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Abstract
Many of the issues in health services system have a social, cultural and economic nature.
Accordingly, most vulnerability, invulnerability diseases, and various types of disorders in the
individual are affected by these factors. In this regard, this study was conducted to review social
determinants of health researches. The study was a narrative overview was conducted using the
research with key words (social determinants of health, health inequality) in credible databases
(IranMedex, SID, Magiran). Data was extracted using checklist in literatures. Based on
literature review in social determinants of health, the titles of results include 4 subjects: A) The
concept of social determinants of health and development of a conceptual model, B) Inequalities
in health, C) health and income D) Review of the health system based on the social determinants
of health Classified and shown. Regarding the role of social determinants of health,
development of related research, requires discourse, explaining a conceptual model appropriate
to the social and cultural conditions of the country, design of the valid data collection tools,
Targeting, deepen and participation of specialists from the other relevant fields along with
health professionals.
Keywords:social determinants of health, inequality, health system, health.
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مروری بر تعیین کننده های اجتماعی در سالمت
سیدابوالحسن نقیبی ،*1مشرفه چالشگر

کردآسیابی2

بسیاری از مسائل موجود در نظام ارائه خدمات سالمت ماهیت اجتماعی فرهنگی اقتصادی دارند .بر این اساس اغلب
بیماریهای واگیر ،غیر واگیر و انواع اختالالت در فرد تحت تأثیر این عوامل قرار دارند .بر این اساس مطالعه حاضر به
بررسی تعیینکنندههای اجتماعی سالمت از طریق مرور متون پژوهشی انجامگرفته است .مطالعه از نوع مروری سنتی
میباشد .جستجو در بانکهای اطالعاتی معتبر ،سامانه دانشگستر برکت SID ،Irandoc ،Magiran ،و با استفاده از
کلیدواژه تعیینکنندههای اجتماعی سالمت ،نابرابری در سالمت ،اصالحات نظام سالمت صورت پذیرفت .دادهها با استفاده
از چکلیست از مقاالت استخراج شدند .با توجه به گستردگی دامنه عناوین و مطالعات در مورد تعیینکنندههای اجتماعی
سالمت در این مقاالت عناوین پژوهشها در چهار محور طبقهبندیشده است؛ الف) مفهوم تعیینکنندههای اجتماعی
سالمت و توسعه الگوی مفهومی ،ب) نابرابریها در سالمت ،ج) سالمت و درآمد و د) بازنگری در نظام سالمت
براساس رویکرد تعیینکنندههای اجتماعی سالمت .با توجه به نقش تعیینکنندههای اجتماعی بر سالمت ،توسعه
پژوهشهای مرتبط نیازمند به گفتمانسازی ،تبیین الگوی مفهومی متناسب با شرایط اجتماعی و فرهنگی کشور ،طراحی
ابزارهای پژوهشی معتبر ،هدفمند نمودن و عمق بخشیدن و جلب مشارکت متخصصین سایر رشتههای مرتبط به همراه
متخصصین علوم سالمت میباشد.
واژههای کليدی :تعیینکنندههای اجتماعی سالمت ،نابرابری ،نظام سالمت ،سالمت.

مقدمه
سالمت پدیدهای پیچیده است که از رویکردهای

تحقیقات معتبر و قابلاتکا مرتبط با وابستگی سالمت به

متفاوتی میتوان آن را بررسی نمود .در دهههای اخیر دو

عوامل اجتماعی و شیوه زندگی قدیمیتر از

رویکرد نسبت به مفهوم سالمت مشاهده میشود.

سال نیستند(.)1

رویکرد پزشکی مبتنی بر فناوری مداخالت بهداشتی

در عوامل موثر بررسی نقش تعیینکنندههای اجتماعی

درمانی و رویکردی که سالمت را پدیدهای اجتماعی

سالمت بسیار گسترده و بهطوریکه سهم عوامل

تلقی مینماید( .)1علیرغم اینکه تأثیر عوامل اجتماعی بر

اجتماعی  04درصد ،ژنتیک و بیولوژی  10درصد ،محیط

سالمت ،قرنهاست که شناخت شده است ولی

فیزیکی  14درصد و سیستم بهداشت و درمان  50درصد

مشارکت ذاتی و واقعی در مورد نحوه ارتباط سالمت و

می باشد(.)5

04-04

بیماری با روندهای اجتماعی اخیراً مطرحشده است.
 .1استادیار ،گروه بهداشت عمومی ،مرکز تحقیقات علوم بهداشتی ،پژوهشکده اعتیاد ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی ،مازندران ،ساری ،ایران.
 .5استادیار ،گروه بهداشت عمومی ،مرکز تحقیقات علوم بهداشتی ،پژوهشکده اعتیاد ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران.
* نویسنده مسئول :ساری ،مرکز تحقیقات علوم بهداشتی ،پژوهشکده اعتیاد ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی ،گروه بهداشت عمومی
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چكيده

مروری

نقیبی و همکاران

میکنند که مردم تحت آن شرایط متولدشده بزرگ

اجتماعی ،شرایط محیط کار ،غذا ،حملونقل ،اعتیاد،

میشوند ،زندگی و کار میکنند و پیر میشوند .سالمت

مهاجرت ،شهرنشینی و جهانیشدن تأثیر بسیاری بر

مردم با ویژگیهای جامعه و ساختارهای خدماتی و

سالمت دارند(.)8

اقتصادی آن مرتبط است و این واقعیت بسیار مهم مبنای

در سالهای اخیر مطالعات در مورد نقش عوامل اجتماعی

سیاستگذاری مؤثر برای ارتقای سطح سالمت مردم به

در سالمت بهشدت رویه گسترش است .چون به این

شمار میرود(.)0

واقعیت پی برد شده است که بسیاری از مسائل موجود در

امروزه به صورات واضح نشان دادهشده است که عوامل

نظام ارائه خدمات سالمت اساساً اجتماعیاند و ماهیت

اجتماعی نقش بسیار مهمی در سالمت و رفاه در ابعاد

اجتماعی فرهنگی اقتصادی دارند بر این اساس بسیاری از

فردی ،گروهی و جمعی دارند(()0دیاگرام شماره .)1

بیماریهای واگیر ،غیر واگیر و انواع اختالالت در فرد
تحت تأثیر این عوامل قرار دارند(.)3

مراقبتهای اولیه بهداشتی 1در قالب ایجاد عوامل
اجتماعی مؤثر بر سالمت در ایران از سال  1010با استقرار
برنامه نظام شبکههای بهداشتی درمانی در کشور(خانههای
بهداشت ،مراکز بهداشتی درمانی روستایی و )...
موردتوجه قرار گرفت(.)14-11

با توجه به تجارب ایران در ارتقاء عدالت در سالمت،
در اواخر سال  1080جمهوری اسالمی ایران بهعنوان
دیاگرام شماره  :1عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت

در سال  1308سازمان جهانی بهداشت به نقش
تعیینکنندههای اجتماعی و تأثیر آنها بر روی سالمت
اشاره داشت .در فواصل  1304و  1314رویکرد اساسی
موردتوجه سازمان جهانی بهداشت و سایر نهادهای

کشور همکار سازمان جهانی بهداشت در زمینه رویکرد
تعیینکنندههای اجتماعی سالمت و عدالت در سالمت
شناخته شد( .)15در این سالها اتخاذ رویکرد
تعیینکنندههای اجتماعی سالمت بهمنظور کاهش
تفاوتهای سالمت و ارتقاء عدالت در سالمت در
وزارت بهداشت بهعنوان یکی از پنج اولویت اعالمشده

بینالمللی رویکرد فناوری محور و مبارزه با بیماریها بوده

از سوی وزارت قرار گرفت .در اجالس روسای

و توجه کمتری به تعیینکنندههای اجتماعی سالمت در

دانشگاههای علوم پزشکی کشور در سال  ،1083ورود این

بیانیه آلماتا و در قالب راهبرد بهداشت برای همه مطرح
گردید و تا سالیان مدید تمامی اقدامات در این زمینه
تحت لوای پرچم بهداشت برای همه انجام شد(.)0-1

در اوایل دهه  1334دفتر منطقهای اروپایی سازمان جهانی

رویکرد در سیاستها و برنامههای دانشگاهها مورد تأکید
قرار گرفت .یکی از انتظارات و نیاز به حمایتها از
سطح ملی درزمینۀ تدوین برنامه بینبخشی سالمت در
کشور ،توجه به تعیینکنندههای اجتماعی سالمت بیان

بهداشت ،کار بر روی تعیینکنندههای اجتماعی سالمت و

شد(.)10

نابرابری در سالمت را آغاز نمود( .)7امروزه شواهد محکم

با ایجاد دبیرخانه تعیینکنندههای اجتماعی سالمت در

علمی وجود دارد که تعیینکنندههای اجتماعی سالمت

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ،گفتمان نقش

شامل طبقه اجتماعی ،محرومیت اجتماعی ،حاشیهنشینی،
PHC: Primary Health Care

تعالی بالینی
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تعیینکنندههای اجتماعی سالمت شرایطی را توصیف

استرس ،تکامل دوران کودکی ،بیکاری ،حمایت

مروری بر تعیین کننده های اجتماعی در سالمت

برنامههای سالمت قرار گرفت .با پیشنهاد برنامه

پژوهشها و شناسایی عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت و

استراتژیک  SDHبه دانشگاههای علوم پزشکی توجه به

سنجش اثربخشی مداخالت بهمنظور رفع نابرابری در

رویکرد  SHDدر برنامههای دانشگاه تأکید شده است .با

سالمت ترغیب میشوند .در سال  5448کمیسون عوامل

تغییر ساختار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی،

اجتماعی تعیینکننده سالمت چارچوبی را برای اقدام و

معاونت امور اجتماعی در ستاد مرکزی وزارت و

عمل کشورهای عضو ارائه داد(.)10

دانشگاههای علوم پزشکی ایجادشده است( .)10با توجه به

هدف اساسی از ارائه چارچوب عوامل اجتماعی

جایگاه تعیینکنندههای اجتماعی در سالمت و اهمیت

تعیینکننده سالمت جلوگیری از اتخاذ سیاستهایی است

گفتمان سازی در این زمینه و تبین و توصیف مؤلفههای

که تأثیر منفی بر سالمت دارند .پژوهشهای متعددی در

اجتماعی ،در این راستا این مطالعه بهمنظور بررسی گذری

ایران به عوامل اجتماعی تعیینکننده سالمت پرداختهاند.

بر تعیینکنندههای اجتماعی سالمت انجام گرفت.

اکثر این مطالعات در زمینه تأثیر این عوامل بوده و
چارچوب سازمان جهانی بهداشت را در مبنای

روش کار

پژوهشهای خویش قرار دادهاند(.)10

مطالعه از نوع مروری سنتی بود .جستجو در بانکهای

عوامل اجتماعی تعیینکننده سالمت در کشور در قالب

برکت،

یک چارچوب و الگوی مشخصی تاکنون موردبررسی

صورت پذیرفت .با استفاده از

قرار نگرفته است .وزارت بهداشت درمان و آموزش

کلیدواژه عوامل اجتماعی ،تعیینکننده سالمت ،نابرابری

پزشکی در سال  1088در برنامه پیشنهادی استراتژیک

در سالمت ،اصالحات نظام سالمت مقاالت وارد مطالعه

عوامل اجتماعی تعیینکننده سالمت  10اولویت را در این

شدند .شرایط ورود و خروج از مطالعه شامل مقاالت

زمینه تعیینشده است(.)11

فارسی که از سال  1080تا  1030در مجالت علمی و

چارچوب مفهومی تعیینکنندههای اجتماعی سالمت

پژوهشی که در بانکهای اطالعاتی موردنظر بوده است.

سازمان جهانی بهداشت شامل دو گروه :تعیینکنندههای

دادهها با استفاده از چکلیست از مقاالت استخراج

ساختاری و تعیینکنندههای واسطهای میباشد.

گردیده و در نهایت نتایج توسط گروه پژوهش جمعبندی

 )1تعیینکنندههای ساختاری شامل سیاستهای اقتصادی و

و در چهار محور ارائهشده است.

اجتماعی کالن و موقعیت اجتماعی اقتصادی هستند که

اطالعاتی

معتبر؛

سامانه

SID ،Irandoc،Magiran

دانشگستر

بهعنوان عوامل تعیینکننده بیعدالتی در سالمت نیز گفته
نتایج
با توجه به پراکندگی و گستردگی دامنه موضوعات و
مطالعات در مورد تعیینکنندههای اجتماعی سالمت در
این مقاله عناوین پژوهشها در چهار محور طبقهبندی و
نشان دادهشده است.

میشوند.
 )5تعیینکنندههای واسطهایی که شامل عوامل
زیستشناختی و رفتاری و عوامل روانی اجتماعی
میباشند .تعیینکنندههای واسط بهعنوان تعیینکنندههای
اجتماعی سالمت شناخته میشود(.)17

با توجه به اهمیت و تأثیر عوامل اجتماعی بر روی سالمت

الف) محور مفهوم تعيينکنندههای اجتماعی سالمت و

افراد باید رویکرد عوامل اجتماعی تعیینکننده سالمت در

توسعه الگوی مفهومی

تمامی سیاستها و برنامههای توسعه در کشور مدنظر قرار

کمیسیون عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت با هدف بررسی

گیرد .در پژوهشی براساس نظرات خبرگان الگوی

موضوع عدالت در سالمت در سال  5440تشکیل شد .طبق

ارائهشده توسط سازمان جهانی بهداشت موردبررسی قرار

 09تعالی بالینی

دوره هفتم ،شماره  ،2پاییز 6931

Downloaded from ce.mazums.ac.ir at 4:30 +0430 on Wednesday August 18th 2021

عوامل اجتماعی در سالمت بهطور جدیتر در فرآیند

گزارش سال  5448این کمیسیون کشورها به انجام

مروری

نقیبی و همکاران

تصادفات ،عوامل اجتماعی جمعیتی ،عوامل بینالمللی و

تغییرند .از عوامل قابل تعدیل میتوان به موقعیت اقتصادی

حاکمیت مذهبی با توجه به شرایط کشور به این الگو

و اجتماعی فرد ،سطح آموزش ،سطح مشارکت اجتماعی،

اضافه شد( .)15در این بخش از مقاله به برخی از مهمترین

اشتغال و مالکیت و کیفیت مسکن اشاره کرد .از عوامل

عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت از دیدگاه کمیسیون

غیرقابل تعدیل میتوان به جنس ،سن ،قومیت و نژاد اشاره

عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت 5اشاره میشود.

کرد(.)50

تغذیه و امنيت غذایی

تكامل دوران ابتدایی و کودکی
ساختار و اساس در طول عمر فرد در دوره کودکی
شکل میگیرد .تکامل دوران کودکی شامل حیطههای
مختلف جسمی ،روانی ،احساسی ،شناختی ،تکلمی و
اجتماعی تا  8سالگی است .بر اساس پژوهشهای
انجامشده سرمایهگذاری برای سالمت در دوره کودکی
بیشترین تأثیر را در کاهش نابرابریهای سالمت دارد .با
فراهم کردن فرصتهای عادالنه ،دسترسی آسان ،استقرار
برنامههای مدون برای مراقبتهای بهداشتی دوران
بارداری ،حین زایمان ،دوره نوزادی و مراقبتهای منظم
دوره کودکی شرایط مناسب را برای رشد و تکامل
کودکان در همه مناطق در ابعاد مختلف ایجاد
نمود(.)18-54

بدون تردید بهرهمندی از تغذیه مناسب در همه ادوار
زندگی برای افراد و اعضای خانواده بسیار حیاتی است.
فراهم کردن دسترسی ،تأمین غذای سالم و مغذی برای
گروههای مختلف سنی(بهویژه کودکان ،مادران باردار و
شیرده ،سالمندان) ،اصالح ،بهبود تقویت و ترغیب رفتار
تغذیهای بهداشتی در جامعه ،نظارت و کنترل واردات
مواد غذایی ،وضع قوانین و مقررات برای ضمانت اجرایی
برنامهها ،تأمین سالمت مواد غذایی از مزرعه تا سفره،
نظارت بر استفاده از سموم و دفع آفات در تولیدات مواد
غذایی ،تقویت کشاورزی سالم و دوستدار محیطزیست
از جمله سیاستهای حمایتی در تغذیه سالم است(.)50-51

شيوه زندگی سالم
طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت ،شیوه زندگی

سالمت معنوی و روان
برخورداری از سالمت روانی بهعنوان یکی از ابعاد

راهی برای زندگی براساس الگوهای قابلتعریف رفتاری

سالمتی در استفاده فرد از ظرفیتهایش ،فائق آمدن بر

است که از طریق تعامل بین خصوصیات فردی ،تعامالت

استرسها ،تعامل با دیگران و مشارکت در جامعه میباشد.

اجتماعی و شرایط زندگی اجتماعی ،اقتصادی و محیطی

شرایط اجتماعی مانند درآمد کم ،بیکاری ،تحصیالت

یک فرد تعیین میشود بسیاری از مشکالت بهداشتی

کم ،شیوه زندگی ناسالم ،تبعیضها و شکاف و اختالف

قابلپیشگیریاند یا حداقل میتوان وقوعشان را به تعویق

طبقاتی و  ...اختالالت روانی را در جامعه افزایش میدهد.

انداخت .همچنین در طول سه دهه گذشته مشاهدهشده

بر اساس پژوهشهای انجامشده در تهران بیشتر

است که بخش قابلتوجهی از  14علت مرگ ،ناشی از

نابرابریهای سالمت روان ناشی از عوامل اجتماعی است

عوامل قابلپیشگیری اجتماعی و شیوه زندگی

(آموزش ،اشتغال و وضعیت اقتصادی) و نه عوامل

میباشد( .)57یک شیوه زندگی سالم میتواند بهعنوان

دموگرافیک( .)51-55نابرابریها در سالمت روانی را

تعریفی عمومی از رفتار مردم در سه بعد درون افراد،

میتوان ناشی از دودسته عوامل دانست الف) عواملی که

محیطهای اجتماعی آنها(خانواده ،همساالن ،جامعه،
محل کار) و رابطه بین افراد و محیطهای اجتماعی آنان

. Commission on Social Determinants of Health:

2

در نظر گرفته شود( .)58بیشتر تعاریف جدید شیوه زندگی:

CSDH
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گرفت و درونمایههای جدیدی شامل حوادث و

قابل تعدیل و تغییرند و ب) عواملی که غیرقابل تعدیل و

مروری بر تعیین کننده های اجتماعی در سالمت

تأثیر عوامل اجتماعی ،اقتصادی و محیطی بر شیوه زندگی

ازدحام جمعیت ساکن آن ،دما و رطوبت ،توانایی و

را موردتوجه قرار دادهاند .امروزه با توجه به تغییر سیمای

دسترسی آسان افراد به مسکن ،تأمین هزینه و برخورداری

اپیدمیولوژیک ابتال و مرگومیر بیماریها ،نقش شیوه

از مسکن مناسب ،هرکدام به نحوی بر سالمت جسمی و

زندگی و الگوهای رفتاری در سالمت و بیماری بسیار

روانی ساکنان آن مؤثر میباشد(.)00

محيطهای سالم
حوادث

با توسعه شهرنشینی ،صنعتی شدن ،تغییر شیوه زندگی،

یکی از مهمترین علل مرگومیر در کشور ،بعد از

افزایش اتومبیل ،ازدیاد استفاده بیرویه از سموم

بیماریهای قلبی و عروقی ،حوادث میباشد .سوانح و

کشاورزی ،آالیندههای زیستمحیطی در حال افزایش

حوادث سالیانه موجب خسارت جانی و مرگومیر،

است .آلودگی هوا ،ترافیک ،آلودگی آبهای سطحی و

مصدوم شدن ،معلولیت ،ناتوانی و همچنین پیامدهای

زیرزمینی ،آلودگی خاک ،دفع غیربهداشتی فاضالب و

نامطلوب اقتصادی و اجتماعی روانی فراوان بر جوامع

زباله ،تخریب جنگل و مراتع و ...از چالشهای

میشود .از آنجائی که حوادث عموماً جمعیت جوان و

زیستمحیطی عصر حاضر میباشد .یکی از جدیترین

فعال جامعه را هدف قرار میدهد .آثار زیانباری بر اقتصاد،

عوامل خطر بیماریها اعم از بیماریهای واگیر و

اجتماع ،تولید ،ساختار جمعیت و  ...وارد میکند(.)01

غیرواگیر آالیندههای زیستمحیطی و محیطهای ناسالم
زندگی است(.)04

آموزش ،آگاهی ،تحصيالت
سواد و تحصیالت یکی از نشانگرهای مهم اجتماعی و

حمایت اجتماعی

اقتصادی جوامع میباشد .سواد و تحصیالت یکی از

حمایت اجتماعی در جهت تحقق نیازهای واقعی و

متغیرهای اساسی خروج از فقر است .باال رفتن سطح

عاطفی افراد کمککننده است تعلق به یک شبکه

تحصیالت ظرفیت دستیابی به مشاغل مناسب ،کسب

اجتماعی از جامعه و الزامات متقابل موجب میشود تا

درآمد بیشتر ،بهبود سطح زندگی را فراهم مینماید و

افراد احساس محبت ،دوستی ،احترام و ارزش نمایند این

انجام رفتارهای بهداشتی را توسعه میبخشد و درنهایت

امر تأثیر حفاظتی قوی بر سالمتی دارد .همچنین روابط

وضعیت سالمت مطلوبتر میگردد .درعینحال شواهدی

حمایتی میتوانند سبب برانگیختن رفتارهای سالمتری

مبنی بر این وجود دارد که آموزش پایه بهتر از طریق

گردند .احساس وجود حمایت اجتماعی حکایت از بهبود

بهبود سواد و مطالعههای سالمتی میتوانند تمایل برای

روند سالمت اجتماعی ،سرمایه اجتماعی ،رفاه اجتماعی و

استفاده از خدمات بهداشتی را بهبود ببخشند( .)05افرایش

شبکههای اجتماعی در جامعه است .ارتقاء ارتباطات

سطح تحصیالت زنان و آموزش زنان از عوامل مؤثر در

اجتماعی مطلوب ،تقویت سرمایههای اجتماعی و

توانمندی زنان و بهعنوان معیار اساسی در بهبود سالمت

بهرهگیری از آنها در توانمندسازی افراد و گروههای

خانواده ،کاهش مرگومیر و تغییر رفتار باروری مشاهده

جامعه ،استفاده از شبکههای اجتماعی بهعنوان یک ساختار

شد(.)00

اجتماعی در جهت تقویت ارتباطات بین فردی ،گروهی و
اجتماعی از خانواده ،دوستان ،خویشاوندان و تعمیم آن

مسكن
مسکن افراد با سالمتشان مرتبط است .نوع مسکن،

بهکل جامعه ،افزایش اعتماد عمومی در جامعه ،انسجام
اجتماعی ،وحدت ملی ،احساس غرور ملی و  ...همگی بر

مساحت آن ،جایگاه فیزیکی ،محله و منطقه سکونت،
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تعیینکننده میباشد(.)53-04

مروری

نقیبی و همکاران

سالمت تکتک اعضای جامعه تأثیر مثبت خواهد

قالب  0حیطه بهعنوان شاخصهای عدالت در سالمت

داشت(.)00

معرفی و به تصویب هیئتوزیران رسیده است(.)15

ب :محور نابرابریها در سالمت

ج :محور سالمت و درآمد

است که افراد یک جامعه بهطور منصفانه و بر اساس نیاز

نامطلوب اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی از جمله بر سالمت

خود از مراقبتهای بهداشتی درمانی الزم بهره میبرند.

دارد .ازجمله مقولههای مرتبط با درامد میتوان به فقر،

توزیع نامناسب سرویسهای سالمت یکی از عوامل

بیکاری ،شغل و ناامنی شغلی ،تغذیه و ...اشاره نمود .فقر

تعیینکننده وضعیت سالمت افراد است .بهطور مثال

یکی از تعیینکنندههای زمینهای سالمت و بیمارهای است.

حاشیهنشین مناطقی در کشورهاست که از بسیاری مزایای

فقر مانع برخورداری افراد فقیر و خانواده آنان از

اجتماعی در مقایسه با سایر مناطق بهرهمند نیستند.

استانداردهای قابلدستیابی زندگی میشود .ارتباط بسیار

حاشیهنشینها در مناطق محروم و دوردست از امکاناتی

قوی بین فقر با بیماریهای عفونی واگیر ،بیماریهای غیر

همانند :خدمات عمومی و رفاهی آب ،برق ،جاده

واگیر ،مرگومیر ،تغذیه نامطلوب ،محیط زندگی

ارتباطی ،مراکز تفریحی ،رفاهی ،فرهنگی و آموزشی،

نامناسب ،دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی برای

بهداشتی درمان ،تحصیل ،شرایط اشتغال برابر و

گروههای مختلف سنی وجود دارد(.)04

حمایتهای اجتماعی کمتر برخوردار هستند .ضمن اینکه

حجم بسیار زیادی از مطالعات ،ارتباط محکم میان درآمد

شرایط مسکن نامناسب ،درآمد کم ،مشاغل کاذب ،تغذیه

و بیماریها و مرگومیر با استفاده از شاخصهای مختلف

نامناسب ،ناهنجاریهای اجتماعی مثل اعتیاد ،بزهکاری

درآمد و سالمت را نشان دارند بیکاری و ناامنی شغل

و ...نیز ازجمله مسائل مناطق حاشیهنشین هست .فقدان یا

زمینهساز ایجاد اختالالت جسمی ،روانی ،اضطراب،

کمبود مزایای اجتماعی و رفاهی که در باال ذکر شد

افسردگی ،ناامنی اجتماعی ،شیوع بیماریهای قلبی و

اثرات نامطلوبی بر سالمت دارد(.)01-08

عروقی و  ...و مرگ زودرس میشود(.)01-00

برخورداری آحاد مردم جامعه از خدمات سالمت و ارائه

بنابراین تأمین فرصت برای شغل مولد ،ایجاد بستر مناسب

عادالنه آن خدمات یکی از شاخصهای مهم ارزیابی

برای اشتغال ،شرایط کاری منصفانه ،امنیت محیط کاری

نظامهای سالمت و سیاست کالن سالمت جوامع هست.

یکی از مؤلفههای مهم اجتماعی بر سالمت در ابعاد

در این راستا بهرهمندی مناسب و منصفانه مردم از خدمات

جسمی و روانی و اجتماعی است .کاهش آسیبپذیری

سالمت عدالت محور ،مستلزم تدوین سیاستهای کالن

ناشی از فقر و نابرابری در درآمد مستلزم سیاستگذاری

سالمت ،طراحی و ایجاد ساختارهایی برای سالمت که

مناسب ،طراحی و اجرای برنامه حمایتی در بخشهای

متضمن تخصیص مناسب منابع برحسب نیازهای سالمت،

اقتصادی ،اجتماعی و رفاهی ،اشتغال بیمهای ،تغذیهای ،از

طراحی و مدیریت برنامههای سالمت برحسب نیازهای

جمله مراقبتهای بهداشت و درمان میباشد(.)00

مردم بهویژه اقشار آسیبپذیر و مناطق کمتر برخوردار،
اولویتگذاری به استراتژی مراقبت اولیه بهداشتی در نظام

د :محور بازنگری در نظام سالمت بر اساس

سالمت میباشد(.)03

رویكرد تعيينکنندههای اجتماعی سالمت

در سال  1083بهمنظور ارزیابی مقوله عدالت در سالمت در

نظام سالمت کشور برای ارائه خدمات در چارچوب

ایران .با مشارکت گروه بزرگی از خبرگان حوزه سالمت

رویکرد تعیینکنندههای اجتماعی سالمت با چالشهای

و برگزاری جلسات بینبخشی متعدد تعداد  05شاخص در

جدی ازجمله چالشهای ساختاری ،تئوریک و نظری و
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عدالت در سالمت به معنی مطمئن شدن از این موضوع

درآمد کم و نابرابریهای اقتصادی پیامدهای بسیار

مروری بر تعیین کننده های اجتماعی در سالمت

مفهومی ،نیروی انسانی ،هماهنگی بینبخشی و جلب

سیاستهای اجتماعی ،سیاستهای عمومی ،فرهنگ و

حمایت جانبه مواجه میباشد .در بعد ساختاری ،ساختار

ارزشهای اجتماعی ،حمایت اجتماعی ،انسجام و ثروت

فعلی نظام سالمت کشور قادر به پاسخگویی مناسب به

اجتماعی ،حاکمیت دینی ،عوامل بینالمللی ،عوامل

نیازهای سالمت در ابعاد تعیینکنندههای اجتماعی سالمت

رفتاری و بیولوژیکی ،عوامل روانی ،سیستم سالمت و

نیست .در بعد تئوریک ،نظری و مفهومی ،روح حاکم بر

عوامل

نظام سالمت از جهت مبانی نظری و پشتوانه تئوری و

سالمت ،کاالیی اختصاصی است و توزیع مناسب آن

نگرشی ،مبتنی بر اولویت به ارتقاء سالمت نیست .در بعد

باید نگرانی اصلی سیاستگذاران باشد( .)17نابرابری در

نیروی انسانی ،بهعنوان یکی از ارکان نظام سالمت از

سالمت به معنای نابرابری در توان و عملکرد افراد است

جهت توانمندی ،آموزشهای آکادمیک و دانشگاهی،

و این نابرابری بهطور نظاممند منجر به نابرابری در جایگاه

مهارت و  ...متناسب با رویکرد ارتقاء سالمتمحور نیست.

اجتماعی و شرایط زندگی افراد شده و تالشهای دولت

در بعد هماهنگی بین بخشی و جلب حمایت جانبه،

در زمینه مداخالت اجتماعی را با شکست مواجه میکند.

ازآنجاییکه برنامههای ارتقاء سالمت مبتنی بر مشارکت

نابرابریها در کسب فرصتها میتواند اقتصاد ،اجتماع،

جامعه ،ایجاد محیطهای حمایتی و جلب حمایت

خانواده و سالمت جسمی و روانی افراد را تحت تأثیر

بخشهای مختلف بیرون از سازمان است .با سازوکارهای

قرار دهد .نابرابری در توزیع درآمد ،شغل ،تحصیالت،

موجود در نظام سالمت امکان دستیابی به آن میسر

امکانات و نابرابری طبقات اجتماعی از نظر رنگ ،نژاد و

نیست( .)00بدون تردید نظام سالمت جمهوری اسالمی

ملیت میتواند شاخصهای سالمت را کاهش

ایران برای مواجهه با مؤلفههای جدید مؤثر بر سالمت

پژوهش مرادی و همکاران در زمینۀ وضعیت نابرابری در

نیازمند به شناخت چالشهای فرارو ،توانمندسازی

ایران نشان داد که وضعیت همسانی سالمت در بین

کارکنان ،اصالح و بازنگری در ساختار ،وظایف و

استانهای کشور وضعیت مطلوبی ندارد و برای کاهش

مأموریتها مبتنی بر رویکرد ارتقای سالمت میباشد.

نابرابریها باید سیاستگذاران و مدیران نظام سالمت به
تعیینکنندههای اجتماعی

بحث
براساس نتایج مطالعات عناوین پژوهش در چهار دسته

دهد(.)00

سالمت توجه خاصی کنند(.)01

نابرابری درآمد نشاندهنده کاهش درآمد در دسترس
اکثریت افراد جامعه میباشد که تأثیر منفی بر سالمت

طبقه بندی گردید که عبارتاند از:

دارد .عالوه بر این وجود نابرابری در جامعه موجب

الف) مفهوم تعیینکنندههای اجتماعی سالمت و توسعه

افزایش احساس محرومیت نسبی افراد شده و سالمت

الگوی مفهومی آن،

روانی جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد .نتایج مطالعات

ب) نابرابریها در سالمت،

اخیر تعامل جدی میان عوامل مرتبط با فقر و سالمت روان

ج) سالمت و درآمد،

نامطلوب را نشان میدهد بهطوریکه فراوانی اختالالت

د) بازنگری در نظام سالمت براساس رویکرد

روانی شایع در میان فقرا دو برابر بیشتر از ثروتمندان

تعیینکنندههای اجتماعی سالمت.

است( .)07مطالعه مروری انجامشده بر روی  07مقاله

عوامل متعدد و گستردهای بهعنوان عوامل اجتماعی

انجامشده در ایران توسط سجادی و همکاران رابطه علت

تعیینکننده سالمت در کشور میباشد .براساس مطالعه

معلولی بین درآمد و سالمت را نشان داد( .)01مطالعات

زابلی و همکاران عوامل تعیینکننده سالمت عبارتاند از

دیگری نیز نابرابری درآمدی را از تعیینکنندههای اصلی

حوادث و تصادفات ،جایگاه اقتصادی و اجتماعی،

سالمت ارزیابی کردند(.)08،51

سیاستهای کالن اقتصادی ،حاکمیت و رهبری،

 05تعالی بالینی

دوره هفتم ،شماره  ،2پاییز 6931

Downloaded from ce.mazums.ac.ir at 4:30 +0430 on Wednesday August 18th 2021

اجتماعی و جمعیتی(.)15

مروری

نقیبی و همکاران

از آنجائی که ساختار فعلی وزارت بهداشت درمان

مداخالت سیاستهای اجتماعی و سالمت زمانی اثربخش

آموزش پزشکی کامالً درمان محور و مبتنی بر نگاه

است که ساختار رویکردها ،ترکیبی از تغییرات محیطی و

بهداشت سنتی است و استفاده از رویکرد اجتماعی در

افزایش خدمات بهداشتی ترویج برنامهها در ابعادی فردی

ارتقای سالمت در این سازمان هنوز جایگاه واقعی خود را

و خانواده محور باشد .

پیدا نکرده است .با این شرایط نمیتواند پاسخگویی

با بررسی

الگوی تغییریافته بیماریها،کنترل بیماریها غیرواگیر و

تعیینکنندهای اجتماعی سالمت نکات زیر قابلتوجه

افزایش بار ناشی از این بیماریها و سایر مشکالت روانی

میباشد.

و اجتماعی مرتبط با سالمت جامعه باشد .ریشه این

قدمت انجام پژوهشهای مرتبط با عوامل اجتماعی مؤثر

مشکالت در موقعیتهای ساختاری عمیقتر مانند عوامل

بر سالمت در کشور خیلی طوالنی نیست .بهطوریکه در

اجتماعی ،اقتصادی ،سیاستهای کالن کشور نهفته

یک دهه گذشته بهصورت پراکنده به آن پرداختهشده و

است( .)03مطالعه دژمان و همکاران بازنگری ساختارهای

در  0سال اخیر بسیار بیشتر موردتوجه قرارگرفته است.

موجود(نظام ارائه خدمات ،شوراهای تصمیمگیری بی

یکی از چالشهای مهم در مطالعات مرتبط با

نبخشی) و پیشنهادی(توانمندسازی جامعه ،همکاری بین

تعیینکنندههای اجتماعی برای محققین ما ،فقدان الگوی

بخشی و عدالت در سالمت) را برای رسیدن به هدف ارتقا

مفهومی تعیینکنندههای اجتماعی در سالمت متناسب با

سالمت جامعه پیشنهاد داد( .)03مرور تجربیات کشورهای

شرایط فرهنگی و اجتماعی ایران است ،بنابراین مطالعات

کنیا و شیلی نشاندهنده تغییر نظام سالمت عمومی

در این بخش نیازمند به گفتمانسازی ،تدوین ،طراحی

کشورها از ارائه خدمات مستقل با تأکید بر بعد سالمت به

مبانی تئوریک ،مفهومسازی ،تولید منابع ،متون علمی،

اصالحات ساختاری گسترده اجتماعی ،فرهنگی و

درستنامههای کاربردی و بومیسازی مفاهیم متناسب با

اقتصادی بهعنوان عوامل ریشهای مؤثر بر سالمت

شرایط فرهنگی و اجتماعی کشور میباشد.

میباشد(.)04-01

مطالعات در حیطه تعیینکنندهای اجتماعی سالمت
سازمانیافته و هدفمند نیست .پژوهشهایی که در این

نتيجهگيری

بخش در کشور صورت گرفته است بسیار پراکنده است.

ارائه مداخالت اثربخش سالمتی نیازمند رویکردهای

انجام مطالعات در قلمرو عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت

مبتنی بر جامعه مانند رویکرد تعیینکنندههای اجتماعی

نیازمند ابزارهای پژوهشی معتبر میباشد .فقدان و کمبود

سالمت دارد .امروزه شواهد علمی محکمی وجود دارد

ابزارهای سنجش تعیینکنندههای اجتماعی سالمت برای

که تعیینکنندههای اجتماعی سالمت تأثیر بسیاری بر

مطالعات ،عدم برخورداری بسیاری از ابزارهای موجود از

سالمت دارند  .بنابراین ارائه مراقبتهای پزشکی بهتنهایی

جامعیت ،شمولیت تناسب با شرایط فرهنگی اجتماعی از

نمیتواند موجبات بهبود شرایط سالمت افراد را فراهم

جمله مشکالت پژوهش در این حوزه است .ضمن اینکه

آورند .انتقال اطالعات و داروهای علمی به سیاست

ابزارهای موجود از جهت روایی و پایایی نیاز به بررسی و

گذران و تصمیم گیرایی و ترویج آگاهی ،تصمیم سازی

واکاوی بیشتری دارد .بنابراین یکی از فعالیتهای

و اقدام علمی اهداف کلیدی برنامه  WHOدر خصوص

موردنیاز ابزارسازی برای مطالعات در این بخش میباشد.

مؤلفههای اجتماعی سالمت به شمار میروند .شناخت آثار

مطالعات در بخش تعیینکنندههای اجتماعی سالمت

سیاستها و شرایط اجتماعی و اقتصادی بر سالمت

نیازمند مشارکت رشتهها و تخصصهای مختلف علوم

میتواند اثر عمیقی در تعیین روشهایی که جامعه در

سالمت با رشته علوم اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی

باشد(.)11

میباشد .بدون شک با مطالعات یکسویه نمیتوان تحلیل

خصوص توسعه در پیش میگیرد داشته
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مروری بر تعیین کننده های اجتماعی در سالمت

نمودن

فعالیت

این

مراکز،

داشت.

شبکه ارتباطی و همکاری بین این مراکز ،اعالم مأموریت

علیرغم اینکه دهها مراکز تحقیقاتی تحت عنوان

ویژه به هرکدام از مراکز تحقیقاتی در قطبهای دهگانه

تعیینکنندههای اجتماعی سالمت در دانشگاههای علوم

دانشگاههایی علوم پزشکی کشور تحولی شگرف در

پزشکی کشور در چند سال اخیر ایجادشده است .به دالیل

حیطه مطالعات مؤلفههای اجتماعی مؤثر بر سالمت ایجاد

مختلفی این مراکز نتوانستهاند نقشهای اساسی و قابل

نماید.

سالمت ایفا نمایند .به نظر میرسد وزارت بهداشت درمان
و آموزش پزشکی در سطح کالن و کشوری میتواند با
بهکارگیری متخصصین مرتبط در این مراکز تحقیقاتی،

نمودار شماره  :1چهارچوب مفهومی عوامل اجتماعی تعیینکننده نابرابری در سالمت(سازمان جهانی بهداشت )5414
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