سازمان جهاني بهداشت
پیشینه کارگزاری در ایران و جهان

تعریف و مفاد سالمت:

بر طبق سازمان جهانی بهداشت ،سالمتی عبارت است از یک حالت آسودگی کامل جسمی ،روانی ،اجتماعی و تنها به
نبود بیماری یا ناتوانی اطالق نمی شود .سالمتی انسان ها امری است اساسی برای دستیابی به صلح و امنیت که به باالترین
میزان همکاری بین مردم و دولت ها وابسته است .همچنین بر طبق اساس نامه سازمان جهانی بهداشت بهره مندی از
باالترین استانداردهای قابل دسترسی سالمتی یکی از اساسی ترین حقوق هر انسان بدون در نظر گرفتن نژاد ،مذهب،
اعتقادات سیاسی ،شرایط اقتصادی یا موقعیت اجتماعی اوست.

رسالت اصلی و اولویتها در ايران و جهان

سازمان جهانی بهداشت شش وظیفه اصلی بر مبنای اختیارات خود ایجاد نموده است:

فعاليتهاي اصلي در جمهوري اسالمي ايران

سازمان جهانی بهداشت یکی از آژانس های تخصصی سازمان ملل است که در سال  1948با هدف نیل به باالترین
سطح سالمتی برای همة مردم تأسیس شد .اساس نامه آن در هفتم آوریل  1948الزم االجرا گردید که همه ساله این روز
به عنوان روز جهانی سالمت گرامی داشته می شود.
رابطه کاری میان سازمان جهانی بهداشت و ایران از سال  1955با توافق برای همکاری آغاز گردید و با راه اندازی
دفتر نمایندگی آن در سال  1984در تهران افزایش یافت.
همتای اصلی سازمان جهانی بهداشت در ایران وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی است .هدف اصلی همکاری
سازمان جهانی بهداشت با کشور ایران در اختیار گذاشتن پشتیبانی فنی در چارچوب کلی اولویت های جهانی ،منطقه ای
و کشوری است.

سازمان جهاني بهداشت
نکاتی مهم در خصوص فعالیت های کنونی سازمان جهانی بهداشت در کشور

فعالیت های کنونی سازمان جهانی بهداشت عبارتند از :تمرکز بر توسعه سیاست گذاری در سالمت و نظام سالمت ،عوامل
اجتماعی مؤثر بر سالمت ،بهداشت محیط ،اچ آی وی /ایدز و بیماری های واگیردار ،حفظ و ارتقای سالمت ،مدیریت بحران
و عملیات بشردوستانه و جلب مشارکت و مدیریت اطالعات.

چالش های موجود

• احتمال تضعیف کارآمدی نظام رفاهی کشور به دلیل سیاست گذاری های مؤثر بر وضعیت اجتماعی – اقتصادی
کشور و نیاز به نوآوری با توجه به ویژگی های جمعیتی و اپیدمیولوژیک؛
• اختالفات منطقه ای در مورد برخی از شاخص های مهم سالمت از جمله مرگ کودکان زیر پنج سال و مرگ مادران؛
• خطر ورود برخی از بیماری های واگیردار کنترل شده از طریق کشورهای همسایه؛
• مقابله با اثرات مضر تغییرات جمعیتی و اپیدمیولوژی و رشد سریع شهرنشینی؛
• نیاز به ارتقای نظام مراقبت های اولیه بهداشتی در جهت دستیابی به انتظارات و نیازهای جوامع با در نظر گرفتن
وضعیت اجتماعی و اقتصادی در حال رشد آنها؛
• بهسازی تأمین هزینه های مراقبتی بهداشتی در جهت تساوی و کارآمدی بیشتر و بهبود عملکرد رهبری و حاکمیت
در حوزه سالمت؛
• نیاز به گسترش ارتباطات با کشورهای منطقه و سایر کشورهای جهان؛
• ارتقای استانداردها و قوانین بین المللی حقوق بشر و دفاع از حقوق بشر به عنوان ارزش مشترک سازمان ملل در
گفتگو و همکاری های متقابل با فعاالن ملی.

 )1راهبری امور حیاتی برای سالمت و مشارکت در اموری که نیازمند فعالیتی مشترک هستند؛  )2شکل دادن پژوهش
و تشویق به تولید ،ترجمه و نشر دانش؛  )3تدوین معیارها ،استانداردها ،ترویج و پایش اجرای آنها؛  )4تصریح گزینه های
اخالقی و سیاست های مبتنی بر شواهد؛  )5پشتیبانی فنی ،تسریع تغییرات و ظرفیت سازی پایدار سازمانی؛  )6پایش
وضعیت سالمت و ارزیابی نیازهای آن.

بهداشت در محیط جهانی متغیر

سال  ،2015سال تحقق آرمان های توسعه هزاره است ،اما روند آرمان های مربوط به سالمت رضایت بخش نیستند .عناصر
مفقود شده را می توان به شرح ذیل خالصه کرد:
نارسایی درعدالت اجتماعی؛
•
نارسایی در مسئولیت پذیری؛
•
نارسایی درپیاده سازی؛ و
•
نارسایی درسطح دانش
•

جهت گیری راهبردی سازمان جهانی بهداشت در ایران ( )2010-2014عبارتند از:

 )1بهبود عدالت و عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت؛  )2تقویت مراقبت های بهداشتی اولیه؛  )3دستیابی به پوشش فراگیر
خدمات و بهبود عدالت در تأمین هزینه های مراقبتی؛  )4افزایش ظرفیت برای رهبری و حاکمیت؛  )5تقویت امنیت
بهداشتی؛  )6مدیریت تغییرات جمعیتی و اپیدمیولوژیک؛  )7تقویت مشارکت برای توسعه.
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