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NCDs in global scale, 2010 3 

Percent of deaths due to: 

Global: 

 

Non-Communicable: 

65.5% 

Communicable: 24.9% 

Injuries: 9.6% 

 

Iran: 

 

Non-Communicable: 

76% 
Communicable: 10% 

Injuries: 14.0% 

 



Noncommunicable diseases (NCDs) are 

estimated to account for 76% of all deaths 



Situation analysis of NCD Risk factors 

 

-23.6% hypertension (SBP > 140 and /or DBP more than 90 Hg)  

- 48.2% obesity &  over weight (BMI > 25kg/m2)  

- 9.4% abnormal blood sugar 

- 57.7 high cholesterol (Serum level of Cholesterol > 200 mg/dL) 

- 10.9 % daily cigarettes smoking  

- 40.12% physical inactivity (< 600 MET-Minutes/week) 

- 88% unhealthy diet (eating less than 5 combined serving units of fruit 
and vegetables per day).  

 

source. STEPS2017 

 





بیماری َای غیزياگیز چُارگاوٍ ای کٍ با استفادٌ اس مداخالت مًثز در مقابلٍ با عًامل خطز مشتزک 
 تا حد سیادی قابل پیشگیزی َستىد 

 وداشته فعالیت فیشیکی

 رصیم غذایی
واسالم   

  دخاویات

 بیماری َای 
 تىفسی مشمه

 مصزف الکل

 بیماری َای 
 قلبی ي عزيقی

 دیابت

 سزطان

 آسیب َا

 اختالالت رياوی
بیماری َای غیز 

 ياگیز ي شزایط

 عًامل خطز



 
 اهداف بیماری های غیرواگیر برای جمعیت ایران

 :بهداشت جهانی سازمان اهداف با مشابه اهداف (الف

  عزيقی، قلبی َای بیماری اس واشی سيدرس مزگ خطز در کاَش %25 :1 هدف
 ریًی مشمه َای بیماری دیابت سزطان،

 الکل مصزف در وسبی کاَش %10 حذاقل :2 هدف

 جامعٍ در ومک مصزف متًسط در وسبی کاَش %30 :4 هدف

 سال 15 اس باالتز افزاد در دخاویات مصزف شیًع در وسبی کاَش %30 :5 هدف

 باال خًن فشار شیًع در وسبی کاَش %25 :6 هدف

 چاقی ي دیابت بیماری میشان نگهداشتن ثابت :7 هدف

 شامل فزاَمی قابل اساسی داريَای ي َا تکىًلًصی بٍ دستزسی %80 :9 هدف
 َای بخش در غیزياگیز َای بیماری درمان بزای ویاس مًرد صوزیک داريَای
 ديلتی ي خصًصی
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اهداف بیماری های غیرواگیر برای جمعیت ایران   

 :بهداشت جهانی سازمان اهداف با متفاوت اهداف (ب

 واکافی بذوی فعالیت شیًع در وسبی کاَش(%10) %20 :3 هدف

 %70 حذاقل تًسط (خًن قىذ کىتزل جملٍ اس) مشايرٌ ي داري دریافت :8 هدف
 مغشی سکتٍ ي قلبی َای حملٍ اس پیشگیزی بزای شزایط ياجذ افزاد اس (50%)

  غذاَای ي َا ريغه در Trans Fatty Acid میشان رساندن صفر به :10 هدف
 شذٌ فزآيری

 

 ایزان اختصاصی اَداف

 تزافیکی حًادث ي سًاوح اس واشی میز ي مزگ میشان در وسبی کاَش %20 :11 هدف

 مخذر مًاد مصزف اس واشی میز ي مزگ میشان در وسبی کاَش %10 :12 هدف

   رياوی-ريحی َای بیماری درمان بٍ دستزسی افشایش %20 :13 َدف
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BP, CHD risk and number of deaths 
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اغلب حوادث قلبی عروقی در افراد با سطح 

 عوامل خطر متوسط رخ می دهد



Stamler R. The BP problem: risks and their reduction. Cardiovasc Risk Fact, 1:71-9 

The majority of all deaths due to high blood pressure in the population occur in persons with only 
moderately elevated BP (# in those with HBP) 

SBP

Number 

population

All 

deaths

Death 

rate per 

1000

Relative 

risk

Number 

deaths if 

RR=1

Excess 

deaths (n) 

due to HBP

% 

attributable 

to high BP

% 

attributable 

to high BP

<110 21'379 202 9.4 1 202 0

110-119 66'080 658 10.0 1.05 624 34 1

120-129 98'834 1'324 13.4 1.42 934 390 10

130-139 79'308 1'576 19.9 2.10 749 827 21 32

140-149 44'388 1'310 29.5 3.12 419 891 23

150-159 21'477 946 44.0 4.66 203 743 19 42

160-179 9'308 488 52.4 5.55 88 400 10

170-179 4'013 302 75.3 7.96 38 264 7

180+ 3'191 335 105.0 11.11 30 305 8 25





 :ایزاپياجشا ء هِن تزًاهَ 

 غیزکشٌذٍخطز سٌجی دٍ سالَ حْادث قلثی عزّقی کشٌذٍ ّ •
 تشخیص سّدرص سزطاى ُای رّدٍ تشرگ، پستاى ّ دُاًَ رحن•
 هزاقثت تیواریِای ریْی•
تحزکی،  دخاًیات،کناقذاهات پیشگیزاًَ ّ کٌتزلی عْاهل خطز •

 تغذیَ ًاهٌاسة ّ هصزف الکل



















  ار ها  ن ا      ر را   ا   ن     ا  ت بدن  ) ت س    شد د(    اش د:
 

  عالیت بدنی شدید مر    با  ار و ش  

 
 

  عالیت بدنی با شدت مت س   ر م ی   ار
 

 
 

  عالیت بدنی شدید  فری ی
 

 

  عالیت بدنی  فری ی با شدت مت س 

 

 
 



 دارد تِار عوز هیگذرد پز شتاب ّ تٌذ
 کٌیذ فزصت پلکی درًگ ًیستفکزی                      

 

 شما شمااز   جهاز   جه   شكر شكر  بابا

Dr.A.Kousha 
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