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سازمان جهاني بهداشت سازمان جهاني بهداشت

نکاتی مهم در خصوص فعالیت های کنونی سازمان جهانی بهداشت در کشور 
فعاليت های کنونی سازمان جهانی بهداشت عبارتند از: تمرکز بر توسعه سياست گذاری در سالمت و نظام سالمت، عوامل 
اجتماعی مؤثر بر سالمت، بهداشت محيط، اچ آی وی /ايدز و بيماری های واگيردار، حفظ و ارتقای سالمت، مديريت بحران 

و عمليات بشردوستانه و جلب مشارکت و مديريت اطالعات. 

چالش های موجود
• احتمال تضعيف کارآمدی نظام رفاهی کشور به دليل سياست گذاری های مؤثر بر وضعيت اجتماعی – اقتصادی 

کشور و نياز به نوآوری با توجه به ويژگی های جمعيتی و اپيدميولوژيک؛
• اختالفات منطقه ای در مورد برخی از شاخص های مهم سالمت از جمله مرگ کودکان زير پنج سال و مرگ مادران؛

• خطر ورود برخی از بيماری های واگيردار کنترل شده از طريق کشورهای همسايه؛
• مقابله با اثرات مضر تغييرات جمعيتی و اپيدميولوژی و رشد سريع شهرنشينی؛

• نياز به ارتقای نظام مراقبت های اوليه بهداشتی در جهت دستيابی به انتظارات و نيازهای جوامع با در نظر گرفتن 
وضعيت اجتماعی و اقتصادی در حال رشد آنها؛

• بهسازی تأمين هزينه های مراقبتی بهداشتی در جهت تساوی و کارآمدی بيشتر و بهبود عملکرد رهبری و حاکميت 
در حوزه سالمت؛ 

• نياز به گسترش ارتباطات با کشورهای منطقه و ساير کشورهای جهان؛
• ارتقای استانداردها و قوانين بين المللی حقوق بشر و دفاع از حقوق بشر به عنوان ارزش مشترک سازمان ملل در 

گفتگو و همکاری های متقابل با فعاالن ملی. 

سازمان جهانی بهداشت يکی از آژانس های تخصصی سازمان ملل است که در سال 1948 با هدف نيل به باالترين 
سطح سالمتی برای همة مردم تأسيس شد. اساس نامه آن در هفتم آوريل 1948 الزم االجرا گرديد که همه ساله اين روز 

به عنوان روز جهانی سالمت گرامی داشته می شود.
رابطه کاری ميان سازمان جهانی بهداشت و ايران از سال 1955 با توافق برای همکاری آغاز گرديد و با راه اندازی 

دفتر نمايندگی آن در سال 1984 در تهران افزايش يافت.
همتای اصلی سازمان جهانی بهداشت در ايران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. هدف اصلی همکاری 
سازمان جهانی بهداشت با کشور ايران در اختيار گذاشتن پشتيبانی فنی در چارچوب کلی اولويت های جهانی، منطقه ای 

و کشوری است.

تعریف و مفاد سالمت:
بر طبق سازمان جهانی بهداشت، سالمتی عبارت است از يک حالت آسودگی کامل جسمی، روانی، اجتماعی و تنها به 
نبود بيماری يا ناتوانی اطالق نمی شود. سالمتی انسان ها امری است اساسی برای دستيابی به صلح و امنيت که به باالترين 
ميزان همکاری بين مردم و دولت ها وابسته است. همچنين بر طبق اساس نامه سازمان جهانی بهداشت بهره مندی از 
باالترين استانداردهای قابل دسترسی سالمتی يکی از اساسی ترين حقوق هر انسان بدون در نظر گرفتن نژاد، مذهب، 

اعتقادات سياسی، شرايط اقتصادی يا موقعيت اجتماعی اوست.

سازمان جهانی بهداشت شش وظیفه اصلی بر مبنای اختیارات خود ایجاد نموده است:
1( راهبری امور حياتی برای سالمت و مشارکت در اموری که نيازمند فعاليتی مشترک هستند؛ 2( شکل دادن پژوهش 
و تشويق به توليد، ترجمه و نشر دانش؛ 3( تدوين معيارها ،استانداردها، ترويج و پايش اجرای آنها؛ 4( تصريح گزينه های 
اخالقی و سياست های مبتنی بر شواهد؛ 5( پشتيبانی فنی، تسريع تغييرات و ظرفيت سازی پايدار سازمانی؛ 6( پايش 

وضعيت سالمت و ارزيابی نيازهای آن.

بهداشت در محیط جهانی متغیر
سال 2015، سال تحقق آرمان های توسعه هزاره است، اما روند آرمان های مربوط به سالمت رضايت بخش نيستند. عناصر 

مفقود شده را می توان به شرح ذيل خالصه کرد:
نارسايی درعدالت اجتماعی؛  •

نارسايی در مسئوليت پذيری؛  •
نارسايی درپياده سازی؛ و  •

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

1( بهبود عدالت و عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت؛ 2( تقويت مراقبت های بهداشتی اوليه؛ 3( دستيابی به پوشش فراگير 
افزايش ظرفيت برای رهبری و حاکميت؛ 5( تقويت امنيت  خدمات و بهبود عدالت در تأمين هزينه های مراقبتی؛ 4( 

بهداشتی؛ 6( مديريت تغييرات جمعيتی و اپيدميولوژيک؛ 7( تقويت مشارکت برای توسعه.


