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شهرها ،سالمت و آیندهی ما
باب اول :چرا شهر و سالهت؟
ػبهل اسبسی ثشای ثْجَد ثشاثشی سالهت سا ثبیذ دس
ثْیٌِسبصی هحیظ ضْشی ثشای سالهت جستجَ وشد .دس
ضشایظ هٌبست ،ضْشًطیٌی هیتَاًذ ضبخػی هثجت ثشای
سالهت ثِ ضوبس سٍد .سبهبًِّبی اجتوبػی وِ ثش پبیِی
هشدمسبالسی ٍ سیبستّبی ثشاثش لذستوٌذ ،ثٌب ضذُاًذ ،دس
ایجبد ًَاحی ضْشی یىسبىتش دس تؼذادی اص وطَسّب
هَفك ثَدُاًذ .فشآیٌذ وبسی ضجىِی داًص هشتجظ ثب
هحیظّبی ضْشی) (KNUSثشاسبع گشدآٍسی
هطبّذات ثسیبس ٍ دس ساثغِ ثب ضْشًطیٌی ثَدُ است ٍ اص
سَیی ،اهشٍصُ دس سغح ثیيالوللی ،توشوض خبغی ثش سٍی
ضْشیضذى لبثل هطبّذُ است .چَى هطبّذات ًبثشاثشی
سالهت ،دس داخل ضْشّب ثِ ًذست دس دستشع است ٍ ثِ
هٌظَس پطتیجبًی اص تَسؼِی سیبست ،تحمیمبت ثیطتشی
دس ساثغِ ثب ایي هَضَع هَسد ًیبصست.

ثب ٍجَد اّویت خبظ والى ضْشّب ثب جوؼیت ثیطتش اص
 10هیلیَى ًفش ،آهبسّب ًطبى هیدّذ وِ ثبالتشیي هیضاى
سضذ ضْشی ،دس ثیص اص  500ضْش وَچهتش ثب جوؼیت
ثیي  1تب  10هیلیَى ًفش ٍجَد داسد .هٌبعمی اص جْبى
داسای سشیغتشیي هیضاى سضذ جوؼیتّ ،ن چٌیي ثؼضی
هٌبعك داسای ثبالتشیي ًسجت صاغِ ًطیٌی هیثبضٌذ.
هیتَاى ًتیجِ گشفت وِ ضْشًطیٌی ثِ خَدی خَد،
ضبخػی اص سالهت است ٍ فمش ،هٌجش ثِ تطىیل صاغِّب ٍ
ًمع سالهت خَاّذ ضذ.
ضجىِی ثِ ّن پیَستِای اص ضبخعّب ضبهل ضشایظ
التػبدی ،اجتوبػی ٍ صیست هحیغی دس ّش دٍ سغَح
سبختبسی ٍ هیبًی ضْشّب ٍجَد داسد وِ ثش سٍی ضشایظ
صًذگی ضْشی ٍ سالهت تأثیشگزاس ّستٌذ .استجبط ایي
ضشایظ ثب اثشات سالهت ،چِ هثجت ٍ چِ هٌفی ،دس
ثسیبسی اص هَاسد وبهالً هطَْد ٍ اسبسی است .توشوض
وویسیَى ضبخعّبی اجتوبػی سالهت ) (CSDHثش
سٍی آى دستِ اص سیبستّبیی است وِ ثِ هَضَع
«سیطِّبی ػَاهل اغلی ًمع سالهت هیپشداصًذ» .ایي
گضاسش ،ػَاهل صهیٌِسبصی ،سا ضٌبسبیی هیوٌذ وِ ثش
سٍی ضشایظ سضذ ،صًذگی ٍ وبس دس چیذهبى ضْشی اثش
هیگزاسًذ.

جْبى دس حبل ضْشیضذى است ٍ اخیشاً تخویي صدُ ضذ
وِ ثیص اص ًیوی اص جوؼیت دًیب دس ًَاحی ضْشی صًذگی
هیوٌٌذ.

گاهناهم رصد

چرا جاهعهی جهانی نیازهند اقدام است؟
دستِای اص ضَاّذ ًطبى هیدٌّذ وِ سشهبیِگزاسی دس
صهیٌِ سالهت ضْشی هیتَاًذ سَد دّی خَثی ثشای
التػبد داضتِ ثبضذ ٍ ایي هَضَع ّوچٌیي ،تَسظ
وویسیَى التػبد والى ٍ سالهت سبصهبى جْبًی
ثْذاضت دس سبل  2001ثشسسی ٍ تأییذ ضذُ استّ .ش
چٌذ ،ثْجَد دسآهذ دس چیذهبى ضْشی ،ثِ سالهت ثْتش
ووه هیوٌذ ٍلی سضذ التػبدی ٍ دسآهذ ثْتش ،وبفی
ًیست .لزا ،ثبیذ دس سغَح هلی ٍ هحلی ،سیبستّبیی دس
حوبیت اص فمشا ٍ دس حوبیت اص سالهتٍ ،ضغ گشدیذُ ٍ
پیبدُسبصی ضًَذ.
ّن صهبى ثب افضایص ضیت ًبثشاثشیّب ثشای یه هیلیبسد
ًفشی وِ دس ضشایظ ًبسبلن ٍ تْذیذآهیض دس سىًَتگبُّبی
غیشسسوی ٍ یب «صاغِّب» صًذگی هیوٌٌذ ،خغشات
سالهت ّن ،ثشای ایي افشاد ثِ ثبالتشیي هیضاى خَد
هیسسذ .یه سَم اص خبًَاسّبی سبوي دس ایي صاغِّب،
تَسظ صًبى اداسُ هیضًَذ.
دس گضاسضی تحت ػٌَاى ً( Task Forceیشٍی وبس) وِ
دس سبل  2004اص عشیك هشوض اّذاف ّضاسُ هٌتطش ضذُ،
آهذُ است:

هیضَد ،ثلىِ توبهی سغَح جبهؼِ ،ثِ ٍیظُ خَد فمشا سا
دسگیش هیسبصدٌّ .گبهی وِ حبوویت تمسین لذست
هیوٌذ ،وٌتشل ثش سٍی هٌبثغ سالهت هیتَاًذ ثِ اضتشان
گزاضتِ ضَد ٍ اص هٌبثغ ثِ غَست وبسآهذ استفبدُ گشدد.
فمش ٍ ًبثشاثشی سالهت دس داخل ٍ ثیي وطَسّبً ،مص
ػوذُای دس ضیَع هحلی ٍ جْبًی ثیوبسیّب داسد .دس
هیبى فمشای ضْشی ،ثیوبسیّبی لبثل اًتمبل (هسشی) یه
ًگشاًی ّویطگی ثَدُ ،دس حبلی وِ ثیوبسیّبی جذیذی
ّن اص لجیل سٌذسٍم تٌفسی حبد ٍ ضذیذ )ٍ (SARS
آًفلَاًضای هشغی ،سالهت جوؼیت صیبدی سا تْذیذ
هیوٌذ .یىی اص ثضسيتشیي تْذیذات سالهت ضْشی،
 HIV/AIDSاست وِ ثب ضبخػِّبی اجتوبػی
هتؼذدی دس استجبط است.

لسوت اػظن فمش ضْشی به خاطر فاصله از
زیرساختارها و خدهات نیست ،بلکه به خاطر
هحروهیت از خدهات است .فمشا اص هضایبی صًذگی
ضْشی هحشٍم ّستٌذ ٍ ایي هضایب ،یه اهتیبص اًحػبسی
ثشای گشٍُ اللیت هوتبص ثبلی هیگزاسد .ایي هضایب ،ػجبستٌذ
اص :اسىبى ثبویفیت ٍ ایوي ،اهٌیت ٍ اهتیبصات لبًًَی،
تحػیالت خَة ،خذهبت سالهت ،حول ٍ ًمل آسبى ٍ
ساحت ،دسآهذ وبفی ،دستشسی ثِ وبال ٍ خذهبت ،اػتجبس ٍ
ثِ عَس خالغِ توبهی هضایبی ضْشًٍذی.
فمش ضْشی ٍ ضشایظ صًذگی ضْشی ثب ضبخػِّبی
سالهت استجبط تٌگبتٌگی داسًذ ،فمش ضْشی ثب ضؼف دس
استجبط است ٍ هبًغ ثِ ًتیجِ سسیذى تالشّبی جبهؼِ
ثشای ثْجَد ٍضغ خَد هیضَد .ػبهل اغلی تشلی،
«حبوویت سبلن» است وِ ًِ تٌْب ثِ دٍلت هشثَط

یه ًگشاًی دیگش دس استجبط ثب سالهت ضْشی ،تػبدفبت
ضْشی ٍ جشاحبت حبغل اص آى دس وطَسّبی دس حبل
تَسؼِ است ،وِ سالهت فمشا سا ثِ ػٌَاى ػبثشیي پیبدُ ٍ
دٍچشخِ سَاس ثیص اص اغٌیب ثِ ػٌَاى ساًٌذگبى ٍ
هسبفشیي ٍسبیل ًملیِی سَاسی تْذیذ هیوٌذ .ایي
هسئلِ دس وطَسّبی ثب آة ٍ َّای گشم وِ ٍاثستِ ثِ
ٍسبیل ًملیِ هَتَسی ّستٌذ ٍ تؼذاد هَتَس سیىلتّبی
ثیطتشی دس دست الطبس ضؼیفتش جبهؼِ است ،ثِ ضىل
حبدتشی ثشٍص هییبثذ ٍ هَتَسسیىلت سَاساى ثیطتشی سا
دس هؼشؼ آسیت لشاس هیدّذ.
خطًَت ضْشی ٍ جشم ،دس وطَسّب ثب ّش هیضاى اص
تَسؼِیبفتگی ،ثش سٍی فمشا تبثیش هیگزاسد ٍ استشعّبی
ًبضی اص فمش ،ػبهلی تبثیشگزاس دس تْذیذ سالهت سٍاًی
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فمشا هحسَة هیضَد وِ خَد هیتَاًذ ػبهلی دس
ثبالسفتي خغش هػشف غیشلبًًَی هَاد هخذس ثبضذ.
تغزیِی ضؼیف ٍ ووجَد غزای وبفی ،چبلص دیگشی
ثشای فمشا دس هٌبعك ضْشی است .دس ًَاحی فمیش ضْشی،
سَءتغزیِ ٍ ووجَد ٍصى وَدوبى ،اص هطىالت ضبیغ ثشای
ایي گشٍُ است وِ تَسؼِی سضذ جسوی ٍ سٍاًی وَدوبى
سا ثِ خغش هیاًذاصد .دس ّویيحبل ،ضشایظ اجتوبػی،
خغشات جذیذی هبًٌذ افضایص ٍصى سا دس ًتیجِ هػشف
غزاّبی ًبهٌبست ایجبد هیوٌذ ٍ .ایي سًٍذ ،دس ًتیجِی
فشآیٌذ جْبًیسبصی تجبست غزا ،ػذم فؼبلیت ٍ تحشن
فیضیىی وِ ًبضی اص تغییشاتی دس فؼبلیتّبی ضغلی ٍ
تفشیحی هیثبضذّ ،ن تطذیذ ضذُ است.

هحیظ صیست صًذگی ضْشی ،چبلص دیگشی ثشای سالهت
فمشاست .ووجَد آة ٍ ثْذاضت ،ثِ غَست تْذیذی جذی
ثشای سالهت فمشا دس آهذُ است .اص آىجبییوِ ویفیت
اسىبى ٍ سشپٌبُ ،یه ضبخػِی لَی دس ثحث سالهت
هیثبضذ فمشا ًیبصهٌذ دستشسی ثِ سَختّبی خبًگی
پبنتش ّستٌذ .آىّب اوثشاً هججَس ثِ صًذگی دس هىبىّبی
ًباهي هیضًَذ وِ هوىي است دس هؼشؼ سیل ٍ یب اًَاع
آلَدگی غٌؼتی لشاس گیشًذ .دس حبلی وِ ،ایي خغشات اص
عشیك ثشًبهِسیضی ضْشی هٌبست ٍ تَسؼِی
صیشسبختّب ،لبثل حزف ّستٌذ .افضٍى ثش ایيّ ،وضهبى
ثب تَسؼِی التػبدی ،آلَدگی َّای ضْشی ٍ تشافیه
ٍسبیل ًملیِی هَتَسی خغشات جذیذی ایجبد هیوٌٌذ.
دس هحیظّبی ضْشی ثب دسآهذ پبییي ،خغشات وٌتشل

ًطذُی سالهت هحل وبس ًیض ،اص جولِ ػَاهل سایج
ًبثشاثشی سالهت ثِ ضوبس هیسًٍذ.

ثشای ًیل ثِ تَسؼِ پبیذاس دس توبهی هٌبعك ضْشی ،لضٍم
پیبدُسبصی سیبستّبی یىپبسچِ ٍ ،ثب ّذف ثشاثشی
سالهت ٍ ،تضویي آى ثشای فمشا دس جْت ػذم تضییغ
حمَق اًسبًی آىّب ٍ ثْشُهٌذی ػبدالًِ آىّب اص هٌبثغ
اجتوبػی ،اجتٌبة ًبپزیش هیثبضذ .تغییشات جْبًی آة ٍ
َّا ،اّویت ایي هَضَع سا دٍ چٌذاى وشدُ است ،چشا وِ
خغشات سالهت هَسد اًتظبس ًبضی اص گشم ضذى صهیي ،دس
ّش دٍ هٌبعك ضْشی ٍ سٍستبیی ،تْذیذی خبظ ثشای
فمشا هحسَة هیضَد.
ثشاثشی سالهت دس هحیظّبی ضْشی ،ثذٍى دستشسی ثِ
خذهبت اسصاى سالهت ٍ گستشش فؼبلیتّبی ثْجَد
سالهت ،لبثل دستیبثی ًخَاّذ ثَد .هشاحل هختلف
پیطگیشی ،دسهبى ٍ تَاىثخطی ثشای توبهی اًسبىّب ثب
ّش ضشایغی ٍ اص ّش لطشی ثبیذ فشاّن ثبضذّ .وچٌیي،
ثبیذ ثش ایي ًىتِ تبویذ داضت وِ ًمع سالهت ٍ
هؼلَلیت هیتَاًذ یىی اص ػَاهل فمش ٍ ًبثشاثشی ثبضذ
ثذیي غَست وِ :هٌبثغ هبلی خبًَادُ ،ثشای پشداخت
ّضیٌِّبی سٌگیي هشالجت سالهت ،ثِ سشػت ثِ اتوبم
هیسسٌذ ٍ اص عشفی ّن ،تَاًی ثشای وست دسآهذ ٍجَد
ًذاسد .دس عشاحی سبهبًِی سالهت ٍ تَسؼِی ضشایظ
ثْجَد یبفتِی صًذگی ،ثبیذ ثِ ًیبصّبی خبظ سالهت صًبى
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ٍ ًیض آسیتپزیشی صًبى ،تَجِ ٍیظُای هؼغَف گشدد.
تغییشات جوؼیتی ٍ پیشضذى جوؼیت ،چبلصّبی
ثیطتشی سا پیص سٍی ثشاثشی سالهت هیًْذ.
چه اقداهاتی باید صورت گیرد؟
ٍاثستگی اجتوبػی ،پبیِی هحىوی ثشای هذاخالت ثشاثشی
سالهت ضْشی هحسَة هیضَد ٍ ثشًبهِّبیی وِ
اجتوبعّبی لَیتشی دس سغَح هحلی ایجبد هیوٌٌذ،
ثبیذ ثخطی اص ثستِی پیطٌْبدی هذاخلِ ثبضٌذ .ثذیْی
است ثشای اضخبظ سبوي دس صاغِّب ٍ سىًَتگبُّبی
غیشسسوی ،ثْجَد هحیظ صًذگی ضشٍست داسد .ایي
گضاسش ،ایجبد سىًَتگبُ سبلن ٍ ًیض هحیظ سبلن سا یه
اٍلَیت ٍ ضشٍست هیداًذ .ایجبد چٌیي هحلیً ،یبصهٌذ
هَاسدی اص لجیل :فشاّن وشدى آة آضبهیذًی هٌبست،
ثْذاضت وبفی ،تغزیِی هٌبست ،ثْجَد ضشایظ اًشطی ٍ
وٌتشل آلَدگی َّا هیثبضذ.
دیگش هذاخالت ،ثبیذ ثتَاًٌذ ثِ ثْجَد ٍ تسْیل تغزیِی
وبهل ،فؼبلیت ثذًی هٌبست ٍ ًیض ایجبد هحیظ وبسی
ایوي ٍ سبلن ووه وٌٌذّ .وچٌیي ،ثسیبسی اص اجتوبػبت
ًیبصهٌذ الذاهبت هَثشی ثشای پیطگیشی اص خطًَت
ضْشی ٍ جلَگیشی اص هػشف هَاد هخذس ّستٌذ.
ثِ هٌظَس حػَل اعویٌبى اص دستشسی ّوگبى ثِ خذهبت
ضشٍسی هشالجت اص سالهت ،سبهبًِی سالهت ثبیذ
ثشاسبع ثشاثشی ٍ ػذالت عشاحی گشدد .دس حبلی وِ
وٌتشل ثیوبسیّبی لبثل اًتمبل (هسشی) ٌَّص یه اٍلَیت
هحسَة هیضَد ،هذاخالت هشتجظ ثب جشاحبت،
ثیوبسیّبی غیش لبثل اًتمبل ) ٍ (NCDسالهت سٍاًی
ًیض اص اّویت سٍصافضًٍی ثشخَسداس ّستٌذ .هطبّذات
ًطبى هیدٌّذ وِ اگش ثخَاّین فمشا ثِ خذهبت ضشٍسی
دستشسی پیذا وٌٌذ ،تغزیِی خَد سا ثْجَد ثخطٌذ ٍ اص
ٍضؼیت تحػیالت ٍ حول ٍ ًمل ثْتشی ثشخَسداس ثبضٌذ،
اًتمبل پَل ،یه هذاخلِی وبسآهذ هحسَة هیضَد .اگش
چٌیي اًتمبل پَلی دس هیبى وطَسّبی ثشٍتوٌذ ،ثشاثشی سا
استمبء دادُ است ،چشا ایي سبهبًِ سا دس سغح جْبًی
اػوبل ًىٌین؟

هغبلؼبت ًطبى دادُ است وِ ایي هذاخالت ّوشاُ ثب
پیبدُسبصی ،ثْجَدّبیی دس حَصُی سالهت دس سغَح
هختلف ثِ ٍجَد هیآٍسًذ ٍ ،ایٌىِ ثشٍىیبثی اػذاد ثشای
جوؼیت جْبًی ،یه توشیي خغی سبدُ ًیست .ثب ایي
ٍجَدّ ،نصهبى ثب افضایص الذاهبت ،ایي هذاخالت ،یه
هیلیبسد اًسبًی سا یبسی خَاّذ سسبًذ وِ اهشٍصُ دس
سىًَتگبُّبی غیشسسوی ٍ یب صاغِّب صًذگی هیوٌٌذ.
جبهؼِی جْبًی ًیبصهٌذ الذاهبتی جذی ،جْت ثْجَد
حبوویت ضْشی ،ثِ هٌظَس سسیذى ثِ ضشایظ هٌبسجی اص
لحبػ اسىبى ،آة آضبهیذًی ،ثْذاضت ،حول ٍ ًمل،
ضشایظ وبسی سبلنتش ،تحػیل ٍ اضتغبل ثْتش هیثبضذ ٍ اص
عشفی ًیبصهٌذ فشاّن آٍسدى خذهبت سالهت اص عشیك
هذاخالت پطتیجبى سالهت است ،دس غیش ایي غَست ،چِ
ثسب تب  25سبل آیٌذُ ،یه هیلیبسد ًفش دیگش ّن ثِ
جوؼیت صاغِ ًطیٌبى اضبفِ ضَد.
ثبیذ ثش ایي ًىتِ تبویذ داضت وِ ًبثشاثشی سالهت ػالٍُ
ثش وطَسّبی فمیشً ،یض ،دس هحیظ ّبی ضْشی وطَسّبیی
ثب دسآهذ هتَسظ ٍ ثبال یىی اص دغذغِّبی اغلی ثِ ضوبس
هیسٍد ثِ غَستیوِ ضیت ًمع سالهت اص سوت
فمیشتشیي الطبس ثِ سَی ثشٍتوٌذتشیي الطبس سٍ ثِ حشوت
است .ثِ ایي هٌظَس تؼذادی اص هَضَػبت ٍ هذاخالت
تطخیع دادُ ضذُاًذ ٍ ساّىبسّبیی دس لبلت ثستِّبی
تشویجی هذاخلِای تَسؼِ دادُ ضذُاًذ .دس ضشایغی وِ
ثشًبهِسیضی ضْشی فؼبلی وِ ثِ خَثی اص حوبیت هبلی
وبفی ثشخَسداس ثبضذ ،ضْشًطیٌی سبلن سا ثِ اسهغبى آٍسد،
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جٌجص ایجبد ضْشّبی سبلن ،ضْشداسیّبی سبلن،
سٍستبّب ٍ جضیشُّبی سبلن ثِ هَتَسی دس ساستبی
هذاخالت حبهی ثشاثشی سالهت تجذیل خَاّذ ضذ.
ثشًبهِسیضی ثشای تَسؼِی ضْشی ،ثب توشوض ثش سٍی
سالهت ،دس وطَسّبی ثب دسآهذ ثبال ّن ،ضشٍست داسد ٍ
تبثیش تشویجی ثسیبسی اص هذاخالت اص عشیك حبوویت
خَة ،ثِ ثبالتشیي هیضاى خَد هیسسذ.

چگونه باید اقدام کرد و چه هسینههایی باید
پرداخت؟

ًطست سشاى ّضاسُ دس سبصهبى هلل دس سبل ٍ 2000
اّذاف تَسؼِی ّضاسُ ) ،(MDGحذاللّبی ضشح
ٍظبیف ،ثشای الذام دس صهیٌِ سالهت سا هطخع وشدُاًذ.
اگش ایي سیبستّب ٍ الذاهبت ثب حوبیت وبفی اص عشف
وطَسّبی ثب دسآهذ ثبال پیبدُسبصی هیضذ ،تبوٌَى ،ثخص
اػظوی اص ًبثشاثشی ثیيالوللی دس سالهت ضْشی اص ثیي
سفتِ ثَد.
ّذف  ،7ثٌذ  11اص اّذاف تَسؼِی ّضاسُ  ،چطن اًذاص سا،
ایي عَس ثیبى هیوٌذ وِ ...« :تب سبل  ،2020ثبیذ ضبّذ
ثْجَد چطنگیشی دس ٍضؼیت صًذگی حذالل 100
هیلیَى ًفش اص صاغًِطیٌبى ثبضین .هَضَع اسبسی دس
دستیبثی ثِ ثشاثشی سالهت دس هحیظ ضْشی ،ایجبد
جبهؼِای پشٍسش یبفتِ است وِ اص آسیتّب جلَگیشی
هیوٌذ ،سالهت هحیظ صًذگی ٍ وبس سا تضویي هیوٌذ ٍ
سبهبًِای جْبًی ثشای پبسخگَیی ثِ ًیبصّبی سالهت
فشاّن هیآٍسد.

ثِ هٌظَس پیبدُسبصی اّذاف تَسؼِی ّضاسُ ٍ حوبیت اص
سبیش هذاخالت فَسی دس وطَسّبی ثب دسآهذ پبییي ،اص
جولِ هذاخالتی ثشای تغجیك ثب تغییشات آة ٍ َّایی،
هیتَاى تخویي صد وِ دس سغح جْبًی ،سبالًِ اًتمبل
پَلی دس حذٍد  200هیلیبسد دالس اص عشف وطَسّبی ثب
دسآهذ ثبال الصم است تب ثتَاى اص ثشًبهِّبی ثشاثشی سالهت
دس وطَسّبی ثب دسآهذ پبییي حوبیت وشد .ضَاّذی دس
دست است وِ ًطبى هیدّذ چٌیي سشهبیِگزاسیای دس
ثخص ثشاثشی سالهت چِ ثسب سَددّی ثسیبس ثیطتشی سا
اص اغل سشهبیِ خَاّذ داضت.
ػذم هَفمیت ثشًبهِّب دس اص ثیي ثشدى ضشایظ دضَاس
صًذگی دس هیبى فمشای ضْشّبی جْبى ،دس ضشایغی وِ
دس سغح دًیب هٌبثغ هبلی ٍ تخػػی ػظیوی فشاّن است،
ثیتَجْی اسفٌبوی سا اص عشف تػوینگیشاى جبهؼِی
جْبًی ًسجت ثِ اغل سالهت ثِ ػٌَاى یه حك اًسبًی
دس رّي هتجبدس هیسبصد .ثْجَد ثشاثشی سالهت دس
هحیظّبی ضْشی ،تٌْب صهبًی حبغل خَاّذ ضذ وِ یه
تؼْذ جْبًی ثشای فشاّن آٍسدى هٌبثغ ضشٍسی ثشای فمشا
ضىل گیشد .ثب تَجِ ثِ تَلیذ ًبخبلع ثیيالوللی 40
تشیلیَى دالسی( ،وِ  30تشیلیَى دالس آى ،تٌْب هشثَط ثِ
وطَسّبی ثشٍتوٌذ است ٍ سبالًِ  1تشیلیَى دالس ّن ثِ
آى افضٍدُ هیضَد) اًتمبل هبلی هَسدًیبص ثشای حزف
ضشایظ تحول ًبپزیش صًذگی فمشای ضْشی ٍ وبّص
هحسَع ًبثشاثشی سالهت ،لبثل تبهیي خَاّذ ثَد.
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ّوچٌیي ،ایي اًتمبل هبلی تٌْب  20دسغذ اص افضایص
هیبًگیي خشٍجی التػبدی وطَسّبی پشدسآهذ است .ایي
هَضَع ثسیبس حبئض اّویت است وِ اغل ػذالت اجتوبػی
ٍ ثشاثشی سالهت اجتوبػی ثِ سغح جْبًی استمبء یبثذ،
جبییوِ دس آىً ،بثشاثشی سالهت دس داخل وطَسّب ٍ
ًبثشاثشی سالهت هیبى وطَسّبّ ،ش دٍ یه هفَْم سا
ثشسبًٌذ .الجتًِ ،جبیذ دٍس اص رّي داًست وِ ،اغلت
وطَسّبی سبصهبى تَسؼِ ٍ ّوىبسیّبی التػبدی
) ،(OECDثِ تؼْذات خَد دس هَسد ایيوِ  0/7دسغذ
اص تَلیذ ًبخبلع سبالًِی خَد سا ثِ اًتمبل هبلی دس
ساستبی ّوىبسی ثشای تَسؼِی ثیيالوللی ،اختػبظ
دٌّذ ،ػول ًىشدُاًذ.
ثٌبثشایي ،اوٌَى پشسص ایي ًیست وِ آیب جبهؼِی جْبًی
هٌبثغ وبفی دس اختیبس داسد یب خیش؟ ،ثلىِ ،هَضَع آى
است وِ آیب هبیل ّستین اص هٌبثغ فشاٍاى خَد ،دس جْت
ایجبد فشغتّبیی ػبدالًِ ٍ ثشاثش ًِ ،تٌْب ثشای خَدهبى ٍ
وطَسّبی خَدهبى ،ثلىِ ثشای ّوِی اًسبىّب
سشهبیِگزاسی وٌین یب ًِ.
حاکویت شهری سالن و راهکارهای یکپارچه برای
ایجاد هداخالت ،هسیرهای اساسی در کاهش
نابرابری سالهت هستند.
ثشگشفتِ اص گضاسش وویسیَى سبصهبى جْبًی ثْذاضت دس
ثبسُ ضبخػِ ّبی اجتوبػی سالهت ،)1332( ،شهرها،
سالهت و آیندهی ها ،تشجوِ دوتش سیذ جوبل الذیي
غوػبم ضشیؼت ٍ دوتش اغغش ضشاثی  ،اًتطبسات پبسع
ضیبء ،اغفْبى.
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