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نقاط عطف جهانی در پیشگیری و درمان بیماری های 
غیرواگیر
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ر نقاط عطف در پیشگیری و درمان بیماری های غیرواگی
در ایران طی دهه گذشته
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هدف مقایسه برنامه اقدام جهانی با برنامه های ملی
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اقدام 105)چارچوب مقایسه
توصیه شده ( 88)و مداخله

2017، ( 6.5تا 1/1از 

11



نوع مداخلهمداخله پیگیری نشدههدف

1
یروی تقویت همکاری بین المللی برای بسیج منابع، ظرفیت سازی، آموزش ن1.3

انسانی سالمت و تبادل دانش از درس های آموخته شده و بهترین عملکردها

Overarching/

enabling 

policy 

interventions

.

ارزیابی ظرفیت ملی برای پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر22.2

4
ادی را مکانیسم های مناسب برای تأمین مالی سالمت و ابزارهای نوآورانه اقتص4.2

که توسط شواهد پشتیبانی می شود، جستجو کنید

4
هتدوین و اجرای یک سیاست مراقبت تسکین دهنده، ازجمله دسترسی ب4.7

مسکن ها برای کاهش درد به همراه آموزش کارکنان سالمت

3
محدودکردن تکه ها و اندازه بسته بندی برای کاهش مصرف انرژی و خطر 3.38

چاقی/ اضافه وزن 

Other 

recommende

d 

interventions 

from WHO 

guidance 

(cost-

effective 

analysis not 

available)

3
اطمینان حاصل کنید که طراحی شهری در سطح کالن شامل عناصر اصلی3.45

رسی تراکم مسکونی، شبکه های خیابانی متصل است که شامل پیاده روها، دست
.آسان به انواع مقصد و دسترسی به وسایل حمل ونقل عمومی است

4
 medium-and high-risk non-valvular atrialضد انعقاد برای 4.16

fibrillation and for mitral stenosis with atrial fibrillation

4
ان به عنوان مثال، مصرف کنندگ)غربالگری سرطان دهان در گروه های پرخطر 4.31

با درمان به موقع آن ها( دخانیات، جوندگان محصوالت دخانی

4
د یا درمان موارد جدید انفارکتوس حاد میوکارد با استیل اسیدسیلیک اسی4.10

ه عروق کرونر استیل اسیدسیلیک اسید و کلوپیدوگل یا ترومبولیز یا مداخالت اولی
(PCI)از راه پوست 

نوع مداخلهمداخله پیگیری نشدههدف

4

سمی پیشگیری اولیه از تب روماتیسمی و بیماری های روماتی4.12
قلب توسط

افزایش درمان مناسب فارنژیت استرپتوکوکی در مرحله 
مراقبت های اولیه

Effective 

interventio

ns with 

cost-

effectivene

ss analysis 

> I$ 100 

per DALY 

averted in 

LMICs

4

می پیشگیری ثانویه از تب روماتیسمی و بیماری روماتیس4.13
قلب توسط

ایجاد رجیستری از بیمارانی که به طور منظم پنی سیلین 
پیشگیری کننده دریافت می کنند

4
برای ( دوز2)واکسیناسیون علیه ویروس پاپیلومای انسانی 4.26

ساله13-9دختران 

‘Best 

buys’: 

Effective 

interventio

ns with 

costeffectiv

eness

analysis = 

I$ 100 per 

DALY 

averted in 

LMICs.
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هدف از تصمیم گیری چند معیاره در این مطالعه

ي هاري جهاني بيماام قداولویت بندی مداخالت توصیه شده در برنامه ا•
در ایرانشت اجهاني بهدن مازگير ساواغير

EXPERTنرم افزارتوسط• CHOICEحالتدر11نسخهDistributive.
EXPERTنرم افزار CHOICEحالتدودارایDistributiveوIdeal
انتخابراجایگزینگزینهشماکهاستزمانیبرایIdealحالتمی باشد،

حالتدراماندارد،اهمیتیشمابرایگزینه هاسایروکنید،می
Distributiveمامتاولویت بندیوبررسییکدیگربهنسبتمداخالتتمام

.باشدمیمهمشمابرایآن ها
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ولویت مرور سیستماتیک برای شناسایی معیارهای بالقوه ا
بندی مداخالت

• PubMed: ((multiple criteria decision analysis Title/Abstract OR multiple-criteria decision-making Title/Abstract) OR TOPSIS Title/Abstract) 
OR analytic hierarchy process Title/Abstract AND ("loattrfull text"(241) AND ("2000/01/01" PDA: "2018/12/31" PDAT) AND "humans" 
MeSH Terms AND English(242))

• Embase: Embase, MEDLINE

• Query('multicriteria decision analysis'/de OR 'mcda (multiple criteria decision making)«:ti,ab OR'mcdm (multiple criteria decision 
making)»:ti,ab OR 'multi criteria decision analysis':ti,ab OR 'multi criteria decision making':ti,ab OR 'multicriteria decision analysis':ti,ab OR 
'multicriteria decision making':ti,ab OR 'multiple criteria decision analysis':ti,ab OR 'multiple criteria decision making':ti,ab OR topsis:ti,ab
OR 'analytic hierarchy process'/exp AND (2000:py OR 2001:py OR 2002:py OR 2003:py OR 2004:py OR 2005:py OR 2006:py OR 2007:py
OR 2008:py OR 2009:py OR 2010:py OR 2011:py OR 2012:py OR 2013:py OR 2014:py OR 2015:py OR 2016:py OR 2017:py OR 
2018:py) AND 'article'/it

• 979 Embase + 284 PubMed= 1263-83 duplicate= 1180 articles - Exclusion rules (use of MCDA outside of the health area; and article does 
not mention the criteria used in MCDA.) = 24 articles

• Criteria identified for possible use in MCDA:

• Efficiency and effectiveness, Reveal the results of intervention, Continuity of 
effect, Side effects and acceptability, Credibility or quality of documentation, 
Degree of need, The number of times the process needs to be repeated, Cost of 
intervention, Cost effectiveness, Advantage for the health system, Burden of 
Disease, Number of population affected and Inpatient admissions, Alternatives, 
and Inequality.
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درخت تصمیم گیری

ماتریسبرایناسازگاریمیزان

بهنسبتمعیارهازوجیمقایسات
بود0.01برابرهدف
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منابع داده ای برای مقادیر هر مداخله در هر معیار
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یت با به مداخالت در اولو( زمان، منابع انسانی، منابع مالی)اولویت دهی تخصیص منابع •
کنارگذاشتن شیوه های سنتی مدیریت منابع

شهرسازی، کشاورزی، اختصاص یارانه ها،  صدا و)توسعه همکاری های بین بخشی •
(سیما، قوه قضائیه
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نیاز اصلی اقدامات همه جانبه و هماهنگ و مکمل
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