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سالمت و عوامل اجتماعي تعيين کننده آن 
راهکار اصلی گسترش عدالت در سالمت 

و ایجاد فرصتی منصفانه برای همه

پيشگفتار
سللامت حق و نیاز اساسللی تمام انسان ها اسللت. در حال حاضر نیز توسللعه يافتگی هر 
اجتماعی را از روی كیفیت سللامت مردم آن اجتماع، میزان توزيع عادالنه سامت در میان 
طیف هللای مختلف طبقات اجتماعی و نیز میزان محافظت از افللراد محروم در مقابل عوامل 

آسیب رسان به سامت آن اجتماع قضاوت می نمايند.
افزايش ثروت ملی به خودی خود سبب توسعه يافتگی نمی گردد، بلكه در اين مسیر نیاز 
شللديدی به سامت نیز وجود دارد. هر چند كه در كل دنیا وضعیت سامت بهبود يافته است 
امللا هنللوز بی عدالتی های عمللد ه ای در بین و داخل كشللورها وجللود دارد. در حال حاضر 
نابرابری های اسللفناكی بر سللامت مردم دنیا سايه انداخته اسللت. اين نابرابری های سامت 

همگی ما را، چه ساكن كشور های فقیرباشیم چه ساكن كشور های غنی، احاطه نموده اند.)1(
بهبودوضعیت عدالت درسامت، نیازبه اقداماتی ورای تمركزموجود برروی علل فوری 
"Causes  of  the causes"   ايجادكننده بیماری ها دارد ونیازاسللت كه برروی علت العلل آنها 

 توجه ويژ ه ای معطوف گردد. اكنون زمان اقدام اسللت نه فقط به خاطر اينكه سامت منجر به 
مشاركت بیشتر مردم در اجتماع می گردد و نیز عملكرد اقتصادی باالتری را با خود به ارمغان 
می آورد و سبب رشد و شكوفايی اقتصادی می گردد، بلكه بخاطر اين كه سامت و برقراری 
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عدالت در آن حقی است مسلم. )1(
در طول قرن گذشته، امید زندگی در اروپايی ها تا حدود 30سال افزايش يافته و هنوز هم 
به رشللد صعودی خود ادامه می دهد كه اين خود مرهون تركیبی از بهبود شللرايط زندگی و 
كاری مردم و نیز پیشللرفت هايی در عرصه مراقبت های پزشللكی اسللت. اما در بین سال های 
1970 و 2000 امید زندگی در جنوب آسللیا فقط تا حدود 13 سللال افزايش داشللته اسللت و 
فاجعه اينجاسللت كه در طی همین مدت برای كودكی كه در ناحیه زير صحرای افريقا متولد 

می شود فقط افزايشی در حدود 4 ماه وجود داشته است.)1(
هدف اين مجموعه آشللنايی خوانندگان عزيز با موضوع عدالت در سللامت و رويكرد 
عوامل اجتماعی تعیین كننده سللامت به عنوان راهكاری جهت كاهش و يا از بین بردن اين 
قبیل بی عدالتی ها و نشان دادن برخی از شواهد موجود و اقدامات صورت پذيرفته در دنیا در 
اين زمینه می باشد. ان شاء ا... با عزم راسخ كلیه مسئولین و دست اندركاران بتوانیم از اين قبیل 
نابرابری هللا جلوگیری نموده و سللامت كلیه آحاد جامعه به خصوص طبقات آسللیب پذير 

جامعه را ارتقاء بخشیم.
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بخش اول 
 عدالت در سالمت

مقدمه
در هر سیستم اجتماعی، سیاسی و نیز در هر موقعیت جغرافیايی، تفاوت هايی در وضعیت 
سللامت گروه های مختلف اجتماعی به چشم می خورد، حتی در نواحی مختلف جغرافیايی 
داخل يك كشللور نیز اين قبیل تفاوت ها كاما مشللهود می باشند. شواهد زيادی گويای اين 
مطلب اسللت كلله گروه های محروم تللر عمر كوتاه تللری دارند و در سللنین پائین تری فوت 
می نمايند، در يكی از محروم ترين نواحی شللهر گاسللكو در كشللور بريتانیا، امید زندگی 
مردان حدود 54 سللال است در حالیكه در بهره مندترين ناحیه همان منطقه میزان امید زندگی 

در حدود 82 سال بوده است.)1( 
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در واقللع اين مطلب خود مبین اين واقعیت اسللت كه فقیر ترين مردان در گاسللكو امید 
زندگی كمتری از متوسللط اين میزان در مردان هندی دارند ويا میزان امید زندگی در اساتید 
دانشگاهی 35 ساله فرانسه 9 سال بیشتر از كارگران غیر حرفه ای همسالشان است و در اسپانیا 
نیز میزان مرگ و میر كودكان خانواده های كارگری روستايی دو برابر كودكان خانواده هايی 
اسللت كه والدينشان مشللاغل تخصصی دارند و يا میزان مرگ و میر شللیرخواران در اتحاد 
جماهیر شللوروی سابق در سال 1987 بیش از 21 در هر 1000 تولد زنده در نواحی شهری در 

مقايسه با 31 در هر 1000 تولد زنده در نواحی روستايی بوده است. 
شللواهد نشللان می دهند كه هر چه فرد در وضعیت اقتصادی اجتماعی پايین تری باشللد 

وضعیت سامت نامطلوب تری نیز خواهد داشت. 
بنابراين می توان گفت كه در واقع يك گراديان اجتماعی در سللامت وجود دارد كه از 
باال به پايین طیف اقتصادی اجتماعی در حركت اسللت و بطور كلی هر طبقه از طبقه پايین تر 
خود از وضعیت سامت بهتری برخوردار است. در همه جای دنیا تفاوت هايی در میزان های 
ابتا بلله بیماری ها در گروه های محروم در مقايسلله با سللاير گروه ها نیز به چشللم میخورد، 
گروه های محرومتر هم بیشللتر به بیماری ها مبتا می شللوند و هللم بیماری های مزمن و میزان 

معلولیت ها در سنین پايین تر در آنها باالتر است. 
بعنللوان مثال در فناند 42% مردمی كه از بیماری های مزمللن رنج می برند در گروه های 
پايین تللر درآمدی قرار دارند در حالیكه 18% گروه های با درآمد باالتر با اين قبیل بیماری ها 
دسللت به گريبان اند. در بسیاری از كشورها افراد بیكار سامت روان نامناسب تر داشته و هم 

چنین كودكانشان قد كوتاه تری از ساير كودكانیكه پدرانشان شاغل هستند، دارند. 
مثال هايی از وجود اين قبیل اختافات در شاخص های سايكولوژيك، بیماری های قلبی 
عروقی، میزان های دسترسی و كیفیت خدمات بهداشتی به فراوانی موجود است.اينها همگی 

همان موضوعاتی هستند كه می بايست مورد توجه قرار گیرند.)3(
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وضعيت برخی از شاخص های بهداشتی و اقتصادی-اجتماعی در جهان )2(

کشور	های	توسعه	عنوان
نیافته

کشور	های	
درحال	توسعه

کشور	های	
پیشرفته

456072امید	زندگی	در	بدو	تولد

میزان	مرگ	ومیر	کودکان	کمتر	از	
یکسال	به	ازای	هزار	تولد	زنده

1609419

30201میزان	مرگ	ومیر	کودکان	4-1	ساله

ارزشیابی راهبرد بهداشت برای همه تا سال 2000

بنابراين شكاف بزرگ و تفاوت های فاحشللی در وضعیت سامت ملل مختلف، 
جمعیت شللهری و روستايی و مناطق مختلف يك كشللور، گروه های مختلف اجتماعی و... 
قابل مشاهده است. هرچند كه تمام اين اختافات بعنوان بی عدالتی قابل توصیف نیستند، اما 

برخی میتوانند بعنوان بی عدالتی درسامت نیز در نظر گرفته شوند. 
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فصل  يك 

تعاریف

معنای عدالت در سالمت چيست؟ 

سللوال مطرح اين است كه كدامیك از تفاوت های سللامت اجتناب ناپذير و كدامیك 
غیرضروری و نامنصفانه می باشللند؟ البته پاسخ به اين سللوال از كشوری به كشور ديگر و از 
زمانی به زمان ديگر متفاوت است. در كل 7 تعیین كننده اساسی در زمینه تفاوت های وضعیت 

سامتی قابل شناسايی است:
تفاوت طبیعی و بیولوژيك؛  )1

اتخاذ آزادانه رفتار های مخرب سامت مانند سیگار كشیدن؛  )2
مزايای گذرای سللامت يك گروه نسللبت به گروه ديگللر در زمانیكه اين گروه   )3

اولین گروهی بوده اند كه يك رفتار ارتقاء دهنده سامتی را اتخاذ نموده اند؛
رفتار های مخرب سللامت در جايی كه امكان انتخاب شللیوه های زندگی شديدا   )4

اصطالح عدالت ابعاد اخالقی و معنوی دارد. بی عدالتی به تفاوت های غير 
ضروری و قابل اجتنابی اشاره دارد که حاکی از نامنصفانه و مغرضانه بودن این 

قبيل تفاوت ها می باشد.
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محدود شده است؛
مواجهه با شرايط زندگی و كاری ناسالم و استرس زا؛  )5

دسترسی ناكافی به خدمات ضروری سامت و نیز خدمات عمومی؛  )6
انتخاب طبیعی يا فعالیت های اجتماعی مرتبط با سامت كه سبب سوق دادن افراد   )7

ضعیف به سمت طبقات پائین تر اجتماعی می گردند.
 بررسی ها نشان می دهند كه از بین موارد هفت گانه فوق، موارد 1 تا 3 بطور طبیعی تحت 
عنللوان بی عدالتی در سللامت طبقه بندی نمی شللوند. امللا آنچه كه از مللوارد 4، 5 و 6 منتج 

می شودقابل اجتناب و نامنصفانه بوده و بی عدالتی در سامت محسوب می شوند.)3(
هللم چنانكه می دانید تنوع هللای طبیعی بین افراد وجود دارد. هر انسللانی از نظر وضعیت 
سامت با انسان ديگر متفاوت است. اين محال است كه تمام افراد انسانی در وضعیت سامت 
يكسانی باشند، از بیماری های يكسانی رنج ببرند و يا پس از طول عمر خاصی فوت كنند. اين 
هدف، هدفی دسللت نیافتنی است و عاوه بر اين مطلوب هم نمی باشد. بنابراين آن قسمت از 
اختافات در سامت كه با تنوع های بیولوژيك طبیعی مرتبط اند، غیر قابل اجتناب می باشند 
نه ناعادالنه. مثا شیوع باالی بیماری های قلبی عروقی در مردان 70 سال و باالتر در مقايسه با 
مردان 20 سللاله، احسللاس بی عدالتی و غیر منصفانه بودن را ايجاد نمی نمايد، زيرا اين مسئله 

بدلیل فرآيند طبیعی پیر شدن رخ می دهد.
 برخی از اختافات بین سللامت مرد و زن در دسته اختافات بیولوژيك قرار می گیرند، 
مثا ناخوشللی های ناشی از مشللكات اختصاصی مرتبط با جنس از قبیل سرطان تخمدان و 
رحم و بروز باالتر استئوپروز در زنان مسن در مقايسه با مردان در سنین مشابه كه به وضوح به 
اختافات بیولوژيك بین مرد و زن مرتبط اسللت و ناشللی از  بی عدالتی اجتماعی و تاثیرات 
محیطی نمی باشللد. هرچند كه اغلب اختافات بین گروه هللای مختلف در اجتماع )از جمله 

بین زن و مرد( جزو زمینه های بیولوژيك محسوب نمی گردند. 
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محللك و معیار مهم بللرای آنچه كه منجر به تفاوت های سللامت شللده و ناعادالنه نیز 
محسللوب می گردند در واقع به میزان زيادی بسللتگی به موقعیت های ايجاد كننده ناخوشی 
داردكه يا خود مردم آنرا انتخاب می كنند يا اينكه عمدتا خارج از كنترل مستقیم آنان است. 
برای مثال به واسللطه فقللدان منابع، گروه هللای اجتماعی فقیرتر از قللدرت انتخاب كمتری 
برخوردار ند و در مكان های ناامن و پر جمعیت زندگی می كنند، مشللاغل پر خطری دارند و 

احتمال اينكه بیكار بمانند نیز بیشتر است.

گزينه های رفتار سللامت فردی ممكن اسللت تللا حد زيادی به ماحظللات اجتماعی و 
اقتصادی محدود گردند. مثا استفاده از رژيم های كمتر مغذی ممكن است ناشی از وضعیت 
درآمدی نامناسب يا شبكه های ناكافی توزيع مواد غذايی كه منجر به فقدان منابع غذايی تازه 
در فروشللگاه ها می شللود، باشللد. فقدان فعالیت فیزيكی كافی ممكن اسللت بدلیل كمبود 
تسللهیاتی برای اوقات فراغللت، درآمد ناكافی برای بهره مندی از اين تسللهیات و يا وقت 

ناكافی برای استفاده از آنها اتفاق افتد. 
همان طور كه در قبل نیز بدان اشاره رفت، قضاوت در خصوص موقعیتهايی كه ناعادالنه 
هستند از مكانی به مكان ديگر و از زمانی به زمان ديگر متفاوت است، اما معیار مورد استفاده 
در اين موارد درجه قدرت انتخاب است. در جايی كه مردم هیچ قدرت انتخابی در خصوص 
شللرايط كاری و زندگی خود ندارند و يا قدرت بسللیار كمی دارند، بیشللتر احتمال دارد كه 
تفاوت های سللامت منتج شللده ناعادالنه در نظر گرفته شوند تا آن دسللته از مخاطراتی كه 

توسط خود افراد بصورت داوطلبانه و آزادانه انتخاب شده اند.)3(

ناخوشی ناشی از عوامل محيطی و اجتماعی غالبا نوعی بی عدالتی 
محسوب می شود.
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عدالت در سللامت داللت بر اين مطلب دارد كه هر كسللی بطور ايده آل، بايد فرصت 
عادالنه ای برای دستیابی به ظرفیت كامل سامت خود داشته باشد و واقع بینانه تر اين كه هیچ 
كسللی نبايد از بدست آوردن اين ظرفیت ها محروم گردد، البته به شرطی كه موانع بر سر راه، 

قابل اجتناب باشند.)4(

بنابراین عدالت با ایجاد فرصت های برابر برای سالمت مرتبط بوده و 

تفاوت های سالمتی را به پایين ترین سطح ممکن تنزل خواهدداد.
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)equity( یا عدالت )equality( برابری
واژه عدالت با واژه برابری يكسان نیست. 

بعبارت ديگر عدالت، ماک قضاوتهايی بر اساس مقیاس های برابری را ايجاد می نمايد. 
اندازه گیری نابرابری های سللامت نیاز به توجه به اين نكتلله دارد كه چگونه اين تفاوتها در 
میان جمعیت توزيع شللده اند و هم چنین بايد تعیین نمود كه آيللا اين توزيع از نظر اجتماعی 
پذيرفتنی می باشد يا خیر. مطالعات در بی عدالتی ها ی سامت بر روی نابرابريهايی كه توسط 
فاكتورهايللی بجللز بیولوژيك از قبیل جنسللیت، ملیت، نژاد و درآمد قابل توصیف هسللتند 

متمركز می گردد.)5(
بنیللاد راكفلر" مدل PROGRESS" را تدوين نموده اسللت كه برخللی ازعواملی را كه 

می توانند بر بی عدالتی های سامت داللت نمايند را نشان می دهد:

عدالت یک مفهوم اصولی است در حاليکه برابری بيشتر یک مقياس عينی است.
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وجود نابرابری های گسترده در توزيع درآمد به بروز فقر و ايجاد شكاف بیشتر درطبقات 
جامعه منجر می شود. برای سنجش نابرابری توزيع درآمد، معیار های مختلفی وجود دارد كه 

سه شاخص عمده آن عبارتند از ضريب جینی،  شاخص تیل و شاخص آتیكسون.
يكی از مناسللب ترين روش های بررسی و تحلیل سللطح نابرابری توزيع درآمد، محاسبه 
ضريب جینی است. ضريب جینی كمیتی است كه مقداری بین صفر)حداقل نابرابری( و يك 

)حداكثر نابرابری( داشته، مستقل از میانگین بوده و متقارن میباشد.
 دراين شاخص انتقال درآمد ازافراد غنی به افراد فقیر جامعه باعث كاهش شاخص شده 

و مقدار آن نسبت به توزيع درآمد در گروه های میانی جامعه حساس است.
 اين مقیاس دارای خواص آماری مطلوب شللناخته شللده تری اسللت و لذا اين امكان را 
فراهم می آورد كه به ارزيابی معنا دار بودن اثر تغییر سیاست ها بر روی نابرابری توزيع درآمد 

يا مخارج نیز پرداخته شود.)6(
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عدالت در مراقبت سالمت

اعتقاد بر اين اسللت كه گسترش عادالنه منابع در دسترس جهت بهره مندی و منفعت كل 
جمعیت بايد وجود داشته باشد.

"دسترسللی مساوی برای نیاز مسللاوی به خدمات مراقبتی در دسترس"  بر قايل شدن حق 

مساوی برای هر فرد در دسترسی به خدمات در دسترس، كه خود در واقع يك توزيع عادالنه 
در كل كشور بر پايه نیاز های مراقبت سامت و آسانی دسترسی در هر ناحیه جغرافیايی و نیز 
از سللر راه برداشتن سد های موجود بر سر راه دسترسی می باشللد، داللت دارد. مثالی در اين 
زمینه عدم توانايی اسللتفاده از خدمات سللامت بدلیل كمبود درآمد، مسايل نژادی، جنس، 
سللن، مذهب و ساير عواملی كه مستقیما به نیاز های مراقبتی مرتبط نیستند، می باشد و يا هزينه 
خدمات به قدری باال باشللد كه فرد قادر به پرداخت نباشللد و يللا كارگران مهاجر كه ممكن 
اسللت از خدمات بیمه ای در برخی از كشللورها محروم بمانند و يا سد های مالی، فرهنگی و 
سازمانی جلوی روی افراد، كه هرچند در اين شرايط از نظر تئوريكی حق استفاده از خدمات 

سامت وجود دارد اما در عمل دسترسی را محدود می نمايند. 

عدالت در مراقبت سالمت بعنوان : 
-دسترسی مساوی برای نياز مساوی به خدمات مراقبتی در دسترس  

- بهره مندی مساوی برای نياز مساوی  
-کيفيت مساوی خدمات مراقبتی برای همه  

تلقی می گردد.



27فرصتي منصفانه  براي همه

هم چنین هزينه های حمل و نقل و جابجايی ممكن اسللت برای گروه های با درآمد پايین 
دسترسللی به منابع خدماتی را محدود نمايد، يا ممكن اسللت سللاعاتی كه مراكز ارائه كننده 

خدمات، خدمات خود را عرضه می نمايند، نامناسب باشد. 
هم چنین نابرابری در دسترسللی زمانی به وجود می آيد كه منابع و تسهیات سامتی در 
سراسر كشللور به صورت نامتناسب توزيع شده باشند و در مناطق شهری و نواحی رونق يافته 
تجمع منابع و تسهیات وجود داشته باشد در حالیكه كمبود آنها در روستاها و نواحی محروم 

كاما محسوس باشد. 
از آنجا كه جوامع محروم وضعیت سللامت نامطلوبی دارند اين قبیل توزيعات نابرابر به 
معنای دسترسی حداقل به خدمات پزشكی در جايی كه بیشترين نیاز وجود دارد خواهد بود 

كه اين خود قانون مراقبت معكوس)inverse   care   law( نامیده خواهد شد.)3(
در صورتی كه منابع در دسترس يك كشور منحصرا صرف خدمات پزشكی با تكنولوژی 
باال، كه اين قبیل خدمات نیز فقط جوابگوی نیاز بخش كمی از جمعیت نیز می باشد، گردند 
تمهیدات كمی برای برقراری خدمات متعادل مراقبت های سامت، كه مفید به حال جمعیت 
زيادی نیز می باشد، باقی خواهد ماند كه اين خود دسترسی است كه بدون هیچ گونه ضرورتی 

محدود گرديده است.
اگر تفاوت هايی در میزان های" بهره مندی از خدمات" معین در میان گروه های اجتماعی 
مختلف شناسايی شده است، اين مسئله خودبخود به معنای تفاوت ناعادالنه نمی باشد بلكه در 
واقع دلیلی اسللت بر لزوم انجام مطالعات بیشتر و مشخص كردن اين نكته كه چرا میزان های 
بهره مندی متفاوت اسللت. بهر حال در جايی كه اسللتفاده از خدمللات در گروه های محروم 
اقتصادی و اجتماعی محدود شده اسللت بايد ارزيابی در زمینه میزان های مساوی بهره مندی 
برای نیاز های مساوی صورت گیرد. برای مثال وجود تفاوت هايی در خصوص ايمن سازی و 
 )Outreach( ساير خدمات پیشللگیرانه ممكن است توجیهی بر تامین خدمات ياری رسان
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باشد تا استفاده از خدمات سامتی در نواحی كم بهره را برای مردم آسان تر سازد.
با توجه به مفهوم "كیفیت مسللاوی خدمات "، در اغلب اجتماعات مسللئله بسیار مهم اين 
است كه هر فرد فرصت مساوی در زمینه برخورداری از توجه های خدماتی از طريق شیوه های 
منصفانه بر اسللاس نیاز، نه بر اساس تاثیرات اجتماعی را داشته باشد. اين قضیه زمانی كه منابع 

محدود هستند بیشتر خود نمايی می كند. 
در ايللن موارد به نظر بسللیاری نامنصفانه خواهد بود اگر يك گللروه اجتماعی خدمات 
امتیازداری را نسبت به گروه های كم بهره تر در يافت كند و يا برعكس اگر ساير گروه ها مثا 
بدلیل مسللائل قومی و نژادی مرتبا جهت بهره مندی از خدمات درمانی به ته صف فرسللتاده 

شوند.
 بلله عنوان مثال در هلند در فاصله زمانی كه بدلیل مشللكات مالللی با كمبود تخت های 
بیمارسللتانی مواجه شده بودند، طبقه های باالتر اجتماعی شللانس بیشتری جهت پذيرش در 

بیمارستان را داشتند. 
"كیفیت يكسان خدمات برای همه" همچنین بر اين مسئله داللت دارد كه ارايه دهندگان 

خدمات بايد تعهد يكسللانی در زمینلله خدماتی كه به تمام بخش هللای جامعه ارائه می دهند 
داشته باشند و خدماتی با كیفیت يكسان برای همه عرضه نمايند.

 بی عدالتی زمانللی رخ می دهد كه متخصصان تاش و وقت متفاوتی را صرف بیماران با 
طبقات اجتماعی مختلف كنند و بیماران با طبقات مختلف اجتماعی را با ديد يكسان نبینند. 

قابللل پذيرش بودن جزء مهم ديگری از كیفیت خدمات اسللت. ممكن اسللت برخی از 
خدمات بر اسللاس طرز سازماندهی اشان ناعادالنه باشللند و سبب غیر قابل پذيرش گرديدن 

خدمات از سوی بخشی از جامعه كه بايد از آنها خدمات را دريافت كنند، شوند. 
تنهللا از طريق پايش میزان پذيرش اسللتفاده كنندگان از خدمللات، اينگونه نواقص قابل 

آشكار شدن هستند. 
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بنابراين الزم است اين قبیل خدمات را بیشتر به سمت دوستانه ترشدن با استفاده كنندگان 
)دوستداركاربر=User -friendly( هدايت نمود.

دو  مفهللوم ديگللر  نیز در بحث عدالت در مراقبت های سللامت وجود دارد و آن 
عم�ودی عدال�ت  و   "Horizontal equity" افق�ی   عدال�ت   از    عبارتنللد 

." Vertical  equity" 

عدالت افقی  به دسترسی مسللاوی همه مردم با نیاز های مساوی، بدون توجه به 

مكان، جنسیت، نژاد و ساير تعیین كننده ها به خدمات مراقبت سامت اشاره دارد. 

اين نوع عدالللت توجه به اين نكته دارد كه چگونه خدمات مناسللب سللامت در 

سراسر اجتماع توزيع شده اند.

عدالت عم�ودی  به دسترسی غیر يكسان به خدمات سامت براي نیازهاي غیر 

يكسان اطاق می گردد. 
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فصل دو

اصولی برای اقدام 

از آنجللا كه شللرايط زندگللی و كاری، تعیین كننده هللای اكثللر بی عدالتی های موجود 
محسللوب می شوند،  سیاست های عدالت بايد بر روی بهبود شللرايط زندگی و كاری توجه 
نمايند و تاش نمايند كه اين بی عدالتی ها را كاهش دهند. الزمه اين تاش نیز تمركز بر روی 
علل ريشلله ای اسللت كه خود نیاز به يك رويكللرد موثر دارد وتنها در عهللده و توان بخش 

سامت نمی باشد.

به خوبی پذيرفته شده است كه تعیین كننده های بی عدالتی در بخش های مختلفی پراكنده 
می باشللند. بنابراين الزم است كه در سیاسللتگذاری ها به همه بخش های مرتبط توجه شود و 
تاثیرات احتمالی سیاسللت ها بر سامت، خصوصا بر سامت آسللیب پذيرترين گروه ها در 

هدف از سياس�ت های عدالت در س�المت ح�ذف تفاوت های س�المت به 
طوریکه همه افراد س�طح و کيفيت یکسان س�المتی را داش�ته باشند نيست 
بلکه هدف کاهش یا حذف آن دسته از تفاوت هایی است که از عواملی که 

هم قابل اجتناب و هم ناعادالنه هستند نشات گرفته باشند.
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اجتماع، ارزيابی گردد و سپس بر اساس آن سیاست ها هماهنگ گردند. در زمان برنامه ريزی 
توسللط سللاير بخش ها، سللامت همواره بايد مد نظر قرار گیرد. حداقل مزيت اين اقدام اين 
اسللت كه هنگامی كه اهداف سللامت با اهداف سللاير بخش ها در تضاد اسللت، بايسللتی 
تاش هايللی در زمینه پیدا كردن راه حل هايی كه تاثیر معكوس بر سللامت نداشللته باشللند 
صورت پذيرد. گاهی اوقات سیاسللتگذاران به مفاهیم و معانی سللامت در برنامه های خود 
واقف نیسللتند و يا دركی كه از سامت دارند عمدتا در حد توجه به خدمات پزشكی است و 

بنابراين ارتباط زيادی بین مسئولیت های خود و سامت نمی يابند.
 اغلب نیز رقابتی بین سللازمان ها بر سللر منابللع وجود داردكه اين قضیه بلله جای اين كه 
مشوقی برای همكاری ها باشد، خود سبب ممانعت از همكاری می گردد. اين قبیل رقابت ها، 
خصوصا هنگامی كه ركود اقتصادی وجود داشللته باشللد و رشللد اقتصادی بسیار مهم جلوه 
نمايد، می توانند منجر به پايمال شللدن اهداف عدالت در سللامت و دراولويت قرار نگرفتن 
سامت در سیاست هاگردند. بنابراين می توان گفت در اين زمینه بايد آموزش ها و بحث های 

تخصصی بیشتری صورت پذيرد تا همكاری ها موثرتر واقع گردند. 
الزم اسللت كه بخش سللامت فعالیت هايی در زمینه افزايش آگاهللی را ترتیب دهد تا 
وسللعت مشكل را به خوبی نمايان ساخته و سبب افزايش درک اثرات سیاست های معكوس 
بر سامت خصوصا بر سامت گروه های آسللیب پذير گردد. البته اين يك فرآيند دو سويه 
است زيرا بخش سللامت نیز نیاز دارد كه از اقداماتی كه در ساير بخش ها در جريان است و 
تاثیر مثبتی بر سللامت دارند نیز مطلع گردد. عاوه بر اين به منظور تسللهیل ايجاد و توسللعه 
سیاسللت های عدالت در سللامت، دولت نیاز به ايجاد ترتیبات اداری در سطوح منطقه ای، 

محلی و ملی دارد تا اقدامات بین بخشی را ترغیب نمايد.
سیاسللت های عدالت در سامت بايد بیشتر به سمت قادر نمودن مردم به اتخاذ شیوه های 
زندگی سللالم تر و كاهش شللكاف بین فقیرو غنی هدايت گردند.اصول قادر نمودن مردم به 
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اتخاذ شللیوه های زندگی سللالم تر نشان دهنده اين اسللت كه برخی گروه ها در اجتماع برای 
انتخاب شیوه زندگی شللان، مثا بدلیل درآمد ناكافی كه مكان و چگونگی شرايط زندگی 
فرد را محدود می نمايد، با محدوديت بیشتری نسبت به ساير گروه ها مواجه اند. بنابراين الزم 

است شیوه های زندگی سالم تری را ايجاد نمايیم كه تا حد امكان اتخاذ آنها آسان تر باشند.
 نكته مهم اين است كه برنامه ها و اقدامات بايد بر اساس نیازی كه مردم احساس می كنند 
باشللند، نه بر اساس راه حل های از بیرون تحمیل شده. ديگر اين كه پروژه ها و برنامه هايی كه 
نابرابری را كاهش می دهند بايد به توسط مردم تهیه شوند و بنابراين متخصصان و مديران بايد 

راهكارهايی را بمنظور مشاركت دادن مردم دراين قبیل امور فراهم نمايند.
بنابراين در اين راسللتا نیازمند تلفیق تعهدات و اقدامات سیاسللی از باال به پايین )يعنی از 
سللطح سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان به سمت جامعه( با اقداماتی از پايین به باال ) يعنی از 
سللطح جامعه و تشكات مدنی( می باشللیم كه اين اقدام به " اثر فندق شكن" در دنیا معروف 

گرديده است.)7( 

در واقع عدالت در مراقبت سللامت بر پايه اصل ايجاد مراقبت سللامت با كیفیت باال و 
قابل دسترس برای همه ايجاد شده است. اين خود به معنای ايجاد سیاست های ارتقايی فعاالنه 
در بخش سامت است كه دسترسی به خدمات و كنترل كیفیت خدمات را تقويت می نمايد. 

اين گونه سیاست ها نیاز به بررسی موارد زير دارند:
اختصاص منابع سامت در ارتباط با نیاز های اجتماعی و سامتی؛  .1

اقدام دراین عرصه نيازمند تعهد و اقدام سياستگذاران، 
تصميم گيرندگان، دولت و کليه بخشها، تشکالت مدنی و نيز 

مردم درتمام سطوح می باشد.
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توزيع جغرافیايی خدمات بر اساس ارزيابی نیاز و دسترسی در هر ناحیه ؛  .2
بررسی تاش گروه های اجتماعی مختلف در زمینه دسترسی به تسهیات، كه در   .3

اين راستا بررسی هايی درزمینه استفاده مشتريان، در موارد لزوم، قابل انجام است؛
كیفیت خدمات، از جمله پذيرش افراد؛   .4

داليل كاهش احساس نیاز به خدمات ضروری.  .5
بويژه اين بسللیار مهم است كه كاركنان نظام سللامت تاثیر سیاست های پیشنهاد شده بر 
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روی دسترسللی، بهره مندی و كیفیللت خدمات برای گروه های محللروم را ارزيابی و پايش 
نمايند.

اين امر نیاز به شناسايی سیستماتیك گروه های آسیب پذير اجتماع از طريق جمع آوری 
آمار های مناسللب اجتماعی و سامتی و نیز تجزيه و تحلیل فرآيند های اجتماعی كه منجر به 
وضعیت نامناسللب سامت می گردد، دارد. در بسیاری از كشورها، سیستم های آماری سنتی 
نمی تواند چنین اطاعاتی را بصورت روتین جمع آوری نمايد و بنابراين ممكن اسللت نیاز به 

اعمال تطابق ها و تغییراتی دراين زمینه وجود داشته باشد.

برخی از عرصه های نا برابری و بی عدالتی در سامت :
جنس  v

دارايی  v
تحصیات  v

جغرافیا  v
سكونت  v

اشتغال  v

اقدام در زمينه کاهش بی عدالتی ها نياز به تحقيقاتی در راستای 
گردآوری اطالعاتی در زمينه وسعت واقعی مشکل دارد.

پایش و ارزشيابی مداخالت درزمينه کاهش بی عدالتی ها 

بمنظوراصالح و بازبينی سياست ها  بسيار ضروری می باشند.



35فرصتي منصفانه  براي همه

دسترسی به خدمات بهداشت عمومی  v
سواد  v
نژاد  v

نمودار زير چارچوبی جهت ارزيابی عدالت در سللامت را ارائه می نمايد. نشللانگر های 
وضعیت سامت، پايه واساسی برای تخمین برابری در سامت را فراهم می نمايند. در مقابل، 
عدالت در سللامت ازطريق تجزيه و تحلیل فاصله و شللكاف های موجود بین نشللانگر های 
مشاهده شده سامت و اندازه های اصولی سامت بهینه، تعیین كننده های آنها و قابل پیشگیری 

و توجیه پذير بودن اين قبیل شكاف ها و نابرابری ها تعیین می گردد.)4(

بمنظور اقدام در زمينه عدالت در سالمت اطالعات و شواهد نقش 
بسيار مهمی دارند.



عدالت در سالمت 36

فصل سه

نتيجه گيری

همه نابرابری های سللامت نامنصفانه و ناعادالنه نیستند. بی عدالتی زمانی معنا می يابد كه 
از نابرابری های قابل اجتناب، اجتناب نگرديده باشد. )8( 

در كل می توان گفت عدالت در سللامت به معنای فقدان تفاوت های سیسللتماتیك در 
سللامت در بین گروه های مختلف اجتماعی اسللت. در واقع بی عدالتی در سللامت سللبب 

می شود وضعیت سامت  گروه های اجتماعی محروم از آن چه كه هست بدتر شود.
هنگامللی كلله مفهوم عدالت در سللامت به خوبی مشللخص گرديد، تدوين و توسللعه 
سیاسللت های عملی در جهت كاهش بی عدالتی ها با در نظر گرفتن اصول پايه ای كه در فوق 

شرح آن رفته است، بايد آغاز گردد.
بايد تمام تاكید بر اين باشللد كه حل مشكات موجود در عرصه عدالت در سامت فقط 
با اقدامات يك وزارتخانه يا بخش امكان پذير نمی گردد، بلكه بايد در تمام سطوح اين قبیل 

اقدامات شكل گرفته و هر يك از شركاء در زمینه رفع چالش های آتی مساعدت نمايند.
 در واقع عدالت در سللامت با اصول اخاقی و توزيع عدالت در تمام سطوح و حوزه ها 

مرتبط است. اين موضوع با :
 الف(  توزيع سامت و فرصتها به منظور دستیابی به حد مطلوب سامت؛ 
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ب(  بللرآورد عادالنلله نیاز های سللامت و مراقبت از سللامت از طريللق تدابیر بیمه ای 
مراقبت های سامت و سیستم مراقبت سامت رسمی؛ 

ج( بلله كارگیری اصول عدالللت در توزيع تمام جنبه های مراقبت های سللامتی از قبیل 
مالی، دسترسی، پاسخ گويی و كیفیت ؛  

د( مديريللت كان و خللرد و تصمیللم گیللری در خصوص سیسللتم مراقبت سللامت 
مرتبط است. 
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بخش دوم 
 عوامل اجتماعی تعيين کننده سالمت ؛ 

ریشه بی عدالتی در سالمت جوامع

فصل چهار

تاریخچه عوامل اجتماعی تعيين کننده سالمت
از قديم االيام وضعیت اقتصادی-اجتماعی بر سللامت انسللان موثر شناخته شده است و 
برای اكثر مردم جهان وضعیت سللامت در درجه اول با میزان پیشرفت اقتصادی-اجتماعی 
يعنی درآمد سرانه، سطح آموزش، تغذيه، اشتغال، مسكن، نسبت سرباری، بعد خانوار، میزان 
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افزايش جمعیت و... تعیین می شود. خوشبختانه امروزه موضوع سامتی در اولويت دستوركار 
توسعه بین المللی قرار دارد و نابرابری های سامتی بین و نیز در داخل كشورها به عنوان مركز 
توجه جوامع جهانی قرار گرفته است، در حال حاضر اين امكان به وجود آمده است كه سطح 
سللامت در جوامع كم درآمد، محروم و آسللیب پذير افزايش يابد. اما اين به شرطی امكان 

پذير است كه به علل واقعی مشكات سامتی توجه شود.

 قدرتمندترین این علل شرایط اجتماعی هستند که مردم در آن زندگی و 
 )SDH( کار می کنن�د و از آنها به عنوان عوامل اجتماعی تعيين کننده س�المت

یاد می شود. 

عوامل اجتماعی تاثیرگذار در واقع بازگو كننللده موقعیت های متفاوت مردم در نردبان 
اجتماعی قدرت و منابع می باشللند. شللواهد حاكی از آن است كه بیشللترين بار بیماری ها و 
قسللمت اعظم نابرابری های سللامت در دنیا از عوامل اجتماعی ناشللی می شود. در اهداف 

توسعه هزاره)MDGs( تاثیر شرايط اجتماعی بر سامت به رسمیت شناخته شده است. 
چارچوب اين اهداف نشللان می دهد كه در بسللیاری از كشللورها بدون بدست آوردن 
موفقیت های چشللمگیر در زمینه كاهش فقللر، برقراری امنیت غذائللی، امكان تحصیات، 
توانمندسللازی زنان و اصاح شرايط زندگی در نواحی فقیرنشللین وپرجمعیت، دستیابی به 
اهداف سللامت مقدور نمی باشد ولذا بدون ايجادپیشللرفت وترقی در عرصه سامت، ساير 

اهداف توسعه هزاره غیر قابل دسترسی خواهد شد.
 امروزه، دستوركار توسعه بین المللی بر اساس اهداف توسعه هزاره بنا شده كه اين خود 
فرصتی بنیادين را فراهم آورده تا بتوان سیاست های سامت را از طريق از بین بردن ريشه های 

اجتماعی نابرابری و آالم اجتناب پذير انسانی ارتقاء داد.  
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 )Commission   on   Social   Determinants   of   Health( کميسيون عوامل اجتماعی تعيين کننده سالمت
با هدف هدايت ورهبری در اين زمینه تاسیس شده است. بدون شك برای رسیدن به اهداف، 
اين كمیسیون بايد از تجارب پیشین بهره گیرد. استراتژی "سامت برای همه" كه در سال های 
1970 تا 1980 مطرح شللد، بر لزوم توجه بللر عوامل تاثیر گذار اجتماعی تاكید داشللت. اما 
تاكنون اين توصیه ها به ندرت منجر به اتخاذ سیاسللت های موثر شده است. پیام قوی عوامل 
اجتماعی تعیین كننده سامت ) SDH ( مجددا در اواسط دهه 1990 مطرح شد، اما اين بار نیز 
به رغم اجرای سیاست های گسترده تر، پیشرفت های مختصری در كشور های در حال توسعه، 

يعنی نقاطی كه بیشترين نیاز را دارند، حاصل گرديد.
 تحلیل علل اين ناكامی ها در عدم برنامه ريزی اسللتراتژيك موثر ريشه دارد. اتخاذ سیاست ها 
و مداخاتی ورای روال مرسللوم بخش سللامت از جمله ماموريت های اين كمیسیون است 

ولیكن اين ماموريت بايد به عنوان بخش اصلی سیاست سامت مد نظر قرار گیرد. 

ریشه های نگرش اجتماعی به سالمت:
نقش قطعی عوامل اجتماعی و محیطی كه بر سامت مردم موثر هستند از زمان های بسیار 
قديم شناسائی شللده است. فعالیت های بهداشتی قرن 19 و بیشتر اقدامات زير بنايی بهداشت 
عمومی نوين، همگی نشان دهنده آگاهی از وابستگی بین موقعیت اجتماعی، شرايط زندگی 
 ) 1821-1902 Rudolf    Virchow(و پیامد های سللامتی مردم اسللت.  ردولف ويرشللو
می پرسد كه :" آيا نمی توانیم رد پای همیشگی بیماری های توده مردم را در اجتماع ببینیم؟". 
تحقیقات اپیدمیولوژيك ثابت كرده كه عوامل زيست محیطی و اجتماعی در بهبود سامت 

بسیاری از جمعیت ها در كشور های صنعتی در آغاز قرن 19 اهمیت داشته است.
 تجزيه وتحلیل ها مشخص كرده است در اغلب مواردی كه كاهش های اساسی وجديدی 
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در مرگ ومیر ناشللی از بیماری های عفونی مثل سل رخ داده، قبل از توسعه درمان های طبی 
موثر در اين زمینه به وقوع پیوسللته اسللت كه در واقع می توان گفت ايللن قبیل كاهش ها در 

مرگ ومیر، ريشه در تغییرات حاصله در سبد غذائی و شرايط زندگی داشته است.)9(
اساسنامه سازمان جهانی بهداشت، كه پیش نويس آن در سال 1946 تهیه شد، اين حقیقت 
را مطرح می كند كه بنیانگذاران اين سازمان قصد داشته اند هم گام با مقابله با چالش های فرا 
روی مراقبت های پزشللكی و درمان های موثر، به ريشلله های اجتماعی مشكات سامتی نیز 
توجه ويژه نمايند.در اين اساسللنامه، سللامتی به عنوان " حالت رفاه كامل جسمی، روانی و 

اجتماعی و نه فقط نبود بیماری" تعريف شده است.
 هم چنین به خوبی بیان شللده كه هدف اين سازمان دستیابی همه مردم به باالترين سطح 
ممكن سامتی می باشد. در راستای ماموريت های اساسی اين سازمان می توان به همكاری با 
كشللور های عضو و سللازمان های تخصصی مرتبط جهت " بهبود تغذيه، وضعیت مسللكن، 
بهداشت، تفريحات، شللرايط اقتصادی يا كاری و ديگر جنبه های بهداشت زيست محیطی" 

اشاره كرد كه همگی جهت نیل به فرآيند سامت ضروری می باشند. 
در سال های دهه 1950 بر فن آوری و مبارزه با بیماری های خاص تاكید شد.در طی آن 

سللالها تحقیقات  عمد ه ای بر روی داروها صورت گرفت كه باعث شد تعداد معتنابهی آنتی 
بیوتیك، واكسن و ديگر محصوالت داروئی جديد در اين دوره تولید شود.

 از جمللله ويژگی هللای عمده در بهداشللت عمومی در ايللن دوره افزايللش برنامه های 
"عمللودی" بود كه با اتللكاء به فن آوری محللدود با هدف از بین بللردن بیماری های خاص 

همچون ماالريا، آبله و سل به مرحله اجرا درآمد. 
چنین برنامه هايی تا حد زيادی كارآمد به نظر می رسللیدند و در برخی موارد توانستند به 
اهداف قابل ارزيابی دسللت يابند)نظیرتعداد واكسیناسللیون انجام شللده و مانند آن(. اما اين 

برنامه ها ماهیتاً ويژگی های اجتماعی و نقش آنها را در ايجاد بیماری ها ناديده می گرفتند.
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س�ال های 1960 تا آغاز ده�ه 70 زمان پیدايش راهكار های جامعه نگر بود. جامعه های 

محلی و كاركنان خدمات بهداشللتی به دنبال جايگزينی بللرای برنامه های مبارزه عمودی با 
بیماری ها و تاكید بر مراقبت های درمانی بودند. 

برای اولین بار برنامه هايی به نام برنامه های سامت جامعه نگر )CBHP( تدوين گرديدند. 
اين نوآوری بر شللركت توده مردم و تقويت اختیللارات جامعه در اتخاذ تصمیمات مرتبط با 
سامت و بهداشللت تاكید داشللت. اهمیت فناوری پیشرفته پزشللكی و تكیه بر متخصصان 
پزشكی آموزش ديده به تدريج كاهش يافت. در طی آن سال ها در فیلیپین برخی از گروه ها 
به اسللتفاده از " تحلیل های سللاختاری " جامعه نگر پرداختند كه از طريق آن اعضای جامعه 

ريشه های سیاسی و اجتماعی مشكات و مسايل سامت را دنبال و رد يابی می كردند. 
اين روش هللای اعطای اختیارات ابزاری برای گروه های آسللیب پذير فراهم كرد كه به 
طرز نوين به تشللخیص مسايل بهداشللتی اجتماعی خود پرداخته و علل چندگانه آنرا تجزيه 

وتحلیل نمايند واقدامات درمانی استراتژيك را برنامه ريزی كنند. 
در آغ�از دهه 1970 شللواهد نشللان دادند كه راهكار هللای مبتنی بر فنللاوری در زمینه 

مراقبت های بهداشتی در جهت ارتقاء چشمگیر سامت عمومی در بسیاری از كشور های در 
حال توسعه با شكست مواجه شده است، در حالی كه اجرای برنامه های جامعه نگر در برخی 

از مناطق بسیار فقیر به نتايج بهتری منتج شد.
 مطالعات حاكی از آن است كه بسیاری از مشكات شايع سامت از بخش هايی از خود 
جامعه ناشللی می شود و راهكار متمركز بر سامت و بهداشت يك راهكار ناكارآمد است و 
شايد اعمال اقدامات ديگری در خارج از حوزه بهداشت تاثیرات بیشتری از مداخات صرفا 

بهداشتی بر سامت داشته باشد.
 در همان سللال سللازمان جهانی بهداشت و يونیسف مشتركاً  گزارشللی مبنی بر انتخاب 
راهكار های جايگزين برای مقابله با نیاز های اساسللی سللامت و بهداشت در كشور های در 
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حال توسللعه انتشللار دادند. اين گزارش بر نقايص برنامه های عمودی در مبارزه با بیماری كه 
مبتنی بر مشكات فن آوری بود و عوامل اجتماعی را ناديده می گرفت تاكید می كرد. 

اين گزارش حاكی از آن بود كه عوامل اجتماعی مثل فقر، كمبود مسكن و فقدان آموزش 
مناسب ريشه های واقعی علل اصلی مرگ ومیر دركشور های درحال توسعه هستند.

 ،)PHC( دسللتور كار جديد در كنفرانس بین المللی مرتبط با مراقبت های بهداشتی اولیه
با حمايت سازمان جهانی بهداشت و يونیسف در کنفرانس بين المللی آلماآتا قزاقستان در 
سپتامبر 1978 مورد توجه ويژه قرار گرفت. بیانیه اين كنفرانس حاكی از آن بود كه :"سامت 

برای همه )HFA( تا سال 2000" با اتكا بر مراقبت های بهداشتی اولیه به عنوان وسیله كار. 
 )HFA/PHC( اسللتفاده از استراتژی های سامت برای همه و مراقبت های بهداشتی اولیه
نشان دهنده ظاهر شدن مجدد عوامل اجتماعی موثر به عنوان دغدغه اصلی بهداشت عمومی 
بللود. مدل PHC بدان صورت كه در آلماآتا مطرح شللد بیانگر نیاز به يك اسللتراتژی جامع 
بهداشللت وسللامت بود كه نه تنها خدمات بهداشللتی را لحاظ می كرد، بلكه به ريشلله های 

سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بهداشت ضعیف نیز می پرداخت.
 در بیانیه آلماآتا، مراقبت های بهداشللتی اولیه از دو جنبه مطرح می شللدند. ازيك سللو، 
PHC به عنوان خدمات بهداشللتی اساسللی در سیستم بهداشتی شللكل گرفته بود تا نیاز های 

بهداشتی اكثريت را برآورده سازد و" نخستین سللطح تماس افراد، خانوارها و جامعه با نظام 
ملی سللامت بود." و از سللوی ديگر PHC فلسفه فعالیت های بهداشللتی به عنوان بخشی از 
"توسللعه اقتصادی و اجتماعی كلی جامعه" محسللوب می شللد. " فعالیت های بهداشتی نه به 
عنوان يك مداخله كوتاه مدت و مستقل، بلكه به عنوان بخشی از فرآيند بهبود شرايط زندگی 

تلقی می شوند". 
در PHC، اقدامات بین بخشللی به عنوان جزئی از محور های فعالیت به هدف پرداختن به 
عوامل اجتماعی و زيست محیطی مطرح می شللوند. در بیانیه كنفرانس آلماآتا تصريح شده 
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اسللت كه PHC عاوه بر بخش بهداشت وسللامت، تمامی جوانب توسعه ملی و اجتماعی 
مرتبط، و به طور خاص كشللاورزی، دامداری، صنايع غذائی، آموزش و پرورش، مسللكن، 
فعالیت هللای عمومی، ارتباطللات و ديگر بخش ها را در برمی گیللرد و به تاش هماهنگ در 

تمامی اين حوزه ها نیاز دارد.
از نيمه دهه 1980 عوامل اجتماعی تعیین كننده سامت ) SDH ( نیز در تحقق پیدا كردن 

جنبش ارتقاء سللامت اهمیت پیدا كردند. نخسللتین كنفرانس بین المللی ارتقاء سامت در 
اوتاوا در ماه نوامبر سللال 1986 برگزار شللد. اين كنفرانس منشللور اوتاوا را در مورد ارتقاء 

سامت مورد تائید و پذيرش قرار داد.
 منشللور مزبور 8 عامل موثر و كلیدی " پیش نیاز " سامت را تعیین نمود. اين پیش نیاز ها 
عبارت بودند از: صلح، سللر پناه، آموزش و پرورش، مواد غذائی، در آمد، اكوسیستم دارای 

ثبات، منابع پايدار، عدالت اجتماعی و برابری. 
بديهی اسللت كه اين گستره وسللیع از توانمند سللازی بنیادين نمی توانست تنها از عهده 
بخش بهداشت و سللامت بر آيد بلكه به اقدامات هماهنگ میان بخش های مختلف دولتی، 

سازمان های غیر دولتی، سازمان های داوطلب، بخش خصوصی و رسانه ها نیاز داشت.
 بعللد از كنفرانس اوتاوا، كنفرانس هللای بین المللی ديگری در مورد ارتقاء سللامت و 
بهداشت برگزار شد كه پیام های مندرج در منشور كنفرانس مزبور را گسترش دادند و تاش 

كردند يك جنبش پايدار را راه اندازی كنند.
بنابراين شللانس موفقیت در همكاری های بین بخشی با توانائی ديگر اركان تغییر خواهد 
كرد كه تعهد گسللترده به سللامت به عنوان يك هدف اجتماعی و سیاسی جمعی و طراحی 
سیاست های توسعه اقتصادی برای ارتقاء رفاه اجتماعی، دادن اختیارات اجتماعی و مشاركت 

عمومی و عدالت و برابری در پوشش خدمات درمانی از آن جمله اند. 
هللر جا كه اين اهداف به طور جدی دنبال نشللود اقدامات بین بخشللی برای سللامت با 
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شكسللت و ناكامی مواجه خواهد شللد. بعدها تحلیل گران داليل بیشللتری يافتند كه چرا در 
بسللیاری از كشللورها به دنبال كنفرانس آلماآتا اقدامات بین بخشی برای سامت با شكست 

روبرو شد.
 يكللی از مشللكات در ايللن راسللتا به شللواهد و سللنجش ها مربوط می شللده اسللت. 
تصمیم گیرندگان ديگر بخش ها شكايت می كردند كه كارشناسان بهداشت وسامت اغلب 
اوقات نتوانسته اند شللواهد كمی درباره اثرات اختصاصی سامت كه مربوط به فعالیت های 
ديگر در بخش های غیر بهداشللت و سللامت مانند بخش مسللكن، حمل ونقل، آموزش و 

پرورش و سیاست های غذائی يا صنعت باشند را ارائه نمايند.
 در يك سللطح فراتر از عدم توانائی در ارائه داده هللای مرتبط با موارد خاص، يك عدم 
اطمینان بر روش شناسللی عمیق حاكم بود كه چگونه می توان شرايط اجتماعی و فرآيندها را 

اندازه گیری كرد واثرات آنها را بر سامت به طور دقیق ارزيابی نمود.
 اين مشللكل به واسطه پیچیدگی ذاتی چنین فرايندهايی و به واسطه فاصله زمانی طوالنی 
كه بین آغاز سیاست های اجتماعی و مشاهده اثرات آن بر سامت جامعه وجود داشت، خود 

دشوارتر و پیچیده تر می شد.
سللال های بعد با اتفاقاتی از قبیل پیدايش مراقبت های بهداشللتی اولیه انتخابی، شللرايط 
اقتصادی و سیاسللی دهه 1980 و نئولیبرالیسللم و سللپس دهه 1990 و سال های پس از آن با 
بحث هايی پیرامون توسللعه و جهانی سازی و انتشار يكسللری پیام های مبهم از سوی سازمان 
جهانی بهداشت سپری شد. نهايتا برخی از كشورها در دهه 1990 و آغاز سال 2000 گام های 
چشللمگیری در جهت تاش برای پرداختن به ابعاد اجتماعی سامتی برداشتند. اثرات شايع 
طبقه بندی های اجتماعی موثر بر سللامت به خصوص از طريق اطاعات آماری مستمراً و به 

طور شفاف تشريح شد.
عبارت " عوامل اجتماعی تعیین كننده سللامت " در میانه دهلله 1990 به طور فزايند ه ای 
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مطرح شللد. تقويت اين باور كه شواهد بدسللت آمده در مورد عوامل اجتماعی تعیین كننده 
سامت اثرات بالقوه گسترد ه ای در سیاست عمومی دارد باعث شد تا تاش هايی اعمال شود 
تا يافته های علمی به زبانی بیان شللوند كه برای سیاسللتگذاران و عامه مردم قابل فهم باشد. به 
گونه ای كه در اواخر دهه 1990 و اوائل س�ال های 2000 محركی جهت اقدام به سیاسللتی 
منسجم برای از بین بردن نابرابری در سامت و لحاظ كردن عوامل اجتماعی موثر بر سامت 

فراهم آمده بود. 
بررسی و مقايسلله برنامه ها و سیاسللت های SDH ملی نیازمند يك رده شناسی است تا با 
كمك آن گروه بندی منسللجمی از اين برنامه ها حاصل شللود. اين گروه بندی بايد نشانگر 

نقاط مشترک و اختافات برنامه ها باشد. 
برای آن كه ارتباط میان اين اسللتراتژی ها منسجم شود، ترسللیم ذهنی تصويری از يك 
"خط تولید اجتماعی" متشللكل از مكانیسللم های به هم متصل، كه از طبقه بندی زير ساخت 

اجتماعی آغاز شود و تا توزيع نا برابر پیامد های سامت پیش رود، مفید خواهد بود.آن گاه، 
نگرشی به سامت نامناسب به دسللت می آيد كه جايگاه و فرصت های اجتماعی-اقتصادی 

افراد، در امتداد اين خط تولید و 4 نقطه اصلی اعمال سیاست ها را آشكار می كند:

تاش برای كاهش اليه هللای اجتماعی يعنی كاهش نابرابللری در قدرت، وجهه   Ø

اجتماعی، درآمد و ثروت مرتبط با موقعیت های اقتصادی - اجتماعی مختلف؛

تاش برای پیشگیری از عوامل آسیب رسان به سامت كه بر مردم در موقعیت های   Ø

آسیب پذير وارد می آيد؛

تاش برای كاهش آسللیب پذيری مردم محروم نسللبت به شرايط آسیب رسان به   Ø

سامت كه با آن روبرو هستند؛

كاهللش پیامد های نابرابر بیماری و جلوگیری از بدتر شللدن شللرايط اقتصادی و   Ø
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اجتماعللی اقشللار محروم كه بیمار می شللوند از طريللق مداخللله در مراقبت های 

بهداشتی. 
 SDH اين 4 نقطه ورودی نشللانگر 4 سطح از سللطوح بنیادی در بین سیاست های موجود
است. اولین آن به برنامه هايی مربوط می شود كه از طريق اقدامات باز توزيعی، سلسله مراتب 
اقتصللادی و اجتماعی را تغییر دهند. نقاط دوم و سللوم منعكس كننده اسللتراتژی های میانی 
ومعتدل تری هسللتند كه قصد دارند اقشار محروم را در برابر پیامد های منفی سامت متناسب 
بللا جايگاه اجتماعی آنهللا محافظت نمايند، برای مثال، اين كار را از طريق بهبود در شللرايط 

كاری و يا كاهش نرخ استعمال دخانیات در میان قشر كم درآمد به انجام می رسانند.
نقطه چهارم به اسللتراتژی های ارائه مراقبت های پزشللكی هدفمند اشللاره دارد كه سعی 
دارند صدمات نیرو های اجتماعی آسیب رسللان را بر سامت قشرآسیب پذير- هنگامی كه 
آسللیب و صدمه وارد می آيد- ترمیم كنند و با اين اقدام از اثرات بیماری كه موجب كاهش 

بیشتر موقعیت اجتماعی و اقتصادی اين گروه می شود جلوگیری به عمل آورند.
 البتلله ايللن طبقه بنللدی سیاسللت ها و مداخات بر حسللب ايللن 4 نقطلله ورودی بايد با 
طبقه بندی های ديگری مقايسلله شللود تا مشخص شللود آيا اين برنامه عموم مردم را پوشش 

می دهند و يا اينكه تنها گروه خاصی از مردم در میانه جامعه تحت پوشش قرار می گیرند. 
در قرن 21 نقش سازمان جهانی بهداشت در جهت ارتقاء عملكردها در حیطه عدالت در 

سامت و ابعاد اجتماعی آن متحول شد.
 در سللال 2003 لللی جانگ ووک، بللا اعام برناملله كاری خود به نام ارتبللاط مجدد با 
ارزش های "سللامت برای همه" به مدير كلی سللازمان جهانی بهداشت منصوب شد. او در 

دسامبر سال 2003، طی مقاله ای در مجله النست چنین نوشت:
يكی از بخش های حسللاس عدالت در روابط انسانی، ارتقاء دسترسی عادالنه به شرايطی 
اسللت كه سامت را تقويت كند. هدف كنفرانس آلماآتا از "سامت برای همه" نیز درست 
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همین بود. بنابراين اصول اساسی مراقبت های بهداشتی اولیه عبارتند از: دسترسی عادالنه )به 
خدمات سللامت(، مشاركت عمومی و راهكار های بین بخشی برای بهبود وضعیت سامت 

و بهداشت. اين اصول بايد در شرايط و زمینه امروز نیز اعمال شود.)9(

در همين راس�تا، دکتر لی در پنجاه و هفتمين مجمع جهانی بهداش�ت 
در ماه می 2004 اعالم کرد که س�ازمان جهانی بهداش�ت تمایل دارد کميسيونی 
جهانی را در ارتباط با عوامل موثر بر س�المتی ایجادکند، تا از این طریق دستور 
کاری برای برقراری عدالت و تقویت حمایت س�ازمان از کش�ور های عضو، در 
جه�ت اجرای راهکار های جامع به منظور حل مش�کالت بهداش�ت و س�المت و 

ریشه های اجتماعی و زیست محيطی آن گام بردارد.
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فصل پنج

اهداف و مفاهيم

عوامل اجتماعی تعيين کننده سالمت
شرايطی كه مردم در آن رشد كرده، زندگی و كار می كنند هم چنین سن افراد همگی بر 
وضعیت سامتشللان تاثیر گذار هسللتند. نابرابری در اين شللرايط خود منجر به نابرابری های 
سللامت می گردد. خوشبختانه اكثريت قريب به اتفاق اين نابرابری ها در سامت، چه در بین 
و چه در داخل كشللورها، قابل اجتناب اند.موفقیت ما در عرصه بهبود سامت و كاهش اين 

بی عدالتی ها بستگی به توجه جدی به علل اجتماعی زمینه  ای آن دارد. 
راه حل های فنی در داخل بخش سللامت نیز بسیار مهم هستند اما بايد توجه كنیم كه اين 
راه حل ها كافی نیسللتند. توجه به عوامل اجتماعی تعیین كننده سللامت به حیطه های كاری 
وسللیع تر و اقدامللات پايدارتری نیز نیاز دارد. اقللدام در زمینه عوامللل اجتماعی تعیین كننده 
سللامت مردم، جوامع و كشورها را توانمند می سللازد و اين توانمند شدن خود يك مسیری 
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قوی در راه ايجاد تغییرات در ساختار و شرايط اجتماعی را فراهم می نمايد.
كمیسللیون عوامل اجتماعی تعیین كننده سامت سازمان جهانی بهداشت به منظور بهبود 
وضعیت سللامت جهانی و كاهش بی عدالتی ها يك حركت جهانی را شكل داده است. اين 
كمیسللیون، دولت ها، تشكات مدنی و سازمان های بین المللی را به مشاركت فرا  می خواند. 
هم چنین شواهد جهانی در زمینه بی عدالتی در سامت را مرور كرده و سعی می نمايد دانش 
منطقلله ای و بین المللی را بلله اقداماتی در اين عرصلله تبديل نموده و در زمینلله ايجاد چنین 

تغییراتی جلب مشاركت نمايد. 
غايت توجه اين كمیسللیون به اقداماتی اسللت كلله با طیف وسللیعی از تعیین كننده های 
سللامت، از شللرايط سللاختاری جوامع گرفته تا تاثیرات آنی برخی از فعالیت ها، و در تمام 
سطوح چه در سللطح جهانی و چه در سطح منطقه ای، از طريق دولت ها و دخالت دادن تمام 

ذی نفعان)Stakeholders( از تشكات مدنی گرفته تا بخش خصوصی سروكار دارد. )8(
اين كمیسیون سعی دارد تا تاثیر بسزايی بر سیاستگذاران، دانشمندان، پزشكان و رهبران 
تشللكات مدنی در سللطوح جهانی و بین المللی داشللته و توجه همگی آنها را به عدالت در 
سامت جلب نموده و آنها را متقاعد نمايد كه اقدامات اجتماعی در اين راستا نیاز به توجه به 
اين عوامل دارد. آنها تاش می نمايند تا به دنیا نشان دهند كه نیاز است تا سامت مدنظر همه 

قرار گیرد نه اينكه فقط به صورت دل نگرانی دست اندركاران بخش سامت باشد. 
كمیسللیون شواهد خود در اين راستا را به سیاستگذاران و مشاوران بین المللی، دولت ها، 
وزيللران )آمللوزش و پللرورش، مسللكن، كار و اموراجتماعللی، امورخارجه، بهداشللت(، 
دانشللگاهیان، مجامع مشورتی، مجالس و روسای سازمان ملل نشان می دهد تا مشاركت آنها 

را جلب نمايد.
در تمللام جوامع پلكان اجتماعی وجود دارد كه منابع اقتصادی و اجتماعی از قبیل قدرت 
و پرستیژ بطور نابرابرانه ای در آن توزيع گرديده اند. اين توزيع ناعادالنه منابع تاثیر زيادی بر 



51فرصتي منصفانه  براي همه

زندگی و سامت مردم دارد. در اينجا بخشی از اين نابرابری ها كه بر سامت اثر گذار هستند 
مدنظر می باشد.

رويكرد عوامل اجتماعی تعیین كننده سللامت به عنوان راه حلی در اين خصوص مطرح 
گرديده است. 

در واقع اين رويكرد بین دانش فنی و پزشكی و اقدامات اجتماعی ارتباط برقرار می نمايد. 
هم چنین سعی دارد عدم تعادل بین اقدامات درمانی و پیشگیرانه و مداخات انفرادی و مبتنی 

بر جمعیت را كاهش داده و پیامد های عادالنه تر و پايدارتری را فراهم نمايد. )1(
امروزه درک اينكه چرا مردم فقیر در كشور های كم درآمد از میزان باالتری از بیماری ها 
خصوصا بیماری های عفونی و سوء تغذيه در رنج هستند كار سختی نیست: كمبود غذا، آب 
ناسللالم، بهداشت محیط نامطلوب، سر پناه نامناسللب همگی سبب افزايش مواجهه با عوامل 

عفونی شده كه فقدان خدمات پزشكی مناسب نیز در اين مناطق مزيد علت می گردد.
 متشابها شللواهدی وجود دارد كه بیماری های غیر واگیر بار عمده بیماری های مردم در 
طبقات اجتماعی پايین و متوسللط در كشور های با درآمد متوسط و باال را به خود اختصاص 
داده اسللت. در مطالعه بار بیماری هايی كه توسللط سازمان جهانی بهداشللت انجام گرديده 
است، كمی وزن، زيادی وزن، سللیگار، الكل، فشارخون باال و رفتار های نامناسب جنسی از 

علل عمده مورتالیتی و موربیديتی در اين كشورها محسوب گرديده اند.)1(
 در هر دو حالت سوال مطرح اين است كه چگونه اين علل و توزيع های نابرابرانه حادث 
می گردند؟ علت العلل ها كدامند؟ اين قبیل مسائل و سواالت است كه ما را به تعیین كننده های 

اجتماعی سامت و عدالت در سامت می رساند. )1(
مداخات در حیطه عوامل اجتماعی تعیین كننده سللامت نیاز به مواجهه با طیف وسیعی 
از تعیین كننده های سامت، از شرايط سللاختاری اجتماعی گرفته تا اقداماتی با تاثیر آنی در 
تمام سللطوح و از طريق دولت ها دارد. اين اقدام يك فرآيند چند بخشی است و دربرگیرنده 
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عاملین و فعاالن دولتی و غیر دولتی، تشللكات مدنی، سازمان های خصوصی و بین المللی و 
نیز خود پزشكان و كاركنان بخش سامت است. 

نقش كلیدی اقدامات چند سطحی و چند بخشی در اين وادی كاما واضح است. )1(
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هدف کلی از طرح مقوله عوامل اجتماعی تعيين کننده سالمت:
ايجاد عدالت و برابری در عرصه های مختلف سامت با توجه به نیاز های هر فرد 

اهداف اختصاصی کميسيون عوامل اجتماعی تعيين کننده سالمت:

جمع آوری شواهد در زمینه عوامل اجتماعی تعیین كننده سامت؛   .i
كمك به تصمیم گیران برای اسللتفاده از شللواهد عوامل اجتماعی تعیین كننده به   .ii

منظور فراهم آوردن شرايط بهتری از سامتی برای همگان؛
تقويت انگیزه در زمینه اقدام در خصوص عوامل اجتماعی تعیین كننده سللامت و   .iii
توسللعه درک و ديدگاه مشللترک از اولويت های اين برناملله در میان ارگان های 

مرتبط؛
تطابق و افزايش برنامه های جاری كه تاثیر مثبت اثبات شد ه ای بر تعیین كننده های   .iv

اجتماعی سامتی و نابرابری دارند؛
اجرای اقدامات جامع اصاحی به منظور در اولويت قرار دادن موضوع سامتی در   .v

سیاست های كلی وهمكاری های بین بخشی. 


