
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامه ایراپن

 

 

 

 بسمه تعالی

چهار بیماری قلبی عروقی،دیابت، سرطان و بیماری های مزمن تنفسی به همراه چهار عامل خطر رفتاری 

شامل کم تحرکی، تغذیه ناسالم ، مصرف الکل و دخانیات مهم ترین علل مرگ و میر ناشی از بیماری 

غیرواگیر هستند. به همین دلیل سازمان جهانی بهداشت کنترل این بیماری ها و عوامل زمینه ساز آن  های

تعیین  2025% مرگ و میر ناشی از بیماری های غیرواگیر تا سال 25ها را بعنوان هدف اصلی برای کاهش 

   .کرده است

بیشترین افزایش در مرگ سال آینده ،  10در طول   (WHO)طبق پیش بینی سازمان جهانی بهداشت

، سرطان ، بیماری تنفسی و دیابت ،در کشورهای در حال توسعه  (CVD) ناشی از بیماری قلبی عروقی

 رخ خواهد داد.

-WHOعامل خطر منتسب مطابق پروتکل  4بیماری مهم و  4بر مبنای پیشگیری و کنترل  برنامه ایراپن

PEN  طراحی شده است(.PACKAGE OF ESSENTIAL NON COMMUNICABLE  

DISEASE) اجرای برنامه .PEN    ( در ایران به نام ایراپنIRAPEN)  .مطرح شده است 

باال و سکته های قلبی و مغزی ناشی از  مهمترین عامل مرگ و میر در دنیا، همچنین کشورمان، فشارخون

کلید  های خون  و چاقیشناسائی و مراقبت ادغام یافته دیابت و فشارخون باال ، اختالل چربی آن است. 

 .است غیرواگیردستیابی به هدف کاهش مرگ و میر ناشی از بیماری های 

  پیشگیری از ابتال به بیماری قلبی عروقی و بروز حوادث کشنده یا غیرکشنده

 آن)سکته های قلبی و مغزی(

ست که با ساله بروزحوادث کشنده و غیر کشنده قلبی و عروقی ابزاری ا 10ارزیابی و مدیریت خطر 

 سکته های قلبی عروقی طرسنجیهدف پیشگیری از سکته های قلبی و مغزی طراحی شده است.خ

اسبه میزان خطر سنجی سکته های قلبی ابزاری مناسب برای مح.  بخش مهمی از برنامه ایراپن است

 احتمال 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میزان خطر ده ساله سکته های قلبی نمودارهای پیش بینی وقوع سکته قلبی یا مغزی در ده سال آینده است. 

(  PHCعروقی ابزاری برای طبقه بندی کلی خطر و مدیریت بیماری قلبی در مراقبت های اولیه بهداشتی)

که به آسانی قابل اندازه گیری هستند برای محاسبه خطر  این نمودار ها با استفاده از متغیر های مهمیهستند. 

متغیرها عبارتند از: سن، جنس، میزان فشارخون سیستولیک، وضعیت . اندتهیه شده  ساله، 10قلبی عروقی 

ف کلیه افراد باالی جمعیت هدمی باشد و   مصرف دخانیات، ابتال به بیماری دیابت و میزان کلسترول خون

برای افرادی که حداقل یک عامل خطر بیماری های قلبی عروقی را داشته باشند  خطرسنجیسال هستند و 30

 شود. انجام می

 :عوامل خطر 

 باال فشارخونابتال به دیابت یا -

 سابقه خانوادگی بیماری های دیابت و نارسائی کلیه در بستگان درجه یک-

 سابقه خانوادگی بیماری زودرس قلبی عروقی در بستگان درجه یک-

 استعمال دخانیات-

 سانتیمتر یا بیشتر 90دور شکم مساوی -

 سال و باالتر 40سن -

ادغام یافته دیابت و فشارخون باال ، اختالل چربی های خون  و چاقی و خطرسنجی در اولین سطح مراقبت 

بهورز / کارشناس مراقب سالمت در تمامی   بهورز /مراقب سالمت( انجام می شود.ارائه خدمت )

تی به خدمات سالمارائه  محورهای نظام بهداشتی بعنوان پیگیر سالمت افراد جامعه تحت پوشش،  فعالیت

 باشد.  جامعه هدف می

 تصمیم گیری درباره شروع مداخالت پیشگیرانه و های قلبی و سکته های مغزی برای پیشگیری از سکته ،

تخمین میزان خطر ده ساله وقوع سکته های درمان برای گروه های در معرض خطر باال باید بر اساس 

 د.صورت گیر قلبی عروقی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سرطانغربالگری 

یکی دیگر از اجزای مهم برنامه ایراپن ، غربالگری سرطان دهانه رحم ، پستان و کولورکتال می باشد که جز 

 قابل پیشگیری ترین سرطان ها می باشد.

خون مخفی در نمونه    (FIT)سال فراخوان شده و با کیت  50-69در غربالگری سرطان کولورکتال افراد 

ت نتیجه کیت مثبت ارجاع به سطوح باالتر مانند ارزیابی کولونوسکوپی انجام مدفوع ارزیابی شده و در صور

سال  49-30در گروه سنی    HPVمی شود.غربالگری سرطان دهانه رحم با انجام تست پاپ اسمیر و تست 

انجام می شود. الزم به ذکر در صورت اندیکاسیون غربالگری و ارزیابی سرطان ها در خارج از محدوده سنی 

سال  69-30وه هدف نیز این خدمات قابل ارائه خواهد بود. غربالگری سرطان پستان نیز در گروه سنی گر

 انجام می شود.

  ارزیابی در حوزه سالمت روان 

ارزیابی سالمت روانی ، سالمت اجتماعی) خشونت خانگی و همسرآزاری در زنان( و اعتیاد در گروه سنی 

میانساالن و سالمندان، ارزیابی سالمت روان در مادران باردار، مشاوره و مداخله روان شناختی در حوزه 

ی و فرزندپروری از جمله اجتماعی و اعتیاد ، آموزش و برگزاری کارگاه مهارت های زندگ –سالمت روانی 

 خدمات حوزه سالمت روان در برنامه ایراپن می باشد .

  ارزیابی تغذیه سالم و مشاوره تغذیه و.... توسط کارشناسان محترم تغذیه نیز در تمامی

 مراکز و پایگاه های سالمت انجام  می شود.

 

 د.ام می شوانج مراکز و پایگاه های سالمتدر  کلیه خدمات مذکور به صورت رایگان

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در سربرگ مکاتبات اداریمناسبت های بهداشتی بیماریها درج شعار  

 درج شعار و پیام های بهداشتی در سایت شبکه بهداشت و درمان شهرستان قدس  

آموزش پیوسته به عموم مردم در تمامی مراکز و پایگاه های سالمت و هماهنگی های برون بخشی ،  

 رابطین بهداشتی و سفیران سالمت آموزش 
جهت ارزیابی سرطان روده بزرگ ، وسایل و ملزومات الزم جهت غربالگری  TIFتوزیع کیت  

به تمامی مراکز و  بیماریهای قلبی و عروقی ده ساله  سرطان دهانه رحم و سرطان پستان ، خطرسنجی

 پایگاه های سالمت 
 ملی راهنمای کتاب توزیعو  ماما  -مراقب سالمت –تهیه دستورالعمل ایراپن به تفکیک پزشک  

COPD سالمت های پایگاه و مراکز تمامی به  

 

 


