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ده علت اول مرگ در ایران برای هر دو جنس(سال )2019

3
Global Health Estimates 2019-WHO

روند تعداد مرگ های منتسب به بیماری های قلبی عروقی در ایران 2013-تا 2019
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Global Health Estimates 2019-WHO

روند فزاینده تعداد مرگ
ناشی از بیماریهای غیرواگیر در ایران طی سالهای آینده

وقوع 390هزار مرگ بیشتر در سال  2040بر اثر بیماریهای
غیرواگیر درصورتیکه اقدامات مؤثری در ایران صورت نگیرد.
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سرطان

بیماری های
تنفسی مزمن

بیماری های
قلبی و عروقی

دیابت

چاقی
تغذیه
نامناسب کم
تحرکی
چربی خون
باال

فشار خون
باال
الکل
سیگار
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عوامل خطر بیماری های غیرواگیر :
✓عوامل خطر متابولیک :

فشارخون باال ،چربی خون باال ،قند خون باال ،چاقی و افزایش وزن
✓عوامل خطر رفتاری :

استعمال دخانیات و الکل ،تغذیه نامناسب ،کم تحرکی است.
توجه به افسردگی و استرس های اجتماعی به عنوان یک عامل خطر رفتاری حائز اهمیت
است.

وضعیت موجود عوامل خطربیماری های غیر واگیر
عنوان

شیوع در فارس (درصد )

شیوع دیابت ( باالی  25سال)

14/5

شیوع پرفشاری خون

35/16

کلسترول باالی 200

31/39

شیوع چاقی و اضافه وزن

59/84

مصرف  5وعده میوه و سبزیجات در هفته

6

فعالیت بدنی ناکافی

51/85

مصرف سیگار و قلیان

14

مصرف الکل

12

نبستن کمربند ایمنی
عدم استفاده از کاله ایمنی در راکبین موتور سیکلت

صندلی جلو
صندلی عقب
86/29

33/75
66/32

عوامل خطر بیماری های قلبی و عروقی

دخانیات
• استعمال دخانیات چهارمین علت بار بیماری در کل دنیاست
• استعمال دخانیات شایعترین عامل قابل پیشگیری مرگ و ناتوانی در جهان است

• سالیانه حدود  6میلیون مرگ در جهان به علت مصرف دخانیات رخ می دهد که در صورت ادامه روند فعلی
در  2030به  10میلیون نفر خواهد رسید
• سالیانه حدود  50هزار مرگ در ایران به علت مصرف دخانیات رخ می دهد و پیش بینی می شود که مرگ و

میر دخانیات طی  20سال آینده به  200هزار نفر درسال افزایش یابد
• استعمال دخانیات بر اساس مطالعه استپس  15درصد در گروه سنی باالی  18سال گزارش گردید

عوامل خطر بیماری های قلبی و عروقی

سیگار
• سیگاری ها حدود  1دهه امید زندگی کمتری نسبت به غیر سیگاری ها دارند.

• استفاده از سیگار ،خطر بیماری های کرونر و سکته مغزی را  4تا  2برابر میکند .
• سالیانه حدود  50هزار مرگ در ایران به علت مصرف دخانیات رخ می دهد و پیش بینی می شود که مرگ و
میر دخانیات طی  20سال آینده به  200هزار نفر درسال افزایش یابد
• ترک سیگار آثار سالمتی سریع و عمده ای دارد برای افرادی که سیگار را در 30سالگی ترک می کنند ،امید
به زندگی مشابه افراد غیر سیگاری است.

• بزرگساالنی که درسن  65تا  70سال سیگار را ترک می کنند امید به زندگی آن ها 3تا  2سال افزایش می
یابد.

عوامل خطر بیماری های قلبی و عروقی

قلیان :
 مصرف قلیان در سالهای اخیر روند فزاینده ای به خصوص در جوانان و زنان داشته است . هر وعده مصرف قلیان ،دودی معادل مصرف  5تا  10پاکت سیگار (  100تا  200نخ سیگار ) وارد ریه فرد میکند
 -میزان مواجهه با دود قلیان برای اطرافیان معادل  5تا  10سیگار برآورد شده است.

مواد مخدر :
 برخی مطالعات در جهان نشان داده اند که اعتیاد به مواد مخدر از  10درصد در بیماران  CABGتا  20درصددر بیماران MIشایع بوده است.
 اگرچه در مورد اثر اعتیاد به مواد مخدر (مشتقات تریاک) بر روی بیماران عروق کرونر ،گزارش هایمتناقضی منتشر شده است ،اما نتایج جدیدترین مطالعات در کشور حاکی از آن است که اعتیاد به مواد
مخدر یک عامل خطر مستقل برای بیماری های عروق کرونر است.

عوامل خطر بیماری های قلبی و عروقی
دیابت:
• نرخ های رو به رشد چاقی ،پیری و شهرنشینی ،با شیوع باالی دیابت مرتبط است.
• دیابت نوع دو که  % 90افراد مبتال به دیابت در دنیا را شامل میشود در پی افزایش وزن بدن و عدم تحرک بدنی رخ می دهد.
دیابت ،جزو ریسک فاکتورهای اصلی بیماری های قلبی و سکته مغزی طبقه بندی می شود.

فشار خون :
• فشارخون باال یکی از عوامل خطر در بروز بیماری عروق کرونر ،نارسائی قلب ،بیماری های عروق مغزی ،بیمارهای عروق محیطی،
نارسایی کلیه ،فیبریالسیون دهلیزی ،از دست رفتن عملکرد شناختی و افزایش بروز دمانس است.

• در بیماران  40تا  70ساله هر  20میلی متر جیوه افزایش فشارخون سیستولیک یا  10میلی مترجیوه افزایش فشارخون
دیایستولیک ریسک بیماری های قلبی عروقی را تا  2برابر افزایش میدهد .

عوامل خطر بیماری های قلبی و عروقی
اختالل چربی خون
• در سراسر جهان ،کلسترول باال ساالنه سبب حدودا  %56از بیماری های قلبی ایسکمیک و  %18موارد سکته مغزی می شود که
 4.5میلیون مرگ در سال را در پی دارد
• بر اساس مطالعات جمعیتی اخیر شیوع هیپرلیپیدمی در جمعیت باالی  25سال  40درصد برآورد شده
• درمان هیپر لیپیدمی در کاهش تا  50درصدی بروز سکته های قلبی و مغزی تاثیر گذار است
• این درمان ها شامل درمان های دارویی ،سبک زندگی شامل رژیم غذایی و فعالیت جسمانی می باشند.

عوامل خطر بیماری های قلبی و عروقی
چاقی و افزایش وزن
• چاقی با افزایش ریسک قلبی عروقی و ابتال به دیابت همراه است .توزیع چربی نیز به عنوان ریسک فاکتور بیماری های عروق
کرونر شناخته می شود به طوری که چاقی شکمی با ریسک باالتری در زنان و مردان همراه است
• نسبت دور کمر به لگن (جانشین چاقی مرکزی یا شکمی) بیشتر ،نشان دهنده ریسک مستقل بیماری های عروقی است .

تغذیه نا مناسب
• افزایش کالری و چربی موجود در رژیم غذایی ،و کاهش مصرف فیبر با افزایش عوارض قلبی عروقی در ارتباط است.
• نوشیدن نوشیدنی های شیرین شده با قند ساده با خطر باالی بیماری های عروق قلب مرتبط است.
• استفاده از رژیم غذایی DASHباعث کاهش واضح در فشارخون و عوارض قلبی عروقی می شود.

پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی
برنامه های سطح اول (پیشگیری ابتدایی و اولیه)
مداخالت مبتنی بر جمعیت که برای کاهش بیماری های قلبی عروقی قابل اجراست
 سیاست ها و برنامه های جامع در کنترل مصرف دخانیات و ترک سیگار نظارت و تعیین استانداردهای مناسب برای غذای سالم (به خصوص فست فودها و غذاهای کنسروی) ساخت پیاده رو و مسیرهای دوچرخه سواری برای افزایش فعالیت فیزیکی استراتژی ها و برنامه به منظور کاهش مصرف الکل -آموزش عمومی در جهت توانمندسازی جامعه در خصوص عوامل خطرساز بیماری های عروق کرونر

 مداخالت فردی مراقبت سالمت در افراد با خطر باالی قلبی عروقی که دارای حتی یک فاکتور خطر بسیار جدی از قبیلپرفشاری خون یا اختالل چربی خون هستند.

پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی
برنامه سطح دو ( غربالگری ):
• شناسایی بیماران در دوره نهفتگی بیماری و جلوگیری از پیشرفت بیماری به سوی مرگ یا ناتوانی

• اقدام مؤثر و به موقع برای درمان بیماران
• بیماریابی مناسب
• مراقبت از بیماران شناسایی شده

(Ira P E N )ایراپن
مجموعه مداخالت اساسی بیماریهای غیر واگیر در
نظام مراقبت های بهداشتی اولیه ایران

P a c ka g e o f E s s e n tia l N o n -C o m m u n ic a b le

(P E N )
D is e a s e In te rv e n tio n fo r P rim a ry H e a lth C a re in

برنامه ایراپن
• شامل مداخالت الویت بندی شده و هزینه اثر بخش است که میتواندد بده پیشدگیری و کنتدرل
بیماری های غیرواگیر ،منجر شود.
• این بسته یک حداقل استانداردی برای ادغام کنترل بیماری های و توسعه مراقبت از بیماری های
قلبی  ،سکته مغزی ،خطر بیماری قلبی عروقی  ،دیابت  ،سرطان  ،آسدم و بیمداری هدای مدزمن
انسدادی ریوی در مراقبت های اولیه بهداشتی است.

• این مداخالت می توانند توسط پزشکان و کارکنان بهداشتی غیر پزشک در مراقبت هدای اولیده
بهداشتی ارائه شوند.
• یکی از اجزا اصلی این مداخالت ،خدمات مربوط به خطرسنجی بیماری های قلبی و عروقی است
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اهداف خطر سنجی بیماری های قلبی و عروقی
➢خطرسنجی سکته های قلبی و مغزی ابزاری مناسب برای محاسبه میزان احتمال وقوع سکته های

قلبی یا مغزی در ده سال آینده است
➢هدف خطر سنجی ارزیابی و خطرسنجی سکته های قلبی عروقی شناسایی افراد در معرض خطر ابتال
به بیماری های قلبی عروقی و سپس ارائه خدمات مناسب در سطوح مختلف شبکه بهداشتی درمانی
است

تعیین میزان خطر با استفاده از اطالعات زیر انجام می گردد :
➢ جنس

➢ سن ،باالی  30سال
➢ ابتالء یا عدم ابتالء به دیابت

➢ مصرف دخانیات
➢ فشارخون سیستولی
➢ مقدار کلسترول خون
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گروه بندی پس از خطر سنجی
• خطر کمتر از %10
• خطر  10تا کمتر از %20

• خطر  20تا %30
• خطر باالی %30

شرح وظایف پزشك در خطرسنجی سكته های قلبی و مغزی و مراقبت بیماران و افراد در معرض خطر
• بیماریابی و درمان بیماران و پذیرش ارجاعات سطح اول از جمعیت تحت پوشش
• بررسی عوامل خطر بیماری های قلبی و عروقی  :اضافه وزن و چاقی ،تغذیه نا سالم ،کم تحرکی و مصرف دخانیات
• گرفتن شرح حال و انجام معاینات  ،تایید و ثبت بیماری های دیابت ،فشارخون باال  ،قلبی عروقی
• درخواست و ارجاع موارد مورد نیاز برای انجام آزمایشات اولیه قند و کلسترول خون برای خطرسنجی

• مراقبت بیماران طبق دستورالعمل برنامه( قلبی عروقی ،فشارخون باالو دیابت  3ماه یکبار ،اختالل چربی های
خون  6ماه یکبار )
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شرح وظایف پزشك در خطرسنجی سكته های قلبی و مغزی و مراقبت بیماران و افراد در معرض خطر
• تائید وضعیت ابتال به بیماریهای فشار خون باال و دیابت و چربی خون بداال در کدسانی کده نتیجده انددازه
گیدری یدا آزمایش غیرطبیعی دارند.
•

پس خوراند به بهورز /مراقب سالمت در مورد تأیید یا عدم تأیید بیماری

•

آموزش بهورز  /مراقب سالمت در زمینه مراقبت بیماران و افراد در معرض خطر به منظور کاهش میزان
خطدر قلبدی عروقی

•

ارجاع موارد مورد نیاز به پزشک متخصص ( سالی یکبار به متخصصین قلب  ،چشم ،کلیه و مغز و اعصاب)

•

ارایه آموزش ها و توصیه های الزم برای توانمند سازی بیماران در خود مراقبتی

شرح وظایف پزشك در خطرسنجی سكته های قلبی و مغزی و مراقبت بیماران و افراد در معرض خطر
• تجویز آسپیرین ،برای بیمارانی که سابقه سکته قلبی و مغزی (ایسکمیک و غیر خونریزی دهنده) دارند
• تجویز داروی مناسب کاهنده فشارخون مدساوی یدا بدیش از  140بر  90دارند و تاکید بر مصرف منظم و پیوسته
دارو توسط بیمار

• تجویز استاتین برای افراد با خطر  %30و باالتر و تاکید بر مصرف منظم و پیوسته دارو توسط بیمار
• نظارت بر بهورز /مراقب سالمت درخصوص اقداماتی که جهت بیمداران بایدد انجدام دهندد
• ارجاع بیماران با خطر قلبی عروقی بیش از  %30که علی رغم توصیه های آموزشی و دارویی پدس از  6مداه
کماکدان بیش از  30درصد در معرض خطر هستند ،به سطوح تخصصی
• ارجاع به کارشناس تغذیه جهت مشاوره و دریافت رژیم غذایی مناسب

شرح وظایف مراقب سالمت /بهورز در برنامه ایراپن
• ارزیابی جمعیت تحت پوشش  30سال و باالتر طبق دستورالعمل برنامده ایدراپن (از طریدق اطدالع رسدانی و
فراخوان)
• ارزیابی سابقه بیماری ها و عوامل خطر(ابتال به دیابت ،فشارخون باال ،مصرف دخانیات ،مصدرف الکدل ،سدابقه

دیابت در افراد درجه یک خانواده
• اندازه گیری فشارخون ،اندازه گیری فشارخون نوبت دوم در صورتی که فشارخون نوبت اول  140/90میلی متر
جیوه و بیشتر باشد
• تعیین احتمال خطر قلبی عروقی در  10سال آینده طبق محاسبه در سامانه در افراد  30سال و باالتر
• پیگیری و مراقبت منظم بیماران مبتال به فشارخون باال ،دیابت و اختالل چربیهای خدون طبدق دسدتورالعمل
ماهی یک بار
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شرح وظایف مراقب سالمت /بهورز در برنامه ایراپن :در بسته خدمات
سطح اول
• اندازه گیری قد  ،وزن و دور کمر دور (دور کمر مساوی یا بیش از  90سانتیمتردر زندان و مدردان خطدر
محسوب می شود)
• ارجاع جهت آزمایشات قند (ناشتا) و کلسترول و ارجاع غیرفوری بر اساس نتیجه در صورت نیداز ،بده
پزشک
• اگر فرد دارای سابقه بیماری قلبی عروقی باشد به عنوان فرد دارای خطر قلبی عروقی  %30و بیشتر در
نظر گرفته شده و به پزشک ارجاع غیرفوری داده میشود.
• آموزش طبق پروتکل آموزشی به همه افراد
• پیگیری دریافت بازخورد از سطوح پذیرنده ارجاع و بررسی پسخوراند آن ها
•
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شرح وظایف مراقب سالمت /بهورز در برنامه ایراپن :در بسته خدمات سطح اول
• ثبت مشخصات بیماران مبتال به دیابت ،فشارخون باال و قلبی عروقی که به تایید پزشک رسیده اند
• تعیین نمایه توده بدنی ،بررسی نحوه مصرف دارو ،بررسی عوارض دارویی ،بررسی عوارض بیماری ،بررسدی
مصرف دخانیات و رژیم غذایی بیمار ،بررسی وضعیت فعالیت بدنی،

آموزش در خصوص رژیم غذایی سالم ،انجام فعالیت بدنی با شدت مناسب و ترک مصدرف دخانیدات و خدود
مراقبتی در هر مراقبت
• ثبت اطالعات و مراقبت های انجام شده
• ارجاع منظم بیمار به پزشک طبق دستورالعمل 3ماه یک بار و ارجاع در صورت بروز مشکل یا دستور پزشک
• آموزش برای توانمندسازی بیمار(آموزش اختصاصی بیماران در خصوص رعایت رژیم غذایی و انجام فعالیدت
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بدنی مناسب ،ترک دخانیات و نحوه مصرف داروها)

لو ار روند ارزیابی خطر
سا ه واد قلبی در برنامه ایراپن

…
) تاکید بر به همراه داشتن آزمایش یکسال اخیر و کارت ملی (
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