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دفترک «: 01مؤلفهاهی اجتماعی سالمت »
علل هغلَة ًجَدى ٍضع سالهت
در فزد ٍ یب جبهعِ ثِ سِ دستِ
تقسین هیضَد:
 #1عوامل اجتماعی و محیطی:
ثب سْن حذٍد " 50
 #2عوامل رفتاری (شیوه سندگی

فزد یا سواد سالمت) :ثب
سْن حذٍد "30
 #3عوامل ژنتیکی ،سن و جنسیت :ثب سْن حذٍد "20
ثِ عَر کلی عوامل اجتماعی تعیینکننده سالمت ثِ ضزایظ اجتوبعی کِ
اًسبىّب در عَل چزخِ حیبتطبى در آى سًذگی هیکٌٌذ ،تَجِ دارد .اس
نابزابزیهای اجتماعی ثِ عٌَاى سزهٌطبء اختالالت سالهت در جبهعِ ًبم
ثزدُ ضذُ است ثِ عجبرت دیگز اگز ثتَاًین عذالت اجتوبعی را ثزقزار کٌین،
ًطبًگزّبی سالهت خَد ثِ خَد ثْجَد هییبثذ ٍ ًیبس ثِ ایي حجن سزهبیِگذاری
در تأسیس هزاکش تخصصی پشضکی ،ثیوبرستبىّب ٍ تزثیت پشضکبى ٍ هتخصصبى
ًیست .بزخی اس عوامل نابزابزی و بیعدالتی در سالمت عبارتند اس:
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 #1هحل اقبهت $تفبٍت ثیي ضْز ٍ
رٍستب ،گزٍُّبی هٌغقِای ،پبیتخت در
هقبثل سبیز هٌبعق ٍ #ثخصّبی دیگز
ضْزّب

ً #2ژاد

#3

ضغل

ٍ

آسیتپذیزیّبی درآهذی  #4جٌسیت
کِ اغلت ًطبىدٌّذُ آسیتپذیزیّبی ًبضی اس قَاًیي ٍ ٌّجبرّبی هزتجظ ثب
جٌسیت هیثبضذ #5 .فزٌّگ ٍ ارسشّب  #6تحصیالت ٍ #7ضعیت اقتصبدی ٍ
اجتوبعی  #8سزهبیِ اجتوبعی.
پس ًبثزاثزی ّبی اقتصبدی– اجتوبعی هَجَد در هیبى گزٍُّبی هختلف اجتوبعی
ریطِایتزیي عبهل تأثیزگذار ثز سالالهت هحسالَة هالیگالزدد ،اهالب ًالبثزاثزیّالبی
اجتوبعی ٍ اقتصبدی ثِ تذریج در فقذاى یب کوجَد حذاقل یبسدُ هؤلفالِ اجتوالبعی ٍ
هحیغی ثِ ٍجَد هیآیذ:
 )1تکامللل دوراک کللودکی :تکبهالالل هالالؤثز دٍراى کالالَدکی اس ریطالالِایتالالزیي
هؤلفِ ّبی اجتوبعی سالهت است ثِ عَری کِ سبیز عَاهالل را تحالت تالأثیز قالزار
هی دّذ ٍ ضبهل دٍراى ثبرداری سبلن ٍ حتی قجل اس لقبح ،سایوبى ثی خغز ،تکبهالل
جسوی ،رٍاًی ،اجتوبعی در ّطت سبل اٍل سًذگی است.
 )2سواد :ثِ اسای ّز سبل سَاد عوَهی ثبالتز اهیذ ثِ سًذگی افالشایص هالییبثالذ.
تحقیقبت ًطبى دادُ است ثِ اسای ّز چْبر سبل تحصیل ثیطتز هزگ کَدکبى سیالز
 5سبل  ،"1/8خغز ثیوبریّبی قلجی  ٍ "2/16خغز دیبثت  "1/3کن هیضَد.
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 )3اشتغال مناسب :هؤلفِ اضتغبل در سِ ضکل ثب سالهت افزاد در ارتجبط است:
ثیکبریً ،باهٌی ضغلی ٍ ضغل پزخغز.
 )4امنیت غذایی :عجبرت است اس دستزسی فیشیکی ،اقتصبدی ٍ اجتوبعی ّوالِ
افزاد در توبم اٍقبت سبل ثِ غذای کبفی ،ایوي ٍ هغذی ثب جذة ٍ ثْزُهٌذی هؤثز
سلَلی.
 )5مسکن مناسب :هسکي حذاقل اس چْبر عزیق ثز سالهت جسالوی ٍ رٍاًالی
اثالالز هالالیگالالذارد :ثْذاضالالت ،ایوٌالالی ٍ اهٌیالالت ،ثْالالزُهٌالالذی ،رعبیالالت اسالالتبًذاردّبی
ضْزسبسی ٍ هذیزیت آى.
 )6حمل و نقل عمومی :ضَاّذ ًطبى دادُ است کطَرّبیی کِ سیبسالت هلالی
حول ٍ ًقل عوَهی را ثِ اجزا گذاضتِاًذ ،سالهت ثْتزی دارًذ.
 )7تدارک خدمات بهداشتی و درمانی
 )8حمایت اجتماعی اس شهزونداک
 )9تفزیحات و تعادل کار و سندگی :جَاهعی کِ سیبست هلی تفزیحبت در
آى اجزا هیضَد ثِ تذریج کبّص اعتیبد ،خطًَت ،رفتبرّبی خَد تخزیجی ،جزم ٍ
اًشٍا ،کبّص جزم علیِ کَدکبى ،افشایص رضبیتهٌذی ٍ فعبلیتّبی داٍعلجبًِ،
اًسجبم فزٌّگی ٍ اجتوبعی ٍ خبًَادگی را هطبّذُ هیکٌیذ.
)11تأمین امنیت
)11مسائل سیست محیطی
کوجالَد یالب فقالذاى ایالي یالبسدُ هؤلفالِ تٌْالب در سالبیِ تعْالذ ً البمّالبی سیبسالالی ٍ
تصوینگیزًذگبى ّز کطَر ثِ رعایت حقوق شهزوندی هزتفع هیگزدد ٍ ایالي
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خَد هتضوي هطبرکت هؤثز هالزدم اسالت کالِ اس
ایي الگَ ثِ عٌَاى الگوی فنلدقشلکن یالبد
هیضَد ثِ عجبرت دیگز ثْجَد ٍضالعیت سالالهت
جبهعِ در گزٍ فعبلیالت ّوشهالبى ٍ ّوبٌّالگ دٍ
ثالالبسٍی فٌالالذن ضالالکي اسالالت #1 :ضالالْزًٍذاى #2
هسئَالى .ثِ ّویي دلیل سبسهبىّب ٍ دستگبُّبیی کِ در ّز یال

اس یالبسدُ عبهالل

گفتِ ضذُ ٍظیفِای دارًذ در سالهت هزدم ًقص ٍ سْن پیذا هیکٌٌذ.
وضعیت برخی از مؤلفههای اجتماعی سالمت در جهان و کشور
 عجق آهبر کطَری اس حذٍد  5هیلیَى ًفز کَدکی کِ هطوَل حضَر در هْذ
کَدک ّستٌذ ،فقظ  "20یعٌی ی هیلیَى کَدک هیتَاًذ اس ایي تسْیالت
ثْزُهٌذ ضًَذ.
ً زخ سَاد در ایزاى ًشدی  85درصذ است کِ در رتجِ  120جْبى قزار دارد.
 تحقیقبت ًطبى هیدّذ در جَاهعی کِ ًزخ ثیکبری ثبال است ثیوبریّب ٍ
هزگ ّبی سٍدرس افشایص یبفتِ است .در حبل حبضز آهبر ًزخ ثیکبری در
کطَر هتفبٍت است ثز اسبس سزضوبری  1390تعذاد ثیکبراى در کطَر ثیص
اس  4هیلیَى ًفز است .در سبل  "24 ،1393خبًَارّب ثذٍى فزد ضبغل ثَدُاًذ.
 ثز اسبس اعالعبت ثیيالوللی ایزاى کوتز اس  "5گزسٌگی دارد ٍ جشٍ
کطَرّبی ثزتز است ،اهب ّویي رقن ًیش ثیص اس سِ هیلیَى ًفز را ضبهل
هیضَد .سبالًِ در ایزاى ثیص اس  35هیلیَى تي دٍر ریش غذا ٍجَد دارد؛ در

مجموعه آموزش کارگاهی سبک زندگی سالم



ّویي هَرد ثبیذ تَجِ کزد اختالف هیشاى ّشیٌِکزد خبًَادُّب در سهیٌِ
خَراک ثزای دّ دّن دُ ثزاثز خبًَادُّبی دّ اٍل است!
راهکارهای بهبود مؤلفههای اجتماعی
سالمت و نقش شهروندان
سْن  50درصذی عَاهل اجتوبعی ٍ هحیغی ایي
پیبم را هٌعکس هیکٌذ کِ ثْجَد سالهت جبهعِ
در گزٍ پبسخگَ ثَدى هسئَالى ٍ هزدم در قجبل
یکذیگز ٍ ثزقزاری تَاسى حق ٍ تکلیف است.
تکلیف ثزای هزدم ثِ عَری کِ در هذیزیت فزدی خَد ٍ خبًَادُ:
 #1در اهَر جبهعِ اس هحلِ ٍ ضْز ٍ کطَر تب هذرسِ ٍ هحل کبر هطبرکت فعبل
داضتِ ثبضٌذ تب عَاهل اجتوبعی ٍ هحیغی را ثِ سْن خَد ثْجَد دٌّذ.
 #2ثب درک اّویت تأثیز ایي عَاهل ،در ثزًبهِ سًذگی خَد ٍ خبًَادُ تأهیي ایي
پیص ًیبسّب را هذ ً ز داضتِ ثبضٌذ ٍ ثذاًٌذ کِ سالهت خَد ٍ خبًَادُ ٍقتی
تأهیي هیضَد کِ:
 فزصت عالیی دٍرُ تکبهل کَدکی ثزای فزسًذاى خَد را اس دست ًذٌّذ.
 اٍلیي اٍلَیت خبًَادُ تحصیل ٍ ارتقبی سَاد هعبش فزسًذاى ثبضذ.
 یبفتي کبر هٌبست را ثِ عٌَاى ی راّجزد پیطگیزی ٍ ارتقبی سالهت فزض
کٌٌذ.
 ثزای تأهیي هسکٌی کِ ایوي ثَدُ ٍ هحذٍدیتی ثزای ّشیٌِکزد خبًَادُ در
ًیبسّبی سًذگی ضبهل خَراک ،تحصیل ،تفزیح ٍ سالهت ایجبد ًکٌذ ،تالش
کٌٌذ.
 تفزیحبت را در سجذ اقذاهبت ّفتگی خبًَادُ قزار دٌّذ.
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 استفبدُ اس حول ٍ ًقل عوَهی تأثیزات سالهتی ثیطتزی ًسجت ثِ خَدرٍی
ضخصی دارد.
اهب عالٍُ ثز تکلیف هزدم ٍ هْوتز اس آى ،حقی است کِ ثبیذ تَسظ هسئَالى ثزای
سًذگی ثبکیفیت ثزای هزدم فزاّن ضَد ٍ ایي در گزٍ ضبیستِ سبالری ً ،برت ثز
رعبیت حقَن ضْزًٍذی ،جلَگیزی ٍ هجبرسُ ثب فسبد اقتصبدی ٍ ثِ عَر کلی
استقزار اصول و فنوک حکمزانی مؤثز است.
فراموش نکنیم که انکار تأثیر عوامل محیطی و اجتماعی مؤثر بر
سالمت،رفتارهای سالم را هم تحتالشعاع خود قرار میدهد.

 .1در هحیظ سًذگی ضوب کذام ی اس یبسدُ عبهل هؤلفِّبی
اجتوبعی سالهت ثیطتزیي ًقص را دارد؟
 .2چِ راّکبرّبیی عولی ثزای ثْجَد هؤلفِّبی اجتوبعی هحیظ
سًذگی خَد پیطٌْبد هیکٌیذ؟ لغفب پیطٌْبداتی را اعالم کٌیذ
کِ خَد ٍ یب اعضبی خبًَادُ ثتَاًٌذ اًجبم دٌّذ

دفترک حاضر بٍ مىظًر افسایش اطالعات ي اوگیسٌ شما برای داشته سبک زوذگی سالم در
محیط کار ي زوذگی شخصی تذيیه شذٌ است .ایه مجمًعٍ تًسط کارشىاسان گريٌ مؤلفٍَای
اجتماعی سالمت ،مؤسسٍ ملی تحقیقات سالمت ي ادارٌ کل سالمت شُرداری تُران تألیف شذٌ
است؛ کپی ي تکثیر بذين اجازٌ از َر وًع ممىًع است.

