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بی عدالتی در سالمت و 
عوامل اجتماعی تعیین  

کننده سالمت

دکتر علیرضا اولیایی منش
تهراناستاد سیاستگذاری سالمت دانشگاه علوم پزشکی

رییس مرکز تحقیقات عدالت در سالمت



شناسایی سکونتگاه های خاص



سالمت و ابعاد آن

سالمت

اجتماعي

رواني

معنوي

جسمي

Health is a state of 
complete physical, mental
and social well-being and 
not merely the absence of 
disease or infirmity. WHO 
1948

قادر  گروهیا یك فرد است که درآن حدي»
شنیازهایرا تحقق بخشد و آرزوهایشباشد 

. سازگار گرددمحیطرا برآورده سازد و با 
نه و براي زند گي روزمره استسالمت منبعي 

Ottawa Charter 1986؛ هدف زندگي

راي گذار به حکمراني ب: فهم منطق متأخر سیاستگذاري سالمت
سالمت

نشریه پایش. 1397. ولي اله وحداني نیا ، عباس وثوق مقدم 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjp8ImxiLbcAhUFyaQKHUljB-sQjRx6BAgBEAU&url=https://carwad.net/wallpaper-159631&psig=AOvVaw1mpFSr9mkZxkuCDJ5sTvu6&ust=1532464115735972
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نابرابری در امید به زندگی در منطقه مدیترانه شرقی
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تولد زنده در کشورهای منتخب  1000میزان مرگ و میر کودکان زیر یک سال در هر 
2018تا 2013منطقه مدیترانه شرقی به  دهک درآمدی در سالهای 



علل جهانی بیماریهای غیر واگیر
Main Global Factors effect on NCDs.

Overweight and 
obesity

poor nutrition 
and Food 
insecurity

Smoking AND 
alcohol poverty

health 
behavior's



10

سال در اثر بیماریهای غیر واگیر در منطقه  70-30فوت بین ( به درصد)احتمال 
2016مدیترانه شرقی 



11

2016میزان مرگ و میر حوادث ترافیکی در صد هزار نفر در مناطق جهان 



فردمسئولیت

خانواده و اجتماعمسئولیت

سازمان ها و نهاد هامسئولیت

:حاکمیتمسئولیت
رهبری

قوه مقننه
قوه مجریه

قوه قضاییه

تعيين گرهاي سالمت و عدالت در سالمت





الگوی شماتیک جنبه های قابل سنجش عدالت در سالمت



To estimate the trends in the prevalence

and incidence of 290 diseases and about

60 risk factors at national and

subnational levels from 1990 to 2015



عوامل  تاثیر 
ر  اجتماعی موثر ب

سالمت
ازچپ به راست )

(تصویر



شناسایی سکونتگاه های خاص



اصشناسایی سکونتگاه های خ







ترجمه و چاپ گزارش کمیسیون عوامل اجتماعی تعیین کننده سالمت



مهم ترین عوامل موثر بر سالمت و عدالت در سالمت  در ایران

نداشتن برنامه تکامل ابتدایی کودکان

1

2نداشتن برنامه برای سالمت روحی و معنوی مردم

3ارائه خدمات سالمت ناعادالنه

4بیکاری و نا امنی شغلی

5سوء تغذیه و نا امنی شغلی

6سوانح و حوادث ترافیکی

مهم ترین عوامل موثر بر سالمت و عدالت در سالمت در ایران

7سبک زندگی ناسالم

8کمبود سواد بخصوص سواد سالمت

9وضعیت مسکن نامناسب

10محیط زیست ناسالم

11فقدان چتر جامع حمایت اجتماعی در دولت

12وجود حاشیه نشینی و سکونتگاههای غیر رسمی

13توزیع ناعادالنه ثروت و نا امنی اقتصادی و تورم

د وجود گروههای آسیب چذیر مانند خانواده های بی سرپرست و ب

سرپرست
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دکتر علیرضا اولیایی منش
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