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چکيده
مقدمه
فقر هميشه مسئلهاي جهاني و فراگير بوده است و عامل اصلي شمار زيادي از گرفتاريها و معضالال انسالاني
بهويژه در عرصه سالمت و آسايش قلمداد ميشود .ازاينرو ،در غالب جوامع انساني ازجمله ايران تصريحا و
تأکيدا فرهنگي مذهبي و قانوني مبسوطي درباره فقر و ضرور مبارزه با آن و تحقال عالدالت وجالود دارد.
فقر منجر به مشقت در زندگي ميشود و سبب ميشود که مردم با مصائب جدي در زندگي مواجهاله شالوند.
آن درواقع نوعي کاستي يا ناتواني در تأمين نيازها و تحق قابليتها ،از يک سطح استاندارد زندگي حالداقلي
است و اگر کسي کمتر از اين حداقل داشته باشد زندگي ،آسايش و سالمتش به مخاطره ماليافتالد .هالد از
تدوين اين سند حمايتطلبي تبيين مناسبا چند سطحي (فردي ،اجتماعمحور ،ملي و جهاني) بالين فقالر و
سالمت بر اساس شواهد علمي و تجربيا پژوهشي ملي و بالينالمللالي موجالود و شناسالايي کال فهماليهالا و
خألهاي شناختي ،مفهومي ،مداخالتي و نهادي مرتبط با فقر و ارتباط آن با سالمت در کشور است.
انتظار بر اين است که اين سند حمايتطلبي درنهايت براي توجياله ،تفهاليم ،حسالاس سالازي ،جلالبتوجاله و
حمايت مناسب و عملي خطمشي گذاران و مراجع و گروههاي ذيربط و صاحبان نظر و نفوذ (اقامهکنندگان
دعوي) در نظام مراقبتهاي بهداشتي و متوليان و مجريان «طرح تحول نظام سالمت کشور» مورد اسالتناد و
استفاده قرار گيرد.
روششناسي
اين مطالعه بر اساس چارچوب مستند حمايتطلبي تهيه شده است .اطالعا موردنياز پيشنويس اين نوشتار
از دو روش به دست آمد )2 :مرور اسناد شامل منابع داخل کشور ،تجربيالا سالاير کشالورها و اسالناد داخالل
کشور ايران و مقايسه آنها )1 ،براي نقد و استفاده از نظرا خبرگان در پيشنالويس نهالايي از افالراد خبالره
بهعنوان کميته راهبري فني استفاده شد و درنهايتاً در گروه سالمت اجتماعي موردبحال و تبالادلنظالر قالرار
گرفت.
يافتهها
مروري بر دانستنيها ،برنامهها و مداخال موجود نشالان ماليدهالد کاله مناسالبا متقابالل ،چنالد سالطحي و
پيچيدهاي بين فقر و سالمت وجود دارد .يک چنين مناسباتي صرفاً به جوامع درحالتوسعه مربوط نميشود،
بلکه در جهان توسعهيافته نيز چنين مناسباتي حاکم هستند .درمجموع ،فقر مهمترين تعيينکننده اجتماعي
سالمت و نابرابري سالمت اسالت .بالراي اينکاله موقعيالتهالاي اجتمالاعي متفالاو  ،فرصالتهالا و قابليالتهالاي
آسيبپذيري نابرابري را خل ميکند و به توزيع نابرابر سالمت و آسايش در جامعه دامن ميزنالد .باله خطالر
افتادن سالمت متقابالً افراد و خانوادهها را در باتالق فقر قرار ميدهد و ناسالمتي و ناخوشي اثالر سالوئي روي

توانايي يادگيري و کيفيت زندگي ،بهرهوري و پسانداز آنها دارد .فقر سالمتي افراد را باله خطالر ماليانالدازد،
چون فقر آنها را واميدارد در زيست محيطهاي ناسالم ،ناامن و مخاطرهآميزي زندگي کنند.
مروري بر آثار و شواهد موجود در اين سند نشان ميدهد که فهم درست مناسبا فقر با سالمت و شناسايي
گستره و مکانيسمهاي اثرگذاري و اثرپذيري آنها با توسل به ظرفيتها و رويکردهاي چند تخصصي ،جامع و
ميانرشتهاي براي ارتقاء و حفظ سالمت جامعه و برپايي يک نظام سالمت مبتني بالر حقالوق بشالر و عالدالت
ضروري است .درمجموع ،يک رابطه دوسويه و پيچيدهاي بين فقر و سالمت برقرار است.
بحث و نتيجهگيري
شماري از مهمترين داللتها و راهکارهاي کليدي اين مطالعه/سند براي فقرزدايي و ارتقاء سالمت شهروندان
و مديريت مناسبا دوسويه فقر و سالمت و اجراي مناسب «طرح تحول نظام سالمت در کشور» عبالار انالد
از:
 بازتعريف ،تنقيح و تقويت نقش حاکميتي و نظارتي نظام سالمت و کاهش تصديگري و رويکردهاي آمرانه
دولت در تدوين و اجراي برنامههاي فقرزدايي و ارتقاء سالمت بر اساس سياستهاي کلالي نظالام و ترکيالب و
ادغام کليه تدابير ،سياستها و استراتژيهاي فقرزدايي و ارتقاء سالمت براي همه شهروندان و اقوام ايراني در
چارچوب يک «دانش يا علم پايداري» و با هد «توسعه براي تحق تحوال خوب» در جامعه
 تأسيس مرکز يا ستادي دائمي در کشور بالراي گالردآوري ،انباشالت ،مالديريت ،اکتشالا و يکپارچالهسالازي
هدفمند ،سيستماتيک و پايدار کليه دادهها و شواهد و بدنه دانش مربوط به اندازهگيري و کاهش فقر و تحق
عدالت در سالمت
 بسط حلقهها و کميتههاي تصميمسازي و برنامههالاي مداخلالهاي بالراي کالاهش فقالر و ارتقالاء سالالمت بالا
مشارکت واقعي و فعال مردم و تشکلهاي غيردولتي با توسل به روششناسيهاي مربوط به مشارکت فقالرا و
افراد آسيبپذير ازجمله رويکرد «مرور هماالن بسط يافته (»)EPR
 اصالح و بازنگري مفهومي در تعريف و اندازهگيري فقر و شناسايي و غربال فقرا از فقر
 طراحي ،اجرا و ارزشيابي برنامههاي پژوهشي و مداخلهاي براي کالاهش فقالر ،ارتقالاء سالالمت و عالدالت در
سالمت
کليدواژه :فقر ،عدالت ،سالمت ،تعيينکنندههاي اجتماعي سالمت و نابرابري سالمت.

