
ترجمه

امروزچالش،بهداشت جهان

١مرضيه ابراهيمي

5/5/87رش یتاریخ پذ،5/3/87تاریخ دریافت

چكيده
همهيکرده است اما نه برادايش پيافزايد به زندگيام

۵/۶۲به ۱۹۵۰-۱۹۵۵طي درسال ۵/۴۶از(است کردهدايش پيسال افزا۲۰باًيسراسر جهان تقربدو تولد دردريد به زندگيسال گذشته متوسط ام۵۰يطدر

سال براي مردان در ناحيه زير صحرا در آفريقا متغير بوده۴۶سال براي زنان کشورهاي توسعه يافته تا کمتر از ۷۸اميد به زندگي از ۲۰۰۲سال .)۲۰۰۲سال در 

به علت (خصوص در شيرخواران به،از کاهش سريع مرگ و ميرافزايش اميد به زندگي که در نيمه اول قرن بيستم در کشورهاي توسعه يافته ايجاد شد ناشي.است

.و مادران بوده است)هاي عفوني در دوران کودکيبيماري

رآن د%۹۸،ن تعداد مرگيااز.اندسال بوده۵ر يکودکان ز%)۲۰باً يتقر(ون نفر آنان يليم۵/۱۰کهدست دادندجان خود را از۲۰۰۲سالدرون نفريليم۵۷باًيتقر

ين رقم برايکه ايحالدرداده استيسال رو۷۰يباالنيافته در سنيتوسعه يشورهاکها در مرگ%۶۰از شتريب.داده استيتوسعه روحالدريکشورها

ن مقدار در يا.ه استدر حال توسعيساله در کشورها۱۵-۵۹ن يمرگ در سنيوجود موارد باال،سهين مقايدر ايديکلنكته.است%۳۰در حال توسعه يکشورها

.است%۳۰يافتهتوسعه يکشورها

.دهدکاهش نشان ميون بوده استيليم۱۷زان ين ميا۱۹۷۰دهند که نسبت به سال يسال در جهان جان خود را از دست م۵ر يون کودک زيليم۵/۱۰ساالنه تقريباً 

/۴ميليون مورد يا نزديک به ۳۲،رخ داده است۲۰۰۲سال و باالتر که در سال ۱۵ميليون مرگ افراد ۴۵از 
۴غير واگيردار بوده است که هايموارد به علت بيماري۳

تداوم کاهش مرگ و مير بالغين در .مرگ و مير مادران و دوران پري ناتال باعث مرگ افراد شده است،ايمشکالت تغذيه،هاي واگير داربرابر بيشتر نسبت به بيماري

ترين و شکاف بين پايين.ن در مقايسه با مناطق با مرگ و مير باال باعث ايجاد شکاف عميق در مرگ بالغين در سراسر جهان شده استمناطق با مرگ و مير پايي

. رسيده است۲۰۰۲در سال ۱۰۰۰در ۳۴۵سال در حال حاضر افزايش يافته و به ۱۵باالترين مرگ و مير افراد بالغ 

بهداشت جهان:كليديهايواژه

۱۳۸۷تابستان ،۹۴-۹۹ص ،شماره دوم،مه دانشکده پرستاري و مامايي اروميه، سال ششمفصلنا

٠٤٤١-٢٢٢٥٥٢٢: تلفندانشکده پرستاري و مامايي–اروميه :آدرس مكاتبه

عضو هيأت علمي دانشکده پرستاري و مامايي اروميه١

کرده است اما نه براي همه اميد به زندگي افزايش پيدا

بـدو تولـد در  دريد بـه زنـدگ  يـ سال گذشته متوسـط ام ۵۰يطدر

سـال در ۵/۴۶ازوکـرده  دايـ ش پيسال افزا۲۰باًيسراسر جهان تقر

يشکاففاصله وورسيده است۲۰۰۲سال در ۵/۶۲به ۱۹۵۵-۱۹۵۰

،در حال توسعه بودهافته ويتوسعه ين کشورهايب۱۹۵۰دهه که در

ر ييـ تغ،ر کشـورها يسـا با مرگ بـاال و ين کشورهايبيبه شکاف بزرگ

.افته استي

جهانمرگ دريالگو

.دست دادندازجان خود را۲۰۰۲سالدرون نفريليم۵۷باً يتقر

.انـد سال بوده۵ريکودکان ز%)۲۰باًيتقر(آنان ون نفريليم۵/۱۰

يتوسـعه رو حـال دريکشـورها آن در%۹۸مـرگ ن تعداديااز

افتـه در  يتوسـعه  يها در کشـورها مرگ%۶۰از شتريب. داده است

ين رقم برايکه ايداده است درحاليروسال۷۰يباالنيسن
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،سـه ين مقايـ در ايديـ کلنكته.است%۳۰در حال توسعه يکشورها

در حال يادر کشورهساله۱۵-۵۹نيمرگ در سنيوجود موارد باال

.اســت%۳۰يافتــه توســعه ين مقــدار در کشــورهايــا.توسـعه اســت 

مـرگ  .باشـد يم%۲۰فقط ثروتمندترمناطق زان درين مين ايچنهم

از مسـائل مهـم   يکيحال توسعه دريکشورهان دريبالغزودرس در

ز يـ حـال توسـعه ن  دريکشورهادر.ديٱيبه شمار ميبهداشت عموم

ن يچـ سال در۵ر يمرگ کودکان ز.ر استيگن آمارها چشميتفاوت ب

دهـد در مـي موارد مرگ را به خـود اختصـاص   يتمام%۱۰تر ازکم

در هـا مرگ%۴۸برعکس .است%۴۰قا يفرآن شاخص در يکه ايحال

قايفرآدر ي%۱۰آمار سه بايسال است در مقا۷۰ين در افراد بااليچ

افتـه تـا   يتوسـعه  يکشورهازنان دريسال برا۷۸ازيد به زندگيام

ر يـ متغ،قـا يفرآيصـحرا زيرمردان در منطقهيسال برا۴۶کمتر از 

.است

از يکـ يعنـوان  در حـال توسـعه بـه   يزان بقاء کودکان در کشورهايم

بـاً  يتقررايزباشدميين الملليبيبهداشتيهابرنامهياصليهاچالش

يسـالگ ۵ن قبـل از  يسال در جهـان در سـن  ۱۵ر يزيهامرگ۹۰%

افـراد  درو تروماين باال بودن نسبت بار بيماريچنهم.دهدمييرو

بهداشـت  يهااز اورژانسيکيعنوان در حال توسعه بهيبالغ کشورها

.باشدميمطرحين الملليدر سطح بيعموم

يسال اول زندگ۵زان بقاء دريم

سال در ۵ر يون کودک زيليم۵/۱۰دهد ساالنه ميآمارها نشان 

ن يکه ا۱۹۷۰دهند که نسبت به سال ميجان خود را از دست جهان 

.ميابودهپيشرفتن شاخص شاهديدر ا،ون بوده استيليم۱۷زان يم

صورت همسان حاصل نشده همناطق بيتمامدرپيشرفتن يالبته ا

۲۰۰۲سال درسال۵ر ير کودکان زيمزان مرگ وين ميترکم.است

۲۰ر در ين مرگ و ميشتريو بسلند بوده استيمتعلق به کشور ا

افغانستان وييقايفرآکشور۱۹کشور وجود داشته است که شامل 

در حال يموارد مرگ کودکان در کشورهايباً تماميتقر.بوده است

در تمام جهان در .قاستيفرآدر هااز آنيميندهد ومييتوسعه رو

ن کاهش يتريشب.استر احتمال مرگ کودک باالتريفقيهاخانواده

در حال يافته و کشورهايتوسعه ير کودکان در کشورهايممرگ و

ياناحتمال مرگ نوزاد.جاد شده استين ايير پايمتوسعه با مرگ و

/۵شود ميآفريقا متولد که در
است که در هند متولد يبرابر نوزاد۳

.ديآميا يدنه سلند بياست که در اينوزادبرابر۱۰۰ودنشومي

تولد زنده۱۰۰۰در تعداد مرگ 

۶ميزان مرگ و مير کودکان در ):۱(نمودار شماره 
۲۰۰۶منطقه جهان در سال 

ژاپن و،هستنديياروپايکشورهاهاکه اغلب آنکشور۱۵در

مورد در ۵تر از سال کم۵ر يکودکان زريزان مرگ و ميسنگاپور م

ر يمومرگ زانيدر مياختالف قابل توجه.تولد زنده است۱۰۰۰هر 

احتمال .ر وجود داردير فقير و غين افراد فقيک کشور بيدر کودکان 

که احتمال ياست در حال%۱۶ييقايفرآر ير فقيک کودک غيمرگ 

که (کشور۱۶در .باشدميدرصد۱۴يکائيمرآر يک کودک فقيمرگ 

۵ر يکودکان زر يممرگ ويزان فعليم)قاستيفرآآن در يتا۱۴

وHIV.شتر شده استيب۱۹۹۰زان درسال ين ميسه با ايسال در مقا

۱۱۲تعداد ،کشور۱۶۹از تعداد .باشندمين مسئله يايدز علت اصليا

سال ۵ر ير کودکان زيمکاهش مرگ وشاهد،کشور در حال توسعه

ن عملکرد يبهتريکشور عمان دارا،اندبوده۱۹۷۰سال سه بايدر مقا

ر کودکان ازيمزان مرگ ويکه ميطوربهنه بوده استين زميدر ا

۲۰۰۲سال در۱۰۰۰در۱۵ريبه ز۱۹۷۰در سال۱۰۰۰در ۲۴۲

.ده استيرس

علل مرگ کودکان 

مرگ کودکان در يبه عنوان علت اصليو انگليعفونيهايماريب

كه بخشي از آن به علتدر حال توسعه هنوز وجود دارديکشورها
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يقابل توجهي در بعضيهاتيگرچه موفق.استدز يو اHIVيدمياپ

يهايماريوجود داشته است اما ب)مثال فلج اطفاليبرا(هايمارياز ب

.علل مرگ کودکان مطرح هستند۱۰علل اول از ۷ردار به عنوانيواگ

در.شودميکودکانيهاکل مرگ%۸۶علت منجر به ۱۰در مجموع 

يالگوايآسو نيالتيکايمرآ،ترانهيشرق مديکشورهاازياريبس

در حال توسعه يدر کشورهاكودكانمرگيمرگ کودکان به الگو

ن کشورها مسائل مربوط به دوران يدر ا.استدر حال نزديك شدن

و وزن يمانيزايتروماها،زمان تولديکسيناتال شامل آسفيپر

عنوان علل بهيعفونيهايماريخود را به بيجا،ن هنگام تولدييپا

ناتال در حول ويپرمشـكالتدر حال حاضر .دانمرگ کودکان داده

/۳ولـمسئمانيحوش زا
/۵تا ۱

.باشندميهامرگتا۱

کودکان که در ي ايماالردز وياوHIVمربوط به يهامرگ۹۰%

صحرا در ناحيه زيرمربوط به ،دهدمييدر حال توسعه رويکشورها

کودکان ياهمرگ%۴۲جهان ويتولدها%۲۳که ييقاست تا جايفرآ

نهيدر زمييهاشرفتيه پين ناحيدر ا.دهدمييروناحيهن يا در ايدن

ثابت هايمارين بيوع ايجاد شده است و شياسهال و سرخک اكنترل 

۱۹۹۰ون مرگ دريليم۵/۲مرگ به علت اسهال از .مانده استيباق

مربوط يهاچالش.افته استيکاهش ۲۰۰۲سالون دريليم۶/۱به 

مداخالت باشند وميمرگ کودکان کامالً شناخته شدهبه کاهش 

.باشندميدسترس درمؤثر

سالمت افراد بالغ درمعرض خطر

در اغلب مناطق جهان رياخيهادههيطن دريزان مرگ بالغيم

۲۰يدر طسالگي ۱۵سن دريد به زندگيام.کاهش داشته است

.ه استافتيش يسال افزا۳تا۲سال گذشته در اغلب مناطق 

تا سال ۱۹۸۰از سال يسالگ۱۵در يد به زندگيش امين افزايشتريب

۶/۱مردان ويسال برا۲/۴کهشودمياروپا مشاهده در غرب ۲۰۰۲

سال درسال ۱۵يون مرگ افراد بااليليم۴۵از .زنان استيسال برا

يهايماريد به علت بارمو۴/۳باًيا تقريون مورد ويليم۳۲، ۲۰۰۲

ون افراد يليم۵/۴صدمات عامل مرگ حوداث و.ر بوده استغير واگي

به رانيعلل موارد مرگ بالغ۱۰/۱بوده است که۲۰۰۲بالغ در سال 

مرگ ن تعداديون از ايليم۳بيش از.خود اختصاص داده است

ياز تصادفات جاده ايداده است که ناشيدر مردان رو)%۷۰باًيتقر(

ن در يبالغيهامرگ%۷۵هم چنين .جنگ بوده استوهاخشونتو

ه به يانوسيغرب اقوا يدر حال توسعه آسيکشورها،نيالتيکايمرآ

.بوده استردارير واگيغيهايماريعلت ب

۲۰۰۲سال زنان کل جهان دردر مردان وعمده بيماريعلت ده 

يهايماريب،دزيا/ HIVدر مردان شامل :ر بوده استيب زيترتبه

الالت ـتــاخ،يزـغـروق مـعيهايارـميب،يـبک قليکمـسيا

،مصرف الکلسوء،لـس،يدگـوداث راننـح،يـقطبتکيردگـافس

در وييوکاهش شنوايويريمزمن انسداديهايماريب،خشونت

،دزيا/HIV،يتک قطبيب شامل اختالالت افسردگيزنان به ترت

،کاتاراکت،يعروق مغزيهايماريب،يک قلبيسکميايهايماريب

ت ـيرـوآرتـتئـاس،لـس،يوـيريانسداديهايماريب،ييکاهش شنوا

.)۱جدول شماره (تـوده اسـن بـيريت شـابيدو

در حال يعلت اول مرگ کودکان در کشورها۱۰):۱(شماره جدول

۲۰۰۲توسعه در سال 

کل ازدرصدتعدادعلترتبه

مرگ

۲۳۷۵۱/۲۳ناتاليمسائل پر۱

۱۸۵۶۱/۱۸يدستگاه تنفسعفونت۲

۱۵۶۶۲/۱۵اسهاليماريب۳

۱۰۹۸۷/۱۵ايماالر۴

۵۵۱۴/۵سرخک۵

۳۸۶۸/۳يمادرزاديهايناهنجار۶

۷HIV /۳۷۰۶/۳دزيا

۳۰۱۶/۲اه سرفهيس۸

۱۸۵۸/۱کزاز۹

۱۳۸۳/۱نيه پروتئيسوءتغذ۱۰

۱۴۳۸۰/۱۴للرعيسا۱۱

۱۰۲۶۳۱۰۰جمع
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۲۰۰۲در جهان و باالترساله۱۵- ۵۹مير افراد مرگ و):۱(شماره جدول 

ر زود رسيخطر مرگ و ميجهانيالگو 

ن يبدر)سال۶۰سال تا۱۵نيمرگ ب(ن ياحتمال مرگ زودرس بالغ

مثال احتمال مرگ يبرا.ا کامالً متفاوت استيمناطق مختلف دن

در آنبرابر۴باً يتقر،صحرازيريهاقسمتين در بعضيزودرس بالغ

هيانوسين در منطقه غرب اقيير پايمبا مرگ ويسه با کشورهايمقا

در .ن رقم متفاوت استيز ايافته نيتوسعه يدر کشورهايحت.است

شتر از يبرابر ب۴تا ۳ن احتمال يشرق اروپا ايااز کشورهيبعض

احتمال مرگ مردان يحت.باشدميافته يتوسعه ياز کشورهايبعض

ا و شرق يآس،کايدر حال توسعه امرياز کشورهايشرق اروپا از بعض

ر مردان از زنان باالتر يمدر تمام مناطق مرگ و.شتر استيترانه بيمد

ن مرگ يزنان بالغ از اختالف بمردان ور يمن مرگ وياختالف ب.است

احتمال خطر .باشدميشتر يپسران در کودکان بر دختران ويمو

.افته استيدهه گذشته کاهش ۵يساله در ط۶۰تا ۱۵مرگ افراد 

در هزار در سال ۲۰۷به ۱۹۵۵سال ۱۰۰۰در ۳۴۵احتمال ازاين 

.رسيده است۲۰۰۲

دز يا/HIVن مرگ مربوط به عفونت ويليم۳از%۸۰ک به يتقريباَ نزد

.قا بوده استيفرآصحرا در زيرداده است دريرو۲۰۰۲که در سال 

اتفاقدز يا/HIVمرگ به علت ۶۰۰۰ن منطقه يدر هر روز در ا

 1 Disability adjusted life years

نفر به علت فوق جان خود را از ۱نفر افراد بالغ ۲از هر وافتدمي

ن يدر ايزندگد بهين مسئله منجر به روند کاهش اميا.دهدميدست 

.به بعد شده است۱۹۹۰قا از سال يفرآقسمت از 

در افراد سالمند يماريبمرگ و

يسـالگ ۶۰بعد ازسن هادرصد مرگ۴۲در حال توسعه يدر کشورها

توسـعه  يدر کشـورها يدرصـد ۷۸سه با آمـار  يدر مقا.شودميجاد يا

يسالگ۸۰سال قبل از ۶۰يافته در مجموع احتمال مرگ افراد باالي

ن مناطق مختلف جهان ياختالف ب.باشدميدر صد ۵۵در کل جهان 

احتمـال در نيـ ا،اسـت فـاحش  يسـالگ ۶۰در احتمال مرگ بعد از

در اغلـب  ،%۶۰غرب اروپا يدر کشورها،%۴۰افته يتوسعه يکشورها

د بـه  يـ هم اکنـون ام .باشدمي%۷۰قا يفرآدر حال توسعه ويکشورها

.ده اسـت يسـال رسـ  ۲۵به يسالگ۶۰سن در کشور ژاپن دريزندگ

لهسـتان از سـال   مانند مجارستان ويغربياروپاياز کشورهايبعض

يقابل تـوجه يهاشرفتيک شده است و پيژاپن نزديبه الگو۱۹۹۰

رشـد بـار  افـزايش  .انـد ر افراد سالمند را داشـته يمدر کاهش مرگ و

کـل بـار   %۵۰بـاً  ير در حـال رشـد اسـت و تقر   يـ گواريغيهايماريب

.شودمين شامل يرا در تمام سنهايماريب

۱۹۹۰ر از سـال  يـ ر واگيـ غيهـا يمـار يبشود که بارمين زده يتخم

در حال توسعه ياز کشورهاياريدر بس.افته استيش يافزا%۱۰حدود 

سال۶۰ميزان مرگ در افرادباالي ساله۱۵- ۵۹افراد بالغ ،وميرميزان مرگ

به
بهDALY) تعداد(علترت
DALY۱) تعداد(علترت

۱HIV۲۲۷۹۱۵۸۲۵بيماري ايسكميك قلبي

۴۶۸۹ي عروق مغزيهابيماري۱۳۳۲۲بيماري ايسكميك قلبي۲

۲۳۹۹ي انسدادي ريوي مزمنهابيماري۱۰۳۶۳سل۳

۱۳۹۶عفونت دستگاه تنفس تحتاني۸۱۴۴جاده ايحوداث۴

۹۲۸برونشه وير–سرطان تراشه ۷۸۳۵ي عروق مغزيهابيماري۵

۷۵۴ديابت شيرين۶۷۲۶جراحات ايجاد شده بوسيله خود فرد۶

۷۳۵بيماري پرفشاري قلبي۴۷۳۷خشونت۷

۶۰۵سرطان معده۳۸۲۸كبدي۸

۴۹۵سل۳۵۲۹عفونت دستگاه تنفس تحتاني۹

۴۷۷ركتوم–سرطان كولون ۳۴۳۱۰ي انسدادي ريوي مزمنهابيماري۱۰
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.)۲جدول شماره (شودميجاد ير ارداير واگيغيهايماريبدر افـراد بـالغ در اثـر    هـا يمـار يبـار ب %۵۰بـاً  ير باال تقريمبا مرگ و

شتر در جهانيساله و ب۱۵- ۵۹بار بيماري در افراد ):۲(شماره جدول 

سال و باالتر ۶۰باربيماري افراد ساله۱۵-۵۹افراد –بار بيماري 

)DALY(تعدادعلترتبه )DALY(تعدادعلترتبه 

۱HIV۶۸۶۶۱۱۳۱۴۸۱بيماري ايسكميك قلبي

۲۹۵۹۵بيماري عروق مغزي۵۷۸۴۳۲فسردگياختالالت ا۲

۱۴۳۸۰بيماريهاي انسدادي ريوي مزمن۲۸۳۸۰۳سل۳

۱۴۳۸۰آلزايمر وساير بيماريهاي تحليلي۲۷۲۶۴۴حوداث جاده اي۴

۷۳۸۴كاتااكت۲۶۱۵۵۵بيماري ايسكميك قلبي۵

۶۵۹۷عفونت دستگاه تنفس تحتاني۱۹۵۶۷۶سوءمصرف الكل۶

۶۵۴۸كاهش شنوايي۱۹۴۸۶۷واييكاهش شن۷

۵۹۵۲ريه وبرونش–سرطان تراشه ۱۸۹۶۲۸خشونت۸

۵۸۸۲ديابت شيرين۱۸۷۴۹۹بيماري عروق مغزي۹

۴۷۶۶)وابسته به سن(اختالالت بينايي۱۸۵۲۲۱۰صدمات ايجادشده بوسيله خود فرد۱۰

ر ييغجاد و تيع عوامل خطرباعث اير در توزييت و تغيمسن شدن جمع

در حال ياز کشورهاياريردار در بسيواگريغيهايماريبيدميدر اپ

.توسعه شده است

ت يمسن شدن جمع

در سراسـر جهـان   سـال  ۶۰يون نفـر بـاال  يليم۶۰۰در حال حاضر

زان دو برابر خواهـد شـد و  ين ميا۲۰۲۵در سال کنند که يمزندگي 

ارد نفـر  يـ ليم۲سـال بـه   ۶۰يتعداد سالمندان بـاال ۲۰۵۰در سال 

يمهمـ يهـا ت چالشيجمعيب سنير در ترکيين تغيا.ديخواهد رس

بـا  .در بـر دارد يو اقتصـاد يبهداشـت يهااستيزان سيبرنامه ريبرا

يهـا يمـار يب.ابدييمشيافزا،ريواگغيريهايماريببار ،ش سنيافزا

ر يمرگ و ميدوعلت اصليعروق مغزيهايماريو بيک قلبيسکميا

توسـعه  يدر کشـورها .سال است۶۰ين افراد بااليدر بيماريبار بو

وباشـد يمـ هـا مـرگ %۳۶در مجموع مسـئول  يمارين دو بيافته اي

ر در اثـر  يـ موع مـرگ و يش.مردان باالتر از زنان استزان مرگ دريم

،غرب اروپا در حال کاهش استيک در کشورهايسکميايهايماريب

ک در يسـکم يايهـا يمـار ياز بيناشـ يو نـاتوان ريمبرعکس مرگ و

ون يليم۷/۱ن يباز.در حال توسعه در حال گسترش استيکشورها

صـرفاً آن%۱۷داد يرو۲۰۰۲مرگ به علـت سـرطان کـه در سـال     

/۴باشد کهيمه يمربوط به سرطان ر
ن موارد مربوط به مردان بوده يا۳

طان ون مرگ در اثر سريليم۲/۱شود که تعداد يمن زده يتخم.است

سـال از ۱۰يبـاً در طـ  ياتفاق افتاده باشـد و تقر ۲۰۰۰ه در سال ير

ت ين مسـئله نشـان دهنـده وضـع    يا.افته استيش يافزا۱۹۹۰،۳۰%

.ن و متوسط استييبا درآمد پايات در کشورهايدخانيدمياپيبحران

در هـا ر در اثر سرطانيمرگ و مياز علل اصليکيز يسرطان معده ن

ن يـ هزار مرگ در اثر ا۸۵۰ساالنهدر حال حاضر.سراسر جهان است

ن علـت  ين و چهـارم يسرطان کبد و کولون سوم.دهديمسرطان رخ 

ـ .باشـد يمـ مرگ در اثر سرطان  يهـا از مـوارد مـرگ  يمـ ينش ازيب

ـ .دهـد يمـ يه رويانوسيسرطان کبد در منطقه غرب اق ن زنـان  يدر ب

دهه يط.اشدبيمن علت مرگ در اثر سرطان يترسرطان پستان مهم

چـه  گـر ،دا کـرده اسـت  يـ زان بقاء سرطان پستان ارتقاء پيگذشته م

يريشـگ يبه خـدمات پ يمثل پوشش و دسترسيزان بقاء به عوامليم

.ه وابسته استيثانو

پنهان در مردان جوانيدمياپ،جراحات و صدمات

ه در جوانـان  يـ طـور اول ه بـ ،دير عمـ يغوديصدمات و جراحات عم

در مجمـوع  .گـردد يمـ د يشـد يهـا تيـ معلولويوانجـاد نـات  يباعث ا

در جهـان در سـال   يمـار يبـار ب %۱۴شـتر از  يبو جراحـات صدمات
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،کايامريهاقسمتازيدر بعض.به خود اختصاص داده استرا۲۰۰۲

مردان بالغ درهايماريبار ب%۳۰شتر از يترانه بيشرق اروپا و شرق مد

۱۵ن مردان يدر ب.بوده استساله در اثر صدمات و جراحات۴۴تا ۱۵

ن يترعيو جنگ شايخشونت و خودکش،ياجادهساله حوداث۴۴تا 

در .دهديمبه خود اختصاص ين گروه سنيرا در اهايماريعمل بار ب

يهـا يمـار ياز بيتـر سهم بـزرگ يافته خودکشيتوسعه يکشورها

ياکه در کشورهيدهد درحاليماز صدمات را به خود اختصاص يناش

.دارنديشتريدر حال توسعه جنگ و خشونت سهم ب

يروانيهايماريبار ب

از يمصـرف مـواد سـبب بـار بزرگـ     و سوءعصبي،يروانيهايماريب

از يهـا سـال وعمجمـ %۱۳در جهـان  .شـوند يمـ هايماريو بيناتوان

جـه عوامـل فـوق    يت در نتيـ بـا معلول يزندگ%۳۳دست رفته عمر و

.باشديم

ا يـ در سراسـر دن يون نفر از افسردگيليم۱۵۰شتر ازيضر بدرحال حا

يون نفر در هر سال اقدام به خودکشـ يليم۱ک به ينزد.برنديمرنج 

ون نفر از يليم۳۸،يزوفرنياز اسکون نفريليم۲۵در حدود کنند ويم

سـوء مصـرف مـواد رنـج     ايـ الکـل  ون نفر ازيليم۹۰ش ازيبصرع و

يتيوضـع يرا برايچ مراقبت بهداشتيافراد هن ياز اياريبس.برنديم

و مراکز انجـام خـدمات   هار ساختيرا زيز،کنديمافت نيکه دارند در

ع و در حـال  يوسـ يهاازينيبرااز کشورهاياريدر بسيبهداشت روان

يهامراقبتيهااستيس.هستندنه کامالً نارساين زميارشد مردم در

که ييکشورها%۲۵در د ندارد وکشورها وجو%۴۰در يبهداشت روان

يبـرا ياهسـتند بودجـه  يبهداشـت يهـا مراقبـت يهااستيسيدارا

وجـود  يااگـر بودجـه  يحتـ .ن خدمات ندارنـد يايبانيز و پشتيتجه

.ار کم استيداشته باشد بس

يهاخود را به مراقبتيمنابع کل بهداشت%۱تر از کشورها کم۳۶%

دراثـر بخـش  مـالي مـداخالت  .دهنـد يمـ اختصـاص  يبهداشت روان

ر اثبـات  يـ قـات اخ يتحق.باشـند يمدر دسترسيبهداشتيهامراقبت

و مشـکالت  يزوفرنياسـک ،يمانند افسـردگ هايمارين بيکه ااندکرده

ه يـ اوليبهداشـت يهـا توانند با مراقبتيميلپسيپاومربوط به الکل 

.درمان شوند

References:
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