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پیشگفتار

وضعیت  ESRDدر جهان

رشــد مــداوم نارســایی های پیشــرفته کلیــوی ( )ESRDیکــی از واقعیت هــای نظــام درمانــی کشــور
اســت کــه تصمیم گیــران در حــوزه ســامت و بیماری هــای خــاص بایــد بــه آن توجــه ویــژه داشــته
باشــند .امــا پیش نیــاز هــر تصمیــم و برنامه ریــزی ،دسترســی بــه دادههــاي آمــاري دقيــق ،جامــع و
روزآمــد اســت؛ چــرا کــه پیش بینــی نیازهــای آینــده از راه تحلیــل شــرایط امــروز و رونــد طی شــده
امکانپذیــر میشــود.
حــوزۀ دیالیــز و پیونــد نیــز در زمــره خدماتــی اســت کــه بــراي برنامهريــزي ،ارزيابــي عملكردهــا و
تصميمگيــري از داده هــای آمــاری قابــل اســتناد غنــی نبــوده اســت .درحالی کــه ایــن آمــار نــه تنهــا
بــرای تصمیم گیــران و برنامه ریــزان بخــش دولتــی مفیــد اســت کــه بــه تولیدکننــدگان تجهیــزات
پزشــکی و محصــوالت مصرفــی و دارویــی نیــز بــرای شــناخت تقاضــای بــازار و ســرمایه گذاری کمــک
بســیار می کنــد.
کنسرســیوم دیالیــز ایــران از ســال  1391آمــار و اطالعاتــی را کــه از سراســر کشــور بــه دســت مــی آورد،
ســازماندهی می نمایــد و در فعالیت هــای علمی-پژوهشــی مــورد اســتفاده قــرار می دهــد .تدویــن طــرح
دیالیــز  1400از بزرگ تریــن دســتاوردهای ایــن فعالیت هــا بــوده اســت .بــه دنبــال ایــن تجربــۀ ارزنــده،
کنسرســیوم دیالیــز ایــران بانــک اطالعاتــی آمــار دیالیــز را تشــکیل داد و از ســال  1393انتشــار ســالنمای
آمــاری دیالیــز را در دســتور کار خــود قــرار داد کــه در آن وضعیــت دیالیــز و پیونــد در جهــان و ایــران
را تــا پایــان ســال  1392نشــان مــی داد .ایــن ســالنما عــاوه بــر انتشــار چاپــی ،از طریــق وب ســایت
کنسرســیوم در اختیــار کلیــه عالقمنــدان قــرار گرفــت.
ایــن تجربــۀ نخســت بــا اســتقبال قابل توجهــی روبــرو شــد و کنسرســیوم پیشــنهادات مفیــدی را از
صاحب نظــران دریافــت کــرد .عــاوه بــر آن ،چنانچــه انتظــار می رفــت ایــن ســالنما مرجــع اطالعاتــی
مفیــدی بــرای رســانه ها شــد و بســیاری از اخبــار و گزارش هــای مطبوعاتــی بــه آمــار ایــن ســالنما
اســتناد کردنــد .کاربــرد ایــن آمــار چــه از ســوی مســئولین و رســانه ها و چــه در فعالیت هــای مطالعاتــی
و تحقیقاتــی ،مشــوق مــا شــد تــا بــا اطمینــان بیشــتر بــه انتشــار ســالنمای  1393بپردازیــم.
آنچــه پیــش رو داریــد نتیجــۀ کوشــش های یک ســالۀ همــکاران مــا در کنسرســیوم دیالیــز ایــران بــرای
روزآمدســازی آمــار و اطالعــات ایــن مجموعــه اســت .جــا دارد از همــکاری صمیمانــۀ انجمــن حمایــت از
بیمــاران کلیــوی ایــران ،ســازمان بیمــه تأمیــن اجتماعــی و شــرکت کار و اندیشــه در روزآمدســازی آمــار
پیونــد کلیــه و دیالیــز صفاقــی در ایــران تشــکر ویــژه داشــته باشــیم.
بدون شــک ایــن ســالنما نیــز همچــون هــر اثــر دیگــری خالــی از نقــص نیســت .امیدواریــم بــرای
اســتمرار انتشــار ایــن ســالنما همچنــان از نظــرات و پیشــنهادات شــما خواننــدگان ارجمنــد بهره منــد
شــویم.

در جهــان ،تعــداد بیمــاران در مرحلــه انتهایــی نارســایی کلیــوی
( )ESRDدر پایــان ســال  2014حــدوداً  3.346.000نفــر برآورد
شــده اســت .بــا توجــه بــه رشــد ســاالنة تقریب ـ ًا  6-5درصــدی
بیمــاران  ESRDدر دنیــا در مقایســه بــا رشــد جمعیــت در دنیــا
( 1/1درصــد) ،ایــن بیمــاری یکــی از معضــات مهــم درمانــی در
تمــام کشــورهای دنیاســت .در پایــان ســال  2014در دنیــا تعــداد
 2.358.000نفــر تحــت درمــان همودیالیــز و تنهــا 304.000
نفــر تحــت درمــان دیالیــز صفاقــی قــرار گرفته انــد .بیمــاران
پیونــدی نیــز حــدود  684.000نفــر بوده انــد.
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جمعیت جهان

 7/2میلیارد نفر

رشد ساالنه در جهان
جمعیت جهان

%1/1

بیماران ESRD

%5-6

بیماران همودیالیزی

%5-6

بیماران دیالیز صفاقی

%~6

بیماران پیوندی

%~4

تعداد بیماران  ESRDدر جهان
به تفکیک شیوه درمان
()2014-2001

3،364،000

2014

2
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وضعیت دیالیز در جهان

در پایــان ســال  ،2014شــیوع  ESRDدر کشــورهای مختلــف
از کمتــر از  100نفــر تــا بیــش از  2000نفــر در یــک میلیــون
متفــاوت بــوده اســت .باالتریــن شــیوع  ESRDدر تایــوان بــا
 3.280نفــر در یــک میلیــون؛ ســپس در ژاپــن بــا  2،650نفــر در
یــک میلیــون و در آمریــکا بــا  2،060نفــر در یــک میلیون اســت،
و متوســط آن در  28کشــور اتحادیــه اروپــا برابــر  1.100نفــر در
یــک میلیــون بــوده اســت .میانگیــن جهانــی ایــن بیمــاری 465
نفــر در یــک میلیــون نفــر اســت و ایــن نشــان میدهــد کــه
در بســیاری از کشــورهای جهــان ،دسترســی بــه درمــان و یــا
درمــان مناســب و شناســایی بــه موقــع وجــود نــدارد .میانگیــن
شــیوع  ESRDدر ایــران  680نفــر در یــک میلیــون و باالتــر از
میانگیــن جهانــی اســت.
بــا توجــه بــه تغییــرات جمعیتــی ،اقتصــادی و فرهنگــی در
ایــران ،پیشبینــی میشــود ابتــا بــه ایــن بیمــاری رونــدی
صعــودی داشــته باشــد .از ســوی دیگــر ،بیمــاران  ESRDبــه
جهــات مختلــف از جملــه هزینههــای ســربار ،میــزان بــروز
بیماریهــای همــراه و نــرخ بســتری شــدن در بیمارســتانها،
تأثیــر بســزایی در اقتصــاد درمــان و الگــوی ارائــه خدمــات
درمانــی دارنــد.
تــا پایــان ســال  ،2014همودیالیــز هنــوز هــم رایجتریــن روش
درمانــی در دنیاســت و  70درصــد درمــان بیمــاران  ESRDرا
شــامل میشــود .ایــن نســبت طــی  5ســال گذشــته تغییــری
نکــرده اســت.

سهم انواع روشهای درمان بیماران
 ESRDدر جهان

در پایــان ســال  2014در جهــان ،تعــداد بیمــاران دیالیــزی حــدود
 2/662میلیــون نفــر بــرآورد شــده اســت .از ایــن تعــداد ،تقریبـ ًا
 89درصــد بــه روش همودیالیــز تحــت درمــان هســتند و بقیــه
از دیالیــز صفاقــی بهره منــد می شــوند .بــا در نظــر گرفتــن
رشــد  5تــا  6درصــدی بیمــاران همودیالیــزی کــه همپــای رشــد
بیمــاران  ESRDدر دنیــا پیــش مــی رود ( 5تــا  6درصــد) ،انتظــار
م ـیرود ایــن روش درمانــی همچنــان مهم تریــن روش درمــان
بیمــاران  ESRDبمانــد.
در یــک نمــای کلــی ،بیــش از  50درصــد بیمــاران دیالیــزی
در  5کشــور آمریــکا ،چیــن ،ژاپــن ،برزیــل و مکزیــک زندگــی
میکننــد .شــیوع بیمــاران دیالیــزی در ایــن  5کشــور در پایــان
ســال  2014از  275نفــر تــا  2535نفــر در میلیــون بــه ترتیــب
در چیــن و ژاپــن متفــاوت اســت.
 10کشــور بعــدی کــه حــدود  25درصــد جمعیــت جهــان را
در برمیگیرنــد 23 ،درصــد دیگــر از بیمــاران دیالیــزی را در
خــود جــای دادهانــد 25 .درصــد باقیمانــده بیمــاران دیالیــزی در
 135کشــور جهــان (بــا  43درصــد جمعیــت جهــان) زندگــی
میکننــد.
در پایــان ســال  ،1393در ایــران شــیوع بیمــاران نیازمنــد دیالیــز
 353نفــر در یــک میلیــون نفــر بــوده اســت.
آﻣﺮﯾﮑﺎ
%17

روند شیوع  ESRDدر جهان
برحسب تعداد بیامر در یک میلیون نفر
()2014-2000

ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
%48

465

ﭼﯿﻦ
%14

ژاﭘﻦ
%12
2014

4

ﺑﺮزﯾﻞ
%5

ﻣﮑﺰﯾﮏ
%4

سهم کشورهای مختلف از کل بیماران
نیازمند دیالیزی در جهان
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وضعیت همودیالیز در جهان

پیشبینــی رشــد جهانــی بیمــاران دیالیــزی تــا ســال 2020
نشــان میدهــد کــه جمعیــت ایــن بیمــاران بــه  4میلیــون نفــر
میرســد .نــرخ رشــد ایــن بیمــاران در طــی ســال گذشــته در
آمریــکای شــمالی  3تــا  4درصــد ،در اروپــا  1تــا  2درصــد ،در
ژاپــن حــدود  1درصــد و در ســایر کشــورها  8تــا  9درصــد بــوده
اســت .میانگیــن جهانــی رشــد دیالیــز در ســال  2014نســبت بــه
ســال  2013حــدود  5تــا  6درصــد بــرآورد شــده اســت.
در پایــان ســال  2014در جهــان ،هنــوز همودیالیــز شــایع ترین
روش درمانــی بیمــاران  ESRDبــه شــمار مــی رود؛ بــه ایــن
ترتیــب کــه تقریبــ ًا  2.358.000نفــر از بیمــاران دیالیــزی
( 89درصــد کل بیمــاران دیالیــزی) از همودیالیــز و حــدود
 304.000نفــر ( 11درصــد بیمــاران دیالیــزی) از دیالیــز صفاقــی
اســتفاده می کننــد.
البتــه ایــن نســبت در تمامــی کشــورهای جهــان بــه ایــن
صــورت برقــرار نیســت .در کشــورهایی چــون مکزیــک و تایلنــد،
ســهم دیالیــز صفاقــی بســیار بیشــتر از متوســط جهــان اســت ،در
حالــی کــه در کشــورهایی چــون ژاپــن ،برزیــل ،آلمــان ،هنــد و
مصــر ســهم دیالیــز صفاقــی کمتــر از متوســط جهانــی اســت .بــا
کنــار گذاشــتن اســتثنای مکزیــک ،همودیالیــز در ســایر کشــورها
شــایع تر اســت.

رشد بیماران دیالیزی در جهان
آمریکا

%3-4

اروپا

%1-2

ژاپن

%1

ایران

%7

سایر کشورها

%8-9

متوسط جهانی

%5-6

بــا آمــار موجــود ،هنــوز در جهــان بیشــتر بیمــاران نیازمنــد
همودیالیــز ،درمــان خــود را در مراکــز دیالیــز پــی می گیرنــد .در
پایــان ســال  ،2014بــرآورد شــده اســت کــه حــدود 2.358.000
بیمــار دیالیــزی در  36.000مرکــز دیالیــز در سراســر جهــان
تحــت درمــان بوده انــد کــه ایــن خــود بــه معنــای متوســط
حضــور  66بیمــار در هــر مرکــز درمانــی بــوده اســت .همچنیــن،
تحقیقــات نشــان می دهــد حــدود  40درصــد مراکــز دیالیــز
در جهــان دولتــی هســتند یــا بــه نهادهــای مراقبــت پزشــکی
تعلــق دارنــد و بقیــه خصوصــی هســتند .هــر چنــد ایــن نســبت
در همــه جــا برقــرار نبــوده اســت ،مث ـ ً
ا در آمریــکا حــدود 99
درصــد مراکــز دیالیــز خصوصــی هســتند ،در حالــی کــه در اروپــا
تنهــا  45درصــد ایــن مراکــز خصوصی انــد.

%3

اروپا

%1-2

ژاپن

%1-2

ایران

%7

سایر کشورها

%8-9

متوسط جهانی

%5-6

تعداد مرکز و بیمار همودیالیز در جهان
تعداد بیماران
تعداد مراکز

2,358,000
36,000
66

تنوع و رشد تولید صافی دیالیز در جهان
بر اساس ماده اولیه و سطح مقطع
()2014-2000
%6
ﺳﻠﻮﻟﺰي
ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ

سهم کشورهای مختلف از کل بیماران
نیازمند همودیالیز در جهان

%18

2014

2010

2000 2005

%33
ﻟﻮﻓِﻼﮐﺲ
ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ

%67
ﻫﺎيﻓِﻼﮐﺲ

%13
%56

%13

2014

6

آمریکا

متوسط نسبت بیمار به مرکز
در جهان

%94
ﺳﻨﺘﺘﯿﮏ

سهم انواع روشهای درمان بیماران
نیازمند دیالیز در جهان

رشد ساالنه بیماران همودیالیزی در جهان

2010

2000 2005
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وضعیت  ESRDدر ایران

وضعیت دیالیز صفاقی در جهان

توزیــع جغرافیایــی و شــیوع دیالیــز صفاقــی در کشــورهای
مختلــف جهــان اندکــی بــا توزیــع جغرافیایــی همودیالیــز در
جهــان متفــاوت اســت.
برخــاف برخــی کشــورهای آســیایی ماننــد تایلنــد و یــا
مکزیــک در آمریــکای جنوبــی کــه دیالیــز صفاقــی رواج نســبی
دارد ،در ژاپــن تنهــا  3درصــد بیمــاران دیالیــزی از ایــن روش
بــرای درمــان اســتفاده می کننــد .همچنیــن نــرخ رشــد ایــن
روش درمانــی در تمــام نقــاط دنیــا یکســان نیســت؛ در حالــی
کــه ژاپــن  3درصــد کاهــش در اســتفاده از ایــن شــیوه درمانــی
را نشــان می دهــد ،رشــد آن در اروپــا ثابــت مانــده اســت و
در آمریــکا شــاهد  9درصــد رشــد بــوده اســت .متوســط رشــد
ایــن شــیوه درمانــی در ســایر کشــورها  6تــا  7درصــد ارزیابــی
می شــود.
بــا در نظــر گرفتــن متوســط رشــد جهانــی  6درصــد ،در ســال
 2014رشــد ایــن شــیوه درمــان بیــش از رشــد همودیالیــز بــوده
اســت .همچنیــن در ســال  2014شــاهد رشــد  8درصــدی درمان
بــا دیالیــز صفاقــی ســرپایی ( )CAPDو رشــد  3درصــدی
دیالیــز صفاقــی اتوماتیــک ( )APDبوده ایــم.

رشد ساالنه بیماران
دیالیز صفاقی در جهان
آمریکا

%9

اروپا

%0-1

ژاپن

%~-3

سایر کشورها

%6-7

متوسط جهانی

%6

رشد ساالنه انواع دیالیز
صفاقی در جهان
CPAD

%~8

APD

%~3

متوسط جهانی

%~6

تــا پایــان ســال  1393در ایــران جمعیــت بیمــاران مزمــن کلیوی
بــا درجــه نارســایی پیشــرفته کلیــه ( )ESRDکــه تحــت درمــان
بــا یکــی از روشهــای جایگزیــن کلیــه هســتند بــه حــدود 53
هــزار نفــر رســید.
بــا مقایســۀ رشــد ســاالنۀ تقریبـ ًا  6درصــدی بیمــاران  ESRDدر
ایــران و رشــد جمعیــت کشــور ( 1/3درصــد) ،میتــوان بــه ایــن
نتیجــه رســید کــه درمــان ایــن بیمــاران ،چــه از نظــر مراقبــت
پزشــکی و چــه از نظــر اقتصــادی ،چالشــی بــرای کشــور خواهــد
بــود .در پایــان ســال  1393در ایــران  25,934نفــر تحــت
درمــان همودیالیــز 1523 ،نفــر تحــت درمــان دیالیــز صفاقــی،
و حــدود  25.500بیمــار پیونــدی در کشــور بوده انــد.
بهطــور کلــی ،در مقایســه بــا آمــار ســال  ،92شــاهد کاهــش
نــرخ رشــد بیمــاران  ESRDبــه میــزان  1/5درصــد بودهایــم.

بیماران ESRD

~53,000

همودیالیز

25,934

دیالیز صفاقی

1,523

پیوند کلیه

~25,500

جمعیت ایران

 77/8میلیون نفر

رشد ساالنه در ایران ()1393
جمعیت ایران
بیماران

ESRD

%1/3
%~6

بیماران همودیالیزی

%7

بیماران دیالیز صفاقی

%7

بیماران پیوندی

%~5/5

تعداد بیماران  ESRDدر ایران
به تفکیک شیوههای درمان
52،957

%15

%9

%3

8

1393

سهم کشورهای مختلف
از کل بیماران تحت درمان دیالیز
صفاقی در جهان
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وضعیت همودیالیز در ایران

مقایســۀ نســبت اســتفاده از شــیوه های درمانــی مختلــف بــرای
بیمــاران  ESRDدر ایــران و جهــان نشــان می دهــد کــه ســهم
پیونــد کلیــه در ایــران بســیار بیشــتر از متوســط جهانــی اســت.
در حالــی کــه در جهــان ،پیونــد کلیــه بــه طــور متوســط حــدود
 20درصــد از درمــان بیمــاران  ESRDرا تشــکیل می دهــد ،در
ایــران ایــن عــدد بــه حــدود  50درصــد می رســد .بــا وجــود
اینکــه در ســال  93شــاهد کاهــش  397مــوردی پیونــد کلیــه
نســبت بــه ســال  92بودهایــم ،درمجمــوع همچنــان شــاهد رشــد
حــدود  5/5درصــدی بیمــاران پیونــدی در کشــور بودهایــم .بــاال
بــودن نســبت بیمــاران پیونــد شــده از شــاخصهای کمنظیــر
درمــان جایگزیــن نارســایی کلیــه در ایــران اســت ،چــرا کــه در
کشــور جمهــوری اســامی ایــران پیونــد از دهنــدهی زنــده ،مجاز
و مــورد حمایــت و تشــویق اســت .در تبییــن چرایــی نزدیــک
ـبت پیونــد و همودیالیــز ،شــاخص های دیگــری نیــز
بــودن نسـ ِ
تأثیرگــذار هســتند کــه تحلیــل آنهــا نیازمنــد بررســی های
بیشــتر اســت.
نــرخ رشــد تعییــن شــده بــا توجــه بــه نــرخ رشــد ســال های
اخیــر بیمــاران  ESRDو شــیوه های درمــان آنهــا در ایــران و
جهــان ،همســان بــه نظــر میرســد.

%6-5

%~4

%6-5

%~6

%~6

%~5/5

%7

%7

%48

%52

ﺗﻬﺮان ،ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي ،ﻓﺎرس ،اﺻﻔﻬﺎن ،ﺧﻮزﺳﺘﺎن،
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ

توزیع بیماران نیازمند همودیالیز در ایران

روند صعودی افزایش بیماران
همودیالیزی در ایران

سهم انواع روشهای درمان بیماران
 ESRDدر ایران

3،200،000

678،000

2،250،000

272،000

-

%21

%70

%9

52،957

~25،500

25،934

1،523

-

%48

%49

%3

25،934

1393
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در پایــان ســال  1393تعــداد بیمــاران دیالیــزی  27.457نفــر
بــرآورد شــده اســت .از ایــن تعــداد 25.934 ،نفــر ( 94درصــد) بــه
روش همودیالیــز تحــت درمــان هســتند و  1523نفــر از دیالیــز
صفاقــی بهره منــد می شــوند .بــا در نظــر گرفتــن متوســط
رشــد حــدود  6درصــدی بیمــاران  ESRDدر ایــران ،پیش بینــی
می شــود ایــن روش درمانــی همچنــان مهم تریــن روش دیالیــز
در درمــان بیمــاران  ESRDدر ایــران باقــی بمانــد.
در یــک نمــای کلــی می تــوان دیــد بیــش از  50درصــد بیمــاران
همودیالیــزی در تنهــا  6اســتان کشــور زندگــی می کننــد و 50
درصــد دیگــر بیمــاران در  25اســتان باقیمانــده هســتند .اســتان
تهــران بــا بیــش از  4900بیمــار همودیالیــزی یعنــی حــدود 19
درصــد از کل بیمــاران همودیالیــزی ،بیشــترین تعــداد بیمــار
همودیالیــزی کشــور را داراســت .اســتان های خراســان رضــوی،
فــارس ،اصفهــان ،خوزســتان و آذربایجــان شــرقی در رتبههــای
بعــدی قــرار دارنــد.
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شــیوع بیمــاران همودیالیــزی در اســتان های مختلــف کشــور
در پایــان ســال  1393از  164نفــر تــا بیــش از  470نفــر در
میلیــون متفــاوت بــوده اســت .شــیوع بیمــاران همودیالیــزی در
اســتان قــم  474نفــر در یــک میلیــون؛ در مازنــدران  426نفــر
در یــک میلیــون و متوســط آن در کل اســتان ها  333نفــر در
یــک میلیــون نفــر بــوده اســت.
توزیع بیماران همودیالیزی در استانهای مختلف کشور
مجموع بیماران 25,934 :نفر

12

شیوع همودیالیز در استانهای مختلف کشور
متوسط شیوع 333 :بیمار در یک میلیون نفر
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وضعیت دیالیز صفاقی در ایران

در حــال حاضــر ،از نظــر زیرســاختهای درمانــی دیالیــز ،کشــور
دارای  474بخــش همودیالیــز دائمــی اســت کــه  86درصــد آنهــا
دولتــی 6 ،درصــد خصوصــی و  8درصــد خیریــه هســتند .تقریبـ ًا
تمــام ایــن بخش هــا در مراکــز درمانــی بیمارســتانی قــرار دارد.
بیمارســتانها و مراکــز درمانــی کــه تنهــا دیالیــز اورژانــس
انجــام میدهنــد در ایــن آمــار لحــاظ نشــدهاند.
نســبت بیمــار بــه تخــت در کشــور مــا  4/6اســت.
میانگیــن
ِ
مقایســۀ آمــاری اســتان ها از نظــر تعــداد بیمــاران همودیالیــز و
تخــت دیالیــ ِز فعــال نشــان می دهــد  6اســتان از  10اســتانی
کــه بیشــترین تعــداد بیمــار همودیالیــزی را دارنــد ،از نظر نســبت
بیمــار بــه تخــت دیالیــز ،پایین تــر از میانگیــن کشــوری قــرار
دارنــد کــه ایــن می توانــد بیانگــر توزیــع نامتــوازن تجهیــزات
ـبت بیمــار بــه تخــت در کشــورهای
دیالیــز باشــد .اســتاندار ِد نسـ ِ
توســعه یافته جهــان  4اعــام شــده اســت.

%14

%86

474

نسبت شیوههای درمان مختلف
بیماران دیالیزی در  10استان
نخست کشور از نظر تعداد بیماران دیالیزی

1393

تعداد مراکز همودیالیز
()1393-1376

از میــان دو روش درمانــی دیالیــز صفاقــی ســرپایی ()CAPD
و دیالیــز صفاقــی اتوماتیــک ( )APDتنهــا روش نخســت در
ایــران اســتفاده میشــود.
در پایــان ســال  1393تعــداد بیمــاران دیالیــز صفاقــی  1523نفــر
بــرآورد شــده اســت کــه در  61مرکــز پذیــرش شــده اند .دیالیــز
صفاقــی در ســال گذشــته رشــدی  7درصــدی را تجربــه کــرده
اســت کــه کمــی باالتــر از متوســط رشــد  6درصــدی بیمــاران
 ESRDدر ایــران اســت.
در یــک نمــای کلــی می تــوان دیــد بیــش از  70درصــد بیمــاران
دیالیــز صفاقــی تنهــا در  6اســتان کشــور زندگــی می کننــد و
 30درصــد دیگــر بیمــاران در  17اســتان دیگــر هســتند .در 9
اســتان ایــران دیالیــز صفاقــی مــورد اســتفاده قــرار نمی گیــرد.
اســتان اصفهــان بــا دارا بــودن  258بیمــار ( 17درصــد کل
بیمــاران دیالیــز صفاقــی) بیشــترین بیمــار دیالیــز صفاقــی را
داراســت و اســتان های تهــران ،آذربایجــان شــرقی ،خراســان
رضــوی ،فــارس و یــزد در رتبه هــای بعــدی قــرار دارنــد.
بــا کنــار گذاشــتن ایــران کــه حتــی یــک بیمــا ِر تحــت درمــان
 APDهــم در آن وجــود نــدارد ،در ســایر نقــاط جهــان رشــد
 APDقابلتوجــه بــوده اســت.
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سالنمای دیالیز ایران 1393

وضعیت تولید محصوالت دیالیز در ایران

در حــال حاضــر کلیــه لــوازم مصرفــی دیالیــز در کشــور توســط
تولیدکننــدگان داخلــی تولیــد می شــود .نکتــۀ حائــز اهمیــت،
خودکفایــی کامــل کشــور در زمینــه تولیــد و تأمیــن ایــن
ملزومــات مصرفــی و عــدم نیــاز بــه واردات اســت .ظرفیــت
تولیــد صافــی در کشــور در پایــان ســال  1393در حــدود 7/5
میلیــون صافــی دیالیــز بــرآورد شــده اســت .ایــن ظرفیــت بیــش
از نیــاز مراکــز درمانــی کشــور در زمینــه مصــرف صافــی دیالیــز
بــوده اســت.
پــودر بی کربنــات ســدیم بــه عنــوان یکــی از محصــوالت
مصرفــی مهــم در مراکــز درمانــی دیالیــز در ســال  1393بــه
طــور کامــل توســط شــرکت های تولیدکننــده داخلــی تأمیــن
شــده اســت.
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کنسرســیوم دیالیــز ایــران مجموعــه ای باســابقه از شــرکت های تخصصــی
صنعــت دیالیــز اســت کــه در عرصه هــای مختلــف تولیــد ،تأمیــن محصــوالت
و تجهیــزات دیالیــز و نیــز ارائــه خدمــات تخصصــی فعالیــت می کننــد.
شــرکت های عضــو کنسرســیوم شــامل :مِدی تِک ســیس ،صنایــع پزشــکی
فارمــد ،نواتیــس طــب ،ثمیــن طــب ســروش (اســمارت) ،مِــد ِوی طب پویــان،
نیکســامد ،فارمــد پالســت پویــان ،مِدســینا ســرم و نُوافارمــد رویکــرد تأمیــن
زنجیــره نیازهــا و خدمــات در یــک مجموعــۀ منســجم را برگزیده انــد و بــا
آهنگــی واحــد بــرای تحقــق شــعار «خودکفایــی کشــور در صنعــت دیالیــز»
گام بر می دارنــد .چشــم انداز ایــن کوشــش ها ،ســاماندهی و استانداردســازی
شــرایط تولیــد و توزیــع کاال و خدمــات دیالیــز در کشــور خواهــد بــود.
ســالنمای دیالیــز ایــران دســتاوردی از بررســی های آمــاری کارشناســان آمــاری
کنسرســیوم دیالیــز ایــران اســت کــه بــا بهره منــدی از داده هــای شــرکت های
عضــو کنسرســیوم و همــکاری شــرکت ها و ســازمان های معتبــر ملــی و
بین المللــی فراهــم آمــده اســت .امیــد اســت انتشــار ایــن ســالنما ،راهگشــای
تصمیم گیــری و برنامه ریــزی بــرای بهبــود و ارتقــای کیفیــت زندگــی بیمــاران
نیازمنــد دیالیــز در کشــور باشــد.

