گزارش جلسه شماره378 :

گروه:سالمت زنان

تاريخ1400/07/21 :

دستور جلسه:
 .1بررسی نامه ارجاعی
 .2ارائه گزارش نهايی طرح بررسی وضعیت سالمت زنان در ايران
رئوس نتايج و توصیههاي قابل اجرا:
گزارش سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه گروه قرائت شد و به تصويب رسید.
 .1خانم دکتر دستجردی ،رياست محترم گروه در ابتدای جلسه بیان کردند ،آقای دکتر محققی ،معاون محترم علمی طی
نامهای خطاب به گروه های علمی درخواست کردند در جهت ارتقاء ساختار و عملکرد فرهنگستان ،يک تحلیل
وضعیت(نقاط قوت و ضعف ،تهديدها و فرصتها) توسط گروه ها انجام شود .خانم دکتردستجردی از اعضای محترم گروه
درخواست کردند برای جلسه آينده نظرات خود را مطرح کنند.
 .2ارائه گزارش نهايی طرح بررسی وضعیت سالمت زنان در ايران
خانم دکتر احمدی در ادامه به ارائه بخش وضعیت سالمت ،بیماری و مرگ زنان در گزارش پرداختند.
بر اساس گزارش های سازمان های بین المللی ،شاخص های سالمت زنان ايران به طور متوسط يکی از بهترين های منطقه
مديترانه شرقی است.
سالمت زنان در ايران در دهه های اخیر بهبود چشمگیری يافته است و زنان عمر طوالنی تری يافته و امید به زندگی آنها بیشتر
از مردان است .اگرچه احتماال به دلیل عمر طوالنی تر آنان  ،زنان سالمند زودتر و بیشتر مبتال به بیماريهای مزمن و تجمع
بیماريهای غیرکشنده مانند آرتروز ،پوکی استخوان و افسردگی می شوند .آنان با ابتالی به اين بیماريها و عمر طوالنی ،در
سالخوردگی سالهای بیشتری را با ناتوانی تجربه می کنند.
افزايش امید به زندگی ،کاهش مرگ مادران در اثر عوارض بارداری و زايمان و مرگ ناشی از بیماريهای عفونی ،افزايش سالمندی
جمعیت ،شیوع بیماريهای غیر واگیر به عنوان علت مرگ از مهمترين رخدادهای سالمت زنان در کشور هستند.
سیاستهای سالمت می بايست ساير ابعاد سالمت در طی دوره های زندگی زنان از جمله بیماريهای مزمن و غیرواگیر مثل قلبی
عروقی ،اسکلتی عضالنی و اختالالت روانی را نیز مد نظر قرار دهند و پیامدهای آنهامورد توجه جدی مسئولین سالمت کشور
قرار گیرد.
سهم مرگ ناشی از بیماريها در زنان ايران تمامی سنین در سال  1۹۹0و 201۹
مقايسه مرگ ناشی از بیماریها برای تمامی سنین در زنان در سال  1۹۹۹با سال  ۲۰1۹نشان میدهد که با کاهش مرگ ناشی
از بیماریهای واگیر و همچنین مرگ ناشی از باليا و جراحات ،بیماریهای غیرواگیر رشد چشمگیری داشته است .به طوريکه
نسبت مرگ از کل مرگهای ناشی از بیماریهای ايسکمیک قلبی از  % ۲3.87به  % ۲6.6۹و برای سکته مغزی از  %11.۰1به
 ٪ 1۲.15افزايش يافته است.
اين نسبت برای بیماری ديابت از  % 1.78به  % 4.75و برای آلزايمر  % 1.7۹به % 4.۲1نیز روندی افزايشی داشته است.
در مورد سرطان پستان اين تغییر از نسبت  % 1.47به  % ۲.8۲افزايش يافته که اين افزايش میتواند تاثیر افزايش ثبت مرگ
ناشی از بهبود سیستم ثبت سرطان باشد.
طبق نتايج مطالعه در سال 5 )۲۰1۹( 13۹8رتبه اول مرگ در زنان مربوط به دسته بیماريهای قلبی عروقی،سرطان ها  ،ديابت
و اختالالت مزمن کلیوی  ،اختالالت سیستم عصبی و بیماری های مزمن تنفسی بودند.
بیماريهای ديابت  ،اختالالت سیستم عصبی و مزمن تنفسی روند رو به افزايش و نگران کننده ای دارند .ديابت از مرتبه  6در

سال  1۹۹۹به رتبه  3در  ۲۰1۹در زنان با شدت قابل مالحظه ای تغییر يافته است .مرگ مادران و نوزادان از موارد موفق
کاهش مرگ است و از رتبه  ۲به رتبه  1۰تنزل يافته است .کنترل بیماريهای واگیردار نیز از موفقیت های چشمگیر نظام
سالمت ايران بوده و از رتبه  4به  ۹تنزل يافته است
تغییرات در میزان ابتال ،مرگ ناشی از بیماريهای مختلف نشان میدهد بهبود برنامههای پیشگیری و درمان در کاهش ابتال و
مرگ بیماريهای واگیردار ،حوادث جادهای  ،مرگ نوزادان و مادران مؤثر بوده است .با کاهش میزان مرگ ناشی از ابتال به اين
بیماريها ،سهم مرگ بیماريهای غیرواگیر افزايش يافته است.
رتبه بندی عوامل خطر بیماريها بر اساس میزان مرگ برای زنان ايران نشان می دهد که در سال  ۲۰1۹باال بودن فشارخون
سیستولی  ،باال بودن قند خون ناشتا  ،شاخص باالی توده بدنی به ترتیب  3بیماری عامل اول خطر مرگ بودند.
مقايسه بار بیماری ها سال  ۲۰1۹با  1۹۹۹نشان داد که در سال  ۲۰1۹باالترين بار بیماریها در زنان ايران به بیماريهای قلبی-
عروقی ،اختالالت روانی ،اختالالت عضالنی اسکلتی ،سرطان ها و اختالالت سیستم عصبی اختصاص دارد .در واقع باالترين بار
بیماری های زنان مربوط به بیماريهای غیرواگیر است.
رتبه بندی عوامل خطر بیماريها بر اساس میزان بار بیماری برای زنان ايران نشان می دهد که در سال  ۲۰1۹باال بودن شاخص
توده بدنی  ،فشارخون سیستولی  ،و قند خون ناشتا به ترتیب مهمترين 3عامل خطر بار بیماری ها در زنان بودند.
قند خون ناشتای باال از رتبه  7در سال 1۹۹۹به رتبه  3در سال  ۲۰1۹افزايش يافته است .اين روند در زنان بسیار نگران کننده
است و در کنار باال بودن شاخص توده بدنی و چاقی نشاندهنده شیوع سبک زندگی ناسالم در زنان طی دو دهه اخیر است
رتبه بندی بیماريها براساس میزان  YLDsبرای زنان سال  ۲۰1۹نشان داد که در سال  ۲۰1۹باالترين بار بیماریها در زنان
ايران به اختالالت روانی ،اختالالت عضالنی اسکلتی ،و اختالالت سیستم عصبی اختصاص دارد .در واقع باالترين میزان YLDs
زنان مربوط به بیماريهای غیرواگیر است.
رتبه بندی عوامل خطر بیماريها بر اساس میزان  YLDsبرای زنان ايران نشان می دهد که در سال  ۲۰1۹باال بودن باال بودن
شاخص باالی توده بدنی  ،قند خون ناشتا  ،و سوء تغذيه مادر و کودک و خشونت همسر به ترتیب مهمترين  4عامل خطر
 YLDsبودند.
اطالعات نشان داد که توجه به بیماريهای غیرواگیر در زنان از اولويت و اهمیت خاصی برخوردار است و بیماريهای متابولیک از
مهمترين عوامل خطر  DALYsو  YLDsمحسوب می شوند و که حاکی از ضرورت سیاستگذاری و برنامه ريزی در اقدامات
حفاظتی در برابر عوامل خطر  ،پیشگیری و کنترل آنها می باشد.
گزارش مشروح طرح به همراه تمامی نمودار و جداول پیوست صورتجلسه است.
خانم دکتر دستجردی از خانم دکتر احمدی درخواست کردند که گزارش را به صورت خالصه در دو صفحه حاوی اهم مطالب و
اولويتهای مرتبط با سالمت زنان تهیه نمايند که برای هیات رئیسه فرهنگستان ارسال شود.
خانم دکتر احمدی پیشنهاد کردند می توان برای طرح در شورای آينده نگاری نیز خالصه گزارش ارسال شود.
خانم محتشمی پیشنهاد کردند ،می توان اين خالصه را گزارش برای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ارسال کرد.
خانم دکتر نخعی متذکر شدند که آمار و ارقام بعد از مساله کوويد  1۹دچار تغییرات جدی خواهد شد.

نحوه پیگیري توصیهها:
مقرر شد در جلسه آينده در خصوص نامه ساختار فرهنگستان بحث و بررسی انجام شود.

مقرر شد مجريان محترم طرح برای جلسه آينده گزارش پیشرفت ارائه نمايند.
تاريخ و موضوع جلسه بعدي:
 .1چهارشنبه-14۰۰/۰8/۰5


بررسی نامه ارجاعی



ادامه گزارش طرح بررسی وضعیت سالمت زنان در ايران



ارائه گزارش پیشرفت طرحها توسط مجريان

تهیه كننده :مینا شیخ االسالم زاده
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دكتر مرضیه وحید دستجردي
عضو پیوسته و رياست گروه سالمت زنان

