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مقدمه
حرکت تمدن به موازات اشعه آفتاب و همراه با آن در روی زمين اتفاق افتاده است .مسير حرکت تمدن ها در
قرون گذشته از ابتدای پيدایش بشر بر روی زمين از شرق به غرب بوده است .در دنيا کانون های متمدن و
متعدد وجود دارد که در آنها انسان های عاقل با شعور و صاحب فرهنگ می زیسته اند .بيشتر این کانونها در
آسيا قرار گرفته اند .خاورميانه یكی از مراکز پر بار تمدن های بشری است .اکثر انبياء بزرگ از این منطقه
برخاسته اند .ادیان توحيدی که منشاء پيدایش علوم در روی زمين بوده اند همه در خاورميانه ظهور کرده اند.
منشاء همه علوم و دانشها خداوند متعال است .علم پزشكی هم با آموزش های پيامبران الهی در زمين آغاز شده
و به تدریج پيشرفت کرده است .هدف اصلی علوم پزشكی حذف بيماری از روح و جسم و باز آوردن سالمت
دوباره به انسان و سایر موجودات است .شاخه های متعدد علوم پزشكی هر کدام در اعاده سالمت نقش و تاثير
مربوط به خود را دارند .به تبعيت از کانون های تمدن جهانی در روش های درمانی علوم پزشكی تفاوت های
زیاد مشاهده می شود .همگام با پيشرفت علوم در قرن اخير پيشرفت های زیادی در روش های درمانی نيز
ایجاد شده است .زمانی بيماری های عفونی و واگير مشكل عمده و عامل اصلی تهدید سالمت و زندگی بشر
در روی زمين محسوب می شدند اما در دهه های اخير بسياری از این بيماری ها از وضعيت تهدید جدی
خارج شده اند .روند تكامل روش های درمانی بر روند سير و حرکت امراض نيز تاثير گذاشته است .رشد
صنعت و شهر نشينی امراض گوناگون جدیدی را برای بشر به ارمغان آورده است .بيماری های شغلی ،بيماری
های صنعتی ،بيماری های ناشی از آلودگی های محيط زیست ،امراض ناشی از سر و صدا ،امراض مربوط به
مسافرت های زمينی ،دریایی و هوایی هر کدام موجب پيدایش روش های جدید برای پيش گيری و درمان این
گروه از بيماریها شده اند .شالوده و زیربنای همه پيشرفت های جدید علمی و فنی در رابطه با پيش گيری ،دارو
و درمان در مجموعه ای بسيار گسترده از طب قدیم به نام طب سنتی نهفته است .بسياری از روشهای متداول
که با وسایل و لوازم پيشرفته امروزی اجرا می شود از دهها قرن تاکنون هيچ گونه تغييری در آنها ایجاد نشده
است .به عنوان مثال جراحی و درمان سرطان در سرطان پستان از زمان علی ابن عباس اهوازی تاکنون به همين
منوال بوده است .تفاوت فقط در امكانات و وسایل است که در زمان حاضر صنعت آنها را در خدمت طبابت و
درمان قرار داده است .طب جدید بدون تردید دنباله رو و ادامه طب سنتی است که در کانون های متعدد امتداد
یافته است .چنانچه قبال اشاره شد منطقه حساس و شگرف خاورميانه بزرگترین کانون پيدایش انبياء ،ادیان الهی
و منشاء علوم انسانی ،ریاضی ،طب ،داروسازی ،فلسفه ،حكمت و غيره می باشد .کشور وسيع و عزیز ایران در
این منطقه حساس یعنی خاورميانه قرار دارد .در کشور ما چند مرکز یا کانون تمدن وجود دارد که بنيانگذار
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فرهنگ و تمدن بشر امروزی می باشد .سهم ایران در فرهنگ جهانی هر چند ناشناخته مانده ،نسبت به سایر ملل
مدعی مشارکت در تمدن جهانی بسيار باال است .تمام موزه های معتبر اروپایی از عتيقه ها و نشانه های تمدن
ایران و سایر ملل اسالمی انباشته شده اند .اگر فهرست کانون های تمدن جهان تدوین شود بدون تردید نام و
مشخصات کانون های متعلق به سرزمين ایران در اول فهرست قرار خواهند گرفت .بعد از ظهور اسالم دنيا در
مسير ترقی و تعالی قرار گرفت .جنگهای صليبی مقدمه آشنایی اروپایيان با فرهنگ و تمدن اسالمی بود که به
تدریج عالقه و حرص حكمرانان کشورهای غربی را برای دستيابی به آثار ارزشمند فرهنگ و تمدن شرق به
ویژه خاورميانه افزایش داد و نمایندگان کشورهای اروپایی به بهانه تجارت دست به چپاول و غارت ثروت های
ملل شرقی از جمله مسلماننان زدند .این رویه ناميمون با شدت فراوان در این زمان نيز ادامه دارد .مستشرقان
غربی بسياری از مراکز تمدن و فرهنگ کشورهای اسالمی را شناسایی کرده و بهره های وافر از آن برده اند.
علوم پزشكی ،داروسازی ،گياه شناسی و شناخت سایر منابع طبيعی مربوط به کشورهای خاورميانه در برنامه
دولت های غربی قرار گرفت و این کشورها به منطقه خاورميانه و کشورهای آن به عنوان معادن گنج نگاه می
کردند و درصدد تصاحب این معادن بودند .این ولع با شدت زیاد امروز هم در دولت های اروپایی و آمریكایی
مشاهده می شود که متاسفانه اختالفات بين فرق اسالمی را وسيله ای برای ازدیاد نفوذ خود قرار داده اند و
عالوه بر منابع طبيعی نيروهای انسانی این ممالک را هم جذب کرده اند .در بسياری از دانشگاه های کشورهای
اروپایی و آمریكایی دانشمندان اسالمی از جمله ایران به کار و فعاليت اشتغال دارند .هزاران نفر از تحصيل کرده
های دانشگاه های ایران و خارج در حال حاضر در مراکز علمی تحقيقاتی و صنعتی کشورهای اروپایی ،کانادا و
آمریكا به تدریس و تحقيق اشتغال دارند .برخی از بزرگترین دانشمندان علوم پزشكی ایران اکنون در کانادا و
آمریكا به سر می برند .کتابها ،مقاالت و کارهای علمی آنها در رشته های مختلف علوم پزشكی در دسترس
همگان قرار دارد .بر خالف نظر عده ای که معتقدند کشور ما در دهه های اخير در توليد علم سهم شایسته ای
ندارد .ما اعتقاد داریم که حتی در چند دهه اخير تحصيل کرده های ایرانی داخل و خارج از کشور سهم بسيار
مناسب و شایسته ای در همه شاخه های علوم و به ویژه در علم پزشكی دارند و نكته مهم این است که این
سهم محاسبه و معارفه نشده است و تبليغات فریب دهنده غربی ها سعی در کمرنگ نشان دادن این حصه دارد.
مردم ،ملتها و دولت ها با اپيدمی های گوناگون پيوسته در جدال می باشند .ارزشيابی وضعيت رشته های
مختلف علوم و تعيين جایگاه و رتبه کشور در منطقه و جهان از موضوعات بسيار ضروری در این زمان است تا
دست اندرکاران هر رشته بتوانند بر اساس موقعيت خود اهداف آینده را تعيين و برای وصول به آنها برنامه
ریزی و اقدام نمایند .خوشبختانه در رشته اپيدميولوژی به دالیل مختلف وضعيت رضایت بخش می باشد.
نيروهای متخصص و دست اندرکاران این رشته از مسئوليت پذیری بسيار باال برخوردار هستند و در عرصه
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جهانی نيز متخصصين ایرانی این رشته موقعيت های مناسب برای خود و مملكت کسب کرده اند .بزرگترین
اپيدمی شایع در جهان امروز که موجبات سردرگمی خانواده ها ،مردم و دولت ها را فراهم آورده است
ناهنجاری اعتياد به مواد مخدر می باشد که به صورت حكومت نامرئی بر جهان حاکم گردیده و مدیریت آن با
بحران های بسيار پيچيده و دشوار درگير است .اپيدمی های بيماری های واگير ،اپيدمی های امراض غير واگير،
اپيدمی حوادث و بالهای طبيعی از قبيل زلزله ،سيل و  ، ...اپيدمی رانندگی و حوادث جاده ای ،اپيدمی
بيماریهای مشترک انسان ،دام و طيور که تاثيرات عميق بر سياست گزاری دولت ها گذاشته و در این سالها
بعضی از آنها به صورت مساله روز در آمده است .در حال حاضر بيش از هزار بيماری مشترک بين انسان ،دام و
طيور شناخته شده که تعدادی از آنها بسيار خطرناک می باشند .اپيدمی ناشی از مصرف دارو یا دارو درمانی
(فارماکو اپيدميولوژی) یكی دیگر از مشكالت بسيار رایج در تامين سالمت مردم است .بيمارانی که در مراکز
درمانی تحت درمان قرار می گيرند از بيماری اوليه نجات می یابند اما در اثر مصرف داروها به بيماری ثانویه
ناشی از دارو درمانی مبتال می شوند و حدود %15-13از آنها فوت می کنند.
اپيدمی های عفونت های بيمارستانی هم از اپيدمی های بسيار مهم و رایج در جهان است که به دليل عدم
رعایت مسائل بهداشتی در بيمارستانها موجبات مرگ و مير بيماران را فراهم می آورد .اپيدمی گرسنگی و سوء
تغذیه از بزرگترین مشكالت کشورهای عقب مانده یا در حال توسعه است .اپيدمی پرخوری و چاقی یكی دیگر
از اپيدميهای شایع در کشورهای توسعه یافته است .که متاسفانه این بيماری خطرناک در کشور ما هم به سرعت
در حال رشد است .به طوری که حدود  15تا  20درصد از مردم از چاقی و اضافه وزن رنج می برند .این
معضل اجتماعی در سنين نوجوانی و جوانی به سرعت در حال گسترش است و مسئولين بهداشت و سياست
گذاران مملكت باید با جدیت کامل برای رفع این معضل چاره اندیشی کنند .انجمن علمی اپيدميولوژیست های
ایران با تمام توان تالش می کنند که با صداقت کامل در جهت ارتقاء سالمت مردم و اعتبار و اقتدار هر چه
بيشتر کشور عزیز و نظام جمهوری اسالمی به وظيفه و تكليف خود اقدام نمایند.
مجری طرح -دکتر موسی باقری
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چکیده
در هر دقيقه در نقاط مختلف کره زمين اپيدمی های متعدد در حال بروز و شيوع هستند .مردم ،ملت ها و دولت
ها برای ادامه بقاء در یک زمان با اپيدمی های مختلف در حال مبارزه می باشند .آشنایی هر چه بيشتر و بهتر
مردم و دولت ها یا انواع اپيدمی های خطرناک که احتمال بروز آنها در کشور و منطقه وجود دارد توان عمومی
را برای پيش گيری و مهار آنها افزایش می دهد .انتقال سریع بعضی از بيماری های ویروسی ،ميكروبی ،قارچی
و عوامل بيماریزای گياهان ،دام ها و پرندگان از یک نقطه به نقطه دیگر جهان به طور مداوم انجام می پذیرد .در
صورتيكه شرایط پذیرش و شيوع بيماری در مقصد فراهم باشد؛ بروز و شيوع اپيدمی در گياهان ،پرندگان،
حيوانات اهلی و وحشی  ،ماهيها و سایر موجودات دریایی و انسان مقدور و ممكن خواهد بود .در این گزارش
در فصل اول ضمن معرفی انجمن علمی اپيدميولوژی ،اساسنامه ،آیيننامه ،مشخصات اعضاء و مهمترین
فعاليتهای انجمن به استحضار شما می رسد .در فصل دوم مطالب مربوط به شایع ترین و شناخته شده ترین
اپيدمی های رایج در ایران و جهان از جمله  HIVدر ایران ،جمعيت های کليدی در معرض خطر بيشتر ،HIV
ایدز در نقاط مختلف دنيا ،گزارش برنامه کنترل ماالریا در کشور ،گزارش توصيفی از وضعيت بيماریهای مزمن
غير واگير و عوامل خطر آنها در ایران و جهان ،وضعيت بيماری سل در جهان ،مدل اپيدميولوژی بيماری
ایسكميک قلبی در ایران ،سواد سالمت در ایران و  ...را مالحظه و مطالعه می فرمایيد .در خاتمه پيشنهادات
مفيد و ضروری ارائه خواهد شد .انجمن اپيدميولوژی اميدوار است که گزارش های بعدی را با انسجام بهتر و
پيام های علمی دقيق تر تنظيم و تقدیم نماید.
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 - 2فصل اول
- -2 2معرفی انجمن علمی اپیدمیولوژیستهای ایران
انجمن علمی اپيدميولوژیستهای ایران به استناد مصوبه شماره  222تاریخ  1370/8/7شورای عالی انقالالب
فرهنگی در تاریخ  1373/2/21تشكيل و به شماره  2/5/705در دبيرخانه انجمنهای علمی گروه پزشكی وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی به ثبت رسيده است.
ارکان انجمن به استناد فصل چهار اساسنامه بشرح زیر شامل مجمع عمومی ،هيئت مدیره و بازرس میباشالد.
به استناد ماده  2اساسنامه انجمنهای علمی ،این انجمن صرفاً در زمينههای علمی ،آموزشالی فنالی و تحقيقالاتی
میتواند فعاليت کند واعضاء آن بنام انجمن حق فعاليت سياسی و یا وابستگی به احزاب سياسی را ندارند.
انجمن یک تشكيالت غير انتفاعی است که شخصيت حقوقی مستقل دارد و رئيس هيئالت مالدیره نماینالده
قانونی انجمن میباشد .محل اصلی انجمن در تهران قرار دارد ولی در صورت افزایش اعضاء در مناطق یا مراکز
استانها یا دانشگاههای علوم پزشكی کشور ،شعبه انجمن در آنجا دایر خواهد شالد کاله تحالت نظالارت انجمالن
مرکزی فعاليت خواهد کرد .انجمن تابعيت ایرانی دارد و برای مدت نامحدود تشكيل شده است .انجام هرگونه
فعاليت بر طبق اساسنامه انجمنهای علمی تابع مقررات و قوانين جمهوری اسالمی است .در تاریخ نگارش این
متن ،انجمن در دومين دوره فعاليت خود میباشد.
در حال حاضر انجمن علمی اپيدميولوژیستهای ایران صد و بيست وسه نفر عضالو دارد کاله در ردههالای
علمی و تخصصی مختلف با انجمن همكاری میکنند .در این انجمن دو نوع عضو فعاليت دارند ،اعضاء پيوسته
که در صورت داشتن شرایط الزم میتوانند برای عضویت در هيئت مدیره نيز نامزد شوند و در صورت برگزیده
شدن در هيئت مدیره فعاليت کننالد ،ایالن اعضالاء دارای تخصالص یالا  PhDاپيالدميولوژی و یالا فالوق ليسالانس
اپيدميولوژی بوده و اکثرا عضو هيئت علمی دانشگاهها و مراکز علمی و تحقيقاتی میباشند.
اعضاء وابسته شامل تخصصهای علمی دیگر و دستياران ودانشالجویان اپيالدميولوژی و بهداشالت و غيالره
هستند .در حال حاضر اعضاء انجمن عالوه بر عضویت در انجمن در ردههای معاون دانشگاه علالوم پزشالكی،
مدیر کل ،مشاور تحقيقاتی ،عضو هيئت علمی دانشگاه ،رئيس اداره و کارشالناس در نقالاط مختلالف مملكالت
مشغول فعاليت هستند.
مهمترین فعالیتهای انجمن از بدو تشکیل تاکنون بشرح زیر میباشد:
 -1کنگره ملی ساالنه اپيدميولوژی در بوشهر در سال 1381
 -2کنگره منطقهای  EMROا نجمن جهانی اپيدميولوژی در اهواز در سال 1382
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 -3کنگره ملی ساالنه اپيدميولوژی در زاهدان در سال 1382
-4کنگره ملی ساالنه اپيدميولوژی در کرمان در سال 1385
 -5کنگره ملی ساالنه اپيدميولوژی در اروميه در سال 1382
 -2کنگره ملی ساالنه اپيدميولوژی در کردستان در سال 1387
طرحهای تحقیقاتی:
  KAPخانوارها و کارکنان بهداشتی استانهای بوشهر،گلستان و سيستان و بلوچستان در زمينه تغذیه -طرح تحقيقاتی مشترک با دانشگاه  UCLAآمریكا در خصوص ارزیابی وضعيت موجود Preconception

( careانجام شده) که گزارش طرح در بيروت ارائه گردید.
 طرح تحقيقاتی مشترک با دانشگاه  UCLAآمریكا (در دسالت انجالام) پيرامالون  KAPپرسالنل بهداشالتی ومادران باردار در خصوص مصرف اسيد فوليک قبل از دوران بارداری
 برگزاری دهها کارگاه روش تحقيق در دانشگاههای علالوم پزشالكی و سالایر ماسسالات علمالی ،آموزشالی وتحقيقاتی در سراسر کشور
 برگزاری کارگاه مدیریت جامع کيفيت  TQ.Mبرای مدیران ارشد و کارشناسان ارشد سازمانها و ماسساتمختلف
 برگزاری دهها کارگاههای مختلف روش تحقيق از سطوح مقدماتی تالا پيشالرفته بالرای دانشالگاههالای علالومپزشكی کشور و سایر ماسسات علمی ،آموزشی و تحقيقاتی سراسر کشور
 برگزاری دورههای بينالمللی ماالریا برای آموزش نمایندگان کشورهایی که با ماالریا مواجه هستند. -برگزاری کارگاههای آموزشی بينالمللی پيشگيری از بيماری ایدز((HIV

 برگزاری کارگاههای روش تحقيق پيشرفته تحت عنوان " نهادینه کردن تحقيق در دانشگاههای علوم پزشكیکشور"
 برگزاری کارگاه های روش تحقيق پيشرفته در معاونت پژوهشی وزرت بهداشت آشنایی مالدیران ارشالد بالاروش تحقيق ،تبدیل یک سئوال به یک طرح تحقيقاتی جمع آوری داده ها ،مالنظم کالردن و ارائاله داده هالا،
تجزیه و تحليل دادهها ،تهيه گزارشهای مختلف از یک پروژه تحقيقاتی از جمله گزارش خبری ،برگالزاری
سمينار ،ارائه سخنرانی ،نگارش مقاله ،تهيه پوستر و گزارش علمی با ذکر جزئيات و غيره مدیریت طرحهای
تحقيقاتی ،تنظيم و بهرهوری بهينه از بودجه ،و بالخره بهرهوری و استفاده کاربردی از طالرح تحقيقالاتی در
محيط های دانشگاهی و ارائه کارها به صالنعت و بهالره بالرداری صالنعتی از نتالایج طالرحهالای تحقيقالاتی بالا
فرآیندهای مختلف قابل اجرا می باشد که متاسفانه دربسياری موارد مدیران هدایت و بهرهبرداری مطلوب از
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طرحهای تحقيقاتی را ندارند برای رفع این مشكل در سالالهالای  1377و  1388معاونالت محتالرم پالژوهش
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی تصميم گرفت کارگاههای روش تحقيق تحت عنوان:
 "نهادینه کردن تحقيق در دانشگاههای علوم پزشكی"در حوضه معاونت پژوهشی برگزار نمایداین کارگاههالابوسيله اعضاء انجمن علمی اپيدميولوژیست های ایران برگزار شد که آقایالان دکتالر ابوالحسالن نالدیم ،دکتالر
موسی باقری و دکتر کورش هالکویی نائينی در برگزاری آن حضور فعال داشالتند .ایالن کارگالاههالای روش
تحقيق طی  2دوره برگزار گردیدکه در آنها رؤسای دانشگاه های علوم پزشكی ،معاونين آنهالا و مالدیران
کل پژوهش دانشگاهها و مدیران کل امور مالی دانشگاههای علوم پزشالكی سراسالر کشالور شالرکت کردنالد
مهمترین عناوین آموزشی این کارگاهها بشرح زیر بوده است:
 مدیران ارشد دانشگاهها چگونه اولویتهای مهم تحقيقاتی را شناسایی و تعيين کنند. رؤسا و مدیران دانشگاهها با تدوین پالروژه هالای تحقيقالاتی مشالكالت حالوزه فعاليالت خالود را باله وزارتبهداشت ،درمان و آموزش پزشكی گزارش فرمایند.
 طرح تحقيقاتی را به نحو مطلوب اجرا و مدیریت کنند. گزارشهای طرح های تحقيقاتی را به نحوی تهيه نماینالد کاله بالرای حالل مشالكالت حالوزه فعاليالت خالودومملكت قابل اجرا باشد.
 در گزارشها آخرین پيامدهای ضروری وزارت بهداشت و مملكت را به اطالع مسئولين و سياست گالذارانبرسانند.
 بودجه های تخصيص یافته به وزارت بهداشت ،درمان و آمالوزش پزشالكی و دانشالگاههالای علالوم پزشالكیسراسر کشور را به نحو مطلوب و در نهایت با رعایت کامل معيارهای اقتصادی به مصرف برسانند.
 همزمان با اجرای طرح تحقيقاتی نيروهای انسانی مورد نياز را آموزش داده و تربيت کنند. با انتقال تجارب خود به سایر دانشگاههای علوم پزشكی از دوباره کارهای غيالر ضالروری و اتالالف بودجالهجلوگيری نماید.
 دانشگاههای علوم پزشكی کشور برحسب ضرورت و نيازهای منطقهای که در آن قرار دارنالد فعاليالتهالایخود را در جهت رفع مشكالت منطقه هدایت نمایند.
 در اجرای طرح های تحقيقاتی معيارهای سازمانی بين المللی از جمله سازمان بهداشت جهانی را مورد نظالرداشته و موقعيت خودر ا با استانداردهای بين المللی ارزشيابی کنند.
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انتشارات:
 چاپ دهها مقاله علمی در نشریات معتبر داخلی و خارجی توسط اعضاء انجمن انتشار مجله علمی اپيدميولوژی ایران که در حال انتشار میباشد کمک به چاپ کتابهایی در زمينه اپيدميولوژی مانند چاپ چهارم فرهنگ اپيدميولوژی جان لسالت و کتالاباپيدميولوژی گوردیس
شایان ذکر است دبير و کليه اعضای " هيئت ممتحنه و ارزشيابی اپيالدميولوژی" عضالو انجمالن مالیباشالند و
همچنين اعضاء انجمن وظيفه سردبيری و عضویت در هيئت تحریریه مجالت متعدد علمی کشالور را عهالدهدار
میباشند.
- -1 2اساسنامه انجمن علمی اپیدمیولوژیستهای ایران
فصل اول کلیات:
ماده  -2باستناد مصوبه دویست و شصت و دومين جلسه مورخ  70/8/7شورای عالی انقالب فرهنگالی و آیالين
نامه مربوط به آن ،انجمن علمی اپيدميولوژیستهای ایران بر اساس مواد آتی تشكيل میگردد ،که در سطور بعد
بطور خالصه انجمن ناميده میشود.
ماده  -1انجمن صرفاً در زمينههای علمی ،تحقيقاتی ،تخصصی و فنی مربوطه فعاليت مینماید و اعضای آن بنام
انجمن حق فعاليت سياسی یا وابستگی به دستجات و احزاب سياسی را ندارند.
ماده  -8انجمن غير انتفاعی بوده و از تاریخ تصویب کميسيون موضوع مالاده  4مصالوب دویسالت و شصالت و
دومين جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی و ثبت در اداره ثبت شالرکتهالا دارای شخصاليت حقالوقی اسالت و
رئيس هيات مدیره آن نماینده قانونی انجمن میباشد.
ماده  -4مرکز انجمن در تهران است و شعب آن میتواند در هر منطقه از کشور تشكيل شود.
ماده  -5انجمن دارای تابعيت ایرانی است.
ماده  -6انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشكيل میشود و ملزم باله رعایالت قالوانين
جمهوری اسالمی ایران است.
فصل دوم شرح وظایف و اهداف
ماده  -7به منظور نيل به اهداف ذکر شده در ماده  2اساسنامه انجمن ،اقدامات و فعاليتهای زیر را بعمل خواهالد
آورد.
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 -7-2ایجاد ارتباط علمی ،فنی ،تحقيقاتی ،آموزشی و تبادل نظر بين محققان ،متخصصان و سایر کارشناسانی که
بنحوی با شاخههای گوناگون اپيدميولوژی سرو کار دارند.
 -7-1همكاری با وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی و دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشالی در
برنامهریزی امور آموزشی ،پژوهشی و برگزاری گردهمائیها و بازآموزیها.
 -7-8ارزیابی و بازنگری برنامههای آموزشی ،پژوهشی و ارائه پيشنهادهای الزم در مسائل مذکور
 -7-4ارائه خدمات آموزشی ،علمی ،پژوهشی ،فنی
 -7-5ترغيب و تشویق دانشمندان ،پژوهشگران و دانشجویان در پيشبرد فعاليتهای علمی پژوهشی و آموزشی
 -7-6تهيه و تدوین و انتشار نشریات علمی ،آموزشی و برگالزاری گردهمالائی و بالاز آمالوزیهالای آموزشالی و
پژوهشی در سطوح داخلی و خارجی با رعایت قوانين و مقررات جاری کشور.
فصل سوم عضویت
ماده  -1عضویت در انجمن به طرق زیر میباشد:
 -1-2عضویت پیوسته :هيات ماسس انجمن و کليه افرادی که حداقل دارای درجه دکترای تخصصی ( ph.D

) و یا تخصص در رشته اپيدميولوژی و یا فوق ليسانس اپيدميولوژی باشند میتوانند طبق ضوابط مذکور در این
اساسنامه به عضویت انجمن درآیند.
 -1-1عضویت وابسته :افرادی که حائز شرایط زیر باشند میتوانند به عضویت وابسته انجمن در آیند.
کليه کسانيكه دارای درجه:
 -1دکترای تخصصی ( ،) ph.Dتخصص ،یا کارشناسی ارشد ،در یكالی از رشالتههالای آمالار زیسالتی ،جمعيالت
شناسی ،بهداشت عمومی ،علوم رفتاری ،پزشكی اجتماعی و دیگر رشتههای علوم بهداشتی هستند.
 -2دارندگان مدرک  ،MPHو تخصصهای بالينی
 -3دانشجویان شاغل در یكی از رشته های آمار زیستی ،جمعيت شناسی ،بهداشت عمومی ،اپيدميولوژی ،علالوم
رفتاری دانشجویان مقاطع تحصيلی مختلف اپيدميولوژی
 -1-8عضویت افتخاری :شخصيتهای ایرانی و خارجی که مقام علمی ،فرهنگی و اجتماعی آنان حائز اهميت
خاص باشد و یا در پيشبرد اهداف انجمن کمکهای ماثر و ارزنالدهای نمالوده باشالند مالیتواننالد باله عضالویت
افتخاری پذیرفته شوند.
تبصره  -2اعضای وابسته میتوانند با احراز شرایط و تصویب هيات مدیره به عضویت پيوسته برگزیده شوند.
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تبصره  -1اعضای پيوسته انجمن بایستی شرایط هيأت ماسس و هيات مدیره مذکور در ماده  7آئين نامه نحالوه
تشكيل و شرح وظایف کميسيون موضوع ماده  4مصوبه دویست و شصت و دومين جلسه شورای عالی انقالب
فرهنگی را دارا باشند.
ماده  -9هر یک از اعضای انجمن ساالنه مبلغی را که ميزان آن توسط هيات مدیره تعيين و به تصالویب مجمالع
عمومی خواهد رسيد به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.
تبصره

پرداخت حق عضویت هيچگونه حق و ادعایی را نسبت به دارایی انجمن برای عضالو ایجالاد نخواهالد

کرد.
ماده  -27عضویت در انجمن در یكی از موارد زیر خاتمه مییابد.
 -27-2استعفای کتبی عضو
 -27-1عدم پرداخت حق عضویت ساالنه در مهلتی که هيات مدیره تعيين مینماید
 -27-8زوال یكی از شرایط عضویت و نيز محكوميت قطعی در هياتهای بدوی و عالی انتظامی سازمان نظالام
پزشكی به محروميت موقت یا دائم از اشتغال به حرف پزشكی
تبصره  -2مدت تعليق عضویت معادل مدت محروميت از اشتغال به حرف پزشكی است
تبصره  -1تصميم نهائی راجع به عدم پذیرش و نيز خاتمه عضویت افراد پس از اطالع و تائيد هيات نظارت بر
عملكرد انجمنها موضوع بند  7ماده  13آئين نامه به عهده هيات مدیره خواهد بود
فصل چهارم ارکان انجمن
ماده  -22انجمن دارای ارکان زیر است:
 -22-2مجمع عمومی
 -22-1هيات مدیره
 -22-8بازرس
الف :مجمع عمومی
ماده  -21مجمع عمومی از گردهمائی اعضاء پيوسته انجمن به دو صورت زیر تشكيل می گردد.
 -21-2مجمع عمومی عادی که هر سال یكبار تشكيل میشود و به امور جاری انجمن رسيدگی میکنالد و نيالز
میتواند از جهت نوبت حسب ضرورت بطور فوق العاده تشكيل شود.
 -21-1مجمع عمومی فوق العاده که در مواقع ضروری بالرای انجالام اصالالحات الزم در اساسالنامه و یالا اتخالاذ
تصميم در خصوص انحالل انجمن تشالكيل مالی شالود و نتيجاله تصالميمات آن در خصالوص اصالالح و تغييالر
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اساسنامه پس از تصویب کميسيون موضوع ماده  4مصوبه دویست و شصت و دومالين جلساله  70/8/7شالورای
عالی انقالب فرهنگی قابل اجرا خواهد بود .مجامع عمومی به دعوت هيات مدیره یالا بالازرس یالا  1/5از اعضالا
پيوسته تشكيل میگردد.
تبصره  -2جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده هر یک با حضور حداقل نصالف باله عالالوه یالک اعضالاء
رسميت مییابد و تصميمات با اکثریت آرا قابل اجرا خواهد بود.
تبصره  -1مجامع عمومی در اولين جلسه خود یک نفر را از بين اعضاء باله عنالوان رئاليس مجمالع و دو نفالر را
بعنوان منشی انتخاب مینماید .جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشكيل و دستور
جلسه یكماه قبل از تشكيل مجمع از طریق انتشار آگهی در روزنامه و یا عند اللزوم دعوت کتبی به اطالع اعضاء
خواهد رسيد.
تبصره  -8چنانچه حد نصاب الزم برای تشكيل جلسات مجمع عمومی عادی و فالوقالعالاده بدسالت نيامالد باله
فاصله یک ماه از تاریخ جلسه اوليه ،نسبت به دعوت مجدد بهمان نحو با ذکر نتيجه دعوت قبلی اقدام میشالود
در اینصورت مجمع با هر تعداد از اعضاء حاضر تشكيل خواهد شد.
ماده  -28وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر میباشد:
 -28-2استماع گزارش هيات مدیره و بازرس و رسيدگی و اتخاذ تصميم نسبت به گالزارش فعاليتهالای سالاالنه
انجمن .
-28-1اتخاذ تصميم نسبت به ترازنامه و بودجه انجمن و ميزان حق عضویت آن.
 -28-8انتخاب و یا عزل اعضاء هيات مدیره.
 -28-4انتخاب یک نفر از اعضاء بعنوان بازرس اصلی و یكنفر علیالبدل.
 -28-5تصویب کليه آئين نامهها و ضوابط اجرائی مورد لزوم برای پيشبرد امور انجمن به پيشنهاد هيات مدیره.
 -28-6تعيين روزنامه کثيراالنتشار برای انتشار آگهیهای انجمن.
تبصره

در کليه جلسات مجامع عمومی نماینده مذکور در تبصره  1ماده  10آئين نامه نحالوه تشالكيل و شالرح

وظایف کميسيون موضوع ماده  4مصوبه دویست و شصت و دومين جلسه مورخ  70/8/7شورای عالی انقالالب
فرهنگی جهت حضور در جلسه دعوت خواهد شد .در صورت عدم حضور نماینده کميسيون جلساله رسالميت
نخواهد یافت.
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ب

هیات مدیره:

ماده  -24اعضای اصلی و علیالبدل هيات مدیره مرکب از  3نفر است که  2نفر بعنوان عضو علیالبدل انتخاب
میشوند .اعضای مذکور در جلسه مجمع عمومی عادی هر یک سال یكبار با رای مخفی از ميان اعضای پيوسته
انجمن انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنان بالمانع است عضویت در هيات مدیره افتخاری است.
تبصره

جلسات هيات مدیره حداقل هر یك ماه یكبار تشكيل می شود و با حضور دو سوم اعضالاء رسالميت

مییابد و تصميمات با اکثریت آراء قابل اجرا خواهد بود.
ماده  -25هيات مدیره در اولين جلسه یک نفر رئيس یكنفر نائب رئيس و یک نفر دبير (عنداللزوم) و یک نفالر
خزانه دار با رای کتبی اکثریت اعضای هيات مدیره انتخاب مینماید.
تبصره  -2رئيس هيات مدیره مسئول اداره امور جاری انجمن و اجرای کليه مصوبات هيالات مالدیره و نماینالده
قانونی شخصيت حقوقی انجمن در نزد مراجع مختلف خواهد بود.
تبصره  -1امضاء اوراق تعهد آور با رئيس هيات مدیره همراه با اعضای خزانالهدار و مهالر انجمالن و نامالههالای
رسمی اداری با امضاء رئيس هئيت مدیره ودر غياب او نایب رئيس خواهد بود.
تبصره  -8چنانچه هر یک از اعضای هيات مدیره  3جلسه متوالی و یا  7جلسه متناوب بدون دليل موجاله (باله
تشخيص هيات مدیره) در جلسات شرکت ننماید مستعفی شناخته خواهد شد.
تبصره  -4در مورد استعفاء ،بر کناری و یا فوت هر یک از اعضای هيات مدیره عضو علالیالبالدل بالرای مالابقی
دوره عضویت به جانشينی وی تعيين خواهد شد.
ماده  -26هيات مدیره موظف است ظرف حداکثر چهار ماه پيش از پایان تصالدی خالود نسالبت باله فراخالوانی
مجمع عمومی و انتخاب هيات مدیره جدید اقدام و بالفاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی بالرای
بررسی به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی ارسال نماید.
تبصره

هيات مدیره قبلی تا تائيد هيات مدیره جدید از سالوی وزارت بهداشالت ،درمالان و آمالوزش پزشالكی

مسئوليت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.
ماده  -27وظایف و اختيارات هيات مدیره
 -27-2دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده
 -27-1اجرای تصميمات متخذه در مجامع عمومی
 -27-8تشكيل جلسات سخنرانی و گردهمائی های علمی ،فنی و پژوهشی با رعایت قوانين و مقررات جالاری
کشور
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 -27-4تهيه ضوابط و مقررات و آئين نامههای اجرائی
 -27-5تهيه گزارش ساالنه فعاليتهای انجمن برای ارائه به مجمع عمومی
 -27-6تهيه تراز نامه و ارائه آن به مجمع عمومی
 -27-7قبول هدایا و کمکهای مالی برای انجمن
 -27-1پيشنهادهای اصالحات و تغييرات در اساسنامه به مجمع عمومی فوقالعاده
 -27-9اداره امور انجمن در چهار چوب مفاد اساسنامه
 -27-27تشكيل کميتههای اجرائی و تخصصی مختلف و تعيين نوع فعاليت و نظارت بر آنها
 -27-22انتخاب و معرفی نمایندگ ان انجمن به مجامع علمی داخلی و خارجی بالا رعایالت قالوانين و مقالررات
کشور
 -27-21اقامه دعوی عليه اشخاص حقيقی و حقوقی و دفاع از دعاوی که عليه انجمن اقامه مالیشالود در تمالام
مراجع و مراحل دادرسی با حق تعيين وکيل و حق توکيل غير.
 -27-28اتخاذ تصميم نسبت به عضویت انجمن در مجامع داخلی و خارجی با رعایت قوانين و مقررات جاری
کشور.
 -27-24پيشنهاد انحالل انجمن به مجمع عمومی فوق العاده
ج -بازرس:
ماده  -21انجمن دارای یک نفر بازرس اصلی و یک نفر علی البدل خواهد بود که هر یک سال یكبار در جلسه
مجمع عمومی عادی با رای مخفی از ميان اعضای پيوسته انتخاب خواهند شد.
ماده  -29وظایف بازرس به شرح زیر است:
 -29-2بررسی کليه اسناد و مدارک مالی انجمن و تهيه گزارش برای ارائه به مجمع عمومی
 -29-1بررسی گزارش ساالنه هيات مدیره اعم از مالی و غير مالی و تهيه گزارش از عملكرد انجمن و ارائه آن
به مجمع عمومی
 -29-8گزارش هر گونه تخلف هيات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی
 -29-4دعوت از مجمع عمومی فوقالعاده در موارد ضروری
ماده  -17شرکت بازرس در جلسات هيات مدیره بدون حق رای مجاز است و در هر زمان مالیتوانالد اسالناد و
دفاتر مالی انجمن را از هيات مدیره مطالعه و مورد بررسی قرار دهد
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ماده  -12در پایان هر سال مالی ریاست هيات مدیره گزارش فعاليتهای ساالنه انجمن و ترازنامه آن واحالد را
حداقل  45روز قبل از تشكيل اوليه جلسه مجمع عمومی ساالنه برای تائيد در اختيار بازرس قرار خواهد داد.
ماده  -11منابع مالی انجمن عبارتست از:
 -11-2حق عضویت اعضاء
 -11-1از محل هدایا و کمکها
فصل پنجم موارد انحالل انجمن
ماده  -18در مورد درخواست هيات مدیره یالا بالازرس و یالا  1/3اعضالاء پيوسالته و تصالویب مجمالع عمالومی
فوقالعاده به هر دليل انجمن منحل میگردد.
ماده  -14مجمع عمومی فوقالعاده که تصميم به انحالل انجمن میگيرد در همان جلسه نسبت به انتخاب هيات
منصفه و تعيين مدت ماموریت آن اقدام خواهد کرد.
ماده  -15هيات منصفه در جلسات ساليانه مجمع عمومی فوقالعالاده انجمالن گالزارش اقالدامات خالود را ارائاله
مینماید .ختم عمليات باید به تصویب مجمع عمومی فوقالعاده برسد و در روزناماله رسالمی و یكالی از جرائالد
کثيراالنتشار آگهی شود و مراتب به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی اعالم گردد.
تبصره

باقيمانده دارائیهای انجمن پس از وضع دیون و مخارج پالس از تصالویب هئيالت مالدیره باله یكالی از

موسسات آموزشی تحقيقاتی کشور اهداء خواهد شد.
فصل ششم سایر مقررات
ماده  -16طرحها و برنامهها و سایر اقداماتی که در اساسنامه پيشبينی شده است چنانچه به نحالوی از انحالا بالا
وظایف یكی از وزارتخانهها و سازمانهای دولتی ارتباط داشالته باشالد پالس از کسالب موافقالت وزارتخانالههالا و
سازمانهای دولتی ذیربط به مرحله اجراء درخواهد آمد.
ماده  -17این اساسنامه مشتمل بر  2فصل و  22ماده و  15تبصالره در تالاریخ  ...................باله تصالویب مجمالع
عمومی موسس رسيد.
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- -8 2آئین نامه داخلی
 -1مقدمه
انجمن علمی اپيدميولوژیستهای ایران به استناد مصوبه شماره  -222تاریخ  1370/8/7شالورای عالالی انقالالب
فرهنگی در تاریخ  1373/2/21تشكيل شده است.
این انجمن به شماره /5/705آ در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی در دبيرخاناله انجمالنهالای علمالی
گروه پزشكی به ثبت رسيده است وبه استناد فصل چهار اساسنامه ارکان انجمن شالامل مجمالع عمالومی ،هيئالت
مدیره وبازرس میباشند.
به اسنادماده  -2اساسنامه انجمنهای علمی صرفاً میتوانند در زمينههالای علمالی ،تحقيقالاتی ،تخصصالی فنالی و
آموزشی فعاليت کنند و اعضاء انجمن بنام انجمن حق فعاليت سياسی و وابستگی به احزاب سياسی را ندارند.
انجمن یک تشكيالت غير انتقاعی است که شخصيت حقوقی مستقل دارد و رئيس هيئت مدیره انجمن نماینالده
قانونی آن میباشد.
م حل اصلی انجمن تهران است ولی در صورت افزاایش تعداد اعضاء در مناطق مختلف کشور یالا در هریالک از
مراکز استانها یا دانشگاههای علوم پزشكی نيز شعبه انجمن دایر خواهد شد که تحت نظالارت انجمالن مرکالزی
فعاليت خواهند کرد.
انجمن تابعيت ایرانی دارد و برای مدت نامحدود تشكيل شالده اسالت و هرگوناله فعاليالت آن مطالابق اساسالنامه
انجمنهای علمی و تابع قوانين ومقررات جمهوری اسالمی ایران است.
 -2وظایف و اهداف
جلسات هيئت مدیره انجمن هرماه یكبار در تهران برگزار می شود و در صورت فراهم آمدن شالرایط انجمالن
میتواند در هریک از شعب انجمن یا هر نقطه از کشور نيز جلسات هيئت مدیره را تشكيل دهد وبه وظالایف و
قانونی خود اقدام نماید.
جلسات انجمن با تنظيم برنامه قبلی به دعوت رئيس هيئت مدیره و یالا دبيالر انجمالن و برحسالب ضالرورت باله
دعوت یكی از اعضاء تشكيل می شود تا به برنامهها و موضوعات مربوطه رسيدگی نمایالد و تصالميمات الزم را
اتخاذ کند.
برگزاری جلسات فوری و اضطراری نيز عالوه بر جلسات ماهيانه با دعوت هيئت مدیره یالا یكالی از اعضالاء از
وظایف انجمن میباشد.
فعاليت های انجمن علمی ،آموزشی ،فنی و تحقيقاتی است که بوسيله اعضاء انجمن و همكاری سایر متخصصان
و کارشناسان گروهها ورشتههای مختلف علوم پزشكی و وابسته انجام میشود.
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عضویت در انجمن بعنوان عضو انجمن یا عضو هيئت مدیره و انجام هرگونه فعاليت در انجمن برطبق ضالوابط
و مقررات مندرج در اساسنامه انجمنهای علمی میباشد.
اعضاء انجمن میتوانند با موسسات علمی ،آموزشی ،تحقيقاتی و توليدی همكاری کنند و برنامالههالای مشالترک
داشته باشند .هرنوع همكاری که مستلزم استفاده از نام انجمن و شخصيت حقوقی آن باشد باید ابتالدا در هيئالت
مدیره انجمن مطرح و بررسی شود تا در صورت تایيد و تصالویب در هيئالت مالدیره بالرای اجالرا باله مجالری و
طرفهای ذی نفع ابالغ شود.
انجمن برای گسترش فعاليت های علمی و تامين هزینههای جالاری خالود مالیتوانالد بالا انجمالنهالای دیگالر یالا
موسسات علمی ،تحقيقاتی ،آموزشی و واحدهای توليدی و صنعتی در چارچوب و تنظيم قالرارداد مشالارکت و
همكاری داشته باشد در این گونه اقدامات هرنوع در آمد یا هزینه باید دارای اسالناد و مالدارک مالنفن و روشالن
باشد و در هيئت مدیره انجمن مطرح و به تصویب برسد.
اعضاء انجمن نيز می توانند با موسسات مختلالف قالرارداد آموزشالی ،تحقيقالاتی ،فنالی و علمالی منقعالد نماینالد.
ودرصورتی که بخواهند حمایت حقوقی و پشتيبانی علمی و تخصصی انجمن را داشته باشالند بایالد در قالرارداد
خود حق نظارت و حمایت انجمن را منظور نموده و آنرا به انجمن پرداخت نمایند.
هرگونه پرداخت به حساب انجمن ودریافت از حساب انجمن باید تحت نظالارت وبالا تصالویب هيئالت مالدیره
انجمن انجام شود.
انجمن علمی اپيدميولوژیستهای ایران برتمام قراردادها و برنامههالا و اقالدامات اعضالاء کاله بنالام انجمالن و بالا
حمایت آن اجرا میشود نظارت خواهد داشت و اعضاء محترم موظف به رعایت حقوق ومقررات مندرج دراین
آئين نامه میباشند.
اشخاصی که به عنوان عضو انجمن اپيدميولوژیستهای ایران و پيوسته یالا وابسالته کالارت و شالماره عضالویت
انجمن را دارند مفاد این آئين نامه و اساسنامه انجمن را بطوری دقيق وجدی را رعایت مینمایند.
 -3دبيرخانه انجمن:
الف) انجمن علمی اپيدميولوژیستهای ایران دفتر و دبيرخانه دارد که فعاليتها و برنامههای انجمالن و اعضالاء
راازطریق دبيرخانه هماهنگ واداره مینماید.
ب) محل استقرار دبيرخانه در تهران به نشانی:
ج) انجمن یک نفر را بعنوان مسئول دبيرخانه در اختيار دارد که با تصویب هيئت مدیره و ابالغ رئيس انجمن به
همكاران و اعضاء معرفی میشود.
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د) مسئول دبيرخانه انجمن با همكاری یک نفر منشی یا کارمند نيمه وقت اموراداری دعوت از اعضالاء برگالزاری
جلسات ،مكاتبات انجمن ،کارهای بانكی و برگزاری مجامع را تحت نظارت هيئت مدیره انجام میدهد.
ذ) تمام صورتجلسات ،مكاتبات ،و مصوبات انجمن در دفتر مخصوص موجود در دبيرخانه و رایانه باشالماره و
تاریخ بطور دقيق ثبت و نگهداری میشود.
و) مدارک مربوط به هریک از اشخاص عضو هيئت مدیره و اعضاء انجمن نيز باید در پروندهای بنام او با شماره
ترتيب و تاریخ و فهرست کامل بصورت منظم ثبت و نگهداری میشود.
ز) مسئول و اعضاء دبيرخانه باید وظایف خود را به نحو مطلوب انجام دهند به گونهای که دسترسی به هرنالوع
نامه ،مكاتبه یا قرارداد برای هيئت مدیره و اعضاءذی نفع انجمن به آسانی مقدور و ميسر باشد.
ح) پرونده اعضاء انجمن ،صورتجلسات هيئت مدیره ،مكاتبات ،قراردادها و اسناد در آمدها و هزینهها و هرگونه
نامه یا سند مربوط به انجمن که در دبيرخانه انجمن بایگانی یالا ثبالت و نگهالداری مالیشالود در انجمالن علمالی
اپيدميولوژیست های ایران بعنوان اسناد محرمانه محسوب میشود و فقط هيئت مالدیره انجمالن و اشالخاص ذی
صالح با اطالع و اجازه هيئت مدیره میتوانند به آنها دسترسی داشته باشند.
ط) دسترسی و استفاده اشخاص حقيقی یا حقوقی خارج از انجمن به اسناد مربالوط باله انجمالن بالدون رعایالت
قانون ومقررات و اطالع واجازه هيئت مدیره جرم محسوب شده و پيگرد قانونی دارد.
 -4وظایف رئيس و دبير هيئت مدیره و بازرس انجمن
رئيس ،دبير ،اعضاء هيئت مدیره و بازرس انجمن در چارچوب وظایف مندرج در اساسنامه انجمنهای علمی
که به تصویب و تایيد وزارت بهداشت رسيده است.
انجام وظيفه مینمایند ودرصورتی مواجهه یا مسائل و موضوعاتی که در اساسنامه پيش بينی نشده آنرا در هيئت
مدیره مطرح و پس از بررسی و تصویب نسبت به اجرای مصوبه هيئت مدیره اقدام خواهند کرد.
 -5این آئين نامه در چهار فصل و  20دی ماه تهيه و تنظيم گردیده و در جلسه شماره
هيئت مدیره انجمن به تصویب رسيده و برای همه اعضاء محترم انجمن الزم االجراء میباشد.
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تاریخ

- -4 2اعضای انجمن علمی

2

مشخصات اعضای انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران
1

شاهرخ

ایزدی

پيوسته

استاد یار اپيدميولوژی

2

محمد علی

اخویزادگان

پيوسته

استاد اپيدميولوژی

3

علی

اردالن

پيوسته

استادیار اپيدميولوژی

4

پریسا

اردالن

پيوسته

دکترا

5

نادر

اسماعيل نسب پيوسته

2

شبنم

اصغری

پيوسته

دستياراپيدميولوژی

8

آرش

اعتمادی

پيوسته

دستياراپيدميولوژی

3

کورش

اعنماد

پيوسته

PhD

10

پروین

افسر کازرونی

پيوسته

PhD

11

حسام الدین

اکبرین

پيوسته

دستياراپيدميولوژی

12

عارف

امير خانی

پيوسته

دستياراپيدميولوژی

13

شاهرخ

ایزدی

پيوسته

استاد یار اپيدميولوژی

14

موسی

باقری

پيوسته

استاد اپيدميولوژی

15

عليرضا

باهنر

پيوسته

دانشيار اپيدميولوژی

12

حميد رضا

برادران مقدم

پيوسته

استادیار اپيدميولوژی

17

مهرداد

برهانی

پيوسته

استاد یار اپيدميولوژی

18

سعيد

بكایی

پيوسته

استاد یار اپيدميولوژی

13

زهرا

پناهنده

پيوسته

دستياراپيدميولوژی

20

جالل

پورالعجل

پيوسته

دستياراپيدميولوژی

21

فرشاد

پورملک

پيوسته

دستياراپيدميولوژی

22

محمد علی

جوافشانی

پيوسته

دانشيار اپيدميولوژی

23

رضا

چمن

پيوسته

 Ph.Dاپيدميولوژی-استادیار

24

زینت

حتمی

پيوسته

دانشيار اپيدميولوژی

21

استادیار اپيدميولوژی

25

امير محمود

حریرچی

پيوسته

PhD

22

جعفر

حسن زاده

پيوسته

استادیار اپيدميولوژی

27

احمدرضا

حسين پور

پيوسته

دستياراپيدميولوژی

28

رامين

حشمت

پيوسته

دستياراپيدميولوژی

23

علی اکبر

حقدوست

پيوسته

دانشيار اپيدميویوژی

30

اردشير

خسروی

پيوسته

PhD

31

داود

خليلی

پيوسته

دستياراپيدميولوژی

32

احمد

رئيسی

پيوسته

PhD

33

منصور

رضایی

پيوسته

PhD

34

محمود

روحانی

پيوسته

35

شاکر

ساالری لک

پيوسته

32

سهيل

سعادت

پيوسته

37

حميد

سوری

پيوسته

استاد اپيدميولوژی

38

فریدون

سياسی

پيوسته

PhD

33

حميد

شریفی

پيوسته

دستيار اپيدميولوژی

40

عليرضا

صالحی

پيوسته

دستيار اپيدميولوژی

41

حسين

صباغيان

پيوسته

استاد اپيدميولوژی

42

غالمحسين

صدری

پيوسته

PhD

43

محمد هادی

ظفرمند

پيوسته

دستياراپيدميولوژی

44

عبدالغی

عامریان

پيوسته

دانشيار اپيدميولوژی

45

بابک

عشرتی

پيوسته

استاد یار اپيدميولوژی

42

عباس

عليپور

پيوسته

دستيار اپيدميولوژی

47

اکبر

فتوحی

پيوسته

دانشيار اپيدميولوژی

48

محمد حسين

فروزان فر

پيوسته

استاد یار اپيدميولوژی

43

مهين

فرهمنی بيگی

پيوسته

PhD

50

پيام

کبيری

پيوسته

دستياراپيدميولوژی

51

علی

کریمی زارچی پيوسته

دانشيار اپيدميولوژی

دانشيار اپيدميولوژی
22

52

علی

کشتكار

پيوسته

استاد یار اپيدميولوژی

53

کورش

کمالی

پيوسته

دستياراپيدميولوژی

54

خاطره

ماهوری

پيوسته

PhD

55

سيد عباس

متوليان

پيوسته

استادیار اپيدميولوژی

52

سيد رضا

مجدزاده

پيوسته

استاد اپيدميولوژی

57

زهرا

محتشم اميری

پيوسته

دستياراپيدميولوژی

58

قباد

مرادی

پيوسته

دستيار اپيدميولوژی-دانشيار

53

سعيده

مظلوم زاده

پيوسته

استادیار اپيدميولوژی

20

محمد

موحدی

پيوسته

 Ph.Dاپيدميولوژی-استادیار

21

عليرضا

پيوسته

دانشيار اپيدميولوژی

22

علی

ميرزازاده

پيوسته

PhD

23

مهشيد

ناصحی

پيوسته

استاد یار اپيدميولوژی

24

کيومرث

ناصری

پيوسته

استاد اپيدميولوژی

25

سحرناز

نجات

پيوسته

دستياراپيدميولوژی

22

فرید

نجفی

پيوسته

 Ph.Dاپيدميولوژی-استادیار

27

مرضيه

نجومی

پيوسته

PhD

28

ابوالحسن

ندیم

پيوسته

رئيس انجمن

23

اميدعلی

پيوسته

دستيار اپيدميولوژی

70

سيدمهدی

پيوسته

استاد یار اپيدميولوژی

71

کورش

پيوسته

استاد اپيدميولوژی

72

بهرام

هنرور

پيوسته

دستياراپيدميولوژی

73

پروین

یاوری

پيوسته

استاداپيدميولوژی

74

مسعود

یونسيان

پيوسته

دانشيار اپيدميولوژی

موسوی
جراحی

نكویی
جهرمی
نورایی
هالکویی
نائينی

23

75

سيد عليرضا

آیت اللهی

پيوسته

فوق ليسانس اپيدميولوژی

72

نيره

امين ثانی

پيوسته

فوق ليسانس اپيدميولوژی

77

عزیز ا...

چابكرد

پيوسته

فوق ليسانس اپيدميولوژی

78

احمد علی

حنفی بجد

پيوسته

فوق ليسانس اپيدميولوژی

73

مهدی

خباز خوب

پيوسته

فوق ليسانس اپيدميولوژی

80

علی

خورشيدی

پيوسته

فوق ليسانس اپيدميولوژی-مربی

81

عزیزا...

دهقان

پيوسته

فوق ليسانس اپيدميولوژی

82

مهری

رجالی

پيوسته

فوق ليسانس اپيدميولوژی

83

مریم

شكيبا

پيوسته

فوق ليسانس اپيدميولوژی

84

آزاده

صفایی

پيوسته

فوق ليسانس اپيدميولوژی

85

سيد حميدرضا

طباطبایی

پيوسته

فوق ليسانس اپيدميولوژی

82

حمزه

علی پور

پيوسته

فوق ليسانس اپيدميولوژی

87

حميد رضا

پيوسته

فوق ليسانس اپيدميولوژی

88

حسين

فالح

پيوسته

فوق ليسانس اپيدميولوژی

83

هاله

قائم

پيوسته

فوق ليسانس اپيدميولوژی

30

مصطفی

قربانی

پيوسته

فوق ليسانس اپيدميولوژی-مربی

31

فریبا

قهرمانی

پيوسته

فوق ليسانس اپيدميولوژی

32

زهرا

کرم سلطانی

پيوسته

فوق ليسانس اپيدميولوژی

33

حسين

لشكردوست

پيوسنه

فوق ليسانس اپيدميولوژی

34

ابوالفضل

محمد بيگی

پيوسته

فوق ليسانس اپيدميولوژی

35

رحمت ا...

مرادزاده

پيوسته

فوق ليسانس اپيدميولوژی

32

بيژن

پيوسته

فوق ليسانس اپيدميولوژی

37

سارا

پيوسته

فوق ليسانس اپيدميولوژی

غفاریان
شرازی

مقيمی
دهكردی
مينایی

24

اعضاء وابسته
38

نجف

احمدی

وابسته

دانشجوی فوق ليسانس اپيدميولوژی

33

الهام

اشرفی

وابسته

دانشجوی فوق ليسانس اپيدميولوژی

100

عبدالرحيم

افخم زاده

وابسته

Ph.Dپزشكی اجتماعی-استادیار

101

امير

الماسی حشيانی وابسته

دانشجوی فوق ليسانس اپيدميولوژی

102

محمد

باباخانی

وابسته

فوق ليسانس رفاه اجتماعی

103

زیبانه

تابش فر

وابسته

دانشجوی فوق ليسانس اپيدميولوژی

104

علی

دلشاد نوقابی

وابسته

ليسانس پرستاری

105

خدا کرم

دیانتی پور

وابسته

دانشجوی فوق ليسانس اپيدميولوژی

102

فاطمه

رضایی

وابسته

دانشجوی فوق ليسانس اپيدميولوژی

107

مژده

زارعی

وابسته

فوق ليسانس مامایی

108

رحيم

شرفخانی

وابسته

دانشجوی فوق ليسانس اپيدميولوژی

103

فرخ

وابسته

ليسانس بهداشت عمومی

110

زهرا

شيواپور

وابسته

دانشجوی فوق ليسانس اپيدميولوژی

111

حامد

صبری

وابسته

ليانس بهداشت عمومی

112

رویا

صفری فرامانی وابسته

دانشجوی فوق ليسانس اپيدميولوژی

113

طاهره

علی نيا

وابسته

دانشجوی فوق ليسانس اپيدميولوژی

114

فردین

غریبی

وابسته

115

علی

غالمی

وابسته

دانشجوی فوق ليسانس اپيدميولوژی

112

ابراهيم

قادری

وابسته

دستيار اپيدميولوژی

117

رضا

قياسوند

وابسته

دانشجوی فوق ليسانس اپيدميولوژی

118

سردار

محمدپور

وابسته

ليسانس پرستاری

113

رسول

محمدی

وابسته

دانشجوی فوق ليسانس اپيدميولوژی

120

لطيفه

مفاخری

وابسته

ليسانس بهداشت عمومی

شریفی مقدم
کاخكی

25

فوق ليسانس مدیریت بهداشت و
درمان

121

شهناز

نادری

وابسته

ليسانس پرستاری

122

نوروزعلی

نوروزی

وابسته

ليسانس بهداشت عمومی

123

احمد

وهابی

وابسته

فوق ليسانس حشره شناسی-مربی

124

صادق

یوسف نژاد

وابسته

دانشجوی فوق ليسانس اپيدميولوژی

- -5 2علم اپیدمیولوژی
نگارش :دکتر علی اکبر حق دوست

2

مقدمه
سرعت بسيار سرسامآور رشد علم بخصوص در رشتههای علوم پزشكی در دههای اخير به حدی بوده است که
باعث شده حتی متخصصان رشتههای تخصصی نيز نتوانند گستره رشته خود را به خوبی بشناسند و در شناخت
رشته و ارتباط آن با سایر علوم دچار سردرگمی شوند.
الجرم علم اپيدميولوژی نيز از این قاعده مستثنی نيست و تغييرات سریع محتوا و گستره این علم و تقاضاها و
نيازهای جدید جامعه باعث گردیده است که این رشته کاربردی ،خود را با شرایط قرن بيست و یكم به خوبی
وفق دهد .به همين دليل شاید تعریف و کاربردهای این علم در زمان حال بسيار متفاوت از گذشته بوده و در
آینده نيز ابعادی جدیدی به آن اضافه گردد که تاکنون کمتر مورد توجه واقع بوده است.
با توجه به این ضرورت و برای آشنایی بيشتر جامعه علوم پزشكی کشور با این علم ،این مستند تهيه شده است
تا بتواند به شكلی ساده و کاربردی نگاهی جامع به علم اپيدميولوژی داشته باشد.
تعریف اپیدمیولوژی
اگر به صورت کليشهای و منطبق بر تعاریف کالسيک بخواهيم این علم را تعریف نمایيم باید آن را زیر
مجموعه ای از علوم پزشكی محسوب نمایيم که به توصيف و تحليل توزیع بيماریهای و متغيرهای موثر بر
سالمت میپردازد .در این علم سعی میگردد تا با بررسی دقيق توزیع بيماریها و عوامل موثر بر آنها ،دالیل
کاهش و یا افزایش سالمت فرد و جامعه مورد بررسی قرار گيرد و برای ارتقا آن راهكار ارایه گردد .در این
 1متخصص اپيدميولوژی و دانشيار علوم پزشكی کرمان

26

تعریف چند کلمه کليدی وجود دارد که شامل سالمت ،توزیع بيماریها و عوامل موثر بر آنها ،و ارتقا سالمت
فرد و جامعه هستند که در ادامه شرح داده خواهند شد ولی بهتر است قبل از آن با چند مثال این موضوع
ملموستر گردد.
به چه دليل احساس میشود که بيماریهای غيرواگير در ایران و جهان رو به افزایش است؟ آیا میتوان علل
افزایش این بيماریهای را به ترتيب اولویت ليست نمود؟ از نظر اقتصادی بهترین مداخله برای کاهش بار
بيماریهای قلبی -عروقی چه میباشند؟ آیا همان عوامل خطری که در آزمایشگاهها و در حيوانات آزمایشگاهی
مشاهده میشود را میتوان به جامعه تعميم داد؟ برای ورود یک دارو و یا یک روش تشخيصی جدید به جامعه
چه بررسيهایی باید صورت گيرد؟ آیا واقعاً میتوان ميزان بروز تصادفات جادهای را مانند سایر بيماریها در قالب
یک مدل اپيدميولوژیک بررسی کرد؟ ابعاد گرم شدن آب و هوا بر بيماریها چه خواهدبود؟ و آیا الگوی ژنتيكی
مقاومت دارویی در ویروس آنفالنزا قابل مدلسازی بوده و میتوان الگوی اپيدميولوژیک آن را کشف نمود؟
محيط

نگاه مثلث اپیدمیولوژی :

عامل

انسان
مثالهایی از فاکتورهای تعيين کننده در ایجاد بيماری در سه عامل باال:
محیط  :آب و هوا ،مكان سكونت ،جغرافيای منطقه ،آلودگی هوا ،غذا
عامل  :عفونتزایی ،بيماریزایی ،تهاجم پذیری ،ایمنی ،شيفت آنتی ،بقا

انسان :سن ،جنس ،ژنوتيپ ،الگوی رفتاری ،وضعيت تغذیه ،وضعيت سالمتی ،استرس ،خواب
با خواندن این سواالت شاید راحتتر بتوان در مورد ابعاد گسترده علم اپيدميولوژیک صحبت نمود و
کاربردهای امروز این علم را برشمارد .ابتدا در این علم از سالمت سخن به عمل میآید و بيان میگردد که
سالمت به معنای نبود بيماری نيست؛ باید آن را وسيعتر دید و برای ارتقا آن تالش نمود .نمیتوان سالمت
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جسم را از سالمت روان و این دو را مجزا از سالمت اجتماع دید .در جامعهای که تفاوت طبقاتی بسيار زیاد
است و عدالت و برابری کمتر دیده میشود برنامهریزی برای ارتقا سالمت مجرد از موالفههای اجتماعی معنی و
مفهوم خاصی نخواهد داشت .حتی در دنيای امروز بعد چهارم سالمت یعنی سالمت معنوی
( )spiritual healthمعنا و مفهوم جدیدی یافته و به نظر میرسد که جامعه علمی در حال پذیرش این واقعيت
هستند که بدون در نظر گرفتن این بعد متافيزیكی ،حرکت به سمت جامعه و افرادی سالم ميسر نخواهد بود.
حال با در نظر گرفتن این ابعاد بسيار گسترده برای سالمت ،چگونه میتوان برای ارتقا آن گام برداشت؟ طبيعی
است باید عوامل تشدید کننده و عوامل مخرب سالمت را بشناسيم اما چگونه؟ در علم اپيدميولوژی ابزارها و
روشهایی مطرح میباشد و امكاناتی را در اختيار محققان و متفكرین قرار میدهد که با این ابزارها میتوان با
دقت باال و با به حداقل رساندن خطاها در زمينه روابط بين متغيرها صحبت نمود و در جهت ارتقا سالمت
فردی و اجتماعی راهكار ارایه داد.
ارتباط علم اپیدمیولوژی با سایر علوم
همانگونه که مستحضرید مفهوم همگرایی علوم ( )conversionدر حال حاضر به عنوان یكی از ارکان بسيار
مهم در بسط دانش بشری نقش به سزایی ایفا میکند و تقریباً هيچ رشته علمی مجرد و منفكی از سایر علوم
وجود ندارد .علم پزشكی بدون تكنولوژی بیمعنا شده است و بهترین و پر رونقترین شاخههای فيزیک و
شيمی در راستای نيازهای علم پزشكی حرکت میکنند.
این بسط سریع در دامنه و گستره علوم باعث شده است که کاربردهای علم اپيدميولوژی و در هم تنيدگی این
علم با سایر علوم و همچنين ارتباطات متقابل آنها افزایش چشمگيری بيابند .از یک طرف این دانش با علوم
بالينی ترکيب شده و باعث رسوخ مفاهيم جدیدی در واژگان متخصصان بالينی شده است .کمتر پزشكی است
که در خصوص طبابت بر پایه مستندات ( )evidence based medicineمطلبی نشنيده باشد و با مبانی آن
آشنایی هر چند مختصر نداشته باشد .طبابت بر پایه مستندات چيزی نيست جز ترجمه مفاهيم پایه و راهبردهای
عملی علم اپيدميولوژی در طبابت بالينی و در تصميمگيریهای پزشكان در فعاليتهای روزمره.
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از طرفی به عنوان یک روش پذیرفته شده در انتخاب بهترین شيوه تشخيصی و درمانی و یا قبول تاثير یک
داروی جدید ،مطالعات کارآزمایی بالينی جایگاه خاص یافتهاند .این مطالعات مداخلهای با مختصات خاص
خود فقط در صورتی پذیرفته میشوند که از نظر متدلوژی اصول خاصی را رعایت نموده باشند که اپيدميولوژی
بالينی ( )Clinical Epidemiologyبه آن میپردازد.
حتی در سطح بالينی ،این علم آنقدر گسترده شده است که شاخهای مانند اپيدميولوژی بيمارستانی ( Hospital

 )Epidemiologyدر بسياری از کشورهای پيشرفته جهان ایجاد شده تا به مدیران بيمارستانی و تخصصان
پزشكی کمک نماید تا با حداقل هزینه ،بهترین پاسخ به درمان را بدست آورند .آیا تاکنون به این موضوع فكر
نموده اید که برای کاهش عفونتهای بيمارستانی از نگاه پيشگيرانه و البته منطبق بر مستندات چه باید کرد؟ چرا
بيماران در حاليكه بهترین خدمات تخصصی را دریافت میکنند رضایتمندی کافی ندارند؟ اپيدميولوژی
بيمارستانی یكی از مهمترین شاخههای کاربردی این علم محسوب میشود که برای نهادینه نمودن مدیریت
منطبق بر مستندات در بيمارستانها نقش موثری را ایفا میکند.
یكی از شاخههای بسيار مهم اپيدميولوژی در علوم دارویی است و  Pharmaco-epidemiologyشاخه
تخصصی است که مبانی علم اپيدميولوژی را با مبانی علم داروسازی ترکيب و به سواالت جدی و کليدی پاسخ
میدهد که برای مدیریت سالمت جامعه و البته مدیریت داروها بسيار مهم میباشند .بسياری از داروها علیرغم
کسب مجوزهای مختلف و بعد از انجام تحقيقات دقيق آزمایشگاهی و کارآزمایيهای بالينی ،در زمان مصرف
عمومی در جامعه عوارضی را از خود بروز میدهند که دولتها و شرکتهای داروسازی را مجبور به حذف
مینمایند .این شاخه علمی اختصاصاً سعی میکند شيوه ارزیابی اثربخشی و سنجش عوارض دارویی را در
جامعه مورد بررسی قرار دهد.
اگر از بعد بالينی و درمانی خارج شویم با دنيای دیگری در علم اپيدميولوژی آشنا میشویم که عمده هدفش
پيشگيری است .البته این قسمت از علم اپيدميولوژی سابقه بسيار طوالنیتری در تاریخ دارد و پرواضح است که
پيشگيری مقدم بر درمان است و از نظر هزینه و اثربخشی بسيار کارا است .دامنه این حيطه آنقدر وسيع شده
است که خود زیرشاخههای در زمينه بيماریهای متعدد یافته ،از اپيدميولوژی سرطانها گرفته تا اپيدميولوژی
بيماریهای قلبی-عروقی ،اپيدميولوژی بيماریهای روحی -روانی ،اپيدميولوژی بيماریهای متابوليک ،اپيدميولوژی
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اعتياد و حتی اپيدميولوژی حوادث و سوانح .شاید در گذشته عمدتاً اپيدميولوژی را با بيماریها عفونی
میشناختند و البته هنوز هم این جایگاه خود را حفظ نموده است ولی نفوذ و تاثير این علم در سایر شاخههای
تخصصی و فوق تخصصی به خوبی مشهود است .الزم به ذکر است که تغييرات جامعه باعث شده است حتی
نقش اپيدميولوژی در بيماریهای عفونی به شدت افزایش یابد .تقریباً جایگاه منحصر به فرد این رشته در بررسی
گسترش ویروس  HIVبر کسی پوشيده نيست و همگان به اهميت این علم در پاندمی اخير آنفالنزآ واقف
هستند .لذا هنوز مطالعات اپيدميولوژی بر روی واکسنها توجه به جنبههای خاص متدلوژیک در این زمينه یكی
از مهمترین ابعاد علم اپيدميولوژی محسوب میشود.
با وجود گسترده بودن دانش تغذیه و وجود زیرشاخههای بسيار در این رشته ،به نظر میرسد رشتهای مانند
 Nutritional Epidemiologyبه عنوان یكی از مرکزیترین شاخهها در علم تغذیه بوده باشد و تاثيرات این
شاخه در عملياتی نمودن یافتههای سایر شاخهها بسيار مهم باشد.
اگر از شاخههای بالينی و پيشگيری علم اپيدميولوژی بگذریم با حيطه مدیریتی و تاثير آن در مدیریتهای خرد و
کالن سالمت میرسيم .مدیریت سالمت یک شاخه بسيار مهم و گسترده است که از ترکيب علوم مختلف مانند
علم خاص مدیریت و برنامهریزی ،اقتصاد ،روانشناسی کار ،حقوق و اخالق و دهها شاخه دیگر تشكيل شده
است .اما در بين این ابعاد دانش اپيدميولوژیک جایگاه خاص و ویژه دارد .به نظر میرسد در هر سطحی از
مدیریت ،داشتن دانش اپيدميولوژی به درک واقعيتها ،تحليل بهتر وضعيت ،تصميمگيری منطقیتر و منطبق بر
مستندات و ارایه راهكارهای بهتر میانجامد .با توجه به این واقعيتها ،به نظر میرسد که در کشور از مدیر یک
مرکز بهداشت شهرستان گرفته تا مدیران بسيار کالن کشوری در حوزه سالمت باید دانش اپيدميولوژیک خود را
ارتقا دهند و با بهرهگيری از کاربردهای این علم سعی نمایند بهتر و دقيقتر به وظایف مدیریتی خود عمل کنند.
شاید شما تاکنون به مفهوم اپيدميولوژی مولكولی ( )Molecular Epidemiologyبرخورد نموده باشيد .بله دو
شاخه به ظاهر دور از هم اگر از قابليتهای متقابل یكدیگر بهره ببرند میتوانند به شدت و با توانی بسيار افزونتر
برای پاسخ به سواالتی اقدام نمایند که پاسخگویی به آنها به تنهایی از عهده هيچ یک برنخواهد آمد .آیا تاکنون
فكر نمودهاید که چگونه در مورد منشا ویروس  HIVاظهار نظر میشود؟ آیا بروز ژنهای مقاوم به دارو در انگل
ماالریا از الگوهای اپيدميولوژیک پيروی میکند؟ چگونه میتوان در خصوص ابعاد بسيار کور و مخفی بيماری
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سل تحقيق نمود؟ همه این سواالت و بسياری سواالت دیگر فقط با استفاده از مبانی اپيدميولوژی مولكوالر و
اپيدميولوژی ژنتيک قابل پاسخ دادن میباشند.
در ژنتيک اپيدميولوژی ،نقش ژنها به عنوان تعيين کننده های سالمتی و یا بيماری در خانواده ها و اثر متقابل
محيط و ساختار ژنی انسان مورد مطالعه قرار می گيرد .در واقع این علم خود تلفيقی از اپيدميولوژی مولكولی و
آمار در ژنتيک است که بحثهای جدی علم پزشكی امروز را به خود اختصاص داده است.
درسالهای اخير مفهوم  Social Epidemiologyبسيار گسترده شده و به دنبال آن است تا به روابط انسانی در
جامعه و تاثير آنها در سالمت افراد بپردازد .همه ما روزمره با اتفاقاتی مواجه میشویم که مردم علیرغم دانش
کافی از رعایت اصول بهداشت و رفتارهای پيشگيرانه خودداری میکنند .مصرف گسترده سيگار و استفاده از
مواد مخدر و قرصهای اکستازی در جامعه علیرغم دانش گسترده در مورد مضرات آنها نمونههای بارزی هستند
که باید با دقت تحليل شوند و بررسی گردد که چگونه روابط بين انسانها و پيچيدگيهای فردی ،خانوادگی و
اجتماعی بر سالمتی افراد و جامعه تاثير میگذارند؛ این شاخه اپيدميولوژی به این مباحث میپردازد.
البته بنا به ضرورت و نياز و با توجه به مفاهيم پایه این علم ،ارتباط تنگاتنگی بين اپيدميولوژی و آمار حياتی
وجود دارد و این دو شاخه علمی در کنار یكدیگر برای حل مسایل گام بر میدارند .شاید هيچ رشته تخصصی
دیگری مانند اپيدميولوژی زبان مشترک با آمار حياتی نداشته باشد و از طرفی به نظر میرسد متخصصان آمار
حياتی برای یافتن زبان مشترک با سایر رشتههای علوم پزشكی باید از مفاهيم ،مبانی و واژگان اپيدميولوژی
استفاده کنند .این ارتباط و نياز دو طرفه به حدی بوده است که نرمافزارهای آماری مهم و شناخته شده اصلی
آمار حياتی با مشارکت این دو گروه و البته در کنار متخصصين فنآوری اطالعات ساخته و گسترده شدهاند .این
ضرورت باعث شده است که در بسياری از دانشگاهها یک گروه آموزشی مسئوليت مدیریت این دو رشته علمی
را به عهده بگيرد.
آیا فرد محققی در علوم پزشكی وجود دارد که برای تحقيقات خود و درک بهتر متدلوژی تحقيق از علم
اپيدميولوژی بهره نبرده باشد؟ اصالً آیا چيزی در کتب و منابع روش تحقيق وجود دارد که برگرفته از دانش
اپيدميولوژی نباشد؟ به نظر نمیرسد غلط باشد اگر بگویم روش تحقيق و متدلوژی پژوهش همان مفاهيم ساده
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شده و دستهبندی شده علم اپيدميولوژی است که برای زیر شاخههای مختلف علم ترجمه شده است .پس یكی
از کاربردهای اساسی علم اپيدميولوژی مشارکت در تحقيقات و استانداردسازی مبانی روش تحقيق بوده و
خواهد بود .نقش اپيدميولوژی و جایگاههای اپيدميولوژیستها در تحقيقات باعث شده است که در بسياری از
مراکز تحقيقاتی اپيدميولوژیستها به عنوان اعضای ثابت و تاثيرگذار شوراهای پژوهشی و حتی سياستگزاری در
امر پژوهش محسوب شوند.
در این متن کوتاه به عنوان آخرین حيطه و البته نه به عنوان کم اهميتترین باید به امر اخالق و مبانی آن اشاره
شود .همانند سایر علوم ،اپيدميولوژی نيز به مباحث اخالق ( )Moral and Ethicsتوجه خاص دارد و در منابع
تخصصی خود ابعاد مختلف آن را شرح و بسط داده و به روشهای ارتقا میپردازد؛ به همين دليل شاید در
مقایسه با سایر رشتهها نقش بيشتر و پررنگتری ایفا مینمایند.
افقهای کاری این علم در آینده
در قسمت قبل به صورت بسيار گذرا در خصوص ابعاد علم اپيدميولوژی صحبت شد ولی باید تاکيد گردد که
با توجه به رشد علوم نيازهایی جدیدی ایجاد شده و یا بسط مییابند که بدون شک بر علم اپيدميولوژی نيز
تاثير خواهند گذارد.
یكی از حيطههایی که احتماالً در آینده پررنگ خواهد شد مطالعات کيفی و متدولوژیها و کاربردهای این گونه
تحقيقات است .اگرچه در ظاهر اپيدميولوژی شاخهای است که با عدد و رقم و شاخصهای کمّی سر و کار دارد
ولی در سالهای اخير نشان داده شده است که نفوذ مبانی تحقيقات کيفی در علم اپيدميولوژی و تاثير این علم بر
نهادینه نمودن این مبانی در علوم پزشكی بسيار زیاد میباشد .لذا به نظر میرسد که در افق کاری نزدیک،
اپيدميولوژی بایست به صورت فعاالنه به سمت دریافت مبانی تحقيقات کيفی و تبدیل آنها به خروجيهایی قابل
درک و بكار گيری در علوم پزشكی اقدام نماید .در حال حاضر بسياری از محققين با شيوههای تحقيقات کيفی
آشنا نيستند و یا ممكن است نگرش خوبی به کارآیيهای این گونه تحقيقات نداشته باشند .ولی باید باور نمود
که برای درک حقایق خلقت ما هم به ذرهبين نياز داریم و هم به تلكسكوپ و به همين دليل تحقيقات کيفی و
تحقيقات کمّی در راه و دو ابزاری هستند که در کنار هم میتوانند برای پاسخ به سواالت پيش روی بشر کار
نمایند .قبول یكی به معنای رد دیگری نيست و از این رو نباید اپيدميولوژی را صرفاً در تحقيقات کمّی خالصه
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نمود .اما تا رسيدن به نقطه مطلوب باید تالش و فعاليتهای منسجمی صورت پذیرد .در صورت قبول این
واقعيت باید حتی تعریف فعلی و پذیرفته شده علم اپيدميولوژی نيز تغيير یابد تا بتواند تحقيقات کيفی را نيز به
خوبی در بر بگيرد.
اگرچه در حال حاضر اپيدميولوژی هم در شاخههای مدیریت وارد شده است و هم در مباحث اجتماعی ولی
به نظر می رسد در آینده نه چندان دور رویكردی جدید به این رشته اضافه خواهد شد و مفاهيمی مانند عدالت
و برابری و مشارکت جمعی در ارتقا سالمت تحت واژه عمومی )Social Determinants of Health (SDH

به یک مبحث غالب تبدیل خواهد شد .به عبارتی انتظار میرود در آینده نگاه جامعه محور باید بسط یابد و
تالش شود تا اپيدميولوژی فعاالنه در بسط مفاهيم مذکور اقدام نماید .نمیتوان انتظار داشت تا سالمت به معنای
جامع آن جاری و ساری شود و اپيدميولوژی به عنوان یک علم گسترده در ارتقا سالمت نقش ایفا نماید بدون
آنكه جنبههای بسيار کالن و زیرساختی آن مانند سالمت اجتماعی و سالمت معنوی به خوبی تحليل نشوند و
به عنوان حيطههای مهم و اصلی علم اپيدميولوژی توسط متخصصان این رشته پذیرفته نشود.
البته با توجه به رشد بسيار سریع دانش بشری در مباحث مولكوالر و بيولوژی سلولی ،الزم است توجه خاص و
هدفمندی نيز به مصادیق علم اپيدميولوژی مولكوالر شود .بر اساس این موضوع به نظر میرسد الزم است
اپيدميولوژیستها ابتدا مفاهيم و مبانی اپيدميولوژی مولكوالر را به زبان ساده ترجمه و به متخصصان رشتههای
مرتبط ارایه دهند و در مقابل زبان مشترکی را بوجود آورد تا بتوانند اطالعات رشتههای مذکور را به عنوان
مفاهيم آموزشی برای فراگيران رشته اپيدميولوژی ارایه دهند تا در آینده نزدیک بتواند نقش خود را در این
عرصه به خوبی ایفا نماید.
البته ابزارها و تكنولوژی نوین باید به بهترین شكل ممكن مورد استفاده قرار گيرد تا به سواالتی که شاید در
گذشته کمتر قابل پاسخگویی بودند جواب داده شود .از جمله این مباحث میتوان به بحث مدلسازی بيماریها
اشاره نمود .این شاخه بسيار کاربردی سعی میکند شيوه گسترش بيماریها و حتی رفتارها را در قالب مدلهای
بازسازی نماید .همانگونه که قبل از طراحی یک شكل جدیدی از بدنه هواپيما ابتدا مدلسازی کامپيوتری انجام
و در مرحله بعد ماک ساخته شده و اثرات بادها و فشارهای مختلف بر آن مورد ارزیابی قرار میگيرد ،در
بيماریها نيز میتوان مدلسازی نمود و بررسی کرد که مثالً برای کنترل بيماریهای قلبی-عروقی افزایش فعاليت
بدنی و یا کاهش مصرف دخانيات هر یک چگونه و چه ميزان به ارتقا سالمت جامعه کمک میکنند و بهترین
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شيوه اثربخش برای کاهش عوامل خطر چه میباشد؟ این شاخه جدید علم اپيدميولوژی نيز بدون شک جایگاه
خاصی در سالهای آینده خواهد یافت.
از جمله کاربردهای دیگر اپيدميولوژی از طریق ترکيب شدن با مفاهيم جغرافيا و همچنين بهرهگيری از
تكنولوژیهای مربوطه و ایجاد مفهوم) Geographical Information Systems (GISاست .بررسی توزیع
جغرافيایی بيماریها و بررسی روابط بين متغيرها در بعد جغرافيایی و مكانی نگاهی قدیمی و کاربردی در
اپيدميولوژی بوده است ولی در سالهای اخير این مبحث جنبه بسيار کابردیتر یافته و ابزارهای مختلف و
تكنولوژیهای نوین مانند ماهوارهها کمک نمودهاند تا دریچههای جدیدی باز شود و در آینده نيز این مفاهيم
گستردهتر خواهند شد.
نیازهای آینده کشور
نيازهای فعلی و آینده کشور به متخصصان این رشته و البته گرایشی شدن ایشان امری ضروری است .از نظر
کمّی و کيفی بایست بر اساس تحليلهای دقيق علمی برآوردی از نيازهای آینده کشور تهيه و برای پاسخگویی به
این نيازها اقدامات الزم صورت گيرد.
رشد سریع تحقيقات و مراکز تحقيقات در رشتههای علوم پزشكی ،افزایش ظرفيت تربيت دانشجویان به
خصوص تحصيالت تكميلی در تمامی رشتهها و تالش برای مدیریت بهتر و دقيقتر و منطبق بر مستندات علمی
زمينههای جدی هستند که بدون وجود متخصصان اپيدميولوژی آشنا به مباحث تخصصی تحقق آنها ميسر
نخواهد بود .همچنين اگر کشور بخواهد در این راستا گامهای جدیتری بردارد باید زمينههای کاری فراموش
شده ای مانند اپيدميولوژی بيمارستانی را نيز در دستور کار خود قرار دهد که طبيعاً ورود به چنين مباحثی به
صورت خاص حجم بسيار زیادی از تقاضاها را به وجود خواهد آورد.
ترسيم وضعيت کاری و تخمين نيازهای آینده در قالب چشمانداز بيست ساله و همچنين نقشه جامع علمی
کشور تحقيقی هدفمند و با متدلوژی مشخص میطلبد که از حد این گزارش فراتر است ولی بدون هرگونه
تحقيق منسجمی میتوان مطمئن بود که ظرفيت فعلی در تربيت این دانشجویان و شيوه مدیریت آنها و همچنين
نقش انجمن علمی اپيدميولوژیستهای کشور بایست به صورت هدفمند تغييرات جدی بيابد تا در راستای اهداف
کالن کشوری بتوان قدمهای موثری برداشته شود.
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- -6 2آموزش اپیدمیولوژی در ایران
تعریف
رشته اپيدميولوژی  Epidemiologyشاخهای از علوم پایه پزشكی و بهداشت است که سالمت فردی و
اجتماعی جامعه را اندازهگيری میکند و با گردآوری و تحليل دادهها در سطح جامعه ،توزیع آنها و عوامل ماثر
بر آنها را شناسایی کرده  ،راه های پيشگيری بيماریها و آسيبها ،درمانها و راه حلهای کاربردی را پيشنهاد داده و
به ارزیابی خدمات واحدهای بهداشتی در سطوح مختلف میپردازد .اساس دانش اپيدميولوژی بر این مبنا است
که توزیع بيماری ،فقدان سالمتی و یا هر واقعه مرتبط با سالمت مردم در یک جامعه ،تصادفی صورت
نمیگيرد ،بلكه هر یک از ما دارای صفات معينی هستيم که باعث میگردد تا زمينه ابتال به بيماریهای مختلفی
را پيدا کرده و یا در مقابل ابتال به آنها مقاوم شویم .این صفات ممكن است در اصل مبنای ژنتيكی داشته و یا در
نتيجه برخورد با آسيبهای مشخص محيطی ایجاد شده باشند .اغلب مردم برای ایجاد بيماری با تاثير متقابل
عوامل محيطی و ژنتيكی بر یكدیگر مواجه هستند.
تعریف وسيعتری از آنچه که بيان شد نيز برای اپيدميولوژی داده شده که مورد قبول گروه زیادی از
پژوهشگران قرار گرفته است این تعریف میگوید که اپيدميولوژی عبارت است از « مطالعه چگونگی وقوع،
انتشار ،و تعیین کننده های( (DETERMINANTSحاالت و وقایع مربوط به سالمت در یك جمعیت
معین و استفاده از این دانش برای مبارزه با مسائل بهداشتی » .در این تعریف عالوه بر آنكه محتوای
اپيدميولوژی توضيح داده شده به هدف وماهيت کاربردی اپيدميولوژی نيز اشاره شدهاست.
تفكر اپيدميولوژی به اندازه پزشكی قدمت دارد .اولين اشارات به بررسی علل بيماریها در توصيههای بقراط به
کسانی است که میخواهند در رشته پزشكی فعاليت کنند .این فكر که ممكن است بيماریهای انسان با محيط او
ارتباط داشته باشند در حدود  2400سال پيش به وسيله بقراط در رساله آب ،هوا و مكان بيان گردید :

اگر خواسته باشی حرفه طبابت را به صورت صحيح به کارگيری باید اوالٌ از فصول مختلف سال و اثراتی که
بر امراض دارند با اطالع باشی  .ثانياٌ انواع بادها :بادهای سرد و گرم  ،بادهای اختصاصی هر منطقه و بادهای
معروف را بشناسی و ثالثاٌ هنگامی که به یک شهر غریب وارد می شوی باید ازموقعيت شهر و اینكه در معرض
بادها و یا رو به طلوع ،و به سوی شمال یا جنوب یا غروب آفتاب اثرات متفاوتی بر امراض خواهد داشت.باید
کيفيت آب مشروب شهر را بشناسی و بدانی که آیا نرم بوده و از برکه به دست می آید یا از کوهسار جاری
بوده و سخت است و یا اینكه نمک آلود و غير قابل استفاده می باشد .باید از چگونگی زمين اطالع حاصل کنی
که آیا خشک و بدون علف و یا مرطوب و پردرخت است  ،آیا در پستی قرار گرفته و محدود است یا در ارتقاع
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قرار داشته و سرد است .باید بدانی که آیا مردم شهر در پی خوردن و نوشيدن و تفریح هستند و یا مردمانی
سخت کوش و زحمت کش می باشند.

از نظر تاریخی،شروع مجدد علم اپيدميولوژی حداقل به سال  1222بر میگردد« .جان گرانت» با تحليل دادههای
تولد و مرگ ،توزیع کمی آنها را در جامعه گزارش داد .در سالهای بعد نيز «فار» با مطالعه بر توزیع مرگ در
گروههای مختلف شغلی و اجتماعی ،مفاهيم اپيدميولوژیک چون جمعيت در معرض خطر و گروههای مقایسه
را مطرح ساخت .با بررسی اسنو در سال  1854بر توزیع وبا در لندن ،اهميت به کارگيری روشهای کمی در
تحليل و ارزیابی مشكالت بهداشتی و سالمت جامعه قبل از تدوین علم نوین اپيدميولوژی نشان داده شد.
انجمن بين المللی اپيدميولوژی در دهه 1850به ریاست  Schaftesbury Earlو آموزش اپيدميولوژی در دهه
 1320توسط  Winslowو  Sedgwickدر امریكا آغاز و نخستين اساتيد اپيدميولوژی در امریكاWH 1327 ،

 Frostو در لندن Greenwood ،بوده اند .و گسترش اپيدميولوژی به عنوان یک علم نوین در  20سال اخير
اتفاق افتاده است.
در کشور ما ایران ،اپيدميولوژی به عنوان حرفهای مستقل در سال  )1351( 1330در جریان تأسيس سازمان
همكاری بهداشت (با همكاری وزارت بهداری آن زمان و همكاران آمریكائی) شناخته شد که در آن سازمان یک
واحد اپيدميولوژی مسئول بررسی و کنترل همهگيریها بود .در سال  1331انستيتو ماالریولوژی تأسيس شد که
سازمانی وابسته به گروه انگل شناسی دانشكده پزشكی دانشگاه تهران با همكاری کامل وزارت بهداری بود.
فعاليت مهم این انستيتو تشكيل دورههای کوتاه مدت ماالریولوژی و نيز انجام مطالعات ماالریومتریک در
سراسر کشور بود که در هر دو فعاليت ،رابطه رشته اپيدميولوژی با ماالریا به خوبی دیده میشد .در 1332
( )1352قراردادی بين انستيتو ماالریولوژی و سازمان جهانی بهداشت تحت عنوان «برنامه مبارزه با بيماریهای
منطقه بوسيله بندپایان» منعقد شد که بخشی از آن ترتيب یک دوره آموزشی یک ساله اپيدميولوژی بود .این
دوره دو بار برگزار شد و در هر بار  3نفر در آن شرکت کرده و فارغالتحصيل شدند .مسئول ایرانی این قرارداد
دکتر محمدعلی فقيه بود که پس از تأسيس دانشكده بهداشت در دانشگاه تهران در سال ( )1345به عنوان استاد
اپيدميولوژی و دکتر ابوالحسن ندیم یكی از دانش آموختگان دو دوره فوق ،به عنوان دانشيار اپيدميولوژی
منصوب شدند .بخش اپيدميولوژی این دانشكده به تدریج توسعه یافت به طوریكه در سال )1373( 1357
دارای  3استاد  3دانشيار و  3استادیار بود .در اوایل دهه  50در دانشگاه شيراز دوره فوق ليسانس اپيدميولوژی
راه اندازی شد که چندین دوره فارغالتحصيل داشت .در سال های قبل از انقالب اسالمی ،انجمن بينالمللی
اپيدميولوژی همكاری علمی را با دانشكده بهداشت دانشگاه تهران شروع کرد .یكی از جلسات بينالمللی آن
انجمن در تهران تشكيل شد و دکتر محمدعلی فقيه سالهای چندی نماینده منطقه مدیترانه شرقی در آن انجمن
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بود .پس از انقالب به دالیل متعدد از تعداد اندک اپيدميولوژیست های کشور (کمتر از ده نفر)کاسته شد .یكی
دو نفر در گذشتند و چند نفر بازنشسته شدند و یكی دو نفر نيز به خارج از کشور مهاجرت کردند ولی از سال
 )1382( 1325برنامه دستياری اپيدميولوژی در ایران در دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتی که در
سال های پایانی دهه 50شروع به کار کرده بود مجدداً شروع شد و همزمان تعدادی به خارج از کشور جهت
دریافت درجه دکتری اپيدميولوژی اعزام شدند .آخرین بازنگری دوره دستياری اپيدميولوژی در سال 1375
انجام گرفت.
در سال  1373هيات ممتحنه و ارزشيابی مشترک آمار و اپيدميولوژی تشكيل شد اما هيات مستقل ممتحنه و
ارزشيابی اپيدميولوژی ازسال  1373تا کنون به کار خود ادامه داده است و انجمن علمی اپيدميولوژیست های
ایران نيز در سال 1373تا سيس شده است.
در طول حدود  40سال که از سابقه شروع و توسعه دوره های آموزش عالی در ایران می گذرد عالوه بر فراهم
ساختن امكان آموزش افراد درخارج از کشور (نمودار  )1دوره های تحصيالت تكميلی در ایران از سال 1354
راه اندازی شده است .و اقدامات اعزام به خارج به شرح زیر است:
 تعداد کل 43 :نفر برای دکترای تخصصی و  3نفر برای دوره های کوتاه مدت
 کشورهای محل اعزام :استراليا ،انگليس ،امریكا ،سوئد ،سویيس ،فنالند ،کانادا ،هلند ،هندوستان
 تعداد فارغ التحصيالن بازگشته به ایران تاکنون :حدود  40نفر
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نمودار  -1روند اعزام به خارج در طول سالهای  83-1320برای اخذ دکترای تخصصی اپيدميولوژی
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برنامه های آموزشی تحصیالت تکمیلی رشته اپیدمیولوژی در ایران:
الف  -دورره کارشناسی ارشد:
اولين دوره در سال  1354در دانشگاه شيراز آغاز شد و تاکنون به شرح زیر در این دانشگاه ادامه داشته است:
 شروع از بهمن ( 1354تا قبل از انقالب  3دوره) توقف پذیرش در فاصله های  22تا  23و  70تا 75 تعداد پذیرش ،در ابتدا هر دو سال یک بار و پس از سال  75ساالنه 2 ،نفر تا کنون  15دوره پذیرش تا کنون حدود  70نفر فارغ التحصيلبرنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپيوسته رشته اپيدميولوژی ریر نظر دکتر کورش هالکوئی نائينی دبير
هيات ممتحنه و ازرشيابی این رشته بازنگری و توسط شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشكی در سال 1385
مصوب گردید.
در دانشگاه علوم پزشكی تهران این رشته در سال  1381راه اندازی شد با پذیرش  2دوره و هر سال  4-2نفر
ادامه دارد و تا سال1388حدود  20نفر فارغ التحصيل داشته است.
پس از تهران این رشته در سالهای اخير در دانشگاه های علوم پزشكی اروميه ،ایران،شهيد بهشتی ،همدان،
اصفهان و کرمان نيز راه اندازی شد و درمجموع ساالنه  31نفر در این دوره در کشور دانشجو پذیرفته می شود.
مشخصات دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته اپیدمیولوژی :
رسالت رشته
قرن اخير شاهد تغييرات عمده در الگوی سالمت جامعه بوده است .تغيير در الگوی تولد و مرگ ،تغيير هرم
سنی ،تغيير در اميد به زندگی و الگوی بيماریهای شایع ،تغيير در بيماریهای واگير از بيماریهای عفونی مثل وبا و
سل به سمت بيماریهای قلبی عروقی ،سرطانها و اختالالت متابوليک و مدل عليتی بيماریهای جدید به عالوه
توجه جدی تر به اندازه گيری نقش عوامل محيطی ،شغلی و روانی در سالمت جامعه ،تحرک جدیدی را در این
رشته ایجاد کرده است که زمينههای جدید توجه و تحقيق در سالمت جامعه و علل ماثر بر آن را فراهم می-
آورد .زمينه های جدید در رشته های ملكولی و ژنتيک محصول گرایش جدید به بررسی علت بيماریها و نيز
پيشرفتهای تكنولوژیک ساليان اخير میباشد .مهمترین نقش اپيدميولوژیست ،تحليل دادههای سالمتی و
ارزشيابی و پایش برنامههای سالمتی و نيز برآورد هزینه و فایده برنامههای سالمتی است .در این راستا با بهينه
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کردن هزینهها در سطوح و برنامههای مختلف سالمتی و کمک در انتخاب بهترین روشها برای ارتقاء سالمت
جامعه ،کمک به ایفای نقش زیر ساختاری نظام سالمت را برای توسعه اقتصادی اجتماعی جامعه برعهده دارد.
چشم انداز رشته
دانش آموختگان کارشناسی ارشد اپيدميولوژی تفكر اپيدميولوژیكی را در جامعه و بخشهای مختلف اداره جامعه
گسترش میدهند .به تحليل دادههای بخش سالمت جامعه میپردازند و به مسئوالن در تحليل دادهها و
تصميمگيری مبتنی بر شواهد و توجه به هزینه اثربخشی ،کمک میکنند .در این راستا با بررسی زمينهها و علل
نابرابری سالمت در اجتماع ،به دسترسی یكسان و کامل تمام افراد جامعه به خدمات بهداشتی با کيفيت کمک
میکنند .حضور در طرحهای تحقيقاتی بالينی با رعایت استانداردهای تحقيق و با افزایش کيفيت نتایج ،و
پيشنهاد درمانها و راهكارهای پيشگيری ماثر همزمان به ارتقاء علم پزشكی در کشور کمک میکند .انتظار
میرود در آینده از مراکز اصلی تصميمگيری و سياستگزاری در زمينه بيماری و سالمت در منطقه و جهان
باشيم.
نقش دانش آموختگان
نقش های دانش آموختگان شامل :آموزشی ،پژوهشی ،مشاورهای و مدیریتی میباشد.
وظایف حرفهای دانش آموختگان Task Analysis

وظایف حرفهای در نقش مدیریتی:
 مدیریت دادههای بهداشتی و سالمتی و تحليل آنها در سطوح محيطی تصميمگيری و ارائه الگوهای مناسب بهداشت همراه با آزمونهای کوچک اجرایی در سطح جوامعکوچک
وظایف حرفهای در نقش مشاورهای:
 همكاری در طراحی منشور اجرایی و فعاليتهای کنترل کيفيت دادههای بهداشتی ارائه مشاوره در تصميمگيری اجرایی و مدیریت بيمارستانی ارائه مشاوره در مراحل مختلف تحقيق از طراحی تا استنباطوظایف حرفهای در نقش پژوهشی:
 همكاری در طراحی منشور اجرایی و فعاليتهای کنترل کيفيت دادههای بهداشتی مشارکت در طراحی و اجرای طرحهای تحقيقاتی پایه ،بالينی و جامعه نگروظایف حرفهای در نقش آموزشی:

39

 آموزش اپيدميولوژی ،تدریس دانشگاهی و کارگاهی آموزش به سطوح مختلف کارشناسان بخش سالمتاهداف کلی
هدف اصلی برنامه تربيت نيروی انسانی در سطح کارشناسی ارشد به منظور ارائه خدمات مرتبط با نظام سالمت
در زمينههای زیر میباشد:
 آموزش و توانمندسازی در زمينه شناسایی مشكالت سالمتی جامعه آموزش و توانمندسازی در زمينه شناسایی الگوی رفتاری و ویژگی های جامعه در ابعاد گوناگون آموزش و توانمندسازی در زمينه روشهای علمی جمعآوری داده ها آموزش و توانمندسازی در زمينه پایش و ارزیابی برنامهها و تحليلهای هزینه اثربخشی آموزش و توانمندسازی در زمينه چگونگی استفاده از روشهای آماری و کامپيوتر در تحليل دادهها آموزش و توانمندسازی در زمينه شناسایی منشاء خطا و چگونگی کنترل آنها در مراحل مختلف تحقيقاستراتژی های کلی آموزشی
 استفاده از دانش آموختگان رشته های علوم پایه پزشكی و بهداشت گسترش توانایی های دانشجویان در ابعاد مختلف کاری حمایت از مشارکت دانشجویان در طرحهای تحقيقاتی دانشگاه و خارج آن مشارکت در کارگاههای آموزشی برگزار شده در دانشگاه توجه به ارتباط صميمانه و نزدیک اساتيد با دانشجویان تأکيد بر خودآموزی در آموزش برای تضمين مهارت و تداوم در تحصيل و پس از آن تأکيد بر نيازها و مشكالت اپيدميولوژیكی جامعه و نقاط ابهام آن توجه به عالیق شخصی و حرفهای دانشجویان در تحصيل تشویق به استفاده مستمر از پایگاههای اطالع رسانی و اینترنت برای ارتباط با سایر محققان و مراکزتحقيقاتی
 -تهيه امكانات سخت افزاری و نرم افزاری کامپيوتر برای دانشجویان
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ب -دوره دستیاری اپیدمیولوژی:
این دوره بسيار موفق از سالهای قبل از انقالب اسالمی ،بدون وقفه تا سال  1382فقط در دانشگاه علوم پزشكی
تهران بر قرار بود.
افراد واجد شرایط ورود به این دوره عبارت بودند از :افراد دارای مدرک دکترا در یكی از رشته های پزشكی،
دندان پزشكی ،دام پزشكی* ،و داروسازی از یكی از دانشگاه های داخل یا خارج کشور که به تایيد وزارت
مسوول رسيده باشد .امكان حضور کارشناسان ارشد در این دوره وجود نداشت.
تا سال ( )1388حدود  20نفر از این رشته در ایران فارغ التحصيل شدهاند که در سراسر کشور سفيران و
مجریان اپيدميولوژی نوین با باالترین استانداردها میباشند.
وظایف حرفه ایTask Analysis

 مدیریت برنامه های سالمت جامعه تحليل و استنباط از داده های سالمتی ارزشيابی سيستمهای بهداشتی همكاری در طراحی پروتكل اجرایی و فعاليتهای کنترل کيفيت ارایه مشاوره در تصميم گيری اجرایی و مدیریت بيمارستانی بررسی اپيدمی بيماریها آموزش اپيدميولوژی به کارشناسان و تدریس دانشگاهی و کارگاهی طراحی و اجرای طرحهای تحقيقاتی پایه ,بالينی و جامعه نگر ارایه مشاوره در مراحل مختلف تحقيق از طراحی تا استنباطدوره دستياری رشته اپيدميولوژی در سال های اخير در دانشكده دامپزشكی دانشگاه تهران راهاندازی شده است
و کماکان به تربيت افراد اپيدميولوژیست مورد نياز رشته دامپزشكی ادامه می دهد.
ج -برنامهی آموزشی دورهی دکتری تخصصی ()Ph. D.
برنامه آموزشی دورهی دکتری تخصصی اپيدميولوژی توسط اعضای هيات ممتحنه و ارزشيابی رشته
اپيدميولوژی با مسئوليت و هماهنگی دبير هيات فوق الذکر و دبير انجمن علمی اپيدميولوژیست های ایران
تدوین و در سال )2008( 1387در وزارت بهداشت مصوب گردید.
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پس از ایجاد این رشته ،دوره دستياری با توجه به قوانين موجود ملغی و این رشته جایگزین آن شد .در ابتدا این
رشته در سال  1387در دانشگاه های علوم پزشكی تهران ،شيراز و شهيد بهشتی (با پذیرش  12نفر) راه اندازی
شد .و همچنين مجوز راه اندازی این رشته به دانشگاه های علوم پزشكی ایران و کرمان داده شده است و بدین
ترتيب از سال  1383ساالنه تعداد  12نفر برای ورود به این رشته پذیرفته خواهند شد.
مشخصات برنامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (:)Ph.D.
رسالت:
رسالت اصلی این دوره تربيت دانش آموختگان توانمندی است که با اصول علم اپيدميولوژی آشنا بوده و درک
جامع و دقيقی از کاربردهای این علم در مدیریت سالمت و همچنين انجام تحقيقات داشتهباشند .بر این اساس
انتظار میرود که دانش آموختگان مهارتهای الزم برای ایفای نقش موثر در دریافت و تفكر و نگاه اپيدميولوژیک
به عنوان یک قابليت برتر را کسب نمایند و با نگاه سالمت نگر قادر به مطالعه مشكالت سالمت جامعه و
ریشههای آن به منظور یافتن راه های بهتر زیستن باشند.
چشم انداز:
اميد است که این برنامه در ده سال آینده به عنوان یكی از موفقترین برنامههای تحصيالت تكميلی در علوم
پزشكی کشور بتواند دانشآموختگانی به جامعه تحویل دهد که جزو کارآمدترین مدیران ،تاثيرگذارترین
مشاورین و قویترین پژوهشگران بوده و در ارتقا سالمت جامعه نقشآفرینی موثر داشتهباشند.
اهداف کلی:
اهداف آموزشی این برنامه تربيت نيروهای توانمند در سه بعد آموزش ،پژوهش و مدیریت سالمت میباشد بر
این اساس اهداف این برنامه شامل موارد زیر میباشد:
 .1پژوهشی :دانشآموخته این دوره باید بتواند با مشاهده دقيق نظام سالمت جامعه ،مشكالت را شناسایی،
عناوین تحقيقاتی را توليد ،پروژههای تحقيقاتی موثر را طراحی و هدایت نموده و نتایج بدست آمده را به
دقت تحليل و بر اساس مستندات بهترین راه حلها را ارایه نماید .دانشآموخته این رشته باید بتواند
مدیریت پروژه تحقيقاتی و کار گروهی را به شكل موثر اداره و هدایت کند.
 .2آموزشی :دانش آموخته این دوره باید با مبانی اپيدميولوژی ،مفاهيم اپيدميولوژی نوین و آمار حياتی در
حد توکسونومیهای سه (تجزیه و تحليل) آشنا شده و در یكی از شاخههای اپيدميولوژی نوین و مدلهای
آماری در حد کامل متناسب با آخرین دستاوردهای علمی روز تخصص یابد .عالوه بر آن باید مهارتهای
الزم برای تدریس را فرا گرفته و حداقل با  2نرم افزار تخصصی مرتبط آشنایی داشتهباشد.
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 .3مدیریت سالمت :دانشآموخته این دوره باید با مبانی مدیریت سالمت کشور در حد توکسونومی دو
(درک و تفسير) آشنا باشد .نقشه جغرافيایی بيماریهای شایع کشور را در حد توکسونومی دو بداند و با
دستورالعملهای اصلی جاری در سيستم آشنایی کافی داشته باشد .همچنين به صورت تخصصی و عميق
حداقل در یكی از حيطههای سالمت جامعه و یا بيماریهای شایع کشور در حد توکسونومی سه توانمند
شدهباشد.
نقش های دانش آموختگان:
دانش آموختگان این رشته در سه بعد آموزشی ،پژوهشی و مدیریتی ایفاء نقش خواهند نمود
وظایف حرفه ای دانش آموختگان(:)Task Analysis
الف ال آموزشی:
1ال دانش آموختگان این رشته خواهند توانست دانش روز دنيا را بومیسازی نموده و در قالب منابع آموزشی
(کتاب و یا مقاالت و جزوات آموزشی) در اختيار فراگيران قرار دهند و خود نيز با درایت بر محتوای منابع
علمی بيفزایند.
2ال مسلما نقش معلم و مدرس بودن نيز توقعی است که از دانشآموختگان این رشته میرود و ایشان در
قالب واحدهای درسی و یا دورههای آموزشی مدون کوتاه و بلند مدت خواهند توانست در تربيت نيروی
انسانی اعم از دانشجویان ،محققين و همكاران هيئت علمی دانشگاهها نقشآفرینی نمایند.
ب ال پژوهشی:
1ال این افراد میتوانند به عنوان عوامل کليدی در نظامهای پژوهشی کشور در سطح وزارت و دانشگاهها و
مراکز تحقيقاتی به عنوان مشاورین مدیریت پژوهش و همچنين مشاورین طرحهای تحقيقاتی ایفای نقش
نمایند.
2ال این افراد خواهند توانست به عنوان پژوهشگرانی حرفهای در حيطه تحقيقات ایفای نقش نموده و
طرحهای تحقيقاتی دانشگاهی ،طرحهای ملی و طرحهای بين بخشی را هدایت و مدیریت نمایند.
جال مدیریتی  -مشاورهای:
1ال با توجه به دانش و مهارتها و فرامهارتهای دانشآموختگان این رشته و تفكر جامع اپيدميولوژیک خواهند
توانست به عنوان مدیرانی قابل و توانمند در مدیریت نظام سالمت ،مدیریت نظام آموزشی و مدیریت
پژوهش کشور نقشآفرین باشند.
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2ال نقش مشاورهای این افراد بسيار مهم بوده و خواهند توانست به عنوان نيروهای توانمند ،بدنه مدیریتی
نظام سالمت کشور را در سطوح مختلف حمایت نمایند .این نقش هم میتواند در قالب برنامههای رسمی
نظام سالمت در مدیریت بيماریها و مشكالت سالمت بوده و هم میتواند در فراهم نمودن مستندات و
تبدیل یافتههای تحقيقاتی به راهكارهای اجرایی باشد
الزم به ذکر است که وظایف بيان شده نه تنها در سطح ملی بلكه در سطح فرا ملی نيز قابل طرح بوده و
دانش آموختگان میتوانند در نظامهای بينالمللی نيز وظایف متناظر بر موارد فوقالذکر را عهدهدار شوند.
استراتژیهای اجرایی برنامه (استراتژیهای کلی آموزشی):
با استفاده از راهکارهای زیر تالش میشود تا آموزش در این رشته به شكل موثرتری ارایه شود:
ال استفاده از مدل استاد شاگردی .در این خصوص ،کافی بودن تعداد اعضای هيات علمی با گرایشهای
مختلف و با دانش ،تجربه و توانمندی باال ،به شكلی که تعامل کافی بين دانشجو و استاد ایجاد نماید ،از
مهمترین فاکتورها به شمار میرود.
ال استفاده از سایر تخصصهای مرتبط با سالمت و ایجاد محيط مناسب برای تعامل بين رشتهای به شكلی که
منجر به رشد دیدگاههای حرفهای مرتبط با سالمت گردد.
ال آموزش تئوری در قالب کنفرانس و ژورنال کالبهای درون گروهی و بين بخشی ،عالوه آموزشهای
درسی در کالس.
ال آموزش در زمينههای عملی و کاربردی متناسب با مطالب تئوری آموخته شده.
ال ارزیابی مداوم و سيستماتيک دانشجو به منظور حصول اطمينان از کسب دانش و مهارتهای الزم در
حيطههای مورد نظر.
ال مشارکت در انجام تحقيقات مبتنی بر رسالت و اهداف (تحت نظارت اعضای هيات علمی) ،به منظور
توليد علوم پایه و کاربردی در زمينههای مرتبط.
ال تقویت ظرفيتهای فراشناختی از جمله تفكر خالق ،استنتاج منطقی و ارزیابی نقادانه
ال مشارکت در ارایه خدمات مبتنی بر رسالت و اهداف (تحت نظارت اعضای هيات علمی)،به منظور
پيشرفت عملی در زمينهی سالمت عمومی و سایر مسایل مرتبط.
ال مشارکت در آموزش اپيدميولوژی،مشتمل بر آموزش در کارگاههای مرتبط.
ال تقویت روحيهی خودآموزی و دانشپژوهی به منظور ایجاد تداوم در امر یادگيری طی تحصيل و پس از
آن.
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ال توجه به عالیق شخصی و حرفهای دانشجویان طی تحصيل
ال استفاده از امكانات کمک آموزشی پيشرفته و بهروز،همچون نرمافزارها و سختافزارهای رایانهای،اینترنت
و سایر منابع و پایگاههای الكترونيكی در راستای نيل به اهداف آموزشی.
شرایط و نحوهی پذیرش دانشجو:
 قبولی در آزمون ورودی مطابق ضوابط ومقررات وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكی داشتن دانشنامه دکتری عمومی پزشكی ،داروسازی ،دندانپزشكی ،و یا دارا بودن کارشناسی ارشد در یكیاز رشتههای علوم پزشكی مورد تائيد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی
همكاری با سایر مقاطع تحصيلی:
واحد های درسی اپيدميولوژی و روش تحقيق در شته هایی متعددی از جمله دوره های دکترای حرفه ای
پزشكی ،دندانپزشكی ...و رشته های کارشناسی پرستاری و بهداشت عمومی و کارشناسی ارشد مانند اقتصاد
بهداشت ،پرستاری ،انگل شناسی ،قارچ شناسی ...و دوره های دکترای تخصصی تغذیه ،سالمت دهان،
پزشكی مولكولی ...تدریس ميشود.
رشته های در دست اقدام:
رشته های دکتری تخصصی اپيدميولوژی تغذیه ) )Nutritional Epidemiologyو

Oral

 Epidemiologyدر شرف راه اندازی می باشند.
مشکالت موجود:
 عدم تعریف جایگاه سازمانی برای فارغ اتحصيالن این رشته در نظام عرضه خدمات و بيمارستان ها تدریس دروس اپيدميولوژی در مقاطع کارشناسی و دکترا حرفه ای توسط افراد غير اپيدميولوژیست نبودن سيستم ارزشيابی و اعتباربخشی جامع ،فعال و کارا ،مشابه کشورهای پيشرفته برای دوره هایآموزشی
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 - 1فصل دوم :مهمترین اپیدمیهای شایع در ایران و جهان
- -2 1اچ آی وی در ایران
اولين مورد ابتال به اچآیوی در ایران در سال  1325گزارش شد .از آن پس تا سال  1374در گزارشهای
ساليانه ،موارد شناخته شده افزایشی اندک و تدریجی داشت .در سال  1375با شناسایی همهگيری در برخی از
زندانهای کشور ،موارد شناخته شده به یكباره افزایش چشمگير یافت و این سير صعودی تا سال  1383ادامه
یافت ودرآن سال کل موارد شناخته شده در طی یک سال به حداکثر رسيد و سپس طی دو سال بعدی تعداد کل
موارد شناخته شده روندی کاهنده داشته و متعاقبا ثابت ماندهاست .باید در نظر داشت که سيستم ثبت موارد
شناسایی شده ،درسال  1383بازبينی شده ،فرمهای گزارشگيری در این سال تغييرکرده و تعدادی از مواردی که
قبال شناسایی ولی گزارش نشدهبودند ،در این سال گزارش گردیدهاند .لذا در تفسير تغييرات منحنی موارد
ساليانه شناسایی شده بر اساس دادههای سيستم ثبت ،باید محتاط بود.
اولين مورد انتقال اچآیوی از راه مصرف تزریقی مواد در سال  1328شناسایی شد و تا سالال  ،1374هالر سالاله
تنها حدود  10-5مالورد جدیالد انتقالال اچآیوی از ایالن راه شناسالایی گردیالد .ولالی بالا وقالوع همالهگيالری در
مصرفکنندگان تزریقی مواد ،انتقال از راه مصرف تزریقی مواد طی سال  1375به ميزان  23برابر نسبت به سال
قبل از آن افزایش یافت و برای اولين بار به عنوان شایع ترین راه انتقال مطرح گردید وپس از آن بهعنوان شالایع
ترین راه انتقال باقی ماندهاست .تعداد موارد ثبت شدهی انتقال از راه تزریق تاسال  1384بطالور مالداوم افالزایش
یافته و در سال  1385کاهشی در حدود  %12نسبت به سال قبل داشته و در سالهای بعد نسبتا ثابت مانده است.
سهم راه انتقال جنسی در موارد شناسایی شده تا سال  1385بطور نسالبی ثابالت مانالده و در حالدود  5الالی 8
درصد بوده ولی عدد مطلق آن بطور مداوم افزایش یافتهاست و از  50نفر در سال 1373به حدود سه برابر سالال
در 1385رسيدهاست .از آن پس این نسبت روندی فزاینده یافته و به حدود  %13کل مبتالیان شناسایی شالده در
سال  1387رسيده است .عمده این تغيير ناشی از افزایش شناسایی زنان مبتالست.
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همچنين سهم راه ناشناخته انتقال نيز در موارد شناسایی شده در نيمه اول دهه هشتاد روندی فزاینده داشته و از
 %8/2در سال  1377به  %23/7در سال 1385رسيدهاست و از آن پس روبه کاهش گذاشالته و باله  %3/3در سالال
 1387رسيده است .در این زمينه فرضيه ذیل مطرح است که حداقل بخشی از افالزایش مالوارد بالا راه ناشالناخته
انتقال به علت افزایش موارد انتقال جنسی بوده که به علت انگ ناشی از آن عمالً ناشناخته ماندهاست و بخشالی
دیگر ناشی از افزودن موارد شناسایی شده در دیدهوریها به سيستم ثبت موارد شناخته شالدهاسالت کاله در ایالن
موارد نيز به علت روش انجام دیدهوری ،راه انتقال ناشناس میماند.
سهم اندک زنان در موارد شناسایی شده که میتواند ناشی از نقش عمده مصرف تزریقالی مالواد در همالهگيالری
کشور ما و اندک بودن تعداد زنان مصرفکننده تزریقی مواد باشد .اما نگرانیهایی درباره حساسيت کمتر سيستم
شناسایی وثبت موارد اچآیوی در زنان وجود دارد.
از طرفی بروز همهگيری در استانهای مختلف کشور یكسان نبوده و تا تاریخ  84/7/1ميانگين ميزان بروز ساالنه
آن برای کل جمعيت برحسب موارد شناسائی شده از  2/3نفر در صد هزار نفر تا  103/2نفر درصد هزار نفر در
استانهای مختلف متغير بودهاست .بنظر می آید این ناهمگونی بعلالت تفالاوت در شاليوع رفتارهالای پرخطالر در
مناطق مختلف و همچنين تفاوت در ميزان ارائه خدمات منجر به شناسایی موارد باشد .حتی در مورد شایع ترین
راه انتقال در کشور همگونی وجود ندارد یعنی اگر چه در اکثریت مطلق استانها شایعتالرین راه انتقالال تزریقالی
بوده ولی در یک استان سهم راه انتقال جنسی با راه انتقال تزریقی برابری داشتهاست.
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بر اساس آمار جمع آوری شده از دانشگاه های علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ،تا تاریخ 1388/7/1
مجموعاً  20130نفر افراد مبتال به  HIV/AIDSدر کشور شناسایی شده اند که  % 33آنان را مردان و  %7را
زنان تشكيل میدهند .تا کنون  2037نفر مبتال به ایدز شناسایی شده و  3403نفر از افراد مبتال فوت کرده اند.
 37/3درصد از مبتالیان به  HIVدر گروه سنی  25-34سال قرار دارند که باالترین نسبت در بين گروههای
سنی را به خود اختصاص میدهند.
علل ابتال به  HIVدر بين کل مواردیكه از سال  1325تا کنون در کشور به ثبت رسيدهاند به ترتيب ،تزریق با
وسائل مشترک در مصرف کنندگان مواد ( 23/8درصد) ،رابطه جنسی ( 8/5درصد) ،دریافت خون و فراورده
های خونی ( 1/2درصد) و انتقال از مادر به کودک ( 0/2درصد) بوده است .راه انتقال در  %13/3از این گروه
نامشخص مانده است.
در مقایسه این آمار با مواردیكه ابتال آنان در سال  1387گزارش شده است ،اعتياد تزریقی  72/2درصد،
برقراری روابط جنسی  13/3درصد ،و انتقال از مادر مبتال به کودک  0/8درصد را تشكيل داده است .در 3/3
درصد از موارد شناسایی شده در این سال راه انتقال نامشخص بوده و هيچ مورد جدید ابتال از راه خون و
فرآوردههای خونی گزارش نشده است.
نتایج دیده وری ها :دیده وری در گروه های مختلف جمعيتی برای پایش تغييالرات شاليوع اچ آی وی در ایالن
جمعيت ها از سال  1372در ایران شروع شد .تا انتهای سالال  ،1387باليش از  230دیالده وری در گالروه هالای
مختلف جمعيتی شامل مصرف کنندگان تزریقی مواد ،زندانيان ،زنان خيابانی ،رانندگان کاميون ،ملوانان ،بيمالاران
آميزشی و زنان باردار انجام شده است و  227000نفر در این دیده وری ها شرکت کرده اند.
داده های مربوط به دیده وری های انجام شده در مصرف کنندگان تزریقی مواد در قسمت مربوطه بحالث شالده
است.
از سال  1377تا سال  18 ،1387دیده وری در  3شهر در بيماران آميزشی انجام شالده اسالت .در دو شالهر دیالده
وری ها تا سال  1383ادامه یافته و در  11دیده وری موردی از اچ آی وی دیده نشده اسالت .در سالومين شالهر
شيوع اچ آی وی ،از %0/2در  1380به  %1/2در  1387افزایش یافته است.
طی سال های  1370تا  117 ،1387دیده وری در زندانيان بند های معتادین در  33شهر و طی سال هالای 1372
تا  332 ،1387دیده وری در  20شهر انجام شده است .در منحنی شاليوع اچ آی وی در ایالن دیالده وری کاله در
شكل  ..نمایش داده شده ،شيوع عفونت در بتدهای معتالادین تالا سالال 1384افالزایش یافتاله و سالپس کاهشالی
تدریجی را تجربه نموده است .در زندانيان بندهای عمومی هم همين روند بجز در سال  1377مشاهده می شود.
در این سال شيوع  %23در نمونه زندان یک شهر مشاهده شده که حدود  %30حجم نمونه هالای دیالده وری آن
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سال را شامل می شده است .چنين شيوع باالیی در سال های بعد در زنالدانهای بنالد عمالومی همالان شالهر هالم
مشاهده نشده است.
در مطالعه ی دیده وری بيولوژیک-رفتاری سال  1388در ميان  5530زندانی در  27زندان از زندانهای کل
کشور ،شيوع اچ آی وی در ميان مردان زندانی  %1/27و در زنان زندانی  %0,75بوده است.

در سال های  1382تا  1387مجموعا  11دیده وری در ميان  1435زن تن فروش در  4شهر کشور انجام شالده
که  3نفر مبتال به اچ آی وی بوده اند.
در  23دیده وری که در  3شهر کشور و در ميان  5235زن باردار در سال های  1372تا  1387انجام شده ،هيچ
فرد مبتال به اچ آی وی شناسایی نشده است.
در  32دیده وری در سال های  1380تا  1387در ميان رانندگان کاميون (ترانزیت داخلی و خارجی)نيز موردی
از ابتالی به اچ آی وی دیده نشده است.
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در ملوانان هم  14دیده وری در  4شهر بندری از سال  1372تا  1382انجام شده که به جز در مورد یک شهر
که در کليه سال های دهه هشتاد شيوع عفونت در حدود  5در هزار بوده ،در سایر موارد در حد صفر بوده
است.
شیوع اچآیوی در گروههای مختلف :در مجموع بررسی دادههای سيستم ثبت موارد ،دیدهوریها و مطالعالات
منفرد حاکی از آن است که:
 .1شيوع عفونت اچآیوی در جمعيت عمومی پایين است .چنانكه در دیدهوریهای زنان بالاردار در طالی ایالن
سالها موردی شناسایی نشدهاست ؛
 .2شيوع عفونت در مصرف کنندگان تزریقی مواد در اواخر دهه هفتاد و اوائل دهه هشتاد شمسی رشدی سریع
را تجربه نمود و ازحد بحرانی  %5گذشت .اما به نظر میآید با گسترش نسبی فعاليتهای کاهش آسيب در
زندانها و در جامعه در اواسط دهه هشتاد شمسی  ،از سرعت رشد پرشتاب آن کاسته شد و به اعداد بسيار
باالی مشاهده شده در برخی از مناطق دنيای فاقد هر گونه برنامه کاهش آساليب ،نرساليد و در حالدود %15
باقی ماند؛
 .3شيوع اچآی وی در زندانيان نيز الگویی شبيه به آنچه در مورد مصرفکنندگان تزریقی مواد ذکر شد ،تجرباله
کردهاست؛
 .4دادههای برخی مطالعات پراکنده حاکی از آن است که شيوع اچآیوی در زنان تنفروشی که مصالرفکننالده
تزریقی مواد نيستند ،هنوز پایين است و بطور قطع به حد بحرانی  %5نرسيدهاست .برخی گزارشات پراکنده
در زنان تنفروشی که مصرفکننده تزریقی مواد هستند ،حاکی از آن است که شيوع اچآیوی در این گالروه
همچون سایر مصرفکنندگان تزریقی مواد است؛
 .5با وجود آنكه هنوز راه انتقال در اکثریت موارد شناخته شده ،راه انتقال تزریقی است ولی در چند سال اخير
سهم نسبی راه انتقال جنسی و تعداد موارد شناسایی شدهای که از راه جنسی مبتال شدهانالد ،افالزایش یافتاله
است.
 .2درباره شيوع اچآی وی در مردانی که با سالایر مالردان رابطاله جنسالی دارنالد ،مطالعالات بساليار محدودنالد و
نمیتوانند به نتيجهگيری قابل تعميم منجر شوند.
تخمین تعداد مبتالیان :همچون سایرکشورها ،در ایران نيالز مالوارد شناسالایی شالده تنهالا بخشالی از کالل مالوارد
ابتالست .اگرچه تخمين تعداد مبتالیالان باله اچآیوی وگالروههالای در معالرض آن در اکثالر کشالورهای دنيالا بالا
دشواریهایی همراه است ،ولی این تخمين و همچنين تخمين تعداد مبتالیان در هر یک از گروههالای جمعيتالی
که در معرض اچآیوی هستند ،یكی از شاخصهایی اسالت کاله مالیتوانالد در مشالخص نمالودن جهالتگيالری
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سياستهای پيشگيری با توجه به وسعت هر یک از گروههای در معرض خطر ،شدت مشكل در هریک از این
گروهها ،تغيير وضعيت همهگيری در بين آن ها و شناسایی نقاط کور برنامه تعيالين کننالده باشالد .از سالال 1382
تالشهایی برای محاسبه تعداد مبتالیان در کشور صورت گرفتهاست .در این سال با استفاده از نرمافالزار تخمالين
تعداد موارد اچآیوی،کارشناسان و مدیران برنامهی کشوری ایدز ،تعداد مبتالیان به اچآیوی در کشور را حدود
 30تا  40هزار نفر برآورد کردند .در سال  1384بر همين اساس تعداد مبتالیان به اچآیوی در کشور حدود 20
تا  70هزار نفر و در سال  1382بيش از  80000نفر برآورد گردید  .در سال 1388تعالداد مبتالیالان
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نفر برآورد گردیده است که حاکی از کاهش قابل توجه در شيب افزایش مبتالیان است و میتوانالد بالا موفقيالت
نسبی برنامههای کاهش آسيب در مصرفکنندگان تزریقی مواد توجيه گردد .با این وجود اگرچه این یافتهها اميد
بخش است ولی در نتيجهگيری قطعی باید محتاط بود و ضمن ادامه وگسترش این برنامهها ،منتظر ارزشيابیهای
بعدی بود .علت این امر آن است که کيفيت و دقت تخمين به دست آمده ،وابسته به کيفيت و دقالت اطالعالاتی
است که از تعداد افراد متعلق به هرگروه و شيوع اچآیوی در آن گروهها وجود دارد .لذا طی سالها و با تقویت
برنامههای نظام مراقبت در بين گروههای درمعرض خطر ،اطالعات بهدست آمالده بهبالود مالییابالد و در برخالی
موارد ممكن است با اطالعات قبلی که در دورههای قبلی مورد استفاده قرارگرفته یا توليد شالده تفالاوت داشالته
باشد و چنين تفاوتهایی لزوما به معنی تغيير در تعداد افراد گروههای درمعرض خطر نيست و ممكن است تنها
ناشی از کيفيت بهتر اطالعات جدید باشد.
.1بیماری های آمیزشی
ظهور اچ آی وی توجه بيشتری را روی عفونت های آميزشی متمرکز ساختهاست .ارتباط نزدیكی بين اچ آی
وی و سایر عفونت های آميزشی وجود دارد که می توان دالیل آن را به شرح زیر بر شمرد:
 روش اصلی غالب برای انتقال اچ آی وی و سایر عفونت های آميزشی ،رابطه جنسی است.
 بسياری از ابزارها و برنامه های پيشگيری از انتقال اچ آی وی و سایر عفونت های آميزشی مشترک می
باشند ،همچنين گروه هدف نيز کم و بيش مشابه می باشد.
 بيماری های آميزشی ،به خصوص آنهایی که با زخم همراهند ،خطر انتقال اچ آی وی را افزایش می
دهند.
 روند تغييرات شيوع و بروز عفونت های آميزشی می تواند نشاندهنده ی تغييرات بعدی در شيوع و
بروز اچ آی وی باشد.
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مطالعات مختلفی در کشورهای مختلف نشان داده اند که برنامه های پيشگيری از عفونت های آميزشی می
توانند با هزینه های به مراتب کمتری پيشگيری از انتقال اچ آی وی را نيز ميسر سازند.بر این اساس اهميت این
رویكرد کامال مشخص است.
وضعیت بیماریهای آمیزشی بر اساس نظام گزارشدهی کشور
سيستم روتين گزارشدهی از سال  1377آغاز بكار کرده و در ابتدا شامل سه جزء گزارشدهی عالمتی
(سندروميک) ،علتی (اتيولوژیک) و اطالعات غربالگری سيفيليس در جمعيتهای مختلف بوده است .براساس
دو مطالعه در بندر عباس و دره گز ميزان حساسيت این نظام  %25برآورد شده و این بدین معنی است که از
هر  4بيمار آميزشی یک نفر گزارش ميشود .دو سوم موارد گزارشدهی مربوط به بخش دولتی بوده است.
 (Majd Zadeh 2003-2004).در سال  1385این نظام مورد بازبينی قرار گرفته به منظور کارآیی و سهولت
بيشتر تعداد موارد الزم برای گزارشدهی بيماریهای آميزشی به دو عالمت ترشح مجرا و زخم تناسلی و سه
عامل گنوکوک ،کالميدیا و سيفيليس کاهش یافته است از این رو امكان دنيال کردن روند در برخی از موارد
پس از سال  1385وجود ندارد.
تعداد موارد گزارش شده بيماریهای آميزشی براساس عالمت از زمان راهاندازی تا سال  1385که سيستم
موجود مورد بازبينی قرار گرفته  8برابر شده و در فاصله سالهای  1373تا  1385بطور متوسط ساالنه 17درصد
افزایش موارد برحسب سندروم مشاهده شده است.
نمودار :روند رشد بيماریهای آميزشی بر اساس موارد گزارش شده در ایران 1377 -1385

اغلب موارد گزارش شده بيماریهای آميزشی مربوط به خانمهاست .بطوریكه در نظام قبلی  %30موارد
گزارش شده و در نظام حاضر بيش از  % 70موارد گزارش شده مربوط به خانمهاست .با توجه به این که عمده
گزارشات ارائه شده از بخش دولتی جمعآوری ميشود (حدود  ، )%20احتماال این تفاوت بدليل مراجعه مردان
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به بخش خصوصی است .به نظر می آید به همين علت منحنی رشد موارد گزارش شده از روندی مشابه آنچه
در زنان مشاهده شده ،پيروی می کند .با این وجود موارد گزارش شده در بين مردان در طی این مدت 4 ،برابر
گشته است.
نمودارهای آماری به تفكيک گروههای سنی ،افزایش موارد را در تمام گروههای سنی باالی  15سال
نشان ميدهد .سرعت افزایش در گروههای سنی  ،30-33 ، 20-23و  40-43به ترتيب  33 ،34و 17درصد
تخمين زده شده است.
نمودار روند تعداد موارد گزارش شده بيماریهای آميزشی به تفكيک گروههای سنی ایران 1381 -1385

شیوع بیماریهای آمیزشی در جمعیت عمومی
شيوع بيماریهای آميزشی در جمعيت عمومی چندان باال نيست و ميزان شيوع برای انواع بيماریهایآميزشی
متفاوت بوده است .جدیدترین مطالعه در این گروه در تهران برروی  2500زن باردار با روش  PCRنمونه
ادرار صورت گرفته که ميزان شيوع گنوکوک ،کالميدیا ،تریكوموناس و مایكوپالسماهومينيس به ترتيب ،0
 0,12 ،0,04و  1,12درصد گزارش شده است ( .مطالعه منتشر نشده توسط وزارت بهداشت -دکتر مجدزاده و
پژوهشكده ابن سينا) در مورد گنوکوک در بين  2مطالعه انجام شده در تهران ،بيرجند ،رشت ،کرمانشاه و
کرمان این ميزان از  0.002-0.02متفاوت است ( .بررسی وضعيت بيماریهای آميزشی –  -1387فرهودی ) در
اغلب این مطالعات شيوع بين 2دهم تا 2دهم درصد متفاوت بوده است و تنها در یک مطالعه رقم باالی%2
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بدست آمده که درسال  1383در جنوب تهران برروی صدوپنجاه زن مراجعه کننده جهت خدمات تنظيم
خانواده انجام شده است .در مورد سيفيليس ميزان شيوع بين صفر تا %0,02گزارش شده است( .بررسی
وضعيت بيماریهای آميزشی –  -1387فرهودی) ميزان شيوع کالميدیا در جمعيت عمومی زنان  %0,07تا
 %2,21برآورد شده است( .بررسی وضعيت بيماریهای آميزشی –  -1387فرهودی) درمطالعات انجام شده
برروی افراد نابارور این رقم با روشهای آزمایشی سنجش آنتی بادی در زنان به (21%بادامی )1338 -3تا 23%
( ) Amini et alو در روشهای سنجش آنتیژن توسط  DFAو یا  PCRبرروی نمونه ادرار در هر دو جنس
به 3درصد( )2005 Golshani. et alو (بادامی)1338 -3افزایش یافته است .در مورد تریكوموناواژیناليس
مطالعه مروری بصورت متاآناليز برروی کليه مطالعات موجود از سال 1372تا  1385صورت گرفته که ميزان
شيوع را ) 7.5% (CI 95%: 3.6-15.5%برآورد کرده است( .رجبپور-فيضزاده  .)1382در مورد هپاتيت
 Bاگرچه ميزان شيوع در جمعيت عمومی بویژه قبل از برنامه ملی واکسيناسيون نسبتا باالست اما شواهد نشان
ميدهد که این ميزان عمدتا بخاطر انتقال از مادر به فرزند و تماسهای نزدیک ناشی از تماس های خانگی است.
جدول ذیل خالصهای از مرور مطالعات بررسی شيوع بيماریهای آميزشی در جمعيت عمومی را نشان ميدهد:
بیماری آمیزشی بررسی شده

میزانهای بدست آمده از مطالعات مختلف
در جمعیت عمومی

گنوکوک

 0تا % 2

کالميدیا

 %0,07تا %2,21

سيفيليس

 0تا %0,02

تریكوموناس واژیناليس

%7,5

شیوع بیماریهای آمیزشی در گروههای در معرض بیشترین خطر
مطالعات موجود در زمينه شيوع بيماریهای آميزشی در بين گروههای در معرض خطر اغلب بالرروی HIV

تمرکز داشته ،تعداد محدودتری به ساليفيليس و هپاتيتهالای  B,Cپرداختاله انالد .بيشالترین ميالزان اطالعالات در
جمعيت زندانيان وجود دارد و اطالعات مناسبی در سایر گروههای در معرض خطالر نظيالر زنالان تالنفالروش،
 ،MSMsو غيره وجود ندارد .ميزان شيوع سيفيليس در بين زنان زندانی بين صفر تا  %1,2بوده اسالت کاله باله
نظر ميرسد باالتر از شيوع آن در جمعيت عمومی باشد .ميزان شيوع گنوکوک و کالميدیا در زندانيان بين صالفر
تا  %4,5گزارش شده است .در مورد زنالان در معالرض خطالر یالک بررسالی در سالال .(Jahani 2005) 1381
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برروی  202زن دستگير شده انجام شده است .جرائم عمدتا مربوط به مصرف یا تبادل مواد مخدر و اقالدام باله
فحشا بوده است .سابقه اقدام به فحشا در  ،%73مصرف مواد مخدر غير تزریقی در  %15,3و مصالرف تزریقالی
مواد مخدر در  %2این زنان ذکر شالده .ميالزان شاليوع بالرای  HBV ، HIVو  HCVباله ترتيالب  1,5 ،0و 3,1
بدست آمده است.
در یک بررسی انجام شده کشوری در سال  1382برروی  1113راننده وسيله نقليه سنگين شيوع هپاتيت
 %5,3 Bگزارش شد که این ميزان تفاوت مشخص با جمعيت عمومی در گروه سنی مشابه داشت و این
تفاوت ميتواند به علت انتقال از طریق تماس جنسی در این گروه باشد ). (Jahani 2003

.8وضعیت سوءمصرف مواد
به نظر می رسد هنوز سالهای زیادی را باید پشت سر گذاشت تالا بتالوان حسالاب ایالدز را در ایالران از
حساب مصرف مواد جدا کرد.همه گيری اچ آی وی در دومين موج خود که هنوز نيز تمالام نشالده اسالت ،باله
شدت با مصرف موااد و به خصوص مصرف تزریقی مواد در ایران مرتبط می باشد .اگرچه سهم اعتياد تزریقالی
در علل انتقال اچ آی وی در ایران که زمانی بيش از  80درصد موارد بود ،رو به کاهش نهاده است .تا ابتدای تير
ماه  %23/7 ،1388از موارد شناخته شده در ارتباط با مصرف تزریقی مواد است.
آنچه در این ميان برنامه ریزی برای کنترل همه گيری را سخت تر می کند ،نبود اطالعالات باله هنگالام و فراگيالر
درباره گستردگی و عمق پدیده اعتياد می باشد که در اکثر کشورها به دليل ماهيت غير قالانونی مصالرف مالواد و
انگ اجتماعی ناشی از اعتياد ،این مشكل وجود دارد.خوشبختانه زمانی که این سند تهيه می شود ،نتایج دو طرح
بزرگ سومين ارزیابی سریع وضعيت سوء مصرف مواد در سال  1382و نخستين مطالعه  BSSکشوری دربالاره
مصرف کنندگان تزریقی مواد در دست می باشد .با اتكا به نتایج این دو طرح کشوری و مطالعالات دیگالری کاله
صورت گرفته است می توان اميد داشت تصویری که از واقعيت مسئله به دست می آید تالا حالدی باله واقعيالت
نزدیک باشد.
در این فصل تالش می شود تا اعتياد و تغييرات آن ،از منظرهای مختلفی که می تواند بر چگونگی سير
همه گيری اچ آی وی نقش داشته باشد ،بررسی گردد.
.8.2در مورد مصرف مواد و تغییر در الگوی مصرف در کشور چه میدانیم؟
تع داد مصرف کنندگان مواد در کشور سئوالی است که هميشه چالش بر انگيز بوده است .به نظر می رسد اولين
آمار رسمی درباره تعداد معتادان کشور به سال  1327هجری شمسی بر می گردد که در آن سال این رقم را
 1،250،000نفر از جمعيت چهارده ميليونی کشور برآورد نمودند( .)1بررسی سریع وضعيت سوءمصرف مواد
در سال  1378تعداد کل معتادین حدود  1،200،000نفر و تعداد کل مصرف کنندگان مواد  2ميليون نفر تخمين
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زده شد( . )2بررسی وضعيت سوءمصرف مواد در جمهوری اسالمی ایران در سال  1380تعداد کل مصرف
کنندگان مواد را  3/7ميليون نفر و تعداد معتادان را  1/2ميليون نفر تخمين زده است( Yassami MT,
Shahmohammadi D et al (2002): Epidemiology of Drug Abuse in I.R. Iran; Ministry of
.)Health and Medical Education; Drug Control Headquarters (not published, In Farsiبررسی

سریع سوءمصرف مواد در سال  1383تعداد کل معتادان را بين  1،200،000تا  1،800،000تخمين زده است
( .)1آخرین ارزیابی سریع سوء مصرف مواد که در سال  1382صورت گرفته است ،تعداد افراد وابسته به مواد
را بين  1،100،000نفر تا  1200000پنفر تخمين می زند( ارزیابی سریع وضعيت سال  .)1382توجه به این نكته
الزم است که تخمين "ارزیابی سریع وضعيت  "1382مربوط به وابستگان به مواد است و تعداد کل مصرف
کنندگ ان مواد نظير کسانی که به صورتهای مختلف مثل آزمایشی و یا تفننی و یا موارد مشابه مواد مصرف
میکنند قطعا بيش از این مقدار است.
مطالعات کوچک دیگری نيز وجود دارد که حاکی از شيوع قابل توجه مصرف مواد در ایران است.در یک
مطالعه تعداد دانشجویانی که به مصرف یكی از مواد غيرقانونی وابسته هستند ،بيش از  50هزار نفر و تعداد
کسانی که در طول یک ماه حداقل یک بار یكی از مواد اپيوئيدی را مصرف می کنند حدود  150هزار نفر در
کشور تخمين زده شده است ( .)3در مطالعه دیگری در تبریز در بين دانشجویان صورت گرفته  %32از ساکنين
یک خوابگاه دانشجویی در  2ماه قبل مواد و/یا الكل مصرف کرده بودند )4(.همچنين در مطالعه دیگری بر روی
بيش از  2500دانشجوی پزشكی مشخص گردید که  % 4,4از کل افراد حداقل یكبار مواد مصرف داشته اند و
 %4,2( %2مردان و  % 0,2زنان) گهگاه مخدر مصرف میکنند و  %1,4از مردان و %0,2زنان وابسته به مخدر
بودهاند (.)5
تعداد مصرف کنندگان تزریقی مواد در ارزیابیهای سریع سوءمصرف مواد در سالهای  1378و 1380به ترتيب
 130000و 200000نفر تخمين زده شده است (بررسی وضعيت اچ آی وی وایدز در جمهوری اسالمی ایران و
پاسخ کشوری به آن .)1385،در سال  1382بر مبنای نتایج طرح ارزیابی سریع وضعيت مواد تعداد مصرف
کنندگان تزریقی مواد بين  230،000نفر تا  255000نفر تخمين زده می شود .نتایج طرح ارزیابی سریع وضعيت
مواد در سال ،1382همچنين نشان میدهد که درصد مصرف کنندگان تزریقی مواد به کل مصرف کنندگان آن
در سال  %21,3 ، 1382برآورد شده است که در مقایسه با نتایج سال  83که  %12,2بوده است افزایش
چشمگيری را نشان میدهد .اگرچه کماکان مصرف تزریقی مواد سومين اولویت پس از تدخين و خوردن مواد
میباشد.
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بر اساس نتایج آخرین ارزیابی سریع وضعيت مصرف مواد در کشور ،اگرچه ميانگين سنی مصرف کنندگان
نسبت به سال  1383افزایش بسيار مختصری را نشان می دهد واز  32,38سال به  32,53سال افزایش پيدا کرده
است ولی ميانگين سنی مراجعين به مراکز درمانی کاهش بيشتری داشته و از  33,78سال به  31,33سال کاهش
پيدا کرده است (جدول زیر).
مقایسه میانگین سنی مراجعین مراکز درمان سوء مصرف مواد در سال  2818و 2816
سال

میانگین

انحراف معیار

حداقل سن

حد اکثر

1383

33,78

3,2

17

70

1382

31,33

8,27

15

27

بر اساس این گزارش سهم زنان مصرف کننده مواد نسبت به کل مصرف کنندگان آن نيز کاهش داشته و از %2,3
درسال  1383به  %5,2در سال  1382کاهش پيدا کرده است.
مطالعه نتایج  BSSکه به صورت اختصاصی در بين مصرف کنندگان تزریقی مواد صورت گرفته  ،ميانگين سنی
مصرف کنندگان تزریقی را (کسانی که سابقه تزریق در یكسال قبل را داشتهاند)  33,38سال و درصد زنان را
 %2,7براورد کرده است (.)2
بر اساس نتایج همين مطالعه متوسط سن مصرف کنندگان تزریقی در هنگام شروع مصرف مواد  18,33سال و
در هنگام اولين تزریق  22,23سال بوده است و  % 84,3از مصرف کنندگان تزریقی هميشه از سرنگ و سر
سوزن استریل استفاده کردهاند ( .)2مقایسه نتایج طرح ارزیابی سریع در سالهای  1383و  1382نيز اعداد
مشابهی را نشان میدهد و در کل جمعيت مورد مطالعه در سال  %84,5 ،1383هميشه از سرنگ استریل استفاده
می کرده اند ودرسال  1382این ميزان با اندکی کاهش به  % 83,7رسيده است.
درباره نوع ماده مصرفی نيز چنين مشخص میشود که اگر چه در سال  1383ماده مصرفی فعلی برحسب شيوع
 ،تریاک ( 28/5درصد) سپس هروئين ( 24/2درصد) و در مرحله بعد حشيش ( 20/3درصد) و شيره (13/8
درصد) بوده است .ولی در سال  1382این ترتيب عوض شده و تریاک (،)%43,3کراک (،)%28,1هرویين
(،)%20,3حشيش ( )%7,3و شيره ( )% 7,2شایعترین موادی بوده اند که توسط مصرف کنندگان مصرف شدهاند
(جدول زیر).
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درصدی که در سال
ردیف

نوع ماده مصرفی

2816

2818

تغییر به نسبت سال

 2816به صورت

2818

تزریقی مصرف می
کرده اند

.1

تریاک

%43,3

%28,5

%24,2

%1,2

.2

کراک

%28,1

-

%28,1

%13,3

.3

هرویين

%20,3

%24,2

%4,3

%33

.4

حشيش

%7,3

%20,3

%13

0

.5

شيره تریاک

%7,2

%13,8

%2,2

%1,4

.2

نورجيزک

%4,7

--

%4,7

%100

درباره ی تعداد شرکای تزریقی در یكسال گذشته بر اساس نتایج طرح ارزیابی سریع وضعيت مواد در سال
 1382می توان گفت که در مجموع  %7,8از مصرف کنندگان تزریقی مواد با  10نفر یا بيشتر سرنگ اشتراکی
استفاده کرده اند .این نسبت در زندان  % 10,2میباشد.
براساس نتایج  ،BSSاستفاده از تزریق استریل در آخرین تزریق در مصرف کنندگان تزریقی مواد به تفكيک سن
وجنس مطابق جدول زیر بوده است:
جدول  :21استفاده از تزریق کم خطرتر در آخرین تزریق در مصرفکنندگان تزریقی ایران
سن

 15سال و بیشتر

کمتر از 15سال

N1 α

N2 °

◊ N3

مرد

218

57

283

%77/0

زن

7

4

11

%23/2

جنس

N1 α

N2 °

◊ N3

نسبت

نسبت

نسبت

نسبت

تزریق

تزریق

تزریق

تزریق

استریل

سالمترβ

استریل

سالمترβ

%37/0

1224

332

1238

%74/4

%34/2

%100

27

13

44

%21/4

%85/1

 :N1αتعداد مصرفکنندگان تزریقی که در یک ماه اخير تزریق کردهاند ودر آخرین تزریق از سرنگ استریل استفاده کردهاند.

 :N2°تعداد مصرفکنندگان تزریقی که در یک ماه اخير تزریق کردهاند ودر آخرین تزریق از سرنگی که قبال فقط مورد استفاده
خودشان بوده ،استفاده کردهاند.

◊ :N3تعداد کل مصرفکنندگان تزریقی که در یک ماه اخير تزریق کردهاند.
:β

شامل تزریق با سرنگ استریل و تزریق با سرنگی که قبال فقط مورد استفاده خودشان بوده.
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همين مطالعه حاکی است که  %54کسانی که در یک ماه قبل از مطالعه تزریق داشته اند ،هر روز تزریق
میکردهاند ،در  %82موارد تعداد تزریقها در هر روز بيش از یک بار بوده و ميانگين تعداد دفعات تزریق
 3/2+_2/2بار بوده است.
شیوع اچ آی وی بین مصرف کنندگان تزریقی مواد
شيوع اچ آی وی در بين مصرف کنندگان تزریقی مواد موضوعی است که مورد توجه پژوهشگران بوده است.
در مطالعه ای که در بين زندانيان مصرف کننده در گرگان در سال  2003-2002صورت گرفته به ترتيب % 5,8
اچ ای وی مثبت و  %23,1هپاتيت  Cو  % 4,1هپاتيت  Bداشته اند( .)7این در حالی است که در مطالعه
دیگری در سال  1378یعنی فقط  4سال قبل از مطالعه نخست در بيش از  1000نفر مصرف کننده ساکن در
یكی از مراکز بازپروری صورت گرفته شيوه اچ آی وی فقط  %0,72بوده است (.)8
در مطالعات کوچک دیگری که پراکنده صورت گرفته است شيوع اچ آی وی در بين مصرف کنندگان تزریقی
مواد از کمتر از ( %1مطالعه  RDSفوالد شهر،اصفهان ،منتشر نشده) تا  )3( %23,2گزارش شده است.
نتایج  BSSکشوری در سال  1382به عنوان بزرگترین مطالعه کشوری از این دست نشان داده است که به
صورت ميانگين در  10استان کشور  % 14,3از مصرف کنندگان تزریقی اچ آی وی مثبت بوده اند .این ميزان از
حداقل صفر تا  %35,7متغير بوده است .در این ميان در  2استان شيوع عفونت بين  5تا  %20و در  5استان
بيش از  %20بوده است.
رفتارهای جنسی
جوانان
مطالعهای در زمينه رفتار های جنسی جوانان در هفت استان کشور در جوانان دختر و پسر مجالرد در محالدوده
سنی  15تا  23سال با روش نمونهگيری تصادفی در سال  1385صورتگرفته است .در این مطالعاله کشالور بالر
اساس ویژگیهای فرهنگی-اجتماعی به هفت منطقه تقسيم شده و از هر منطقه یالک اسالتان انتخالاب گردیالده و
حجم نمونه بيش از  7000نفر بود .بر اساس این مطالعه حدود  55درصد از جوانان مالورد مطالعاله( 20در صالد
پسران و %43,5دختران) ،سابقه ارتباط با جنس مخالف داشتهاند ( شامل رابطه جنسی و غير جنسی) .حدود 54

درصدجوانانی که با جنس مخالف رابطه داشته اند به تماس بدنی در رابطة با جالنس مخالالف ،اشالاره کالردهانالد
.حدود 24درصد جوانانی که با جنس مخالف رابطه داشتهاند ،گزارش کردهاند که رابطة آنان باله آميالزش جنسالی
انجاميده است (  % 13دختران و  %34پسران) .بنابراین ،تقریبا نسبت جوانالانی کاله در خالارج از چهالار چالوب
ازدواج به آميزش جنسی مبادرت کردهاند ،حدود  %20 (%13پسران و  %2/5دختران) بوده است.بر اساس همين
مطالعه ،حدود  55درصد( 60درصد پسران و  50درصد دختران) کسانی که رابطه آنان به آميزش جنسی منجالر
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شده است ،چنين رویدادی را قبالً پيشبينی کردهاند .بيش از  55درصد دختران  15ساله و20درصد دختران 22

ساله در خصوص منجر شدن رابطه دوستی با جنس مخالف به آميزش جنسی ،پيشبينی درستی داشته اند .به بيان
دیگر به طور اتفاقی به آميزش جنسی تن نداده اند .بر اساس همين مطالعه  %15/3مالردان مجالرد و %4/4زنالان
مجرد پيش از  13سالگی آميزش جنسی داشتهاند (جدول.)14
جدول  -24سابقه آمیزشی جنسی در ردههای سنی مختلف
سن

25-29سال

وجود رابطه جنسی

جنس

کل
پرسششوندگان

17-14سال

نسبت

وجود رابطه جنسی

کل
پرسششوندگان

نسبت

مرد

177

1114

%15/3

245

1180

%20/7

زن

53

1188

%4/4

54

1232

%4/4

در چند مطالعه پراکنده دیگر در نقاط مختلف کشور نيز اعدادی مشابه بدست آمدهاست .در یک مطالعاله دیگالر،
 %1/4از دختران دانشجوی  20-24ساله در یكی از دانشگاههای تهران قبل از  15سالگی ارتباط جنسی داشتهاند.
این درصد در این گروه در زیر  18سالگی به  % 2/3میرسد .در مطالعه دیگری که توسط همين محقالق در بالين
پسران  15-18ساله صورت گرفتهاست  %15/1از پسران در زیر  15سالگی سابقه ارتباط جنسی را داشتهاند کاله
این رقم برای زیر  18سال به  %27/5میرسد.
در یک مطالعه دیگر که در سال  1385در دانشجویان پسر یكی از دانشگاههای تهران صورت گرفته 14( %12/3
نفر از  114نفر) از دانشجویان مرد کمتر از 13ساله 112( %33 ،نفر از  235نفر) از دانشجویان مرد  24-20سالاله
و  4( %28/2نفر از  14نفر) از دانشجویان بزرگتر از  25سال در طول عمر خود با بيش از یالک شالریک جنسالی
ارتباط داشتهاند.
در مطالعهای که بر روی  434نفر از جوانان  18تا  23ساله شهر تهران و دارای سابقه تجربه جنسی انجام شد،
فقط  %42از کاندوم استفاده میکردهاند .در همين مطالعه از ميان  422نفری که در یک سال گذشته سابقه رابطه
جنسی داشتهاند 110 ،نفر (  )%21/1تعداد شرکای جنسیشان بيش از یک نفر بودهاست این افراد در شرایط
ویژه مثال ندامتگاهها ،زندانها ،بازداشتگاههای نيروی انتظامی و منكرات و مراجعين مراکز مشاوره نبوده اند و
همچنين جزو کسانی که به طور حرفه ای به برقراری رابطه جنسی می پردازند به مانند خود فروشان و دختران و
زنان فراری نيز نبوده اند(.ذکایی)1384،
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جمعیت عمومی
در مطالعه ای که از ابتدای زمستان  81تا پایان بهار  83در  7استان کشور بر روی افالرادی کاله از اهالدای خالون
معاف شده بودند انجام شد ،شایعترین علت معافيت از اهدای خون ،تماسهای جنسالی نالامطمئن اخيالر()%17/8
بوده است .شایعترین علت معافيت در مردان ،تماسهای جنسی نامطمئن( )%21/3و در زنالان پالائين بالودن فشالار
خون ( )%21/3بوده است .این مطلب در مقایسه با مطالعات مشابه در گذشته ،نشان دهنده افزایش رونالد رفتالار
پرخطر جنسی در داوطلبان اهدای خون است و از آنجا که معافيت از اهدای خالون تالابعی از شاليوع بيماریهالا و
رفتارهای پرخطر در جامعه میباشد افزایش ميزان این معافيت بيانگر افزایش روند رفتار پر خطر در جامعه مالی
باشد.
در یک مطالعه که در کرمانشاه انجام شده و در آن یكصد مرد مبتال به سالوزاک طالی فاصالله سالالهای  1337تالا
 2000مورد پيگيری و ارزیابی قرار گرفته اند 24 ،درصد از طریق همسر موقت یا صيغه و 24درصد از طریق تن
فروشان خيابانی آلوده شده بودند 38 .نفر از آنان مردان متاهل بودهاند 83.درصد تماسهای جنسی با تن فروشان
بدون کاندوم صورت گرفته بود .نكته قابل توجه در این مطالعه آنست که حدود یک چهارم این مردان از طریق
همسران موقت خود مبتال شدهاند.اگرچه ازدواج موقت راهكاری اسالت کاله بالرای کالاهش فشالارهالای جنسالی
پيشبينی شده ،اما درحال حاضر در صورتی که با آموزشهای مناسب در زمينه روش پيشگيری از بيماری هالای
آميزشی واستفاده از کاندوم همراه نباشد ،ميتواند ناخواسته به گسترش این بيماری ها منجر شود.
زنان تن فروش
در مطالعه زنان تن فروش در تهران در سال ، 1382ميانگين سن شروع روسپيگری در نمونه مورد بررسی 22/4
سال بوده است .ميانگين مدت روسپيگری در نمونه مورد مطالعه این تحقيق 5/8سال عنوان شده است82,5 .
درصد پاسخگویان عنوان کردهاند که در حال حاضر به شيوه انفرادی با مشتریان خود رابطه جنسی برقرار
میکنند و  17,4درصد از تن فروشان این کار را به شكل دونفری یا بيشتر انجام میدهند .در حال حاضر
ميانگين تعداد مشتریان زنان روسپی 7/2نفر در هر هفته میباشد .این ميزان از حداقل یک مشتری در هفته تا
حداکثر  30مشتری در هفته را در بر میگيرد .در نمونه مورد بررسی  11/1درصد افراد در زمان تحقيق متاهل
بوده اند در حاليكه  42/3درصد این افراد تجربه تاهل را داشتهاند(شامل بيوه،مطلقه،جدا از همسر بدون طالق) .
 4/3درصد وضعيت ازدواج موقت داشتهاند 25/0 .درصد تن فروشان سابقه ازدواج موقت دارند که حدود 55
درصد آنها دو بار و بيشتر این تجربه را داشتهاند .همچنين  52/2درصد شوهران آنها در ازدواج دائم ،دارای
سابقه مصرف مواد بودهاند .از مجموع زنانی که شوهرشان در ازدواج دائم اول سابقه مصرف مواد داشتند33/7 ،
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درصد سابقه تزریق مواد توسط شوهران شان را تأیيد کردهاند 32/3 .درصد سابقه بازداشت و زندان شوهر
اولشان را تأیيد کردهاند.
بررسی توزیع فراوانی استفاده از کاندوم طی یک ماه پيش از اجرای این مطالعه در روابط جنسی زنان روسپی
با مشتریان نشان میدهد که  10/3درصد از پاسخگویان هرگز و  44/2درصد آنها در بعضی مواقع از کاندوم
استفاده کردهاند .تنها  20/8درصد پاسخگویان اظهار کرده اند که طی یک ماه گذشته همواره از کاندوم در رابطه
جنسی با مشتریان استفاده میکردهاند .ميزان استفاده از کاندوم در آخرین رابطه جنسی  %42/5بوده است.
پيشنهاد دهنده کاندوم در آخرین رابطه جنسی ،در  24/5درصد موارد خود تن فروشان بودهاند ،در  20/2درصد
از موارد تصميم به استفاده از کاندوم به صورت مشترک توسط مشتری و روسپی گرفته شده و تنها در 14/8
درصد موارد مشتریان پيشنهاد دهنده استفاده از کاندوم بودهاند.
دربين دالیل عدم استفاده از کاندوم در روابط جنسی تن فروشان با مشتریان 28/3 ،درصد از پاسخگویان
دردسترس نبودن کاندوم را به عنوان علت اول 22/7 ،درصد پاسخگویان مخالفت مشتری را به عنوان علت دوم
و  18/7درصد موارد اصوال فكر نكردن به کاندوم در آن هنگام را به عنوان دليل سوم ذکر کردهاند .هزینه کاندوم
غالبا مانعی برای استفاده از کاندوم نبوده است .عالوه بر موارد فوق پاسخ دهندگان به عللی همچون «فكر
نكردن به کاندوم»« ،غير منتظره بودن قرار»« ،اعتماد به سالمت مشتری»« ،یائسگی»« ،عدم امكان حاملگی» و
«عدم دخول در واژن هنگام رابطه جنسی».
مشتریان زنان تن فروش :در مطالعه فوق بيش از نيمی از تن فروشان معتقدند مشتریان آنها در سنين ميانسالی
( 30تا  50سال) قرار دارند .پس از آن ،گروه سنی 18تا  23سالهها قرار میگيرند که  34درصد مشتریان را
شامل میشوند .بر اساس این دادهها جوانان سنين زیر  18سال و افراد باالی  50سال کمتر از  1درصد مشتریان
را شامل میشوند 51/2 .درصد جمعيت نمونه اظهار داشتهاند که مشتریانشان بيشتر متاهل هستند 25 .درصد
تن فروشان هم معتقد بوده اند که مشتریان آنها بيشتر مجردند.
مصرف مواد در تن فروشان :بر اساس همين مطالعه 23/0 ،درصد از تن فروشان ،قبل از شروع روسپيگری
سابقه مصرف مواد داشتهاند .مواد مصرفی این افراد در رده اول تریاک با  22/4درصد بوده و در ردههای بعدی
حشيش و الكل هر یک با  15/5درصد و هروئين و کراک با  12/1درصد قرار داشتهاند .همچنين 10/3درصد از
تن فروشان مصرف کننده مواد مخدر طی یكماه قبل از اجرای طرح سابقه تزریق مواد نيز داشتهاند که در 10
درصد موارد از وسائل تزریق مشترک استفاده کرده است .در بين تن فروشانی که در یكماه قبل از اجرای طرح
سابقه مصرف مواد داشته اند 84/4 ،درصد از پاسخگویان قبل از رابطه جنسی این مواد را مصرف میکردهاند. .
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این رفتار به منزله هوشياری کمتر زنان هنگام رابطه جنسی و در نتيجه افزایش احتمال وقوع رفتارهای پر خطر
می باشد.
سابقه زندان :در مطالعه فوق 13 ،درصد زنانی که سابقه بازداشت یا زندان داشتند ،از یک روز تا یک سال را در
زندان یا بازداشتگاه به سر برده اند .
رابطه جنسی مرد با مرد
مطالعاتی که به طور ویژه به این موضوع پرداخته باشد بسيار اندکند .تنها مطالعه در دسترس که به طور ویژه در
این گروه انجام شده ،مطالعه ای است که در سال  1382با روش  Respondent Driven Samplingدر بين
مردانی که با مردان دیگر ارتباط جنسی داشتهاند در مناطق جنوب تهران انجام شدهاست .این مطالعه  101نفر را
شامل شده است .ميانگين سنی آنان  33/7سال بوده است .حدود  %24آنها محل سكونت ثابت نداشتهاند .حدود
 %52آنان متاهل بودهاند ،اگرچه  %14/5آنان با همسران خود زندگی میکردهاند .حدود  %82آنها سابقه زندان
داشتهاند .حدود  %72سابقه مصرف مواد %70/5 ،سابقه تزریق مواد و  %24سابقه تزریق مواد در یک ماه قبل از
مطالعه داشتهاند .حدود  %82آنها در  2ماه قبل از مطالعه بيش از یک شریک جنسی مرد و  %42آنها بيش از 5
شریک مرد داشتهاند .در عين حال در همين بازه زمانی ،حدود  %88شریک جنسی زن هم داشتهاند .ميانگين
مدت وجود رابطه جنسی با سایر مردان  3/3سال بوده است .مهمترین علت عدم استفاده از کاندوم عدم عالقه
به آن و عدم دسترسی به آن بوده است .باید توجه داشت جمعيت مورد مطالعه  ،MSMگروه بسيار محدود و
خاصی از آنان بودهاند که اکثریت ایشان سابقهی مصرف مواد داشته و همچنين بخش قابل توجهی از ایشان
فاقد محل زندگی ثابت بودهاند و حجم نمونه نيز کم بودهاست که این موارد قابليت تعميم نتایج به تمامی گروه
مردانی که با مردان دیگر ارتباط جنسی دارند را با تردید مواجهه میسازد.
مطالعات دیگری نيز وجود دارند که بر وجود رابطه جنسی مرد با مرد داللت می کنند ،اگر چه نمی توانند ابعاد
آنرا نشان دهند .در چندین مطالعه در ميان مردان مصرف کنندگان مواد 5 ،تا  %17آنان سابقه رابطه جنسی با
مردان دیگر داشته اند.
نتایج مطالعه دیده وری زیستی -رفتاری در مصرف کنندگان تزریقی مواد در سال  1382نيز نشان میدهد که در
بين مصرف کنندگان تزریقی حدود  %14از مردان تحت بررسی حداقل یكبالار بالا مالردان دیگالر رابطاله جنسالی
داشتهاند .حدود  %7آنان این رابطه را در زندان ،حدود %27فقط در بيرون زندان و  %22هالم در زنالدان وهالم در
بيرون آن دست به این رابطه زدهاند.
همچنين در مطالعه ای دیگر در ميان  434مرد دارای رفتارهای جنسی پرخطر %23 ،آنان رابطه جنسی با مالردی
دیگر را تجربه کرده بودند.
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در مطالعهای که در چارچوب دیده وری بيولوژیک-رفتاری در سال  1388در زندانهای کالل کشالور حالدود%12
مردان دارای رابطه جنسی با مردان دیگر در زندان بودهاند.
مصرف کنندگان مواد
مطالعات حاکی از آنست که مصرف کنندگان مواد از نظر جنسی فعالند .پژوهش های انجام شده نشان میدهنالد
که رفتارهای جنسی با شرکای مختلف جنسی و بدون استفاده از کاندوم در روابط جنسی کامال شایع هستند30.
تا  %50مصرف کنندگان تزریقی مواد با همسران خود زندگی میکنند ( .)17،18،37مصاحبه بالا کارکنالان مراکالز
مشاوره بيماریهای رفتاری حاکی از آن است که اغلب زنان مبتال به ویالروس نقالص ایمنالی همسالران معتالادان
تزریقی هستند( .)33طبق بررسی های انجام شده بيش از  %20معتادان پيش از سن  20سالگی رابطاله جنسالی را
تجربه کرده اند .بيش از یک سوم معتادان متاهل روابط جنسی خارج از زناشویی و  %70معتادان مجالرد داشالتن
روابط جنسی را گزارش می کردند که بيش از  %20این روابط با تن فروشان بوده است( .)17اغلب افراد تزریقی
سابقه ارتباط جنسی با تن فروشان دارند و تعدد شرکای جنسی در ميان ایشان بسيار شایع است(.)17،18،37
در مطالعه ای کيفی که در 2محله شهر تهران در سال  ،1373بر روی  154نفر معتاد تزریقی انجام شد ،در
جلسات بحث متمرکز گروهی ،استفاده از کاندوم نادر ذکر گردید که علت آن کم کردن لذت جنسی ذکر شده
است .همچنين بيشتر موارد استفاده از کاندوم به دليل جلوگيری از بارداری و نه لزوماً پيشگيری از بيماریهای
مقاربتی یا بيماریهای منتقله از خون ذکر شده است (رزاقی .)1379
بر اساس نتایج مطالعه ارزیابی سریع وضعيت سوءمصرف و وابستگی به مواد در ایران سال
%58,3،1383مصرف کنندگان مواد در طی یک ماه گذشته نزدیكی داشته اند %43,2،آنان سابقه رابطه جنسی با
فردی غير از همسر داشته اند(  %22آنان رابطه جنسی با زنی غير همسر وغير روسپی %24 ،آنان سابقه رابطه
جنسی با زنی روسپی و بيش از  %13سابقه رابطه جنسی مرد با مرد) .تنها  %12/5معتادان دارای سابقه رابطه
جنسی ،اغلب از کاندوم استفاده میکردهاند %47/2 .هيچگاه سابقه استفاده از کاندوم نداشته اند و  %23/3به
ندرت از آن استفاده میکردهاند.
نتایج طرح ارزیابی سریع وضعيت در سال  1382بر روی بيش از  2هزار نفر از معتادان (خيابانی ،زندانی و
مراجعه کننده به مراکز درمانی) ،نشان میدهند که در کل  %42,7از مصرف کنندگان کشور سابقه آميزش جنسی
با فردی به غير از همسر خود را ذکر کردهاند .این نسبت در زنان مصرف کننده  %35و در مردان  %43,2بوده
است.بر همين اساس مشخص شده است که  % 2,5از زنان و %12,5از مردان مصرف کننده مواد با بيش از 50
نفر از کسانی غير از همسران خود آميزش جنسی داشتهاند %44 .هرگز از کاندوم استفاده نكرده اند %20/5 ،به
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ندرت از آن استفاده می کردهاند و فقط  %12,3اغلب از کاندوم استفاده کردهاند % 5,7 .از معتادان در سال قبل از
انجام طرح با همجنس آميزش داشتهاند.
نتایج مطالعه دیده وری زیستی -رفتاری در مصرف کنندگان تزریقی مواد در سال  1382نيز نشان می دهد که
در بين مصرف کنندگان تزریقی روابط جنسی شایع میباشد.حدود  %35آنان متاهلند.بر اساس این نتایج %82,3
از  2853مصرف کننده تزریقی شرکت کننده در مطالعه در طول عمر خود آميزش جنسی داشتهاند و  %53,3آنها
در طول عمر خود بيش از یک شریک جنسی داشتهاند به گونهای که  %27بيش از  5شریک جنسی در طول
عمر خود داشتهاند .در ميان کسانی که سابقه آميزش جنسی در طول عمر خود داشته اند %71,3،در یكسال قبل
از مطالعه حداقل یكبار آميزش با یک شریک جنسی ثابت داشته اند و  % 23,1در آخرین آميزش خود با شریک
جنسی ثابت خود از کاندوم استفاده نكرده اند ( .)2بر اساس نتایج همين مطالعه  %41,2از مصرف کنندگان
تزریقی شرکت کننده در مطالعه در یكسال قبل از مطالعه آميزش جنسی به ازای پول داشته اند و فقط  %43,5از
این افراد در آخرین باری که آميزش به ازای پول داشته اند از کاندوم استفاده کرده اند ( .)2حدود  %14از مردان
تحت بررسی حداقل یكبار با مردان دیگر رابطه جنسی داشتهاند .حدود  %7آنان این رابطه را در زندان،
حدود %27فقط در بيرون زندان و  %22هم در زندان وهم در بيرون آن دست به این رابطه زدهاند .تنها  9.6%از
مصرف کنندگان تزریقی مواد که رابطه جنسی با همجنس خود داشتهاند ) ،(MSMدر آخرین رابطه جنسی خود
با مرد دیگر از کاندوم استفاده کرده بودند.
بر اساس نتایج همين مطالعه محل تهيه کاندوم در طی یكسال قبل از مطالعه در کسانی که از آن استفاده کرده
بودند 68.7% ،از داروخانه 35.5% ،از مراکز گذری و تيمهای سيار 16.9% ،از مراکز بهداشتی و  4.8%از
طریق دوستان کاندوم بوده است .ميزان استفاده از کاندوم در کسانی که در یک ماه قبل از مطالعه تزریق و در
یک سال قبل از مطالعه رابطه جنسی داشتهاند در جداول  12آورده شدهاست:
جدول  -26استفاده از کاندوم درآخرین رابطه جنسی در مصرفکنندگان تزریقی مواد در ایران
سن
جنس

α

کمتر از 15سال

N1

°

α

 15سال وبیشتر

N1

N2

نسبت

مرد

203

70

%34/5

1342

زن

7

2

%28/2

22

°

N2

نسبت

433

%32/2

8

%30/8

 :N1تعداد مصرفکنندگان تزریقی که در یک ماه اخير تزریق و در یک سال اخير نزدیكی داشتهاند.
 :N2°تعداد مصرفکنندگان تزریقی که در یک ماهاخير تزریق و در یک سال اخير نزدیكی داشتهاند و در آخرین نزدیكی خود از
کاندوم استفاده کردهاند.
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.8.6زندانیان
در مطالعهای که در سال  1381در  7زندان ایران انجام و  1200نفر را شامل شده %30/7 ،به مصرف مواد در
زندان ادامه دادهاند و  %17اینان پول مواد خود را از راه تن فروشی به دست آوردهاند.
در مطالعهای در زندان دیزل آباد در کرمانشاه در سال  ،1382از ميان  802زندانی413( ،نفر زندانی جدید و333
زندانی قدیمی) 730نفر()%53/7سابقه رابطه جنسی داشتهاند (خليلی .)1387،در  3زندان خوزستان نيز در همان
سال از ميان  832زندانی 514 ،نفر()%22/7سابقه رابطه جنسی داشتهاند 21.درصد در آخرین رابطه جنسی خود
از کاندوم استفاده کرده اند (خليلی.)1387،
در مطالعهای که در چارچوب دیده وری بيولوژیک -رفتاری در سال  1388در زندانهای کل کشورانجام شد ،از
ميان  5530زندانی ( %32مرد و بقيه زن)  ،حدود نيمی از زنان ومردان زندانی در زمان مطالعاله متاهالل بالودهانالد.
حدود  %20مردان مجرد و  %13/5زنان مجرد سابقه حداقل یک رابطه جنسی داشتهاند.حدود  %22مردان و %27
زنان در زندان رابطه جنسی داشتهاند .در بيش از  %70مردان ،رابطه جنسی با همسر ودر اتالاق مالقالات شالرعی
بوده است .به بيان دیگر میتوان نتيجه گرفت که حدود %12مردان دارای رابطه جنسی با مردان دیگر در زنالدان
بودهاند .در زنان حدود  %33روابط جنسی در داخل زندان در چارچوب اتاق های مالقات شرعی نبالوده اسالت.
تنها  %3/2مردان و  %3/7زنان در آخرین رابطه جنسی در زندان از کاندوم استفاده کردهاند .در بيالرون از زنالدان
حدود  %30مردان و  %15زنان با فردی بجز همسر رابطه جنسی داشتهاند .استفاده هميشگی از کانالدوم در اینالان
به ترتيب در مردان وزنان %11/3 ،و  %18/2بوده است.
.4آگاهی و نگرش نسبت به اچ آی وی و رفتارهای مرتبط با آن
پيشگيری به عنوان مهمترین و اصلیترین روش مقابله با اپيدمی اچ آی وی در جهان مطرح است .نگاهی به
روند ابتال و گروههای در معرض خطر حاکی از این است که یكی از مهمترین موانع پيش روی بهبود پيشگيری
از اچ آی وی ،عدم آگاهی نسبت به جنبه های مختلف این بيماری است .مطالعات مختلف نشان دادهاند که
آگاهی نسبت به بيماری ایدز و راههای انتقال آن گامی اساسی و الزم در پيشگيری بشمار میرود.
واضح است که در کشور ما ،ایران ،به جهت شرایط خاص جمعيتی (که افراد  15تا  43ساله حدود %21
جمعيت را تشكيل میدهند) ،پيشگيری از روند افزایشی کنونی اپيدمی اچ آی وی نيازمند اجرای برنامههای
مدوام و هدفمند آموزشی است .هرچند اثرات برنامههای آموزشی بر ميزان آگاهی و نگرش افراد تابع عوامل
متعددی از جمله گروه سنی ،جمعيت هدف ،جنسيت و غيره بوده و در طول زمان ميزان این آگاهی و نگرش
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تغيير میکند .بدیهی است بر این اساس پایش منظم آگاهی و نگرش گروههای مختلف جمعيتی نسبت به
بيماری ایدز در جامعه الزامی به نظر می رسد.
در سال  1388مطالعه ای با هدف جمعبندی مطالعات منتشر شده در بين سالهای  1337تا  1387در زمينه
آگاهی ونگرش در باره اچ آ ی وی وایدز و با استفاده از روشهای مرور ساختاریافته و به کارگيری روشهای
آماری متاآناليز انجام شد .در این مطالعه ،از مجموع  311مقاله حاصل از مراحل مختلف جستجو ،تعداد 22
مطالعه مرتبط با موضوع پژوهش یافت شد که از این تعداد 32،مقاله در مجالت پژوهشی معتبر داخل کشور
و 21مقاله در مجالت معتبر بين المللی و  5مورد هم گزارش طرحهای تحقيقاتی بود .از این تعداد تنها 24
مطالعه در ارزیابی ميزان آگاهی و  12مطالعه در ارزیابی ميزان نگرش ميانگين نمرات کسب شده در مطالعه را
گزارش کرده بودند .سایر مطالعات وارد شده به مرور ساختاریافته ،به گزارش فراوانی افراد با آگاهی خوب،
متوسط و بد یا نگرش مثبت و منفی اکتفا کرده بودند .از آنجایی که در این گروه مطالعات نه تنها ابزارهای
اندازهگيری ميزان آگاهی یا نگرش تفاوت داشتند بلكه معيار تقسيم بندی افراد نيز در گروههای آگاهی خوب،
متوسط و بد و گروههای با نگرش مثبت و منفی نيز دارای تفاوت بودند ،استفاده از تكنيکهای فراتحليل
امكانپذیر نشد.
نتایج این فراتحليل نشان داد که متوسط ميانگين نمره آگاهی در مطالعات مختلف بين  53/3تا  28/2قرار دارد
که با حذف دادههای پرت این متوسط به  22/1تا  72/3افزایش مییابد؛ همچنين متوسط ميانگين نمره نگرش
در مطالعات مختلف بين  20/2تا  22/2قرار دارد که با حذف دادههای پرت این متوسط به  25/0تا 71/1
افزایش مییابد .بر این اساس به نظر میرسد که حداقلی از آگاهی و نگرش در جامعه ایجاد شده است اما
همچنان برنامهریزی در راستای ارتقاء آنها الزم به نظر میرسد.
با این وجود نكته قابل تامل این است که در مدل متارگرسيون تفاوت قابل مالحظهای بين زیرگروه افراد پرخطر
با قشر تحصيل کرده و گروههای مختلف جامعه مشاهده نشد .چنانچه بپذیریم که گروههای پرخطر جامعه
بيشتر هدف برنامههای آموزشی در زمينه اچ آی وی و ایدز بودهاند ( ،)18طبيعتاً این گروه باید آگاهی باالتری
نسبت به سایر گروههای جامعه داشته باشند که این مهم در نتایج حاصل از مطالعه مشاهده نشد .البته از منظر
دیگری نيز این موضوع قابل توجه است و آن اینكه عدم تفاوت معنیدار بين متوسط ميانگين نمره آگاهی در
گروههای پرخطر با افراد تحصيل کرده ،عليرغم امكان دسترسی بيشتر این گروه به متون آموزشی ،میتواند ناشی
از فراگيری بيشتر برنامههای فعال آگاهیرسانی در جمعيتهای پرخطر نسبت به افراد تحصيل کرده باشد.
نتایج این فراتحليل نشان داد که هرچند متوسط نمره ميانگين آگاهی در گروه افراد تحصيل کرده در مقایسه با
سایر گروههای جامعه تفاوتی ندارد اما متوسط نمره ميانگين نگرش این گروه به طور معنیداری از جمعيت
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عمومی باالتر است؛ اما بين زیرگروه دانشجویان رشتههای غيرپزشكی و دانشآموزان با زیرگروه دانشجویان و
شاغلين رشتههای پزشكی تفاوت چندانی مشاهده نشد .طبيعتاً باالتر بودن نمره ميانگين نگرش در افراد دخيل
در حوزه پزشكی با آموزشهای تخصصی این گروه در ارتباط است ،اما سئوال حائز اهميت آن است که آیا این
ميزان نگرش در این گروه کافی است یا اینكه به دليل درگير بودن این طيف از جامعه با بيماران اچ آی وی
مثبت و افراد مبتال به ایدز همچنان نيازمند اجرای برنامههای آموزشی هستيم .توجه به اینكه که نگرش شاغلين
حوزه درمان خصوصاً پزشكان ،پرستاران و دندان پزشكان در کميت و کيفيت خدمات بهداشتی و درمانی تاثير
بسزایی دارد و میتواند بر نحوه ارایه خدمات به بيماران مبتال به اچ آی وی و ایدز تأثيرگذار باشد ( ،)33لزوم
تدوام و بهبود فرآیندهای آموزشی در این حوزه را پررنگتر مینماید.
نتایج مدل متارگرسيون همچنين حاکی از این بود که ضریب متارگرسيون برای سال انتشار و سال چاپ
مطالعات واجد شرایط ،فاقد معنیداری آماری است که نشان دهنده عدم تغيير قابل مالحظه در ميزان آگاهی و
نگرش در تمامی گروه های مورد بررسی در طول زمان است .این امر موید این نكته است که اثربخشی و شتاب
برنامههای آموزشی در این برهه زمانی با شتاب رو به رشد ابتال افراد به ویروس اچ آی وی و بيماری ایدز
همخوانی چندانی ندارد.
در نهایت این مطالعه نتيجه گيری کرده است که به نظر میرسد که دانش و نگرش در زمينه اچ آی وی در کل
در حال نزدیک شدن به حداقل قابل قبول است ،هرچند همچنان در مقایسه با معيارهای جهانی نيازمند
برنامهریزی در راستای ارتقاء سطح دانش و نگرش هستيم .عالوه براین نتایج مطالعات مختلف دراین زمينه
پراکندگی زیادی را نشان میدهد که دليل اصلی آن تفاوت در گروههای هدف میتواند باشد ،هرچند تنوع در
متدولوژی این تحقيقات را نيز نباید از نظر دور داشت .نتایج این مطالعه نشان داد که اگرچه نگرش گروههای
تحصيل کرده و پرخطر بهتر از جمعيت عمومی جامعه است اما سطح آگاهی در این گروهها با یكدیگر تفاوت
چندانی ندارد .همچنين عدم مشاهده تغيير قابل مالحظه در سطح دانش و نگرش گروههای مختلف در طول
زمان بر لزوم برنامهریزی در راستای اصالح ،گستردهتر و اثربخشتر کردن فرآیندهای آموزشی تاکيد دارد.
جداول  1تا  3اطالعات مطالعاتی را که در این بررسی مورد استفاده قرار گرفته خالصه کرده است.
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جدول شماره یك -جزیيات مربوط به مطالعات وارد شده به فراتحليل نمره آگاهی و نگرش و نتایج فراتحليل ميانگين نمره آگاهی و نگرش و دامنه
اطمينان %35
محقق/نویسنده ]منبع[

محل انجام مطالعه

سال اجرا

حجم

نمره ارزیابی

نمونه

نقادانه

جمعیت مورد مطالعه

نتیجه فراتحلیل آگاهی

نتیجه فراتحلیل نگرش

دامنه اطمینان)*

دامنه اطمینان)*

(%95

(%95

مظلومی ()12

یزد

1382

120

3

زنان باردار

(22/3 )22/8-23/8

(25/3 )23/5-28/3

ضيایی تربتی ()17

تبریز

2003

5000

3

گروههای مختلف جامعه

(21/0 )21/5-27/0

(27/0 )22/2-27/4

2003

201

4

رانندگان ترانزیت

(22/7 )53/7-25/7

-

2003

754

4

جوانان  15تا  25سال

(27/7 )22/4-23/0

-

2003

50

4

زنان تنفروش

(50/2 )42/2-58/5

-

بهجتی ()13

یزد

1373

400

4

دانشآموزان دبيرستان

(24/5 )22/8-22/2

-

ميری ()20

بيرجند

1382

375

4

دانشآموزان دبيرستان

(83/5 )81/2-85/8

(74/8 )73/2-72/4

صادقیپور رودسری ()21

تهران

2001

247

4

ساکنين روستاها وحومه تهران

(14/7 )13/2-12/1

(23/2 )22/3-71/2

عسكریان ()22

یزد

2004

428

5

دانشجویان رشته پزشكی

(27/8 )22/3-23/3

(71/8 )71/1-72/5

قربانی ()23

تهران

1385

115

5

پرستاران

(53/4 )43/8-57/0

(32/2 )27/4-37/1

مظلومی ()24

یزد

2004

230

5

معلمين دبيرستانها

(27/2 )25/7-23/2

(72/3 )74/8-73/1

عسكریان ()25

شيراز

2003

152

5

دانشجویان و اساتيد دندانپزشكی

(74/5 )72/8-72/3

(77/5 )72/0-73/1

عسكریان ()22

شيراز

2003

155

5

اساتيد بالينی دانشكده پزشكی شيراز

(72/1 )23/1-75/2

(78/4 )72/3-80/2

ضاربان ()27

چهاربهار

پاک فطرت ()28

مشهد

1383

چهرئی ()23

اراک

1377

شریفیفر ()30

تهران

1384

رمضانی تهرانی ()18
رمضانی تهرانی ()18
رمضانی تهرانی ()18

سراوان ،آستارا ،اسالم
شهر ،کرمانشاه
سراوان ،آستارا ،اسالم
شهر ،کرمانشاه
سراوان ،آستارا ،اسالم
شهر ،کرمانشاه

§

§

1385

§

§

130

ملوانان

5

(23/3 )21/8-25/3

(32/2 )27/3-37/3

300

5

مراجعين به کلينيک دندانپزشكی

(20/7 )58/5-22/3

-

1300

5

گروههای مختلف جامعه

(44/2 )40/2-48/4

-

441

2

سربازان پادگانهای تهران

(34/0 )33/0-35/0

(54/3 )54/2-55/2

هدایتیمقدم ()31

مشهد

2008

320

2

گروههای مختلف جامعه

(70/0 )28/2-71/3

(21/1 )53/2-22/3

عسكریان ()32

شيراز

2004

8312

7

ساکنين شهر شيراز

(82/7 )82/4-83/0

-
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محقق/نویسنده ]منبع[

محل انجام مطالعه

سال اجرا

حجم

نمره ارزیابی

نمونه

نقادانه

جمعیت مورد مطالعه

نتیجه فراتحلیل آگاهی

نتیجه فراتحلیل نگرش

دامنه اطمینان)*

دامنه اطمینان)*

(%95

(%95

بيگم طاهری ()33

تهران

1384

330

7

دانشآموزان دبيرستان

(74/1 )73/2-74/3

-

مظلومی ()34

یزد

1383

2142

7

دانشآموزان دبيرستان

(58/3 )57/7-53/0

(27/2 )27/1-28/0

عسكریان ()35

شيراز

2002

77

8

رزیدنتهای داخلی و جراحی

(22/2 )57/5-22/3

(58/2 )54/0-22/4

عسكریان ()35

شيراز

2002

78

8

اساتيد دورههای بالينی دانشكده پزشكی

(24/4 )53/5-23/3

(53/4 )54/2-24/2

حسين نخعی ()32

کرمان

350

8

زندانيان

(84/0 )82/4-85/5

(27/5 )22/4-28/5

§

2002

§ سال انتشار مقاله
* ميانگينها و دامنه اطمينان با استفاده از مدل  Baysianتعدیل شدهاند.
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جدول شماره  - 1نتایج فراتحليل ميانگين نمره آگاهی و آناليز متارگرسيون
میانگین

تعداد

ضریب

انحراف

مطالعات

متارگرسیون

معیار

باال

71.0

60.3-81.8

99.8

6

5.6

4.7

متوسط

66.3

62.1-70.5

96.5

7

پایين

65.6

60.3-71.0

98.6

7

نمره
آگاهی
کيفيت
مطالعات †

جمعيت
مورد مطالعه
†

0.238

گروه پایه

-

گروههای پرخطر

65.9

47.4-84.4

99.0

3

1.1

6.5

0.870

گروههای مختلف جامعه

69.2

58.3-80.2

99.9

6

4.4

4.9

0.375

دانشآموزان دبيرستان و
دانشجویان غيرپزشكی

70.1

59.7-80.5

99.7

4
گروه پایه

-

-

64.8

59.2-70.3

96.4

7

شهرهای مرکزی

69.5

61.3-77.8

99.8

11

به دليل معنیدار نبودن از مدل

شهرهای شرقی

71.4

60.4-82.5

98.9

3

متارگرسيون حذف شد به این معنی که

استان تهران

63.8

43.4-84.2

-

2

آگاهی در مناطق مختلف کشور تفاوتی

شهرهای غربی

62.7

59.6-65.7

-

1

نداشته است

رشتههای پزشكی

مطالعه

%95

τ2

P value

-

دانشجویان و پرسنل

محل انجام

دامنه اطمینان

سال انجام مطالعه

-

-

-

-

1.0

1.3

0.433

سال انتشار

-

-

-

-

-2.1

1.4

0.156

کل

61.05

53.9-68.2

99.9

24

-

-

-

کل (پس از حذف دادههای پرت)

67.51

62.1-72.9

99.7

20

-

-

-

† برای دستيابی به بهترین مدل متارگرسيون و کمترین مقدار  ،tau squareزیرگروه مطالعات با کيفيت متوسط و پایين
با هم و زیرگروه دانشآموزان و دانشجویان با دانشجویان و پرسنل رشتههای پزشكی باهم ادغام شدند (.)tau2= 79.6
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جدول شماره  -8نتایج فراتحليل ميانگين نمره نگرش و آناليز متارگرسيون
میانگین

تعداد

ضریب

انحراف

مطالعات

متارگرسیون

معیار

باال

64.7

62.2-67.1

90.0

4

-14.1

4.0

متوسط

70.2

61.3-79.2

99.7

6

پایين

69.4

65.2-73.6

96.8

4

نمره
نگرش
کيفيت
مطالعات †

جمعيت
مورد مطالعه
†

0.000

گروه پایه

-

گروههای مختلف جامعه

68.1

64.0-72.2

96.9

5

-

-

-

گروههای پرخطر

67.5

66.4-68.5

-

1

13.5

6.8

0.047

سربازان و پرسنل نظامی

54.9

54.1-55.6

-

1

-13.3

5.5

0.015

69.5

64.3-74.8

97.3

5

71.2

64.0-78.5

-

2

شهرهای مرکزی

69.7

66.8-72.7

98.0

9

به دليل معنیدار نبودن از مدل

شهرهای شرقی

68.0

54.3-81.7

-

2

متارگرسيون حذف شد به این معنی که

استان تهران

62.1

47.8-76.4

-

2

آگاهی در مناطق مختلف کشور تفاوتی

شهرهای غربی

67.0

66.6-67.4

-

1

نداشته است

دانشجویان و پرسنل
دانشآموزان دبيرستان و
دانشجویان غيرپزشكی

مطالعه

%95

τ2

P value

-

رشتههای پزشكی

محل انجام

دامنه اطمینان

7.7

3.4

0.024

سال انجام مطالعه

-

-

-

-

-0.4

1.1

0.708

سال انتشار

-

-

-

-

1.1

1.4

0.438

کل

63.44

60.2-66.6

99.3

16

-

-

-

کل (پس از حذف دادههای پرت)

68.05

65.0-71.1

99.2

14

-

-

-

† برای دستيابی به بهترین مدل متارگرسيون و کمترین مقدار  ،tau squareزیرگروه مطالعات با کيفيت متوسط و
پایين با هم و زیرگروه دانشآموزان و دانشجویان با دانشجویان و پرسنل رشتههای پزشكی باهم ادغام شدند ( =tau2
.)24.8

.4.2جوانان
در سال  1382به هنگام تهيه "گزارش جمهوری اسالمی ایران درباره پایش اعالنيه تعهد مصوب اجالس ویژه
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در زمينه اچآیوی و ایدز" ،یكی از شاخصهای مورد نياز ميزان آگاهی
جوانان درباره پيشگيری از اچآیوی بود .تعریف این شاخص عبارتست از درصد مردان و زنان جوان سنين
 15 -24سال که راههای پيشگيری از انتقال جنسی اچآیوی را به درستی میدانند و باورهای غلط و مهم
درباره انتقال اچآیوی را نمی پذیرند .به علت عدم وجود مطالعهای که در سطح کشور انجام شده و شاخص
مورد نظر را بدست دهد ،از مرور مطالعات انجام شده در فاصله سالهای  1383تا  1382استفاده شد ( .)37با
توجه به محدود بودن تعداد مطالعاتی که گستره سنی آنها  15تا  24سال باشد ،کليه مطالعاتی که گستره سنی
آنها  15تا  45سال بود ،در متاآناليز گنجانده شد .در این متاآناليز برای افزایش تعميم پذیری نتایج مطالعات
مربوط به هر دو جنس ،در هر یک از شهرهای کشور و تمام ردههای تحصيلی و شغلی گنجانده شد .فقط از
آنجا که به نظر می رسد سطح آگاهی ردههای تخصصی پزشكی با جمعيت عمومی متفاوت باشد ،این گروه
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وارد مطالعه نشدند .با توجه به اینكه در اکثر مطالعات انجام شده هر  5سوال مورد نظر در زمينه سنجش آگاهی
وجود نداشت ،هر مطالعهای که حتی به یكی از سواالت پاسخ داده باشد و سایر شرایط ورود را داشته باشد
وارد آناليز شد .پس از مرور  45مقاله و گزارش 17 ،مورد در آناليز وارد شد .اطالعات مطالعات مختلف از
طریق متاآناليز ترکيب شد .بر اساس اطالعات مطالعات سالهای مختلف ،با ترکيب مطالعات جدیدتر با
مطالعات قبلی ،وزن مطالعات جدیدتر در تغيير ميزانها بررسی گردید .مقادیر محاسبه شده این شاخص در
جدول  8آورده شدهاست:
جدول  -1آگاهی جمعيت عمومی درباره پيشگيری از اچآیوی(  15تا  45ساله)
عنوان

تعداد

تعداد جواب

تعداد کل پرسش

نسبت آگاهی

حدود اطمینان 95

افراد

صحیح ( نفر)

شوندگان ( نفر)

صحیح ( در

درصد()%

آگاهی از کاهش خطر انتقال با

متاآنالیز) %

NAα

محدود کردن رابطه جنسی به یک

NAα

NAα

NAα

شریک غيرمبتال
زن

1153

2088

55/5

45/2 - 25 /3

آگاهی از اثر کاندوم در پيشگيری

مرد

1273

2473

51/2

44/3 – 53/3

کل

2738

4527

55/1

47/3 – 22/3

آگاهی از امكان سالم بودن ظاهر

زن

4124

5123

55/5

71/4 – 83/4

فرد مبتال

مرد

4423

5383

74/2

22/3 – 82/3

کل

8587

11112

72/7

27/0 – 82/0

آگاهی از عدم امكان انتقال با نيش

زن

3003

4721

23/2

55/2 – 72/0

پشه

مرد

2843

4724

20/3

51/0 – 23/5

کل

5852

3445

21/1

52/3 – 23/3

آگاهی از عدم امكان انتقال با غذا

زن

4032

5003

78/2

71/3 – 84/2

با فرد مبتال

مرد

4173

5351

74/1

24/7 – 83/4

کل

1122

27867

76/4

61/1 – 14/7

NAα

NAα

NAα

NAα

NAα
α: Not available

پاسخ صحيح به هر  5سوال

با لحاظ نمودن سال انتشار و دادن وزن بيشتر و پایه به مطالعات اخير ميزان آگاهی تجمعی در زمينه اثر کاندوم
در پيشگيری از اچآیوی در سالهای اخير رو به افزایش؛ درباره امكان سالم بودن فرد مبتال بدون تفاوتی
چشمگير؛ درباره عدم امكان انتقال اچآیوی با نيش پشه رو به کاهش؛ درباره عدم امكان انتقال اچآیوی با غذا
خوردن با یک فرد مبتال بدون تغيير قابل مالحظه بودهاست.
در نهایت در این گزارش نتيجه گيری شده که اگر چه آگاهی از تاثير کاندوم در پيشگيری از اچآیوی در
سالهای اخير بهبود یافته ولی با اعداد مطلوب فاصله دارد .سایر آگاهیهای ضروری درباره اچآیوی در
سالهای اخير تغيير مطلوبی نداشته و با اعداد مطلوب نيز فاصله دارد.
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منبع اطالعات در جوانان:در چندین مطالعه منابع اطالعات در باره اچ آی وی در جوانان بررسی شده است.
در بيشتر این مطالعات منبع عمده اطالعات در جوانان تلویزیون و سپس روزنامه ها  ،مجالت  ،و دوستان و
همسانان بوده اندTavoosi 2004,Montazeri 2005, Panahandeh 2004,Hadi 2004 and (.

 ) Ebadifard Azarدر اکثر این مطالعات سهم مدارس به عنوان منبع اطالعات نسبتا اندک ودر حد  2تا% 20
بوده است{طاووسی،منتظری،پناهنده،هادی ،عبادی فر} عليرغم آنكه حداقل در یک مطالعه مدرسه از نظر
جوانان منبع مطلوبی برای دریافت اطالعات ذکر شده است(عبادی فر).
در یک مطالعه دیگر که در ميان جوانان انجام شده منبع ترجيحی آنان برای دریافت آگاهی های جنسی
همسانان()%21و سپس معلمان( ،)%15کتاب ومجالت( )%15ووالدین ( )%12بوده است ( Mohammadi

.)2006
.4.1جمعیت عمومی
در یک مطالعه در سطح شهر تهران و در سال  1382که در ميان  1172نفر  15تا  25ساله (نيمی مالرد و نيمالی
زن) انجام شده است32 ،درصد از اینكه یک فرد ظاهرا سالم ميتواند مبتال باله  HIVباشالد 53،درصالد از عالدم
انتقالالالال  HIVاز طریالالالق نالالاليش پشالالاله و 82/3درصالالالد از عالالالدم انتقالالالال از طریالالالق دسالالالت دادن آگالالالاهی
داشتهاند(منتظری .)2003،در پژوهشی دیگردر سال  1383در کرمانشاه در زنان در سنين بالاروی انجالام گردیالد
فقط  22درصد از زنان اطالعات نسبتا قابل قبولی در باره روشهای انتقال ایدز داشتند(لک خسروی )1383،البته
الزم ب ه ذکر است که کرمانشاه به دليل آنكه سالها است مقامات مسئول فعاليتهای اطالع رسانی را شالروع کالرده
اند احتماال از دیگر شهرهای کشور در سطح آگاهی باالتری قرار داشته است.
.4.8زنان تن فروش
در سال  1382به هنگام تهيه "گزارش جمهوری اسالمی ایران درباره پایش اعالنيه تعهد مصوب اجالس ویالژه
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در زمينه اچآیوی و ایدز" ،یكی از شاخص های مورد نياز ميزان آگاهی تالن
فروشان درباره پيشگيری از اچآیوی بود .تعریف این شاخص عبارتست از درصد تن فروشالانی کاله راههالای
پيشگيری از انتقال جنسی اچآیوی را به درستی میدانند و باورهای غلط و مهم دربالاره انتقالال اچآیوی را
نمی پذیرند.برای محاسبه این شاخص از نتایج یک دیدهوری رفتاری که در سطح شهر تهران انجام شد ،استفاده
گردید .این پژوهش در زنان تن فروش از طریق انجام مصاحبه های ساختار یافتاله در شالهر تهالالران در فاصالله
بهمن سال  1385تا خرداد سال  1382انجام شد .در ایالن پالژوهش از نمونالهگيالری خوشالهای چنالد مرحلالهای
( )Mult-stage cluster samplingاسالتفاده شالد" .واحالدهای اولياله نمونالهگيالری" ( primary sampling

 )unitsیا "خوشهها"  ،بر اساس مكانهای تجمع با توجه به تحقيقات انجام شده قبلی دراین زمينه معين شالد.
در این پژوهش محل های جلب مشتری زنان روسپی شامل خيابانها ،ميدانها ،پارکها و مجتمالعهالای تجالاری و
پاساژها به عنوان واحدهای اوليه نمونه گيری انتخاب شدند .بر این اساس با تقسيم بندی مناطق  22گانه شالهر
تهران در  40خوشه نمونهگيری انجام شد.ابتدا سرخوشه ها بر اساس مصاحبه با افراد مطلع کليدی یا مراجعه به
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مكانای حضور آنان انتخاب میشدند .در این پژوهش بخش قابل تالوجهی از سالر شالاخها از راه دوم انتخالاب
شدند .پس از مصاحبه با سرشاخه ا از آنان خواسته شد تالا دو نفالر دیگالر را در همالان منطقاله خودشالان بالرای
مصاحبه معرفی کنند .سپس از ميان دو نفر یک نفر بصورت تصادفی انتخاب شد .این روند تا رسيدن به تعالداد
نمونه کافی ادامه داشت .مجموعا  287نفر مورد مطالعه قرار گرفتهاند که پاسخ  280نفر در رابطاله بالا شالاخص
مورد قبول واقع شدهاست .درمورد این مطالعه ،این نگرانی وجود دارد که این مطالعه فقط در مالورد بخشالی از
زنان تنفروش شهر تهران بوده و الزاما قابل تعميم به سایر نقاط نباشد.
مقدار شاخص به تفكيک آگاهیا وباورها در جداول زیر ورده شدهاست:
جدول شماره -9آگاهی زنان تنفروش درباره پيشگيری از اچآیوی
گروه سنی

 15سال و بیشتر

کمتر از  15سال
تعداد کل

عنوان

تعداد پاسخ

پاسخ

نسبت پاسخ

تعداد پاسخ

تعداد کل پاسخ

صحیح(نفر)

دهندگان (

صحیح

صحیح ( نفر)

دهندگان( نفر)

نفر)

نسبت
پاسخ
صحیح

نسبت پاسخ
صحیح
درکل سنین

آگاهی از کاهش خطر
انتقال با محدود کردن رابطه
جنسی به یک شریک

45

122

%32/3

52

158

%32/3

%31/1

جنسی غير مبتال
آگاهی از اثر کاندوم
درپيشگيری
آگاهی از مكان سالم بودن
ظاهر فرد مبتال
آگاهی از عدم امكان انتقال
با نيش پشه
آگاهی از عدم امكان انتقال
با غذا خوردن با فرد مبتال
پاسخ به هر پنج سئوال

78

122

%23/3

107

158

%27/7

%22/1

83

122

%28/0

72

158

%48/1

%52/8

51

122

%41/8

74

158

%42/8

%44/2

75

122

%21/5

102

158

%27/1

%24/2

12

122

%3/8

10

158

%2/3

%7/3

 37/0درصد از تن فروشان مورد بررسی در این تحقيق اظهار داشتهاند که سابقه شنيدن چيزی دربالاره ایالدز را
دارند 25/4 .درصد از آنان فردی ک ه در حال حاضر مبتال به ایدز بوده یا در اثالرآن مالرده باشالد را باله صالورت
واقعی میشناسند.
اطالعات به دست آمده از مصاحبههای عميق با افراد کليدی مطلع و زنان روسپی نيز نشان میدهد که این زنان
درباره ایدز مطالبی شنيدهاند اما به دالیل مختلفی مانند اعتياد ونياز مالی اطالعات خود را به کار نمیبندند.

75

حدود  18درصد از تن فروشان مورد بررسی در این تحقيق در مورد انتقال ویروس اچ ای وی(ایدز) از طریالق
زن حامله به فرزند متولد نشده اش اطالعی نداشتهاند و  8/3درصد نيز چنين امكانی را رد کردهانالد ،در مقابالل
 73/3درصد پاسخگویان تأیيد کرده اند که ویروس میتواند از مادر به فرزند متولد نشده منتقل شود.
 23/3درصد از تن فروشان مورد مطالعه در این تحقيق اظهار کرده انالد کاله نميداننالد زن بالاردار بالرای کالاهش
احتمال انتقال اچ ای وی(ایدز) به فرزند متولد نشده اش چه کار میتواند بكند .در بين بقيه افالراد نموناله 20/4
درصد مصرف دارو و تنها  2/7درصد مراجعه به پزشک را به عنوان راه حل عنالوان کالردهانالد ،در حاليكاله 8/3
درصد معتقدند که در این حال زن باید بچه را سقط کند.
 38/0درصد از مجموع  280زن روسپی در این پژوهش که به سئوال درباره سابقه شنيدن چيزی درباره کاندوم
 ،پاسخ داده اند اظهار داشته اند که سابقه شنيدن چيزی درباره کاندوم را دارند و تنهالا  3نفالر ( 1/1درصالد ) از
آنان چيزی در مورد کاندوم نشنيده اند .در بين پاسخگویانی که آشنایی با کاندوم داشته اند  37/8درصد مكالان
یا فردی که بتوانند از آن کاندوم تهيه کنند را میشناختند .در این ميان اولویت اول در بين  80درصد این افالراد
برای تهيه کاندوم داروخانهها و پس از آن  11/5درصد افراد ،مغازهها را به عنالوان محالل تهياله کانالدوم عنالوان
کردهاند .در اولویت دوم افراد ترتيب این مكان ها و افراد حفظ شده اند ،با این تفاوت که از سهم داروخانههالا
( 44/3درصد) کاسته شده و بر سهم مغازه ها ( 24/4درصد) و دیگر گزینهها از جمله دوسالتان ( 23/2درصالد)
افزوده شده است .اولویت سوم  22/3درصد تن فروشان برای تهيه کاندوم مشتریان هستند .همچنانكه مالحظاله
می شود با ترکيب اولویتهای سه گانه ،مكان ها یا افرادی که زنان روسپی از آنها کاندوم تهيه میکنند درمانگاه
و داروخانه با باالترین فراوانی ( 53/2درصد) و پس از آن مغازه ها ( 18/2درصد) و دوستان ( 12درصد) قالرار
دارند .پائين ترین سهم مربوط به مشتریها ( 3/5درصد) و دیگر موارد ( 3/1درصد) به عنوان منابع تهيه کاندوم
هستند .دیگر موارد شامل واسطه ها ،فروشگاه های لوازم آرایش ،دوست پسر یا شریک جنسالی غيالر پالولی ،و
فروشگاههای بزرگ میباشد.
 34/7درصد تن فروشان در این تحقيق استفاده از سرنگ یا لوازم تزریق مشترک را باعث انتقال ویالروس ایالدز
میدانند.
همچنين11/7درصد از تن فروشان مورد مطالعه امكان انتقال ویروس اچ ای وی (ایدز) از طریق شير مالادر باله
فرزند را رد کردهاند ،درحالی که  42/8درصد این امكان را تأیيد کردهاند .به عالوه  41/5درصد نيز گفتهانالد در
این زمينه اطالعی ندارند.
 .4.4مردان دارای رابطه جنسی با سایر مردان
در سال  1382به هنگام تهيه "گزارش جمهوری اسالمی ایران درباره پایش اعالنيه تعهد مصوب اجالس ویالژه
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در زمينه اچآیوی و ایدز" ،یكی از شاخصهالای مالورد نيالاز ميالزان آگالاهی
مردان دارای رابطه جنسی با سایر مردان درباره پيشگيری از اچآیوی بود .تعریف ایالن شالاخص عبارتسالت از
درصد مردان دارای رابطه جنسی با سایر مردانی است که راههای پيشگيالری از انتقالال جنسالی اچآیوی را باله
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درستی میدانند و باورهای غلط و مهم درباره انتقال اچآیوی را نمیپذیرند .برای محاسبه این شاخص از نتایج
یک مطالعه که در سطح شهر تهران انجام شد ،استفاده گردید.
روش نمونهگيری مطالعه  RDSبود و در اواخر زمسالتان  1385تالا اوایالل بهالار  1382باله انجالام رساليد .روش
جمعآوری دادهها نيز پرسشنامهای بودکه توسط خود گروه هدف تكميل میشد .مطالعه با سه  seedشالد وهالر
سه آنها مصرف کننده تزریقی مواد هم بودند .مجموعا  101نفالر وارد مطالعاله شالدند .حالدود  %82آنهالا سالابقه
زندانی شدن ،حدود  %28آنها سابقه تزریق مواد داشتند و حدود  %24آنها بی خانمان بودند .مقدار شاخص باله
تفكيک آگاهی ها وباورها در جداول 12آورده شدهاست:
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جدول  :21آگاهی  MSMدرباره پيشگيری از اچآیوی
گروه سنی

عنوان

کمتر از  15سال
تعداد پاسخ

تعداد کل پاسخ

صحیح ( نفر)

دهندگان (نفر)

 15سال و بیشتر
نسبت
پاسخ
صحیح

نسبت پاسخ

تعداد پاسخ

تعداد کل پاسخ

نسبت پاسخ

صحیح درکل

صحیح (نفر)

دهندگان (نفر)

صحیح

سنین

آگاهی ازکاهش انتقال با محدود کردن
رابطه جنسی به یک شریک جنسی

13

%22/8

18

47

25

%22/0

%25/3

غير مبتال
آگاهی از اثر کاندوم در پيشگيری

12

18

%53/3

53

25

%80/1

%71/7

آگاهی از امكان سالم بودن ظاهر فرد مبتال

10

18

%45/1

47

25

%73/2

%28/2

آگاهی از عدم امكان انتقال با نيش پشه

5

18

%22/1

13

25

%17/7

%13/0

2

18

%42/2

37

25

%58/7

%53/5

2

18

4/5

4

25

11/7

%5/3

آگاهی از عدم امكان انتقال با غذا خوردن
با فرد مبتال
پاسخ به هر پنج سئوال

* برای بدست آوردن نسبت ها در این گروه ،با توجه به روش نمونهگيری یعنی  ،RDSاز اعداد وزن دار استفاده شدهاست.
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باید توجه داشت جمعيت مورد مطالعه  ،MSMگروه بسيار محدود و خاصی از آنان بالودهانالد کالهاکثریالت
ایشان سابقه ی مصرف مواد داشته و همچنين بخش قابل توجهی از ایشان فاقد محل زندگی ثابت بودهاند و
حجم نمونه نيز کم بودهاست که این موارد قابليت تعميم نتایج به تمامی گروه مردانی کاله بالا مالردان دیگالر
ارتباط جنسی دارند را با شک مواجهه میسازد.
.4.5مصرف کنندگان مواد
در سال  1382به هنگام تهيه "گزارش جمهوری اسالمی ایران درباره پایش اعالنيه تعهالد مصالوب اجالالس
ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در زمينه اچآیوی و ایدز" ،یكی از شاخص های مالورد نيالاز ميالزان
آگاهی مصرف کنندگان تزریقی مواد درباره پيشگيری از اچآیوی بود .تعریف ایالن شالاخص عبارتسالت از
درصد مصرف کنندگان تزریقی مواد که راههای پيشگيری از انتقال جنسی اچآیوی را به درستی میدانند و
باورهای غلط و مهم درباره انتقال اچآیوی را نمی پذیرند.برای این منظور از نتایج یک دیدهوری بيولوژیک
– رفتاری که در تابستان سال 1382در سطح ملی با کمک مراکز تحقيقاتی انجام شد ،اسالتفاده گردیالد .ایالن
مطالعه ،بخشی از یک مراقبت ادغام یافته بيولوژیک و رفتاری اچآیوی در ميالان مصالرفکننالدگان تزریقالی
مواد است .در اولين سال اجرای آن در حوزه تحت پوشش  13دانشگاه علالوم پزشالكی واقالع در  11اسالتان
کشور که نمایانگر کل کشور هستند ،بر اساس روش نمونهگيری محل -زمان اجرا گردید.
مقدار شاخص به تفكيک آگاهی ها وباورها در جداول  ...آورده شدهاست:
جدول -27آگاهی مصرفکنندگان تزریقی مواد در ایران درباره پيشگيری از اچآیوی
گروه سنی

عنوان

کمتر از  15سال
تعداد پاسخ

تعداد کل پاسخ

صحیح ( نفر)

دهندگان (نفر)

نسبت پاسخ

 15سال و بیشتر
نسبت پاسخ صحیح

تعداد پاسخ صحیح

تعداد کل پاسخ

( نفر)

دهندگان ( نفر)

نسبت پاسخ صحیح

صحيح درکل
سنين و هر

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

دوجنس

233

12

405

18

%73/8

%22/7

2172

51

2523

74

%84/7

%23/0

%82/8

آگاهی از کاهش خطر انتقال با
محدود کردن رابطه جنسی به
یک شریک جنسی غير مبتال
آگاهی از اثر
کاندوم در پيشگيری
آگاهی از امكان
سالم بودن ظاهر فرد مبتال
آگاهی از عدم
امكان انتقال با نيش پشه

324

12

405

18

%80/0

%22/7

2152

54

2523

74

%84/1

%73/0

%83/2

283

3

405

18

%71/4

%50/0

2000

44

2523

74

%78/3

%53/5

%72/5

141

3

405

18

%34/8

%50/0

1145

35

2523

74

%44/7

%47/3

%43/5

235

13

405

18

%58/0

%72/2

1732

41

2523

74

%27/2

%55/4

%22/0

آگاهی از عدم
امكان انتقال با
غذا خوردن با فرد مبتال
پاسخ به هر پنج سئوال

27

1

405

18

%12/5

%5/2

79

247

13

2523

74

%25/2

%17/2

%23/7

منبع اطالعات :معتادان آگالاهی خالویش را از ویالروس نقالص ایمنالی در  %71/2مالوارد از طریالق رادیالو و
تلویزیون %55/3 ،از طریق دیگر افراد %25/8 ،از طریق پوستر و بروشور  %12از طریق کتاب کسالب کالرده
اند(نارنجی ها.) 2005،
.4.6زندانیان
چندین مطالعه در زمينه آگاهی زندانيان در باره اچ آی وی انجام شده است .در یک مطالعه که در سال
 1380در کرمان بين  350زندانی( %32/2زن و  %23/8مرد)انجام شد ،به ترتيب %73/4،%84/3،%51/7
و %35/2از زندانيان آگاهی صحيح در باره عدم انتقال اچ آی وی از راه پشه ،کاهش خطر ابتال با پرهيز از
رابطه جنسی با غير از همسر،عدم انتقال از راه غذا و احتمال انتقال با اشتراک در سرنگ و سوزن داشتند.
در سال  1382سه مطالعه بر روی زندانيان انجام شده که در آنهالا آگالاهی زنالدانيان در بالاره اچ آی وی نيالز
اندازه گيری شده است.یكی از آنها بر روی زندانيان یكی از زندا نهای شهر کرمانشاه انجالام گرفالت .تعالداد
806نفر از زندانيان مرد در طرح شرکت نمودند  .از این تعالداد  393نفالر ) ( 48,8 %از زنالدانيان قالدیمی
و 413نفر ) ( 51,2 %از زندانيان جدید زنالدان بودنالد .مطالعاله دیگالر در دو زنالدان از زنالدانهالای اسالتان
خوزستان در تابستان سال  1382انجام شد .تعداد  832نفر ( 310نفر قدیمی  513نفالر جدیالدالورود) بالود.
مطالعه سوم جهت ارزیابی برنامه نگهدارنده متادون در یكی از زندان های استان تهران انجالام گردیالد و در
جریان آن آگاهی د باره اچ آی وی نيز سنجيده شد .تعداد  333نفر زندانی مرد در مطالعه شرکت کردند.
آگاهی در مورد انتقال عفونت HIV/AIDS

ردیف

1

استان کرمانشاه

استان خوزستان

استان تهران

(تعداد کل 802:نفر)

(تعداد کل832:نفر)

(تعداد کل333:نفر)

ساال

آیا تا حاال در مورد اچ آی وی و بيماری ایدز
چيزی شنيده اید؟

تعداد

نسبت پاسخ

تعداد

نسبت پاسخ

تعداد

نسبت پاسخ

پاسخ صحيح

صحيح

پاسخ صحيح

صحيح

پاسخ صحيح

صحيح

250

%78,5

275

%84/3

NA

NA

آیا با محدودکردن رابطه جنسی فقط با یک

2

شریک غيرآلوده به ایدز و وفادار ميتوان

524

%28,1

527

22%/5

343

%72/0

احتمال ابتال به عفونت ایدز را کم کرد؟

3

آیا با استفاده از کاندوم در رابطه جنسی ميتوان
احتمال ابتال به عفونت ایدز را کم کرد؟

583

%70,4

81

583

%74/4

384

%73/2

4

5

آیا ممكن است یک نفر با ظاهر سالم ،به
ویروس ایدز مبتال باشد؟
آیا ممكن است یک نفر از طریق گزش پشه
به ویروس ایدز مبتال شود؟

573

%24,3

548

%23/2

413

85%/2

251

%30,3

480

%20/2

181

%37/3

آیا ممكن است یک نفر از طریق خوردن

2

غذای مشترک با یک فرد آلوده به ویروس

441

%53,3

228

%80/2

287

%53/2

ایدز به این عفونت مبتال شود؟
به نظر شما آیا ویروس ایدز از طریق استفاده

7

مشترک از سرنگ/سوزن برای تزریق ماده

250

%78,5

753

35/1

NA

NA

مخدر قابل انتقال است؟
آیا افراد تزریق کننده می توانند با تغيير روش

8

از تزریق مواد مخدر به روش غير تزریقی

547

%22,1

530

22/3

NA

NA

احتمال ابتالشان به عفونت ایدز را کم کنند؟

3

آیا خود را در معرض خطر اچ آی وی
ميبينيد؟

305

%32,8

178

22/5

NA

NA

در مطالعه دیدهوری بيولوژیک-رفتاری سال  1388در زندانهای کل کشور ،از ميان  5530زندانی ( %32مرد
و بقيه زن) ،فقط حدود %15زندانيان مرد و حدود %10زندانيان زن به همه  5سوال شاخص اندازهگيری
آگاهی در باره اچ آی وی پاسخ صحيح دادهاند.
.4.7سایر گروه های جمعیتی
مبتالیان به اچ آی وی :در مطالعهای بر روی  147نفر از افراد مبتال به اچ آی وی در شهر خرمآباد در سال
 1383صورت گرفت 71.5% ،از افراد متاهلی که با همسر خود رابطه جنسی داشتند ،در رابطه جنسی خود
هميشه از کاندوم استفاده میکردند .افراد متاهل نسبت به افراد مجرد در روابط زناشویی خود بيشتر از
کاندوم استفاده میکردند (مسعودی.)1384،
.4.1وضعیت زندانها و زندانیان کشور
مطال عاتی که در کشورهای دیگر جهان انجام شده ،شاليوع عفونالت اچ آی وی در زنالدانها معمالوالً
چندین برابر شيوع آن در جمعيت معمولی است.این ميزان در مطالعات متعدد در کشورهای مختلف اعالم از
پيشرفته و در حال توسعه به دست امده و به نظر میآید که در زندانهای با تراکم باال در کشورهای در حالال
توسعه این مشكل بيشتر خواهد بود .عليرغم تمام تمهيداتی که توسط مساولين زندانهای دنيا اعمالال شالده،
مواد مخدر به زندانها وارد می شود و در بسياری از زندانهای دنيا میتوان مواد مخدر را به سهولت یافالت و
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بسياری از زندانيان مصرف کننده مواد به مصرف مواد در زندان ادامه می دهند .چنين مجموعهای (اعتياد به
مواد ،فشار ناشی از عالئم ترک مواد و شرایط استرسزای زندان ،گرانی مواد و عالدم دسترسالی باله وسالایل
استریل تزریق) باعث می شود که گروه قابل توجهی از زندانيان معتاد تمالامی هشالدارها را دربالارط خطالرات
اشتراک در تزریق نادیده بگيرند و به تزریق مشترک اقدام کنند.در این حالت ،شاليوع بالاالی عفونالت اچ آی
وی در جمعيت مصرفکنندگان تزریقی مواد ،حتی تزریق گهگداری را نيز بسيار پرخطر میسازد .توجه باله
این نكته ضروری است که پيشگيری از انتقال عفونالت اچ آی وی در زنالدانها ،در پيشالگيری از گسالترش
همه گيری در کل جامعه نيز تأثير به سزایی خواهد داشت ،چرا که اغلب زندانيان تنهالا بالرای مالدتی نسالبتاً
کوتاه در زندان میمانند .عالوه بر این راه تماس جنسی مرد با مالرد باله خطرنالاکتالرین اشالكال و همچنالين
خالكوبی از راه های دیگر انتقال در زندان می باشند.
اگر چه از اواسط دهه هشتاد شمسی تالشهایی برای کاهش تعداد زندانيان صورت گرفته ،و تعداد آنها به
حدود  140000زندانی در سال  1384رسيد ،ولی این روند متاقبا متوقف شد .تا سال  ،1384ساالنه هم
حدود  200000نفر به زندانهای کشور وارد و خارج میشدهاند .این عدد در سالهای 1384و  1385حدود
 500000نفر و در سال  1387حدود  400000نفر بوده است .اما در تمام سالهای پس از سال  ،1384تعداد
ورودیها از خروجیها تا حدی بيشتر بوده است .به همين علت در بيش از  230زندان کشور حدود
 170000زندانی حضور دارند .بيشتر زندانيان مرد هستند(بيش از  )%32و حدود  %45زندانيان به علت
جرمهای وابسته به مواد در زندانها هستند .در غالب زندانها تراکم جمعيت باالست.
ارزیابی سریع وضعيت  1382حاکی از آن بوده که حدود  %35معتادان خيابانی و مراجعه کننده به
درمانگاههای درمان اعتياد ،سابقه زندانی شدن داشته اند .نتایج مطالعه دیدهوری زیستی -رفتاری در مصرف
کنندگان تزریقی مواد در سال  1382نيز نشان می دهد که  %72آنان سابقه زندان داشتهاند.
مطالعه دکتر بولهری وهمكاران در سال  1381حاکی از آن بوده که  %30/7زندانيان بعد از ورود زندان
مصرف مواد دارند .در یک مطالعه در سال 1382در یكی از زندانهای کشور %43/4 ،زندانيانی که سابقه
مصرف مواد داشتند ،در آخرین تزریق خود از وسایل مشترک استفاده کرده بودند .تاکنون سابقه زندان
وسابقه تزریق درزندان مهمترین عوامل خطر عفونت اچ آی وی در ایران بوده است.
با این وجود طی سالهای اخير چهره استفاده از مواد در زندانها با معرفی برنامه نگهدارنده متادون و گسترش
آن تغيير قابل توجهی کرده است .در مطالعه ای که در چارچوب دیده وری بيولوژیک-رفتاری در سال
 1388در زندانهای کل کشورانجام شد 5530 ،زندانی در  27زندان کشور به طور تصادفی انتخاب شدند.
حدود  %32آنها مرد وبقيه زن بودند .ميانگين سن مردان  32/2سال و ميانگين سنی زنان  34/1سال بود.
حدود  %57مردان سابقه قبلی زندان داشتند و در  10سال قبل از مطالعه به طور ميانگين  2/3 ±2/2سال در
زندان به سر برده اند .حدود  %70مردان و حدود  %33زنان حداقل یكبار سابقه استفاده از مواد داشته اند واز
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کسانی که سابقه تزریق مواد داشته اند ،به ترتيب در مردان و زنان حدود  %22و  %15حداقل یكبار مواد
تزریق کرده اند .بيش از  %45مردان و  %11/5زنان دریک ماه قبل از مطالعه در زندان مواد استفاده کرده بوده
اند .در اینان استفاده از روش تزریق در مردان  %1/2و در زنان صفر بوده است .حدود  %52مردان و بيش
از  %30زنانی که در یک ماه قبل از مطالعه مواد استفاده کرده بودند ،تحت درمان نگهدارنده مواد بوده اند.
در مقابل استفاده از مواد در یک ماه قبل از دستگيری در مردان حدود  %87و در زنان حدود  %34و استفاده
از روش تزریق در استفاده کنندگان مواد در همين بازه زمانی در مردان وزنان به ترتيب حدود  %14و %5
بوده است .تنها حدود  %3/5مردان و  %11زنانی که در یک ماه قبل از دستگيری در بيرون از زندان مواد
استفاده می کرده اند ،تحت درمان نگهدارنده متادون بوده اند.
سایر گروه های در معرض خطر یا در معرض خطر بیشتر

به جز گروههایی نظير مصرف کنندگان تزریقی و زنان تن فروش که در پرخطر بودن آنان از نظر ابتالی به
اچ،آی وی و ایدز بحثی نيست  ،گروه های دیگری نيز هستند که نسبت به گروههای فوق کمتر در معرض
خطر هستند ولی نيازمند توجه خاصند.
 .1یكی از این گروهها،جمعيتهایی هستند که به علت نوع شغل شان درفواصل زمانی نسبتا طالوالنی
دور از خانواده خود بسر ميبرند .رانندگان کاميونی،ملوانان وکارکنان غير بومی و/یا غير ایرانالی حالوزه هالای
نفتی مناطق جنوب وکارگران ایرانی خارج از کشور نيز از جمله گروه هایی هستند که میتوانند در صالورت
عدم دریافت اطالعات صحيح و آموزشهای به هنگالام در معالرض خطالر باشالند .در یالک مطالعاله در سالال
،1387در ميان  400راننده ترانزیت ،کسی مبتال به اچ آی وی نبود.
.2از دیگر گروههای در معرض خطر کودکان خيابالانی هسالتند ،صالرف نظالر از تقساليمبنالدیهالای
متفاوت این کودکان به مواردی همچون کودکان کار و بی خانمان به نظر می رسد این کودکالان در معالرض
خطرهای متفاوتی در محيط دور از خانه هستند .در یک مطالعه در 102کالودک خيابالانی در جنالوب تهالران
نشاندهنده ان بوده است که  3کالودک  HBsAg+و  15کالودک  HBsAb +بالوده انالدو اکثریالت کودکالان
مهاجر بودهاند( .)23در یک مطالعه دیگر اظهار شده که در بعضی مناطق تهران مصرف مواد در بين کودکالان
خيابانی تا  %80میرسد و چنين گفته میشود که  20درصد از دختران فراری در یک هفته اول فرار از منزل
قربانی رفتارهای جنسی میگردند.
.3پناهدگان خارجی نيز جزو گروههایی هستند که میتوانند در معرض آسيبهای رفتاری باشند.
ایران در فاصله سالهای  1355-75با موج سنگينی از مهاجرتهای بين المللی روبه رو بوده است .بر اساس
سرشماری سال  ،1385بيش از  1200000پناهنده افغانی در ایران سكونت داشتهاند .درحاليكه برآوردهای
رسمی و غيررسمی حضور حدود  2,200,000تا  3ميليون مهاجر افغانی در ایران را اعالم نمودهاند .گروه
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پناهندگان عراقی نيز اگر چه ابعاد کوچكتری دارند اما گاه در برهههای زمانی خاص تعداد آنها افزایش
چشمگير یافته است.در یک مطالعه در سال ،1387از ميان  477پناهنده افغانی ،یک نفر به اچ آی وی مبتال
بود.
.6تبعیض وانگ درمورد اچ آی وی
در طول تاریخ،بيماریهای زیادی وجود داشته اند که با تبعيض و انگ همراه بالودهانالد و مبتالیالان باله ایالن
بيماریها از جوامع طرد و به حاشيه رانده میشدهاند.برخوردهایی که با جالذاميان در طالول تالاریخ گردیالده
گواهی است بر این مدعا .عفونت اچ آی وی آخرین و جدیالد تالرین بيمالاری از ایالن گوناله بيماریهاسالت.
ازشروع همهگيری اچ آی وی ،انگ وتبعيض درشعله ور شدن انتقال اچ آی وی نفش داشته ،براثرات منفالی
آن افزوده ویک مانع مهم در برابر پيشگيری ازعفونت ،کاهش اثالرات آن وارائاله مراقبالت ،درمالان وحمایالت
کافی بوده است .انگ ناشی از ایالدز را مالی تالوان در تبعيض،بالی اعتبالار کالردن مبتالیالان و قضالاوتهایی کاله
دربرخورد با مبتالیان میگردد ،نشان داد .این مشكالت گاه چنان پيش میرود که دامن نزدیكان این بيماران
نظير همسر و فرزندانشان را نيز میگيرد و آنها را از جامعه طرد میکند .از ابتدای بروز این بيماری چنين بر
خوردهایی در اکثر کشورهای دنيا وجود داشته است و فقط منجر به این شده که بيمالاران بيمالاری خالود را
مخفی کنند و کليه برنامههای پيشگيرانه و درمانی مناسب با مشكل روبرو شوند .در چنين حالتی بيمالاران از
ترس شناخته شدن و تبعات آن برای آزمایشات تشخيصی و سپس دریافت خدمات درمالانی مراجعاله نمالی
کنند .مطالعات متعدد نشان داده است که چناچه در کشوری تعدادی از مبتالین به ویروس اچ آی وی تالش
نمایند تا از حقوق مدنی و شهروندی خود دفاع نمایند ،این تالش با حمایت دیگر آحاد جامعاله نيالز همالراه
شده و منجر به این میشود تا جو نامناسب از بين برود.اجماع جهانی در خصوص لزوم مبارزه با انگ ناشی
از بيماری چنان است که در بيانيه جلسه ویژه مجمع عمومی سالازمان ملالل در سالال  2001ماليالدی کاله باله
امضای دولت جمهوری اسالمی ایران رسيده نيز این موضوع به صراحت تاکيد گردیده است.
در یک مطالعه در تهران ،در ميان  230نفر( 188مرد و  42زن) افزایش چشمگير بيكاری افالراد بعالد از
اطالع آنان از آلودگی به  ( HIVافزایش بيكاری از  %5به  ) %52و کاهش چشالمگير تعالداد شالاغلين آزاد و
گروه کارمند -کارگر (کاهش بيش از نصف)وجود داشته و حاکی از عدم امنيالت شالغلی در مبتالیالان HIV

بوده است .ميزان مراجعه افراد مورد مطالعه برای دریافت خدمات و ميزان بهره مندی آنان از ایالن خالدمات
 %75/3بوده است .این در حالی است که فقط  %20از افراد مورد مطالعه در هنگام بهالره منالدی از خالدمات
مذکور تيم درمانی را از وضعيت آلودگی خود به  HIVبا اطالع نمودند.بيست ودو درصد متقاضيان خدمات
دندان پزشكی به علت نگرانی از پذیرفته نشدن توسط کادر درمانی به دندانپزشالک مراجعاله نكالرده بودنالد.
ميزان بهره مندی مبتالیان به  HIVاز خدمات دنالدان پزشالكی  % 75/3بالوده اسالت .از  % 24/1افالرادی کاله
متقاضی دریافت خدمات دندان پزشكی بوده ولی از آن خدمت بهره مند نشده اند % 88/4 ،موارد به علالت
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عدم پذیرش بيماران توسط کادر درمانی بوده است .این مسئله نشان دهنده این است که یا آگالاهی و دانالش
کادر درمانی در خصوص اچ آی وی کم است یا در صورت داشتن دانش کالافی ،ایالن دانالش باله تغييالر در
نگرش و عملكرد آنها منجر نشده است (فالحی).
مطالعه دیگری در سال  1381حاکی از آن بود که  %30مبتالیالان تجرباله احسالاس انالگ در اجتمالاع و %20
احساس تبعيض در تماس با دستگاهها دولتی و نيمی احساس رضایت از برخورد کارکنالان بخالش سالالمت
داشته اند (شرافت کاظمزاده).
بر اساس نتایج مطالعه انجام شده در زندان قزل حصار در سال  ،1382افرادی که از خدمات  MMTاستفاده
میکنند ،از انگ دیگر زندانيان و گاه کارکنان زندان رنج میبرند .در این رابطه ،اچ آی وی مثبت بودن و یا
ابتال به ایدز ،بیپولی و فقر و نيز فروش سكس از جمله مواردی بوده که منجر به انگ در استفاده کنندگان
از  MMTبوده است (زمانی ،2008مطالعه متادون قزل)
جمعیت های کلیدی در معرض خطر بیشتر  / HIVایدز در نواحی مختلف دنیا
تا پایان سال  33/4 ،2008ميليون نفر در جهان با  HIVزندگی میکردند که حدود  22/4ميليون نفر از
آنان ساکن جنوب صحرای آفریقا بودند.
انتقال  HIVمیتواند از طریق مایع منی و یا ترشحات واژن در روابط جنسی محافظت نشده ،انتقال
خون آلوده ،در روشهایی مانند انتقال خون یا استفاده از وسایل تزریق مشترک ،و یا از طریق مادر آلوده به
نوزادش در طول حاملگی ،زایمان و یا شيردهی صورت بگيرد .نيمی از افرادی که در سراسر جهان با HIV

زندگی می کنند را زنان تشكيل میدهند و حدود  2ميليون کودک زیر  15سال  HIVمثبت میباشند.
گروههایی که به دليل رفتارهای پرخطر در معرض خطر باالی ابتال به عفونت  HIVهستند ،مانند زنان
تنفروش و مشتریان آنها ،مصرفکنندگان تزریقی مواد و مردانی که با مردها رابطه جنسی دارند ،نيازمند
توجه ویژه سياستگزاران بهداشتی میباشند.
در این نوشتار ،کشورها بر اساس خصوصيات جغرافيایی ،فرهنگی و سطح درآمد به  8ناحيه تقسيم
شدهاند (شكل  )1و وضعيت حال حاضر جمعيتهای کليدی در معرض خطر بيشتر  HIVدر آنها بررسی
شده است:
جنوب صحرای آفریقا
 جنوب صحرای آفریقا ناحيه ای است که در معرض بيشترین خطر برای  HIVقرار دارد .بيش از 27درصد از افرادی که با  HIVزندگی میکنند 75 ،درصد از موارد مرگ ناشی از بيماری و  30درصد از
کودکان  HIVمثبت زیر  15سال جهان در این ناحيه زندگی میکنند.
 در حال حاضر حداقل  12کشور در جنوب صحرای آفریقا وجود دارند که بيش از  10درصد از بالغينآنها با  HIVزندگی میکنند.
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 زنان در این ناحيه در خطر باالی ابتال به  HIVقرار دارند و بيش از  20درصد از افرادی را تشكيلمیدهند که با  HIVزندگی میکنند .عالوه بر این ،ميزان عفونت در زنان جوان بسيار بيشتر از مردان
جوان میباشد.
 روابط جنسی غير ایمن دليل اصلی گسترش اپيدمی  HIVدر جنوب صحرای آفریقا میباشد .همينمساله باعث شده است که این ناحيه بيشترین جمعيت کودکانی را دارا باشد که با  HIVزندگی
میکنند.
 با اینكه زنان تنفروش یكی از جمعيت های کليدی در معرض خطر بيشتر در بسياری از کشورهایغرب آفریقا میباشند ولی این گروه در انتقال بيماری در کشورهای جنوب آفریقا نقش پر رنگی
نداشته و روابط جنسی در بين همسران نقش بسيار مهمتری در انتقال بيماری دارد.
 نتایج مطالعات اخير ،وجود مردانی که با مردها رابطه جنسی دارند در سرتاسر این ناحيه و شيوع باالیآلودگی به  HIVو انجام رفتارهای پرخطر در آن ها و شواهدی از ارتباط رفتاری بين آن ها و سایر
گروه های پرخطر را نشان داده است.
 مصرف تزریقی مواد نيز به عنوان یک عامل اصلی در اپيدمی  HIVدر چندین کشور شرق و جنوبآفریقا شامل بخشهایی از موریتانی ،کنيا و نایروبی مطرح میباشد.
شرق آسیا
 اغلب افرادی که در این ناحيه با  HIVزندگی می کنند در کشورهای هند ،چين ،تایلند و ميانمارساکن می باشند.
 در اکثر کشورهای آسيای شرقی ،اپيدمی HIVدر بين گروههای پر خطر خاصی بهویژه مصرفکنندگان تزریقی مواد ،مردانی که با مردها رابطه جنسی دارند ،زنان تنفروش و مشتریان آنها متمرکز
شده است و اپيدمی از این گروهها به جمعيت عمومی انتشار مییابد.
 عوامل متعددی مانند تنفروشی تجاری ،استفاده از داروها و مواد غيرمجاز و مهاجرت ،در گسترشسریع اپيدمی  HIVدر آسيای شرقی نقش ایفا مینمایند.
 مصرف تزریقی مواد یک عامل مهم در گسترش اپيدمی  HIVدر بسياری از کشورهای آسيای شرقیمانند چين ،ویتنام ،اندونزی ،مالزی و مناطق وسيعی از هندوستان میباشد .روابط جنسی محافظت
نشده و مصرف تزریقی مواد به عنوان دو عامل مهم در این کشورها در هم آميخته شدهاند.
 روابط جنسی (تجاری و غيره) مهمترین عامل خطر در گسترش  HIVدر بسياری از بخشهای اینناحيه میباشد .در دهه گذشته ،در کشورهایی مانند تایلند ،کامبوج ،مغولستان ،ميانمار ،فيليپين و ویتنام
که اپيدمی  HIVدر آنها از روابط جنسی سرچشمه گرفته است ،عفونتهای آميزشی به دليل افزایش
استفاده از کاندوم کاهش یافته است .اگرچه تن فروشی تجاری در این کشورها ایمنتر شده است
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وليكن شرکای جنسی دائمیِ افرادی که در یک رابطه جنسیِ تجاری آلوده شدهاند در معرض خطر
 HIVقرار داشته و شيوع آلودگی در این افراد ،که در گذشته به دليل داشتن روابط جنسی سالم کمتر
در معرض  HIVقرار داشتهاند ،رو به افزایش میباشد.
 همانند بسياری از دیگر مناطق جهان ،رابطه جنسی مقعدی محافظت نشده بين مردان یک عامل خطربالقوه میباشد .در کشورهای تایلند ،چين ،ویتنام ،اندونزی و پنوم پنه در کامبوج شيوع  HIVدر بين
مردانی که با مردها رابطه جنسی دارند در سالهای اخير افزایش یافته است.
کشورهای با درآمد باال (آمریکای شمالی ،اروپای غربی و مرکزی)
 -در حدود  1/4ميليون نفر در آمریكای شمالی و  850هزار نفر در اروپای غربی و مرکزی با HIV

زندگی میکنند .در سالهای اخير تعداد موارد شناخته شده  HIVدر آمریكای شمالی ثابت باقی مانده
است ولی در اروپای غربی افزایش یافته است.
 در گذشته ،عفونت  HIVدر این ناحيه غالباٌ در بين مصرف کنندگان تزریقی مواد و مردانی که با مردهارابطه جنسی دارند متمرکز بود .روابط جنسی محافظت نشده بين مردان هنوز روش غالب انتقال در
کانادا ،ایاالت متحده آمریكا و اغلب کشورهای اروپای غربی میباشد .در آمریكای شمالی و کشورهای
اروپای غربی مانند ایتاليا ،اسپانيا و پرتقال نسبت کمتری از موارد آلودگی به  HIVبه علت استفاده از
وسایل تزریق مشترک آلوده میباشد.
 عمدهترین علت ابتال به  HIVدر آمریكای شمالی ،اروپای غربی روابط جنسی پر خطر با جنسمخالف میباشد .در ایاالت متحده آمریكا ،بيش از یک چهارم از افرادی که با  HIVزندگی میکنند را
زنان تشكيل میدهند که بيش از یک سوم آنها به دليل رابطه جنسی با جنس مخالف آلوده شدهاند.
 روابط جنسی محافظت نشده با جنس مخالف علت عمده انتقال در بسياری از کشورهای اروپایمرکزی نيز میباشد ولی در کشورهای کرواسی ،جمهوری چک ،مجارستان و اسلوونی ،روابط جنسی
بين مردان و در استونی ،لتونی و لهستان ،مصرف تزریقی مواد عمده دالیل انتقال میباشند.
آمریکای التین
 در اغلب کشورهای این ناحيه ،بيشترین شيوع  HIVدر بين مردانی که با مردها رابطه جنسی دارند وپس از آن در زنان تنفروش ،و با ميزان کمتر در مصرف کنندگان تزریقی مواد دیده میشود.
 در کشورهایی از ناحيه آمریكای التين که شيوع  HIVدر آنها بين  %0/2تا  %1میباشد ،نقش اصلی رادر انتقال  ،HIVتن فروشی تجاری و روابط جنسی در بين مردان بازی میکند .در برزیل ،روابط
جنسی با جنس مخالف ،مصرف تزریقی مواد و روابط جنسی بين مردان نقش یكسانی در انتقال HIV

بهعهده دارند HIV .در آرژانتين در ابتدا به عنوان بيماری مردان تزریقی و مردانی که با مردها رابطه
جنسی دارند شناخته میشد در حاليكه اکنون ویروس عامل ایدز اکثراً در روابط جنسی با جنس
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مخالف منتشر میشود و در نتيجه تعداد زیادی از زنان را تحت تاثير قرار میدهد .سایر کشورهای
ناحيه کمتر تحت تاثير  HIVقرار گرفتهاند ،هر چند که رفتارهای پرخطر در بسياری از گروهها ثبت
شده است.
 مصرف تزریقی مواد هنوز دليل عمده انتقال و اپيدمی در بسياری از کشورهای آمریكای جنوبیمیباشد .هر چند که در موارد جدید عفونت  ،HIVنسبت به گذشته ،این علت کمتر مشاهده میشود.
شکل  :2نواحی مختلف جهان بر اساس وضعیت جغرافیایی فرهنگی و میزان درآمد.
(جنوب صحرای آفریقا ،شرق آسيا ،کشورهای با درآمد باال ،آمریكای التين ،اروپای شرقی و آسيای مرکزی،
خاورميانه و شمال آفریقا ،کارائیب ،اقيانوسيه)

اروپای شرقی و آسیای مرکزی
 اپيدمی ایدز در اروپای شرقی و آسيای مرکزی به سرعت در حال پيشرفت میباشد .تقریباً  30درصداز  1/5ميليون نفری که در این ناحيه با  HIVزندگی میکنند ،در روسيه ( )%23یا اکراین ( )%23ساکن
هستند.
 از ميان موارد جدید گزارش شده  HIVدر این ناحيه ،درحدود  %22را مصرف کنندگان تزریقی موادتشكيل میدهند.
 تعداد مصرف کنندگان تزریقی مواد در اروپای شرقی در حدود  2/5تا  4/5ميليون نفر تخمين زدهمیشود که فقط بخش کوچكی از آنان از خدمات پيشگيری از  HIVبرخوردار میشوند .درمانهای
جایگزین مواد مخدر و برنامههای کاهش آسيب مانند توزیع سرنگ و سوزن استریل قسمت اعظم این
خدمات را تشكيل میدهند.
 روسيه ،اوکراین ،استونی و لتونی بيشترین کشورهایی هستند که تحت تاثير آلودگی به  HIVقرارگرفتهاند ،هرچند که این عفونت به بالروس ،مولداوی و قزاقستان نيز گسترش یافته و اپيدميهای
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جدیدی در قرقيزستان ،آذربایجان ،گرجستان ،تاجيكستان و ازبكستان (که بزرگترین اپيدمی در آسيای
مرکزی را دارند) در حال ظهور میباشد.
 دادههای موجود از موارد گزارش شده  HIVنشان میدهد که با وجود افزایش ميزان روابط جنسی دراروپای مرکزی ،اپيدمی در این ناحيه در یک سطح ثابت و محدود باقی مانده است.
 همراهی تنفروشی و مصرف تزریقی مواد در اپيدمی های این ناحيه نقش مهمی ایفا مینمایند. درحدود  30درصد از موارد  HIVدر این ناحيه در بين زنان دیده میشود .تخمين زده میشود که درحدود  %35از زنان  HIVمثبت از طریق وسایل تزریقی مشترک آلوده و در حدود  %50از آن ها از
طریق روابط جنسی محافظت نشده با شریک جنسی خود ،که مصرف کننده تزریقی مواد بودهاند،
 HIVمثبت شدهاند.
خاورمیانه و شمال آفریقا
 در این ناحيه ،غالباً به دليل باورهای فرهنگی و مذهبی در مورد  HIVانگ زنی وجود دارد .اپيدمی HIVدر این ناحيه نسبتاً محدود بوده و اکثر موارد ابتال در مناطق شهری اتفاق میافتد .البته جنوب
سودان با داشتن اپيدمی گسترده از این قاعده مستثنی میباشد ،HIV .جمعيت های کليدی در معرض
خطر بيشترِ زنان تنفروش ،مردانی که با مردها رابطه جنسی دارند و مصرف کنندگان تزریقی مواد را
تحت تاثير قرار میدهد .زندانها یكی از مكانهای پرخطر بوده و برخی از اپيدميهای  HIVدر داخل
آنها گزارش شدهاند.
 حداقل دو الگوی اپيدميولوژیک اصلی در انتشار  HIVدر این ناحيه نقش دارد .بسياری از افراداحتماال در خارج از کشور خودشان به  HIVمبتال میشوند و سپس آن را به شریک جنسی خود انتقال
می دهند .نوع دوم انتقال  HIVدر جمعيتهای کليدی دیده میشود که آنها نيز ممكن است بيماری
را به شرکای جنسی خود منتقل میکنند.
 عليرغم وجود اطالعات محدود ،احتماالً منابع اوليه انتقال  HIVدر این ناحيه تنفروشی تجاریمحافظت نشده ،روابط جنسی محافظت نشده در بين مردان و استفاده از وسایل تزریقی مشترک آلوده
میباشند.
 تعداد زنانی که در این ناحيه با  HIVزندگی میکنند در حال افزایش می باشد که اغلب آنها بوسيلهمردانی که از طریق مصرف تزریقی مواد و یا رفتارهای پرخطر جنسی به  HIVمبتال شدهاند ،آلوده
میشوند.
  HIVدر بين مصرف کنندگان تزریقی مواد مخصوصا در ایران ،ليبی ،پاکستان و افغانستان گسترشیافته است و بر اساس دادههای موجود ،این مساله نقش مهمی در اپيدمی  HIVدر کشورهای الجزایر،
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مراکش ،تونس ،مصر و سوریه دارد .برنامههای کنترلی ،کم و بيش ،در این کشورها فعال بوده و
خصوصاً در مورد مصرف کنندگان تزریقی مواد بسيار موفق بودهاند.
 در این ناحيه ،قریب به  %50از موارد  HIVمثبت را زنان تشكيل میدهند .درحاليكه در کشورهاییمانند ایران که مصرف کنندگان تزریقی مواد اصلیترین گروه پرخطر میباشند ،تخمين زده میشود که
کمتر از  %30از زنان و درصد بسيار کمی از کودکان با  HIVزندگی میکنند.
 مانند بسياری از دیگر نواحی ،روابط جنسی بين مردان رسماً ممنوع بوده و از نظر اجتماعی نابهنجارمیباشد .با این وجود ،اطالعات محدود موجود نشان میدهد که روابط جنسی محافظت نشده بين
مردان یک عامل کليدی در اپيدمی برخی از کشورهای این ناحيه میباشد.
کارائیب
 در حدود سه چهارم از افراد  HIVمثبت در ناحيه کارائيب در جمهوری دومونيكن و هائيتی زندگیمیکنند.
 اصلیترین راه انتقال  HIVدر این ناحيه روابط جنسی محافظت نشده و تن فروشی تجاری میباشد.هرچندکه مصرف کنندگان تزریقی مواد یكی از جمعيت های کليدی در معرض خطر بيشتر در برخی
از کشورهای این ناحيه هستند.
 اپيدمی  HIVدر این ناحيه از ترکيب مهلک دو عامل شروع فعاليت جنسی در سن پایين و تعدد وتغيير شرکای جنسی در افراد جوان به وجود آمده و باعث عفونت و مرگ باال در افراد جوان شده
است.
اگرچه روابط جنسی بين مردان به طور کلی در جوامع این ناحيه انكار شده است ولی یک عامل
مهم در اپيدمی بسياری از جوامع بوده است .به طوریكه آلودگی به  HIVدر  %13از مردان این
ناحيه که با مردها رابطه جنسی دارند دیده میشود.
اقیانوسیه
 اپيدمی در اغلب مناطق این ناحيه به جز در پاپوآ گينه نو ،که روابط جنسی با جنس مخالف اصلیترینعامل انتقال  HIVدر آن کشور میباشد ،در سایر مناطق بسيار محدود میباشد .در پاپوآ گينه نو ،به
خصوص تنفروشی تجاری محافظت نشده ،یک عامل مرکزی انتقال میباشد.
 مردانی که با مردها رابطه جنسی دارند اصلیترین گروه پرخطر در استراليا و زالندنو میباشند ومیتوانند در اپيدمی پاپوآ گينه نو نقش مهمی بازی کنند.
خالصه
به طور کلی ،برآور میشود که درحدود  80درصد از تمامی موارد  HIVاز طریق روابط جنسی منتقل شده
باشند 10 .درصد از تمامی موارد جدید عفونت (و  %30از موارد در خارج از جنوب صحرای آفریقا) در
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 مصرف، نشان میدهد1 همانگونه که جدول شماره.بين مصرف کنندگان تزریقی مواد دیده شده است
 سه گروه پرخطر برای، زنان تنفروش و مردانی که با مردها رابطه جنسی دارند،کنندگان تزریقی مواد
 درHIV  تقریباً تمامی کشورها سياستها و استراتژیهایی برای جلوگيری از. ایدز در جهان میباشند/HIV
HIV  کشورهایی که به عنوان پيشرو در پيشگيری از.این جمعيت های کليدی در معرض خطر بيشتر دارند

. برنامههای خود را بر روی جمعيتهای کليدی در معرض خطر بيشتر متمرکز نمودهاند،شناخته شدهاند

5و1

2008  در سال،ر مناطق مختلف جهانHIV/AIDS :2 جدول شماره

Region*

Population,

People
living with
HIV

People
newly
infected
with HIV

Adult HIV
prevalence
(%)

AIDS
deaths

The main most-at-risk populations or
risky behaviors

Sub-Saharan Africa

836,000,000

22,400,000

1,900,000

5.2

1,400,000

East Asia

1,564,000,000

4,650,000

355,000

0.1

329,000

Unprotected heterosexual intercourse
Injecting drug users, Female sex
workers

North America, Western Europe

530,000,000

2,250,000

85,000

0.5

38,000

Male who have sex with men,
Unprotected heterosexual intercourse

Latin America

538,000,000

2,000,000

170,000

0.5

77,000

Male who have sex with men, Female
sex workers

Eastern Europe and Central Asia

295,000,000

1,500,000

110,000

0.7

87,000

Injecting drug users

Middle East and North Africa

436,000,000

35,000

0.2

20,000

Female sex workers, Injecting drug
users

The Caribbean

41,000,000

240,000

20,000

1

12,000

Unprotected heterosexual intercourse

Oceania

36,000,000

59,000

3,900

0.3

2,000

Unprotected heterosexual intercourse,
Male who have sex with men

World Overview

6,810,000,000

33,400,000

2,700,000

0.8

2,000,000



310,000

. ردیف شدهندHIV * نواحی براساس تعداد افراد آلوده به

 جیبوتی و سوومالی را شوامل نموی شوود و در، افغانستان، پاکستان، داده های کشورهای ایران، این گزارش
. قبرس و الجزایرمی باشد،عوض شامل دادههای ترکیه
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اصطالحات علمی
جمعيت های کليدی در معرض خطر بيشتر :افرادی میباشند که به گروههای خاصی از جامعه تعلق داشته
و به طور بالقوه بيش از سایر گروههای جامعه در معرض ابتال به مشكل پزشكی خاص میاشند .این
گروهها بهعنوان هسته مرکزی در انتقال  HIVدر اپيدميهای متمرکز ) /HIV (Concentratedایدز مطرح
بوده و از نظر اپيدميولوژیک در کشورهای با اپيدمی گسترده بسيار مهم میاشند.
جمعيت عمومی :جمعيت عمومی شامل افرادی است که در یک منطقه یا کشور زندگی میکنند و تمامی
زیرگروههای جمعيتی مانند جمعيت های کليدی در معرض خطر بيشتر  HIV/AIDSبخشی از آنان
میاشند.
زنان تنروش :زنانی که به ازای دریافت پول و یا کاال اقدام به برقراری رابطه جنسی میمایند.
مردانی که با مردها رابطه جنسی دارند :اشاره به مردانی دارد که بدون در نظر گرفتن نحوه آشنایی آنها با
یكدیگر ،رابطه جنسی با مردی دیگر برقرار میکنند .بسياری از جوامع هویتی برای این افراد به عنوان مردان
همجنسباز و یا دوجنسيتی قائل نيستند .تمامی مردانی که با مردها رابطه جنسی دارند رفتارهای پرخطر
جنسی ندارند و بسياری از آنها با یک شریک جنسی ثابت زندگی کرده و در روابط جنسی از کاندوم
استفاده میکنند.
مصرف کنندگان تزریقی مواد :افرادی که از داروها و موادی که غالباً غيرقانونی میباشند برای اهداف غير
پزشكی و با استفاده از سرنگ و سرسوزن استفاده مینمایند .در هر کشوری که ميزان مصرف کنندگان
تزریقی مواد زیاد باشد ،اپيدمی جدیدی از  HIVدور از انتظار نيست.
رابطه جنسی محافظت نشده :رابطه جنسی محافظت نشده (بدون استفاده از کاندوم) با یک شریک جنسی
غير دائم (بين دو مرد و یا بين یک مرد و یک زن)
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- -1 1وضعیت اپیدمیولوژیك سرطان پستان در ایران
8

دکتر شهپر حقیقت ،2دکتر انصاری فر ،1دکتر پروین باوری

سرطان پستان شایعترین سرطان خانمها در دنيا میباشد .ميزان بروز این سرطان به خصوص در خانمهای
باالی سن  50سال در حال افزایش میباشد .بخشی از این افزایش می تواند ناشی از تغيير الگوی توليد مثل
و بارادی در سنين باالتر و نيز افزایش اميد زندگی باشد.
بر اساس گزارش سيستم ثبت ملی سرطان در تهران ،در حدود  22/4کل سرطانهای زنان ایران در فاصله
سالهای  1374– 77از نوع سرطان پستان بوده است.
طبق گزارش سيستم ثبت ملی سرطان تعداد موارد جدید سرطان پستان در سال های  1383 ،1382 ،1373و
 1385به ترتيب  4557 ،3342 ،1203و  7700نفر بوده است .ميزان بروز اختصاصی سنی این بيماری در
سال  15/32 ، 2003-2004در صد هزار ،بين سال های  28/24 ، 2004-2005در صد هزار و بين سالهای
 2005-2002حدود  23/25در صد هزار بوده است (.)15
مطالعات اپيدميولوژیک متعددی در زمينه وضعيت سرطان پستان در ایران انجام شده است که که بطور کلی
می توان آنها را به سه دسته تقسيم کرد:
الف) مطالعاتی که بر اساس سيستمهای ثبت منطقهای طراحی شدهاند.
ب) مطالعاتی که به صورت محدود و بر مبنای گزارشات آسيب شناسی طراحی شدهاند.
ج) مطالعاتی که بر اساس بار بيماری و مقایسه با سایر کشورهای منطقه طراحی شدهاند.
در ذیل به اعم مطالعات موجود در زیر گروه های مذکور میپردازیم:
الف) مطالعاتی که بر اساس سیستم های ثبت منطقه ای طراحی شدهاند:
در مطالعهای که بر روی  403بيمار مراجعه کننده به بيمارستان شهيد رجایی بابلسر ( با تشخيص سرطان
پستان ) طی سالهای  1383-1373انجام شده است .این بيمارستان به عنوان تنها مرکز پرتو درمانی و شيمی
درمانی استانهای مازندران ،گيالن و گلستان میباشد .در این بيمارستان که وابسته به دانشگاه علوم پزشكی
بابل می باشد کليه اقدامات بعد از درمان اوليه جراحی شامل پرتو درمانی ،شيمی درمانی و مالقاتهای مورد
نياز توسط پزشكان متخصص انجام میشود .نتایج این مطالعه نشان داد که سرطان پستان شایعترین سرطان
در ميان زنان مراجعه کننده بود (  ) %24,3و روند بروز سرطان پستان در این  5سال افزایشی بود .بيشترین
بروز ،از اواسط دهه 35( 30سالگی) تا پایان دهه  43(40سالگی) بود که پس از آن روند بروز،کاهشی بود.
ميانگين سن ابتال  45,37 ±12,3سال و دامنه بروز  20تا  84سال بود %8 .زنان زیر  30سال  %34 ،در سن
باروری %31,2 ،قبل از یائسگی و  %34,8بعد از یائسگی بودند .
 شایعترین علت مراجعه به پزشک  :توده پستان ( ) %34,1بود %42,5 .بيماران در مرحله  3و  %7,2در
مرحله  4مراجعه کردند .شایع ترین الگوی مورفولوژیک :کارسينوم مهاجم مجرایی (  )%87,4و
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شایعترین ضایعه همراه تغييرات فيبروکيستيک بود .شيوع در بارداری  ،%1,2در مردان  %1,7و درگيری
دو طرفه  %3,2بود .محققين این مطالعه نتيجه گرفتهاند که سن سرطان پستان در ایران یک دهه کمتر از
کشورهای غربی است و از آنجا که درصد زیادی از افراد این مطالعه با سرطان پيشرفته مراجعه نمودند
میتواند تأکيدی بر ضرورت اجرای برنامه غربالگری و تشخيص زودرس در ایران باشد .در این مطالعه
شيوع سرطان پستان مردان باالتر از آمار مندرج در سایر کشورها می باشد)1( .
در مطالعه دیگری که در بيمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشكی بابل توسط شفيق و همكاران انجام شد،
داده های موجود در خصوص موارد قطعی سرطان پستان در بخشهای پاتولوژی بيمارستان شهيد بهشتی از
سال  23و یحيی نژاد طی سال های  72-81استخراج و اطالعات مربوط به جنس و سن و نوع بدخيمی و
عضو مبتال مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج مطالعه نشان داد که سرطان پستان دومين سرطان شایع در بابل (
بعد از مری ) می باشد ،بيشترین فراوانی در زنان در دهه چهارم بوده و  %21موارد سرطان پستان در افراد
زیر  50سال مشاهده شد)5( .
در بررسی وضعيت اپيدميولوژیک وميزان بروز سرطانها در افراد باالی  15سال استان کردستان که توسط
اسماعيلی نسب و همكاران انجام شد ،داده های مربوط به موارد تشخيص داده شده سرطان در آزمایشگاه
های پاتولوژی استان در سالهای  82و  83توصيف شدند  .نتایج این مطالعه سرطان پستان را به عنوان
چهارمين سرطان در ميان زنان استان معرفی کرده است)2( .
نتایج ثبت موارد سرطان در شهرستان های حوزه دانشگاه علوم پزشكی سمنان با مراجعه به پرونده های
بيمارستانی ،مراکز رادیولو ژی ،پاتولوژی ،آزمایشگاه ها ،مرکز ثبت اموات و معاونت بهداشتی ،واحدهای
بهداشتی روستائی و کارورزان اقدام به گردآوری آمار بيماران سرطانی،مربوط به دوره  5ساله ( ،) 72-80
نمودند .اطالعات جمع آوری شده در خصوص مشخصات فردی ،سن ،جنس ،علت مرگ ،نوع سرطان و
محل زندگی در ده سال نشان داد که بيشترین  ASRدر زنان  53-50ساله ( ) %71,3بود ASR .کل در
زنان 21,3 ،و  ASRکل در مردان %2,23 ،در  100000بود و سرطان پستان سومين سرطان ميان زنان استان
معرفی شده است)7( .
در استان فارس در جنوب ایران طی مطالعه ای توسط مهربانی و همكاران ،داده های مربوط به دوره 15
ساله (  4 ) 1330-2005بيمارستان دانشگاهی شيراز جمع آوری گردید  .در این مطالعه  252زن و  13بيمار
مرد مورد بررسی قرار گرفتند ASR .کلی  18/20در  100/000بود و گروه سنی  45-54ساله دارای
بيشترین  )70,2( ASRبودند .در این مطالعه سرطان پستان شایع ترین سرطان در ميان زنان فارس بيان شده
است)11( .
بروز سرطان در اردبيل توسط سجادی و همكاران در طی یک مطالعه مبتنی بر جمعيت ثبت شده است .در
این تحقيق ،تيم تحقيق با مراجعه به همه بيمارستان ها و آزمایشگاه های پانولوژی 10/18 ،کلينبک های
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رادیولوژی  30/150 ،کلينيک های خصوصی و  10/14کلينيک های سرپایی موارد سرطان ثبت شده را
جمع آوری نمودند .در طول دوره  2ماهه ژانویه تا جوالی  2001کليه موارد ثبت شده دوره  4ساله -33
 1332جمع آوری گردید  .همچنين به دليل اینكه بسياری از بيماران این استان جهت درمان به تبریز یا
تهران مراجعه می نمایند اطالعات مربوط به این دوره از مرکز ثبت سرطان این شهرها جمع آوری گردید
.اطالعات مرگ از مرکز ثبت مرگ نيز جمع آوری شد  .نتایج نشان داد که  ASRسرطان پستان در زنان،
 7,2در  100/000بود و سرطان پستان سومين سرطان شایع در ميان زنان استان معرفی گردید .بيشترین بروز
در زنان باالی سن  25سال بود)11( .
بررسی بروز سرطان پستان در زنان استان گلستان در سال  2004توسط مرجانی و همكاران باجمع آوری
اطالعات از آزمایشگاه های پاتولوژی انجام شد  .در این مطالعه مشاهده شد که سرطان پستان  %13,25کل
سرطانها را تشكيل می دهد ASR .در کل  11,81در  100/000بود و سنين  80-84سال باالترین بروز را
نشان می دادند)13( .
گزارش ساالنه ثبت سرطان مبتنی بر جمعيت گلستان  2002نشانگر  ASRمعادل 13/5در  100/000در هر
دو جنس و  27/2در زنان بود .باالترین بروز خام در سنين  45-54سال ( ) % 81/3و ميزان مرگ ناشی از
سرطان پستان 2/3 ،در صد هزار نفر بود .در این استان سرطان پستان شایعترین سرطان بانوان بود)23( .
در مطالعه دیگری ،در  5استان ایران ( اردبيل  ،گيالن  ،مازندران  ،گلستان و کرمان ) طی سال های -2000
1332وضعيت سرطان پستان مورد بررسی قرار گرفت.به علت در دسترس بودن اطالعات بيمارستانی
بيماران سرطانی و ثبت مرگ این  5استان این مطالعه گذشته نگر اجرا شد  .همه موارد جدید طی این دوره
وارد مطالعه شدند  .نتایج نشان داد که سرطان پستان شایع ترین سرطان در ميان زنان این  5استان ( اردبيل :
سومين سرطان  ،گلستان  :دومين سرطان) بود و باالترین بروز در زنان کرمانی مشاهده شد ASR.کل ،
 13,11-13,43 ( 13,3با  ،) CI=95%در اردبيل  ،8,43در گيالن  ، 13,02در مازندران  ،14,01در
گلستان  10,32 :و در کرمان  12,21 :در  100/000بود .روند بروز سرطان پستان افزایشی بود و ASR

هرسال  1,23افزایش می یافت .در مطالعه مذکور پيش بينی شده است که بروز این سرطان در سال 2010
ایران  18,24در  100/000نفر باشد یعنی  %151,5افزایش یابد)14( .
مطالعه ای جهت ثبت سرطان مبتنی بر جمعيت در آذربایجان شرقی انجام شد .اطالعات مربوط به سرطان
از مراکز مختلف ثبت در یک دوره  20ماهه جمع آوری شد  .اطالعات جمعيتی نيز از داده های سرشماری
 2002-2007حاصل شد  .در این مطالعه  ASRزنان در سال های  23,47 ، 2002 – 2007در 100/000
اعالم شد که باالترین بروز آن در سنين  25-23سال بود (  .)% 27,7سرطان پستان به عنوان اولين سرطان
زنان استان معرفی شد)27( .
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در استان کرمان در طول دوره 8ماهه آوریل تا نوامبر  2001کليه موارد جدید سرطان پستان طی دوره  5ساله
( )1332-2000توسط سجادی و همكاران جمع آوری گردید  .نتایج نشانگر  ASRمعادل  12,3در
 100/000بود و باالترین بروز بين سنين  45-54بود (  %53,8موارد ) .در این مطالعه نيز سرطان پستان،
اولين سرطان زنان در این استان شناخته شده است)20( .
ب) مطالعاتی که به صورت محدود و بر مبنای گزارشات آسیب شناسی طراحی شده اند:
یكی از مطالعات در زمينه بروز سرطان پستان توسط حریرچی و همكاران بر روی گزارشات آسيب شناسی
با عنوان "بيماری پستان" که در سال های  1332-2000به  5بيمارستان آموزشی تهران ارجاع شده بودند
انجام شد .نتایج این مطالعه نشان داد که ميانگين سنی زنان مراجعه کننده  48/8سال بود .باالترین فراوانی
بين سنين  40-43سال(  ) %31,8بود و  %23افراد در سنين کمتر از  40سال بودند %83 .افراد در مرحله
 T2و  T3یا  T4بودند و  %70بيماران با درگيری لنف مراجعه کردند %28 .کل بيوپسی ها بدخيم بودند.
محققين این مطالعه نتيجه گرفتند که :
 سرطان سينه در زنان ایرانی یک دهه زودتر از کشورهای توسعه یافته تظاهر می یابد.
 %32 زنان جامعه ما در Stage2و 3تشخيص داده می شوند )17( .
در مطا لعه دیگری که توسط یاوری و همكاران انجام شد به تحليل اپيدميولوژیک اطالعات سرطان در
بيمارستان های ایران در طول  3دهه گذشته پرداخته شده است.
مدارک مربوط به بيماران سرطانی در طول دوره  1337-2003که به واحد اونكولوژی بيمارستان شهدا
مراجعه کرده بودند مورد بررسی قرار گرفت .
نتایج این تحقيق نشان داد:
 ميانگين سنی زنان  48/4±11/7بود.
 سرطان پستان ،اولين سرطان در ميان زنان بود %30( .موارد )
 %84 افراد 30-24ساله بودند %35 (.بين  30تا  44ساله و  %51بين  45تا  24ساله ) ()21
شيوع سرطان پستان در گزارش های نمونه برداری از پستان در ایران  2001-2004نيز توسط الماسی و
همكاران بر روی  304نمونه مورد بررسی قرار گرفت .
نتایج نشان می داد که:
 %52 نمونه ها مربوط به افراد  21-40ساله بود .
 %83/5 نمونه ها مربوط به زنان و بقيه مربوط به مردان بود.
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 فيبروآدنوم پستان شایع ترین اختالل گزارش شده در نمونه های افرادکمتر از 20سال ()%52

،

بيماری فيبرو کيستيک در  20-40سال  ،بدخيمی در  41-20و باالی 20سال مشاهده شد.


 %42کل نمونه ها بدخيم بودند.

 1/02 بدخيمی ها در مردان و بقيه در زنان بود
 %34 بدخيمی ها در سنين کمتر از  40سال مشاهده شد.
 ميانگين سنی سرطان  45 ±3سال بود.
 %52/7 سرطان ها از نوع کارسينوم مهاجم مجرایی بود)23( .

ج) مطالعاتی که بر اساس بار بیماری و مقایسه با سایر کشورهای منطقه طراحی شده اند:
مسلمأ در کنار اطالعات مربوط به بروز سرطان پستان و وضعيت اپيدميولوژیک آن در ایران  ،آنچه که در
سياست گذاری های کشوری راهگشای مسئولين و برنامه ریزان می باشد ،محاسبه بار بيماری سرطان و
مقایسه آن با سایر کشورها ی منطقه خواهد بود .آگاهی از وضعيت کشورمان در مقایسه با سایر مناطق می
تواند امكان استفاده از تجارب آنان و طراحی یک برنامه کشوری مناسب جهت مقابله با سرطان پستان را
تسهيل نماید.
اولين گزارش ثبت سرطان مبتنی بر جمعيت تهران در سال  1338-2001توسط محققی و همكاران نشان داد
که  ASRکل جمعيت حدود  31,4در  100/000بود و سرطان پستان  %22,7سرطان های زنان را تشكيل
می داد .باالترین ميزان بروز خام در افراد باالتر از  75سال بود)22( .
در مطالعه مرکز ثبت سرطان تهران ،بار سرطان توسط موسوی و همكاران اندازه گيری شد.در این مطالعه
داده های مربوط به سرطان پستان زنان ( 38-2001اطالعات مرکز ثبت ) جهت محاسبه بقا جمع آوری شد
 .سپس با نرم افزار  DISMOD2تحليل شد  DALY .هم با استفاده از  Excelمحاسبه گردید.
نتایج نشان داد که ميانگين سنی بيماران  51/3 ±12/5سال بود و  % 31/4افراد باالی  40سال داشتندASR .

کلی  17/03در 15/27-18/50( 100/000با  ) CI=95%برآورد گردید و بقای  5ساله بيماران  %75اعالم
شد DALY .ناشی از سرطان پستان 4252 ،سال محاسبه شد)24( .
بار بيماری سرطان پستان در مطالعات محدود دیگری نيز مورد بررسی قرار گرفته است .از جمله در استان
یزد که طی سال  1385توسط وکيلی و همكاران بار این بيماری محاسبه شده است .دراین مطالعه مقطعی با
استفاده از نرم افزار  Can Modبار سرطان پستان مربوط به سال  1385در استان یزد محاسبه و برآورد شد.
اطالعات الزم برای ورودی نرم افزار شامل جمعيت استان ،ميزان مرگ ناشی از همه علل ،ميزان بروز و
مرگ ناشی از سرطان پستان و بقای بيماران مبتال به آن به ترتيب از سرشماری سال  ،1385نظام ثبت مرگ،
نظام ثبت سرطان و نظر خبرگان جمع آوری شد.
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نتایج نشان دهنده  DALYحدود  580سال بود که  421 YLLسال و  113,2 YLDسال را در بر می
گرفت)25( .
یكی از جامع ترین مطالعاتی که در رابطه بار بيماری سرطان پستان انجام شده است توسط دکتر ابوالحسنی
و همكاران در سال  1382به اجرا درآمده است .این مطالعه به مقایسه وضعيت ایران با مدیترانه شرقی و
جهان نيز می پردازد.
این مطالعه بخشی از مطالعه « برآورد بار بيماری ها و آسيب ها و عوامل خطر آنها در کشور » است که از
سال  1382توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی آغاز گردیده است  .پيش بينی جمعيت بر
اساس آخرین سرشماری جمعيتی قبل از مطالعه ( سال  ) 1375به عمل آمدکه جمعيت کشور در هر یک از
زیر گروه های سنی و جنسی با در نظر گرفتن عوامل ماثر بر جمعيت توسط متخصصين جمعيت شناس
برآورد شد .ميزان مرگ ناشی از سرطان از اطالعات حاصل از نظام ثبت مرگ و برآورد بروز سرطان های
مختلف به کمک برنامه ثبت سرطان در کشور به دست آمد  .در مورد بقای سرطان پستان به دليلی کمی
مطالعات انجام شده در کشور از مطالعات انجام شده در سایر جوامع  ،به خصوص مطالعات بار بيماری ها،
انجام گرفته توسط  ،WHOمطالعات بار بيماری ها انجام گرفته در National Cancer Institute of
، U.S.Aمطالعات بار بيماری ها انجام گرفته در مطالعه Department of Human Services of

 ، Australiaمطالعه ( GBDمطالعه مشترک ميان بانک جهانی WHO،و دانشكده بهداشت دانشگاه
هاروارد) و مطالعات پراکنده دیگر وهمچنين از نظرات متخصصين ایرانی در این زمينه استفاده شد ( با
تشكيل  . )Expert panelمحاسبات بار بيماریها به کمک نرم افزار طراحی شده ) (Can Modو با در
اختيار داشتن تعداد بيماران ،ميانگين دوره هر مرحله و وزن ناتوانی  YLDناشی از هرمرحله محاسبه گردید
و بر اساس تعداد فوت بيماران مبتال به سرطان نيز  YLLآن به دست آمد  .از کنار هم قرار دادن این مقادیر
نيز بار کلی سرطان محاسبه شد  .سال های از دست رفته به علت مرگ زودرس ،ناتوانی ومجموع آنها در
زیرگروه های سنی و جنسی مختلف محاسبه شد و در آخر به منظورارزیابی بار برآورد شده ،مقادیر به دست
آمده با برآورد بار سرطان برای منطقه مد یترانه شرقی و جهان توسط سازمان به داشت جها نی مقایسه
گردید.

نتایج این مطالعه از این قرارند:
 نسبت بروز به مرگ و مير سرطان پستان در ایران در سال ، 1382بيشتر از ميزان مشابه در منطقه مدیترانه
شرقی و کل جهان در سال  2002بوده است
 DALYS کل ناشی از سرطان پستان در ایران در سال  20753 : 1382سال و  DALYSدر هزار نفر
جمعيت  ( 0/31 :کمتر از EMROو جهان )
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YLDS/1000 و  YLLS/1000ایران هم کمتر از EMROو جهان است (  YLDSزنان ایرانی کمتر
است اما مردان مشابه EMROو جهان)
 بين سا لهای از دست رفته به علت مرگ زودرس به ازا ی هزار نفر ( )YLLS/1000در مردان در
ایران و منطقه مدیترانه شرقی و جهان تفاوتی وجود ندارد ،ولی بين سال های از دست رفته به علت
مرگ زودرس به ازای هزار نفر ( )YLLS/1000در زنان در ایران با ميزان مشابه در منطقه مدیترانه
شرقی و جهان تفاوت قابل توجه مشاهده می شود .سال های از دست رفته به علت مرگ زودرس به از
ای هزار نفردر هر دو جنس در ایران با منطقه مدیترانه شرقی و در منطقه مدیترانه شرقی با همين ميزان
در جهان تفاوت قابل توجهی دارد.

 توزیع سنی  DALYS/1000در ایران یكنواخت تر و دارای دو پيک سنی  53-45و باال ی  80سال
است ولی پيک سنی منطقه مدیترانه  53-45سال و پيک سنی جهان  23-45سال
پژوهشگران این مطالعه نتيجه گرفته اند که:
 بار ا یجاد شده به علت سرطان پستان درایران با در نظر گرفتن جمعيت ،به مراتب کمتر از منطقه
مدیترانه شرقی و کل دنيا است
 (DALYs/ 1000( زنان ایرانی در گروه های سنی  23-20 ، 53-45و  73-70کمتر از موارد مشابه در
منطقه مدیترانه شرقی و همچنين جهان می باشد .دالیل احتمالی  :ثبت ناقص موارد درایران ،خوش خيم
تر بودن آن در ایران  ،بروز پایين تر  ،باالتر بودن سطح آگاهی کارکنان و مردم و مراجعه زود هنگام
نسبت به متوسط جهانی و باالتر بودن سطح امكانات درمانی ایران نسبت به متوسط جهانی که بررسی
این عوامل نياز به مطالعات دقيق تر و وسيع تر دارد)2(.
مقایسه بروز سرطان در ایران با ایرانيان مقيم بریتيش کلمبيا کانادا که توسط یاوری و همكاران انجام شد.
در این مطالعه اطالعات سرطان استان های اردبيل ( )32-33و کرمان (  ) 32-2000با اطالعات سرطان
مربوط به ایرانيان مقيم ایالت بریتيش کلمبيا و جمعيت بومی این ایالت (  ) 88-2003با هم مقایسه شدند (
 4گروه )  .اطالعات جمعيتی نيز مربوط به آخرین سرشماری انجام شده بود  .اطالعات مربوط به ایران بر
اساس داده های ثبت سرطان استان های فوق بود .
نتایج این مطالعه نشان داد:
 : ASR اردبيل ( () 7,2سومين ) ،کرمان  ( ) 12,3( :اولين سرطان ) ،مهاجران  ( ) 28,5( :اولين
سرطان ) ،جمعيت بومی  ( ) 81,4 ( :اولين سرطان )
 بروز در زنان مهاجر  4برابر زنان ایرانی بود()12
در سال  ،2002بروز سرطان پستان در ایران با یک رویكرد بين المللی
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توسط سجادی و همكاران انجام شد .منابع اطالعاتی این مطالعه شامل موارد زیر بود:
 )1اطالعات  2مطالعه مبتنی برجمعيت گلستان  ،مازندران  ،کرمان( ) 32-2000و استان اردبيل ( 32-33
)
) 2مطالعه مبتنی برجمعيت کالن شهر تهران ( 2002سجادی و همكاران )
ازآنجا که برآورد بقا در دسترس نبود اطالعات کشورهای در حال توسعه و نيز فيليپين و تایلند و هند مورد
استفاده قرار گرفت .
نتایج این مطالعه نشان داد که  ASRسرطان پستان در ایران 17/1 ،در  100/000است و این سرطان اولين
سرطان زنان و سومين علت مرگ از سرطان می باشد و نسبت به استانداردهای جهانی بروز پایين تری دارد
()18
یكی از جامع ترین تحقيقات در زمينه وضعيت سرطان پستان در ایران یک مرور اپيدميولوژیک است که
توسط موسوی و همكاران در سال  2007به چاپ رسيده است.
در این مطالعه ،مقاالت منتشر شده از  1332-2005جهت بررسی جنبه های اپيدميولوژیک سرطان پستان
مورد بررسی قرار گرفتند  .اطالعات ثبت سرطان تهران و برنامه ملی ثبت سرطان جهت این مقاله بكار رفت
 .مدالین  ISI ،و  SIDو ژورنال های پزشكی فارسی منابع اطالعات هستند  .این مقاله خالصه مقاالت و
مقاالت منتشر نشده را در بر ندارد  .مقاالت مرتبط با درمان حذف شدند  .در کل  85مقاله مورد بررسی
نهایی قرار گرفت .
نتایج این مقاله مروری نشان داد که:
 ميزان بروز خام سرطان پستان در تهران درسال  22/4 ،1338در  100،000بود.
 ميزان شيوع سرطان پستان در ایران 120 ،در  100/000است.
 بيماران ایرانی جوان تر از زنان کشورهای غربی هستند .
 بقای  5ساله سرطان پستان %50-70 ،است.
 تنها  %17,5بيماران به موقع مراجعه می نمایند .
 شایع ترین سن ابتال به سرطان پستان 40-43 ،سالگی است.
 %30 بيماران ،سن زیر  30سال دارند.
 %57 افراد در  STAGE2مراجعه می کنند.
 %72 افراد با اندازه > 2cmمراجعه می کنند
 %23 افراد در هنگام مراجعه درگيری غدد لنفاوی دارند .
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با توجه بررسی جامعی که در به صورت جداول خالصه در این مقاله ارائه شده است ،جداول این
مطالعه در این بخش منعكس می گردد)12(.
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- -8 1گزارشی از برنامه کنترل ماالریا در کشور
2

دکتر احمد رئیسی

وضعیت بیماری در کشور
ماالریا یكی از مهم ترین مشكالت بهداشتی کشورهای گرمسير و نيمه گرمسير محسوب میشود .ساالنه در
جهان  500-300ميليون نفر به این بيماری مبتال شده که  2تا  3ميليون نفر از آنان که عمدتا کودکان و زنالان
باردار هستند ،جان خود را از دست میدهند .به همين دليل مبارزه با ماالریالا بعنالوان یكالی از اولویالتهالای
بهداشتی جهان همواره مطرح بوده است و در اهداف هزاره ( توسط سازمان ملل و برای تمالامی کشالورهای
جهان) بر کاهش  50درصدی موارد بيماری تا سال  2015تاکيد شده است.
در ایران نيز ماالریا مهمترین بيماری انگلی است که سابقه شيوع بسيار طوالنی دارد .خوشبختانه بدنبال بيش
از نيم قرن مبارزه و اجرای برنامه های کنترلی تعداد موارد بيماری از حالدود  5ميليالون مالورد در سالال (30
درصد جمعيت) در  50سال گذشته به کمتر از  20هزار مورد کاهش یافته و انتقال بيماری در مناطق وسيعی
از کشور قطع شده و محدود به برخی مناطق بخصوص جنوب و جنوب شرق کشورگردیده است.
بررسی روند بيماری در ساليان اخير نشان میدهد که در دهه گذشته ميزان بروز بيمالاری سالير نزولالی قابالل
توجهی داشته ،به طوریكه در سال  ،70بروز بيماری در کشور  1/72در هالزار بالوده اسالت و ایالن ميالزان بالا
کاهش  8برابری در حال حاضر به  0/2درهر هزارنفر جمعيت رسيده است (بيش از مقالدار تعيالين شالده در
اهداف هزاره تا کنون محقق شده است).
نگاهی گذرا به وضعيت بيماری در 5سال اخيرنشان میدهد که تعداد مالوارد ماالریالا درسالال  81از 12427
مورد به  15387مورد در سال  82و ميزان بروز در محدوده زمانی فوق از  30مورد درصد هزار نفر درسالال
 81به  23مورد درصد هزار درسال  82کاهش یافته است.

از آنجایی که نوع بيماری ماالریا در ایران از نوع ناپایدار اسالت تغييالرات سالاليانه دور از انتظالار نيسالت امالا
خوشبختانه روند نزولی موارد صرف نظر از افزایش مقطعی نویالد دسالت یالافتنی بالودن حالذف بيمالاری را
میدهد بررسیها نشان داده است که از مهمترین دالیل افزایش موارد و بروز اپيدمی های کانونی در سالاليان
اخير می توان به بارندگی شدید و سيل در فصل انتقال و به دنبال آن ایجاد ژیالت هالای الروی گسالترده در
مناطق ماالریاخيز ،مساعد شدن شرایط محيطی انتقال از جمله افزایش رطوبت و در نتيجه افزایش وفور ناقل
 ،افزایش بيماری در مناطق ماالریا خيز کشالورهای هالم جالوار ،بالروز سالایر بيماریهالای واگيالرداردر منالاطق
ماالریاخيز مانند وبا و مشكالت اجرایی مانند کمبود سوخت ،کمبود لجستيک و اعتبارات مورد نيالاز اشالاره
کرد .

 1متخصص اپيدميولوژی و رئيس اداره ماالریا ،مرکز کنترل بيماریهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی
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روند موراد بيماری در  5سال اخير در نمودار شماره یک مشاهده میشود .الزم بذکر است که درسال  82به
دنبال سيل و طوفان گونو علی رغم پيشبينیهای کارشناسان مبنی بر افزایش چنالد برابالری مالوارد بيمالاری،
خوشبختانه با تالش بیشائبه کارکنان صدیق وزارت بهداشت در کليه سطوح تعداد موارد مثبت نسالبت باله
سال  85تغيير معنیداری نداشت ( نمودار  )1الزم بذکر است که اکثر موارد بيمالاری از ساله اسالتان جنالوب
شرقی سيستان و بلوچستان ،هرمزگان و کرمان گزارش شده است به نحوی کاله در سالال  82درصالد مالوارد
گزارش شده بيماری از سه استان مزبور  %35بوده است .استان سيستان و بلوچستان بعنوان استان هم مرز با
پاکستان و افغانستان بيشترین موارد بيماری را در کشور به خود اختصا ص داده است به طوریكاله در سالال
 %41 ، 81و در سال  %20 ، 82کل موارد را داشته است.

خوشبختانه درصد موارد فالسيپارم که سوش بدخيم بيماری است از حدود  45درصد در  15سال گذشته
به  %8/5در سال  82کاهش داشته اسالت کاله از موفقيالتهالای مهالم در راسالتای کنتالرل بيمالاری محسالوب
میشود(نمودار .)2
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بيشترین موارد فالسيپارم در بين استانهای دارای انتقال محلی به استان مرزی سيستان و بلوچستان تعلالق
دارد که این نسبت درسال  82به  %15کل موارد کشور رسيده است.
در سال  82حدود  12درصد موراد بيماری غير ایرانی است که بدنبال خروج اتباع بيگانه در سالالهای اخيالر
نسبت اتباع افغانی مبتال به ماالریا کاهش یافته است .در سال  1382حالدود  22درصالد( 3521مالورد بيمالار
مبتال به ماالریا) از بيماران وارده از خارج کشور بوده اند .بيشترین موارد بيماران غير ایرانالی نيالز در اسالتان
سيستان و بلوچستان مخصوصا در شهرستان های هم جوار ایالت بلوچستان پاکستان به چشم میخورد ،کاله
با عنایت به تعداد اتباع بيگانه و مطالب پيشگفت مبتال به بيماری نمایانگر تاثير چشمگير ترددهای مرزی بالر
روند بيماری در کشور است.
دیدگاه حذف
بررسی تجربه تالشهای جهانی در مبارزه با ماالریا موید این حقيقت است که کشورهایی که توانسالتهانالد در
یک مقطع زمانی از فرصتهای فراهم شده استفاده نمایند ،به موفقيتهای ارزشمندی همچون ریشهکنالی و
حذف ماالر یا ،هدف با شكوهی که عالوه بر ارزشهای مرتبط با سالمت انسانها فواید بيشمار اقتصالادی نيالز
بدنبال داشته است ،نائل شدهاند .این دستاورد مهم هزینه اجرای برنامه را نيز توجيه پالذیر مالینمایالد .شالاید
بتوان گفت که اجتناب از فرصت سوزی مهمترین درسی است که تاریخ مبارزه با ماالریا در جهالان باله مالا
آموخته است .در گذشتههای دور و در یک مقطع زمانی نسبتا کوتاه انگل ماالریا باله کلالروکين بعنالوان یالک
داروی کم عارضه و بسيار ارزان و پشه ناقل به د.د.ت ،حشره کشی با اثالر ابقالایی طالوالنی ،ارزان حسالاس
بوده است .اگرچه برخی کشورهاهمزمان با توسعه اقتصادی  -اجتماعی توانسته اند با استفاده از حربههالای
ارزشمند علمی و مبتنی بر شواهد موفقيتهای ماندگاری را در مبارزه با ماالریا باله دسالت آورنالد .امالا ایالن
فرصت ها با ظهور مقاومت انگل فالسيپارم در مقياسی وسيع و مقاومالت جزئالی انگالل ویالواکس در بعضالی
مناطق به کلروکين ازیک سو و مقاومت ناقلين ماالریا به حشره کشهای رایج از سوی دیگر از دست رفتاله
محسوب میشود .معتقدیم که شرایط موجود در کشور فرصت ارزشمندی را برای حذف ماالریا و بر داشتن
یک گام به جلو فراهم نموده است .اگرچه مجاورت با دو کشور همسایه پاکستان با حدود  1200000مالورد
بيمار مبتال به ماالریا در سال و افغانستان با  1500000مورد بيماری با توجه به تعداد بسيار زیاد مهاجرین
افغانی در مناطق مختلف کشور و حجم بسيار زیاد ترددهای بدون کنترل در مرزهالای شالرقی بالر دشالواری
رسيدن به این هدف افزوده است .از سال  1385حذف بيماری با حمایت تكنيكی سازمان جهانی بهداشالت
در دستور کار وزارت متبوع قرار گرفته است که بدنبال تغيير دیدگاه سازمان جهانی بهداشت در سال 1382
در مورد هدف گذاری حذف ماالریا و با توجه به آخرین وضعيت موجود و بالا عنایالت باله شالرایط کنالونی
کشور و منطقه و اخرین توصيه های سازمان جهانی بهداشت مقرر گردید برنامه حذف ماالریا ی کشالور تالا
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سال  1404در راستای اهداف سند چشم انداز بيست ساله تهيه گردد.محورهای برنامه حذف بر مالوارد زیالر
تاکيد دارد:
 -1تصویب حذف ماالریای کشور به عنوان یک طرح ملی اولویت دار و حمایت عالی ترین مقامات سياسی
کشور از ان و اعالم ان به شورای سالمت استانهای فوق االشاره
 -2تصویب لزوم همكاری کليه دستگاههای دولتی در اجرای برنامه حذف ماالریا حسب درخواست
دانشگاههای علوم پزشكی و ستاد مرکزی وزارت متبوع در هيئت محترم دولت
 -3اولویت دادن به توسعه همه جانبه مناطق ماالریاخيز که از محروم ترین شهرسالتانهای کشالور محسالوب
میشوند در برنامههای توسعه ای کشور
 -4لحاظ نمودن حذف ماالریا در برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
 -5تاکيد بر توجه ویژه به حل معضل ترددهای بیرویه مرزی در شرق کشور توسط دستگاههای ذیربط کاله
عالوه بر تبعات گسترده امنيتی و اجتماعی بر شيوع بيماریهالای مختلالف واگيالردار از جملاله ماالریالا تالاثير
چشمگيری دارد.
 -2تصویب برنامه حذف ماالریا در شورای سياستگذاری وزارت متبالوع و شالورای معالاونين و تاکيالد بالر
حالذف ماالریالا بعنالوان یكالی از اولویالتهالای بهداشالتی کشالور در نشسالتهالای دورهای روسالای محتالالرم
دانشگاههای علوم پزشكی کشور
 -7اهتمام ویژه به تكميل زیر ساختهای بهداشت و درمان و گسترش شبكه در دانشگاههای علوم پزشكی
کرمان ،زاهدان و هرمزگان که محرومترین مناطق کشور را تحت پوشش قرار میدهند.
 -8اولویت دادن پژوهشهای کاربردی در زمينه حذف ماالریا
 -3تصویب ردیف بودجه اختصاصی و تامين منابع مالی مشخص برای حصالول اهالداف و اسالتراتژیهالای
مرتبط با حذف ماالریا
 -10تسهيل همكاری مشترک بين کشورهای ایران ،افغانستان و پاکستان در زمينه کنترل ماالریا
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- -4 1گزارش توصیفی از وضعیت بیماریهای مزمن غیر واگیر و عوامل خطر آنها در ایران و جهان
فرید نجفی ،استادیار اپيدميولوژی MD PhD

مرکز تحقيقات سالمت ،دانشگاه علوم پزشكی کرمانشاه ،سال 1388
بيماریهای غير واگير:
این دسته از بيماریها را با اسامی مختلف چون بيماریهای مزمن ()Chronic diseaseو بيماریهای غير واگير
( )Non communicable diseaseمی شناسند .در این تقسيم بندی بيماریهایی چون بيماریهای قلبی،
سكته مغزی ،سرطانها ،بيماریهای مزمن تنفسی و دیابت قرار ميگيرند .بر اساس گزارش سازمان جهانی
بهداشت این بيماریها در حال حاضر بيش از  %20از علل مرگ در دنيا را تشكيل ميدهند[ .]1بر اساس
همين گزارشها در سال  2005از حدود  35مليون مرگ رخ داده در دنيا به علت بيماریهای مزمن نيمی از
آنها در افراد زیر  70سال رخ داده است و همچنين نيمی نيز در زنان اتفاق افتاده است .بر همين اساس
است که این دسته از بيماریها با عنوان "بزرگترین چالش برای توسعه در قرن  "21نام گرفته است[.]1
جالب آنكه حدود  %80بيماریهای این دسته در حال حاضر در کشورهای جهان سوم اتفاق ميافتد که این
کشورها  ،کشورهایی هستند که در حال حاضر کماکان درگير مشكالتی از قبيل بيماریهای منتقله از راه آب،
بيماریهای منتقله از راه جنسی و بيماریهای تغذیه ای ميباشند و به همين دليل اصطالح "بار دوبرابر"
( )Double burdenدر خصوص وضعيت توزیع بيماریها در این کشورها کامال اصطالح بجایی ميباشد .در
ایران نيز بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال  2002در حاليكه تنها  %22از سالهای از دست
رفته عمر بدليل بيماریهای قابل سرایت بوده است ،نقش حوادث و بيماریهای غير قابل سرایت به ترتيب
 %28و  %43بوده است.
شكل شماره :1اهميت بيماریهای مزمن غير واگير و عوامل خطر مرتبط با آنها

111

مقایسه این بيماریها در کشورهای مختلف به خوبی ميتواند نشان دهنده بار ناشی از این بيماریها از یكسو و
وضعيت اقتصادی ،اجتماعی و بهداشتی و اولویتهایی که این کشورها باید در آینده در سيستم سالمت خود
تعریف کنند ميباشد (شكل شماره  .)2براساس داده های ارائه شده در این نمودار ،در تمامی کشورهای
مورد مقایسه (غير از آمریكا) ميتوان به خوبی "بار دو برابر" را مشاهده کرد .در حاليكه بيماریهای عفونی و
انواع سوتغذیه کماکان در این کشورها عامل حدود  %15موارد مرگ ميباشد ،حوادث و بيماریهای قلبی نيز
درصد قابل توجهی از مرگها را در این کشورها به خود اختصاص ميدهد .الزم به ذکر است اطالعات ترسيم
شده در این نمودار مربوط به سال  2002ميباشد که پيش بينی ميگردد در حال حاضر درصد بيشتری از
مرگها در اثر حوادث و دیابت در کشورهایی چون ایران رخ داده باشد.
نمودار شماره  :2تقسيم بندی علل مرگ در ایران در مقایسه با سایر کشورها در سال  2002ميالدی
بیماریهای مربوط به زایمان ،عفونی و
کمبودهای تغذیه ای

100%
90%

سایر بیماریهای مزمن

80%
70%

بیماریهای مزمن ریوی

60%
50%

دیابت

40%
30%

حوادث

20%
سرطان
بیماریهای قلبی

10%
آمریکا

عربستان
سعودی

کویت

ترکیه

ایران

0%

دیابت:
بيماری دیابت یكی از بيماریهای مزمن در حال افزایش در دنيا ميباشد .بيماری دیابت بدليل ترشح ناکافی
انسولين و یا عدم توانایی بدن در استفاده از انسولين ترشح شده بوجود می آید و در اثر این اختالل مقدار
قند خون در بدن باال رفته که همين مسئله مشكالت بعدی را در بيمار که عمدتا مشكالت مربوط به عروق
و اعصاب بدن ميباشد را بوجود می آورد.
حدس زده ميشود که بيماری دیابت  %5از کل مرگهای بوجود آمده در دنيا را به خود اختصاص ميدهد.
نكته ای که در اینجا تاکيد بر روی آن مجددا حائز اهميت است اینست که اگرچه به نظر ميرسد که عمده
عوامل خطر این بيماری مانند عدم تحرک کافی و تغذیه نامناسب (به همراه مصرف سيگار) شيوع بيشتری
در کشورهای غربی داشته باشد ولی در حال حاضر  %80از افراد مبتال به دیابت در کشورهای جهان سوم
زندگی ميكنند که با توجه به اینكه اکثر افراد بيمار در سنين ميانسالی (سنين فعاليت) بسر ميبرند لذا این
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بيماری ميتواند بار اقتصادی زیادی به سيستمهای شكننده سالمت در این کشورها وارد کند .بر اساس
گزارش سازمان جهانی بهداشت ،در صورت عدم اقدام عاجل جهانی در این خصوص مرگ ناشی از دیابت
در  10سال آینده بيش از  %50افزایش خواهد یافت .همچنين بر اساس گزارشی دیگر تعداد موارد ابتال در
سال  2032ميالدی به حدود دو برابر تعداد افراد مبتال در سال ( 2000یعنی  322ميليون نفر ) خواهد
رسيد .الزم به ذکر است که سهم مدیترانه شرقی (منطقه ای که ایران نيز جزئی از آن ميباشد) برای سالهای
 2000و  ،2030به ترتيب  15،188،000و  42،200،000مورد ابتال خواهد بود که در این ميان سهم ایران بر
اساس همين برآورد برابر با  2،103،000و  2،421،000مورد خواهد بود که نشان دهنده رشدی بيش از
متوسط منطقه ميباشد (شكل شماره .]2[ )3
الزم به ذکر است که با توجه به عوامل خطر این بيماریها ميتوان دالیل این افزایش در دنيا و در ایران را در
عواملی چون افزایش اميد به زندگی (دیابت بيماری ميانسالی است) ،رشد شهر نشينی و بكار بردن الگوی
زندگی غربی (عدم تحرک کافی ،تغذیه ناسالم و استفاده از غذاهای سرشار از چربی به همراه روند فزاینده
مصرف سيگار) مستتر دانست.
شكل شماره  : 3شيوع دیابت در مناطق مختلف دنيا و برآورد آن برای سال 2030
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براساس آمارهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی در سال  1385که بر گرفته از مراقبت بيماران
دیابتی در مناطق روستایی ميباشد در کل کشور ميزان شيوع برابر با  %2,23ميباشد که البته واضح است با
توجه به زندگی شهر نشينی در شهرها با افزودن موارد مبتال در شهرها این مقدار بسيار بيشتر از موارد
گزارش شده در روستا خواهد شد.
سرطان:
سرطانها همواره یكی از عمده ترین علل مرگ در دنيا بوده اند .بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت
در سال  2004ميالدی  7,4( %13ميليون مرگ) کل مرگها در دنيا بدليل سرطانها بوده است .اگرچه عمده
ترین انواع سرطان در مردها و زنان با یكدیگر متفاوت است اما بطور کلی سرطان ریه ،معده ،کبد ،کولون
(روده بزرگ) و سرطان پستان بيشترین موارد مرگ را در دنيا به خود اختصاص داده اند .این در حاليست
که حدس زده ميشود  %30از مرگهای ناشی از سرطان قابل پيشگيری باشد و مرگهای ناشی از سرطان تا
سال  2030روندی رو به فزونی داشته و در این سال به حدود 12ميليون مرگ در سال برسد .نقطه قابل
توجه این است که بيش از  %70از موارد مرگ ناشی از سرطان در کشورهایی با درآمد ناخالص ملی متوسط
و پائين بوجود می آید .در ميان عوامل خطر سرطان سيگار عمده ترین نقش را به تنهایی ایفا ميكند.
در نمودارهای زیر الگوی بروز سرطان در سه کشور ایران ،ترکيه و آمریكا با هم مقایسه شده است[.]3
همچنانكه در نمودار شماره  4دیده ميشود در حاليكه در ایران سرطان معده و مری دو سرطان مهم با ميزان
مرگ و مير باال ميباشد در کشور آمریكا و ترکيه به ترتيب سرطانهای پروستات و ریه باالترین ميزان بروز را
دارا هستند .در کل مقایسه الگوی سرطان در این سه کشور به خوبی مرحله "گذار اپيدميولوژیک" را نشان
ميدهد .در حاليكه هنوز در ایران سرطانهای مرتبط با عوامل عفونی (مانند سرطان معده) باالترین ميزان بروز
را دارند اما سرطانهایی مانند کولون (روده بزرگ) و رکتوم که معموال در کشورهای غربی بيشتر یافت
ميشود نيز در حال افزایش و در رده چهارم قرار دارد .در خصوص سرطان مری ایران کماکان یكی از نقاط
پر خطر برای این نوع سرطان شناخته ميشود .بر اساس گزارش وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكی
ميزان خام بروز سزطان در ایران در سال  1383برابر با  120در هر  100،000نفر بوده است.
شكل شماره  :4بر آورد ميزان بروز و مرگ ناشی از سرطان در سه کشور ایران ،ترکيه و آمریكا در سال
 2002ميالدی ( استاندارد شده با جمعيت جهان)[]3
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عوامل عمده خطر بيماریهای غيرواگير:
در حاليكه در کشورهای توسعه یافته مطالعات زیادی در خصوص عوامل خطر بيماریهای مزمن صورت
گرفته است ولی ذکر این نكته بسيار حائز اهميت است که اکثر این مطالعات مربوط به کشورهای پيشرفته
بوده است .همچنانكه قبال نيز گفته شده است این در حاليست که بار این دسته از بيماریها در کشورهای در
حال توسعه در حال افزایش است ولذا اطالع کامل از روند تغييرات در عوامل خطر این دسته از بيماریها
ميتواند بسيار حياتی باشد .عواملی چون سيگار ،مصرف الكل ،فشار خون ،عدم تحرک بدنی ،اضافه وزن و
افزایش ميزان چربيهای خون همگی عواملی هستند که ميتوان با کنترل آنها به ميزان قابل توجهی از بار ناشی
از بيماریهایی چون دیابت ،بيماریهای قلبی و سرطان کاست .همراه با سایر کشورهای جهان که بر اساس
توصيه سازمان جهانی بهداشت به راه اندازی نظام مراقبت از عوامل خطر بيماریهای غير واگير اقدام نموده
اند در ایران نيز در سال  1383برای اولين بار چنين سيستمی در کشور راه اندازی شد.
فشار خون :بدون تردید افزایش فشار خون یكی از عوامل خطر مهم برای بيماریهای قلبی محسوب ميگردد.
براساس اولين مطالعه بار بيماریها در ایران فشار خون باال با دارا بودن  %14,3از کل بار منتسب به کل
عوامل خطر در رده دوم و بعد از چاقی و اضافه وزن قرار گرفته است .ميزان شيوع فشار خون بر اساس
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اعالم پزشک یا سایر کارکنان بهداشتی در سال  1383در ایران بابر با  %2,1بوده است[ .]4در شكل شماره 5
ميانگين فشار خون در ایران با چند کشور همسایه و کشور آمریكا مقایسه شده است[.]5
شكل شماره  :5مقایسه ميانگين فشار خون سيستوليک در ایران و چند کشور همسایه و آمریكا

نمایه توده بدنی :یک شاخص ساده ميباشد که با تقسيم وزن بر مجذور قد محاسبه ميگردد و از آن برای
محاسبه شيوع اضافه وزن و چاقی در جامعه استفاده ميگردد .بر اساس تقسيم بندی سازمان جهانی بهداشت
افرادیكه نمایه توده بدنی مساوی یا بيشتر از  25دارند به عنوان افرادیكه اضافه وزن داشته یا چاق ميباشند
در نظر گرفته ميشوند .معموال از این شاخص برای ارزیابی وضعيت تغذیه ای فرد استفاده ميگردد .بر اساس
گزارش نظام مراقبت بيماریهای غير واگير در سال  ،1383ميانگين نمایه توده بدنی در ایران در زنان برابر با
 25,5و در مردان بابر با  23,3و در مجموع در بابر یا  24,7بوده است .در ميان استانهای کشور چهار استان
مازندران (نمایه توده بدنی =  ،)22گيالن ( )25,3و آذربایجان شرقی و خوزستان ( )25,7بيشترین ميزان
 BMIرا داشته اند و سه استان کرمان ( ،)23,1هرمزگان ( )22,8و سيستان و بلوچستان ( )22,5کمترین
ميزان  BMIرا داشته اند [ .]4باالتر بودن  BMIدر اکثر کشورها دیده ميشود .در شكل شماره  2نيز همين
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الگو در کشورهای همسایه ایران دیده شده هر چند در آمریكا عكس این مسئله دیده ميشود که این ميتواند
بدليل مسائل فرهنگی باشد[.]5
شكل شماره  :2مقایسه ميزان شيوع اضافه وزن و چاقی در ایران و چند کشور دیگر

ميزان کلسترول :ميزان کلسترول خون یكی از عوامل خطر مرتبط با بيماریهای قلبی ميباشد .بر اساس
آخرین گزارش ملی ميانگين کلسترول در جمعيت شهری و روستایی بابر با  137,3ميباشد که مردم در سه
استان مازندران ( ،)214,2گيالن ( )208,3و یزد ( )208,1باالترین ميزان کلسترول را در کل کشور دارند[.]4
در نمودار شماره  7ميانگين کلسترول در ایران با چند کشور دیگر مقایسه شده است[.]5
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شكل شماره  :7مقایسه ميانگين کلسترول در ایران و چند کشور دیگر

دخانيات :بر اساس برآوردهای انجام شده حدود  1,3ميليارد نفر بر روی کره زمين از یكی از محصوالت
دخانياتی استفاده ميكنند .که از این تعداد حدود  250ميليون نفر از زنان هستند .اگرچه ميزان افراد سيگاری
در ابتدا در کشورهای پيشرفته بيشتر از کشورهای جهان سوم بود ولی در حال حاضر این روند عكس شده
بطوریكه در سال  1335ميالدی برای اولين بار تعداد افراد سيگاری در کشورهای جهان سوم بيش از این
تعداد در کشورهای پيشرفته شد[ .]2در حاليكه در حال حاضر  %35از مردان کشورهای پيشرفته سيگاری
هستند این رقم در کشورهای جهان سوم حدود  %50ميباشد .بر اساس برآورد سازمان جهانی بهداشت در
سال  2008ميالدی مصرف سيگار بيش از  5ميليون نفر را از بين برده است که این تعدا بيش از بيماری
سل ،ایدز ،و ماالریا بوده است.
بر اساس گزارش ارائه شده از نظام ثبت مراقبت بيماریهای غير واگير در ایران در سال  ،1383در جمعيت
ایران  %14از افراد مصرف کننده حداقل یک نوع از محصوالت دخانی هستند .بر اساس این گزارش این
ميزان در مردان برابر با  %23,8و در زنان برابر با  %4,3ميباشد .این در حاليست که در استانهای بوشهر
( ،)%21,2سيستان و بلوچستان ( )20,3و آذربایجان غربی ( )17,4و همينطور استانهای گلستان ( ،)%3,1یزد
( )%8,2و ایالم ( )%7,2به ترتيب بيشترین و کمترین مصرف دخانيات گزارش شده است[ .]4بر این اساس
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کشور ما در حال حاضر در مرحله اول اپيدمی مصرف سيگار قرار دارد که در آن شيوع مصرف حدود %20
و عمدتا در ميان مردان ميباشد ( شكل شماره .]7[) 8
شكل شماره  :8الگوی اپيدمی مصرف سيگار

فعاليت فيزیكی و ورزش :بر اساس برآورد سازمان جهانی بهداشت در مجموع حدود  1,3ميليون مرگ در
دنيا را ميتوان به نوعی وابسته به عدم تحرک کافی دانست .این مسئله به عنوان یكی از مهمترین عوامل خطر
بيماریهای مزمن شناخته ميشود و خصوصا نقش آن در بيماریهایی چون دیابت ،بيماریهای قلبی ،سرطان
کولون و سرطان پستان در خانمها بطور کامل شناخته شده است .بر اساس توصيه سازمان جهانی بهداشت
انجام حداقل  30دقيقه در روز فعاليت منظم و با شدت متوسط ميتواند ریسک بسياری از این بيماریها را
کاهش دهد .بر اساس همين گزارشات  %20از جمعيت جهان به ميزان توصيه شده سازمان جهانی بهداشت
برای ورزش عمل نميكنند[ .]8بر اساس نتایج انتشار یافته از نظام مراقبت از بيماریهای غير واگير در ایران
تنها  %32,7از ایرانيان روزانه حداقل  10دقيقه ورزش ميكنند که در ميان استانهای کشور سه استان زنجان
( ،)%38,7فارس ( )38,4و گيالن ( )%37,3ورزشكارترین استانهای کشور و کرمان ( ،)%23,1آذربایجان
شرقی ( )%28,3و سيستان و بلوچستان ( )%24,3کم تحرکترین استانهای کشور ميباشند .ضمنا در حاليكه
 %41,2از کل مردان ایرانی حداقل روزانه  10دقيقه ورزش ميكنند این مقدار در بين زنان  %23,7ميباشد[.]4
WHO, 2008-2013 action plan for the global strategy for the prevention and
control of Noncommunicable Diseases: prevent and control cardiovascular
disease, cancers, chronic respiratory diseases and diabetes. 2009, WHO:
Geneva.
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- -5 1وضعیت بیماری سل در جهان
1

مهشيد ناصحی
مقدمه

اگرچه سل یک بيماری با عامل شناخته شده و اپيدميولوژی مشخص اسالت و اگرچاله اصالول درمالان آن از
حدود  20سال قبل شناخته شده و بيش از یک ربع قرن است که رژیم درمان کوتاه مدت بالرای آن باله کالار
میرود ،ولی بخشی از بيماران مبتال به سل هنوز در بسياری از نقاط جهان و از جمله کشالور مالا تشالخيص
داده نشده و/یا تحت درمان مناسب قرار نمیگيرند ،و متاسفانه در حال حاضر شاهد آنيم که در نتيجه همين
کاستیها و همزمان با افزایش موارد مبتال به ویروس ایدز ،زمينه پيدایش و انتشار باسيلهای سل مقاوم باله
چند دارو (  2)MDR-TB = Multi - Drug Resistant TBفراهم آمده است.
امروزه یكی از بزرگترین مسائل بهداشتی جهان ،بيماری سل است .حدس زده ميشود که از هر سه نفر
جمعيت جهان ،یک نفر به باسيل سل آلوده بوده و درهر ثانيه یک نفر به تعداد آنان افزوده می شود .نگران
کننده این است که طبق برآوردهای موجود  50ميليون نفر از این افراد ،به باسيل سل مقاوم به چند دارو
( )MDR-TBآلوده هستند.
درحال حاضر  14,5ميليون نفر درجهان به بيماری سل مبتال هستند که بيش از  %80این موارد ،تنها
مربوط به  22کشور درحال توسعه جهان است.
هر ساله حدود  3ميليون نفر جدید به سل فعال مبتال شده و حدود دو ميليون نفر در اثر این بيماری جان
میسپارند.

 1استادیار اپيدميولوژی

2تعریف  :MDR-TBمورد سل مقاوم به حداقل  2داروی ”ایزونیازید و ریفامپین“
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بيش از  %30موارد بيماری و مرگ ناشی از سل در کشورهای در حال توسعه رخ می دهد ،کشورهایی که
 %75موارد بيماری در آنها به فعال ترین گروه سنی به لحاظ اقتصادی (یعنی  15تا  54سالگی) تعلق دارد.
در این کشورها یک فرد بزرگسال مبتال به سل به طور متوسط  3الی  4ماه قادر به کار کردن نبوده و لذا 20
تا  %30درآمد ساالنه خانواده وی از دست می رود؛ این در حاليست که با مرگ چنين فردی به طور متوسط
 15سال درآمد خانواده به طور یكجا از بين خواهد رفت.حاصل تقسيم فراوانی مطلق موارد سل کشورها به
جمعيت آنها ميزان بروز سل ناميده می شود؛ که نقشه پراکندگی آن را در کشورهای جهان در ذیل مشاهده
می کنيد.
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البته متاسفانه تنها  % 57از موارد سل تخمينی در سال  2007از سوی کشورهای جهان شناسایی و به
سازمان جهانی بهداشت گزارش شدهاند .برای همين تفاوتی ميان نقشه زیر با نقشه قبلی مالحظه
میکنيد .نقشه زیر توزیع جغرافيایی ميزان بروز سل گزارش شده را در کشورها نشان میدهد.

تخمينهای سازمان جهانی بهداشت برای بار بيماری سل در جهان ،منطقه مدیترانه شرقی و جمهوری
اسالمی ایران در سال  2007را میتوانيد در جدول زیر مالحظه کنيد:

ميزان بروز

جهان

منطقه مدیترانه شرقی

ایران

ميزان شيوع

202/100000

133/100000

27/100000

ميزان مرگ و مير

27/100000

13/100000

3/100000

همه اشكال

133/100000

105/100000

22/100000

اسمير مثبت

21/100000

47/100000

10/100000

15%

3,5%

3,1

ميزان شيوع عفونت  HIVدر
موارد جدید سل

آلودگی همزمان به ویروس ایدز خطر ابتال به بيماری سل را به طور معناداری افزایش میدهد.
کشورهای با شيوع باالی  ،HIVبه ویژه کشورهای واقع در افریقای زیر صحرا ،شاهد افزایش چشمگير
تعداد بيماران مبتال به سل و افزایش 2تا 3برابر ميزان های بروز گزارش شده سل در دهه  30بوده اند.
سازمان جهانی بهداشت ،ميزان شيوع آلودگی به ویروس ایدز در موارد جدید سل در سال  2002را
 %7/7تخمين زده است.
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در ميان عوارض ناشی از عفونت ویروس ایدز نيز ،سل مهمترین چالش و اصاللیتالرین عامالل
مرگ ومير محسوب میشود؛ بطوری که سازمان جهانی بهداشت ،سل را عامل مرگ  13درصد
افراد مبتال به ایدز برآورد کرده است.
سل فعال ،اگرچه به تنهایی عامل نقص ایمنی خفيفی به حساب میآید؛ ولی در صورت رخداد در افراد
آلوده به ویروس ایدز ،نقص ایمنی ناشی از ویروس ایدز را معموالً بدتر میکند ،و پيشرفت سایر عفونتهای
فرصت طلب مانند ازوفاژیت کاندیدیایی ،مننژیت کریپتوکوکی و به ویژه پنومونی پنوموسيتيس کارینی را
تسهيل میکند؛ که هریک از این عفونتهای فرصت طلب نيز ممكن است خود کشنده باشند .بنابراین سل به
صورت غير مستقيم نيز سبب مرگ افراد ویروس ایدز +میشود .ضمنا در افراد آلوده به ویروس ایدز،
حضور عفونتهای مختلف ازجمله سل به ویروس این اجازه را ميدهد که سریعتر تكثير پيدا کند و این امر
میتواند بر سرعت پيشرفت عفونت ویروس ایدز بيفزاید.
بروز مقاومت دارویی در سل با معرفی اولين داروی ضد سل در دنيا در سال  1343معنا یافته و شروع به
افزایش کرد .اما متاسفانه در ادامه و به دنبال استفاده وسيع از ریفامپين (که از دهه  70در قرن بيستم مصرف
آن شروع شد)  ،سل مقاوم به چند دارو در جهان ظهور کرد و بسرعت به معضلی اساسی و تهدید کننده
برای برنامه کنترل سل بسياری از کشورها و در نتيجه جهان بدل شد.
سازمان جهانی بهداشت تعداد موارد جدید ( MDR-TBکه عمدتاً بدليل اسالتفاده نابجالا و غيالر صالحيح از
داروهای اصلی ضد سل بوجود می آیند) را  510545مورد در سال  2007برآورد کرده است.
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بر اساس تخمينهای این سازمان برای سال  2002ميالدی (آخرین آمار منتشر شده) ،ميزان شيوع سل مقاوم
به چند دارو در موارد جدید سل در جهان و منطقه مدیترانه شرقی به ترتيب  3,1و  2,3درصد میباشد.

متاسفانه این ميزان در ميان بيماران مسلولی که قبال سابقه دریافت درمان ضد سل داشتهاند در جهان و منطقه
مدیترانه شرقی به ترتيب  13,3و  28,3درصد تخمين زده شده است.
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چند نکته:
 -1یک سوم موارد  MDR-TBبه هر  4داروی اصلی ضد سل مقاومند.
 -2موارد  MDR-TBچند سال زنده می مانند و در این مدت قادر به انتقال باسيل سل مقاوم به چند دارو
به اطرافيان خود هستند.
 -3با پيشرفت  TB/HIV co-infectionنگرانی در مورد انتشار  MDR-TBروز به روز بيشتر میشود.
 -4پيدایش سل مقاوم به درمان ( ،)MDR-TBنشانه ای از کنترل ناموفق سل در جامعه است.
سل فوق مقاوم به دارو ) (eXtensive Drug Resistant TB = XDR-TBکه به موردی از سل مقاوم باله
چند دارو اطالق میشود که مایكوباکتریوم توبرکلوزیس ایجاد کننده آن در شرایط آزمایشگاهی حالداقل باله
یكی از کينولونها و یكی از داروهای تزریقی خط دوم ضدسل نيز مقاومت نشان داده است ،معضل تهدیالد
کننده دیگری است که در سالهای اخير به مجموعه موانع برنامه کنترل سل جهان اضافه شده است.
در نقشه زیر میتوان کشورهایی را که موردی از سل فوق مقاوم گزارش شده داشتهاند را مشاهده کرد.
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وضعیت بروز بیماری سل در ایران:
نمودار زیر روند نزولی ميزان بروز بيماری سل در طول  40سال گذشته را در کشور نشان میدهد (از 142
مورد در یكصد هزار نفر جمعيت در سال  1342به  13,4در یكصد هزار نفر جمعيت در سال – 1387بيش
از  10برابر کاهش).

درسال 1387در کشورمان ميزان بروز گزارش شده سل ریوی با اسميرخلط مثبت  2/7مورد در یكصد هزار
نفر جمعيت بوده است.

ازتعداد  3742مورد مبتال به سل گزارش شده کشور در سال %50 ،1387موارد را زنان بيمار و  %13موارد را
بيماران افغانی تشكيل میدهند و بيشترین ميزان بروز سل مربوط به گروه سنی  25سال به باال بوده است که
این حاکی از موفقيت چشمگير کشور در کنترل این بيماری است.
ميزان بروز ) ( /100,000

تعداد

گزارش شده

مورد انتظار

3742

13,4

22

% 21

اسمير خلط مثبت

4885

2,7

10

%27

اسمير خلط منفی

1332

2,7

2202

3,2

کل اشكال سل
سل ریوی

CDR

سل خارج ریوی

درميان استانها ،سيستان و بلوچستان و گلستان بيشترین ميزانهای بروز و شيوع را در کشور داراهستند.
توزیع جغرافيایی ميزان بروز سل ریوی اسمير مثبت در کشور را در نقشه زیر میتوانيد مشاهده نمایيد.
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همسایگی ایران با دو کشور افغانستان و پاکستان که در زمره  22کشور  High Burdenدنيا هستند ال
وهمچنين عراق (با بحران های چند ساله اخير آن) و کشور های تازه استقالل یافته شمال کشور (با شيوع
باالی سل مقاوم به چند دارو) ضرورت توجه بيش از پيش ما را به این بيماری متذکر میکند.
طول مدت تاخیر در تشخیص و درمان بیماران مبتال به سل :
ميانه تاخير کلی تشخيص و درمان بيماران مبتال به سل ریوی خلط مثبت درایران  32روز ( با ميانگين +10
 120روز ) بوده و ميانه تاخير بيمار و پزشک در تشخيص به ترتيب  (20باميانگين  44+2روز) و  42روز (
با ميانين 72 +8روز) بوده است پس سهم پزشکان در تاخیر تشخیص به مراتب بیشتر از سهم بیماران
بوده و لذا برای کنترل سل در کشور باید مداخله ها و برنامه های کنترل به طور عمده بر کاهش تاخير
پزشک در تشخيص متمرکز گردد .حال اگر بدانيم که در مطالعه ای اخير در ایران  %27،بيماران مبتال به سل
ریوی خلط مثبت کشور ،با شروع بيماری سل ،اولين واحد درمانی انتخابی برای مراجعه خود را مطب
خصوصی ذکر کردهاند ،به اهميت و ضرورت جلب مشارکت پزشكان ،بخش خصوصی در کنترل این
بيماری بيشتر پی میبریم.
وضعیت  TB/HIV Co-infectionدر ایران :
در سال  1387مشاهده شد که از  10070بيمار مبتال به سل  187مورد از بيماران  HIVمثبت گزارش شدند
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( یعنی حدود  %1,3ميزان شيوع ) و این نسبت در کل موارد شناسایی شده در سال گذشته اعم از جدیالد و غيالر
جدید نيز تقریبا مشابه ( )%1,8بوده است .این در حالی بود که در این سال برنامه روتينی برای بررسی وضالعيت
 HIVدر کليه مسلولين وجود نداشت و عمدتا برای موارد مسلول دارای فاکتورهای خطر تسالت مالذکور انجالام
میشد .لذا رقم واقعی می تواند تا حدی بيش از این باشد.

جداول زیر به ازریابی برنامه کنترل سل جهان ،منطقه مدیترانه شرقی و جمهوری اسالمی ایران از نظر
شاخصهای تعيين شده در هدف ششم توسعه هزاره پرداخته است:
در هدف مزبور چنين تعيين شده است که کشورهای جهان باید در سال  2015نسبت به سال 1330
بتوانند ميزانهای شيوع و مرگ و مير ناشی از سل را  %50کاهش داده و همچنين روند ميزان بروز سل را از
حالت صعودی به شكل نزولی در آورند.
همانگونه که در ذیل مشاهده میشود ،دستيابی به هدف تعيين شده برای کشور ما امكانپذیر به نظر میرسد.
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الف) میزان شیوع سل
جهان

منطقه مدیترانه شرقی

ایران

ميزان شيوع

1330

234

234

50

()/100000

2002

213

152

28

22

35

کاهش طی  12سال
()%

44

ب) میزان مرگ و میر سل
جهان

منطقه مدیترانه شرقی

ایران

ميزان مرگ و مير

1330

28

27

4

()/100000

2004

25

20

3

11

22

کاهش طی  12سال
()%

22

ج) میزان بروز سل
جهان

منطقه مدیترانه شرقی

ایران

ميزان بروز

1330

124

111

32

()/100000

2004

133

105

22

-13

5

کاهش طی  12سال
()%

33

اهم اقدامات انجام شده در زمینه کنترل سل در کشور در طول سی ساله اخیر
 شروع استفاده از درمان کوتاه مدت ( ) 1322 ادغام واکسيناسيون ب ث ژ در برنامه ایمنسازی کشوری ( ) 1323ادغام برنامه کنترل سل در نظام شبكه () 1323 اجرای استراتژی داتس () 1374 تدوین ،چاپ و توزیع کتاب راهنمای کشوری در کشور (  ) 1380و تعيين و ابالغ کتاب راهنمایکشوری مبارزه با سل به عنوان منبع امتحانی پيش کارورزی ،پذیرش دستيار ،ارتقاء ،بورد داخلی ،اطفال،
عفونی و پزشكی اجتماعی ()1385
 تدوین ،چاپ و توزیع کتب راهنمای کشوری مربوط به آزمایشات 1377 ادغام برنامه کنترل سل در زندانها ( ) 1381131

 الكترونيكی شدن سيستم ثبت و گزارش دهی موارد بيماری ( )1378و تبدیل نظام ثبت از فرمتجمعبندی شده به شكل ثبت نام برحسب اسم بيماران () 1382
 اجرای برنامه های کنترل کيفی آزمایشگاههای ميكروبشناسی سل تدوین بسته پایش و ارزشيابی جدید برای برنامه کنترل سل وانجام پایش از دانشگاههای کشور بر اساسآن
 انعقاد تفاهم نامه با ارتش جمهوری اسالمی ایران برای کنترل سل در جمعيت تحت پوشش مربوطه برگزاری  13دوره کنگره پژوهشی سراسری ساالنه در کشور همزمان با روز ملی مبارزه با سل (23مهرماه)
 موفقيت در پذیرفته شدن پروژه  5ساله پيشنهادی برای تقویت برنامه های کنترل سل جمهوری اسالمیایران برای جذب  21ميليون دالر از محل صندوق جهانی مبارزه با ایدز ،سل و ماالریا ()2008
 راه اندازی و معرفی مرکز ارجاع و آزمایشگاه کشوری سل 1381 راه اندازی یک مرکز و آزمایشگاه منطقه ای سل در شمالغرب کشور 1387 تداوم درمان سرپایی رایگان در نظام بهداشتی کشوردستاوردهای مهم برنامه کنترل سل در کشور:
 -1کاهش ميزان بروز گزارش شده سل از  140به  13نفر در یكصد هزار نفر (در طول یک دوره چهل
ساله)
 -2کاهش  33درصدی ميزان بروز سل در طول  12سال (از مورد  32دریكصدهزار نفالر جمعيالت در سالال
 1330به  22در یكصدهزار نفر جمعيت در سال )2002
 -3کاهش  44درصدی ميزان شيوع سل در طول  12سال (از مورد 50دریكصدهزار نفالر جمعيالت در سالال
 1330به  28در یكصدهزار نفر جمعيت در سال )2002
 -4کاهش  25درصدی ميزان مرگ و مير ناشی از سل در طول  12سال(از مورد 4دریكصدهزار نفر جمعيت
در سال  1330به  3در یكصدهزار نفر جمعيت در سال )2002
پیش بینی روند ها برای افق 2474
 -1افزایش ميزان بيماریابی سل ریوی خلط مثبت به بيشتراز  85درصد
 -2ميزان موفقيت درمان سل ریوی خلط مثبت به بيش ا ز  30درصد
 -3کاهش  30درصدی ميزان شيوع بيماری سل نسبت به سال 1387
 -4کاهش  30درصدی ميزان مرگ و مير ناشی از سل نسبت به سال 1387
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- -6 1مدل اپیدمیولوژی بیماری ایسکمیك قلبی در ایران
نوشين طالبیزاده و همكاران
چکیده
مقدمه :بيماری ایسميک قلبی با سير صعودی و افزایش ميزان مرگ وميالر ناشالی از آن یكالی از موضالوعات
هزینه بر و قابل بحث درحيطه بهداشت و درمان کشور میباشد .این مطالعه درجهت برآورد نتایج حملههای
حاد قلبی و ميزان نياز کشور در پاسخگویی به این بيماران میباشد.
روش  :با استفاده از طراحی مدل ذهنی نتایج احتمالی وقوع یک حادثه حاد قلبی برای افراد باالی  40سالال
در نظر گرفته شده و پارامترهای الزم از طریق مطالعه سيستماتيک و مشاوره با متخصصين باله دسالت آمالد.
مدل ذهنی با استفاده از نرمافزار  Model Maker version 4اجرا و از مدل  deterministicبرای تحليالل
استفاده شد .نتایج نهایی این مدل برای زمانی است که اپيدمی این بيماریها به قله خود برسالد کاله طبيعالاً در
حال حاضر مقادیر واقعی کمتر از این حد است.
یافته ها :ميزان مرگ و مير ساالنه به دليل بيماریهای ایسكميک قلبی درجمعيت باالی  40سال کشالور  14در
هزار نفر و تعداد بيماران مذکورکه نياز به مراقبتهای سرپایی دارند نزدیک به  240000نفر تعيين شد .تعالداد
تختهای الزم در اورژانس و بخشهای مراقبتهای ویژه قلبی برای سرویس به این بيماران در کشور به ترتيالب
 2312و  1428عدد به دست آمد .تخمين تعداد تختهای الزم بالرای مراقبالت از بيمالاران بعالد از مالداخالت
جراحی  825عدد بود .تعداد پزشكان الزم برای ارائه خدمات درمان سرپایی به بيماران ایسالكميک قلبالی در
کل کشور حدود  212نفر تخمين زده شد .البته برای تعيين تعداد مورد نياز کل متخصصين بایالد بالار کالاری
بيماران بستری را نيز محاسبه و به این تعداد اضافه نمود.
نتيجهگيری :مدل مورد استفاده میتواند به مسئولين در تنظيم واقع بينانه اهداف ،تشخيص خالهالای سيسالتم
آموزش و درمان و پيشبينی دقيق برای آینده کمک کند .عالوه بر این متدولوژی به کار رفته قابل تسری باله
سایر بيماریها و موضوعات مرتبط در زمينه بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی کشور میباشد.
کلمات کليدی :واقعاله حالاد قلبالی ،بيمالاری ایسالكميک قلبالی ،بالار بيمالاری ،مالدل اپيالدميولوژیک ،مطالعاله
سيستماتيک
مقدمه
در بسياری از کشورها ،بيماریهای غيرواگير روند صعودی دارند که دالیالل عمالده آن افالزایش طالول عمالر،
افزایش و طوالنیتر شدن زمان مواجهه با عوامل خطر و تغيير الگوی زندگی است .بيماریهای غير واگير در
سال 1330از نظر بار جهانی بيماریها دربين پانزده رتبه اول قرار داشتهاند ،در حاليكه برآوردها نشان میدهد
که در سال  2020به شش رتبه اول صعود خواهند کرد(.)1
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شيوع این بيماریها در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما در حالال افالزایش اسالت و بالار ناشالی از
بيماریهای قلبی عروقی و عواقب ناشی از آن قابل توجه است بطوریكه بيماریهای قلبی -عروقی اولين علت
مرگ ومير در ایران میباشد ( .)2عليرغم باالرفتن آگاهی مردم در زمينه لزوم پيشگيری از بالروز بيماریهالای
قلبی و برنامه ریزیهای انجام یافته توسط دولتهالا در ایالن خصالوص ،هالر روز بالر تعالداد افالرادی کاله بالدليل
مشكالت قلبی -عروقی به مراکز درمانی مراجعه میکنند افزوده میشود .بعضی از این افالراد بالدنبال وقالایع
قلبی جان خود را از دست میدهند و آنها که زنده میمانند ،میبایست بالرای مالدت طالوالنی دارو مصالرف
کرده و تحت نظر باشند .این وضعيت بطور جدی بر زندگی روزمالره بيمالاران و افالراد خالانوادهشالان تالاثير
میگذارد.
مسلماً برای برنامهریزی بهتر و دقيقتر نياز است تا مدیران و مسئولين دیالدگاه مناسالبی نسالبت باله وضالعيت
بيماریهای ایسكميک قلبی در جامعه داشته باشند .برای دستيابی به این اطالعالات و باله دليالل محالدودیتهای
بسيار زیاد در جمعآوری آمار و اطالعات دقيق از جامعه به صورت مشاهده مستقيم و یا پرهزینه بودن ایالن
روشها ،در حال حاضر مدلسازی یكی از روشهای رایج برای ارزیابی وضعيت موجود و پيشبينی وضالع در
آینده است .در این شيوه سعی میشود تا ابتدا یک مدل ذهنی از بيماری در جامعه ترسيم گردد و سالپس بالا
وارد نمودن پارامترها ،اجزا مدل ذهنی به هم متصل گردند .بعد از ارزیابی دقت و صحت اطالعات بدسالت
آمده از مدل ،نه تنها میتوان در خصوص تک تک پيشبينیهای مدل صحبت نمود بلكه میتالوان بالا تغييالر
پارامترهای مدل در دامنه مناسب و قابل قبول ،اثرات کلی و همچنين بار بيماری را در جامعه تخمين زد.
در یک نگاه اجمالی میتوان بيان نمود که مبتالیان به بيماریهای ایسكميک قلبی نياز باله خالدمات خالاص و
ویژه دارند که نه تنها ممكن است هزینهبر باشند بلكه تاخير در دریافت این خدمات باعث عوارض غيرقابل
جبران خواهد شد .به همين دليل نياز است تا مدیران و مسئولين سالمت کشور تخمين مناسالبی از فراوانالی
بيماران و سرویسهای مورد نياز آنها مانند تعداد تختهای اورژانس و یا متخصصين مورد نياز داشته باشند .در
این مسير مسلماً استفاده از نتایج مدلهای اپيدميولوژی میتواند بسيار ارزشمند باشد.
با توجه به توضيحات فوق و برای تخمين فراوانی مبتالیان به بيماریهای ایسكميک قلبی در ایران و همچنين
ميزان سرویسهای مورد نياز برای ارایه خدمت به آنها ،مدل اپيدميولوژیكی طراحی شد کاله مالیتوانالد بالرای
محاسبه بار بيماریهای ایسكميک قلبی در ایران مورد استفاده قرار گيرد.
روش کار
ابتدا مدل ذهنی ( )conceptual frameworkطراحی شد که نشان دهنده پيامدهای احتمالالی وقالوع یالک
حادثه حاد قلبی برای یک فرد در معرض خطر است .در این مطالعه جامعه در معرض خطر ،افراد باالی 40
سال در نظرگرفته شد .بر اساس این مدل ،در صورتی که یک فرد سالم باالی  40سال دچار حمله حاد قلبی
شود وقوع چند پيامد محتمل است ؛ ممكن است بالفاصالله فالوت کنالد ،یالا ممكالن اسالت واقعاله حالاد وی
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تشخيص داده نشود و بدون دریافت هرگونه خدمتی ،بدون تشخيص در جامعه باقی بماند و حالت آخر ورود

بيمار به زنجيره تشخيص  ،مراقبت و درمان است .چنين وقایعی در قالب مدل ذهنی ترسيم شد که جزئيات
آن در شكل شماره  1نمایش داده شده است.
این مدل در ابتدا بر اساس تجارب شخصی و متون مرتبط طراحی شد و سالپس توسالط یالک گالروه شالامل
متخصصين بالينی و محققين این رشته (کميته پژوهشی بيماریهای قلبی -عروقی وابسته به مرکالز تحقيقالات
فيزیولوژی در دانشگاه علوم پزشكی کرمان) بررسی و اجزا آن بر اساس وضعيت واقعی در ایران تطبيق داده
شد .در این جلسه کل مدل با جزئيات کامل برای ایشان توضيح داده شد و بعد از بحالث ،مالدل بالر اسالاس
نتایج این جلسات نهایی شد.
در قدم بعدی ،پارامترهای الزم برای تخمين انتقال افراد در بين خانههای مدل تعيين شالد .ایالن تخمينهالا بالا
انجام مطالعه سيستماتيک و مشاوره با متخصصين به دست آمد .برای این منظور با استفاده از کلمات کليدی
مرتبط با هر پارامتر مقاالت موجود در  Iranmedexو  Medlineجسالتجو شالد .مقالاالت مالرتبط از لحالاظ
محتوا و روش کار بررسی و در صورت دارا بودن معيارهای کيفيالت ،اطالعالات مقالاالت اسالتخراج شالدند.
بعضی از پارامترها بر اساس واقعيتهای موجود در ایران و با مشاهده مستقيم تخمالين زده شالدند؛ باله عنالوان
مثال ،پارامترهایی که مربوط به طول مدت بستری در بخش اورژانس یا بخش مراقبتهای ویژه بود ،بر اساس
اطالعات بيماران مراجعه کننده به بيمارستانهای شهر کرمان تعيين شد .بر اساس مشاهدات مستقيم و نظرات
گروه کارشناسی تفاوت بين این مقادیر در شهرهای مختلف کشور چندان چشمگير نيست.
در نهایت ،تمام پارامترها در یک جلسه با متخصصين مربوطه در ميان گذاشته شد و مقالادیر تایيالد شالده در
این جلسه کارشناسی به عنوان پارامترهای نهایی در مدل وارد شدند.
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*PTCA**, CABG

شکل شماره  -2مدل ذهنی بكار رفته در مدلينگ که نشان دهنده نحوه انتقال افراد باالی  40سال دچار
حادثه قلبی در بين خانههای مدل است.
*CABG: Coronary Artery Bypass Graft
**PTCA: Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty
برای ارزیابی اعتبار مدل و پارامترهای آن دو خانه کنترل ( (check boxدر مدل در نظرگرفته شد که شامل

تعداد بيماران بستری در بخشهای مراقبتهای ویژه برای یک شهر  500هزار نفری و تعداد بيماران فوت شده
به دليل بيماریهای ایسكميک قلبی در بيمارستانهای همان شهر میباشد .سپس با اجرای مدل ،مقادیر این دو
خانه تخمين زده شدند و با مقادیر مشاهده شده در شهر کرمان مقایسه گردیدند .نزدیک بودن مقادیر تخمين
زده شده با مقادیر واقعی ،به عنوان معيار اعتبار مدل در نظر گرفته شد .با تغيير پارامترها در یک دامنه منطقی
و مورد قبول گروه کارشناسی ،سعی شد تا تفاوت مقادیرمشاهده شده و پاليشبينالی شالده توسالط مالدل باله
حداقل برسد .مقادیر نهایی پارامترهای بكار رفته در مدل در جدول شماره  1درج شده است.
مدل ذهنی این تحقيق با استفاده از نرم افزار  Model Maker version 4اجرا شد و به دليل حجالم نموناله
باالی اوليه و فراوانيهای قابل قبول در خانهها ،مدل  deterministicبرای تحليل استفاده شد .برای رساليدن
به مرحله ثبات در مقادیر خانهها ،مدت فرضی اجرای مدل  20000روز (حدود  55سال)در نظر گرفته شالد
و نمودارهای رسم شده توسط مدل نشان دادند که تقریباً بعد از  12000روز( حدود 33سال) مدل به مرحله
ثبات میرسد .در این مدت ميزان جمعيت در معرض خطر ثابت فرض شد .به عبارت دیگر ميزان ورودی و
خروجی خانه اول مدل مساوی تعيين شد.
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از پيش فرضهای اصلی این مدل ثابت ماندن جمعيت در معالرض خطالر در جامعاله بالود باله عبالارتی ميالزان
خروجی از جمعيت در معرض خطر یعنی افراد باالی  40سال بدون سابقه بيماریهای حاد قلبی برابر تعالداد
ورودی به این جمعيت در نظر گرفته شده است.
یافتهها
بعد از به مرحله پایداری رسيدن مدل ،تخمين زده شد که به طور متوسط روزاناله حالدود  37حملاله قلبالی
جدید در افراد بدون سابقه در شهرکرمان و  515حمله قلبی در سطح کشور صورت میگيرد .با لحاظ کردن
تعداد حمالت قلبی در بيماران شناخته شده ،در مجموع به نظر میرسد درشهر کرمالان سيسالتم بيمارسالتانی
باید آمادگی پذیرش  52و در سطح کشور  772بيمالار مبالتال باله حملاله حالاد قلبالی را داشالته باشالند .بالا در
نظرگرفتن متوسط بستری هر بيمار در بخش اورژانس در حدود  2روز و اینكه براسالاس مشالاهدات و نظالر
کارشناسان احتماال 40-30درصد بستریهای اورژانس با تشخيص اوليه بيماری حاد قلبالی اشالتباه تشالخيص
داده شدهاند (مثبت کاذب) ،به نظر میرسد در سطح شهر کرمان حدود  128تخت اورژانس و در کل کشور
حدود  2312برای این منظور مورد نياز است.
از این تعداد تخمين زده میشود که در شهر کرمان روزانه حدود  21بيمار نياز به بستری در بخش مراقبتهای
ویژه قلبی پيدا ميكنند .این عدد برای کل کشور حدود  282نفر است .با در نظالر گالرفتن ایالن موضالوع کاله
متوسط روز بستری بيماران در بخش مراقبتهای ویژه  5روز میباشد در صورت فرض ضالریب  %100بالرای
اشغال تختهای  ،CCUتعداد  102تخت مراقبت ویژه قلبی در شهر کرمان و  1428تخت بالرای کالل کشالور
نياز است.
با توجه به مدل ،تعداد بيمارانی که در روز احتياج به انجام مداخله جراحی ( جراحی باز و یا آنژیوپالسالتی)
دارند  3نفر در کرمان و  122نفر درکشور است .با درنظر گرفتن متوسط  7روز بسالتری در بخالش جراحالی
قلب ،تعداد تختهای الزم برای دادن خدمات به بيماران  21عدد در کرمان و  825عدد درکل کشور تخمالين
زده شد.
با درنظر گرفتن اینكه هر بيمار ایسكميک حدودا هر  50-45روز یكبار احتياج باله ویزیالت سالرپایی دارد و
اینكه  30درصد بيماران ویزیت شده سرپایی توسط متخصصين قلب را بيمالاران ایسالكميک قلبالی تشالكيل
میدهند تعداد بيمارانی که نياز به پيگيری سرپایی بعد از حمله قلبی یا جراحی دارند در شهر کرمان 20320
نفر ودر کل کشور  133750نفر محاسبه شد.
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جدول شماره  :2تعریف و مقادیر پارامترها مورد استفاده در مدل اپيدميولوژی
بيماری ایسميک قلبی در ایران
شماره منبع
عالمت
مرحله

تعریف پارامتر

اخص نهایی
درصد و یا میزان بروز مشاهده شده و یا

اختصاری در

استخراج شده از منابع

مدل

محاسبه شده برای
وارد نمودن در
مدل (میزان بروز
روزانه)

ميزان بروز واقعه حاد قلبی در افراد باالی  40سال سالم
فراوانی مرگ به دليل حمله حاد قلبی قبل از رسيدن به
بيمارستان
قبل از پذیرش

فراوانی پذیرش بيماران مبتال به حمله حاد قلبی در

در بیمارستان

اورژانسهای بيمارستانهای کشور

f1
f3
f2

فراوانی عدم تشخيص بيماری حاد قلبی در افراد سالم باالی
 40سال در اولين حمله
ميزان بروز مجدد واقعه حاد قلبی در بيماران تشخيص داده
نشده
ميزان مرگ در بيماران دچار واقعه حاد قلبی در مدت
1

بستری در اورژانس

f5
f8
f15

()3

 %8در سال برای جامعه باالی  40سال
ایرانی

()4
()5

نظر گروه
کارشناسی
[]2

0/00022

%20

0/2

%75

0/75

%5

0/05

 %22در هر سال

0/00020274

% 2/3

0/03

ميزان ترخيص از اورژانس به دليل رضایت بيمار ،عدم
امكان بستری در بخش مراقبتهای ویژه و یا تشخيص طبی
اشتباه (منفی کاذب)

1
1

در طول پذیرش
در بیمارستان

f99

ميزان انتقال بيماران به بخشهای مراقبتهای ویژه قلبی

ميزان مرگ در زمان بستری در بخشهای مراقبتهای ویژه
2

قلبی

2

ميزان ترخيص از بخشهای مراقبتهای ویژه قلبی

ميزان مرگ در بيمارانی که مداخالت جراحی داشتهاند در
طول  3هفته اول بعد از عمل به عنوان زمان پرخطر
ميزان ترخيص بعد از مداخالت جراحی با در نظر گرفتن
متوسط یک هفته برای مدت بستری بيماران مربوطه
ميزان مرگ بيماران مبتال به حداقل یک حمله حاد قلبی که
در مرحله پيگيری هستند

f7
f16
f12
F14
F9
f11

ميزان مرگ بيماران مبتال به حداقل یک حمله حاد قلبی که
تحت مداخالت جراحی نيز قرار گرفتهاند در مرحله
بعد از ترخیص
از بیمارستان

مشاهده مستقيم

% 20
% 73/7

()7
مشاهده مستقيم
()8(،)3
مشاهده مستقيم
()10(،)11

0/1
0/37

%8

0/012

%32

0/184

%3

0/0042857

%37

0/13857

 %10در سال

0/0002733

()12

F10

 %3در ماه اول

0/00152222

پيگيری
ميزان مداخالت جراحی انجام گرفته بر روی بيماران بعد از
ترخيص از بيمارستان
ميزان وقوع مجدد واقعه حاد قلبی در بيماران دارای سابقه
حمله حاد قلبی
ميزان وقوع مجدد واقعه حاد قلبی در بيماران دارای سابقه
مدخالت جراحی مرتبط

F98
f6
f13

()13
()13

 %13در سال
 %24در سال یعنی سه برابر ميزان بروز در
افراد سالم باالی  40سال ()f1

()3

 %12در سال یعنی تقریباً  2برابر ميزان
بروز در افراد سالم باالی  40سال ()f1

0/0005205
0/00022
0/00044

 :1ميانگين مدت بستری در اورژانس حدود  2روز تخمين زده شده و به همين دليل درصدهای مرتبط بر  2تقسيم شدهاند تالا
ميزان بروز روزانه محاسبه شود.
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 :2ميانگين مدت بستری در بخشهای مراقبتهای ویژه قلبی  5روز تخمين زده شده و به همين دليالل درصالدهای مالرتبط بالر 5
تقسيم شدهاند تا ميزان بروز روزانه محاسبه شود.
 :3ميانگين مدت بستری بعد از مداخالت جراحی  7روز تخمين زده شده و به همين دليل درصالدهای مالرتبط بالر  7تقساليم
شدهاند تا ميزان بروز روزانه محاسبه شود.

با فرض اینكه هر متخصص قلب در هر روز کاری  30مریض سرپایی ویزیت کند ،تعداد پزشكان متخصص
قلب مورد نياز برای ارائه خدمت به بيماران سرپایی در شهر کرمان  12نفر و در کل کشور  212نفر تخمالين
زده شد.
بر اساس نتایج مدل پيشبينی میشود که ساالنه در جمعيت باالی  40سال شهرکرمان و کل کشور به ترتيب
حدودا  8030و  112500مرگ بدليل بيماریهای اسيكميک قلبی رخ دهد .تبدیل این تعداد مالرگ باله ميالزان
بروز مبين ميزان خطر مرگ بيماریهای قلبی  14در هزار در سال در کشور در گروه باالی  40سال است.
جدول شماره  -1نتایج حاصل از برآوردهای مدل برای شهر کرمان و کل کشور در خصوص متغيرهای
مرتبط با بيماری ایسكميک قلبی در روز
برای شهر کرمان

متغیر

برای کشور

تعداد وقوع حمله حاد قلبی در افراد بدون سابقه قبلی

37

5150

تعداد بستری در اورژانسها

52

7720

حداقل تعداد تختهای الزم دراورژانس برای سرویس به بيمالاران ایسالكمی قلبالی بالا درنظالر گالرفتن
متوسط دو روز بستری و ميزان  %30خطای مثبالت کالاذب در تشالخيص بيمالاری ایسالميک قلبالی و

128

23120

ضریب اشغال %100
تعداد بستریهای روزانه در بخش مراقبتهای ویژه قلبی
تعداد تختهای الزم در بخشهای مراقبتهای ویژه قلبی برای سرویس به بيماران ایسكميک قلبی بالا در
نظرگرفتن ميانگين مدت بستری  5روز و ضریب اشغال %100
تعداد مداخالت جراحی(جراحی باز و آنژیوپالستی) در روز با درنظرگرفتن  25روز کاری در ماه
تعداد مرگهای حاصل از بيماریهای ایسكميک قلبی در سال
تعداد تختهای الزم بخشهای مراقبتهای ویژه قلبی برای ارایه سرویس به بيمالاران بعالد از مالداخالت
جراحی با درنظرگرفتن حدود یک هفته بستری برای بيماران
تعداد بيمارانی که نياز به پيگيری سرپایی بعد از حمله قلبی یا مداخالت جراحی دارند

21

2820

102

14280

3

1220

8030

1125000

21

8520

20320

2337500

تعداد پزشكان متخصص قلب برای ارائه خدمت به بيماران سر پایی با در نظرگرفتن اینكه تقریباً هر
روز کاری  30بيمار واقعی و دارای اندیكاسيون توسط هر پزشک متخصص بررسی شود و باليش از

12

2120

 %30بيمارن این پزشكان به دليل بيمار ایسميک قلبی باشند

بحث
در این مدل ميزان مرگ ومير ساالنه به دليل بيماریهای ایسكميک قلب درجمعيت باالی  40سال کشالور 14
در هزار و تعداد بيماران مبتال که نياز به مراقبتهای سرپایی دارند نزدیک به  240000نفر برآورد شالد .تعالداد
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تختهای اورژانس الزم برای کشور  2312و تعداد تختهای الزم بخشهای مراقبتهای ویژه قلبی برای سرویس
به بيماران ایسكمی قلبی  1428عدد به دست آمد .همچنين تعداد متخصصان قلب الزم برای ارائاله خالدمات
درمان سرپایی به بيماران ایسكميک قلبی در کل کشور حدود  212نفر تخمين زده شد.
ميزان تخمين مرگ و مير به دليل بيماریهای ایسكيک قلبالی در مطالعاله مالا  14در هالزار نفالر در سالال بالود،
درحاليكه تخمين ميزان مرگ و مير در ایران بر اساس نتایج ثبت مرگ حدود  8نفر در هزار در سالال بالرای
جمعيت باالی  50سال گزارش شده است ( .)2این تفاوت احتماال به این دليل است که با وجود شروع ثبت
مرگها بصورت ساختار یافته در سالهای اخير توسط معاونت سالمت وزارتخانه و تالشهای بسيار در جهالت
تكميل این برنامه ،ممكن است پوشش آن در کشور به حد ایدهال نرسيده باشد .البته نكته دیگر این است که
پيشبينی مدل برای زمانی است که بيماری بصورت کامل به مرحلاله ثبالات رساليده باشالد کاله البتاله از نظالر
اپيدميولوژیک هنوز کشور به مرحله ثبات نرسيده است .بنابراین میتوان انتظار داشت که در صورت صحت
نتایج مدل ،در سالهای آینده ميزان مرگ و مير به دليل بيماری ایسكيک قلبی تا حدود  14در هالزار در سالال
برای افراد باالی  40سال افزایش یابد.
تعداد متخصصين قلب مورد نياز برای کل کشور جهت ارائه سرویس به بيماران سالرپایی  212نفالر تخمالين
زده شد .این در حالی است که تعداد متخصصين قلب کشور به مراتب کمتر از این عدد است .مسلما اضافه
نمودن وظيفه مراقبت ازبيماران بستری و همچنين در نظرگرفتن عدم توزیع یكنواخت متخصصين در سالطح
کشور و تراکم بيشتر آنها در شهرهای بزرگ  ،متغيرهایی هستند که مسوولين آموزشی وزارت بهداشت برای
برآورد نياز کشور و برنامهریزی برای تربيت متخصصين قلب و عروق باید مدنظر داشته باشند.
البته راهحل دیگر برای جبران این کمبود استفاده از متخصصين داخلی و یا پزشكان عمومی است ،چالرا کاله
پيگيری بيماران قلبی با استفاده از این گروهها نيز امكانپذیر است .با این کار میتوان خالء ناشی از کمبالود
متخصصين قلب خصوصاً در مناطق محروم و مناطق با کمبالود نيالروی متخصالص را پرکالرد .البتاله ایالن در
صورتی است که این گروهها پروتكل مشخصی جهت درمان و پيگيری داشته باشند و یا اینكه در این مورد
آموزشهای الزم را ببينند.
برآورد حداقل تختهای بيمارستانی مورد نياز در بخشهای مراقبتهای ویژه و اورژانسهای قلب نشالان داد کاله
برای ارائه خدمت به بيماران بستری حداقل  40-30درصد کمبود وجود دارد ایالن درحالالی اسالت کاله اوال
توزیع تختها درسطح کشور متناسب صورت نگرفته است و در نظرگرفتن ضریب اشغال  100درصد کالامال
منتطقی نيست .البته این برآورد مربوط به زمانی است که وضعيت بيماریهای قلبی در کشور به حالت ثبالات
رسيده باشد.
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در مورد تختهای مورد نياز برای ارائه خدمات به بيمارانی که تحت مداخالت جراحی قرار گرفتهاند کشالور
باید آمادگی پذیرش و خدمت رسانی به  122نفر را داشته باشد که این ميزان بيشالتر از ظرفيالت موجالود در
کشور است.
در مورد تعداد بيماران موجود در جامعه تخمين ما این است که حدود  250هزار نفر بيمار قلبالی در سالطح
کشور نياز به مراقبتهای سرپایی خواهند داشت .این عدد برای تعيين ميزان خدمات مورد نياز از جمله ميزان
داروی مورد نياز  ،تسهيالت آزمایشگاهی و بيمارستانی به تصميمگيری مبتنالی بالر واقعيالت مالدیران کمالک
میکند.
همانند دیگر مطالعات مدلينگ ،اعتبار نتایج مدل طراحی شده کامالً وابسته به پيش فرضها و پارامترهالای آن
می باشد .لذا الزم به ذکر است که کليه این برآوردها به شرط ثابت بودن جمعيت در معرض خطر میباشالد
و مسلماً برای واقعیتر شدن مقادیر باید برآوردهای انجام شده متناسب با افزایش تغيير انالدازه جمعيالت در
معرض خطر تعدیل گردد.
نتیجهگیری
مدل مورد استفاده در این مقاله یكی از روشهایی است که میتواند به مسئولين در تنظيم واقع بينانه اهداف ،
تشخيص خالهای موجود در سيستم آموزش پزشكی و درمان و پيشبينی دقيق برای آینده کمک کند .عالوه
بر این ،متدولوژی به کار رفته قابل تسری به سایر بيماریها و موضوعات مرتبط در زمينه بهداشالت درمالان و
آموزش پزشكی میباشد.
تشکر و قدردانی
گروه تحقيق بر خود الزم میداند تا از زحمات خانم نسيم پوردامغان دانشجوی پزشكی و اعضاء محترم
کميته قلب و عروق مرکز تحقيقات فيزیولوژی کرمان کمال تشكر و سپاسگذاری را به انجام رساند.
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 .10افراز محمدرضا .تاثير مقدار کم آسپيرین در ميزان مرگ و مير انفارکتوس حاد ميوکارد .مجلاله دانشالكده
پزشكی دانشگاه علوم پزشكی گيالن 1-3 ،2)5( ،1372
 .11افراز محمدرضا ،پيشآگهی پنج ساله بعد از انفارکتوس حالاد ميوکالارد در اسالتان گاليالن .مجلاله علمالی
سازمان نظام پزشكی جمهوری اسالمی ایران 82-101 ،10)2( ،1323
 .12رادمهر حسن .علل و اندیكاسيونهای جراحی مجدد در جراحیهای مختلف قلب طی سال های 1374
تا  1377در بخش جراحی قلب بيمارستان امام خمينی .مجله دانشالكده پزشالكی تهالران ،53)3(، 1380
22-23
 .13سلطانی محمدحسين  ،سلطانی غالمرضا  ،مسعودی مجيد ،بررسی یک سالاله بيمالاران مبالتال باله آنالژین
صدری ناپایدار .مجله دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی  -درمانی شهيد صدوقی یزد 2(، 1381
)17-21 ،10
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- -7 1سواد سالمت در ایران
سيد آرش طهرانی بنی هاشمی و همكاران
چکیده
مقدمه و اهداف :سواد سالمت ميزان ظرفيت هر فرد برای کسب ،تفسير و درک اطالعات اولياله و خالدمات
سالمتی است که برای تصميم گيری الزم میباشد.بررسی سطح سواد سالمت و شناسایی عوامل موثر بر آن
بود.
روش کار
در مطالعهای پيمایشی در  5شهر و  5روستای کشور از استانهای بوشالهر ،مازنالدران ،کرمانشالاه ،قالزوین و
تهران ،بر روی  1082نفر  18سال و باالتر مورد پرسشگری در درب منازل قرار گرفتند .بالرای جمالع آوری
دادهها از پرسشنامه سواد سالمتی عملكردی بالغين پس از تعدیل و اعتبار سنجی آن استفاده شد .به منظالور
تعيين ارتباط عوامل ماثر بر سطح سواد سالمتی ،از آناليز رگرسيونی استفاده شد.
یافتهها
متوسط ميزان پاسخدهی در خوشه های مورد مطالعه  70/8درصد بود 21/4 .درصد افراد مورد مطالعه زن و
بقيه مرد بودند .ميانگين سن افراد مورد مطالعه  38/1سال با بود.
حدود  17درصد از افراد مورد مطالعه بی سواد و  32درصد دارای دیپلم و یا تحصيالت دانشگاهی بودند.
 28/1درصد از افراد مورد مطالعه سواد سالمتی در حد کافی 15/3 ،درصالد سالواد سالالمتی مالرزی و 52/2
درصد سواد سالمتی ناکالافی داشالتند .درصالد نمالره سالواد سالالمتی در مالردان  45/3و در زنالان  41/1بالود
( .(P =0/057بر خالف نتایج حاصل از آناليز خام بررسی روابط متغيرها با سطح سالواد سالالمت ،در مالدل
اصالح شده( )adjustرگرسيونی ،سطح سواد سالمت در زنان باالتر بود ( .)P=0/14سواد سالمت محالدود،
ارتباط معنی داری نيز با وضعيت اقتصادی پایين تری نشان داد(.(P=0/004

نتیجهگیری
این مطالعه نشان داد که بطور کل سواد سالمت در ایران پائين است .سطح تحصيالت قویترین ارتباط را بالا
سطح سواد سالمت داشت و بيشترین پرش در سطح سواد سالمت در کسانی که تحصيالت بيش از  8سال
داشتند مشاهده شد .پائينتر بودن سواد سالمت در زنان ،در گروههای سنی باالتر و سالاکنين روسالتا ،بطالور
عمده مربوط به پایين تر بودن سطح تحصيالت در این گروهها بود.
واژگان کليدی :سواد سالمت ،پيمایش ،عول ماثر
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مقدمه
در عصر تقسيم مساوليت مراقبت سالمتی بين پزشک و بيمار ،بيماران به مهارتهای قوی تصميمگيری نياز
دارند و باید بتوانند نقش های جدیدی در جسالتجوی اطالعالات ،حمایالت طلبالی بالرای حقالوق و مسالائل
محرمانه شان ،درک مسووليتها ،سنجش و پایش سالمتی شان ،تصميم گيری در مورد بيماله و انتخالاب نالوع
مراقبت خود بپذیرند.
بنا به تعریف سازم ان جهانی بهداشت سواد سالمتی مهارتهالای شالناختی و اجتمالاعی اسالت کاله منجالر باله
انگيزش و توانایی افراد برای کسب ،درک و استفاده از اطالعات به گونهای کاله باعالث ارتقالاء و نگهالداری
سالمت می شود .به عبارت دیگر سواد سالمتی ظرفيت فرد برای کسب ،تفسالير و درک اطالعالات اولياله و
خدمات سالمتی است به گونهای که ارتقالادهنالده سالالمت باشالد .سالواد سالالمتی شالامل مجموعاله ای از
مهارتهای خواندن ،شنيدن ،تجزیه و تحليل و تصميمگيری و توانایی بكارگيری این مهارتها در موقعيتهای
سالمتی است که لزوماً به سالهای آموزش یا توانایی خواندن عمومی برنمیگردد.
طبق مطالعات مرکز استراتژی های مراقبت سالمتی آمریكا افراد دارای سواد سالمتی اندک با احتمال کمتری
اطالعات نوشتاری و گفتاری ارائه شده توسط متخصصان سالمتی را درک میکنند و به دستورات داده شده
عمل میکنند و هزینههای پزشكی بيشتری متحمل میشوند؛ وضعيت سالالمتی ضالعيفتالری دارنالد؛ ميالزان
بستری شدن و استفاده از خدمات اورژانس بيشتری دارند و مراقبت پيشگيرانه کمتری دارند.
مطالعه متا آناليزی که نتایج  85مطالعه مختلف را جمع بندی نموده است ،شيوع سالواد سالالمت ناکالافی در
امریكا را  25درصد و شيوع سواد سالمت مرزی را  20درصد برآورد نمالوده اسالت .مطالعاله  Williamsو
همكارنش نيز بر روی بيماران سالمند مبتال به دیابت و فشار خون باال سواد سالمت ناکافی را به ترتيب 44
درصد و  43درصد گزارش نموده است.
فرهنگ و قوميت از جمله عواملی هستند که سالمتی را تحت تالاثير قالرار مالی دهنالد .تالاثيرات خالانوادگی،
اجتماعی و فرهنگی اهميت حياتی در شكل دهی نگرش ها و اعتقادات دارند و چگونگی تعامالل مالردم بالا
سيستم سالمتی را تحت تاثير قرار می دهند .تحقيقات نشان داده است که سطوح پایين سواد و محاسالبه بالا
محدودیتهای اقتصادی -اجتماعی مرتبط است .همچنين سالهای تكميل شده تعليم رسالمی نيالز مهمتالرین
الزمه سالمتی است .مشكالت سواد در افراد باالی  45سال افزایش مییابد .در صورتيكه تقاضای خواندن و
نوشتن در زندگی روزانه و کار کم باشد ،افراد ممكن است مهارتهای خواندن و نوشالتن خالود را از دسالت
بدهند .سواد و محاسبه در طول زمان بيكاری تمایل به نقصان دارد .مطالعه  2003نشان داد که به طور کلالی
سن وجه مميزه نيست اما پيرترین و جوانترین پاسخ دهندگان به صورت جزیی سواد پایينتالری خصوصالاً
در زمينه محاسبه نسبت به دیگر گروههای سنی از خود نشان میدهند .با وجود اهميت بساليار زیالاد سالواد
سالمت ،به این موضوع در ایران چندان پرداخته نشده است .نياز باله پالرداختن باله ایالن موضالوع و ابعالاد و
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عوامل موثر بر آن میتوان به عنوان ابزاری موثر به برنامه ریزان و مسئولين و متوليان کمک نماید .حتالی در
خصوص دانش سالمت نيز مطالعات کشوری و جامع که در برگيرنده ابعاد مختلف سالمت باشد کمتالر در
بررسی متون قابل دستيابی بود .با توجه به توضيحات فوق ،ضرورت انجام مطالعه کاله بتوانالد تصالویری از
وضعيت سواد سالمت در ایران را روشن نماید کامالً مشهود بود .لذا در این تحقيق سعی شد تا بالا اسالتفاده
از ابزارهای معتبر و بعد از تعدیل و اعتبارسنجی در کشور ميزان سواد سالمت بررسی و عوامل موثر بالر آن
شناسایی گردند.
روش کار
این مطالعه از نوع پيمایشی مقطعی است که در  5شهر و  5روستای کشور بر روی افراد  18سال و باالتر
و به روش پرسشگری درب منازل انجام شد .استانهای مورد بررسی بوشهر ،مازندران ،کرمانشاه ،قزوین و
تهران بودند که در هر استان یک شهر و یک روستا انتخاب شد .نمونهگيری در هر شهر در  2خوشه که
بصورت تصادفی انتخاب شدند ،انجام شد .انخاب سرخوشه ها در شهر ها به غير از تهران از طریق ليست
خانوارهای تحت پوشش مراکز بهداشتی شهری و در تهران با استفاده از سرخوشههای تصادفی منتخب از
بانک اماکن مسكونی اداره پست و تلگراف و تلفن صورت گرفت .پس از انتخاب سرخوشه ها در شهر،
با حرکت به سمت راست (هنگام خروج از درب هر خانه)  17-20واحد مسكونی (بسته به ميانگين بعد
خانوار افراد باالی  18سال هر شهر) در هر خوشه انتخاب و در هر پالک نيز  1واحد بطور تصادفی وارد
طرح شد .انتخاب سرخوشه در روستا به صورت تصادفی ساده از ليست خانوار مرکز بهداشت روستایی/
خانه بهداشت صورت گرفت .پس از انتخاب سرخوشه در روستا ،با حرکت به سمت راست (هنگام
خروج از درب هر خانه) تا حدود  30خانوار وارد طرح شدند .در روستاها خانهها یک در ميان وارد طرح
میشدند .برای کليه افراد  18سال و باالتر خانوار پرسشنامه تكميل می گردید .برای باال بردن پوشش
پرسشگری ،در صورت نياز مراجعه مجدد انجام میشد تا خانوارها و یا افرادی از خانوارها که در مراجعه
اول حضور نداشتند مورد پرسشگری قرار گيرند.
برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه سواد سالمتی  TOFHLAاستفاده شد که یكی از مهمترین و
معتبرترین پرسشنامهها در این خصوص در سطح جهان است و تاکنون ترجمه آن به چندین زبان دنيا
اعتبارسنجی شده است .بدین منظور پس از ترجمه پرسشنامه به زبان فارسی ،و انتخاب معادل های فارسی
برای بخش درک خواندن ،و انجام مراحل کامل پایایی و اعتبارسنجی،پرسشنامه بر روی 50نفر پایلوت شد.
سپس با توجه به ضریب دشواری سواالت و واریانس پاسخها ،تغييراتی بر روی برخی از گزینه ها داده
شد و پایلوت دوم نيز بر روی  50نفر صورت پذیرفت.
پرسشنامه شامل  2قسمت محاسباتی و درک خواندن بود .بخش محاسبات شامل یک سری توضيحات در
زمينه داروهای تجویز شده ،وقت ویزیت ،مراحل گرفتن کمک مالی و یک مثال از نتيجه یک آزمایش طبی
145

بود .بعد از تحویل این توضيحات در قالب کارتهایی به هر فرد ،از وی سااالت مربوطه پرسيده میشد.
بخش درک خواندن توانایی بيمار را در خواندن متون واقعی مربوط به مراقبت سالمتی مورد امتحان قرار
میداد .متون شامل دستورات آمادگی برای عكسبرداری از دستگاه گوارش فوقانی ،بخش حقوق و
مساوليتهای بيمار در فرمهای بيمه نامه و یک فرم استاندارد رضایتنامه بيمارستانی بود.
در انتهای پرسشگری نيز سواالت بخش اقتصادی خانوار در انتهای پرسشگری از سرپرست خانوار یا همسر
وی پرسيده میشد.
به منظور نظارت و کنترل کيفيت طرح ،همزمان با فاز جمعآوری اطالعات 10 ،درصد از پرسشگریهای
هر پرسشگر بصورت حضوری نظارت گردید .همچنين پس از جمعآوری اطالعات در فيلد ،تيم لكهگيری
کليه پرسشنامههای جمعآوری شده را لكهگيری محتوایی مینمود تا موارد نقص اطالعات و اندازههای غير
واقعی و کدهای نامعتبر شناسایی شوند.
تجزیه و تحليل دادهها به کمک نرم افزار ( SPSSنسالخه  )12و نالرم افالزار ( STATAنسالخه  )8صالورت
گرفت .برای آناليز داده و بيان شاخص های توصيفی از روش  Survey data analysisبالا در نظالر گالرفتن
اثر خوشه استفاده شد .در بررسی ارتباط متغيرهای کيفی با یكدیگر از آزمون آماری کای دو و برای مقایسه
ميانگينها از آزمون تی و آناليز واریانس استفاده شد .به منظور تعيين ارتباط عوامالل دموگرافيالک بالا سالطح
سواد و دانش سالمتی مردم ،از آناليز رگرسيونی استفاده شده است .برای تحليل وضعيت اقتصادی خانوارها
از روش  Principal component analysisاستفاده شد.
نتایج
خصوصیات جمعیتی
متوسط ميزان پاسخدهی در خوشههای مورد مطالعه  70/8درصد بود 1082 .نفر که  21/4درصد زن و بقياله
مرد بودند مورد مطالعه قرار گرفتند .ميانگين سن افراد مورد مطالعه  38/1سال با انحراف معيالار  15/2بالود.
حداقل سن افراد مورد مطالعه  18سال و پيرترین فرد مورد مطالعه  84سال سن داشت.
حدود  17درصد از افراد مورد مطالعه بیسواد و  32درصد دارای دیپلم و یا تحصيالت دانشگاهی بودند
(جدول  .)1همانگونه که مشاهده میشود در نمونه مالورد بررسالی زنالان در مجمالوع از سالطح تحصاليالت
پایينتری برخوردار بودند .آزمون آماری کای دو اختالف بين ميزان تحصاليالت زنالان و مالردان را معنالیدار
نشان داد ).(P < 0/0001
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جدول -2توزیع فراوانی تحصيالت افراد مورد مطالعه به تفكيک جنس
مرد

سطح تحصیالت

هر دو جنس

زن

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

بيسواد

55

13/1

123

13/3

184

12/3

ابتدایی ناقص تا راهنمایی ناقص

130

31

133

23/8

323

30/3

راهنمایی کامل یا دبيرستان ناقص

58

13/8

83

13/3

147

13/5

پيش دانشگاهی /دیپلم

73

17/4

147

22

220

20/3

دانشگاهی

83

21/2

82

12/3

171

15/7

نامشخص

14

3/3

21

3/1

35

3/2

جمع کل

413

100

227

100

1082

100

در افراد ساکن در روستا  22/4درصد و در شهر  3درصد بيسواد بودند .همچنين در جمعيت شهری حالدود
 53درصد و در روستا حدود  20درصد دارای تحصيالت دیپلم و باالتر بودند ).(P value <0.0001
حدود  41درصد از افراد مورد مطالعه خانه دار و  23/5درصد شاغل 7/7 ،درصد دانش آمالوز یالا دانشالجو،
 12/5درصد بيكار و  3/3درصد بازنشسته و بقيه وضعيت اشتغال خود را مشخص نكرده بودند.
شكل  1وضعيت اقتصادی خانوارهای مورد مطالعه را نشان میدهد.

11.2%
18.6%
17.7%

وضعيت اقتصادي خيلي ضعيف
وضعيت اقتصادي ضعيف
وضعيت اقتصادي متوسط
وضعيت اقتصادي خوب
وضعيت اقتصادي خيلي خوب

17.0%

نامشخص

17.7%
17.9%

نمودار  -2فراوانی وضعیت اقتصادی خانوارهای مورد مطالعه
سواد سالمت
ميانگين سطح سواد سالمتی در افراد مورد مطالعه  42/7از  100بود (جدول .)2
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جدول شماره .-1ميانگين سطح سواد سالمتی درک خواندن ،محاسباتی و سواد سالمتی کل در افراد مورد مطالعه به
تفكيک جنس
سواد سالمتی درک خواندن

سواد سالمتی (کل)

سواد سالمتی محاسباتی

ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

مردان

20/3

18/7

24/4

18/2

45/3

35/7

زنان

13/2

18/7

21/8

18/2

41/1

32/1

هر  2جنس

13/3

18/7

22/8

18/2

42/7

32

تحليل آماری

P value= 0/14

P value=0/057

P value=0/027

 28/1درصد از افراد مورد مطالعه سواد سالمتی در حد کافی 15/3 ،درصد سواد سالمتی مرزی و 52/2
درصد سواد سالمتی ناکافی داشتند( .نمودار )2
100%

56.6

58.9

53

سواد سالمتي ناكافي

80%
60%

سواد سالمتي مرزي
سواد سالمت كافي

15.3

15.1

28.1

25.9

هر دو جنس

زنان

15.5

31.5

40%
20%
0%

مردان

نمودار شماره  -1توزیع فراوانی سواد سالمتی به تفكيک جنس
بر خالف نتایج حاصل از آناليز خام بررسی روابط متغيرها با سطح سالواد سالالمت ،در مالدل  adjustشالده
رگرسيونی ،سطح سواد سالمت در زنان باالتر بود .نمره خام سواد سالمت در زنان  41/1و در مالردان 45/3
بود ( اختالف=  .)P < 0.057 ، -4/2اختالف نمره سواد سالمت زنان با مردان پس از  adjustکردن بالرای
سایر متغيرهای دموگرافيک  2/4بود ( .)P > 0.05با حذف متغير سالطح تحصاليالت از مالدل  adjustشالده،
نتایج مشابه یافته های خام بدست آمد که این مساله حاکی از آن است که پائينتر بودن سطح سواد سالمت
در زنان عمدتاً ناشی از سطح پائين تر تحصيالت آنها است و نشان می دهد که زن بودن به خودی خالود و
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بعد از حذف اثر سایر متغيرها نه تنها باعث کاهش سواد سالمت نمی شود که باله طالور متوسالط  2/4نمالره
سواد بيشتری را نسبت به مردان ایجاد خواهد کرد که البته از نظر آماری معنی دار نيست.
نقش زندگی در روستا نيز شبيه به جنسيت است .اگرچه نمره خام سواد سالمت در شهر  21/4نمالره بيشالتر
از روستا است ولی بعد از حذف اثر مخدوش کنندگی سایر فاکتورها این اختالف به  0/24کاهش یافت کاله
عمده این اثر از طریق تفاوت سطح سواد بوجود آمده بود.
جدول  3نشان می دهد که با افزایش سطح اقتصادی ،ميزان خام سواد سالمت افزایش مییافتاله اسالت .ایالن
روند افزایشی بعد از حذف اثر مخدوش کنندگی سایر متغيرها در مدلها اصالح شده نيز کماکان دیالده شالده
است اگرچه ميزان شدت کاهش یافته و تاثير سطح اقتصادی کم رنگتر شده است .با افزایش سطح وضعيت
اقتصادی افراد مطالعه ،سطح سواد سالمت آنها نيز افزایش مییافت خصوصاً در گروه با وضعيت اقتصالادی
خيلی خوب که پس از حذف اثر سایر فاکتورها در مدل رگرسيونی کماکان این تاثير وجود داشت.
بحث
در طول دهه گذشته نگرانيهای مربوط به مهارتهای سالواد و سالالمتی ،زنالگ بيالدار بالاش بالرای بسالياری از
عرصههای سالمتی اعالم کرده است .مطالعه ما نشان داد که بطور کل سواد سالمت در ایالران پالائين اسالت.
سطح تحصيالت قویترین ارتباط را با سطح سواد سالمت داشت و بيشترین پرش در سطح سواد سالمت در
کسانی که تحصيالت بيش از  8سال داشتند مشاهده شد .پائينتر بودن سواد سالمت در زنان ،در گروههالای
سنی باالتر و ساکنين روستا ،بطور عمده مربوط به پایين تر بودن سطح تحصيالت در این گروهها بود.
مطالعات مختلف در دیگر کشور های دنيا نيز به طور کلی طيف گسترده ای از سواد سالمتی ناکافی را نشان
می دهد .به عنوان مثال در یک بررسی سيستماتيک که توسط  Paasche-Orlwو همكالارانش در آمریكالای
شمالی بر روی  85مورد انجام شده است ،حدود  %22از افرادبه طور کلی دارای سطح پائين سالواد سالالمتی
(ناکافی) و حدود  %20سطح سواد سالمتی مرزی داشتند .البته دامنه تغييرات بساليار وساليع بالوده اسالت باله
طوری که بعضی از مطالعات تا  %28سطح سواد سالمتی ناکافی را نشالان داده انالد .در حالالی کاله باله طالور
معمول انتظار میرود در کشورهای توسعه یافته ميزان سطح سواد سالمتی در اکثریت مردم بالاال باشالد ولالی
نتایج خالف این انتظار را نشان میدهد.
همچون نتایج حاصل از مطالعه ما Paasche-Orlw ،و همكارانش نيز عدم ارتباط جنسيت بالا ميالزان پالائين
سواد سالمتی را نشان داده اند .باال بودن سطح سواد سالمت در گروه شغلی محصلين و دانشالجویان و نيالز
افراد بيكار در آناليز خام و حذف اثر آنها در آناليز  adjustشده نيز موید نقش تحصاليالت در سالطح سالواد
سالمتی می باشند .مطالعات دیگران هماننالد Wilsonو همكالارانش و یالا  Fredricksonنيالز تالاثير سالطح
تحصيالت بر روی سواد سالمتی را نشان داده است.
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جدول شماره  -8ارتباط خام و  adjustشده بين سطح سواد سالمت و متغيرهای دموگرافيک
نمره سواد سالمت

متغیر
سن

*  Adjustشده

خام
اختالف

p-value

اختالف

-1/24

> 0/0001

-3/37

p-value
> 0/0001

جنس
مرد (پایه)

45/3

زن

41/1

-4/18

<0/05

2/4

<0/05

تحصیالت (سال)
هيچ (پایه)

7

کمتر از 8
3-11

12
بيش از ( 12دانشگاهی)
وضعیت اشتغال
بيكار (پایه)
شاغل

18

18/37

> 0/0001

12/3

> 0/0001

53/1

20

> 0/0001

50/2

> 0/0001

73/15

73

> 0/0001

22/2

> 0/0001

81/4

81/1

> 0/0001

23/2

> 0/0001

43/2
48/4

خانه دار

30/4

دانشجو/دانش آموز

75/8

سایر

41/4

-7/2

> 0/0001

2/3

<0/05

-23/1

> 0/0001

-2/3

<0/05

20/2

> 0/0001

-0/85

<0/05

-12/5

> 0/0001

3/5

<0/05

وضعیت تاهل
دارای همسر (پایه)

37/2

بی همسر به علت فوت یا طالق
هرگز ازدواج نكرده

21/5

-14/2

> 0/0001

-1/2

<0/05

22

30/2

> 0/0001

-1/3

<0/05

محل زندگی
شهر (پایه)

53/4

روستا

31/5

-21/4

<0/05

0/24

<0/05

وضعیت اقتصادی
خيلی ضعيف (پایه)

23

ضعيف

32/2

3/1

> 0/0001

1/6

متوسط

33/2

12/4

> 0/0001

0/7

خوب

54

31/2

> 0/0001

4/25

خيلی خوب

23

42/1

> 0/0001

 اختالف  adjustشده با استفاده از مدل رگرسيون خطی محاسبه گردیده است
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7/2

<0/05
<0/05
<0/05
> 0/0001

همانند دیگر مطالعات جهانی یافتههای مطالعه ما نيز ارتباط قوی بين وضعيت اقتصادی -اجتماعی و سالطح
سواد سالمتی را نشان میدهد .یافتههای مطالعه ما نشان میدهد که هر چاله وضالعيت اقتصالادی -اجتمالاعی
افراد بيشتر باشد ميانگين سطح سواد سالمتی نيز بيشتر میشود.
مساله قابل تامل این است که فارغ از تاثير فاکتورهای مختلف بر سواد سالمت و تالاثير مخالدوش کننالدگی
برخی از آنها خصوصاٌ تحصيالت بر سایر متغيرها ،زنان خانهدار ساکن در مناطق روستایی خصوصاٌ با وضع
اقتصادی ضعيف و یا بی همسر در معرض عواقب ناشی از پالایين بالودن سالطح سالالمت قالرار دارنالد و در
برخورد با این گروه از افراد باید از روش های مناسب و مطمئن آموزشی استفاده کرد.
 Parkerو همكارانش توصيه می کنند که در طی مالقاتهای کلينيكی ،الزم اسالت پزشالكان ارتبالاط خالود را
باتوجه به سواد سالمتی واقعی بيمار متناسب کنند .بعضی تكنيکهای ساده برای این منظور استفاده از زبالان
ساده ،سرعت کم و شرکت اعضای مهم خالانواده در بحالثهالا اسالتThe National Work group on .

 literacy & Healthپيشنهاد می کند که مطالب سالمتی در سطح کالس پنجم نوشته شود کاله ایالن سالطح
هنوز برای  25درصد جمعيت سخت است .رسانههای غير چاپی یكالی از راههالای مالاثر بالرای ارائاله پيالام
سالمتی به کسانيكه سواد عملی اندک دارند ،میباشد .این رسانهها ممكن است شالامل تصالاویر و نوارهالای
رادیویی ،نوارهای ویدیویی یا برنامه های کامپيوتری تعاملی باشند حتی بيمارانيكه به راحتی میخوانند ،مواد
غير نوشتاری مثل کتابهای مصور ،نوارهای ویدیویی ،نوارهای صوتی یا نمایشهای مالولتیمالدیا را تالرجيح
میدهند.
از سوی دیگر به رغم شواهد بسيار در زمينه اهميت و نتایج سواد اندک و سواد سالالمتی انالدک بسالياری از
پزشكان و آموزش دهندگان پزشكی یا از این مسأله اگاهی ندارند و یالا در برخالورد بالا بيمالاران مهالارت و
اعتماد الزم برای رویكرد به این موضوع را ندارند .همچنين در حالال حاضالر هاليچ اسالتاندارد کيفالی بالرای
طراحی و ساخت مطالب آموزشی بيمار یا مهارت آموزی پزشكان در سواد سالمتی وجود ندارد.
هرچند ساده کردن اطالعات سالمتی الزم است اما برای بهبود درک بيماران و رفتار متعاقب آن کافی نيست
و دیگر شروط ارتباطی نيز الزم است و سازمانهایی مانند اداره ارتباطات و آموزش سالالمت و دپارتمانهالای
آموزش سالمت دانشگاه ها میتوانند بهترین راهكارهای آموزش به بيماران دارای سالواد سالالمتی انالدک را
شناسایی کنند و استانداردهای کيفی برای مواد نوشتاری را منتشر کنند.
برای اینكه پزشكان مهارت ها و اعتماد الزم جهت مشاوره و ارزیابی بيماران و خانوادهشان در زميناله سالواد
سالمتی در مدت زمانی که برای ویزیت معمولی اختصاص داده شده را بدست آورند ،الزم اسالت آمالوزش
ببينند Rosenthal .و همكارانش نشان دادند که اضافه کردن جلسات آموزشی برای رزیالدنت هالا باله طالور
واضحی دانش و نگرش رزیدنت ها را در زمينه سواد اطفال و بزرگساالن افزایش میدهد و باعالث افالزایش
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راحتی آنها در ارزیابی و مشاوره درزمينه سواد میشود .چنين برنامههای آموزش ارائه دهندگان به پزشالكان
کمک میکند تا با محدود کردن فرضياتشان از سواد بيمار ارتباط و آموزش مناسبتری داشته باشند.
یكی از مشكالت این مطالعه که مربوط به اشكال اندازهگيری سواد سالمت با این ابزارهایی مانند پرسشنامه
بكار رفته در این طرح است ،آن است که این پرسشنامه بيشتر بر جنبه های خواندن و محاسبه متمرکز شده
است در حاليكه مهارتهای خواندن و نوشتن و محاسبه ،قسمتی از پایه سواد سالمتی را میسازند ،دیگر
مهارتها و توانائيها مثل سخن گفتن ،گوش کردن ،داشتن زمينه کافی اطالعات و توانایی حمایت طلبی از
سيستم سالمتی ،نيز مهم هستند.
ميزان پاسخ دهی در مطالعه ما حدود  70درصد بود که در حد قابل قبولی بود .البته پایين بودن حجم نمونه
مطالعه و استانهای مورد بررسی ،تعميم پذیری آن به کل کشور را مشكل می نماید.
یافته های این تحقيق (پروژه) میتواند به عنوان پایه و راهنمای مطالعات بعدی و همچنين به عنوان راهنمالا
جهت تهيه ) (Guidelineتخصصی مورد استفاده قرار گيرد تا متخصصين و سياسالتگذاران سالالمت جهالت
تصميم گيری کالن از آن بهرهمند گردند.
نتیجهگیری
به طور کلی این پيمایش(مطالعه) سطح سواد سالمتی را در کشور ایران ناکافی نشان داد لذا در برنامالههالای
ارتقای سالمت در ایران باید توجه بيشتری به سواد سالمت جامعه هدف داشت .بطور خالصه ،بالا تشالریک
مساعی سایر بخشها همچون رسانه های جمعی ،نظام سالمت کشور باید نه تنها برنامههای جالامعی بالرای
بهبود و ارتقائ سطح سواد سالمت مردم داشته باشد ،بلكه باید برای افراد با سواد سالمت پائين رسانههالای
آموزشی ساده و قابل فهم توليد نماید .البته در دراز مدت با توجه به بهبالود سالطح سالواد در جامعاله انتظالار
میرود که مشكالت ناشی از سواد سالمت پائين نيز کاهش یابد.
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پیشنهادات
- 1درس اپيدميولوژی در دانشگاه های علوم پزشكی به وسيله متخصصين این رشته تدریس شود.
- 2وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی پست های سازمانی مناسب برای متخصصين این رشته
منظور فرماید تا این گروه بتوانند برای ارتقاء کيفيت خدمات بهداشت و درمان نقش خود را ایفا
نمایند.
- 3در کليه بيارستانهای کشور اعم از دولتی و خصوصی از دانش و تخصص اپيدميولوژی به نحو
مطلوب استفاده کنند و مدیریت بيمارستانها با کمک متخصصين اپيدميولوژی نسبت به ارزشيابی
خدمات درمانی و جلوگيری از اپيدمی های ناشی از عفونت های بيمارستانی اقدام کرده و در
جهت ارتقاء کيفيت خدمات درمانی فعاليت نمایند.
- 4انجمن علمی اپيدميولوژیست های ایران از ایجاد هر گونه زیرساخت آموزشی و پژوهشی در
خصوص مدیریت خطر بالیا در دانشگاه ها استقبال می نماید و آمادگی خود را جهت تدوین
برنامه های درسی در این رابطه اعالم می دارد.
- 5افزایش ميزان چاقی در جمعيت جوان کشور از پيدایش یک اپيدمی پر خطر در آینده خبر می دهد
که مشكالت زیادی را در پی خواهد داشت .پيشنهاد می شود که برای اصالح فرهنگ تغذیه مردم
اقدامات جدی به عمل آید و از تبليغات نادرست و معرفی مواد غذایی بدون ارزش و خطر آفرین
به شدت جلوگيری شود.
- 2آ شنایی مسئولين و مدیران اجرایی رده های باالی مملكت با انواع اپيدمی ها موجبات ارتقاء کيفيت
مدیریت آنها را فراهم می آورد .برگزاری کارگاه های اموزشی در این زمينه بسيار ضرورت دارد.
انجمن علمی اپيدميولوژی آمادگی خود را برای ارائه این دور های آموزشی اعالم می دارد.
- 7شناخت انواع اپيدمی ها و معرفی شيوه های بروز و شيوع آنها به مردم به منظور افزایش آگاهی و
مراقبت از خود از ضروریات جهان امروز است .در این رابطه باید با تدوین برنامه های منظم در
شبكه های صدا و سيما اطالعات عمومی مردم و مسئولين را تا حد مطلوب افزایش داد تا در
جهت ازدیاد کيفيت سالمت عمومی جامعه موثر باشند.
توفيق همه خدمتگزاران صدیق به مردم و مملكت را از خداوند متعال مسئلت داریم.
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