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هثاًی پیطگیشی اص تیواسیْای غیشٍاگیش
دوتش فشصاًِ وشهی تٌْا
ّیات ػلوی گشٍُ پضضىی اجتواػی
داًطىذُ پضضىی صًجاى

اّذاف ػلن پضضىی
3

 حفظ سالهتی افشاد سالن
 تاصگشداًذى آى تِ ٌّگام تیواسی
 استمای سالهتی
 ایي اّذاف دس ٍاطُ "پیطگیشی" گٌجاًذُ ضذُ اًذ

9/27/2017

karami.tanha@gmail.com

prevention
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جلَگیشی اص تِ ٍجَد آهذى تیواسی لثل اص ٍلَع آى
پیطگیشی ضاهل ولّیِ الذاهاتی هی ضَد وِ اص آى ّا تشای لغغ یا
آّستِ وشدى سیش تیواسی ،استفادُ هی ضَد.
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Preventive medicine
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پسضكي پيطگيري هسثة ٍ هحَس سضذ دس پضضىی ضذُ است .
پیطشفت ّایی وِ دس صهیٌِ دسهاى تِ دست آهذُ است تِ ّیچ ٍجِ
ًیاص تِ هشالثت ّای پیطگیشی ٍ یا سَدهٌذی آى ّا سا ون ًىشدُ است



دس ٍالغ ّشچِ ػلن پضضىی تیطتش پیطشفت هی وٌذ ،الذاهات پضضىی
ًیض تیطتش هاّیت پیطگیشی تِ خَد هی گیشد.
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افضایص ّضیٌِ ّای هشالثت سالهتی تشای سیاستگزاساى سالهت چالص
تشاًگیض هیثاضذ .خذهات سالهت) (health careتمشیثا  %16اص GDP
سا تِ خَد اختػاظ هیذّذ ٍ پیص تیٌی ضذُ است وِ تا سال2025
ایي سلن تِ  %25اص  GDPتشسذ.
ّضیٌِ ّای خذهات سالهت تِ دلیل افضایص سي جَاهغ ،افضایص
تاس) (burdenتیواسیْای هضهي ٍ افضایص لیوت داسٍّا ٍ سایش خذهات
سالهتی ضتاب تیطتشی خَاّذ گشفت.
تسیاسی اص تیواساى تِ دلیل ّضیٌِ ّای خذهات دسهاًی اص دسیافت
خذهات هٌػشف خَاٌّذ ضذ تخػَظ صهاًی وِ ضغل فشد یا دسآهذ
ٍی دس هؼشؼ خغش لشاس گیشد.
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یىی اص هَاسدی وِ هیتَاى تا ایي هطىل هماتلِ وشد استفادُ اص خذهات
پیطگیشی است.
خذهاتی وِ سثة جلَگیشی یا تِ تاخیش اًذاختي ٍلَع تسیاسی اص
تیواسیْا دس جوؼیت سالن هیطَد.
پیطگیشی اص تیواسیْا تا ّذف واّص سیسه ّا ٍ تاخیش ضشٍع سالهت
ضؼیف ) ٍ (poor healthتیواسی هیتَاًذ دس استما سالهت ول جاهؼِ
تاحیش گزاس تاضذ.
ایي ّضیٌِ اًذن وِ تشای پیطگیشی ٍ استمای سالهت اًجام هی گیشد
هَجة واّص تستشی ّای هىشس ،افضایص ویفیت صًذگی تیواساى ٍ
واّص ّضیٌِ ّای دسهاًی هی ضَد .
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تا تَجِ تِ هشاحل گًَاگَى ایجاد تیواسی ،سِ سغح پیطگیشی تِ
ضشح ریل دسًظش گشفتِ ضذُ است
 پیطگیشی اٍلیِ یا سغح اٍل )(primary
 پیطگیشی حاًَیِ یا سغح دٍم )(secondary
 پیطگیشی حالخیِ یا سغح سَم )(tertiary
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پیطگیشی اٍلیِ :پیطگیشی اص تشٍص تیواسی
پیطگیشی حاًَیِ :پیطگیشی اص تشٍص ػالین تالیٌی تیواسی
پیطگیشی حالخیِ :پیطگیشی اص تشٍص ػَاسؼ تیواسی
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Primary prevention
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ساصهاى جْاًی تْذاضت ) (World Health Organizationتشای
پیطگیشی اٍلیِ اص تیواسی ّای غیشٍاگیش تا ػَاهل خغشصای هطخػی
دٍ استشاتظی سا تَغیِ هی وٌذ .
استشاتظی جوؼیتی (ّوگاًی) )(Population (Mass) Strategy
استشاتظی گشٍُ ّای پشهخاعشُ )(High - risk Strategy
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استشاتظی جوؼیتی (ّوگاًی)
population (mass) strategy
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یه سٍش پیطگیشی سغح اٍل « استشاتظی جوؼیتی» است وِ تشای
تمام جمعيت ٍ تِ هٌظَس واّص هتَسظ خغش تشای جوؼیت ٍ تذٍى
تَجِ تِ سغَح خغشات فشدی است .
هخال تشسسی ّا ًطاى دادُ اًذ وِ حتی هختػش واّص دس هیضاى فطاس
خَى ٍ یا سغح ولستشٍل سشم دس جوؼیت تاػج واّص هیضاى تشٍص
تیواسی ّای للثی ػشٍلی خَاّذ گشدیذ .
ساّثشد جوؼیتی دس سغح جاهؼِ ٍ الذام ّای هذاخلِ ای تا ّذف
تغييرات اقتصادي اجتماعي ،رفتاري و ضيوه زنذگي اًجام هی
گیشد.
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استشاتظی گشٍُ ّای پشهخاعشُ
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ّذف اص استشاتظی گشٍُ ّای پشهخاعشُ اًجام هشالثت ّای پیطگیشی
تشای اضخاظ در معرض خطر باالتر تشای تیواسی ّای خاظ است
ایي واس هستلضم ضٌاسایی افشاد دس هؼشؼ خغش تاال تا استفادُ اص
سٍش ّای تالیٌی هٌاسة ٍ هحافظت آًاى است.
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Secondary prevention
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پیطگیشی سغح دٍم هشتَط تِ هشحلِ لثل اص تشٍص ػالین تالیٌی است
وِ ػثاست است اص وطف تِ هَلغ ٍ دسهاى تیواسی ّا لثل اص ایجاد
ػالین ٍ ًطاًِ ّای ٍاضح تالیٌی .
گاُ هیتَاى تا وطف تِ هَلغ ٍ دسهاى سشیغ ،یه تیواسی سا دس هشاحل
اٍلیِ دسهاى ًوَد ٍ یا سیش آى سا آّستِ وشد ٍ اص پیذایص ػَاسؼ
جلَگیشی ٍ ًاتَاًی سا هحذٍد وشد .
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هشاوض تْذاضتی غالثا دس غشتالگشی ّایی وِ تِ هٌظَس وطف تیواسی دس
هشاحل اٍلیِ اًجام هی دٌّذ افشاد تیواس فالذ ػالین ٍاضح تیواسی سا پیذا
وشدُ ٍ تحت دسهاى لشاس هی دٌّذ  .تِ ایي ضیَُ غشتالگشی جوؼیتی
(ّوگاًی  )Population-Mass-Screeningهی گَیٌذ وِ تِ غَست صیش
تؼشیف ضذُ است :
تطخیع همذهاتی یه تیواسی یا ػاسضِ ًاهطَْد تا استفادُ اص آصهَى ّا،
هؼایٌِ ّا یا سایش سٍش ّایی وِ تِ سشػت لاتل ػول تاضٌذ.
آصهَى ّای غشتالگشی ،اضخاظ تِ ظاّش سالن سا وِ احتواال تیواس ّستٌذ
جذا هی وٌٌذ .يك آزمون غربالگري الساما تطخيصي نيست  .افشادی
وِ یافتِ ّای هخثت یا هطىَن داسًذ تایذ تشای تطخیع ٍ دسهاى تِ ًضد
پضضىاى خَد اػضام ضًَذ .
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دس اجشای هفیذ ٍ هَحش ّش تشًاهِ پیطگیشی سغح دٍم ،دو اصل
اساسي ٍجَد داسد:
 -1روش هاي صحيح و بي خطر تشای وطف تیواسی دس هشاحل
اٍلیِ ٍ لثل اص تشٍص ػالین تالیٌی
 -2در دسترس بودن روش درماني موثر.
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Tertiary prevention
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ّذف پیطگیشی سغح سَم كاهص پيطرفت يا عوارض بيماري
است
ٌّگاهی وِ فشایٌذ تیواسی اصهشاحل اٍلیِ خَد فشاتش سٍد ٌَّص ّن
هیتَاى تِ ٍسیلِ آًچِ "پیطگیشی سغح سَم " ًاهیذُ هی ضَد،
الذاهات پیطگیشاًِ اًجام داد
پیطگیشی سغح سَم ضاهل الذاهات دس دستشع تشای كاهص يا
محذود كردن نقص عضو ،ناتواني ّای تیواسی ٍ تِ حذالل سساًذى
سًج ٍ آسیة ًاضی اص تیواسی ٍ ارتقاي قذرت تطابق تیواس تا حاالت
غیش لاتل دسهاى است.
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پیطگیشی سغح سَم ضاهل محذود كردن ميسان ناتواني و ايجاد
بازتواني است ٍ تِ تیواسی ّایی هشتَط هی ضَد وِ لثال سیش خَد سا عی
وشدُ اًذ ٍ دس حال حاضش فمظ ضايعات آًْا تالی هاًذُ است .
تالضی وِ اص عشیك فیضیَتشاپی تشای تشگشداًذى حشوت تِ یه ػضَ ػاسضِ
دیذُ هی ضَد ًوًَِ ای اص الذاهات هحذٍد وشدى ًاتَاًی است.
هفَْم بازتواني( )rehabilitationتِ تالش ّایی اعالق هی گشدد وِ تِ
هٌظَس تاص گشداًذى یه فشد ًاتَاى تِ فشدی هفیذ ،ساضی ٍ دس غَست اهىاى
خَدوفا دس جاهؼِ اًجام هی ضَد ٍ تیطتشیي تَجِ آى هؼغَف تِ ایي ًىتِ
است وِ تا تاویذ تشآًچِ تشای فشد تالی هاًذُ است ًِ ،آًچِ اص دست دادُ
است ،اٍ سا لادس ساصد وِ اص لاتلیت ّای تالیواًذُ خَد حذاكثر استفاده سا
تىٌذ .
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تفاٍت تیي سغَح پیطگیشی دس ایي است وِ :



ّذف پیطگیشی سغح اٍل كاهص بروز بيماري و انحراف از
سالمت است
ّذف پیطگیشی سغح دٍم كاهص ضيوع بيماري يا كوتاه كردن
دوره بيماري
ّذف پیطگیشی سغح سَم كاهص عوارض بيماري ّاست.
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سٌذ هلی پیطگیشی ٍ وٌتشل تیواسیْای
غیشٍاگیش ٍ ػَاهل خغش هشتثظ دس جوَْسی
اسالهی ایشاى دس تاصُ صهاًی 1394-1401
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تاویذ اغلی ایي سٌذ:
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تیواسیْای للثی ٍ ػشٍلی
سشعاى
دیاتت
تیواسیْای تٌفسی
سَاًح ٍ حَادث
تیواسیْای سٍاًپضضىی
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اّویت تیواسیْای غیشٍاگیش
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هشي ٍ هیش ساالًِ  38هیلیَى ًفش دس جْاى  ،وِ اص ایي هیاى 28
هیلیَى هشي هشتثظ ( 3/4هَاسد) دس وطَسّای تا دسآهذ ون ٍ هتَسظ
سٍی هیذّذ.
تْذیذی تشای دستیاتی تِ اّذاف تَسؼِ ّضاسُ ساصهاى هلل هتحذ ٍ
تشًاهِ ّای تَسؼِ ای
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اّویت تیواسیْای غیشٍاگیش
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فمش استثاط ًضدیىی تا تیواسیْای غیشٍاگیش داسد
افضایص سشیغ تیواسیْای غیشٍاگیش سثة افضایص ّضیٌِ ّای خاًَاس
جْت دسیافت هشالثتْای تْذاضتی هیطَد
افشاد آسیة پزیش ٍ هحشٍم اص ًظش اجتواػی ًسثت تِ افشاد تا هَلؼیت
اجتواػی تاال تیطتش هثتال هیطًَذ ٍ صٍدتش هی هیشًذ ( تِ دلیل ایٌىِ
تیطتش دس هؼشؼ هحػَالت هضش هاًٌذ تٌثاوَ ٍ هَاد غزایی ًاسالن
لشاس داسًذ ٍ تِ خذهات تْذاضتی ّن دستشسی هحذٍد داسًذ)
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تا اتتال تِ ایي تیواسیْا ٍ
سَق دادى تِ سوت



دس غَست ووثَد هٌاتغ دس خاًَادُ
ّضیٌِ ّای هشتَط تِ هشالثتْای تْذاضتی
فمش



ّضیٌِ ّای گضاف تشای دسهاى عَالًی هذت ٍ گشاًمیوت ٍ اص دست
سَق دادى تِ سوت فمش
دادى سشپشست خاًَاس
ّوِ ایي هَاسد سًٍذ تَسؼِ یه وطَس سا هتَلف هیساصد.
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دس ایشاى
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تیص اص  %76ول تاس تیواسیْا ( )burden of diseaseاختػاظ تِ
تیواسیْای غیشٍاگیش داسد
تاستیواسی ( : )DALYسالْای اص دست سفتِ ػوش تِ دلیل هشي صٍدسع
ٍ ًاتَاًی
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پیطگیشی اص تیواسیْای غیشٍاگیش
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ضٌاسایی ػَاهل خغش اٍلیِ ٍ ػوذُ
پیطگیشی ٍ وٌتشل ایي ػَاهل خغش
تطخیع صٍدسع ٍ دسهاى تِ هَلغ اص عشیك سٍیىشد هشالثتْای
تْذاضتی اٍلیِ

9/27/2017

karami.tanha@gmail.com

ػَاهل خغش ایجاد تیواسیْای غیشٍاگیش
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ػَاهل خغش سفتاسی لاتل تغییش:
 هػشف دخاًیات :تٌثاوَ حذٍد  6هیلیَى هشي دس سال
 ػذم فؼالیت تذًی :حذٍد  3/2هیلیَى هشي دس سال
 سطین غزایی ًاسالن
 هػشف الىل



ػَاهل خغش هتاتَلیه /فیضیَلَطیه:
 فطاسخَى تاال
 اضافِ ٍصى ٍ چالی
 لٌذ خَى تاال
 چشتی خَى تاال
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IraPEN’s protocols

اجضاء هْن تشًاهِ ایشاپي:
• خغش سٌجی دُ سالِ حَادث للثی ػشٍلی وطٌذُ ٍ غیشوطٌذُ
• تطخیع صٍدسع سشعاى ّای سٍدُ تضسي ،پستاى ٍ دّاًِ سحن
• هشالثت تیواسیْای سیَی
• الذاهات پیطگیشاًِ ٍ وٌتشلی ػَاهل خغش دخاًیات  ،ون تحشوی،
تغزیِ ًاهٌاسة ٍ هػشف الىل

 -9حمل و نقل ()Transport
31





حمل و نقل سالم بو معنای رانندگی کمتر و انجام پیاده روی و
دوچرخو سواری بیشتر
اثرات حمل و نقل سالم:
 -1کاىش الودگی
 -2افزایش ارتباطات اجتماعی
 -3کاىش تصادفات کشنده
 -4افزایش فعالیت فیزیکی
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