
چهارم پیشگیری سطح 
و

اهمیت ترویج آن در ایران

دانشکده پزشکی

سودابه محمدیدکتر 

استادیار گروه پزشکی اجتماعی



اهداف 

:انتظار می رود فراگیر در پایان این برنامه بتواند

.سطوح مختلف پیشگیری را نام برد•

.تعریف هر سطح پیشگیری را بیان نماید•

.مثال های هر سطح پیشگیری را ذکر نماید•

.اهمیت ترویج پیشگیری سطح چهارم در ایران را بیان کند•
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مروری بر سطوح پیشگیری
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پیشگیری سطح نخستین

افزودن ید به نمک طعام•

ساخت خودرو با محدودیت سرعت•

نهادینه کردن رعایت قوانین رانندگی  •

در کودکان

اقدامات مالیاتی برای جلوگیری از  •

رواج سیگار
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پیشگیری سطح اول

آموزش سالمت•

پیشگیری دارویی•

واکسیناسیون•

رانندگی با سرعت مطمئنه•
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پیشگیری سطح دوم

انواع غربالگری و درمان  بیماری شناخته شده بر•

اساس غربالگری
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پیشگیری سطح سوم

توانبخشی•

داروهای پیشگیری کننده از مرگ  •

(MIبتابلوکر در )
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سطوح پیشگیری
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پیشگیری سطح چهارم

و سوم در پزشکی بالینی و بهداشت عمومی، خدمات پیشگیری سطح اول، دوم•
.  متمرکز می شودپیشگیری از بیماری ها عمدتًا بر روی 

یری از ارائگه  پیشگیری سطح چهارم نه به پیشگیری از بیماری ها بلکه به پیشگگ •
.  مربوط می شودغیرضروریخدمات تشخیصی، درمانی و پیشگیرانه 

ارک م  پیشگیری سطح چهارم به وسیله یک پزشک عمگومی بليیکگی بگه نگام     •
.مطرح شد١٩٨٦در سال جاموله 
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تعریف و تاریخچه

تمهیداتی که بگرای شناسگایی یگک بیمگار یگا یگک جمعیگت در معگر  خطگر          •
صورت می گیگرد تگا ایگن    (Overmedicalization)طبی سازی بیش از حد 

ود افراد از مداخالت پزشکی تهاجمی محافظت شوند و خدماتی به آن ها ارائه ش
.قابل قبول استعلمی و اخالقی که از نظر 
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تعریف و تاریخچه

میتگه  کاین سطح از پیشگیری به عنوان یک مفهوم کلی توسط ١٩٩٩در سال •
مورد قبول دهتقسیم بندی بیماری ها وابسته به سازمان بین المللی پزشکان خانوا

واژه پیشگگگیری سگگطح چهگگارم وارد  ٢٠٠٣و بگگارخره در سگگال . قگگرار گرفگگت
.خانواده شد/دیکشنری پزشکی عمومی
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تعریف و تاریخچه

:مفهوم پیشگیری سطح چهارم ریشه در یک اصل کهن در علم طب دارد•

(First do no harm).است عدم آسیب رسانی مهمترین اصل -

ات پیشگگیری از بگه کگارگیری غیگر ضگروری اقگدام      : پيشگيری سطح چهارم•
تشخیصی، درمانی و پیشگیرانه بالینی

ب آن هر به کارگیری که یگا مگر ر نیسگت یگا آسگی     : به کارگيری غير ضروری•
.بیشتر از تأ یر آن است
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تعریف و تاریخچه

مات است که در آن ارائه دهندگان خدتعهد اخالقی پیشگیری سطح چهارم یک •
ناشگی از  آسگیب هگا و هزینگه هگای     بهداشتی درمانی مراجعه کنندگان خود را از 

.داقدامات غیر ضروری تشخیصی، درمانی و پیشگیرانه محافظت می کنن

دگان مطالبه پیشگیری سطح چهارم یک وظیفه بگرای بیمگاران و دریافگت کننگ    •
.خدمات بهداشتی است که آن را باید از پزشک خود مطالبه کنند
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تعریف و تاریخچه

و انجام درست پیشگیری سطح چهارم همکگاری پزشگک  پیش شرط مهمترین •
. می باشدمراقبت بيمار محور بیمار در ارائه یک 

ا، پیشگیری سطح چهارم در سال های اخیر مورد توجه کشورهای چگین، آمریکگ  •
.کشورهای اروپایی و کشورهای آمریکای جنوبی قرار گرفته است

ومی و اکنون پیشگیری سطح چهارم مورد تأیید و حمایت اتحادیه پزشکان عمگ •
خانواده اروپا می باشد 16



تعریف و تاریخچه
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مرسسه بورد طب داخلی آمریکا: «انتخاب عاقالنه»



مثال های پیشگیری سطح چهارم
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:دپیشگیری از انجام بی مور

واکسیناسیون

 هاغربالگری بیماری

تجویز مکمل



اهداف پیشگیری سطح چهارم

بسگتری  اجتناب از: مثال. با سیستم خدمات پزشکیکاهش ميزان مواجهه -•
کردن غیر ضروری بیمار

زنگان بگاردار   مراقبت از: مثال. با سیستم ارائه خدماتکاهش سطح مواجهه -•
توسط ماما به جای پزشک خانواده

عگدم تجگویز   : مثگال . ناشگی از خگدمات پزشگکی   پيشگيری از آسيب ه ای  -•
آنتی بیوتیک در سینوزیت ویروسی 19



؟چگونه  مي توان پیشگیری سطح چهارم را انجام داد

:ملزومات•

تعهد اخالقی-

مهارت های رزم جهت استفاده از روش های اپیگدمیولوژی بگالینی و مراقبگت    -
بهداشتی مبتنی بر شواهد
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؟چگونه  مي توان پیشگیری سطح چهارم را انجام داد

ر یگک بیمگار د  ارزیگابی خطگر   در انجام پیشگیری سطح چهارم مهمترین قدم •
. مبتال بودن به یک بیماری در حال یا آینده می باشد

.یر استمناسب امکان پذمعاینه بالینی مناسب و انجام شرح حال این ارزیابی با •
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مثبت كاذبخطر 

شخیصی و وقتی که احتمال یک بیماری بسیار پایین می باشد اما پزشک اقدام ت•
جگدی مثبگت کگاذب   انجام می دهگد خطگر   ( پیشگیری سطح دوم)یا غربالگری 

می باشد و اگر پزشک به ایگن مسگئله توجگه نکنگد ممکگن اسگت درمگان هگای         
.غیرضروری را برای بیمار شروع کند
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درمان غیرضروری

:  درمان غیرضروری دو نوع است

أ یر نوع اول درمانی است که در آن بر طبق شواهد علمی اختالفی بین میزان ت•
.  وجود ندارد(Sham Surgery)این درمان با دارونما یا جراحی بی ا ر 

نوع دوم درمان غیر ضروری درمانی است که در آن تجویز دارو یا اقدام جراحی•
تر از بهتر از دارونما یا جراحی بی ا ر است اما میزان آسیب ناشی از درمگان بیشگ  

.میزان تأ یر آن درمان می باشد 23



؟چگونه  مي توان پیشگیری سطح چهارم را انجام داد

لاحتمگا ارائه دهندگان خدمات در بهداشت عمومی نیز مثل طگب بگالینی بایگد    •
.پیشین را قبل از ارائه خدمت بهداشتی در نظر بگیرند
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اهمیت ترویج پیشگیری سطح چهارم در ایران

.مصرف دارو در ایران در بارترین حد جهان قرار دارد•

، درصد منابع سالمت به هدر می رود و خدمات تشخیصی و درمگانی اضگافی  ٢٠•
غیرضروری و بی مورد زیادی برای مردم تجویز می شود

.مصرف آنتی بیوتیک در ایران معادل مصرف کل اروپا است•

سرانه مصرف داروهای تزریقی در ایران چهگار برابگر جوامگع در حگال پیشگرفت      •
.است 26



اهمیت ترویج پیشگیری سطح چهارم در ایران

رتبه اول در آسیا در مصرف خود سرانه دارو•

برابر استاندارد جهانی٣میزان مصرف سرانه دارو •

.استدر جهان بویيه در ایران مصرف خودسرانه دارونارسایی کلیه یکی از علل •

در ایگران در حگد بگارتری از توصگیه هگای سگازمان       سگزارین میزان زایمان های •
.بهداشت جهانی می باشد
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اهمیت ترویج پیشگیری سطح چهارم در ایران

د انجام مگی شگو  پاراکلینکی درصد هزینه های نظام سالمت در حوزه خدمات٦5•
.که بیش از دو سوم آن بیهوده است

ر آمریکا در ایران به نسبت جمعیت هفت براببینیمیزان جراحی های پالستیک •
.، دو برابر آمریکا استصورتو تعداد جراحی های زیبایی
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اهمیت ترویج پیشگیری سطح چهارم در ایران

هزینه خدمات پزشکی نیز در ایران افگزایش پیگدا کگرده و در سگال هگای اخیگر       •
درصد این هزینه ها توسط مردم پرداخت شده است در حالیکه٧٠تا ٦٠حدود 

درصگد  ٣٠بر طبق قانون برنامه پنجم توسعه سهم پرداختی از جیب مردم باید 
.باشد

29



اهمیت ترویج پیشگیری سطح چهارم در ایران

هزار میلیارد تومان در بخش دارو و درمگان در کشگور   4٠مبلغ ١٣٩٠سال در •
.هزار میلیارد تومان آن را مردم پرداخت کردند٢5هزینه شد که 

هزار میلیارد تومگان در بخگش دارو و درمگان در کشگور     5٠هم ١٣٩١در سال •
.هزار میلیارد تومان آن را بیماران پرداخت کردند٣٠هزینه شد که 
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اهمیت ترویج پیشگیری سطح چهارم در ایران

وزش با توجه به مشکالت اقتصادی و بار بودن هزینه ها پیشنهاد مگی گگردد آمگ   •
وزارت بهداشگت قگرار گیگرد و   سیاست های کگالن  پیشگیری سطح چهارم جزو 

نگان  دانشگاه های علوم پزشگکی ایگن سگطح از پیشگگیری را بگه پزشگکان، کارک      
.بهداشتی و بویيه به مردم آموزش دهند
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