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 49مهرماه  –هفته ملی سالمت بانوان ایران 
 زن، قلب خانواده

 0043در سال کشور سال  03تا  03زنان  مرگ علل 
 سال اهمیت دارد؟ 03تا  03چرا شناسایی الگو و علل مرگ زنان 

یکی از مولفه های مهم در برنامه ریزی های مربوط به سالمت زنان جامعه، سناسایی الگو و علل بروز مرگ و 
مقابله با عوامل سبب ساز آن است که یکی از مناسب ترین راهبردها برای تامین سالمت و کاهش مرگ 

گو و علل آن به تعیین چرا که شناسایی این ال. های زود هنگام و در نهایت افزایش طول عمر بشر است
اولویت های بهداشتی و تخصیص منابع به اولویت ها و همچنین به از بین بردن عوامل اصلی مرگ های 

 . زودرس کمک خواهد نمود
اهداف سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط در جمهوری اسالمی ایران 

 0939تا  0049زه زمانیسال در با 03تا  03برای کاهش مرگ 
درصد کاهش در مرگ ناشی از بیماری های قلبی عروقی، سرطان ها، دیابت و بیماری های مزمن  52.  0

 سال  03تا  03تنفسی در گروه سنی 
 درصد کاهش در مصرف الکل 03.  5
 درصد کاهش در میزان فعالیت فیزیکی ناکافی 03.  0
 نمک/ درصدکاهش در مصرف سدیم  03.  9
 درصد کاهش در استعمال دخانیات 03 .2
 درصد کاهش در شیوع پرفشاری خون 52. 6
 عدم افزایش میزان چاقی و دیابت. 0
درصد جمعیت به داروهای مناسب و فناوری های پایه و ضروری برای درمان بیماری های  033دسترسی . 8

 غیر واگیر
شگیری از بیماری های قلبی عروقی و درصدی به دارو و مشاوره الزم برای پی 03دسترسی حداقل . 4

 حمالت عروق مغزی
 .  میزان صفر اسیدهای چرب ترانس در روغن های خوراکی و محصوالت غذایی. 03

در هر . سال می باشد 03تا  03نه هدف اول مطابق با اهداف سازمان جهانی بهداشت برای کاهش مرگ 
بیماری های غیر واگیر با تغییر در سبک زندگی  حال نباید از نظر دور داشت، از آنجایی که بسیاری از

افراد، قابل کاهش هستند، تمرکز بر پیشگیری از این بیماری ها و عوامل خطر مرتبط با آن ها امری است 
 52ضروری به نظر می رسید، با این شرح که  آنهااصالحاتی در  برای ایرانی سازی اهداف بنابر این. حیاتی

شده درهدف اول سازمان جهانی بهداشت را به مقدار کمتری تغییر داد و یا از  درصد کاهش در نظر گرفته
سویی دیگر درصد کاهش در عوامل خطر و درصد پوشش دارو درمانی و مشاوره را افزایش داد و این 
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از نظر کمی با اهداف سازمان جهانی  4،  8لذا اهداف  . اهداف را با توجه به جامعه ایرانی تنظیم کرد
 .ت قدری متفاوت می باشدبهداش

 02که به عنوان بیماری های مزمن نیز شناخته می شوند، ساالنه سبب ( NCDs)بیماری های غیر واگیر
درصد کل مرگ های جهان را شامل  می  63میلیون مرگ در دنیا می شوند که این رقم چیزی در حدود 

بیماری های غیر واگیر در حال حاضر به . درصد برسد 00پیش بینی می شود به  5353شود و تا سال 
های کم درآمد و با درآمد متوسط را تحت تاثیر قرار داده اند و نزدیک به سه چهارم شکلی نامتناسب کشور

عمده ترین . در این کشورها رخ می دهد -میلیون مرگ 58 -از مرگ های ناشی از بیماری های غیر واگیر
 میلیون مرگ در سال 0072دلیل مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی عروقی محسوب می شود که عامل 

. میلیون قرار دارند 072میلیون و دیابت  9میلیون، بیماری های تنفسی  875هستند و پس از آنها سرطان
مصرف دخانیات، عدم فعالیت بدنی، مصرف الکل، رژیم غذایی ناسالم همگی خطر مرگ ناشی از بیماری 

 . های غیر واگیر را افزایش می دهند
بیماری های غیر واگیر . همه مناطق و همه گروه های سنی تحت تاثیر بیماری های غیر واگیر قرار دارند

میلیون از تمام مرگ و  06اغلب با گروه های سنی مسن تر در ارتباط هستند، اما شواهد نشان می دهد که 
از میان این مرگ . دهند سالگی رخ می 03میرهای نسبت داده شده به بیماری های غیر واگیر قبل از سن 

کودکان، بزرگساالن و . درصد در کشورهای با درآمد کم و متوسط رخ داده است 85، "زودرس"های 
سالمندان همه در برابر عوامل خطری که باعث بروز بیماری های غیر واگیر می شوند آسیب پذیر هستند، 

فعالیت بدنی و قرار گرفتن در معرض دود که این خطرات می تواند یا از طریق رژیم غذایی ناسالم، عدم 
این بیماری ها بوسیله نیروها و عواملی . سیگار بوجود آیند و یا ناشی از اثرات سوء مصرف الکل باشند

افزایش سن، گسترش برنامه ریزی نشده و سریع شهرنشینی و جهان : ایجاد می شوند که عبارتند از
ن مثال، جهان شمول شدن شیوه زندگی ناسالم مانند رژیم به عنوا. شمول شدن شیوه های زندگی ناسالم

این . غذایی ناسالم، ممکن است در افراد به شکل فشار خون، افزایش قند خون و چاقی خود را نشان دهد
نامیده می شوند که می توانند به عنوان بیماری های قلبی عروقی  "عوامل خطر میانی "موارد تحت عنوان

رفتاری، مصرف دخانیات، عدم فعالیت بدنی، رژیم غذایی ناسالم و مصرف الکل  عوامل خطر. منجر شوند
این رفتار ها منجر به چهار تغییر کلیدی متابولیک . خطر ابتال به بیماری های غیر واگیر را افزایش می دهد

ال، اضافه فشارخون با: می شوند که خطر ابتال به بیماری های غیر واگیر را افزایش می دهند و عبارتند از
 (. سطوج باال از چربی در خون)و چربی باال( سطوح باال از قند خون)چاقی، قند خون/ وزن

مرگ ناشی از چهار بیماری غیر واگیر مزمن یعنی بیماری های قلبی عروقی، سرطان ها و تومورها، در ایران 
این نسبت برای . دهددرصد مرگ ها را در ایران بخود اختصاص می  0376بیماری های تنفسی و دیابت 

جدول زیر تعداد و درصد مرگ از این بیماری های غیر . درصد می باشد 0870و برای زنان  6278مردان 
 .نشان می دهد 0043واگیر را به تفکیک زن و مرد در سال 

 
 سال  03-64فوت شده در گروه سنی  نسبت مرگ از چهار بیماری غیر واگیر در زنان. 0 جدول
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 0043سال  در

 درصد بیماری
 43.1 قلبی عروقی
 23.8 سرطان ها

 5.7 تنفسی

 6.1 دیابت
 0870 کل

 نظام ثبت مرگ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: منبع                           

 
 

 

 

 

 

 

 امید زندگی زنان کشور چقدر است؟
 0002-0043روند امید زندگی زنان کشور از سال   .5 جدول

 0043 0082 0002 سال
 0976 0070 6478 امید زندگی زنان

 
 سال وجود دارد؟  03-64ن در کشور چه تعداد ز

-0049گروه های سنی پنج ساله طی سال های  تفکیک به کشور  ساله 03-64تعداد زنان . 0 جدول
0043 

 49 40 45 40 43 گروه سنی

 1,221 4,027 3,840 3,645 3456 ساله 03-09

 854 3,100 2,954 2,828 3456 ساله 02-04

 1,221 2,561 2,519 2,476 2420 ساله 93-99

 854 2,239 2,152 2,071 2003 ساله 92-94

 1,221 1,876 1,845 1,809 1762 ساله 23-29

 854 1,581 1,505 1,428 1353 ساله 22-24
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 1,221 1,157 1,096 1,038 982 ساله 63-69

 854 808 766 730 700 ساله 62-64

 18,024 17,349 16,677 16,025 16،134 جمع کل

سرشماری مرکز آمار  منابع
 ایران

 برآورد مرکز آمار ایران
  ..به هزار نفر می باشد تعداد زنان *                         

 
 
 
 
 

 سال فوت می کند؟ 03-64ساالنه چه تعداد زن در کشور 
 0043استان در سال و روستا و شهر تفکیک سال فوت شده کشور به 03-64 زنان   تعداد. 9 جدول

 کل شهری روستایی استان

 2640 1841 797 آذربایجان شرقی

 1783 1193 590 آذربایجان غربی

 754 458 297 اردبیل

 2505 2177 328 اصفهان 

 939 904 35 البرز

 278 169 110 ایالم

 520 370 150 بوشهر

 6592 6574 18 تهران

 412 235 177 چهارمحال و بختیاری

 332 177 154 خراسان جنوبی

 3738 2885 853 خراسان رضوی

 558 325 233 خراسان شمالی

 2605 2205 401 خوزستان

 507 333 174 زنجان 

 329 250 79 سمنان

 1486 989 495 سیستان و بلوچستان 

 2511 2025 486 فارس

 598 458 140 قزوین

 620 616 4 قم

 849 508 340 کردستان

 1056 775 281 کرمان 

 1315 935 379 کرمانشاه

 441 205 237 کهکیلویه و بویراحمد
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 1256 656 601 گلستان

 1885 1135 751 گیالن

 977 756 221 لرستان

 1970 1146 825 مازندران

 767 507 260 مرکزی

 646 387 259 هرمزگان 

 1073 692 381 همدان 

 470 427 43 یزد

 42407 32310 10098 کل

  ثبت احوال کشور: منبع                     
 

. است ش شدهارنفر گز 00686مرگ حدود علل براساس نظام ثبت  0043تعداد زنان فوت شده درسال 
اطالعات فوت ثبت احوال  متفاوت بودنو یکی از علل  ه، فاقد اطالعات مرگ استان تهران بوداین آمار

 .  می باشددر سال یاد شده کشور و نظام ثبت مرگ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
 0040تا  0043 سال طی سال های 03-64تعداد فوت جاری ثبت شده زنان . 2 جدول

 0040 0045 0040 0043 سال

 44038 44307 42251 42407 تعداد فوت 

 ثبت احوال کشور : منبع                         

 سال کشور چیست؟ 03-64علل مرگ زنان 
در سال های گذشته مرگ به علت بیماری های واگیر دار جای خود را  به بیماری غیر واگیر بویژه بیماری 

به نظر می رسد کاهش مرگ از بیماری های واگیردار و در نتیجه . های قلبی عروقی و سرطان ها داده است
های بزرگ و زندگی کاهش سریع مرگ و میر و افزایش طول عمر، ماشینی شدن زندگی به خصوص در شهر

پر استرس، کاهش فعالیت های بدنی، تغییر در عادات غذایی، مصرف سیگار و نظایر آن مردم را بیشتر در 
  .معرض ابتال به بیماری های غیر واگیر نظیر قلبی و عروقی، سرطان ها و مرگ ناشی از آنها قرار داده است

ه ترتیب اولویت شامل بیماری های قلبی ب 0043سال کشور در سال  03-64سه علت اول مرگ زنان 
صد مرگ زنان، و ده علت اول در  0675د عروقی، سرطان ها و تومورها و حوادث غیر عمدی بوده، که حدو

 .زنان را بخود اختصاص می دهد درصد مرگ 48نیز حدود 
 

 0043سال کشور به تفکیک علل آن در سال  03-64مرگ زنان . 6 جدول

 علل مرگ زنان
تعداد 
 مرگ

میزان مرگ در صد 
هزار نفر از همین 

 گروه سنی

درصد از کل مرگ 
ها در همین گروه 

 سنی

 43.116 108.274 13661 بیماری های قلبی و عروقی

 23.878 59.963 7566 سرطان ها و تومورها
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 9.211 23.131 2918 حوادث غیر عمدی

بیماری های غدد، تغذیه و 
 6.220 15.619 1971 متابولیک

 5.683 14.272 1801 بیماری های دستگاه تنفسی

بیماری های دستگاه ادراری و 
 3.086 7.750 978 تناسلی

 2.758 6.926 874 بیماری های دستگاه گوارش

 1.726 4.334 547 بیماری های سیستم عصبی

 1.375 3.453 436 حوادث عمدی

 0.965 2.423 306 بیماری های عفونی و انگلی

 0.518 1.301 164 بیماریهای روانی و اختالل رفتاری

 0.477 1.198 151 بیماری های اسکلتی عضالنی

بیماری های سیستم خونساز و 
 0.462 1.160 146 دستگاه ایمنی

 0.241 0.605 76 عوارض حاملگی و زایمان

ناهنجاریهای مادرزادی و 
 0.224 0.563 71 کروموزومی

 0.061 0.153 19 بیماری های جلد و زیر جلد

 100.000 251.126 31686 مجموع
 نظام ثبت مرگ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: منبع        
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بعنوان اولین علت مرگ زنان و مردان  بیماریهای قلبی عروقیدر کشور ما نیز همچون کشورهای پیشرفته، 

 . یک مشکل عمده بهداشتی بشمار می رود، که ابعاد آن بسرعت در حال افزایش است سال 03تا  03
اغلب بیماری های قلبی عروقی با تغییر سبک زندگی و اتخاذ رفتارهای سالم همانند عدم مصرف دخانیات، 

. رژیم غذایی سالم و پیشگیری از چاقی، انجام فعالیت بدنی و عدم مصرف الکل قابل پیشگیری هستند
افرادی که دچار بیماری قلبی عروقی . چنین امری با اتخاذ استراتژی های جامعه محور قابل انجام است

به دلیل وجود یک یا چند عامل خطر همچون ) هستند یا افرادی که در معرض خطر باالی این بیماری هستند
طریق مشاوره و درمان  نیاز به تشخیص فوری و کنترل بیماری از( فشار خون باال، دیابت، هایپرلیپیدی

 .دارویی دارند
افزایش سهم مرگ از سرطان ها می تواند در ارتباط با عواملی . دومین علت مرگ در زنان است سرطان

تغییر نظیر تغییر ساختار سنی، افزایش شهرنشینی، کاهش سایر علل مرگ و میر بویژه بیماری های عفونی، 
در مجموع در . و غیره دانست ه زندگی، و مصرف دخانیاتهای عمده در الگوی مصرف مواد غذایی، شیو

کشور ما نیز این علت همانند برخی کشورهای پیشرفته از مسایل مهم و اصلی بهداشت و درمان می باشد 
در مورد علل ایجاد کننده سرطان با افزایش آگاهی و مداخالت . که نیاز به بررسی و پیگیری جدی دارد

درصد مرگ های  03بیش از . ریت بیماری می توان از سرطان پیشگیری کردالزم برای پیشگیری و مدی
این عوامل . ناشی از سرطان با تغییر سبک زندگی و اجتناب از عوامل خطر اصلی، قابل پیشگیری هستند

 :خطر عبارتند از
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سال در صد هزار نفر از همين گروه سني به تفکيک علل  30-69ميزان مرگ زنان .  1نمودار 

 1390در سال 

 تعداد  زنان فوت شده
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مصرف مصرف سیگار، اضافه وزن و چاقی، رژیم ناسالم و مصرف کم میوه و سبزیجات، عدم فعالیت بدنی، 
، مواجهه با اشعه های یونیزاسیون و غیر یونیزاسیون، آلودگی HBV، عفونت HPVالکل، عفونت مقاربتی 

 .هوای شهر و دودهای داخل منزل ناشی از احتراق ناقص سوخت های جامد
این گروه  زنان در درصد از کل مرگ های 475) سال 03تا  03 زنانحوادث غیر عمد سومین علت مرگ 

 6678بعبارت دیگر آن بدلیل سوانح حمل و نقل می باشد،  درصد 675درصد،  475از این . می باشد( سنی
 . درصد مرگ از حوادث غیر عمد بدلیل سوانج مربوط به حمل و نقل است

می توان افزایش وسائط نقلیه و حرکت به سوی صنعتی شدن در سال  مرگ از سوانح حمل و نقل راعلت 
آسیب ها  سطوح سه گانه پیشگیری در کنترل. اخیر و حوادث ناشی از آن به دالیل مختلف دانستهای 

نظیر کاهش سوء مصرف مواد، آموزش ایمنی، ارتقاء تدابیر حفاظتی در محیط کار، مراقبت اولیه و فوری در 
شدید اجرای و ت....( کاهش سرعت، عالمت گذاری های صحیح و) محل حادثه، از بین بردن عوامل سببی

قوانین راهنمایی و رانندگی و خدمات بازتوانی از جمله اقدامات مفید در پیشگیری از سوانح و مرگ به 
 . علت آنها خواهد بود

ساله ها را به  03-64 زنانسهم مرگ  درصد 0675فوق که بیش از مداخله موثر در رابطه با سه عامل 
 . تاثیر زیادی بر کاهش مرگ و میر این گروه سنی خواهد داشت ،خود اختصاص می دهد
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بيماريهاي عروقي   سکته قلبی و مغزی
ديگر که نام آنها در  
اين فهرست ثبت مي  

 شود

بيماري هاي مرتبط  
با فشار خون که نام  
آنها در اين فهرست  

 ثبت مي شود

ساير بيماری های  
قلبی که نام آنها در  
اين فهرست ثبت می  

 .شود
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7.362 

سال کشور از بيماری های قلبي و عروقي به تفکيک زیر  30-69ميزان مرگ زنان . 2نمودار

 1390گروه های این بيماری در سال 

ميزان مرگ در صد 

هزار نفر زن از همين 

 گروه سني



                              انواده و مدارسدفتر سالمت جمعیت،خا                                                                                  
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سرطانهاي دستگاه 

 گوارش

سرطان هاي 

بدخيم كه نام آنها 

در اين فهرست 

 .ثبت مي شود

سرطانهاي دستگاه 

 و راههاي تنفسي

سرطانهاي دستگاه 

لنفي و  ;خوني 

 مغز استخوان

سرطانهاي دستگاه 

 تناسلي 

سرطانهاي دستگاه 

 ادراري

سرطانهاي غدد 

 درون ريز

21.471 
20.37 

6.2 
5.626 

4.843 

0.874 0.58 

سال کشور از سرطان ها و تومورها به تفکيک زیرگروه   30-69ميزان مرگ زنان . 3نمودار 

1390های این بيماری در سال   
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سال کشور از حوادث غير عمدی به تفکيک جنس در   30-69ميزان مرگ افراد . 4نمودار  16

 1390سال 

ميزان مرگ در صد هزار نفر 

 زن از همين گروه سني



                              انواده و مدارسدفتر سالمت جمعیت،خا                                                                                  
   

درصد از کل مرگ های زنان  0870دیابت و بیماری های تنفسی حدود بیماریهای قلبی عروقی، سرطان ها، 
 .سال را بخود اختصاص می دهد 64-03

بیماری های غیر واگیر خصوصا با عنایت به موارد فوق ضرورت برنامه ریزی برای کنترل و پیشگیری از 
ده علت . بیماری های قلبی عروقی و سرطان، دیابت و بیماری های تنفسی را پیش از پیش روشن می سازد

را تشکیل  زنان علت های مرگ درصد 48که به ترتیب در رده های اول تا دهم قرار دارند در مجموع  فوق
 . می دهند

 
 

 الناس اداره سالمت میانسامعصومه آرشین چی کارشن: تهیه و تدوین 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 


