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 اهمیت بیماری غیرواگیر

 افزایش بویژه و توسعه روند از ناشی اجتماعی شگرف و سریع تغییرات با امروزه 
  و عروقی و قلبی بیماریهای مانند غیرواگیر بیماریهای سهم ،جمعیت سن

 چشمگیری سرعت با سالمت مشکالت از ناشی مالی بار و مرگ میزان از سرطانها
   .است فزونی به رو
 و موقع به مواجهه صورت در که دارند سازی زمینه عوامل اغلب بیماریها، این 

   .نمود پیشگیری غیرواگیر بیماری چند بروز از میتوان آنها با موثر
و ناسالم تغذیه ،محیطی های آالینده ،دخانیات مصرف ،ناکافی بدنی تحرک  

   .اند جمله آن از خون پرفشاری
عوارض به اینکه از پیش و تر ابتدایی مراحل در بیماریها این درمان همچنین  

 .دارد مردم سالمت حفظ بر چشمگیری اثر شوند، ختم کننده ناتوان
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مرگ چشمگير رشد انتظار ،جهان جمعیت سالمندی به توجه با 
  آينده هاي سال در واگير غير هاي بيماري به منتسب مير و

 ميليون23/4 و ازسرطان ناشي مرگ ميليون 11/8تعداد رود، مي
 .باشد 2030 سال در عروقي -قلبي بيماريهاي از ناشي مرگ

 
2030 سال در جهان مرگهای کل چهارم سه ترتيب اين به  

 (Mathers C, etal 2008) بود خواهد واگير غير هاي بيماري به مربوط
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  در کشورهای واقع در حوزه مدیترانه شرقی:   

بیماریهای مزمن ریوی، و دیابت نوع  ،سکته /عروقی -یماری های قلبیب»  
 .علت اول مرگ و میر را تشکیل می دهند 6 سه علت از«  دو

 
ناتوانی به شمار  در ایران نیز این بیماری ها از علل عمده مرگ و میر و

  .روند می
 
 با گسترش شهرنشینی و شیوه زندگی صنعتی و نیز تغییر هرم سنی

جامعه و پیر شدن جمعیت جوان امروزی ایران، در آینده ای نزدیك بر 
 (Azizi F, 2003) شیوع این بیماری ها افزوده خواهد شد
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 سند ملي بيماريهاي غيرواگير

   براساس آمارهای جهانی، بیماریهای غیرواگیر درحال حاضر مسئول
 .بار بیماریها می باشند% 53بیش از 

 
80 % مرگ ناشی از بیماریهای غیرواگیر در کشورهای در حال توسعه

 .رخ خواهند داد
 
  پیش بینی می شود این میزان در کشور ما نیز چنین الگویی داشته و

 .کل بار بیماریها به این نوع از بیماریها اختصاص یابد% 76بیش از 
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سند ملی  »اهداف مهم که از تعهدات بین المللی ایران در قالب 
 « پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط

 :می باشند به شرح زیر هستند
 
 از خطر مرگهای زودرس ناشی از بیماریهای غیرواگیر  % 25کاهش 
 از میزان تحرک بدنی ناکافی  % 20کاهش 
 از مصرف الکل % 10کاهش 
 از میزان مصرف نمک سدیم  % 30کاهش 
 از شیوع استعمال دخانیات  % 30کاهش 
 از شیوع پرفشاری خون  % 25کاهش 
  جلوگیری از افزایش بیشتر چاقی و دیابت 
 جمعیت به داروهای مناسب و فناوریهای پایه و ضروری برای  % 100دسترسی

 درمان بیماریهای غیرواگیر  
 به دارو و مشاوره الزم برای پیشگیری از بیماریهای  % 70دسترسی حد اقل

 عروقی و حمالت عروق مغزی-قلبی
    میزان صفر اسیدهای چرب ترانس در روغن های خوراکی و محصوالت

 8 غذایی



  اگرچه کنترل عوامل خطر همچون: 
 ...و نامناسب غذایی رژیم مناسب، بدنی فعالیت عدم دخانیات، مصرف

 ایفا غیرواگیر بیماریهای کنترل و پیشگیری در بسزایی نقش میتواند
                                        کند،

 اما    
 

 ارتقا با مرتبط فعالیتهای همچون مداخالتی نقش از نباید بین این در
  خطر عوامل به نسبت آنان نگرش تغییر و جامعه افراد دانش سطح
 .شد غافل
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 کليات بيماري هاي غيرواگير در جهان

غيرواگير هاي بيماري(NCDs ) شناخته نيز مزمن هاي بيماري عنوان به که  
   .شوند نمي منتقل ديگر فرد به فردي از ،ميشوند

کند پيشرفت داراي عموما و يابند مي ادامه طوالني زمان مدت بيماريها اين 
   .هستند

عروقي -قلبي هاي بيماري از عبارتند غيرواگير هاي بيماري از اصلي نوع چهار  
 مانند تنفسي مزمن هاي بيماري ها، سرطان مغزي، سکته و قلبي حمالت مانند

  .ديابت و آسم و ريوي انسداد مزمن بيماريهاي
 

 با و درآمد کم کشورهاي نامتناسب شکلي به حاضر درحال غيرواگير هاي بيماري
 ناشي هاي مرگ از چهارم سه به نزديک و اند داده قرار تاثير تحت را متوسط درآمد

 .دهد مي رخ کشورها اين در مرگ ميليون 28 غيرواگير هاي بيماري از
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 غیرواگیر در ایرانبیماریهای 
دارد اختصاص غيرواگير هاي بيماري به ايران در ها بيماري بار کل % 76 از بيش.  
 
عمده و اولیه خطر عوامل شناسایی غيرواگير، هاي بيماري از پيشگيري پايه 

  وقوع از جلوگيري کار، اين از هدف که است عوامل اين کنترل و پيشگيري و آنها
   .است بروز محل در ،امکان حد تا آنها کنترل همچنين، و ها گيري همه

 
 
افسردگی اختالل ای، جاده سوانح کمر، درد قلبی، ایسکمیک بیماری 

 اين که اند بوده ایران در 2010سال در بار بيشترين داراي مغزی سکته و ماژور
 به باشد؛ توسعه حال در کشورهاي در ها بيماري الگوي شبيه که آن از بيش الگو

 .دارد شباهت یافته توسعه کشورهای در بیماریها الگوی
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در معرض ابتال به چنین بیماریهایی قرار کسانی چه 
؟دارند  

دارند قرار غيرواگير بيماريهاي تاثير تحت مناطق همه و سنی گروههای همه. 
 شواهد اما ،هستند ارتباط در تر مسن سني گروههاي با اغلب غيرواگير بيماريهاي

 بيماريهاي به شده داده نسبت وميرهاي مرگ تمام از ميليون 16 که ميدهد نشان
 .ميدهند رخ سالگی 70 سن از قبل ( (NCDsغيرواگير

 
 متوسط و کم درآمد با کشورهای در درصد 82 زودرس مرگهای اين ميان از 

  .است داده رخ
بروز باعث که خطري عوامل برابر در همه سالمندان و بزرگساالن ،کودکان  

  از يا ميتواند خطرات اين که هستند، پذير آسيب ميشوند غيرواگير بيماريهاي
 به سيگار دود معرض در گرفتن قرار و بدني فعاليت عدم ،ناسالم غذايي رژيم طريق
 .باشند الکل مصرف سو اثرات از ناشي يا و آيند وجود
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 عوامل خطر

تغییر قابل رفتاری خطر عوامل 
  مصرف و ناسالم غذایی رژیم بدنی، فعالیت عدم دخانیات، مصرف »

 .دهد مي افزايش غيرواگيررا هاي-بيماري به ابتال خطر «الکل
شود مي محسوب سال هر در مرگ ميليون 6 حدود عامل عنوان به تنباکو. 

 پيش و دوم، دست دود معرض در گرفتن قرار اثرات از ناشي موراد جمله از
 .يابد افزايش 2030 سال در مرگ ميليون 8 به ميزان اين شود مي بيني

داد نسبت ناکافی بدنی فعالیت به ميتوان را ساالنه مرگ ميليون 3.2 حدود. 
 جز مشروبات نوشیدن از ناشي ساالنه مرگ ميليون 3.3 از نيمي از بيش

 .شوند مي محسوب غيرواگير بيماريهاي
قلبي عوامل از ناشي ساالنه ومير مرگ ميليون 1.7 ،تعداد 2010 سال در- 

 .است شده داده نسبت حد، از بيش سدیم/نمک مصرف به عروقي
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فیزیولوژیک/متابولیک خطر عوامل 
 غيرواگير بيماريهاي به ابتال خطر که فيزيولوژيک/متابوليک کليدي تغيير چهار 
   خون قند چاقی،/وزن اضافه ،باال خون فشار :دهند مي افزايش را
 
متابولیک خطر عامل ترین عمده شده، داده نسبت وميرهاي مرگ نظر از 

  وميرهاي مرگ از درصد 18 که است خون فشاری پر جهان سطح در
 .ميشوند داده نسبت آن به جهاني

 
 با کشورهاي .دارند قرار باال خون قند و چاقی و وزن اضافه آن از پس 

 مبتال کودکان تعداد در افزايش ميزان سريعترين شاهد متوسط و کم درآمد
 .هستند وزن اضافه به
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 ؟اقتصادی دارندبیماریهای غیرواگیر چه اثرات اجتماعی و 

  افزايش که است شده بيني پيش .دارد نزديکي ارتباط غيرواگير بيماريهاي با فقر
 جهت خانوار هاي هزينه افزايش طريق از ويژه به غيرواگير، بيماريهاي سريع

 در فقر کاهش طرحهای موفقیت از مانع بهداشتي، مراقبتهاي دريافت
  .شود توسعه روند توقف و درآمد کم کشورهاي

 
موقعيتهاي با افراد به نسبت اجتماعي نظر از محروم و پذير آسيب افراد 

  اين به ويژه به ،میرند می زودتر و ميشوند مبتال بیشتر باالتر اجتماعي
  مواد يا و تنباکو مانند مضر، محصوالت خطر معرض در بيشتر آنها که دليل

 .دارند محدود دسترسی بهداشتی خدمات به و هستند، ناسالم غذايي
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 زندگي شيوه و غذايي رژيم الکلي، مشروبات نوشيدن کشورها، از بسياري در
   .دهد مي رخ پایین و باال درآمد با گروه دو هر در ناسالم

 
 
دست محصوالتي و خدمات به ميتوانند باال درآمد با گروههاي حال، اين با 

 که حالي در نمايد محافظت خطرات بزرگترين از را آنها که کنند پيدا
 اينگونه به توانند نمي و ندارند را کافي مالي بضاعت اغلب درآمد کم گروههاي

 .باشند داشته دسترسي خدمات و محصوالت
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 پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر

و افراد بر غیرواگیر بیماریهای تاثیر کاهش برای جامع رویکرد لزوم  
   : هدف با بخشها تمامی

 
برنامه ريزي ، همکاري و ترويج مداخالت مربوط به پيشگيري و کنترل بيماري » 

کشاورزي، صنعت خارجه، آموزش و پرورش، مالي، امور ، امور ها توسط بهداشت
 «و ساير بخشها 
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بیماریهای کاهش برای مهم شیوه یک : خطر عوامل کاهش بر تمرکز  
 غیرواگیر

 
 
 قابل مشترک خطر عوامل کاهش برای ای هزینه کم حلهای راه  

 سوء و بدني، فعاليت عدم ناسالم، غذايي رژيم دخانيات، مصرف شاملتغییر
 الکل مصرف

. 
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غیرواگیربیماریهای عوامل تعیین کننده   
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 بیماریهای غیرواگیر اصلی در ایران

 عروقی-قلبی بیماریهای
و هستند جهان سراسر در مرگ عامل اولین عروقی، قلبی بیماریهای 

 .روند مي بين از بيماري اين به ابتال اثر در بسياري افراد ساالنه،
 
 
4/ 3 متوسط تا کم درآمد با کشورهاي در قلب کرونري بيماري از ناشي مرگهاي 

 .ميدهد رخ
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 سرطانها

   .هستند جهان در ومير مرگ و بيماريها اصلي عوامل جمله از سرطانها
 

  % 70 حدود آتي دهه دو طول در سرطان جديد موارد تعداد که رود مي انتظار
   .شود بيشتر

 
 بوده عبارت مردان بين در سرطان موارد شايعترين از مورد پنج ، 2012 سال در
  کبد و معده کولورکتال، پروستات، ،ريه : از اند

 
 دهانه ريه، کولورکتال، پستان، را زنان بين در سرطانها شايعترين از مورد پنج و

 .دادند مي تشکيل معده و رحم
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 : رفتاری مشکل 5 اثر در سرطان از ناشی مرگهای از سوم یک حدود
 
شاخص توده بدني باال، مصرف کم ميوه و سبزيجات، عدم فعاليت بدني، مصرف  

 الکلسيگار و مصرف 
 

 20 حدود و ميشود محسوب سرطان خطرزاي عامل مهمترين ،سیگار مصرف
 .ميدهد رخ آن مصرف دليل به جهان سرتاسر در سرطان از ناشي مرگهاي از %
 

 .است سیگار مصرف دلیل به نیز ریه سرطان از ناشي مرگهاي 70% حدود
 

  مسئول HPV و HBV، HCV همانند سرطان کننده ايجاد ويروسي عفونتهاي 
 .هستند متوسط کم درآمد با کشورهاي در سرطان از ناشي مرگهاي % 20 حدود
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 براي الزم مداخالت و سرطان کننده ايجاد علل مورد در آگاهی افزایش با

 .کرد پيشگيري سرطان از ميتوان بيماريها مديريت و پيشگيري
  
 تشخيص سرطان، از پيشگيري براي شواهد بر مبتنی استراتژیهای اجراي با

 و داد کاهش را سرطان ميتوان سرطان به مبتال بيماران مديريت و آن زودرس
   .نمود کنترل

 احتمال سرطانها از بسياري ،مناسب درمان و زودهنگام تشخیص صورت در
 .دارند بهبود

 
 از اجتناب و زندگی سبک تغییر با سرطان از ناشي مرگهاي % 30 از بيش

 .هستند پيشگيري قابل ،اصلی خطر عوامل
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 بیماریهای مزمن ریوی

  در محدوديت موجب که هستند بيماريها از اي مجموعه ريوي مزمن بيماريهاي
 .ميشوند ها ريه هواي تبادل

 
 :از عبارتند ريوي مزمن بيماريهاي خطر اصلي عوامل

سيگار مصرف 
استفاده مورد زيستي سوختهاي از استفاده همانند منزل داخل هواي آلودگي 

 شغلي شيميايي مواد و گردوغبار محيط هواي آلودگي گرما و آشپزي براي
 دود محرک، مواد ،بخار
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 متوسط تا کم درآمد با کشورهاي در  COPD از ناشي مرگ موارد % 90 دودح
   .ميدهد روي

 
 مصرف افزایش دليل به اما بود شايعتر مردان بين در COPD گذشته، در

 آلودگي با آنان مواجهه باالتر خطر و پردرآمد کشورهاي يها خانم در سیگار
 در گرما و آشپزي براي استفاده مورد زيستي سوختهاي نظير منزل داخل هواي

 و زنان روی مساوی طور به بیماری این ،حاضر درحال ،درآمد کم کشورهاي
 .دارد تاثير مردان
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 دیابت

 در عموماً و شود مي شامل را جهان در ديابت به مبتال افراد % 90 دو، نوع ديابت
   .ميدهد رخ بدنی تحرک عدم و بدن وزن افزایش نتيجه

 
   .ميشود مغزي سکته و قلبي بيماري به ابتال خطر افزايش موجب ديابت

 
 به مبتال افراد از % 50 که داد نشان شد؛ انجام کشور چند در که اي مطالعه
   .ميکنند فوت عروقي قلبي بيماري اثر در ديابت

 
 مراقبت، برای موثر اقدامات از که است اين بهداشت جهانی سازمان هدف

 و کم درآمد با کشورهای در آن عوارض و دیابت کنترل و پیشگیری
 .کند پشتيباني متوسط
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 سایر بیماریهای غیرواگیر پر اهمیت

 کلیویبیماریهای 
 روانیبیماریهای 

 حوادثسوانح و 
 خشونت

 کمردرد 
 الکلبیماریهای ناشی از مصرف 

 مخدربیماریهای ناشی از مصرف مواد 
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 بیماریهای غیرواگیر( رفتاری)عوامل خطر اصلی 

 ناسالم غذایی رژیم
 طول در جات سبزي و ميوه شده توصيه واحد 5 از دنيا جمعيت % 80 حدود

 .کنند نمي استفاده روز
 
 کنترل براي جهانی درسطح پیشنهاد مورد ای تغذیه عادات جمله از 

   :نمود اشاره ذيل  موارد به ميتوان غيرواگير بيماريهاي
  کامل غالت ،ترانس چربي مصرف عدم ،(3 امگا اسيدچرب) دريايي غذاهاي

 مصرف اشباع، چربيهاي مصرف عدم سبزيجات، و ميوه ،(کربوهيدرات کيفيت)
  هاي وعده کوچکتر هاي اندازه ،(فشارخون) کمتر نمک مصرف حبوبات، و آجيل
 ها نوشابه کم مصرف و غذايي
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 ناکافی بدنی فعالیت
 گروه 3 بين در بدني فعاليت کمبود خطر عامل به مربوط مرگ ميزان بيشترين

  مورد سالهاي تمامي در که است باال به سال 70 سنی گروه به مربوط سني،
 .است داشته بيشتري مقدار جهان، به نسبت ايران سني گروه اين در بررسي

 
 دخانیات استعمال
   .ميشود دنيا در مرگ ميليون يک حداقل به منجر ساله هر دخانيات، استعمال

  که افرادي ميزان، همان به و سیگاری فرد میلیون 250 حدود دنيا، در
 مواد از آنها اغلب که دارد وجود ؛کنند مي مصرف جویدنی تنباکوی

 .کنند می استفاده نیز دیگر سرطانزای
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 الکل مصرف
 اجتماعي، معضالت تا پزشکي مشکالت از الکل، مصرف از ناشي زيان

 .است گسترده خشونت و حوادث و سوانح نيز و اقتصادي و فيزيولوژيک
 مخدر مواد

 
 

   :غیرواگیر بیماریهای خطرزای عوامل سایر
 سرب هوا، آلودگی -
 عفونتها-
 محیطی زیست عوامل -
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درصدی میزان مرگ ومیر ناشی از بیماری  25کاهش اين کميته با هدف کلي 
جهاني بهداشت براي توصيه سازمان ) شد تشکیل  2025های غیرواگیر تا سال 

 :ازاهداف عبارتند اين ( کشورهاتمامي 
-  غيرواگيربيماريهاي کاهش مرگ زودرس ناشي از 
- کاهش ميزان عدم تحرک بدني 
- کاهش در مصرف سديم 
- استعمال دخانياتکاهش 
- کاهش مصرف الکل 
-  فشار خون باالکاهش 
- عدم افزايش ميزان چاقي و ديابت 
- پوشش دارودرماني و مشاورهافزايش 
-  غيرواگيربيماريهاي افزايش پوشش تکنولوژي ها و داروهاي ضروري براي 

کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر 
 مرتبط
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 برنامه عمل کمیته

 :گيرد مي بر در را فعاليت چند ،مرتبط خطر عوامل
 
 و پيشگيري ادغام و ملی سطح در غیرواگیر بیماریهای به دادن اولویت 1-

 اولويت افزايش دولت بخشهای تمامی سیاستهای در بيماريها اين کنترل
 غيرواگير بيماريهاي

 کنترل و پیشگیری برای ملی های برنامه و سیاستها تقویت و استقرار 2-
  ملي هاي برنامه تقويت غیرواگیر بیماریهای

 اصالح قابل و مشترک اصلی خطر عوامل کاهش برای مداخالت ترویج 3-
  تحرک عدم ناسالم، غذايي رژيم دخانيات، مصرف :همانند غیرواگیر بیماریهای

 خطر عوامل کاهش الکل بار زيان مصرف و بدني،
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 بندي اولويت غيرواگير بيماريهاي کنترل و پيشگيري براي پژوهشها افزایش -4
 ها پژوهش

 
   غيرواگير بيماريهاي کنترل و پيشگيري براي همکاریها تقویت و افزایش 5-
 
  در پيشرفت ارزشيابي و آنها کننده تعیین عوامل و غیرواگیر بیماریهای پایش 6-

 غيرواگير بيماريهاي روند پايش( ملي سطح
 
  در غیرواگیر بیماریهای کنترل و پیشگیری استانی سند تدوین و تهیه 7-

 کشور
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 عوامل مداخله ای موثر برکنترل بیماری های غیرواگیر  

 عوامل پس زمینه ای 
 عوامل زمینه ای 
 سبک زندگی 
 عوامل شغلی 
 سوانج و حوادث 
 عوامل فیزیولوژیک 
 عوامل پاتولوژیک 

این عوامل از جمله فاکتورهای توسعه کشور محسوب می شوند و 
 .نیازمند برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت هستند
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 خاک و آب و صنایع و زیست محیط )ای زمینه و زمینه پس عوامل تغییر
 و ریزی برنامه به نیاز اما هستند کشور کالن اهداف از (... و

 .دارند سیاستگذاری
 
 

  و سوانح کاهش و شغلی عوامل زندگی، سبک » در تغییر ديگر طرف از
 های زیرساخت در تغییر به نیاز که هستند هايي مولفه جمله از  «حوادث

 مطابق دور چندان نه اي آينده در تا است نياز و داشته محیطی و فرهنگی
   .کنند تغيير و شده اصالح جهانی استانداردهای

35 



 زمينه در کميته اهداف به پاتولوژیک و فیزیولوژیک عوامل در تغییر ولي
 قابل مدت کوتاه در و بوده تر نزديک غيرواگير هاي بيماري پيشگيري و کنترل

  .است دستیابی
 

 خون، چربي خون، قند ،فشارخون افزايش :کنترل و پیشگیری سازی فرهنگ
 مردم ميتواند که هستند فيزيولوژيک عوامل جمله از که ... و وزن اضافه و چاقي

 ها، سرطان انواع جمله از غيرواگيري هاي بيماري به که برد پيش سمتي به را
 هستند پاتولوژيک عوامل از که ... و مغزي سکته ديابت، عروقي، قلبي بيماريهاي

 داشته بیشتری زندگی امید نهايت در و بهتر زندگی کیفیت و نشده مبتال
 .باشند
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 تعیین اجتماعی عوامل و سالمندی ،شهرنشینی » شامل ای زمینه عوامل
 .است  «سالمت کننده

 
 
فاصله و پاک شهر استانداردهاي با کشور شهرهاي زياد فاصله جمله از شهرنشيني 

 هاي بيماري ايجاد بر سالمت دوستدار شهر استانداردهاي با کشور شهرهاي زياد
  .دارد سزايي به تاثير غيرواگير

 
 
تبعیض طبقاتی، اختالف شامل سالمت کننده تعيين اجتماعي عوامل 

 سرمایه کاهش و نشینی حاشیه بیسوادی، ،فقر قومیتی، و جنسیتی
 .است اجتماعی
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 آزبست، مانند آسم کننده ايجاد عوامل (ها کارسينوژن ) شغلي زاي سرطان مواد
   سروصدا بخارها، و گازها ذرات، ... و نيکل بنزن،

 
 

  شغلی حوادث و سوانح خطرزای عوامل
 اي شغلي عوامل جمله از شغلي کمردردهاي کننده ايجاد ارگونوميک عوامل

  قرار مداخله مورد بايد غيرواگير يهاي بيمار کنترل و پيشگيري براي که هستند
 .بگيرند
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واگیربرای کاهش ریسك فاکتورهای بیماری های غیر   
 

 
  انجام پژوهش های کاربردی در زمینه کنترل و پیشگیری ازبیماری های

 غیرواگیر
 
 بهبود همکاری و مشارکت در پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر 
 
 برقراری سیستمی جهت پیگیری و ارزیابی پیشرفت های انجام شده در زمینه

 کنترل و پیشگیری بیماری های غیرواگیر می باشد
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 مطالعات راهکارهای پیشنهادی

 

  جدیدترین و دقیق ترین اطالعات در اختیار خط مقدم نیروهای بهداشتی و
 .متخصصین قرار گیرد

 

تغییرات کلی در شیوه زندگی 

 

برنامه های دقیق مبتنی بر جامعه 

 

لزوم همکاری بین بخشی، فرابخشی و بین المللی 

 

اصالح ساختاری سیستم سالمت و ارائه خدمات سالمت کشور 
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 بیمارستان ها نقش مدیریت و درمان بیماری های مزمن را بر عهده بگیرند. 

 

جلب مشارکت سایر نهادها و تقویت مشارکت بین بخشی 

 

 درگیر نمودن نهادهای مختلف مانند مدارس، رسانه های جمعی، نهادهای
 مذهبی و غیر دولتی

 

 توانمندسازی جامعه از مسیر آموزش و آگاه سازی، خود اتکایی و خود
 مراقبتی
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To provide evidences for Iranian Nursing research 

on Non Communicable  Diseases  
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 Review article 

 An electronic search was performed for articles which 

were published in English and Persian languages on 

PubMed , Google scholar, Magiran , SID, and Iran Doc 

databases 

 

 Time period  (2000- 2018) 

 

 74 articles selected : 

     ( 11 Diabetes, 20 CVS, 11 Chronic Res dx, 32 Cancer) 
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             پیامدهای مورد توجه در مطالعات                                                   
 ( حیطه های پیشگیری، کنترل و بازتوانی )

  Self care 

  QOL 

  Empowerment 

  Self management Program 

  Follow up Program 

  Life style 

  Psychological care 
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  Spiritual care 

  Life expectancy 

  Self efficacy 

  Satisfaction 

  Supporting care 

  Coping & Adjustment 

  Health promotion 

  Need based Training Program 
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 مداخالت انجام شده در مطالعات

  Group Education 

  Group Counseling 

  Family Centered Education 

  Electronic Education ( telenursing …) 

  Consultation  

  Complimentary & Herbal application 

  Aroma therapy 

  Humor therapy 

  Health Education Model application 
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خصوصیات اصلی این چارچوب تفاوت میان سطوح مختلف ارزیابی  
 عوامل خطر است   

جمع آوری اطالعات به کمك پرسشنامه در گام اول 
 معاینات بالینی در گام دوم 
 تحلیل شاخص های بیوشیمیایی خون و ادرار در گام سوم 

 
رده مختلف برای توصیف هر عمل خطر طبقه بندی شده که شامل  3هر گام به 

 :سطوح 

 ،(core) اصلی  
 ، (expanded core)تکمیلی  

 (optimal)انتخابی 
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