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چكیده
مقدمه :بهبود شرایط بهداشتی و تغییر وضعیت اقتصادی اجتماعی در ایران ،به همراه شهرنشینی برنامه ریزی نشده ،منجر به تغییر الگوی
بیماری از بیماری های واگیردار به بیماری های غیرواگیر شده است .هدف از انجام این مطالعه طراحی الگوی پیاده سازی مدیریت یکپارچه
پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر در ایران بود.
مواد و روش کار :یك مطالعه کیفی  4مرحله ای شامل تحلیل اسناد( ،)1مرور مقاالت و گزارش هـای علمـی( ،)2مصـاحبه هـای عمیـق
فردی و بحث های گروهی متمرکز( )3و تأیید کمیته راهبردی ( )4جهت تحلیل وضعیت و شناخت شکاف خدمات ،تعیـین جهـت گیـری
شامل دورنمای  5سال آینده ،اهداف راهبردی در انتهای  5سال و راهبردهای اصلی و مداخالت و نظام استقرار و الزامات کنترل بیماریهای
غیرواگیر انجام شد .داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوا تحلیل گردید.
یافته ها :پس از شناخت شکاف خدمات در حوزه های کالن و عملیاتی ،اهداف راهبردی در دو گروه مربوط به عوامل رفتاری و عول خطر
زیستی تدوین شدند .سه راهبرد اصلی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر در ایران شامل ارتقای سواد سالمت گروه هـای جمعیتـی،
بهره مندی مردم از خدمات مراقبت های اولیه و نهادینه سازی همکاری فرابخشی برای کاهش عوامل خطر مرتبط با تغذیه ،دخانیات ،الکل
و کاهش تحرک فیزیکی معین است .از الزامات برنامه طراحی شده تمرکز ساختارهای موازی و پراکنده در مدیریت بیماری های غیرواگیـر
وزارت بهداشت ،آموزش نیروی انسانی ،تدوین بسته های خدمتی ادغام یافته ،تعیین اولویت های تحقیقاتی ،تبیین نقش هر یك از دستگاه
ها ،آگاهی کلیه مدیران دولتی و خصوصی و مشارکت نهادهای مردمی است.
نتیجه گیری :جهت اجرای این برنامه عالوه بر رعایت الزامات استقرار نیازمند اتخاذ تدابیر دیگری مانند ادغام در برنامه بهداشـت کشـور،
تصویب شورای عالی سالمت و امنیت غذایی کشور و تدوین برنامه جامع سالمت استان ها مبتنی بر وضعیت بومی مطابق این برنامه است.
کلیدواژه :الگو ،برنامه ملی ،پیاده سازی ،مدیریت یکپارچه ،پیشگیری ،کنترل ،بیماری های غیر واگیر
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الگوی پیاده سازی مدیریت یکپارچه پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر در ایران

این مطالعه در سال  1393به روش کیفی ودر چهـار مرحلـه اصـلی
انجام شد:
در مرحله تحلیل اسناد ،مستندات مورد بررسی شامل قانون اساسی
کشور ،سیاست های ابالغی سالمت مقام معظم رهبری ،مواد قـانونی
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افزایش مداوم بیماری های غیر واگیر در سراسر جهان یـك چـالش
کلیدی در سالمت جهانی است] .[1بیماری های غیر واگیر ،از جمله
بیماری های قلبی عروقـی ،دیابـت ،بیمـاری مـزمن ریـوی ،آلـریی،
برخی از انواع سرطان ،پوکی استخوان بزرگترین عوامـل کشـنده در
جهان هستند] .[2سازمان سالمت جهان بر این باور است کـه بـیش
از یك سوم از  40میلیون مرگ و میـر ناشـی از بیمـاری هـای غیـر
واگیــری در سراســر جهــان مــرگ و میــر پــیش از موعــد اتفــا
می افتد] .[3یك مطالعه اخیر که به صورت مشترک توسط انجمـن
جهانی اقتصاد و دانشگاه هاروارد انجام شد ،نشان داد که بیماریهـای
غیرواگیر در طول  20سال آینده  47تریلیـون دالر هزینـه خواهنـد
کــرد کــه نشــان دهنــده  75درصــد از تولیــد ناخــالص داخلــی
می باشد] .[4عالوه بر این ،بیماریهای غیرواگیر موجب کاهش بهـره
وری و کاهش سرمایه و رشد اقتصادی می شود].[5
بیماریهای غیرواگیر مستقیماً بـا عوامـل خطـری ماننـد دخانیـات،
تغذیه و تحرک بدنی ناکافی که قابل پیشگیری نیز هستند ،ارتبـاط
دارد .این عوامل با تغییـر نـامطلوب رییـم غـذایی ،سـبك زنـدگی و
صنعتی شدن جوامع افزایش یافته است] .[6روش هزینه اثـربخش و
پایدار کنترل این بیماری ها کاهش عوامل خطر است که مـی توانـد
از طریق تغییر شیوه زندگی انجام گردد].[7گزارش وضعیت جهـانی
بیماری های غیرواگیر در سـازمان سـالمت جهـان در سـال ،2010
مراقبت و نظارت بر عوامل خطر را به عنوان اولویت اول برای مقابلـه
با بیماری های غیرواگیر رو به رشـد در منـاطق کـم درآمـد درنظـر
گرفته است].[8
از آنجا که بیماری های غیرواگیر به علـت پنهـان بـودن عال ـم ،بـه
موقع شناسایی نمی شوند یا زمانی تحت درمان قرار می گیرنـد کـه
فرد در مرحله نمایان شدن عوارض قـرار دارد ،[9].سـازمان سـالمت
جهان در حال حاضر یك هدف را بـرای کـاهش  %25مـرگ و میـر
ناشی از بیماریهای غیرواگیر در افراد باالی  70سال تـا سـال 2025
تعیین کرده است .ولی اکثر کشورهای بـا درآمـد کـم و متوسـط در
حال حاضر به اندازه کافی قادر به پاسخگویی به بیماریهای غیرواگیر
نیســتند] .[10در بســیاری از کشــورهای بــا درآمــد کــم و متوســط
سیستم های بهداشتی ضعیف فعلی ،هنوز نمی توانند برای مقابله بـا
چالش بیماریهای غیرواگیر از طریـق سیسـتم هـای مراقبـت اولیـه
مراقبت مدیریت مؤثری داشته باشند] .[11بطوریکه بـه دلیـل عـدم
دسترسی بـه خـدمات بهداشـتی یکپارچـه و باکیفیـت و دسترسـی
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ناکافی به مداخالت اولیه و برنامه های پیشگیرانه مؤثر ،بیماری های
قلبی عروقـی در جمعیـت کشـورهای بـا درآمـد کـم و متوسـط در
مقایسه با کشورهای بادرآمد باال چهار برابر بیشتر است].[14
از ســه گــروه عمــده بیماریهــا و صــدمات (بیماریهــای قبــل ازگــذار
ابیـــدمیولوییك ،بیماریهـــای غیرواگیـــر ،تصـــادفات و جراحـ ـات)،
بیماریهای غیرواگیر بیشـترین بـار بیمـاری را در ایـران ایجـاد مـی
کند( ٪45در مردان و  ٪33در زنان)] .[15چاقی و اضافه وزن ،فشار
خون شریانی ،فعالیت بدنی ناکـافی ،پرکـاری کلسـترول و اعتیـاد 5
عامل خطر اول هستند که بیشترین بـار را بـه خـود اختصـا مـی
دهند ( ٪68از بار عوامل خطر ٪11 ،از بار کـل بیمـاری هـا بـا 1/6
میلیون سال زندگی از دست رفته با ناتوانی)[ .]16بر اساس قطعنامه
های مجمع جهانی بهداشـت بـه خصـو  WHA 53.17در سـال
 ،2000چندین ابتکار به منظور کنتـرل ،پیشـگیری و ارا ـه درمـان
مقرون به صرفه برای بیماری ها غیرواگیـر در وزارت بهداشـت آغـاز
شد .در سـال  ،2006در وزارت بهداشـت واحـد جدیـدی زیـر نظـر
معاونت بهداشت بـه منظـور کنتـرل بیماریهـای غیرواگیـر تأسـیس
گردید .نظام ملی مراقبت سالمت ایران که یك فعالیت منظم اسـت،
با هدف نظارت و مراقبت بیماریهـای غیرواگیـر مجـدداً سـازماندهی
شد .گزارش های متعـددی بـر اسـاس نتـای نظـام ملـی مراقبـت
سالمت منتشر شده است و اکنون این برنامه ها مبنای برنامـه هـای
ملی کنترل بیماریهای غیرواگیر است] .[17از آنجا که شـواهد قابـل
اعتماد سنگ بنای اصلی شروع هر برنامه پیشگیری از بیماری هـای
غیرواگیر است [ ،]18انتظار می رود با تدوین برنامـه ملـی مـدیریت
یکپارچــه پیشــگیری و کنتــرل بیماریهــای غیرواگی ـر ای ـران ،زبــان
مشترک و تعهد جمعی ذینفعان (درون و برون بخشی) ،بسترسـازی
مناسب برای عملیاتی سازی اسناد باالدستی مرتبط و نهادینه سازی
برنامه های قبلی مرتبط به بیماری هـای غیرواگیـر و عوامـل خطـر
آنها ،حمایت طلبی برای افزایش منابع و سایر الزامات بهبود وضعیت
مدیریت بیماری های غیرواگیر ایجاد گردد و نهایتاً بـا اسـتقرار ایـن
برنامه شاخص های مهم و مرتبط به بیماری هـای غیرواگیـر بهبـود
یابد.

الگوی پیاده سازی مدیریت ...

متعدد در برنامه توسعه پن ساله پنجم ،اعالمیه حقو بشر اسـالمی
 ،1990ماده 8قانون مدیریت خدمات کشـوری ،چشـم انـداز سـال
 ،1404سیاســت هــای کلــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر ابالغــی
( ،)1385/07/12سیاست های کلی اصـال الگـوی مصـرف ابالغـی
 ،1389/04/15سیاست های کلی نظـام اداری ،مصـوب ،1389/2/1
سند نقشه جامع علمی کشـور  ،1389سـند نقشـه علمـی سـالمت،
مصوبات شورای عالی سالمت و امنیت غـذایی کشـور ،توصـیه هـای
مقام معظم رهبری و سیاست های کلی سالمت ابالغی مقـام معظـم
رهبری بودند .گردآوری اسناد و مستندات به صـورت هدفمنـد و بـر
اساس معیارهای جستجو(بیمـاری هـای غیرواگیـر ،اسـتقرار ،پیـاده
سازی ،مدیریت یکپارچه ،پیشگیری ،کنترل ،مداخالت ،عوامل خطر)
انجام شد که از طریـق مراجعـه حوـوری بـه سـازمانهای مـرتبط و
مراجعه غیرحوـوری بـه وب سـایتها و پایگاههـای داده ای داخلـی
کشور صورت گرفت .استخراج گردیدند و با استفاده از روش تحلیـل
محتوا تحلیل گردیدند.
در مرحله مرور مقاالت و گزارش های علمی ،مـرور منـابع از طریـق
جســتجو در پایگــاه هــای داخلــی،Iranmedex ،Iran doc
 SID ،Medlib ،Magiranو پایگاه هـای خـارجی ،PubMed
 Cochrane ،Scopusبر اساس معیارهای جستجوی مذکور مورد
بررسی قرار گرفتند .از تجربیات حداقل  3کشـور توسـعه یافتـه و 3
کشور در حال توسعه استفاده شد .کلیه گزارش های جهانی منتشـر
شده در ارتباط به موضوع تدوین الگو از سال  2005به بعد در مـورد
مداخالت مورد استناد قرار گرفت.
از تلفیق دو مرحله تحلیل اسناد و مرور مقاالت و گزارشها ،بر اساس
زنجیره نتای  ،اهداف و شاخص های مـرتبط در سـطپ پیامـد و اثـر
نهایی تعیین و از داده های ثانوی در اسناد موجود اسـتفاده شـد تـا
نیم رخ وضعیت بیماری های غیرواگیر و عوامل خطـر آن در کشـور
ترسیم گردد و مشکالت برجسته نشان داده شود .این نتـای پـس از
استخراج ،دسته بندی و تلخیص گردید.
مرحله سوم شامل مصاحبه های عمیق فردی و بحث هـای گروهـی
متمرکز بود .در این مرحله جهت تحلیل وضـعیت موجـود مـدیریت
پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر ،جهـت گیـری راهبردهـا،
مداخالت و الزامات ،یك مطالعـه کیفـی بـا مشـارکت اعوـات هیـأت
علمی و مدیران ارشـد و اجرایـی و مشـاورین در معاونـت بهداشـت
وزارت بهداشت انجام شـد .معیارهـای انتخـاب خبرگـان تمایـل بـه
حوور در مطالعه و داشتن تجربه ،دانش و اطالعات کـافی در مـورد
9
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دستیابی به اهداف مطالعه بود .دراین مطالعه ازنمونه گیـری مبتنـی
بر هدف که یکی از انواع نمونه گیری غیراحتمالی است استفاده شد.
روش جمع آوری داده ها در قسمت کیفی  2بحث گروهـی متمرکـز
( 12نفره) و  6مصاحبه فردی با صاحب نظران در دسترس بود .ابزار
جمع آوری داده ها ،راهنمای مصاحبه بود کـه سـاواالت آن شـامل
برای دستیابی به اهداف و اجرای هر چه بهتر برنامه چه بایـد کـرد
منابع مالی برنامه باید از کجا تامین شود سایر الزامات اجرای موفق
چیست  ،تقسیم کار بین کدام نهادها و گروه های جامعه باید انجـام
شود  ،مجوزهای قانونی الزم چیست آیـا مراکـز بهداشـتی درمـانی
کشور برای اجرای موفق برنامـه در بخـش خـدمات آمـادگی الزم را
دارند و چه تغییری در بسته های خدمتی و ساختار ارایـه خـدمت
باید صورت پـذیرد  ،بـه منظـور انجـام بحـث هـای گروهـی ،بـرای
مشارکت کننـدگان دعوتنامـه ای ارسـال گردیـد کـه در آن عنـوان
جلسه ،اهداف ،زمان و محل برگزاری جلسات مشخص گردیده بود و
پس از مراجعه آنها به محل ،توضـیحاتی در مـورد ماهیـت و اهـداف
پژوهش و چگونگی انجام آن ،ارا ه گردید .در این پژوهش 6 ،جلسـه
بحث گروهی متمرکز  3/5-3برگزارگردید .طی این جلسات ،شرکت
کنندگان آزادانه اظهار عقیده می کردند و هماهنگ کننـده جلسـه،
بحث را متعادل کرده و هدایت مـی نمـود و پویـایی گـروه را مـورد
توجه قرار میداد .معیار اتمام بحث گروهی ،اشـباع اطالعـات و عـدم
ارا ه داده های جدید بود .بـا کسـب اجـازه از مصـاحبه شـوندگان و
اطمینان دادن به آنان جهت محرمانـه مانـدن اطالعـات آنهـا ،عـدم
انتشار جداگانه و به تفکیك نام مشـارکت کننـدگان و مصـاحبه هـا
ضــبط گردیـد .در عــین ضــبط مکالمــات از یادداشــت بــرداری نیــز
استفاده شد .پس از برگزاری بحثهای گروهی صداهای ضبط شده به
صورت متنی پیاده سازی شد .جهت انجام مصاحبه هـا نیـز پـس از
هماهنگی حووری یا تماس تلفنی بـا افـراد مـدنظر ،وقـت مالقـات
تعیین گردید .در ارتباط با مکان مصاحبه نیز جـایی انتخـاب میشـد
که مصاحبه شوندگان در آن مکان احساس راحتی نماینـد .پـیش از
شروع مصاحبه ،هدف از انجـام ایـن پـژوهش بـه طـور کامـل بـرای
مشارکت کنندگان توضیپ داده شـد و بـا کسـب اجـازه از مصـاحبه
شوندگان و اطمینان دادن به آنها در مورد محرمانه ماندن اطالعـات،
مصاحبه ها ضبط و به صورت متنی پیاده سازی گردید .داده های به
دست آمده در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت و درسـتی نتـای
با آنها چك شد .جهت اطمینان از دقـت علمـی و روایـی داده هـا از
معیارهـــای اعتبـــار ،قابلیــت انتقـــال(تعمیم پـــذیری) ،اطمینـــان
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علیرضا حیدری و

 -دستتتاوردهای نظتتاس ستتامت ایتتران در پیش ت یری و کنتتتر

بیماریهای غیرواگیتر :برنامـه هـای مراقبـت از دیابـت ،فشـارخون،
هیپوتیرو یدی نوزادان ،سالمت دهان و دندان ،بیماری تاالسـمی در
شبکه بهداشتی درمانی روستایی ادغام شـده اسـت .پیمـایش هـای
عوامل خطر غیرواگیر (با الگوی  STEPsسازمان جهـانی بهداشـت)
از سال  1383به طور متوالی انجام شده است .مطالعه بـار بیمـاری
ها نیز انجام گردیده اسـت .حـدود  100مرکـز تحقیقـاتی و انجمـن
علمی در ایران عالقمند به موضوعات غیرواگیر هستند و حداقل 10
مرکز تحقیقاتی همکار با سازمان جهانی بهداشت در حوزه غیرواگیر
فعالیت دارند .سیاست هـای ملـی امنیـت غـذایی و سـالمت روان و
اجتماعی مصوب گردیده و در حال اجـرا مـی باشـد .شـورای عـالی
سالمت و امنیت غذایی کشور به ریاست ر یس جمهـور بـیش از ده
سال سابقه فعالیت داشته و بیش از  100مصوبه در زمینه های غـذا
و سالمت از جمله کاهش نمك و چربی و قند دارد ،متناظر شـورای
عالی در سـطپ  31اسـتان و بـیش از  400شهرسـتان هـای کشـور
کارگروه هـای تخصصـی سـالمت و امنیـت غـذایی وجـود دارد ،در
 1392نظام نامه مدیریت سـالمت در سـطپ اسـتانی بـرای توسـعه
مشارکت مردم و همکاری بین بخشی به ویژه برای پاسـخ دهـی بـه
بیماریهای غیرواگیر توسط وزیر کشور و وزیر بهداشت مشترکا ابـال
10
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پذیری(اعتماد) و تأییدپذیری استفاده گردید] .[19با استفاده ازروش
تحلیل محتوا داده های حاصل از بحثهای گروهی متمرکز و مصاحبه
ها تحلیل گردید.
در مرحله چهارم که شامل تأییـد نتـای در کمیتـه راهبـردی بـود،
نتای حاصل از مستندات ،مقاالت و مصـاحبه هـا تخلـیص و طبقـه
بندی شد و جهت تأیید کیفیـت محصـوالت هـر مرحلـه در اختیـار
کمیته راهبری قرار داده شد .اعوـای کمیتـه راهبـردی شـش نفـر
نمایندگان واحدهای مختلف معاونـت بهداشـت و شـش نماینـده از
خارج از معاونت بهداشت شامل دبیرخانـه شـورای عـالی سـالمت و
امنیت غذایی ،معاونت آموزشی ،معاونت درمان ،معاونت توسعه منابع
و مدیریت ،معاونت غـذا و دارو ،دبیرخانـه شـورای عـالی سـالمت و
امنیت غذایی بودند .اجـزای الگـو اولیـه در کمیتـه راهبـردی مـورد
بازنگری قرار گرفت و پس از تأییـد محتـوای الگـو توسـط اکثریـت
اعوات ،الگو نهایی شد.

شده است .برای دیده بانی سالمت کشـور موسسـه ملـی تحقیقـات
سالمت جمهوری اسالمی از  1388شکل گرفته است .دو شبکه ملی
رادیو و تلویزیون برای سالمت فعالیت می کنند.
 شكاف خدمات در پیش یری و کنتر بیماریهای غیرواگیتر :بـراساس گزارش جهانی بار بیماری ها در سال  2013در ایران بیماری
های قلبی عروقـی ( ،)%17اخـتالالت روانـی ( ،)%14بیمـاری هـای
اسکلتی عوالنی( ،) %7/5حوادث ترافیکی ( ،)%7/5ناوناتال (،)%6/5
کانسر ( ،)%5/5بیماری های تنفسی( ،)%4/2اختالل تغذیـه ای ()%2
و دیابت ( ،)%2حدود  %70بار بیماری هـا را تشـکیل مـی دهـد .ده
عامل خطر اول (دالی منتسـب) در ایـران بـه ترتیـب رییـم غـذایی،
فشارخون ( 10میلیون نفر ) ،توده بدنی باال( 9میلیـون نفـر چـا )،
کم تحرکی ( 18میلیون نفر تحرک ناکافی) ،دخانیـات( 5میلیـون و
 300هزار نفر) ،دیابت ( 7/5میلیون نفـر) ،آلـودگی هـوا ،کلسـترول
بــاال( 14میلیــون نفــر ) ،خطــرات شــغلی و مصــرف مــواد مخــدر
( 3میلیون نفر) است].[17
الــف) حــوزه کــالن :ســاختار پراکنــده و مــوازی مــدیریت بیماریهــای
غیرواگیر و مبهم بودن منابع مالی آن و همچنین کمبود آگاهی و یـا
ضعف نگرش مجریان سـتادی و صـف از موانـع عمـده در مـدیریت
بیماری های غیرواگیر می باشد .واحدهای خدمات سالمت در بخش
غیردولتی به صورت پراکنده و غیرمـرتبط در کشـور مشـغول ارایـه
خــدمات بهداشــتی و درمــانی بــرای مراقبــت و تشــخیص و درمــان
بیماری ها در مناطق روستایی ،شـهری و حاشـیه شـهر هسـتند .بـا
اینکه تجربیات موثر و خوبی از مشارکت مـردم (تجربـه  370هیـات
امنای محالت در شهرداری تهران 140 ،هزار نفر رابط بهداشـتی در
مراکز بهداشتی درمانی ،خانـه مشـارکت مـردم در اسـتان قـزوین و
اقدامات بیش از  2000سازمان مـردم نهـاد مـرتبط بـه سـالمت در
کشور ) و همکاری بین بخشی در سالمت (برنامـه شـهر و روسـتای
سالم ،جامعه ایمن و نظام نامه استانی مدیریت سالمت همه جانبه )
وجود دارد اما این دو راهبرد هنوز به طور مؤثر در شـبکه بهداشـتی
درمانی عملیاتی نشده است.
ب) حوزه عملیاتی :خدمات فعلـی مراکـز بهداشـتی درمـانی شـامل
مراقبت از بیماری هـای واگیـر ،سـالمت مـادر و کـودک و سـالمت
محیط و کار است ،پوشش این خدمات بیشتر در جمعیت روسـتایی،
عشایر و شهرهای زیر  20هزار نفر کشـور ( % 30جمعیـت کشـور )
فراهم است ،در عمل سطپ یك شبکه بهداشت درمان شهری (%70
جمعیت کشور ) مراقبت های ادغام یافته از بیماری های غیرواگیر و

الگوی پیاده سازی مدیریت ...

ایجــاد دسترســی بــه فلورایــد  optimumبــا اســتفاده از روشــهای
مناسب به منظور کنترل بیماریهای شایع دهان و دندان

سالمت اجتماعی که عمـده بـار بیمـاری هـا را تشـکیل مـی دهـد،
نمی پوشاند . .برنامه پزشك خانواده در شهرهای دو استان فـارس و
مازندران (در مجموع  5میلیون نفر ) اجرا شده است کـه ارزشـیابی
میانی نشان می دهد که هنوز مراقبت های اولیه سـالمت در سـطپ
یك با توجه به بار بیماری های فعلی برای مردم فراهم نشده است.

 -راهبردها و مداخات

 -2جهت گیری

جهت گیری تدوین شده در برنامه شامل دورنما ،اهداف راهبـردی و
مداخالت به شر زیر است:
درونما :کاهش  %15مرگ های زودرس (منظور سـن  30تـا ) 70و ناتوانی های ناشی از بیماری های غیرواگیر بـه ویـژه سـکته هـای
قلبی عروقی ،سرطان ،دیابت ،بیماری های مزمن تنفسـی و بیمـاری
های اسکلتی عوالنی در  1399دورنمای این برنامه است.

 -3الزامات استقرار برنامه
اجــرای برنامــه ملــی مــدیریت پیشــگیری و کنتــرل بیمــاری هــای
غیرواگیر نیازمند تصویب در هیات دولت و شـورای عـالی سـالمت و
امنیت غذایی است .الزامات استقرار برنامه ملی به شر زیر است:

 اهداف راهبردی:الــف) اهــداف راهبــردی مربــوط بــه عوامــل رفتــاری شــامل:
کاهش%10شیوع مصرف دخانیات باالی  15سال؛ کاهش  %20نمك
دریافتی(متوسط استاندارد شده در افـراد بـاالی  18سـال بـه طـور
روزانه) ؛ کاهش %10کم تحرکی مردم (کمتـر از  60دقیقـه فعالیـت
متوسط تا شدید روزانه در نوجوانان و  150دقیقه باالی  18سال )؛
کاهش  %30افراد باالی  18سالی که کمتر از  5نوبـت ( 400گـرم )
میوه و سبزی مصرف می کنند؛ کـاهش %10مصـرف الکـل (میـزان
مرگ و بیماری های منتسـب ،شـیوع مصـرف سـنگین نوجوانـان و
جوانان؛
ب) اهداف راهبردی مربوط به عوامـل خطـر زیسـتی شـامل توقـف
افزایش شیوع اضافه وزن و شیب تبدیل اضافه وزن ها بـه چـا هـا
(نوجوانان و باالی  18سال) ؛ توقف افزایش شـیوع دیابـت در گـروه
سنی باالی  18سـال؛ کـاهش میـانگین  HbA1Cبیمـاران دیـابتی
تحت مراقبت (در محدوده کنترل یا نزدیك به کنترل) کـاهش %15
شیوع فشارخون باال(بـاالی  140و مسـاوی یـا بـاالی  )90؛ کـاهش
 %10از شیوع افسردگی و اضطراب؛ کـاهش  %30میـزان کلسـترول
خون باالی  190میلی گرم در دسی لیتر باالی  18سال؛ کلیه افـراد
با خطر حمله قلبی عروقی مساوی یا باالی  ،30خدمات دارو درمانی
و مشاوره های مرتبط (رفتـاری ،رییـم و تحـرک فیزیکـی ،حمایـت
اجتماعی) دریافت می کنند .دسترسی  %100به فن آوری اساسـی و
داروهای الزم برای بیماری های غیرواگیر عمده در مراکز عمـومی و
خصوصی ؛ کاهش  %40شاخص  DMFTدر کودکان زیر  12سال

 -تكالیف برون بخشي

الف) تفاهم ملی سهم و نقش هر یك از دستگاه هـا در پیشـگیری و
کنترل بیماری های غیرواگیر ضروری است
ب) اولویت های تحقیقاتی این حوزه و تقسیم کار ملـی بـه ویـژه در
حوزه دیده بانی شاخص های مرتبط به حوزه بیماری های غیرواگیر
از طریق موسسه ملی تحقیقات سالمت تعیین گردد.
ج) کلیـه مــدیران دولتـی ،غیردولتـی و بخــش خصوصـی از جملــه
استانداران ،فرمانداران ،بخشـداران ،دهیـاران و شـهرداران در مـورد
وظایف خود در قبال پیشگیری از بیماری های غیرواگیر آگاه شوند.
د) نهادهای مردمی شامل شورای عالی استان ها ،شورای راهبـردی
سازمان های مردم نهاد و سایر میانجیان مشارکت مردمی در زمینـه
پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر ترغیب به مشارکت شوند.
 تكالیف درون بخش وزارت بهداشتالف) ساختارهای موازی و پراکنده در ستاد وزارت بهداشت درمان و
آموزش پزشکی باید تبدیل به مرکزی با عنوان مدیریت بیماری های
غیرواگیر زیر نظر وزیر بهداشت درمان و آمـوزش پزشـکی باشـد تـا
راهبردهای سه گانه را در همه معاونت ها پیش ببرد.
 تكالیف مرکز مدیریت بیماری های غیرواگیرالف) نیروی های انسانی در سطپ ستادی ملی آموزش داده شوند.
ب) بسته های خدمتی تدوین گردد و جهت ادغـام در شـبکه ،ابـال
گردد.
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سه راهبرد اصلی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر در ایـران
که تا ده سال آینده باید پیگیری شود شامل ارتقـای سـواد سـالمت
گروه های جمعیتی ،بهره مندی مردم از خدمات مراقبت های اولیـه
(بر اساس ادغام خدمات بیماریهـای غیرواگیـر در  )PHCو نهادینـه
سازی همکاری فرابخشی برای کاهش عوامل خطر معین می باشد.
جدول 1راهبردهای اصلی و مداخالت موردنیـاز جهـت پیشـگیری و
کنترل بیماریهای غیرواگیر در ایران را نشان می دهد.
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علیرضا حیدری و

 -تكالیف دانش اه های علوس پزشكي

الف) نیروی هـای انسـانی در سـطو دانشـگاهی و همچنـین ارایـه
کنندگان خدمات پایه و تخصصی باید آموزش داده شوند
جدو  :1راهبردهای اصلي و مداخات موردنیاز جهت پیش یری و کنتر بیماریهای غیرواگیر در ایران
مداخالت

بهره مندی مردم از خدمات مراقبـت هـای اولیـه (بـر
اساس ادغام خدمات مربوط به بیماریهای غیرواگیـر در
مراقبتهای بهداشتی اولیه)

نهادینه سازی همکاری فرابخشی برای کاهش عوامـل
خطر معین

همکاران که نشان داد تنها 71.43درصـد از خـدمات سـالمت بهـره
مند شدند] [25می توان بر این راهبرد تأکید نمود .نهادینـه سـازی
همکــاری فرابخشــی بــرای کــاهش عوامــل خطــر معــین از دیگــر
راهبردهای عنوان شده بـود .مطالعـه دمـاری و همکـاران بـا هـدف
رویکردهای ارتقای همکاری بین بخشی در سالمت از طریق شـورای
عالی سالمت و امنیت غذایی کشور ] ،[26مطالعه کالهی و همکاران
با هدف همکاری بین بخشی برای کـاهش عوامـل خطـر سـرطان زا
] [27نیز بر این راهبرد تأکید دارد .برخـی از مطالعـات راهبردهـای
دیگری نیز پیشـنهاد نمـوده انـد بطوریکـه  Narainو همکـاران در
منطقه آسیای جنوب شرقی راهبردهای کلیـدی بـرای پیشـگیری و
کنترل بیماریهای غیرواگیر را کاهش قرار گرفتن در معـرض عوامـل
خطــر از طریــق ارتقــای ســالمت و پیشــگیری اولیــه  ،تشــخیص و
مدیریت زودرس افراد مبتال به بیماریهـای غیرواگیـر ونظـارت بـرای
کنتــرل رون ـد عوامــل و بیماریهــای خطــر دانســتند] .[28مطالعــه

بحث و نتيجهگيري

طبق نتای مطالعه ،یکی از راهبردهـای اصـلی پیشـگیری و کنتـرل
بیماری های غیرواگیر در ایـران ارتقـای سـواد سـالمت گـروه هـای
جمعیتی است .با توجه به نتای مطالعه اثنی عشری و همکـاران بـر
روی عوامـــل خطـــر بیمـــاری هـــای قلبـــی ،دیابـــت و ســـرطان
کارمندان] ،[20مطالعه خسروی و همکاران] [21و رضایی اسـفهرود
و همکاران در بیماران دیابتی] [22و مطالعه مرزنگی و همکـاران در
بیماران قلبی ] [23که نشان دادند سـواد سـالمت شـرایط مطلـوبی
ندارد ،لزوم توجه به این راهبرد بیشتر ملموس اسـت .یکـی دیگـر از
راهبردهای پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر در سطپ ملـی
بهره مندی مردم از خدمات مراقبت های اولیـه اسـت .بـا توجـه بـه
نتای مطالعه حیدرنیا و همکاران که نشان داد 26درصد از مـردان و
 2.6درصد از زنان اظهار کـرده انـد هیچگـاه از خـدمات مراقبتهـای
بهداشتی اولیه بهره مند نشده اند] [24و نیز نتای مطالعه خدیوی و
12
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ارتقای سواد سالمت گروه های جمعیتی

برنامه کمپین های ملی و استانی پن عامل خطر :تحرک فیزیکی ،رییم غذایی ،مصرف سیگار و قلیان ،الکل و مواد مخدر و ایمنـی ( ارگونـومی،

حوادث ،سوانپ ،سالمت دهان و دندان و ) ...
برنامه خود مراقبتی (قبل از بیماری) توسط کارشناس مراکز بهداشتی درمانی در موقعیت های خانه ،محـل کـار ،محـل تحصـیل و محـل ارایـه

خدمات ،عبادت و تفریپ (با پوشش ) 12500
برنامه آموزش بیمار در مراکز بهداشتی درمانی برای بیماری های شایع

برنامه تشکیل هیات امنای محالت و شوراهای ملی ،استانی و شهرستانی مشارکت مردم برای کاهش عوامل خطر

برنامه افزایش دسترسی مردم ( ایجاد و معرفی سایت های الکترونیك و تلفن مشاور )

برنامه استقرار بسته ویژه ارتقای سواد سالمت در شبکه های ملی و استانی رادیو و تلویزیون

برنامه شناسایی زودرس عوامل خطر بیماری های غیرواگیر ،صدرو کارت خطر و شروع مراقبت

برنامه مراقبت تیمی برای مراجعه کنندگان سطپ یك شامل :مشاوره تغذیه ،تحرک ،رفتاردرمانی ،حمایت های اجتماعی

برنامه ساماندهی مراکز تشخیصی درمانی سطپ دوم برای مراقبت از بیماری های غیرواگیر

برنامه نیازسنجی ،تامین و تجهیز مراکز بهداشتی برای دارو های ضروری ،تجهیزات و تسهیالت تشخیصی ویژه بیماری های غیرواگیر

برنامه ارتقای کیفیت مراقبت از بیماری های مزمن غیرواگیر در واحدهای ارایه خدمات سالمت

برنامه پایش ،نظارت و اعمال قانون بر عوامل خطر سالمت در سطپ جامعه و جمعیت تحت پوشش مراکز

برنامه همکاری در استقرار اسناد ملی سالمت روان ،امنیت غذایی کاهش مصرف الکل و مواد مخدر

برنامه ارزشیابی مصوبات شورای عالی سالمت و امنیت غذایی (سا ) کشور و ظرفیت سازی در دستگاه ها برای سالمت محوری

تدوین ،استقرار و ارزشیابی شیوه نامه فرابخشی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر در حداقل پن عامل خطر بیماری جهـت تصـویب

هیات دولت و شورای عالی سالمت (در جهت عملیاتی نمودن ماده  37قانون برنامه )
رتبه بندی و تشویق دستگاه های موفق در زمینه کاهش عوامل خطر بیماری

مطالعه و حمایت طلبی برای قوانین حوزه غیرواگیر جهت گنجاندن در قانون برنامه ششم توسعه و اعمال قانون

برنامه اجرایی حمایت از تهیه و استقرار پیوست سالمت برای طر های بزرگ توسعه ای در کشور

برنامه استقرار بسته های حمایت طلبی برای سیاست گذاران و مجریان


] [ DOI: 10.29252/payesh.19.1.7

ب) بسته های خدمتی ابال شده اجرا گردد و بر اجرا نظارت گردد

الگوی پیاده سازی مدیریت ...

 Khatibسه راهبـرد اصـلی نیازسـنجی و حمایـت طلبـی ،تـدوین
سیاست ها ،راهبرد ها و برنامه های ملی برای پیشگیری و مراقبـت،
تروی و اجرای مشارکت جامعه را برای مقابله با بیماریهای غیرواگیر
ارا ه نمود].[29
برنامه ملی مدیریت یکپارچه پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر
ایران جدای از برنامه بهداشت کشور و مدیریت بیماری های واگیر و
اختالالت روانـی نیسـت لـذا در نهایـت ایـن برنامـه بایـد در برنامـه
بهداشت کشور ادغام شود که یکپارچگی اصلی بـه وجـود آیـد ایـن
موضوع نه تنها در سطپ برنامـه ،بلکـه در سـطپ سـاختار سـتادی و
همچنین مراکز بهداشتی درمانی باید تسری داده شـود تـا از ایجـاد
خــدمات جزیــره ای و منفــك از هــم جلــوگیری شــود] .[30مراکــز
بهداشتی درمانی در حال حاضر نیازمند تغییرات بنیادی در ترکیـب
نیروی انسانی ،بسته های خدمتی و توانمندسازی هسـتند .طراحـی
مراکز نسل جدید و آزمایش آنهـا مـی توانـد بـه تـدری درک نظـام
سالمت را از خدمات جدید و مورد نیـاز مـردم افـزایش دهـد ،یـك
نمونه از این مراکز که خـدمات پیشـگیری و کنتـرل بیمـاری هـای
غیرواگیر ،خـدمات سـالمت روان و حمایـت هـای اجتمـاعی در آن
ادغام شده و در یکی از استان های کشـور آزمـایش گردیـد الگـوی
محمدیه است ،در این الگـو سـه کارشـناس تغذیـه ،سـالمت روان و
مددکار اجتماعی به تیم مرکز اضافه شـد و بـه ازای هـر  3000نفـر
کارشناس مراقبی به نام بهبان ( معادل بهورز ) تعریف شد که بعدها
به نام کارشناس مراقب سالمت تغییر یافت.
از الزامات برنامه طراحی شده تمرکز ساختارهای مـوازی و پراکنـده
در مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشـت ،آمـوزش نیـروی
انسانی ،تدوین بسته های خدمتی ادغام یافته ،تعیـین اولویـت هـای
تحقیقاتی ،تبیین نقش هر یك از دستگاه ها ،آگـاهی کلیـه مـدیران
دولتی و خصوصی و مشارکت نهادهای مردمی بود .از آنجا که اولـین
گام در تغییر رفتار افراد در رابطه با یك موضـوع داشـتن آگـاهی در
خصو آن است ]،[31-33کارگاه هـای آموزشـی جهـت مـدیران،
مساولین و کارکنـان سـطو مختلـف مفیـد اسـت .مـدل مراقبـت
بیماریهای مزمن واگنر و همکاران شامل چهار مؤلفـه حمایـت خـود
مدیریتی ،طراحی سیستم ارا ه خدمات ،حمایت از تصمیم و سیستم
های اطالعات بالینی است] .[34-35نتای مطالعـه  Siminerioو
همکاران نشان داد که یك رویکرد چنـد وجهـی ادغـام یافتـه بـرای
بهبود مراقبت از بیماریهای مزمن منجر به نتای بهتر می شود].[36
مؤلفه هـای سیسـتم پیشـگیری و کنتـرل بیمـاری هـای مـزمن در

سهم نويسندگان

بهزاد دماری :مشارکت در تدوین طر نامه ،اجرای طر و نگارش
علیرضا حیدری :مشارکت در تدوین طر نامه ،اجرای طر و تجزیه
و تحلیل کیفی
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مطالعه  Maimelaو همکاران شامل ارا ه دهندگان مراقبـت هـای
بهداشتی ،سیستم مراقبت های بهداشتی؛ شرکای جامعه؛ و بیمـاران
به همراه با خانواده هایشان هستند و بر نیاز به مـداخالت بهداشـتی
که هدف از آن کنترل عوامل خطر در سـطپ جمعیـت ،نیـاز بـه در
دسترس بودن پرستاران آموزش دیـده بـرای بیماریهـای غیرواگیـر،
تجهیزات عملکردی و داروها و نیاز به بهبـود ارتبـاط بـا درمـانگران
سنتی است ،تأکید می کند].[37
بسی منابع ،تخصیص فنی ،توسعه نیروی انسانی بهداشتی و بهبـود
کیفیت مراقبت های بهداشتی برای اجرای برنامـه اجرایـی ضـروری
اســت .رهبــری ضــعیف ،مــدیریت تغییــر ،محــدودیت هــای مــالی،
زیرساخت های بهداشتی ضـعیف ،منـابع انسـانی باکیفیـت ناکـافی،
اطالعات و ارتباطات ضـعیف ،همـاهنگی ضـعیف و مقاومـت برخـی
سازمان ها ممکن است مانع اجرا شود] . [39-38اصالحات سیسـتم
های بهداشتی می تواند در یك رویکـرد چهـار مرحلـه ای در چهـار
حوزه ایجاد تعهد سیاسی و پرداختن بـه محـدودیت هـای سیسـتم
های بهداشتی ،تدوین سیاست هـای عمـومی در ارتقـای سـالمت و
پیشگیری از بیماری ،ایجاد مدل های جدید ارا ه خدمات و حصـول
اطمینان از عدالت در دسترسـی و پرداخـت اتفـا بیفتـد .چنـدین
موضوع سیاستی نیـز از جملـه تـأمین اعتبـار برنامـه هـای  NCDو
گسترش مفاهیم بهداشت و مساولیت های مربوط به سـالمتی بایـد
مــورد توجــه قــرار گی ـرد .تطبیــق سیســتم هــای بهداشــتی بــرای
پاسخگویی به  NCDsنیاز به تغییر در طرز فکر و شیوه های برنامـه
نویسی برای سالمتی و همچنین منابع مالی پایـدار دارد] .[40بـرای
رسیدگی به نیازهای جمعیت باید خدمات سالمت به طـور جـامع و
مؤثر در شرایط موجود محدودیت منابع مجـدداً سـازماندهی شـوند.
دسترسی و ارا ه مراقبت های بهداشـتی بـا کیفیـت بایـد در سـطپ
مراقبت های بهداشتی اولیه تقویت و اجرا شود .الزم است صالحیتها
برای خدمات ارا ه شده به جای بیماریهای خا تدوین گردد .الگـو
های جدید ادغام در بخش بهداشـت و سـایر بخـش هـا بایـد مـورد
بررسی قرار گرفته و شواهد بیشتر برای آگـاهی از سیاسـت و بـرای
مقابله با بار مواعف بیماریها تولید گردد].[4

] [ DOI: 10.29252/payesh.19.1.7

علیرضا حیدری و
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، دکتر علیرضا دالوری، دکتر عباس وثو مقدم،دکتر رامین حشمت
 دکتـر احمـد، دکتـر علیرضـا مهـدوی،دکتر حسین سـاالریان زاده
 دکتر علی اردالن و دکتر زهرا عبدالهی در تدوین این الگـو،حاجبی
.تشکر و قدردانی نمایند

تشكر و قدرداني

نویسندگان بر خود الزم مـی داننـد کـه از مؤسسـه ملـی تحقیقـات
سالمت که اعتبارات مالی طر تحقیقاتی را تقبل نمود و از حمایـت
، دکتر ناصـر کالنتـری،ها و مشاوره های فنی دکتر علی اکبر سیاری
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Objective (s): Improving health conditions and changing socioeconomic status in Iran, along with unplanned urbanization, has
led to change in the pattern of communicable to non-communicable diseases. The aim of this study was to design a plan for
implementation of integrated prevention and control of non-communicable diseases in Iran.
Methods: A 4-step qualitative study including document analysis, review of articles and scientific reports, in-depth individual
interviews and focused group discussions and approval by the String Committee for Status Analysis and Service Gap
Recognition was conducted. Then 5-year vision, strategic goals in the next 5 years and the main strategies and interventions
and required re-organization were provided. Data were analyzed using content analysis method.
Results: Strategic goals were formulated in two groups related to behavioral and biological risk factors. Three main strategies
for prevention and control of non-communicable diseases included promotion of health literacy, utilization of primary care
services, and stabilization of intersectoral cooperation to reduce risk factors related to nutrition, tobacco, alcohol, and physical
activity. Designed plan requirements included centralization of parallel and dispersed structures in non-communicable diseases
management of the Ministry of Health, training human resources, developing integrated service packages, setting research
priorities, explaining the role of each organization, increasing awareness of all public and private managers, and nongovernmental organizations participation.
Conclusion: In order to implement this program, in addition to the consideration of the deployment requirements, other
measures such as integration into the country's health program, the approval in the Supreme Council of Health and Food
Security of the country, and the development of a comprehensive provincial health plan based on this program are required.
Key Words: Plan, National Program, Policy Document, Implementation, Integrated Management, Prevention, Control, Noncommunicable Diseases
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