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برنامه استراتژيك پيشنهادي عدالت در سالمت و عوامل اجتماعي تعيين 
كننده سالمت در جمهوري اسالمي ايران 

 
شغل ، انزواي اجتماعي ، استرس ، اعتياد ، غذا و  مذهب ،  تعيين كننده  هاي اجتماعي مانند طبقه اجتماعي ،

تر و بيشتر از عوامل بيولوژيك ايجاد بيماريها، در سالمت و تندرستي انسان نقش دارند  حمايتهاي اجتماعي بسيار عظيم
. كه ناديده گرفتن آنها به شكلي نگاه تك بعدي به انسان و سالمت اوست

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مسئول تامين، حفظ و ارتقاء سالمت افراد است و باالترين هدف 
اما اين هدفي است كه .امين، حفظ و ارتقاء سالمت جسمي و روحي رواني و اجتماعي مردم است اين وزارتخانه نيز ت

براي رسيدن به آن، همه بخش هاي جامعه بايد با هم وهماهنگ بكوشند و تالش كنند ، چرا كه سالمت مقوله اي است 
. نمي شود كه بدون عزم ملي و حمايت تمام سازمانها و مردم دستيابي به اهداف آن تامين 

برقراري عدالت در سالمت و  مقابله با عوامل تعيين كننده و تاثير گذار بر سالمت نيز تنها در چارچوب 
وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار ندارد بلكه الزم است نگاهي سالمت محور در تمام افراد و 

. د تندرستي و سالمت را محور برنامه خود قرار دهند تصميم گيرندگان امور جامعه ايجاد شود وتمامي بخش ها باي
 

  عوامل اجتماعي تعيين كننده سالمت
 

غير   در دنياي امروز ديدگاههاي سالمت چشم اندازي وسيعتر پيدا كرده و ضرورتا  به عوامل تعيين كننده
د و يا از طريق تاثير بر هر يك از اين تعيين كننده ها به خودي خو. طبي سالمت توجه ويژه اي معطوف گشته است

يكديگر وضعيت سالمتي را به شدت تحت تاثير قرار ميدهند و سبب بروز بي عدالتي ها يي در وضعيت سالمت مي 
بوده كه  ...اجتماعي و  –اين تعيين كننده ها از قبيل وراثت ، شيوه زندگي ، محيط زيست ، وضعيت اقتصادي  .گردند

  .اي   آن از جمله كيفيت زندگي دارندوپيامده تاثير چشمگيري بر سالمت
د باعث طول عمر و يا بهبودي از يك بيماري جدي نمراقبت هاي پزشكي مي توان صحيح است كه در واقع

اقتصادي است كه باعث ميشود مردم بيمار  شرايط اجتماعي- ، جمعيت مهم است سالمتد ولي آن چيزي كه براي نشو
                                               بدين معنا كه تعيين كننده هاي اجتماعي سالمت .اشته باشندشوند و يا نياز به مراقبت پزشكي د

)Social Determinants of Health (،بسيار   اجتماعي طبقه ،تغذيهمانند ميزان درآمد، سطح تحصيالت، شغل
دارند كه اگر  بسزاييدر سالمت انسان نقش و  يشوندمانند عوامل بيولوژيك سبب ابتال به بيماريها مبيشتر از عواملي 

 .را محال مي نمايندو برقراري عدالت در سالمت ناديده گرفته شوند رسيدن به  اهداف سالمتي 
 ،انكار ناپذير است نيز سالمت مقوله اي است كه نقش آن در ارتقاء شاخص هاي توسعه انسانياز طرفي ديگر 

در حقيقت و نيز سبب وجود نابرابريهايي در سالمت مي گردند  قرار دادهت را تحت تاثير عواملي كه سالممبارزه با  لذا
جوامعي با ميليونها كودك و  .مي شودمحسوب و نيز از مهمترين وظايف دولت جامعه آحاد  همه از اولويتهاي

 .بزرگسالي كه قادر به زندگي مولد و مثمر ثمر نيستند پايدار نخواهند بود
عي و مشكالتي نظير فقر، بيكاري و  بيسوادي، قطعا به عنوان مشكل در تمام كشورهاي دنيا با مسائل اجتما

ابعاد متفاوتي وجود دارند و مسلما اين خواست غائي تمام دولتهاست كه بتوانند راهكاري مناسب براي بر طرف كردن 
. موانع و ايجاد رفاه ، امنيت و سالمت مردم خويش پيداكنند
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ن چنين نتيجه گيري نمود كه شرايطي كه مردم در آن رشد كرده، زندگي و كار مي كنند هم در كل مي توا
نابرابري در اين شرايط خود منجر به نابرابري هاي . چنين سن افراد همگي بر وضعيت سالمتشان تاثير گذار هستند

در بين و چه در داخل كشورها، قابل خوشبختانه اكثريت قريب به اتفاق اين نابرابري ها در سالمت، چه . سالمت ميگردد
موفقيت در عرصه بهبود سالمت و كاهش اين بي عدالتي ها بستگي به توجه جدي به علل اجتماعي زمينه اي .اجتناب اند

راه حل هاي فني در داخل بخش سالمت نيز بسيار مهم هستند اما بايد توجه كنيم كه اين راه حل ها كافي . آن دارد
  .عوامل اجتماعي تعيين كننده سالمت به حيطه هاي كاري وسيع تر و اقدامات پايدارتري نيز نياز داردتوجه به . نيستند

 
مروري بر تجارب ساير كشورها 

 
: برزيل

با حمايت از سوي وزير بهداشت تشكيل شد كه و توسط رييس جمهور  SDHكميسيون ملي   2006در سال 
كه سالمت يك كاالي  معتقد استدانشگاهي است اين كميسيون  رهبر اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و 16 داراي

كميسيون ملي حول و حوش توليد و . عمومي است و توسط مشاركت تمام بخش هاي اجتماعي برزيل ساخته مي شود
بر سياستگذاري ها و برنامه ريزي ها، بسيج تشكالت مدني، ارتباطات و همكاري  SDHانتشار دانش، تقويت تمركز 

ميليون دالر امريكا در زمينه تحقيقات مرتبط با  4به منظور تقويت ظرفيت تحقيق ملي، . المللي شكل گرفت هاي بين
اين تحقيقات تمركز ويژه اي بر مسائل سالمت  .و بي عدالتي در سالمت سرمايه گذاري نمودند SDHسواالت كليدي 
كميسيون تمام سيستم هاي  ،عالوه بر اين.ها داشتندكليدي خاص شامل سياه پوستان، معلولين و مرد هايدر ميان جمعيت 

را مرور نمود و و مطالعه موردي در زمينه عدالت در سالمت در سيستم هاي سالمت شغلي را  SDHملي مرتبط با 
ها گفتگو نمود و  NGOاين كميسيون با تعدادي از . ترتيب داد تا بتواند از اين طريق توصيه هاي سياستي را توليد نمايد

كميسيون برنامه هاي تلويزيوني ، مقاالت . ايجاد كرد SDHرنامه كاري و ائتالف سياسي در زمينه حيطه هاي مرتبط با ب
در مجالت و وب سايتي تهيه نمود تا دسترسي به اطالعات را تسهيل نموده و بحث و گفتگو در خصوص مسائل و 

. عدالت در سالمت را تشويق نمايدفعاليت هاي مرتبط با عوامل اجتماعي تعيين كننده سالمت و 
: توصيه هاي اختصاصي عبارت است از

 SDHارتقا سالمت به عنوان چارچوبي براي اقدامات بخشي و بين بخشي در زمينه  •

 انتخاب يك مورد در وزارت بهداشت به منظور هماهنگ نمودن اقدامات بخشي و بين بخشي ارتقاء سالمت •

را  SDHاز گروه هاي كاري بين بخشي موجود تا اقدامات در زمينه ايجاد كابينه رياست جمهوري متشكل  •
 شكل داده و هماهنگ نمايند

و شبكه هايي براي تبادل و همكاري بين محققين و   SDHايجاد برنامه هاي تحقيقاتي دائم در زمينه  •
 نمايندآن را ترويج  دنبال نموده و بهره مندي از نتايجسياستگذاران تا پروژه هاي تحقيقاتي را 

 ايجاد سيستم اطالعات دائم براي پايش و ارزشيابي نابرابري هاي سالمت •

 تقويت مكانيسم هاي مديريت مشاركتي از طريق انتشار اطالعات منتخب و آموزش رهبري جامعه •

اد فرصت ت، آموزش مديران شهرداري ها و ايجتقويت شبكه شهرداري هاي سالم از طريق انتشار اطالعا •
 SDHعامالتي براي تبادل تجارب مرتبط هايي فضاهاي ت
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. و عدالت سوق داده است  SDHاين كميسيون فعاليت هاي فني و سياستهاي منطقه اي را به سمت توجه به 
ابتكارات منطقه اي براي حذف سيليكوز و مسايل سالمت شغلي نقش كليدي داشته  كميسيون هم چنين در زمينه ترويج

. است
 

: كانادا
اين كار در اين كشور همكار به عهده آژانس سالمت عمومي كانادا تحت رهبري معاونت سالمت مسئوليت اصلي 

يك گروه جديد . عمومي، ارتقا سالمت و پيشگيري از بيماري هاي مزمن، دكتر سيلوي استاچنكو، گذاشته شده است
شده است، كه شامل تيمي است  تحت نظارت جيم بال تحت عنوان ابتكارات و نوآوري هاي استراتژيك نيز اخيرا ايجاد

اين تيم در حال حاضر تحت عنوان بخش تعيين كننده ها و ابتكارات جهاني .كه مسئول تنظيم پاسخ به كميسيون است
اقدامات در زمينه تعيين كننده هاي اجتماعي سالمت را از طريق مشاركت ملي و جهاني و  ،تيم. شناخته مي شود

رياست اين گروه مرجع با . هانه در ساير بخش ها و سطوح دولت حمايت مي كندابتكارات استراتژيك سياستي آگا
لت فدرال، معاونت سالمت عمومي است و كميسيونر كانادا، رهبراني از دو شبكه دانش، نمايندگاني از بخش هاي دو

ي اين گروه اهداف كلي و اختصاص. ها در آن عضو هستند NGOموسسات دانشگاهي و رهبران نمايندگان ايالتي و 
: مرجع عبارت است از

 گسترش پايه دانش : هدف كلي •

o  هدف اختصاصي بهبود دانش در حيطه بافتي، ابزاري، مكانيسم ها و رويكردهاي اقدامات بين
 بخشي در زمينه سالمت و عدالت

  اقدامات: 

مطالعه موردي در كانادا به منظور مشخص كردن بافت اقدامات بين  8انجام  •
و مكانيسم هاي مورد استفاده براي اقدام بين بخشي  سالمت  بخشي، رويكردها

 و عدالت در سالمت

همكاري با دبيرخانه سازمان جهاني بهداشت در راستاي مرور مقاالت در زمينه  •
تجارب جهاني اقدام بين بخشي در سالمت و عدالت و هماهنگ نمودن انجام 

ايين و اتحاديه اروپا را كشور با درآمد باال، متوسط و پ 20مطالعات موردي كه 
 شامل مي شود

ميزباني گفتگوي دو روزه براي جمع بندي درس هاي آموخته شده از  •
 مطالعات موردي و پيشنهاد مسيرها و جهت هاي اقدامات مشاركتي آتي

 2007برنامه ريزي براي انتشار گزارش اقدامات بين بخشي در پاييز  •

o ننده هاي سالمت مردم بوميتقويت دانش در خصوص تعيين ك: هدف اختصاصي 

 اقدامات: 

 برگزاري ميزگردهايي در ميان ذي نفعان بومي كانادا •

سفارش سه مقاله در خصوص جزييات تعيين كننده هاي سالمت مردم بومي و  •
 رويكردهاي سياستي به منظور مدنظر قرار دادن نابرابري هاي سالمت

 ل مشاركت هامشاركت در سمپوزيوم بوميان و حمايت مالي از اين قبي •
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 افزايش آگاهي و تقويت حمايت در بين دولت و تصميم گيرندگان: هدف كلي •

o ايجاد يك موقعيت اقتصادي براي سرمايه گذاري در زمينه : هدف اختصاصيSDH 

 اقدامات: 

همكاري با سازمان جهاني بهداشت، انگلستان، سوئد، شيلي به منظور شناسايي  •
 اين قبيل مسائل

جود در كانادا به منظور بهره گيري از آنها در مذاكرات شواهد آزمون شده مو •
 دااو گفتگوهاي سياستي كان

ميزباني ميزگردي به نام موقعيت اقتصادي كانادايي براي تخصيص اعتبارات به  •
 .تعيين كننده هاي اجتماعي سالمت

o ين درگير نمودن مشاركت بيشتر تشكالت مدني به منظور افزايش آگاهي از تعي: هدف اختصاصي
 كننده هاي اجتماعي سالمت در ميان دولت و تصميم گيرندگان

 اقدامات: 

سازمان جامعه اي، منطقه اي و ملي كه درگير مسائل  50برگزاري جلسه اي با  •
نه فرصت هاي اطالعات  با آنها و گفتگو در زمي اند و تبادل SDHمورد توجه 

 همكاري

 مدني ايجاد برنامه هاي ارتباطي و درگير نمودن تشكالت •

از طريق كنفرانس ها و سخنراني ها توسط  SDHافزايش آگاهي در خصوص  •
 تيم جديد و كميسيونر كانادا

 همكاري در تغييرات سيستماتيك: هدف كلي •

 
: شيلي

اقدامات شيلي در اين زمينه به عنوان كشور همكار بر پايه فعاليت هاي آنها در زمينه فرآيند اصالح سالمت از 
در راستاي همكاري با كميسيون عوامل اجتماعي تعيين كننده سالمت سازمان جهاني بهداشت، . تشكل گرف 1998سال 

فعاليت هاي اين كشور همكار . شيلي فوكال پوينتي را در وزارت بهداشت براي هماهنگ نمودن فعاليت ها منصوب نمود
در سال . عدالت در سالمت ملي است و عدالت از طريق پايش و بازبيني اهداف  SDHشامل تقويت اطالعات مرتبط با 

شيلي يك پيمايش كيفيت زندگي ملي را انجام داد كه ماهيت تحليلي داشت هدف اين پيمايش اين بود كه متوجه  2006
شوند كه چگونه بخش هاي مختلف در سالمت نقش دارند و تمركز بيشتر آن هم بر شرايط اشتغال و وضعيت كارگران 

اي شيلي نيز اين رويكرد را در برنامه ها و سيستم پايش خود ادغام نموده و در حال رديابي مراجع سالمت منطقه . بود
وزارت بهداشت هم چنين با مشاركت شهرداري ها برنامه هايي . نابرابري هاي سالمت با تحليل هاي بين بخشي هستند

لي غينه حذف سليكوز و توجه به مسائل شاين كشور تفاهم نامه اي نيز با برزيل در زم. براي درگير نمودن جوامع دارد
تحت رهبري رييس . پيدا كرده است SDHشيلي در حال حاضر موقعيتي براي اختصاص اعتبار براي مداخالت . دارد

آنها متوجه شدند كه رشد اقتصادي قوي . جمهور، باچله، متعهد شده است تا سيستم حمايت اجتماعي ايجاد نمايد
متعاقب اين موضوع دولت اقداماتي را در اين زمينه شكل .شرفت حمايت جامع اجتماعي داردموجود در كشور نياز به پي
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به سمت هزينه هاي اجتماعي سوق داده شد، يعني  2007بودجه بخش دولتي كشور در سال % 68داد بدين صورت كه 
. 2006افزايش در مقايسه با سال % 11.2

آنها تالش نمودند تا درون و . چالش هايي مواجه استبا  SDHبهرحال سوق دادن موثر اقدامات به سمت 
در اهداف جامع   SDHپس الزم است . را به كار گيرند تا وضع سالمت بهتر شود SDHبرون بخش سالمت رويكرد 

از قبيل حمايت اجتماعي يا كيفيت زندگي ادغام شود كه اين خود ممكن است نياز به مرتبط شدن با اهداف استراتژيك 
اين رويكرد نياز به تاثيرگذاري بر برنامه هاي مختلف . هاي وزارت خانه ها و آژانس هاي مختلف داشته باشدو فرآيند

شيلي معتقد است كه بحش سالمت نبايد تنها به خود اكتفا كند بلكه بايد اين ديدگاه را همگاني نمايد كه . دولت دارد
. اين موضوعات را در دستور كاري خود قرار دهندشايد ساير بخش ها و دست اندكاران بيرون از بخش سالمت 

به عنوان قسمتي از بدنه سيستم  SDHادغام سياست ها و برنامه هاي  SDHمدل شيلي براي اقدام در زمينه 
 Coبيماري، دسترسي مراقبتي در محدوده زماني معين، حداكثر  40شيلي براي . حمايت اجتماعي بزرگتر است

payment هم چنين مكانيسم هاي جبراني براي زماني كه استانداردهاي  .است يفيت تعيين نمودهو استانداردهاي ك
اين بيماري ها شامل بيماري هايي هستند كه علل اصلي مرگ و مير و ناخوشي .تنظيم شده افت مي كنند تعيين نموده اند

رويكرد سيستميك حمايت اجتماعي اولين برنامه بين بخشي شيلي با  "شيلي ئتالفا "برنامه .در شيلي محسوب مي شوند
هدف اين برنامه هماهنگ نمودن موثر بخش هاي اجتماعي مختلف به منظور هدف قرار دادن . در اين زمينه است

غايت اين .خانواده هايي كه در فقر شديد هستند مي باشد تا دسترسي آنها به مداخالت طراحي شده را تضمين نمايد
در ائتالف شيلي، . د كه برنامه هاي اجتماعي به كسانيكه بيشترين نياز را دارند مي رسدبرنامه ها اين است كه ضمانت كن

. اولويت با  سيستم حفاظت اجتماعي  است تا پوشش همگاني براي كل مردم در سراسر دوره زندگي اشان ايجاد نمايد
شيلي با تو رشد مي "ن تحت نام برنامه محافظت اجتماعي كودكا. اين برنامه با كودكان و سالمندان شروع شده است

. آغاز شده است 2007شناخته مي شود كه در سال  "كند
 

: انگلستان
ايشان مكانيسمي براي شناخت نيازها و عالئق . فيونا آدشيد، مدير كل بهبود سالمت هدايت اين كار را به عهده دارد

رها را جستجو نمود تا از اين طريق فعاليت همكارانش در كشور انگلستان ايجاد نمود و نيز همكاراني در ديگر كشو
انگلستان در بدنه دولت توجه به نابرابري هاي سالمت را داخل نمود و اين خود منجر به تدوين .هايش را تقويت نمايد

هم .اين فعاليت ها توسط يك كميته علمي به سرپرستي مارمورت پايش مي شود.برنامه عملياتي با اهداف مرتبط شد
: اقداماتي در حيطه هاي خاص شكل دادند كه شامل چنين يكسري

 SDHاسكن آينده و  •

 SDH، يادگيري همسان در زمينه  SDHشرايط اقتصادي و   •

استراتژي مقابله با نابرابري هاي سالمت  و نيز برنامه عملياتي آن در انگلستان حيطه هاي اساسي تعيين كننده هاي 
استراتژي نابرابري هاي ملي سالمت اهدافي را براي . ادامه دارد 2010 اجتماعي سالمت را پوشش مي دهد كه تا سال

% 10نابرابري هاي پيامدهاي سالمت را تا  2010انگلستان قصد نموده است كه تا سال . اقدامات دولتي تامين نموده است
ن استراتژي ملي اي. كاهش دهد كه از طريق مرگ و مير كودكان و اميد زندگي در بدو تولد اندازه گيري مي شود

. اولويت را به خانواده هايي كه فرزند كوچك دارند و آنهايي كه به علل اصلي مرگ زودرس دچارند، داده است
: رويكردهاي مختلف آنها شامل اقداماتي نظير 
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دستور كارهاي ملي كه به نابرابري هاي سالمت و تعيين  برايكمك به ايجاد يك محيط بين المللي حمايتي  •
 اي اجتماعي توجه دارندكننده ه

 همكاري با سازمانها و همكاران بين المللي براي ايجاد شواهد و يادگيري در حيطه هاي مورد عالقه •

 ايجاد مكانيسم هاي تبادل آموخته ها •

به عهده را ميزباني جلسات بين المللي و شركت در جلسات مرتبط يجاد محيط حامي، دپارتمان سالمت به منظور تسهيل ا
. است داشته

درسي كه از تجارب انگلستان گرفته مي شود اين است كه كار در عرصه عدالت در سالمت و تعيين كننده هاي 
اجتماعي نياز به وقت زيادي دارد و نتايج آن در زماني طوالني قابل مشاهده است  و اينكه در اين رويكرد نياز به تعهد 

كه ممكن است در مدت زمان كاري آنها نتايج اش د دارد وجوجدي سياستمداران براي سرمايه گذاري در كاري 
. مشخص نشود

 
: كنيا

را  2006يك برنامه عملياتي تهيه كرد و تعهد دفتر رياست جمهوري براي تشكيل يك كميسيون ملي در سال 
ركز بر تم: برنامه عملياتي تهيه شده شامل. فوكال پوينت وزير بهداشت است كه خود كميسيونر هم هست. بدست آورد

بهبود وضعيت مرگ و مير مادران به ويژه در استان هاي محروم؛ مرتبط نمودن برنامه هاي شهري و اقدامات سالمت به 
. منظور اصالح شرايط در محله هاي شلوغ و پر جمعيت كنيا؛ كار در حيطه پايش عدالت

ن پنجمين اجالس كميسيونرها در ژوئن و نيز ميزبا SDHكنيا ميزبان جلسه مشورتي تشكالت مدني منطقه اي در زمينه 
. بوده است 2006

كميسيون ملي عوامل اجتماعي تعيين كننده سالمت كنيا ريشه كن نمودن نابرابري در سالمت در كشور را هدف گرفته 
: فعاليت هاي اين كميسيون ملي مي تواند شامل.است 
عدالت در سالمت و تعيين كننده هاي  توليد و انتشار شواهد، دانش و اطالعات از جمله تشخيص پايه اي •

 اجتماعي سالمت و نيز بازبيني هزينه اثر بخشي رويكردهاي بهبود سالمت جمعيت

بررسي و توصيه هايي در زمينه سياستها، برنامه ها و ايجاد چارچوبي در زمينه اثرات نهايي عوامل اجتماعي  •
 تعيين كننده سالمت و عدالت در سالمت

چگونگي هزينه كرد ساير بخش ها و سياست هاي كالن و چارچوب هاي ) 1: (در زمينه توصيه هايي به دولت •
و چگونه اين هزينه ها و تصميمات اخذ ) 2(تخصيص منابع كه مي تواند بي عدالتي در سالمت را كاهش دهد 

 شده مي تواند هزينه اثر بخش و پايدار باشد

كرد دولتي از جمله معرفي شاخص هاي عدالت در تقويت مكانيسم هاي سازماني به منظور اتخاذ يك روي •
 سيستم روتين اطالعات سالمت و در پايش برنامه هاي توسعه اي

به حركت درآوردن تشكالت مدني به منظور جلب مشاركت و اقدام از جمله جلسه ملي و منطقه اي ذي نفعان  •
 ي تعيين كننده آنو تدوين استراتژي جلب حمايت در زمينه عدالت در سالمت و عوامل اجتماع

 همكاري در اقدامات بين المللي و همكاري با دفتر منطقه اي افريقايي سازمان جهاني بهداشت •

 و يك كميته در مجلس در زمينه  SDHاين كميسيون توسط يك گروه كاري فني بين بخشي در زمينه 
SDHEعملكرد وزارت بهداشت به عنوان دبيرخانه اي مي باشد. حمايت مي شود .
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: ير فعاليت هاي اختصاصيسا
مرور معيارهاي تخصيص منابع سيستم هاي تخصيصي دولت به منظور ارزيابي اين موضوع كه چگونه اين  •

 معيارها به تعيين كننده هاي اجتماعي كليدي سالمت و عدالت در سالمت مرتبط مي شوند

 كننده هاي اجتماعي سالمتبررسي هزينه هاي جاري وزارت بهداشت و پيامدهاي سالمت از ديدگاه تعيين  •

 برگزاري كارگاه هاي ملي با حضور ذي نفعان كليدي  •

 ارزشيابي اثرات كاهش هزينه هاي مصرف كننده بر فقر و وضعيت سالمت در ميان گروه هاي آسيب پذير •

 
: موزامبيك

اين . فوكال پوينتي در وزارت بهداشت تعيين شد ان كشور همكار انتخاب شد و سپسبه عنو 2006در سال 
 2006در اواخر . فوكال پوينت مدير كل همكاري ها و برنامه هاي ملي است كه با وزير بهداشت مستقيما كار مي كند

يك تحليل پايه اي با كمك سازمان جهاني بهداشت انجام شد كه منجر به شناسايي اولويت هاي برنامه هاي عملياتي از 
مادري و مسائلي از قبيل سوء تغذيه كودكان، ماالريا و منابع آب قبيل ارتباط بين مرگ و مير مادري و تحصيالت 

در ارتباط با اين برنامه، رهبران سالمت . موزامبيك براي استقرار اهداف سالمت ملي برنامه ريزي نمود.آشاميدني شد
ن اولويت ها و هم چنين تالش هايي در زمينه هم راستا نمود. ملي متوجه نياز به بهبود سيستم اطالعات سالمت شدند

. ايجاد مكانيسم هاي همكاري در داخل وزارت بهداشت و نيز در بين وزارت خانه هاي كليدي صورت پذيرفت
: عبارت است از 2009تا  2006اهداف استراتژيك وزارت بهداشت در سال 

 افزايش پوشش خدمات سالمت •

 كاهش نابرابري در تخصيص بودجه •

 بعافزايش اثر بخشي در استفاده از منا •

 بهبود كيفيت خدمات ارائه كنندگان  شخصي و غير شخصي •

 تدوين برنامه استراتژيك سالمت شفاف براي ساير بخش ها •

در زمينه اقدامات بين بخشي، . شامل تحصيالت مادري، دسترسي به آب و سوء تغذيه است SDHاولويت هاي 
واضحي در اين زمينه موجود وز مكانيسم هاي رهبران سالمت متوجه شدند كه اشتياقي به همكاري وجود دارد اما هن

فعاالن كليدي در اين زمينه وزارت آموزش و فرهنگ، وزارت امور عمومي، وزارت كار و وزارت امور اجتماعي . نيست
: فرصت ها و اولويت هاي اقدامات بين المللي شامل. و زنان هستند

سالمت و آموزش؛ ايجاد مكانيسم هايي  بهبود همكاري در حيطه هاي مرتبط با: وزارت آموزش و فرهنگ •
 براي ادغام برنامه هاي تغذيه اي و سالمت مدارس

مداخالت مرتبط با آب و بهسازي محيط به منظور كاهش مرگ و مير كودكان از طريق : وزارت امور عمومي •
 افزايش پوشش و دسترسي در ميان محروم ترين جوامع

نيروي كار براي مقابله با كودكان كار و بهبود حفاظت نياز سنجي عدالت در سالمت در : وزارت كار •
 .اجتماعي و سالمتي كسانيكه در بخش هاي غير رسمي شاغل اند

 پيشگيري و كنترل خشونت عليه زنان در بين محروم ترين جوامع: وزارت امور اجتماعي و زنان •
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ي مورد استفاده قرار نمي گيرد بنابراين داده ها براي تحليل عدالت در موزامبيك در دسترس است اما به اندازه كاف
اقدام اولويت دار برنامه ريزي در خصوص مطالعه پايه اي بي عدالتي در سالمت از جمله روند داده هاي موجود و 

هدف اختصاصي ارزيابي پايه اي بي عدالتي ها در سالمت و پايش مستمر بر .مي باشدتقويت ظرفيت ملي تحليل عدالت، 
يكي از .بهبود سيستم ثبت حياتي يكي از اولويت هاست. است) DHSبراي مثال پيمايش (ه هاي موجوداساس منابع داد

. نيازها در قدم اول، انسجام و همكاري بيشتر بين وزارت بهداشت و موسسه ملي آمار است
در تضمين عدالت . عدالت در دسترسي به خدمات سالمت يكي از حيطه هاي ديگر اولويت دار موزامبيك است

دسترسي مهم است نه تنها به خاطر اثراتش بر پيامدهاي سالمت بلكه به خاطر اين كه اين موضوع خود يكي از مقياس 
اين مسئله نيز ضروري است كه ابزار اختصاصي و مكانيسم هايي براي پي .هاي كليدي عملكرد سيستم سالمت است

يت هاي ارتقايي، پيشگيرانه و درماني در برنامه هاي خاص گيري عدالت در دسترسي و اقدامات بين بخشي مرتبط با فعال
سازمان جهاني بهداشت موزامبيك را به عنوان كشوري كه در زمينه تعيين موانع مراقبت ها همكاري . وجود داشته باشد

ارتباط با دو در اين راستا اين كشور در زمينه شناسايي موانع و تسهيالت دسترسي به مراقبت ها در . مي كند انتخاب نمود
. تا از شايع ترين مشكالت سالمت كشور يعني مرگ و مير مادري و ماالريا فعاليت مي كند

يك حيطه اولويت دار ديگر در زمينه عدالت در سالمت در كشور، عدالت در سيستم هاي سالمت شغلي و شرايط 
: فرصت هايي در اين زمينه عبارت است از. اشتغال است

 دي در زمينه شرايط اشتغال در موزامبيكانجام يك مطالعه مور •

تبادل تدابير و عضو شدن در شبكه اي با شيلي و برزيل كه اين كشورها نيز مطالعات موردي در زمينه شرايط  •
 اشتغال انجام مي دهند

حمايت از پيشنهادات به منظور اقدام در زمينه نتايج حاصل از مطالعات موردي از قبيل همكاري بين بخشي با  •
 رت كار و سايرين به منظور بهبود سالمت و شرايط اشتغال در موزامبيكوزا

 
: سريالنكا

نماينده اي از سري النكا در جلسه مشورتي منطقه اي تعيين كننده هاي اجتماعي سالمت در دهلي نو در 
ه پي گيري متعاقب آن وزارت مراقبت سالمت و تغذيه سري النكا اقداماتي را در زمين. شركت كرد 2005سپتامبر 

منصوب شدند تا استراتژي ها را شناسايي  2006يك گروه كاري در مي . ابتكارات سازمان جهاني بهداشت انجام داد
اين گروه تحت مديريت فوكال پوينت اين رويكرد، يعني واحد برنامه ريزي و توسعه .نموده و برنامه عملياتي تهيه نمايند

اعضا اين گروه كاري عبارت است از افرادي از وزارت . ار مي كنندمديريت وزارت مراقبت سالمت و تغذيه، ك
. بهداشت، وزارت برنامه ريزي و اعتبارات، وزارت كار، موسسه مارگا، برخي از آكادمي ها و سازمان جهاني بهداشت

ايي از سازمان باالخره اعض. اين گروه جلسات دوره اي مشورتي با ذي نفعان ملي و همكاران بين المللي برگزار نمودند
بر سر اين موضوع كه سري  2006جهاني بهداشت منطقه و كشور و افرادي از وزارت بهداشت طي مالقاتي در سال 

پس از آن فوكال پوينتي در وزارت بهداشت تعيين . النكا يكي از كشورهاي همكار در اين زمينه باشد توافق نمودند
. گرديد

ي سري النكا به عنوان كشور همكار بر روي مداخالتي در جهت كاهش گروه كاري پيشنهاد نمود كه فعاليت ها
: به دليل اينكه.نابرابري ها در سالمت تمركز يابد
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كاهش نابرابري ها در راستاي ارزشهاي مركزي جامعه است و دولت قبلي و فعلي سري النكا براي توسعه  •
 عادالنه سالمت تعهد نموده است

د وضعيت راكد شاخص هاي سالمت كمك مي كند و نيز از افزايش شيوع بيماري مقابله با نابرابري ها به بهبو •
 هاي غيرواگير و آسيبها جلوگيري مي كند

 اين موضوع ارتباط نزديكي با اهداف وسيع سياستي حكومت داشته و براي سياستمداران قابل پذيرش است •

 
نه هاي سالمت سرانه، تجارب آن كشور را تاريخچه موفقيت آميز اقدامات سالمت كشوري با سطح پاييني از هزي

: اين كشور سه مطالعه موردي عمده را انجام داد.مهم جلوه داد
و مذاكراتي در  "سالمت خوب با هزينه كم "مطالعه موردي در زمينه مرور سابقه سري النكا در خصوص  •

گذاري بيشتر در سالمت و  سرمايه) 2(ت ساختاري در سازماندهي مراقبت هاي اوليه سالمت تغييرا) 1(زمينه 
 تمركز سرمايه گذاري هاي افزايش يافته بر روي ارائه مراقبت هاي بيماري هاي غيرواگير با هزينه كم) 3(

وزارت بهداشت و محققان دانشگاهي با همكاري موسسه مارگا يك مطالعه موردي در زمينه اقدامات بين  •
ي تمام مكانيسم هاي رسمي موجود در راستاي همكاري توصيف و ارزياب) 1(بخشي براي سالمت با تمركز بر 

توصيف و ارزيابي تمام مكانيسم هاي غير رسمي موجود در راستاي ) 2(هاي بين بخشي براي سالمت 
تهيه توصيه هايي ) 3(همكاري هاي بين بخشي براي سالمت از جمله جمع آوري بهترين تجارب در كشور و 

 براي گفتگو با دولت ترتيب داد

همكاري با سازمان بين المللي كار، سري النكا يك مطالعه موردي در زمينه عدالت در سالمت شغلي انجام در  •
اين مطالعه پيشنهاداتي در زمينه چگونگي ارتقا منسجم و خدماتي كه نيازهاي اختصاصي سالمت . داد

 .كارگران را مورد توجه قرار مي دهند ارائه داد

نجام شد از قبيل مطالعه علل تدوام سوء تغذيه كودكان، عليرغم ساير پيشرفت هاي فعاليت هاي كليدي ديگري نيز ا
سري النكا هم چنين سيستم اطالعاتش را بهبود بخشيد تا بتواند نابرابري هاي اجتماعي سالمت را بهتر . بهداشتي كشور

: ستبا كمك سازمان جهاني بهداشت سري النكا در حال بازبيني دو ابزار عمده ا. بشناسد
 فرم هاي ثبت حياتي •

 پيمايش اجزا سالمت از ديدگاه  اقتصادي اجتماعي و تامين مالي مصرف كننده  •

سري النكا و دفتر منطقه اي سازمان جهاني بهداشت مالقات منطقه اي در زمينه اجراي پيشنهادات  2007در سال 
. التي در سالمت را ميزباني نمودندكميسيون عوامل اجتماعي تعيين كننده سالمت در راستاي مقابله با بي عد

 
: سوئد

بر اساس . اين كشور از لحاظ توجه به عدالت در سالمت و تعيين كننده هاي اجتماعي قدمت زيادي دارد
فعاليت هاي كميته ملي سالمت عمومي سوئد، سياست جامع سالمت عمومي سوئد توسط پارلمان سوئد در آوريل 

بب شد تا سالمت به عنوان دستور جلسات سياستي درآيد و عدالت در سالمت از اين س. مورد پذيرش قرار گرفت2003
ايجاد شرايط همكاري جمعي براي دستيابي به سالمت  "هدف نهايي اين سياست . اولويت هاي سيلستي محسوب گردد

حوزه  11براي رسيدن به اين هدف از طريق تالش هاي چند بخشي، دولت . است "مطلوب عادالنه براي همه مردم
بسياري از فعاالن در سطوح مختلف جامعه در اين زمينه مسئوليت هايي داشتند و . را تنظيم نمود SDHهدف مرتبط با 

كميته راهبري . بايد اثرات فعاليت هايشان بر سالمت عمومي را در نظر مي گرفتند و نتايج كارهايشان را پايش مي كردند
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ژانس هاي مرتبط مستقر گرديد تا اقدامات ملي ، منطقه اي و محلي را بهتر ملي، تحت نظر وزير بهداشت و مدير كل آ
سوئد يك گروه .موسسه سالمت عمومي سوئد پايش و ارزشيابي سياستهاي ملي را هماهنگ مي نمود. هماهنگ نمايد

ا ايسلند و مرجع نورديك در زمينه عوامل اجتماعي تعيين كننده سالمت تشكيل داد و يك تحقيق و ائتالف سياستي ب
هدف از تشكيل اين گروه مرجع ترويج بحث و گفتگو و ايجاد اعتقاد در زمينه . نوروژ و دانمارك  و فنالند ايجاد شد

جهاني شدن، زنان (سوئد هم چنين نماينده سه تا از نه شبكه دانش .نياز به كار در حيطه عوامل اجتماعي سالمت مي باشد
گزارش اين گروه مرجع توجه كميسيون را به خود جلب نموده و .مي باشد )و عدالت جنسيتي و وضعيت شهرنشيني

. وضعيت رفاه و سالمت عمومي به رييس كميسيون ارائه گرديد: گزارشي تحت نام تجارب نورديك
همراه با سازمان جهاني بهداشت، انگلستان، كانادا و شيلي ، سوئد نيز به ايجاد محيط اقتصادي براي سرمايه گذاري در 

SDH موقعيت اقتصادي . مطالعه هزينه اثربخشي سوئد به كميسيون ارائه گرديده است 4نتايج .معتقد است هم چنين
براي سرمايه گذاري در سالمت يكي از وظايف مهم دو گروه كاري اتحاديه اروپا كه سوئد نيز در آن عضو است مي 

. باشد
 

تاريخچه  
 

طراحي و عوامل اجتماعي تعيين كننده سالمت و و شناسايي زمينه درك  جمهوري اسالمي ايران اقدامات زيادي را در
اجراي مداخالت به منظور حذف يا كاهش تاثير منفي اين عوامل بر سالمت در راستاي كاهش نابرابري ها، محروميت 

المي، قانون پس از انقالب اس. سال هاي پس از انقالب اسالمي انجام داده است زدايي و توسعه عدالت در سالمت طي 
اساسي جديد كاهش فقر و عدالت اجتماعي و عدالت در سالمت را در اولويت قوانين و مقررات كشور قرار داد  كه اين 

.  تاكيد در برنامه هاي توسعه اي كشور كامال مشهود است
 

هداشتي درماني بر در وزارت بهداشت نيز از آن زمان تاكنون اقدامات بسياري صورت پذيرفته كه استقرار شبكه هاي ب
اساس اصول عدالت اجتماعي، مشاركت مردمي و هماهنگي بين بخشي و  نيز برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع با 

گرچه هنوز .اهداف افزايش سطح سالمت و توزيع عادالنه سالمت در جامعه از مثال هاي بارز در اين راستا مي باشند
بهبود چشمگيري در وضعيت سالمت در سطح كشور اين قبيل اقدامات منجر به  نابرابري هايي در سالمت وجود دارد اما

.  و نيز در مناطق محروم گرديد
، جمهوري اسالمي ايران به عنوان كشور  1384با توجه به تجارب ايران در ارتقاء عدالت در سالمت، در اواخر سال 
. عيين كننده سالمت و عدالت در سالمت شناخته شدهمكار سازمان جهاني بهداشت در زمينه رويكرد عوامل اجتماعي ت

به دنبال برگزاري چهارمين اجالس كميسيونرهاي عوامل اجتماعي تعيين كننده سالمت و عدالت در سالمت سازمان 
جهاني بهداشت در جمهوري اسالمي ايران و مالقات هايي كه در آن زمان با مقامات عالي رتبه كشور صورت پذيرفت، 

اين رويكرد به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گذاشته شد و دبيرخانه عوامل  ي در زمينهنقش محوريت
. اجتماعي تعيين كننده سالمت در معاونت سالمت اين وزارت ايجاد گرديد

دبيرخانه در طي جلسات متعدد  و تشكيل كميته ها و كارگروه هاي مختلف تالش نموده تا روشهاي مداخله 
.. آميز را شناسائي نمايند و در اين راستا اقدام به تدوين برنامه استراتژيك حاضر نموده استموفقيت 
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تدوين برنامه استراتژيك  چارچوب مفهومي

 
، از وسيعي از تعيين كننده هاي سالمت مداخالت در حيطه عوامل اجتماعي تعيين كننده سالمت نياز به مواجهه با طيف

اين اقدام يك فرآيند . ها دارد رفته تا اقداماتي با تاثير آني در تمام سطوح و از طريق دولتشرايط ساختاري اجتماعي گ
هاي خصوصي و بين  چند بخشي است و در برگيرنده عاملين و فعاالن دولتي و غير دولتي ، تشكالت مدني، سازمان

سطحي و چند بخشي در اين وادي  نقش كليدي اقدامات چند. المللي و نيز خود پزشكان و كاركنان بخش سالمت است
برگرفته از .(پيامدهاي سالمت را به وضوح نمايش مي دهد و ارتباط بين عوامل اجتماعي  1نمودار  .كامال واضح است

از علل ريشه اي تا پيامدهاي : دالت در سالمت دستيابي به عمستندات كميسيون عوامل اجتماعي تعيين كننده سالمت-
) منصفانه
 :تباط بين عوامل اجتماعي و پيامدهاي سالمتار: 1نمودار

 

 
 

ابعاد و جهت گيري هاي كليدي سياست گذاري در رويكرد عوامل اجتماعي تعيين كننده سالمت و عدالت در  2نمودار 
در اين نمودار به وضوح به سطوح سياستگذاري و  مسيرهاي مهم مد نظر در اين . سالمت را به تصوير كشيده است

. اره گرديده استرويكرد اش
 
 
 
 
 

عوامل اجتماعی تعيين کننده بی عدالتی در سالمت 
 

 تعيين کننده های ساختاری

عوامل اجتماعی تعيين کننده 
سالمت 

 تعيين کننده های واسطه ای
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ابعاد و جهت گيري هاي كليدي سياست گذاري در رويكرد عوامل اجتماعي تعيين كننده سالمت و عدالت : 2نمودار 
در سالمت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در ادامه با توجه به بررسي تجارب كشورها، مرور مفاهيم علمي و توصيه هاي سازمان جهاني بهداشت و بررسي اقدامات 
تدوين  پيشنهاديم شده در كشور طي سال هاي پس از انقالب اسالمي مرتبط با اين موضوع، برنامه استراتژيك انجا

بديهي است موارد ارائه شده بايد مورد نقد علمي و عملي صاحب . شده براي جمهوري اسالمي ايران ارائه مي گردد
اين مسير هم چنين در ادامه . جع ذي صالح ارائه گرددنظران و ذي نفعان قرار گرفته و به عنوان يك سند كشوري به مرا

بايد مداخالت و فعاليت هاي هماهنگ كليه سازمان هاي مسئول تعيين گرديده و به عنوان مرجعي براي اجراي فعاليت ها 
فاده طي سال باقيمانده از برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي و در طول برنامه پنجم سازندگي مورد است

. قرار گيرد
 

)   Vision(چشم انداز
بدنبال آنيم جامعه اي ترسيم نماييم كه آحاد افراد آن سواي جنسيت ،  نژاد ، قوميت ، طبقه اجتماعي  

فرصتهاي عادالنه اي براي برخورداري از سالمت داشته باشند، اين خود محقق نمي گردد مگر اينكه سالمت بعنوان 
امعه قرار گيرد و نيزكليه سازمانهاي دولتي و غير دولتي با مشاركتي آگاهانه در جهت هدف عاليه در تمام سطوح ج

. تامين، حفظ و ارتقاي سالمت به معناي عام آن تالش نمايند
 

) Mission(رسالت 

اهبردهای مقابله با تعيين ر ابعاد و جهت های کليدی برای سياست گذاری
 کننده های اجتماعی

توانمند سازی جامعه و مشارکت 
 اجتماعی

 اقدامات بين بخشی

 اهش بی عدالتی سالمت و تخفيف شدت اثرات آن بر سالمتسياست هايی در زمينه قشر بندی جامعه جهت ک

 برای کاهش مواجهه مردم محروم با عوامل آسيب رسان به سالمتسياست هايی 

 کاهش آسيب پذيری مردم محرومسياست هايی در زمينه 

 کاهش پيامدهای ناعادالنه ناخوشیسياست هايی در زمينه 

تامين شواهد در زمينه مداخالت مقابله با تعيين کننده های اجتماعی سالمت  •
 در بدنه حکومت و جامعه

وارد نمودن موضوع عدالت در سالمت در سياست های بخش سالمت و  •
 ساير بخش ها

 تعيين کننده های اجتماعی و وضعيت عدالت در سالمتپايش و نظارت بر  •

ی ملی سياست گذاری ها: سطح کالن
 و بين المللی

سازمان های :سطح ميانی
 جامعه جامعه و

: سطح خرد
 فردی تعامالت
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تا با شناخت دقيق عوامل اجتماعي موثر بر سالمت در جامعه در  جمهوري اسالمي ايران بر خود الزم ميداند
كالن كشوري تاثير گذاشته ، اثرات نامطلوب آنها  بر سالمت و نابرابريهاي برنامه ريزيهاي  زيهاي خرد و برنامه ري

. سالمت را  به حداقل رسانيم
پر واضح است كه برنامه هاي مذكور بايد با مشاركت سازمانهاي دولتي و غير دولتي و مردم تعيين شده و تعهد سياسي 

. ازي آنها وجود داشته باشدكل نظام حكومتي براي پياده س
 

 ) Values( ارزشها 

: برخورداري از يك زندگي سالم و مولد حق تك تك افراد جامعه است و در اين راستا معتقد به

 تامين نمودن فرصتهاي مساوي در برخورداري از  سالمت .١

 بهبود وضعيت سالمت مردم خصوصا گروههاي آسيب پذير از طريق كاهش مواجهه و حذف عوامل .٢
آسيب رسان به سالمت 

 جلب نمودن مشاركت فعاالنه مردم در سياستگذاريها ، برنامه ريزيها و اجرا .٣

 جلب نمودن مشاركت حداكثري  سياستگذاران و تصميم گيرندگان كل كشور .۴

 ارزش نهادن بر فعاليتها و همكاريهاي بين بخشي .۵

: ي اشاره گرديده استبه عنوان مثال  در ذيل به برخي از قوانين موجود كشور .مي باشيم

ماندگي، حوادث و  سرپرستي، درراهبرخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، ازكارافتادگي، بي
دولت موظف . درماني و مراقبتهاي پزشكي به صورت بيمه و غيره، حقي است همگانيسوانح، نياز به خدمات بهداشتي

اي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتهاي مالي فوق را است طبق قوانين از محل درآمده
) 29اصل (.براي يك يك افراد كشور تأمين كند

مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد 
 )19اصل .(بود

 
 

تهديد  به ضعف و فرصت-نقاط قوت- )Situation Analysis(حليل وضعيت تالزم به ذكر است 
 .صورت مشاركتي و با حضور كليه ذي نفعان تعيين خواهد شد

 
  ياهداف كل

  از طريق كاهش نابرابري در درآمد و سالمت طبقه اجتماعي فاصله كاهش 

  يرآسيب پذ گروههايخصوصا در  عوامل آسيب رسان به سالمت مواجهه با كاهش * 

  در برابر شرايط آسيب رسان به سالمت آسيب پذير گروههايكاهش آسيب پذيري  
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  گروههاي ناشي از تنزل وضعيت اقتصادي اجتماعي در ميان و پيشگيري كاهش پيامدهاي نابرابر بيماري
 توسط مداخالت مرتبط با مراقبتهاي سالمت كه دچار بيماري مي شوندآسيب پذير

ند گروههاي متعلق به دهكهاي پايين درآمدي، طبقات پايين اقتصادي اجتماعي جامعه، گروههاي آسيب پذير مان*
كودكان و زنان بي سرپرست، طرد شدگان اجتماعي مانند معتادان، بيماران رواني و ايدزي، جمعيت ساكن در مناطق 

 و مناطق دور افتادهمحروم كشور مانند حاشيه نشينان شهري، جمعيت ساكن در مناطق محروم ، استانهاي محروم 
 
 راهبردها

 كننده سالمت با رويكرد مشاركتي دار عوامل اجتماعي تعيينهاي اولويتترويج تحقيقات در زمينه .1

 توانمند سازي و ارتقاء سطح توانايي هاي مسئولين مرتبط با برنامه، پرسنل، تشكالت مدني و مردم  .2

مينه رويكرد عوامل اجتماعي تعيين كننده جلب حمايت و تقويت همكاريهاي درون و برون بخشي در ز .3
 سالمت و در راستاي اهداف برنامه 

   SDHو بر مبناي  اهداف يدر راستا ي ملياستهايس ين و ساماندهيتدو .4
 هاي اجتماعي آن بر اساس توجه به تعيين كننده اهداف برنامهتامين منابع بمنظور اقدام در خصوص  .5

 ايجاد نظام پايش و ارزشيابي پياده سازي سياستها در سطح كشور و  .6

 
انتخاب اولويت هاي مداخالتي 

مروري بر تجارب ساير كشورها نشان مي دهد كه براي اقدام در زمينه عدالت در سالمت از طريق رويكرد 
تعيين كننده هاي اجتماعي سالمت، همكاري هاي بين بخشي و حمايت دولت و تصميم گيرندگان كشوري از اهميت 

در اغلب كشورها از طريق تعيين حيطه  SDHوزارت بهداشت در رويكرد  محوريتيار است و نقش زيادي برخورد
بر اساس مرور . هاي اولويت دار سالمت و جلب همكاري هاي درون و برون بخشي در اين زمينه تبلور يافته است 

انه عوامل اجتماعي تعيين كننده تجربيات و شواهد موجود در دنيا و نيز تجارب بدست آمده در طي مدت فعاليت  دبيرخ
سالمت معاونت سالمت وزارت بهداشت، برنامه استراتژيك پيشنهادي  سه ساله اي با تمركز بر مشاركت بين بخشي در 

تدوين و ساماندهي ، جلب حمايت و تقويت همكاري هاي بين بخشي،  ترويج تحقيقات، توانمند سازي مليحيطه هاي 
الزم براي اين گونه اقدامات بين بخشي  يسياستها پياده سازي مشاركتيو  تامين منابع داف،در راستاي اه سياستهاي ملي

اما همزمان الزم است . در سطح ملي محسوب مي شود SDHتدوين شده است كه در واقع تامين كننده چارچوبي براي 
و حذف عوامل ا عدالت در سالمت در زمينه حيطه هاي اولويت دار سالمت، برنامه عملياتي چند بخشي در راستاي ارتق

. تدوين نمودتاثير گذار بر سالمت 
و نظرات در كشور مطالعات انجام يافته ود ، بررسي تحليل وضعيت موجبررسي تجارب ساير كشورها، 

تكامل دوران ابتداي رشد و همگي نشان داده اند كه اقدام در زمينه و حوزه سالمت صاحب نظران وزارت بهداشت 
توجه به رشد و تكامل كودكي در طبقه محروم از هزينه اثر بخش  بخصوصمحوريت عدالت در سالمت با كودكي 

شرايط و فرصتهاي موجود  تكامل دوران ابتداي كودكي به  .جامعه مي باشدكل ترين سرمايه گذاري ها در زمينه سالمت 
مي تواند نقش موثري در شكل گيري زندگي  ، كه خوداشاره داردبراي كودكان و مادران آنها در سالهاي اوليه زندگي 

.  و وضعيت سالمت آتي كودكان ايفا نمايد 
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بررسي هاي داده هاي مرگ نوزادي در كشور نشان دهنده تفاوت هاي زيادي در بين مناطق مختلف  از طرفي
ت براي دستيابي به رفع اين اختالفاكاهش اين ميزان مرگ و مير در كشور و كه نياز به تدابيري براي  مي باشدكشور 

. عدالت در سالمت وجود دارد
يكي از راههاي تعيين اولويت برنامه هاي سالمت، توجه به بار بيماري ها اعم از واگير و همچنين 

ترافيكي و مطالعه بار ملي بيماريها در كشور نشان داده است كه بيماري هاي قلبي عروقي، حوادث . غيرواگيراست
واضح است كه اين بيماري ها با لذا . اندبيشترين بار بيماري ها را به خود اختصاص داده تيب بيماري هاي رواني به تر

از  ديگر اولويتها  توجه به شيوع آنها و هزينه هاي مادي و معنوي كه به سالمت مردم و نظام سالمت تحميل ميكنند
. محسوب مي شوند

وضعيت نظام سالمت و روش . ظام سالمت ميباشداز ديگر فاكتورهاي موثر در سالمت جامعه نحوه عملكرد ن
كننده بسيار قوي درخصوص وضعيت سالمت و ، تامين منابع مالي و اجراي برنامه هاي آن عامل تعيينهاي سازماندهي

نظام سالمت بايد به گونه اي طراحي شود كه باعث كاهش . نابرابري در سالمت ميان گروه هاي مختلف جامعه است
به طوريكه همه گروه هاي جامعه بتوانند از خدمات سالمت به نحو مطلوب بهره  ودالمت در جامعه شنابرابري هاي س

تالش نمايد وزارت بهداشت به عنوان متولي ارائه خدمات سالمت بايد در زمينه عادالنه نمودن ارائه خدمات  لذا .گيرند
خود را جزء اصلي ترين وظايف ايين جامعه و فراهم آوردن دسترسي مناسب به خدمات سالمت خصوصا براي طبقات پ

.  و به طور كلي اين فاكتور يكي از عوامل اجتماعي اصلي تعيين كننده سالمت است بداند
از طرف ديگر، عالقه به زندگي شهرنشيني و مهاجرت باعث ايجاد مناطق محروم در حاشيه شهرهاي بزرگ 

كه بنا به داليل مختلف، شرايط زندگي متفاوتي با ساير افراد  در تمام جوامع گروه هايي وجود دارند .كشور شده است
جامعه داشته و از بسياري از مزاياي اجتماعي كه ساير افراد جامعه برخوردارند، ازجمله خدمات سالمت محروم مي 

لت قرار مي مواردي كه معموال در مقايسه با ديگران مورد غف... .مانند، مثل حاشيه نشين ها، گروه هاي مختلف قومي و
لذا در . گيرد مواردي از قبيل امكان تحصيل، شرايط اشتغال برابر ويا برخورداري از حمايت هاي اجتماعي مي باشند

هم چنين با توجه به حركت كشور به  .اين نواحي بايد مدنظر قرار گيرند ،هرگونه اقدام در راستاي عدالت در سالمت
بر محيط زيست و محيط زندگي مردم به خصوص در  روندمخرب اين  سمت صنعتي شدن، تبعات و نتايج ناگوار و

همچنين مرور تجارب كشورها نشان داده است كه محيط كار و  .شهرهاي بزگ و صنعتي، كامال مشهود مي باشد
.  زندگي سالم همواره بايد در نظر گرفته شود

  
 
 

انجام قه اي سازمان جهاني بهداشت كه با همكاري دقتر منطتحليل وضعيت موجود  از سوي ديگر بر اساس
: پذيرفته حيطه هاي اولويت دار به منظور ورود در برنامه استراتژيك و عملياتي اجتماعي تعيين كننده سالمت عبارتند از

 روستا و استان/شهر: تفاوت هاي منطقه اي در بين ساكنين •

اجتماعي تعيين كننده  وضعيت اقتصادي اجتماعي پايين به عنوان يك عنصر زمينه اي در عوامل •
 سالمت كه خود قابل تجزيه شدن به عناصر ديگر مي باشد

 جنسيت، خصوصا بي عدالتي در تحصيالت به خصوص سواد مادران •
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شيوه هاي زندگي مرتبط با تعيين كننده ها، به خصوص آنهايي كه با ميزان هاي بااليي از چاقي،  •
 تبط اندحوادث ترافيكي، مشكالت سالمت روان و اعتياد مر

 وضعيت اشتغال، خصوصا اشتغال جوانان •

موضوعاتي از آن كه با محل سكونت و وضعيت اقتصادي خصوصا : تكامل دوران ابتداي كودكي •
 اجتماعي هم پوشاني دارند

 سالمت عادالنه خدمات سالمت به عنوان مانعي براي مراقبت هاي •

مت را كه در برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و موارد ذكر شده فوق مي تواند محدوده اي از مشكالت اصلي سال
: است را مورد توجه قرار دهد، كه خود شاملنيز بدان اشاره شده   82مطالعه ملي بار بيماريهاي سال  و فرهنگي
 حوادث جاده اي •

 )شامل وزن كم هنگام تولد در نواحي روستايي(سوء تغذيه و تغذيه سالم  •

 وابستگي به مواد/اعتياد •

• HIV/AIDS و مشكالت رواني 

اقدام در زمينه تعيين كننده هاي بي عدالتي هاي سالمت در كشور از طريق با سياستي هاي الزم است تا جهت گيري 
: اينها شامل. اجتماعي سالمت مقابله نمايد

و  آنها براي جلب مشاركتايجاد پايه قوي شواهد در زمينه تعيين كننده هاي اجتماعي سالمت و استفاده از  •
 سياست گذاري ها

 جلب مشاركت به منظور ورود تعيين كننده هاي اجتماعي سالمت در سياست ها و برنامه هاي ملي •

 بهبود سيستم هاي سالمت و تخصيص منابع مالي •

 بهبود همكاري هاي بين بخشي •

گسترش مشاركت با ديگر ذي نفعان  •
 

رخانه عوامل اجتماعي تعيين كننده سالمت برنامه عملياتي محدوديت منابع، دبيو  پيش گفتموارد همه نهايتا با توجه به 
  :زير متمركز نموده استخود را در حيطه هاي 
  ،تكامل دوران ابتداي كودكي 

 سالمت معنوي و رواني ، 

 ارائه عادالنه خدمات سالمت ، 

  امنيت شغليبيكاري و ، 

  امنيت غذاييتغذيه و ، 

 شيوه زندگي سالم  ، 

 تآموزش، آگاهي و تحصيال، 

 مسكن، 

 محيط زيست، 

 ،حمايت اجتماعي 

 حاشيه نشيني و مناطق محروم دور افتاده، 
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 ع عادالنه درآمد و امنيت اقتصادي،توزي 

 جنسيت، 

 حوادث. 

تحقيق، ورود در سياستگذاري ها و قوانين با اولويت برنامه پنجم توسعه اقتصادي،  ،در تمامي اين حيطه ها آموزش 
از اهداف اصلي خواهند  و نيز هماهنگي و همكاري بين بخشي ي مداخالت در استانهااجتماعي و فرهنگي و پياده ساز

. در اين راستا گروه هاي كاري در حيطه هاي فوق الذكر شكل گرفته است كه در مراحل ابتدايي خود مي باشد. بود
كه ئه نموده است ارابنابراين برنامه استراتژيك حاضر، چارچوبي براي همكاري هاي بين بخشي در اين زمينه 

. محقق گرددبرنامه هاي عملياتي در حيطه هاي اولويت دار ذكر شده با مشاركت كليه ذي نفعان امكان طراحي 
 

مفهومي وسيع دارد لذا تبيين اهداف كمي براي  SDHبا توجه به اينكه نكته قابل ذكر ديگر اين است كه 
است با اين وجود در اين برنامه راهبري سعي شده. است سنجش ميزان پيشرفت برنامه كاري، در همه ابعاد دشوار

هاي مختلف گرفته شود تا به نوعي تغييرات آنها از گروه )broad spectrum(الطيفي شاخصهاي متنوع و البته وسيع
اصلي به به نظر ميرسد در صورتيكه بتوانيم در چند محور . انداز برنامه را تبيين نمايدبتواند ميزان حركت به سمت چشم

سمت عدالت و ارتقاء سالمت از طريق رويكرد عوامل اجتماعي تعيين كننده سالمت حركت نماييم، بصورت همزمان 
 . در بسياري از شاخصها حركت رو به جلو خواهد بود

 
عوامل اجتماعي تعيين كننده سالمت و عدالت در سالمت پيش بيني شده در زمينه  ساختار اجرايي

كارگروه، در راستاي اهداف خود ميبايست  14همه اين . كارگروه و يك كميته راهبري ميباشد 14ل اين ساختار شام
تعيين راهكارها و پيشنهادات براي ورود به سياستگذاري ها و قوانين با  نسبت به انجام تحقيق و آموزش هاي مرتبط

و نيز همكاري هاي بين بخشي ي نمودن برنامه ها و استاناولويت برنامه پنجم توسعه و پايلوت نمودن برنامه ها در استانها 
كارگروه ها به صورت چند بخشي بوده و نمايندگاني از وزارت بهداشت و ساير وزارتخانه ها و  .مبادرت ورزند

. سازمانهاي مرتبط در آن عضو مي باشند
ازمان جهاني بهداشت و كميته راهبري كه در آن معاون سالمت و كميسيونر عوامل اجتماعي تعيين كننده سالمت س

و نيز روساي هر يك از صاحب نظران در عرصه سالمت و نمايندگان تام االختيار از وزارتخانه ها و سازمانهاي مرتبط 
نقش رهبري و هماهنگ نمودن سياستها و برنامه ها را داشته و برفعاليت كليه كار گروه ها  د،عضو هستنكار گروه ها 

بررسي اقدامات صورت پذيرفته در كارگروه ها، بررسي مصوبات آنها (له در فعاليتهاي آنهااختيار مداخنظارت نموده و 
  .را دارد) رد آنها وجهت دهي به مسير كار گروه ها/و تصويب

 
 

 :انتظارات كلي از كار گروه ها
حيطه هاي  تعيينتحليل وضعيت موجود - و تجربيات موفق ساير كشورها- جمع آوري داده ها و اطالعات مرتبط

شناسايي و تحليل ذي  جلب حمايت- توانمندسازي و آموزش- اولويت دار تحقيقاتي و پيشنهاد انجام تحقيقات مرتبط-
پيشنهاد در خصوص راهكارهاي ورود  تدوين برنامه عملياتي- بررسي و تطابق متون با الگوهاي اسالمي-  نفعان-

تهيه توصيه  ارائه راه كارهاي پايش و ارزشيابي مداخالت- ري-موضوع كار گروه در قوانين و سياستگذاري هاي كشو
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ارائه گزارش به  بهره گيري از ظرفيت هاي مردمي و ساير ظرفيت هاي موجود-–هايي به منظور تدوين سند ملي 
ارسال مصوبات به كميته راهبري  – SDHدبيرخانه 

. كار گروه تا مدت يك سال مي باشد تمدت زمان پيش بيني شده جهت فعاليت هر كار گروه از آغاز فعالي
 

 
 

ساختار پيشنهادی کار گروه های عوامل اجتماعی تعيين کننده سالمت و عدالت در سالمت 
 
 
 

 
 کميته راهبری

Steering committee 

سالمت 
معنوی و 

 روانی

 

تکامل 
دوران 
ابتدای 
 کودکی

تغذيه و 
امنيت 
 غذايی

 

شيوه 
زندگی 

 سالم

 

بيکاری و 
امنيت 
 شغلی

 

ارائه عادالنه 
 خدمات سالمت

استانی نمودن 
 داخالتم
 

سالمت و 
عدالت در 
سالمت در 

کليه 
سياستگذاری 
 ها  و قوانين 

 

 
 تحقيق

 

حاشيه نشينی 
و مناطق 
محروم 
 دورافتاده

توزيع 
عادالنه 
درآمد و 
امنيت 
 اقتصادی

 
آموزش 
SDH 

 

آموزش، 
آگاهی و 
 تحصيالت

 

 مسکن

 
محيط 
 زيست

 

حمايت 
 اجتماعی

هماهنگی و 
همکاری بين 

 بخشی
 

جنسيت 

 
حوادث 
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اجتماعي با سالمت رابطه عوامل اصلي اقتصادي-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دكتر سعيد داودي كتاب اول-ر نقش نظام هاي سالمت-سالمت و عوامل تعيين كننده آن با تاكيد ب: رفرنس
 

سالمت مقوله اي است كه محصول عوامل و علل متعدد با شبكه اي از اثرات پيچيده و چند سويه 
: است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كتر سعيد داودي دكتاب اول-سالمت و عوامل تعيين كننده آن با تاكيد بر نقش نظام هاي سالمت-: رفرنس
 
 
 
 
 

 تحصيالت

 ثروت/دارايي

 سالمت

 درآمد

 شغل

 سن

 جنسيت/جنس

 نژاد/قوميت

موقعيت اقتصادي 
 اجتماعي والدين

 تحصيالت

 شغل

 ثروت/دارايي

 درآمد

 سالمت
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و برخي بيماري هاي  در كشور موثر بر سالمت حيطه هاي منتخب عوامل اجتماعي
مرتبط با آنها 

 

مرگ و مير  بيماري هاي اسهالي- سوء تغذيه-: (تكامل دوران ابتداي كودكي 
مشكالت رواني و  سوانح و حوادث كودكي-مرگ و مير مادران-وزن موقع تولد-گودكان-

 )دوران بزرگسالياجتماعي در 
زير بناي مهم كل زندگي فرد را و قبل از تولد به خوبي مشخص گرديده است كه تجربيات سال هاي ابتدايي كودكي 

شرايط نامناسب دوران بارداري از قبيل سوء تغذيه، استعمال دخانيات، استفاده نادرست از داروها،  .شكل خواهد داد
قبل از زايمان همگي مي توانند منجر به رشد نامطلوب جنين گشته و اين  ورزش ناكافي، استرس و عدم مراقبت هاي

اگربه نيازها و حيطه هاي تكاملي  هم چنين .رشد نامطلوب جنيني خطري براي سالمت آتي فرد محسوب خواهد شد
خوردار مي كودكان در طي اين دوران پاسخ مناسبي داده شود، آنها سالم تر بوده، از قدرت تفكر و تعقل بيشتري بر

تكامل ابتداي كودكي شامل حيطه هاي مختلفي از قبيل . گردند و مهارتهاي عاطفي و اجتماعي بهتري خواهند داشت
تكلمي مي باشد كه همگي قويا بر يادگيري ابتدايي و پايه اي فرد ، / احساسي و شناختي/ ، اجتماعي...)فيزيكي(سالمتي

ماري هاي جسمي و رواني، مشاركت اقتصادي، نقش اجتماعي شهروندي و موفقيت او در امر تحصيل، خطر ابتال به بي
. در تكامل كودكان نبايد مورد غفلت قرار گيرد بازينقش مركزيتي  .سالمت او نيز تاثير بسزايي خواهند داشت

ولي . بازي خود سبب تشكيل سيناپسي در مغز مي گردد هم چنبن بازي نقش اجتماعي كننده دارد
سياستهاي دولتها در حاشيه قرار گرفته است بنابراين بايد كاري كرد كه از راهي  موضوع بازي در

  .بتوان والدين و مراقبين را در زمينه نقش مهم بازي متقاعد نمود و آن را ارتقا و ترويج داد
ين خود ميليون كودك در سراسر جهان به ظرفيت تكاملي كامل اشان دست نمي يابند، كه ا 200در حال حاضر حداقل 

سرمايه گذاري در سال هاي ابتداي زندگي جزء سرمايه گذاري هاي هم چنين . داللت بر لزوم اقدام در اين زمينه دارد
. است كه بيشترين تاثير را در زمينه كاهش نابرابري هاي سالمت در طي نسل ها دارد

صفر تا هشت  اي دوران كودكيپرورش و تكامل تمامي ظرفيت ه عادالنه جهتفراهم نمودن فرصتهاي  :هدف كلي
سال ايراني 

 

 اختالالت رفتاري و خشونت- اختالالت شخصيتي- افسردگي-(:سالمت معنوي و رواني 
 )خودكشي وابستگي به مواد-

تواند با استرس هاي طبيعي زندگي ر فرد ظرفيت هاي خود را شناخته، بكه در آن ه حالت رفاهيسالمت روان به عنوان 
. نمايد، تعريف شده استدر اجتماع اش مشاركت  باشدو نيز قادر  و مولد كار كندطور موثر  خود كنار آمده، به

افراد مبتال به اين گونه . اختالالت رواني و رفتاري در تمام كشورها شايع اند و مشكالت عديده اي را نيز ايجاد مي نمايند
هم چنين . دگي و مرگ و مير بيشتر دست به گريباننداختالالت اغلب با مسائلي از قبيل انزواي اجتماعي، كيفيت بد زن

صدها ميليون نفر در سراسر . اين اختالالت خود منجر به تحميل هزينه هاي گزاف اقتصادي و اجتماعي نيز خواهند شد
ي براي مثال تخمين توسط سازمان جهان. دنيا مبتال به اختالالت رواني، نورولوژيك، رفتاري و وابستگي به مواد هستند

ميليون نفر از اسكيزوفرنيا رنج مي  25ميليون نفر در دنيا از افسردگي و  154نشان داده است كه   2002بهداشت در سال 
درگزارش اخير سازمان . ميليون نفر مبتال به سوء مصرف مواد اند 15ميليون نفر دچار اختالالت مصرف الكل و  91برند، 
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ميليون نفر  24ميليون نفر و تعداد مبتاليان به آلزايمر و ساير دمانس ها  50دنيا  جهاني بهداشت تعداد مبتاليان به صرع در
بيماري كه به مراكز مراقبت سالمت  4نفر در سال خودكشي مي كنند و از هر  877000حدود . برآورد گرديده است

اين اختالالت نه تشخيص داده مي  نفر دچار اختالل رواني يا رفتاري است، اما متاسفانه اغلب 1مراجعه مي نمايد، حداقل 
در شرايط ... مطالعات نشان داده است كه شيوع اختالالت رواني از قبيل افسردگي، اضطراب .شوند و نه درمان مي شوند

. بيكاري، درآمد كم، تحصيالت محدود، شرايط كاري پر تنش، تبعيض جنسيتي و شيوه هاي زندگي ناسالم بيشتر است 
ان بايد اثرات تعيين كننده هاي محيطي خصوصا اثرات بر روي گروه هاي آسيب پذير را مورد سياست هاي سالمت رو

از آنجا كه بسيار ي از . توجه قرار دهند و تضمين كنند كه اين راهكارها از بروز انزوا و طرد شدگي ممانعت مي نمايند
بهبود وضعيت سالمت روان نيز نيازمند  تعيين كننده هاي كالن سالمت روان در سطوح مختلف حكومت پراكنده اند ،

به عبارت ديگر، برخي از سازمانها و ارگانهاي، به . اتخاذ سياست ها و راهكارهاي مرتبط توسط ساير بخش ها مي باشد
غير از بخش سالمت، با عوامل تاثير گذار بر اختالالت  رواني و رفتاري  در ارتباط اند، بنابراين خود آن سازمان ها و 

همكاري بين بخشي براي تامين سياست هاي سالمت . ن ها الزم است سياست ها و راهكارهاي الزم را اتخاذ نمايندارگا
به عنوان مثال وزارت كار و امور اجتماعي الزم است ايجاد محيط هاي كاري . روان نقش بسيار ساختاري و مهمي دارد

غلي مناسب را براي مردم فراهم آورد، زيرا مسئله شغل و بدوراز تبعيض و با شرايط كاري قابل پذيرش و فرصت هاي ش
اشتغال از عوامل بسيار مهم تاثيرگذار بر سالمت روان افراد بوده و عالوه بر اين محيط كار و اشتغال مي تواند بسياري از 

. مشكالت سالمت روان افراد را بهبود بخشيده و سبب برقراري ارتباط مجدد آنان با جامعه گردد
مردم ايران با مشاركت مردم و حكومت  ارتقاء سالمت روان: ليهدف ك

سالمت معنوي به عنوان يكي از ابعاد سالمتي در كنار سالمت جسمي، ذهني و اجتماعي مطرح شده : سالمت معنوي
ا ب. سالمت سازمان جهاني بهداشت وارد نشده است 1948است اما هنوز به دليل عدم اجماع بين المللي در تعريف سال 

اين كه در برخي متون تعاريف معنويت و تدين تفكيك شده اما در مورد همين تعاريف نيز طيف نظرات محققان 
ديدگاه معنوي بر روي باورها، نگرش ها، ارزشها و رفتارها تاثير عميق دارد و بر روي بيوشيمي و . متفاوت است

مطابق بررسي متون . ناميد مي شود تندرستي معنوياين تاثير روي فكر و بدن به نام . فيزيولوژي تاثير مي گذارد
 :ديدگاه معنوي از چهار طريق روي سالمت جسمي، رواني و اجتماعي تاثير مي كند

تعهد ديني و معنويت موجب فعال سازي مسئوليت پذيري شخص در زمينه اصول و : رفتارهاي بهداشتي .١
ني را نيز به خود اضافه مي كند مانند رفتارهاي باورهاي مندرج شده در دين مي شود كه اثرات جسماني و روا

 .تغذيه اي توصيه شده در اديان
انجام مناسك ديني و معنوي توصيه شده در دين موجب افزايش حمايت اجتماعي شده كه : حمايت اجتماعي .٢

ش دين تعامالت اجتماعي را افزاي. مولفه اخير يكي از تعيين كننده هاي اجتماعي سالمت شناخته شده است
نقش حمايت اجتماعي در . داده و حمايت اجتماعي را به عنوان يك منبع ارتقاي سالمت فراهم مي آورد

كاهش واكنش پذيري قلبي و عروقي، تسهيل بهبودي پس از حمله قلبي و كاهش ساير عوامل خطر و از جمله 
از انواع مختلف سرطان  حمايت اجتماعي با افزايش ميزان جان به در بردن. كاهش استرس تاثير مثبت دارد

 .رابطه دارد
احساس رضايت ناشي از ديدگاه معنوي از طريق نوروپپتيدهاي پيام رسان روي : سايكونوروفيزيولوژيك  .٣

. تاثير تقويت كننده دارد... سيستم ها و ارگان هاي بدن مانند قلب و عروق، ايمني و 
 .اثرات مافوق طبيعي كه براي انسان ناشناخته مانده است .۴
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تيجه اين تاثيرات پيشگيري از بيماري، افزايش تحمل بيماري، بهبود سريع تر بيماري، كاهش ميزان استفاده از ن
. تات مختلف اين مسئله نشان داده اساست كه در تحقيق و تعامل سالم فرد در اجتماع درماني خدمات بهداشتي-

اي مرتبط با سالمت جاي دارد جمهوري اسالمي لذا با توجه به دين مبين اسالم و دستورات موكد آن در زمينه ه
ايران به عنوان كشور پيشرو اسالمي و پرچمدار مباني اسالمي و شيعي در جهان در زمينه ترويج و تقويت اين بعد از 

. سالمت گام بردارد و نسبت به ارائه الگو در زمينه سالمت معنوي اقدام نمايد

تبيين و ترويج بعد معنوي سالمت : هدف كلي

در مناطق مختلف  ي سالمتكاهش اختالف شاخص ها: (ارائه عادالنه خدمات سالمت 
كاهش مرگ و مير ، افزايش پوشش ها، افزايش : ي سالمتبهبود ميزان شاخص ها كشور-

 )مشاركت ناعادالنه مردم در تامين منابع مالي)-رضايتمندي
در صورتيكه اين  .از بيمار ها و درمان آن هاست منافع عمومي سيستم هاي سالمت براي مردم چيزي بيش از پيشگيري

سيستم ها به طور مناسب طراحي و مديريت گردند، ميسر خواهد گرديد تا از آنها به عنوان ابزاري در جهت بهبود 
وضعيت زندگي مردم، محافظت از آنان در برابر آسيب پذيري ناشي از ناخوشي ها، ايجاد احساس امنيت در زندگي، 

سيستم هاي سالمت مي توانند سبب ارتقاء عدالت . رداري همه اقشار مردم از خدمات سالمت استفاده شودتضمين برخو
در سالمت گردند به شرط آن كه در طراحي و مديريت آن ها موضوعات و نيازهاي مردم محروم و حاشيه نشين ، زنان 

ي سالمت كه مي توان از طريق انها عدالت ويژگي هاي اختصاصي سيستم ها. و مستمندان به خوبي لحاظ گرديده باشد
جلب همكاري هاي بين بخشي به منظور ارتقا سالمت مردم؛ درگير : در سالمت را ارتقا داده و ترويج نمود عبارتند از

نمودن گروه هاي مردمي و سازمان هاي غير دولتي خصوصا سازمان ها و گروه هايي كه با مردم محروم و حاشيه نشين 
رند؛ ترغيب اختصاص منابع به نيازهاي سالمت؛ تامين منابع مالي بخش سالمت بر اساس پوشش همگاني و سر و كار دا

خصوصا بهبود دسترسي به مراقبت هاي (در نظر گرفتن منافع ويژه براي گروه هاي محروم اجتماعي و حاشيه نشين
د منابع به سمت گروه هاي فقير تر با سالمت، محافظت بهتر در برابر هزينه هاي خانمان سوز بيماري و توزيع مجد

؛ احيا مجدد رويكرد مراقبت اوليه سالمت، به عنوان استراتژي كه سبب تقويت و انسجام ويژگي )نيازهاي بيشتر سالمت
به منظور تقويت سيستم هاي سالمت و توجه به بي عدالتي . هاي ارتقا عدالت در سالمت ذكر شده در فوق مي گردد

: ات ذيل بايد مد نظر قرار گيرندهاي سالمت، موضوع
تضمين تعهدات سياسي براي سياست هاي اقتصادي و اجتماعي كه حمايت كننده عدالت، مبتني بر حقوق اقتصادي و 

اجتماعي و بهره گيري از رويكرد مراقبت هاي اوليه جامع؛ تامين كننده پايه اي براي نهادينه كردن اقدامات ضروري به 
ر بين گروه هاي محروم و حاشيه نشين باشند؛ منظور ارتقا سالمت د

استقرار چارچوب هاي سياستي و تمهيدات رسمي كه هماهنگ كننده تصميم گيرندگان و صاحب منصبان بخش هاي 
مختلف درون و برون سيستم سالمت بوده؛  فرصت هايي به منظور در گير نمودن تشكالت مدني در تصميم گيري ها و 

امين نمايند؛ اساسي براي سرمايه گذاري مالي در سالمت ايجاد نمايند؛ قوانين بخش خصوصي اقدامات سيستم سالمت ت
و توسعه و مديريت منابع انساني را مشخص نمايند؛ 
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تضمين افزايش پرداخت هزينه هاي بخش سالمت توسط دولت به عنوان مثال از طريق اولويت بندي مجدد سالمت در 
ايه هاي مالياتي و بهبود سيستم هاي جمع آوري ماليات و تضمين كمك هاي مالي درون بودجه دولتي؛ گستردانيدن پ

بين المللي؛ 
اختصاص مجدد منابع دولتي در بين نواحي جغرافيايي، جمعيت، سطوح سيستم و اشكال مراقبت هاي سالمت بر اساس 

ختصاص و هزينه كرد منابع؛ نيازهاي سالمت جمعيت و ظرفيت هاي توسعه اي به جاي استفاده از الگوهاي قديمي ا
؛ حذف پرداخت هاي مصرف كنندگان براي خدمات عمومي

اولويت بندي مراقبت هاي اوليه سالمت در استراتژي هاي سرمايه گذاري سيستم سالمت عمومي؛ 
توانمند و قادر نمودن مديران بخش دولتي سطوح محلي براي جهت دهي عملكرد هاي روتين سيستم به سمت اهداف 

ي عدالت
ارتقا وضعيت عدالت در سالمت از طريق ارائه عادالنه خدمات سالمت : هدف كلي

 
 مرگ زود هنگام- فشار خون- بيماري هاي قلبي عروقي-( :امنيت شغليكاري و بی 

افزايش شاخص هاي  وزن كم كودكان در بدو تولد- افسردگي- سوء تغذيه- خودكشي-
اختالالت رفتاري  –شاخص هاي پوشش كاهش  وابستگي به مواد و اعتياد- مرگ و مير-

 )وخشونت
امنيت شغلي باعث افزايش سالمتي، رفاه و رضايت شغلي مي گردد، در عوض ميزان باالي بيكاري موجب بيماري و 

بيكاري سالمت را به مخاطره انداخته و ميزان اين مخاطرات در مناطقي كه بيكاري گسترش . مرگ زودرس مي شود
عات نشان داده اند كه افراد بيكار و خانواده هايشان به طور قابل توجهي در معرض خطر مرگ دارد، بيشتر است مطال

. اثرات بيكاري بر روي سالمت در نتيجه مسائل روحي رواني و مسائل مالي به وجود مي آيد. زودرس مي باشند
غلي بر ميزان هاي ابتال به بيماري ناامني ش. اضطراب در مورد نا امني شغلي يكي از تعيين كننده هاي مهم سالمتي است

البته صرف داشتن يك شغل هميشه . هاي اضطرابي و افسردگي و نيز قلبي عروقي و عوامل خطر آنها تاثير به سزايي دارد
ايجاد شرايط . ضامن سالمتي جسم و روان نيست و در اين خصوص كيفيت شغلي نيز از اهميت ويژه اي برخوردار است

نه و كارهاي مناسب و در خور شان مردم، هم از ديدگاه توسعه اقتصادي و هم از ديدگاه عدالت در كاري اشتغال منصفا
در واقع اشتغال منصفانه به معني شرايط عادالنه در جذب افراد براي مشاغل و تكميل كننده . سالمت ارزشمند است

در آن ارتباطات شغلي ، رفتارها، پيامدها  مفهوم كار مناسب است و در برگيرنده اين چشم انداز سالمت عمومي است كه
اشتغال منصفانه . و عملكردهاي شغلي، خود جز عوامل كليدي و مهم تاثير گذار بر سالمت كاركنان محسوب مي گردند

هم چنين داللت بر ارتباطات عادالنه بين كارفرما و كارگر  دارد و  منظور از كار مناسب نيز تامين فرصت هايي براي 
. مولد با درآمد منصفانه، امنيت محيط كاري و حمايت اجتماعي از خانواده است شغل هاي

ايجاد شرايط شغلي منصفانه و كافي و پيشگيري از بيكاري و بي عدالتي شغلي :هدف كلي
 

كمبود  كم خوني- وزن كم كودك در بدو تولد- سوء تغذيه-:(امنيت غذاييتغذيه و  
مشكالت تكاملي  بيماري هاي گوارشي- پنج سال-مرگ و مير كودكان زير  ريز مغذي ها-

 )كودكان
مواد غذايي و تنوع آن موجب بروز بيماري . رژيم غذايي خوب و مناسب براي ارتقاء سالمتي و رفاه از ضروريات است

ت، پر خوري نيز كه شكلي از سوء تغذيه است در بروز بيماري هاي قلبي عروقي، دياب. هاي ناشي از سوء تغذيه مي شوند
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از سويي ديگر فقر غذايي نيز در كنار زياده روي غذايي وجود . سرطان، چاقي و بيماري هاي دنداني سهم دارد
در حال حاضر تجارت جهاني غذا، . موضوع مهم سالمت عمومي، دسترسي و تامين غذاي سالم و مغذي است.دارد

تامين و تجارت جاري مواد غذايي از موضوعاتي  توافق كلي بر سر تعرفه ها و سياست هاي توليد ،. تجارت بزرگي است
هم چنين در اين حيطه بايستي بر تعيين انتظارات بخش سالمت از سيستم . است كه در اين حيطه بايد مد نظر قرار گيرد

غذايي كشور به منظور فراهم نمودن غذاي تازه، مغذي و قابل دسترس براي همگان به ويژه اقشار محروم، حمايت از 
. اي توليد مواد غذايي و كشاورزي سالم و دوستدار محيط زيست، تقويت فرهنگ تغذيه اي سالم تاكيد گرددروش ه

ارتقا سطح امنيت غذا و تغذيه در كشور : هدف كلي

اعتياد به  بيماري هاي قلبي عروقي- –ديابت  فشار خون باال-(: سالم شيوه زندگي 
 –افسردگي  بيماري هاي گوارشي- -HIVايدز و  چاقي- وابستگي به مواد- دخانيات-

 )سوانح و حوادثاختالالت رفتاري-
استعمال دخانيات، رفتارهاي بد تغذيه اي، فقدان فعاليت فيزيكي، همگي جز شيوه هاي زندگي هستند كه با مشكالت 

هاني بر اساس تخمين سازمان ج. سالمت از قبيل سرطان، بيماري هاي قلبي عروقي و چاقي در ارتباط نزديك اند
موارد سرطان ها از طريق  3/1و  2موارد مبتال به ديابت نوع % 90موارد مبتال به بيماري هاي قلبي، % 80بهداشت، بيش از 

اقدام در اين حيطه نيازمند . افزايش فعاليت فيزيكي، رژيم غذايي سالم تر و ترك استعمال دخانيات قابل پيشگيري است
. است همكاري تمام سازمانهاي دست اندركار

مقابله با عوامل خطر سالمت مرتبط با شيوه زندگي :هدف كلي
 

بيماري هاي  مرگ و مير زير يك سال و زير پنج سال-(: آموزش، آگاهي و تحصيالت 
 )سوانح و حوادثاختالالت رفتاري- بيماري هاي اسهالي- ديابت- قلبي عروقي-

فقر به عنوان يكي از تعيين كننده هاي . مي گيردساختار و اساس سالمت در طول عمر فرد در دوران كودكي شكل 
زمينه اي سالمت و ناخوشي محسوب شده و سواد و تحصيالت به عنوان شيوه اي مهم جهت خروج از فقر شناخته شده 

تحقيقات در زمينه نابرابري هاي سالمت نشان داده اند كه هرچه ميزان تحصيالت كمتر باشد، وضعيت سالمت نيز . است
علت اين است كه سواد و تحصيالت يكي از قوي ترين نشانگرهاي وضعيت اقتصادي اجتماعي . تر خواهد بودنامطلوب 

. فرد به شمار مي آيد
هم چنين مداخالت سياست عمومي كه محروميت هاي آموزشي ، تحصيالتي و آگاهي را مد نظر قرار مي دهند از طريق 

المت اثر مهمي در مبارزه با فقر  و ايجاد تاثيرات مطلوب بر دادن آموزش هاي عمومي مورد نياز و آموزش هاي س
. سالمت دارند

 كاهش نابرابري هاي سالمت از طريق بهبود وضعيت تحصيالت، سواد و آگاهي مردم كشور: هدف كلي

 

بيماري هاي پوستي  اختالالت رفتاري- افسردگي- سوانح و حوادث داخل منزل- (:مسكن 
 )آسيب ناشي از حوادث غير مترقبه چاقي- و تنفسي و كمبود ويتامين د-

مطالعات نشان داده است كه ارتباط قوي بين محله اي كه فرد در آن زندگي مي كند، وضعيت كيفي مسكن وي و 
به عنوان مثال احتمال اينكه افراد فقير در محيط ها و مسكن هاي با كيفيت نامناسب زندگي  .سالمت اش وجود دارد

بررسي ها مبين اين هستند كه . است و اين خود در ايجاد شرايط نامطلوب سالمت سهم بزرگي داردكنند، بسيار بيشتر 
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در محل سكونت مي توانند منجر به پيامدهاي ناگوار ) گرما يا سرماي بيش از حد(ازدحام، رطوبت و دماي نامناسب
بيماري رواني و رفتاري نيز وجود دارد و هم چنين شواهدي در زمينه ارتباط بين فضاي ناكافي در منزل و . سالمت شوند

يا شواهدي در زمينه ارتباط بين رطوبت محل سكونت و بيماري هاي تنفسي وجود دارد و هم چنين تنش هاي حرارتي 
از سوي ديگر دسترسي به محلي . در منزل منجر به افزايش مخاطرات ابتال به بيماري هاي تنفسي و آلرژيك مي گردد

به عنوان مثال افزايش قيمت خريد مسكن و نيز قيمت اجاره بهاي آن در چند . ر سالمت اثر گذار استبراي سكونت نيز ب
لذا اتخاذ سياست . بسياري را براي افراد كم درآمد ايجاد كرده است)اضطراب، افسردگي(سال اخير مشكالت سالمت 

اسب براي زندگي خصوصا افراد و طبقات هاي عمومي كه بتواند تامين كننده مسكن با كيفيت مطلوب و محله هاي من
  .محروم جامعه باشد از ضروريات سالمت و ارتقا عدالت در سالمت كشور است

تامين مسكن و محله مناسب براي سكونت آحاد جامعه خصوصا اقشار محروم : هدف كلي
 

بيماري هاي  بيماري هاي پوستي- آسم و آلرژي- بيماري هاي تنفسي-(: محيط زيست 
 افسردگي- استرس- بيماري هاي چشمي- بيماري هاي قلبي عروقي- و اسهالي-گوارشي 

 )مسموميت ها آسيب هاي ناشي از حوادث غير مترقبه-
هايي هاي گذشته بوده، شدت يافتن آلودگيها در سالاز عواملي كه موجب افزايش بيماريبررسي ها نشان داده اند 

هاي مختلف در كودكان ي بيماريآلودگي شهري، ايجاد و اشاعه از تبعات. است كه در محيط اطراف وجود دارد
هايي است كه در طول هاي گردش خون از جمله بيماريهاي حاد و مزمن، سرطان و بيماريآسم، آلرژي، بيماري. است

عامل  ترينشايد در شهرها مهم .افزايش يافته است به دليل آلودگي محيط زيست هاي گذشته در كودكان آلمانيلسا
هاي هاي موجود در شهرها و حومه، ترافيك شهري، آلودگيايجاد محيط زيست آلوده، آلودگي هوا ناشي از كارخانه

شود، هاي مختلف عفوني بستري ميها بيماريدر بيمارستان. باشد هاهاي مراكزي مثل بيمارستانصنعتي و آلودگي
توانند، وارد سيستم هاي ناشي از آنها ميشود كه آلودگيمي هاي متنوع ديگري بستريهاي جراحي و بيماريبيماري

هاي آسم و آلرژي تنفسي يكي از بيماري در حال حاضر. داشته باشد افراد جامعهفاضالب شهري بشود و تبعاتي را براي 
ي ناشي از هااز ديگر بيماري. شايعي است كه واقعا در تهران وجود دارد كه دليلش هم وجود آلودگي در اين شهر است

كنند، احتمال سرطان در كه در مناطق آلوده زندگي مي افرادي. توان آلرژي پوستي و سرطان را نام بردمي محيط زيست
. قراري بشودتواند سبب بيآنها بيشتر است، بعد سوزش چشم و پوست و كمبود اكسيژن خون است كه خودش مي

هاي هوازي تواند حاوي ميكرباي ناشي از سوخت مواد پالستيكي ميههايي كه در آب وجود دارد يا آلودگيآلودگي
هاي تنفسي و گاهي تواند بصورت معلق بوده و سبب عفونتها در هوا ميهوازي باشد كه وجود اين ميكربيا بي

يز هاي روحي و رواني را نهاي جسمي بلكه بيماريمحيط زيست نه تنها بيماري. در كودكان بشود خصوصا گوارشي 
هوا  ها، آلودگيهاي روحي ـ رواني مثل افسردگي يا اسكيزوفرنيثابت شده، حتي در يكسري از بيماري: شودموجب مي

هاي باردار نيز تأثير منفي داشته تواند بر روي جنين در خانمحتي مي آلودگي هوا. كندها ميفرد را مستعد به اين بيماري
را به حداقل رساند و زيست پذيري در برابر عوامل زيانبار محيط داد تا آسيب اقداماتي انجام لذا ضروري است .باشد

. آحاد جامعه را فزون تر نمودسالمت 
 .لذا اتخاذ راهكارهاي مديريت ادغام يافته سالمت و محيط زيست به منظور كنترل اين قبيل مخاطرات الزم است

ش و يا حذف آالينده هاي مخاطره زاي سالمت وكاه) آب، خاك و هوا(تامين سالمت محيط زيست : هدف كلي
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اختالالت رفتاري و  اختالالت شخصيتي- خودكشي- افسردگي-:( اجتماعي  حمايت 
عدم حمايت اجتماعي و انزواي عدم سرمايه اجتماعي- خشونت، عدم انسجام اجتماعي-

 )اجتماعي

هر نوع قطع ارتباط بين فرد و جامعه، . ردازده مي پبه چگونگي وضعيت ارتباط فرد با ديگران در جامع سالمت اجتماعي

و پيدايش  به گونه اي كه افراد در چارچوبهاي اجتماعي جذب نگردند، زمينه اي مساعد براي رشد انحرافات اجتماعي

به عبارتي مي توان گفت هر نوع ورطه يا فاصلة بين فرد و جامعه كه به عدم ادغام افراد در . مي باشد مشكالت سالمت

كه توسط  1948در تعريف سالمت در سال . ب هاي اجتماعي مي انجامد، به انحرافات اجتماعي ميدان مي دهدچارچو

برخي تحقيقات . سازمان بهداشت جهاني بيان شد، سالمت اجتماعي يكي از سطوح سالمت كلي فرد بيان شده است

به همان ميزان تعادل ميان اثرات مثبت  سالمت اجتماعي را با سالمت رواني كه شامل رضايت و خوشحالي از زندگي و

يامنفي است برابر دانسته اما رفاه اجتماعي به معناي سازگاري و تلفيق درون شخص و بين هر شخص با ديگر جامعه و بين 

قيود دروني هر   چند و چون": و تعريف آن چنين است. اعضاي جامعه و دنيايي است كه در آن زندگي مي كنند

بعد اجتماعي سالمتي شامل سطوح مهارت هاي اجتماعي، عملكرد اجتماعي و . داخله ي او در جامعهشخص و دامنه ي م

به طور كلي از ديد سالمت اجتماعي هر . توانايي شناخت هر شخص از خود به عنوان عضوي از جامعه ي بزرگتر است

شرايط اقتصادي و اجتماعي و رفاه كسي عضوي از افراد خانواده و عضويك جامعه ي بزرگتر به حساب مي آيد و بر 

محيط زيست مادي "ريشه ي سالمتي اجتماعي در . در رابطه با شبكه ي اجتماعي، توجه مي شود "تماميت شخص"

است كه شبكه اجتماعي  "محيطي زيست انساني مثبت"و ) يعني متوجه بر موضوع هاي اقتصادي و اقامتي ( "مثبت

ميم گيري اين است كه بخشي از سالمت اجتماعي قسمتي از سالمت فردي است كليد تص) . مشخص را در نظر مي گيرد

و اين سالمت فردي ميزان واكنش دروني افراد است كه به صورت احساسات، افكار، رفتار، رضايت يا عدم رضايت از 

افراد سالمت اجتماعي را به عنوان گزارش فرد از كيفيت روابطش با . شودمحيط اجتماعيشان نشان داده مي

كه وي عضوي از آنهاست تعريف مي كنند و معتقدند كه مقياس سالمت ) نزديكان و گروههاي اجتماعي(ديگر

است كه نشانگر ) ، تفكر و رفتار احساس(اجتماعي بخشي از سالمت فرد را مي سنجد و شامل پاسخهاي دروني فرد

يفيت زندگي و عملكرد شخصي فرد را نمي ك. رضايت يا فقدان رضايت فرد از زندگي و محيط اجتماعيش مي باشد

و عملكرد خوب در زندگي چيزي بيش از سالمت رواني است و  زيابي كردتوان بدون توجه به معيار هاي اجتماعي ار

 . گيردتكاليف و چالش هاي اجتماعي را نيز دربرمي

  : شاخص هاي مهم سالمت اجتماعي به شرح زير است 

 اعي و پذيرش مسئوليتمشاركت فعال در زندگي اجتم -

 و وظايف خود به عنوان يك شهروند  شناخت حقوق -
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 شناخت حقوق و وظايف ديگران و احترام به حقوق آنان -

 احترام به محيط زيست و تالش در راه حفظ آن -

 شناخت فرهنگ و ارزشهاي اجتماعي -

 پرهيز از خشونت و داشتن شكيبايي و مدارا با ديگران -

ابي به سالمت فردي با توجه به ابعاد جسمي، رواني و اجتماعي آن مهمترين عامل براي ايجاد خانواده و بدون ترديد دستي
. جامعة سالم است

است كه بر رفتارها و تعامالت بين افراد حاكم ها و هنجارهايي ها، ارزشروابط، گرايش، نهادهاشامل  سرمايه اجتماعي
 .كند  ها و هنجارهايي است كه مردم را قادر به عمل جمعي ميبه عبارت ديگر، سرمايه اجتماعي آن دسته از شبكه .است 

به  انباشت منابع بالقوه و يا بالفعلي است كه مربوط سرمايه اجتماعي حاصل'بنا به تعريفي كه در پژوهش مطرح گرديده، 
كم و بيش نهادينه شده در بين افرادي است كه با عضويت در يك گروه ايجاد  مالكيت يك شبكه با دوام از روابط

آيد كه روابط ميان مي يابد و موقعي سرمايه اجتماعي بوجودسرمايه اجتماعي در روابط ميان افراد تجسم مي .'شودمي
 .نداي دگرگون شود كه كنش را تسهيل كافراد به شيوه

 -3نطامهاي آموزشي  -2هاي حمايت گر خانواده  نظام -1: متغير هاي اجتماعي عمده سرمايه اجتماعي عبارتند از 
 . سازمان هاي افقي و عمودي 

هاي  و متغير» سرمايه اجتماعي « اسالمي ، شواهد و راهبردهاي صريحي با داللت بر اهميت  عالوه بر اين در فرهنگ
نگرش مثبت مردم نسبت به عملكرد  لزوم اهتمام كارگزاران حكمت اسالمي بر ايجاد« ، » د عمومياعتما« اصلي آن نظير 

اشرافيت و تجملگرايي ، پرهيز از تشريفاتي كه بين حكومتگران و  ، خودداري از» حكومت و دست اندركاران حكومتي 
گران به  ام به قانون ، نگاه يكسان حكومتاهتم« ، » پي ريزي انسجام اجتماعي و وحدت ملي  » مردم فاصله بياندازد،

، و » ) اقليت هاي ديني و قومي  وحتي(تلقي سرنوشت مشترك در ميان همه اعضاء امت اسالمي « ، » عموم شهروندان
 .در عرصه هاي اجتماعي به چشم مي خورد « من« بجاي » ما « تالش براي جايگزيني مفهوم  "نهايتا

 

هايي است كه نهادهاي اجتماعي براي دستيابي افراد در جوامع به سطح قابل قبولي از زندگي نتيجه فعاليت  رفاه اجتماعي
، تندرستي و فرصتهايي است كه اجازه مي دهد آنان تمامي استعدادهاي خود را پرورش دهند و مسائل خود را در 

. سازگاري با جامعه حل نمايند ، عرضه كنند

است كه  تشكيل شده) كه عموما فردي يا سازماني هستند(است كه از گره هايي ساختار اجتماعييك  اجتماعي شبكه
قيمت ها ، الهامات ، ايده ها و تبادالت مالي ، :  توسط يك يا چند نوع خاص از وابستگي به هم متصل اند ، براي مثال

. يرهاي هواپيمايييا مس) اپيدمولوژي ( دوست ها ، خويشاوندي ، تجارت ، لينك هاي وب ، سرايت بيماري ها 
يل شبكه هاي اجتماعي روابط اجتماعي را با اصطالحات گره و رشته تحل. ساختارهاي حاصل اغلب بسيار پيچيده هستند

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF�
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1�
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انواع زيادي از رشته . گره ها بازيگران فردي درون شبكه ها هستند و رشته ها روابط ميان اين بازيگران هستند. مي نگرد
ده است كه شبكه هاي تحقيق در تعدادي از زمينه هاي آكادميك نشان دا. ها مي تواند ميان گره ها وجود داشته باشد 

اجتماعي در بسياري از سطوح به كار گرفته مي شوند از خانواده ها گرفته تا ملت ها و نقش مهمي در تعيين راه حل 
 .مسائل ، اداره كردن تشكيالت و ميزان موفقيت افراد در رسيدن به اهدافشان ايفا مي كند

اجتماعي  بهبود سالمت اجتماعي از طريق بهبود ارتباطات: هدف كلي

ميزان هاي  بيماري هاي منتقله از آب-:( حاشيه نشيني و مناطق محروم دور افتاده 
و مانند استرس و افسردگي بيماري هاي رواني  بيماري هاي پوستي واگير دار- مرگ و مير-

 )و رفاهي عدم دسترسي به خدمات سالمت
شرايط زندگي متفاوتي با ساير افراد جامعه داشته و از در تمام جوامع گروه هايي وجود دارند كه بنا به داليل مختلف، 

بسياري از مزاياي اجتماعي كه ساير افراد جامعه برخوردارند از جمله خدمات سالمت محروم مي مانند مثل حاشيه نشين 
بيل مواردي كه معموال در مقايسه با ديگران مورد غفلت قرار مي گيرد مواردي از ق... ها، گروه هاي مختلف قومي 

اين قبيل . امكان برخورداري از تحصيل، شرايط اشتغال برابر و يا برخورداري از حمايت هاي اجتماعي مي باشند
محروميت ها سبب محدوديت روابط اقتصادي، اجتماعي و سياسي، شرايط بد كاري، حقوق نامناسب، درآمد كم و 

. بر سالمت آنان ايجاد نمايدتغذيه نامناسب اين گروه ها شده كه خود مي تواند اثرات منفي 
و تالش براي  بهبود وضعيت سالمت و معيشت حاشيه نشين ها و افراد ساكن در مناطق محروم دور افتاده: هدف كلي

. كاهش آسيب پذيري مردم محروم نسبت به شرايط آسيب رسان به سالمت كه با آن روبرو هستند
 

بيماري هاي  اي قلبي عروقي-بيماري ه( :توزيع عادالنه درآمد و امنيت اقتصادي 
سوانح و  اختالالت رفتاري و خشونت- خودكشي- مرگ و مير- سل- عفوني مانند ايدز و 

 )سوء تغذيه استرس- افسردگي- حوادث-
در تمام كشورهاي دنيا موثرترين راه  حفاظت و  بهبود وضعيت سالمت ، حذف فقر و نابرابري هاي اقتصادي اجتماعي و 

براي مثال تغذيه بد، محيط زيست ناسالم، فقدان دسترسي به خدمات مراقبتي سالمت . شده است عواقب آن شناخته
گرچه فقر مطلق كه به طور مستقيم زندگي انسان ها را تهديد . پيامدهاي فقر هستند كه همگي بر سالمت اثرگذارند

ر افرادي از جوامع است كه خود منجر ميكند، در اغلب كشورهاي مرفه دنيا حذف شده است اما فقر نسبي هنوز گريبانگ
بنابراين الزم است در جهت تبيين فقر به هردو . به عدم برخورداري آنها از استانداردهاي قابل دستيابي زندگي مي شود

. نوع فقر توجه خاص مبذول گردد
مغذي ها و مرگ و مير  سوء تغذيه، كمبود ريز با افزايش مواجهه با بيماري هاي عفوني ، تمام كشورهاي دنيا فقر در 

بنابراين براي مقابله با اين قبيل مشكالت سالمت، كاهش آسيب پذيري ناشي از . مادران و كودكان همراه گرديده است
فقر الزامي است كه در اهداف توسعه هزاره نيز بدان توجه ويژه اي شده است خصوصا از اين منظر كه مي تواند تعيين 

. يت سالمت افراد مستمند و فقير باشدكننده راهكارهاي بهبود وضع
گرچه در كشور اقدامات زيادي در خصوص فقر زدايي صورت پذيرفته اما الزم است با ديدگاه سالمت اقدامات منسجم 

. و هم راستا گردند
تالش براي كاهش فقر و پيامدهاي نابرابر سالمت منتج از فقر : هدف كلي
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 اختالالت رفتاري و خشونت- خودكشي- مرگ و مير- بيماري ها- ابتال به(: جنسيت 
 )سوء تغذيه استرس- افسردگي- سوانح و حوادث-

جنسيت به كليه ويژگيهاي شخصيتي ،نگرش ها، احساسات ،ارزش ها ، رفتارها و فعاليتهايي كه اجتماع هريك از 
ازهر جامعه به جامعه اي ساختي اجتماعي است كه .مبناي آنها از يكديگر افتراق مي دهد اطالق مي شود دوجنس را بر

جنس اشاره به تقسيم زيست شناختي مذكر و مؤنث دارد و جنسيت توجه در صورتيكه  .ديگر ودرطي زمان فرق مي كند
ها و جنسيتي عبارت است از پاداش عدالت .كندهاي ايجاد شده از نظر اجتماعي بين زنان و مردان جلب ميرا به تفاوت

هاي مادي و معنوي موجود در جامعه مطابق با ها در استفاده از نعمتآن مساويدان و حق زنان و مر منصفانههاي فرصت
. كار انجام شده 

در سراسر قاره ها و فرهنگ هاي مختلف هنجارها و ارزش هاي جا افتاده منجر به اين شده است كه زنان بر امكانات و 
تعجبي ندارد كه اين امر مردان را از . برخوردار باشند منابع كمتري دسترسي داشته و از قدرت كمتري نسبت به مردان

. امتيازاتي در زمينه هاي سياسي، اقتصادي و آموزشي و همچنين سالمت و مراقبت هاي بهداشتي بهره مند ساخته است 
 در عين اين كه زنان در مجموع سالهاي بيشتري در مقايسه با مردان عمر مي كنند تفاوت در شاخص هاي مرگ و مير

نشان دهنده ي تفاوت هاي موجود ميان موقعيت زنان و مردان در سطح خانوار و جامعه است كه نابرابري هاي جنسيتي 
تفاوتهاي جنسيتي و نابرابري هاي . از نظر دسترسي به غذا، مراقبتهاي بهداشتي، و منابع ديگر رفاه را شامل مي شود

ي وضعيت سالمت زنان و مردان و دسترسي ايشان به مراقبت هاي جنسيتي مي توانند موجب بي عدالتي هايي در زمينه 
بهداشتي بشوند، به عنوان مثال؛ ممكن است زني نتواند خدمات بهداشتي مورد نيازش را دريافت كند تنها به اين دليل كه 

عه كند باز مي هنجارهايي كه در اجتماع محل سكونت وي حاكم است او را از اينكه به تنهايي به كلينيك درماني مراج
در . آنجا كه زنان طوالني تر از مردان عمر مي كنند تصور عمومي بر اين است كه آنها تندرست تر هم هستند. دارد

نتايج بررسي به عمل آمده در . واقعيت، زنان بيشتر احتمال دارد كه از نظر سالمتي شرايط نامطلوب تري را تجربه كنند
كشور نشان داد علي رغم اينكه زنان طول عمر بيشتري دارند، در طول عمرشان در  مورد سنجش ميزان بيماري در چندين

. تمام مقاطع زندگي نسبت به مردان بيمارتر و ناتوان ترند 

به تنهايي نمود داشته باشد كه نمي تواند جنسيت بيش از يك تعيين كننده سالمت است  :اثر متقابل جنسيت وسالمت 
ها مانند وضعيت اجتماعي و درآمد، استخدام ، تحصيل ، محيط اجتماعي ، محيط فيزيكي ، بلكه با ساير تعيين كننده 

رشد ونمو كودك سالم ، رفتارهاي فردي سالمت ومهارتهاي سازگاري ، خدمات سالمت ، شبكه هاي حمايت 
مراقبتهاي عامل جنسيت درتمام جنبه هاي سالمت و.اجتماعي ، اعطاهاي بيولوژي و ژنتيك و فرهنگ تداخل دارد

 –مطمئناً، مواردي وجود دارد كه تفاوتهاي جنسيتي تاثير بدي هم بر سالمت مردان باقي گذاشته .سالمتي نفوذ مي كند
چنانكه مي توان به مواقعي اشاره كرد كه ريسك پذيري ي بيشتر مردان جوان منتهي به نرخ هاي باالتر تصادفات در ميان 

اما در مجموع، بسياري از . شونت، به مرگ يا معلوليت در مورد ايشان مي انجامدو يا ميزان باالي خ ايشان مي شود-
متخصصين بهداشتي بر اين باورند كه نابرابري هاي جنسيتي به كاهش سطح سالمت و غفلتي سيستماتيك در زمينه ي 

سوئي بر سالمت باقي مي هنجارها و ارزش هاي جنسيتي و رفتارهاي متعاقب آن ، تاثير  .سالمت زنان منجر گرديده است
در در  و گاه تنها عامل مهم- –در واقع، تصوير جنسيتي در يك مقطع زماني و مكاني مي تواند از موانع عمده . گذارند
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خوشبختانه هنجارها و ارزشهاي مرتبط با جنسيت ثابت نيستند؛ در طول زمان تغيير . دستيابي مردان و زنان به سالمت باشد
. مختلف تنوع زيادي دارند و مستعد به تغييرند مي كنند، در نقاط 

 )بيماري هاي اعصاب و روان معلوليت ها- مرگ و مير-( :حوادث 

با دگرگوني هايي در شيوه زندگي، توسعه اجتماعي، تغيير فناوري هاي مورد استفاده در زندگي اجتماعي، 
و اجتماعي تبديل به يكي از مهم ترين خانوادگي و فردي، بيماري هاي غير واگير و آسيب هاي جسماني رواني 

توسعه سريع اجتماعي اقتصادي و بهره مندي از فناوري ها و امكانات جديد، بدون . معضالت جوامع بشري شده است
زير ساخت هاي فرهنگي و اجتماعي و تغيير سريع الگوهاي زندگي، بدون توجه به پيش نيازهاي ضروري براي پذيرش 

به اين منجر شده كه ميزان بروز حوادث عمدي و غير عمدي، تلفات انساني و زيان هاي اين دگرگوني ها، همگي 
.  اجتماعي و رواني ناشي از آن به شدت افزايش يافته و به يك مشكل جهاني و كشوري مبدل شود

پيش بيني و حادثه يك پديده اتفاقي، اجتناب ناپذير، ناگهاني و غير منتظره است كه در بسياري از موارد غير قابل 
اما خوشبختانه . سال ها اين تصور سبب عدم برنامه ريزي براي كنترل بروز و پيشگيري از حوادث شده بود. كنترل است

در دهه هاي اخير با درك بهتري از مباني پديده وقوع آسيب ها با علل خارجي عمدي يا غير عمدي و شناسايي عوامل و 
روشني از امكانات مختلف براي كاهش بروز حوادث، سبب كاستن از شدت  علل موثر بر آنها و به دست آوردن درك

به خوبي نشان داده شده است كه انواع مختلف حوادث قابل . آن و محدود كردن دامنه خسارات ناشي از آن شده است
ي از حتي در بسيار. پيشگيري هستند؛ هم بروز آنها را مي توان كاهش داد و هم از شدت آن ها مي توان كاست

كشورهاي توسعه يافته برنامه ريزي و اجرا براي به صفر رساندن مرگ ناشي از انواع حوادث به ويژه حوادث ناشي از 
.  حمل و نقل آغاز شده است

، حوادث عمدي و غير عمدي باالترين بار بيماري ها را به خود اختصاص داده  82در مطالعه ملي بار بيماري ها سال 
از تصادفات ترافيكي با  ناشيهزار مرگ  35حدود ه گزارش وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشكيهم چنين بنا ب. بود

. سال در طول يكسال رخ ميدهد كه در نتيجه ميزان عمر از دست رفته بسيار زياد مي شود 35تا  23ميانگين سني 
ي هستند كه بايد توليد كنند و توليد جوانهايي كه در اثر اين تصادفات فوت مي كنند، جوانان مولد هستند يعني كسان

ناخالص داخلي را باال ببرند؛ ولي عمال اين اتفاق نمي افتد و اين افراد مرگ زودرس پيدا مي كنند؛ در نتيجه توليد 
بر اساس تحقيقات، دنيا ثابت كرده كساني كه در اين سنين مي ميرند و جزو گروه مولد . ناخالص داخلي كم ميشود

اگر اين محاسبات را در كنار هم . ه برابر بيشتر از سايرين، به توليد ناخالص داخلي كشور لطمه مي زنندجامعه هستند س
قرار دهيم متوجه ميشويم كه چه زيانهاي عظيم اقتصادي از اين مرگها عايدمان مي شود كه اين زيانهاي اقتصادي در 

 . يار عظيم را طراحي مي كندكنار زيانهاي اجتماعي مرگ يك نان آور خانواده، يك اتفاق بس

ها آن را به عنوان يك مشكل بهداشتي جدي مطرح كرده، آمده راههاي ناشي از حوادث روند تصاعدي آسيب
ميليون  50تا 20هاي ترافيكي جان خود را از دست داده و بين در اثر آسيب 3242در سطح جهان، هر روز : است

هاي ترافيكي در حال حاضر در ميان علل مرگ و مير در جهان با سهم يبشوند و آسنفر دچار آسيب يا ناتواني مي
. درصد در رتبه يازدهم قرار دارد و رتبه آن در ايران، جايگاه دوم است 21
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با توجه به بار باالي لذا ايمن نمودن كشور براي آحاد مردم را بايد تبديل به يك وظيفه الزامي براي سياستگذاران و 
)همه گير شناسي آسيب هاي ناشي از علل خارجي حوادث در جمهوري اسالمي ايران. (مسئولين گردد
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)  Objectives(  ينياهداف ع
 

دار عوامل اجتماعي تعيين كننده هاي اولويتترويج تحقيقات در زمينه: 1راهبرد 
سالمت با رويكرد مشاركتي 

O1: برنامه و رويكرد عوامل اجتماعي تعيين كنندهآوري نتايج تحقيقات در اهداف هماهنگي جهت ايجاد نظام جمع 
سالمت و عدالت در سالمت  

O2 :نتشار نتايج آن  تعيين اولويتهاي تحقيقاتي در اين حيطه به تفكيك سازمان و وزارتخانه با مدل مشاركتي و ا
O3:  تحقيق كشوري مرتبط در هر سال برنامه  5حمايت از حداقل
O4: اي در سال از سال دوم برنامه به بعد ا كنفرانس علمي بين رشتهبرگزاري حداقل يك سمينار و ي
O5:  بودجه تحقيقاتي % 2ترغيب دانشگاههاي علوم پزشكي كشور به حمايت از تحقيقات مرتبط به شكلي كه حداقل

بط بودجه تحقيقات دانشگاههاي غير علوم پزشكي در سال آخر برنامه به تحقيقات مرت% 1دانشگاههاي علوم پزشكي و 
اختصاص يابد 

O6 :المللي در اين زمينه تا پايان برنامه برگزاري حداقل يك كنفرانس بين
 

توانمند سازي و ارتقاء سطح توانايي هاي مسئولين مرتبط با برنامه، پرسنل، : 2راهبرد 
تشكالت مدني و مردم  

O1:  نداران سراسر كشور با موضوع و روسا و معاونين بهداشتي دانشگاههاي علوم پزشكي و استا% 90آشنايي كامل
اهداف برنامه ، نيازسنجي، اولويت بندي و نحوه طراحي مداخالت   

O2:  پرسنل مرتبط در دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سراسر كشور  %  90توانمند سازي
O3:  ا موضوع  و اهداف برنامه ، نيازسنجي، مسئولين و نمايندگان وزارتخانه ها و سازمانهاي مرتبط  ب% 90آشنايي كامل

اولويت بندي و نحوه طراحي مداخالت   
O4:  از تشكالت مدني مرتبط با موضوع و اهداف برنامه دركشور و تعيين نقاط ورودي   % 10افزايش آگاهي حداقل
O5: ننده آن در طول اطالع رساني مستمر به مردم در رابطه با موضوع عدالت درسالمت و عوامل اجتماعي تعيين ك

% 5به شكلي كه در هر سال حداقل برنامه  و نيز عوامل آسيب رسان به سالمت و راههاي كاهش مواجهه با آنها 
 مردم جامعه با مباني اين موضوع آشنايي نسبي پيدا كنند

O6 : صص و دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بمنظور تربيت نيروي متخ 3ظرفيت سازي در  حداقل
   SDHآگاه به اصول 

O7 : در هر دانشگاه   نيروي آگاه به موضوع و برنامه و در سطح عالي 2تربيت حداقل

 
جلب حمايت و تقويت همكاريهاي درون و برون بخشي در زمينه رويكرد :  3راهبرد 

 و در راستاي اهداف برنامه عوامل اجتماعي تعيين كننده سالمت
O1 :امه و آيين نامه مصوب در راستاي اهداف تشكيل كميته ملي با برن 
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O2 :مرتبط   تشكيل زير كميته هاي تخصصي در تمامي سازمانها و وزارتخانه هاي
O3 :عدالتي و عوامل اجتماعي بر سالمت و ايجاد نظام تبادل اطالعات و و ارائه شواهد در زمينه تاثيرات بي جمع آوري

المللي طريق برگزاري حداقل يك نشست ساليانه در سطح كشوري و يا بينتجارب مرتبط در سطح ملي و بين المللي از 
زارتهاي مرتبط  سازمانها و و% 70با حضور نمايندگان حداقل 

O4:  هماهنگي به منظور تلفيق مبحث عدالت در سالمت و عوامل اجتماعي تعيين كننده سالمت در واحدهاي درسي
 دانشگاههاي علوم پزشكي كشور 

O5: سازمانها و وزارتهاي % 50تظارات ، اهداف ، برنامه ها و شاخصهاي مرتبط به منظور پايش عملكرد حداقل تعيين ان
امه پنجم توسعه  مرتبط در برن

O6 :ها و ايجاد وب سايت و گروههاي كاري مجازي و نشر و انعكاس اخبار مرتبط به كليه سازمانها و نهادها در بولتن
 رتها انتشارات رسمي سازمانها و وزا

O7 : مه در سطح كشور  سازمان مردم نهاد در زمينه موضوع و اهداف برنا 3حمايت و ترغيب حداقل
 

   SDHتدوين و ساماندهي سياستهاي ملي در راستاي اهداف و بر مبناي : 4راهبرد
O1:  ن ييتع يت كالن موجود عوامل اجتماعيوضع يبررسشناسايي عوامل آسيب رسان به سالمت اقشار آسيب پذير و

ات آن  ييو پرداختن به جز يقاتيتحق طرحهايدر قالب و كننده سالمت و عدالت در سالمت در كشور 
O2 :متناسب با نگاه كشوري  ين و مقررات و دستورالعملهايت قوانين وضعييتعSDH  
O3: هاي اجتماعي تاثير بمنظور تحقق اهداف بر اساس تعيين كنندهاستاني و ملي هاي مداخالتي تعيين اولويتهاي حيطه

گذار بر آن  
O4: ر بر آن هاي مداخالتي مرتبط بر اساس تعيين كننده هاي اجتماعي تاثير گذاذينفعان موثر در حيطه ييشناسا
O5: مرتبط    تبيين شاخصهاي عملياتي بمنظور سنجش ميزان فعاليت ها و پيشبرد اهداف در راستاي حيطه هاي مداخالتي
O6 :ياجتماع ين كننده هاييكرد تعيرو از طريقعدالت در سالمت  سالمت و تيارتقاء وضع يسند مليك ن يتدو 

ب و وارد شدن يتصو يگذار براقانون يف آنها و ارائه به نهادهاينفعان و وظايه ذيسالمت مشتمل بر اهداف و رسالت كل
كالن كشور   يهادر برنامه

 
ش بي عدالتي در سالمت و ارتقاء تامين منابع بمنظور اقدام در خصوص كاه: 5راهبرد 

 سالمت بر اساس توجه به تعيين كننده هاي اجتماعي آن

O1 :ي عملياتي خود  ريزالزام سازمانها و وزارتهاي مرتبط به در نظر گرفتن هزينه مداخالت و فعاليتها در بودجه
 O2 :اي و تحقيقاتي  هاي دبيرخانهتعهد وزراي مرتبط به موضوع به تامين هزينه
O3:  نفر از نمايندگان مجلس در كميسيون تلفيق بودجه در مجلس در هر دوره با موضوع و  10آشنا نمودن حداقل

مداخالت 
O4: كشور اضافه شدن حداقل يك شاخص جديد مرتبط به موضوع در ليست شاخصهاي كالن اقتصادي 

 
يابي پياده سازي سياستها در سطح كشور و ايجاد نظام پايش و ارزش:  6راهبرد



٣۵ 
 

O1: وزارتخانه ها و ارگانهاي %  70آوري اطالعات در راستاي مداخالت در حداقل هماهنگي جهت ايجاد نظام جمع
 مرتبط  
O2  :ر وزارتخانه و يو سا يدرمان وآموزش پزشك در وزارت بهداشت، پيامد ين شاخص هاييجهت تع يهماهنگ

مرتبط   يارگانها
O3: ي عالي ارايه دو گزارش در هر سال به شوراو  1387ان سال يتا پا هاستها و برنامهايس يستم نظارت بر اجرايجاد سيا

سالمت 
O4: در قالب گزارشات جامع در هر سال و ارايه به  قات صورت گرفته در كشورياقدامات و تحق يت مستند سازيتقو

مقامات عالي كشوري 
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