جوَْسی اػالهی ایشاى تِ ػٌَاى کـَسی پیـشٍ دس هٌغقِ ،خَد سا هکلف ًوَدُ اػت کِ تا ػال  2025تِ ػٌَاى کـَس اٍل هٌغقِ
دس تخؾ ػلوی ٍ ػالهت ؿٌاختِ ؿَد .تِ ّویي هٌظَس ٍ تا ػٌایت تِ تؼْذات تیي الوللی کـَس جوَْسی اػالهی ایشاى کٌتشل ٍ
کاّؾ هشگ ٍ ًاتَاًی ًاؿی اص تیواسی ّای غیشٍاگیش ٍ ػَاًح ٍ حَادث ،ایي هْن دس صذس اٍلَیتْای ٍصاست تْذاؿت دسهاى ٍ آهَصؽ
پضؿکی قشاس گشفتِ اػت.
ػیاػتگزاساى ػشصِ ػالهت ٍ هذیشاى ٍ هجشیاى عشحّا ٍ تشًاهِّای هشتثظ تایذ تشاػاع اعالػاتی دقیق ٍ تِ سٍص اص سًٍذ تغییشات ػَاهل خغش،
هـکالت هَجَد ٍ ظَْس یافتِ ٍ ًیض اهکاى اًَاع اقذاهات هذاخلِای اثش تخؾ پیـگیشی ٍ کٌتشل تیواسیّای غیشٍاگیش آگاُ تاؿٌذ .ایي هْن
ًیاصهٌذ تشًاهِسیضی ّش چِ دقیقتش ٍ اسصیاتی ٍ پایؾ عشحّای هلی ٍ فشٍهلی ًظیش پیوایؾ کـَسی ػَاهل خغش تیواسیّای غیشٍاگیش هیتاؿذ.
تش ایي اػاع سٍیکشد گام تِ گام هشاقثت ػَاهل خغش تیواسیّای غیشٍاگیش 1پاػخی اػت تِ ایي ًیاص دس جْت دػتیاتی تِ ًوایی اص ػَاهل خغش
ٍ تیواسیّای غیشٍاگیش .ایي اتتکاس تش گشدآٍسی هؼتوش اعالػات داسای کیفیت توشکض داسد کِ ػِ گام آى دس تش گیشًذُی پشػـگشی تا پشػـٌاهِ
(گام اٍل) ،تکویل اعالػات تا ػٌجؾّای جؼواًی (گام دٍم) ٍ اًذاصُگیشیّای آصهایـگاّی (گام ػَم) هیتاؿذ.
دس ایشاى ،تشًاهِ هشاقثت ػَاهل خغش تیواسیّای غیشٍاگیش پغ اص قشیة تِ دٍ ػال هغالؼِ ٍ آصهَى ،ظشفیتػاصی ٍ جلة حوایت ّوِ جاًثِ دس
ػال  ،1333تا ّوت داًـگاُّا/داًـکذُّای ػلَم پضؿکی کـَس ؿکل اجشایی تِ خَد گشفت ٍ تا کٌَى ؿؾ پیوایؾ کـَسی عی ػالّای
 1330 ٍ 1333 ،1336 ،1335 ،1334 ،1333صَست پزیشفتِ اػت .دس ایي تشًاهِ ضوي اػتفادُ اص سٍیکشد گام تِ گام ػاصهاى جْاًی تْذاؿت تِ
هشاقثت ػَاهل خغش تیواسیّای غیشٍاگیش ،الضاهات ،داًؾ ٍ ؿشایظ تَهی ٍ هلی ًیض لحاػ ؿذ.
تا تَجِ تِ اّویت هَضَع ٍ ًیاص تِ اعالػات قاتل اعویٌاى ٍ هؼتثش ،اجشای دقیق ٍ ًظام هٌذ پیوایؾ هلی ػَاهل خغش تیواسیّای غیشٍاگیش دس
کـَس ًیاصهٌذ ٍجَد پشٍتکل اجشایی ٍ ًظاستی ؿفاف دس ػغَح هختلف تصوینگیشی ٍ اجشا ٍ حتی هؼتٌذػاصی ساّکاسّای تْشُ تشداسی اص ًتایج
تِ دػت آهذُ هیتاؿذ .ایي دس حالی اػت کِ تشاػاع تشسػی جاهغ صَست گشفتِ ،عی ػالّایی کِ ایي هغالؼِ دس کـَس اجشا ؿذُ اػت،
ػَاهلی ًظیش پشٍتکل ًوًَِگیشی دس تشخی ػالّا ،تغییشات پشػـٌاهِّای اعالػاتی ٍ ػذم سػایت پیَػتگی تشخی هحَسّا ٍ ػَاالت ریل آىّا
ٍ پاسُای ًقاط قاتل تاهل دس خصَف دقت ٍ صحت تشخی اًذاصُگیشیّای آصهایـگاّی ،کیفیت ٍسٍد اعالػات دس تشخی داًـگاُّا ٍ هَاسدی اص
ایي ػشی ،تشخی هَاسد ٍ فشایٌذّا تاصًگشی اجتٌاب ًاپزیشی سا ایجاب ًوَدُ اػت.
تش ایي اػاع تاصًگشی ٍ تذٍیي پشٍتکلّای ػلوی ،اجشاییً ،ظاستی ٍ آهَصؿی دس کٌاس دػتَسالؼولّای اػتاًذاسد هشتَط تِ پشػـگشی،
اًذاصُگیشیّای تالیٌی ٍ آصهایـگاّی ،هثتٌی تش جذیذتشیي دػتاٍسدّای ًشمافضاسی ٍ تکٌَلَطیّای اعالػاتی کِ ریًفؼاى هختلف سا هذ ًظش
قشاس دادُ ٍ دػتَسالؼولی ؿفاف سا دس اختیاس ػغَح هختلف اجشایی ٍ ًظاستی عشح قشاس هیدّذ اص اّن اٍلَیتّای تؼتشػاصی اجشای هغالؼِ دس
ػال  1335هحؼَب گشدیذ.
دس پاػخ تِ ایي ًیاص تِ دًثال فشاخَاى پظٍّـی هَػؼِ هلی تحقیقات ػالهت جوَْسی اػالهی ایشاى ،دس قالة عشح هلی تذٍیي پشٍتکلّای
اجشایی ٍ ًظاستی پیوایؾ هلی ػَاهل خغش تیواسیّای غیشٍاگیش تا ّذف تشسػی جاهغ ٍ تحلیلی دادُّا ٍ سٍؽ اجشای پیوایؾ هلی ػَاهل خغش
تیواسیّای غیشٍاگیش دس عی ؿؾ دٍس تشگضاسی ،هؼتٌذات هشتَط دس کٌاس ًتایج هغالؼِ کیفی ًقغِ ًظشات افشاد آگاُ هَسد تحلیل قشاس گشفت ٍ
ًتایج دس قالة ًقاط قَت ٍ ضؼف ٍ چالؾّا ٍ ساّکاسّای پیـٌْادی جْت استقای فشایٌذّای هشتَعِ تِ کویتِ ساّثشی هغالؼِ اسائِ ؿذ.
دس هشحلِ تؼذ هثتٌی تش ًتایج گضاسؿات تْیِ ؿذُ ٍ سایضًی تا اػضای هحتشم کویتِّای ػلوی ٍ ساّثشی ،فْشػت دقیق ػٌاصش اصلی ٍ اجضای
پیؾ تیٌی ؿذُ دس ّش یک اص حَصُّای تخصصی تذٍیي ؿذ ٍ توشکض گشٍُ هغالؼِ دس اداهِ ایي فشایٌذ تش عشاحی ٍ اجشای تْتشیي ؿیَُّای تِ
سٍص دس دػت یاتی تِ دادُّای دقیق ٍ ثثت ٍ هذیشیت فشایٌذّای هشتَعِ توشکض یافت.
NCD Risk Factor Surveillance System/ STEPs
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ایي هغالؼِ تشاػاع ًیاص ٍ فشاخَاى ٍصاست تْذاؿت ٍ هؼاًٍت تْذاؿت ٍصاست تْذاؿت ،دسهاى ٍ آهَصؽ پضؿکی ٍ تا حوایت هَػؼِ هلی
تحقیقات ػالهت جوَْسی اػالهی ایشاى اجشا ؿذُ اػت .تشاػاع تؼْذات ٍ اّذاف پشٍطُ ٍ تِ هٌظَس تْشُگیشی ّش چِ تیـتش اص ًقغِ ًظشات
اسصؿوٌذ آگاّاى کلیذی ٍ ریًفؼاى هشتثظ ،ػاختاس ػلوی ٍ اجشایی هغالؼِ هـتول تش کویتِّای ساّثشدی ٍ3ػلوی ،4کویتِّای اجشایی هلی ٍ
فشٍهلی (داًـگاّی) ٍ ًیض تاصٍّای ًظاست خاسجی ،5دیذُ ؿذ .هتؼاقة ًْایی ؿذى ػاختاسّای هَسد ًظش اػضای کویتِ ساّثشی ٍ ػلوی تا تاییذ
هؼاًٍت هحتشم تْذاؿتی ٍصاست تْذاؿت ،دسهاى ٍ آهَصؽ پضؿکی ،دس قالة کاسگشٍُّای تخصصی ؿشٍع تِ فؼالیت ًوَدًذ.
کلیِ هؼتٌذات هغالؼِ ؿاهل دػتَسالؼولّا ،پشٍتکلّا ،پشػـٌاهِّا ٍ ػایش هَاسد ،هتؼاقة تٌظین دس کویتِ ػلوی ٍ ٍیشایؾ ٍ تاصًگشی ًْایی،
جْت تشسػی ٍ تاییذ ًْایی تِ کویتِ ساّثشی اسائِ هیؿذ .تِ عَس کلیّ ،ذایت هغالؼِ دس ػِ ػغح ػتاد ،داًـگاُ ٍ ؿْشػتاى .تِ ؿشح ریل
تؼشیف ؿذ:
 -1ػغح ساّثشی هغالؼِ هؼتقش دس هشکض تحقیقات تیواسیّای غیشٍاگیش پظٍّـگاُ ػلَم غذد ٍ هتاتَلیؼن داًـگاُ ػلَم پضؿکی تْشاى
 -2ػغح داًـگاُ /داًـکذُ جْت ّذایت ٍ ًظاست اجشا دس ػغَح ؿْشػتاى
 -3ػغح ؿْشػتاى یا اجشا

در ایي دٍر اس اجزای هطالؼِ در کشَر هتؼاقة تذٍیي پزٍتکل ّای جاهغ ػلوی ٍ اجزایی ،تزای ًخستیي تار هکاًیسن ّای فٌاٍری
اطالػات ٍ ساهاًِ هذیزیت هتوزکش تِ کار گزفتِ شذ ٍ ًوَهٌِ گیزی تِ گًَِ ایی طزاحی شذ کِ تیشتزیي گستزدگی شْزستاًی را
فزاّن آٍرد ( 983شْزستاى دارای ًوًَِ تَدُ اًذ)ّ .وچٌیي آهَسشْای آًالیي ٍ آسهَى آًالیي جْت توام شزکت کٌٌذگاى در
هطالؼِ درًظزگزفتِ شذ..
تَاًوٌذساسی آتشاری گزٍّْای هجزی هطالؼِ در داًشگاّْا ،پایش ٍ ًظارت تحت ٍب ٍ تاسدیذّای حضَریً ،قش سیستن
 GPSدر ًظارت ٍ ًیش ثثت هشخصات جغزافیایی تِ ػٌَاى هَلفِ ّای ارسشوٌذ اطالػاتی ،کٌتزل کیفی حیي ٍ پس اس اجزای
هطالؼِ ،تزًاهِ ریشی ٍ راّثزی فزایٌذّا طثق استاًذاردّای تِ رٍس هذیزیت پزٍصُ ،طزاحی سیستن ًظام هٌذ ًوًَِ گیزی تصادفی
هتٌاسة تا حجن  ،تْزُ گیزی اس کذ هلی تِ ػٌَاى کذ ٍاحذ فزد در کٌار اطالػات دقیق فزد در خَشِ ،کالیثزُ کزدى استاًذارد لَاسم
ٍ تجْیشات تي سٌجی ٍ آسهایشگاُ ،استفادُ اس تزتزیي ًَع تجْیشات تا هشخصات یکساى ٍ تْیِ هتوزکش ٍ کذگذاری کلیِ تجْیشات
هطالؼِ در ستاد هزکشی ،اًذاسُ گیزی
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س اػتِ در سیز هجوَػِ ای اس ًوًَِ ّا ،سًجیزُ اًتقال سزها ،هکاًیسن ّای استاًذارد ٍ تِ رٍس جْت اًتقال ٍ آًالیش ًوًَِ ّای
تیَلَصیک در ستاد اجزای هطالؼِ ،گام سٌجی تیست ٍ چْار ساػتِ در سیز هجوَػِ ای اس ًوًَِ ّا تزخی اس ٍیضگیْای هٌحصز تِ
فزد اجزای هطالؼِ در سال  1935هی تاشذ.
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