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گزاره برگ

جمهوری اسالمی ایران
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مؤسســۀ ملــی تحقیقــات ســالمت جمهــوری اســالمی ایــران، ســازمانی اســت 

ــه  کارگیــری شــواهد  ــد و ترویــج ب ــرای دیده بانــی وضعیــت ســالمت، تولی کــه ب

علمــی مــورد نیــاز برنامه ریــزان و سیاســتگذاران ســالمت در ســطح ملــی ایجــاد 

شــده اســت. 

تمرکــز اصلــی مؤسســه فعالیت بــرروی نتایــج و پیامدهــای اقدامــات و مداخالت 

انجــام شــده در حوزه ســالمت اســت.

مؤسســۀ ملــی تحقیقــات ســالمت جمهــوری اســالمی ایــران در تــالش اســت بــا 

عمــل بــه رســالت خــود به عنــوان دیده بــان ســالمت کشــور بااســتفاده از همــه 

ــی،  ــی بین امللل ــای دانش ــری ظرفیت ه ــور و به کارگی ــل کش ــی داخ ــوان دانش ت

ــتفاده  ــالمت؛ و بااس ــام س ــاخص های نظ ــد ش ــا و رص ــی رونده ــن پیش بین ضم

از تجربیــات ســایر نظــام هــای ســالمت؛ مداخــالت مؤثــر بــرای اصالحــات در 

نظــام ســالمت را طراحــی و توصیــه کنــد و در صــورت اجــرای آنهــا بــه ارزیابــی و 

پایــش مداخــالت بپــردازد؛ از ســویی به عنــوان مرجــع و مشــاور تأمیــن شــواهد 

ــود و  ــناخته ش ــه ش ــی منطق ــور و دیده بان ــالمت در کش ــران س ــی تصمیم گی علم

ــۀ  ــه جامع ــتیابی ب ــالمت را در دس ــوزه س ــان ح ــان و متولی ــق مجری ــن طری از ای
ــد. ــاری می کن ــالم ی س

21 درصد مردم دنیا

13/34 درصد مردم ایران
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دریافت نسخه الکترونیکی
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 معرفی گزاره برگ
ارائـه   بـرای  بـرگ  تـک   نوشـتار 
اطالعـات در چارچوبـی اسـت کـه 
نکات کلیدی در آن برجسـته شـده 

. ست ا

  در پاسخ به چه پرسش هایی 
تدوین شده است؟

مختلـف  دفاتـر  درخواسـت  پیـرو 
وزارت بهداشـت، درمان و آموزش 
پزشـکی و همچنین طـی مکاتبات 
بین المللـی  مختلـف سـازمان های 
مرتبـط از مؤسسـه ملـی تحقیقات 
اطالعـات  پیرامـون  سـالمت 
دخانیـات  مصـرف  بـه  مربـوط 

تدویـن شـده اسـت.

 شامل چه مواردی است؟
  اطالعـات منتـج از تحلیـل ثانویه 
دوره آخـر )هفتـم( پیمایش عوامل 
خطـر بیماری هـای غیر واگیـر در 
ایران )اسـتپس( که در سال 1395 

اجرا شـده اسـت؛
  انجام مقایسـه بـا آخریـن گزارش 

شـیوع دخانیات در دنیـا )2018(.

 شامل چه مواردی نیست؟

 شـامل مـرور بقیـه گزارش هـای 
در  دخانیـات  بـه مصـرف  مربـوط 

ایـران نیسـت؛

 شـامل نتایـج اسـتپس های قبـل 
از سـال 1395 نیسـت.

  فهرست گزاره برگ شامل 
چه مواردی است؟

گذشـته  در  مصـرف    اطالعـات 
تاکنـون؛

  اطالعـات مصـرف دخانیـات در 
حاضر. حـال 
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پیام های اصلی
مرصف دخانیات در حال حارض1

  شیوع مصرف دخانیات در حال حاضر در بزرگساالن ایرانی 13/34 درصد هست که در مردان در 
حدود 6 برابر زنان است و در پنجک پنج کمترین شیوع را دارد. 

  شیوع مصرف دخانیات در حال حاضر در روستا بیشتر از شهر است.
  بیشترین مصرف دخانیات در حال حاضر در استان بوشهر برابر 19/84 درصد می باشد.

رسیدن به 30 درصد  کاهش نسبی مصرف دخانیات
)تنباکوی دودی و غیر دودی( در افراد باالی 15 سال تا سال 1404

درصد مرصف روزانه دخانیات در حال حارض

شیوع مرصف دخانیات در 100هزار نفر افراد 15 سال و باالتر در سال 2015میالدی

پیام سند ملی پیشگیری و کنرتل بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط در جمهوری اسالمی ایران

مقایسه شیوع مرصف دخانیات در حال حارض در ایران و دنیا

  الگوی مصرف دخانیات در استان های مختلف فرق دارد و لذا برنامه ریزی برای اجرای مداخالت بهتر 
است براساس وضعیت مصرف در استان ها متفاوت باشد؛

  ایران نسبت به بقیه دنیا وضعیت مناسبتری در شیوع مصرف دخانیات دارد. 

نتیجه گیری
کل مصرف دخانیاتمـردانزنـانپنجک یکپنجک پنج

24/611/66/434/120/2دنیا

11/5412/93/5223/2413/34ایران

مرصف دخانیات از گذشته تاکنون2

  شیوع مصرف از گذشته تاکنون در بزرگساالن ایرانی 18/44 درصد است، که در مردان حدود 
مصرف  شیوع  کمترین  پنج  پنجک  در  پنجک ها،  بین  در  شایعترست.  مصرف  زنان  برابر   5/3

مشاهده می شود.
  در میان گروه های سنی، پایین ترین شیوع مصرف در افراد زیر 24 ساله است و باالترین شیوع 

مصرف در 40 سال به باال که برابر با 45/38 درصد می باشد.
  در بین استان ها بیشترین مصرف در استان قزوین )28/98 درصد( گزارش شده است.

1.  Current Smoked
2.  Ever Smoked

شیوع مرصف دخانیات از گذشته تاکنون در ایراندر سال 1395،  در ایران  10.630.000 نفر دخانیات مصرف می کردند


