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תוחלת החיים הממוצעת בעולם עלתה בעשרים ואחת 
שנים בחצי המאה האחרונה

ם קובע כי חלה ירידה בשיעורי התמותה בגילים "ח חדש של האו"דו
בעיקר במחלות , עלייה בקרב המבוגרים הנוטים לחלות, הצעירים ובמקביל

סוכרת ומחלות לב , מידבקות כמו סרטן לא

טראורינג-מאת אסף שטול

לענייני מדע " הארץ"כתב 

-ב 47-מ: שנים 21-השנים האחרונות ב 60-תוחלת החיים הממוצעת בעולם עלתה ב
ם שהגיש מזכיר הארגון באן "ח של האו"כך עולה מדו. 2005-2010-ב 68-ל 1950-1955

. מון-קי

באסיה נרשמה העלייה . לת החיים נרשמה בכל רחבי העולםהעלייה הדרמטית בתוח
תוחלת החיים של בעלי . בהודו 68-שנים ל 38-ומ, בסין 72-שנים ל 41-מ: הגדולה ביותר

, 80-שנים ל 67-מ, הכנסה גבוהה במדינות העשירות בעולם עלתה בחצי המאה האחרונה
, לשם השוואה. 60-נים לש 38-בעוד בקרב המדינות העניות ביותר עלתה תוחלת החיים מ

. שנים בממוצע 30חיו בני אדם  1800בשנת 

העלייה בתוחלת החיים בעולם נובעת משיפור בתנאי התזונה , ם"ח האו"על פי דו
במניעת התפשטות מחלות מידבקות ועלייה , ומהתקדמות באיכות החיסונים, וההיגיינה

. באיכות הטיפול הרפואי הניתן בהן

ח מגמת עלייה בתמותה "זיהה הדו, שיעורי התמותה בגילאים צעיריםבעוד חלה ירידה ב
ת מחלו. סוכרת ומחלות לב, בעיקר ממחלות לא מידבקות כגון סרטן, בגילאים מבוגרים

. צפויות להיות נטל מרכזי על מערכות הבריאות בעולם, הדורשות טיפולים ממושכים, אלה

הנתונים על העלייה במקרי המוות ממחלות לא מידבקות בעולם לא מתייחסים לשטחי 
מיליון נדבקים  2.7עם  -שבהם מתחוללת מגפת האיידס , אפריקה שמדרום לקו הסהרה

. בהם ממחלות מידבקות וטפילים עדיין גבוה ושיעור התמותה -חדשים מדי שנה 

בעוד , 60ב ובאירופה מתרחשים מעל גיל "ממקרי התמותה בארה 80%-כ, ח"על פי הדו
עד גיל ארבע , לעומת זאת, באפריקה. רק אחוז ממקרי התמותה מתרחש עד גיל ארבע

. םשני 55תוחלת החיים הממוצעת באפריקה היא כיום . ממקרי התמותה 38%מתרחשים 

כמו משקל , ח קורא לממשלות לנקוט צעדים לצמצום גורמי הסיכון למחלות כרוניות"הדו



ח קורא "הדו, בנוסף. עישון או צריכת יתר של אלכוהול, חוסר פעילות פיזית, יתר
לממשלות ברחבי העולם לחזק את מערכות הבריאות ולהתייחס לבעיית המחסור בצוותים 

. חותבעיקר במדינות המתפת, רפואיים

שנפתח היום במטה , ם"ח יעמוד השבוע לדיון בכינוס הסוכנות לאוכלוסיות של האו"הדו
. הארגון בניו יורק
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