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گزاره برگ

ده علت اول مرگ در ایران در سال 1395 
در مقایسه با سایر کشورها

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
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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؟

آشنایی  هدف  با  گزاره برگ  این 
مدیران  و  سیاستگذاران  محققان، 
حوزه سالمت با علل مرگ در ایران 
با  کشورهای  و  دنیا  با  مقایسه  در 

درآمد مشابه تدوین شده است.

  شامل چه مواردی است؟
منبع این گزاره برگ داده های مربوط 
به علل مرگ )گردآوری شده توسط 
معاونت بهداشت( و داشبورد سازمان 

جهانی بهداشت می باشد.

 شامل چه مواردی نیست؟
این گزاره برگ اطالعات، مستندات 
این  در  شده  منتشر  مقاله های  و 

زمینه را شامل نمی شود.

  فهرست گزاره  برگ شامل 
چه مواردی است؟

  این گزاره برگ ده علت اول مرگ 
با  کشورهای  و  دنیا  ایران،  در 
درآمد متوسط رو به باال را شامل 

می شود.

 بیش از 50 درصد موارد مرگ در دنیا و در ایران به دلیل ده علت اول مرگ است؛
  پنومونی )عفونت مجاری تنفسی تحتانی( به عنوان تنها علت مرگ ناشی از بیماری های عفونی در 

ایران، در بین ده علت اول مرگ قرار دارد؛
 در سال 1395، در حدود 0/6 درصد از مرگ های دنیا در ایران رخداده است.

ده علت اول مرگ در ایران در سال 1395 در مقایسه با سایر کشورها

بررسی علل مرگ می تواند به عنوان ابزاری برای ارزیابی 
درصد  و  تعداد  شود.  تلقی  سالمت  نظام های  مداخالت 
علل منجر به مرگ می تواند در تدوین برنامه های مرتبط 
رخداد  اینکه  باشد.  کننده  کمک  همگانی1  سالمت  به 
مرگ به دلیل سبک زندگی یا در اثر بیماری های عفونی 
است، نیازمند مداخالت متفاوت در سطح جوامع و در بین 
گروه های مختلف سنی می باشد و لذا در تخصیص منابع 
و اعتبارات برای مداخالت تصمیم گیری راحتتر خواهد بود. 
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در سال 1395 )2016( در دنیا حدود 56/9 میلیون مرگ 
 339.981 حدود،  این  از  که  است  افتاده  اتفاق  دنیا  در 
از  درصد   0/6 لذا  است.  شده  ثبت  ایران  در  مرگ 
مرگ های دنیا در این سال در ایران رخ داده است. در 
دنیا 54 درصد از مرگ ها )تقریبًا نیمی از آن ها( مربوط به 
ده علت اول مرگ می باشد که در ایران در همان سال در 
حدود 196.067 مرگ ها به دلیل ده علت اول بوده است 

دو علت اول مرگ در ایران در مقایسه با دنیا و در مقایسه با کشورهای با درآمد سرانه که در حدود 58 درصد کل مرگ ها می باشد.
متوسط رو به باال، بیماری ایسکمیک قلبی و سکته مغزی است. لذا پیروی از 

مداخالت اجرا شده در دنیا برای رفع این علل در ایران می تواند راهگشا باشد.
دیابت در ایران سومین علت مرگ در سال 1395 است. در دنیا در همان سال در 
بین 10 علت اول نمی باشد، اما در کشورهای با درآمد متوسط رو به باال هفتمین 
علت مرگ است. ایران برای این بیماری نیاز به مداخالت جدی دارد. ضروری است 
که بررسی روند آگاهی از ابتال، نحوه پوشش درمان و درمان مؤثر دیابت در ایران 

ارزیابی شود و براساس آن برنامه ریزی ها و اقدامات مربوطه انجام شود. 
عامل چهارم، بیماری های قلبی ناشی از ابتال به فشارخون باال در ایران است که در دنیا 
و در کشورهای با درآمد متوسط رو به باال در میان ده علت اول قرار نمی گیرد. در ایران در 
سال 1395، در حدود 20 درصد بالغین 18 الی 65 سال مبتال به فشارخون باال هستند و 
در حدود 41 درصد از مبتالیان از بیماری خود اطالع ندارند. مداخالت مربوط به درمان 

موثر فشارخون باال در ایران ضروری است.

آنچه که در مقایسه ده علت اول در ایران در مقایسه با سایر مناطق مشاهده می شود، 
سهم بیماری های عفونی در رخداد مرگ در ایران می باشد. در ایران تنها علت مرگ 
از بیماری های عفونی در بین ده علت اول، ابتال به پنومونی )عفونت دستگاه تنفسی 
تحتانی( می باشد. در ایران نهمین علت مرگ، در دنیا سومین علت و در کشورهای با 

درآمد متوسط رو به باال ششمین علت مرگ می باشد. 
جایگاه سرطان ها در بین ده علت اول مرگ: در ایران سرطان معده، در دنیا سرطان 
ریه و در کشورهای با درآمد متوسط رو به باال، سرطان ریه، سرطان کبد و سپس 
سرطان معده در بین ده علت اول قرار دارند. در ایران سرطان معده هفتمین علت 

مرگ است. 
پیر شدن جمعیت در کشورهای با درآمد متوسط رو به باال نمایان است و آلزایمر و 
زوال عقلی پنجمین علت مرگ در این کشورها تلقی می شود. در ایران هنوز این 

علل در بین ده علت اول دیده نمی شود. 

بیماری ایسکمیک قلبی
سکته مغزی

دیابت
بیماری قلبی ناشی از فشارخون باال

تصادفات
سایر بیماری های قلبی

سرطان معده
سایر بیماری  های تنفسی

عفونت های دستگاه تنفسی تحتانی
بیماری های مزمن ریه و برونش

ده علت اول مرگ در ایران 
در سال 1395

بیماری ایسکمیک قلبی
سکته مغزی

عفونت های دستگاه تنفسی تحتانی
بیماری های انسدادی مزمن تنفسی

بیماری های اسهالی
سل

اچ آی وی/ ایدز
عوارض تولد و بارداری

سرطان نای، برونش و ریه
تصادفات

ده  علت اول مرگ در دنیا 
در سال 1395

نتیجه گیری

  علل مرگ در ایران بیشرت به سبک زندگی مرتبط است و از الگوی علل مرگ در کشورهای با درآمد متوسط رو 

به باال )در مقایسه با نتایج بدست آمده برای کل دنیا(  پیروی می کند. لذا بهره گیری از مداخالت اجرا شده 

برای تغییر الگوی سبک زندگی به سمت الگوی سالم تر می تواند در سطح سیاستگذاری های حوزه سالمت 

مورد توجه باشد.

  در ایران بیشرتین دالیل مرگ در بین ده علت اول مشابه الگوی کشورهای با درآمد متوسط رو به باال است. 

  در ایران رخداد پنومونی به عنوان تنها علت ناشی از بیماری های عفونی در بین ده علت اول تلقی می شود. 

رضورت دارد این علت براساس گروه های سنی، گروه های جنسی و سپس مواجهه منجر به ابتال به پنومونی 

بررسی شود و مداخالت الزم برای این بیماری طراحی و اجرا شود.

  توجه به الگوی مرگ در کشورهای با درآمد مشابه با ایران می تواند در پیش بینی علل مرگ در آینده در ایران 

کمک کننده باشد.

بیماری های ایسکمیک قلبی
سکته مغزی

بیماری های انسدادی مزمن تنفسی 
سرطان نای، برونش و ریه

آلزایمر و دیگر اختالالت دمانسی
عفونت های دستگاه تنفسی تحتانی

دیابت
تصادفات

سرطان کبد
سرطان معده

ده علت اول مرگ درکشورهای با درآمد رسانه 
متوسط رو به  باال در سال 1395

* ایران در این دسته قرار دارد
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