مولفً ٌای اجتماعی موثز بز سالمت
Social Determinants of Health
()SDH
در دَیبی ايزٔس دیذگبِْبی ساليت چطى اَذاسی ٔسیع تز پیذا کزدِ ٔ ضزٔرتب ثّ عٕايم تعییٍ کُُذِ اجتًبعی ساليت تٕجّ ٔیژِای
يعطٕف گطتّ استْ .ز یک اس ایٍ تعییٍ کُُذِ ْب ثّ خٕدی خٕد ٔ یب اس طزیك تأثیز ثز یکذیگز ٔضعیت ساليتی را ثّ ضذت تذت تأثیز
لزار يیدُْذ ٔ سجت ثزٔس ثی عذانتیْبیی در سطخ ساليت يیگزدَذ .ایٍ تعییٍ کُُذِْب اس لجیم ٔراثت ،ضیِٕ سَذگی ،يذیط
سیستٔ ،ضعیت التػبدی–اجتًبعی ٔ  ...ثٕدِ کّ تأثیز چطًگیزی ثز ساليت ٔ پیبيذْبی آٌ اس جًهّ کیفیت سَذگی دارَذ.
در ٔالع غذیخ است کّ يزالجت ْبی پشضکی يی تٕاَُذ ثبعث طٕل عًز ٔ یب ثٓجٕدی اس یک ثیًبری جذی ضَٕذ ٔنی آٌ چیشی کّ ثزای
ساليت جبيعّ يٓى است ،ضزایط التػبدی– اجتًبعی است کّ ثبعث يی ضٕد يزدو ثیًبر ضَٕذ ٔ یب َیبس ثّ يزالجت پشضکی داضتّ
ثبضُذ .ثذیٍ يعُب کّ تعییٍ کُُذِ ْبی اجتًبعی ساليت اس جًهّ يیشاٌ درآيذ ،سطخ تذػیالت ،ضغم ،تغذیّ ٔ طجمّ اجتًبعی ثسیبر
ثیطتز اس عٕ ايهی يبَُذ عٕايم ثیٕنٕژیک سجت اثتال ثّ ثیًبریْب يی ضَٕذ ٔ در ساليت اَسبٌ َمص ثسشایی دارَذ ٔ اگز َبدیذِ گزفتّ
ضَٕذ ،رسیذٌ ثّ اْذاف ساليتی ٔ ثزلزاری عذانت را دچبر يطکم خٕاُْذ کزد .ثز پبیّ ثزرسیْب ٔ پژْٔصْبی اَجبو ضذِ ،دستیبثی
راستیٍ ثّ ساليت ،دذاکثز  52درغذ ٔاثستّ ثّ يذیزیت ٔ يذاخهّ َظبو ساليت ٔ دريبٌ ثٕدِ ٔ  52درغذ يبثمیَ ،بضی اس سبیز
يٕنفّْبی اجتًبعی يٕثز ثز ساليت يی ثبضذ.
يذاخالت در دیطّ عٕايم اجتًبعی تعییٍ کُُذِ ساليت َیبس ثّ يٕاجّٓ ثب طیف ٔسیعی اس تعییٍ کُُذِ ْبی اجتًبعی ساليت ،اس
ضزایط سبختبری اجتًب عی گزفتّ تب الذايبتی ثب تأثیز آَی در تًبيی سطٕح ٔ اس طزیك دٔنتْب دارد .ایٍ الذاو یک فزایُذ چُذ ثخطی
است ٔ درثزگیزَذِ عبيهیٍ ٔ فعبالٌ دٔنتی ٔ غیز دٔنتی ،تطکالت يذَی ،سبسيبٌْبی خػٕغی ٔ ثیٍ انًههی َٔیش کبرکُبٌ ثخص
ساليت استَ .مص کهیذی الذايبت چُذ سطذی ٔ چُذ ثخطی در ایٍ دیطّ کبيال ٔاضخ است.
اس طزف دیگز ساليت يمٕنّای است کّ َمص آٌ در ضبخعْبی تٕسعّ اَسبَی اَکبر َبپذیز است ،نذا يجبرسِ ثب عٕايهی کّ تٕسعّ
اَسبَی را تذت تأثیز لزار دادِ ٔ َیش سجت ٔجٕد َبثزاثزیْبیی در ساليت يیگزدَذ ،در دمیمت اس أنٕیتْبی ًّْ آدبد جبيعّ ٔ َیش اس
يٓى تزیٍ ٔظبیف دٔنت يذسٕة يیضٕد.

ٌذف کلی اس طزح مقولً تعییه کىىذي ٌای اجتماعی موثز بز سالمت:
ایجاد عذالت و بزابزی در عزصً ٌای مختلف سالمت با توجً بً ویاسٌای موجود

يٕنفّ ْبی اجتًبعی تعییٍ کُُذِ ساليت

)Individual and Lifestyle Factors( عٕايم فزدی ٔ سجک سَذگی.1
)Age, Sex and Hereditary Factors ( جُس ٔ عٕايم ٔراثتی،ٍس

•

)Early life factors & genetics(فبكتٕرْبي يزتجط ثبسبنٓبي اثتذايي سَذگي ٔ ژَتیك

•

)Individual behaviors & lifestyle factors(رفتبرْبي فزدي ٔ عٕايم يزتجط ثب سجك سَذگي

•

)Social & community networks( ضجكّ ْبي اجتًبعي.5
Social participation & social support (يطبركت اجتًبعي ٔ ضجكّ ْبي دًبيت اجتًبعي
•
)networks

 فزُْگی ٔ يذیطی،ضزایط کهی اجتًبعی التػبدی
)General socio economic cultural and environmental conditions(

)Healthy Living Conditions( ضزايط سَذگي سبنى

•

)Access to health care(دستزسي ثّ يزالجتٓبي ثٓذاضتي

•

)Education(آيٕسش

•

)Health Literacy ( سٕاد ساليت

•

)Income & social status(درآيذ ٔ ٔضعیت اجتًبعي

•

)Racism, discrimination & culture(تفبٔتٓبي فزُْگي ٔ تجعیض َژادي

•

)agriculture and food production( کطبٔرسی ٔ يذػٕالت غذایی

•

اٌمیت در وظز گزفته مؤلفًٌای اجتماعی موثز بز سالمت در سیاست گذاریٌای کالن
سالمت کشور

تٕسعّ ٔ تعٓذ ٔالعی يسئٕنیٍ ثّ ساليت ثّ عُٕاٌ ْذف اجتًبعی
•
ثّ دسبة آٔردٌ ساليت ثّ عُٕاٌ یکی اس يٓىتزیٍ يسبیم در تٕسعّ کطٕر
•
فمزسدایی ٔ اضتغبل سایی
•
رفع تجعیض ْب اس جًهّ رفع تجعیض عهیّ سَبٌ ٔ دختزاٌ
•
اججبری کزدٌ تذػیالت
•
سٕاد آيٕسی ًْگبَی ثّ خػٕظ ثزای دختزاٌ ٔ سَبٌ
•
آيٕسش ْبی فزاگیز يزتجط ثب ساليت در دٔراٌ تذػیالت
•
گستزش ٔ ًْگبَی کزدٌ خذيبت ثٓذاضتی ٔ دريبَی ثب تبکیذ ثز استفبدِ ثزاثز ٔ ثذٌٔ تجعیض افزاد
•
فمیز ٔ غُی اس کهیّ خذيبت ثٓذاضتی تطخیػی ٔ دريبَی
يطبرکت جبيعّ در تػًیى گیزی يسبیم يزتجط ثب ساليت
•

درکم يیتٕاٌ چُیٍ َتیجّ گیزی ًَٕد کّ ضزایطی کّ در آٌ يزدو رضذ کزدِ ٔ سَذگی ٔ کبر يیکُُذ
ًْگی ثز ٔضعیت ساليتطبٌ تأثیزگذار ْستُذَ .بثزاثزی در ایٍ ضزایط خٕد يُجز ثّ َبثزاثزی در
ساليت يیگزدد .خٕضجختبَّ اکثزیت لزیت ثّ اتفبق ایٍ َبثزاثزیْب در ساليت لبثم اجتُبة ْستُذ.
يٕفمیت در عزغّ ثٓجٕد ساليت ٔ کبْص ایٍ ثی عذانتیْب ثستگی ثّ تٕجّ جذی ثّ عهم اجتًبعی
سيیُّای آٌ دارد .راِ دمْبی فُی در داخم ثخص ساليت َیش ثسیبر يٓى ْستُذ ايب ثبیذ تٕجّ کُیى
کّ ایٍ راِ دمْب کبفی َیستُذ .تٕجّ ثّ عٕايم اجتًبعی تعییٍ کُُذِ ساليت ،ثّ دیطّْبی کبری
ٔسیعتز ٔ الذايبت پبیذارتزی َیش َیبس دارد.

