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( ارائه شد، این  2نظام سالمت )شش کارکرد ساختاری   تیتقو  یبرا  1جهانی سالمت چارچوب سازمان  که    2007از سال  

  ی . هدف اصلشودپیامدهای سالمتی به کار برده میبهبود    یبرا  یبرنامه اقدام جهان  کیبه عنوان    یاگستردهطور  به  چارچوب 

 یتر قیدرک عم  ، ایجادشودیم  های سالمت شناخته نظامسنجش عملکرد    یقابل اعتماد برا  یار یبه عنوان معکه  چارچوب    نیا

شامل    –آن    یبه اهداف اصل  یابیدست  یبرا  نظام سالمت  ک ی  یعملکرد کل  .[1]  آنها است  تیتقوها و  کشور نظام سالمت  از  

و بهبود کمرشکن سالمتی    یهانهیدر برابر هز افراد    یمالحفاظت  ،  مردم  یرپزشکیغ  یازهایبه ن  ییگو، پاسخسالمتارتقا  

 . [2]  شودمی یر یگچارچوب اندازهاین به طور گسترده با استفاده از  -سالمت خدمات  ییکارا

به    ،است   ی کافنظام سالمت    تیتقوبرای  چارچوب    نیا  ا یشده است که آ  گیری این تفکر سبب شکل  19-گیری کوویدجهان

های های رو به افزایش چالشو پیچیدگی  گوئی به شرایط اورژانسی سالمت جهانیهای سالمت را جهت پاسخنظامکه    یطور 

را درمورد کشورهای پیشرو در سالمت جهانی تغییر داده  درک ما    19-کووید  ؟ایدنم  3آورتاب  ی به اندازه کاف  نظام سالمت

در سال    .[ 3]اند  بهتر عمل نموده  19-کره جنوبی و برخی کشورهای شرق آسیا در پاسخ به کوویدماست، چراکه کشورهای نی

  ، یجهاندر سالمت  یاضطرار  تیوضع کیدرصورت ایجاد  که ه بودکرد ینیب شیپ 4ایمنی سالمت  یشاخص جهان ،2019

،    4]روبرو ساختچالش    ابپیش بینی را    نیا  19-اما کووید  ی از بیشترین آمادگی برای مقابله برخوردارند. غرب  یهاکشور 

ایمنی در رابطه با  سالمت    یهانظام  یعملکرد و آمادگ  یر یگاندازه  های جهانینشان داد که شاخص  19-درواقع کووید  .[5

 . [6]از نواقصی برخوردارند   یجهانسالمت 

برا  یفرصت  19-کووید با سالمتی    یالمللنیب  یهاسازمان  یرا  است  فراهم  مرتبط  مورد  کرده  در  کارکرد  تا  شش  کفایت 

  ن یزتر یآم  تیو موفق  نیکنون کارآمدتر که تا  ییکشورهاتجربه حاصل از  نظر کنند. بر اساس    د یتجدسالمت    یهاساختاری نظام

جهانی سالمت  سازمان    شش کارکرد ساختاریبه  کارکرد دیگر  دو  افزوده شدن    ، مادانهشتدا  19-کوویدبه  نسبت  ها را  پاسخ

این کارکردها  هر دو    .6یجهانسالمت  نظارت    گوئی ونظام پاسخ  ( 2و    5دار امعن   یبخش  نیب  ی ( همکار1:  دهیمرا پیشنهاد می
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مورد توجه قرار   19-کووید  حرانمبارزه با ب  یبرا  لندیوز ی ، سنگاپور و نیمانند کره جنوب  ییدر کشورها  یدار ابه طور معن

نشان داده    19-کووید، اما تجربه  قرار دارند  تیدر قلب حاکم  یشنهادیپ  مؤلفه  رسد هر دویاگرچه به نظر م  . [7]  اندگرفته

. در نظر گرفتن  نبودنداز کشورها به طور کامل مورد توجه    یار یدر بس   ت یحاکم  رمجموعهیبه عنوان ز   چکدامیاست که ه

توانائی  است که    یآور نظام سالمت تاب  کی  جادی، به منظور انظام سالمتمستقل  کارکردهای  دو موضوع مهم به عنوان    نیا

 را داشته باشد.   21قرن در  یعمومسالمت  دهیچیپ یهابر چالش غلبه

  . [8] داردسالمت نیاز    نظامفراتر از    تیاست که به تعامال  یاجتماع  دهیپد  کی، بلکه  ستین  یمسئله بهداشت  کی  7ایمنی سالمت

سالمت    نظامدرون  به تنهایی در    های مار یب  وعیکه مقابله با ش   کرد  یادآور یبه ما    19-کوویدسنگین،   ار یبس   ایهنیبا هز   اگرچه

وجود    19-کووید  یبرا  اییدرمان قطع  چیه  نکهیبا توجه به ا  . [9شکست است ]محکوم به  ،  هاسایر بخشو بدون مشارکت  

  ، ، ماسک زدناجتماعیفاصله    حفظ  مانند  ییهااستی، اتخاذ س از کشورها به واکسن محدود است  یار یبس   یندارد و دسترس

چگونگی اعمال  اما    .[ 10د ]نباش   روس یواین  انتقال    قطع زنجیره  یراهکارها برا  نید بهتر نتوانیم   و امثال آن  ایزوالسیون

، بسته  یانهیقرنط  ر یمردم به ماندن در خانه و اتخاذ تداب  قیمتفاوت خواهد بود. تشوجوامع مختلف،  ها در  استیس   نیاموثر  

در    . [ 3بر جوامع خواهد داشت ]  یمتفاوت  راتی، تأثیاجتماع  نیتأم  یهاموجود و شبکه  ی اجتماع-یاسیس   ت یحما  زان یبه م

تحت فشار اقتصادی شدیدی قرار گرفته است و دولت به خوبی از آنها حمایت    19-ای که به دلیل بحران ناشی از کوویدجامعه

انتظار داشت که مردمکند، نمینمی نمایندهای  سیاستو از    ندکنبه دولت اعتماد    توان  پیروی   یهااستیبه س   یبند یپا  .آن 

، چه در داخل و  یدولتر یغ  نفعانیذ  نیو همچن  دولتمختلف    یهابخش  نیو معنادار ب  یقو  یبدون همکار   یعمومسالمت  

و   یدادگستر  ،هی، تغذهو رفا یاجتماع نی، تأم، تجارت، آموزشییاقتصاد، دارابخش ، از جمله نظام سالمتچه در خارج از 

 . است از ین مورد 8« کل جامعه وکل دولت دو رویکرد » ر استفاده از ه، گر یبه عبارت د به دست نخواهد آمد.غیره 

بتاکیدی است    19-کووید ا  شتر یبر لزوم توجه  تقو  جادیبه  به   یهاپاسخ  تیر یو مد  ییشناسا  یبرا  یمل  تیظرف  تیو  موثر 

کارکرد    ک یبه عنوان    بر سالمت جهانی نظارت  الزم است برنامه  ،  بدین منظور   .[ 11]  ی عمومسالمت    یاضطرار   شرایط

،  هامداوم داده  ر یو تفس   لیو تحل  هی، تجز یآور جمع  یگنجانده شود. ما براکارکردهای ساختاری نظام سالمت  مجزا در  و    دیجد

نماید؛ و درنتیجه آن   یها و مقامات همکار بخش  ر یداشته و با سا  کپارچهی  یکردیکه رو  میکن  یرا طراحنظام سالمتی    دیبا

 . [12] دهندانجام   یکیولوژ یب داتیبه حداقل رساندن تهد یموقع را برابتوانند مداخالت مناسب و بهبهداشتی مقامات 

  ی نظارت بر سالمت جهانی، مل یدر داخل و خارج از مرزها یعفون یهایمار یب وع یو کنترل ش  ی ر یشگیپ یی،شناسابرای 

 ینظارتنظام  کی، حاد یعفون یهایمار یب وعیش زمان  در داشته باشد. وجود ی هر نظام سالمتی عملکرد اصلباید به عنوان 

موقع و  مداخالت بهجهت اتخاذ  را    ی و اطالعات علم  هیاول  یو هشدارها  نموده  یابیرا رد  یمار یب  وعیتواند روند ش یم  یقو

  یجستجو  هایبالقوه در رفتار   ر ییتواند هرگونه تغیم  چنین نظامی  . [11]  آوردفراهم    گذاراناستیس   یبرا  بر شواهد  یمبتن

 . [14] نماید ییرا شناساسالمتی  یهامراقبت

با   یعفون  یهایمار یب  ریاز سا  د یموارد جد  ز یو تما  صیتشخ   یبرا  ی جهان، نظارت بر سالمت  در زمان طغیان یک بیماری

  ایجاد است که با  یضرور  نیهمچن .[11] است حائز اهمیت ار یبس  ، نیز 19- دیکووو  H1N1 یآنفلوانزا مانندعالئم مشابه، 

بحران    . [14] دبه حداقل برس   ی احتمال  یگونه نابرابر و در معرض خطر، هر   ریپذبیآس   یتیمعجهای  گروه  افتنی  یبرا  یبستر 

  ی ادآور یکرد و به ما    دیتأکسالمتی    یهابه بحرانمناسب    ییپاسخگو  گی وجهان در آمادهای سالمت  نظام بر ضعف    19-کووید

  یرا برا  یفرصت  یمار یب  نیاست. اسالمت    ینسازمان جها  یکارکردهای فعلفراتر از  م سالمت  انظ  یکاف  یهاکرد که پاسخ

  جهانی سالمت سازمان  کارکردهای ساختاری  فراهم کرده است تا بتوانند چارچوب  مرتبط با سالمتی    یالمللنیب  یهاسازمان

  ی اصالح شده و غن  یچارچوب  جاد یا  رو،ازاین  است.   ادیز  اریبس   دیجد  یهایر یگکنند. احتمال بروز همه  یرا دوباره طراح

 است.  یاتیح ندهیدر آ دار یحفظ جوامع پا یشده برا
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