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ن   وم�ی کارگروە مرگ  –) IAA( (ا�چوئ��ال) سن�� المل� ب�مانجمن بنی

 www.actuaries.org/mortalityو�سا�ت: 

  13شمارە  – ی مرگ و م�ی و طول عمر هاگزارش تازە

ن و کارگروە مرگ  هایگزارش تازەخوان�د  آنچه � وم�ی های پژوه�ش در زمینه مرگ ّتازەکه باشد  �) IAA( 1سن�� ب�م المل�م�ی انجمن بنی
  دهد. ، پوشش �2018 نوام�� ماە و طول عمر را �س از برر� در جلسات این کارگروە در مک��کوسییت  در 

انیهای ارا � به مقاالت �ا سخ�ن  کل�ک کن�د.   ز�رشان خط کش�دە شدەئه شدە، روی عبارائت که توجه: جهت دس�ت

ن اجتما�  و روندهای �در خصوص سسمینار  .1 ن دی. �.   وم�ی مرگاستگذاری عمو�، تامنی : ا�االت متحدە ام��کا ، واشنگنت

 برگزار کردند.  2019ماە � وم�ی و کارگروە مسا�ل جمعییت این سمینار را در کارگروە مرگ

  .س است انیهای فردی در دس�ت انیهای ارائه شدە با کل�ک بر عنوان سمینار فوق و سپس با کل�ک بر عناو�ن سخ�ن ن سخ�ن منت
س است اینجا از  سمینار  گزارش  . در دس�ت

1Fنمایی شپ� .2

ن اجتماعای ا�االت متحدە م�ی و مرگ 2  در حوزە تامنی

Michael Morris  وMark Bye انان میهمان از ن اجتما� که دادە وم�ی های مرگ، در�ارە پ�شنمائی دادەSSA، سخ�ن های تامنی
 جمعییت ا�االت متحدە را �شان م�دهد، ارائه دادند. 

 : GAOنقش ا�چوئری در  .3

ان میهمان،  ها ای در خصوص بر�ن از پروژە)، نکات برجستهGAOاز دف�ت پاسخگوئی دولیت ا�االت متحدە (، Joe Silvestriسخ�ن
 مطالی� را ارائه کرد. دهند، هائی �که ا�چوئرهای این دف�ت روی آنها کار و �ا توص�ه

 : ا�االت متحدە ام��کا - وم�ی در مرگ پژوه�ش  .4

 Dale Hall ارائه کرد.  مطالی�  در ا�االت متحدەوم�ی های پژوه�ش مرگدر�ارە تازە 
 Dale   سازمان که برآوردهای برجسته کردCDC  دهد �شان �وم�ی جمع�ت ا�االت متحدە ن�خ مرگ 2017جمع�ت سال در�ارە

ن سال پ�ائپ رو به بدتر شدن گذاشته است. وم�ی که ن�خ مرگ   برای سومنی
  اند. روند رو به بهبود داشتهامراض قلی� و �طان تنها علل مرگ و م�ی هستند که 
 Dale ن �شان داد که مطالعه مرگ  با حا� خصو� SOAجامعه ا�چوئری آم��کا ( و م�ی همچننی

گ
) روی طرحهای باز�شست�

 نظرخوا� منت�ش خواهد شد. در هفته آیندە برای 
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http://www.actuaries.org/mortality
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Seminars/Washington_May2019/Joint_MWG_PIWG_Final_Program_14May2019.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Seminars/Washington_May2019/Joint_MWG_PIWG_Seminar_Summary_Report_Wash_May2019.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Washington_May2019/Agenda/Documents/2_Projecting_Mortality_for_US_SocialSecurity_Wash2019.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Washington_May2019/Agenda/Documents/3_Role_of_Actuary_GAO_Wash_May2019_Final.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Washington_May2019/Agenda/Documents/4_US_Research_in_Mortality_DHall_Wash_May2019.pdf
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 انگلستان:  -وم�ی در مرگ پژوه�ش  .5

Brian Ridsdale  ارائه کرد.  گزار�ش از پژوهشهای اخ�ی در انگلستانوم�ی انگلستان اشارە کرد و  های مرگبه تازە 
  و ، نداشته استمرگ و م�ی اضافه نا�ش از آنفلوآنزا  ، برخالف دو سال گذشته2018/2019به طور جالی� زمستان .

ی باالتر از سالهای اخ�ی مورد انتظار است.   بر این اساس، بهبود ن�خ مرگ و م�ی
  دهد که فاصله بینطبقات بالتر و مرگ و م�ی برای گروههای مختلف اجتما� و اختصادی �شان � شکافمطالعات

 پایین�ت در حال افزا�ش است. 
  Brian Ridsdale ای از به مقالهTim Noakes  ه� ول روی  The Actuaryدر ��ش اشارە کرد که در�ارە تاث�ی کلس�ت

 نوشته شدە است. العالج ب�مار�های صعب

فت�پ .6  در روند طول عمر �ی اخ یها �ش

ان میهمان  ن (ل عمر در کشورهای مختلف و در طرحهای در�ارە روند طو  Club Vitaاز  Steven Baxterسخ�ن ) DBبا منافع معنی
ن متذکر شد که شکاف در ن�خ طول عمر  اجتما� در حال افزا�ش -در گروههای مختلف اقتصادیمطالی� را ارائه کرد و همچننی

 در مقا�سه با ثروت و اشتغال 
گ

ن مشاهدە شدە که سبک زند�  دارد. است. همچننی
گ

ی بر باز�شست�   تاث�ی ب�ش�ت

 وم�ی کشورهاگزارش مرگ .7

Leza Wells ارجاع منابع قرارگرفته و در تارنمای این گزارش به زودی مورد داوری و گزار�ش از اف��قای جنوئ� را ارائه کرد. ن��س  پ�ش
س خواهد بود.   گروە در دس�ت

 موض�ع س�گار کش�دن و چا�ق که در سمینار ارئه شد .8

Sam Gutterman  ن  . ر ارائه شد داشتنگا� اجما� به این عناو�ن که در سمینا� جالب توجه اینکه ا�االت متحدە د�گر چاق�ت
 کشور دن�ا ن�ست. 

 وم�ی مرگهای کارگروە پروژە .9

a. ��ون ارسال شدە و در حال حا�ن   3این پروژە تکم�ل شدە است. مقاله مرتبط برای انتشار در مجله عل� : س�گارهای ال��ت
 ، ن اطالعات مخت�ی در�ارە قل�ان و  Sam Guttermanتحت برر� است. در ادامه عالقمندیها ار �شست کارگروە در برلنی

به این مقاله افزودە است که ممکن است به دل�ل حفظ اختصار و کوتاە کردن مقاله از آن راهای د�گر استعمال دخان�ات 
 حذف شود. 

b. ن باال  در  وم�ی پروژە مرگ  : کار بر روی این پروژە در حال حا�ن متوقف شدە است. مندان)(سال تر سننی

c. ن آن تا انتهای امسال  یندە: وم�ی آمحرکهای بلند مدت در مرگ فت و ته�ه پ�شن��س است و منت مقاله م��وطه در حال پ��ش
ائن در خصوص این موض�ع به کنفرا�� در هند دعوت شدە که  Al Kleinبه اتمام خواهد رس�د.  در ماە نوام�� برای سخ�ن

  پ�ش از �شست کارگروە در توکیو برگزار خواهد شد. 

d.  :وم گزارش حاصل از مطالعه در حال اجرا منت�ش شدە و ممکن است و�را�ش سو� با و�را�ش دب�مه گری در �ا� جهان
 کشور آس�ائی ته�ه و منت�ش شود.   7-5اضافه شدن اطالعات م��وط به 
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https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Washington_May2019/Agenda/Documents/5_UK_Mortality_Update_No15_Wash_May2019.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Washington_May2019/Agenda/Documents/5_UK_Research_Update_presentation_BRidsdale_Wash2019.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Washington_May2019/Agenda/Documents/9_Understanding_SocioEcon_Differences_Wash_May2019_SBaxter.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Washington_May2019/Agenda/Documents/11_Obesity_and_Smoking_Wash_May2019_SGutterman.pdf
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e. شست توکیو ت�م پروژە ابعاد مختلف این پروژە را تقس�م کردە و ام�دوارند که کار مقدمائت آن را برای ارائه در  : پروژە علل مرگ�
ی کل�دی در علل مرگعامل سطح تغذ�ه رسد، با توجه به اینکه به نظر �  Marc Tardifنند . آمادە ک   وم�ی در هر کشور متغ�ی

و م�ی کشورها باشد، امکان افزورن آن را به تحل�ل پرس�د که با استقبال ت�م پروژە  برای  هر ن�ع ورودی و و تفاوت در مرگ
 همکاری رو�رو شد. 

f. فتهای مقدمائت این پروژە ت�م پروژە ام�دوار است اهداف و : تروم�ی بهینهمدلهای مرگ چارچوب تحت مطالعه و نتایج و پ��ش
ال�ا (در نوام��  ائن مرتبط با  2019را در �شست توکیو ارائه کند. در کنفرا�� در س�دئن اس�ت �س از �شست توکیو) دو سخ�ن

 خواهد شد.  این موض�ع ارائه

g.  ط�ح ک� به همراە اسا� فصلها برای مقاله ای در این زمینه ارائه گرد�د. فصلهای مختلف در حال حا�ن  : گ�ی همهب�مار�ــهای
از کمک و همکاری برای برر� ب�ش�ت مقاله استقبال کرد.  Sam Guttermanشود. به اعضای ت�م پروژە تخص�ص دادە �

Martin Stevenson ی به اقصا نقاط  اشارە کرد که از �ک طرف ی را باال کنند که ر�سک همهجهان سفر �افراد ب�ش�ت گ�ی
ی را کاهش �� فت هستند و ر�سک همه گ�ی �ادآور شد  Al Kleinدهند. برد و از سوی د�گر پژوهشهای پزش� در حال پ��ش

ن ر�سک اطالعا  در کاهش ر�سک ا�فا � کنند، و� همچننی
گ

ن وجود دارد. که شبکه های اجتما� نقش بزر�   ت غلط ن�ی

 و م�ی کارگروە مرگدستاوردها در خارج از   .10

کت ا� بگذارند. فهرست از �ش انیهای خود را به اش�ت کنندگان �شست کارگروە مرگ و م�ی خواسته شدە بود تا نتایج مطالعات و سخ�ن
ح ز�ر است:   ارائه ها و و�ینارها به �ش

 Al Klein  ."ون�� و د�ابت  "شکل آب، ژنت�ک، س�گارهای ال��ت
گ

مسئول  Lars Pralle: و�ینار برای بخش ب�مه های زند�
انان به ترت�ب ارائه، برگزاری بحث و  ن وی در�ارە  Ian Duncanو  Al Klein ،Sam Guttermanسخ�ن بودند. همچننی

، برای پزشکان در هند ارا �ک نظرسن�� در�ارە ئه خواهد داشت و به زودی موض�ع محرکهای بلندمدت در مرگ و م�ی
 هدا�ت خواهد کرد. وم�ی در �ا� انگلستان، ا�االت متحدە و کانادا روشهای بهبود مرگ

 Rikard Bergström .برر� مرگ و م�ی در م�ان جمع�ت ب�مه شدگان در سوئد : 
 Ayse Arik .در سمینار اخ�ی کارگروە مرگ و م�ی ارائه داشت : 
 Sam Gutterman؛ پژوهشهائی در مرگ و   4: و�ینار؛ مقاله در�ارە ب�مار�های چندگانه برای سمپوز�وم طول عمر ب�ش�ت

 م�ی نا�ش از م�ف ال�ل. 
 Lars Pralle . کت در �شست انجمن ژنو و برگزاری و�ینار اخ�ی  : �ش
  پروژە ب�مار�ــهای همهمشارکت در گروە .  گ�ی
 Dale Hallوم�ی در جلسات و �شستهای تحص��. : معر�ن موض�ع محرکهای بلندمدت مرگ 
 Mika Mäkinen؛ پژوهشهای مرگ و م�ی فنالند. : مشارکت در گروههای پروژە  های علل مرگ و م�ی و ب�مار�ــهای همه گ�ی
 Jari Niittuinperä با موضوعائت در�ارە مرگ و م�ی  و ب�مار�ــهای صعب  : برگزاری سمیناری در خصوص مرگ و م�ی

ات اقل��.   العالج مرتبط با تغی�ی
 Hiroshi Yamazakiک سمینار مرگ و م�ی برای �شست توکیو ر�زی : برنامه� . 
 Steven Baxterر�زی و�یناری در هفته آیندە. : برنامه 
 Martin Stevenson و طرحهای 

گ
ن  ب�مه حقبا : کار بر روی مسائل باز�شست� ن�ازمندی برای محصوالت مرتبط  –معنی

 .  با طول عمر ب�ش�ت
 Neil Tagoeآوری دادە. چالشهائی در جمع –وم�ی : نهاد مقررات در غنا متقا�ن مطالعه روی مرگ 
 Ermanno Pitaccoای در خصوص ناهمگوئن که چند روز پ�ش برای انتشار ارسال گرد�دە است. : مقاله 

                                                           
4 Multi-morbidity 

https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Washington_May2019/Agenda/Documents/15.5_Cause_of_Death_Progress_Report.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Washington_May2019/Agenda/Documents/15.5_Cause_of_Death_Progress_Report.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Washington_May2019/Agenda/Documents/15.5_Cause_of_Death_Progress_Report.pdf
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 Brian Ridsdaleهای مرگ و م�ی انگلستان. : تازە 

 ا�االت متحدە، " .11
گ

 "Till Death Do Us Partآغازی بر برنامه ب�مه باز�شست�

ان میهمان،   ا�االت متحدە  که ، Ted Goldmanعضو سابق کارگروە و سخ�ن
گ

تعهدات در خصوص برنامه ب�مه باز�شست�
ائن کرد.  صندوقهای ورشکسته را به عهدە � د، سخ�ن ن �گ�ی ، کنگرە ق�متگذاری را تعینی

گ
کند و ا�چوئرها در برنامه ب�مه باز�شست�

 های م��وطه به نظر �هائی ارائه بدهند. از پ�شنمائی توص�هتوانند �فا �
گ

دچار ک�ی بودجه  رسد که برنامه ب�مه باز�شست�
 است. 

 از منظر ا�االت متحدە در�ارە روشها و چالشها .12

ان میهمان،  ارائه وم�ی نمائی بهبود مرگ، مطالب خود را در�ارە روششان برای پ�شSSAاز  Karen Glenn و  Steve Gossسخ�ن
، پ�ش شود و� تما�ل برای توسعه این امر به ب�مار�ــهای انجام �علت مرگ ب�ماری  پنج مورد وم�ی با نمائی مرگکردند. در حال حا�ن

 کاهش آن وجود داشت.)ب�ماری مدنظر بود و� فشارهائی برای   10ب�ش�ت وجود دارد. (در گذشته 

 ع شدە�ــــ�� گری ب�مه .13

Al Klein    نظرسن��  که درMilliman  ،دهد چه در�ارە این مطالعه مطالی� را ارائه کرد. این نظرسن�� �شان �مشارکت داشته
کتهای ب�مه از فرآیند ب�مه پو�ش شدە و �ا در آنها فرآیند صدور چشمگری ���ــــع شدە که در آن از بخ�ش از الزامات تعدادی از �ش

-اند، استفادە �بندی شدەای متفاوت طبقهبه گونه ،گری سنیت فرآیند ب�مهبه جای  ها ەر�سکها، با استفادە از منابع جا�گ��ن داد
 بعد از صدور . نمونهکنند 

گ
ی تصاد�ن و رس�د�  ها مهم تل�ت شدند. برای این برنامهگ�ی

 در توکیور�زی برای �شست و سمینار برنامه .14

وم�ی نوام�� برگزار خواهد شد. زمان برگزاری �شست کارگزوە مرگ 22-18� روزهای دوشنبه تا پنجشنبه  IAAهای �شستهای کمیته
ن خواهد شد.  ن متعاقبا تعینی  برای ا�چوئ��های ژاپین حا�ن در روز جمعه برگزار خواهد شد.  IAJ�ک سمپوز�وم همچننی

نوام�� برقرار خواهد بود.  17احتمال فراوان در روز �کشنبه روزە کارگروهای مرگ و م�ی و مسا�ل جمعییق به -�ک سمینار  ن�م
 ها اعالم خواهد شد. جزئ�ات مرتبط با زمان، مکان و ه��نه
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