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تاریخ دریافت مقاله1316/28/22 :

واژگان کلیدی :آموزش بهداشت؛ ارتقاي سالمت؛ توسعه پایدار

تاریخ پذیرش مقاله1316/21/28 :
تمامي حقوق نشر براي دانشگاه علوم
پزشكي همدان محفوظ است.

سردبیر محترم
اهداف توسعه هزاره با رویكرد ریشهكني فقر ،دستيابي به
آموزش همگاني ،برابري جنسيتي ،توانمندسازي زنان ،كاهش
مرگ و مير كودكان و ایجاد مشاركت بهمنظور توسعه از سال
 2222با مشاركت و تعهد دولتها به وجود آمد و توانست به
موفقيتهایي در دستيابي به آرمانهاي كاهش فقر ،بهبود آموزش
و افزایش دسترسي به آب آشاميدني دست یابد .عالوهبراین از نظر
جهاني ایدز ،سل و ماالریا كنترل گردید و از سال  1112به بعد
ميزان مرگ و مير كودكان و مادران بهترتيب به ميزان  33و 44
درصد كاهش پيدا كرد .باید خاطرنشان ساخت كه اهداف توسعه
هزاره داراي محدودیتهایي نيز بود كه از آن جمله ميتوان از
تمركز محدود و در نتيجه عموديسازي برنامههاي بهداشت و
سالمت در كشورها ،عدم توجه به تقویت سيستمهاي سالمت،
تأكيد بر رویكرد "یكي براي همه" در برنامهریزي توسعه و درگيري
ضعيف ذينفعان در كشورهاي درحال توسعه یاد كرد ].[1،2
پس از آن ،جامعه جهاني مجموعهاي از اهداف توسعه پایدار
( )SDGs: Sustainable Development Goalsرا بهعنوان
چهارچوب جانشين براي اهداف توسعه هزاره تدوین نمودSDG .
متشكل از محدوده وسيعي از اهداف اقتصادي ،اجتماعي و
محيطي است و جوامعي صلحآميزتر و فراگيرتر را فراهم ميآورد.
این برنامه كه در  23سپتامبر سال  2213مورد توافق  113كشور
عضو سازمان ملل متحد قرار گرفت ،با نام "تغيير جهان ما :دستور
كار  2232براي توسعه پایدار" شامل  11آرمان و  161هدف
ميباشد .در این برنامه یک آرمان خاص همراه با  13هدف براي
2

سالمت در نظر گرفته شده است كه  3بعد از توسعه پایدار در
مورد مردم ،زمين ،رفاه ،صلح و مشاركت را شامل ميشود ].[2
آرمان سالمتي عبارت است از" :تضمين زندگي سالم و ترویج رفاه
براي تمام سنين" .اهداف مرتبط با آرمان سالمتي در  SDGتا
سال  2232شامل موارد زیر ميباشد:
 .3-1كاهش مرگ و مير مادران در سراسر جهان به كمتر از
 12درصد به ازاي هر  122هزار نفر
 .3-2پایاندادن به مرگهاي قابل پيشگيري در نوزادان و
كودكان زیر  3سال
 .3-3پایاندادن به بيماريهاي همهگير مانند ایدز ،سل،
ماالریا و بيماريهاي نادیدهگرفتهشده ویژه مناطق گرم و مبارزه
با هپاتيت ،بيماريهاي منتقلشده از آب و سایر بيماريهاي
واگيردار
 .3-4كاهش تعداد مرگهاي زودهنگام ناشي از بيماريهاي
غيرواگير از طریق پيشگيري ،درمان و ترویج بهداشت رواني
 .3-3تقویت پيشگيري و درمان سوءمصرف مواد مخدر و
مشروبات الكلي
 .3-6بهنيمهرساندن تعداد مرگها و مصدوميتهاي ناشي از
ترافيک جادهاي در سطح جهان
 .3-1تضمين دسترسي جهاني به خدمات بهداشتي و درماني
در حوزۀ مسائل جنسي و باروري از جمله تنظيم خانواده ،آموزش
و اطالعرساني و ادغام بهداشت باروري در برنامهها و راهبردهاي
ملي
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طاهری خرامه و همکاران

 .3-8تحقق هدف جهاني دسترسي به خدمات بهداشتي از
جمله دسترسي بدون محدودیت و فشار مالي براي مردم و
دسترسي امن ،مؤثر ،كيفي و مقرونبهصرفه به داروها و
واكسنهاي ضروري
 .3-1كاهش چشمگير تعداد مرگ و ميرها و بيماريهاي
ناشي از مواد شيميایي خطرناک و آلودگي هوا ،آب و خاک
-3الف :تقویت اجراي كنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت
جهاني پيرامون كنترل توليد توتون و تنباكو در همه كشورها
-3ب :حمایت از پژوهش و توليد واكسن و دارو بهمنظور
كنترل بيماريهاي واگير و غيرواگير و فراهمآوردن امكان
دسترسي به داروها و واكسنهاي مقرونبهصرفه
-3ج :افزایش چشمگير كمکهاي مالي در حوزه بهداشت و
استخدام ،توسعه ،آموزش و نگهداري نيروي كار بهداشت و درمان
در كشورهاي درحال توسعه
-3د :تقویت ظرفيتهاي همه كشورها بهویژه كشورهاي
درحال توسعه بهمنظور هشدار بههنگام ،كاهش مخاطرات و
مدیریت خطرات بهداشتي در سطوح جهاني و ملي ].[3

سالمت در اهداف دیگر
سالمت با بسياري از اهداف غيربهداشتي مرتبط بوده و
منعكسكننده این واقعيت ميباشد كه سالمت هم تأثير ميگذارد
و به نوبه خود تحت تأثير بسياري از عوامل اقتصادي ،اجتماعي و
محيط زیست قرار ميگيرد .بيش از  12هدف دیگر را ميتوان با
سالمت مرتبط دانست كه الزم است در استراتژيها ،سياستها و
برنامههاي سالمت مورد توجه خاص قرار گيرند .برخي از این
اهداف عبارت هستند از:
 .3-1ایجاد نظامهاي حفاظتي -اجتماعي مناسب و انجام
اقدامات اجرایي مناسب براي تحقق آنها براي همه بهویژه اقشار
بسيار پایين اجتماع و تحت پوشش قراردادن فقرا و اقشار
آسيبپذیر
 .2-2پایاندادن به همه اشكال سوءتغذیه از جمله دستيابي
به اهداف مورد توافق بينالمللي درباره كوتاهقامتي و هدررفتن غذا
در مورد كودكان زیر  2سال و تأمين نيازهاي تغذیهاي دختران
نوجوان ،باردار ،زنان شيرده و افراد مسنتر
 .2-4تضمين این مهم كه تمام پسران و دختران به رشد
باكيفيت ،مراقبت و آموزش در دوران اوليه كودكي و پيشدبستاني
دسترسي داشته باشند و براي ورود به دوره ابتدایي آماده شوند.

-4الف .ایجاد و بهروزرساني امكانات آموزشي مناسب براي
كودكان ،معلوالن ،زنان و مردان و تأمين فضاهاي یادگيري مؤثر،
فراگير ،به دور از خشونت و امن براي همه
 .2-3ریشهكني تمامي انواع خشونت عليه همه زنان و
دختران از جمله قاچاق انسان ،سوءاستفادههاي جنسي و غيره
 .3-3ریشهكني تمامي اقدامات مضر مانند ازدواج كودكان،
ازدواج در سنين بسيار پایين و ختنه زنان
 .6-3تضمين دسترسي جهاني به حقوق بهداشت جنسي و
توليدمثل
 .1-6تضمين دسترسي به آب آشاميدني سالم براي همه
 .2-6دستيابي به دسترسي كافي به سيستمهاي فاضالب
بهداشتي براي همه و پایاندادن به قضاي حاجت در فضاي باز و
توجهنمودن بهطور خاص به نيازهاي زنان و دختران و افراد مستقر
در موقعيتهاي آسيبپذیر
 .3-6بهبود كيفيت آب با كاهش آالیندگي ،ازميانبردن دفن
زباله و بهحداقلرساندن رهاسازي ضایعات
 .3-11كاهش موارد مرگ و تعداد افراد آسيبدیده و كاهش
خسارتهاي اقتصادي مرتبط با سوانح از جمله بالیاي مربوط به
بيماريهاي قابل انتقال با آب با تمركز بر حفاظت از فقرا و افراد
در موقعيتهاي آسيبپذیر
 .2-16پایاندادن به سوءاستفاده ،استثمار ،قاچاق و تمامي
اشكال خشونت و شكنجه عليه كودكان
 .1-16فراهمكردن هویت قانوني براي همه اقشار جامعه از
جمله ثبت تولدها
 .18-11حمایت از ظرفيتسازي براي كشورهاي درحال
توسعه و كمتر توسعهیافته جهت افزایش چشمگير دسترسي به
اطالعات با كيفيت باال ،بهموقع و قابل اعتماد به تفكيک درآمد،
جنسيت ،سن ،نژاد ،قوميت ،وضعيت مهاجرتي ،معلوليت ،موقعيت
جغرافيایي و سایر ویژگيهاي مربوطه در زمينههاي ملي ].[1
در پایان ميتوان گفت كه سالمت فردي و اجتماعي با ابعاد
وسيع فرابخشي و بين رشتهاي خود حجم گستردهاي از مسائل
مرتبط بـا توسعه پایدار كشورها را متوجه خود ميسازد .از آنجایي
كه سالمت ،شرط الزم و در عين حال یک محصول و شاخص
براي تمامي ابعاد اقتصادي ،اجتماعي و سياسي جهت تحقق
توسعه پایدار به شمار ميرود ،تدوین و اجراي رویكردهاي
چندبعدي و همهجانبه بهمنظور تحقق اهداف سالمتمحور توسعه
پایدار با هدف حفاظت و ارتقاي سالمت ضروري به نظر ميرسد.
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