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Introduction: Cancer is the third leading cause of death in Iran. Breast cancer, meanwhile, ranks
first among diagnosed cancers in women. Therefore, the aim of this study was to estimate the lost
productivity due to premature death due to breast cancer in Iranian women.
Materials and Methods: This is a descriptive-analytical study that performed retrospectively.
The number of years lost due to premature death (YLL) included as lost productivity. To convert
YLLs into monetary units, first GDP per capita and monetary wages for the years 1379-1399 for
each year were extracted and then multiplied by the number of YLLs related to the same year.
Lost productivity was predicted using the linear regression function of Excel software until 1414.
Results: The number of women who died in the 20 years under study was 43,439, with an average
of 2172 deaths (607% deviation) per year. The YLL rate for 20 years was 1,741,195 years with
an average of 87,060 years (standard deviation ± 23736). Total lost productivity was $
10,728,112,578 per capita gross domestic product (GDP) and $ 5,086,663,881 under the labor
law method.
Conclusion: The incidence and prevalence of breast cancer in Iran is increasing and health
programs implemented by the Ministry of Health have not been able to stop or reduce the growth
rate of mortality due to this disease. Lack of productivity lost due to premature death in decisionmaking has led to inadequate policy-making in this area.
Keywords: Breast Cancer, Productivity Lost, Years of Life Lost Due to Premature Death,
Women Mortality.

T

he prevalence of Non-Communicable Diseases (NCDs) has increased due to promotion of life
expectancy, lifestyle changes and exposure to risk factors in the world. Global statistics show
that the annual incidence of breast cancer is increasing sharply in countries with a low incidence
of breast cancer rather than the past. Various studies show that cancers are the third leading cause of
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death in Iran. Meanwhile, breast cancer ranks first among cancers diagnosed in women. Awareness of
the costs that breast cancer imposes on society is socio-economically important and can influence health
policy making. Therefore, the aim of this study was to estimate the productivity lost due to premature
death due to breast cancer in Iranian women.
Materials and Methods
This is a descriptive-analytical study and was performed retrospectively. The number of years of life
lost due to premature death (YLL) was considered as productivity lost. To convert YLLs into monetary
units, the first GDP per capita and monetary wages for the years 2000-2019 were extracted for each
year and then multiplied by the number of YLLs related to the same year. In this study, economically
productive working age people were studied, which includes the age range of 15-64 years. productivity
Lost was predicted using the linear regression function of Excel software until 1414.
Result
The number of women who died in the 20 years under study was 43,439, with an average of 2172 deaths
(standard deviation ± 607) per year. The YLL rate for 20 years was 1,741,195 years with an average of
87,060 years (standard deviation ± 23736). The highest lost productivity was related to 2017, 2018 and
2016, respectively. The incidence of death has almost doubled during the years 2018 to 2019. Total lost
productivity with the method gross domestic product (GDP) per capita was $ 10,728,112,578 and $
5,086,663,881 Legal wage. The highest lost productivity was observed in the age groups of 45-49, 5450 and 44-40, respectively. These three age groups accounted for about 50 percent of the total cost of
lost productivity. The lowest lost productivity was in the age groups of 15-19, 20-24 and 25-29,
respectively. The forecast showed that the lost productivity will reach $ 1 billion in 2025 and more than
$ 1.3 billion in 2035.
Conclusion
The incidence and prevalence of breast cancer in Iran are increasing and health programs implemented
by the Ministry of Health have not been able to stop or reduce the growth rate of mortality due to this
disease. Ignoring the lost productivity due to premature death by decision-maker, leading to
inappropriate policy in this field. For early diagnosis of the disease, women should be taught the method
of breast cancer self-assessment on a large scale, and in order to increase the effectiveness of treatments,
valid clinical guidelines should be used to treat patients.
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برآورد بهرهوری ازدسترفته ناشی از مرگومیر سرطان پستان در زنان ایرانی بین
سالهای  9731تا 9711
امین محمدی ،1روح اله یعقوبی ،*1سید عبدالرضا موسوی ،1فخرالدین داستاری ،1الهه

قصری2

 1گروه علوم مدیریت و اقتصاد سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 2دانشکده داروسازی و علوم دارویی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران
دریافت1411 /11/4 :

پذیرش1411 /3/7 :

انتشار آنالین1411 /3/8 :

چکیده
مقدمه :سرطانها سومین علت مرگ در ایران ه ستند .دراینبین سرطان پ ستان در بین سرطانهای ت شخیص داده شده در زنان
رتبه اول را دارد؛ بنابراین هدف این مطالعه برآورد بهرهوری ازدستتترفته ناشتتی از مرگ زودرب به علت ستترطان پستتتان در زنان
ایرانی میباشد.
مواد و روشها :این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی میباشد و بهصورت گذشتهنگر انجام شد .تعداد سالهای ازدسترفته به دلیل
مرگ زودرب ( )YLLبهعنوان بهرهوری ازد سترفته لحاظ شد .برای تبدیل  YLLبه واحدهای پولی ابتدا تولید ناخالص داخلی
سرانه و د ستمزد پولی برای سالهای  1370-1301برای هر سال ا ستخراج گردید و سپس در تعداد  YLLمربوط به همان سال
ضرب شد .پیشبینی بهرهوری ازدسترفته با استفاده از تابع رگرسیون خطی نرمافزار اکسل تا سال  1010انجام شد.
نتایج :تعداد زنان فوتشتتده در  24ستتال موردمطالعه  03،030نفر بود که بهطور میانگین  2172نفر ( ± 747انحراف معیار) به
ازای هرستتال فوتشتتدهاند .میزان  YLLدر مدت  24ستتال معادل  1،701،104ستتال با میانگین  17،474ستتال (انحراف معیار
 )23737±بود .مجموع بهرهوری ازدستتتترفته با روش تولید ناخالص داخلی ستتترانه ( )GDPمبلغ  14،721،112،471دالر و با
روش دستمزد قانون کار  4،417،773،111دالر بود.
نتیجه گیری :روند بروز و شیوع سرطان پستان در ایران افزایشی است و برنامههای سالمتی اجراشده توسط وزارت بهداشت
نتوانسته است نرخ رشد مرگومیر ناشی از این بیماری را متوقف کند و یا کاهش دهد .عدم لحاظ بهرهوری ازدسترفته به علت
مرگ زودرب در تصمیمگیریها ،موجب سیاستگذاری نامناسب در این زمینه شده است.
کلمات کلیدی :سرطان پستان ،بهرهوری ازدسترفته ،سالهای ازدسترفته به علت مرگ زودرب ،مرگومیر زنان.
*نوی سنده م سئول :روح اله یعقوبی ،گروه علوم مدیریت و اقت صاد سالمت ،دان شکده بهدا شت ،دان شگاه علوم پز شکی تهران ،تهران،
ایران .تلفن ،40100074300 :ایمیلyaghoobi.ru@gmail.com :
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مقدمه
شیوع و بروز بیماری های غیر واگیر در جهان به دلیل افزایش طول
عمر ،تغییر ستتت بن ز ندگی و قرارگیری در معرو عوا مل خطر
افزایش یافته استتت .مطالعات مختلفی نشتتان می دهد که ستترطان
یکی از مهم ترین بیماری ها در جهان بوده و از دیدگاه پزشتتتکی،
اپیدمیولوژیکی و اقتصادی دارای اهمی ت زیادی است [ . ]1سرطان،
بیماری ناشی از تظاهر و تجلی غیرطبیعی ژن می باشد .رشد سریع
سلول های سرطانی در محل اولیه با مکانی سم تخریب و تهاجم و
اشغال فضای موجود ،موجب بروز عالئم شده و با پیشرفت از طریق
خون و د ستگاه لنفاوی و درگیری سایر ارگان ها (متا ستاز) سبب
بروز عالئم و ن شانه های خاص در ع ضو درگیر می شود [ . ]2چاقی
پس از یائستتتگی ،استتتت فاده از در مان های جایگزینی هورمون،
کم تحرکی ،سطح عدالت پایین ،م صرف کالری باال و م صرف الکل
به عنوان عوامل خطر ابتال به این بیماری شتتتناخته شتتتده اند .در
مقابل ،داشتن فرزندان و تغذیه با شیر مادر می تواند یکی از عوامل
پیشگیری از سرطان پستان باشد [ . ]7-3در سال  2412حدود 14
میلیون مورد جدید ستتترطان در جهان شتتتناستتتایی شتتتده بود و
پیش بینی شده ا ست که این میزان در سال  2432به  22میلیون
مورد جدید خواهد رسید [ . ]7 ,2 ,1سرطان پستان دومین سرطان
رایج در جهان با میزان بروز  1,7میلیون مورد جدید در سال است؛
که  24در صد از مجموع ابتال به سرطان ها را ت شکیل می دهد [,7
 . ]1سرطان پستان شایع ترین سرطان در زنان است و دومین علت
مرگ بعد از سرطان ریه در آ سیا ا ست [ . ]0برآورد شده ا ست که
بی شترین موارد سرطان پ ستان شنا سایی شده ( )٪43در سال های
 2412تاکنون در کشتتورهای کمتر توستتعه یافته بوده استتت [.]14
هر ساله بیش از  444هزار زن در اثر این بیماری می میرند [ ]11و
موجب تحمیل بیش از  7میلیارد دالر زیان مستتتقیم اقتصتتادی در
سال در سراسر جهان می شود [ . ]12آمار جهانی نشان می دهد که
بروز ساالنه سرطان پ ستان در حال افزایش ا ست و در ک شورهایی
که درگذشتتته میزان کم بروز ستترطان پستتتان داشتتته اند با شتتدت
بیشتتتتری در حال افزایش استتتت [ . ]10 ,13افزایش بروز و بهبود
روش های درمانی منجر به افزایش شتتیوع بیماران مبتالبه ستترطان
پستان در جهان شده است .سرطان پستان به عنوان ین بیماری با
میزان بروز و نرخ مرگ ومیر باال در کشتتتورهای درحال توستتتعه از
اهمیت بی شتری برخوردار ا ست .در ب سیاری از ک شورها ،سرطان
پستتتتان یکی از علل اصتتتلی مرگ ومیر در زنان استتتت [ . ]14در
کشتتورهای توستتعه یافته ،بیش از  44درصتتد از زنان واجد شتترایط
مورد غربالگری قرار می گیرند ،اما در این کشتتتورها ،زنان مهاجر و
افرادی که دارای وضتتتعیت اقتصتتتادی پایین هستتتتند ،محروم از
غربالگری هستتتتند [ . ]17زندگی در مناطق کمتر توستتتعه یافته با
کاهش بقای بیماران همراه استتتت .در این مناطق بیماران مراقبت
مناستتتب را دریافت نمی کنند و تشتتتخیص به موقع با وضتتتعیت
اجتماعی و اقتصادی ارتباط مستقیم دارد [ . ]10-17در کشورهای
کم درامد و در زنان با درآمد یا ستتتطح تحصتتتیالت پایین ،میزان
بقای سرطان پ ستان پایین تر ا ست [ . ]3بر ا ساب آمار منت شر شده
وزارت بهدا شت ایران؛ سرطان ها سومین علت مرگ در ایران پس

از بی ماری های قلبی عروقی و حوادث هستتتت ند [ . ]24دراین بین
سرطان پ ستان در بین سرطان های ت شخیص داده شده در زنان
رتبه اول را دارد [ . ]21 ,24ستتترطان پستتتتان همهنین به عنوان
فراوان ترین ستتتر طان در ز نان در شتتتهر تهران و پنجمین ع لت
مرگ ومیر زنان ایرانی گزارش شتتتده استتتت [ . ]23 ,22با توجه به
اطالعات ثبت شده سرطان ایران ،سرطان پستان از سال  1371در
ایران افزایش یافته است [. ]20
بهره وری ازدستتت رفته یکی از پیامدهای اقتصتتادی بیماری ها برای
فرد و جام عه می باشتتتتد .عدم تو جه به هزی نه های بهره وری
ازد ست رفته باعث ت صمیم گیری ا شتباه و در مقابل در نظر گرفتن
هزینه های بهره وری باعث اتخاذ ت صمیمات دقیق تر ازنظر اقت صادی
خواهد شد .همهنین در مطالعات مختلفی لزوم محا سبه و در نظر
گرفتن هزینه های بهره وری تأکید شده است [.]24
ک سب اطالع از اینکه بیماری سرطان پ ستان ،چه هزینه هایی را به
جامعه تحمیل می کند ،به لحاظ اقتصتتتادی -اجتماعی بستتتیار مهم
ا ست و می تواند بر ت صمیم سازی سیا ست گذاران بخش سالمت
تأثیر بگذارد .سرطان پ ستان به عنوان شایع ترین سرطان در بین
زنان دارای ابعاد مختلفی استتتت و یکی از مهم ترین این ابعاد بار
اقت صادی نا شی از آن می با شد که به بیمار ،خانواده وی ،سی ستم
مراقبت ستتتالمتی و درنهایت ب ه جامعه تحمیل می شتتتود .در ین
مطالعه در ستتال  2414بار اقتصتتادی ستترطان پستتتان در ایران
تخمین زده شده ا ست .نتایج این مطالعه ن شان داد که هزینه های
بهره وری ازدستتت رفته بیشتتترین جز( ( 14درصتتد) آن را تشتتکیل
داده استتتتت [ ]27؛ ب نابراین هدف این م طال عه برآورد بهره وری
ازدستتت رفته ستترطان پستتتان با استتتفاده از شتتاخص  YLLبرای
سال های  1370تا  1301و پیش بینی آن تا سال  1010می باشد.

روش کار
این مطالعه از نوع توصیفی -تحلیلی می باشد و به صورت گذشته نگر
انجام شتتتد .داده های مرتبط با مرگ زودرب مرتبط با ستتترطان
پ ستان از سایت مو س سه ارزیابی و سنجش سالمت ( Institute
 )for Health Metrics and Evaluationگردآوری شتتتد.
مو س سه ارزیابی و سنجش سالمت (  ) IHMEین مرکز تحقیقاتی
درزمینهٔ ستتتالمت جمعیت در دانشتتتگاه واشتتتنگتن استتتت که
اندازه گیری دقیقی از مهم ترین مشتتکالت ستتالمتی جهان را ارائه
می د هد IHME .این اطال عات را آزادا نه در دستتتترب عموم
پژوهشتتتگران و ستتتیاستتتت گذاران قرار می دهد .میزان ستتتال های
ازد ست رفته به دلیل مرگ زودرب  YLLنا شی از سرطان پ ستان
برای کل ک شور ایران در سال های  1370تا  1301ا ستخراج شد.
در این مطالعه افراد فعال در ستتتن کار که ازنظر اقتصتتتادی مولد
ه ستند موردبرر سی قرار گرفتند که شامل بازه سنی  14-70سال
می باشتتد .برای به دستتت آ وردن میزان مرگ به ازای هر صتتد هزار
نفر جمعیت ،ابتدا با ا ستفاده از سر شماری های سال های ،1374
 1304 ،1314و  1304و همهنین نرخ رشتتد جمعیت اعالم شتتده
تو سط سازمان آمار ایران ،جمعیت ک شور برای سال های -1301
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 1370محا سبه شد .سپس ن سبت جمعیت زنان از جمعیت ک شور
به تفکین هر سال با استفاده از داده های مرکز آمار ایران استخراج
شتتد و درنهایت میزان بروز مرگ برای هرستتال محاستتبه گردید.
ت عداد ستتتال های ازدستتتت رف ته به دل یل مرگ زودرب به عنوان
بهره وری ازدستتتت رفته لحاظ شتتتد .هر  YLLمعادل ین ستتتال
می با شد که فرد می توان سته با سالمت کامل زندگی و کار کند اما
به دلیل مرگ زودرب به علت سرطان پ ستان ازد ست داده ا ست.
مقادیر تجربی ارزش ین ستال زندگی ( value of a life year
) )(VOLYیا با استتتفاده از مطالعات تمایل به پرداخت ()WTP
تعیین شتتده و یا به صتتورت مضتتربی از ستترانه تولید ناخالص داخلی
تخمین زده می شتتود .چون تولید ن اخالص داخلی ستترانه ،آستتتانه
توصتتیه شتتده  WHOبرای تعیین هزینه اثربخشتتی مداخالت در
کشورهای درحال توسعه می باشد [ ، ]27بنابراین در این مطالعه هر
 VOLYبرابر باارزش ین ستتتال تولید ناخالص داخلی ستتترانه
انت خاب شتتتد و برای ت بد یل  YLLبه وا حد های پولی اب تدا تول ید
ناخالص داخلی سرانه برای سال های  1370-1301از سایت بانن
جهانی بر پایه دالر ستتال  2414برای هرستتال استتتخراج گردید و
ستتپس در تعداد  YLLمربوط به همان ستتال ضتترب شتتد .تولید
ناخالص داخلی ستترانه برای ستتال های  1307و  1301اعالم نشتتده
بود که برای تکمیل آن ها از طریق نرخ رشتد اقتصتادی اعالم شتده
توسط مرکز آمار ایران استفاده گردید .به این ص ورت که نرخ رشد
اعالم شتتده برای ستتال های مذکور در تولید ناخالص داخلی ستترانه
سال قبل از خود ضرب شد.
PL= GDPi. YLLi
 = PLبهره وری ازدست رفته
 = GDP iتولید ناخالص داخلی در ستتتال  iام با دالر ثابت ستتتال
2414
 = YLLiسال های ازدست رفته به علت مرگ زودرب در سال  iام
برای به دستتت آوردن بهره وری ازدستتت رفته در گروه های ستتنی
مختلف ،تولید ناخالص داخلی سرانه در هر سال را در تعداد YLL
مختص به هر گروه سنی ضرب شد و مجموع بهره وری ازدست رفته
طی  24سال برای هر گروه سنی محاسبه گردید.
PL= GDPi. YLLij
 = PLبهره وری ازدست رفته
 = GDP iتولید ناخالص داخلی در سال  iام
 = YLLijسال های ازدست رفته در سال  iام و در گروه سنی j
برای افزایش قابلیت مقای سه مطالعه با سایر مطالعات مجدداً تمام
محا سبات مربوط به بهره وری ازد ست رفته با نرخ د ستمزد ا سمی
کشتتتور ایران و تبدیل آن به نرخ دالر رستتتمی برای ستتتال های
موردمطالعه انجام گردید .برای به د ست آوردن داده های مربوط به
دستمزد اسمی و نرخ رسمی دالر از سایت های بانن مرکزی ایران
و سازمان آمار ا ستفاده گردید .پیش بینی بهره وری ازد ست رفته با
ا ستفاده از تابع پیش بینی رگر سیون خطی نرم افزار اک سل تا سال
 1010انتتتجتتتام شتتتتتد .ایتتتن تتتتابتتتع بتتته صتتتتتورت
)FORECAST.LINEAR(x, known_y's, known_x's
می باشد.
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تابع با استتتفاده از معادله ی رگرستتیون خطی مقدار متغیر وابستتته
( ) Yرا محاسبه می کند:
y = a + bx
که در آن ثابت aعبارت است از:
و ضریب ( bشیب خط) عبارت است از:

مقادیر ̄ xو ̄ yمیانگین ساده ی مقادیر  known_y'sو
 known_x'sهستند .مردان به دلیل تعداد بسیار کم ابتال به
سرطان پستان از مطالعه حذف گردیدند .داده ها با استفاده از
نرم افزار اکسل  2410تحلیل شد.

یافته ها
یافته های مطالعه نشان داد که تعداد زنان فوت شده در  24سال
موردمطالعه  03،030نفر بود که به طور میانگین  2172نفر (747
 ±انحراف معیار) به ازای هرسال فوت شده اند .میزان  YLLدر مدت
 24سال معادل  1،701،104سال با میانگین  17،474سال (انحراف
معیار  ) 23737±بود .مجموع بهره وری ازدست رفته با روش GDP
سرانه مبلغ  14،721،112،471دالر با میانگین  207،074دالر و با
روش دستمزد قانون کار  4،417،773،111دالر با میانگین
 117،400دالر بود .بیشترین بهره وری ازدست رفته به ترتیب مربوط
به سال های  1307 ،1307و  1304بود .میزان بروز مرگ در طی
سال های  1370تا  1301تقریباً دو برابر شده است .ارقام مربوط به
بهره وری ازدست رفته در سال های مختلف در جدول  1آورده شده
است.
تصویر  1روند  YLLو بهره وری ازدست رفته را در طول  24سال
اخیر نشان می دهد .همان طور که مشخص است روند این شاخص ها
با شیب نسبتاً زیادی به مرورزمان در حال افزایش است.
بیشترین بهره وری ازدست رفته به ترتیب در گروه های سنی -00
 44-40 ،04و  04-00مشاهده گردید .این سه گروه سنی حدود
 44درصد از کل هزینه بهره وری ازدست رفته را به خود اختصاص
داده بودند .کمترین بهره وری ازدست رفته نیز به ترتیب به گروه های
سنی  24-20 ،14-10و  24-20اختصاص داشت .اطالعات مربوط
به بهره وری ازدست رفته در گروه های سنی مختلف در جدول 2
آورده شده است.
روند بهره وری ازدست رفته بر اساب گروه های سنی در تصویر 2
نشان داده شده است .این تصویر نشان می دهد که بهره وری
ازدست رفته با افزایش سن ،افزایش می یابد اما از سن  40سالگی به
بعد روند بهره وری ازدست رفته ،کاهشی می شود.
پیش بینی انجام شده نشان داد که میزان بهره وری ازدست رفته در
سال  1040به  1میلیارد دالر و در سال  1010به بیش از 1/3
میلیارد دالر خواهد رسید .اطالعات بیشتر در تصویر  3آورده شده
است.
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جدول  :1میزان  YLLو بهرهوری ازدسترفته به علت سرطان پستان بین سالهای  2444-2410در ایران
بهرهوری ازدسترفته

درامد ساالنه

بهرهوری ازدسترفته

 GDPسرانه

دالری

( GDPبه دالر ثابت )2111

( GDPبه دالر ثابت )2111

171،818،847

3104/7

271،022،077

0،117

40،317

223،877،312

3100/2

274،344،127

0،703

47،030

0/00

82،871،888

1440/3

342،121،042

4،471

40،730

0/40

1،072

78،477،887

1237/1

337،243،400

4،040

71،137

0/71

1،427

74،487،812

1071/7

371،124،404

4،720

70،334

0/11

1،403

1313

117،734،801

1734/0

317،704،117

4،737

77،047

0/07

1،771

1310

138،378،311

1041/7

024،770،304

4،044

74،740

4/10

1،744

1314

172،781،180

2377/0

074،144،444

7،374

73،414

4/34

1،114

1317

211،874،411

2743/7

014،477،770

7،317

77،170

4/41

1،012

1317

281،881،721

3217

411،741،074

7،314

11،417

4/70

2،410

1311

278،700،711

3440/7

472،100،744

7،744

14،111

4/04

2،110

1310

341،713،843

3770/1

747،431،404

7،704

04،421

7/11

2،241

1304

388،708،281

3117/3

411،447،174

7،122

07،134

7/02

2،302

1301

237،887،777

2374/3

713،320،014

7،434

141،721

7/71

2،432

1302

274،712،810

2747/3

777،747،701

7،233

147،047

7/44

2،773

1303

338،188،821

3444

714،407،314

7،474

112،430

7/27

2،113

1300

301،773،400

3404/7

710،114،007

7،701

114،477

7/00

2،040

1304

411،378،778

3311/7

120،174،101

7،000

111،742

7/74

2،017

1307

387،317،037

3112/1

117،710،104

7،714

122،317

7/73

3،411

1307

0331/0

774،141،001

7،177

124،013

7/00

3،174

1301

-

14،721،112،471

-

1،701،104

03،030

مجموع

(دستمزد قانونی به نرخ دالر
رسمی)

043،021،801
0،188،883،881

YLL

مرگ در صد

تعداد

هزار نفر

مرگ

0/32

1،301

1370

1،017

1314
1311
1312

سال
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500

200
100
0

سال
بهره وری از دست رفته (روش دستمزد قانون کار)

بحث
این مطالعه باهدف برآورد بهرهوری ازدسترفته به علت مرگ زودرب
ناشی از سرطان پستان با استفاده از شاخص  YLLدر ایران انجام شد.
یافته های مطالعه نشان داد که تعداد زنان فوتشده در سالهای
موردمطالعه  03،030نفر و میزان  YLLمعادل  1،701،104سال بود.
مجموع بهرهوری ازدسترفته با روش دستمزد قانون کار

بهره وری از دست رفته (روش )GDP

 4،417،773،111دالر با میانگین  117،400دالر بود .بیشترین
بهرهوری ازدسترفته به ترتیب مربوط به سالهای  2411 ،2417و
 2417بود .بیشترین بهرهوری ازدسترفته به ترتیب در گروههای سنی
 44-40 ،04-00و  04-00مشاهده گردید .پیشبینی انجامشده نشان
داد که میزان بهرهوری ازدسترفته در سال  1040به  402میلیون دالر
و در سال  1010به بیش از  770میلیون دالر خواهد رسید.
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مطالعه درودی و همکاران در سال  1310نشان داد که هزینه مرگ
زودرب ناشی از سرطان پستان  %77از کل بار اقتصادی این بیماری را
تشکیل میدهد .تعداد افراد فوتشده  3101نفر بود ،هزینههای
بهرهوری ازدسترفته به علت مرگ زودرب بیش از  720میلیون دالر
برآورد گردیده است [ .]27در مطالعه آنها گروه سنی  04-00بیشترین
بهرهوری ازدسترفته را به خود اختصاص داده بود که بامطالعه ما
همخوانی دارد .تعداد افراد فوتشده و همهنین بهرهوری ازدسترفته
برای سال  1310بیشتر از مطالعه ما گزارششده است که میتواند ناشی
از چند علت باشد .مهمترین دلیل این اختالف ناشی از روشهای مطالعه
میباشد که مطالعه آنها با روش شیوع محور ()Prevalence-based
انجام گردید است و مطالعه ما بروز محور ( )Incidence-baseاست.
یافتههای ین مطالعه دیگر در سال  1301در ایران نشان داد که سرطان
پستان در زنان باعث بیشترین سالهای ازدسترفته بالقوه و همهنین
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بیشترین بهرهوری پولی ازدسترفته شده است [ .]21نتایج این مطالعه
بامطالعه ما همسو بود.
در مطالعهای که در اسپانیا انجامشده است ،بهرهوری ازدسترفته در
زنان در سن کار (تا  74سال) در طی  14سال 2/1 ،بیلیون یورو برآورد
شد .تعداد افراد فوتشده و میزان سالهای ازدسترفته به علت مرگ
زودرب به ترتیب  22717نفر و  203هزار سال بود [ .]20یافتههای
این مطالعه نشان میدهد که نرخ مرگومیر ناشی از سرطان پستان در
اسپانیا نزدین به  11در هر صد هزار نفر میباشد که بیشتر از این نرخ
در ایران است .برخالف میزان بروز بیشتر سرطان پستان در اسپانیا،
میانگین بهرهوری ازدسترفته در اسپانیا کمتر از ایران میباشد که
میتواند به علت تشخیص بهموقع بیماری در آن کشور ،ابتال در سن باال
و همهنین اثربخشی درمانهای استفادهشده باشد.

جدول  :2بهرهوری پولی ازدسترفته به علت سرطان پستان در گروههای سنی مختلف بین سالهای  1370-1301در ایران
بهرهوری ازدسترفته (حقوق قانون کار)
11،081،487

درصد

بهرهوری ازدسترفته ()GDP

YLL

مرگ

گروه سنی

4/2

24،410،077

0،141

71

17-10

38،281،187

4/7

71،474،441

12،107

100

24-21

137،188،880

2/1

201،024،440

01،744

700

27-20

417،480،722

1/2

110،101،434

103،313

2431

34-31

831،777،787

12/0

1،321،472،147

214،471

0177

37-30

787،284،773

14/4

1،777،001،111

271،227

4140

44-41

887،188،088

17/2

1،101،101،207

344،744

7102

47-40

882،827،182

17

1،127،314،040

207،232

7000

04-01

747،787،807

10/7

1،471،041،704

244،072

7107

07-00

088،428،787

11/1

1،102،771،440

102،030

7042

84-81

0،172،740،177

144

14،721،112،471

1،701،104

03030

مجموع
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تصویر  :3پیشبینی بهرهوری ازدسترفته به علت سرطان پستان بین سالهای  1300-1010در ایران

1400
1200

1000
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میلیون دالر
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1,413

1,411

1,409

1,407

1,405
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1,401
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1,397

1,395

1,393

1,391

1,389

1,387

1,385

1,383

1,381

1,379

0

سال
بهره وری از دست رفته (روش دستمزد قانون کار)

بررسی هزینههای بهرهوری ازدسترفته ناشی از سرطانها در آمریکا
نشان داده است که سرطان پستان زنان در بین  10نوع سرطان
بررسیشده ،رتبه سوم را به خود اختصاص داده است .میزان بهرهوری
ازدست رفته به علت سرطان پستان زنان  14/0میلیارد دالر بود که 1
درصد کل بهرهوری ازدسترفته ناشی از سرطانها در آمریکا را شامل
میشد [ .]34نرخ مرگومیر زنان ناشی از سرطان پستان در آمریکا
 31/0در صد هزار نفر میباشد که حدوداً  4برابر این نرخ در ایران است.
این آمار می تواند به دلیل تفاوت در میزان بروز بیماری در مناطق
مختلف جهان و همهنین استفاده از منابع دادهای متفاوت و دقیقتر
باشد .میانگین بهرهوری ازدسترفته سرانه در آمریکا بیشتر از ایران
برای سالهای مشابه بود .دلیل این تفاوت میتواند ناشی از اختالف در
میانگین نرخ دستمزد یا حقوق سالیانه بین دو کشور باشد بهطوریکه
نرخ دستمزد در آمریکا چند برابر ایران میباشد.
در کشورهای عضو گروه بریکس (برزیل ،روسیه ،هند ،چین و آفریقای
جنوبی) بهجز کشور آفریقای جنوبی سرطان پستان بیشترین بهرهوری
ازدسترفته به میزان  2,1میلیارد دالر را در زنان ایجاد کرده است.
همهنین بهرهوری ازدسترفته ناشی از سرطان پستان درمجموع در
برزیل رتبه دوم ،در روسیه چهارم ،در هند رتبه چهارم ،در چین رتبه
هشتم و در آفریقای جنوبی رتبه سوم را ازنظر بیشترین بهرهوری
ازدسترفته در بین سرطانهای مختلف را به خود اختصاص داده بود و
در کل کشورهای عضو بریکس در بین  27نوع سرطان بررسیشده،
رتبه هفتم داشته است [ .]31طبق پژوهشهای قبلی درزمینهٔ بار
جهانی بیماریها ،سرطان پستان چهارمین سرطان شایع ازنظر شاخص
 DALYدر ایران است [ .]32همانطور که نشان دادهشده است،
میزان بار بیماری سرطان پستان در ایران مشابه بهرهوری ازدسترفته
در کشورهای عضو بریکس میباشد .البته باید به این نکته توجه داشت
که شاخص های موردبررسی در این دو مطالعه متفاوت هستند اما جز(

بهره وری از دست رفته (روش )GDP

اصلی آنها یعنی سالهای ازدسترفته به علت مرگ زودرب یکسان
است.
میزان بهرهوری ازدست رفته با تشخیص دیرهنگام بیماری ،تأخیر در
دریافت درمان و عوامل اجتماعی-اقتصادی بیماران ارتباط مستقیم
دارد .بررسی  Unger-Saldañaنشان میدهد که فقط ٪44- ٪24
بیماران در کشورهای با درآمد پایین و متوسط در مراحل اولیه (مرحله
 1و  2سرطان پستان) تشخیص داده میشوند درصورتیکه این میزان
در کشورهای با درآمد باال بیش از  ٪74میباشد .این بررسی همهنین
نشان می دهد که میانگین زمان شروع درمان از اولین روز تشخیص در
کشورهای با درآمد باال  34 -01روز و در کشورهای با درآمد کم و
متوسط  3-1ماه است [ .]32مطالعه انجامشده در دو استان در ایران
نشان داد که حدود  %04از بیماران مبتالبه سرطان پستان ،بیماریشان
در مراحل آخر بیماری تشخیص داده میشود .حدود  %70از بیماران از
روش های ارزیابی خود برای تشخیص زودرب بیماری اطالع ندارند و
فقط  17درصد از بیماران در غربالگری شناسایی شدند و بقیه بیماران
پس از ظهور عالئمی همهون درد و احساب توده بیماریشان تشخیص
دادهشدهاند [ .]30 ,33تشخیص دیرهنگام بیماری باعث کاهش طول
عمر بی ماران و نتیجتاً مرگ زودرب خواهد شد .در ایران غربالگری
سراسر برای سرطان پستان وجود ندارد و با توجه به یافتههای مطالعه
فوق مشخص میشود که برنامههای آموزشی درزمینه خودارزیابی
سرطان پستان توسط زنان بسیار ضعیف عمل کرده است.

نتیجهگیری
یافتههای مطالعه ما نشان میدهد که روند بروز و شیوع سرطان پستان
در ایران افزایشی است و برنامههای سالمتی اجراشده توسط وزارت
بهداشت نتوانسته است نرخ رشد مرگ ناشی از این بیماری را متوقف
کند یا کاهش دهد .عدم لحاظ بهرهوری ازدسترفته به علت مرگ
زودرب در محاسبه بار اقتصادی بیماری و همهنین ارزیابیهای
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امین محمدی و همکاران /برآورد بهرهوری ازدسترفته ناشی از مرگومیر سرطان پستان در زنان ایرانی
اقتصادی ،موجب گزارش نتایج ناقص و درنهایت سیاستگذاری
نامناسب و اشتباه در تصمیمگیری شده است .برای تشخیص بهموقع و
زودهنگام بیماری باید به زنان شیوه خودارزیابی سرطان پستان در
سطح وسیعی آموزش داده شود و بهمنظور افزایش کارایی درمانها باید
برای درمان بیماران از راهنماهای بالینی معتبر استفاده و سیستم
پیگیری (فالوآپ) بیماران سرطانی راهاندازی شود.
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ویژگیهای اجتماعی-اقت صادی فوت شدگان برای تحلیلهای بی شتر و
همهنین عدم د ستر سی به سی ستم ثبت علتی مرگ وزارت بهدا شت
برای مقایسه صحت دادههای موسسه  IHMEبود

پیشنهادات
پیشتتتنهاد می شتتتود که برای مطالعات آتی بهرهوری ازدستتتترفته
شایعترین سرطانها در ایران با انتخاب ین روش ا ستاندارد برر سی

تشکر و قدردانی
از اساتید گروه علوم مدیریت و اقتصاد سالمتِ دانشکده بهداشتِ
دانشگاه علوم پزشکی تهران و از جناب آقای دکتر مهدی کیانی به خاطر
مشورتهای علمی تشکر میکنیم.

مالحظات اخالقی
کلیه مالحظات اخالقی مربوطه رعایت کردید .این مطالعه به نام یا
مشخصات کسی اشاره ندارد و ارتباط مستقیم با فردی نداشته است.

محدودیتها
ازجمله محدودیتهای این مطالعه عدم دسترسی به اطالعات بالینی و

شود.

میزان مشارکت نویسندگان
مشارکت نسبتا یکسان بود.

تضاد منافع
نویسندگان اعالم کردند تضاد منافعی وجود ندارد.

حمایت مالی
نداشت.
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