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همه گیری  دوران  طی  بهداشت«  جهانی  »روز  دومین  به 
کووید-19؛ این بدترین بحران حوزه سالمتی در یک قرن گذشته، 
مردم  همه  رنج  و  اوج خستگی  بحبوحه  در  آن هم  رسیده ایم؛ 
این  منفی  اثرات  با  که  درمان  و  بهداشت  کادر  ازجمله  دنیا؛ 

بیماری دست وپنجه  نرم می کنند.
این  به  ابتال  از 2/8 میلیون نفر دراثر  تا 1 آوریل 2021، بیش 
بیماری، جان باخته اند و بیش از 130میلیون نفر نیز مبتال به این 
ویروس شده اند؛ که البته بسیاری از آن ها با تأثیرات طوالنی مدت 
این عارضه بر سالمت، زندگی می کنند. درعین حال، پیامدهای 
سوء و گسترده آن، میلیون ها نفر را متحمل هزینه های عاطفی، 
اجتماعی و اقتصادی کرده است. ازدست دادن شغل و به دنبال آن 
درآمد، ناامنی غذایی را تشدید کرده و ارائه خدمات بهداشتی 
کمبود  و  اختالل  با  اساساً،  یا  تاحدودی  نیز  سراسر جهان  در 
مواجه شده؛ که اثرات نامطلوبی بر بهداشت و سالمت روان و 
جسم افراد گذاشته است. هزینه های شیوع کووید-19 به قدری 
باالست که ناچار باید اقداماتی متنوع را لحاظ کرد: جدی گرفتن 
از قبل؛ و رفع  موضوع »عدالت در سالمت« به شکلی جدی تر 
موانع اجتماعی و اقتصادی که عامل بروز بی عدالتی در حوزه 
جهانی  ساخت  برای  ما  تعهد  می شوند،  بهداشت  و  سالمت 
اقدام  ما جهت  فراخوان  می دهد.  نشان  را  سالم تر  و  عادالنه تر 
در »روز جهانی بهداشت«؛ و در کمپین یک ساله این مجموعه 

)WHO( پیِش روی شماست.

اکنونزمانساخنتدنیاییعادالنهتر
وساملتربرایهمهدرهمهجاست
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یبعدالیتدرسالمتوکووید-19
شیوع گسترده کووید-19 در جهان، مزید بر چالش های موجود 
تفاوت های  از  اعم  سالمت؛  و  بهداشت  حوزه  در  پیش ازاین 
و  سطح  نیز  و  پیشگیرانه؛  اقدامات  ارائه  چگونگی  در  معنادار 
میزان دسترسی افراد به خدمات باکیفیت بخش درمان، ما را با 
این واقعیت روبه رو ساخته است که نرخ ابتالبه کرونا و مرگ ومیر 
ناشی از آن، در مناطق محروم، دوبرابر بیش از مناطق برخوردار 

است. 

بیانیه ما به خوبی حقایق مربوط به بی عدالتی در سالمت 
را بازنمایی می کند:

آثار ابتال به کووید-19 در آن ها که حداقل میزان توانایی را در 
مقابله  با این ویروس دارند، شدیدتر است؛ ازجمله سالمندان، 
بیمارانی با وضعیت حاد، افراد دارای مشکالت جسمِی زمینه ای 
مانند بیماران قلبی و دیابتی، آن هایی که به اینترنت دسترسی 
به جهِت  مربوطه  یافته های  و  اخبار  آخرین  از  الجرم  و  ندارند 
شخصاً  افرادی که  می مانند،  بی اطالع  خود  از  بیشتر  مراقبت 
قادر به پرداخت هزینه های درمان نیستند و کسانی  که ازنظر 
امکان  که  مهاجران  یا  بی خانمان ها  مانند  محروم اند  اجتماعی 
دارد در دریافت کمک ها و بسته های حمایتِی دولتی دراین زمینه 
این گروه همچنین شامل آن هایی  روبه رو شوند.  موانعی  با  نیز 
می شود که تحت تأثیر عوارض جانبِی متأثر از شیوع کرونا قرار 
یا  سالمند آزاری  خانگی،  خشونت های  بیشتر  )وقوع  می گیرند 
کودک  آزاری طی ایام قرنطینه ، اثرات منفی بازماندن از تحصیل 

یا اشتغال؛ و تهدید سالمت روان(.

بی عدالتی در سالمت در سطح بین الملل نیز خود را به 
 نمایش می گذارد:

تا 1 آوریل 2021، از نیم  میلیارد ُدز واکسن تجویزی، 86 درصد 
با  این عدد در کشورهای  بوده؛  باال  با درآمد  آن در کشورهای 
این جوامع، تنها شاهدی  پائین، تنها 0/1 درصد است.  درآمد 
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منتظر بر روند فناوری ها، تولید و عرضه واکسن ها و ارائه سایر 
روش ها و تجهیزات درمانِی مرتبط با کووید-19 هستند؛ روالی 
ناعادالنه و غیر قابل  قبول در توزیع منابع بهداشت و درمان، 

در دنیای مدرن.

علتیبعدالیتدرسالمتچیست؟
می کنند؛  پیروی  اجتماعی  شیب  یک  از  بیماری،  و  سالمتی 
برخوردار  پائین تری  اقتصادی،اجتماعی  موقعیت  از  فرد  هرچه 
باشد ، شانس سالمتی او نیز کمتر است. شرایطی که افراد در 
به  نهایتاً  یافته، زندگی و کار کرده؛ و  آن ها متولد شده، رشد 
به قدرت، منابع و  سالمندی می رسند، میزان دسترسی آن ها 
سالمت(،  بر  مؤثر  اجتماعی  )عوامل  تصمیم گیری شان  توانایی 
این شیب نزولی را شکل می دهد. این شرایط، شامل تحصیالت، 
درآمد، دسترسی به پشتیبانی های اجتماعی )نظیِر خدمات  به 
 صرفه برای فرزندان، هزینه های درمان، بیمه بیکاری و حقوق 
با  سالمتی  و  بهداشتی  خدمات  به  دسترسی  بازنشستگی(؛ 
کیفیت و تغذیه مناسب؛ مسکن با امکانات رفاهی و هوای پاک؛ 
و خدمات قضائی و مالی نیز می شود. سطح کیفِی این شرایط، 
اغلب با وجود و بروز تبعیض ها، کلیشه ها و تعصبات بدتر نیز 
می شود که این موارد عمدتاً گریبان زنان و دختران، سالمندان و 
افراد دارای معلولیت را می گیرد؛ موارد نژادی، قومیتی و هویت 

عدالت در سالمت چیست؟
عدالت در سالمت، نبود اختالفات ناعادالنه  در امر 

سالمِت آحاد مردم است؛ اختالفات اجتناب پذیری که 
می توان برایشان چاره اندیشی کرد.

عدالت در سالمت، زمانی محقق می شود که همه 
از پتانسیل کامل اموِر سالمتی و رفاهی بهره مند 

شوند.
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جنسی نیز در این  دسته هستند. البته تبعیض های این گونه نه 
 تنها بین افراد جامعه رخ می دهد؛ بلکه در نهادها و ساختارهای 
حاکمیتی جوامع نیز نهفته است؛ درنتیجه، این  بخش از جامعه، 
دارای نمایندگان کمتری در سطوح تصمیم گیر دولتی بوده و 
این  جهت، خدمات کمتری دریافت کرده و شانس زیستن  از 
اگر  از دست می دهند. حال  باالتر را  با شرایط بهتر و کیفیت 
این موارد  به  نیز  را  نظامی  درگیری های  و  اقلیمی  تغییرات 
بیفزاییم، خواهیم دید که میلیاردها نفر در جهان، با مجموعه ای 
از عوامل قدرتمند و چندجانبه روبه رو هستند که اجازه زندگی 

سالم را به آن ها نمی دهند.

چگونهعدالتدرسالمترابهواقعیت
تبدیلکنمی؟

تخصیص  و  سیاست ها  ارائه  به معنای  سالمت  در  عدالت 
و  محرومان  کمتر،  دسترسی   با  افراِد  است که  به گونه ای   منابع 
آن هایی که با تبعیض روبه رو هستند )به دالیل نژادی، جنسیتی، 
جنسی، سنی، ازکارافتادگی یا درآمدی( به سرعت شاهد بهبود 
بهتر  شرایطی  از  و  شده  خود  زندگی  و  سالمتی  وضعیت  در 

بهره مند شوند.
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نمای نزدیک تر از 
بی عدالتی در سالمت

بین کشورها: شاخص امید به زندگِی کودکی که در 
»لسوتو« متولد شده، زیستن تا 51 سالگی  است؛ 

اما این عدد برای کودکی که در »ژاپن« متولد شده، 
84 سال است. نرخ مرگ و میر کودکان زیر پنج  سال 
در آفریقا بیش از هشت برابر اروپاست. 99درصِد 

فوت مادران طی بارداری، در کشورهای در حال توسعه 
رخ می دهد.

در داخل کشورها: احتمال مرگ قبل از رسیدن 
به سن پنج  سالگی در کودکاِن خانواده های فقیر، 
دو  برابر بیش از کودکانی  است که در خانواده های 

ثروتمند متولد می شوند؛ ضمنًا کودکان در 20درصد 
فقیرترین خانواده ها، به نسبت کودکان در 20درصد 

ثروتمندترین خانواده ها، چهاربرابر بیشتر دچار 
مشکالت روانی حاد می شوند.

در محله ها: امید به زندگِی مردان در شهر 
»گالسگو«، از 66.2 سال در مناطق کم  برخوردار تا 
81.7 سال در مناطق بیش  برخوردار متغیر است. 

در »لندن«، حین عزیمت با متروی زیرزمینی 
از »وست مینستر« به سمت شرق شهر، در هر 

ایستگاه، شاهد این حقیقت هستید که شاخص 
امید به زندگِی ساکنان آن محدوده، حدودًا یک  سال 

از ساکنین محدوده ایستگاه قبلی، کمتر است.
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نقشبخشبهداشت
در  بهبود عدالت  در  نقش مهم  بهداشت، چندین  بخش 

سالمت دارد:
برقراری عدالت در  از  تا  بکند  را  تمام تالش خود  باید 
به  کند؛  تضمین  را  آن   ایجاد  و  شده  مطمئن  سالمت 
هزینه  صرف  با  در  صورت   نیاز،  هر کسی   طوری  که 
مناسب، خدمات درمانی و سالمتی کامل و باکیفیتی را 
دریافت کند )بیماری نباید منجر به مشکالت مالی شود(.  
سالمت«  )همگانی(  جهانی  »پوشش  تحت  عنوان  این  موضوع 
نیز شناخته می شود که همه کشورها متعهد به دستیابی به آن 
تا سال 2030 شده اند؛ اکنون، تقریباً نیمی از مردم جهان همه 
خدمات ضروری مورد نیاز خود در این  زمینه را دریافت نمی کنند و 
ساالنه حدود 100 میلیون نفر به خاطر هزینه های هنگفت بهداشت 
و درمان، فقیر می شوند. البته تنها پول و جغرافیا نیست که برخی 
 از افراد را بیش از سایرین از دریافت مراقبت های بهداشتی محروم 
می کند؛ موانعی مانند وجود تبعیض در سیستم های بهداشتی و 

سطح نابرابر سواد سالمت بین گروه های جمعیتی نیز مؤثر است.
اقدام: اولویت  بخشیدن به رویکردهای مربوط به مراقبت های 
حق  یک  به عنوان  سالمتی  بر  این موضوع،  درمان.  و  بهداشت 
افراد و  ارائه خدمات مراقبتی نزدیک به محل زندگی  انسانی، 
دارد.  تأکید  ارتقای سالمتی جامعه  در  بخش ها  بین  همکاری 
این، عادالنه ترین راه برای از  بین  بردن موانع موجود؛ و دستیابی 

به پوشش همگانی سالمت ا ست.

و  روند  بر  نظارت  طریق  از   باید  بهداشت  وزارت 
کنار  در  درمان،  و  بهداشت  حوزه  اقدامات  نتایج 
بخش ها  سایر  با  همکاری  و  الزم؛  خدمات  ارائه 
رفع  در  جامعه،  افراد  زندگی  شرایط  رصِد  به جهت 

 بی عدالتی های سالمت پیشگام شود.
اقدام: داده ها را از نظر سن، جنسیت، سطح تحصیالت، میزان 
درآمد و ... تفکیک کنید تا مشخص شود چه کسی تحت تأثیر 

1

2
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بی عدالتی در عملکرد اقدامات حوزه سالمت، بهداشت و درمان 
و خدمات اجتماعی قرار دارد.

وزارت بهداشت، نیاز به همکاری با سایر بخش هایی 
دارد که می توانند بر امر عدالت در سالمت تأثیر 
به  دسترسی  در  بی عدالتی  حجم  از  و  بگذارند؛ 
افراد  زندگی  بد  شرایط  و  اجتماعی  خدمات 
بکاهند؛ مانند حوزه های فعال در آموزش وپرورش، 
کشاورزی، محیط زیست، زیرساخت ها، حمل و نقل، اقتصادی یا 

پشتیبانی های اجتماعی.
اقدام: وزارت بهداشت باید:

به  این بخش ها،  اهداف  و  منافع  به رسمیت  شناختن  ضمن   

از  مؤثر  حمایت  و  در سالمت  عدالت  برقرارِی  اهمیت  تشریح 
فعالیت بخش های دیگر بپردازد.

 با سایر بخش ها برای ادغام خدمات و پشتیبانی اجتماعی و 
نظارت بر تأثیر سیاست  گذاری ها در رفع بی عدالتی در سالمت  

همکاری کند.
 در طراحی و اجرای ترتیبات حاکمیتی بین  بخشی که برای 

هدایت، تسهیل و امکان کار مشترک بین بخش ها بسیار  مهم 
است؛ همکاری نماید.

 نیروهای کار الزم در بخش بهداشت و درمان؛ و سایر بخش ها 
برای تقویت همکاری و هماهنگی را تأمین سازد.

3
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پنج اقدام عملی در روز جهانی 
بهداشت

سازمان جهانی بهداشت؛ از دولت ها ، نهادهای 
بین المللی و رهبران سیاسی می خواهد که دست در 
دست جوامع و افراد متأثر از بی عدالتی گذاشته و 

برای ریشه کنِی این بحران اقدام کنند. راه حل هایی 
را نیز دراین باره ارائه کرده است:

1. ایجاد دسترسی برابر به واکسن کووید-19، 
تست ها و درمان ها داخل و بین کشورها.

2. تخصیص بودجه ها و ارائه طرح  های حمایتی از 
بخش های بهداشت و درمان در دوران پسا کرونا.

3. تأمین خدمات و ایجاد زیرساخت های عادالنه در 
همه جوامع؛ اعم از شهری و روستایی.

4. ارائه مراقبت های بهداشتی و درمانی اولیه قوی تر 
برای همه و در همه جا.

5. جمع  آوری دقیق و کامل داده ها و گزارش دهی 
بهتر تا کشورها بدانند بی عدالتی حوزه سالمت در 

کجاهاست که بتوانند بهتر آن ها را برطرف کنند.

تأمنی»سالمت«چزییبیشاز
مراقبتهایبهداشیتست؛سهمهریک

ازبخشهاچقدراست؟
تحقیقات نشان داده اند که عوامل اجتماعی و اقتصادی، بخش 
قابل  توجهی از خروجی حوزه سالمت را در بر می گیرند؛ مثاًل 
بخش  در   2010 تا   1990 سال های  طی  سرمایه گذاری ها 
پنج  زیر  کودکان  میر  مرگ  و  از  جلوگیری  به منظور  سالمت 
 سال در کشورهای با درآمد پائین و متوسط )ازطریق مداخالت 
مؤثر نظیر واکسیناسیون، اقدامات بهداشتی و پزشکی، زایمان 
ایمن با خدمات مناسب و ...( تنها در کاهش نیمی از این موارد 
در  سرمایه گذاری ها  نتیجه  در  آن،  دیگر  نیم  داشت؛  نقش 
سطح  افزایش  مثاًل  بود؛  سالمت  ارتقادهنده  بخش های  سایر 
و  اجتماعی  سیاسی،  مشارکت   برای  زمینه سازی  تحصیالت، 
اقتصادی زنان و مدیریت محیط زیست )دسترسی به آب شرب، 
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سوخت های پاک و فن آوری ها( و کنترل جمعیت و کاهش فقر. 
این ها نشان می دهد که چگونه همه بخش ها می توانند سالمت 
و رفاه را تحت  تأثیر قرار دهند و نگاه مسئوالنه ای به کاهش 
بی عدالتی در سالمت داشته باشند. چند عامل را مرور می کنیم:

مسکنوسالمیت
ایجاد  را  شرایطی  شلوغ؛  و  بی کیفیت  امن،  نا  مسکن 
قرار  آسیب  و  در معرض خشونت  را  افراد  که  می کند 
غیر  و  عفونی  بیماری های  بروز  زمینه ساز  و  می دهد 
سالمت  عدالتی  بی  بر  به این ترتیب،  می شود؛  واگیر 
برق  )آب،  انرژی های حامل  از  که  می افزاید. مسکنی 
و گاز( کم بهره یا بی بهره است و ساکنینش درآمد کافی ندارند، 
ازکارافتاده،  سالمنداِن  برای  به ویژه  است؛  فقر  وقوع  مستعد 
ناچار زمان  معلوالن، خردساالن و کودکان و خانواده هایی که 
بیشتری را در خانه سپری می  کنند. کاهش دمای هوا می تواند 
به ویژه  بگذارد؛  تأثیر  افراد  روانِی  و  جسمانی  وضع سالمت  بر 
برای سالمندان و کودکانی که در سن یادگیری هستند. گرمای 
سکته  گرمازدگی،  موجب  می تواند  نیز  خانه  داخل  بیش ازحد 
نابرخوردار  و  کم برخوردار  خانه های  قلبی شود.  بیماری های  و 
سمی،  مواد  درمعرِض  را  ساکنینشان  می توانند  همچنین 
یا  خانه  از  بیرون  آلودگی های  از  اعم  محیطی؛  آلودگی های 
ناشی از ساختارهای غلط و ضعیف این گونه خانه ها قرار دهند 

یا موجب حوادثی مانند سقوط دراثر طراحی نامناسب شوند.

کووید-19، مسکن و سالمت
جلوگیری  به خاطر  بمانید«  خانه  »در  جهانِی  رویکرد  اتخاذ 
خانه هایی  ساکنین  می تواند  کرونا  ویروس  بیشتر  شیوع  از 
درمعرض  بیشتر  را  نیستند  برخوردار  کافی  امنیت  از  که 
جهان،  در  یک میلیارد نفر  دهد. حدوداً  قرار  خطرات سالمتی 
در حاشیه ها و محالت فقیرنشین زندگی می کنند و به خاطر 
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وضعیت نامناسب اسکان و چالش های دسترسی به آب سالم 
به کووید-19  ابتال  بسیار مستعد  این  مناطق،  در  فاضالب  و 
این  زمینه اند  در  پرخطری  گروه  نیز  بی خانمان ها  هستند. 
نیز  و  روانی؛  و  جسمانی  مشکالت  به  دچارشدن  ریسک  و 
بیماری های عفونی در آن ها باالست. تجربیات اخیر در پاندمی 
بر  قابل توجهی  تأثیر  مسکن،  وضعیت  که  داده  نشان  کرونا 
سطح تاب آوری داشته و در سطح دسترسی ساکنین آن ها به 

شبکه های حمایتی، اثرگذار است.
افراد ،  نجات جان  باعث  بهبود شرایط مسکن می تواند  اقدام: 
کیفیت  افزایش  و  بیماری ها  گسترش  یا  بروز  از  جلوگیری 
زندگی شود. طرح هایی نظیر ساخت و تأمین مسکن اجتماعی، 
اعطای وام و یارانه؛ و اعمال قوانینی برای حصول اطمینان از 
ساخت وساز امن خانه ها می توانند راه هایی مناسب باشند. یکی 
ا ست؛ مسئله ای  امکاِن هم جواری  از ویژگی های مسکن سالم، 
مهم در دوران کرونا؛ به ویژه برای سالمندان منزوی و تنها که در 
ایام قرنطینه درصورت لزوم اقاًل از حمایت همسایگان بهره مند 
و  بهداشت  بخش  بین  همکاری  مستلزم  سالم،  مسکن  شوند. 
سایر بخش ها و تالش های مشترک در تمام سطوح دولتی ا ست.
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غذا،تغذیهوسالمیت

امری  مناسب،  تغذیه  و  سالم  رژیم های  از  استفاده 
ا ست.  برای سالمتی و رشد در تمام سنین  حیاتی 
تغذیه مناسب، با بهبود سالمت نوزاد، کودک و مادر 
مرتبط است؛ خطر ابتال به بیماری هایی نظیر دیابت 
بهره وری  افزایش  عامل  کاهش می دهد؛  را  قلبی  و 
گروه های  دسترسی  با  این  حال،  می شود.  نیز  عمر  طول  و 
مقرون  به  صرفه،  غذاهای  به  حاشیه نشین،  افراد  و  کم درآمد 
سبزی های  و  میوه  تهیه  برای  و  است  کمتر  مغذی،  و  سالم 
افراِد  قرار  گرفتن  کنند.  بیشتری طی  مسافت  باید  ناچار  تازه 
 حاشیه  نشین در معرض زنجیره ای از محصوالت ناسالِم سرشار از 
قند و نمک؛ و نوشابه های قندی نیز وضعیت تغذیه آن ها را بدتر 
می کند. در حال حاضر، 47 میلیون کودک زیرِ پنج سال نسبت به 
قد خود، بسیار الغر هستند؛ در  حالی  که 38/3 میلیون کودک 
یا  مطلقه  مجرد/  والدین  دارند.  اضافه وزن  پنج  سال  زیِر  دیگِر 
یا پول کافی و الزم  زمان  سرپرستان خانوار کم درآمد، عمدتاً 
را ندارند تا صرف تغذیه مناسب فرزند یا فرزندان خود کنند و 
از این  رو، بیشتر محصوالتی فاقد ارزش غذایی )اغلب ارزان تر( 
چربی ست؛  و  نمک  فراوان  میزان  حاوی  که  می کنند  تهیه  را 

امری که منجر به تغذیه نامناسب کودکان می شود.

کووید-19، تغذیه و سالمتی
آشکار کرده  را  شیوع کرونا، شکنندگی سیستم غذایی جهان 

است:
احتمال می رود که تا پایان سال 2020، همه گیری کووید-19 
افراد دچار سوء تغذیه را در جهان که 690  میلیون  نفر  تعداد 
افزایش دهد.  تخمین زده شده بودند، 132  میلیون  نفر دیگر 
افزایش نرخ چاقی و اضافه  وزن میان  از  نیز  یکسری کشورها 
کودکان و بزرگ ساالنشان خبر داده اند. پیش از پاندمی کرونا، 
افراد بزرگ سال دچار چاقی، 672 میلیون  نفر بود. این  تعداد 
 در حالی  است که چاقی، خطر عوارض حاد ناشی از کووید-19 
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قومی  اقلیت  گروه های  یکسری  در  این،  و  می دهد  افزایش  را 
محدودیت های  مرزها،  بسته شدن  هست.  نیز  بیشتر  نژادی  و 
به  کشاورزان  دسترسی  از  مانع  اعمال شده،  تدابیر  و  تجاری 
محصوالت  فروش  و  نهاده ها  خرید  از جمله  مرتبط؛  بازارهای 
بنابراین،  برداشت محصوالت شده؛  از کارگران طی  و استفاده 
و  بین المللی مختل شده  و  داخلی  مواد غذایی  تأمین  زنجیره  
دسترسی به رژیم های غذایی سالم، ایمن و متنوع نیز کاهش 

یافته است.
از  اطمینان  برای  حمایتی  مختلف  شیوه های  اجرای  اقدام: 
ضروری  مناسب،  تغذیه  و  سالم  غذایی  رژیم های  به  دستیابی 
میزان  از  هفت  درصد  تا  می تواند  نقدی  کمک های  ا ست. 
این   و  بکاهد  کم درآمد  خانوارهای  در  نوزادان  سوءتغذیه 
نتایج  داده شود،  زنان سرپرست خانوار  به  پرداخت ها چنانچه 
بهتری درپی دارد )بیشتر پژوهش ها نشان داده که اگر گیرنده 
مبالغ نقدی، مرد خانواده باشد، تفاوتی در تغذیه دوران کودکی 
از  حمایت  و  ترویج  شامل  دیگر  اقدامات  نمی شود(.  مشاهده 
تغذیه نوزاد توسط شیر مادر حتی مادران شاغل؛ کمک هزینه 
برای میان  وعده غذایی سالم در مدارس؛ بهبود وضعیت اسکان 
و تغذیه نیازمندان؛ و کمک به حفظ مشاغل طی همه گیری و 

دوران بهبودی پس از ابتال به  کروناست.
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آموزشوسالمیت

از  بیش  دو  برابر  پائین،  تحصیالت  با  افرادی 
افرادی با تحصیالت عالی، از ضعِف سالمتی گالیه 
می کنند. در واقع، بین سطح تحصیالت با اشتغال 
و  جامعه  در  مشارکت  و  آموختن  مدت،  طوالنی  
به ویژه  دارد؛  وجود  ارتباط  تصمیم گیری  توان 
میزان تحصیالت مادر می تواند نقش مؤثری در نتایج تحصیلی 
کاهش  کند.  ایفا  آن ها  زندگی  شانس های  و  تغذیه  کودکان، 
و  بهداشت  خدمات  از  استفاده  افزایش  و  خانوادگی  خشونت 
درماِن بهتر نیز به لطف افزایش سواد بهداشتِی افراد، امکان پذیر 

است.

کووید-19، تحصیالت و سالمتی
میلیون   23/8 جهانی،  سطح  در  یونیسف؛  برآوردهای  طبق 
دبیرستان(  سوم  تا  ابتدایی  دوره  )از  جوان  و  نوجوان  کودک، 
درپی   2020 سال  در  مدرسه  به  نگشتن  باز  درمعرض  خطر 
جوان  زن  و  دختر  میلیون   11/2 از جمله  بودند؛  کرونا  شیوع 
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که می تواند نتایج 20 ساله تالش برای سوادآموزی دختران را 
نابود کند. بدون سیستم آموزشی و بدون امکان دسترسی به 
برنامه های بهداشتی و تغذیه ای؛ مسائلی نظیِر گرسنگی، فقر، 
سوءتغذیه و بهداشت روانی، صدها  میلیون کودک و خانواده های 
آن ها را تهدید می کند و این مسئله، بر احتمال بهبود آن ها از 

بحران ناشی از کووید-19 تأثیر می گذارد.
سایر  کنار  در  سالمت،  ارتقای  برای  سیاست گذاری ها  اقدام: 
موارد، باید سطح کمی و کیفی آموزش عمومی را افزایش داده 
و فرصتی برابر برای دسترسی به امکانات آموزشی ایجاد کند؛ 
و  اعتماد به نفس  تقویت  فرصت  سازی،  درآمد،  افزایش  چراکه 
توانمند سازی؛ با کمک تحصیالت باال محقق می شود و از این  رو، 
تأثیر عمده ای بر سالمتی درطول زندگی افراد خواهد گذاشت. 
گذشته ازاین ها، شهروندانی مسئول نیز تربیت می کند. حصول 
اطمینان از آموزش با کیفیت برای همه؛ به ویژه دختران، سالمت 
رصد حضوروغیاب  و  ثبت نام  می بخشد.  بهبود  را  آن ها  رفاه  و 
مانع  می تواند  موفقیتشان،  سطح  پیگیرِی  و  مدرسه  در  آن ها 

قربانی شدن آن ها توسط عامالن خشونت شود.
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محیطامینوسامل
فرقی ندارد در خانه باشد یا جامعه یا گستره ای 
ناامن،  محیطی  و  شرایط  در  زیستن  وسیع تر؛ 
سه  میلیارد  نفر  ا ست.  سالمتی  خطر  افزاینده 
)40 درصد از جمعیت جهان( هیچ امکاناتی برای 
در خانه  و صابون  با آب  شستن دست های خود 
ندارند. چیزی نزدیک به نیمی از مدارس جهان، فاقد امکانات 
الزم برای شست وشوی دستان با آب و صابون هستند؛ این امر 
بر سالمت 900 میلیون کودک در سن مدرسه تأثیرگذار است؛ 
همچنین 43 درصد از مراکز بهداشتی، درمانی که برای معالجه 
کردن  تمیز  امکانات  و  تجهیزات  از  شده اند،  احداث  بیماران 
اجتماعی،  آسیب های  بی بهره اند.  دست ها  ضدعفونی  کردن  و 
از  بیرون  یا  خانه  محیط  در  با خشونت  افراد  مواجهه  احتمال 
افزایش  شاهد(  یا  )قربانی  غیرمستقیم  یا  مستقیماً  را  خانه 
از آن  سو، خشونت )و سطح  می دهد. در یک چرخه معیوب، 
سالمتِی پائین تری که در اثر مواجهه با آن حاصل می شود( نیز 
هفت  از  بیش  ساالنه  می کند.  تشدید  را  اجتماعی  آسیب های 
 میلیون  نفر جان خود را به خاطر آلودگی هوا از دست می دهند؛ 
از 90  از هر هشت مورد مرگ در جهان. بیش  یعنی یک  مورد 
کیفیت  که  می کنند  تنفس  هوایی  در  جهان،  افراد  درصد 
سالمتیِ  آن، از سطح استاندارد سازمان جهانی بهداشت، نازل تر؛ 
و میزان آالینده های آن از آنچه این سازمان تعیین کرده، بیشتر 
همان  احتراق  نتیجه  محیطی،  آلودگی های  از  سوم  دو  است. 
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سوخت های فسیلی ست که تغییرات اقلیمی را نیز موجب شده. 
از  آشپزی  برای  کره زمین،  از ساکنین  نفر  میلیارد   2/8 حدود 
این  مصرف کننده  فناوری های  و  آالینده  سوخت های  همین 
سوخت ها استفاده می کنند؛  درحالی  که 3/8 میلیون   فقره مرگ، 
ناشی از آلودگی هایی ا ست که خانوارها به  این  شکل در محیط 

انتشار می دهند.

کووید-19، محیط ایمن و سالمتی
ایجاد  عامل  به تنهایی  دست ها،  شست وشوی  امکانات  کمبود 
خطر ابتال برای یک  میلیارد  نفر به کووید-19 است. قرار گرفتن 
خانوارها،  توسط  شده   ایجاد  هوای  آلودگی  درمعرض  مدام 
کرونا،  به  نسبت  را  خانواده  اعضای  و حساسیت  آسیب پذیری 
اقتصادی  اثرات  می دهد.  افزایش  بیماری ها  سایر  عالوه  بر 
در  خانوارها  درآمد  کاهش  داشت؛  درنظر  باید  نیز  را  پاندمی 
به  دسترسی  میزان  و  چالش های  قیمت  محدودیت ها،  اثر 
سوخت های پاک و فن آوری های مربوطه، احتماالً مانع گسترش 
به سوی  آن را  روند حرکت  یا  پاک« می شود  فرهنگ »آشپزی 

معکوس می  کند.
مستقیماً  می تواند  درمان  و  بهداشت  بخش  در حالی که  اقدام: 
خطرات زیست محیطی خاص را رفع کند، مواردی وجود دارد 
به  نیاز  یعنی  شود؛  مدیریت  دیگر  بخش های  توسط  باید  که 
و  پاک  سوخت  از  استفاده  مثاًل  چند بخشی  ست؛  اقدامات 
و  حاد  عفونت های   کاهنده  مربوطه،  پخت وپز  فن  آوری های 
بیماری های مزمن تنفسی، بیماری های قلبی ، عروقی، سکته ها، 
چند بخشی  اقدامات  بنابراین،  است.  سوختگی ها  و  سرطان ها 
برای تأمین آب شرب و بهره مندی از سیستم فاضالب مناسب؛ 
ا ست.  کاهش خشونت، ضروری  به جهت  الزم  مداخالت  نیز  و 
اصالح  هدف  با  شهری  زندگی  بهسازی  سیاست گذاری های 
خیابان ها، ساختمان ها، اماکن و امکانات ورزشی و دسترسی به 
مراکز فروش مشروبات الکلی می تواند خشونت بین  فردی را به 

 میزان قابل  توجهی کاهش دهد.
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حملونقلوسالمیت
باعث  حمل و نقل  به  مربوط  بهداشتی  خطرات 
طبق  مثاًل  می شود؛  میلیون ها  نفر  ساالنه  مرگ 
تصادفات  بهداشت؛  جهانی  سازمان  تخمین های 
و  نفر  میلیون    1/3 مرگ  باعث  ساالنه  جاده ای 
آن ها  اغلب  می شوند.  دیگر  نفر  میلیون ها  آسیب 
نیز در جوامع با درآمد متوسط یا پائین رخ می دهد. ساالنه 3/2 
میلیون  مرگ به  خاطر نداشتن تحرک کافِی بدنی رخ می دهد؛ 
پس فعالیت هایی که افراد را به بیرون پیوند می دهند )خرید، 
تهیه غذا، اشتغال، امور بهداشتی و درمانی، تحصیل و ...( الزمه 
حضور اجتماعی  هستند؛ به ویژه درمورد افرادی دارای مشکالت 
جسمی، حرکتی )سالمندان، معلوالن( و والدین دارای فرزند یا 

فرزندان کم سن.

کووید-19، حمل ونقل  و سالمتی
برای کاهش  اجتماعی  فاصله  اجرای  و  ویروس  انتقال  از  ترس 
زنجیره شیوع، منجر به تغییرات عمده ای در الگوهای رفت وآمد 
از  استفاده  کاهش  از جمله  است؛  شده  جهان  سراسر  در 
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سامانه های حمل و نقل عمومی. این تغییرات، در جوامع محروم 
آثار سوء بیشتری برجای گذاشته: افرادی که نیازمند استفاده از 
حمل و نقل عمومی بوده و امکان دورکاری )کار در خانه( برایشان 
مهیا نیست، بیشتر متضرر شده اند. با  این  وجود؛ همه گیری، اثرات 
مثبتی را نیز در این  زمینه داشته که افزایش سرمایه گذاری در 
تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی و ترغیب افراد به  فعالیت بدنِی 

بیشتر با ایجاد مسیرهای دوچرخه، از آن  جمله اند.
اقدام: کاهش ترافیک و بهبود ناوگان و شبکه های حمل و نقل 
همکارِی  به  نیاز  و  هواست  آلودگی  کاهش  کلید  عمومی، 
بخش های حمل و نقل و برنامه ریزان شهری دارد. در این  راستا، 
وسایل نقلیه  به  کمتری  وابستگی  که  ترافیکی  سامانه  طراحی 
موتوری دارد، با هدف گسترش سامانه های حمل و نقل عمومی 
)ایجاد و توسعه زیرساخت های الزم برای تردد دوچرخه سواران 
این  روش ها،  دارد.  به دنبال  را  عدالت  افزایش  پیاده(  عابران  و 
افرادی که  برای  اساسی  خدمات  به  دسترسی  بهبود  عالوه بر 
توانایی خرید اتومبیل را ندارند؛ پایدارتر بوده، سالمت و انسجام 
اجتماعی را بهبود می بخشند؛ و توسعه اقتصادی و انسانی را نیز 

تقویت می کنند.
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عواملاقتصادیوسالمیت

بهداشت  که سطح  داده اند  نشان  متعدد  مطالعات 
پائین  بهره وری  نظیِر  مسائلی  با  پائین؛  سالمت  و 
اقتصادی، از  دست  رفتن مالیات و کاهش کیفیت 
دو  طرفه  رابطه  یک  این  اما  است؛  همراه  زندگی 
عوامل  و  خصوصی  بخش  تأثیر  نمی توان  و  است 
تجاری بر سالمت و عدالت را نادیده گرفت. تأثیر آن  را می توان 
در محیط های فیزیکی و اجتماعی )مثاًل طراحی خیابان ها در 
ترجیح  را  ماشین  از  استفاده  ساکنانش  که  محروم  محله های 
بازاریابی  متناسب  نا  هدف گذاری  در  کرد؛  احساس  می دهند( 
و  زد  در  یا  دید؛  درآمد  کم   جوامع  برای  ناسالم  محصوالت 
بندهای پشت پرده دولت با صاحبان سرمایه علیه سیاست های 
بهداشت عمومی و عدم  پشتیبانی های الزم از جامعه کارگری 
البی گرِی  همچنین  حقوق؛  با  زایمان  مرخصی  اعطای  مانند 
آن ها که منافع تجاری را بر بهداشت عمومی، ترجیح می دهند، 
در  موانعی  ایجاد  به جهِت  ناظر  سیستم های  و  مجموعه ها  با 
حضور  چه  اگر  اساسی.  خدمات  و  کاالها  به  مردم  دسترسی 
و  بهداشت  بی عدالتی  با  در مقابله   بخش خصوصی  همکارِی  و 

6



ساخت جهاین 
عادالنه تر و   سامل تر

2۱

درمان حیاتی ا ست؛ اما این مشارکت، خود نیازمنِد راهکارهای 
نظارتی می باشد تا جلوی تعارضات گرفته شود.

کووید-19، عوامل اقتصادی و سالمتی
بخش خصوصی در  حالی  که می تواند در کاهش عوارض و آثار 
منفِی پاندمی نقشی مهم داشته باشد )از تولید ضدعفونی کننده 
گرفته تا توسعه تحقیقات مربوط به ساخت واکسن(؛ می تواند 
چنان شیوه اجرایِی شرکت ها، محیط ها و سیستم های نظارتی 
را تحت تأثیر قرار دهد که آسیب پذیری ها را تشدید کند؛ مانند 
غیرواگیر،  بیماری های  از  ناشی  زمینه ای  بهداشتی  شرایط 
ضعف  همچنین  و  تمیز؛  آب  به  عدم دسترسی  و  هوا  آلودگی 
محیطی، بهداشتی یا اجتماعی. همه گیری کرونا باعث رویداِد 
بار  تاریخ شده که بیشترین  بزرگ ترین رکود جهانی در  طول  
آن  را نیز جوامع و کشورهایی به دوش می کشند که توان کافی 
به  کووید-19  گسترش  ندارند.  را  هزینه هایش  پرداخت  برای 
عیان سازِی ضعف مدل اقتصادی جهان کمک کرد و نشان داد 
که سالمت، اقتصاد و بی عدالتی چگونه به  هم متصل بوده و 

روابطی متقابل دارند.
اقدام: دولت و حاکمیت، به جهِت جلوگیری از تعارضات ناشی 
باید  جامعه،  عموم  صالح  با  خاص  گروهی  منافع  تأمین  از 
بخش  در  سرمایه گذاری  با  و  کرده  اتخاذ  تصمیمات صحیحی 
بهبود  برنامه های  کنند.  تضمین  را  عدالت  درمان،  و  بهداشت 
اقتصادی باید طبق معمول، از تجاری  شدن دور شوند. جوامع 
باید به محافظت از خویش مشغول شده و باور کنند با غفلت از 
اموری نظیِر حفاظت از محیط زیست،    نیاز به آمادگی در شرایط 
بحران، لزوم سیستم های بهداشتی و شبکه های امن اجتماعی؛ 
را پیش گرفته اند. تصمیماتی که در  نامناسبی  اقتصادی  رونِد 
توسعه  الگوی  از  به شکلی  نباید  می شود،  اتخاذ  آتی  ماه های 
اقتصادی بدون انعطاف منجر شود که ساختارهای اکولوژیکی 
که ضامن سالمتی و معیشت انسان هستند را دچار آسیب کند؛ 

بلکه باید به  دنبال ارتقای جهانی سالم، عادالنه و سبز بود.
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مسریپیِشرو:جهاینعادالنهتروساملتر
یک ساله  تالش  آغاز  باید  را   »2021 سالمت  جهانی  »روز 
سازمان جهانی بهداشت درراستاِی قراردادِن مفهوم »عدالت در 
سالمت« در مرکز توجه جهانیان دانست. این کمپین به  موقع 
شکل گرفته؛ درست در بحبوحه تالش عظیم جهانی برای تغییر 
جریان کووید-19؛ با ایجاد یک همکاری بین المللی. بحران های 
جهانِی گذشته همچون وقایع پس از رکود بزرگ و جنگ جهانی 
دوم؛ باعث بروز تحوالتی چشمگیر در جوامع شد که تأثیراتی 
بهبود ساختارهای بهداشتی و اجتماعی  بر  سازنده و گسترده 
انتخاب های  نتیجه  این ها  داشت.  بی عدالتی  کاهش  نیز  و 
آگاهانه ای بودند که آن زمان ازسوِی رهبران جهانی گرفته شد؛ 
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امروز ما نیز نیازمند چنین انتخاب های )تصمیمات( آگاهانه ای 
هستیم. دورنمای ما در »روز جهانی بهداشت« ساختن جهانی 
عادالنه تر و سالم تر است. غلبه بر این همه گیری می تواند آغازگر 
یک توافق جهانی جدید باشد که به مقابله با فقر و بی عدالتی 
می کند؛  سرمایه گذاری  رفاه  و  بهداشت  درزمینه  برمی خیزد؛ 
تقسیم عادالنه منابع را بهبود می بخشد؛ امنیت غذایی و تغذیه 
را افزایش می دهد؛ و نهایتاً منجر به تغییر روند تغییرات اقلیمی 
می شود. با همکاری هم می توانیم که جهانی سالم تر، سبزتر و 

عادالنه تر برای همه بسازیم.
در این »روز جهانی بهداشت« از همه می خواهیم که به کمپین 
ما ملحق شوند تا شعار »عدالت در سالمت« را از  طریق جامعه 
و اقتصادی عادالنه تر، سبزتر و سالم تر به واقعیت تبدیل کنیم. 
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سازمان بیمه سالمت اریان
معاونت بیمه و خدمات سالمت

 دفتر خدمات عمومی

جمهوری اسالمی اریان

وزارت بهداشت ، ردمان و آموزش زپشکی


