبت به کشووورهای پر درآمد کمتر اسووت .بیماریهای واگیر ،
صدمات و شرایط مادری بی شترین سهم تفاوت را در امید به زندگی بین زن و مرد در ک شورهای کم درآمد دارد در حالی که در
کشورهای با درآمد باال ،بیماریهای غیر واگیر ( )NCDsبیشترین اختالف را در امید به زندگی بین زن و مرد دارند.
مرگ و میر مادران بیش از هر علت دیگری باعث اختالف در امید به زندگی در بدو تولد بین زن و مرد می شود .مرگ و میر مادران
در کشورهای کم درآمد متمرکز است که در درجه اول به عدم دسترسی به خدمات اساسی بهداشتی مربوط می شود .کمتر بودن
امید به زندگی مردان نسبت به زنان ناشی از میزانهای باالی مرگ و میر ناشی از علتهای مرگ و میر بیشتر است .در کشورهای کم
درآمد ،تأثیر خالص شرایط مادر ،سرطان سینه و گردن رحم  ،اختالف امید به زندگی بین زن و مرد را در مقای سه با ک شورهای پر
درآمد کاهش می دهد.

پاسخ به اختالفات در مورد وضعیت سالمت با توجه به شرایط کشورها متفاوت خواهد بود.
در ک شورهای کم درآمد تفاوت در امید به زندگی بین زنان و مردان نا شی از عللی ه ستند که اغلب از طریق د ستر سی به خدمات
ا صلی بهدا شت ،قابل پی شگیری یا قابل درمان ا ست .در ک شورهای با درآمد باالتر ،مرگ و میر زودرس اغلب با عوامل محیطی یا
سبك زندگی ناسالم همراه است.
در مواردی که پیامدهای سالمت بین مردان ،زنان ،پ سران و دختران اختالف وجود دارد ،پا سخ هایی داده می شود که هدف آنها
تأثیرگذاری بر تفاوت ها (قرار گرفتن در معرض عوامل خطر یا افزایش د ستر سی به خدمات سالمتی) ا ست و ممکن ا ست هم در
به حداقل رساندن اختالف پیامدهای سالمتی و هم به حداکثر رساندن دستاوردهای سالمتی کمك کند.
بسیاری از عواملی که بر عوامل خطر و دسترسی به خدمات سالمتی تأثیر می گذارد فراتر از وظایف سنتی وزارت بهداشت است.
آنها به یك رویکرد چند بخشی نیاز دارند که دالیل اصلی نابرابری های جنسیتی و اجتماعی  -اقتصادی را برطرف می کند.

چرا باید دالیل مرگ مردم را بدانیم؟
سنجش هر سال میزان مرگ و میر و تعیین علل مرگ یکی از مهمترین ابزارهای ارزیابی اثربخ شی سی ستم سالمت یك ک شور
است( .همراه با ارزیابی چگونگی بیماریها و صدمات مؤثر بر مردم)
آمار علت مرگ به مقامات بهدا شتی کمك می کند تا تمرکز اقدامات بهدا شت عمومی خود را تعیین کنند .به عنوان مثال ،ک شوری
که در آن مرگ و میر ناشووی از بیماری های قلبی و دیابت به سوورعت در طی یك دوره چند سوواله افزایش می یابد ،هدف گذاری و
برنامه جدی برای تشویق مردم به یك شیوه زندگی برای کمك به پیشگیری از این بیماری ها دارد .به همین ترتیب اگر یك کشور
تشخیص دهد که بسیاری از کودکان در حال ابتال به ذات الریه هستند ،اما تنها بخش کمی از بودجه به ارائه درمان مؤثر اختصاص
یافته است ،می تواند هزینه های این بخش را افزایش دهد.
ک شورهای با درآمد باال سی ستمی برای جمع آوری اطالعات در مورد علل مرگ دارند .ب سیاری از ک شورهای کم درآمد و متو سط
دارای چنین سیستم هایی نیستند و تعداد مرگ و میر ناشی از دالیل خاص باید از داده های ناقص تخمین زده شود بهبود در تولید
داده های علت مرگ با کیفیت باال برای بهبود سالمت و کاهش مرگ و میر قابل پیشگیری در این کشورها بسیار مهم است.
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