تايه کننده:

تعيين کننده های اجتماعی سالمت
تعيين کننده های اجتباعي سالمت ( )SDHبه عنوان شرايط
اجتباعي است که مر م رآن کار و زندگي کر ه و عبر مي گذرانند
شناخته مي شو
يدگاه تعيين کننده های اجتباعي به ” عواملي که به مر م برای
سالم بو ن کبک مي کنند ،بيش از خدمتي که به مر م وقتي
بيبارند کبک مي کند( رمان) ” اهبيت مي هد.

فقرشديد به معنای عدم امکان رفع نيازبقای فيزيولوژيک(تغذيه) با کمبمدمو

فقر قابليتی

تغذیه و فقر

حداقل کالری مور نياز برای زنده ماندن است .مدنای اين سمحمت تمغمذيمه

عبدة توليل های مرتدط با فقر مدتني بر رويکر » رآمد موور« بناميم .تعريف

فقر يکي از عوامل مام ايجا سوءتغذيه و ر عين حال يکي از عواقب آن است .به

فقر ،روش های اندازه گيری آن و ناايتا سياست های اجتباعي و اقتصا ی

سدن يگر ،فقر سدب ايجا سوءتغذيه و ناتواني جسبي و ذهني مي شو که بمه

معحوف به فقر نيز به نوبت خو از اين نگاه تاثير ميپذيرند .ر صورتي که اگر

نوبه خو فقر بيشتری را به ندال خواهد اشت.

(سيری شکبي) سترسي به آن ميزان از موا غذايي است که روزانه حداقمل
بين  0022تا  0022کالری برای هر فر تامين کند ،به افرا ی که چنين تغذيه
ای ندارند فقير شديد گفته مي شو (وزارت رفاه و تامين اجتباعي.)0031 ،
فقرمحلق به معني عدم امکان رفع چند نياز پايه ضروری يگر ر کنار تغذيمه
برای بقا(سرپناه ،پوشاک ،سالمت) است.
فقرنسدي اما به معنای يک قدم فرارفتن از نياز بقا(خوراک ،پوشاک ،سرپناه ،و
سالمت)و توجه به نيازهايي سحوخ باالتر است که بسته به سحت توسعه ی

خانوا گي و طدقاتي ناتوان مي ماند و کسي که قابليت تورک ار تفاوت

جوامع ميتواند برآور ه نشدن آن باعث منزوی شدن فر گر  .ممانمنمد بمي

.1تکامل وران ابتدای کو کي،
.2سالمت معنوی و رواني،
.3ارائه عا النه خدمات سالمت،

.10حبايت اجتباعي،

 .4بيکاری و امنيت شغلي،

.11حوا ث.

 .5تغذيه و امنيت غذايي،

.12حاشيه نشيني و مناطق موروم

 .6شيوه زندگي سالم ،
 .7آموزش ،آگاهي و توصيالت،

ور افتا ه،

ستيابي به سحت خاصي از استاندار های زندگي که ” ر جامعه او“ الزم يما

مموروميت قابليتي (و نه رآمدی) نميز رنمج ميبر  .فقدان فرصت های زندگي

ا ه مي شو .

و عدم سترسي افرا معلول به ساختارهای اجتباعي ،سياسي و اقتصا ی،
تدعيض و طر اجتباعي افرا معلول را ر پي ار .
يافته های پژوهش حسيني و صفری( ) 0031نشان مي هد که معلوليت ر

برای شناسایی گروه های هدف نيز روشهای مختلفیی ووی د دارد ا
ومله روش های مستقيم مبتنی بر بانکهای اطالعاتی و پيمایشها و ییا
روش خ داظهاری ،و روشهای غيرمستقيم مانند براوردهای ومعيتهیای
پنهان.

شرايط فقدان فرصت های زندگي به طر اجتباعي منجر مي شو  .آناا نتيجه
ميگيرند ر ايران افرا معلول به اليلي چون موروميت رآمدی ،مشد
ندو ن ميزان و نوع اشتغال ،فقر قابليتي ر خصوص شاخ
فقيرترين و محرو ترين افرا جامعه قرار ارند.

برای سنجش فقر و مفاهيم مرتدط با آن(فقرشديد ،محلق ،نسدي) روشمامای
گوناگوني ر طول زمان ابداع شده است که به طور کلي ميتوان آناا را بمه

و

روش مقداری و غيرمقداری طدقه بندی کر

.13توزيع عا النه رآمد و امنيت
اقتصا ی

جبله روشاای متقدم سنجش فقر و روشاای غيرمقداری (روش فمازی ،
روشاای ذهني و کيفي) روشاای جديدتر و متاخری هستند که به جنده همای

موار آخر ناظر به موضوع گستر ه تری است که ما آنرا به عنوان
اجتباعي سالمت ار .

تعابير فقر
برای رک فقر ميتوان از مفاوم سازی  RNDاستفا ه کر که ناظر
است بر رک فقر بر اساس سه عنصر اصلي )0 :نيازهای بمرطمرف
نشده(نيازهای بقا وپايه و نيازهای سحوح باالتر)؛ )0فقدان منمابمع
رفع نياز (اعم از ما ی و يا خدمات) ،و  ) 0نموموه ی تموزيمع و
سترسي به منابع و يا قابليت/توانبندی رفع نيازها.
بر اساس اولين عنصر از سه گانه ی فوق(نيازها) ،معروفتمريمن و
شناخته شده ترين اصحالحات حوزه ی فقر که عدارتند از فمقمر
شديد ،فقرمحلق و فقرنسدي به اين ترتيب معني مي شو .

آموزش و فقدان

اعتدارات الزم جات اجرای قانون جامع حبايت از حقوق معلوالن ،ر شبار

روشاای مقداری (خط فقر رآمدی ،خط فقربرحسب کالری ،هزينمه و )...از

فقر مي شناسيم و جايگاه مابي ر مداحث تامين کننده های

موور قابل اندازه گيری و مقايسه نيست .فر معلول با رآمد ممساوی با فر

ر

سنجش فقر و شناسایی فقرا

.8مسکن،

ماهوی وجو

سالم مبکن است ر وضعيت نامناسب تری به سر بدر  ،زيرا او از يک

محلوب تشدي

.9مويط های سالم،

ارای بدن سالم است ،يعني بين فر ی که به ليل وابمستگي اجمتباعي و
ار  .سحت ممحلوبيت ايمن افمرا با توجه به رويکر های رآمد

تامين اجتباعي (  ) 0031فقر نسدي عدارت است از :ناتموانمي شمدم

اجتباعي سالمت حيحه های اولويت ار عدارتند از

قابليت ،يعني توانايي خروج از وضعيت فقر تعريف کنيم .با اين تعدير ،بين
فر ی که مثالً چمار ممشکالت فميزيکي با معلوليت جسبي است با فر ی که

سوا ی(عدم رفع نياز به آموزش) ر جوامع امروزی .محابق نظر وزارت رفاه و

ر ايران بر اساس گزارش کبسيون ملي تعيين کننده های

آن را موضوعي قابليتي بدانيم ،آن گاه مي بايست فقر را به مثابة موروميت از

کيفي تر موضوع از جبله صدای خو فقرا هم توجه کر ه اند.
ر ميان هبه ی ايناا معروف ترين روشاای رآمدی است که مدنای رفع

در محاسبه خط فقر مطلق ،خط فقر شدید ،یك س م خط فقر مطلق در نظر گرفته می ش د
به این معنا كه فرض گرفته می ش د خان ارها یا افراد ،یك س م هزینه های خ د را به
م اد خ راكی و دو س م مابقی را به م اد غير خ راكی اختصاص می دهند.

فر از هک رآمدی اول شاری ر زمان محالعه برابر  10گرم بو ه که  9گمرم از
مقدار توصيه شده کبتر است .ر مقابل ،پروتئين ريافتي هر فر از

همک

همم

شاری از مول مصرف اقالم خوراکي  000گرم بو ه که  10گرم بيشتر از نميماز
است .نکته حائز اهبيت يگر آن است که سام بزرگي از پروتئين ريافتي به ويژه
ر گروهاای کم رآمد از منابع گياهي و عبدتاً نان تامين مي شو و سام پروتئيمن
ريافتي از گوشت قرمز ،مرغ و ماهي ر هکاای رآمدی پايين بسيار کمبمتمر از
هکاای باال مي باشد.
با اين حال ندايد فراموش کر که فقر رآمدی تناا علت سوءتغذيه نيست و عواممل
فرهنگي ،اجتباعي و باداشت و سالمت عبومي جامعه ر ايجا سوءتغذيه نمقمش
ارند
نمتايج تموقيق يگری ر ايران نمشان ا که برخي افرا يا خانوارهما از نمظمر
رآمدی باالی خط فقر قمرار ارنمد اما از نظر کسب ارزشهای غذايي کبدو هايمي
ر آنها مشاهده ميشو (پژويان و يگران .)0010 ،اين امر ميتواند به

اليممل

غمير رآمدی همبچون سوا يا انش تغذيهای و يا حتي تدعيضهای جنسيتمي

ر

اخل خانوار اتفاق بميفتد.

منابع
پژويان ،جبشيد ) 0010(.سياستاای حبايتي از قشرهای آسيدپذير .تاران :معاونت
حسيني،سيدحسن؛ صفری،فاطبه ( )0031معلوليت ،فقر ،طر اجتباعي ،مجله :رفاه

سالمت و فقر
اثرات متقابل سمالمت بمر فمقر و فقر بر سالمت از مداحث اقتصا سالمت و
توسعه است .از طرفي فقر با افزايش مواجاه با بيباری های عفوني  ،سوء

نيازها را با پول مي سنجد به طور مثال سيری شکبي(فقرشديد) را با رآمد
روزانه ی يک الر(بعدها تدديل شد به  0.01الر) ،براور ن نيازهای

از طرفي فقرا به ليل تغذيه بد ،مويط

غيرخوراکي حداقلي(فقرمحلق) را با  0الر ر روز مي سنجد و ناايتا سحت

زيست ناسالم ،فقدان

سترسي به

مناسب و حداقلي استاندار زندگي را با مقياساای پولي يگری از جبله 12

خدمات مراقدتي سالمت و ...آسيب

رصد ميانه هزينه های کل جامعه ؛  66رصد يا و سوم ميانه هزينه های کل

پذيری بيشتری نسدت به خحرات تاديد

ميانگين هزينه های کل جامعه مي سنجد.

خانوارهای شاری و روستايي کل کشور نشان ا ه است که پروتئين ريافتي همر

اقتصا ی وزارت امور اقتصا و ارايي. ،

تغذيه ،کبدو ريز مغذی ها و مرگ و مير ما ران و کو کان نيز هبراه است.

جامعه ؛  12رصد ميانگين هزينه های کل جامعه ؛  66رصد يا و سوم

بر اساس محالعه ی کيبياگر(  )0031رخصوص توليل اقتصا ی عبلکر تغذيه ای

اجتباعي » پاييز و زمستان  - 0031شباره  02و 00
کيبياگر ،مسعو و باژن ،مرجان( ) 0030فقر و سوء تغذيه ر ايران ،فصلنامه رفاه
اجتباعي  ،سال پنجم ،شباره .03

کننده ی سالمت ارند .از طرف يگر
کاهش سالمتي افرا

و هزينه های

کبرشکن رمان ميتواند باعث فقر افرا
و ورو آناا به چرخه ی باطل فقر و
ناسلالمتي شو .
هزينه های کبرشکن سالمت ( )Catastrophic Health Expenditureزمانمي
اتفاق مي افتد که هزينه های سالمتي پر اخت شده از جيب خانوار برابمر بما
بيش از  %12ظرفيت پر اخت خانوار يا مصارف غيرخوراکي او باشد.
سکونت ر مناطق روستايي احتبال قرار گرفتن خانوار ر مودو ه هزينه های
غيرقابل توبل سالمتي را  1/1رصد افزايش مي هد

تاران -اوين-بلوار انشجو-انتاای خيابان کو کيار

انشگاه علوم بازيستي و توانددشي
مرکز تحقيقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت
تلفاکس 00032001
Email: sdhresearchcenter@gmail.com
http://sdh.uswr.ac.ir
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Euis autem vel eum iriure dolor in hendr
erit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu feugiat
nulla facilis at vero eros et accumsan
et iusto odio dignissim qui blan dit
praesent luptatum zzril delenit augue
duis dolore te feugait nulla facilisi nam
libe tempor cum soluta eleifend

Caption describing picture or
graphic.

NETWORKS
“To catch the reader's attention,
Ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy
nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam sequat, vel
illum dolore eu feugiat nulla vero eros
dignissim.

place an interesting sentence or
quote from the story here.”

SECURITY
Consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy
nibh euismod tincidunt
ut laoreet dolore magna
aliquam erat enim ad minim veniam, quis nostrud
exerci tation lobortis con- Caption describing picture or
sequat.
graphic.
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HOSTING
Dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat,
vel illum ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit,
sed diam dolore eu feu
giat nulla facilisis at vero eros
et accumsan et iusto odio.

Caption describing picture or
graphic.

Inside Story Headline
This story can fit 75-125 words.
Selecting pictures or graphics is an
important part of adding content to
your newsletter.
Think about your article and ask yourself if the picture supports or enhances the message you’re trying to convey. Avoid selecting images that appear to be out of context.
Microsoft Publisher includes thousands of clip art images from which
you can choose and import into your
newsletter. There are also several
tools you can use to draw shapes and
symbols.
Once you have chosen an image,
place it close to the article. Be sure to
place the caption of the image near
the image.

Caption describing
picture or graphic.

gue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat
facer possim assum. Typi non habent claritatem insitam est usus legentis in iis qui facit eorum claritatem
lectores me lius quod ii legunt saepius. Claritas est
etiam processus dynamicus, qui sequitur mut

Business Name
Primary Business Address
Address Line 2
Address Line 3
Address Line 4

tionem consuetudium lecto
Phone: 555-555-5555
Fax: 555-555-5555
E-mail: someone@example.com

rum mirum.

Business Tagline or Motto
We’re on the Web!
example.com

Organization

Effective Technologies

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip commodo
consequat ure dolor in hen

Caption describing picture or graphic.

