
امراض غیر ساری



معرفی در مورد امراض غیر ساری

بھ افرادی کھ شرایط پروگرام  نھ  ماھھ را تکمیل می کنند دیپلوم مسلکی اعطا می شود.

امراض غیر ساری (NCDs) و امراض عقلی روانی بھ عنوان یک مشکل جدی صحت عامھ در حال ظھور در سطح جھان ھستند و بھ عامل اصلی 
مرگ زودرس و ناتوانی در سراسر جھان تبدیل شده است. در سال 2012، امراض غیر ساری (NCDs) جان بیش از 2.2 میلیون نفر را در منطقھ 

مدیترانھ شرقی گرفت و باعث 57 درصدعامل مرگ و میر شد. چھار گروپ از امراض، امراض قلبی وعایی
، سرطان، دیابت و امراض مزمن ریوی مسئول 80 درصد از این مرگ و میرھا بودند. 65 درصد از مرگ ھا با عوامل خطر ارتباط داشت. حدود 60 
درصد از افراد مبتال بھ امراض مزمن در سنین پایین، زیر 70 سال، جان خود را از دست می دھند. پیش بینی ھای آینده نشان می دھد کھ شیوع آنھا 
افزایش نگران کننده ای خواھد داشت ، بھ طوری کھ چھار مرض اصلی غیرساری در سال 2025 باعث مرگ 2.4 میلیون نفر می شود ، مگر اینکھ 

اقدامات جدی صورت گیرد.
  صحت روانی و داشتن صحت عمومی در مقابلھ با مشکالت صحی جھانی کھ مربوط بھ امراض غیر ساری(NCDs)  است ، حیاتی میباشد. یافتھ ھای 
حاصلھ از بار جھانی امراض، جراحات و عوامل خطر مطالعھ 2015 (GBD 2015) نشان داد کھ اختالالت روانی از باالترین رتبھ ھای بارھای 
غیرکشنده در سطح جھان ھستند (GBD 2015 Disease and Injury Incidence and Prevalence Colalars 2016). بھ موازات این 
بار، اکثر افراد در کشورھای با درآمد کم و متوسط کھ دارای مشکالت روانی ھستند، توسط متخصصان آموزش دیده حمایت نمی شوند و نمی توانند بھ 
تداوی ھای مبتنی بر شواھد دسترسی پیدا کنند. درک بھتر از بار و عوامل خطر امراض غیرساری بھ جلوگیری از آنھا و جلوگیری از عوارض و ناتوانی 
ھای مرتبط کمک می کند. بنابراین ، نیاز بھ افزایش ظرفیت کارکنان صحی در این مورد وجود دارد تا بتوانند مداخلھ ھایی را پالنگذاری و اجرا کنند کھ 

بھ کاھش بار ناشی از امراض مزمن کمک می کند.

پروگرام ھای امراض غیر ساری
آموزش امراض غیرساری شامل سھ پروگرام است کھ ھر پروگرام برای مدت سھ ماه طول می کشد:

پروگرام 1: اپیدمیولوژی امراض غیرساری
پروگرام 2: اپیدمیولوژی صحت روانی

پروگرام 3: میتود ھای پیشرفتھ ریسرچ یا تحقیق صحت

معیارھای واجد شرایط بودن
- مدرک کارشناسی از یک دانشگاه شناختھ شده در زمینھ صحت، علوم طبی، علوم رفتاری یا اجتماعی یا ھر زمینھ علمی مرتبط دیگر. را داشتھ باشند

-  ترجیحاً دارای سابقھ کاری در ساحھ مربوط بھ سالمتی باشند
-  توانایی کامل مطالعھ بھ زبان انگلیسی را داشتھ باشند.

  

چھ کسی باید  درخواست دھد
مخاطبان مورد ھدف این پروگرام ھا  شامل کارکنان صحت، مدیران پروژه، محققان یا ریسرچ ھا، پالیسی سازان در ھمھ سطوح و سایر افراد 

مرتبط عالقھ مند بھ امراض غیر ساری است.

میتود ارائھ آموزش:زبان آموزش:
میتود داخلی صنف

میتود آموزشی ترکیبی
عربی 

انگلیسی
در ھمھ پروگرام ھا:
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بھ عنوان مھمترین علل مرگ و میر در جھان، امراض غیرساری حدود دو سوم کل مرگ و میرھا را تشکیل می دھند. اکثر مرگ ھای زودرس ناشی 
از امراض غیرساری با قادرساختن سیستم ھا در پاسخگویی موثرترو عادالنھ تر بھ نیازھای مراقبت ھای صحی افراد مبتال بھ امراض غیرساری و 
تأثیرگذاری بر پالیسی ھای عمومی در بخش ھای خارج از صحت کھ با چھار عامل خطر مشترک رفتاری قابل تعدیل برخورد  می کند، تا حد زیادی 
قابل وقایھ اند. تحقیقات در زمینھ مدیریت، کنترول و وقایھ از امراض غیر ساری در حال گسترش است و مداخالت مبتنی بر شواھد برای چنین مشکالتی 
در دسترس است.  بنابراین، نیاز بھ افزایش ظرفیت کارکنان صحی در این بخش است تا بتوانند مداخلھ ھای را کھ بھ کاھش بار ناشی از امراض مزمن 
کمک می کند، پالنگذاری و اجرا کنند.  انتظار می رود یک آموزش متمرکز بر امراض غیر ساری کھ نیازھای خاص کشورھا در EMR را برآورده 
می کند،  تأثیر قابل توجھی در کاھش بار امراض غیرساری و توسعھ و اجرای پالنھای تطبیقی (اکشن پالن) برای کنترول و جلوگیری از امراض 

غیرساری و عوامل خطر آنھا داشتھ باشد. 

مروری بر پروگرام:

در پایان این پروگرام، شرکت کنندگان قادر خواھند بود کھ:
-  امراض غیرساری، اھمیت آنھا و تأثیر جھانی شدن بر گسترش آنھا را شرح دھند

-  اھمیت عوامل تعیین کننده امراض غیرساری و پیامدھای آنھا برای وقایھ را توضیح دھند
-  بارھای NCDs و کاربرد آنھا را از نظارت تا ارزیابی پالیسی ھا منتقدانھ ارزیابی کنند

-  نیاز ھا و ظرفیت سیستم صحی برای مبارزه با امراض غیرساری را ارزیابی کنند
-  ریسرچ یا تحقیقات NCD را بھ پالیسی ھای صحت عامھ و پروگرام ھای مراقبت ترجمھ و تبدیل نمایند

-  اجرای پروگرام ھای چندین-سکتوری برای وقایھ و کنترول امراض غیرساری را توسعھ بخشند

-  اپیدمیولوژی امراض غیرساری -  ارتقاء صحت برای امراض غیرساری   - معرفی در مورد صحت عامھ 
-  نظارت یا سرویالنس بر امراض غیرساری -  وقایھ و کنترول امراض غیرساری 

کورس ھای آموزشی:

اپیدمیولوژی امراض غیرساری

نتایج یادگیری:

(IAPH) بھ افرادی کھ برنامھ سھ  ماھھ را کامل می کنند، دیپلوم تخنیکی صادر شده توسط آکادمی بین المللی صحت عامھ
و تایید شده توسط (APHEA) اعطا می شود.

دانشجویان در معرض قرار گرفتن شرایط واقعی زندگی در حاالت اضطراری و تمرین مھارت ھایی کھ با راھنمایی یک مربی اختصاصی بھ دست می 
آورند، ھفت ھفتھ را در کار ساحوی می گذرانند. انتظار می رود پروژه ھای ساحوی زیر در طول دوره کار در ساحھ انجام شود:

  
-  تھیھ یک پروپوزل ریسرچ در ارتباط با وقایھ از ھر یک از امراض غیرساری یا ھر یک از عوامل خطر آنھا.

-  تجزیھ و تحلیل data ھای ثانویھ موجود در مورد امراض غیر ساری و عوامل تعیین کننده آنھا و توصیھ بھ مداخالت مربوطھ.
.WHO ارزیابی ظرفیت ملی برای وقایھ و کنترول امراض غیرساری با استفاده از ابزارھای نظرسنجی  -

امراض  کنترول  و  وقایھ  برای   20132020 اقدام جھانی  پروگرام  از  اھداف سازمان صحت جھانی  بھ  دستیابی  برای  ملی  اقدام  پروگرام  تدوین    -
غیرساری.

-  توسعھ مداخلھ ارتقاء صحت
-  ھر یک از سیستم ھای نظارت یا سرویالنس را در مورد امراض غیرساری در کشور خود با استفاده از دستورالعمل ھای جدید CDC ارزیابی کنند.



2

 (GBD 2015)  2015 امراض روانی یک نگرانی فزاینده برای صحت عامھ است.  با توجھ بھ مطالعھ بار جھانی امراض، جروحات و عوامل خطر
، اختالالت روانی یکی از علل اصلی بار غیر کشنده در سراسر جھان است.  بھ أساس  GBD 2015،  اختالالت  افسردگی  و اختالالت اضطرابی ، بھ 

ویژه ، عامل اصلی سالھای زندگی با ناتوانی (YLDs) کھ معیاری برای بار غیر کشنده است بودند.
  اکثر افراد در کشورھای با درآمد کم و متوسط کھ دارای مشکالت روانی ھستند، توسط متخصصان آموزش دیده حمایت نمی شوند و نمی توانند بھ تداوی 
ھای مبتنی بر شواھد دسترسی پیدا کنند. درک بھتر از بار و عوامل خطر امراض غیرساری بھ جلوگیری از آنھا و جلوگیری از عوارض و ناتوانی ھای 
مرتبط کمک می کند. بنابراین، نیاز بھ افزایش ظرفیت کارکنان صحی در این مورد وجود دارد تا بتوانند مداخلھ ھایی را پالنگذاری و اجرا کنند کھ باعث 
 EMR کاھش بار مرتبط با اختالالت صحت روانی گردد. انتظار می رود یک آموزش متمرکز بر اختالالت صحت روانی کھ نیازھای خاص کشورھا در
را برآورده می کند ، تأثیر قابل توجھی در کاھش بار اختالالت صحت روانی و توسعھ و اجرای پروگرام ھای عملیاتی برای  کنترول و جلوگیری از 

اختالالت صحت روانی و عوامل خطر آنھا داشتھ باشد. 

مروری بر پروگرام:

در پایان این پروگرام، شرکت کنندگان قادر خواھند بود کھ:
-  اپیدمیولوژی مشکالت صحت روانی و عوامل تعیین کننده آنھا را شرح دھند

-  اقدامات مربوط بھ بار اختالالت روانی و کاربردھای آنھا را ارزیابی کنند
-  خدمات صحت روانی و موانع این خدمات را مقایسھ کنند

-  تنوع صحت روانی و مسائل روانی اجتماعی را در حاالت اضطراری پیچیده شرح دھند
-  ، مطالعات تحقیقاتی یا ریسرچ کمی یا کوانتیتیف درباره صحت روانی را دیزاین نموده تطبیق کرده و تفسیرنمایند
- مداخالت موثر، کارآمد، فرھنگی حساس و اخالقی و اقدامات ارتقاء صحت روانی را پالنگذاری و دیزاین نمایند.

-  اپیدمیولوژی اختالالت صحت روانی
-  تحقیق یا ریسرچ در زمینھ صحت روانی

-  پروگرام ھا و مداخالت مربوط بھ صحت روانی
-  تحقیقات یا ریسرچ ھای تطبیقی در امراض غیرساری

-  صحت روانی در حاالت اضطراری پیچیده
دانشجویان بھ منظور در معرض قرار گرفتن شرایط واقعی زندگی در حاالت اضطراری و تمرین مھارت ھایی کھ با راھنمایی یک مربی اختصاصی 

بھ دست می آورند، ھفت ھفتھ را در کار ساحوی می گذرانند. انتظار می رود پروژه ھای ساحوی زیر در طول دوره کار ساحوی انجام شود:
 گزینھ 1: انجام یک مطالعھ در یک موضوع خاص مورد عالقھ در صحت روانی (بھ عنوان مثال، اختالالت خوردن، اعتیاد، افسردگی، اضطراب، 

اسکیزوفرنی، دیوانگی، سوء استفاده از شریک صمیمی، سوء استفاده از کودک، خودکشی و غیره)
گزینھ 2: دانشجویان یک پروگرام ارتقاء/وقایھ صحت روانی مبتنی بر جامعھ را شناسایی خواھند کرد. این پروگرام ممکن است بر تغییر رفتار، تغییر 

محیط ھای محلی، آموزش عمومی یا تدوین پالیسی ھای جدید تمرکز کند.
گزینھ 3: ایجاد یک پروگرام ارتقاء/وقایھ از صحت روانی کھ یکی از مسائل مربوط بھ صحت روانی را ھدف قرار می دھد.

گزینھ 4: از ابزار WHO-AIMS برای موارد زیر استفاده کنند:
- وضعیت کنونی خدمات و پالیسی ھای صحت روانی را بھ صورت کمی یا کوانتیتیف در کشور خود بررسی کنند

- اجزای کلیدی یک سیستم صحت روانی را در کشور خود ارزیابی کنند
- تھیھ و تولید اطالعات ضروری کھ می تواند برای تقویت پالیسی صحت روانی، ارائھ خدمات و ارائھ پیشنھادات بھ منظور جھت ھای آینده و توسعھ 

در کشور شما مورد استفاده قرار گیرد.

کورس ھای آموزشی:

اپیدمیولوژی صحت روانی

نتایج یادگیری:



این پروگرام برای کارکنان صحت عامھ و متخصصان صحی کھ در سطوح مختلف سیستم صحی کار می کنند دیزاین شده است و  برای گسترش 
موضوعات آموزش داده شده در پروگرام مقدماتی طراحی شده است و میتودھای پیشرفتھ تری را برای دیزاین، انجام، تجزیھ و تحلیل و تفسیر مطالعات 
اپیدمیولوژیک را تحت پوشش قرار می دھد. تمرکز اصلی این پروگرام در مورد مسائل مربوط بھ تحقیقات یا ریسرچ ھای صحی میتود شناختی و ھمچنین 
مھارت ھای تحلیلی و عملی طراحی و انجام مطالعات اپیدمیولوژیک است کھ بھ دانشجویان ارائھ میدھد. این کورس شامل بحث دقیق تر در مورد مفاھیم 
و میتودھای اپیدمیولوژیک کلیدی مانند طرحھای مطالعھ مدرن و اندازه گیری نمودن ارتباط (association) و تأثیرنھایی (impact) است. در جریان 
این پروگرام، مسائل میتودولوژی و طراحی  با تخنیک ھای ستاتیستیک ادغام شده  و با استفاده گسترده از  بستھ SPSS اعمال می شود.  با مثالھای 
واقعی در سراسر پروگرام، از فرمول بندی ستاتیستیکی پیچیده اجتناب شود. برعالوه، این پروگرام بھ منظور افزایش توانایی دانشجویان در تفسیر و نقد 

مقاالت پژوھشی در لیتراتور طبی است.  

مروری بر پروگرام:

میتودھای تحقیق یا ریسرچ پیشرفتھ صحت3

در پایان این پروگرام، شرکت کنندگان قادر خواھند بود کھ:
-  مطالعات تحقیقاتی بی طرفانھ و کارآمد در زمینھ صحت، از طریق اجتناب از مشکالت رایج را دیزاین نموده و انجام دھند.

-  انتقاد از مقاالت پژوھشی یا ریسرچ در لیتراتور طبی را تفسیر نمایند
-  دیتا ھای حاصلھ از تحقیقات اپیدمیولوژیکی با استفاده از ویژگی ھای اساسی تخنیک ھای ستاتیستیک پیشرفتھ.را تجزیھ و تحلیل نمایند.

-  نسخھ ھای خطی علمی را برای چاپ بنویسند

نتایج یادگیری:

(IAPH) بھ افرادی کھ برنامھ سھ  ماھھ را کامل می کنند، دیپلوم تخنیکی صادر شده توسط آکادمی بین المللی صحت عامھ
و تایید شده توسط (APHEA) اعطا می شود.

-  میتودھای تحقیق یا ریسرچ پیشرفتھ
-  میتودھای ستاتیستیک پیشرفتھ

 Epi Info ابزارھای ستاتیستیک  -
(IBM SPSS) پکیج ھای ستاتیستیک برای علوم اجتماعی  -

-  تحریر مقالھ ھای علمی

دانشجویان در معرض قرار گرفتن شرایط واقعی زندگی در حاالت اضطراری و تمرین مھارت ھایی کھ با راھنمایی یک مربی اختصاصی بھ دست می 
آورند، ھفت ھفتھ را در کار ساحوی می گذرانند. انتظار می رود پروژه ھای ساحوی زیر در جریان دوره کار ساحوی انجام شود: تست ھای پایلوت 
(آزمایشی) میتود ھا و ابزار مطالعھ و ابزارھا و سوالنامھ ھای مطالعھ را بر اساس آزمایش پایلوت تجدید نظر کنند.  مراحل شامل جمع آوری دیتا ھا، 

ورود دیتا ھا، تجزیھ و تحلیل دیتا ھا است

کورس ھای آموزشی:



info@iaph.org

www.iaph.org

عضو یا جزءتوانمند شده توسط اعتبار بخشیده شده توسط


