
مفهوم امید به زندگی و رتبه بندی کشورها تا سال 2015 میالدی
امید به زندگی یک شاخص آماری است که نشان می دهد متوسط طول عمر در افراد یک جامعه چقدر است. به عبارت دیگر، بر اساس این شاخص می توان گفت هر عضوی از جامعه 
چند سال می تواند توقع حیات داشته باشد. بنابراین عوامل متعددی می تواند در افزایش یا کاهش میزان امید تاثیرگذار باشد. هرچه شاخص های بهداشتی و همچنین درمانی از یک سو و 
میزان درآمد، رفاه، شادی و... از سوی دیگر بهبود یابد، امید به زندگی افزایش خواهد یافت و ازاین رو این شاخص یکی از شاخص های سنجش پیشرفت و عقب ماندگی کشورهاست.

طبق بررسی های متعدد انجام گرفته امید به زندگی بین زنان در همه جوامع چند سال بیشتر از مردان بوده و به طور میانگین در کل دنیا 4/5 سال است. طبق آمار سازمان ملل، کشورهای 
ژاپن، سوئیس، سنگاپور، اسپانیا و استرالیا که به ترتیب در جهان رتبه های اول تا پنجم را دارند، میانگین 85 سال را دارا هستند. همچنین کشورهای سیرالئون، آنگوال، آفریقای مرکزی، 

چاد و ساحل عاج نیز به ترتیب در پایین ترین رده قرار دارند. بر اساس آمار، امید به زندگی در این کشورها حدود 52 سال است.
طبق اعالم وزارت بهداشت ایران، در حال حاضر سن امید به زندگی ایرانیان در زنان به 78/4 و در مردان به 73/8 رسیده و 47 درصد ایرانیان باالی 70 سال عمر می کنند. بنابراین ایران 

در رده بندی سازمان جهانی بهداشت در سال 2015 میالدی، از نظر امید به زندگی در رتبه 62 قرار دارد.

»سن امید به زندگی در ایرانیان 
بخشی  این  یافت«؛  افزایش 
حریرچی،  ایرج  اظهارات  از 
سخنگوی وزارت بهداشت است 
که در یک نشست خبری اعالم کرد. به گفته وی، 
سن امید به زندگی ایرانیان در زنان به 78/4 سال و 
در مردان به 73/8 سال رسیده و 47 درصد ایرانیان 

باالی 70 سال عمر می کنند.
آن طور که دکتر حریرچی می گوید آمارهای وزارت 
بهداشت نشان می دهد سن امید به زندگی ایرانیان 
طی 4 دهه حدود 25 سال افزایش یافته و از حدود 
54 سال به باالی 73 سال رسیده که ناشی از توسعه 
اقتصادی و اجتماعی در کشور بوده است. او با 
اشاره به اینکه امید به زندگی در سال های قبل از 
انقالب 54 سال بوده و حتی در دهه 40 شمسی 
بین 45 تا 50 سال بوده، اضافه می کند:»سن امید به 
زندگی سالم نیز بین ایرانیان حدود 65 سال است. 
بنابراین رتبه ایران در 4 دهه گذشته از رتبه 100 تا 
110 به 63 بین کشورهای دنیا صعود کرده است.«

برای بررسی ابعاد این موضوع سراغ دکتر حامد 
برکاتی، مدیرکل دفتر سالمت جمعیت، خانواده 
و مدارس وزارت بهداشت رفته ایم تا نظر او را 
در مورد اقدامات انجام شده در جهت باال بردن 
میزان امید به زندگی و مولفه های تاثیرگذار در این 

رتبه بندی جویا شویم.

: مفهوم امید به زندگی چیست و میزان آن 
بین زنان و مردان ایرانی چند است؟

امید به زندگی عبارت است از شانس زنده ماندن و 
سال های زندگی که یک نوزاد از بدو تولد می تواند 
داشته باشد. برابر آخرین آمار وزارت بهداشت، این 
زنان 78  برای  و  ایرانی 74 سال  مردان  برای  سن 
سال است. حال اگر این رقم را با اوایل انقالب و 
سال های انتهایی دهه 50 و ابتدایی دهه 60 مقایسه 
کنیم، بیش از 30 سال افزایش امید به زندگی را بین 

افراد جامعه شاهد هستیم.
به  امید  افزایش  در  تاثیرگذار  عوامل   :

زندگی کدام است؟
عمده دلیل افزایش میزان امید به زندگی در کشور 
ما مربوط به برنامه های انجام شده در حوزه مراقبت 
از کودکان و نوزادان بوده است، ضمنا در سال های 
اخیر نیز اقداماتی در بخش های دیگر جمعیتی انجام 
شده است. همچنین نمی توان نقش توسعه اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی در کشور که همپای دیگر کشورهای 
این  ما  ادعای  اما  نادیده گرفت،  کرده  جهان رشد 
برنامه های سالمت که دولت ها در طول  است که 
4 دهه انجام داده اند بر کاهش مرگ ومیر کودکان و 
نوزادان تاثیرگذار بوده است. البته این ادعا با آمارهایی 
که سازمان جهانی بهداشت از کشورها می دهد نیز 

همخوانی دارد.
: منظور شما کدام آمار است؟

در گزارش سال 2016 میالدی سازمان جهانی بهداشت 
که در خصوص میزان دستیابی کشورها به اهداف 
توسعه ارائه شده، کشور ما جزو 8 کشوری است که 

به اهداف توسعه در کاهش مرگ ومیر مادران دست 
یافته است. البته مرگ مادر به خودی خود تاثیر فراوانی 
در افزایش امید به زندگی ندارد، اما دلیل تاکید این 
است که به نوعی شاخص توسعه است و نشانگر 
آن است که نظام سالمت این 8 کشور در حال طی 

روندی درست است.
همچنین بر اساس برنامه سازمان جهانی بهداشت، 
میزان مرگ ومیر مادران از سال 1990 تا 2015 میالدی 
باید به نصف کاهش پیدا می کرد که این رقم برای 
کشور ما در سال 2015 میالدی عدد 21 مورد مرگ 
در 100 هزار نفر بود. البته در سال های اخیر در کشور 
ما 300 مورد مرگ ومیر برای مادران ثبت شده که 
این عدد ثابت مانده اما به دلیل افزایش میزان موالید 
در سال های اخیر رتبه ما کاهش پیدا کرده زیرا طبق 
آمار از سال 89 و 90 به بعد میزان موالید در کشور 
ما 50 هزار مورد افزایش داشته ولی این سال ها را 
باید منهای سال 95 کرد که 40 هزار مورد به نسبت 
سال قبل از آن کاهش داشته است. ضمنا این افزایش 
موالید، خطر را نیز باال برده که به دلیل مداخالت 
باروری در طول این سال ها بوده و مادران با خطر 

باال نیز بیشتر بارور شده اند.
: اقدام اصلی که تاثیر زیادی در افزایش 
میانگین امید به زندگی در کشور داشته چه بوده است؟
کنار اقدامات انجام شده برای کاهش میزان مرگ ومیر 
مادران توجه زیادی به کاهش میزان مرگ ومیر کودکان 
و نوزادان شده است. بنابراین تمام توفیقات سیستم 
بهداشت و درمان کشور ما در افزایش امید به زندگی، 
کاهش میزان مرگ ومیر کودکان و نوزادان است. در 
همان گزارش سال 2015 سازمان بهداشت جهانی 

عنوان شده تنها 3 کشور توانسته اند همزمان دو شاخص 
کاهش میزان مرگ ومیر مادر و نوزاد را کاهش دهند 
و ایران هم یکی از این 3 کشور بوده است. این در 
حالی است که کشورهای پیرامونی و همسایه ما مانند 
ترکیه، عربستان، امارات و قطر نتوانستند در رقابت با 
ما به اهداف موردنظر سازمان بهداشت جهانی دست 
پیدا کنند. بنابراین می توان نتیجه گرفت برنامه های 
بهداشتی و پیشگیرانه انجام شده در طول دهه های 
گذشته بیش از سایر مولفه ها مانند افزایش میزان سواد 
و سرانه درآمدی توانسته در افزایش امید به زندگی 
تاثیرگذار باشد. البته افزایش میزان سواد در مادران 
نقش بسزایی در کاهش میزان مرگ ومیر نوزاد دارد 
اما جزو وظایف سیستم بهداشت و درمان نیست و 
باید توسط بخش های دیگر انجام شود. حتی ما شاهد 
هستیم کشورهایی که مادران باسواد باال در آنها وجود 
دارد نتوانسته اند به اهداف توسعه سازمان بهداشت 

جهانی دست پیدا کنند.
: رقم دقیق میزان مرگ و میر بین نوزادان 

چند است؟
در حال حاضر شاخص مرگ ومیر کودکان در کشور 
ما به ازای هر هزار تولد زنده است، که رقم قابل قبولی 
است. این شاخص در سال  57 رقم 143 مورد به 
ازای هر هزار تولد زنده بود ولی امروز این رقم 
طبق اعالم سازمان جهانی بهداشت برای کشور ما 

15/1 است.
: مهم ترین اقدام وزارت بهداشت برای 
کاهش مرگ ومیر کودکان و نوزادان چه بوده است؟
افزایش مراقبت های دوران بارداری، به این مفهوم 
که اگر مراقبت درستی در این دوران داشته باشیم از 

بسیاری از عوارض، عالئم و دالیل مرگ ومیر کاسته 
خواهد شد و خوشبختانه این اتفاق امروز افتاده است. 
همچنین با اضافه کردن واکسن های مختلفی که در 
سال های اخیر در برنامه های واکسیناسیون نوزادان انجام 
گرفته مانند واکسن پنتاواالن توانسته ایم کاهش جدی 
در میزان مرگ ومیر داشته باشیم. به عنوان مثال طبق 
آمار سال های اولیه بعد از انقالب مانند سال های 62 و 
63، 40 هزار مرگ کودک به دلیل اسهال داشته ایم، در 
حالی که این رقم در سال گذشته کمتر از 150 مورد 
بوده است. این کاهش هم به مدد برنامه مراقبت های 
اسهالی بود که وزارت بهداشت از سال 63 شروع 
از  ناشی  میزان مرگ ومیر  کرد و در ظرف 4 سال 
اسهال به 4 هزار مورد رسید و امروز به رقم کمتر از 
150 مورد رسیده ایم. بنابراین در یک جمع بندی کلی 
می توان گفت کاهش میزان مرگ ومیر در نوزادان و 
کودکان می تواند موجب جهش بزرگی در افزایش 

میزان امید به زندگی شود.
: پراکندگی میزان مرگ ومیر کودکان در 

کشور چگونه است؟
در این باره نمی توان اشاره دقیقی به یک استان یا یک 
شهر خاص کرد ولی به طورکلی این رقم در جنوب 
و جنوب شرق کشور بیشتر است. یکی از دالیل باال 
بودن این رقم هم باال بودن بیماری های واگیردار در 

این مناطق است.
: نگاه شما به سایر گروه های سنی چگونه 

است؟
وزارت بهداشت کنار توجه به کاهش مرگ ومیر در 
به  جدی  توجه  نوزادان،  و  مادران  سنی  گروه  دو 
کاهش رقم تلفات در سایر گروه های سنی به ویژه 
گروه های سنی نوجوان و جوان کرده است زیرا یکی 
از گروه های سنی که می تواند موجب باال رفتن امید به 
زندگی در کشورها باشد، گروه های سنی نوجوان و 
جوان است. البته همچنان توجه به کاهش مرگ ومیر 
نوزادان باید در اولویت باشد ولی برای افزایش امید 

به زندگی کفایت نخواهد کرد.
به نظر می رسد اگر میزان مداخالت افزایش پیدا کند 
می توان شاهد افزایش امید به زندگی بین جوانان بود، 
به این دلیل که علت های قابل پیشگیری خطرآفرین 
بین جوانان بسیار بیشتر از سایر گروه های دیگر است. 
به عنوان مثال عمده ترین دلیل مرگ ومیر جوانان در 
کشور ما سوانح و حوادث ترافیکی است. بنابراین 
می توان این مشکالت را با برنامه ملی و بین بخشی 
کاهش داد. کنار آن وزارت بهداشت هم برای اصالح 
رفتارهای پرخطر جوانان برنامه دارد که در سال آینده 

عملیاتی خواهد شد.
امروزه عمده ترین علت مرگ ومیر در   :

کشور چیست؟
بیماری های  آن  کنار  ولی  غیرواگیر،  بیماری های 
ژنتیکی، بیماری های مادرزادی و سوانح و حوادث 
نیز از دالیل مرگ ومیر هستند. البته طبق آمار اعالم شده 
در 10 سال اول بعد از انقالب میزان امید به زندگی 
از 55 سال به 65 سال رسید، اما این رقم در سال های 
بعد به دلیل هزینه بر بودن بسیاری از اقدامات رشد 

کندتری داشته و باید هزینه بیشتری در این راه شود.

دکتر حامد برکاتی مدیرکل دفتر سالمت جمعیت وزارت بهداشت در گفت وگو با »سالمت« خبر داد

افزایش امید به زندگی ایرانیان

 علی اکبر 
ابراهیمی
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نکته مهم در موضوع امید به زندگی و افزایش آن این است که 
آیا تحلیل ها از افزایش این رقم محصول عملکردهای ماست یا 
یک فرایند است که در کل دنیا به وقوع پیوسته و ما هم سهمی 

از این افزایش داریم؟
کشور ما در رده بندی سازمان جهانی بهداشت در سال 2015 
میالدی، از نظر امید به زندگی در رتبه 63 قرار دارد که اطالعات 
این رده بندی هم به 3 تا 4 سال قبل بر می گردد. این رقم در سال 
2015 میالدی با میانگین 75/5 سالگی منتشر شده است. پس 1/5 
تا 2 سال به عدد قبلی که در 10 سال قبل از آن اعالم می شد و 
میانگین آن 73 سال بود،اضافه شده است. طبق اعالم ها، میانگین 
امید به زندگی در کشور ما در سال 1355 عدد 55 سال بود و 

امروز به 75/5 سال رسیده است.
سوال اساسی این است که آیا امید به زندگی شاخص خوبی برای 
سنجش میزان بهبود اوضاع است یا نه؟ از آنجا که به راحتی می توان 
آمار و عدد و رقم امید به زندگی افراد را از کشورها جمع آوری 
کرد، به عنوان یک شاخص مطرح می شود و کشورها را براساس 
آن رده بندی می کنند، اما واقعیت این است که شاخص امید به 
زندگی سالم برای کشورها بسیار مهم تر است و این شاخص در 

کشور ما حدود 58 یا درنهایت 60 سال است.
امید به زندگی سالم به این مفهوم است که فرد متولدشده فعلی در 
ایران از چه سنی به بعد دچار نوعی معلولیت یا بیماری و اختالل 
می شود که این سن در کشور ما 58 سال و به این مفهوم است 
که بعد از تولد افراد، احتمال اینکه بتوانند سالم زندگی کنند تا 58 
سال است و بعد از آن ممکن است مشکلی در قالب بیماری و 
بروز نوعی معلولیت یا اختالل عملکرد در نتیجه عوامل اجتماعی 

و روانی برایشان ایجاد شود.
ازطرفی، امید به زندگی سالم مهم است زیرا ممکن است عمر 
افراد زیاد شود ولی این دوره با سختی و مشقت طی شود. باید به 
این موضوع توجه کرد که عمر افراد در چه شرایطی افزایش پیدا 
می کند. اگر این افزایش توأم با عدالت و بهبود شرایط زندگی در 
سنین باال باشد، مطلوب است اما به مفهوم غفلت از پیشگیری 
نیست و کنار افزایش طول عمر باید به افزایش کیفیت زندگی و 

خدمات مورد نیاز نیز توجه کرد.
نکته بعد این است که افزایش امید به زندگی در کشور در طول 
یک دوره  نتیجه چه اقداماتی بوده است؟ برای این منظور مطالعات 
جامعی انجام نگرفته اما مطالعاتی در جامعه وجود دارد که مشخص 
می کند بخش های اقتصادی و اجتماعی به چه میزان روی بهبود 

زندگی مردم تاثیرگذار هستند.
در طول 4 دهه، 3 شاخص مرگ کودکان زیر 1 سال، مرگ 
کودکان زیر 5 سال و مرگ خانم های باردار بهبود یافته است. 
یکی از دالیل مهم بهبود این شاخص ها حوزه بهداشت بوده اما 
کاهش 40 درصدی اختالف سواد بین زن و مرد هم در این کاهش 
نقش بسزایی داشته است بنابراین می توان گفت یکی از روش های 
توسعه در جوامع سرمایه گذاری روی زنان است. این سرمایه گذاری 
می تواند در زمینه افزایش میزان سواد یا در بخش های دیگری از 
قبیل نقش آفرینی های گوناگون در حوزه های مختلف اقتصادی، 
اجتماعی و سیاسی باشد. از طرفی، تنها توسعه شبکه بهداشتی و 
درمانی در روستاها عامل کاهش مرگ ومیر بین نوزادان و خانم های 

باردار نبوده. بلکه نتیجه توسعه همه بخش ها بوده است.
ازاین رو، همزمان با ورود شبکه بهداشت و درمان به روستاها در 
سال های قبل که زمانی 70 درصد جمعیت را در خود جا داده بود 
و امروز تنها 30 درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهد، امکانات 
دیگر از قبیل آب و برق و جاده هم به مناطق روستایی برده شد. 
پس نمی توان بهبود شرایط بهداشتی را عامل اصلی در بهبود میزان 
امید به زندگی و کاهش تلفات دانست، بلکه تغییرات دیگری در 
حوزه های اجتماعی و اقتصادی موجب افزایش این شاخص شد. 
البته در حال حاضر شرایط فرق کرده و دیگر نمی توان فرد را با 
یک واکسن از گزند بیماری های مختلفی که وجود دارد،حفظ کرد 
چون امروزه الگوی بیماری ها از بیماری های غیرواگیر که به نوعی 
بیماری های رفتاری هستند تغییر یافته است. رفتار افراد ریشه در 
مسائل اجتماعی و اقتصادی دارد و فرد نمی تواند بدون توجه به 
مسائل پیرامونی به توصیه های بهداشتی توجه صرف داشته باشد. 
بنابراین توصیه های بهداشتی کنار بهبود شرایط اجتماعی می تواند 

مفهوم داشته باشد.
شاخص امید به زندگی سالم شاخص مهم تری است و باید پاسخ 
این سوال را پیدا کنیم که چرا امید به زندگی سالم در کشور ما 
رشد کندتری دارد؟ البته این روند کند مختص کشور ما نیست و 

این روند در بیشتر کشورهای دنیا سرعت کمتری دارد.
به نظر می رسد همکاری های بین بخشی در 2 دهه بعد از سال 57 
توانست شاخص های امید به زندگی و کاهش روند مرگ ومیر 
نوزادان و خانم های باردار را بهبود بخشد، اما متاسفانه امروز 
همکاری های بین بخشی که نیاز بیشتری به آنها احساس می شود، 
کاهش پیدا کرده است. برای مثال امروزه عنوان می شود معضل 
اول کشور اشتغال است ولی این سوال پرسیده نمی شود که وظیفه 
تولید شغل تنها برعهده وزارت کار است یا ارگان های دیگر مانند 
وزارت جهاد کشاورزی و وزارت آموزش وپرورش یا وزارت 
بهداشت هم باید در این زمینه تالش کنند و سهم خود را ایفا 
کنند؟ با توجه به اینکه اشتغال در سالمت تاثیرگذار است، نگاه ما 

به این مقوله باید بین بخشی شود.
اگر بخواهیم شاخص امید به زندگی سالم را در کشور بهبود 
ببخشیم و روند رشد آن را تندتر کنیم باید عوامل اجتماعی 
موثر بر سالمت بهبود پیدا کند که آن هم منوط به همکاری 
بین بخشی است. همکاری بین بخشی و مشارکت مردم در این 
زمینه بسیارتاثیرگذار است ولی متاسفانه در کشور ما هنوز مفهوم 
مشارکت مردم به شکل معمول جهانی در مراحل اولیه قرار دارد و 
به عینیت نرسیده است. برای مثال طبق قانون اساسی، شوراهای 
اسالمی باید از ابتدا شکل می گرفت ولی این شکل گیری با تاخیر2 
دهه ای مواجه  شد و حتی بعد از شکل گیری نیز با اجراهای متفاوت 
کارایی الزم را ندارند که نتیجه عدم اعتقاد بخش های دولتی به 

مشارکت مردم است.

شاخص امید به زندگی سالم باید 
افزایش پیدا کند

نگاه  دوم
 بهزاد دماری

متخصص پزشکی اجتماعی و دانشیار دانشگاه علوم 
پزشکی تهران

ارتباط شاخص امید به زندگی با شاخص های توسعه پایدار
هرگاه توسعه پایدار وجود داشته باشد شاهد کاهش مرگ ومیر خواهیم بود. برای مثال اگر گفته 
می شود در استان های جنوبی کشور ما میزان مرگ ومیر مادران و نوزادان باالتر است می توان 
شاخص توسعه را به عینه دید. اگر منطقه ای در شاخص های مختلف اعم از امنیت غذایی و میزان 
سواد در طول دوره های مختلف و به دالیل گوناگون دچار مشکل شده که می تواند در نتیجه 
عملکرد دولت ها یا ساختار جمعیتی باشد، باید میزان مشارکت مردم باال برده شود. در استانی 
که 70 درصد جمعیت آن متعلق به یک مذهب یا قومیت خاص است، باید میزان مشارکت همان 
قومیت به نسبت جمعیت آن باشد و مدل بومی از توسعه برای آن دیده شود. ازاین رو می توان 
به این نتیجه رسید که آفت توسعه در کشور ما برنامه های متمرکز و ملی است و باید این روند 

نادرست از طریق ظرفیت سازی و توانمند کردن مردم اصالح شود.
از سوی دیگر کنار عوامل اقتصادی و محیطی تاثیرگذار در افزایش امید به زندگی باید به عوامل 
روانی و اجتماعی نیز توجه شود. در حال حاضر در کشور بیش از 23 درصد افراد در گروه 
سنی 15 تا 64 سال اختالل روانی دارند که حدود 12/5 میلیون نفر را شامل می شود. به نظر 
می رسد رشد و توسعه اقتصادی در کشورهایی مانند کشور ما شیوه زندگی را عوض کرده و 

همین موضوع موجب بروز اختالالت روانی شده است.
سواد سالمت روانی مردم و خدمات روانی هم پایین است. طبق آخرین مطالعه ای که وزارت 
بهداشت انجام داده، متاسفانه دوسوم مردم ما به خدمات سالمت روان دسترسی ندارند. پس باید 
در بخش رسیدگی به آسیب های اجتماعی که یکی از وظایف دولت هاست،خدمات یکنواخت 
و یکپارچه ای ارائه شود و یکی از راهکارهای افزایش امید به زندگی سالم در کشور ما کاهش 
اختالالت روانی از طریق افزایش سواد سالمت روان مردم، توسعه خدمات سالمت روان و بهبود 

عوامل اجتماعی موثر بر سالمت روان است.


