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مساله چیست؟
دیابت شایع ترین بیماری متابولیک انسان است که میزان شیوع و بروز آن در چند دهه اخیر سیر بشدت فزاینده ای داشته است .دیابت
فقط یک بیماری محسوب نمی شود بلکه شبکه از اختالالت در هم پیچیده از عوامل خطرزای محیطی و ژنتیکک بکا سکاز و کارهکای
آسیب شناختی مختلف است که به دلیل ویژگی هایی نظیر زمینه سازی و همراهی با سایر بیماریها( قلبی -عروقی ،کلیوی و معلولیت)
به شدت هزینه بر و ناتوان کننده است .دیابت اگر کنترل مطلوب نشود باعث بروز عوارض جدی از جمله نوروپاتی ،رتینکو پکاتی ،نوکرو
پاتی و مشکالت قلبی -عروقی خواهد شد .در حال حاضر دیابت یکی از علل اصلی ناتوانی معلولیت و مرگ زودرس در جوامع در حال
توسعه و توسعه یافته است.سازمان جهانی بهداشت با توجه به آمار و روند رو به تزاید دیابت در سراسر جهان ،آن را به عنوان یک همه
گیری نهوته اعالم کرده و از سال  3991تمام کشورهای جهان را به مقابله با این اپیدمی فراخوانده است.
تاریخچه مساله و تالش های گذشته:

طی دو س ده اخیر ،علل مرگ و بار جهانی بیماریها از بیماریهای عوونی و سوء تغذیه به بیماریهای غیر واگیر تغییر جهت یافته است که
این تغییرات را می توان از طریق گذار اپیدمیولویک بیماریها ناشی از تغییر قابل توجه در سبک زندگی بسوی زندگی ماشینی و نیکز در
وضعیت بهداشت نظیر بهبود تغذیه و شاخص های بهداشتی در سراسر دنیا طی قرون اخیر توجیه نمود.
تا قبل از دهه ی  07شمسی ،پژوهش ها در مورد شیوع دیابت در ایران بسیار معدود بود و به جز یک مورد ،بقیه منتشر نشده بودنکد.
بررسی های مقدماتی همه گیری شناختی دیابت در ایران در سالهای  3111و 3111توسط انستیتو علوم تغذیه و صنایع غکذایی ایکران
انجام شد و همچنین در سال  3111نتایج بررسی در  1177نور را منتشر شد که افزایش دیابت در کارمندان را در مقایسه بکا ککارگران
نشان داد.
در چهل و دومین مجمع جهانی بهداشت با حضور  13کشور از مناطق ششگانه ی سازمان جهکانی بهداشکت ،برنامکه ای مهکم بکرای
ارتقای سالمت جهانی ،تحت عنوان " پیشگیری و کنترل دیابت ملیتوس" به تصویب رسید .بر مبنکای ایکن تصکمیم ،از تمکام اعضکا
دعوت شد تا وضعیت دیابت را در کشورهای خود بررسی و با در نظر گرفتن وضعیت محلی ،برای پیشگیری و کنترل "بیماری دیابت"
را برنامه ریزی کنند.در راستای این تعهد بین المللی ،پس از تاسیس اداره کل مبارزه با بیماریها  ،در سکال  ،3107گکروه پیشکگیری از
بیماریهای متابولیک و تغذیه ،طرح پیشگیری و کنترل بیماری دیابت را تدوین و ارائه نمود .این طرح در سال  3107اجرا شد ،اما پکس
از تجزیه و تحلیل اطالعات حاصل از اجرا ،با استناد به برخی دالیل اجرای طرح متوقف گردید .از جمله :غیر استاندارد بکودن وسکیله
غربالگری( استواده از گلوکومتر در امر غربالگری) ،هزینه زیاد انجام طرح برای هر مورد غربکالگری و بیماریکابی ،عکدم تجهیکز ککافی
سیستم شبکه برای اجرای طرح ،کافی نبودن اطالعات علمی مورد نیاز اپیدمیولوژیک.
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در تابستان سال  3101کمیته کشوری بیماری دیابت با حکم آقای دکتر مرندی وزیر محترم بهداشت وقت ،تشکیل شد و پیکرو تاکیکد
ایشان بر پیشگیری و کنترل دیابت،جلسه های کمیته کشوری دیابت از مهر ماه همان سال برگزار شد و در این جلسه ،این کمیته آقای
دکترفریدون عزیزی را به عنوان مشاور عالی دیابت در کشور معرفی نمودند و تصمیم گرفته شد تا برنامه کشوری دیابت بکا توجکه بکه
پیش نویس تهیه شده توسط اداره ی کل پیشگیری و مراقبت بیماریها( مرکز مدیریت بیماری ها) آماده شود و الگوهای آموزشکی نیکز
برای عموم مردم ،بهورزان ،رابطان ،کاردان ها ،پزشکان عمومی و متخصصان فراهم گردد.
سر انجام در بهمن ماه  3100اجرای آزمایشی ( پایلوت) طرح کشوری پیشگیری و کنترل بیماری دیابت نوع  3آغاز شد .در سال های
 3101تا  3113این طرح در  30دانشگاه علوم پزشکی به طور آزمایشی( در افراد باالی  17سال و زنان باردار) به اجرا درآمد .با استواده
ار اطالعات به دست آمده در اجرای آزمایشی طرح و نتایج حاصل از ارزشیابی آن ،به دلیل نیاز به زیر ساخت های اجرایکی مناسکب و
هم چنین منابع مالی کافی اجرای برنامه در  3فاز انجام گرفت فاز  3برنامه در مناطق روستایی و شهرهای با جمعیت کمتکر از 37777
نور و فاز  3برنامه در شهرها که از اسوند  11به اجرا در آمد و در فروردین ماه  19به طور رسمی افتتاح گردید که تا پایان برنامه پنجم
توسعه در کلیه شهرهای کشور استقرار یافته و به فاز یک ملحق شود.
وضعیت فعلی مساله ،روند در گذشته ،حال و آینده:

نتایج اولین بررسی ملی عوامل خطر ساز بیماری های غیر واگیر در سال  3111شیوع کلی دیابت شناخته شده و جدید را در جمعیکت
 31تا  16ساله ایران  0/0درصد (حدود  3میلیون نور) گزارش نمود .در این مطالعه شیوع دیابت در مناطق شهری ( )%1/1حدود یکک
سوم بیشتر از مناطق روستایی( )%1/0بود و شیوع دیابت با افزایش سن افزایش نشان می داد بطوریکه در گروه های سکنی  31تکا 16
سال 11 ،تا  66سال 61 ،تا  16سال و  11تا  11سال به ترتیب  33/9 ،1/1 ،1و  31/1در صد بود.
سومین بررسی عوامل خطر ساز بیماریهای غیر واگیر در ایران در سال  3111شیوع کلی دیابت شناخته شده و جدید را در جمعیت 31
تا  16ساله ایران  1/0در صد ( 9/3در صد در زنان و  1/6در صد در مردان) گزارش نمود .با تعمیم این نتایج به ککل جمعیکت ایکران
تعداد  3/0میلیون نور از جمعیت بالغ کشور در سال  3111مبتال به دیابت بوده که نیمی از بیماران از وجود دیابت خود بی اطالع بودند.
برخی آمارهای جدیدتر بیانگرآن است که رقم شیوع دیابت در ایران باالتراز این ارقام است برای مثال ،فدراسیون جهانی دیابت ،شیوع
دیابت در ایران در سال  3737را  9/1گزارش کرده است .مطالعه حق دوست و همکاران نشان می دهد که شیوع دیابکت  3در زنکان
 %3/0بیشتر از مردان است که در مطالعات دیگر نیز گزارش شده است .فدراسیون بین المللی دیابت  IDFنیکز اخیکرا گکزارش شکیوع
دیابت در سال  3733میالدی و برآورد آن تا سال  3717میالدی را برای  331کشور دنیا منتشر نموده و در آن کشور ایران با داشکتن
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 6/1میلیون بیمار دیابتی (بالغین باالتر از  37سال) در سال  3733میالدی از نظر شیوع دیابت در رتبه سوم در بین کشور های منطقه
قرار دارد.
اثرات روند :شامل:
گروههای تحت تاثیر :

چه کسانی بیشترین تاثیر پذیری را دارند؟

بیماران مبتال ،کودکان و نوجوانان ،زنان باردار ،سالمندان و افراد مبتال به اضافه وزن و چاقی و خانواده های آنان که در معرض خطکر
بیشتر ابتال به دیابت می باشند بیشترین منافع را از این حمایت طلبی کسب می نمایند.

اثرات اقتصادی و اثرات اجتماعی:

هزینه های مستقیم و غیر مستقیم بیماری دیابت و عوارض آن در مقایسه با سایر بیماری ها بسیار زیاد است .به طوری ککه در سکال
 3101هزینه های جاری مراقبت و ناتوانی دیابت ساالنه بیش از  077میلیارد ریال معادل  311میلیون دالر بر اساس قیمکت هکر دالر
 1777ریال در سال برآورد شده است .در سال  ، 3111اگر هزینه ارائه خدمات را افزایش نداده و فقط افکزایش ارزش دالر را محاسکبه
کنیم ( هر دالر  9777ریال) این مبلغ حدود  3377میلیارد ریال خواهد شد هر چند که قیمت تمام شده خدمات مراقبتی و حمایتی نیکز
به شدت افزایش یافته است به بیان دیگر ،هزینه واقعی دیابت در کشور به مراتب از این بیشتر است.
هزینه کلی دیابت نوع  3در ایران در اواخر دهه  17بالغ بر  1/01میلیارد دالر برآورد شده است .هزینه های مستقیم پزشکی و هزینه
های غیر پزشکی  3/76±%31میلیارد دالر و هزینه های غیر مستقیم  3/01میلیارد دالر برآورد شده است .متوسط سرانه هزینه های
پزشکی در سال  3733برابر با  163/1±%373دالر بود که بیشترین سهم آن با  633/1±16/1دالر(  ) %61/9مربوط به عوارض دیابت
بوده است ،که بیشترین سهم درهزینه های عوارض دیابت عبارتند از :عوارض قلبی عروقی با  636/1±10میلیون دالر،نوکرو پکاتی بکا
 339±69میلیون دالر و عوارض چشمی با  367±33/1میلیون دالرکه به ترتیکب مسکووول  %31، %63/1و  %36ککل هزینکه هکای
عوارض هستند .داروها با  377/1±11دالر(  ، )%31/1هزینه های بستری  17±33/0دالر( ) %9/1و آزمایشات با  01±33دالر (،)%9
سایر هزینه های سرانه دیابت را تشکیل می دهند.
براورد شده که هزینه های افراد دیابتی  3/1برابر هزینه های افراد غیر دیابتی باشد و در حدود  %1/19کل هزینه هکای سکالمت در
ایران برای کنترل بیماران دیابتی تیپ  3مصرف می شود .هزینه های غیر مستقیم دیابت که شامل هزینه هکای ملکی ککاهش بهکره
وری به علت بیماری دیابت  3/01میلیارد دالر برآورد شده است .این هزینه ها شامل از کار افتادگی موقت ( 111/0میلیکون دالر ) ،از
کار افتادگی دایمی ( 613/6میلیون دالر ) و کاهش بهره وری به علت مرگ زود رس ( 917/1میلیون دالر)است .براساس آمار تکامین
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اجتماعی کشور ،افراد ساالنه  30/0روز به علت بیماری دیابت از محل کار غیبت می کنند(از کار افتادگی موقت) به همین ترتیب ساالنه
 31/1رو ز کاری به علت از کار افتادگی دایمی از دست می رود .همچنین بر اساس تخمین  IDFهزینه از دست رفته در مکردان وزنکان
دیابتی  313میلیون روز از دست رفته می باشد .ازکارافتادگی موقت ،دایمی و مرگ زود هنگام به ترتیب موجب  %31، %39/1و %16/0از
کل هزینه های غیر مستقیم هستند .متوسط سرانه هزینه های غیر مستقیم بیماری دیابت  116/1دالر است که معادل  %39درآمد سرانه
ملی ایرانیان می باشد.
سود ناشی از مداخالت پیش گیرانه در ارتباط با دیابت نیز قابل تعمق می باشد .محاسبات هزینه فایده نشان می دهد که به ازای هکر
 3در صد کاهش HbA1cبرابر با  317هزار تومان صرفه جویی در هزینه های بعدی حاصل خواهد شد با انجام فاز  3برنامه کشوری
پیشگیری و کنترل دیابت ،در طول سال ،پیش بینی می شود حداقل در  %37بیماران میزان  HbA1cتا  % 3کاهش یابد .که با در نظر
گرفتن  931777بیمار دیابتی و بهبود کیویت کنترل دیابت در  %37آنان ،بیش از  11میلیارد تومان در هر سال صرفه جکویی شکود ککه
اهمیت اجرای فاز  3برنامه کشوری پیشگیری و کنترل دیابت را نشان می دهد .این در صورتی اسکت ککه در فکاز  3برنامکه ،عکالوه بکر
بیماران دیابتی ،دیگر بیماران مبتال به چاقی ،فشارخون باال و دیس لیپیدمی نیز شناسایی شده و مورد مراقبت قرار می گیرند که محاسبه
هزینه به سود آن مشکالت نیز ،هزینه اثر بخش تر بودن اجرای این برنامه را بیش از پیش آشکار می کند .با کنترل صحیح دیابت مکی
توان میزان مرگ و میر و ناتوانی ناشی از بیماری دیابت را کاهش داد واجرای صحیح راهنماهای استاندارد برخورد با عکوارض دیابکت و
نقش خانواده در حمایت و مراقبت از بیماران دیابتی درارتقای کیویت زندگی و افکزایش طکول عمکر مویکد بیمکاران دیکابتی مکوثر مکی
باشد.بدیهی است ،منافع اقتصادی و اجتماعی حاصل از برنامه های پیشگیری و کنترل دیابت ،بیماران دیابتی و خکانواده هکای آنکان ،
سیستم بهداشتی درمانی کشورو سایر سازمانهای ذیربط را در برخواهد گرفت .

علل عوامل موثر بر مساله (علل مستقیم ،علل غیرمستقیم):

عوامل مساعد کننده ژنتیکی از مهم ترین عوامل موثر بویژه در دیابت نوع  3می باشند .بطوری که اگر یکی از قل های دو قلوی تک
تخمی مبتال به دیابت نوع  3شود  ،احتمال ابتالی دیگری نزدیک به صد در صد است و  %17بستگان درجه یک بیماران دیابتی نوع ،3
تا  17سالگی به دیابت مبتال می شوند.
در کنار استعداد ژنتیکی فاکتورهای محیطی و رفتاری مانند شیوه زندگی کم تحرک و مصرف بیش از حد مواد غذایی توام با چاقی نیز
بطور موثری در ایجاد دیابت نوع  3دخیل هستند .در جوامعی که روش های زندگی سنتی و قدیمی همراه بکا فعالیکت زیکاد و مصکرف
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غذاهای کم انرژی متداول است ،شیوع دیابت و اختالالت مربوطه کمتر می باشد ،ولی در جوامعی که به سرعت به طرف نوع زنکدگی
غربی با کاهش فعالیت بدنی و افزایش مصرف غذاهای چرب و پر انرژی پیش می روند ،درصد دیابت و اخکتالالت مربوطکه افکزایش
قابل توجهی پیدا می کند .مطالعات قومی در چندین گروه قومی نشان دادند که شیوع دیابت در میان افراد با فعالیت بدنی کم دو تا سه
برابر بیشتر از افراد فعال است.
مشخص گشته که چاقی مهم ترین عامل خطر محیطی دیابت نوع  3است .فشار خون باال هم می تواند یک نشانه زودرس مقاومت
به انسولین به علت چاقی مرکزی باشد ،فشار خون در  % 07بیماران دیابتی دیده می شود و خطر پیشرفت دیابت در افراد با فشار خون
دو برابر بیشتر می باشد.
نژاد و افزایش سن نیز از دیگر عوامل موثر بر ابتال به دیابت است .بر اساس بررسی های انجام شده با افزایش سن بروز دیابت بیشتر
می شود  .این بدان علت است که با افزایش سن فرد دچار کاهش فعالیت فیزیکی و افزایش وزن می شود ،فعالیکت کمتکر و افکزایش
وزن باعث کاهش فعالیت انسولین بدن می شود و مقاومت به انسولین ایجاد می گردد .برخی مطالعات تخمین می زند حتی اگر شیوع
چاقی تا سال  3717ثابت باشد ،تعداد موارد دیابت افزایش قابل توجهی خواهد یافت چون جمعیت سالمند در حال افزایش است.
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ب :تحلیل محیط

و اولویت موضوع

آیا این موضوع یک اولویت است؟
حوظ سالمت آحاد جامعه و بهبود وضعیت بهداشتی -درمانی آنها از وظایف عمده نظام جمهوری اسالمی و وزارت بهداشت می باشکد
که از طریق پیشگیری ها در سطوح مختلف حاصل می شود؛ به عبارت دیگر ،پیشگیری از بیماریها ،تشکخیص و درمکان بکه موقکع و
مناسب انها ،جلوگیری از بروزعوارض ناشی از بیماریها و در نهایت توانبخشی و نوتوانی افراد مبتال اهداف و استراتژیهای عمده برنامکه
های بهداشتی -درمانی کشور را تشکیل می دهد.
با توجه به اینکه دیابت یکی ازمهم ترین مشکالت بهداشتی در جهان و نیز ایران محسوب می شود و بکا تغییکر در عکادت هکا ،شکیوه
زندگی ،تغذیه و صنعتی شدن جامعه شیوع دیابت به طور اعم و شایع ترین شکل آن (نوع  )3به طور اخص به شکل اپیکدمی حتکی در
جوانان در حال گسترش است و هزینه های سرسام آور ناشی از دیابت نیز که بیش از  %37هزینه های بهداشتی درمانی کشکور را بکه
خود اختصاص داده است آن را تبدیل به اولویتی جهت برنامه های نظام سالمت می گرداند بطوریکه برای کاهش رونکد رو بکه رشکد
بیماریهای غیر واگیردار باید به طور جدی و درازمدت با آن مبارزه کرد ،لذا کلیه مسووالنی که به نحوی در امر سکالمت جامعکه نقکش
دارند ،باید اولویت پیشگیری و بهداشت را به طور عمیق باور داشته باشند ،در آن راه گام بردارند و همککاری الزم را بکه عمکل آورنکد.
مسووالن مستقیم سالمت جامعه باید سایر مسووالن کشورو مردم را توجیه کنند تا به جای صرف سرمایه های هنگوت بکرای درمکان
این قبیل بیماریها  ،قسمت چشمگیری از آن را در امر پیشگیری هزینه نمایند ،بخصوص جهت ارتقاء هر چه بیشتر فرهنک

بهداشکت

عمومی مردم صرف وقت و هزینه نمایند .حتی الزم است در برنامه های نظام سالمت برنامه ریزی و مراقبت های در خور و مناسکب
مبتنی بر معیارها و مالک های جاری پزشکی ،آموزش بیماران برای اداره بیماری خویش ،آموزش کارکنان بهداشتی ،و نیکز داروهکا و
تجهیزات پزشکی در اختیار همه بیماران قرار گرفته تا با پیشگیری یا به تاخیر انداختن این عوارض پر هزینه افراد مبتال به دیابکت را
قادر به ادامه زندگی سالم و خالق نمایند .مطالعات نشان داده اند که تغییر شیوه زندگی) ( Life Styleمی تواند بروز دیابت را حداقل
 33سال به تاخیر بیاندازد و حتی در %37موارد بروز آن را منتوی کند .با شناسایی ،مراقبت و کنترل مناسب بیماری در مراحکل ابتکدایی
آن می توان از بروز جدی و در صورت بروز عوارض از ناتوانی های آن جلوگیری کرد .بنا براین اولویت قرار دادن دیابت در برنامه های
نظام سالمت یک ضرورت غیر قابل اجتناب محسوب می شود.

ذینف عان ا ین برنا مه چه ک سانی و یا چه ب خش ها و د ستگاههایی
هستند؟
7

مهم ترین ذینوعان در برنامه حمایت طلبی دیابت بیماران دیابتی و خانواده های آنان و افراد در معرض خطکر بیمکاری دیابکت ،وزارت
بهداشت درمان و آموزش پزشکی ،کارکنان بهداشتی ارائه دهنده خدمت به بیماران دیابتی  ،سازمانها و موسسات صنعتی و تجاری ارائه
دهنده محصوالت مورد نیاز بیماران دیابتی و سازمان های مردم نهادی(سمن) که در این حیطه فعالیت می نمایند.

فرایند رسمی و غیر رسمی سیاستگزاری این موضوع چیست؟
با تجزیه و تحلیل هزینه های سر سام آور مراقبت های بهداشتی بیماری دیابت که شامل هزینه هکای مسکتقیم  ،هزینکه هکای غیکر
مستقیم و هزینه های نا محسوس می باشد .و هم چنین عوارض و ناتوانی ناشی از آن که بار سنگینی به خانواده هکا ،جامعکه و دولکت
تحمیل می کند الزم است که سیاستگزاری و برنامه ریزی مناسب جهت عمومی شدن این معضل مهم بهداشتی انجام گیرد ،در همین
راستا برنامه جامع پیشگیری و کنترل دیابت در کشور ما از چند سال قبل در مراحل مختلف( به شکل پایلوت شهری و روستایی در 30
دانشگاه از سال  3101و سپس به صورت برنامه ادغام یافته روستایی مرحله پایلوت در سال  )3113در دست اجرا بوده و سابقه طوالنی
در مراحل مختلف اجرایی دارد .با توجه به شیوع باالی دیابت در مناطق شهری ،وجود و افزایش ریسک فاکتورهای زمینه ساز افزایش
بروز در همین نقاط ،حاشیه نشینی و عدم دسترسی کافی به خدمات بهداشتی درمانی در شهرهای بزرگ و در عین حال وجود امکانات
و تجهیزات تخصصی و بستر الزم برای ساماندهی بیماران دیابتی؛ فاز دوم این برنامه از سال  11به صورت برنامه شهری ادغام یافتکه
در نظام سالمت طراحی شد و از ابتدای سال  19در شهرهای باالی یک میلیون نور بصورت غربالگری فرصت طلبانه در افکراد دارای
عوامل خطر اجرا شد .بر اساس گزارش پیشرفت تنظیم شده در اداره غدد و متابولیک واحد بیماریهای غیر واگیر معاونت بهداشکتی؛ در
پایان سال اول برنامه مطابق پیش بینی انجام شده حدود  %37از جمعیت هدف(  %67جمعیت بکاالی  17سکال سکاکن در شکهرهای
تهران ،کرج ،تبریز ،مشهد ،شیراز و اصوهان) از نظر ابتالء به دیابت و عوارض آن مورد بررسی قرار گرفته ولی تنها  %31آن هکا بکرای
خدمات مراقبتی و درمانی تخصصی ارجاع شده اند و این در حالیست که اطالعات مشخصی از بیماران ارجاعی پذیرش شده در سطوح
تخصصی ثبت نشده است و ازسوی دیگر شیوع برخکی بیماریهکا و عوامکل خطکر همکراه بکا ایکن بیمکاری از جملکه دیکس لیپیکدمی،
هایپرتانسیون ،اضافه وزن و چاقی و نارسایی کلیه در این بیماران فراوانی باالیی داشته است ککه توجکه بکرای پیشکگیری از عکوارض
دیررس را برای ارائه خدمات مراقبتی مطلوب تر به خود معطوف می کند .بدیهی است شناسایی ،مراقبکت و درمکان بیمکاران دیکابتی؛
مشروط به استقرار نظام سالمتی همه جانبه با تعامل تنگاتن

سطوح مختلف مراقبتی است  .هم چنین دفتکر مکدیریت بیمارسکتانی و

تعالی خدمات بالینی دستور العمل اجرایی مراقبت تخصصی که ماحصل تجربه دانشگاه های مجری برنامه دیابت شهری در یک سال
اخیر بوده؛ که به ارتباط بین سطوح ارجاع در مراقبت های بهداشتی اولیه و حداقل استانداردهای مراقبت تخصصی در نظام درمانی می
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پردازد و الگوی مناسبی برای ارائه خدمات تخصصی در کل کشور خواهد بود منتشر نموده است .در حال حاضر بکا توجکه بکه اهمیکت
مراقبت و پیگیری بیماران شناسایی شده ،مهم ترین شاخص مورد نیاز برای اجرای برنامه کشوری دیابت ،ادغام آن در برنامکه پزشکک
خانواده و همکاری هر دو معاونت بهداشتی و درمان دانشگاه ها می باشد.نگاهی مشارکتجویانه ،مبتنی بر مستندات علمی قوی از یک
طرف و تالش برای منسجم نمودن اطالعات و طراحی برنامههای بلند مدت از سوی دیگر باید ارکان مدیریت بیماریهای غیر واگیر را
تشکیل داده و تالش شود تا از طریق ابزارهای مختلف قانونی ومجاری متنوع اجرایی درسازمانها و وزارتخانه های مختلف بکه تعکدیل
شیوه زندگی البته با مشارکت مستقیم خود مردم پرداخت .با کمک ازوسایل ارتباط جمعی صدا و سیما ،مطبوعات ،سازمان های مکردم
نهاد  ،مشارکت دیگر ارگانها با وزارت بهداشت ازجمله شهرداری ،سازمان گردشگری ،بانکها ،وزارت ورزش و جوانان ،وزارت کشاورزی
و ...تهیه و چاپ متون آموزشی ،نصب پوستر و پخش پمولت های آموزشی درزمینه دیابت درسطح جامعه تمامی احاد مردم را در حل
این مشکل سهیم گردانند.

آ یا ا ین مو ضوع ع مومی ا ست ،آ یا ر سانه روی آن تاک ید

کرده و

بطورمفصل توصیف شده است؟
بله این یک موضوع عمومی است زیرا با توجه به افزایش افراد مبتال به دیابت به دلیل رشد جمعیت ،افزایش سن ،شهرنشینی ،افزایش
شیوع چاقی و عدم فعالیت بدنی به صورت تهدیدی جدی برای سالمتی درآمده ،که اقشار مختلف جامعه را درگیر کرده است لکذا مکی
بایست برنامه ریزی منطقی و تخصیص منابع کافی صورت گیرد که این ممکن نیست مگکر بکا حمایکت مردمکی و مشکارکت تمکامی
ارگانهای دولتی و بهداشتی و سازمان های مردم نهاد .تبلیغات و اطالع رسانی یکی از روشهای الزم و مکوثر جهکت ایجکاد الگوهکای
مناسب و نهادینه کردن آنها ،ارتقاء فرهن

عمومی مردم در امور مربوط به سالمت می باشد متاسوانه آگاهی رسانی و کار فرهنگی در

خور توجهی دراین زمینه از سوی رسانه تا به حال انجام نگرفته است.

در سالهای گذ شته کدام سیا ست مرتبط با مو ضوع ،تائ ید یا رد شده
است؟
در بهمن ماه  3100اجرای آزمایشی طرح کشوری پیشگیری و کنترل بیماری دیابت نوع  3در  30دانشگاه علوم پزشکی آغاز و تا سال
 3113برای افراد باالی  17سال و زنان باردار به اجرا درآمد ،طی سال  3113بسته خدمتی بیماری دیابت تهیه شد تا غربالگری و بیمار
یابی دیابت در شهرهای بزرگ به بخش خصوصی واگذار شود .به همین منظور " آیین نامه تاسیس کلینیک های دیابت ،فشار خکون،
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چربی خون باال و چاقی( سندرم متابولیک) نیز تدوین و تصویب شد .در اواسط اسوند  3111برنامه پیشگیری و کنترل دیابت در مناطق
شهری به صورت مقدماتی و آزمایشی اجرا شد و غربالگری و بیماریابی دیابت در شهرهای با جمعیت باالی یک میلیون نوکر رسکما از
 33فروردین ماه  3119هم زمان با هوته سالمت آغاز شد .به منظور ادغام برنامه در سایر مناطق شهری کشور در سکه ماهکه چهکارم
سال  3197دانشگاه هایی که امکان اجرای برنامه را داشتند به مجموع دانشگاه قبلی اضافه شدند و با اجرایکی شکدن برنامکه پزشکک
خانواده در سال  ، 3193برنامه پیشگیری و کنترل دیابت در کلیه مناطق شهری و روستایی کشور ادامه خواهد یافت .موارد ذکر شده از
جمله برنامه ها و سیاست های اجرایی در تائید این موضوع می باشد.

نقش مردم در این مساله یا موضوع چیست؟
ماهیت بیماری دیابت به گونه ای است که اقشار مختلوی از مردم را درگیر می نماید ،کودکان و نوجوانان ،مادران بکاردار ،افکراد دارای
اضافه وزن و چاق و بخصوص سالمندان .با استواده از شاخص های آماری و جمعیت شناسی مشخص شده است که روند سالمندی در
کشور ما آغاز شده و در صورتی که روند رشد سالمندی به همین شکل پیش برود در حدود سال  3637در کشورمان انوجار سکالمندی
رخ خواهد داد که بین  31تا  17درصد جمعیت کشور در سنین  17سالگی و باالتر قرار دارند و با توجه به اینکه شیوع دیابت با افزایش
سن ،افزایش می یابد و بیشترین شیوع دیابت در هر جامعه در مسن ترین گروه سنی همان جامعه گزارش می شود ،پیش بینی سازمان
جهانی بهداشت ،مبنی بر این است که انتظار می رود تعداد مبتالیان به دیابت در گروه سنی  37سکال و بکاالتر ( بزرگسکاالن) از 396
میلیون نور در سال  3771به  111میلیون نور در سال  3731برسد.و بالطبع احتمال افزایش آمار مبتالیان به دیابت در جامعه ما رو بکه
افزایش خواهد گذاشت ،بنابراین بنظر می رسد دیابت یک معضل مهم بهداشتی در جامعه است که بکا همیکاری ،مسکاعدت و آگکاهی
رسانی مردمی این معضل تا حدود زیادی قابل کنترل گردیده و کاهش یابد .مشارکت های مردمی یکی از ارکان مهم تامین سکالمت
است ،به طوری که بدون وجود آن دستیابی به همه اهداف و شاخص های سالمت فرد و جامعه ممکن نخواهد بکود .مشکارکت همکه
جانبه به معنی مشارکت در اندیشه ،در برنامه ریزی ،در تصمیم گیری ،دراجکرا و درارزشکیابی مکی باشکد .تکا از طریکق ایکن مشکارکت
وابزارهای مختلف قانونی و مجاری متنوع اجرایی در سازمانها و وزارتخانه های مختلف به تعدیل شیوه زندگی پرداخت.
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ج :تحلیل مخاطبان:
با توجه به بار مالی و هزینه های سر سام آور دیابت که هم بر دوش سیستم بهداشتی کشور و هم بکر دوش فکرد مبکتال بکه دیابکت و
خانواده اوست و همچنین مشکالت و هزینه های نامحسوسی همچون درد ،اضطراب ،افسردگی ،اختالالت روحی و ....و عمدتا کاهش
کیویت زندگی در بیماران دیابتی که تقریبا غیرقابل محاسبه اند می توان گوت موافقان و حمایت کنندگان این موضوع فرد دیکابتی و
خانواده آنان ،افراد در معرض خطر این بیماری و سیستم بهداشتی -درمانی کشور که به مقدار قابل توجهی بار مالی آن را متقبل مکی
شود .مخالوان این موضوع با احتمال باال می توانند صاحبان صنایع و تولیدکنندگان مواد غذایی ناسالم تغذیکه ایکی ماننکد سوسکیس و
کالباس و یا تولید کنندگان مواد مصرفی بیماران دیابتی باشد.

د :اهداف مستند حمایت طلبی
اهداف حمایت طلبی می تواند شامل مواردی از جمله موارد ذیل باشند:
 -3حوظ و بسیج برنامه ها و سیاست های کنونی
برای کاهش روند رو به رشد بیماریهای غیر واگیر دار بایستی به طور جدی و درازمدت با آن مبارزه کرد و نظیر تمام برنامه های مربوط
به پیشگیری و بهداشتی ،آثارتالشها بالفاصله ظاهر نمی شود ،لذا برنامه ها و سیاست هایی که در جهت پیشکگیری و کنتکرل دیابکت
انجام گرفته و تاکنون نیز ادامه دارد می بایست پیگیرانه ادامه یابد و در صورت امکان برنامه های تکمیلکی دیگرنیکز بکه مکوازات ایکن
برنامه ها انجام گیرد.
 -3اصالح و تغییر سیاست ها
اصالح و تغییر سیاست های برنامه دیابت مانند هر مساله دیگر در گروگام های سنجیده و حساب شده است .اینکه کدام جنبکه هکا یکا
ابعاد برنامه نیازمند اصالح هستند و کدام عامل ها موجب پدید آمدن مشکل می شوندو ککدام یکک از نیروهکای اجتمکاعی ،فرهنگکی،
تاریخی یا سیاسی اهمیت بیشتری دارند .می بایست که در این امر دولت و جمهوری اسالمی موضع خود را در برابرجریان اصالح نظام
سالمت و درو بخصوص برنامه های پیشگیری و کنترل دیابت به وضوح مشخص کنند ،به نکوعی ککه اصکالح نظکام سکالمت تعهکد
حاکمیت باشد و در آن تکلیف و مسوولیت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ،وزارت رفاه و تامین اجتماعی و سازمان های بیمه
گر ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ،و دیگر نهادهای مرتبط مشخص شود .الزمه توفیق در این راه عزم ملی و حمایت سیاسی
است و تالش موثر برای افزودن به سهم بخش سالمت از محصول ناخالص داخلی تا بتوان به درستی نیازهای بهداشتی درمانی مردم
و جامعه را برآورده نمود.
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 -1کم کردن مخالوان برنامه ها یا سیاست ها
برای کم کر دن مخالوان برنامه می بایست که مخالوان را در گروه ائتالف جای داده بدین ترتیب حداقل از شدت مخالوکت آنکان مکی
کاهیم ،البته می بایست که مخالوان برنامه در فرایند تصمیم گیری مشارکت داده شوند ،همه مخالوان در یک سطح قرار ندارند موافق
نبودن به معنی مخالوت نیست و مخالوت نیز تا ابد نیست و ممکن است با گذشت زمان تغییر کند .برای کم کردن مخالوان از تکدوین
راه حل های برد -برد ،تهدید به فرصت و کاربرد مناسب رسانه در این امر می بایست استواده نماییم.
 -6ایجاد برنامه یا سیاستگزاری جدید در خصوص موضوع مورد بحث
به موازات برنامه ها و پیشگیری های جاری که در خصوص دیابت انجام می گیرد،تاکید بر پیشگیری نخستین و اولیه دارای اهمیکت
بسزایی می باشد  ،جلوگیری از پیدایش و برقراری آن دسته از الگوهای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی زندگی که نقش آنها در افزایش
خطر بیماری شناخته شده است و کنترل علل و عوامل خطرزا .متاسوانه در غالب موارد اهمیت این پیشگیریها وقتی درک می شود که
دیگر خیلی دیر شده است .بسیاری از مشکالت بهداشتی بزرگساالن ( نظیر چاقی و پر فشاری خون) در کودکی افراد ریشه دارد .زیکرا
در این دوران است که شیوه زندگی شخص شکل می گیرد( مانند سیگار کشیدن ،الگوی غذا خکوردن ،ورزش و فعالیکت بکدنی) .مکی
بایست برنامه ها و کوشش ها معطوف به کودکان باشد تا آنان را از یاد گیری شیوه بد و مضر زندگی باز دارند ،در واقع تاکید بر آموزش
بهداشت فردی و همگانی .باید از ترویج عادات غیر بهداشتی و الگوهای مصرفی نامطلوب در زندگی ،قبل از اینکه از نظر فرهنگی در
جامعه جا باز کنند و ریشه بدوانند پرهیز کنند .هر چه مداخله در این موارد زودتر انجام شود هزینه های ناشی از این عکادات و الگوهکا
کمتر خواهد بود.
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ذ :راهبردها و مداخالت پیشنهادی
با توجه به ماهیت بیماری دیابت توصیه می شود برنامه راهبردی مداخالتی جامع و چند وجهی با در نظر گرفتن اسناد باال دستی و بکا
تدوین اهداف عینی ،شواف و قابل دسترسی و اندازه گیری طراحی و در چند مرحله اجرا گردد .اهداف کلی شامل ارتقاء سطح آگکاهی،
حساسیت و نگرش عموم جامعه نسبت به دیابت و اختالالت گلوکز خون و عوامل خطرساز آن و همچنین ارتقاء عملکردهای بهداشتی
آنها به منظور بهبود شیوه زندگی و همچنین ارایه راهکارها و خدمات پیشگیری و کنترل ایکن اخکتالالت اسکت .راهبردهکای عمکده و
اساسی پیشنهادی مشابه سایر بیماریهای غیرواگیر شامل موارد زیر است:
 " ارزیابی و بررسی مستمر وضعیت دیابت و اختالالت گلوکز باال و عوامل خطرساز آن در سطح جامعه".
استقرار و استمرار این سامانه های مراقبت اختصاصی با توجه به شرایط و مولوه های استانی و بومی و نیز کشوری توسط وزارت بهداشت و
شبکه های بهداشتی و دانشگاه های علوم پزشکی صورت می پذیرد.
 " آموزش همه جانبه عمومی و گروه های خاص".
آموزش های هدفمند و بر اساس نیازمندی گروه مخاطب و کاستی های آگاهی و دانش در هر یک از گرو ه های مخاطب منجر به ایجکاد
سطوح باالتر آگاهی و توانمندی جامعه در زمینه پیشگیری و درمان و کنترل دیابت خواهد شد.
مهمترین اهداف و گروه ها در این زمینه عبارتند از:
آموزش عمومی سالمت

-3کلیه افراد جامعه نسبت به اهمیت دیابت و اختالالت قند خون باال ،علل بوجود آورنده و عکوارض و راه¬هکای پیشکگیری
ازآنها بویژه عوامل رفتاری آگاهی داشته باشند مثال با تهیه و پخش پمولکت ،جکزوه هکای آموزشکی و نصکب پوسکترها و بیکل
بوردهای آموزشی در سطح جامعه.
 -3باید راهنماهای آموزشی و برنامه های مورد نیاز به منظور ایجاد انگیزه و زمینه مناسب جهت اصالح شیوه زندگی و عادات
و رفتارهای غیربهداشتی در زیر گروه¬های جمعیتی مختلف را بکار گرفته شود .مثال با بکارگیری ابزار رسانه به دلیل پوشکش
باالی مخاطب در زمان کوتاه.
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-1جامعه باید مراکز بهداشتی درمانی را به عنوان یک مرجع معتبر در پیشگیری و درماندیابت و اختالالت قند خون باال شناخته
و شرکت در کالس های آموزشی اقدام به اصالح رفتارهای غیربهداشتی گردد.
-6زنان باید از نقش محوری خویش در اصالح شیوه زندگی خود و سایر اعضای خانواده در خصوص دیابت و اخکتالالت قنکد
خون باال آگاه شوند و اقدام پیشگیرانه الزم را انجام دهند.
-1جامعه باید از نقش کلیدی کودکان و نوجوانان به عنوان پیام¬آوران بهداشت آگاهی یابکد و مشکارکت آنهکا را در ایکن امکر
تسهیل کند.
آموزش جوانان و آموزش در مدارس

 -3تمامی مدارس باید برنامه آموزشی مبتنی بر پژوهش ،جامع و متناسب با سن درباره پیشگیری از بیماری¬های غیرواگیکر و
راه¬های ارتقای رفتارهای سالم و کاهش خطر بیماری¬های غیرواگیر داشته باشند.
-3تمامی مدارس باید برنامه¬های متناسب با سن درباره دیابت و اختالالت قند خون باال ،تغییر رژیم غذایی ،فعالیکت بکدنی و
اجتناب از مصرف دخانیات داشته باشند.
-1باید در مدارس انجمن های دانش آموزی تندرستی تشکیل و فعال شوند.
-6مدارس باید برنامه آموزشی برای اولیاء دانش¬آموزان طی جلسات و برنامه¬های مختلف داشته باشند
آموزش در پایگاههای مراقبت سالمت شامل :مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی ،مطب¬های خصوصی و .....

-3جامعه باید برنامه¬ها و مواد آموزشی موثر و مبتنی بر پژوهش درباره عوامل خطرساز بیماری دیابت و اختالالت قنکد خکون
باال :چاقی ،فشارخون و دیس لیپیدمی و راههای پیشگیری از عوامل خطرساز شامل  :تغذیه سالم ،فعالیت بدنی ،عدم اسکتعمال
دخانیات و سازگاری با استرس روزانه را در دسترس قرار گیرد.
-3باید کالس¬های آموزشی موثر و مبتنی بر پژوهش درباره عوامل خطرساز بیمکاری دیابکت و اخکتالالت قنکد خکون بکاالو
راه¬های پیشگیری از آن را به طور مستمر برگزار گردد .مثال با کالسکهای آمکوزش مکداوم بکرای افکراد جامعکه در دو سکطح
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پیشگیری اولیه و ثانویه و با همکاری پزشک ،پرستار ،کارشناس تغذیه ،کارشناس فعالیکت بکدنی و تکرک سکیگار و روانشکناس
برگزار شود.
آموزش در محل کار

-3تمامی اصناف و مشاغل باید با خدمات و مواد الزم برای یادگیری و حوظ رفتارهکای سکالم و ایجکاد انگیکزه در تکداوم ایکن
رفتارها آشنا باشند.
-3تمامی مشاغل و اصناف و کارکنان باید آگاهی های مناسب ابتدایی مراقبت دیابت و اختالالت قند خون باالرا داشته باشند.
آموزش جوانان در مراکز آموزشی نظام وظیفه
آموزش الزم و روزامد کلیه دست اندر کاران امور بهداشتی درمانی مانند پزشکان ،پرستاران و...

 " جلب مشارکت و سازماندهی در سطح جامعه".
مهمترین اهداف و گروه ها در این زمینه عبارتند از:
 -3تمامی جوامع باید برنامه اجرایی برای پیشگیری و کنترل دیابت و اخکتالالت قنکد خکون باالبکا اهکداف و مخکاطبین
اختصاصی داشته باشند.
 -3جامعه ،مطالب و خدماتی برای تغییر عوامل خطرزا و رفتارهای پرخطر ،که در صورت امکان مبتنی بر پژوهش باشند،
تدارک ببینند.
 -1جلب مشارکت سازمان های مردم نهاد(سمن) که میتواند نقش مهمی در سازماندهی جامعه در خصکوص کنتکرل دیابکت و
اختالالت قند خون باال داشته یاشد.
 -6تشکیل گروه ائتالف متشکل از سازمان ها( شهرداری ،وزارت ورزش و جوانان و )...و افراد ذی نووذ موافق و مقبول مردم از
جمله قهرمانان ،هنرمندان و ژورنالیست ها و...
 " تامین و تضمین سالمت فردی از طریق ارائه خدمات بهداشتی درمانی".
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هدف اصلی این راهبرد افزایش درصدی از افراد در معرض خطر که عوامل خطرزای خود را به صورت موثری تا سکطوح قابکل
اطمینان برای پیشگیری اولیه و ثانویه از بیماری دیابت و اختالالت قند خون باال و مراقبت و درمان عوارض آنها کاهش دهند.
این هدف عمده با طراحی و بکارگیری راهکارهایی مانند تاسیس مراکز جامع پیشگیری و درمان دیابت و اختالالت قند خکون
باال در بخش دولتی و خصوصی ،بازتعریف خدمات و هزینه های شمول بیمه ها و درصد پوشش اجباری آنها ،تدوین و اجکرای
دقیق سامانه های ارجاع در شبکه های بهداشتی درمانی دست یافتنی خواهد بود.
 " تغییرات محیطی همه جانبه".
جهت ایجاد تغییرات محیطی همه جانبه ،افزایش آگاهی مردم جامعه نسبت به دیابت و عوارض آن امری مهکم مکی باشکد ،بکا
آموزش و آگاهی رسانی در تمام سطوح جامعه؛ افراد در معرض خطر ،بیماران و خانواده آنان و کارکنان بهداشتی و برنامه ریزی
های مختلف در ادارات و سازمان های مختلف این تغییرات را اعمال نماییم برای نمونه ساعتی از روز به صکورت اجبکاری در
سازمان ها وادارات به ورزش و فعالیت بدنی اختصاص داده شود .ویا برنامه های تشویقی مادی و معنکوی بکرای ککاهش وزن
افراد چاق در نظر گرفته و بص ورت مستمر پیگیری گردد .برنامه های ترک سیگار در سطح جامعه اجرایکی گردیکده و بکرای آن
پاداش های مادی قابل توجه در نظر گرفته شود.
 " تغییر سیاست ها و اجرایی کردن آنها".
با توجه به ماهیت بیماری دیابت و آگاهی از چند عاملی بودن آن ،پیشگیری از آن مستلزم مجموعه ای از مداخالت است .لکذا
می بایست سیاستگذاری عمومی و برنامه های ملی و برنامه ریزی جهت مشارکت بخش خصوصی در این امربا نظارت دقیق و
مستمر دولت ،به منظور کاهش علل اصلی ایجاد خطر و حوظ سالمت مردم ،طرح ریزی گردد.
برای نمونه در زمینه تغذیه که بخش های کشاورزی ،صنایع غذایی و واردات و صادرات غذایی را در برمی گیکرد ،مکی تکوان
نظارت بیشتر بر صنعت غذایی کشور و در سطح سیاست های کالن دولت پژوهش روی تولید محصوالت کم چربی و گسترش
فرآورده های کشاورزی.
جهت کاهش استعمال دخانیات ،برنامه پیشگیری از پر فشاری خون ،و برنامه ترویج ورزش و فعالیت بدنی منظم مکی بایسکت
برنامه های ملی طرح ریزی گردد ،زیرا جهت اجرای هر یک ازبرنامه های فوق تمامی ارگان ها و وزارت خانه های مکا درگیکر
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می شود مثال جهت کاهش استعمال دخانیات ،که یکی از عوامل تاثیر گذار بر روی بیماری دیابت می باشد اگر برنامه ای تهیه
شود فقط در قس مت کاهش مصرف سیگار ،بخش های مختلف از جمله وزارت بازرگانی بکرای ککاهش واردات سکیگار ،وزارت
آموزش و پرورش و تحقیقات و فناوری و دفاع برای آموزش افراد جوان تحت پوشکش بکرای جلکوگیری از گسکترش مصکرف
سیگار ،اقتصاد و دارایی برای افزایش مالیات ،صدا وسیما برای تبلیغات و آگاه سازی مکردم ،وزارت کشکور بکرای جلکوگیری از
فروش سیگار برای افراد زیر  31سال ،نیروهای انتظامی و اطالعات برای مبارزه با قاچاق و...اجرای بخش های مختلکف رایکن
برنامه را به عهده دارند و وزارت بهداشت ،تنها بخش کوچکی از برنامه را به عهده دارد .برای پیشگیری اثر بخش می تکوان از
اهرم قدرت و حمایت های سیاسی استواده نمود ،برای نمونه اقدامات منظم مالیاتی و دولتی برای جلکوگیری از رواج سکیگار و
ممانعت از کشیدن سیگار سختگیرانه تر و جدی ترانجام گیرد.

تحلیل خطر ،هزینه و موفقیت( مقابله و یا همکاری) برای هر یک از راهبردها و مداخالت پیشنهادی صورت گیرد.
برای هر یک از این راهبردها امکان شکست وجود دارد ،گاهی این عدم موفقیت ها می تواند به جهت از دست رفتن سود و منبع مالی،
از دست دادن نووذ و قدرت سیاسی ،از دست دادن اعتبار و شهرت اجتماعی  ،از دست دادن کنترل و پایش گری برنامه ،وجود قکوانین
مغایر برای استقرار برنامه و یا علل روانشناختی و رفتاری داشته باشد لذا ،می بایست ابتدا علل شکست یا عدم تداوم برنامه و مداخله را
شناسایی و درجهت رفع آن تالش نمود،
تخمین هزینه های مداخالت پیش گیرانه ،بستگی به منطقه و شرایط ارایه خدمت و قیمت تمام شده خدمت دارد.

و :خروجی های برنامه حمایت طلبی
خروجی های برنامه حمایت طلبی می توانند برحسب موضوع شامل موارد زیر باشند:
 تشکیل ائتالف ،آماده سازی شکل مناسب اطالع رسانی ،البی ها  ،کار با رسانه و جلب حمایت عمومی ،بازخوردهکا( تشکویق هکا،
جشنها ،مقابله با شایعات)
با تشکیل گروه ائتالف متشکل ازتمامی گروه های سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی ،اقتصادی ،مانند مسوولین سه قوه و وزارتخانه هکای
ذیربط مانند بهداشت ،ورزش و آموزش و پرورش ،هنرمندان متعهکد ومکورد عالقکه مکردم ،اندیشکمندان ودسکت انکدرکاران سکالمت،
ژورنالیستهای پزشکی سازمان های مردم نهادی که در این حیطه فعالیت می کنند ،و ...و برگزاری همایش های مختلف ضمن اطالع
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رسانی مناسب و همه جانبه از طریق پوشش رسانه ای ،میزان آگاهی و تاثیر گذاری بر روی مکردم و جامعکه را افکزایش داد .برگکزاری
برنامه های آگاهی دهنده در مناسبتهای مختلف مانند اعیاد مذهبی،جشنها و ..و جهت افزایش اشتیاق و ترغیب و تاثیر گکزاری بیشکتر
مخاطبان برقراری پاداش های مادی و معنوی ،تشویق مخاطبان برای نمونه برای ترک سیگار یا کاهش وزن و انجام مسابقه عمومی
پیشنهاد می گردد.
 تدوین مقاله علمی در مجالت فارسی زبان و انگلیسی
تدوین مقاالتی در خصوص میزان شیوع دیابت در سالمندان و برآورد هزینه های مربوط به آن.
تدوین مقاله در خصوص میزان آگاهی والدین و خانواده ها در مورد عوامل خطرزای بیماریهای غیر واگیر.
 تدوین متن نامه حمایت طلبی برای مخالوان مورد نظر
وجود یک فرایند درخواست رسمی به منظور جلب نظر افرادی که ممکن است مخالف باشند و یا احساس کنند نظراتشان در طی فرایتد
تعیین اولویت ها مورد کم توجهی قرار گرفته است ضرورت دارد.فرایند جلب حمایت مخالوان باید به نحوی عاقالنه مورد استواده قرار
گیرد تا در عین انعطاف پذیری ،حوظ و تداوم اعتبار و شوافیت فرایند حمایت طلبی مقدور باشد .بسکیاری از مخالوکان مخکالف واقعکی
نیستند و با اندک تالشی ممکن است موافق شوند .با توجه به اینکه مخالوان خود بخشی از مردم هستند و مشارکت مردم در این امکر
ضرورت دارد پس با ارسال نامه حمایت طلبی و شناسایی دلیل مخالوت آنان می توان به تعیین راهبرد مقابله و رویارویی کمک نمود.
 انتشار خالصه به صورت پیام های اصلی حمایت طلبی به کلیه ذینوعان نظام سالمت اعم از گروههای علمی و واحدهای ستادی و
اجرایی از طریق نامه رسمی و درج در سایت فرهنگستان
با انتشار خالصه پیام های حمایت طلبی در فواصل زمانی معین برای کلیه ذینوعان نظام سالمت در سایت فرهنگستان و حتی سکایت
کلیه دانشگاه های علوم پزشکی.
 برگزاری نشست های مشورتی با مخاطبان
به صورت دوره ای مثال هر سه ماه یک بار نشست های مشورتی با مخاطبان گذاشته شود تا در ابتدا تاثیر برنامه ها و آموزش ها را بر
روی مخاطبان بررسی نمود و درمرحله بعد به بررسی دیدگاه ها و نظرات مخاطبان پرداخته شود در برخی موارد مکی تکوان از نظکرات
مشورتی آنان در طراحی مطلعات و یا توسیر نتایج آن ها در برنامه های آتی استواده نمود.
اعالم پیام های اصلی حمایت طلبی در روزنامه ها و رسانه
پیام های اصلی در مورد پیشگیری و کنترل دیابت را به تناوب و پیوسته در روزنامه ها و صدا و سیما تکرار نماییم .برای تاثیر گذاری
بیشتر پیام ها باید بر نتایج کوتاه تاکید نماید .برای مثال نوجوانان در مورد پیام هایی که به آنها می گویند که آنها بکا متوقکف نمکودن
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سیگار می توانند شانس زنده ماندن را تا  11سالگی افزایش دهند ،به ندرت کسی عکس العمل نشان می دهند ،در حال ککه بکه پیکام
هایی که بر وضعیت جسمانی فعلی آنها و یا جاذبه جنسی آنها تاکید دارند( مانند قدرت و بنیه جسمانی ،عدم بکد بکویی نوس،انگشکتان
تغییر رن

نداده ،عدم سرفه صبحگاهی و غیره)...پاسخ مناسبی می دهند.

ه :پیگیری
مجری زمانبندی دستیابی به خروجی های برنامه حمایت طلبی را در این قسمت پیشنهاد دهد.
برای کاهش روند رو به رشد بیماریهای غیر واگیر با توجه به برنامه های ذکر شده بایستی به طور جدی و در دراز مدت بکا آن مبکارزه
کرد و نظیر تمام برنامه های مربوط به پیشگیری و بهداشتی ،آثار تالشها بالفاصله ظاهر نمی شود لذا
برای هر یک از خروجی های ذکر شده یک دوره یکساله پیشنهاد می گردد.
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