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تحول سالمت 
کید بر عوامل اجتماعی با تأ
 مؤثر بر سالمت

خواستار  امروزی  جوامع  و  است  سالم  انسان  پایدار،  توسعه  محور 
ایجاد بستر مناسب برای تولید و شتاب الزم در رسیدن به توسعه 
همه  تبیین  و  بررسی  است  بدیهی  رو  این  از  همه جانبه اند. 
کالن  سیاستگذاران  به  سالمت  بر  تأثیرگذار  اجتماعی  مؤلفه های 
کشورها  پایدار  توسعه  مهم  مسأله  زمینه  در  سیاستگذاری  برای 
»سالمت«  برای  توسعه،  محور  انسان  رویکردهای  می کند.  کمک 
افراد،  نباشد،  سالمت  تا  دارند  اعتقاد  و  قائل اند  فراوان  ارزش 
اهداف  به  دست یافتن  به  امیدی  ملت ها  و  جوامع  خانواده ها، 
اجتماعی و اقتصادی ندارند. درک و شناخت همه جانبه سالمت 
که وضعیت اجتماعی  ایجاب می کند همه نظام ها و ساختارهایی 
کنترل و تسلط خود دارند، مضامین  اقتصادی و محیط فیزیکی را در 
که بر سالمت و رفاه فرد و جامعه  فعالیت های خود را در زمینه آثاری 

دارند، در نظر بگیرند.
بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت، سالمت عبارت است از 
فقط  نه  و  اجتماعی  و  روانی  جسمی،  کامل  آسایش  از  برخورداری 

نداشتن بیماری و نقص عضو.
امروزه عالوه بر بعد جسمی، روانی و اجتماعی، جنبه معنوی سالمت 
فرد هم مدنظر قرار داده شده است. در بند 8 مبانی و ارزش های 
بنیادین نقشه جامع علمی کشور، ابالغی مقام معظم رهبری، »علم 
و فناوری کمال آفرین، توانمندساز، ثروت آفرین و هماهنگ با محیط 
زیست و سالمت معنوی و جسمی و روانی و اجتماعی آحاد جامعه« 
که ابعاد  از مهم ترین ارزش ها برشمرده شده است. باید توجه داشت 
مختلف سالمتی بر یکدیگر اثر گذاشته و تحت تأثیر یکدیگر قرار دارند. 
لذا اقدام های انجام شده برای ارتقای سالمت باید به همه جوانب 
کلی  سالمت فردی )جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی( و سالمت 
اساسنامه سال 1946 سازمان جهانی  باشد.  توجه داشته  جامعه 
بهداشت، برخورداری از باالترین حد استانداردهای منطقی و قابل 
دستیابی سالمت، بدون در نظرگرفتن نژاد، مذهب، عقاید سیاسی 

و موقعیت اقتصادی و اجتماعی را حق مسلم هر انسانی می داند.
تعیین کننده هـای اجتماعـی مؤثر بر سـالمت سال هاسـت مورد توجه 
گرفته اسـت و طبق آخرین مستندات  سـازمان جهانی بهداشـت قرار 
بـر  از 75 درصـد تعیین کننده هـای مؤثـر  معتبـر علمـی جهـان بیـش 
آن هـا  اقتصـادی  و  اجتماعـی  محیـط  شـرایط  در  انسـان ها  سـالمت 

دکتر محمد هادی ایازی
 معاون اجتماعی وزیر بهداشت درمان 

و آموزش پزشکی
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کمتـر از 25 درصـد از سـهم سـالمتی مـردم از طریـق  شـکل می گیـرد و 
سـند  در  اسـت.  جبـران  قابـل  درمانـی  بهداشـتی  خدمـات  تأمیـن 
کـرده بـه ایـن مسـأله  کـه ایـران نیـز آن را امضـا  اهـداف توسـعه پایـدار 
سـالمت  بـر  مؤثـر  اجتماعـی  تعیین کننده هـای  اسـت.  شـده  اشـاره 
ارتقـای  بـا معضـالت سـالمتی،  رویارویـی  بـرای  یکپارچـه ای  رویکـرد 
سـطح بهداشـت عمومـی و حرکـت بـه سـوی جامعـه سـالم تر اسـت و 
در ایـن رویکـرد مشـکالت بهداشـتی، بیماری هـای جسـمی و روانـی 
از منظـر اجتماعـی نگریسـته می شـود. بنابرایـن می تـوان بـا شـناخت 
ایـن تعیین کننده هـا از آن هـا در برنامه ریزی هـا و سیاسـتگذاری های 

کـرد. اجتماعـی و سـالمت اسـتفاده 
و  بیماری ها  چهره  که  است  آن  گویای  اجتماعی  تحوالت  واقعیت 
اختالل ها در حال دگرگونی است و پدیده انتقال اپیدمیولوژیک در 
حال وقوع و به سرعت پیش می رود و موجب بیماری ها و اختالل ها 
که تا سال 2020 در همه جهان منشأ بر هم زننده  می شود، به نحوی 
سالمت، اختالل ها و بیماری های روانی، رفتاری و اجتماعی خواهد 
سطوح  برگیرنده  در  فرد  سالمتی  اجتماعی  بعد  کلی،  طور  به  شد. 
هر  شناخت  توانایی  و  اجتماعی  عملکرد  و  اجتماعی  مهارت های 
شخص از خود به عنوان عضوی از جامعه بزرگ تر است. از این نظر، 
کس عضوی از افراد خانواده و عضو جامعه ای بزرگ تر محسوب  هر 
که  دارد  کید  تأ سالمت  از  بعدی  بر  اجتماعی  سالمت  می شود. 
که در آن زندگی می کند  یا با جامعه ای  افراد دیگر  با  ارتباط فرد  به 
مربوط است. سالمت اجتماعی شامل عناصر متعددی است که این 
که چگونه و در چه درجه ای  کنار یکدیگر نشان می دهند  عناصر در 
افراد در زندگی اجتماعی خود، خوب عمل می کنند. به طور مثال 
بعد  به  توجه  اهمیت  و...  همشهری  همکار،  همسایه،  عنوان  به 
بر  بهداشت  جهانی  سازمان  کید  تأ همچنین  و  توسعه  اجتماعی 
سالمت اجتماعی، در کنار سالمت جسمی، سبب شده است تا امروز 
سالمت اجتماعی به دغدغه مشترک جامعه شناسان و برنامه ریزان 

اجتماعی در هر جامعه تبدیل شود.
جمهوری  اساسی  قانون   43  ،29  ،3 اصول  که  است  ذکر  به  الزم 
اسالمی ایران ضمن محوری برشمردن سالمت کامل و جامع انسان، 
بهداشت درمان را از جمله نیازهای اساسی می شناسد و دولت را 
جهت  را  خود  ظرفیت های  و  امکانات  منابع،  همه  تا  کرده  مکلف 
تأمین، حفظ و ارتقای سطح سالمت افراد کشور بسیج کند. در سند 
کشور نیز »برخورداری از سالمت، رفاه، امنیت  چشم انداز 20 ساله 
توزیع مناسب درآمد،  برابر،  تأمین اجتماعی، فرصت های  غذایی، 
نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر و فساد، تبعیض و بهره مندی 
دورنمای  در  ایرانی  جامعه  ویژگی های  مطلوب،  زیست  محیط  از 
کلی سالمت بر »تحقق رویکرد  سال 1404 است. بند 2 سیاست های 
قوانین، سیاست های  انسان سالم در همه  و  سالمت همه جانبه 
»ارتقای  بر  جمعیت  کلی  سیاست های  بند 6  مقررات«،  و  اجرایی 

امید به زندگی، تأمین سالمت و تغذیه سالم جمعیت و پیشگیری 
زیست  آلودگی های  اعتیاد، سوانح،  بویژه  اجتماعی،  آسیب های  از 
کلی اقتصاد مقاومتی  محیطی و بیماری ها«، بند 7 سیاست های 
کید بر  با تأ بر »تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی 
کاال(« و بند 11 سیاست های  کیفی تولید )مواد اولیه و  کمی و  افزایش 
و  توانمندی  مسؤولیت پذیری،  گاهی،  آ »افزایش  سالمت  کلی 
تأمین،  در  جامعه  و  خانواده  فرد،  فعاالنه  و  ساختارمند  مشارکت 
حفظ و ارتقای سالمت با استفاده از ظرفیت نهادها و سازمان های 
کشور تحت نظارت وزارت بهداشت،  فرهنگی، آموزشی و رسانه ای 
نظام  چشم انداز  به  دستیابی  برای  را  پزشکی«  آموزش  و  درمان 
در  سالمت  شاخص های  اول  جایگاه  به  دستیابی  یعنی  سالمت 

کرده است. منطقه آسیای جنوب غربی، تکلیف 
کاستی های موجود، بویژه در مناطق محروم،  کشور ما با وجود  در 
گام های مناسبی در طرح تحول سالمت  برای سالمت جسمی افراد 
)بهداشت درمان( برداشته شده است؛ اما آنچه در همه عرصه های 
کم توجهی به ابعاد روانی و اجتماعی سالمت  کشور محسوس است، 
کم توجهی به جنبه اجتماعی سالمت در عصر ارتباطات  است. این 
و جهانی سازی، موجب افزایش آسیب پذیری افراد در ابعاد روانی، 
گرایش به مصرف دخانیات، فرار از خانه، افت تحصیلی  خودکشی، 
که  و سایر آسیب های اجتماعی می شود و از جمله موضوعاتی است 

باید به آن توجه خاص شود.
روانی،  جسمی،  ابعاد  و  سالمت  مقوله  که  نیست  پوشیده  برکسی 
یا تعدیل  کاهش  امری بین بخشی بوده و  اجتماعی و معنوی آن 
همکاری  مستلزم  سالمت  بر  مؤثر  اجتماعی  تهدیدکننده های 
به  توجه  با  رو  این  از  است.  مردمی  مشارکت های  و  بین بخشی 
و   )1364/7/24 )مصوب  تشکیل  قانون  در  که  مأموریت هایی 
تشکیالت و وظایف )مصوب1367/3/12( وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی ذکر شده است، تشکیل معاونت اجتماعی به عنوان 
عنوان  به  بهداشت  وزارت  بین  هماهنگ کننده  و  تسهیلگر  مرجع 
متولی سالمت و سایر سازمان ها و دستگاه ها به عنوان همکار، امری 

کل ضروری به نظر رسید. در نتیجه، این معاونت با سه اداره 
 .3 سالمت  خیریه های  و  2.خیران  نهاد  مردم  سازمان های   .1
مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر سالمت به همراه دبیرخانه شورای عالی 
کارگروه پیشگیری از آسیب های  سالمت و امنیت غذایی و دبیرخانه 

اجتماعی و اعتیاد در وزارت بهداشت تشکیل شد.
همچنین در سطح 16 دانشگاه، معاونت اجتماعی با دو مدیریت: 
مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر سالمت و مشارکت های مردمی و یک 
کارگروه سالمت و امنیت غذایی و در بقیه دانشگاه ها به عنوان قائم 
مقام رییس دانشگاه در حوزه مشارکت های اجتماعی، سازمان های 

مردم نهاد و خیریه های سالمت تشکیل شده است.

کد موضــوع SMS 30007273010001 | 9421 | نحوه امتـیاز دهی: امتیاز-شماره مقاله:مثال:  به این موضوع امتیـــاز دهید ) 1 تا 100( | 
گر امتــیاز شـما 80 باشد 9421-80 ا


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

