درنگ

خنديدن با ديگران اميد به زندگي را افزايش ميدهد
يك روانشناس اجتماعي معتقد است که خنديدن با ديگران و يادآوري خاطرات خوب ،اميد به زندگي را در فرد افزايش ميدهد.بوريس بازيني محقق دانشگاه آپاالچين در نيويورك آمريكا در این باره
گفت :خنديدن با ديگران موجب تقويت روابط اجتماعي ميشود؛ به نحوي كه مشاجرهها و سوءتفاهمهاي آتي ،ديگر قادر به بر هم زدن رابطه ايجاد شده نخواهند بود.او ادامه داد :به عبارت ديگر ،با خنده
خيلي سريعتر ميتوانيم از قيد و بند گذشته رهايي پيدا كنيم .وقتي با كسي ميخنديد رابطهاي ميان شما و طرف مقابل ايجاد ميشود و در آن وقت است كه اگر چيزي را به خاطر بياوريد ،ولو آن خاطره
تلخ بوده باشد با گفتن عبارت “ يادش به خير “ خنده شما تشديد ميشود.اين محقق خاطرنشان كرد :خنديدن با ديگران و يادآوري خاطرات دو نتيجه به دنبال دارد؛ اول اين كه فرد در بهبود روابط
اجتماعي خود تالش بيشتري خواهد كرد .دوم آن كه حس اعتماد در طرفين تقويت ميشود.

شاخصهای توسعه اجتماعی و بهبود زندگی؛

سن امید به زندگی در زنان ایرانی بیش از مردان است
* یاس اسماعیلی
امید به زندگی یکی از شاخصهای توسعه انسانی است که به
عوامل بسیاری مانند بهداشت ،آموزش ،رفاه اجتماعی ،دسترسی
به اطالعات ،اشتغال بستگی دارد .این شاخص در حقیقت متوسط
سن ماندگاری افراد یک جامعه بوده و با توجه به جنسیت هم
متفاوت است .در حال حاضر سن امید به زندگی در زنان در
تمامی دنیا بیش از مردان است .به این معنا که زنان بیشتر از
مردان عمر میکنند.
افزایش سن امید به زندگی در زنان ایرانی
در این باره معاون بهداشت وزیر بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی گفت 26.5 :درصد زنان ایرانی دچار بیماریهای اعصاب و
روان هستند .این در حالیست که متوسط ابتال به این بیماریها در
کشور  23.6درصد است .علی اکبر سیاری با تاکید بر اینکه تامین
مالی ،تامین سالمت و امنیت سه دغدغه مهم سالمت به شمار
میآید ،اضافه کرد :نخستین ماموریت وزارت بهداشت افزایش
امید به زندگی از طریق پیشگیری از مرگ نابهنگام زنان است.
از دیگر وظایف این وزارتخانه میتوان به ترویج تشکیل خانواده
و فرزندآوری و افزایش امید به زندگی اشاره کرد .وی ادامه داد:
در حال حاضر سن امید به زندگی زنان از  70سال به  74.6سال
رسیده است و میزان مرگ و میر آنها از  42هزار در سال  90به
 44هزار افزایش یافته است .سیاری با بیان اینکه بیماریهای
قلبی و عروقی ،سرطانها و تومورها جزو مهمترین علل مرگ
و میر زنان به شمار میروند ،افزود :برای برخی از این بیماریها،
برنامههای اختصاصی داریم و تالش کردهایم میزان مرگ و میر
زنان ناشی از حاملگی و زایمان را کاهش دهیم و در این زمینه
به پیشرفتهای زیادی دست یافتهایم؛ به طوری که ساالنه 300
مادر به علت حاملگی و زایمان فوت میکنند .معاون وزیر بهداشت
تصریح کرد :در سال  ،90معادل  43درصد از علل فوت زنان
ابتال به بیماریهای قلبی و عروقی و  23.7درصد به علت ابتال
به سرطان بوده است .تقریبا  98درصد از مرگ آنها نیز مربوط
به  10عامل میشود .وی درباره سایر بیماریهای زنان نیز گفت:
کم خونی یکی دیگر از بیماریهای زنان است .از سوی دیگر
 49درصد زنان باالی  30سال دچار اضافه وزن و چاقی هستند.
سیاری با اشاره به ارائه خدمات به زنان حاشیه شهرها اضافه کرد:
 10میلیون نفر در حاشیه شهرها بدون دسترسی به خدمات اولیه
زندگی میکردند که برای آنها خدمات بهداشتی ارائه شده است
و در حاشیه شهرها مراکز ویژه زنان آسیب دیده بوجود آمده و
تالشهایی در جهت ایجاد اشتغال ،راهاندازی مهد کودک و تغذیه
رایگان انجام شده است.
امید به زندگی  10سال کم شده است
اما وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی معتقد است که هر
چند سن امید به زندگی ایرانیان به  ۷۳سال افزایش یافته است
اما با توجه به معلولیتها و شیوع بیماریهای غیرواگیر ،سن امید
به زندگی سالم ایرانیان ۱۰ ،سال کمتر و حدود  ۶۳سال است.
سید حسن هاشمی به ارائه گزارشی از وضعیت سالمت کشور
پرداخت و گفت :در بسیاری از شاخصها از جمله کاهش مرگ

و میر ناشی از بیماریهای واگیر موفق بودهایم اما از نظر نسبت
تخت بیمارستانی و نیروی متخصص به جمعیت از کشورهای
منطقه عقبتر هستیم .وی اضافه کرد :با اقداماتی که در شبکه
بهداشتی ،درمانی کشور بعد از انقالب انجام شده است ،بسیاری
از بیماریهای واگیر کنترل شد ،مرگ و میر نوزادان و کودکان
کاهش یافت ،شاخص سن امید به زندگی از  57سال به  73سال
افزایش یافت و از این نظر نسبت به کشورهای منطقه وضعیت
ایران مناسبتر است .وزیر بهداشت با اشاره به اینکه نسبت تعداد
پزشک به جمعیت نیز در کشور ایران  1.28پزشک به ازای هزار
تن است ،تصریح کرد :این در حالی است که این شاخص در
کشورهای منطقه باالی  2.5است .هاشمی گفت :با اجرای طرح
تحول سالمت  548هزار زایمان طبیعی رایگان در یکسال گذشته
انجام شده است و میزان سزارین در برخی بیمارستانها از 90
درصد به  40درصد کاهش یافته است .طی این مدت ،میزان
واردات دارو  30درصد کاهش یافت؛ صادرات دارو دو برابر شد و
خرید محصوالت داخلی در بیمارستانهای کشور افزایش یافت.
وی در خصوص گسترش خدمات بهداشتی در حاشیه شهرها نیز
تاکید کرد :در طرح تحول سالمت حدود  9میلیون حاشیه نشین
که در گذشته هیچ خدمات بهداشتی  -درمانی نداشتند ،صاحب
مراکز جامع سالمت شدند و به ازای هر  125تن یک مسئول
سالمت در این مراکز تعریف میشود.
رتبه برتر بین کشورهای خاور میانه
از سوی دیگر منوچهر آراسته ،مردمشناس در این باره به
روزنامه ابتکار گفت :بر اساس آخرین گزارش سازمان ملل متحد،

ژاپن بیشترین و آفریقای مرکزی کمترین امید به زندگی
را دارند
گروه گزارش -آخرین ردهبندی که سازمان ملل متحد بر اساس آمار کشورها
ارائه کرده است نشان میدهد که مردم ژاپن ،سوئیس و هنگ کنگ بیشتر
از دیگر کشورها امید به زندگی دارند .بر اساس این آمار متوسط سن امید
به زندگی در ژاپن  82.73سال است که امید به زندگی زنان  86.96سال،
و امید به زندگی مردان  79.29سال است .در سوئیس هم متوسط سن امید
به زندگی  81.81سال است که نشان میدهد متوسط سن امید به زندگی
مردان  79.31و متوسط سن امید به زندگی زنان  84.12سال است .اما متوسط
سن امید به زندگی  81.61سال برای هنگکنگ است که متوسط سن امید به
زندگی مردان در این کشور  79.04سال و این رقم در زنان  84.30سال است.
اما رتبههای  4تا  10به کشورهای استرالیا با متوسط سن امید به زندگی  81.44سال،
ایتالیا به متوسط سن امید به زندگی  ،81.37ایسلند با  81.28سال ،فرانسه(متروپول)
با  81سال ،سوئد با متوسط امید به زندگی  80.88سال ،سنگاپور با متوسط 80.60
سال و کانادا با متوسط امید به زندگی  80.50سال تعلق دارد .ایران هم با متوسط سن
امید به زندگی  72.06سال در رتبه  106جهان قرار دارد .در ایران متوسط سن امید به
زندگی در زنان  73.91سال و متوسط سن امید به زندگی در مردان  70.33سال است.
پایینترین سن امید به زندگی
اما اگر به پایین جدول آماری سازمان ملل نگاهی داشته باشیم درمییابیم که
کشورهای چاد ،جمهوری دموکراتیک کنگو ،سوازیلند ،افغانستان ،زامبیا ،گینه بیسائو،
زیمبابوه ،سیرالئون ،لسوتو و جمهوری آریقای مرکزی به ترتیب  10کشوری هستند
که پایین ترین نرخ امید به زندگی را دارند .چاد با متوسط امید به زندگی 48.52سال،
کنگو با متوسط  47.42سال ،سوازیلند با  47.36سال ،افغانستان با متوسط امید
به زندگی  47.32سال ،زامبیا با متوسط امید به زندگی  46.93سال ،گینه بیسائو

براساس گزارش سرشماری نفوس ومسکن سال  90که
از سوی مرکز آمارایران ارائه شده ،امید به زندگی زنان
ایرانی  74سال و 6ماه وامید به زندگی مردان  72سال و
یکماه بوده است.گزارش مرکز آمار نشان میدهد که امید
به زندگی ایرانیها ظرف پنجسال از 85تا  90اندکی رشد
کرده بطوریکه در سال  85این شاخص برای مردان 71
سال و یکماه و برای زنان  73سال و یکماه بوده است.
این در حالی است که براساس سند چشم انداز بیست ساله
کشور(ایران )1404ایران باید ازنظر شاخصهای رفاهی در صدر
کشورهای منطقه قرارگیرد.اما آمارهای ارائه شده دراین حوزه
نشان میدهد که تردید در زمینه تحقق مفاد این سند وجود دارد.
همچنین براساس گزارش دیگری محدوده شاخص «امید به
زندگی» درکشورهای مختلف آسیا بین  62تا  80سال و فاصله
هرکشوربا کشور بعدی بین یک تا سه سال است و تنها کشور
مستثنی از این قاعده کشور افغانستان است که شاخص «امید
به زندگی» آن  43سال بوده و اختالف آن با کشور باالیی خود
تقریباً به  19سال میرسد .عالوه براین ،نرخ امید به زندگی کشور
اول  80سال و هفت ماه و فاصله کشور ایران از آن بیش ازهفت
سال است.
چندی پیش وزیربهداشت سن امید به زندگی در ایران را 72

ایران در شاخص امید به زندگی در میان کشورهای جنوب شرق
آسیا رتبه برتر را دارد .این کارشناس علوم اجتماعی با تاکید بر
اینکه در حال حاضر بر اساس آمار سازمان ملل میانگین سن امید
به زندگی در ایران  73.2سال است ،بر اساس همین گزارش
منتشره در سال  1980متوسط سن امید به زندگی  51.1سال و
در سال  2005میالدی  69.8سال بوده است .او تصریح کرد :بر
این اساس شاخص امید به زندگی نسبت به سال  1980میالدی
 22.1سال و نسبت به سال  2005به میزان  9.1سال افزایش
یافته است .آراسته با تاکید بر اینکه سازمان ملل متحد در گزارش
خود اعالم کرده است که ایران با هشت سال اختالف در صدر
کشورهای جنوب شرق آسیاست .اما اگر نگاهی به میانگین سن
امید به زندگی در کشورهای توسعه یافته بیاندازیم میبینیم که
این شاخص در این کشورها بیش از  73.5سال است .وی با اشاره
به آمار شاخص نابرابری جنسیتی (نقش زنان در توسعه) که در
امید به زندگی تاثیر دارد هم گفت :در این گزارش ،نسبت مرگ
و میر مادران سهم بسزایی در این شاخص دارد که عدد  21مرگ
و میر مادر در هر  100هزار تولد زنده در ایران به نسبت 203
مرگ و میر مادر در هر  100هزار تولد زنده در منطقه جنوب آسیا
متعلق به جمهوری اسالمی ایران است .این کارشناس اجتماعی
با دسترسی به دانش و سرانه درآمد ناخالص ملی به عنوان یکی
دیگر از شاخصهای دخیل در امید به زندگی اشاره کرد و افزود:
میانگین سالهای آموزش در طول سالهای  1980تا 2012
میالدی  5.7سال بیشتر شده و سالهای قابل انتظار آموزش
نیز  5.7سال رشد داشته است .میزان پیشرفت این شاخص در

با متوسط سن  46.76سال ،زیمبابوه با متوسط سن امید به زندگی  46.59سال،
سیرالئون با متوسط امید به زندگی  46.26سال ،لسوتو با امید به زندگی  46.02سال و
جمهوری آفریقای مرکزی با متوسط امید به زندگی  45.91سال پایینترین سن امید
به زندگی را در جهان دارند.
پیش بینی سازمان ملل
سازمان بهداشت جهانی در پیشبینی که به وسیله یکی از موسسات وابسته خود
کردهاست تا سال  2099سن امید به زندگی را در کشورهای مختلف تعیین کردهاست.
در این پیشبینی  10کشور نخست از نظر سن امید به زندگی ژاپن با 86.4سال،
ایتالیا با  84.6سال ،آندرورا با  84.2سال ،سنگاپور با  84سال ،هنگکنگ با 83.8
سال ،سنمارینو با  83.5سال ،ایسلند با  83.3سال ،موناکو با  83.1سال ،استرالیا با
 83سال و سوئد با  83سال هستند .در تمای این کشورها سن امید به زندگی زنان
بیشتر از مردان است.همچنین دراین پیشبینی که سازمان بهداشت جهانی آنرا منتشر
کردهاست سیرالئون با  47.5سال متوسط سن امید به زندگی ،جمهوری مرکزی آفریقا
با  48.5سال متوسط امید به زندگی ،کنگو با  49.5سال ،سومالی ،سوازیلند و گینه
بیسائو با  50سال متوسط امید به زندگی ،لسوتو ،مالی و چاد با متوسط امید به زندگی
 51سال و آنگوال با متوسط امید به زندگی  52ال 10 ،رتبه اخر از نظر امید به زندگی
را دارند .پیش بینی سازمان بهداشت جهانی برای متوسط امید به زندگی کشور ایران تا
سال  2099معادل  73.5سال است که متوسط سن امید به زندگی زنان در این پیش
بینی  75و متوسط سن مردان  72سال برآورد شده است.
متوسط امید به زندگی از بدو تولد
همچنین بر اساس آمار آژانس اطالعاتی مرکزی ایاالت متحده مشهور به سی آیای
که هر ساله منتشر میکند ،متوسط سن امید به زندگی در کشورهای مختلف را بررسی
کردهاست.در این گزارش متوسط سن امید به زندگی از بدو تولد در کشورهای موناکو
با  89.73سال ،سن مارینو با متوسط  83.01سال ،آندورا با متوسط  82.43سال،
ژاپن با متوسط امید به زندگی از بدو تولد  82.25سال ،سنگاپور با  82.14سال ،ایتالیا

کاهش بیماریها و افزایش عمر

سال اعالم کرد  ,و گفت که ارتقای شاخصهای بهداشتی دراین
زمینه اثرگذار بوده است.
معاون وزیربهداشت نیزدراین زمینه میگوید :طی  45سال
گذشته امید به زندگی درایران  22سال افزایش یافته است.
همچنین رضاملکزاده ،معاون تحقیقات و فناوری وزارت
بهداشت طرح تحول نظام سالمت
در کشور را عامل مهمی در ارتقای
شاخصهای نرخ امید به زندگی
دانست و گفت :انجام کارهای
تحقیقاتی و پژوهشی میتواند روند
تکثیر بیماریها را کاهش دهد و به
ویژه در بیماریهای مزمن به گونهای
است که اگر تحقیقات انجام شود و
مردم آگاهسازی شوند با پیشگیری
میتوان تا حد زیادی افزایش
بیماریهای مزمن مانند سکتههای مغزی ،قلبی وانواع دیابتها
و بیماری فشار خون را کاهش داد.
وی افزود :در  45سال گذشته با ارائه خدمات درمراکز بهداشتی
درمانی امید به زندگی در ایران  22سال افزایش داشته و سن
مردها تا  71.5و زنها تا  73سال رسیده است.

سالهای  2005تا  2012به ترتیب  2.9و  0.8سال بوده است.
دالیل افزایش سن امید به زندگی در زنان
اما زهرا بهنامی ،متخصص رفتارشناسی اجتماعی درباره افزایش
سن امید به زندگی در زنان به نسبت مردان به روزنامه ابتکار
گفت :در افزایش سن امید به زندگی مسائل مختلفی دخالت دارد
که از ان جمله میتوان به افزایش بهداشت باروری و نسبت مرگ
و میر مادران هنگام زایمان اشاره کرد .وی ادامه داد :از سوی دیگر
تحصیل و آموزش زنان در دو دهه گذشته توسعه بسیاری یافته
است و بهداشت در زنان هم در روستاها پیشرفت قابل مالحظهای
داشته است .به این معنا که روستاها در گذشته از نظر بهداشت
وضعیت مناسبی وجود نداشت اما اکنون بهداشت در تمامی کشور
به ویژه در روستاها پیشرفت بسیاری داشته است .این کارشناس
رفتارشناسی اجتماعی یکی دیگر از عوامل افزایش سن امید به
زندگی زنان را مسایل روانی ذکر کرد و افزود :در گذشته زنان
به دلیل برخی فشارهای روانی که از سوی همسر و خانوادهها
داشتند ،مشکالت زیادی را تحمل میکردند اما اکنون فشارهای
روانی از این دست کم شده و به همین دلیل مشکالت روانی آنها
هم کم شده است.
علل افزایش امید به بقاء
بررسي سن امید به زندگی در جامعه ايراني نشان میدهد
بهطور معمول زنان دو سال بیش از مردان عمر میکنند.
براساس شاخصهای بهداشت و درمان ،پیشگیری از بسیاری از
بیماریهایی که در یک مقطع زمانی باعث مرگ و میر میشوند،
افزایش مراقبت و دارو درمانی ،باعث افزایش زمان بقا یا عمر در
یک کشور میشود .دستیابی به آب آشامیدنی سالم ،کاهش مرگ
و میر ،دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی و همچنین ریز
مغذیها ،افزایش میزان سواد و سهم زنان در جامعه در پستها
و مقامهای اجرایی و تصمیم گیری کشور از جمله شاخصهایی
است که باعث باال رفتن سن امید به زندگی و باال رفتن درصد
جمعیت سالمندان در هرم جمعیت کشور شده است .برهمین
اساس تا چند سال آینده یکی از مشکالت کشور ایران افزایش
جمعیت سالمندان است و پیشبینی میشود تا  ۱۵سال آینده
درصد جمعیت این افراد که هم اکنون  ۶درصد است ،دو رقمی
و به بیش از  ۱۰درصد برسد بنابراین نیاز است از همین امروز
برنامهریزان توجه ویژهای به این قشر داشته باشند .چنانچه تامین
امکانات مراقبتی را برای سالمندان برای دو دهه در نظر نگیریم با
نوعی تراژدی انسانی در مورد آنان مواجه میشویم .افزایش سن
امید به زندگی هم فرصت است و هم تهدید ،فرصت از جهت
انتقال دانایی و توانایی به نسل جوان و تهدید از این بابت که اگر
نهادها برنامهریزی الزم برای پوشش آنان انجام ندهند کرامت و
ارزش انسانی سالمندان لطمه میبیند و آنان بدون پشتوانه در
جامعه رها میشوند .در هر حال سن امید به زندگی هر چه بیشتر
باشد شاخص توسعه انسانی پیشرفت کرده و توسعه اجتماعی
نیز در پی دارد .در هر حال باید بتوانیم دیگر شاخصهای توسعه
انسانی را هم بهبود ببخشیم تا بتوانیم از نظر رفاه اجماعی جایگاه
مناسبی داشته باشیم.

با  81.81سال ،فرانسه با  81.50سال ،کانادا با  81.38سال و اسپانیا با  81.17سال
است که به ترتیب  10کشور اول از نظر متوسط امید به زندگی از بدو تولد هستند.
همچنین آنگوال با متوسط سن امید به زندگی از بدو تولد  38.2سال ،زامبیا با 38.63
سال ،لسوتو با  40.38سال ،موزامبیک با متوسط  41.18سال ،سیرالئون با متوسط
 41.24سال ،لیبریا با متوسط  41.84سال ،جیبوتی با متوسط  43.37سال ،ماالوی با
متوسط  43.82سال ،جمهوری آفریقای مرکزی با متوسط امید به زندگی از بدو تولد

 44.47سال و زیمبابوه با متوسط امید به زندگی از بدو تولد  45.77سال پایینترین
متوط امید به زندگی از بدو تولد را دارند .ایران هم با متوسط سن امید به زندگی از بدو
تولد  71.14سال که متوسط سن زنان  72.72سال و متسوط سن مردان 69.65سال
است در رتبه  102جهانی قرار دارد .باید در نظر داشت که آمار سازمان ملل بر اساس
اطالعات کشورها تدوین و یا پیش بینی میشود .همچنین پیش بینیها هم بر اساس
دادهها و پیشرفتهای  10سال گذشته تدوین میشود.

میر به دلیل
وعاون وزیر بهداشت ادامه داد 50 :درصد مرگ و 
سکتهها،حدود  15درصد سرطانها و  3تا  4درصد نارساییهای
کلیه وکبد هستند ،درکشورهایی مثل نروژو فنالند از  40سال
پیش تحقیقات انجام داده و به این نتیجه رسیدهاند که 80
درصد بیماریها را میتوان ازحالت زودرس بیرون آورد وامید به
زندگی دراین کشورها از 80سال هم
بیشتراست.
ملکزاده به هزینههای بیماریها
وپایین آمدن سطح زندگی بیماران
دراثرهزینههای زیاد اشاره کرد و
گفت :جمعیت کشورما خوشبختانه
باسواد هستند وبا باال بردن
آگاهیهای سالمت خود میتوانند
دربهبود زندگی موثر باشند.وی 35
درصد سکتههای زودرس را زیر55
سال برشمرد و افزود 10 :درصد این تعداد زیر 40سال هستند
و فردی که محورخانواده است،اگر به سکته مبتال شود،برای
خانوادهاش فاجعهای به حساب میآید.
وی با اشاره به امضای پیماننامه کشورهایی ازجمله ایران
مبنی برکاهش  25درصدی مرگ ومیرها دراثر بیماریهای

مزمن تا  10سال آینده ،تصریح کرد :انجام پژوهش و تحقیقات
درمرحله اول کارما قرار دارد واساس کارما مردم هستند که
دراین راستا باید آگاهی داشته باشند وازتوان آنها در کاهش
این روندها استفاده کنیم.بر اساس گزارش سازمان بهداشت
جهانی،افزایش امید به زندگی درعین حال پیشرفت بیماریهای
خاص مانند سرطان کبد مربوط به هپاتیت ،Cمصرف داروهای
مخدر،اختالالت ریتم قلب یا دیابت را در سایه قرار میدهد .این
پژوهش نشان میدهد که برخی از بیماریهای مزمن مهم مورد
غفلت قرار گرفته و درحال افزایشاند؛بهویژه مشکالت سالمت
درپیوند با مواد مخدر،سیروزکبد ،دیابت و نارسایی مزمن کلیه
ازمهمترین آنها است.همچنین در این گزارش 10 ،عامل مرگ
ومیردرایران به قرارزیرهستند؛ بیماری ایسکمیک قلب ،عوارض
زایمان زودرس ،بیماریهای مادرزادی ،تصادف رانندگی،
سکته مغزی ،عفونت ریوی ،سایر بیماریهای قلبی عروقی،
بیماری قلبی ناشی از فشارخون باال ،بیماری مزمن انسداد ریه،
آسیبرسانی به خویش(خودکشی ،اعتیاد) این عوامل بردادههای
دانشگاههای«علوم پزشکی ایران» و موسسات ومراکز بهداشتی
و درمانی استانهای مختلف استوارشدهاند .مراکز وسازمانهای
مختلفی دراعالم ردهبندی شاخص امید زندگی مشارکت دارند که
سازمان ملل متحد وسازمان بهداشت جهانی برخی ازآنها هستند.
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گزارش
سیگار عاملی برای افزایش امید به زندگی زنان

گروه گزارش -امید به زندگی را میتوان به طور ساده  ،میزان متوسط
سالهایی که انتظار میرود یک فرد در یک کشور به آن عمر برسد ،تعریف
کرد و شاخصی برای سنجش توسعه انسانی هر جامعه است.
مطالعات اخیر نشان میدهد زنان در سرتاسر جهان بیشتر از مردان عمر میکنند.
گزارشات منتشر شده توسط سازمان بهداشت جهانی در سال  ۲۰۰۲حاکی از آن بود
که امید به زندگی مردان تنها در  ۶کشور بیشتر از زنان بوده است .مطالعات اخیر به
اثبات رساند در حال حاضر در سرتاسر جهان زنان بیشتر از مردان عمر میکنند ،علت
این امر مرگ کمتر دختران در هنگام تولد اعالم شده است .همچنین افزایش آمار
مردان سیگاری از دیگر عوامل باال رفتن امید به زندگی زنان است .دانشمندان معتقدند
پیشرفتهای گستردهای که در زمینه علم و فناوری پزشکی صورت گرفته میتواند
عامل اصلی کاهش مرگ و میر نوزادان در هنگام تولد باشد .سن امید به زندگی در اوایل
انقالب حدود  ۵۷سال بود که طبق بررسیهای صورت گرفته این شاخص در سطح
کشور به  ۷۲سال افزایش یافته است .سازمان بهداشت جهاني اعالم كرد اميد به زندگي
در كشور زيمبابوه در حد ۳۶سال است كه در پايينترين سطح در ميان ۱۹۲كشور
عضو اين سازمان قرار دارد .گزارش سازمان بهداشت جهاني نشان ميدهد كه اميد به
زندگي از بدو تولد در كشورهاي موناكو و سن مارينو نيز نزديك به ژاپن است .همچنین
ميانگين اميد به زندگي در زنان ژاپني ۸۶سال است كه باالترين حد در ميان كشورهاي
جهان شمرده ميشود .اميد به زندگي بین مردان ژاپني ۷۹سال است كه بدين ترتيب
ژاپن از اين حيث پس از كشورهاي ايسلند و سن مارينو قرار دارد .اما اميد به زندگي در
كشور افغانستان و  ۲۶كشور افريقايي به كمتر از ۵۰سال رسيده است.
آمار سازمان جهاني بهداشت در مورد ایران
بر اساس گزارش سازمان جهاني بهداشت ،احتمال مرگ براي گروه مردان در سنين
 ۱۵تا  ۶۰سالگي  ۱۸۰در هزار نفر جمعيت در سال است و همين شاخص براي زنان
در اين مقطع سني ۱۱۲در هزار نفر جمعيت است .بر اساس اين گزارش ميزان مرگ و
مير كودكان زير  ۵سال در ايران هم  ۳۶مرگ در هر هزار نفر جمعيت و همين شاخص
براي اطفال  ۳۱مرگ در هزار نفر جمعيت برآورد شده است.در همين گزارش اشاره
شده است كه ميزان مرگ و مير نوزادان در ايران معادل  ۱۹در هزار تولد زنده و ميزان
مرگ و مير مادران نيز در همين سال  ۷۶در هر هزار تولد زنده است.سازمان بهداشت
جهاني در اين گزارش همچنين اعالم كرده است كه با وجود شيوع بيماري ايدز در
ايران به ميزان ۱۳۳نفر در هر ۱۰۰هزار نفر جمعيت ،ميزان مرگ و مير ناشي از ايدز در
ايران  ۲نفر به ازاي هر  ۱۰۰هزار نفر جمعيت در سال است ،همچنانكه ميزان مرگ و
مير ناشي از سل در ايران  ۲.۷نفر به ازاي هر  ۱۰۰هزار نفر جمعيت برآورد شده است.
در اين گزارش ،ميزان مرگ و مير وابسته به سن براي بيماريهاي غير واگير در ايران
 ۷۴۲نفر ،ميزان مرگ و مير ناشي از بيماريهاي قلب و عروق وابسته به سن ۴۶۶
نفر ،مرگ و مير وابسته به سن ناشي از سرطان  ۱۱۳نفر و ميزان مرگ و مير ناشي
از حوادث در ايران نيز  ۱۱۳نفر به ازاي هر  ۱۰۰هزار نفر جمعيت ارزيابي شده است.
براساس همين گزارش ،اميد به زندگي در ژاپن  ۸۲سال بوده است كه باالترين حد در
جهان شمرده ميشود و در نقطه مقابل ژاپن ،اميد به زندگي در كشور زيمبابوه در حد
۳۶سال است كه در پايينترين سطح در ميان ۱۹۲كشور عضو اين سازمان قرار دارد.
در اين ميان ،كشور ایران رتبه  ۱۳۳را دارد و بر پايه اين گزارش ،در همين سال اميد
به زندگي در كشور افغانستان و  ۲۶كشورآفريقايي به كمتر از  ۵۰سال رسيده است.
اميد به زندگي؛ تهران و گيالن باالترين
بر اساس آخرين نتايج تحقيقات وزارت بهداشت ایران  ،تهران و گيالن باالترين و
سيستان و بلوچستان پايينترين سن اميد به زندگي را دارند.اميد به زندگي يكي از
مهمترين شاخصهاي توسعه سالمت محسوب ميشود و ميتوان آنرا متوسط عمر افراد
ن را
ي مردمايرا 
ي ك ه در سا ل  ۵۷انجا م گرفت ،اميد ب ه زندگ 
كشور محسوب كرد .آمارگير 
 ۵۷سا ل نشان داد اما بر اساس آخرين بررسي غير رسمي وزارت بهداشت در سال ،۸۲
سن اميد به زندگي در مردان به  ۷۰و در زنان به  ۷۳سال رسيده است.البته بر اساس
آخرين گزارش غير رسمي وزارت بهداشت ایران ،تحليل شاخصهاي توسعه انساني
گ و ميركودكان
ص مر 
ش شاخ 
مبتني بر جنسيت در استانهاي كشور نشان ميدهد كاه 
ص مرگنوزادان
گ در هزار تولد ب ه  ۳۴مورد رسيدهاست ،شاخ 
زير  ۵سا ل از  ۱۱۵مورد مر 
گ و مير مادران
ش يافت ه و ميزان مر 
ي از  ۴۰۰نفر به  ۵.۱۸نفر كاه 
ك سالگ 
از بدو تولد تا ي 
ش يافته
ي نيز از  ۲۳۷مورد در هر هزار تولد به  ۵.۳۵درصد كاه 
ي از عوارضباردار 
ناش 
است.این امارها نشان میدهد که در تمام استانها بدون استثنا ميزان اميد به زندگي
زنان بيشتر از اميد به زندگي مردان بوده است .بيشترين فاصله اميد به زندگي بين مردان
و زنان ،مربوط به استانهاي فارس با  ۲.۳سال ،آذربايجان شرقي  ۲.۲سال ،مازندران ۲.۱
سال و بوشهر  ۲سال بوده و كمترين اختالف فاصله در استانهاي كهگيلويه و بويراحمد
با  ۰.۳سال ،لرستان با  ۰.۸سال ،سيستان و بلوچستان با  ۰.۸سال و خراسان با  ۰.۹سال
بودهاست ،در حاليكه متوسط كشوري اختالف اميد به زندگي زنان و مردان  ۲.۸سال
گومير
است .مهمترين عامل اثر گذار بر روي كاهش يا افزايش سن اميد به زندگي ،مر 
نوزادان و كودكان زير يك و  ۵سال است.وضعيت ايران نسبت به دیگر كشورهاي منطقه
مطلوب است و این در حالی است که ميانگين سن اميد به زندگي در كشورهاي توسعه
يافته در زنان  ۸۴.۶و در مردان  ۷۸.۶سال است و دركشورهاي توسعه نيافته در زنان ۶۷
سال و در مردان  ۶۵سال است كه متوسط اين سن در كل جهان ۷۲ ،سال براي مردان
و  ۷۶براي زنان اعالم شده است.پيش بيني مي شود تا سال  ۲۰۵۰ميالدي ،سن اميد
به زندگي در ايران ،در زنان به  ۸۱.۸و در مردان به  ۷۶سال برسد ،علت پايينتر بودن
سن اميد به زندگي مردان نسبت به زنان را حوادث كار ،سكته ،بيماريهاي قلبي عروقي
و تصادفات است و بر اساس آخرين نتايج تحقيقات وزارت بهداشت ایران ۱۵.۷ ،درصد از
اميد به زندگي مردان و  ۱۷.۵درصد از اميد به زندگي زنان ايراني به علت ناتواني جسماني
از دست ميرود ،طوريكه اميد به زندگي توأم با سالمت براي مردان ايراني  ۵۶.۱و براي
زنان ايراني  ۵۹.۱سال است.
زنان ایرانی بیش از مردان به زندگی امیدوارند!
بر اساس شاخصهای بهداشت و درمان ،شناخت داروی درمانی و پیشگیری از
بسیاری از بیماریهایی که در مقطعی از زمان باعث مرگ و میر میشد باعث افزایش
زمان بقا یا عمر در کشور شدهاست .بررسیها نشان میدهد که سن امید به زندگی
در زنان  ۷۳سال و در مردان به  ۷۱سال رسیده است و بر این اساس زنان معموالً
 ۲سال بیشتر از مردان عمر میکنند؛ بهطوری که تعداد زنان بیوه بیش از مردان
همسر از دست داده است.بر همین اساس ،تا چند سال آینده ،یکی از مشکالت کشور
ما افزایش جمعیت سالمندان خواهد بود و پیش بینی میشود که تا  ۱۵سال آینده
درصد جمعیت این افراد  -که هم اکنون  6درصد است  -دو رقمی شود و به بیش
از  10درصد برسد .بنابر این ،نیاز است که از هم اکنون برنامه ریزان توجه ویژهای به
این گروه داشته باشند .چنانچه تأمین امکانات مراقبتی برای سالمندان را برای دو دهه
در نظر نگیریم ،با نوعی فاجعه انسانی در مورد آنان مواجه خواهیم شد.افزایش سن
امید به زندگی هم فرصت است و هم تهدید ،فرصت از نظر انتقال دانایی و توانایی به
نسل جوان؛ و تهدید از این بابت که اگر نهادها برای پوشش آنان برنامه ریزی الزم را
انجام ندهند ،کرامت و ارزش انسانی سالمندان لطمه میبیند و آنان بدون پشتوانه در
جامعه رها میشوند.

