
 كتاب جامع بهداشت عمومي
 مباحث خاص: فصل چهاردهم  : 3جلد 

 
 صفحه

 

 
 عنوان
 

 
 گفتار

 
 ديدگاه هاي بهداشتي در سند چشم انداز بيست ساله 2134

 دكتر عليرضا زالي
 اول

 حقوق بهداشتي و چالش هاي جديد زيست پزشكي 2152
 دكتر محمود عباسي

 دوم

 عوامل اجتماعي سالمت 2174
د عليرضا مرنديدكتر سي 

 سوم

 سالمت و سياست 2190
 دكتر محمد اسماعيل اكبري

 چهارم

 ارزشيابي نقادانه و بهداشت عمومي مبتني بر شواهد 2194
 دكتر محسن رضائيان

 پنجم

 ...كاربرد نظام هاي اطالعات جغرافيايي و  2204
 دكتر محسن رضائيان

 ششم

 ارزيابي فنĤوري سالمت 2216
 زاده و دكتر بهاره يزدي زادهدكتر سيدرضا مجد

 هفتم

 ترجمان دانش و بهداشت عمومي 2224
 دكتر سيدرضا مجدزاده

 هشتم

 توانمندسازي جامعه براي پژوهش هاي سالمت 2240
 انسيه جمشيدي، خندان شاهنده و سيدرضا مجدزاده

 نهم

 نوجوانان و كودكان وزن اضافه كنترل و يريشگيپ 2260
 دكتر رويا كليشادي

 دهم

 آالينده هاي نوپديد در محيط زيست 2280
 مهندس محسن حيدري، دكتر محمدمهدي امين، مهندس پريناز پورصفا

 يازدهم

 روانشناسي سالمت 2298
 دكتر محسن ارجمند

 دوازدهم

 سيزدهم دكتر حسين حاتمي -آنفلوآنزا و جهانگيري هاي آن  2322

 ردهمچها ـ دكتر احمدعلي نورباالمعنويت و سالمت  2357



 :پيش آزمون فصل چهاردهم 
 

  ـ ويژگي هاي مورد انتظار در سند چشم انداز را توضيح دهيد1

  ـ چشم انداز بخش سالمت در برنامه چهارم توسعه را شرح دهيد2

  ـ واژه هاي حقوق و قانون را تعريف نماييد3

  ـ علل نياز به قوانين زيست پزشكي را شرح دهيد4

 ناختن حقوق بهداشتي مبتاليان به ايدز را نام ببريد ـ راه هاي به رسميت ش5

  ـ لزوم حمايت از خانواده و حق مراقبت بهداشتي را توضيح دهيد6

  ـ نحوه تغيير نگرش هاي اجتماعي در زمينه مسائل زيست پزشكي را شرح دهيد7

  ـ حق برخورداري از خدمات بهداشتي ـ درماني را توضيح دهيد8

 قوق بشر را توضيح دهيد ـ ارتباط سالمت و ح9

  ـ مشكالت سالمت از درون جوامع را شرح دهيد10

  ـ منظور از بي عدالتي در سالمت، چيست؟11

  ـ اهداف توسعه هزاره را فهرست نماييد12

  ـ علل اصلي مرگ در سال هاي اخير را نام ببريد13

  ـ لزوم ارزشيابي نقادانه را بيان كنيد14

 بر شواهد را شرح دهيد ـ بهداشت عمومي مبتني 15

  ـ ارتباط موضوع و محتوا را بيان كنيد16

  ـ تاثير مكان بر شاخص هاي بهداشتي را بيان كنيد17

  ـ نظام هاي اطالعات جغرافيايي را شرح دهيد18

  ـ پايگاه داده ها را تعريف نموده انواع آن را مثال بزنيد19

  ـ كاربرد نظام هاي اطالعات جغرافيايي، چيست؟20

 كنيدرا تعريف  فناوري سالمت و ارزيابي فناوري سالمت ـ 21       

 ديواردي از فناوري كه مورد ارزيابي قرار مي گيرد را برشمرم  ـ22

  ـ ترجمان دانش را تعريف كنيد23

 نواع محصوالت دانشي كه به عنوان محتوي بايد براي گروه  هاي مخاطب تهيه شود كدامند ـ ا24

 كنيدرا تعريف  كتي مبتني بر جامعهژوهش مشار ـ پ25

  دكنيرا در يك مثال مشخص  اجتماعي و سالمت ي رتباط سطوح مشاركت جامعه با پيامدها ـ ا26

  تعريف كنيداضافه وزن و چاقي در كودكي و نوجواني را ـ 27

  دهيدرا شرحاهكارهاي پيشگيري از بروز اضافه وزن و چاقي كودكان و نوجوانان  ـ ر28

  يدرآيندهاي موثر بر حذف آالينده هاي نوپديد در تصفيه خانه هاي فاضالب را نام ببر ـ ف29

  ـ روانشناسي سالمت را تعريف نموده محدوده فعاليت آن را بيان كنيد30

 . ـ سازوكار وقوع همه گيري ها و جهانگيري هاي آنفلوآنزا را شرح دهيد31
 



 كتاب جامع

 بهداشت عمومي

 دكتر عليرضا زالي / 1گفتار  / 14فصل 
 ديدگاه هاي بهداشتي در سند چشم انداز بيست ساله كشور

 فهرست مطالب
 2135..................................................................................................................................اهداف درس

 2135.......................................................................................................................................پيشگفتار

 2136...........................................................................................................................................مقدمه
 2137........................................................................................................................................................تعريف چشم انداز
 2137...................................................................................................................................................ندازويژگي هاي چشم ا

 2137........................................................................................................ ساله كشور20ويژگيهاي مورد انتظار چشم انداز در افق 
 2138..............................................................................................................................ابعاد سند چشم انداز بيست ساله كشور

 2138...................................................................................................... ساله ايران20سند چشم انداز ملي 

 2138............................................................................................ويژگي هاي جامعه ايراني در افق چشم انداز
 2138.........................................................................................................................................................لگوي توسعه ا-1
 2139............................................................................................................................... ـ ويژگيهاي امنيت توليد و رفاه ملي2
 2140......................................................................................................................................1404 ـ ويژگيهاي فرد ايراني 3
 2141....................................................................................................................................................: ـ جايگاه منطقه اي4
 2142.......................................................................................................................................................: ـ تعامل با جهان5

 2142...............................................................................گامهاي مهمي كه بعد از چشم انداز بايد برداشته شود

 2142..............................................................................................................مالحظات و نكات مورد توجه

 2143.................................................................................................ضرورت يك جهاد فرهنگي و اقتصادي

 2144......................................................................مشخصات جامعه سالم ايراني در سند چشم انداز بيست ساله

 2144...............................................................................................................نگاهي به اهداف هزاره سوم 

 2145..........................................................................وري اسالمي ايراننگاهي به سالمت در قانون اساسي جمه

 2145........................................................................نگاهي به سند ملي زيست فن آوري جمهوري اسالمي ايران

 2146......................................................................سعهنگاهي تحليل گرانه به مقوله سالمت در برنامه چهارم تو

 2147.............................................................................................چشم انداز بخش سالمت در برنامه چهارم 

 2151............................................................................................................................................منابع

 



 مباحث خاص در بهداشت عمومي / 14                         فصل       كتاب جامع بهداشت عمومي                                            /  2135

 

 
 

 
 
 

 سند چشم اندازديدگاه هاي بهداشتي در 

  بيست ساله كشور
 

 دكتر عليرضا زالي
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي

 هداف درس ا

 : پس از يادگيري اين مبحث، فراگيرنده قادر خواهد بود
 چشم انداز را تعريف نموده ويژگي هاي اصلي آن را بيان كند •

  را توضيح دهدويژگي هاي مورد انتظار در سند چشم انداز •

 ابعاد مختلف سند چشم انداز را شرح دهد •

 اهداف هزاره سوم ميالدي در متن سند چشم انداز را بيان نمايد •

 چشم انداز بخش سالمت در برنامه چهارم توسعه را شرح دهد •
  

 پيشگفتار
برنامة چهارم  ريزي كالن كشور، در آستانة تدوين         به دنبال تحوالت مثبت سال هاي اخير در نظام برنامه         

گيري دستيابي به ويژگيهاي     هاي توسعه با جهت    توسعه، افقي بيست ساله براي توسعة كشور ترسيم شد تا برنامه            
لية اين سند از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي به هيأت               پيش نويس او  .   تنظيم و تدوين شود     ،افق مقصد 

براي رهبر معظم انقالب    وقت،   رئيس محترم جمهور     هيأت، از سوي  آن  ارسال و پس از تصويب در        وقت،  دولت  
 به مجمع تشخيص    ، قانون اساسي آن را براي كسب نظر مشورتي        110فرستاده شد و معظم له نيز بر اساس اصل          

چشم انداز  مصلحت نظام فرستادند و پس از دريافت نظر مجمع، سرانجام آن را با تغييراتي اندك و با عنوان                         
با اتكال به قدرت اليزال الهي      به استناد اين سند     .   ابالغ فرمودند   هجري شمسي  1404در افق   جمهوري اسالمي ايران    

ها و اصول قانون     رانه جمعي و در مسير تحقق آرمان       ي و كوشش برنامه ريزي شده و مدب        و در پرتو ايمان و عزم ملّ       
آوري در سطح    ل اقتصادي، علمي و فن    اوايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه        اساسي، در چشم انداز بيست ساله،       

ذيل اين  .  منطقه، با هويت اسالمي و انقالبي، الهام بخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين الملل                     
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هاي جامعة ايراني در افق چشم انداز در قالب هشت بند معرفي شده است و در پايان نيز در عبارتي                       عبارت ويژگي 
ها و اهداف و     هاي توسعه متناسب با سياست     ي كالن برنامه  هاي كم   بر تنظيم و تدوين شاخص      مالحظه  با عنوان 

 .  به عنوان سال آغازين اجراي آن معرفي شده است1384گرديده و سال  تأكيد ،الزامات چشم انداز
اقليم همان  ،  حكيم نظامي سالمت كه به تعبير     نمايد كه دسترسي به      آميز جديدي رخ مي    عوامل مخاطره 

را  است   و معنوي  اجتماعي   ،رواني  رفاه كامل جسمي،   و به تعبير امروزي، همان      )  سالمت به اقليم آسودگيست     (آسودگي
 نه چندان   زمان هاي اگر در    به طوري كه  .  اي خلق كرده است     نيازهاي تازه   تغييرات جديد، زيرا  .  بسيار مشكل مي كند  

 انساني را نابود مي كرد هم اكنون، سوانح و            كثيرهاي    جمعيت ،بزرگاپيدمي هاي    هاي عفوني در   بيماري،  دور
كي، سوء مصرف مواد     چاقي و كم تحرّ     هاي عصبي و رواني،     بيماري   بيماري هاي قلبي و عروقي،     حوادث ترافيكي، 

مي دهند بخش بزرگي از بار بيماري ها را به خود اختصاص            ،ر و مصرف دخانيات، بيماريهاي بازپديد و نوپديد       مخد .
ها و   ها، پژوهش   گزارش  اند تامين كنندگان اين نيازها نيز بايستي با مطالعه كافي در مراجع،              اگر نيازها تغيير كرده   
 . ريزي دقيق و دورانديشانه به سمت حل اين مشكل و رفع اين نيازها بكوشند مستندات، ضمن برنامه

 اعالميه هزاره سازمان    ه و فقر در جهان آغاز شد    سابقه براي رهايي از      قرن جديد با تعهد و تصميمي بي       
 ارائه گرديد كشورها را چه غني       ، بزرگترين نشست سران كشورها در طول تاريخ       طي كه   2000ملل متحد در سال     

رامت انساني و عدالت و      ارتقاء كِ   كن كردن فقر،   و چه فقير، متعهد كرده است كه هرچه در توان دارند براي ريشه              
 كه با همكاري يكديگر،      ه اند رهبران جهان متعهد شد      و الري و ثبات زيست محيطي انجام دهند        مردم سا   صلح،

توليت  و از آنجا كه        از آن دنبال كنند    قبل يا   2015اهداف مشخصي را براي ارتقاء توسعه و كاهش فقر تا سال              
يريت دقيق و مسئوالنه    ي بوده و مد    يك اولويت ملّ   ، سالمت مردم  ،نظام سالمت يك كشور به عهده دولت است        

 الزمه دسترسي مردم به سطح قابل قبول در         .مي باشد جوهره و رسالت اصلي يك دولت خوب و كارآمد            ،تندرستي
برنامه اي پويا كه نه تنها نيازهاي امروز         .  ..    برنامه ريزي دقيق مبتني بر شواهد و مستندات كافي است            سالمت، 

 را نيز مدنظر قرار داده، ضمن اقتباس صحيح از برنامه هاي پيشرفته و               جامعه، بلكه احتياجات فردا و فرداها      
 .موفق جهاني، مبتني بر فرهنگ غني اسالمي و تجربيات موفق پزشكيِ ملّي و طبِّ نياكان نيز باشد

 مقدمه
گيري نظام   شكل.  ايم در زمينه سالمت جامعه شاهد بوده        گذشته، دستاوردهاي شگرفي را    سه دهة در طي   

ه بسيار به مقوله نيروي انساني و بهبود         ي چشمگير در آموزش پزشكي و توج       بهداشت و درمان، توسعه كم    شبكه  
طور وسيع شكل گرفته است تعدادي از          ه  هاي سالمت بويژه در مناطقي كه در آن سيستم شبكه ب                شاخص

وني و بروني كه مجموعه     در حال حاضر با توجه به عوامل متعدد در         .  ه است ددستاوردهاي باارزش اين سال ها بو    
ت و تدوين راهبردهاي دستيابي     دهند،  لزوم اتفاق نظر بر روي چشم انداز بلند مد         نظام سالمت را تحت تاثير قرار مي      

در تدوين سند چشم انداز بيست ساله جمهوري اسالمي ايران كه مبناي تنظيم                .   نمايان مي كند  به آن را كامالً    
 و تمامي عوامل تامين كننده آن بخوبي        سالمتنجساله آينده خواهد بود به موضوع       برنامه پ   ي چهار هاي كلّ  سياست

 و الزم است اساتيد گرامي به عنوان ارائه دهندگان خدمات آموزشي و دانشجويان عزيز به عنوان                   اشاره شده است  
ذا در اين گفتار، ابتدا     ل.  جامعة هدف آموزش هاي دانشگاهي، در جريان اهداف عالية اين سند فرهنگ ساز، قرار گيرند            
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 . به توضيح مختصري در مورد موضوع اصلي و سپس به مقوله ديدگاه هاي بهداشتي آن پرداخته مي شود

 تعريف چشم انداز
             ها و آرمان هاي     ن كه متناسب با ارزش    عبارت است از آرمان قابل دستيابي جامعه در يك زمان بلند مدت معي

 آينده است كه هويت اسالمي و انقالبي آن مورد            آرمانيِ  تصويري از ايرانِ   ،اندازچشم   .گرددنظام و مردم تعيين مي    
  و در اين راستا     تا به جامعه آرماني برسيم      شود استفاده   عقيدتي،حكومت  موازين   از   قرار است  و   قرار گرفته تاييد  

 : ساله عاملي است كه20چشم انداز 
 .كندد و اهدافشان را تعيين ميده هاي اصلي جامعه را جهت مي  هريك از مولفهـ1 
 .دهد و از آن يك نظام سازگار مي سازدمجموعه عوامل را به هم پيوند مي ـ 2 

 ويژگي هاي چشم انداز

 آينده نگري ـ 1
 ارزش گراييـ  2
 واقع گرايي  ـ3
  جامع نگري ـ4

     بيني روشي كه وضعيت     پيش.   دو نكته بايد مورد مطالعه قرار گيرد       ،تدر تهيه و تنظيم چشم انداز بلندمد 
 فرايندي است كه در آن      ،آينده نگري   .كند آينده را پيش بيني مي     ، و براساس شرايط موجود    نمودهموجود را بررسي    

 .تصويري مناسب و آرماني در نظر گرفته مي شود

 كشور ساله 20 چشم انداز در افق مورد انتظارهاي ويژگي

 معه  ي براساس نيازهاي ضروري جاايجاد وفاق ملّ •
  ها و تهديداتهاي مختلف و رفع ضعف پاسخ گويي مولفه •
• ت پذير بودنقابل دستيابي در هر زمان و كمي 
 تصوير ممكن از اهداف مطلوب •
 گردد تصوير آينده كشور حول عامل اصلي به شكل مشخص و دور از ابهام تعيين مي،در چشم انداز •
• ي باشدق مشاركت ملّمشو 
 و آينده نگر باشدمتحول كننده  بايد جامع، •
 . محدود به يك زمان مشخص باشد •

 ساله بايد آرمان كالن جامعه در خصوص استقالل، توسعه اجتماعي،             20براي نيل به اهداف چشم انداز       
حفاظت از منابع طبيعي، آزادي و توسعه انساني و            توسعه اقتصادي و خودكفايي، محيط زيست و         توسعه سياسي، 

 .گيرد مورد توجه خاص قرار ،رشد
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   .هاي كشور ما قانون اساسي است سند قانوني آرمان:نكته

 ابعاد سند چشم انداز بيست ساله كشور

هاي ها و هسته  دار بودن و حضور فعال در معاهدات و مجموعه        ك بي وقفه، جهت   كارآمدي، تحرّ :در زمينه سياسي    
 .جهاني مورد نظر است

 مافزاري و توليد عل  نهضت نرم:در زمينه علمي 
  تقويت روحيه ايمان و ايثار در مسئولين و مردم، تبيين مباني ارزشي و قانون اساسي:در زمينه فرهنگي 

 . منطبق بر خصوصيات جغرافيايي تاريخي و فرهنگي باشد:در زمينه الگوي تدوين برنامه 

  ساله ايران 20ي سند چشم انداز ملّ
رانه جمعي و   ي و كوشش برنامه ريزي شده و مدب        عزم ملّ  با اتكال به قدرت اليزال الهي و در پرتو ايمان و          

جايگاه   ايران كشوري است توسعه يافته با       : ساله 20ها و اصول قانون اساسي در چشم انداز          ق آرمان در مسير تحقّ  
فن آوري در سطح منطقه با هويت اسالمي و انقالبي الهام بخش در جهان اسالم و با تعامل                   ل اقتصادي علمي و   او
 .زنده و موثر در روابط بين المللسا

  بسيج ملي بسوي ايران آينده 

  جامعه ايراني در افق چشم اندازويژگي هاي 

  الگوي توسعه-1

توسعه يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي،        :در آن افق، ملّت موفقي را مي توان يافت با ويژگي هاي             
ساالري  مردم:  با تاكيد بر    ي و انقالبي،  ملّ  هاي اسالمي،   ارزش كي بر اصول اخالقي و    جغرافيايي و تاريخي خود، متّ    

 .ت اجتماعي و قضاييمندي از امني ها و بهرهديني، عدالت اجتماعي، آزاديهاي مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسان
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ي سي قرار گيرد و لذا الگو     أها و بنيادهاي اجتماعي بايد تحت ت       رزش ا توسعه از سه ركن مقتضيات بومي،     
 .ها طراحي و اجرا شودآن توسعه بايد متناسب با

 ت توليد و رفاه مليهاي امني ويژگي ـ 2

 : توليد ملي-2-1

كي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه          برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فن آوري متّ             
 .ياجتماعي در توليد ملّ
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 : امنيت ملي -2-2

 .در با سامان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همه جانبه و پيوستگي مردم و حكومتمستقل و مقت امن،
 

 :ي رفاه ملّ-2-3

 نهاد  ،هاي برابر، توزيع مناسب درآمد    تامين اجتماعي و فرصت     امنيت قضايي،   رفاه،  برخوردار از سالمت،  
 .تبعيض و بهرمند از محيط زيست مطلوب مستحكم خانواده به دور از فقر،

 

 1404هاي فرد ايراني  ويژگي ـ 3

پذير، ايثارگر، مومن، رضايتمند، برخوردار از وجدان كاري، انضباط، روحيه تعاون و                   مسئوليت  فعال،
 .سازگاري اجتماعي، متعهد به نظام اسالمي و شكوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن
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 اي جايگاه منطقه ـ 4

: شامل(  اي آسياي جنوب غربي    لمي و فن آوري در سطح منطقه      ل اقتصادي، ع  يافته به جايگاه او    دست
افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و         با تاكيد بر جنبش نرم       )آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه        

 .مستمر اقتصادي، ارتقاء نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل
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 تعامل با جهان ـ 5

 : اسالم  در جهان-5-1

ساالري ديني، توسعه كارامد، جامعه       بخش، فعال و موثر در جهان اسالم با تحكيم الگوي مردم               الهام
اي براساس تعاليم اسالمي    اخالقي، نوانديشي و پويايي فكري و اجتماعي، تاثير گذار بر همگرايي اسالمي و منطقه              

 .راحلهاي امام و انديشه
 

 
 : در روابط بين الملل-5-2

 .حكمت و مصلحت ت،داراي تعامل سازنده و موثر با جهان براساس اصول عزّ

 گامهاي مهمي كه بعد از چشم انداز بايد برداشته شود 
 الزامات چشم انداز از جمله تدوين الگوي توسعه و اقدامات اساسي كه براي رفع موانع در نظام كه بايد برداشته                      ـ 1

 .شود
ي و تخصص گرايي در     تقسيم كار ملّ    )ق مختلف سازماندهي شود   طا چگونه در منا   هفعاليت(  ها آمايش سرزمين   ـ 2

 .ايهاي استاني و منطقهمناطق و مزيت
 .ي و بخشيهاي اجرايي در سطح ملّ تهيه برنامه ـ3
 . ساله در هر استان و منطقه20 تهيه برنامه  ـ4

  و نكات مورد توجه اتمالحظ
 ساله است و بخشي از اهداف چشم انداز بايد در برنامه           20چشم انداز  مبداء و شروع      ،برنامه چهارم توسعه  

 . عملياتي گردد،توسعه چهارم
 

 .ي شود يند بايد تبديل به بسيج ملّ       افرايند معرفتي چشم انداز تبيين و ترويج و اعتقاد مردم و اين فر                
 است كه داراي دو ويژگي      هاييي در حال تدوين شاخص    هاي كالن و روند كلّ     نظارت در سطح سياست    ين مسئول
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 :اساسي است
 .ساله تحقق يابد 20در زمان معين چشم انداز ـ 1
 .انحراف از مسير صورت نگيرد ـ 2

 . را نظارت كنيميمسير توسعه ملّبه كمك اين شاخص ها بايد 
 

 نظارت مردم و     ،هاي مقام معظم رهبري    عالوه بر نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام و پيگيري           
كند كه اين سه گزينه ضمانت اجرايي چشم انداز           نقش بسزايي ايفا مي     ،مردمي نيز در تحقق چشم انداز     پيگيري  

 ساله به عهده    20نخبگان نظام جمهوري اسالمي ايران وظايفي را در چشم انداز              .جمهوري اسالمي ايران است   
 .كند دچار مشكالت بسياري ميانگاري در اين وظيفه نظام را براي رسيدن به اين هدف كوتاهي و سهل. دارند

 وظايف نخبگان

 ايجاد كنند و به     ي و درك و تفسير واحد     فهميدهخود نخبگان چشم انداز را     (  چشم انداز را براي مردم تبيين كنند      ـ   1
 ).مردم انتقال دهند

 .هاي خصوصي و دولتي مشاورت دهندعوامل تحقق آن را شناسايي و به مديران بخش ـ 2
باشد بايد مانند جنگ يك بسيج عمومي در سطح            چون حركت داوطلبانه مي    (ي  ك و عزم ملّ    ايجاد تحرّ  ـ    3

 ).مسئوالن و مردم صورت گيرد
دولت بايد هدايت را به عهده گيرد و به طور مستقيم در امور دخالت نكند و از نخبگان براي                   (كمك به مجريان     ـ   4

تفاده كند اس،اتي كردنتبيين و از بسيج عمومي مردم براي عملي.( 

 ضرورت يك جهاد فرهنگي و اقتصادي
ت و دولت ايران بايد يك تالش گسترده و عظيمي را            ق چشم انداز و دستيابي به اهداف آن، ملّ       براي تحقّ 

براي تحقق اين بسيج ملي       .ي امكان پذير نيست   ده ملّ اار   بدون بسيج و عزم و      اقدام مهم،  اين   لي و .پيش بگيرند 
در حقيقت رسيدن به يك ايران پيشرفته و مقتدر           .ك جهاد فرهنگي و اقتصادي دست بزنند      دولت و ملت بايد به ي     

م و تداوم   گيرد اين تحول همان انقالب سو      گري در منطقه جز از طريق يك تحول صورت نمي           و كانون هدايت  
  .ت ايران استانقالب اسالمي ملّ

 آرماني در منطقه تبديل      كشور به يك     م از طريق يك جهاد فرهنگي و اقتصادي ايران را            انقالب سو 
و الزمه چنين     هاي انقالب صورت گيرد    ميها و نسل سو    ميريزي اين جهاد بايد توسط نسل دو       برنامه  .خواهد كرد 

ي تمامي ايرانيان چه در داخل و چه در خارج از كشور            هاي ملّ  ها و انگيزه   ريزي اعتماد به نفس و بسيج توانايي       برنامه
 :  نتيجه حاصل خواهد شد2ل را بر عهده بگيرند داري اين تحو انقالب اگر پرچماست نيروهاي 

 ق چشم انداز از مسير واقعي به انحراف نخواهد رفتتحقّ ـ 1
 .هاي نيروي انقالب تضمين خواهد شد ها و انگيزه  ضمانت تحقق چشم انداز به دليل توانايي ـ2



 2144/ديدگاه هاي بهداشتي در سند چشم انداز بيست ساله كشور  / 1گفتار 
 

 

آوري در سطح    ل اقتصادي علمي و فن    ه يافته با جايگاه او     ايران كشوري توسع   ،ساله  20در افق چشم انداز    
منطقه با هويت اسالمي و انقالبي الهام بخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين الملل خواهد                      

 .بود

 مشخصات جامعه سالم ايراني در سند چشم انداز بيست ساله
 برخوردار از   .  .  .“:  م ايراني چنين توصيف شده است       صات جامعه سال   مشخّ ،چشم انداز بيست ساله  در  

 از   به دور    نهاد مستحكم خانواده،    هاي برابر، توزيع مناسب درآمد،      تامين اجتماعي، فرصت    ت غذايي،  رفاه، امني   سالمت،
تلف در اين بخش از چشم انداز بيست ساله بر ابعاد مخ              “.مند از محيط زيست مطلوب       تبعيض و بهره     فساد،  فقر،

اگرچه به مقوله سالمت در اين سند مهم         .  اقتصادي، اجتماعي كه منجر به سالمت مي شوند تاكيد گرديده است           
هايي كه    دستيابي به ساير اهداف و ويژگي        :به جرات مي توان گفت       راهبردي بطور مستقيم نيز اشاره شده است،        

 . ر نخواهد بودميس) بهداشت و درمان(قوله سالمت ه به م تصوير شده در اين سند خواهد داشت،  بدون توجةجامع
 نهادهاي اقتصادي و نهادهاي       نهادهاي اجتماعي،    فرايندي است كه طي آن باورهاي فرهنگي،        ،توسعه

ل مي شوند و طي اين فرايند سطح رفاه         متحو ،هاي شناخته شده جديد    صورت بنيادي متناسب با ظرفيت    ه  سياسي ب 
ت زندگي را مي توان هدف غايي هر برنامه توسعه             هاي كيفي  بدون ترديد ارتقاء شاخص    .  جامعه ارتقاء مي يابد   

 . اقتصادي و اجتماعي دانست

م نگاهي به اهداف هزاره سو 
 به تصويب   2000اهداف توسعه هزاره كه در بزرگترين نشست سران كشورها در طول تاريخ در سال                   

 ممكن  ،جانبه براي همه جهان بدون تامين سالمت        يدار و همه  توسعه پا رسيد به خوبي گوياي اين مطلب است كه           
 كشورهاي مختلف جهان، چه غني و چه فقير را متعهد             ،حدم، سازمان ملل متّ   در اعالميه هزاره سو   .  نخواهد بود 

 صلح، مردمساالري و    ، كرامت انساني، عدالت     ارتقاء  كن كردن فقر،   كرده است كه هرچه در توان دارند براي ريشه         
 : بات زيست محيطي انجام دهند ث

 كه چهار هدف آن بطور        هستنداهداف توسعه هزاره كه از اعالميه آن نشات گرفته اند هشت هدف                 
 نيز در نتيجه رسيدن به شش هدف        باقيماندهدو هدف    و   مستقيم و دو هدف بطور غيرمستقيم به سالمت مربوطند        

 .حاصل خواهد شدقبل 

ل عبارتند ازچهار هدف او 

 قاء سالمت مادران ارت •
 كاهش مرگ و مير كودكان  •
  HIV/AIDSمبارزه با  •
 ارتقاء توانمندسازي زنان و برابري جنسيتي  •
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 : دو هدف كه غير مستقيم به مقوله سالمت مربوطند عبارتند از 

 دسترسي همگاني به آموزش ابتدايي  •
  .ريشه كن كردن گرسنگي و فقر مطلق •

 :  هدف قبلي است عبارتند از و دو هدف كه نتيجه دستيابي به شش

 ايجاد همكاري جهاني براي توسعه  •
  .تضمين پايدار زيست محيطي •

 نگاهي به سالمت در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 

  قانون اساسي29اصل 

سرپرستي،  در راه     بي   ازكارافتادگي،  پيري،   بيكاري،   برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي،        “
 بصورت بيمه و غيره حقي       نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت هاي پزشكي           حوادث و سوانح و        دگي،مان

 دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم،                   .است همگاني 
 “.هاي فوق را براي يك يك افراد كشور تامين كند خدمات و حمايت

د و با كيفيت، توام با طول عمر قابل قبول و عاري            ن فوق،  برخورداري از يك زندگي سالم، مولّ       بنا بر قانو  
ست و پيش شرط تحقق       ا ها از بيماري و ناتواني، حقي است همگاني كه مسئوليت و توليت آن بر عهده دولت                  

 محوري دارد و بديهي است       انسان سالم نقش كليدي و     براي دست يابي به توسعه پايدار قطعاً        .توسعه پايدار است  
نيل به اين مهم نيز مستلزم فراهم        .  حفظ و ارتقاء سطح سالمتي انسان نيازمند يك نظام سالمت كارآمد است              

ي ـــــــها در اين دستياب    گروه  آوردن بهترين سطح ميانگين خدمات قابل دسترسي و كمترين تفاوت ميان افراد و            
 . مي باشد) عادالنه بودن(

 ند ملي زيست فن آوري جمهوري اسالمي ايران نگاهي به س
 بعنوان يكي از مهمترين اسناد مرتبط        ي زيست فن آوري جمهوري اسالمي ايران،     تصويب و ابالغ سند ملّ    

در اين سند به نكات     .   بوده است  80ازجمله اقدامات مهم مديريتي كشورمان در سال           با فن آوري و نظام سالمت،     
هاي پيشگيري و درمان و محيط زيست دخالت دارند،  اشاره شده است قيم در برنامههي كه بطور مستقابل توج . 

•             توليد داروها و انواع     ،رمحصول و غني  تامين مواد غذايي از طريق ايجاد و توليد محصوالت كشاورزي پ 
  ي مورد نيازها واكسن

 ها  هاي كم هزينه درمان بيماري دستيابي به روش •
 هاي پااليشگر آلودگي  حيط زيست با استفاده از ارگانيزمهاي م حذف موثر آالينده •
 ارتقاء سهم زيست فن آوري در بخش بهداشت  •
 جايگزيني سموم و كودهاي شيميايي ماندگار و آالينده محيط زيست با مواد بيولوژيك  •
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  نويد تاثير گذاري مقوله زيست فن آوري بر مقوله سالمت به عنوان يك فرصت طاليي براي                  ،اين سند 
 كليدهاي مهمي براي     ،چرا كه اميد آن مي رود زيست فن آوري        .  برداري از آن در حال حاضر و آينده است           بهره

 . درهاي ناگشوده سالمت و ارائه خدمات متعالي بهداشتي فراهم آورد

 نگاهي تحليل گرانه به مقوله سالمت در برنامه چهارم توسعه
.   .  .   برنامه چهارم توسعه اقتصادي،      برنامه هاي توسعه قبلي،   برداري از تجربيات و نتايج عملكردي      با بهره 

            در بخش سالمت   .  ه مجريه ابالغ گرديده است    تدوين و به تصويب مجلس محترم شوراي اسالمي رسيده و به قو
 : ريزان بوده است  نظر برنامههاي زير مد  شاخص،برنامه چهارم توسعه

 
 )PQLI : Physical  Quality  of Life Index(شاخص كيفيت زندگي مادي : الف 

 :  شاخص هاي كيفيت زندگي مادي عبارتند از مورس. دي. امبراساس نظر 
 ل زندگي اميد به زندگي در سال اوـ1
  نرخ مرگ و مير نوزادان ـ2
  . نرخ با سواد بودن ـ3
 

 ) Human  Development  Index(شاخص توسعه انساني :  ب 

 : خصي است مركب از  شا شاخص توسعه انساني،
 . گيري مي شود د اندازهطول عمر كه با اميد به زندگي در بدو تولّ ـ 1

و نرخ تركيبي ثبت نام خالص      )  3/2با ضريب   (دسترسي به آموزش كه مشتمل بر ميزان باسوادي بزرگساالن            ـ   2

  .است) 3/1با ضريب (يه مقاطع تحصيلي در كلّ

انساني و هسته اصلي توسعه انساني، زندگي سالم است كه اين                توسعه    مبناي اصلي سرمايه انساني،    
افزايش اميد به زندگي همراه با افزايش سطح          .  زندگي سالم منجر به افزايش شاخص اميد به زندگي مي شود            

 كه  رسيدفرمول زير به اين نتيجه خواهيم       به  ه  ي خواهد شد و ما با توج       باعث افزايش توليد ناخالص ملّ     ،تحصيالت
 . ر نخواهد شد مگر با دسترسي به سالمت و آموزشه ميستوسع

 

/3 شاخص اميد به زندگي  = (توسعه انساني 
شاخص تحصيالت   ) + ( 1

3/
 شاخص توليد ناخالص ملي) + 2

 
 )(Human  Capital  Theoryسالمت از ديدگاه تئوري سرمايه انساني : ج 

 )Natural aging(  ان با گذر طبيعي عمر      يك ذخيره سرمايه است كه به مرور زم             سالمتي افراد، 
 اين استهالك را    ،گذاري در سالمت     بيماري باعث استهالك غيرطبيعي آن مي گردد و سرمايه          .مستهلك مي شود 
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هاي درست در جهت كاهش اين       عمال سياست  بايستي با اِ   ،نظام و دولت در چشم انداز بيست ساله      .  جبران مي كند 
 . ق كنندچشم انداز را محقّاستهالك حركت كرده و اهداف 

 مهمترين سرمايه بشري، سرمايه انساني است 
 

 مبناي اصلي سرمايه انساني توسعه انساني است 
 

 هسته اصلي توسعه انساني زندگي سالم است 
 

 زندگي سالم باعث افزايش اميد به زندگي مي شود 
 
 
 
 
 
 
 
   

     افزايش توليد ناخالص ملي 
 

  توسعه انساني مي شود كه منجر به

  چشم انداز بخش سالمت در برنامه چهارم عبارت است از 
  حفظ و ارتقاء سالمت افراد جامعه  تامين،ـ  1
 پاسخگويي به نيازهاي غيرپزشكي مردم ـ  2
  .مشاركت عادالنه در تامين منابع ماليـ 3 

 مسئوليت اجرايي و    و ا برعهده دارد   مسئوليت توليت سالمت ر    ،وزارت بهداشت به نمايندگي از سوي دولت      
در بخش  .  نظارت آن در سطح استانها به دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني واگذار شده است                 

ها شامل بخش دولتي،  تعاوني و خصوصي است كه هركدام سهم خاصي را در ارائه و                     مانند ساير بخش   ،سالمت
 : سالمت در هر كشور را مي توان در چهار گروه اصلي طبقه بندي كرد خدمات .  مي كنند تامين خدمات ايفاء

 خدمات توانبخشي  ـ 4خدمات درماني بستري  ـ 3خدمات درماني سرپايي  ـ 2 پيشگيري ـخدمات بهداشتي  ـ 1
 است در   في برنامه چهارم توسعه مكلّ    وزارت بهداشت با توجه به سند چشم انداز و بند دوازدهم سياستهاي كلّ                   

 تامين    سالمت،  هايي از قبيل آموزش،    هاي برابر و ارتقاء  سطح شاخص      ق عدالت اجتماعي و ايجاد فرصت     جهت تحقّ 
 : بود بديهي است اين تكليف از طرق زير ممكن خواهد.  تالش كند،غذا، افزايش درآمد سرانه و مبارزه با فساد

  حفظ و ارتقاء  سالمت افراد و جامعه  تامين، ـ 1

 +      افزايش اميد به زندگي

 افزايش سطح تحصيالت 
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اصالح ساختار نظام سالمت جامعه در راستاي ايجاد يك نظام پاسخگو براي ارائه خدمات سالمتي به آحاد                      ـ   2
 جامعه 

 حاد جامعه آعادالنه ساختن دريافت خدمات سالمت براي  ـ 3
 هاي بخش سالمت  مشاركت عادالنه در تامين هزينه ـ 4
 ارتقاء امنيت غذا و تغذيه  ـ 5
 ه خدمات با تاكيد بر سطح بندي و نظام ارجاع ئراساماندهي نظام ا ـ 6
 پوشش فراگير و الزامي بيمه سالمت  ـ 7
 اي ق امنيت غذايي و سالمت تغذيهه به تحقّتوج ـ 8
  سالمت و ايمني مواد غذايي  ارتقاء ـ 9

 اي كم درآمد  تغذيه خانواره ها به منظور دستيابي به سبد غذايي مطلوب و رفع سوء هدفمند كردن يارانه ـ 10
 ارتقا، فرهنگ و دانش غذا و تغذيه در كشور ـ 11
 ها  تامين و كنترل ريزمغذّيـ 12
 ت غذا و تغذيه در كشور پايش مستمر امني ـ 13
 مادر به منظور حفظ سالمت مادر و كودك  حمايت از برنامه ترويج تغذيه با شيرـ 14

ي دارند كه به ترتيب زير در قانون برنامه چهارم             نياز به حمايت قانون     ،استراتژي هاي فوق براي تحقق    
 : توسعه بر آنها تاكيد شده است 

اي را تا    ف شده است كه حوادث ناشي از حمل و نقل جاده          ، دولت مكلّ   قانون برنامه چهارم توسعه    85ماده   در    ـ 1
 .كاهش دهد% 50پايان برنامه به ميزان 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 اقدامات الزم را جهت     ،ل برنامه چهارم  داشت مكلف گرديده است كه تا پايان سال او         ، وزارت به  86ماده   در    ـ 2

 دولت موظف است، ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، اليحه حفظ و ارتقاي سالمت آحاد                       

جامعه و كاهش مخاطرات تهديد كننده سالمتي را مشتمل بر نكات ذيل تهيه و جهت تصويب به مجلس
 :اسالمي ارائه كند شوراي

وادث حمل و نقل، از طريق شناسايي نقاط و محورهاي حادثه خيز جاده ها و راههاي مواصالتي وكاهش ح   -
 تا پايان برنامه چهارم) %50 (نقاط مذكور به ميزان پنجاه درصد كاهش

 اصول ايمني و مقررات راهنمايي و رانندگي تأكيد بر رعايت -

ستاني و بيمارستاني كشور و كاهش مرگ و ميربيمار هاي پزشكي پيش   ساماندهي و تكميل شبكه فوريت      -
 تا پايا ن برنامه چهارم )%50( حوادث حمل و نقل به ميزان پنجاه درصد ناشي از

 ارتقاي طرح ايمني وسائل نقليه موتوري و اعمال استانداردهاي مهندسي انساني و ايمني الزم -

هاي هوا، آب، خاك، محصوالت كشاورزي و كاهش مخاطرات تهديد كننده سالمتي در محيط كار، آالينده          -
تعريف مصاديق، ميزان و نحوه تعيين و وصول عوارض و جرايم جبراني و چگونگي مصرف منابع  دامي و 
 .حاصله
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هاي   و نيز كاهش بار بيماري      AIDS پيشگيري و درمان       هاي فردي و اجتماعي اعتياد،      كاهش خطرات و زيان    
 .  معمول دارد،رواني

 
 
 
 
 
 
 
 عادالنه مردم به خدمات بهداشتي درماني،       ف شده است به منظور دسترسي     ،  وزارت بهداشت مكلّ   89ماده   در    ـ 3

 . استاندارد خدمات بهداشتي درماني و سطح بندي خدمات را طراحي نمايد نظام ارائه خدمات، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هاي اجتماعي نسبت به تهيه طرح        دولت مكلف شده است تا به منظور پيشگيري و كاهش آسيب            ،97ماده   در    ـ 4

 . ر اقدام نمايد  با تاكيد بر پيشگيري از اعتياد به مواد مخد،هاي اجتماعي بجامع كنترل و كاهش آسي
 
 
 
 
 
 
 
 

امه چهارم ل برن اند، تا پايان سال او     وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دستگاههاي ذيربط مكلف           
توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، اقدامات الزم را جهت كاهش خطرات و

 معمول،اجتماعي اعتياد، پيشگيري و درمان بيماري ايدز و نيز كاهش بار بيماريهاي رواني               فردي و   زيانهاي
 .دارد

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است، به منظور دسترسي عادالنه مردم به خدمات                        
 با نيازها در نقاط مختلف كشور، نظام ارائة حداقل استانداردبهداشتي، درماني و منطقي نمودن آن متناسب

ايجاد، توسعه و تجهيز يا.  بهداشتي، درماني كشور را مبتني بر سطح بندي خدمات، طراحي نمايد               خدمات
پزشكي و درماني كشور و همچنين اختصاص نيروي انساني جهت ارائة خدمات مطابق  تغيير در ظرفيتهاي  

احداث، ايجاد و توسعه واحدهاي بهداشتي و درماني.  كشور انجام خواهد شد      درماني با سطح بندي خدمات   
ح، صرفاً، با تأييد وزارت بهداشت، درمان واين قانون و نيروهاي مسلّ     ١٦٠  توسط دستگاههاي موضوع ماده

درخصوص واحدهاي سالمت و ايمني.  وزيران امكان پذير خواهد بود        هيأت آموزش پزشكي و تصويب
 .اختصاصي ذيربط عمل خواهد شد طبق مقررات، ( H.S.E ) ط كارمحي

گذاري و اداره بخش خصوصي درماني كه از طريق سرمايه      ـمفاد اين ماده شامل خدمات بهداشتي         ـ   تبصره
 .ميگردد، نمي باشد انجام

دولت مكلف است، به منظور پيشگيري و كاهش آسيبهاي اجتماعي، نسبت به تهيه طرح جامع كنترل، با
اقدام نمايدر، مشتمل بر محورهاي ذيل تأكيد بر پيشگيري از اعتياد به مواد مخد: 

ارتقاي سطح بهداشت روان، گسترش خدمات مددكاري اجتماعي، تقويت بنيان خانواده و توانمندسازي)  الف
 .هاي در معرض آسيب گروه افراد و

بسط و گسترش روحيه نشاط، شادابي، اميدواري، اعتماد اجتماعي، تعميق ارزشهاي ديني و هنجارهاي)  ب
 .اجتماعي
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از اعتبارات خود را صرف ورزش و تربيت بدني          %  1اند تا    هاي دولتي مجاز شده     توسعه، دستگاه  117 در ماده     ـ 5

 . كنند

 
زاي اجتماعي در بافت شهري و حاشيه شهرها و تمركز بخشيدن خيز و بحران    شناسايي نقاط آسيب   )  ج

 اجتماعي و حقوقي و برنامه هاي اشتغالدرماني، مددكاري، مشاوره   ـ   اجتماعي، خدمات بهداشتي    هاي حمايت
.هاي اجتماعي در مناطق ياد شده اعمال راهبرد همكاري بين بخشي و سامانه مديريت آسيب حمايت شده، با

هاي درسي دوره آموزش عمومي و اصالح برنامه :  هاي اجتماعي از طريق    ليه از بروز آسيب   ّپيشگيري او )  د
 .قاي مهارتهاي زندگيهاي اجتماعي و ارت آموزش پيش بيني

 .هاي غيردولتي هاي اجتماعي با مشاركت سازمان رساني به موقع به افراد در معرض آسيب خدما ت) ه

 .ديدگان اجتماعي و فراهم نمودن زمينه بازگشت آنها به جامعه  بازتواني آسيب)و

 :ر و روان گردان بر اساس محورهاي ذيلّي مبارزه با مواد مخدتهيه طرح ملّ) ز

 .پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر و قاچاق آن با استفاده از تمامي امكانات و توانمنديهاي ملي ـ ١

در اولويت قراردادن استراتژي كاهش آسيب و خطر، كار درماني، آموزش مهارتهاي زندگي سالم، روان ـ   ٢
 اقدام هايتجارب جهاني در   هاي علمي و      گيري از ساير يافته     مدار معتادان و بهره     درمان اجتماع   درماني،
 ريزي هاي عملي برنامه

 .جلوگيري از تغيير الگوي مصرف مواد مخدر به داروهاي شيميايي و صنعتي ـ ٣

 .ها ر و روان گردانهاي مجرمانه مواد مخد جلوگيري از هرگونه تطهير عوايد ناشي از فعاليت ـ ۴

راي مقابله با حمل و نقل و ترانزيت مواد مخدر وي ب هاي ملّ  به كار گرفتن تمام امكانات و توانمندي         ـ    ۵
 .عرضه و فروش آن در سراسر كشور همچنين

 .هاي غيردولتي در امر پيشگيري و مبارزه با اعتياد تقويت نقش مردم و سازمان ـ ۶

تداوم اجراي طرح ساماندهي و توانبخشي بيماران رواني مزمن با پوشش حداقل هفتاد و پنج درصد                      )  ح
 .ف در پايان برنامهجمعيت هد

.جمعيت هدف تداوم اجراي طرح ساماندهي و توانبخشي سالمندان با پوشش حداقل بيست و پنج درصد) ط
تهيه و تدوين طرح جامع توانمندسازي زنان خود سرپرست خانوار با همكاري ساير سازمانها و نهادهاي)  ي

 .ل برنامه شش ماهه نخست سال اوهاي غيردولتي و تصويب آن در هيأت وزيران در و تشكل ذيربط

ريزي و هاي مردمي و خدمات داوطلبانه در عرصه بهزيستي و برنامه               ساماندهي و توسعه مشاركت    )  ك
 .براي حمايت از مؤسسات خيريه و غيردولتي با رويكرد بهبود فعاليت اقدامات الزم

 سرپرست خانواده تحت پوششسرپرست و زنان   هاي نيازمند و بي     افزايش مستمري ماهيانه خانواده    )  ل
 .ل برنامهحداقل حقوق و دستمزد در سال او حمايتي بر مبناي چهل درصد هاي دستگاه
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هاي پيچيده از    هاي واگير، مقابله و كاهش اثرات حوادث طبيعي و بحران             بيماري ، پيشگيري از  135در ماده    ـ   6
تي دولت شمرده شده استزمره وظايف حاكمي . 

 خريد خدمات از بخش غيردولتي و مشاركت با            ، اعمال حمايت هاي الزم از بخش غيردولتي،       136در ماده    ـ   7
نابع فيزيكي و واگذاري مديريت بخشي از واحدهاي دولتي         بخش غيردولتي از طريق اجاره، واگذاري تجهيزات و م        

 . به بخش غيردولتي پيش بيني شده است
 داشتن آمار و اطالعات       الزم براي  تدوين يك برنامه صحيح، مؤثر و قابل اجرا،           ءدر نظام سالمت،  از اجزا    
 خود را براي تدوين     ،ريزان رنامهدر واقع  با مروري بر اين اطالعات است كه ب           .  بنيادي مربوط به سالمت مي باشد    

ها را انتخاب مي نمايند،  در اين قسمت          ا مي كنند و با تجزيه و تحليل اين اطالعات بهترين گزينه           شان مهي  برنامه
 .سعي بر آن است كه مرور مناسبي بر آمار و اطالعات مرتبط با سالمت در سطح جهان و ايران صورت پذيرد
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 :ي سياست هاي پيشنهاد
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 حقوق بهداشتي و چالش هاي نوين زيست پزشكي

 
 دكتر محمود عباسي

 يد بهشتي، مركز تحقيقات اخالق و حقوق پزشكيدانشگاه علوم پزشكي شه

 هداف درس ا

 : پس از يادگيري اين مبحث، فراگيرنده قادر خواهد بود 
 ضمن آشنايي با واژگان حقوق و قانون، آن را تعريف و ضرورت وجود آن را توضيح دهد 
 علل نياز به قوانين زيست پزشكي را شرح دهد 
  را نام ببردHIV/AIDSشتي مبتاليان به راه هاي به رسميت شناختن حقوق بهدا 
 لزوم حمايت از خانواده و حق مراقبت بهداشتي را توضيح دهد 
 آثار حقوقي و كيفري ناشي از انتقال بيماري از طريق تماس جنسي را بيان كند 
 تغيير نگرش هاي اجتماعي در زمينه مسائل زيست پزشكي را شرح دهد 
 رماني را توضيح دهدحق برخورداري از خدمات بهداشتي ـ د 
  

 مقدمه
روند   هاي جديد زيست پزشكي و     تكنيك  پيشرفت دانش بشري در چند دهه اخير، خصوصاً تحول علم و           

در تكنولوژي جديد، شيوه هاي    .  تكاملي آن موجب دگرگوني چشمگيري در تمام شئون زندگي اجتماعي شده است            
 عملي و   وري بلكه از ديدگاه تجربي و     ئت  ها از جنبه نظري و    نويني در رشته هاي مختلف به وجود آمده است كه نه تن          

مقرراتي كه در همه جا قابل قبول         اي كه قوانين و     به گونه  .لي ژرف شده اند  هاي اداري نيز دچار تحو     حتي سياست 
 .حال حاضر پاسخگوي نيازهاي كنوني جوامع نيست بوده است، در

گسترش آن خصوصاً در ابعاد       هر روز شاهد پيشرفت و      شدن است و    نو   علمي كه همواره در حال زايش و      
صورت   در هر   .طلبد نيازهاي جوامع را مي     ها و  پيشرفت  مقرراتي متناسب با     قوانين و  مختلف پزشكي هستيم مسلماً   

اي با   زندگي حرفه   نادرستي اعمالي است كه افراد در حين انجام وظيفه انجام مي دهند و             معيار سنجش درستي و     ،قانون
هاي اخير،   پيشرفت  از طرفي در كنار اين تكنيكهاي نوين و         .   به هم آميخته است     ،اترمقر  قوانين و   اي از  وعهمجم

 .چالشي نو مواجه ساخته است وري به وقوع پيوسته كه بشر را باهپديده هاي نوظ
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پاتيت در  ه  خصوصاً ايدز و  ساير بيماري هاي عفوني،    انتقال بيماري هاي آميزشي و     در حوزه علوم بهداشتي     
ذهن انديشمندان مختلف      و  چالشي بزرگ مواجه ساخته      بشر را با     يكي دو دهه اخير شيوع بسياري يافته و          

 .  را به خود معطوف داشته است       …   روانشناسي و  ،وزه هاي فلسفي، مذهبي، اخالقي، حقوقي، سياسي، پزشكي       ح
 بحران و   ستجوي راهي جهت برون رفت از      در ج    جامعه در قبال اين گونه پديده ها واكنش نشان داده و             مسلماً

آسيايي    كشورهاي بسياري از كشورهاي جهان، بويژه      ما همانند متاسفانه  .  ها است  پيامدهاي ناشي از اينگونه پديده    
 با موضعي انفعالي در قبال آن، نه تنها           است گسترش روزافزون اين گونه بيماري ها      و آفريقايي كه شاهد شيوع و     

هاي مبارزه با اين پديده كه       حداقل  ايم كه جامعه خود را از      نتايج زيانبار آن نيافته     آثار و    از راهي جهت برون رفت   
شيوع اين پديده شوم در جامعه        يكي از علل اساسي گسترش و     .  ايم پيشگيري است محروم ساخته     همانا آموزش و  

 ايجاب  ،اجتماع  رد و فتعهدات متقابل   .  ت بايد در ناديده انگاشتن حقوق مبتاليان به اين گونه بيماري ها دانس            ما را 
. مورد حمايت قانوني قرار دهد      تا جامعه حقوق  افراد آلوده به اين گونه بيماري ها را به رسميت شناخته و                  مي كند

 و  هاي نوين زيست پزشكي مي پردازد     چالش  تطبيقي به مطالعه حقوق بهداشتي و       اي و  اين پژوهش با نگاهي مقارنه    
 مورد مطالعه قرار مي گيرد     ،حق مراقبت بهداشتي    ل، حمايت از خانواده و    در بخش او  ش است كه    مشتمل بر دو بخ   

م پژوهش است كه با       موضوع بخش دو   ،كيفري ناشي از انتقال بيماري از طريق تماس جنسي            آثار حقوقي و    و
ارائه   گيري و  ا با نتيجه  ، آنر  خصوصاً در زمينه بيماري هاي واگير       ر مطالعه موضوع در كشورهاي اروپايي       بتاكيد  
  . به پايان مي بردهاييپيشنهاد

 حمايت از خانواده و حق مراقبت بهداشتي :بخش اول 
حمايت از خانواده و حق مراقبت بهداشتي ازجمله مواردي است كه اعالميه جهاني حقوق بشر بر آن                      

مقدمه قانون    .ا مورد توجه قرار داده اند     و اهميت آن تا حدي است كه قوانين اساسي غالب كشورها آنر            1تأكيد نموده 
 خانواده را واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انسان برشمرده و توافق                     ،اساسي جمهوري اسالمي  

ساز اصلي حركت تكاملي و رشد يابنده انسان است را  اصل اساسي               عقيدتي و آرماني در تشكيل خانواده كه زمينه       
 .يل به اين مقصود را از وظايف حكومت اسالمي بر شمرده است               نكردن امكانات جهت     تلقي نموده و فراهم      

هم چنين اصل بيست و نهم قانون اساسي، برخورداري از تأمين اجتماعي و خدمات بهداشتي و درماني و                           
ي ف نموده است كه طبق قوانين از محل درآمدها         هاي پزشكي را حقي همگاني برشمرده و دولت را مكلّ           مراقبت

 ،هاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور           عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت            
  2.تأمين نمايد

 ايجاب مي كند تا جامعه و دولت حقوق افراد و خانواده ها را            ،تعهدات متقابل فرد و اجتماع و جامعه و دولت        
عالوه بر بيماري هاي آميزشي متعارفي      .حمايت قرار دهند  به رسميت شناخته و آنان را در برابر هر گزندي مورد              

سوز و خانمان      امروزه جوامع مختلف با بيماري هاي مهلك و خانمان        …  نرم و   ليس و سوزاك و شانكر    يچون سيف 

                                                 
 . اعالميه جهاني حقوق بشر سازمان ملل متحد به حق مراقبت بهداشتي اختصاص دارد25 ماده  ـ 1

 286، ص1382دكتر هاشمي، سيد محمد، حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران، جلد اول، نشر ميزان ـ  2
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براندازي چون ايدز مواجه هستند كه چنانچه دولتها با برنامه ريزي دقيق علمي و اعالم سياستهاي  مناسب با آن                      
 . و شيوع و گسترش آن دودمان خانواده ها و جامعه را برباد مي دهد               از هم پاشيده   امع را و نكنند تاروپود ج   برخورد

هاي علمي منتشره، تماس جنسي بيشترين سهم را         گسترش روزافزون اين بيماري مهلك كه حسب آمار و گزارش         
ه اين نكته پاي فشرد كه پيشگيري از        داراي پيامدهاي وخيمي است كه همواره بايد ب       .  به خود اختصاص داده است    

 .آن بهترين درمان است
بدين ترتيب حمايت از خانواده و حق مراقبت بهداشتي، بهترين راه جلوگيري از انتقال بيماري از طريق                    

طبيعي است كه در برابر اين معضل بزرگ اجتماعي انديشمندان حوزه هاي مختلف فلسفي،                  .تماس جنسي است  
 مي بايست با حساسيت خاصي به كندوكاو علل و عوامل گسترش و            …وقي، سياسي، پزشكي و     اخالقي، فقهي، حق  

بنابراين بنظر مي رسد كه جامعه بايد با نگاه          .شيوع اين امر بپردازند و جامعه را از پيامدهاي ناگوار آن نجات بخشند            
كه آنان را انگل اجتماع مي پنداشت درس        با پديده اعتياد در جامعه        علمي به پديده ايدز، از دو دهه مبارزه بيهوده         

بگيرد و با تمسك به اعالميه جهاني حقوق بشر و قانون اساسي از ايدز به عنوان يك پديده اجتماعي و از مبتاليان                      
 با نگاهي انساني به موضوع چاره اي بينديشد و جامعه را از مخاطرات اين پديده شوم                نهايتاًبه ايدز به عنوان بيمار و       

اين راستا حق مراقبت بهداشتي، حق درمان برابر، حق مصونيت از افشاء، حق تشكيل خانواده، حق بيمه،                   در  .دبرهان
 ازجمله حقوقي است كه بايد براي بيماران و مبتاليان به اينگونه بيماري ها به رسميت شناخته                 …حق كاركردن و    
ون ايدز و هپاتيت كه به عنوان بيماري هاي مهم و            نگارنده با توجه به اهميت موضوعاتي چ       گفتار،شود كه در اين     

 . پردازد  مياين موضوع مهم عناوينقابل توجه شناخته مي شوند به مطالعه و بررسي 

  حق مراقبت بهداشتي -1

در يونان قديم حكيمي مي زيست بنام اسقلبيوس يا اسكوالب كه            )  ع(هزاران سال قبل از ميالد مسيح        
بود كه به فكر معالجه و درمان بيماران افتاد و شايد او اولين كسي بود كه نام طبيب را                     مي گويند وي اولين كسي      

روزي اسقلبيوس پس از فراغت از معالجه بيماران در خانه خود مشغول تهيه دارو جهت بيماران بود                   .  بر خود نهاد  
كوشش كه براي معالجه و     آيا بهتر نيست به جاي اين همه تالش و           :   به پدر گفت     (Hygie)هيژي  كه دخترش   

بري، صرف تدابيري كني كه در نتيجه آن مردم بيمار نشوند؟ اين سئوال اسقلبيوس را به                 درمان بيماران به كار مي    
 انديشه واداشت و بر اين اساس با بيان شالوده اي جديد در طبابت             فكر فرو برد و او را جهت درانداختن طرحي نو به          

هيژي «سرانجام اسقلبيوس به افتخار دخترش  اين علم را           .  ه چه بكنند تا بيمار نشوند     به مردم دستوراتي مي داد ك    
 »هايژين« و در زبان انگليسي      (Hygiene)»  هيژين«  نام نهاد كه امروزه آنرا به زبان فرانسه          (Hygiene)»  نيوس

 .مي گويند

با .  د و بتدريج گسترش يافت    كاشته ش )  ع( اين اولين بذر بهداشت بود كه چهار قرن قبل از ميالد مسيح              
اظهار نارضايتي اولين بيمار از معالجه و درمان خود، حقوق پزشكي بنا نهاده شد و به موازات پيشرفت هاي علوم                      
بهداشتي و حقوق پزشكي، حق مراقبت بهداشتي توسعه يافت به گونه اي كه مي توان ادعا كرد حقوق بهداشتي،                     

يكي از بنيادي ترين حقوق هر انساني دستيابي به حداقل هاي بهداشتي و                مقدم بر علوم بهداشتي است، زيرا          
سالمتي است و اين حقوق، ايجاب مي كند كه مسئولين و دست اندركاران امر بهداشت به فكر تامين نيازمنديهاي                   
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 . جامعه در زمينه امور بهداشتي باشند
يت در زمينه مسائل بهداشتي و       قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، برطرف ساختن هر نوع محرم            

 و  29،  12اصول  .  تامين بهداشت را از نيازهاي اساسي جامعه برشمرده و دولت را مكلّف به تامين آن نموده است                  
 :  قانون اساسي در اين زمينه مقرر مي دارد 43

 پي ريزي اقتصاد صحيح و عادالنه بر طبق ضوابط اسالمي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف                        «
برخورداري از تامين   »  «.3ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه، مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه                 

اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كار افتادگي، بي سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح و نياز                     
دولت مكلف است   .  ه و غيره حقي است همگاني     به  خدمات بهداشتي درماني و مراقبتهاي پزشكي به صورت بيم           

طبق قوانين، از محل درآمدهاي عمومي درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم خدمات و حمايت هاي مالي فوق را                    
 ».5 كند4براي يك يك افراد كشور تامين

                                                 
 حقوقي سينا،    –سه فرهنگي    اصل دوازدهم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، قانون اساسي، تدوين واحد پژوهش موس                      ـ    3

 .1385انتشارات حقوقي 

  قانون اساسي29اصل   ـ 4

طلبد و بايد به آن پرداخت نظارت و بازرسي از شركتها، موسسات،               تالبه جامعه كه ضرورت توجه بيشتر را مي        بيكي از مسائل م      ـ   5
آرايشي و بهداشتي اماكن عمومي، مراكز بهداشتي و          ، واحدهاي توليدي و توزيعي و خدماتي مواد خوردني و آشاميدني و                ه هاكارخان

 .اين مهم در بزرگ شهر آلوده اي چون تهران نمود بيشتري دارد. درماني از حيث مراعات ضوابط و مقررات بهداشتي است

 قانون  39ه   و آئين نامه اجرايي آن و همچنين ماد         1346 قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مصوب سال              13ماده  
تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني به اين مهم توجه دارد و ضوابط و مقررات بهداشتي حاكم بر اماكن عمومي و شركتها و                             

 .موسسات را مقرر داشته است

 قانون مذكور را تصويب و ضوابط حاكم        13 تبصره آئين نامه اجرايي ماده       11 ماده و    44 و دادگستري در     بهداشتوزراي  
بر بهداشت فردي، وضع ساختماني اماكن عمومي و مراكز تهيه و توليد، توزيع، نگهداري و فروش مواد غذايي، وسايل و لوازم كار و                           

 .آئين نامه مجازات تخلف از مقررات بهداشتي را وضع نموده اند

 نظام نيز در اين      مجمع تشخيص مصلحت   1367قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب سال             39ماده  
متصديان و مسئولين كارخانه ها و كارگاه ها و مراكز تهيه و توزيع مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي،                   «:  زمينه مقرر مي دارد  

اماكن عمومي، مراكز بهداشتي و درماني، مراكز آموزش و پرورش، محل هاي نگهداري و پرورش دام و طيور، كشتارگاه ها ملزم به                         
عايت ضوابط و مقررات بهداشت محيطي در محل فعاليت خود مي باشند متخلفين از مفاد اين ماده به ازاي هر مورد نقص بهداشتي به                        ر

 .هاي زير محكوم مي شوند مجازات

 . جريمه نقدي از مبلغ يك هزار تا پنجاه هزار ريالـمرتبه اول 

ار ريال جريمه نقدي از مبلغ دو هزار تا يكصد هزـم مرتبه دو. 

جريمه نقدي از مبلغ چهار هزار تا دويست هزار ريالـم مرتبه سو . 

 .م، زندان از يك تا شش ماه عالوه بر مجازات مرتبه سوـمرتبه چهارم 

در صورت عدم رفع نقائص بهداشتي در پايان مهلت مقرر، با لغو پروانه كسب متصدي و يا مسئولين، محل تعطيل خواهد شد و    ـتبصره  
 . مه كار منوط به اخذ پروانه جديد و رفع نقص مي باشدادا
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اده براي  نيازهاي اساسي مسكن، خوراك، پوشاك، درمان و آموزش و پرورش و امكانات الزم براي تشكيل خانو                «  
 ».6همه

با گسترش جامعه جهاني و افزايش ارتباطات در جهان كنوني و تأييد تصميمات و اقدامات مردم و دولتها                   
 اساسنامه آن به مورد اجرا      1948 سازمان بهداشت جهاني، تاسيس و در سال          1946بر يكديگر، سرانجام در سال      

اري دشمن مشترك بشريت در سراسر جهان است، زيرا         فلسفه تشكيل چنين سازماني اين است كه بيم       .  گذاشته شد 
 .اگر يك بيماري مزمن و واگيردار در كشوري شيوع يافت ساير ممالك نيز از مخاطرات آن در امان نخواهند بود

در اكثر نظام هاي حقوقي موجود در دنيا، قانونگذاران سعي نموده اند تا براي مسائل مربوط به بهداشت و                   
حل هاي مناسب حقوقي ارائه داده و به نوعي آن را ضابطه مند و قانوني نمايند تا از يك طرف                   سالمت عمومي راه    

 .7شأن و كرامت انساني محفوظ نگهداشته شود و از سوي ديگر راه تكامل و ترقي در اين زمينه ها هموار گردد
زم است تا پيرامون نوع      در سطح فردي ال   .  مراقبت هاي بهداشتي در عصر حاضر آكنده از معماهاي بسيار است            

درماني كه بايد ارائه شود، اهليت بيماران، اطالعاتي كه بيماران براي تصميم گيري در مورد درمان به آن نياز دارند                    
پيشرفت هاي حاصله،  .  و اينكه در صورت مخالفت بيمار با درمان چه اقدامي مي توان انجام داد، تصميم گيري كرد                

توسعه تكنولوژي باروري، درك    .  مان را در بسياري از زمينه ها دگرگون كرده است         فن آوري پزشكي تشخيص و در    
ما را از مفهوم والدين تغيير داده است، در حالي كه حمايت از حيات به طور مصنوعي مفهوم مرگ را دگرگون                          

 .ساخته است
 در تفكر دوباره در مورد      بيماري هاي نوپديد از قبيل ايدز و بازپديدي بيماري هاي قديمي از قبيل سل ما را             

طبابت نيز تحت تاثير تغييرات اجتماعي و جمعيت شناختي و            .  اقدامات مربوط به بهداشت عمومي واداشته است       
مراقبت هاي بهداشتي،  .  همچنين جو افزايش هزينه مراقبت هاي بهداشتي و تنگناهاي مالي قرار گرفته است                 

كار علمي و موثر در كاهش معضالت و تنگناهاي اجتماعي مورد             مسئله اي است كه از ديرباز به عنوان يك راه          
توجه قرار گرفته، به گونه اي كه هميشه بهداشت را پيش فرض يك جامعه سالم در مقايسه با درمان منظور                          

 .داشته اند

 ـ مسائل جمعيت شناختي و اجتماعي 2

: اين عوامل عبارتند از     .   گذاردعوامل متعددي بر بهداشت افراد و توسعه سياست هاي بهداشتي تاثير مي            
. سن، نژاد، قوميت، جنسيت، معلوليت، وضعيت اجتماعي ـ اقتصادي، تغيير نگرش هاي اجتماعي و منابع بهداشتي                

 . اين مباحث مسائل و مشكالت اخالقي و حقوقي بسياري به دنبال دارد كه به تشريح آن خواهيم پرداخت
                                                                                                                                                  

مجمع تشخيص مصلحت نظام مجازات سنگين تري نسبت به آئين نامه مقررات بهداشتي در  .  همان گونه كه مالحظه مي شود    
جلس وجود  زمينه عدم رعايت مقررات بهداشتي پيش بيني نموده و همان ضوابطي كه در مقام تعارض بين مصوبات مجمع و قانون م                       

 .دارد در اينجا نيز ساري و جاري است

  قانون اساسي43اصل   ـ6

جهت مطالعات بيشتر در زمينه برخي فعاليتهاي حقوقي و اخالقي سازمان بهداشت جهاني بنگريد به مطالعه تطبيقي حقوق بيماران،   ـ7
 .1383چاپ دوم، انتشارات حقوقي، تاليف لنين، گيورس و پنيت، ترجمه دكتر باقرالريجاني و دكتر محمود عباسي، 
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ود زيرا با افزايش آهنگ بيماري هاي مزمن كه سبب از               عامل مهمي در بهداشت، قلمداد مي ش        سن
پيري جمعيت، بر هزينه هاي كشوري     .  كارافتادگي اعضاي بدن مي گردد و با  بيماري هاي غيرمهلك در ارتباط است           

بعالوه، .  مراقبت بهداشتي تاثير مي گذارد زيرا نسبت قابل توجهي از بودجه بهداشتي صرف افراد مسن تر مي گردد                 
 15 درصد تخت هاي بيمارستاني را به خود اختصاص مي دهند با وجودي كه تنها               30 سال به باال بيش از       65  افراد

پيري جمعيت و امكاناتي كه صرف افزايش هزينه مراقبت  هاي بهداشتي            .  درصد اين جمعيت را تشكيل مي دهند      
ينه خدمات بهداشتي در جامعه مطرح      مي شود، مسايل اقتصادي، اخالقي و حقوقي مهمي را در رابطه با تامين هز              

مسايل نژادي و قومي نيز با بهداشت و توسعه سياست هاي بهداشتي در ارتباط است كه اقوام بومي از                       .  مي كند
 .8نيازهاي بهداشتي خاصي برخوردارند و آهنگ مرگ و مير نوزادان در روستاها بيشتر است

نژاد و قوميت ممكن است از حيث         .   است روشن است كه كشور ما داراي نيازهاي بهداشتي خاصي           
اين .  مراقبت هاي بهداشتي ناشي از نگرشهاي فرهنگي موجود نسبت به بهداشت و بيماري از اهميت برخوردار باشد               

 .نگرشهاي فرهنگي در مواجهه فرد با كارشناسان بهداشتي و عموماً بر نظام مراقبت هاي بهداشتي تاثير گذار است
در سطح پايه، نيازهاي بهداشتي      .  ي در بهداشت و مراقبت بهداشتي ايفا مي كند         نيز نقش مهم   جنسيت

براي مثال، سرطان سينه مسئله اي است كه عمدتاً        .  زنان با نيازهاي بهداشتي مردان در برخي زمينه ها تفاوت دارد          
وجود مسايل مربوط به    با اين   .  زنان را تحت تاثير قرار مي دهد، در حالي كه سرطان پروستات بيماري مردان است              

جنسيت ممكن است بر     .  جنسيت در مراقبت هاي بهداشتي از تفاوتهاي آشكار ميان مردان و زنان فراتر مي رود                
كنش متقابل ميان پزشكان و بيماران تاثير بگذارد، در حاليكه عدم مداخله زنان در آزمايش هاي مربوط به تحقيقات                  

 .9ت زنان را در بر داشته استباليني، فقدان اطالعات مربوط به بهداش
 به اين معني است كه توجه به مسايلي از قبيل بافت                 بافت اجتماعي بهداشت  در نهايت، توجه به      

اجتماعي زندگي زنان و تاثير آن بر بهداشت زنان ـ خصوصاً توجه به تاثير خشونت جنسي، سوء استفاده رواني و                       
 .انيان آن به حمايت حقوقي و كيفري نيازمندندمسايلي كه قرب. آسيب جسماني الزم و ضروري است

آمارها نشان مي دهد كه بخشي از       .  نيز نقش مهمي در بهداشت و مراقبت هاي بهداشتي دارد          معلوليت  
آرتروز :  شايع ترين بيماري هايي كه گزارش شده است عبارتند از         .  افراد جامعه دست كم از يك ناتواني رنج مي برند        

اسكلتي، بيماري هاي شنوايي، بيماري هاي تنفسي و ناتواني ذهني يا ديگر بيماري هاي              و اختالالت عضالني ـ      
 .رواني، به عالوه برخي ناتواني ها به معلوليت منجر مي شود

افرادي كه از نظر وضعيت اجتماعي ـ       .   نيز با بهداشت افراد در ارتباط است       وضعيت اجتماعي ـ اقتصادي   
يسه با افرادي كه از وضعيت اجتماعي ـ اقتصادي بهتري برخوردارند، بيشتر به                اقتصادي، پيشرفته نيستند در مقا     

بيماري هاي مزمن و حاد دچار شده يا بيش از آنها بيماري هاي جديد را تجربه مي كنند و همچنين سالمت آنها نيز                     
ند نسبتاً بيشتر از افرادي     بعالوه، افرادي كه از وضعيت اجتماعي ـ اقتصادي پايين تري برخوردار         .  به مخاطره مي افتد  

                                                 
عباسي، محمود، عوامل اجتماعي مؤثر بر ارتكاب جرايم پزشكي، مجموعه مقاالت حقوق پزشكي، جلد سوم، چاپ اول، : نك  ـ 8

 .84، ص 1376انتشارات حقوقي 

 .1384بينت، بليندا، حقوق پزشكي، ترجمه نگارنده، انتشارات حقوقي، چاپ دوم   ـ 9
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كه از وضعيت اجتماعي ـ اقتصادي بااليي برخوردارند از پزشكان، درمانگاههاي سرپايي و بيمارستان ها استفاده                   
 .مي كنند اما كمتر از آن ها از اقدامات بهداشتي پيشگيرانه بهره مي برند

ي به دنبال دارند كه بايد در صدد پاسخي           مسلماً هر يك از مسائل عنوان شده، تبعات و پيامدهاي حقوقي خاص             
 .منطقي براي آنها بود

 ـ تغيير نگرش هاي اجتماعي 3

تغيير نگرش هاي اجتماعي نيز بر سياستها و رويه هاي بهداشتي تاثير مي گذارد، تحوالت فكري ناشي از                 
عطوف نموده است در    گذشت زمان، پدرساالري سنتي در پزشكي را رد كرده و توجه خود را به حقوق بيماران م                   

حالي كه اعتقاد به برابري زن و مرد، الگوي كليشه اي و سنتي زنان را مردود دانسته و براي تصميم گيري پيرامون                     
 به  (Bioethics)  اخالق زيستي بعالوه،  .  10زنان خصوصاً در زمينه باروري، منافع و حقوق زنان را برشمرده است             

ت و مسايل مهمي را پيرامون اخالقيات و تصميم گيري در زمينه                عنوان يك زمينه تحقيقاتي مطرح شده اس        
هر يك از اين حركتها، نقش مهمي در مباحثات عمومي و استانداردهاي              .  مراقبت هاي بهداشتي پديد آورده است    

 .اجتماعي كه حقوق و سياست هاي بهداشتي را شكل مي دهد، ايفاء مي كند
د تا فرضيه هايي را كه در علم، براساس جنسيت شكل گرفته             طرفداران تساوي زن و مرد درصدد بوده ان       

تئوري تساوي  .  آنها فرضيه هاي مربوط به جهاني بودن صور استدالل اخالقي را نيز مردود دانسته اند              .  افشا نمايند 
زن و مرد، تئوريهاي سنتي را به دليل ناديده گرفتن حقوق زنان مورد انتقاد قرار مي دهد و از برخي اشكال                             

بعالوه، ارزش  .  11ئوريهاي تساوي زن و مرد نيز به دليل بي توجهي به تجارب نژادي و قومي انتقاد شده است                     ت
در تئوري حقوقي از گزارش هاي      .  گزارش هاي مشروح و تجربي در سال هاي اخير، اهميت خاصي يافته است              
گزارشاتي كه در   .  استفاده شده است  مشروح براي نشان دادن تعصبات مربوط به جنسيت و نژاد در قانون و جامعه،                

 .ارتباط با بيماري يا ناتواني نوشته شده است، با مراقبت بهداشتي ارتباط خاصي دارد
گزارش هاي مشروح، بافت غني و چند اليه اي را كه قوانين بهداشتي بر عليه آن عمل مي كنند افشا                      

ه كه بيمار بودن، زندگي همراه با يك ناتواني و يا در            توانايي گزارش هاي تجربي در نشان دادن اين مسئل       :  مي نمايد  
آستانه مرگ بودن به چه معني است، جايگاه خاصي را در بخشهاي مربوط به حقوق و سياستهاي بهداشتي بازي                     

 . كرده است
 پيشرفت هاي فنّي، ابزار تشخيصي   .  تامين بودجه، هر روزه بيش از پيش در مراقبت هاي بهداشتي اهميت مي يابد              

پيچيده اما گران قيمتي را در اختيار قرار داده است و اين در حالي است كه اقداماتي كه در جهت حفظ و حمايت از                         
پيري جمعيت و توانايي درمان و شمار      .  حيات صورت مي گيرد با استفاده از تكنولوژي پيشرفته راه مرگ را باز ميكند            

آنچه كه بيش از پيش مطرح مي شود اين است          .  اشتي مي افزايد روزافزون بيماري ها نيز بر هزينه مراقبت هاي بهد       
 .كه چگونه مي توان با توجه به منابع محدود، توقعات جامعه از مراقبتهاي بهداشتي را برآورده كرد

                                                 
 16، ص پيشينبينت، بليندا، حقوق و پزشكي، : لعه بيشتر رك جهت مطا  ـ 10

 18 ص ،بينت،  بليندا، حقوق و پزشكي، همان  ـ11
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تقسيمات كالن،  .  تقسيم منابع مراقبت بهداشتي هم در سطح كالن و هم در سطح خُرد انجام مي گيرد                 
اقبت بهداشتي را در بر مي گيرد و همچنين اينكه هزينه چه چيزي را و تا چه مقدار بايد                    تصوير گسترده تري از مر   
 .برعكس تقسيمات خُرد تعيين مي كند كه چه كسي به منابع موجود دسترسي پيدا كند. تامين كرد شامل مي شود

وي دولت ها و    تصميماتي كه در سطح كالن پيرامون منابع مراقبت بهداشتي تعيين مي گردد عموماً از س                       
 .سازمان هاي خصوصي اتخاذ مي شود

در سطح خُرد،  پزشكان و پرستاران هر روز تصميماتي اتخاذ مي كنند كه برخي بيماران را بر برخي ديگر                    
در بخش اورژانس و حوادث بيمارستانها، بيماراني كه از بيماري هاي خطرناك رنج مي برند بيش از               .  ترجيح مي دهند 
با اين حال، منابع     .  12وشي آن ها از فوريت چنداني برخوردار نيست تحت درمان قرار مي گيرند              بيماراني كه ناخ  

 .گاهي اوقات ممكن است ناگزير شويم راه هاي دشواري را انتخاب كنيم. چنداني در دسترس نيست
عيارها اين مسئله كه چگونه مي توان منابع كمياب بهداشتي را تقسيم كرد، بحث هاي جالبي را در مورد م                  

براي مثال، در تصميماتي كه بر اساس نياز         .  در تعيين افرادي كه بايد تحت درمان قرار گيرند، پيش كشيده است             
پزشكي يا احتمالي موفقيت رويه پزشكي اتخاذ مي شود، الزم است معين كنيم كه آيا استحقاق برخورداري از اين                    

ي حق برخورداري افراد مسن از مراقبت بهداشتي محدوديتي          آيا بايد برا    (  سنمنابع به عواملي اجتماعي از قبيل       
بستگي دارد؟ اين   )  آيا يك فرد هنرمند براي انجام پيوند كبد بر ديگران تقدم دارد ؟              (سبك زندگي يا  )  قائل شويم ؟  

 .  مسايل، مشكالت موجود بر سر راه حق برخورداري از مراقبت بهداشتي را مشخص مي كنند

 شي و واگير دارآميزبيماري هاي  ـ 4

رات حاكم بر بيماري هاي آميزشي و واگيردار اكثر كشورها، پزشكان و كارشناسان             مجموعه قوانين و مقرّ   
مسائل بهداشتي را ملزم مي كند تا مقامات بهداشتي را از وجود هرگونه بيماري آميزشي و واگيردار كه در حين                        

 مصاديق بيماري هاي آميزشي و واگيردار است كه        بارز ترين از  ايدز يكي   .  طبابت با آن برخورد مي كنند مطلع سازند      
حجم گسترده موارد ايدز در آفريقا اين        .  13در همه كشورها به عنوان يك بيماري قابل توجه شناخته شده است              

واقعيت را اثبات مي كند كه در سراسر جهان، ارتباطات جنسي نسبت به ساير موارد، به مراتب سهم عمده اي در                       
 14.ل آن داردانتقا

آلمان، ايتاليا و انگليس ايدز را يكي از بيماري هاي مهم و قابل توجه قلمداد كرده اند و كنترل شديدي بر                     
آميز تلقي كردن    دانمارك، فنالند و فرانسه نيز با مخاطره        .  دستيابي به اطالعات مربوط به آن اعمال مي كنند          

دانند ولي در عين حال اهميت حياتي حفظ رازداري فرد             جه مي پيامدهاي ايدز، آنرا يكي از بيماري هاي قابل تو         

                                                 
 .1377فيستا، جانين، حقوق و مسئوليت پرستان، ترجمه محمود عباسي و مهين عباسي، انتشارات طبيب : نك  ـ 12

ي هاي آميزشي و واگيردار هستند كه سه نوع اخير در تبصرة ماده  ايدز، هپاتيت، سيفيليس و سوزاك و شانكرنرم ازجمله بيمار- 13
 . مورد تصرع قانونگذار قرار گرفته است1320يك قانون طرز جلوگيري از بيماري هاي آميزشي و بيماري هاي واگيردار مصوب سال 

14 - Julius, Sim, Ethical decision making in therapy practice, MCSP. 1995. P25. 
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 آيين نامه طرز جلوگيري از بيماري هاي       13در ايران ماده      15.مبتال به ايدز در جهان به رسميت شناخته شده است          
 :دارد  قانون مذكور در اين خصوص مقرر مي24 و 8آميزشي و واگيردار در اجراي مواد 

بنگاه هاي بهداري  بتاليان به بيماري هاي آميزشي الزم است آخر هر ماه كليه پزشكان آزاد و                 به منظور تنظيم آمار م     «
نمايند از روي دفاتري كه دارند شماره بيماران          كه اين قبيل بيماران را معاينه و درمان مي         )مراكز بهداشتي درماني فعلي   (

وع بيماري آنها را مطرح نموده بدون ذكر نام و مشخصات           آميزشي را كه براي اولين مرتبه به پزشك مراجعه نموده اند و ن           
 قانون بيماري هاي آميزشي و     23متخلفين طبق ماده    .  بيمار در برگ هاي مخصوص به بخش بيماري هاي آميزشي بفرستند        

 16».واگيردار مجازات مي شوند
گونه پيشنهادي را داوطلبانه    سياستي كه مبتاليان به ايدز را ترغيب مي كند تا آزمايش و درمان متعاقب آن و هر                  

 .بپذيرند، تا حدود زيادي به تضمين محرمانه بودن نتايج آزمايش بستگي دارد
ننگي كه همچنان با ايدز همراه است و پيامدهايي كه براي استخدام و بيمه در بر دارد بدين معني است                      

 اين موضوع يكي از مصاديق، تعارض       كه ترس از افشاي بيماري همچنان مانع از پذيرش داوطلبانه آزمايش است و            
حقوق فرد و اجتماع تلقي مي گردد كه بايد به گونه اي حركت كرد كه هم حقوق اشخاص و بيماران مبتال به ايدز                       

همين دليل كارشناسان مسائل بهداشتي ملزم هستند تا به اعتماد           ه  ب.  پايمال نگردد و هم حقوق جامعه حفظ شود        
هاي تشخيصي يا جزئيات مراقبت از بيمار يا معالجه و درمان را بدون                 و نتايج آزمايش   بيمارانشان احترام بگذارند  
ه اخالقيون و حقوقدانان به اينگونه مسائل مبين اين واقعيت است كه ايدز يكي از                  توج.  رضايت وي افشاء نكنند   

 ازدواج در اروپا ازجمله     محدوديت حق ازدواج و آزمايش هاي اجباري قبل از          .بيماري هاي مهم و قابل توجه است      
چنين اقداماتي در جوامعي كه رابطه جنسي       .  اقدامات موثري است كه براي كنترل اپيدمي ايدز صورت گرفته است           

 .نامشروع در آنها رايج است بسيار موثر بوده است
ا، چنانچه  در برخي از اين كشوره    .  داند قوانين ازدواج در اين كشورها، افشاگري را در دو حالت الزامي مي             

در زمان ازدواج يكي از طرفين مبتال به يك بيماري آميزشي بوده و از افشاي اطالعات آن نزد طرف ديگر سر باز                       
 .زند مي توان به ازدواج خاتمه داد

عدم افشاي يك خصوصيت فردي كه در رابطه زناشويي از اهميت بنيادين برخوردار باشد نوعي                         
 ليكن چنانچه عفونت ايدز پس از        .حق مي دهد تا به بطالن ازدواج روي آورد        كالهبرداري است و به طرف ديگر        

 17.ازدواج پديد آمده باشد نمي تواند زمينه اي براي طالق باشد
ازجمله بيماري هاي آميزشي كه ممكن است از شخص مبتال به آن به ديگران سرايت نمايد عبارت است                   

مراكز ف است آنرا به     مشاهده با اطالع از وقوع آن، پزشك مكلّ        نرم كه در صورت       از سوزاك، سيفيليس و شانكر    
 قانون طرز جلوگيري از بيماري هاي آميزشي و بيماري هاي واگيردار          13در اين خصوص ماده     .   اعالم نمايد  بهداشت

ن  كه به معاينه و درما       )مراكز بهداشتي درماني فعلي    (بنگاه هاي بهداري    پزشكان آزاد و كليه       «:  دارد مقرر مي 
 بيماري هاي آميزشي را كه ديده  و قبالً به پزشك            تعداد موارد بيماري هاي آميزشي مي پردازند موظفند در آخر هر ماه           

                                                 
 .21حقوق، ايدز و قانون، پيشين، ص   ـ15

 .373، انتشارات حقوقي ص 1382 عباسي، محمود، مجموعه قوانين و مقررات پزشكي و دارويي، چاپ سوم، - 16

 .44، ص پيشينحقوق، ايدز و قانون، ) ژان لويي( بودوان - 17
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 ». بفرستندمركز بهداشت،ديگري مراجعه ننموده اند، بدون ذكر نام و مشخصات بيمار به 
 18. تعيين خواهد كرد    شت،وزارت بهدا طريقه فرستادن شماره بيماران به موجب آيين نامه اي است كه               

كه به معاينه و درمان بيماري آميزشي        مراكز بهداشت   پزشكان آزاد در كليه     « اين قانون    14هم چنين طبق ماده    
المقدور بوسيله پرسش از بيمار كوشش نمايند كانون سرايت بيماري را معين نموده و در موقع                  مي پردازند بايد حتي  

س و برطرف كردن كانون انتشار بيماري به         ار اطالعات كافي براي تجس    مقتضي بدون ذكر نام و مشخصات بيم       
براي اينكه سر   «  : تصريح مي كند  ،و تبصره آيين نامه     ». بفرستند كه اقدام الزم به عمل آيد        ه مربوط مركز بهداشت 

اران و اجراي   بيماران افشاء نشود بخش بيماري هاي آميزشي مكلف است براي بررسي اطالع نامه ها راجع به غيبت بيم                 
 19».دستورات الزم يك نفر پزشك را مأمور اين كار نمايد كه اجراي اين امر به عهده غير پزشك واگذار نشود

  حق درمان برابر ـ5

           تنها مي تواند   ،ن اين واقعيت است كه قانون     ارزيابي ميزان نقش قانون در حمايت از حقوق افراد جامعه مبي 
در دهه گذشته آنچه به رسميت شناخته شده است حق دستيابي به درمان برابر،               .  ندنقش نسبتاً محدودي را ايفاء ك     

تبعيض هاي غيرقابل توجيه در    .  محروم نشدن از فرصت مناسب جهت دستيابي به استخدام يا بيمه و كار مي باشد              
بهداشتي، محل كار و     درمان برابر فراتر از مراقبت       20.شرايط گوناگون در سرتاسر اروپا غيرقانوني شناخته شده است        

تبعيض نسبت به اكثر افرادي كه مظنون به بيماري هاي آميزشي و مخصوصاً ايدز هستند بسيار                .  بازار و بيمه است   
 .گسترده است

قوانين و مقررات ضد تبعيض گرايي در جامعه مانع از اعمال تبعيض از سوي افرادي مي شود كه مسئول                     
حوزه و گسترش قوانين ضد     .  فرانسه و انگليس جريان دارد      كه امروزه در  همانند آنچه   .  تسهيالت عمومي هستند  

ممكن است حقوق بنيادين دستيابي به درمان       .  تبعيض گرايي در يك كشور نسبت به كشورهاي ديگر متفاوت است          
  اما ترس از طردشدن در جامعه       21برابر كه در قانون اساسي ما نيز به آن تصريح شده در اين زمينه موثر باشد                   

قانون حتي در      .به اندازه ترس از بيماري در ترغيب فرد به پنهان كردن خطر ابتالء وي به ايدز موثر است                        
سياستهاي حمايت از خانواده، رفع تبعيض در زمينه هاي بهداشتي            .  تأثيرگذاري بر فرهنگ، نقش سمبليك دارد      

                                                 
يان به بيماري هاي آميزشي الزم است آخر هر ماه كليه به منظور تنظيم آمار مبتال:  آيين نامه قانون مذكور مقرر مي دارد13ماده   ـ 18

 كه اين قبيل بيماران را معاينه و درمان مي نمايند از روي دفاتري كه )مراكز بهداشتي درماني فعلي( بنگاه هاي بهداري پزشكان آزاد و
بيماري آنها را معين نموده بدون ذكر نام و دارند شماره بيماران آميزشي را كه براي اولين مرتبه به پزشك مراجعه نموده اند و نوع 

 قانون بيماري هاي آميزشي  و 23متخلفين طبق ماده . مشخصات بيمار در برگهاي مخصوص به بخش بيماري هاي آميزشي بفرستند
 .واگيردار مجازات مي شوند

 .368ص همان، عباسي، محمود، مجموعه قوانين و مقررات پزشكي و دارويي،   ـ 19

روشه، سباستين، جامعه غير مدني، ترجمه نگارنده، : همچنين بنگريد به.38، ص همانحقوق، ايدز و قانون، ) ژان لويي(ان بودو  ـ 20
 174،، ص 1382انتشارات حقوقي 

 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران  با تأكيد بر استقرار عدالت در جامعه و بكارگيري همة امكانات دولت 9 بند  - 21
آنرا از وظايف » رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادالنه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي«ري اسالمي ايران جهت جمهو

 .اساسي دولت برشمرده است
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مي ايران است كه بايد مورد توجه قرار      جزئي تفكيك ناپذير از سياستهاي عدالت محور قانون اساسي جمهوري اسال          
 .گيرد

انتقال بيماري از طريق تماس جنسيآثار حقوقي و كيفري: مبخش دو  

 ـ رعايت موازين اخالقي1

 تصور كرد كه به      را  به ندرت مي توان كشوري    هبا توجه به گسترش روزافزون ارتباطات بين المللي، امروز        
يردار ازجمله بيماري خانمانسوزي چون ايدز نباشد وطبيعي است كه مسائلي           نوعي گرفتار بيماري هاي آميزشي و واگ     
بلكه جامعه  ،  مخاطرات آن نيز محدود به دامنه جغرافيايي يك كشور نيست            چون جرم وبيماري مرز نمي شناسد و      

ست به  بنابراين اصول اخالقي حاكم بر اين موضوع نيز اصول مستقل و جداگانه اي ني               .   تهديد مي كند   را جهاني
 . جوامع ممكن است تغييرات محدودي در آن مشاهده كنيمرهنجارهاي حاكم ب تناسب ارزشها و

 با اين توضيح    ،ن اخالقي مورد قبول اكثر مكاتب خواهيم داشت        يگذرا به مواز    ي و  در اينجا اشاره اي كلّ   
ل از برخي جهات ناقص     ي بايد گفت كه اين اصو     كه اين اصول محدوديتهاي خاص خود را داراست و به طور كلّ            

به .  هستند وچنانچه آنها را كنار يكديگر بگذاريم بعيد است كه بتواند يك تئوري اخالقي قابل قبولي ارائه نمايد                     
            مي توان از آن به عنوان معياري جهت          ت خود معتبرند و   همين دليل بايد تاكيد كرد كه هرچند اين اصول در كلي

با نگاهي    هنجارهاي حاكم بر جامعه خود سنجيد و         بايد آنها را باارزشها و    اتخاذ تصميم درست بهره گرفت ليكن        
 .آن به عنوان اصول راهنما استفاده كرد نقادانه از

 
 : چهار اصل مبنايي در اين حوزه عبارتندا ز

 يعني احترام گذاشتن به خواسته هاي افراد واجد صالحيت واهليت  : 22 اصل استقالل- 

  نفع بيمار است  بهانجام دادن كاري كه ييعن : 23 اصل خير خواهي

 يعني انجام ندادن كاري كه به ضرر بيماراست   :24ب نرساندنياصل آس

 صفانه توزيع كردن ن را ممضار منافع و يعني : 25 عدالت
 در گزارش بلمونت از آسيب نرساندن به عنوان نازلترين مرتبه خيرخواهي ياد شده است اين اصول در                    

مي بايست آنها را رعايت كرد مگر اينكه قابل جمع نباشند كه در اينصورت ناگزير                  ري هستند و  نگاه نخست ضرو  
اگر .   نسبت به اين اصول باز ميگردد        ما اين مهم به نگرش   .  آن چشم پوشي كرد     اجراي يك مورد از     مي توان از 

ايز نيست ليكن اگر به      قائل به نظريه مطلق بودن اصول چهارگانه اخالقي باشيم در اينصورت تخطي از آن ج                  

                                                 
22 Autonomy 
23 Beneficence 
24 Nonmaleficence 
25 Justice 
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 . 26حساب سرانگشتي بودن آنها اعتقاد داشته باشيم در اينصورت به راحتي مي توان آنها را نقض كرد
گيري  خودمختاري براين مبنا استوار است كه اشخاص به طور ذاتي داراي اختيار تصميم               اصل استقالل و  

هر اقدامي    ش احترام بگذارند و   زران است كه به اين ار     اين وظيفه ديگ    در مورد آنچه كه به نفع آنهاست مي باشند و        
انجام   .رضايت نيز بايد آگاهانه وآزادانه باشد        در اين راستا    رضايت باشد و    برخالف اين اصل بايد مبتني بر اذن و        

 دار تست اجباري ايدز وهپاتيت به جز در مواردي كه نص صريح قانون است، اصل استقالل وخودمختاري را خدشه                  
 .27دميكن

ست براين نكته تاكيد دارد كه خير خواهي ونيكوكاري وكمك كردن           اافكار بقراط     اصل خيرخواهي كه برگرفته از    ـ  
بيمار باعث مي شود كه پزشك جهت تامين آسايش           به ديگران وراي وظيفه است اما ماهيت ارتباط بين پزشك و           

اصل   .اهي در ماهيت  شغل پزشك نهفته است         بدين معنا كه خيرخو    .    بيمار حداكثر تالش خود را به كار بندد         
هاي  مراقبت  سازي، خدمات درماني رايگان و      طرحهاي ايمن .  تعيين مي كند ز  خيرخواهي وظايف اجتماعي را ني     

امروزه   .بيماران خاص و سالمندان  تالشهاي مهمي جهت برآوردن نيازهاي بهداشتي جامعه است                بهداشتي براي 
 .مند شوند ي از حقوق اساسي افراد جامعه است كه مي بايست از آن بهرهتامين اين نيازهاي اساسي جزئ

اصول مشهور ومتواتر در امور زيست پزشكي است ايجاب مي كند كه در نتيجه                  اصل زيان نرسانيدن كه يكي از      
  واين از  نبايد آسيبي به بيماران وارد شود       احتياطي، غفلت، بي مباالتي، عدم مهارت وعدم رعايت نظامات دولتي          بي

 موازين علمي    و اصول،  حقوق اساسي افراد جامعه است كه در اعمال جراحي، تزريق خون، اقدامات دندانپزشكي              
  به ايدز و   ، به تاالسمي يا هموفيلي نبايد در نتيجه تزريق خون آلوده           مبتاليان ون صحيح رعايت شود و    يواسترليزاس

 محكوميت  . فردي به ايدز مبتال گردد      ،ناسب يك دندانپزشك  يا در اثر استرليزاسيون نام       و  دنهپاتيت مبتال گرد  
 مبين اين واقعيت    ،سازمان انتقال خون در پرونده هاي مشهور به تزريق خونهاي آلوده به بيماران هموفيلي               دولت و 

بايست جبران ناشده باقي بماند ودر صورت تحقق            هيچ ضرري نمي    رارالضِ و ررَاست كه بر اساس قاعده الضَ       
اين امر يكي از حقوق اساسي افراد جامعه است كه عدم رعايت آن هم               .  ت بنحو مقتضي بايد آنرا جبران كرد      خسار

  28هم از حيث حقوقي داراي ضمانت اجراست   مذموم تلقي ميگردد وياز لحاظ اخالقي امر
افراد جامعه  سازمانها در مواجهه با ديگر         اصل عدالت توزيعي كه براساس آن حداقل انتظار از موسسات و          

اطمينان حاصل كردن از اينكه افراد جامعه چيزي را كه اليق آن             .  ست كه با همه به طور عادالنه رفتار شود         ن ا اي
 و در رابطه با اجراي قوانين و        )عدالت غير تطبيقي  (حقوق آنها مورد حمايت قرار مي گيرد         هستند دريافت مي كنند و   

بخشي از اين نوع      و)  عدالت تطبيقي (ه اهميت دارد رعايت عدالت است        چنها آ  مسئوليت  توزيع منافع و    مقررات و 
 .29عدالت كه در زمينه پزشكي اهميت بسيار دارد عدالت توزيعي است

                                                 
نقش رضايت در : هم چنين ببيند. 1382انتشارات حقوقي  جهت مطالعه بيشتر رك، افشاء اسرار بيماران، تاليف نگارنده،  ـ26

 .1383پژوهشهاي علوم پزشكي، تاليف نگارنده، انتشارات حقوقي 

 .1376 ،فلسفه اخالق، ويليام كي فرآنكا، ترجمه هادي صادقي، چاپ موسسه فرهنگي طه:  جهت مطالعه بيشتر رك  ـ27
 

٢٩ -R.M.Veatch, principles of medical Ethics.   ,1997 
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ي اين  درآمد ناخالص ملّ    درمان بيماران مبتال به ايدز از         هزينه معالجه و   ، در برخي كشورهاي آفريقايي   
 از درمان ايدز ناكافي است و         ود در اين كشورها جهت برخورداري        در حاليكه منابع موج     .كشورها بيشتر است  

همين   م خودداري مي كنند و   ي ايدز به كشورهاي جهان سو      نكشورهاي غربي از فروش حق ثبت داروهاي درما         
 !گردد؟ گسترش بيش از پيش ايدز در كشورهاي آفريقايي مي عدالتي سبب شيوع و بي

صول ديگري نيز همچون اصل رازداري از اهميت خاصي برخوردارند           البته دركنار اين اصول چهارگانه، ا      
 .كه الزم است مورد توجه قرار گيرند

  ـ اصول بنيادين حقوق بشر2

بيانيه ها و متون بين المللي كه از ماهيت غير الزام آوري در زمينه حقوق بشر برخوردارند به عنوان منبع                     
اعالميه جهاني حقوق بشر    .   پزشكي اهميت بسيار يافته است      گسترش حقوق بشر خصوصاً در زمينه علوم زيست        

 كه از آن زمان به عنوان مرجعي براي مقايسه و تبيين تفوق حقوق بين الملل بر حقوق                     1948 دسامبر   10مورخ  
داخلي مورد توجه كشورها قرار گرفته است، رعايت شان ارثي و كرامت انساني و حقوق برابر براي همه اعضاي                       

 .30انساني، را اساس و بنيان آزادي، عدالت و صلح در جهان معرفي كرده استخانواده 
حذف تمامي اشكال تبعيض، حقوق مربوط به محيط زيست         (امروزه گسترش حقوق بشر هم از نظر مادي         

گروههاي خاص جمعيتي كه به هر دليلي آسيب پذير         (و هم از نظر موضوعي      )  و پيشرفتهاي علمي و تكنولوژيكي    
در سطح بين المللي   )   قبيل اقليت ها، كارگران مهاجر، معلوالن ذهني و بدني، سالمندان، كودكان و زنان              هستند از 

 31.چشمگير بوده  است
در زمينه علوم زيست پزشكي، حقوق بشر گاه به عنوان حقوق بنيادين در قوانين اساسي جديد كشورها                    

قواعد حقوق بشر  دولتها مكلفند تمامي اصول و   شده و    براي مثال، حق حيات، آزادي عقيده، آزادي بيان پيش بيني         (
، با ايدز وبيماري هاي    همهمترين اصولي كه بيشترين ارتباط را با مسئله علوم بهداشتي خصوصاً مبارز           .  رعايت كنند   را

 : از اجتماعي مي باشد عبارتند هاي فردي و آزادي واگيردار دارد ودر ارتباط مستقيم با حقوق و
 رابري در پيشگاه قانون وبرخورداري يكسان از حمايت عدم تبعيض، ب

 رواني  حق بهره مندي از عالي ترين سطح بهداشت جسماني و •
 حق حيات وآزادي تن وامنيت شخصي  •
 ز پناهندگي ابهره مندي  حق پناهندگي خواستن و •
 تشكيل خانواده  حق ازدواج و •
 زندگي خصوصي حق حفظ حريم شخصي و •
 جابجايي  مهاجرت و حق اشتغال و •

                                                 
دكتر حسين شريفي طراز كوهي، نشر : دكتر ممتاز، جمشيد، حقوق بشر در پرتو تحوالت بين المللي، ترجمه، تحقيق و نگارش  ـ30

 .19، ص 1377دادگستر، 

 28،ص 1379جلد پنجم، انتشارات حقوقي ) مجموعه مقاالت ( ، عباسي، محمود، حقوق پزشكي 1  ـ31
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 مندي از سطح مناسب معيشتي  حق بهره •
 دسترسي برابر  به امكانات آموزشي  •
 برخورداري از امكانات امدادي و رفاهي  تامين اجتماعي و •
 32ع حاصل از آن فمنا سهيم شدن در پيشرفتهاي علمي و •

بارزه جهاني با    انسانها در م   هآزادي هاي اساسي براي هم     ت كه شناسايي كامل اصول حقوق بشر و        قاين حقي 
 درمان اين بيماري، نقش اساسي دارد و         حمايت و  ،شيوع وسيع بيماري ايدز ازجمله در زمينه هاي پيشگيري، مراقبت        

ي ها آزادي هاي مزبور، موجب كاهش آسيب پذيري در برابر اين بيماري شده از قضاوت               اين كه احترام به حقوق و     
ها برعليه افراد مبتال يا افرادي كه در معرض خطر ابتال به                 اوتگونه قض   اين اهاي مرتبط ب   تبعيض  عجوالنه و 

 .بيماري مزبور هستند خواهد كاست
هم پيماني براي مبارزه با ايدز كه در سال             در متن اعالميه مجمع عمومي سازمان ملل در مورد تعهد و          

اعالميه مزبور اين   .  گرفت  ر مورد تاكيد قرا    اين امر   توسط مجمع عمومي سازمان ملل تصويب شد بار ديگر         2001
تاثيرات   سوادي با ميزان شيوع و     بي   كم توسعه يافتگي و     و  ميان فقر  واقعيات را نيز خاطر نشان مي سازد كه اوالً        

 بي تفاوتي، تبعيض، انكار حقايق و        قضاوتهاي عجوالنه، سكوت و    ،ثانيا.  سوء بيماري ايدز ارتباط روشني وجود دارد      
 .ي مواجه مي سازد  مشكل جد   مراقبت هاي بهداشتي را با      تالش در جهت پيشگيري و     عدم رعايت اسرار خصوصي،   

دختران، در راه كاهش آسيب پذيري در قبال بيماري ايدز،             توانمند ساختن زنان و     مرد  و    ثالثا، برابري ميان زن و    
  .نقش كليدي دارد

ات اصلي شناسايي حق برخورداري از سالمت        رابعا، دسترسي به درمان بيماري هاي واگيردار مانند ايدز از مقتضي           
مسائل مربوط به حقوق بشر در تمام قسمت هاي اجرايي اعالميه جهاني حقوق بشر مورد                 .  براي انسانها مي باشد  

بيشترين موارد نقض حقوق بشر در اين زمينه  به آزمايشهاي اجباري، نقض قاعده                     توجه قرار گرفته است و     
 تبعيض توسط سازمانهاي مسئول     ،مراكز آموزشي تبعيض در برخورداري از مسكن        ودر محل كار      رازداري، تبعيض 

 .خدمات بهداشتي باز ميگردد

  تعهدات مدني  ـ3

در همة نظامهاي حقوقي تعهد و الزام به عدم ايراد صدمه و آسيب به ديگران و يا حمايت از ديگران در                       
ين قاعده اي است كه در نظام حقوقي ما نيز مبتني بر             ا.  برابر ايراد صدمه و آسيب به رسميت شناخته شده است           

 .است” رار الضِ وررَقاعده فقهي الضَ”
پيشگيري از ايراد صدمه و آسيب به ديگران يك اصل اساسي و بنيادين در قوانين حاكم بر تعهدات مدني                   

تعهد و  .  ر پيچيده اي است   قانون، تصوي  چهرةاست، اما در جايي كه اين آسيب خطر انتقال بيماري را در بر دارد                  
قانون حاكم بر تعهدات      . كنترل مي شود  ،حفظ ديگران در برابر انتقال بيماري توسط مكانيسمهاي مختلف حقوقي          

مدني، ممكن است تعهد آسيب رسانيدن به ديگران را تحميل نمايد و براي طرف ناقل عفونت، حق جبران خسارت                   
                                                 

 .، به بعد182، ص 1383سيري در حقوق بشر، انتشارات زوار، ابراهيمي، جهانبخش، : نك   ـ32
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 ايجاب مي كند كه جامعه حقوق افراد آلوده به ايدز را به رسميت شناخته              ،عتعهدات متقابل فرد و اجتما      .ايجاد نمايد 
و مورد حمايت قرار دهد، اين در حالي است كه چنين افرادي براي حمايت از ديگران در برابر انتقال بيماري از آنها                       

 .از يك مسئوليت متقابل برخوردارند
. البي براي فرضيه تعهدات متقابل ارائه مي كند       از نظر تئوري، حقوق مربوط به تعهدات مدني، الگوي ج           

) تعهدات غير قراردادي  (يا از راه اجراي قانون       )  دادير  تعهدات قرا (تعهدات مدني از موافقت صريح طرفين         
هاي دو جانبه اي را كه فردي به فرد ديگر مديون است               وليتئاصول تعهدات غير قراردادي، مس     .  نشأت مي گيرد 

در برابر اطمينان از اين كه ديگران در نتيجه رفتار خود دچار آسيب فردي قابل پيش بيني                     ايجاد مي كند، تعهد    
تعهدات مدني مراقبت،   .  نمي شوند در سراسر جهان به عنوان يكي از اجزاء اصلي قانون تعهدات مدني تلقي مي گردد              

 . آنان نسبت به يكديگر باشدبرخالف مسئوليت جزايي، مي تواند مبين رابطه ميان طرفين و مسئوليتهاي متقابل
ميان .  مسئوليت يك طرف در حمايت از خود را مي توان در برابر مسئوليت حمايت از ديگران ارزيابي كرد                 

شركاي جنسي، مراقبت معقول ايجاب مي كند كه يك طرف، طرف ديگر را در معرض خطر غيرداوطلبانه قرار                      
يت از ديگران در برابر خطر انتقال ايدز، مربوط به همه افرادي              تعهد بر انجام فعل معقوالنه به منظور حما          .ندهد

 .33است كه بايد معقوالنه باور كنند رفتارشان چنين خطري را ايجاب مي كند
در عمل ادعاهاي   .  رضايت واقعي نسبت به خطر انتقال ايدز تعهد طرف حامل ايدز را از وي سلب مي كند                

مشكل اساسي نقش دوگانه    .  ض تعهدات آن زياد مشاهده نشده است       مربوط به خون آلوده و دعاوي مبتني بر نق         
قوانين غالب كشورها براي تعريف تعهدات اعضاي يك جامعه نسبت به هم تعهدات                    .  تعهدات مدني است   

تعهدات مدني حمايت از ديگران در برابر آسيبهاي وارده، به احتمال زياد وسيله اي                .غيرقراردادي را تحميل مي كند   
شايد دست كم كاربرد آن تأييد ماهيت مسئوليت           .  ضاي غرامت از سوي افراد آلوده به ايدز نمي باشد           براي تقا 

 34.بنيادين و اخالقي و توجه بر ايمني ديگران باشد
امروزه هم در موضوعات مختلف مبتال به جامعه تحوالتي شگرف صورت گرفته و هم در واكنش جامعه                  

رض بيماري هاي خاص و قابل توجه، مانند ايدز و هپاتيت كه غالباً بدون توجه              دادن ديگران در مع     قرار.  در قبال آن  
به رفتار قرباني صورت مي گيرد يكي از موضوعات اساسي در مسئوليت مدني پزشكي است كه در نظامهاي مختلف                  

 .حقوقي مورد مطالعه قرار مي گيرد
يشگيري از ايراد صدمه فردي به       در نظامهاي مختلف حقوقي، تعهد مدني مراقبت معقول به منظور پ             

آميزش جنسي بدون   .  افرادي كه ممكن است در نتيجة عمل خوانده آسيب ببينند به رسميت شناخته شده است                 
افشاي اين حقيقت كه يكي از طرفين آلوده به بيماري هاي مقاربتي است بي مباالتي محسوب مي گردد، اما اينكه                    

ت كه ديدگاههاي متفاوتي نسبت به آن در نظامهاي مختلف حقوقي            حدود مسئوليت مرتكب تا كجاست بحثي اس      
 35.وجود دارد

                                                 
 . به بعد36، ص 1383عباسي، محمود، تحوالت حقوقي در مسئوليت پزشكي، انتشارات حقوقي : نك  ـ33

 .87، ص 1382حقوق، ايدز و قانون، ترجمه نگارنده، انتشارات حقوقي ) ژان لويي بودوان( بودوان - 34
٣٥ - Voir: Tabuteau, Didier, Risque thérapeutique et responsabilité hospitalière, Editions Santé, 1995. 
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  چگونگي جبران خسارت  ـ4

امروزه در حقوق موضوعه، مسئوليت بدون خطا در زمينه هاي مختلف حقوقي جايگاهي ماندگار يافته است               
لين موقعيتي  هاي اجباري او   ناسيونواكسي  .ها پيدايش آنرا مي توان مشاهده كرد      و در حساسترين زمينه ها يا وضعيت     

مين  پزشكي دو  ـتحقيقات زيست     .بود كه رژيم جبران خسارت حاصل از يك فعل پزشكي بدون تقصير را بنا نهاد               
 .زمينه اي بود كه ايجاد و تشكيل چنين رژيمي را برجسته نمود

لين بار در فرانسه توسط     وفكر به اجرا درآوردن نظام جبران خسارت بدون تقصير در مورد حوادث پزشكي ا             
   مين كنگره اخالق پزشكي مطرح شد كه توسط سازمان نظام پزشكي فرانسه سازماندهي شده              پروفسور تونك در دو

هاي منتقله از طريق     در سالهاي اخير همين عقيده مجدداً به صورتي بارزتر به جبران خسارت ناشي از عفونت               .  بود
 36.انتقال خون و تماس جنسي داللت دارد

ها موجب شده است كه نگرش جمعي به نگرش فردي از حوادث پزشكي              در واقع احتمال بروز اين ريسك     
كه بايد به آن    ( طريق ويروس ايدز     زمثال اخير در مورد ريسك انتقال عفونت ا        .  ملحق و گاهي جانشين آن گردد     

 اي واقعي در تصورات مختص به اين       همانند جرقه )  احتمال خطر انتقال عفونت از راه ويروس هپاتيت را نيز افزود           
 .مسأله بوده است

 انتقال ويروس ايدز و هپاتيت نمونه         37.اين نگرش جمعي حاصل تأثير عنصر ريسك سلسله وار است            
مثال برجستة  .  اما اين تنها موارد موجود در پزشكي نيست       .  بارزي از تلفيق ريسك سلسله وار و ريسك توسعه است         

 بطور  1950-1960 بود كه در سالهاي       39”استروژن” و   38”لبستروليديتيل است ”روهاي  ديگر آن در اين زمينه، دا      
گسترده اي براي زنان باردار جهت جلوگيري از زايمان غيرطبيعي تجويز مي شد و بيست سال بعد روشن شد كه اين                   

ه در نظر گرفتن    روشن است ك    .ها بوده است   از اين حاملگي  شده  داروها عامل بروز سرطان رحم در دختران متولد          
پيامدهاي ريسك پزشكي جمعي در اين اواخر، تصور مربوط به جبران خسارت ريسك پزشكي را در مجموع آن                     

 از  Cدگرگون كرده است وسعت و عظمت واقعي ريسك جمعي با آلودگي به ويروس ايدز و سپس ويروس هپاتيت                   
 40.طريق تماس جنسي و انتقال خون آشكار شده است

  آشكار شده است كه از يك طرف بيمة جبران خسارت ناشي از ريسك پزشكي، با توسل                 امروزه به خوبي  
هايي غير از مكانيسم هاي ناشي از اجراي قواعد حقوق كنوني در زمينة مسئوليت ضروري است و از                      مكانيسم به

از اينرو به   .  ه كند طرف ديگر، ساختار كنوني بيمه ها نمي تواند در برخي اوضاع و احوال با وسعت اين ريسك مقابل                 
هاي ناشي از تحقيقات بيومديكال را قابل        نظر مي رسد كه در چهارچوب نظام مسئوليت بدون خطا، مي توان ريسك          

                                                 
٣٦ - Tunc, André, La responsabilité civile du médecin, Acted du congres, p 23. 

وند و زماني يك     زمانـي يـك ريـسك را سلـسله وار مـي خوانـيم كـه ناشي از تأثيرات پراكنده اي باشد كه بر روي هم جمع مي ش                             - 37
ريـسك را ريـسك توسـعه مـي خوانـيم كـه ناشـي از نقـص محـصول باشـد كـه هـنگام توزيع آن، با توجه به سطح علم و دانش آن زما                 

 م. ن مي توانسته است بدون عيب و نقص باشد ولي معيوب بودن آن بعدها، با پيشرفت علم آشكار مي گردد
٣٨ - Diethylstiestrob 
٣٩ - Estrogen 

 .40، ص 1383سي، محمود، تحوالت حقوقي در مسئوليت پزشكي، انتشارات حقوقي، تهران  عبا- 40
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توجيه دانست و با تأسيس صندوق ويژه اي همانند بنياد بيماري هاي خاص و انجمن حمايت از بيماران كليوي و                     
به ايدز و هپاتيت به جبران خسارات وارده به افرادي پرداخت كه                 الغيره عالوه بر معالجه و درمان بيماران مبت         

در نظام حقوقي اسالم و ايران، همين اندازه كه در نظر عرف بتوان اضرار                   .  قرباني اين گونه بيماري ها هستند     
ت،  را به كسي نسبت داد، او ضامن جبران خسارت وارده مي شود و در جايي كه مبناي ضمان تقصير اس                     41ناروايي

اين مفهوم جنبة نوعي دارد و معيار داوري دربارة آن نظر عرف است، به عالوه در بررسي مباني مسئوليت در نظام                      
بنابراين، با    42.حقوقي اسالم و ايران در كنار قاعدة الضرر بايد قواعد اتالف و تسبيب را نيز مورد توجه قرار داد                      

عدالتي كه در   .  دارد، دستيابي به عدالتي فراگير در جامعه است       توجه به مراتب فوق مي توان گفت كه آنچه اهميت          
 .ساية آن هيچ خسارتي جبران نشده باقي نماند

 مسئوليت كيفري  ـ بررسي 5 

گيري مبتاليان به ايدز از طريق آلوده كردن ديگران گفته شده            هايي كه پيرامون انتقام    بدون ترديد داستان  
يكي از متخصصين بيماري هاي عفوني كه        .ي ناديده گرفته شود   ا نبايد به طور كلّ   آميز و باوركردني نيست، ام     مبالغه

 در زمينه ايدز را بر عهده داشت نقل مي كرد كه يكي از بيماران                  43مسئوليت پيگيري پروژه هاي تحقيقاتي اروپا     
هپاتيت، بر ايدز به    مبتال به ايدز كه سالها تحت معالجه مستقيم بخش ايدز بيمارستان مذكور بوده است و عالوه                   

 هيچ مراجعه اي به بيمارستان نداشته      يك غيبت دوماهه      بوده در سل، و برخي ديگر از بيماري هاي عفوني مبتال           
 علت عدم حضور خود را مسافرت        بيماري هاي عفوني بيمارستان   وي پس از مراجعت در حضور اعضاء گروه         .44است

افرتي كه در خالل آن بنا به اقرار صريح بيمار با دهها نفر               مس.  به كشورهاي آسياي جنوب شرقي اعالم مي كند       
سئوالي كه مطرح مي شود اينست كه از نظر اخالقي و حقوقي چه تفاوتي بين قتل                 .ارتباط جنسي برقرار كرده است    

 ،م مبتاليان به ايدز   وتحدانيم سرنوشت م   در حالي كه مي   .  و آلوده كردن ديگران به ايدز از روي عمد وجود دارد            
در تمام نظامهاي حقوقي، جرم ايراد صدمه عمدي به ديگران به رسميت شناخته شده و هر چقدر اين                   .  مرگ است 

آيا با فرض اثبات آلوده كردن عمدي ديگران به ايدز           .  صدمه و آسيب شديدتر باشد مجازات آن نيز شديدتر است          
 . روشن براي آن يافتاين امر آسيب جسماني محسوب مي شود؟ اين سؤالي است كه بايد پاسخي

مسئوليت .  بندي صدمات و آسيبها هستند      مشكل زماني ايجاد مي شود كه قوانين جزايي به دنبال طبقه           
زماني كه انتقال ايدز از طريق آميزش        .   ايجاد شده است    جزايي به اين نكته بستگي دارد كه چنين آسيبي چگونه          

 ايدز با اين آميزش موافق بوده است رويه قضايي نشان              جنسي صورت گرفته باشد، آيا قرباني و فرد آلوده به            
مي دهد كه عدم افشاي اين نكته كه يكي از طرفين آلوده به بيماري آميزشي است به معني ناديده انگاشتن رضايت                

                                                 
 فرانـسه، صندوق ويژه اي جهت جبران خسارت وارده به قربانيان آلوده به ويروس ايدز و    1991 دسـامبر    31 بـه مـوجب قانـون        - 41

 . قانون بهداشت و سالمت عمومي فرانسه209  ماده7بند . هپاتيت تأسيس گرديد كه تأثير بسزايي در اين زمينه داشته است

 .22، ص 1383جلد ششم، انتشارات حقوقي، تهران ) مجموعه مقاالت(عباسي، محمود، حقوق پزشكي :  جهت مطالعه بيشتر رك- 42

 . بيمارستان پيتيه سل پتريه پاريس مركز هماهنگي و اجراي پروژه هاي تحقيقاتي ايدز در اروپاست- 43

احبنظران بيماري هاي عفوني و ايدز اعتقاد دارند كه دامنه پيشرفت ايدز در اينگونه بيماران آنان را با كلكسيوني  متخصصين و ص- 44
 .از انواع بيماري هاي عفوني مواجه مي سازد



 2170/وين زيست پزشكي حقوق بهداشتي و چالش هاي ن / 2گفتار 
 

 

 اميدوار است كه شريك جنسي خود را آلوده نكند، جراح آلوده به ايدز اميدوار است كه دست                     ،فرد عاشق   .نيست
مباالتي در برقراري ارتباط جنسي چه تأثيري در ميزان            احتياطي و بي    بيماران او را آلوده نكند اما بي         سرنوشت،

 مسئوليت فرد مبتال به ايدز دارد؟
انتقال غيرعمدي ايدز كه بي احتياطي و بي مباالتي مصاديق بارز آنند دو سوال اساسي فراروي قانونگذار                  

 :مي گذارد كه عبارتند از
 د مبتال كردن ديگران به ايدز چيست؟ماهيت تعه

 ميزان مسئوليت مرتكب تا چه حد است؟
البته در تالش براي بررسي تعهد نسبت به حمايت از ديگران در برابر ايدز، بايد نكات ذيل را نيز مورد                        

 :توجه قرارداد كه
 گستره تعهد نسبت به عدم آسيب رساندن به ديگران تا چه حد است؟

 مباالتي تا چه حد است؟ ه مخاطره نينداختن ديگران از راه بيگستره تعهد نسبت ب
 و چگونه تعهد حمايت از ديگران بر تعهد حمايت از خود تأثيرگذار است؟

بدين معني  .  همانگونه كه مي دانيم تفاوت ايدز با ديگر بيماري هاي آميزشي و واگيردار روش خاص انتقال آن است                
تال به ايدز قرار دارد از آن خطر مطلع باشد دست كم براي پذيرش خطر                 كه چنانچه فردي كه در معرض خطر اب        

چنانچه شريك جنسي بيمار بداند كه      .  مربوط به آن به قضاوت آگاهانه دست زند مي تواند خود را محافظت نمايد              
طرف مقابل وي حامل ايدز است و يا سابقة جنسي و پزشكي وي خطر احتمال وي به ايدز را نشان مي دهد                            

 : تواند در موارد زير تصميم بگيردمي
 تصميم بگيرد كه به چنين آميزشي رضايت بدهد؟
 . تصميم بگيرد كه رابطه جنسي سالم تري برگزيند

از طرف مقابل بخواهد آزمايش ايدز بدهد و تا زماني كه نتيجه آزمايش وضعيت منفي او را نشان نداده از                     
ينة تعهد به افشا اين است كه تنها يك تماس جنسي براي انتقال              دليل روشن ايجاد زم     .آميزش با وي پرهيز كند    

ايدز، در صورتي كه شريك جنسي، پيش از اين شركاي جنسي ديگري داشته است و يا فرآورده هاي خوني آلوده به                    
  در نتيجه آيا تعهد به افشاء در محدودة قانون است؟.وي تزريق شده كافي است

ري آميزشي و واگيردار در قوانين ازدواج اكثر كشورها پيش بيني شده،              بدون ترديد تعهد به افشاي بيما      
تعهد اساسي بايد برپايه     .  45هاي جنسي غيرعملي است     ليكن احتمال گسترش دامنه اين تعهد به همه فعاليت           

 ،افشا.  پيشگيري از آسيب رساندن به ديگران و مراقبت در جهت پيشگيري از آسيب رساندن به ديگران استوار باشد                 
بعالوه بايد اذعان داشت كه در واقع قوانين           .  الاقل يكي از راه هاي شانه خالي كردن از چنين تعهدي است               

كشورهاي مختلف اروپايي تعهد نسبت به عدم ايراد صدمه و آسيب عمدي به ديگران و حتي آسيبهاي ناشي از                       
ري از اين كشورها در زمره آنست را به رسميت          مباالتي كه آلوده كردن ديگران به ايدز نيز در بسيا          احتياطي و بي   بي
 جرم تلقي گرديده و     هاشناسد و تالش آگاهانه به منظور آلوده كردن ديگران نيز در قوانين جزايي اين كشور                  مي

                                                 
 .111ن صمطالعه تطبيقي حقوق بيماران، پيشي: ، هم چنين نك 68حقوق، ايدز و قانون، ترجمه نگارنده، ص ) ژان لويي( بودوان  ـ45
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  46.مستوجب مجازات است
در نظام حقوقي فرانسه آلودگي به ويروس ايدز در اثر انتقال خون و نيز گسترش بيماري كه موجب                        

 در كودكان درمان شده با هورمون هاي رشد غير تركيبي، نشان داده است كه              47 و تخريب سلولهاي مغزي    درگيري
استفاده از اعضاء پيوندي با منشاء انساني ممكن است منشاء حوادث پزشكي شديد باشد اما به سختي قابل پيش                      

تقال بيماري هاي ژنتيكي وجود دارد     عالوه بر آن، در مورد اهداي سلول هاي جنسي، خطرات احتمالي ان          .  بيني است 
از اينرو، گروهي از محققين دست به انجام يك تحقيق ژنتيك               .  و انجام تست هاي الزم را ضروري مي سازد        

وانگهي، ازدياد قلمروهاي   .  خانوادگي روي اهداء كنندگان بالقوه زدند كه به حذف حدود يك سوم آنها انجاميد                 
اء انساني پيگيري خاص مربوط به اتفاقات و حوادث حاصل از آن و يا اثرات                    استفاده از اعضاء پيوندي با منش      

يك چنين پيگيري در مورد ضايعات حاصل از اعمال جراحي پس از كشت و يا                  .  نامطلوب آنها را توجيه مي كند     
 .پرورش جنين نيز ضروري مي نمايد

كي، كه بيش از پيش موفق اما منبع         قانونگذار، با آگاهي از الزامات جديد ناشي از پيشرفتهاي اخير پزش            
اين ماده مقرر   .   قانون بهداشت و سالمت عمومي را وضع كرده است         655-15خطرات احتمالي جديد هستند، ماده      

برداشت و جمع آوري اعضاء و بافتهاي بدن انسان با اهداف درماني تابع قوانين تامين سالمتي تعريف شده                    «مي دارد   
. اين قوانين به خصوص شامل تستهاي رديابي بيماري هاي قابل انتقال است            .  48تي است به وسيله فرمان شوراي دول     

همزمان شوراي دولتي فرانسه، شرايط انجام مراقبتهاي مربوط به اعضاء و بافتهاي بدن انسان و نيز وسايل پزشكي و                     
 .»ع منتقل شود را معين كرده استداروهاي مربوطه، به ويژه اطالعاتي كه بايد به استفاده كنندگان و اشخاص ثالث ذينف

 فرانك جريمه را براي     200000 قانون بهداشت و سالمت عمومي مجازات دو سال حبس و            674-7 ماده  
 قانون طرز جلوگيري از بيماري هاي آميزشي و        9در اين خصوص ماده       49.تخطي از اين اصل در نظر گرفته است        

د مبتال به بيماري آميزشي واگيردار بوده و يا آن كه اوضاع و احوال                هركس بدان ” :بيماري هاي واگيردار مقرر مي دارد    
شخصي او طوري باشد كه بايستي حدس بزند كه بيماري او واگيردار است و به واسطه آميزش او طرف مقابل مبتال شود                      

 50 .ي شودمبتال كننده به حبس تأديبي از سه ماه، تا يك سال محكوم م. مي تواند به مراجع قضايي شكايت كند

 نتيجه
در اين گفتار كه با تكيه بر اصول كلّي حاكم بر حقوق بهداشتي و با نگاهي مقارنه اي و تطبيقي، آثار                         
حقوقي و كيفري انتقال بيماري از طريق تماس جنسي مورد مطالعه قرار گرفت با تاكيد بر حق مراقبت بهداشتي،                     

                                                 
 .69 همان، ص  ـ46

47 Creutzfeldi - Jakob 

 24، ص1382عباسي، محمود، پيوند اعضاء، جلد ششم سلسله مباحث حقوق پزشكي، انتشارات حقوقي : نك   ـ 48

 . به بعد72، ص 1383ساالر بارو، فردريك، قوانين اخالقي، ترجمه نگارنده، انتشارات حقوقي   ـ49

 در خصوص مسئوليت مدني و كيفري ناشي از انتقال بيماري از طريق تماس جنسي بحثهاي تكنيكي و الزم به توضيح است كه  ـ50
جهت مطالعه بيشتر رجوع كنيد به حقوق جزاي پزشكي، تاليف نگارنده، . پيچيده اي وجود دارد كه در اين مقال كوتاه نمي گنجد

 .1385انتشارات حقوقي 
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كه ازجمله حقوق   .  .  .  اده، حق بيمه،  حق كاركردن و        حق درمان برابر، حق مصونيت از افشا، حق تشكيل خانو           
به .  پذيرفته شده همه افراد جامعه و ازجمله حقوق بيماران و مبتاليان به بيماري هاي آميزشي و واگيردار مي باشد                  

 در اين راستا رابطه متقابل بيمار و اجتماع به عنوان         .  تشريح سياست اجتماعي حاكم بر موضوع مورد بحث پرداختيم        
چهار چوب اخالقي و حقوق سياست اجتماعي بيماري ها ازجمله ايدز و هپاتيت مورد توجه قرار گرفت و ضمن تاكيد                   
بر اهميت احترام به حقوق مبتاليان به بيماري هاي آميزشي كه از سياست هاي بنيادين اتحاديه اروپا در مبارزه با                     

 بي احتياطي و بي مباالتي در به خطر انداختن ديگران از            اينگونه بيماري هاست آثار و پيامدهاي حقوقي و كيفري        
طريق تماس جنسي و جرم قرار دادن ديگري در معرض خطر ايدز در چهارچوب قوانين و مقررات حاكم بر                           

 .كشورهاي اروپايي و ايران مورد مطالعه قرار گرفت

 :نتايجي كه از اين مطالعات حاصل مي شود، عبارتست از 

 رابطه با ايدز سياستي را آغاز كرده است كه بر اهميت احترام به حقوق مبتاليان به                      اتحاديه اروپا در   •
سياستي كه اخيرا مورد توجه مسئولين و دست اندركاران كشور ما           .  بيماري هاي آميزشي و واگير دار تاكيد دارد       

 .قرار گرفته است. . . نيز در مبارزه با ايدز و هپاتيت و 
از حقوق مصرحه اين گونه بيماران در اعالميه جهاني حقوق بشر، قوانين               حق مراقبت بهداشتي يكي       •

كنوانسيون حقوق بشر   .  اساسي بيشتر كشورهاي اروپايي و ازجمله قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران است            
 .اروپايي سياست هاي فوق را مورد تاييد قرار داده و بر اجراي دقيق اين سياست  ها تاكيد كرده است

 حمايت از مبتاليان به ايدز در قبال تبعيض، تعهدات اخالقي و حقوقي مستحكمي وجود دارد كه                 در جهت  •
عدم رعايت حقوق بيماران و بي احتياطي و بي مباالتي در به خطر انداختن              .  بايد مورد توجه كشورها قرار گيرد     

 مدني و كيفري     ديگران از طريق تماس جنسي و قرار دادن ديگري در معرض خطر ايدز موجب مصونيت                   
 .مرتكب نمي گردد

 :بنابراين جهت حمايت از حقوق بيماران مبتال به ايدز و هپاتيت پيشنهاد مي شود •
با تكيه بر چهار چوب قانوني مسئوليت بدون خطا صندوق ويژه يا بنياد خاصي جهت حمايت از حقوق                       •

 .بيماران مبتال به ايدز و هپاتيت تاسيس گردد
ربوط به موضوع مورد بحث مورد بازنگري قرار گرفته يا در مواردي كه خالء                 كليه قوانين و مقررات م      •

 .قانوني وجود دارد، دولت با ارائه لوايح مناسب به حمايت قانوني از اينگونه بيماران بپردازد
اطالع رساني صحيح و آموزش مداوم در زمينه موضوعات مورد بحث سرلوحه برنامه هاي رسانه هاي                    •

 .دا و سيما قرار گيردگروهي به ويژه ص
 .آزمايشهاي اوليه محرمانه و داوطلبانه همراه با مشاوره رايگان در دسترس همگان قرار گيرد •
 .با ايجاد زمينه و بستر الزم وسايل پيشگيري و در مان مناسب در اختيار همگان قرار گيرد •
 كه در پرتو اخالق جامعه اي       و در پايان با تكيه بر عنصر محوري عدالت در همه زمينه ها، اميد واراست                •

 .سالم و عاري از اينگونه مشكالت داشته باشيم
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 عوامل اجتماعي سالمت

 
 دكتر سيد عليرضا مرندي

 ن علوم پزشكي استاد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و رئيس فرهنگستا

 هداف درس ا

 : پس از يادگيري اين مبحث، فراگيرنده قادر خواهد بود 
 واژه سالمت را با تغييرات جديد آن تعريف نمايد 
 ارتباط سالمت و حقوق بشر را متذكّر شود 
 مشكالت سالمت از درون جوامع را شرح دهد 
  را توضيح دهد(Knowledge networks)هدف هاي علمي  
 وفق برخي از كشورها در زمينه سالمت را بيان كندسياست هاي م 
 علل تحميل نئوليبراليسم را توضيح دهد 
 علل موفقيت برخي از كشورها در اجراي عدالت در سالمت بازگو كند 
 بي عدالتي در سالمت را تعريف نموده مثال هايي ارائه دهد 
 اهداف توسعه هزاره را فهرست نموده هريك را شرح دهد 
  

 المت و عدالت در سالمتتعريف س
مفهوم سالمت   به تصويب رسيد آمده است كه         1325در اساسنامه سازمان جهاني بهداشت كه در سال          

هيئت اجرايي  1362در سال   .  فقط بيمار نبودن نيست بلكه باالترين حد سالمت جسم، روان و رفاه اجتماعي است                 
 را هم به عنوان چهارمين بعد سالمت        د معنوي سالمت  بعسازمان جهاني بهداشت به پيشنهاد نمايندة كشور نروژ،         

اما .  پس از آن اين موضوع در اجالس ساليانه سازمان جهاني بهداشت هم به تصويب رسيد               .  مورد تصويب قرار داد   
اجالس نتوانست تعريف مشتركي از سالمت معنوي به تصويب برساند و لذا توصيه كرد كه همه كشورها برحسب                   

 .جتماعي خود، سالمت معنوي را در سياست ها و برنامه هاي خود منظور نمايندشرايط فرهنگي و ا
در طي دهه هاي اخير و متعاقب مطالعات گسترده در جوامع و كشورهاي مختلف، عدالت در سالمت به                    
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عنوان يك موهبت و ضرورت اجتناب ناپذير مطرح شده است تا جايي كه تأمين عدالت در سالمت به عنوان                         
 مفهوم عدالت در سالمت   .  اي سنجش ارزش گذاري دولت ها براي مردم كشورشان محسوب مي شود          شاخصي بر 
 كه طبيعتاً شامل همه ابعاد جسمي، رواني، معنوي و رفاه           برخورداري آحاد مردم از حد اعالي سالمت است       عبارت از   

 .اجتماعي مي باشد

 ابعاد سالمت و عوامل مؤثر بر آن
الش جهاني براي تامين، حفظ و ارتقاء سالمت، سير تكاملي خود را ادامه                درك دنيا از سالمت و نيز ت       

بحث سالمت مي تواند مربوط به سالمت ژن، سلول، بافت، ارگان، انسان، خانواده و جامعه باشد و به                      .  مي دهد
بايد اما در طرح موضوع سالمت، پيوسته       .  مراحل مختلف يعني پيشگيري، درمان و توانبخشي و غيره تقسيم شود           

تأمين، حفظ و ارتقاء سالمت منظور نظر و هدف باشد يعني هميشه بايد نسبت به سالمت نگاهي جامع و همه                         
متأسفانه اغلب اينگونه نيست و در اكثر موارد تمركز بر بعد بيولوژيك است، آن هم در قالب بيماريها                   .  جانبه داشت 

طلب را در آموزش پزشكي، پژوهش، ارائه خدمات و         و از ديدگاه فوق تخصصي؛ و باز با كمال تأسف عين همين م             
اين در حالي است كه در بين عوامل اجتماعي مؤثر بر سالمت، نقش             .  تأمين و توزيع اعتبارات مي توان مشاهده كرد      

، سهم مجموع خدمات پزشكان، گروه پزشكي، سيستم ارائه خدمات           %15عوامل بيولوژيك و ژنتيك فقط در حد         
است؛ و اين در    %  25شورها اعم از خصوصي و دولتي، دانشگاهها و وزارت بهداشت حدود               بهداشتي ـ درماني ك   

الزم به ذكر است كه در پاره اي       .  مي باشد%  50حالي است كه نقش عوامل اجتماعي در سالمت انسان، متجاوز از             
ست كه انسان در آن     ، شرايطي ا  منظور از عوامل اجتماعي   .  ذكر مي كنند %  75 را تا     نقش عوامل اجتماعي   مطالعات

عوامل اجتماعي اعم از عوامل اقتصادي، فرهنگي،        .  متولد شده، رشد، زندگي و كار مي كند و پا به سن مي گذارد             
 (ECD)ازجمله عوامل اجتماعي مي توان از تكامل سال هاي اول زندگي . زيست محيطي، اجتماعي و سياسي است
Early Child Development       ن تحصيالت افراد، اشتغال، محيط كار، جنسيت، فقر،           نام برد و نيز ميزا

، محيط زيست، حمل و نقل و تردد،          )همسايگي، محله، روستا، شهر، حاشيه شهر      (تغذيه، مسكن، محل سكونت      
 ... تفريح، ميزان نفوذ اجتماعي و 

 علت تمركز بر بعد بيولوژيك
وسازي به وجود آمده است،       تحوالتي كه در طي دهه هاي اخير در فنĤوري پيچيده پزشكي و دار                  

شركت هاي سازنده تجهيزات پزشكي و     .  سرمايه گذاري هاي ميلياردها دالري را در اين صنايع به دنبال داشته است           
كارخانه هاي توليد كننده داروهاي تجاري گران قيمت و نيز نمايندگي هاي آنها براي فروش هرچه بيشتر محصوالت               

. يوه هاي معمولي تا روش هاي كامالً غير اخالقي و غير مشروع استفاده مي كنند            خود از هرگونه روش تبليغي، از ش      
طبيعي است تمام   .  از مؤثرترين روش هاي تبليغ، قانع كردن پزشكان براي استفاده از محصوالت مزبور است                  

 اين  در عمل برخالف تصور مردم و حتي پزشكان،         .  هزينه هاي تبليغات از جيب مصرف كنندگان تأمين مي شود         
 شركت هاي سازنده و نمايندگي هاي تجهيزات پزشكي و داروهاي تجاري گران قيمت هستند كه در مورد استفاده 
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روند موارد مرگ ناشي از سل در انگلستان، 1855-64
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شاخص هاي اجتماعي سالمت
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 1نمودار شماره 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. از تجهيزات پزشكي در كشورهاي مختلف تصميم مي گيرند و نه مردم، مسئولين و يا حتي جامعه دلسوز پزشكي                   
ب نظران و اساتيد سرشناس در مجالت مشهور پزشكي آمريكا و اروپاي غربي در                مقاالت عديده اي به قلم صاح     

آنها به اين نتيجه رسيده اند كه تداوم اين وضع          .  طي سالها و به خصوص ماههاي اخير به اين مهم پرداخته است            
يمت براي  مقدور نيست و امكان پرداخت هزينه هاي ناشي از تحميل تجهيزات پيچيده پزشكي و داروهاي گران ق                

 . آنان وجود ندارد
 2نمودار شماره 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

طبق مطالعات كشورهاي غربي، عليرغم همه تبليغات گسترده و هزينه هاي طاقت فرسا، نقش فنĤوري پيچيده                    
است و اين در حالي است كه همانطوري كه قبالً اشاره شد، نقش عوامل اجتماعي               %  4پزشكي در سالمت كمتر از      
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 .مي باشد% 50 سالمت بيش از
منحني اول مربوط به    .  ، نقش پررنگ عوامل اجتماعي مؤثر بر سالمت رانشان مي دهد           2 و   1نمودارهاي شماره   

نمودار نشان  .   ميالدي است  1956 و   1855مطالعه ميزان مرگ ناشي از بيماري سل در كشور انگليس بين سالهاي             
ان خيلي قبل از كشف آنتي بيوتيك ها و داروهاي ضد         مي دهد كه كاهش سريع ميزان مرگ ناشي از سل در انگلست          

 . سل و نيز واكسن ب ث ژ اتفاق افتاد
 و  1881در كشور استراليا در بين سالهاي        )  IMR(مربوط به كاهش ميزان مرگ كودكان زير يكسال             2نمودار  
مان كشف انواع    در استراليا خيلي قبل از ز       IMRاين نمودار هم نشان مي دهد كه كاهش         .   ميالدي است  1975

 .واكسن ها و آنتي بيوتيك ها اتفاق افتاده است
 ميالدي نشان مي دهد، حاكي از آنست كه بهبود           2000 تا   1750نمودار سوم كه كاهش ميزان مرگ را از سال            

وضعيت تغذيه و بهداشت، از خيلي قبل و خيلي بيشتر از دسترسي به خدمات مدرن پزشكي مرگ و مير را كاهش                      
 . دهدداده و مي

 
 همه براي سالمت

 بعنوان آنرا الملل بين محافل در و داد را تغيير سالمت به نسبت بينش 1356سال  در آتا آلمه نشست
 به نيل براي.  كرد مطرح را “٢٠٠٠سال تا همه براي سالمت” هدف مزبور نشست.  كرد قلمداد حقوق انسان ها 

و  اقتصادي  اجتماعي، عوامل از دسته آن با برخورد و تيبهداش اوليه مراقبت هاي تامين استراتژي هدف مزبور، 
 مردم كردن توانمند معني به كه سالمت ارتقاء. گرفت قرار كار دستور در كنند مي   دار خدشه را كه سالمت سياسي

 براي سالمت” به دستيابي براي راهي بعنوان است، خودشان سالمت بخشيدن بهبود و بيشتر كنترل هرچه  در



 مباحث خاص در بهداشت عمومي / 14                                  فصل      كتاب جامع بهداشت عمومي                                     /  2179

 

 
 

 و علت پيشگيري  و بيماري ها از هم ما و فهم  بوده تكنيكي مبحث يك هميشه سالمت هرچند.  شد مطرح  “همه
 تاثير.  است تكنيكي نادرست  بحث يك بعنوان فقط سالمت از ما درك است، ولي  استوار طبيعي علوم بر آنها درمان

 كه كند را مجبور مي    و جهاني، ما  ملّي   امنيت حتي و توسعه انسان ها، حقوق سياسي، اقتصادي، مسائل عواملي نظير 
 .كنيم فكر ديگري گونه به سالمت مورد در

اطفال  فلج بيماري موارد كه آنگاه مي گذارد، تاثير كشورها بر ساير  كنگ هنگ در سارس بيماري كه وقتي
 HIV/AIDSوقتي   دهد، قرار مي   تهديد مورد نزديك و دور فواصل در را اطفال فلج از عاري كشورهاي نيجريه، در

 به يا و نمود تكيه سالمت بيومديكال تعاريف به فقط نمي توان كند، ديگر  تهديد مي  چنين اين را قاره اي كل ثبات

 . كرد بسنده شود ارائه مي اين طريق از كه حل هايي راه

 به فقط مساله امنيت .  است برخوردار خاصي اهميت از جمعي و شخصي امنيت تامين براي سالمت
 زمينه يك خود ولي كند تهديد مي  را افراد از خيلي اينكه بر عالوه شديد فقر نمي شود محدود بيولوژيك، تهديد هاي
 جنگ ها و  جريان در كه بود زماني.  باشد خشونت مي  و ها، تروريسم  جنگ نظير تهديدها ساير براي مساعدي

 روزافزوني بطور ولي نمي گرفت رارق تعرّض مورد سالمت، به تاسيسات مربوط  و امكانات مسلّحانه، درگيري هاي
 سالمت با مرتبط و غيرنظامي مراكز .گيرند قرار مي  هدف مورد كار مي كنند،  محل آن در كه افرادي و امكانات اين
 سالمت بخصوص و جامعه براي آن آثار طبيعتاً كه دارند قرار حمله در معرض  آشاميدني آب خانه هاي تصفيه نظير
 دفاع براي ازجمله و زمينه ها همه در را الزم توان باشند بيمار كه جوامعي است كه  پر واضح .  است زياد بسيار مردم

 .دهند دست مي از خود از

 جوامع درون از سالمت مشكالت

Kenneth Newell مديران  از WHO كتاب در“Health by the People”  منتشر 1354 سال در  كه 
 داديم كه نشان جنوبي آمريكاي و آسيا آفريقا، در سالمت با ارتباط در هشد انجام اقدامات مطالعه با ما كه نوشت شد

 بهداشت به بخش مداخله و گيرد نشات مي جوامع خود از سالمت با ارتباط در معمولي مشكالت“  علل” از  بسياري
 ت منحصراً مداخال تا باشد داشته بيشتري اثرات سالمت شايد  بخش از خارج اقدامات و است اثر بي اغلب تنهايي

 به نيازهاي  رسيدگي براي جايگزيني راه هاي زمينه در يونيسف و بهداشت جهاني سازمان سال همان در.  اشتي بهد
 عمودي ضعف برنامه هاي نقاط به را توجه آن در و كرده منتشر نشريه اي توسعه حال در كشورهاي در سالمت اوليه

 توسط مالكيت عدم احساس  به ولي شده توجه فنĤوري به امه هابرن قبيل اين در.  كردند جلب بيماري ها به مربوط
 فقدان و نامناسب فقر، مسكن  نظير اجتماعي عوامل كه كرد تاكيد مزبور نشريه.  است آمده بعمل توجهي بي جامعه

 .توسعه است حال در كشورهاي در سالمت به مربوط گرفتاري هاي واقعي ريشه هاي آموزش،

دارند،  بيشتري فراگيري قدرت سالم افراد.  است مرتبط اقتصادي وضع اب اي پيچيده بصورت سالمت
كودكان   از و سالمند افراد از بهتر مي توانند  و رسانند منفعت مي  بيشتر جامعه به است، آسانتر آنان براي درآمد كسب

به  بيشتري دسترسي عتاًطبي برخوردارند، باالتري درآمد از كه افرادي.  كنند زندگي مي  تر سالم نيز و نموده مراقبت
فضوالت  بهداشتي، دفع و سالم آشاميدني آب مغذي، غذاهاي درماني، بهداشتي، بهداشتي، مراقبت هاي  اطالعات
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 و فنĤوري پزشكي الزم هاي مراقبت به شدن بيمار محض به آنان. كنند زندگي مي تر، سالم هاي محيط در و داشته
 دسترسي محدودي  فقط فوق امكانات تمام يا و پاره اي به فقير فرادا.  دارند دسترسي درماني و تشخيصي باالي
ـ  سيستم به آنان دسترسي شوند، بيمار كه هنگامي دارند،  بسيار و اغلب  گرفته صورت تاخير با درماني بهداشتي 
 .اختصاص مي دهد  خود به را خانواده درآمد از بيشتري خيلي درصد درماني، و تشخيصي اقدامات و است اوليه

 باالتر فقير خيلي  افراد مير و مرگ آمار نتيجه در و گيرد، صورت مي  بيماري تر پيشرفته مراحل در كسالت تشخيص
 زندگي توانند زحمت مي  با كه را خانواده هايي است بيماري فاجعه انگيز قادر   يك جهان نقاط از بسياري در است

 توسعه حال در به كشورهاي  محدود سالمت، و ي درآمد بكشاند اثرات هم افزاي    فقر ورطه به باشند داشته معمولي
 .دارد صحت مورد اقليت ها و در فقيرتر افراد مورد در امر همين هم پيشرفته بسيار صنعتي كشورهاي در. نيست

به  دسترسي عدم.  است سياست ها از بسياري كليدي عنصر حقيقت در و بوده سياسي مساله يك سالمت
 موجب موجب سلب اعتماد و حمايت مردم از مسئولين شود و يا برعكس               تواند يدرماني م  ـ بهداشتي خدمات
 پيوسته نياز مورد اعتبارات گران بوده تامين بهداشتي ـ درماني، مراقبت هاي ارائه.  دولت گردد  از مردم جدي حمايت

 خدمات به سيدستر مقدار توليد ناخالص ملي چقدر باشد، بي عدالتي در           اينكه از صرفنظر.  است مشكلي امر
ـ   نفوذ كمتري  اقتصادي، اجتماعي و سياسي    نظر از كه آنان.  مي شود افراد سالمت تهديد به منجر درماني بهداشتي 

 هم به  را دسترسي و كمترين  نبوده برخوردار هم اجتماعي ديگر حمايت هاي از كه هستند افرادي همان دارند
 .دارند درماني  بهداشتي خدمات

 جنوب كشورهاي به منئوليبراليس تحميل

 ترويج و دولت ها كنترل از بازار كردن خارج بر آن تاكيد كه قتصادي ا  مدل نئوليبراليسم  1360دهه   در

 كشورهاي در حال  .  شد مطرح پول بين المللي صندوق و جهاني بانك آمريكا، دولت توسط است، جهاني تجارت
 در كشور  را اقتصادي سيستم اين تا گرفتند قرار ارفش تحت وام دريافت موقع ازجمله و مختلف اشكال به توسعه
 مديريت كشورهاي  ضعف با ازجمله و توسعه در حال  كشورهاي شرايط با كه يكنواخت نسخه اين.  كنند پياده خود
 اجتماعي و رفاه عمومي آموزش سالمت، ازجمله و اجتماعي بخش اعتبارات كاهش به منجر نداشت سازگاري مزبور
 وضع.  داشت به همراه  مزبور كشورهاي در را اشاره مورد بخش هاي وضعيت بيشتر تخريب و ضعيفت طبيعتاً كه شد

 .شد نيز افزوده آنها اكثر مشكالت شدت بر بلكه نگرديد شكوفا تنها نه هم مزبور كشورهاي اقتصادي
 ائه خدمات ار بايد كه اظهار مي دارند  سخنراني ها در اوقات بسياري توسعه، در حال  كشورهاي مسئولين 
 مراكز عمدتاً به  و  آنان  بيشتر توجه عمل، در ولي داد توسعه كشور محروم نقاط و روستاها به را درماني ـ بهداشتي
 ملّي اعتبارات از نيمي از بيش كشورها قبيل اين اغلب.  است بزرگتر معطوف  شهرهاي هم آن و شهرها درماني
 اصلي گيرنده كه كنند پزشكي مي  قيمت گران وسايل و هيزاتتج و خريد  بيمارستان ها صرف را سالمت به مربوط
 وضع بهبود در مثبتي تاثير معموالً قبيل، اين از خدمات ارائه.  است جامعه تر طبقه مرفه  اغلب خدمات گونه اين

 .داشت نخواهد جامعه بهداشتي بهبود شاخص هاي و مردم سالمت
اصول  بر شد ناميده  2000سال   تا همه براي سالمت،  آتا آلمه نشست در كه بهداشتي اوليه هاي مراقبت
 جامعه براي فنĤوري كه از نوعي يعني. است مناسب فنĤوري از استفاده اصول، اين از يكي كه باشد مهمي استوار مي  
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 نه و همگان باشد  نيازهاي جوابگوي و بوده مردم عامه دسترس در و نگهداري و تامين قابل به راحتي  كشور و
 اوليه هاي از مراقبت  ديگر اساسي اصل.  باشند داشته دسترسي آن به جامعه نفوذ صاحب و متمكّن قشر فقط اينكه

 يك نبايد بعنوان  بهداشتي خدمات به.  است اجتماعي توسعه و سالمت بين جدي و روشن ارتباط بهداشتي،
 دليل همين و به است مردم زندگي وضعيت اصالح براي درازمدت پديده يك امر اين بلكه كرد نگاه زودگذر مداخله

 به بتوان اين طريق  از تا آيد حساب مي  به بهداشتي اوليه هاي مراقبت مهم ستون هاي از بخشي بين همكاري هاي
 اصل فوق العاده مهم ديگر كه در كشور ما به آن توجه الزم               .پرداخت سالمت محيطي زيست و اجتماعي عوامل

ود مطلقاً مشاركت مالي نيست بلكه مشاركت در برنامه ريزي، اجرا و             در اين مقص  .   است مشاركت مردم نمي شود،  
 . نظارت يعني عمالً در تمام مراحل مديريتي است

  كشورها از بعضي موفقيت علل
 كم ترين  با    يسالمتبهترين    (”Good health at low cost“عنوان   تحت كنفرانسي 1364 سال در

هاي  ايالت از يكي نيز و سريالنكا و كاستاريكا چين، كشور سه كنفرانس اين.  شد برگزار راكفلر  در بنياد  )هينزه
 بهداشتي سرانه و عليرغم توليد ناخالص داخلي پايين     كشورها اين.  قرار داد  بررسي مورد را كراال يعني هندوستان

 و شوند اربرخورد خوبي خيلي سالمت وضعيت از بودند توانسته است ناچيز پردرآمد، كشورهاي با مقايسه در كه
 ولي نگرفت قرار بررسي مورد كنفرانس اين در كوبا هرچند كشور .  باشند داشته مناسبي بسيار بهداشتي شاخص هاي

 از بهتر بعضاً و مقايسه قابل بهداشتي شاخص هاي به توانسته است  نامناسب اقتصادي وضع عليرغم هم كشور اين
 بين ارتباطات ايجاد اشاره، مورد كشورهاي پيشرفت دليل مشترك .  يابد دست يافته توسعه متمكّن كشورهاي

 شاخص هاي توانستند طريق اين از كه بود سالمت امر موثر، در  اجتماعي عوامل به رسيدگي جهت قوي بخشي
  .باشند پذير آسيب هاي گروه پاسخگوي نيازهاي بخصوص و بخشند ارتقاء را جامعه سالمت

تحصيالت و   كردن اجباري دختران، و زنان عليه تبعيض رفع ازجمله تبعيض ها رفع اشتغال، فقرزدايي،
دوران  طول در سالمت به مربوط مسائل فراگير آموزش زنان، و دختران براي بخصوص همگاني سوادآموزي
تبعيض  بدون و برابر استفاده بر خاص تاكيد با درماني و بهداشتي خدمات كردن همگاني و گسترش تحصيالت،

مسائل  گيري تصميم در جامعه مشاركت درماني، و تشخيصي بهداشتي، امكانات و خدمات كليه زا غني و فقير افراد
 حساب به و اجتماعي هدف به عنوان يك   سالمت به مسئولين واقعي تعهد مهمتر همه از و سالمت به مربوط
  .است كشورها از دسته اين موفقيت علل از توسعه مهم جزء بعنوان آن آوردن

محور  خود، انسان حال عين در و بوده انسان براي پيشرفت و توسعه   كه داشت توجه قيقتح اين به بايد
سالمت  وضعيت در الزم اصالحات اگر.  دارد توسعه به طرف  پيشرفت در را تاثير بيشترين سالمت و است توسعه

غيرقابل  توسعه هزاره فاهدا ازجمله و توسعه اهداف به رسيدن در عمده پيشرفت نيايد بوجود جامعه افراد فقيرترين
 .رسد بنظر مي تصور

قابل  بطور فقيرتر مردم كشورها، ثروتمندترين در حتي و است اجتماعي وضعيت تاثير تحت سالمت
را  سالمت حساسيت تفاوت ها، اين.  دارند ثروتمند افراد به نسبت بيشتري بيماري و كوتاهتر عمر طول توجهي
متكي  پزشكي مراقبت هاي به آنكه از بيش خيلي مردم سالمت حقيقت رد.  ميدهد نشان اجتماعي محيط به نسبت



 2182/عوامل اجتماعي سالمت  / 3گفتار 
 

 

 دفع بهداشتي و سالم آب به دسترسي تغذيه، و غذايي امنيت: نظير. دارد ارتباط اجتماعي پديده هاي و عوامل به باشد
عيت وض و اشتغال نقل، و حمل زندگي، محل و مسكن كودكي، دوران اوائل در محيط و شرايط زندگي    فضوالت،

 .درگيري و غيره و جنگ حمايت اجتماعي، كردن، كار
ثروت،  برپايه كه اجتماعي مراتب سلسله در مردم اجتماعي وضعيت كه است انكار غيرقابل امر اين
 جدي بصورتي است، استوار غيره و)  شهر، روستا، محله، حاشيه شهرها     ( محل سكونت     نژاد، جنس، تحصيالت،

 نازل تري سالمت از مجموع در جهان در كودكان و نوجوانان زنان، مثال براي. دهدشكل مي را آنان سالمت وضعيت
. است درماني ـ بهداشتي خدمات به آنان دسترسي امكان برابري عدم و اجتماعي آن تبعيض  علّت كه برخوردارند،

 در آنان جايگاه نظر از نيز و آنان مي گذارد  بعهده جامعه كه مسئوليتي و نقش نظر از بيولوژي و  نظر از مرد و زن
 و بيماري ها سير و عواقب علل، بر زيادي خيلي تاثير مسئوليت ها و نقش ها اين.  تفاوت دارند  هم با جامعه و خانواده
 .دارد و بايد پيوسته مورد توجه قرار گيرد افراد سالمت

 سالمت در عدالتي بي

جوامع  در سالمت موهبت از خورداريبر ميزان سالمت امر در اجتماعي عديده عوامل تاثير دليل به
فاحشي  اختالف كشورها درون در حتي و كشورها بين در سالمت شاخص هاي نتيجه و در  بوده متفاوت مختلف

 سال  50بين بعضي كشورها مثالً ژاپن با بعضي كشورهاي آفريقايي قريب به               زندگي به اميد مثالً اختالف .  دارد
 بر بالغ غني پوست هاي سفيد فقير و  پوست هاي سياه بين زندگي به اميد الفاخت آمريكا كشور داخل در.  مي باشد

 حدود مهاجر سفيدپوستان و آن كشور  بومي هاي بين زندگي به اميد اختالف هم استراليا كشور در .است سال 20
 10 حدود را انبلوچست و سيستان و استان تهران  بين اختالف ايران آمار مركز محاسبات ايران در .باشد سال مي  17
 جامعه با بلوچستان و سيستان اجتماعي استان  طبقات ترين پايين بين اختالف احتماالً.  زند تخمين مي  سال

 .است مزبور رقم از بيش تهراني متمكّن تر
 زنده تولد هزار هر در كودك 300 سيرالئون نزديك به   كشور در سال 5 زير كودكان مير و مرگ ميزان

 كشور در و 4كمتر از    فنالند در زنده، تولد هزار هر در 5كمتر از    ژاپن كشور در شاخص ناي كه در حالي  است،
 سال 5زير   مرگ باشد، پايين جامعه در اجتماعي ـ اقتصادي   سطح هرچه ديگر به  عبارت   است هزار در   3 ايسلند
 هر در 2/47ني معادل   كم درآمد جامعه ايرا   )يك پنجم (ميركودكان زير يك سال در بيستك        و مرگ .است بيشتر
 وزن كم و قد كوتاهي شيوع همچنين .   در هزار مي باشد   7/20غني جامعه   %)  20(در حالي كه     است زنده تولد هزار

 .است شهرها از بيشتر خيلي روستايي مناطق در است تغذيه سوء از ناشي كه بودن كودكان
زندگي در امريكا كه توليد       به اميد ثالًم.  ندارد وجود عمر طول بين توليد ناخالص ملي و      زيادي ارتباط

 حتي.  است اندازه يك به تقريبا مزبور كشورهاي با است كاستاريكا و كوبا كشورهاي برابر ناخالص ملي آن چند     
 براي.  مزبور نيست  كشورهاي در سالمت شرايط شدن بهتر معني به الزاماً سالمت، امر براي كشورها هزينه ميزان
 2003 در سال  ولي كند هزينه مي  سالمت براي جهان در كشوري هر از بيشتر آمريكا متحده اياالت كشور مثال،

 ژاپن،)  ترتيب رتبه  به (گرفت قرار 29 رديف در ذيل در برده نام كشور 30 بين در زندگي به اميد نظر از ميالدي
 بلژيك، نيوزيلند، استراليا،  نروژ، يا،اسپان فرانسه، اسرائيل، كانادا، ايتاليا، سوئد، اطريش، سويس، ايسلند، كنگ، هنگ
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 شيلي، عربي، امارات متحده  كاستاريكا، يونان، مالت، انگلستان، هلند، فنالند، لوكزامبورك، قبرس، سنگاپور، آلمان،
 .كوبا و آمريكا ايرلند،

و  غني بين اختالف كند، تهديد مي  آمريكا كشور در را سالمت در عدالت و سالمت كه خطري مهمترين
و  شده كوتاه تر زندگي به اميد يعني.  شود بدتر مي  سالمت وضعيت باشد بيشتر اقتصادي نابرابري هرچه.  است قيرف

وضعيت  از و داشته قرار باالتري رتبه در فوق بندي درجه در كه كشورهايي تمام.  يابد افزايش مي  مير، و مرگ
عبارت  به.  دارد وجود غني و فقير افراد بين تريكم درآمد اختالف آن در كه هستند كشورهايي برخوردارند بهتري
بهتر  خيلي) اسكانديناوي كشورهاي نظير (هستند طلب مساوات كه كشورهايي در سالمت در عدالت وضعيت ديگر

 .است آمريكا نظير داري سرمايه كشورهاي از
 يكصد طي در نانگلستا در سل بيماري از ناشي مير و مرگ وضعيت همانطوري كه قبالً ذكر شد، بررسي     

 جامعه اجتماعي ـ اقتصادي   شرايط بهبود متعاقب مزبور كشور در مير و مرگ عمده كاهش  كه ميدهد نشان سال
 همان به مير، و مرگ ميزان شد بهتر مردم زندگي شرايط و تغذيه و غذا هرچه وضعيت  يعني.  است افتاده اتفاق
  بررسي.پيوست وقوع به سل ضد داروهاي و “ژ ث ب” واكسن كشف از قبل كاهش خيلي اين. يافت كاهش نسبت
 بهبود يعني.  اثبات رساند  به را امر همين سال يكصد طي در نيز استراليا كشور در سال يك زير كودكان مير و مرگ
 واكسن ها كشف از خيلي زودتر  زندگي شرايط و تغذيه و غذا وضعيت بهبود ازجمله جامعه اقتصادي اجتماعي شرايط

 .شد استراليا سال يك زير كودكان مير و مرگ كاهش موجب يك هابيوت آنتي و
 عوامل از تاثير عمده ترين كه حالي در.  است سالمت بر موثر عوامل از يكي فقط سالمت تالش بخش 

 عوامل.  مي گذارد اثر كنند كار مي  و زندگي آن در مردم كه شرايطي بر كه گيرد نشات مي  و اقتصادي،  اجتماعي
 وضعيت كه است اجتماعي نردبان مختلف پله هاي در مردم گوناگون وضعيت از انعكاسي سالمت، برموثر   اجتماعي

 را انسان سالمت اجتماعي، سياست هاي هرگاه.  است آنان ثروت و قدرت، درآمد  موقعيت، از گرفته خود نشات  مردم،

 نابرابري هاي با برخورد راه اول، .  مي گردد سالمت در كمتر نابرابري و بهتر سالمت به منجر دهد، كز قرار  مر در
 اولين كه است فقر با برخورد دوم راه.  است سالمت سيستم اصالح و كشنده بيماري هاي كنترل بيشتر  سالمت،
 به مربوط است قبلي اقدام دو مكمل و مهم بسيار كاري كه اقدام سومين.  آيد حساب مي  به نيز توسعه هزاره  هدف

. كنند كار مي  و زندگي آن در مردم كه است شرايطي بخشيدن بهبود آن و است تسالم بر موثر عوامل اجتماعي 
به  رسيدن مانع اجتماعي، پيچيده عوامل به توجه عدم.  دارند مشترك عوامل عدالتي، بي و سالمت هاي نابرابري
 .سالمت ميشود هاي نابرابري رفع مانع نيز و توسعه هزاره اهداف

 المتنقش فنĤوري پيچيده پزشكي در س
نتايج مطالعات در كشورهاي مختلف جهان حاكي از كاربرد و منفعت محدود فنĤوري پيچيده پزشكي در                  

بررسي هاي مشابه در جمهوري اسالمي ايران هم حكايت از همين امر           .  سالمت اقليت كوچكي از افراد جامعه است      
 درمان چندين برابر كشور ما برخوردار         خيلي باال و سرانه بهداشت و       GDPدر اياالت متحده آمريكا كه از        .  دارد

هزار نفر جمعيت كشور، ساليانه فقط يك نفر نيازمند بستري شدن در بيمارستاني مي شود كه                    است، از هر يك   
لذا نقش اين نوع فنĤوري در سالمت عمومي جوامع و شاخص هاي سالمت            .  مجهز به فنĤوري پيچيده پزشكي است     
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يل اينكه اين نوع فنĤوري سهم عظيمي از اعتبارات بهداشت و درمان كشور را               همچنين به دل  .  كشورها ناچيز است  
فقط براي اينكه درصد بسيار محدودي از مردم كه عمدتاً هم از قشر مرفه تر جامعه هستند از آن استفاده                     (مي بلعد  

واضح .  دم ناكافي است  ، ميزان اعتبارات باقيمانده در سبد بودجه محدود بهداشت و درمان كشور براي عامه مر              )كنند
است كه اين نوع هزينه كردن اعتبارات، نه تنها در راستاي تأمين عدالت در سالمت نيست، بلكه منجر به افزايش                     

 .بي عدالتي در جوامع نيز مي گردد

 لزوم برنامه ريزي و نظارت بر بخش خصوصي

اين امر آن است كه دولت بر      الزمه  .  بخش خصوصي مي تواند در زمينه سالمت، نقش سازنده اي ايفا كند          
برنامه ها و عملكرد بخش خصوصي، و نيز روابط اقتصادي مراجعه كنندگان به بخش خصوصي و غيردولتي نظارت                  

در صورتي كه نظارت و كنترل الزم بر بخش خصوصي وجود نداشته باشد،                     .  دقيق و مستمر داشته باشد      
ات پيچيده پزشكي مي شود و آنگاه سرمايه گذاران         سرمايه گذاريهاي هنگفت و غير ضرروي صرف خريد تجهيز          

جهت جبران استهالك وسائل و نيز تأمين درآمد بيشتر، تالش براي القاء احساس نيازي را كه غالباً فقط داليل                      
اين قبيل تالش ها به دليل منافعي كه عالوه بر صاحبان سرمايه، نصيب كارخانه هاي               .  مادي دارد، شروع مي كنند   

امكان استفاده از اين قبيل     .  ايندگي ها، واسطه ها و ويزيتورها مي شود، با شدت ادامه و گسترش مي يابد            سازنده، نم 
ساير .  تجهيزات، امكانات و خدمات تقريباً منحصراً براي قشر مرفه جامعه كه اقليت كوچكي هستند مقدور است                  

ات مزبور محروم مي شوند و يا مجبورند هزينه        اقشار جامعه به دليل محدوديت بضاعت مالي، يا از استفاده از امكان            
يكي اينكه اقشار بي بضاعت مجبور به       :  آنرا از جيب خود بپردازند كه اين خود دو اتفاق را در پي خواهد داشت                  

استفاده از پس اندازهاي احتمالي و فروش اموال ناچيز خود و نيز استقراض از ديگران مي شوند كه نتيجه آن سقوط                    
تجربه هم نشان داده است كه آن دسته از افرادي كه به دليل مشكالت پزشكي به زير خط                   .  قر است به زير خط ف   

 .فقر سقوط مي كنند، عمالً هرگز از اين ورطه هولناك نجات نمي يابند

اتفاق دوم آنست كه القاي نيازهاي كاذب به مردم نهايتاً موجب افزايش توصيه پزشكان به استفاده از چنين                         
آزمايشات و داروها مي گردد و در نتيجه مردم كه به راحتي امكان پرداخت اين قبيل هزينه ها را ندارند،                     امكانات،  

، به شركت هاي بيمه و دولت فشار مي آورند كه اين          )بسياري اوقات با هدايت و پيگيري فروشندگان و نمايندگي ها        (
.  خدمات پرهزينه را تحت پوشش بيمه قرار دهند         قبيل هزينه ها يعني داروهاي گران قيمت، آزمايشات، معاينات و         

دولت ها هم غالباً تحت فشار هاي تبليغاتي كه بسياري اوقات از طريق تريبون هاي مختلف و رسانه ها انعكاس يافته                 
و تشديد مي شود، به جاي پرداختن به امر بازسازي و گسترش شبكه بهداشتي ـ درماني كشور و اجراي سيستم                       

ن را به گونه اي عادالنه تحت پوشش خدمات سالمت قرار داده، صرفه جويي اقتصادي هم به                     ارجاع كه همگا  
كه اغلب ريشه آن در      (دنبال دارد و در حقيقت نوعي اصالح الگوي مصرف است، تسليم فشارهاي مورد اشاره                   

ود كه سازمان هاي بيمه    اين اقدام كه ظاهري خداپسندانه دارد، موجب مي ش       .  مي گردد)  مال اندوزي معدود افراد است   
به نوعي ورشكستگي دچار شده و به دليل محدوديت اعتبارات دولت، عمالً  از عهده پرداخت هزينه هاي ضروري تر                  
كه غالباً كم هزينه تر بوده و مورد نياز اكثريت افراد جامعه است برنيايند كه اين امر خود موجب نارضايتي گسترده                      

به دليل صرف هزينه در اين مسير دولت از رسالت انقالبي و عدالت گستر خود كه همانا                 طبيعي است كه    .  مردم مي گردد 
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 .احياء و گسترش شبكه بهداشتي ـ درماني كشور است باز مي ماند
صاحبان سرمايه كه پيوسته درصدد مال اندوزي بيشتري هستند به اين مقدار بسنده نكرده به فكر                       

الزمه توفيق در جذب اين نوع توريست، صرف هزينه هاي          .   مي افتند پزشكيتوريسم درماني يا    پديده اي  به نام     
هر چند تعدادي از ايرانيان مقيم خارج       .  بيشتر، باز هم براي خريداري تجهيزات بيشتر و گران قيمت تر پزشكي است           

 اين  و يا حتي تعدادي خارجي ممكن است به دليل گراني اين نوع خدمات پزشكي در كشورهاي محل اقامت به                     
كشور سفر كنند ولي قطعاً اين ميزان درآمد براي صاحبان سرمايه راضي كننده نيست و در نتيجه باز هم تبليغات                      
اقواكننده و القاءكننده گسترده تري براي ايجاد نياز كاذب در ذهن مردم و حتي پزشكان ادامه مي يابد و اين حلقه                      

 مرفه تر و صاحبان نفوذ در جامعه مي گردد، موجب نارضايتي اكثريت        معيوب كه منجر به رضايت اقليتي از افراد غالباً        
 .مردم و بدتر از آن كاهش ميزان سالمت عمومي و سقوط شاخص هاي بهداشت و سالمت جامعه مي شود

اين مسير نه تنها موجب تضعيف و اضمحالل شبكه بهداشتي ـ درماني كشور شده و توده مردم را از                        
يه سالمت كه هدفي است متعالي باز مي دارد، بلكه منجر به تشديد اختالف درآمد بين                   دريافت مراقبت هاي اول  

پزشكان عمومي و خانواده، متخصصين داخلي، كودكان و روانپزشكان از يك طرف و صاحبان تخصص و فوق                     
وجب تشديد  اين امر خود م   .  تخصص كه اقدامات جراحي و يا پاره اي مداخالت درآمدزا را انجام مي دهند مي گردد             

تخصص گرايي و فوق تخصص گرايي شده، كاهش رغبت پزشكان به ادامه خدمت در قالب پزشك عمومي،                      
اين در حالي است كه حل مشكالت اساسي و زيربنايي سالمت جامعه و                .  داخلي، اطفال و روانپزشكي مي گردد     

 . اين دسته از پزشكان صورت مي گيردپرداختن به سالمت افراد به طور جامع تر و در عين حال كم هزينه تر توسط 
.  در جامعه مي گردد   افزايش روزافزون اختالف طبقاتي   در نهايت، اين نوع نگرش و عملكرد منجر به            

عده اي از افراد متمكن و صاحبان نفوذ اجتماعي از خدمات لوكس و مدرن بهره مند مي شوند و در مقابل قاطبه                        
دولتي جواب گوي بخشي از نيازهاي پزشكي آنان باشند به اين قبيل مراكز               مردم بايد به اميد اينكه شايد مراكز         

مراجعه كنند و احتماالً به دليل اين كه سازمان هاي بيمه كننده و دولت حمايت مالي الزم و به موقع را از اين قبيل                       
مال زياد به طور كلي از      مراكز نمي كنند، مردم مجبورند مبلغ قابل توجهي را از جيب خود پرداخت كنند و يا به احت                 

طبيعي است كه نتيجه تأخير يا عدم مراجعه و يا درمان ناقص اين گروه كثير از مردم به                    .  مراجعه صرفنظر نمايند  
 . جز تداوم بيماري، بروز انواع معلوليت ها و يا احياناً مرگ زود هنگام نخواهد بود

نĤوري پيچيده پزشكي از جمله داليلي است       جالب توجه اينكه افزايش روز افزون هزينه هاي كمر شكن ف         
كه كشورهاي آمريكا و اروپاي غربي را وادار نموده است تا به طرف ارائه مراقبت هاي اوليه سالمت و توجه به                         
عوامل اجتماعي سالمت و اعمال عدالت در سالمت گرايش روزافزون نشان دهند و براي افزايش تعداد و نيز                        

 . ي، كودكان، داخلي و روانپزشك در مقايسه با ساير پزشكان تالش كنندافزايش درآمد پزشكان عموم

  اجالس سازمان جهاني بهداشت1388مصوبات سال 
و با حضور   )  سويس(در اجالس سازمان جهاني بهداشت كه همه ساله در ماه مي  در مقر سازمان مزبور در شهر ژنو                   

ئل مهم سالمت در سطح جهان مورد بحث و بررسي           وزراي بهداشت همه كشورهاي جهان برگزار مي گردد، مسا        
در اجالس سال   .  قرار گرفته و در مورد مهمترين آنها كه مورد اتفاق نظر وزراي كشورها است تصميم گيري مي شود               
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 وزراي بهداشت همه كشورها تصويب نمودند كه همه دولت ها، پوشش و ارائه مراقبت هاي اوليه سالمت را                   1388
دستور كار خود قرار دهند و جهت نيل به عدالت در سالمت، پرداختن به عوامل اجتماعي سالمت                  به آحاد مردم در     
آنان همچنين تصويب كردند كه     .  سالمت جامعه و افراد به آن وابسته است عملياتي نمايند          %  50را كه دست كم     

لت ها پاسخگوي مردم باشند و      دولت ها تالش كنند تا نوع و نحوه ارائه مراقبت ها براساس نياز جامعه بوده و دو                  
تالش كنند تا مديران حوزه سالمت به جاي اعمال مديريت به صورت عمودي، از طريق جلب مشاركت مردم،                      

همچنين دولت ها مكلف شدند تا موضوع سالمت جامعه را در همه سياست ها و               .  مسائل سالمت را رهبري كنند     
 .مصوبات دولت لحاظ نموده و اعمال كنند

 ي به مراقبت هاي اوليه سالمتاشاره ا
 در شهر آلمه آتاي قزاقستان با حضور هزاران نفر كارشناس           1356همانطوري كه قبالً مطرح شد در سال        

 مسأله سالمت براي    1979و نيز وزراي بهداشت همه كشورها و سپس در اجالس سازمان جهان بهداشت در سال                 
 مصوب شد و ارائه مراقبت هاي اوليه سالمت         Health For All by 2000  (HFA) ميالدي 2000همه تا سال    

Primary Health Care (PHC)                كه در حقيقت نوعي سطح بندي مراقبت هاي سالمت است به عنوان كليد 
 . به تصويب رسيد"سالمت براي همه"

، بايد از مشاركت فعال جامعه نام برد چون در همه            PHCاز جمله اصول و در حقيقت ستون هاي اصلي          
، همكاري ها و   PHCاز اصول ديگر    .  نه ها، از برنامه ريزي تا اجرا و نظارت، مردم  بايد حضور فعال داشته باشند              زمي

هماهنگي هاي بين بخشي است كه با توجه به گستردگي عوامل اجتماعي سالمت و ارتباط آن با وزارتخانه ها،                      
اصل ديگر،  .  ا نيل به مقصود ممكن نيست       نهادها و ارگان هاي گوناگون، بدون مشاركت و هماهنگي همه آنه            

استفاده از فنĤوري مناسب است يعني آن دسته از فن آوري ها كه براي جامعه، از نظر پرداخت، ساخت و يا حداقل                       
 . تعمير فوري و بازسازي و راه اندازي قابل دسترس و استفاده باشد

براي اين كه   .   است Health System Researchتوسعه پژوهش هاي كاربردي و     از ستونهاي ديگر،    
مراقبت هاي اوليه سالمت هرچه فراگيرتر و كامل تر ارائه شده و آحاد جامعه از آن برخوردار شوند بايد عوامل                         

از اين طريق هم نيل به عدالت در سالمت امكان          .  اجتماعي سالمت بخوبي در مراقبت هاي مزبور ادغام شده باشد        
الزمه نيل به اين مقصود يعني ارائه        .  به اهداف توسعه هزاره فراهم مي گردد      پذير مي شود و هم امكان دسترسي        

مراقبت هاي اوليه سالمت به آحاد مردم، تعهد باالي سياسي در دولت مردان و تصميم سازان كشورها است و البته                   
هبود شاخص هاي  نتيجه چنين اقدامي، توزيع عادالنه امكانات، مراقبت هاي سالمت، ارتقاء سطح سالمت جامعه، ب              

 . سالمت و برقراري عدالت در سالمت جامعه است

 است زير بقرار هزاره توسعه هاي هدف

 گرسنگي و شديد فقر كردن كن ريشه: اول هدف

و  كنند زندگي مي  دالر يك از كمتر روزي با كه افرادي تعداد 2015 سال تا بايد مقصود اين به نيل براي
 ميليارد  2/1 حدود توسعه حال در جهان در حاضر حال در.  شود رسانده نصف به ميبرند رنج گرسنگي از كه كساني
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كودك  ميليون 153 و هستند تغذيه سوء دچار نفر ميليون هشتصد.  كنند زندگي مي  دالر يك از كمتر روزي نفر با 
. هستند نگريبا به دست فقر با آفريقا صحراي جنوب منطقه جمعيت از نيمي.  دارند وزن كمبود سال 5 از كمتر
 عمالً افزايش 1990 دهه از غربي آسياي و آفريقا صحراي جنوب در كنند زندگي مي شديد فقر در كه مردمي نسبت
 و جنوب  شرقي كشورهاي.  هستند آسيا ساكن كنند زندگي مي  دالر يك از كمتر با كه كساني سوم دو.  است يافته
 .پيشرفت است حال در مركزي جنوب آسياي و  اندبرداشته گام هايي فقر، كاهش هدف تامين براي آسيا شرقي
 همگاني ابتدايي آموزش به دستيابي: دوم هدف

114 حاضر حال در.  كنند تكميل را ابتدايي دوره دختران، و پسران همه 2015 سال تا كه آنست هدف
حتي  كودك يك كودك پنج هر از ترتيب بدين.  نمي روند مدرسه به جهان در ابتدايي آموزش سن در كودك ميليون

 .است محروم آموزش ها بنيادي ترين به دسترسي از
 زنان سازي توانمند و جنسيتي برابري ترويج: سوم هدف

تمام  در و 2005 سال تا ترجيحاً متوسطه و ابتدايي آموزش در جنسيتي هاي نابرابري كه آنست هدف
مدرسه  به هنوز ابتدايي تحصيالت سن در دختر ميليون   63 حدود حاضر حال در.  شود  حذف 2015 سال تا سطوح

 .است زنان اختيار در كرسي يك فقط بيشتر يا و پارلمان كرسي سه هر از جهان كشور نه در فقط و نمي روند
 كودكان و مير مرگ ميزان كاهش: چهارم هدف

در .  است 2015 و 1990 هاي سال بين سال 5از   كمتر كودكان مير و مرگ ميزان سوم دو كاهش منظور
از  را خود جان ساعت هر در كودك 1200 از بيش يعني سال 5 از كمتر كودك ميليون 11 به نزديك حاضر الح

 .هستند درمان يا پيشگيري قابل راحتي به كه است داليلي به مرگ ها اين بيشتر كه دهند دست مي
 مادران بهداشت بهبود: پنجم هدف

جان  زايمان يا و حاملگي هنگام كه زناني سبتن چهارم سه 2015 و 1990 سال هاي بين كه آنست هدف
 هر دقيقه در نفر يك يعني زن هزار پانصد از بيش سال هر حاضر حال در.  كند پيدا كاهش دهند دست مي  از را خود
 خود نفر جان  يك زن 16 هر از آفريقا صحراي جنوب منطقه در.  كنند فوت مي  زايمان هنگام يا و حاملگي طول در
 در اين. رسد زن مي  7 هر از نفر يك به نسبت اين سيرالئون و افغانستان كشورهاي در حتي و دميده دست از را

 .كند تهديد مي را زن 2800 هر براي نفر يك خطر، اين يافته توسعه كشورهاي در كه است حالي
 ها بيماري ساير و ماالريا ايدز، بيماري و ويروس با مبارزه: ششم هدف

 ساير   و ماالريا شيوع نيز و ايدز بيماري و ويروس گسترش كردن قفمتو   2015 سال براي هدف
جنوب  منطقه در مير و مرگ عامل مهمترين ايدز بيماري.  است آنها رشد كاهش به شروع و عمده بيماري هاي

 .است جهان سراسر در مرگ عامل چهارمين و آفريقا صحراي
 زيست محيط پايداري تضمين: هفتم هدف

منابع  تخريب از جلوگيري و كشوري برنامه هاي و سياست ها در پايدار توسعه اصول گنجاندن و ادغام
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بهبود  و 2015 سال تا نصف به ندارند دسترسي سالم آشاميدني آب به كه است افرادي نسبت كاهش و زيست
 از فرن  ميليارد 4/2حدود   حاضر حال در 2020 سال تا نشين زاغه ميليون يكصد حداقل زندگي چشمگير بخشيدن

 . ميليارد نفر از دسترسي به آب سالم محروم هستند2/1بهداشت كافي و حدود 
 توسعه براي جهاني مشاركت ايجاد: هشتم هدف

مالي  شرايط و محيط ايجاد و خود آوري فن و بازارها به برابر دسترسي تامين مسئول ثروتمند كشورهاي
دستيابي  منظور به انساني سرمايه و اجتماعي نيازهاي بر تمركز و مطلوب حكومت از برخورداري.  هستند مناسب

بدهي  به مربوط مسائل به جانبه همه و كامل رسيدگي.  است ضروري هزاره هدف هاي به توسعه حال در كشورهاي
قيمت  با حياتي داروهاي به دسترسي جوانان، تامين  براي مولّد و شرافتمندانه كار ايجاد توسعه، حال در كشورهاي

به  جديد فنĤوري هاي از بهره گيري داروسازي، ايجاد  شركت هاي همكاري با توسعه حال در كشورهاي در مناسب
 .خصوصي بخش همكاري با ارتباطي و اطالعاتي آوري هاي فن ويژه

اعالميه  در كه جهاني هدف هاي تحقّق زمينه در پيشرفت باره در سال هر متحد، ملل سازمان دبيركل
گزارش  در او.  ميدهد گزارش است شده تعيين پايدار توسعه و بشر حقوق و امنيت و صلح به دستيابي براي هزاره
پيشرفت هاي ”:  ميداردكه اظهار توسعه مورد در هزاره اعالميه هدف هشت با رابطه در زير نكات به 2003 سال
همه  تقريباً براي طعاًق بودن، بلندپروازانه عين در هدف ها كه ميدهد نشان هدف ها بعضي از اين   زمينه در سريع

فعلي   اقدامات و گزارش ها از بعضي اما”:  گويد گزارش مي  ديگر جاي در و“  هستند تحقق قابل جهان كشورهاي
 .هستند مواجه هدف ها اين از بسياري تحقق عدم خطر با جهان از توجهي قابل بخش  هاي كه است اين از حاكي
دادن  و بدهي ها كاهش و كمك افزايش تجارت، درهاي گشودن يبرا سياسي رهبران كه دارد وجود ضروري نياز

. “كنند عمل خود تعهدات به كشورها اين در شديد فقر كاهش براي توسعه در حال  كشورهاي به عادالنه فرصتي
 بر ارتباط  و كرده فراهم سالمت، زمينه در چندبخشي اقدامات براي را مساعدي زمينه هزاره، توسعه هاي هدف

 به دست  و فقر با مبارزه بدون كه ميدهد نشان مزبور هدف هاي.  دارد تاكيد اجتماعي عوامل و سالمت نبي دوطرفه
 به از كشورها  بسياري نشين  ها، زاغه زندگي شرايط اصالح و زنان كردن توانمند تحصيالت، غذايي، امنيت آوردن

 .يافت نخواهند دست سالمت به مربوط هدف هاي

 ات سالمت در غربجابه جايي مركز ثقل خدم
در اروپا و به ويژه آمريكا كه تا همين اواخر، ارائه خدمات سالمت عمدتاً بر خدمات فوق تخصصي و                        
مراقبت هاي ويژه متمركز بود، مدتي است كه اين تمركز به تدريج به طرف مراقبت هاي اوليه سالمت تغيير جهت                   

. به ويژه در كشورهاي اروپايي وضع و اعمال مي شود          مقررات جديد و جدي در ارتباط با فارماكوپه           .  داده است 
دولت ها تالش  .  داروهاي تجاري به خصوص آن دسته كه گرانتر است جاي خود را به داروهاي ژنريك مي دهند                  

مي كنند تا كليه سياست هايشان مبتني بر سالمت باشد و با توجه ويژه به عوامل اجتماعي سالمت، براي كاهش                     
تربيت تعداد پزشكان خانواده در حال افزايش و تعداد فوق تخصص ها در               .  ت تالش مي كنند  بي عدالتي در سالم  
 تأكيد  Home Care و   Self Careآموزش سالمت در جامعه جدي تر و فراگيرتر شده و بر             .  حال كاهش است  

. خوردار شده است  بيشتري مي گردد و جايگاه اين نوع از مراقبت ها در سيستم ارائه خدمات از استحكام بيشتري بر                 
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، كاهش تخت روز بيمارستاني و نيز كاهش        day careدر آمريكا در طول سالهاي اخير با افزايش استفاده از مراكز            
 .از تخت هاي بيمارستاني را تعطيل كنند% 20عفونت هاي بيمارستاني عمالً توانسته اند 

 آموزش پزشكي
 و به خصوص به منظور توفيق در اعمال هرگونه           جهت بهبود بخشيدن مراقبت ها و ارتقاء سالمت جامعه       

آموزش .  تحول زيربنايي در اين امور، بايد به نحوه و كيفيت آموزش پزشكي توجه كرده و در آن مداخله نمود                        
پزشكي بايد بر مبناي مراقبت هاي اوليه سالمت متحول شود، همان گونه كه در آمريكا و اروپاي غربي اين تغيير و                    

در آموزش پزشكي بايد عمدتاً تأكيد بر ارتقاء سالمت جامعه،             .  اده و در حال شكل گيري است       تحول اتفاق افت  
پيشگيري، بهداشت،  آموزش بهداشت و شيوه زندگي و با توجه خاص به اخالق پزشكي، مسائل معنوي و بعد                        

 از قبيل بيماريهاي غير     با توجه به اينكه اين روزها، علل عمده مرگ  و مير مربوط به مسائلي             .  معنوي سالمت باشد  
از جمله تحوالت ديگري كه     .  واگير و سوانح و حوادث است، تمركز آموزش هم بايد بيشتر بر اين قبيل مسائل باشد               

در آموزش پزشكي در كشور ما مورد نياز است، تأكيد بر علوم رفتاري، مهارت هاي ارتباطي، خدمات اجتماعي و                      
 . ت، فنĤوري اطالعات و آموزش كار گروهي استانساني، آموزش مديريت و اقتصاد سالم

 نتيجه
و عدالت در سالمت در      .  نيل به عدالت اجتماعي، هدف بسيار ارزشمند جمهوري اسالمي ايران است              

براي تأمين عدالت در سالمت انجام دو اقدام         .  حقيقت هسته مركزي و زيربناي عدالت اجتماعي به شمار مي رود          
م اول عبارتست از احياء و توسعه شبكه بهداشتي ـ درماني كشور كه در حقيقت هم                  اقدا.  ضروري به نظر مي رسد   

اصالح الگوي مصرف در حوزه سالمت به حساب مي آيد و هم از طريق شبكه مي توان اطمينان حاصل نمود كه                      
قدام دوم، پرداختن   ا.  هفتاد و پنج ميليون ايراني به گونه اي عادالنه از مراقبت هاي اوليه سالمت برخوردار مي شوند              

. هر چه بيشتر به عوامل اجتماعي سالمت است كه سهم حداقل پنجاه درصدي در ارتقاء سالمت جامعه و افراد دارد              
اجرايي نمودن اين دو اقدام بسيار ارزشمند كه موجب استقرار عدالت در سالمت مي گردد، نيازمند عزم ملي،                        

 . مشاركت مردم و همكاري هاي بين بخشي است
در پرتو انوار مقدس خود، سراسر كشور و جهان را منور            “  عدالت در سالمت  ”ه اميد روزي كه خورشيد      ب
 ... نمايد انشاا
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 دكتر محمد اسماعيل اكبري
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي

 هداف درس ا

 : پس از يادگيري اين مبحث، فراگيرنده قادر خواهد بود 
 معضالت بهداشتي ديروز و امروز كشور را مقايسه كند 

 ا نام ببرد در تهران ر1350پنج عامل اصلي مرگ در سال  

 پنج عامل اصلي مرگ در سال هاي اخير را ذكر كند 

 عوامل فرهنگي موثر بر كنترل بيماري هاي قلبي ـ عروقي را فهرست نمايد 

 عدالت بهداشتي را تعريف و مثال هايي ارائه دهد 

 مقدمه
آنها عوامل مشخصي در مقابل سالمت مردم صف كشيده بودند، كه شناخت             !  در روزگاري نه چندان دور    

همه مي دانستند كه عوامل     .  براي جامعه پزشكي، مردم و سياستگذاران و سياستمداران آسان و يكسال بود                 
بسيار آسان   .ميكروبي، چگونه دستگاه تنفسي فوقاني و يا تحتاني را مبتال ميكنند و چگونه بايد با آنها مقابله كرد                   

يزايي آبله، سرخك، سرخجه، ديفتري، كزاز و سياه سرفه          بود كه با سياستگذاران و سياستمداران از چگونگي بيمار         
اما امروز رابطه سالمت و       .صحبت كنيم و پشتيباني آنها را براي پيشگيري و درمان اين بيماريها جلب كنيم                  

سياست پيچيده تر شده است و زبانهاي متفاوتي براي بيان مسئله بين مديران سالمت، مردم و سياستگذاران و                      
 .پيدا شده است كه گاهي آنقدر تفاوت در اين زبانها وجود دارد كه حرف همديگر را نمي فهمندسياستمداران 

آن را    "نقش" و   "چهره مار "  سياستگذار.  قالب فيزيك وجوديش ميشناسد    را در    "مار" تنها   سياستمدار
د تعاريف واحد و     در صورت عدم وجو    شناسد و در اين ميان        بيند و مي    را مي  "مار" نام نوشته     مجري،.  مي بيند

  .تواند گم شود  مي"بودن مار" و "مار"مفهوم هماهنگي بين اين سه عنصر، 
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مثال روشني اين بخش را به تصوير مي كشد و رابطه سالمت و سياست را آن طور كه هست نشان                         
ي  عامل مهم مرگ با چنين ارقام       5 شمسي در تحقيقي كه در تهران صورت گرفته است،             1350در سال   :  ميدهد

 :گورستانهاي ما را پر ميكردند
  1350پنج علت اصلي مرگ در سال 

 عفونت دستگاه تنفسي فوقاني   درصد هزار نفر62
 اسهال و استفراغ  درصد هزار نفر46
 مننژيت و آنسفاليت   درصد هزار نفر12
 سل     درصد هزار نفر9
 سرخك    درصد هزار نفر5

 : متفاوت شده اند علت اصلي مرگ كامالً 5اما امروز 
 پنج علت اصلي مرگ در سال هاي اخير

 درصد، سوانح و حوادث دومين علت مرگ با           47بيماريهاي قلب و عروق، اولين علّت مرگ با نسبت             
 درصد، بيماريهاي حول تولد چهارمين علت مرگ با          12 درصد، سرطانها سومين علّت مرگ با نسبت          5/17نسبت  
 ) سال قبل35با علل كامالً متفاوت با (  درصد6 ريوي، پنجمين علّت مرگ با نسبت  درصد و بيماريهاي3/6نسبت 

اما براي  .   سال پيش، چند ميكروب بودند كه مقابله با آنها تك وجهي و آسان بود                  35عوامل سببي بيماريهاي    
 .عوامل امروز چنين نيست، و عومل مختلف اجتماعي در ايجاد آنها دخالت دارند

ي قلب و عروق، معموالً ميكروبي وجود ندارد، اما سياست هاي سياستگذاران و سياستمداران             براي بيماريها 
يكي از مهمترين عوامل ايجاد اين       .  و انديشه و پشتكار مجريان و آگاهي مردم ميتواند اين اعداد را تغيير دهد                 

. ران اجتماعي كشور دارد   بيماريها رژيم غذايي مردم است كه چگونگي مصرف مواد غذايي ريشه در انديشه مدي                
بعنوان مثال در يك كشور بزرگ غربي تنها با كاهش ميزان اسيدهاي چرب ترانس به نصف در روغن نباتي                          

 كاهش دهند و امروز با رساندن اين          2/1مصرفي مردم، توانستند مرگ ناشي از بيماريهاي قلب و عروق را به                 
ي و بين المللي است، قلب و عروق را از عامل اول مرگ              اسيدهاي چرب مضرّ به نزديك صفر كه استاندارد علم          

در حاليكه در كشور ما قانون استاندارد فرمولي خالف اين واقعيت علمي را تبيين ميكند و                    .  بودن خارج كرده اند  
ينده سياستگذاران و مجريان گذشته با وجود آگاهي هنوز توفيق اين تغيير را پيدا نكرده اند، اميد كه انشاءاهللا در آ                     

 .اين موفقيت حاصل شود
: در قريب سي سال قبل مهمترين علت مرگ كودكان، تا اولين سال زندگيشان در ايران عبارت بود از                     

 مهمترين دليلي   "فقر"اما امروز    ...كزاز، سل و مننژيت و       )  سرخك، سرخجه، ديفتري  (اسهال، عفونتهاي ريوي    
 اولين سال تولد خود را روشن ببينند و علل مهم مرگ كودكان               است كه عده اي از كودكان ايراني نميتوانند شمع        

 :  كه يكي از شاخص هاي توسعه ملّي نيز تلقي ميشود عبارتست از(Infant Mortality Rate=IMR)زير يكسال 
 فقر خانوار •
 سواد مادر •
 زندگي در مناطق حاشيه اي و روستايي •
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 عدم بهره گيري از توالت بهداشتي •
 ولّد فرزندسن مادر در زمان ت •

مالحظه ميفرماييد كه اصالح اين عوامل، بستگي به سياست هاي ملّي دارد نه تنها فعاليتهاي جامعه                    
پزشكي، خوشبختانه نظام مقدس جمهوري اسالمي، با كارهاي بزرگي كه انجام داده است نماد زندگي و مرگ را                    

جوامع جهاني و بخصوص مردم منطقه معروف و        در كشور متفاوت كرده است و امروزه با مؤلفه هاي روشني در بين             
امروز بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن در كشور، مهار شده اند، بيماريهاي عفوني اگرچه با                   .  مفتخر هستيم 

، اما  )عدالت(اهميت هستند ولي كم توان ميباشند، زندگي در استانهاي مختلف كشور عامل اصلي مرگ نيست                    
ثروت از عواملي است كه بر مرگ و        ).  دوري از عدالت  (اثيرگذار بر مرگ زودرس است      زندگي در مناطق مختلف، ت    

 در يك   2/47به عنوان مثال، ميزان مرگ كودكان زير يكسال در دهك اول اقتصادي                .  سالمت، تاثيرگذار است  
ان مرگ  يعني در سطوح مختلف اجتماعي، ميز      .  .  .   و   7/20، دهك پنجم  7/40هزار تولد زنده است، دهك دوم        

 . . .متفاوت است و اين شاخص روشي براي ارزيابي توسعه واقعي است نه بلنداي ساختمانها و يا درازاي جاده ها و 
الزم به ذكر است كه ثروت به تنهايي عامل محافظ سالمت نيست، بلكه خود ميتواند از عوامل بيماريزاي                  

 .ر فرصت ديگري به بيان آن ميپردازممتعددي در يك نظام اجتماعي به حساب آيد كه انشاءاهللا د
 . ميخوانند(Social Determinant of Health) "عوامل اجتماعي"اينگونه عوامل مؤثر بر سالمت را امروزه 

 ـ  2،   )دور از عدالت  ( ـ تجارت    1:  نگارنده، معتقد است كه دو عامل اصلي براي مقابله با اينگونه عوامل وجود دارد              
اين دو دشمن بزرگ سالمت مردم نيازمند آگاهي عميق         ).  هداشتي، اقتصادي و اجتماعي   نسبت به حقوق ب   (جهالت  

و انديشه اي بسيجي و شجاعانه و حركتي مردانه هستند تا همه يك صدا به آنها حمله ور شوند و با همت                              
 به پاكترين مردم    سياستمداران، سياستگذاران، مجريان و مردم، اين دو غول را به زانو در آورند و با هديه سالمت                  

 .روي زمين كرانه هاي روشني از توسعه واقعي را در پوشش نظام الهي جمهوري اسالمي به جهانيان عرضه دارند
ـ Resource Generation( 2(وليد منابع    ت  ـ1:  ر برقراري عدالت در سالمت سه مولفه مهم دخالت دارند             د
 )Resource Management (ديريت منابعمـ 3 )Resource Allocation(خصيص منابع ت

نظور از منابع، منابع مالي، نيروي انساني و امكانات و تجهيزات است كه در توليد منبع در هر سه زمينه                     م
 درصد ارتقاء   8 درصد است كه بايد حداقل به         6ميزان منبع مالي از در آمد ناخالص ملي حدود           .  اشكال وجود دارد  

م به حد كفايت در كشور وجود ندارد به نحوي كه ميانگين سواد در كشور                  نيروي انساني كارآمد و مولد عل        .ابدي
 سال است كه بايد دو برابر شود، امكانات و تجهيزات بر حسب ميزان در آمدزايي فراهم مي شوند نه بر                        6حدود  

كننده حسب ميزان نياز در تخصيص منابع هم نيروي انساني كمترين اثربخشي را دارد و دستگاه و تجهيزات بلع                     
در مورد مديريت منابع، وضعيت بدي در سالمت داريم، بنحوي كه با ساختار اقتصادي ما كه جزء                    .  منابع هستند 

م كه چنين نيست    يما مي بين ا.  كشورهاي با درآمد ميانه پائين هستيم بايد روي اثربخشي هزينه ها دقت زيادي شود             
 مي شوند كه ميزان بهره دهي آنها براي مردم بسيار پايين          و منابع  در جهت اقدامات تشخيصي و درماني بكار گرفته          

اميدوارم با اصالح اين فرايندهاي مديريتي در كشور از جانب سياستگذاران و مجريان امور سالمت در چرخه                  .  است
 . . .نشااهللا  ا.مناسب خود قرار گيرد
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ارزشيابي نقادانه را مي توان فرآيندي منظـّم در جهت مرور ميزان صحت نتايج يك مطالعه پژوهشــي 

 ا اتخاذ نموددانست تا بر اساس آن بتوان تصميمي مناسب در جهت كاربرد نتايج آن مطالعه در عمل ر
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 ارزشيابي نقادانه و بهداشت عمومي مبتني بر شواهد 
Critical appraisal and evidence based public health  

 
 

 دكتر محسن رضائيان
 دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان، دانشكده پزشكي، گروه پزشكي اجتماعي

 هداف درس ا

 : اهد بود پس از يادگيري اين مبحث، فراگيرنده قادر خو
 فن ارزشيابي نقّادانه را تعريف كند 
 لزوم ارزشيابي نقادانه را متذكر شود 
 بهداشت عمومي مبتني بر شواهد را توضيح دهد 
 نحوه ارزشيابي نقادانه مقاالت بهداشت عمومي را شرح دهد 
 ارتباط موضوع و محتوا را بيان كند 
 لزوم انجام يك مطالعه را شرح دهد 
 يابي نقادانه يك مقاله بهداشتي را در قالب مثال هاي فرضي، تهيه و ارائه نمايدفهرست سواالت ارزش 

 

 مقدمه
با رشد روزافزون دانش بشري و در نتيجه، افزايش در شماره مجالتي كه به درج مقاالت مرتبط با علوم                     

شده در زمينه بهداشت    بهداشتي در سرتاسر پهنه اين كره خاكي مي پردازند، روز به روز بر تعداد مقاالت منتشر                    
برآورد شده است كه در سال هاي پاياني هزاره گذشته ميالدي بيش از ده ميليون مقاله در                 .  عمومي افزوده مي شود  

بنابراين، ضروري است كه با انتخاب هاي      .  رشته هاي گوناگون مرتبط با سالمت انسان به رشته تحرير درآمده است          
امروزه ديگر نه فرصتي    .  مهم مربوط به حرفه يا موضوع مورد عالقه خود بپردازيم         آگاهانه به مطالعه نقادانه مقاالت      

. براي مطالعه تمامي مقاالت منتشر شده داريم و نه دليلي براي پذيرش بي چون و چراي نتايج ارائه شده توسط آنها                   
هره را در زندگي حرفه اي     از همين رو براي آنكه بتوان از مطالعه مقاالت چاپ شده در نشريات بهداشتي بيشترين ب               
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 كه  فن ارزشيابي نقادانه  .   مقاالت آشنا گرديم   Critical Appraisalخود ببريم مي بايد با شيوه ارزشيابي نقادانه         
در سال هاي پاياني هزاره گذشته ميالدي مطرح گرديد، شيوه نويني در ارزيابي نتايج يك مطالعه انجام شده                        

مدتي كوتاه جاي خود را در علوم بهداشتي باز نموده است كه امروزه سرفصلي                اين شيوه نوين چنان در      .  مي باشد
مجزا به آموزش اين مهارت در ميان دروس اغلب دانشكده هاي علوم بهداشتي و ازجمله دانشكده هاي بهداشت،                   

مقاالت و  رشد روزافزون در چاپ و انتشار       .  ، اختصاص داده شده است    ...پزشكي، داروسازي، پرستاري و مامايي و       
همچنين، در طي   .  كتبي كه به آموزش شيوه ارزشيابي نقادانه نيز پرداخته اند، دليل ديگري بر اهميت آن مي باشد                

سال هاي اخير، مقاالت پژوهشي بسيار زيادي نيز در باره چگونگي آموزش اين شيوه براي متخصصين حرف                      
راقبت هاي بهداشتي در دنيا، سرمايه گذاري هايي را      حتي برخي از نظام هاي م    .  مختلف به رشته تحرير درآمده است     

مجموعه عوامل پيش گفته سبب    .  جهت استفاده از شيوه ارزشيابي نقادانه در برنامه مراقبت هاي خود انجام داده اند             
. مي گردد كه متخصصين مراقبت هاي بهداشتي در ايران نيز با ارزشيابي نقادانه آشنايي بيشتري حاصل نمايند                    

 .اين، گفتار حاضر با هدف ايجاد آشنايي اوليه با اين شيوه به رشته تحرير درآمده استبنابر

 ارزشيابي نقادانه و بهداشت عمومي مبتني بر شواهد
ارزشيابي نقادانه را مي توان فرآيندي منظّم در جهت مرور ميزان صحت نتايج يك مطالعه پژوهشي                     

براي نمونه،  .   جهت كاربرد نتايج آن مطالعه در عمل را اتخاذ نمود          دانست تا بر اساس آن بتوان تصميمي مناسب در        
اگر شما به عنوان يك متخصص بهداشت عمومي به مقاله بسيار جديدي برخورد كرديد كه در يك نشريه معتبري                    

ل به چاپ رسيده و در آن ادعا شده است كه زندگي در فاصله كمتر از سيصد متر با آنتن هاي تقويت امواج موباي                        
باعث افزايش ميزان ناراحتي  هايي نظير سردرد، بي خوابي و كم اشتهايي در مردم ساكن اين مناطق مي گردد، آيا                    
بالفاصله سعي مي كنيد كه اين امر را در منطقه تحت پوشش خود بررسي نماييد و در صورت وجود چنين آنتني                       

موشي، خواهيد سپرد؟ و يا اينكه قبل از هرگونه اقدام          موضوع را به اطالع مردم برسانيد؟ يا اينكه موضوع را به فرا            
عملي بر پايه يافته هاي مطالعه، سعي مي كنيد كه ابتدا از درستي نتايج مطالعه به عمل آمده اطمينان الزم را كسب                     

ن نموده و سپس اقدام به عملي مناسب نماييد؟ در صورتي كه راه حل سوم را برمي گزينيد، مطمئن باشيد شما از آ                     
دسته از افرادي هستيد كه معتقد به بهداشت عمومي مبتني بر شواهد بوده و نيازمند آشنايي با فن ارزشيابي نقادانه                     

 .مي باشيد
فرآيندي منظم در جهت پيدا       (Evidence Based Public Health)بهداشت عمومي مبتني بر شواهد       

براساس اين تعريف،   .  ده در زمينه بهداشت عمومي است      كردن، ارزشيابي و استفاده از نتايج پژوهش هاي به عمل آم           
استفاده از اين دو مقوله در       .  ارزشيابي نقادانه، بخش اساسي بهداشت عمومي مبتني بر شواهد را تشكيل مي دهد             

كنار يكديگر براي متخصصين بهداشت عمومي اين امكان را فراهم مي آورد تا با شناخت و ارزيابي صحيح نتايج                     
اين .  از شكاف موجود مابين نتايج به دست آمده از يك تحقيق با كاربردهاي آن در عمل را بكاهند                   يك پژوهش،   

 . نكته به خودي خود سبب خواهد شد تا كيفيت مراقبت هاي بهداشتي از رشد روزافزوني برخوردار گردد
ست اين كه   نخ:  به منظور آشنايي با شيوه ارزشيابي نقادانه، محتاج پرسش دو سوال اساسي هستيم                 

متخصصين بهداشت عمومي به چه داليلي اقدام به مطالعه مي نمايند؟ دوم اين كه معموالً مقاالت خود را از  چه                      
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 . راه هايي پيدا مي كنند؟ پاسخ به اين دو سوال، سرآغازي است براي كسب آشنايي با ارزشيابي نقادانه

نموده و مقاالت خويش را جگونه      متخصصين بهداشت عمومي به چه داليلي اقدام به مطالعه           
 پيدا مي نمايند؟

تجهيز به علم روز، يافتن پاسخ      .  متخصصين علوم بهداشتي به داليل مختلفي اقدام به مطالعه مي نمايند          
هركدام .  براي پرسش هاي گوناگون حرفه اي و يا پيگيري يك عالقه پژوهشي، مي تواند در زمره اين داليل باشند                

به منظور اطالع يافتن از تحوالت       .  به كاربرد روش خاصي از بررسي مقاالت را ايجاب مي كند          از اين داليل نياز     
. تخصصي، مروري سطحي بر روي شماره هاي اخير مجالت معتبر مربوط به آن تخصص كافي به نظر مي رسد                    

در .  عتبر پيدا نمود  پاسخ پرسش هاي گوناگون حرفه اي را مي توان با خواندن نتايج مربوط به جديدترين مطالعات م               
مقابل، پيگيري يك عالقه پژوهشي نياز به جستجوي رايانه اي گسترده از مقاالت موجود دارد تا مشخص نمايد كه                  

 آيا تاكنون مطالعه اي در اين زمينه انجام شده است؟
له مورد  فرقي نمي كند كه داليل مطالعه كداميك از موارد باال باشد، نكته مهم اين است كه در ابتدا مسا                   

چرا كه دانستن اين نكته كه دقيقاً به دنبال چه چيزي            .  نظر خود را قالب سوال و يا سواالت دقيقي مطرح نماييم           
براي نمونه، مي توان سوال خود را در قالب زير مطرح نمود           .  هستيم ما را در يافتن آسان تر آن راهنمايي خواهد كرد         

 با آنتن هاي تقويت امواج موبايل باعث افزايش ناراحتي هايي نظير            زندگي در فاصله كمتر از سيصد متر         آيا":  كه
 اكنون با داشتن يك سوال مشخص         "سردرد، بي خوابي و كم اشتهايي در مردم ساكن اين مناطق مي گردد؟              

 .   مي توان اطالعات موجود در مورد سالمت را براي يافتن مقاالت مرتبط، مورد جستجو قرار داد
نظير بانك هاي اطالعاتي   قاالت غيرفارسي در يك زمينه بهداشتي، جستجوي رايانه اي         به منظور يافتن م   

Pubmed    و يا CINAHL     با استفاده از Internet            و با انتخاب كليدواژه هاي مناسب را مي توان يكي از راه هايي 
امروزه همچنين  .   سازد قلمداد نمود كه متخصصين علوم بهداشتي را به برخي از مقاالت مورد نظر آن ها نزديك مي               

با پيشرفت هاي به عمل آمده در كشورمان مي توان بسياري از مقاالت فارسي را از طريق شبكه جهاني و با                           
 .  نيز به دست آوردIranmedexبهره گيري از پايگاه هاي داده اي نظير 

ي تواند تمامي مقاالت   نمبه دو دليل       ايدر عين حال بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه جستجوي رايانه            
دليل اول آن است كه خالصه تمامي مقاالت منتشر شده علوم بهداشتي در               .  ص نمايد مرتبط با موضوع را مشخّ    

براي نمونه، فقط يك سوم از ده ميليون مقاله اشاره شده در سطور گذشته در                .  ثبت نمي شوند بانك هاي اطالعاتي   
 هم آن است كه به خاطر شيوه هايي كه مقاالت در بانك هاي             دومل  دلي.   ثبت مي شوند  Pubmed  بانك اطالعاتي 

.  از مقاالت حتي با به كار بردن كليدواژه هاي معقول باز هم مشخص نخواهند شد                اياطالعاتي ثبت مي شوند، پاره   
                كه ، هرچند   ت گمارد بنابراين براي اينكه جستجوي ما كامل گردد، بايد به بررسي دستي مجالت منتخب نيز هم

 . استفاده از اين راه محتاج صرف وقت بيشتري مي باشد
اين نكته  .  نكته مهم پس از يافتن مقاالت مورد نظر، تصميم گيري در ميزان صحت نتايج آن ها مي باشد                

به خصوص از آن جهت حائز اهميت مي باشد كه تعداد زيادي از مقاالت به دست آمده ممكن است ارتباط                           
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تعداد زيادي از مطالعات، فاقد اعتبار الزم بوده و         .   نظر داشته و لذا بايد كنار گذاشته شوند        مختصري با موضوع مورد   
تعداد ديگري از مطالعات، وجود دارند كه نتايج با ارزش را همراه با نتايج              .  لذا ادعاهاي آنها را نبايد جدي تلقي نمود       

ست كه براي تعيين مقاالت بالقوه سودمند، آنها را مورد          بنابراين، اكنون وقت آن رسيده ا     .  فاقد ارزش ارائه نموده اند   
 .ارزشيابي نقادانه قرار داد

 چگونه مي توان مقاالت را مورد ارزشيابي نقادانه قرار داد؟

مقدمه، روش ها، نتايج و    :  به طور معمول، مقاالت پژوهشي به چهار بخش اساسي، سازمان دهي مي شوند           
ل مقاالت با خالصه اي شروع مي شوند كه در بر گيرنده نكات كليدي هر يك از                اكثر قريب به اتفاق اين قبي     .  بحث

همچنين هر مقاله داراي عنواني مي باشد كه مي بايد به دقت بيانگر موضوع تحت                 .  بخش هاي اساسي مي باشد  
هايي مطالعه  به منظور ارزشيابي نقادانه مقاالت مي بايد آن ها را با در نظر گرفتن يك سري پرسش                  .  مطالعه باشد 

اين پرسش ها مي تواند اطالعات مهم موجود در هر        .  نمود كه در ارتباط با بخشهاي گوناگون مقاله مطرح مي گردند         
بنابراين، در اين   .  بخش مقاله را روشن نموده و از همين رو به عنوان مبنايي جهت ارزشيابي مقاالت به كار روند                    

شنا خواهيم شد كه به طور كلّي مي توان آنها را به هنگام خواندن              بخش با طرح و كاربرد مهمترين پرسش هايي آ        
اما .  آن مقاله مطرح نمود   )   شاهدي، همگروهي، كارآزمايي و غيره      ـ مقطعي، مورد (يك مقاله صرفنظر از نوع مطالعه       

ي تري نيز  از آن جايي كه اين پرسش ها را مي توان بر اساس نوع مطالعه به عمل آمده به طور جزئي تر و اختصاص                     
مطرح نمود، در پايان گفتار به منظور آشنايي بيشر خوانندگان، صورت اسامي سواالتي را كه مي توان به شيوه                        

 . اختصاصي براي مطالعات مقطعي مورد استفاده قرار داد ذكر خواهيم نمود

 آيا موضوع مقاله مرتبط به سوال شما مي باشد؟ عنوان، خالصه

رين راهنمايي كه مي تواند خواندن يك مقاله را توجيه نمايد از عنوان و خالصه              سريعترين و تعيين كننده ت    
اين راهنما نشان خواهد داد كه موضوع مقاله تا چه اندازه مرتبط به اطالعاتي است كه مورد                .  مقاله استنباط مي گردد  

خالصه هرچند به   .   وي واقع گردد   نياز خواننده آن بوده و همچنين تا چه  اندازه نتايج مطالعه مي تواند مورد عالقه               
از همين رو عنوان و     .  صورت ساده، مي بايد نشان دهنده اين نكته مهم باشد كه مطالعه چقدر خوب اجرا شده است                

خالصه هر مقاله آن چنان داراي اهميت مي باشند كه برخي عنوان را مانند تابلو و خالصه را مشابه ويترين يك                       
با نگاه به اين دو بايد به سهولت مشخص گردد كه دقيقا چه چيزي در آن مغازه براي                    مغازه قلمداد مي نمايند كه     

 .  فروش عرضه شده است

 چرا اين مطالعه انجام شده است؟ مقدمه

اساسي ترين عملكرد مقدمه مهيا نمودن زمينه اي براي موضوع مورد مطالعه و توجيه ضرورت اجراي آن                 
قدمه به طور مختصر اما دقيق به مرور مطالعات قبلي پرداخته تا بتواند شكاف               براي انجام چنين كاري، م    .  مي باشد

مقدمه همچنين مي تواند نشان بدهد كه چرا        .  موجود در دانش فعلي پيرامون موضوع مورد مطالعه را روشن نمايد           
ان با بيان اهميت    اغلب اوقات مي تو  .  شكاف هاي موجود در دانش فعلي آنقدر مهم هستند كه بايد سريعاً پر گردند             
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موضوع از نظر تاثير آن بر روي ميزان هاي ميرايي و ابتال و يا هزينه هايي كه بر مراقبت هاي بهداشتي تحميل                        
هدف مطالعه  .  مقدمه مي بايد با بيان روشني از هدف مطالعه به پايان برسد             .  مي نمايد به نكته فوق دست يافت      

عدم ارائه  .  ش گردد و يا سوالي كه بايد پاسخ داده شود مطرح گردد             ممكن است در قالب فرضيه اي كه بايد آزماي        
هدف از مطالعه ممكن است تلويحاً مبين اين نكته باشد كه نويسندگان مقاله خود فاقد ايده روشني در خصوص                      

ته اگر اين نكته صحت داشته باشد، محتمل است كه نويسندگان مقاله به ياف              .  هدف از انجام مطالعه خود بوده اند      
 .جالب توجهي دست نيافته باشند

 چگونه اين مطالعه انجام شده است؟ روش ها

از ديدگاه برخي از صاحبنظران، فن ارزشيابي نقادانه، بخش روش ها مهمترين قسمت يك مقاله به حساب                
ه يك مقاله   اين اهميت تا بدان پايه مي باشد كه آن ها معتقدند بخش روش ها اولين بخشي است كه خوانند               .  مي آيد 

مي بايد آن را مورد مطالعه قرار دهد و اگر چنانچه در اين مطالعه اوليه خطا يا خطاهاي عمده اي در شيوه طراحي                        
اين اهميت از آن جا ناشي      .  مطالعه به چشم وي خورد مي بايد از خواندن بقيه قسمت هاي مقاله خودداري نمايد               

 .  اينكه چگونه مطالعه به مرحله اجرا در آمده را ارائه مي نمايدمي شود كه بخش روش ها جزئيات الزم در خصوص
اين بخش خواننده مقاله به       در بخش روش ها توضيحات معموالً مختصر و موجز هستند و معموالً در              

عليرغم اين اختصار، مي بايد اطالعات كافي      .  مĤخذي كه توضيحات كاملتري را ارائه مي نمايند، ارجاع داده مي شود          
براي مثال، بيماران   (خصوص كساني كه تحت مطالعه قرار گرفته و چگونگي شركت آنها در مطالعه ارائه گردد                 در  

به كدام مركز بهداشت درماني مراجعه مي كردند؟ معيارهاي تشخيص بيماري چه بوده است؟ و چه گروه هاي سني                   
اطالعات، غيرممكن خواهد بود كه بتوان در باره        بدون در اختيار داشتن اين      ).  و جنسي مورد مطالعه قرار گرفته اند؟     

همچنين جزئيات مطالعه بايد به نحوي ارائه گردند تا خواننده بتواند در خصوص             .  ميزان تعميم نتايج، اظهار نظر كرد     
مثال اندازه گيري قد وزن،     (اگر در طول مطالعه  اندازه گيري       .  ميزان اعتبار داده هاي جمع آوري شده قضاوت نمايد       

صورت پذيرفته، مي بايد شرايط و وسايلي كه با آن ها اين اندازه گيري ها به عمل آمده به دقت                   .  .  .)  شارخون و   ف
همچنين مي بايد در خصوص اقداماتي كه در جهت استاندارد كردن اين اندازه گيري ها به مرحله اجرا               .  توصيف گردند 

 . در آمده است، توضيحات كافي ارائه گردد
نه پرسشنامه مورد استفاده و چگونگي سنجش اعتماد و اعتبار آنها نيز بايد توضيح داده                    ساختار هرگو 

. اطالعات ارائه شده در بخش روش ها، راهنماي بسيار مهمي در خصوص تعيين كيفيت يك مقاله مي باشند                .  شوند
 .باالخره، در بخش روش ها بايد به شيوه هاي آماري مورد استفاده نيز اشاره گردد

 ه هاي مطالعه چيست؟ نتايجيافت

اساسي ترين يافته هاي مطالعه در قالب جداول، نمودارها و تصاوير همراه با توضيحات مربوط به آنها در                   
داده هاي يك مطالعه بايد به روشي منطقي كه از ساده ترين مشاهدات شروع شده و به                .  بخش نتايج ارائه مي گردند   

توضيحات بخش نتايج مي بايد خواننده را در ميان اطالعات         .  دد، ارائه شود  مشكلترين تجزيه و تحليل ها ختم ميگر     
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وقتي كه نتايج به صورت اتفاقي و بدون يك روال          .  ارائه شده راهنمايي نموده و نكات مهم را مورد تاكيد قرار دهد           
باشند كه داده ها به طور     منطقي ارائه ميگردند، نه تنها مانع از فهم دقيق شده بلكه ممكن است بيانگر اين نكته نيز                  

 .تحليل قرار نگرفته اند كامل مورد تجزيه و
بايد توجه  .  توضيحات مندرج در بخش نتايج، بيانگر ديدگاه نويسنده مقاله در خصوص نكات مهم است               

داشت كه اين ديدگاه ضرورتاً تنها ديدگاه موجود نمي تواند باشد چرا كه نويسندگان مقاالت ممكن است گاهي دچار                
 . خوانندگان مقاله خود مي بايد در خصوص نتايج مهم يك مطالعه تصميم بگيرند. اشتباه شوند

زماني كه  .  بررسي اين نكته نيز حائز اهميت است كه آيا نتايج مطالعه توانسته اهداف مطالعه را پاسخ دهد                
باشد، سواالت گوناگوني   در بخش نتايج هيچ اشاره اي در خصوص يكي از اهداف ارائه شده در بخش مقدمه نشده                  

ازجمله اينكه چرا اين هدف به دست فراموشي سپرده شده است؟ آيا از قلم افتادن اين هدف،                     .  مطرح مي گردند 
موجه جلوه مي كند؟ آيا ممكن است داده هاي ضروري در خصوص اين هدف جمع آوري نشده باشند؟ يا اينكه براي                  

بوط به اين هدف غيرقابل قبول بوده است؟ به هر حال حذف يك هدف              نويسنده مقاله به داليل گوناگون نتايج مر      
 . شك و ترديدهايي را در خصوص كلّ مقاله برمي انگيزاند

نتايج تجزيه و تحليل ها    «نشانه هشدار دهنده ديگر زماني بروز مي كند كه نويسنده مقاله از جمالتي نظير              
به كار بردن چنين جمالتي ممكن است مبين اين نكته          .  داستفاده مي كن »   نشان داده شده است    2در جدول شماره    

اگر نويسندگان مقاله عالقه اي به تفسير      .  باشند كه نويسنده مقاله خود دقيقاً درك روشني از يافته هاي مطالعه ندارد           
 . شته اندنتايج خود نشان ندهند، ممكن است كه آنها از ابتدا پشتكار الزم در خصوص طرّاحي و اجراي مطالعه را ندا

. به عنوان بخشي از تفسير نتايج، خواننده بايد به دنبال كاستي ها و عدم همخواني هاي موجود در مقاله بگردد                       
بيشتر اوقات اين كاستي ها جزئي و قابل       .  تمامي مقاالت به نوعي دچار كاستي بوده و تنها مي بايد آن را پيدا نمود              

ارزشيابي نقادانه  .  وانند مهمترين يافته هاي يك مطالعه را زير سوال ببرند        اغماض مي باشند، اما گاهي اوقات نيز مي ت      
تنها آن زمان   .  تنها به دنبال يافتن اين كاستي ها نبوده، بلكه تاثيرات بالقوه آنها را نيز مورد بررسي قرار خواهد داد                   

 .است كه مي توان در خصوص نتايج واقعي يك مطالعه اظهار نظر نمود

 يج مطالعه چيست؟ خالصه، بحثكاربردهاي نتا

ارزش يك پژوهش، معموالً به اين نكته بستگي دارد كه نتايج آن را تا چه اندازه مي توان به زمان ها و                       
مطالعه اي كه نتايج آن فقط در مورد مكاني كه مطالعه در آن صورت پذيرفته مصداق                 .  مكان هاي ديگر تعميم داد   

 كاربرد وسيعتر نتايج يك مطالعه مي بايد در قسمت بحث مقاله مورد بررسي               .مي يابد، مسلماً ارزش خواندن ندارد     
 . قرار گرفته و در خالصه نيز به آن اشاره گردد

تعميم نتايج يك مطالعه به مقدار زيادي يك فرايند ذهني است و بنابراين، رويكرد به اين مساله بايد به                     
از همين رو تعجب    .  ن نتايج شگرفي به همراه داشته باشد       همه ما ميخواهيم كه مطالعه هايما    .  دقت صورت پذيرد  

هنگاميكه كاربرد  .  آميز نخواهد بود كه نگارندگان يك مقاله هميشه در خصوص تفسير نتايج خود بي طرف نباشند                
 :نتايج يك مطالعه مورد نظر مي باشد، پرسش سواالت زير ضروري است

 اين مطالعه به چه نكته نويني دست يافته است؟  •
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 تايج اين مطالعه چه معنايي براي نظام مراقبت هاي بهداشتي دارد؟ ن •

 آيا به حرفه من مربوط مي شود؟  •

مسلماً نتايج يك مطالعه مي بايد با نتايج ساير مطالعات مقايسه شده و هر گونه اختالفي مورد بحث قرار                    
 . گيرد

يا بر اساس نتايج مطالعه،      سوال كليدي براي متخصصين مراقبت هاي بهداشتي اين خواهد بود كه آ               •
 مي بايست نسبت به انجام تغييرات الزم در نظام مراقبت هاي بهداشتي اقدام نمود؟

 مطالعه حاوي چه نكات مهم ديگري مي باشد؟ مقدمه ، بحث

اين امكان  .  باالخره، نتايج موجود در يك مقاله ممكن است تنها مشخصه جالب توجه آن مقاله نباشد                  
اين قسمت ها همچنين ممكن است كه      .  قسمت مقدمه و بحث به مĤخذ مفيدي اشاره شده باشد          وجود دارد كه در     

بنابراين، حتي اگر نتايج يك مقاله از اهميت شايان توجهي           .  ايده هاي جديد و مهمي را مورد بحث قرار داده باشند          
ها تمريني براي پيدا كردن  ايرادات       ارزشيابي نقادانه تن  .  برخوردار نباشد هنوز ممكن است از خواندن مقاله بهره برد         

ارزشيابي نقادانه فرآيندي در جهت مرور يك مقاله به منظور يافتن اطالعات با ارزش موجود               .  و اشتباهات نمي باشد  
 .در آن مي باشد

اين سوال آخرين سوالي است كه به طور كلّي مي توان به هنگام ارزشيابي نقادانه يك مقاله صرفنظر از                    
پاسخ هايي كه شما به هنگام     .  مطرح نمود )   شاهدي، همگروهي، كارآزمايي و غيره      ـ مقطعي، مورد ( آن   نوع مطالعه 

مطالعه مقاله براي كلّيه سواالت فوق پيدا مي نماييد در مجموع مي بايد راهنماي شما در جهت كاربرد نتايج مطالعه                   
مي توان بر اساس نوع مطالعه هر مقاله         اما همانطور كه در سطور پيشين نيز بدان اشاره شد               .  در عمل باشد   

پرسش هاي فوق را به شيوه اختصاصي تر و جزئي تر نيز مطرح نمود كه طبعاً اطالعات كامل تري را به ارمغان                        
بنابراين در خاتمه گفتار فهرست سواالت اختصاصي كه براي مطالعات مقطعي مورد استفاده قرار                   .  خواهد آورد 

خوانندگان عالقمند جهت آشنايي با فهرست سواالت اختصاصي براي ساير مطالعات              .  مي گيرند ارائه خواهد شد    
 اشاره شده در پايان گفتار       17 و   6،  1مي توانند به منابع شماره      )   شاهدي، همگروهي، كارآزمايي و غيره       ـ مورد(

 .مراجعه نمايند

 فهرست كاملي از سواالت براي ارزشيابي نقادانه مطالعات مقطعي

 مقدمه

 به مطالعات قبلي در زمينه مورد نظر اشاره شده است؟آيا  •

 آيا اهداف مطالعه به وضوح بيان شده است؟ •
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 طراحي

 آيا طراحي مطالعه مناسب با اهداف مورد نظر مي باشد؟  •
 چه كسي مورد بررسي قرار گرفته است؟ •
 نمونه ها چگونه انتخاب شده اند؟ •
 آيا داليل انتخاب تعداد نمونه توجيه شده است؟ •
 زان پاسخگويي نمونه ها در مطالعه چه قدر بوده است؟  مي •
 آيا اندازه گيري ها به نظر معتبر و قابل اطمينان مي آيند؟ •
 آيا روش هاي آماري شرح داده شده اند؟ •

 تجزيه و تحليل

 آيا داده هاي پايه به اندازه كافي توصيف شده اند؟ •
 آيا جمع اعداد در جداول درست در مي آيد؟ •
 ي آماري برآورد شده است؟آيا معني دار •
 آيا تمام اهداف مطالعه پوشش داده شده است؟ •

 بحث

 نتايج اصلي بيانگر چه معنايي هستند؟ •
 چگونه تورش انتخاب مي توانسته است به وجود آيد؟ •
 نتايج منفي چگونه تفسير شده اند؟ •
 آيا پي آمدهاي مهم از قلم افتاده اند؟ •
 آيا نتايج مي تواند تعميم داده شود؟ •
 ايج مطالعه چگونه با ساير مطالعات قبلي مقايسه شده است؟نت •
 نتايج مطالعه چه كاربردي در حرفه شما دارد؟ •
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 و نظام موقعيت ياب كاربرد نظام هاي اطالعات جغرافيايي 

بيماري هاي عفوني و بهداشت عموميدر مطالعه جهاني    
 

 
 دكتر محسن رضائيان

 دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان، دانشكده پزشكي، گروه پزشكي اجتماعي

 هداف درس ا

 : گيرنده قادر خواهد بود پس از يادگيري اين مبحث، فرا
 مكان را تعريف نموده تاثير آن بر شاخص هاي بهداشتي را متذكر شود 
 نظام هاي اطالعات جغرافيايي را شرح دهد 
 پايگاه داده ها را تعريف و انواع آن را بيان كند 
 نظام موقعيت ياب جهاني را تعريف نموده به ذكر مثال هاي روشني از آن بپردازد 
 ان دار را توضيح دهدنقشه هاي ج 
 كاربرد نظام هاي اطالعات جغرافيايي همراه با نظام موقعيت ياب جهاني را توضيح دهد 

 
  

 مقدمه
 كه مي توان آن را مجموعه اي از محيط، روش زندگي و احتماالً عوامل ژنتيكي دانست، تاثير                      مكان

. يرايي در سطح جوامع مختلف ايفا مي نمايد         به سزايي در پراكندگي ميزان بروز و شيوع، ميزان هاي ابتال و م               
بيماري هاي عفوني ازجمله علل اصلي ابتال و ميرايي در جوامع مختلف و به ويژه در كشورهاي در حال توسعه                        

 ميالدي،  2000رخ داد روزافزون بيماري هاي واگير، اعم از قديم و جديد، به گونه اي است كه در سال                   .  مي باشند
بر اين اساس، بيماري هاي    .   درصد از بار جهاني بيماري ها را تشكيل مي داده است           30 ها و يك سوم تمامي مرگ   

عفوني، ساالنه منجر به مرگ افزون بر چهارده ميليون نفر مي شوند كه اغلب اين افراد در كشورهاي در حال                         
 در حال توسعه، براي     از همين رو متخصصين مراقبت هاي بهداشتي به ويژه در كشورهاي         .  توسعه زندگي مي كنند   
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مقابله با اين خيل عظيم بيماري و مرگ، نيازمند استفاده از فن آوري هاي جديدي مي باشند كه به آن ها توانايي                       
 . الزم جهت مطالعه دقيق نقش مكان درچگونگي پيدايش و گسترش بيماري هاي عفوني را ارزاني نمايد

 Geographicalتوان به نظام هاي اطالعات جغرافياي  از ميان مهمترين فن آوري هاي چند دهه اخير مي 
Information Systems (GISs)   ت يابجهاني   و نظام موقعيGlobal Positioning System (GPS)  اشاره 

نمود كه به خوبي توانسته اند به عنوان ابزارهاي موثر در اختيار متخصصين مراقبت هاي بهداشتي در جهت ترسيم                   
از همين رو در گفتار حاضر ضمن ارائه تعريفي از           .  و پيشگيري از بيماري هاي عفوني درآيند      نقشه، پايش، كنترل    

اين نظام ها به برخي از مهمترين توانايي هايي اشاره خواهد شد كه آن ها مي توانند در مطالعه بيماري هاي عفوني                    
 .  در اختيار پژوهشگران قرار دهند

 جغرافيايي اطالعات هاي نظام
 و  تحليل  و  تجزيه  بازيابي،  ذخيره،  آوردن،  دست  به  براي  خودكار هاي  نظام  جغرافيايي،  اطالعات   هاينظام

اين   بهبود  و   توسعه .شد  ريزي  پايه  ميالدي  1970  دهه  در  آن ها  شالوده  كه  ،  هستند  جغرافيايي هاي  داده  نمايش
بيماري ها و    جغرافيايي  الگوهاي  مطالعه  براي  را  پيشرفته تري  امكانات  و  توانايي ها  گذشته،  سال  سي  طول  در  نظام ها

 صورت  در  و  نموده  ذخيره  را  باال  حجم  با  شده  جمع آوري هاي  قادرند داده   نظام ها  اين.  است  آورده  آسيب ها فراهم 
 كيفيت  با  نمودارهايي  و  جداول  نقشه ها،  قالب  در  را  آمده  دست  به  داده و نتايج    بازيابي  قرار   و  پردازش  مورد  لزوم
 . نمايند ارائه البا بسيار

مي باشد كه مشتمل بر پايگاه       جغرافيايي  اطالعات هاي  نظام  بخش  مهم ترين)  database( داده ها   پايگاه
 جمعيتي،  اطالعات  مانند  غيرجغرافيايي هاي  داده  و پايگاه   نظر  مورد  منطقه  داده هاي جغرافيايي يا همان نقشه      

كه قرار است چگونگي توزيع       است  نظر  مورد  منطقه هاي  يژگيو  و  مشخصات  ساير  و يا   ميرايي  و  ابتال هاي  ميزان
 به هنگام بهره گيري از نظام هاي اطالعات جفرافيايي،        .كشيد  تصوير  به  جغرافيايي هاي  داده  پايگاه  آن ها را بر روي   

 كسب نمود،   اطمينان الزم را    غيرجغرافيايي هاي  بايد از صحت و سقم هر دو پايگاه هاي داده اي و بويژه پايگاه داده             
 . تا الگوهاي جغرافيايي مشاهده شده واقعي باشد

 

توجه داشت كه زماني مي توان از مجموعه داده هاي بهداشت عمومي           مهم  ه اين نكته    ب مي بايد   همچنين
. ل مورد بازيابي قرار گرفته باشند       استفاده نمود كه پايگاه داده ها در مرحله او          ،در نظام هاي اطالعات جغرافيايي    

نظام در برخي از موارد       انجام يك سري از عمليات پيچيده مي باشد، اما             مستلزمي  چنين داده هاي رچه بازيابي   اگ
 و ورود مستقيم آنها را به نظام هاي اطالعات جغرافيايي            اين داده ها ن بازيابي   اياب جهاني به راحتي امك      موقعيت

 با  ميالدي  2000  سال  فراواني گرديده است كه از     اين نكته به ويژه از آن جهت حائز اهميت              .فراهم مي آورد  
 در  آنها  از  بيشتر  هرچه  استفاده  امكان  جهاني،  موقعيت ياب  گيرنده هاي نظام   قيمت  در  كاهش  و  دقت  در  افزايش
 . است آمده فراهم همه گيرشناسي، هاي مطالعه
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 موقعيت ياب جهانينظام 
 طريق  از  رم افزارها و سخت افزارهايي دانست كه     را مي توان مجموعه اي از ن       جهاني  موقعيت ياب  نظام

مشخص بر    محل  و حتي ارتفاع يك     جغرافيايي  عرض  و  طول  نظير  دقيق  مشخصات  ماهواره اي،  امواج  دريافت
 ميالدي  1994اين نظام كه توسط وزارت دفاع آمريكا طراحي و در سال            .  نمايند  مي  تعيين  روي سطح كره زمين را    

با اين وجود، با فراهم     .  د، ابتدا قرار بود كه براي مقاصد نظامي، مورد استفاده قرار گيرد             به بهره برداري كامل رسي   
آمدن امكان استفاده از نظام موقعيت ياب جهاني براي عموم مردم، امروزه عالوه بر مقاصد نظامي، استفاده هاي                    

 . ز به عمل مي آيدبسيار زياد ديگر از اين نظام به ويژه در مطالعات مربوط به سالمت انسان ني
نظام موقعيت ياب جهاني داراي اجزاء به هم پيوسته اي مشتمل بر ماهواره ها، ايستگاه هاي كنترل زميني و               

 ماهواره ارسال كننده امواج راديويي        24ماهواره هاي نظام موقعيت ياب جهاني، متشكل از          .  گيرنده ها مي باشد 
 87/3 كيلومتري از سطح زمين با سرعت          20400فاع تقريبي   مي باشند كه در شش مدار بيضي شكل و در ارت            

از پنج ايستگاه تشكيل گرديده است كه مركز آنها در            ايستگاه هاي كنترل زميني  .  كيلومتر در ثانيه در حال گردشند     
ها اين ايستگاه ها مسول بررسي وضعيت سالمت ماهواره ها و چگونگي عملكرد آن          .  كلرادو اسپرينگز آمريكا قرار دارد    

و باالخره گيرنده هاي نظام موقعيت ياب جهاني كه اكنون به يك وسيله باصرفه علمي، تبديل                 .  را به عهده دارند   
گيرنده هاي ساده نظام موقعيت ياب جهاني كه در حدود        .  شده اند ، مهمترين قسمت اين نظام براي كاربران مي باشند        

 10فن همراه طراحي شده اند، مي توانند با دامنه خطايي برابر با           يك صد دالر آمريكا قيمت داشته و در اندازه يك تل         
 . نمايند تعيين متر موقعيت يك محل مشخص برروي سطح كره زمين را

يكي از مشخصات جالب توجه گيرنده هاي نظام موقعيت ياب جهاني امكان ذخيره اطالعات اندازه گيري               
جغرافيايي  اطالعات هاي ان به طور مستقيم به نرم افزارهاي نظام       چنين اطالعاتي را مي تو   .  شده توسط آنها مي باشد   

بويژه در    گوناگون اين نظام ها    جغرافيايي مي توان از كاربرد      با ورود اطالعات به نظام هاي اطالعات       .  وارد نمود 
 : مطالعه بيماري هاي عفوني به شرح زير استفاده نمود

  مشخص كردن مناطق در معرض خطر
هاي مشخص نظام هاي اطالعات جغرافيايي در مطالعه بيماري هاي عفوني، تجزيه و                يكي از كاربرد   

با استفاده از نظام هاي اطالعات جغرافيايي مي توان مناطق در معرض          .  تحليل هاي مناطق در معرض خطر مي باشد     
براي انجام  .  باشدخطري را مشخص نمود كه در آن مناطق، ميزان بروز و انتقال عفونت به طور غيرطبيعي باال مي                   

اين منظور بايد به اين نكته مهم توجه داشت كه داده هاي مربوط به بروز بيماري هاي عفوني را مي توان يا به                          
صورت نقطه اي و يا به شكل منطقه اي جمع آوري نمود كه براي هريك مي توان با بهره گيري از نظام هاي                          

 :در معرض خطر، به شرح زير اقدام نموداطالعات جغرافيايي نسبت به مشخص نمودن مناطق 

 الف ـ مشخص كردن مناطق در معرض خطر براي داده هاي نقطه اي

داده هاي نقطه اي مانند آدرس محل سكونت افراد، محل رخ دادن يك بيماري عفوني، محل رشد                      
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همان طور  .   دانست پشه هاي آنوفل و نظير آنها داده هايي هستند كه مي توان آنها را به يك مكان مشخص مرتبط                
كه گفته شد نظام موقعيت ياب جهاني به ويژه در پيدا كردن محلّ دقيق چنين داده هايي مي تواند بسيار مثمر ثمر                      

مشخص كردن مناطق   پس از تعيين اين نقاط و ورود آنها به نظام هاي اطالعات جغرافيايي، مي توان براي                 .  باشد
اين نقشه ها به ويژه براي پايش       .   استفاده نمود   point mapsي نقطه اي اين قبيل داده ها از نقشه ها       درمركزي  

مشهورترين مورد استفاده از نقشه هاي نقطه اي، به       .  چگونگي انتشار بيماري هاي عفوني، مورد استفاده قرار مي گيرند       
 محله هايي از شهر     ميالدي پيرامون انتقال بيماري وبا از طريق آب آشاميدني،         1845 در سال    (Snow)اسنو  مطالعه  
اين مثال كالسيك، كه در اكثر كتب اپيدميولوژي ذكري از آن به ميان آمده است ،                  ).  1تصوير  ( برمي گردد   لندن

چرا كه اسنو توانست    .  بيانگر ميزان اهميت كاربرد نقشه هاي نقطه اي در پيدا كردن مناطق در معرض خطر مي باشد             
با شناخته شود و تنها با توجه به يك منطقه در معرض خطر مرگ هاي                 سال ها پيش از آنكه عامل بيماري زاي و       

 . ناشي از اين بيماري در شهر لندن، فرضيه فوق را بنا نهد
 

  ميالدي1854 ـ بخشي از نقشه اسنو از توزيع بيماري وبا در لندن در سال 1تصوير 
 

چرا كه ممكن است همانند موارد ابتال و        .  با اين وجود در تفسير اين نقشه ها بايد دقت الزم را به خرج داد             
از همين رو   .  يا ميرايي، جمعيت در معرض خطر نيز به طور يكسان در سطح مناطق جغرافيايي توزيع نشده باشند                  

ممكن است موارد بيماري و يا مرگ كه در نقطه اي تجمع حاصل نموده است، فقط به اين خاطر باشد كه جمعيت                      
 چنين موقعيت هاي   2در همين راستا، تصوير شماره       .  ن محدوده زندگي مي نمايند     در معرض خطر بيشتري در آ      

فرضي، همراه با ساير موقعيت هاي فرضي ناشي از چگونگي توزيع تعداد يكساني از موارد يك بيماري عفوني در                     
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ه تنها چگونگي   بنابراين، در تفسير نقشه هاي نقطه اي ن     .  تعداد يكساني از جمعيت در معرض خطر را نشان مي دهد          
توزيع موارد بيماري، حائز اهميت است، بلكه چگونگي توزيع جمعيت در معرض خطر نيز از اهميت شايان توجهي                    

 .برخوردار مي باشد

موقعيت هاي فرضي از چگونگي توزيع موارد يك بيماري عفوني در جمعيت در معرض خطر ـ   2 تصوير
 ).مي باشدرد بيماري و تعداد جمعيت در معرض خطر در هر منطقه يكسان  تعداد موا(
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تجزيه و  در كنار تهيه نقشه هاي نقطه ايي، نظام هاي اطالعات جغرافيايي توانايي ديگري را تحت عنوان                
با بهره گيري از اين    .   در اختيار محققين قرار مي دهند     (point in polygon analysis)تحليل نقطه در چندضلعي     

توانايي، پژوهشگر اين امكان را مي يابد كه نه تنها از مشخصات اكولوژيكي منطقه اي كه در آن يك مورد بيماري                    
عات الزم را به    عفوني ديده شده است، بلكه از مشخصات اكولوژيكي مناطق همسايه منطقه مورد نظر نيز اطال                 

بديهي است كه با در اختيار داشتن چنين اطالعاتي بهتر مي توان در خصوص چگونگي بروز و انتشار                   .  دست آورد 
 .  آن بيماري اظهار نظر نمود

 ب ـ مشخص كردن مناطق در معرض خطر براي داده هاي منطقه اي

يايي مشخص نظير محله ها، شهرها،      داده هاي منطقه اي، داده هاي نسبت داده شده به يك منطقه جغراف          
مشخص كردن  براي  .  استانها و يا حتي كشورها مي باشند كه معموالً در قالب ميزان ها و يا نسبت ها بيان مي گردند                

در .   استفاده نمود  (coropleth maps)اين قبيل داده ها مي توان از نقشه هاي كروفلت           در معرض خطر در   مناطق  
 از رنگ هاي مختلف و يا الگوهاي هاشوري گوناگون و با بهره گيري از اصول اساسي تهيه                  اين نقشه ها با استفاده   

به هنگام تهيه اين نقشه ها     .  چنين نقشه هايي ميتوان منطقه يا مناطق در معرض خطر را بر روي نقشه نمايش داد               
اثير اندازه، تعداد و مشخصات     بايد به اين نكته مهم توجه داشت كه نمايش نسبت ها و يا ميزان ها به شدت تحت ت                 

مثال بسيار جالب اين نكته را مي توان در نقشه هاي كروفلت           .  محدوده هاي جغرافيايي منتخب، قرار خواهد گرفت      
 نشان مي دهد زماني كه      3نقشه هاي ارائه شده در تصوير شماره         .  تهيه شده بر پايه مطالعه اسنو مشاهده نمود         

را در محدوده هاي جغرافيايي مختلف تبديل به ميزان نموده و نقشه كروفلت آن را               داده هاي نقطه اي مطالعه اسنو     
از سه نقشه تهيه شده، تنها نقشه حالت سوم است كه           .  ترسيم نمائيم، نتايج بسيار متفاوتي را به دست خواهيم آورد         

 .دقيقا به شناخت منطقه مركزي كمك مي نمايد
 

گون تهيه شده بر پايه مطالعه اسنو از توزيع بيماري وبا در لندن               ـ نقشه هاي منطقه اي گونا    3تصوير  
  ميالدي1854در سال 

شناخت دقيق مناطق در معرض خطر مي تواند از نظر برنامه ريزي در جهت كنترل و پيشگيري از                        
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وهاي بيماري هاي عفوني حائز اهميت شاياني باشد، چرا كه معموالً انتقال عفونت در اين مناطق ريشه در الگ                      
بنابراين، نه تنها به    .  دارد...  اجتماعي نظير فقر، بيكاري، مسكن نامناسب، عدم دسترسي به مراقبت هاي بهداشتي و             

وجود آمدن چنين مناطقي را بايستي نتيجه بي عدالتي هاي اجتماعي و سياسي دانست، بلكه مبارزه و كنترل                        
ب برنامه هاي كلّي تر به منظور رفع تبعيض و بي عدالتي           بيماري هاي عفوني در اين مناطق را نيز بايستي در قال            

 .     برنامه ريزي نمود

 نقشه هاي  پي در پي 

 كه مي توان آن ها را براي هرگونه اطالعات جغرافيايي كه با            (Map sequences)نقشه هاي پي در پي     
تقال بيماري هاي عفوني، مورد     مرور زمان تغيير مي كند رسم نمود، به طور گسترده اي براي مطالعه چگونگي ان                

نقشه هاي پي در پي مشتمل بر گروهي از نقشه ها مي باشند كه در كنار يكديگر و در يك                 .  استفاده قرار گرفته است   
اين نقشه ها مي توانند    .  صفحه، نشان دهنده چگونگي توزيع جغرافيايي بيماري در زمان هاي مختلف مي باشند               

بيماري و يا مرگ بوده و يا ميزان هاي هر منطقه و يا حتي اختالف ميزان هاي هر                  نمايانگر محل رخ داد هر مورد      
اطالعات جانبي نظير مسيرهاي رفت و آمد را نيز مي توان به اين             .  منطقه را در فواصل زماني مختلف نشان دهند        

 . را نيز مشخص نمودنقشه ها اضافه نمود تا ارتباط الگوي توزيع بيماري با الگوي رفت و آمد و يا توزيع كاال
مثال بسيار جالب از يك نقشه پي در پي را مي توان در مطالعه مربوط به توزيع ماهانه بيماري سرخك در                     

، كه در آن به خوبي چگونگي انتقال        )4تصوير  ( ميالدي، مشاهده كرد     1947 تا جون    1946ايسلند، از نوامبر سال     
 تهيه اين نقشه نه تنها به محققين كمك نمود تا چگونگي              .بيماري در طول جزيره به تصوير كشيده شده است          

انتقال بيماري در طول زمان را مورد بررسي قرار دهند، بلكه با مقايسه اين نقشه با نقشه مربوط به سال هاي قبل،                      
 . آن ها همچنين توانستند به اهميت نقش افزايش حمل و نقل در انتقال بيماري پي ببرند

 نقشه هاي  جان دار 

، نقشه هايي هستند كه به طور خودكار تغييرات به وجود آمده در            (Animated maps)نقشه هاي جان دار   
طول زمان را به تصوير كشيده و با استفاده از آن ها مي توان در خصوص گسترش و يا كاهش بيماري هاي عفوني                      

 اخير به عمل آمده در زمينه سخت         با پيشرفت هاي .  در طول زمان و مكان اطالعات بسيار جالبي را نمايش داد            
در حال حاضر نقشه هاي    .  افزارها و نرم افزارهاي گرافيكي، تهيه چنين نقشه هايي روز به روز امكان پذيرتر مي گردد             

جان دار اندكي در زمينه بيماري هاي عفوني تهيه شده است كه علّت آن را مي توان نياز به رعايت مسائل بسيار مهم               
براي نمونه،  .  قشه ها اشاره نمود كه در تهيه نقشه هاي معمولي نيازي به رعايت آن ها وجود ندارد               جهت تهيه اين ن   

يكي از اين مسائل بسيار مهم مربوط به مدت زمان مورد نياز براي نشان دادن هر تصوير مي باشد كه محتاج                          
 .برنامه ريزي دقيقي است

جان دار در انتقال بيماري هاي عفوني، مربوط به          يكي از بهترين مثال ها در زمينه كاربرد نقشه هاي             
 در اياالت متحده آمريكا مي باشد كه توسط مركز كنترل و پيشگيري از               HIV/AIDSچگونگي گسترش بيماري    
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در اين نقشه كه موارد ساالنه بيماري ايدز توسط نقاط زرد رنگ بر روي زمينه                . تهيه شده است   (CDC)بيماري ها   
ه شده است، به زيبايي چگونگي گسترش روزافزون بيماري ايدز در طول زمان نشان داد                  مشكي به تصوير كشيد   

 .شده است

 
تا جون 1946سال از نوامبر ( ايسلنددرسرخكبيماريماهانه از توزيعپي در پي ـ نقشه 4تصوير
 )ميالدي 1947
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 سپاسگزاري
 گفتار بوده اند،   اين  نگارش  در  من  مشوق  كه  ياحقي و دخترانم مريم و مهسا       فاطمه  خانم  سركار  همسرم  از
 .نمايم مي قدرداني صميمانه

 منابع
 
 .1388. انتشارات نويسنده: اراك .اپيدميولوژي جغرافيايي. محسنرضائيان  ـ 1

 
2. Sen K, Bonita R. Global health status: two steps forward, one step back. Lancet 2000; 356: 577-
582. 
 
3. Heymann DL. Control of communicable disease manual. Washington DC: American Public Health 
Association, 2004. 
 
4. Rytkönen MJP. Not all maps are equal: GIS and spatial analysis in epidemiology. Int J 
Circumpolar Health 2004; 63:  9-24. 
 

 و بهداشت عمومي  دري جهان ياب  يتكاربرد نظام هاي اطالعات جغرافيايي و نظام موقع       .  محسنرضائيان   ـ   ۵
 .1388. انتشارات نويسنده: اراك. اپيدميولوژي

 
6. Clarke KC, McLafferty SL, Tempalski BJ, On epidemiology and geographical information 
systems: a review and discussion of future directions. Emerg Infect Dis 1996; 2 : 85-92. 
 
7. Longley PA, Goodchild MF, Maguire DJ, Rhind DW. Geographical information system and 
sciences. Chichester: John Wiley and sons, 2005. 
 



 2214/ و نظام موقعيت ياب جهاني كاربرد اطالعات جغرافيايي / 6گفتار 
 

 

8. Rezaeian, M. In the review of the book: An introductory guide to disease mapping. Stat Methods 
Med Res 2001; 10: 445-446. 
 
9. Aronoff S. Geographic Information Systems: A management prospective 1989. Ottawa, Canada: 
WDL Publications. 
 
10. Rezaeian, M. The application of the place-related sciences and technologies to 
investigate the health problems within the Eastern Mediterranean Region. East Mediterr 
Health J 2009; 15 :1564-1569. 
 
11. Loslier L. Geographical information systems (GIS) from a  health perspective. In: GIS for health 
and the environment (Edited by:De Savigny D, Wijeyaratne P) Ottawa: IDRC 1994, 13-20. 
 
12. Waller LA. Geographic Information Systems and Environmental health. Health Environ Digest. 
1996; 10: 85-88. 
 
13.  Wakefield JC, Best NG, Waller L. Bayesian approach to disease mapping. In Elliott P, Wakefield 
JC, Best NG, Briggs DJ. Spatial epidemiology, methods and application, pp 104-127. Oxford: Oxford 
University Press, 2000. 
 
14.  Lawson AB, Williams FLR. An introductory guide to disease mapping. Chichester: John Wiley, 
2001. 
 
15. MacMahon B, Trichopoulos D. Epidemiology principles and methods. USA: Little Brown and 
Company, 1996. 
 
16. Bailey TC, Gatrell AC. Interactive spatial data analysis. Harlow: Longman, 1995. London: p 52. 
 
17. Tanser FC. Le Sueur D. The application of geographical information systems to important public 
health problems in Africa. Int J Health Geogr 2002; 1: 4.  
 
18. McDonnell R, Kemp K. International GIS dictionary. John Wiley and sons. 1995. New York: p 43. 
 
19. Cromley EK, McLafferty SL. GIS and public health. New York: The Guilford Press, 2002. p 85. 
 
20. Kennedy M. Global positioning system and GIS. Taylor and Francis, London: 2002. pp 1-10. 
 
21. Waller LA, Gotway CA. Spatial statistics for public health data. John Wiley and sons, New Jersey: 
2004. p 60. 
 
22. Snow J. On the mode of communication of cholera. London: Churchil Livingstone, 1854. 
 
23. Mausner JS, Kramer S. Epidemiology. An introductory text. USA: W.B. Saunders Company, 1985. 
 
24. Timmreck TC. An introduction to Epidemiology. USA: Jones & Bartlett Publishers, 2002. 
 
25. Gerstman BB. Epidemiology kept simple. An introduction to classic and modern epidemiology. 
USA: Willey-Liss, 2003. 
 
26. Gordis L. Epidemiology. USA: W.B. Saunders Company, 2004. 
 
27. Tufte ER. Visual explanations: Images and quantities, evidence and narratives. Cheshire: Graphic 
Press, 1997. 
 



 مباحث خاص در بهداشت عمومي / 14كتاب جامع بهداشت عمومي                                                                              فصل /  2215
 

 
 

28. Rezaeian, M. How to visualize public health data? Part one: Box plot and map. Middle 
East J Family Med 2008; 10 :20-24. 
 
29. Bithell JF. Geographical analysis. In Armitage P, Colton T. International encyclopaedia of 
biostatistics, pp 1701-1716, Chichester: John Wiley, 1998. 
 
30. Rezaeian, M. Dunn, G. St. Leger, S. Appleby L. Geographical epidemiology, spatial 
analysis and geographical information systems: a multidisciplinary glossary. J Epidemiol 
Community Health 2007; 61 : 98-102. 
 
31. Rezaeian, M. Dunn, G. St. Leger, S. Appleby L. The production and interpretation of disease 
maps: A methodological case-study. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2004; 39: 947-954. 
 
32. Monmonier M. How to lie with maps. Chicago: The university of Chicago Press, 1996.  
 
33. Cliff, A., Haggett P. Atlas of disease distributions: analytic approaches to epidemiological data. 
Oxford; UK: Blackwell Reference 1988.  
 
34. Centers for Disease Control and Prevention. AIDS cases dot map summary. Available: 
http://www.cdc.gov/nchstp/hiv_aids/graphics/dotmap.htm. [2000]. 
 
35. Gatrell A, Loytonen M. GIS and health, pp 191-203. London: Taylor & Francis, 1998. 
 
36. Gatrell A, Senior M. Health and health care applications. In: Longley PA, Maguire DJ, Goodchild 
MF, Rhind DW (Eds.), Geographical Information Systems: Principles and Applications, 2nd Edition 
1999. Longman, London. 
 
37. Goodchild MF. Geographical information science. Int J Geogr Inf Sys 1992; 6(1). 
 
38. Macintyre S, Ellaway A, Cummins S. Place effects on health: how can we conceptualise, 
operationalise and measure them? Soc Sci Med 2002; 55 : 125-139. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 كتاب جامع

 بهداشت عمومي

 دكتر سيدرضا مجدزاده و دكتر بهاره يزدي زاده/  7گفتار  / 14فصل 

 ارزيابي فناوري سالمت
 

  فهرست مطالب
2217.................................................................................................درس اهداف
2217........................................................................................................تعاريف
2217..........................................................................................................فناوري
2217.................................................................................................سالمت فناوري
2218.........................................................................................سالمت فناوري ارزيابي
2218.........................................................تاريخچه و ضرورت: سالمت فناوري ارزيابي
2219..................................................................سالمت فناوري ارزيابي شناسي روش

2222........................................................................ايران در سالمت فناوري ارزيابي
2223..............................................................كشورها ساير در سالمت فناوري ارزيابي
2223..................................................................................بيشتر مطالعه براي منابع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 مباحث خاص در بهداشت عمومي / 14كتاب جامع بهداشت عمومي                                                                              فصل /  2217

 
 
 
 

 ارزيابي فناوري سالمت
Health Technology Assessment (HTA) 

 
 دكتر سيدرضا مجدزاده و دكتر بهاره يزدي زاده

، دانشگاه علوم پزشكي     مركز تحقيقات بهره برداري از دانش سالمت        و   دانشكده بهداشت 
 تهران

 اهداف درس

 : راگيرنده پس از گذراندن اين درس، بتواندتظار ميرود فان
 را تعريف كند فناوري سالمت و ارزيابي فناوري سالمت 

نقش ارزيابي فناوري سالمت را براي تقويت تصميم گيري مطلع از شواهد و تامين عدالت در سالمت                     
 .توجيه كند

 .مواردي از فناوري كه مورد ارزيابي قرار مي گيرد را برشمرد 

 .ه چه روش شناسي هايي در ارزيابي فناوري سالمت مورد استفاده قرار مي گيردتوضيح دهد ك 

شرح دهد كه چگونه تفاوت هاي نظام هاي سالمت در كشورها باعث مي شود كه جايگاه و نقش                           
 .موسسات ارزيابي فناوري سالمت متفاوت باشد

 تعاريف

 فناوري

ش ها و نظام هاي به كار رفته در ساخت محصوالت و          عبارت است از تركيب دانش ها، فرآيندها، ابزارها، رو       
ابزارهايي مانند دستگاه هاي تصوير برداري و يا رايانه          .   باشد سخت و   نرمفناوري مي تواند به صورت     .  ارايه خدمات 

در حالي كه از نمونه هاي فناوري نرم مي توان از روش هاي مديريت و                  .  نمونه اي از فناوري سخت مي باشند      
 .اي آموزشي نام بردمداخله ه

 فناوري سالمت

به عنوان مثال در بيماري هاي قلبي و       .  مداخله هاي نظام سالمت را مي توان فناوري سالمت تلقي كرد          همه
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عروقي در حيطه پيشگيري مداخالتي همانند آموزش عمومي براي تغيير سبك زندگي، استفاده از داروي كاهش                    
ي، انواع روش هاي جراحي، و يا به طور         وگرافي آنژ ي ت يسفاده از دستگاه    دهنده چربي خون، در حيطه  درمان، است        

شامل سطوح خانه بهداشت، مركز      ( كلي تعيين نوع خدمتي كه در سطوح مختلف نظام سالمت بايد ارائه شود                 
 .همگي از جمله مداخالت نظام سالمت مي باشند) بهداشتي ـ درماني، بيمارستان شهرستان و يا استان

 فناوري سالمتارزيابي 

حيطه اي چند رشته اي است كه به مطالعه جنبه هاي پزشكي، اجتماعي، اخالقي و اقتصادي، در خصوص                 
  .توسعه، انتشار و استفاده از فناوري هاي سالمت مي پردازد

 ضرورت و تاريخچه: ارزيابي فناوري سالمت

 مي يابد و سرمايه گذاري هاي      دانش جهاني توسعه  .  توسعه فناوري هاي سالمت رشد بسيار سريعي دارد        
از يك سو مردم و ارايه كنندگان خدمات دوست دارند از           .  زيادي در زمينه توسعه دانش علوم پزشكي صرف مي شود        

روش ها و فناوري هاي نوين در خدمات استفاده كنند و از سوي ديگر، تجربه جهاني حاكي از اين است كه تخصصي                    
ي، رشد تعداد دانش آموختگان در رشته هاي تخصصي و فوق تخصصي، باعث            شدن آموزش ها و خدمات علوم پزشك     

تقاضاي به اين پديده     (رشد تقاضا براي استفاده از فناوري ها مي شود كه در موارد متعددي غيرضروري هستند                   
مين اين  تا.  رشد تقاضاي القايي باعث تحميل هزينه هاي غير ضروري به بيمار و جامعه مي شود             ).   مي گويند 1القايي

هزينه ها بار زيادي را به بودجه كشورها وارد مي كند و به نابرابري ها در بهره مندي از خدمات و بي عدالتي در                           
جنبه ديگر موضوع مثال هايي مانند استاتين ها براي كاهش كلسترول و تاموكسي فن در                  .  سالمت دامن مي زند  

ر برهه اي از زمان عليرغم اين كه با اطالعات همان زمان نيز             اين داروها د  .  درمان مراحل اوليه سرطان پستان دارد     
سوال اساسي اين است كه بر اساس شواهد و دانش            .  بايد موثر تشخيص داده مي شدند، ولي به كار گرفته نشدند           

موجود، كدام فناوري و يا مداخله سالمت مفيد است و كدام بر ديگري ترجيح دارد؟ اين ها مجموعه مسايلي است                      
 .را توجيه كرده است نياز به ارزيابي فناوري سالمتكه 

HTA                 وقوع بيماري هاي غيرواگير و     (از دهه هفتاد ميالدي و با شتاب گرفتن گذرهاي اپيدميولوژيك
) ظهور فناوري هاي نوين  (و فناورانه   )  مسن شدن جوامع  (، جمعيت شناختي    )مزمن كه ناتواني زيادي ايجاد مي كنند      

بيشتر مربوط به فناوري هاي دستگاهي       HTAدر ابتدا حيطه    .  كاي شمالي و اروپا پديد آمد      در بدو نخست در آمري    
. مي شد، ولي امروزه طبق تعريفي كه در ابتداي گفتار ارايه شد دامنه وسيعي از مداخله هاي سالمت را شامل مي شود                   

ي، تجهيزات، مواد، داروها، ساختار ها     اين موارد همه اقداماتي است كه در زمينه روش ها و مداخله هاي طبي و بهداشت             
 .و سازماندهي هاي مربوط به سالمت و خدمات حمايتي از فرآيندهاي سالمتي صورت مي پذيرد

در نخستين نمونه از فناوري هايي كه در ايران ارزيابي آن ها براي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي                 

                                                 
1 Induced demand 
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، هايپرباريك اكسيژن   (PET Scan)  2رون اِميشن توموگرافي   انجام شده به اسكن پوزيت     HTAايران مطابق اصول    

اين موارد هم اهميت بهداشت عمومي دارند و هم در            .  برمي خوريم  HTLV-II  4غربالگري  و  (HBOT)   3تراپي
  .صورت استفاده نابجا مي توانند هزينه هاي زيادي را به جامعه تحميل كنند

 روش شناسي ارزيابي فناوري سالمت

خواهد با بهترين استفاده     مي  HTAدر واقع    . از شواهد است   5آگاه تقويت تصميم سازي    HTAهدف نهايي   
از شواهد موجود، بستر مناسبي براي تصميم  گيري هاي آگاه از شواهد را در خصوص انتخاب مداخله هاي سالمت                    

را مورد ارزيابي قرار    در نتيجه براي مشخص كردن مناسب بودن يك فناوري بايد جنبه هاي مختلفي               .  فراهم آورد 
 :دهد كه عبارتند از

 )مانند دقت، صحت، ساير خصوصيات فني(خصوصيات فناوري  
 ، و بي خطري7، كارسازي6كارايي 
 8 يا كارآمدي ارزيابي اقتصادي 
 جنبه هاي حقوقي و اخالقي 
 10 و اثر بر سالمت9تاثيرات اجتماعي 
 ...)داري و منابع انساني، مالي، تجهيزاتي، نگه(جنبه هاي مديريتي  

 روش شناسي هاي   HTA، در   11براي بررسي اين جنبه هاي مختلف و با تاكيد بر استفاده از شواهد موجود             
 : 12خاصي ارزش بيشتري پيدا مي كنند

.  ركن مهمي را دارند    13"مطالعه هاي مروري منظم  "براي مطالعه جنبه هاي كارايي، كارسازي و بي خطري،         

                                                 
2 Positron Emission Tomography Scan 
3 Hyperbaric Oxygen Therapy 
4 Human T-cell Lymphotropic Virus 
5 Evidence Informed Decision Making 
6 Efficacy 
7 Effectiveness 
8 Efficiency 
9 Social impact 
10 Health  impact 

در واقع هدف اين است كه حتي االمكان از پژوهش هايي كه از قبل وجود . ه يعني توليد شواهد جديددر مقابل انجام پژوهش اولي  11
 .دارد استفاده شود

بلكه مي خوهد با مروري اجمالي، طيف كار و . نيست  HTAهدف از اين متن ذكر جزييات روش شناسي براي هر يك از جنبه هاي                 12
 .زمان بودن آن را نشان دهد

13 Systematic review 
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 روي اثر داروها، ساير مداخله ها و يا توانايي          HTAكه عمدتاً براي انجام     (سب مورد   در واقع در اين مطالعه ها بر ح       
سوال مشخص انتخاب شده و جستجوي جامعي در بانك هاي اطالعاتي براي            )  تشخيصي آزمون ها صورت مي گيرد   

بل انجام  بديهي است كه در صورت وجود بررسي مروري منظم كه از ق             .  مقاالت مرتبط به آن ها صورت مي گيرد      
 14"به روز "در صورت قديمي بودن، بررسي مروري منظم موجود           .  شده باشد، ارزيابي كيفيت آن انجام مي گيرد        

در صورتي كه بررسي مروري منظم مرتبط وجود نداشته باشد و يا كيفيت الزم را نداشته باشد، ناگزير                       .  مي شود
تظار مي رود اولويت نخست را كارآزمايي هاي باليني داشته        كه ان (بايستي به بررسي مطالعه هاي اوليه  موجود پرداخت         

) متاآناليز(، كيفيت آن ها ارزيابي شده، داده هاي مربوطه استخراج و در صورت امكان با روش هاي آماري                      )باشند
 .تحليل مي شوند

 استفاده   هستند و كمتر گزارشي را مي توان يافت كه از اين روش ها           HTAارزيابي اقتصادي از اركان مهم      
 و يا هزينه ـ      16، هزينه ـ منفعت    15در اين نوع مطالعه ها به طور معمول از روش هاي هزينه ـ تاثير              .  نكرده باشد 
، "وضعيت يك شاخص سالمتي   "كه در همه هزينه ثابت است ولي نتيجه مداخله به ترتيب در قالب                 (17سودمندي

. استفاده مي گردد )   سنجيده مي شوند  "قتصاديمنفعت ا " و يا     "مقياس قضاوت شده مانند عمر با كيفيت        "يك  
ماهيت اين مطالعه ها به نحوي است كه در آن ها داده هاي هزينه و نيز اثر مداخله ها مورد نياز هستند و بايستي از                        

داده هاي حاصل از مطالعه هاي موجود كافي نمي باشد و يا          )  در بسياري از موارد، الف    .  منابع مختلف گردآوري شوند   
تفاوت هايي بين محل برگزاري انجام آن ها با شرايطي كه مي خواهيم از ارزيابي اقتصادي استفاده كنيم                )  كه ب اين  

ناگزير نمي توان به صورت مستقيم از داده ها استفاده كرد و به همين دليل به              )  الف يا ب  (در هر دو حالت     .  وجود دارد 
ه واسطه طيف داده هايي كه مورد استفاده قرار مي گيرد و           ب.  روي مي آوريم )  مانند درخت تصميم گيري  (مدل سازي   

 در  18اين كه معموالً به جاي يك عدد خاص براي يك پارامتر دامنه اي از اعداد به دست مي آيد، به تحليل حساسيت                   
 .اين مدل سازي ها نياز است

يفي را اجتناب ناپذير    توجه به تاثيرات اجتماعي و مالحظات اخالقي، در برخي  موارد انجام مطالعه هاي ك               
بررسي مروري  (در واقع حتي اگر بتوان تصور كرد كه از داده هاي مطالعه هاي خارجي براي دو مورد قبلي                    .  مي كند

بتوان استفاده كرد، بعيد است كه در مورد خصوصيات اجتماعي          )  منظم براي بررسي اثر مداخله ها و ارزيابي اقتصادي       
لذا در اين قسمت انتظار مي رود       .   به اطالعات و مطالعالت بين المللي اكتفا كرد          و اخالقي مداخله ها بتوان تنها     

 . در همان جامعه انجام شود) يعني بر روي افراد (19مطالعه اوليه

                                                 
14 Up-date 
15 Cost-effectiveness 
16 Cost-utility 
17 Cost-benefit 
18 Sensitivity analysis 

چون داده ها به طور مستقيم از . بررسي مرورري منظم و بيشتر ارزيابي هاي اقتصادي مطالعه ثانويه تلقي مي شوندتمام موارد   19
 .نمي شوند و اين داده ها از مطالعه هاي قبلي استخراج مي شوندنمونه هاي انساني و يا در شرايط ميداني گردآوري 
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(مرحله بعد تلفيق يافته هايي است كه از منابع مختلف بدست آمده و تطبيق اين يافته ها با شرايط بومي                     

 . در اين قسمت مي تواند راهگشا باشد20تحليل سياستي.  است)گيرد در آن صورت مي HTAجايي كه 

در كنار اين روش شناسي ها، دانش الزم در زمينه مديريت منابع، خود فناوري و جنبه هاي حقوقي اهميت                   
بيش از آن كه روش شناسي مبنا باشد، استفاده از نتايج آن كه براي                 HTAهمان طور كه مشخص است در       .  دارند

چند رشته اي تلقي مي گردد و ناگزير براي انجام          HTAبه همين واسطه است كه      .  يري است اهميت دارد   تصميم گ 
گذاري، اخالق، حقوق، علوم      آن بايد از دانش هاي مختلف مانند اقتصاد سالمت، اپيدميولوژي، مديريت، سياست              

 HTA توجه به اهميت استفاده از نتايج        با.  مورد مطالعه، سود برد   )  مداخله(اجتماعي و دانش فني مربوط به فناوري        
 از  8گفتار    (21، ترجمان دانش  HTAدر تصميم سازي ها و براي افزايش امكان بهره برداري از دانش توليد شده از                 

 HTAيعني اين كه چون در        .  حاصل از آن براي گروه مخاطب يك ضرورت است            )   كتاب حاضر   13فصل  
م نياز به اين است كه براي انتشار نتايج آن برنامه اي مناسب طراحي و                 مي خواهيم روي تصميم افراد تاثير بگذاري      

، 22يكي از اقدامات مهم در اين زمينه مشاركت دادن افرادي كه در نهايت تصميم گيري را انجام مي دهند                  .  اجرا شود 
 كنند كه البته    استفاده  HTAبه هر حال گروه هاي مخاطب مختلفي مي توانند از نتايج           . است HTAدر فرآيند انجام    

به همين دليل   .  گذاران در بيمه ها و وزارت خانه هاي مربوط به سالمت در كشورها هستند            از مهم ترين آن ها سياست    
در برخي كشورها به استفاده     .  است كه بايستي نتايج گزارش ها در شكلي كه براي ايشان قابل استفاده باشد در بيايد               

) در بالين به درستي استفاده شود        HTAبراي اين كه نتايج       (23اهنماهاي باليني از نتايج اين گزارش ها در تدوين ر       
 .توجه خاص مي شود

  صورت مي گيرد، در اختيار گذاردن گزارش هايي است كه در             HTAيكي از اقدامات خوبي كه در زمينه         
هاي مختلف تكرار   چون سوال استفاده از يك فناوري مشابه براي كشور          .  موسسات مختلف در دنيا تهيه مي شود      

البته به علت وجود    .   در مورد يك فناوري مشابه در كشورهاي مختلف ديده مي شود            HTAمي شود، موارد انجام    
 در مورد همان فناوري در شرايط       HTA در يك كشور نمي تواند باعث شود كه         HTAتفاوت ها، وجود گزارش يك     

طالعات پايه بسيار مناسبي را براي كساني كه مي خواهند           در كشورهاي ديگر ا     HTAاما وجود   .  ديگر را منتفي كند   
مركز مرورها و   "، در   HTAبه عنوان مثال بانك داده هاي      .   جديد را تهيه كنند، فراهم مي آورد       HTAگزارش هاي  

. ه بيش از ده هزار گزارش را پوشش مي دهد         شكل گرفته ك    crdweb/uk.ac.york.crd.www با آدرس    24"انتشار
چندين بانك اطالعات را جستجو مي كند و نتيجه آن را در               com.tripdatabase.wwwپايگاه عرضه اطالعات    

بر اساس آن مي توان     نيز چك ليست هاي مشخصي وجود دارد كه         HTAبراي نقد گزارش هاي    .  اختيار قرار مي دهد  
 همين  "منابع براي مطالعه بيشتر   "يكي از اين ابزارهاي نقد در       ( انجام شده قضاوت كرد      HTAدر خصوص كيفيت    

                                                 
20 Policy analysis 

 . در خصوص ترجمان دانش و بهداشت عمومي14 از فصل 4 نگاه كنيد به گفتار  21
22 Consumer involvement 
23 Clinical guidelines 
24 Centre for Reviews and Dissemination 
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 ).گفتار معرفي شده است

به دليل اين   .   است 25 در عمل اهميت دارد، توجه به تعارض منافع         HTAموضوع ديگري كه براي انجام      
يكي از  .   يا خريد فناوري است، توجه به اين موضوع اهميت خاص دارد                تعيين كننده ورود و     HTAكه نتيجه   

است كه گزارش هاي تهيه شده را پيش از توزيع، توسط              26 كشورها، مرور همتايان    HTAروال هاي متداول در     
 .خبرگان زمينه مرور و نقد مي شوند و به اين طريق اعتبار گزارش تاييد مي شود

به .   فرايند زمان بر همراه با جزييات فني زيادي است            HTAه انجام   به اين ترتيب مشاهده مي شود ك      
 را تعريف مي كنند كه بر اساس اين كه تمام اين فرايند طي شده               HTAهمين دليل در دنيا انواعي از گزارش هاي         

 . و يا كوتاه تقسيم بندي مي شوندHTAباشد و يا بخشي از آن حذف شده باشد به گزارش هاي مثالً كامل 

 است كه به كارگيري فناوري ها را موضوع خود قرار           HTAش شناسي گفته شده مربوط به مواردي از          رو
نمونه اي .   طبق تعريف، بررسي انتشار و به كارگيري فناوري ها مي پردازد         HTAدر حالي كه كاربرد ديگر      .  داده است 

 در تهران   (Magnetic Resonance Imaging: MRI) به كارگيري بتا انترفرون و ام آر اي         HTAاز اين كاربرد    
در واقع ميزان نفوذ هر نوآوري در جامعه با         .  و ايران كه در منابع براي مطالعه بيشتر نمونه اي از آن ارايه شده است              

 .گذر زمان تغيير مي كند و مي توان سرعت انتشار و عوامل موثر بر آن را مورد مطالعه قرار داد

 ارزيابي فناوري سالمت در ايران

 توسط معاونت هماهنگي وزارت       HTA ، برنامه كشوري استقرار نظام          1387در ارديبهشت ماه سال       
در اين برنامه رسالت، اهداف، وظايف و نحوه استقرار نظام           .  بهداشت، درمان و آموزش پزشكي طراحي و مطرح شد        

HTA      بر شواهد در مورد فناوري هاي      اهداف برنامه، توليد اطالعات با كيفيت و مبتني            . در ايران تبيين شده بود
سالمت بمنظور تصميم گيري و انتخاب فناوري در سطوح مختلف نظام سالمت، تبيين مسئوليت ها و استانداردهاي                 

HTA             اداره ارزيابي فناوري     1389از سال   .   و تبيين و تقويت همكاري هاي بين بخشي و فرابخشي تعريف شده بود
اين اداره تالش دارد تا      .  شت، درمان و آموزش پزشكي به فعاليت مي پردازد        وزارت بهدا سالمت در معاونت درمان      

يكي از اقدامات مهم صورت گرفته پيش بيني واحد متناظر اين اداره در                .   را به نتيجه برساند     HTAاهداف نظام   
ح دانشگاه ها  سطح دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور بوده تا بتوانند جايگاهي مناسب براي نيروي انساني كه در سط                

، دوره هاي مختلف   HTAبه منظور تربيت نيروي انساني الزم براي انجام           .   بپردازند را فراهم كند     HTAبايد به   
نخستين دوره  .  27 توسط اين اداره برگزار شده است       1387آشنايي با اين حيطه به صورت كارگاهي از اسفند سال             

ر دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران در مقطع           د 1389پذيرش دانشجو در اين حيطه در ايران از سال           
گذاري هاي ملي به حدي است كه در برنامه تحول نظام               در سياست  HTAاهميت  .  كارشناسي ارشد آغاز گرديد    

                                                 
25 Conflict of interest 
26 Peer-review 

 . در قسمت كارگاه ها در دسترس مي باشندhttp://ihta.behdasht.gov.ir اساليد هاي اين كارگاه ها در آدرس  27
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 نام  HTAدر دو برنامه ملي تحول به طور مشخص از            )  28تحت عنوان نقشه تحول نظام سالمت      (سالمت كشور   

كنترل تقاضاي القايي و اصالح الگوي       " و   "ازي نظام ارايه خدمات مبتني بر شواهد        راه اند "برده شده است كه      
نيز در  )  30كه عنوان نقشه جامع علمي سالمت دارد      ( در برنامه بلند مدت علم و فناوري سالمت          29. مي باشند "مصرف

ه برداري از    پيش از بهر   HTA، انجام   "گويي پاسخ و شفافيت منابع، از صيانت"جهت گيري هاي كلي در بخش       
 . كليه فناوري ها پيش بيني شده است

  ارزيابي فناوري سالمت در ساير كشورها

HTA             به عنوان مثال در    .   در كشورهاي مختلف روش شناسي مشابه ولي جايگاه و فرايندي متفاوت دارد
ه پايه خدمات در    كانادا كه در هر استان وزارت بهداري وجود دارد و اين وزارت متولي تصميم گيري راجع به بست                    

ولي در برخي كشورها كه تصميم         .  براي مشاوره خود دارد      HTAبيمه است، تقريبا هر استان يك موسسه            
در نتيجه  .   در سطح ملي تعريف شده است        HTA  گيري هاي سالمت به صورت مركزي روي مي دهد، موسسه         

طي سال هاي  .  مختلف متفاوت است  بسته به سطح تصميم گيري و وجود منابع انساني در كشورهاي              HTAجايگاه  
در بيمارستان ها نيز مورد ارزيابي قرار گرفته و نشان داده شده كه هزينه ـ منفعت                   HTAاخير شكل دهي به واحد      

در   HTA  براي همين در بسياري از كشورها با تامين نيروي انساني، شاهد ظهور               .  آن كامالً قابل توجيه است     
در بريتانيا نظام   .   نيز كشورهاي مختلف متفاوت عمل مي كنند       HTAتفاده از نتايج    از نظر اس  .  بيمارستان ها هستيم 

 در تصميم گيري هاي خود است، ولي در كشورهايي مانند استراليا،              HTAسالمت ملزم به در نظر گرفتن نتايج          
 . نقش توصيه اي داشته و الزام آور نمي باشندHTAكانادا و آلمان نتايج 
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  و بهداشت عمومي ترجمان دانش
Knowledge Translation & Public Health 

 
 دكتر سيد رضا مجدزاده

دانشكده بهداشت و مركز تحقيقات بهره برداري از دانش سالمت، دانشگاه علوم پزشكي                 
 تهران

 هداف درس ا
  :نتظار مي رود فراگيرنده پس از گذراندن اين درس، بتواندا 

 را تعريف كندترجمان دانش  

 فهرست نمايدويج كند پنج مرحله براي اين كه شواهد جديدي را بخواهد تر 

 .ارزش انواع روش  هاي مطالعه را در توليد پيام قابل انتقال مقايسه نمايد 

 .جايگاه ترجمان دانش را در زنجيره توليد دانش و به كارگيري آن برشمرد 

 .بپذيرد كه مهمترين ركن ترجمان دانش تعامل بين ذينفعان است 

يم گيرنده، توليد كننده و يا واسطه دانش قرار مي گيرد         بداند كه خود وي در كداميك از گروه  هاي تصم         
 .و متناسب با آن بايد چه مهارت هايي داشته باشد

 .انواع محصوالت دانشي كه به عنوان محتوي بايد براي گروه  هاي مخاطب تهيه شود كدامند 

 .ابزارهاي ارزيابي نقادانه محصوالت پژوهشي چه اهميتي در ترجمان دانش دارند 

   ف و اهميت ترجمان دانشتعري
ترجمان دانش عبارت است از؛ تبادل، ساخت و كاربردي كردن دانش با رعايت موازين اخالقي از طريق                    
مجموعه تعامل هاي بين توليدكنندگان دانش و تصميم گيرندگان به منظور تحقق هدف بهبود سالمت، موثرتر بودن                

 .1تقويت نظام خدمات سالمتخدمات و فراورده ها و 
 دانش جديد به صورت     -  نخست:   اينكه چرا اهميت اين موضوع بيشتر شده است ناشي از دو عامل است             

بالقوه مي تواند مراقبت  هاي سالمت را موثرتر و مقرون به صرفه تر كند، اما با اين شرط كه ارايه دهندگان خدمات                      
 امروزه در دانشكده ها ياد مي گيريم و يا يافته  هاي          نتيجه اين كه بسياري از دانش هايي كه ما       .  آن ها را به كار گيرند    

براي همين، فاصله بزرگي بين      .  پژوهش  هاي داخلي و خارجي عمالً منجر به تغييري در سالمت مردم نمي شوند              
                                                 

ليكن در . در نظر مي گيرند Knowledge translationمعادل انگليسي ترجمان دانش را در انتشارات سازمان بهداشت جهاني و برخي كشورها   1
 . استImplementation science اطالق مي شود كه معادل آن علم كاربردي كردن،برخي ديگر از متون به 
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 كه نمونه  هاي آن را در      )Knowledge transfer(انتقال دانش     -  دوم.  دانش و استفاده از آن در عمل وجود دارد         
. به صورت متداول مي بينيم عمال كارايي محدودي در تغيير رفتار گروه مخاطب خود دارند             ...  الت و كتب و     چاپ مقا 
 فرايندي با ماهيت خطي است كه در آن ابتدا ايده پژوهش بوجود آمده و بعد پژوهش انجام                   "انتقال دانش "در واقع   

رجمان دانش تاكيد بر تعامل بين توليد كنندگان دانش و           ت .مي شود و در آخر نتايج آن در اختيار كاربران قرار مي گيرد          
براي به كاربرد رساندن اين دانش       )  مانند ارايه دهندگان خدمات، سياست گذاران، مديران و مردم        (تصميم گيرندگان  

 .دارد
براي اين كه به اهميت اين سوال پي ببريد مي توانيد به تعداد پژوهش هايي كه هر ساله در كشور در                           

ه علوم پزشكي انجام مي شود و يا به تعداد پايان نامه هايي كه در تمام رشته  هاي تحصيلي مرتبط با سالمت                      عرص
چقدر اين پژوهش ها بر خدمات سالمت و سالمت مردم موثر هستند؟ اگر            .  مردم در ايران صورت مي گيرد فكر كنيد      

 اين است كه زمين آماده شود، شخم بخورد، بذر           پژوهش را مانند زراعت گندم در نظر بگيريم، انجام پژوهش مانند           
تبديل به ناني براي مصرف نشود و يا اگر تبديل به نان             .  پاشيده، آبياري و هرس شود، اما حاصل آن برداشت نشود          

 . شد به دست مردم نرسد

 مراحل ترجمان دانش
 شود، ظرايف خاص   بديهي است كه ترجمان دانش كه طبق پانويس صفحه قبل حوزه اي از علوم تلقي مي               

مانند (خود را دارد ولي آن چه كه ما به عنوان فراگيرنده به صورت عملي بايد بدانيم كه اگر تصميم گيرنده هستيم                        
در بالين و يا كارشناس بيماري ها و يا ساير برنامه  هاي سالمت در              ...  پزشك، پرستار، داروساز، دندانپزشك، ماما و        

اعم از دانشجو كه پايان نامه خود را مي گذراند و يا محققي            (و يا پژوهش گر هستيم     )  اسطح دانشگاه و ستاد سازمان ه    
وظيفه خود را به خوبي عمل كنيم مبتني بر اطالع از پنج مرحله اصلي از                   )  كه طرح پژوهشي را انجام مي دهد      

عمالً نيز كاربردي    ميالدي معرفي شده و      2004ترجمان دانش است كه در گزارش سازمان بهداشت جهاني در سال            
توسط چه  )  3به چه  كسي؟      )  2چه پيامي؟   )  1:  اين پنج مرحله به شكل پنج سوال مطرح مي شوند          .  و موثر است  

پس اگر به اين پنج سوال پاسخ بدهيم مي توانيم فرصت ترجمان دانش را از                 .  با چه اثري؟  )  5چگونه؟  )  4كسي؟  
  .دست ندهيم

 چه پيامي؟  -1

يعني نه تك تك اعداد      .  ي نيستند كه ما بخواهيم براي كاربردي شدن انتقال دهيم            پيام اطالعاتداده ها و   
البته بايد  .  را به كساني كه تصميم گيرنده هستند انتقال نمي دهيم        )  اطالعات(و نه ميانگين و انحراف معيار       )  داده ها(

.  ساير پژوهشگران مهم هستند     توجه كرد كه اطالعات اعم از اين كه بخواهيم به كاربرد برسند و يا نرسند براي                  
براي اين كار حتماً مقاله منتشر كنيد، ولي اگر نتيجه نهايي مقاله هنوز به حدي نيست كه در عمل به كار گرفته                          

 .شود ديگر اين پيام را نبايد براي تغيير عمل به گروه  هاي مخاطب ارسال كرد
ار آن ها باعث مي شود كه سالمت افراد در          چه بسا پژوهش هايي كه نتايج آن ها هنوز قطعي نيست و انتش             

مطالعه اي در ايران بر روي خبرهاي منتشره در رسانه  هاي عمومي نشان داده كه هجده               .  معرض مخاطره قرار گيرد   
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 .درصد اخبار منتشره در اين رسانه ها از نظر كيفيت علمي كفايت الزم براي انتشار را نداشته اند

، اگر مطالعه به درستي انجام شده باشد مي تواند اطالعات مهمي را براي                 در مورد مطالعه  هاي توصيفي    
اما در مورد مطالعه  هاي تحليلي مشاهده اي و يا مداخله اي          .  درك ابعاد، وسعت و يا شدت مسايل سالمت ارايه دهد          

ذارد بايد به سطح    كه در مورد تاثير يك دارو بوده و يا اين كه يك عامل خطر بر روي يك بيماري چه تاثيري مي گ                     
نوع مطالعه هايي كه مي توانند شواهد بهتري ارايه دهند، در وهله نخست مطالعه  هاي مروري نظام              .  شواهد توجه كرد  

. بخصوص آن هايي كه به جمع بندي نتايج كارآزمايي باليني مي پردازند اهميت دارند            )  Systematic review(مند  
مطالعه  هاي كارآزمايي باليني تصادفي شده شاهد دار بخصوص آن هايي كه            بعد از بررسي  هاي مروري نظام مند،        

توجه بايد كرد كه پس از اين يعني           .  حجم نمونه بااليي دارند مي توانند توافق بر شواهد موجود را ايجاد كنند                
مالي كه  به علت خطاهاي متعدد احت    (، مورد ـ شاهدي و يا مقطعي         )هم گروهي (مطالعه  هاي مشاهده اي كوهورت    

از آن چنان قطعيت قابل قبولي برخوردار نيستند كه بر اساس يك مطالعه بتوان              )  مي تواند در آن ها وجود داشته باشد     
 كه ماحصل بحث در جلسات و بدون         "نظر كارشناسي "باالخره اين كه صرف     .  توصيه به تغيير يك خدمت داشت     

البته اگر  .  اي تصميم گيري در پايين ترين حد قرار دارد        استناد به شواهد علمي معتبر است از نظر سطح شواهد بر            
چه بسا برخي مداخله  هاي كيفي كه فقط به        .  توجه كنيد مطالعه  هاي كيفي در اين معرفي سطح شواهد جاي نگرفتند          

شرح مسئله مي پردازند و در مقابل مطالعه  هاي كيفي ديگري مي توانند شواهد الزم براي تصميم گيري را فراهم                     
 . نندك

 در بسياري موارد عليرغم نداشتن سطح        -نخست  .  به موضوع سطح شواهد بايد سه نكته را اضافه نمود           
باالخره نمي توانيم منتظر بمانيم كه همه        .  بااليي از شواهد ناگزير به استفاده از آن ها در تصميم گيري هستيم               

روي كارآزمايي  هاي باليني تصادفي شده شاهد       تصميم ها از شواهد بسيار معتبر حاصل از بررسي مروري نظام مند              
ولي در اين موارد    .  دار بدست بيايند و ناگزيريم كه برخي تصميم ها را با سطح پايين تري از شواهد اتخاذ كنيم                     

 در هر مطالعه عالوه بر نوع مطالعه كيفيت انجام          –دوم  .  بايستي شفافيت الزم را در ارايه سطح شواهد داشته باشيم         
در نتيجه بايستي هر يك از      .  چه بسا مطالعه مروري نظام مند كه از كيفيت خوبي برخوردار نباشد            .  ت دارد آن اهمي 

مطالعه  هاي انجام شده را ارزيابي نقادانه كرد كه آيا به درستي انجام شده اند يا خير؟ براي اين منظور ابزارهاي نقد                       
ي نسخه انگليسي نمونه اي از آن ها را براي هر يك از انواع              مطالعه وجود دارند كه به فارسي نيز ترجمه شده اند ول          

. در اينترنت پيدا كنيد       Critical Appraisal Skills Programme (CASP)مطالعه ها مي توانيد با جستجوي    
در انتخاب اين كه    .   يك مداخله و يا تاثير يك عامل خطر را نشان دهند            2"اثر" مطالعه ها ممكن است تنها      –سوم  

-واقعاً بايد آن ها را به كار بست و يا خير،  عالوه بر اين جنبه، به ابعاد ديگر آن مداخله مانند بي خطري، هزينه                         آيا  
، منابع مالي الزم براي مداخله، قانوني بودن، رعايت مالحظات اخالقي، پذيرش اجتماعي و ابعاد مديريتي                 3اثربخشي

 . ولي اين ابعاد در نظر گرفته نشود مي تواند منجر به خسارت شوداگر توصيه به مداخله اي بشود. آن بايد توجه كرد
از مجموع بحث در خصوص شواهد بايد اين نتيجه را گرفت كه آيا اين مقوله داراي پيام درستي است؟ اگر                       

                                                 
2  Effect 

3   Cost-effectiveness 
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درد بيست درصد كاركنان كارخانه الف دچار كمر        "اين پيام درست است، آيا صرفاً يك اندازه را ارايه مي كند؟ مثالً              
اگر رابطه اي را بيان مي كند، آيا ما خيلي به آن اطمينان نداريم            .  ، كه معموالً حاصل از مطالعه توصيفي است       "هستند

طي ماه اول كار، تمامي كارگران، صرف نظر از          "و فقط مي خواهد طرح موضوعي را با مخاطب داشته باشيم مثال             
و باالخره آن كه حاصل از مجموعه شواهد باالتري          .  "شندسن شان در معرض خطر بااليي از آسيب ديدگي مي با          

در اين صورت بهتر است پيام      .   در آيد  (Actionable message)است كه مي تواند به عنوان يك پيام قابل اجرا           
در اينجا بايد مشخص    .  گروه مخاطب خاص تهيه كرد     )  چند(ي مشخص براي يك      )ها(را به صورت توصيه      )  ها(

هنگامي كه با يك معاينه كامل      ":  مثال.  بايد چه اقدامي انجام دهد و چه چيزهايي بايد تغيير كند          باشد كه چه كسي،     
كمر، خطرات و بيماري  هاي اصلي  رد گردد، بايد به بيمار اطمينان خاطر داده و او را به فعاليت تشويق نماييم و به                         

 ".ارد يا درمان با ورزش احتياجي ندXاو بگوييم كه به عكس  هاي اشعه 

 به چه كسي؟ -2

مربوط )  يا چه كساني  (ـ پيام به چه كسي       .  پيام چند سوال مفيد مي باشد    )  يا مخاطبين (براي تعيين مخاطب    
مفيد است؟ ـ چه كسي     )  يا كساني (مي گردد؟ ـ آگاهي از اين دانش و يا نتايج اين پژوهش خاص براي چه كسي                  

در عمل به كار گيرد؟ گروه مخاطب مستقيم گروهي در           )  قيق را يا نتايج اين تح   (مي تواند اين دانش را     )  يا كساني (
) و بدون واسطه  (نظر گرفته مي شوند كه با اين سوال ها مشخص مي شود كه از دانش مطرح شده در وهله نخست                    

عالوه بر اين كه بايد مشخص كرد كه اين افراد چه كساني هستند، براي اين كه گام  هاي                     .  استفاده خواهند كرد  
نمونه اي از سواالتي كه    .  را بتوان درست طي كرد، خوب است خصوصياتي از اين افراد مورد توجه قرار گيرد                بعدي  

 .مي تواند ديد بهتري نسبت به شناخت اين گروه بدهد در زير آمده است
) 2در حال حاضر مخاطبين در موضوع مورد نظر، چگونه عمل مـي كنند و چه اقداماتي انجام مي دهند؟                           )1

آيا تصميم گيري در اين موضوع در حوزه اختيارات مخاطب         )  3لعمل ها و قوانين در اين زمينه چگونه مي باشد؟         دستورا
در بين گروه  هاي مختلف مخاطبين، انتقال پيام به كداميك بيشترين احتمال موفقيت را دارد؟              )  4مورد نظر مي باشد؟    

ار مي آيد به عبارت ديگر چه كسي مي تواند بر روي نظر            از نظر اين مخاطبين، چه كسي پيام آور معتبري به شم           )  5
آيا شبكه اي وجود دارد كه در آن محققين و گروه مخاطب با يكديگر همكاري داشته                  )  6اين افراد تاثير بگذارد؟      

 و آيا مخاطبين مورد نظر با اين شبكه مرتبط مي باشند؟ باشند

 توسط چه كسي؟  -3

افرادي در اين   .  گي مي كنيم و اصوالً اين خصوصيت مهم انسان ها است         ما همه در شبكه اي از انسان ها زند       
چه خوب كه پيام قابل انتقال شما توسط اين          .  شبكه  هاي ارتباطي وجود دارند كه روي بقيه بيشتر تاثير مي گذارند           

العه در جوامع   ، زمينه مط  4 خصوصيات اين افراد تاثيرگذار     .ام رسان است  مهم اعتبار پي  .  افراد به بقيه منتقل شود     
در مطالعه اي كه در ايران و در شرايط باليني صورت گرفته مشخص شده است كه خصوصيات                  .  مختلف بوده است  

                                                 
 Educational influencers or Opinion leaders  4 
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برخورد "،  "به روز بودن دانش فرد    "عبارتست از   )  مشابه با آن چه كه در كشورهاي غربي وجود داشته           (اين افراد   

مشاركت دادن ذينفعان در     " و   " به انتقال دانشي كه دارد       اهتمام فرد "،  "انساني توام با رعايت اخالق حرفه اي       
 ). .Shokouhi et al ("تصميم گيري ها

 چگونه؟ -4

اگر تعامل  .   تاكيد دارد  "تعامل"اگر تعريف ترجمان دانش را مرور كنيد مشخص مي شود كه ترجمان دانش بر              
فعال باشد امكان   )  ان گروه مخاطب است   كه قبالً معرفي شد و در واقع هم       (بين توليد كننده دانش و تصميم گيرنده       

رفتارهاي غير فعال مانند انتشار مقاله      .  اين كه دانش منتقل شده منجر به تغيير رفتار تصميم گيرنده شود بيشتر است            
مورد نظر را   تغييرات  در حالي كه روش  هاي فعال مي توانند در صورت پايداري            .  رندتاثير چنداني ندا  و يا گزارش،    

، )كه توضيح داده خواهد شد      (از دسته رفتارهاي فعال مي توان به محتوي مناسب گروه مخاطب                .  ايجاد كنند 
، 5، آموزش و ارايه عملي در محل ارايه خدمت          )كه بايد تعاملي باشند   (نشست  هاي آموزشي مانند برگزاري كارگاه       

مانند آن چه كه در مصرف منطقي          (6، بازبيني و بازخورد   )كه در قسمت قبل گفته شد      (استفاده از افراد تاثير گذار       
با فواصل زماني     (7و يادآورها )  دارو ها با كنترل نسخ و ارسال بازخورد در خصوص داروهاي استفاده شده وجود دارد               

توجه داريد كه اين ها نمونه هايي از مداخله  هاي ممكن         .اشاره كرد )  كه محتوي ارايه شده را به فرد يادآوري مي كند         
 .8"طب مبتني بر شواهد بايد با به كارگيري مبتني بر شواهد تكميل گردد"همين است كه مي گويند براي . هستند

نكته مهمي كه در خصوص تهيه محتوي براي گروه  هاي مخاطب وجود دارد، تنوعي است كه بايد متناسب با                   
ي پژوهش گران است    محتوي مناسب برا   9"مقاله پژوهشي " نشان مي دهد كه     1جدول  .  گروه مخاطب داشته باشد   

در اين  ).  شامل خالصه، مقدمه، روش كار، يافته ها، بحث و نتيجه گيري         (كه با ادبيات آن ها تهيه و تنظيم مي شود          
در حالي كه محصوالت      .مقاالت روش كار و تجزيه و تحليل داده ها با روال  هاي خاص آن ها نگارش مي شود                  

 . دارد كه بايد به آن ها توجه شودمناسب تري براي ساير گروه  هاي مخاطب وجود
 يموارد  چنين  دربخصوص    .داردن  وجود  يكاف  و  محكم  شواهد  يدرمان  يروشها  ازدر خصوص تاثير بسياري     

، ابزاري است كه به بيمار كمك مي كند        ماريب  ميتصم  كمك.  باشد  ماريب  مشاركت بايد با    حتماًي  درمان  روش  انتخاب
 و با دانشي كه در خصوص مزايا و معايب گزينه  هاي درماني به وي ارايه                    خود را شناسايي كرده      هاي  ارزشتا  

  هاي رسانه  قالب  در ها  ابزار  نيا.  مي شود، مشاركت فعال در تصميم گيري در خصوص شيوه درماني خود داشته باشد            
...   و ها  مفلتپ  ،يصوت  كار  هاي  كتاب  ،يصوت  ينوارها  ،يشخص  يوتريكامپ  ،ييويديولوح  هاي فشره     مانند  مختلف،

. ، هنوز توسعه چنداني در ايران رخ نداده است            10علي رغم توسعه اين ابزارها در برخي كشورها         .  شوديه مي  ارا

                                                 
   Educational outreach  5 

Audit and feedback  6 
7 Reminders 

 8 Evidence based medicine should be complemented by evidence based implementation  
9  Original article 

 http://decisionaid.ohri.ca نگاه كنيد به  10
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مطالعه اي بر روي تهيه محتوي بومي و ارزيابي ديدگاه  هاي پزشكان و بيماران در اين زمينه صورت پذيرفته است                     
  ).رشيديان و همكاران(

 حتوي دانشي مناسب خاص بر حسب گروه  هاي مخاطب  محصول واجد م-1جدول 

 گروه مخاطب محصول مناسب
 پژوهش گران مقاله پژوهشي

 مردم و بيماران 1صميم بيمار، كمك تعمومي براي بيماران، رسانه  هاي محتوي آموزشي
  دهندگان خدمات باليني و بهداشتيارايه 3 و راهنماي ارايه خدمات سالمت2راهنماي باليني

 سياست گذاران 4الصه سياستيخ
1 Patient Decision Aid 
2 Clinical Guideline  
3  Public Health Guidance 
4  Policy Brief 

 
 از نظر شكل و شيوه تدوين شبيه به هم ولي براي                راهنماي ارايه خدمات سالمت    و   راهنماي باليني 

شكل گيري تيم،  )  1نظام مند تهيه مي شوند كه عبارتند از       اين راهنماها با شيوه اي     .  گروه  هاي مخاطب متفاوت هستند   
3مشخص كردن سوال به صورت شفاف،       )  2،  )مردم(مشتمل بر متخصصين رشته  هاي مختلف و نمايندگان ذينفعان         

مرور )  6تهيه پيش نويس توصيه ها،     )  5نقد و تفسير و اجماع در مورد شواهد به دست آمده،            )  4مرور منظم شواهد،    )  
تدوين برنامه، )  8بازنگري و   )  7 ها توسط استفاده كنندگان بالقوه و ذينفعان خارج از گروه بوجود آورنده راهنما،              توصيه

 .توزيع و به كارگيري راهنما
در زمينه تدوين راهنماهاي باليني در ايران اقدامات مهمي صورت گرفته است ولي به نظر مي رسد كه بايد                  

 وجود  11در همين زمينه ابزار نقد راهنماهاي باليني      .  راحل تهيه مورد توجه قرار گيرد     ارتقاي كيفيت آن ها و رعايت م     
دارد كه استانداردسازي آن ها به فارسي صورت گرفته و براي بررسي كيفيت راهنماهاي توليد شده و نيز كمك به                      

 )..Rashidian et al(رعايت فرايند صحيح تدوين مي تواند مورد استفاده قرار گيرد 
 يك نوع نسبتا جديد نگارش شواهد مي باشد كه در گزارشي كوتاه گزينه  هاي ممكن را                 الصه سياستي خ 

در ابتداي خالصه، توصيفي از مشكل ارايه شده، سپس خصوصيات هر گزينه                .  براي تصميم گيران ارايه مي كند    
در نهايت  .  وصيات مقايسه مي كند  ممكن را معرفي و آن ها را از نظر مزايا، معايب، هزينه، مقبوليت و يا ساير خص                  

نكته اين كه اين شكل گزارش در تعدادي مجالت         .  مالحظات كاربردي هر كدام از گزينه ها مورد توجه قرار مي گيرد         
اين خالصه ها زمينه تصميم گيري را فراهم مي كنند و             .   نيز انتشار مي يابد     12مرور همتايان بين المللي داراي    

 .تيار سياست گذاران قرار مي دهدگزينه  هاي الزم را در اخ

                                                 
11  Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation (AGREE) 
12  Peer-review journals 
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 تهيه مي شود، موضوعي است كه چند سالي است مورد             متناسب با گروه مخاطب   تدوين گزارش هايي كه     

اعتقاد بر اين است كه تدوين گزارش  هاي متناسب با گروه مخاطب با چند ده صفحه ساده                  .  توجه قرار گرفته است   
در مقابل شانس مورد توجه قرار گرفتن اين گزارش ها بيشتر           .  نيستتر از گزارش  هاي چند صد صفحه اي متداول         

اين اعداد اشاره بر سه قسم گزارش        .   معرف است  1:3:25يكي از شيوه  هاي نگارش اين گونه گزارش ها به           .  است
بيست دارند، يك صفحه اي كه بايد حاوي پيام اصلي باشد، سه صفحه اي كه خالصه اجرايي را در بر دارد و باالخره                      

 .و پنج كه تعداد صفحات مناسب براي گزارش فني است

 با چه اثري؟ -5

استفاده از  .  هدف اين است كه مشخص كنيم كه چه اتفاقي اگر بيافتد، انتقال دانش به نتيجه رسيده است                    
 . ، مستقيم و غيرمستقيم13دانش را سه گونه مي دانند، استفاده  هاي نماديني

قبالً تصميم گرفته شده و دانش       .  ن نبوده كه دانش به هدف تغيير برسد         در شكل نماديني، اصوالً هدف اي      
. مي خواهد وانمود كند كه به كار گرفته شده اند        )  كه مبتني بر شواهد است    (صرف اين كه توجيهي وجود داشته باشد        

 .بديهي است كه اين اثر مد نظر نيست كه ارزيابي شود
دانش به شكل مناسب به گروه مخاطب برسد بايد بتواند روي           در شكل بعد كه استفاده مستقيم است، اگر           

در اين صورت و در نهايت ترجمان دانش بر          .  گروه مخاطب تاثير بگذارد، نگرش، قصد و رفتار آن ها را تغيير دهد             
 آن  مي توان اين مراحل را زنجيره اي از رويدادها در نظر گرفت و بر اساس            .  روي سالمت افراد جامعه موثر خواهد بود      

البته بهترين حالت اندازه گيري تاثير بر سالمت جامعه         .  مشخص كرد كه توقع از ترجمان دانش بدست آمده چيست         
است ولي اين پي آمد دير ظهور كرده و انتساب سهم ترجمان دانش صورت گرفته به آن به راحتي صورت                             

ار تصميم گيرنده تاثير بگذارد، تاثير دانش را        در نتيجه توصيه مي شود كه حداقل تا اندازه اي كه روي رفت            .  نمي گيرد
به عنوان مثال اگر شواهد نشان داده اند كه دارويي بايد به صورت وريدي تا حداكثر سه ساعت                 .  مورد ارزيابي قرار داد   

پس از شروع عاليم سكته مغزي به بيماران تزريق شود و گروه مخاطب ما كاركنان اورژانس بيمارستان مي باشند،                    
ابي آن اين است كه آيا در روند ترياژ بيماران تغييري ايجاد شده تا امكان رسيدگي به بيمار دچار سكته مغزي در                      ارزي

 .زماني كمتر از سه ساعت وجود داشته باشد
حالت غير مستقيم به اثر دانشي كه الزاما به استفاده از شواهد به صورت نظير به نظير باز نمي گردد اتالق                     

 صورت  15 كه بر روي دستگاه هايپرباريك اكسيژن تراپي         14ان مثال طي ارزيابي فناوري سالمت      به عنو .  مي شود
. گرفت، دانشي توليد شد كه براي درمان بيماران مبتال به پاي ديابتي به هفت دستگاه در كشور نياز وجود ندارد                        

سياست گذاران به اين باور برسند     ولي اين كه    .  تصميم و خريد اين تعداد دستگاه استفاده مستقيم اين دانش مي باشد          
                                                 

13 Symbolic 
14 Health Technology Assessment:  كه در آن مداخله  هاي سالمت مانند فناوري تجهيزات پزشكي و يا مداخله در نظام

ثربخشي، منابع مالي، جنبه  هاي اخالقي، قانوني، مديريتي و سالمت مانند وضع ماليات بر سيگار از نقطه كارايي، بي خطري، هزينه ا
 .اجتماعي قبل از به به كار گيري مورد بررسي قرار مي گيرد

15  Hyper-Baric Oxygen-Therapy (HBOT) 
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. كه پس از اين براي اينگونه تصميم ها از ارزيابي فناوري سالمت استفاده كنند، اثر غير مستقيم آن قلمداد مي شود                    
براي استفاده مستقيم دانش آن هم تغييرات حد واسط و نه پي آمد بر شاخص  هاي سالمت برنامه ارزيابي طراحي                      

 .كنيم

   چرخه توليد و به كارگيري دانشترجمان دانش در
بلكه بايد در نظر داشت كه اگر مي خواهيم به كارگيري            .  ترجمان دانش از انتشار دانش شروع نمي شود       

 نشان مي دهد كه     1شكل  .  دانش را تقويت كنيم بايد از ابتداي انتخاب موضوع پژوهش اين كار را شروع كنيم                  
اين نقطه بنيادين بايد با      .  و شيوه پاسخ گويي به آن آغاز مي شود         ترجمان دانش از مرحله تعيين سوال پژوهش          

در مرحله بعد، اجراي پژوهش نيز با مشاركت          .   باشد )استفاده كنندگان از دانش   (مشاركت فعال تصميم گيرندگان    
سپس انتشار نتايج پژوهش    ).  در صفحات بعد در خصوص سطح مشاركت توضيح ارايه مي شود         (ذينفعان صورت گيرد    

 . ا زبان قابل فهم براي مخاطب و با چارچوبي است كه در دسترس ايشان قرار گيردب
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1شكل 
مراحل  -

ترجمان 
 ).نگاه كنيد به منبع نخست براي مطالعه بيشتر(دانش در چرخه توليد و بهره برداري از دانش 

 هاي موجود و هنجار  هاي فرهنگي ـ        در بستر دانش    "مرحله چهارم قرار دادن يافته  هاي پژوهش به اصطالح             
به اين معني كه يافته يك پژوهش بتواند با مجموعه ساير دانش  هاي موجود در آن زمينه درآميخته                 .   است "اجتماعي

از سوي ديگر براي به كاربرد رساندن اين دانش بايد به بستر  هاي فرهنگي و                .  شده و تبديل به بدنه دانشي گردد       
مرحله پنجم  .   بر اين اساس دانش را متناسب با بستر موجود آماده به كارگيري نمود                    اجتماعي توجه كرد و    

تصميم گيري و اجرا با اطالع از يافته  هاي پژوهشي است كه نهايتا منجر به كاربرد دانش و تاثير آن بر سالمت                         
 آمد سالمت داشته است،     در مرحله آخر ترجمان دانش بر اساس تاثيري كه استفاده از دانش بر پي              .  جامعه مي شود 

براي همين است كه ترجمان دانش در تمام مراحل فرايند           .  برنامه ريزي براي مرحله بعدي پژوهش انجام مي گيرد        
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 . توليد، به كارگيري و ارزيابي تاثير دانش در جامعه كارايي دارد و مصداق مي يابد

 مهارت  هاي الزم براي ترجمان دانش
در اين مدل راهبردهاي    .  ي تواند به بهبود كاركرد ترجمان دانش كمك كند        مدل ديگري وجود دارد كه م      

 17پيش راندن دانش   ،)فشار تصميم گيرندگان در جذب و يا كسب دانش         (16ترجمان دانش به سه گروه اكتساب دانش      
ندگان  بين تصميم گيرندگان و توليد كن     18و تعامالت )  كه ترغيب تصميم گيرندگان توسط توليد كنندگان دانش است       (

نكته مهم در اين تفكيك اين است كه هر يك از ما بر حسب جايگاهي كه داريم مي توانيم                   .  دانش تقسيم مي نمايد  
 .متوجه شويم كه چه وظايفي بعهده ماست و چه مهارت هايي را براي ايفاي اين نقش بايستي كسب كنيم

 تصميم گيرندگان

.  مي باشد "اكتساب دانش " هايي است كه مرتبط با       فعاليت هايي كه در اين دسته مورد نظر هستند، آن          
و يا در سطح    ...)  به عنوان پرستار، پزشك، داروساز، دندانپزشك، ماما و يا            (يعني در واقع اگر ما در سطح باليني           

و يا يك فرد براي سالمت خود و خانواده خود تصميم گيري             )  به عنوان سياست گذار، مدير و يا كارشناس       (جامعه  
ـ .   بايد اين نوع مهارت ها را داشته باشيم        مي كنيم ـ  بايد به پژوهش دسترسي داشته باشيم،         نخست   آن ها را   دوم 

ـ بتوانيم ارزيابي كنيم،     ـ  سازگاري آن را با شرايط ارايه خدمت خودمان سنجيده و              سوم   شرايط كاربردي   چهارم 
 و هم سطح سازماني يعني جايي كه در آن به           اين دسته فعاليت ها هم براي سطح فردي      .  كردن آن ها را فراهم كنيم    

 . قابل انطباق است... كار مشغول هستيم مانند بيمارستان، مركز بهداشتي درماني و 
به نظر نمي رسد كه يك فرد ارايه كننده خدمت بتواند براي تمام                  :  به دست آوردن پژوهش    )  نخست

 بتواند به منابع دانشي كه نتايج پژوهش ها را در اختيار           در نتيجه بايد  .  تصميم هايي كه مي خواهد بگيرد، پژوهش كند     
سوالي كه بايد در اين مرحله داشت اين است كه آيا شما دسترسي مطلوبي               .  وي قرار مي دهد دسترسي داشته باشد     

به منابع اطالعاتي مانند راهنماهاي باليني، خالصه  هاي سياستي، راهنماهاي خدمات سالمت، كمك تصميم بيمار،                
داريد؟ اگر در سطح    )  بخصوص بررسي  هاي مروري منظم و آن هايي كه از سطح شواهد باالتري برخوردارند           (االت  مق

سازمان كار مي كنيد، آيا مي توانيد سوالي كه براي تصميم گيري داريد را با جمعي از محققين مطرح كنيد تا براي آن                     
آيا با  .  اس منابع موجود و يا انجام پژوهش جديد انجام دهند         پاسخ مناسبي بيابند؟ ممكن است آن ها اين كار را بر اس          

 اين گروه از مشاورين يا محققين، ارتباط كاري مانند برگزاري جلسات منظم داريد؟
مهارت دومي كه   .  منابع اطالعاتي همه از صحت الزم براي تصميم گيري شما برخوردار نيستند             :  ارزيابي)  دوم

سي منابع براي اطمينان از اين كه با سوال شما مرتبط مي باشند، صحت و پايايي                 الزم است وجود داشته باشد، برر     
توضيح اين كه هر يك از منابع دانشي         .  مطالب ارايه شده در آن و باالخره كاربرد آن در شرايط كاري شما است                

در پنج  .  ستفاده كرد معموالً ابزار نقد مختص خود را دارند و مي توان از آن ها براي ارزيابي صحت و سقم منبع ا                      
                                                 

16  Pull 
17  Push 
18  Exchange 
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كه يكي از متدوال    (مرحله ترجمان دانش كه توضيح آن ها داده شد، در مرحله نخست به ابزار نقد مقاالت اشاره شد                   
در قسمت چهارم نيز كه چگونگي ترجمان دانش مورد بحث قرار گرفت به ابزار                     ).   است CASPترين آن ها    

AGREEكه خوشبختانه نسخه فارسي آن نيز استانداردسازي شده است براي ارزيابي راهنماهاي باليني اشاره شد . 
حلقه بيروني اين شكل بخشي است كه به              .   چرخه دانش به عمل را نشان مي دهد             2شكل    

همان .  پيكاني كه در اين شكل قرار گرفته نشان دهنده نقطه آغازين اين چرخه است              .  تصميم گيرندگان باز مي گردد  
 .ستين گام در اين چرخه شناسايي مشكل، شناسايي، مرور و انتخاب دانش استگونه كه مشخص مي باشد نخ

 

 

 .19)برگرفته از دومين منبع براي مطالعه بيشتر همين گفتار ( چرخه دانش به عمل -2شكل 

موضوع اين است كه يافته اي كه از يك منبع            .   اين گام نشان داده شده است        2 در شكل     :سازگاري)  سوم
مثالً اگر دارويي در يك      .  ت مي آيد بايد با ساير منابع و نيز ديگر جنبه ها مورد ارزيابي قرار گيرد                اطالعاتي به دس  

پژوهش توصيه شده است، استفاده از آن با توجه به شرايط ارايه خدمات در بيمارستان و يا مركز بهداشتي درماني                       
 هزينه زيادي را تحميل نخواهد كرد؟ عوارضي        كه شما ارايه خدمت مي دهيد قابل انجام است؟ آيا از نظر اقتصادي            

ندارد؟ منع قانوني ندارد؟ آيا همكاران شما و يا بيماران مي پذيرند كه از اين داروي جديد استفاده كنند و يا با شرايط                       
 فرهنگي و اجتماعي شما سازگاري دارد؟ 

ي انجام كارهاي جديدي است كه بايد       الزمه تغيير پيدا كردن آموزش افراد برا      .  تغيير سخت است  :  كاربرد)  چهارم
بايد بدانيم كه چه تسهيل     .  انجام دهند، انگيزه در آن ها، اعمال فرايند تعريف شده و در مواردي ساختار جديد است                

در اين صورت است    .  كننده ها و موانعي در مقابل تغيير وجود دارد تا با تحليل درست آن ها تغيير را به نتيجه برسانيم                  
                                                 

 مي توانيد توضيح هر يك از  knowledgetoaction/knowledgebase/ca.ktclearinghouse://httpدر آدرس اينترنتي  19 
 ).6/6/1390آخرين دسترسي . (بخش  هاي اين شكل را همراه با مثال  هاي آن ها مالحظه فرماييد
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 ادامه چرخه دانش به عمل را كه در آن بايد اين مالحظات را داشته               2شكل  .  وليد شده به كاربرد مي رسد    كه دانش ت  

 .باشيم نشان مي دهد

 )محققين(توليد كنندگان دانش 

 يا اقداماتي كه توسط محققين بايستي صورت گيرد نياز به مهارت  هاي خاص خود                20پيش راندن دانش  
عوامل موثر بر ترجمان دانش در ايران       .  ر قالب فردي و يا سازماني مورد بحث قرار داد         اين موضوع را مي توان د    .  دارد

طي مطالعه هايي مورد بررسي قرار گرفته اند و بر اساس آن ها ابزاري جهت ارزيابي وضعيت ترجمان دانش در                        
نفعان يك مركز   در اين ابزار گروه محققين و ذي        .  21 (.Gholami et al)سازمان  هاي پژوهشي تهيه شده است     

تحقيقات و يا گروه پژوهشي مي توانند طي جلسه و با مرور گزينه  هاي مرتبط با ترجمان دانش، وضعيت سازمان خود                   
. را از نظر ترجمان دانش مورد بررسي قرار داده و پيشنهادهاي اجرايي براي مداخله به منظور بهبود آن را ارائه دهند                     

چهار موضوعي كه در اين مورد بايد هر پژوهشگر         .  ا اصالحاً خودارزيابي مي گويند   به همين لحاظ است كه اين ابزار ر       
 .براي ترجمان دانش مورد توجه قرار دهد در زير توضيح داده شده است

سوال پژوهشي مناسب آن است كه امكان كاربردي كردن           :  اولويت بندي موضوعات پژوهشي   )  نخست
لويت پژوهش دو مقوله مهم هستند يكي شيوه تعيين اولويت كه به               در تعيين او  .  نتيجه پژوهش را افزايش دهد     

هر كدام از اين دو كه به درستي صورت نگيرد،           .  نتيجه صحيح برسد و دومي مشاركت ذينفعان در تعيين اولويت ها          
در واقع مشاركت ذينفعان بخشي از اولويت بندي موضوعات           .  شانس كاربردي شدن پژوهش كاهش پيدا مي كند       

 .  است كه بايد مورد توجه قرار گيردپژوهشي
 اين شبكه ها، ساختار رسمي و يا غير رسمي از همكاري محققين، مديران،                :فعاليت در شبكه دانشي   )  دوم

در واقع از طريق اين شبكه  هاي همكاري         .  سياست گذاران، ارايه دهندگان خدمات و مردم براي همكاري است           
پس .  ي پيدا كردن موضوع پژوهش، توليد و به كارگيري دانش به وجود آورد              مي توان هم افزايي بين اين اجزا برا       

نوع مشاركت در تحقيق به شكل  هاي        .  اصل در اين شبكه ها، افزايش مشاركت ذينفعان در زنجيره دانش است              
 . مختلف ديده شده ولي در يك تقسيم بندي مي توان آن را در سه سطح تعريف كرد

ان از فعاليتهاي جاري تحقيق مطلع نيستند، از اهداف تحقيق حمايت                گير تصميم:  22حمايت گر صرف 
 . نمايند دسترسي به منابع را تسهيل مي ومي كنند، شرايط قانوني اجراي تحقيق را فراهم مي كنند

 اطالعات مورد   ،گير در حدي فعال است كه پاسخگوي ايده  هاي محقق بوده            تصميم:  23مستمع پاسخگو 
 ارتباطات مورد نياز را برقرار مي كند، محقق از طريق          .ه و مشاوره  هاي مورد نياز را ارائه مي دهد       نياز وي را فراهم كرد    

 .گير را در جريان فعاليتهاي تحقيق قرار مي دهد گزارشات مكتوب، تصميم

                                                 
20  Push 
ن فارسي و هم انگليسي ارايه شده كه از طريق اينترنت در پيوست مقاله اي كه به عنوان منبع اين قسمت آمده ابزار هم به زبا  21

 .دسترس مي باشد
22  Formal supporter 
23   Responsive audience 
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گيري  گير بطور كامل درگير فرايند تحقيق بوده و شريك موثر در شكل              تصميم:  24شريك اصلي و كامل   
 ارتباطات ابتدا از جانب تصميم گير بصورت        . تصميم گير به عنوان عضو موثر گروه تحقيق است         . است روند تحقيق 

 گزارشات تحقيق پس از هماهنگي و فعاليتهاي مشترك بين          .برگزاري جلسات با محقق و تبادل نظر برقرار مي شود        
كامالً يري فرايند تحقيق و نتايج آن       در شكل گ  نتيجه اين كه تصميم گيرنده       . تدوين مي شود  تصميم گيرندهمحقق و   
  .موثر است

 تاكيد شده بود،     "تعامل"نتيجه اين كه اين نوع سوم مشاركت با تعريف ترجمان دانش كه در آن بر                     
 . 25انطباق بيشتري دارد

 كه به صورت يك مثلث است، بخشي است كه مربوط به               2شكل    قسمت مركزي :  محصول محوري )  سوم
وجود دارد كه سه نسل از       )  كه اين مثلث به نيت آن تصوير شده        (سمت در ساخت دانش      سه ق .  محققين مي باشد 

نخست اليه اي كه توليد دانش صورت مي گيرد، اين ها منابع اطالعاتي و يا پژوهش  هاي                .  دانش را نشان مي دهد   
يا نتيجه  (نسل دوم دانش    اليه دوم كه در اين متن سنتز دانش نام گرفته،            .  اوليه مي باشند كه توليد دانش مي كنند     

) مرور نظام مند مطالعه  هاي كيفي     (است كه بررسي مروري نظام مند، متاآناليز و يا متاسنتز              )  پژوهش  هاي ثانويه 
باالخره اليه سوم كه محصوالت و توليدات دانشي است همان موارد خالصه سياستي، راهنماهاي باليني،                .  مي باشند

اسب با گروه مخاطب تهيه شده اند و مي توانند به تصميم گيرندگان كه استفاده كننده              است كه متن  ...  ارايه خدمات و    
نتيجه اين كه محققين و دانش پژوهان بايد در توليد اين نوع محصوالت             .  از اين محصوالت و توليدات هستند برسد      

 .و يا توليدات دانشي براي ترجمان دانش به عمل براي تصميم گيرندگان اهتمام كنند

قسمت چهارم مهارت هايي كه در خصوص تصميم گيرندگان به آن اشاره شد، كاربردي               :مديريت تغيير )  هارمچ
اصوالً اين گام خود به دانش خاص نياز دارد كه با تحليل صحيح موانع و تسهيل كننده  هاي تغيير                   .  كردن دانش بود  

چه كسي  ( مرتبط با شناسايي گروه مخاطب       مناسب است بار ديگر به سواالت     .  رفتار گروه مخاطب به دست مي آيد     
 Implementation Scienceدر واقع از همين رو است كه به ترجمان دانش            .  توجه كنيد )  2228در صفحه   

 . نيز مي گويند

                                                 
24   Integral partner 

هم در خصوص مسايل سالمت جامعه و هم بخشي از نظام            .   محتوي اين گفتار بيشتر در ارتباط با مباحث سالمت عمومي است              25
ليه آن ها هدف خلق ثروت، نكته مهم وجود عناصر نهادي و سازماني است كه نقش  هاي مختلف در حمايت از ايده تا                     علمي كه هدف او   

.  مي گويند "نظام ملي نوآوري  "اين مجموعه را كه به تقويت نوآوري مي پردازد را در كالن كشور                .  محصول و يا بازار ايفا مي كنند      
اجزاي اين نظام شركت  هاي دانش بنيان، دفاتر ثبت پتنت         .   ناميد "نظام نوآوري سالمت  "وان  متناظر بخشي آن در حوزه سالمت را مي ت       

و حفاظت از مالكيت فكري، پارك  هاي علوم و فناوري، صندوق  هاي سرمايه خطر پذير، مراكز توليد كننده دانش، دانشگاه ها و موسسات                    
 فصل نمي باشند و تنها به اين علت كه شبكه  هاي دانشي بخشي از آن                  هستند، كه البته از اهداف آموزشي اين       ...  آموزش عالي و    

 .مي توانند قلمداد شود، به آن اشاره شد
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 26واسطه  هاي دانش

هم در تعريف ترجمان دانش و هم در افراد و يا سازمان هايي كه ارتباط بين توليدكنندگان دانش و                          
 تعامل بين اين دو گروه را       واسطه  هاي دانش .  ندگان را تسهيل و تقويت مي كنند واسطه  هاي دانش هستند        تصميم گير
 اين افراد از    .رند تا بتوانند اهداف و فرهنگ كاري يكديگر را بهتر درك نموده و بر كار يكديگر اثر گذا                  كنندآسان مي  

از سوي ديگر،   .  ا را به توليدكنندگان دانش ارايه دهند       يك سو بايد موضوعات را از تصميم گيرندگان گرفته و آن ه           
يافته  هاي دانشي را كه ممكن است با زبان سخت علمي تهيه شده باشند را با توجه به شرايط بومي تبديل به                            

مانند دبيرخانه  هاي  (در كشور ما سازمان  هاي مختلفي         .  محتوي مناسب براي استفاده تصميم گيرندگان نمايند        
اولويت  هاي تصميم گيرندگان را شناسايي كرده و آن ها را در قالب فراخوان در اختيار پژوهشگران              )  كاربرديتحقيقات  

واحدهاي پژوهشي سازمان ها و دانشگاه ها نيز با تامين منابع مالي از پيشنهادهاي پژوهشي حمايت                 .  قرار مي دهند 
اما اين  .   هاي اجرايي به شناسايي ظرفيت طرفين مي پردازند      حتي دفاتر ارتباط دانشگاه ها با صنعت و سازمان        .  مي كنند

 . كه محصوالت و توليدات دانشي به صورت منظم در اختيار تصميم گيرندگان قرار گيرد خيلي توسعه پيدا نكرده است

 حيطه عمل ترجمان دانش
 در اين جا     .ترجمان دانش همه حيطه  هاي دانشي و نه فقط دانش حاصل از پژوهش را در بر مي گيرد                    

 مجموعه اي از داده هاي    اطالعات  .سوالي كه پيش مي آيد اين است كه دانش چيست و چه فرقي با اطالعات دارد                
شده مي باشند كه مورد تعبير و تفسير قرارگرفته اند و معنا و مفهوم مشخصي را به ذهن                        مرتبط و سازماندهي   

 براي مدير   اطالعات سال سابقه كار دارند به عنوان         25ه  به طور مثال فهرستي از كاركنان سازمان ك        .  مي رسانند
دانش .  دست مي آيد   از تجزيه و تحليل، درك و به خاطر سپردن اطالعات به               دانش  .  سازمان محسوب مي شود  

پيتر دراكر، دانش را    .  باشدمده  دست آ  مجموعه اي از قوانين و حقايق است كه ممكن است طي سال ها تجربه به               
كه سبب تغيير يك چيز يا يك شخص           مفهوم داري است     اطالعاتي  مجموعه  " كه   ف كرده است گونه تعري  اين

چه با فراهم ساختن زمينه اقدام براي تغيير و چه با قادر ساختن يك فرد يا يك نهاد براي انجام يك                          ("مي گردد
 ).است  عمل متفاوت نسبت به آن چه كه در گذشته انجام مي داده

اوليه مي تواند يك منبع دانش باشد كه در اين متن به دفعات به آن اشاره شده                  بديهي است كه پژوهش       
اما ترجمان دانش منابع مختلف دانشي را عالوه بر يافته  هاي پژوهش  هاي اوليه در بر ميگيرد كه عبارتند از                     .  است

، دانش حاصل از نظام     )ينيمانند راهنماهاي بال  (، دانش نسل سوم       )2236نگاه كنند به صفحه     (پژوهش  هاي ثانويه   
 هستند و نيز    28كه انواع دانش تصريحي   )  نگاه كنيد به فصل چهار گفتار از فصل هشتم           (27گزارش دهي و مراقبت   

                                                 
26  Knowledge brokers 

27  Surveillance 
28  Explicit knowledge : در قالب نوشته، صدا، تصوير، ...) مانند حروف، اعداد و (به كمك يك سري از نشانه ها كه دانشي

 . ردگذاري دا اشتراكراحتي امكان به به همين دليل به . شودتدوين مي ... افزار، پايگاه داده و  معكس، نر
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در نتيجه مسايلي كه در اين گفتار گاهي در مورد ترجمان دانش حاصل از پژوهش گفته شده براي                  .    29ضمنيدانش  
 .ساير انواع دانش نيز مصداق دارد

  خالصه

هدف ترجمان دانش سالمت، به كارگيري دانش حاصل از منابع مختلف از جمله يافته  هاي پژوهشي و نيز                  
برنامه ريزي براي ترجمان دانش مي تواند برگرفته از يك چارچوب            .  نظام مراقبت براي اهداف نظام سالمت است       

. با چه اثري؟ باشد    )  5ونه؟  چگ)  4توسط چه كسي؟     )  3به چه كسي؟     )  2چه پيامي؟   )  1مشتمل بر پنج سوال      
بايد توجه داشت كه    .  مهمترين نكته در ترجمان دانش تعامل بين توليد كنندگان دانش و تصميم گيرندگان است               

ترجمان دانش از ابتداي شكل گيري يك سوال شروع مي شود و تا تعريف سوال جديد متعاقب ارزيابي تاثير دانش                     
پيش راندن   راهبردهاي ترجمان دانش به سه دسته اكتساب دانش،       .  يدا مي كند انتقال يافته بر سالمت جامعه ادامه پ      

 .دانش و تعامالت بين تصميم گيرندگان و توليد كنندگان دانش تقسيم بندي مي شوند

 1:3:25 راهنماي تهيه گزارش مناسب مخاطب -پيوست يك

 .ابتدا بايد به سه سوال  پاسخ داد): صفحه اي1(پيام اصلي 
  گزارش را مي خواند؟ چه كسي اين .1
 الزم است چه مطلبي را در مورد اين پژوهش بداند؟ .2
 چه چيزهايي از يافته  هاي اين مطالعه بر مي آيد؟ .3

 :سپس متن اصلي گزارش را كنار بگذاريد و به مرور موارد زير پيام اصلي خود را بنويسد
اين خالصه مقاله   ( نتايج را ننويسيد      نكاتي كه مخاطب بايد از آن آگاه شود را فهرست وار بنويسيد، خالصه               

، الزم نيست پيام، حاوي توصيه  هاي مشخص باشد، اگر نمي توان نتيجه گيري قطعي نمود سوال                      )نيست
پژوهش  هاي بيشتري مورد نياز    "مشخصي را كه بايد به آن پاسخ داد به صورت واضح مطرح نماييد و از نوشتن                 

 . بپرهيزيد"است
  

نكات داراي اهميت بيشتر در ابتداي متن و نكات كم اهميت تر در ادامه بيايد،                  ):  حه صف 3(خالصه اجرايي   
نگارش با زبان شفاف و روشن به گونه اي كه فرد ناآشنا به پژوهش آن را كامال درك نمايد، اشاره به موضوع مورد                        

هاي طرح به صورت فشرده      سطر، يافته    1-2بررسي و پاسخ  هاي بدست آمده، روش اجرا و جزئيات تكنيكي در حد              
 .ارايه شوند

 .تواند مشتمل بر اين موارد باشدمي ):  صفحه25(گزارش فني 

                                                 
29  Tacit knowledge : ترفندها و فوت و  وبينش، بصيرت، شعور و درك هر شخصكه مشتمل بر دانشي ذهني و شخصي 

به ديگران انتقال آساني ، به كردن نيست يان، اشتراك و فرمولهبه آساني قابل بز آن جايي كه ا. وي مي باشدرفته توسط  فن هاي به كار
 .نمي يابد
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 ،سوال پژوهش، پژوهش  هاي قبلي و سهم اين پژوهش در پاسخ به سوال: زمينه و سابقه

 ،ها مفهوم يافته ها براي مدير يا سياست گذار، ذكر گستره تعميم نتايج، تفكيك پيام: مفاهيم
 ،...گيري، تكنيك  هاي آناليز و  ها، جزئيات نمونه ها، منبع داده طراحي مطالعه، روش: درويكر
 ،ها، استفاده از جداول و نمودارها نگارش نتايج به صورت خالصه و پررنگ نمودن پيام: نتايج

 ،تواند مفيد باشدتصميم گيرنده مي ساير منابع كه براي : منابع بيشتر
 ، نمودن شكاف  هاي موجود، طرح پرسش  هاي مشخصفهرست: پژوهش  هاي بيشتر
 است، مشخص نمودن مواردي كه مفيدتر: مراجع و كتابشناسي

 .يافته هايي كه مستقيما به نتيجه گيري ارتباط ندارند، مواد و روش  هاي تكنيكي: پيوست

 قدرداني

 .  مي نمايدبدينوسيله از جناب آقاي دكتر محمد پالش كه اين متن را بازبيني كردند تشكر

 براي مطالعه بيشتر منابع
انتشارات دانشگاه علوم پزشكي . ترجمه دانش و بهره برداري از نتايج پژوهش. صديقي ژ، مجدزاده ر، نجات س، غالمي ژ -1
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2- Straus S, Tetroe J, Graham I. Knowledge Translation in Health Care. Moving from evidence to 

practice. 2009. Willey-Blackwell. 

3- Majdzadeh R, Nedjat S, Fotouhi A, Malekafzali H. Iran's Approach to Knowledge Translation. 

Iranian Journal of Public Health 2009; 38(Suppl.1): 58-62. 
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چالش ها، پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد اپيدميولوژي از دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران، 
1390. 
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 هش هاي سالمتتوانمندسازي جامعه براي پژو
Community empowerment for health research 

 
 انسيه جمشيدي، خندان شاهنده و سيدرضا مجدزاده

مركز پژوهش هاي سالمت مبتني بر مشاركت جامعه، دانشكده بهداشت و مركز تحقيقات                  
 بهره برداري از دانش سالمت، دانشگاه علوم پزشكي تهران

 اهداف درس

  : ده پس از گذراندن اين درس، بتواندتظار ميرود فراگيرنان
 را تعريف كند ژوهش مشاركتي مبتني بر جامعهپ 

 .رشمرد بهميت اين پژوهش ها را در دستيابي به اهداف سالمتا 

 .باني پژوهش مشاركتي مبتني بر جامعه را نام ببردم 

 . ندرا در يك مثال مشخص ك اجتماعي و سالمت ي رتباط سطوح مشاركت جامعه با پيامدهاا 

 . ا در يك نمونه موردي تشخيص دهدر توانمندسازي  وشاركتمطح  س 

 .ا شرح دهدرژوهش مشاركتي  پوش ها و فنونر 

 . قايسه كندما با يكديگر رمبتني بر جامعه  صلي مطالعاتاه نوع س 

 .مونه تجربه هاي ايران و جهان از توانمندسازي جامعه در پژوهش مشاركتي را  مورد نقد قرار دهدن 

 تعاريف

 مشاركت

راهم ساختن فرصت در جهت توانا ساختن همه اعضاي جامعه براي شركت فعاالنه و                  ف  »  مشاركت«  
 .است  در فرآيند توسعه و تقسيم عادالنه ماحصل آن تاثيرگذار

 پژوهش مشاركتي مبتني بر جامعه

ين و نمايندگان    محقق ،ردممست كه    ا ژوهشپويكرد مشاركتي به    ر»  پژوهش مشاركتي مبتني بر جامعه    «  
  .دارند  ر تمامي مراحل پژوهشدهم عادالنه  و نقش فعالي سسازمان ها 
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 ارتقاي سالمت

 .بر عوامل مؤثر بر سالمت خود كنترل داشته باشند به گونه اي كه است وانمندسازي مردم ترتقاي سالمتا

 توانمندسازي

و )  رهنگيفجتماعي،  اسياسي،    (ياختارسگردد كه شرايط      مي  تعريف  وانمندسازي به صورت فرايندي    ت
درت قرا براي   )  به منابع مادي و غير مادي موجود در جامعه          (سترسيدو  )  ظرفيت ها، قدرت تصميم گيري     (امليتيع

 . راهم مي كندفغيير اجتماعي تدر جهت  امعه جيابي 

 ضرورت ها: ژوهش مشاركتي مبتني بر جامعهپ

اما سابقه پژوهشي كه با جامعه و با مشاركت آنها            .  ستنجام پژوهش بر روي جامعه رويكرد جديدي ني        ا
 سال پيش تاكنون موجي     25از  .     بر مي گردد  1940در زمينه پژوهش عملياتي در دهه         1انجام مي شود به ايده لوين    

از بي اعتمادي بين محققين و اقليت ها و جوامع محروم از مزاياي اجتماعي موجب شد تا پژوهش مشاركتي به                         
 . ديرراهكار براي افزايش اعتماد و درك متقابل محققين و جوامع مذكور شكل گعنوان يك 

رويكرد همكارانه به پژوهش است كه ساختاري را براي مشاركت فعال           ،  ژوهش مشاركتي مبتني بر جامعه    پ
نيازها، جامعه، نمايندگان سازمان ها و محققين در مراحل پژوهش اعم از تعيين موضوع، شناسايي                 افراد تحت تأثير  

طراحي مطالعه، اجرا، تحليل و انتشار نتايج  فراهم مي كند تا ارتقاي سالمت از طريق اقدام و  تغيير اجتماعي ميسر                      
. مختلف را با در نظر گرفتن توانايي هاي منحصر به فرد هر يك، كنار هم قرار مي دهد                ي  اين پژوهش شركا  .  "گردد

هدف اين  .   موضوع كه براي جامعه اهميت دارد، آغاز مي شود          ا يك سؤال پژوهشي در زمينه      بشاركتي  مژوهش  پ
است كه افراد جامعه طي اين فرآيند به طور سيستماتيك توانمند شوند و قدرت تجزيه و تحليل و ارائه راه حل براي                      

 ارتقاي سالمت جامعه، باال بردن        ش ايجاد شده با عمل مي تواند به        نتلفيق دا .  مشكالت سالمت خود پيدا كنند     
 .كيفيت زندگي، كاهش نابرابري ها و توسعه اجتماعي منجر شود

مختلف ي  مشاركتي درصد ايجاد تعادل در قدرت و روابط  از طريق تسهيل ارتباط بين شركا                     ژوهشپ
اين پژوهش با هدايت    .  از اين طريق  اطمينان حاصل مي شود كه موضوع تحقيق دغدغه اصلي جامعه است               .  است

فوايد ديگر اين نوع پژوهش     .  ها در جهت نيازهاي جامعه، به عدالت اجتماعي كمك مي كند         كردن منابع ساير بخش    
 :شامل موارد ذيل مي باشد

 رتقاي كاربرد داده هاي پژوهش توسط شركاي پژوهشا •

 مختلف براي حل مشكالت پيچيده جامعه ي از دانش، مهارت و تخصص شركايري هره گب •

                                                 
1 Lewin 
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 سبت به پژوهش مالكيت و مسئوليت ني،اريدفزايش پاا •

 )بومي سازي(فزايش كيفيت، اعتبار و حساسيت داده ها با در نظر گرفتن دانش محلي مشاركت كنندگانا •

از آنها در پژوهش و تبديل شدن از نمونه پژوهش          ي   احترام و اعتماد جامعه نسبت به استفاده ابزار        يشفزاا •
 . به شريك پژوهش

 .ت هاي شغلي براي جامعه مشاركت كنندهبع مالي و فرصنافزايش منابع نظير آموزش، ما •

 نيده شدن صداي افراد و گروه هاي محروم و در حاشيه اجتماعي و تاثيرگذاري آنها بر سياست هاش •

ر اساس سودمندي هاي برشمرده شده مي توان گفت هر برنامه  توسعه اي يا ارتقاي سالمت كه به اين                     ب
ليت را در ميان افراد جامعه خواهد داشت و احتمال نهادينه             روش طراحي و اجرا شود،  بدون شك بيشترين مقبو           
 . شدن و موفقيت آن در دراز مدت افزايش خواهد يافت

 باني پژوهش مشاركتي مبتني بر جامعه م

 . يرد مي گظر نرد) يرهنگو ف يجتماعيت اوه ياراد(ي ويت هاحد وك ينوان  عه با رامعهج 

 فراد ا تقابل م رتباطات و ا   امعه ج الفعل و ب   القوه هاي ب فيتري ها و ظ   وانمند ها، ت وت ق قاط ن ايه پ رب 
 . ود مي شيزي رايهپ)يجتماعيه ارماس(

 . مايد مي نسهيل تا رحقيق تراحل ممامي تر دعضا اادالنه عشاركتم 

 .نديق مي كلف تريگد يكا بركا شه بساندن رفعن يرا به با رمل و عانشد 

 اهش ك جتماعي ا دالتيعي  ب ا ت خشد مي ب رتقا ا ا ر ازي س ندوانمو ت )يريدگ يا مه  (تقابل م ادگيري ي رآيندف 
 . ابدي

يع وز ت نها،ير آ فسيل و ت  حل ها، ت ادهد  يور آ مع ج سئله،يف م عري، ت بيارز ا ز ا ستمر و م  ايدار اي پ رخهچ 
 . ستا يبيارزش ها و است سياداخله،ين مدوي، تنديت بولو ها، افتهيا

 . هد مي دشر نفعان ني و ذركا شمه هين با رژوهشي هاي پافتهي 

 .ركاست شعهد تستلزم و  موده بدتم يوالنط يدينراف 
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 .  ارد دوجه تالمت سر بوثرم يجتماع اواملعو تاثير  2ويكرد اكولوژيك رهب 

 
 : مطرح هستند، عبارتند از بتني بر جامعهمؤاالتي كه در مداخالت پژوهش مشاركتي س

 اء يا شركا بايد مشاركت كنند و تا چه حد؟ ر چه مرحله اي اعضد •

 شركاي پژوهش چه سطحي از نفوذ و كنترل را دارند و تصميم گيري مي كنند؟  •

 ركاي دانشگاهي در مقابل جامعه چه سطحي از تعهد را مي پذيرند و آيا تعادل قدرت برقرار است؟ ش •

 .ح چه ميزان كنترل و نفوذ مورد انتظار استر مورد سئواالت فوق  بايد ديد سطوح مشاركت چيست  و در هر سطد

                                                 
 .ر رويكرد اكولوژيك مجموعه عوامل بيومديكال، اجتماعي ، اقتصادي، فرهنگي، سياسي به عنوان تعيين كننده هاي بيماري و سالمت ديده مي شوندد  2

 با پيامدها امعهجنترل  ك توانمندي و،مشاركت ارتباط افزايش سطوح: 1كل ش
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 طوح مشاركت در پژوهش و پيامدهاس

شان داده شده كه با      ن به آن استناد كرده است،       3كه راهنماي مبتني بر شواهد مشاركت جامعه       ي  ر مدل د
 فويضت   ، 6)دستاورد مشترك (  مكاريه   ، 5ه سمت مشاوره  ب4شاركت جامعه از مرحله آگاهي دادن        مطح  سافزايش  
ميزان توانمندي  )  حاكميت برنامه يا سازمان توسط جامعه     (  8و كنترل )  مشاركت دادن جامعه در تصميم گيري     (  7قدرت

ركت در اين مسير حركت به سمت       ح.  جامعه افزايش يافته و كنترل آنها بر تصميمات موثر بر سالمت بيشتر مي شود            
ه مي گردد، هر چه سطح مشاركت افزايش يابد،         نيز مالحظ   1كل  شهمان گونه كه در      .  توانمندسازي جامعه است  

 .دستيابي به پيامدهاي مثبت اجتماعي نيز توام با پيامدهاي سالمت و دسترسي به خدمات افزايش مي يابد

حقق بيشتر تصميم گيرنده است و پس از        مطوح مشاركت،   س از  "مكاريه"ر پژوهش مشاركتي، تا سطح      د
وانان به اين نتيجه    جحقق با گروهي از     مال در يك پژوهش مشاركتي      ه عنوان مث   ب .  آن نقش محقق كمرنگ است    

ا بو    رفتهگكل  شروه اوليه   گبر اين اساس      و  زياد شده است    جوانان  كه گرايش به مصرف غذاهاي آماده در        مي رسند
اده و  رتيب د تا  رم دانشگاهي برنامه هاي آموزشي       تي .شناخت علل زمينه اي بر روي راهكارها تصميم گيري مي شود        

  .واهد بود  خ"مكاري ه"شاركت سطحمطح سدين ترتيب بو  جرا مي كننداا همكاري جوانان باين برنامه را 

نكه در هر مرحله جامعه چقدر بايد مشاركت داده شود به برخي عوامل نظير آمادگي جامعه، زمينه و                       اي
 .ه سازي باشد تا تفويض قدرت و كنترلبسته به شرايط ممكن است نياز به آگا. ستاابسته وبافت، منابع و زمان 

در عمل، طبقه بندي هاي ساده تر       .  ر مراجع مختلف طبقه بندي هاي متفاوتي از سطوح مشاركت ارائه شده است             د
 12 متحول كننده   و ،11مايندگين  ،10يبزارا  ،9 رده اسمي  4در يك نوع از طبقه بندي، مشاركت به         .  شايد كارآمدتر باشند  

 . قسيم شده استت
 

گروههاي مردم صرفا به هدف ورود به مجامع در فعاليتهاي توسعه شركت ميكنند و                    :كت اسمي شارم
اين نوع از مشاركت در واقع نمايشي از مشاركت           .  مسئولين با شركت مردم به فعاليتهاي خود مشروعيت ميدهند          

نان منطقه در هفته سالمت     انه سالمت ، بودجه اي را دريافت كرده تا يكسري برنامه براي ز            خه عنوان مثال     ب .است
اين واحد با ثبت نام تعدادي از زنان، يك سخنراني دو ساعته برگزار كرده و گزارشي را همراه با تصاوير                    .  ترتيب دهد 

 . براي اداره سالمت ارائه مي دهد
                                                 
3 National Institute for Health and Clinical Excellence. Guidance on Community Engagement, 2010 
4 Informing 
5 Consultation 
6 Co-production 
7 Delegation of Power 
8 Community Control 
9Nominal 
10Instrumental 
11Representative 
12Transformative 
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از ديدگاه  .  مردم به منظور بهره مندي از تسهيالت رفاهي در برنامه شركت ميكنند                 :شاركت ابزاري م
لين، مشاركت مردم باعث كاهش هزينه ها و افزايش كارآيي برنامه ميشود در حالي كه مردم هزينه زيادي از                     مسئو

در منطقه حاشيه شهر كه بيشتر كشاورزان مزارع پسته در آن               ه عنوان مثال   ب .نظر كاري و زماني صرف ميكنند      
ي شهر با مساعدت شبكه بهداشت و         شورا.  ساكن هستند، مردم از دوري مركز بهداشتي درماني ناراضي هستند            

 درماني را در اختيار مردم قرار       -درمان شهرستان مواد و مصالح ساختماني الزم را براي تاسيس يك مركز بهداشتي              
به اين ترتيب ساختمان با هزينه كمتري انجام ميشود و مردم به              .  ميدهند تا خود مردم در ساخت آن شركت كنند         

 .سي پيدا ميكنندخدمات مورد نياز خود دستر
 

مردم براي آنكه فرصتي براي ابراز نظر و اهرمي براي اعمال نظرات خود بيابند در                    :شاركت نمايندگي م
برنامه توسعه شركت ميكنند و مسئولين براي آنكه به برنامه خود پايداري بخشند مردم را تشويق به مشاركت                        

با بحثي  .   حمايت از زنان سرپرست خانوار تشكيل مي شود       در شهرستان اسالم شهر ،انجمن غير دولتي براي         .ميكنند
كه اين انجمن با زنان منطقه دارد تصميم ميگيرند مهدكودكي براي نگهداري از كودكان اقشار محروم تاسيس كند                   

مهدكودك تاسيس ميشود و زنان فعال  اقدام به تشكيل شركت             .  تا زنان بتوانند به فعاليت هاي اقتصادي بپردازند       
فرستند  ب با قدرت گرفتن تعاوني، هيئت مديره آن موفق ميشود نماينده خود را به شوراي شهر               .  ني نيز مي نمايند  تعاو

انجمن غير دولتي از موفقيت مردم در اداره و تثبيت مهدكودك و تعاوني                 .  تا درخواستهاي آنها را منعكس كند       
 .خوشحال ميشود

مردم نيز براي آنكه    .  آنهاست  وانمندسازيتكت مردم   هدف مسئولين از جلب مشار      :شاركت متحول كننده  م
و   ستيابي به اهداف  دبراي  سيله اي  ومشاركت مردم از يك سو      .  خود توانمند شوند در برنامه توسعه شركت ميكنند       

روستاي زيارت از   )  ع(هيئت امناي مسجد امام رضا        .رنامه توسعه است  بدف نهايي   هاز سوي ديگر خود مشاركت      
مردم اين روستا از    .  ردم روستا را به مشاركت مي طلبند تا يك خانه بهداشت در روستا تاسيس كنند               م  منانستوابع  

خدمات خانه بهداشت روستاي اصلي و مركز بهداشتي درماني روستايي ناراضي هستند و از اين پيشنهاد استقبال                     
ي يك پزشك براي ويزيت دوره اي      هيئت امناي مسجد به مردم در اداره خانه بهداشت و دعوت به همكار             .  مي كنند

اداره كلي روستا را نيز خود برعهده          با تاسيس شورايي    در انتها مردم نه تنها خانه بهداشت، بلكه         .  كمك ميكنند 
 . ميگيرند و موقعيت خانه بهداشت در روستا نيز تثبيت ميشود

 وانمندسازي و سطوح آنت
و )  جتماعي، فرهنگي اسياسي،    (اختاريسايط  گردد كه شر   مي  تعريف  وانمندسازي به صورت فرايندي    ت

درت قرا براي   )  به منابع مادي و غير مادي موجود در جامعه           (سترسيدو  )  ظرفيتها، قدرت تصميم گيري     (امليتيع
انتخاب   امكان  وانمندسازي افزايش ظرفيت ها و سرمايه ها براي     ت.  يابي جامعه  در جهت تغيير اجتماعي فراهم مي كند        

 . تصميم گيري استهاي بيشتر در 
تواند در سطوح مختلفي حاصل شود كه در          ، مي  متحول كننده   ايجاد شده در اثر مشاركت       وانمندسازيت

 : آورده شده است1جدول 
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 سطوح توانمندسازي: 1دول ج

 طحس اخص هاش مونهن
ر اساس مطالعه سالمت روان انجام شده در  منطقه اي از           ب

. ي زندگي داشتند   تهران، زنان نياز به تقويت مهارتها         
مهارت هاي زندگي شركت      خانمي كه در كالس آموزش    

وانايي بيشتري در  تحليل مسائل      توره  دمي كند، در پايان    
و كنترل استرس هاي زندگي به دست آورده و احساس             

 .عزت نفس بيشتري دارد

حساس ارزشمندي، همدلي و ادراك فرد       ا
از توانايي كمك به ديگران، تطابق رواني       

 با تغييرات، توانايي تحليل علت و        عاطفي
علل مسائل، باور به توانايي كنترل شرايط       

 زندگي

 رديف

روهي از مردان مبتال به ايدز گروه حمايتي تشكيل داده           گ
و در قالب برنامه هاي گروهي اقداماتي را براي حمايت از            

رتيب تجتماعي  ااعضاي مبتال به اين بيماري و انگ زدايي         
 .مي دهند

 شاركتمبكه هاي اجتماعي،    ش در   عاليتف
در تصميم گيري هاي گروهي و              

 وابستگي هاي      وسازماني، حمايت      
 توانايي دستيابي به توافق           ،جتماعيا
 روهي گ

 روهيگ

ا امني پارك   نتايج مطالعه ارزيابي سريع محله،      نر اساس   ب
انع مشاركت مردم در برنامه هاي ارتقاي          مهاي محله    

شوراياري .  زيكي شناسايي شد  سالمت در زمينه فعاليت في    
طرح كرده    را در جلسات شهرداري     هميت موضوع  ا محله،

، وراي شهر و اداره تربيت بدني      شو اين نهاد با همكاري       
از برنامه هاي ورزش       مردم    ورده  كجهيز  تپارك ها را    

اين برنامه در بقيه    .    صبحگاهي در پارك ها استقبال كردند    
 . محالت نيز گسترش پيدا كرد

شرايط اجتماعي و      اخص هاي بهبود   ش
است ها، سير  دغيير  تظير ايجاد   ي ن سالمت

ستم ها، توانايي جامعه در       سير   دتغيير   
 .كسب منابع براي حفظ جامعه سالم تر

 جتماعيا

 وش ها و فنونر
بر اساس ميزان مشاركت دادن جامعه به انواعي تقسيم و نام گذاري مي شوند               مبتني بر جامعه   يژوهش ها پ

  :آورده شده است 2در جدول  به طور خالصه ها ژوهشپصلي اين نوع اسه نوع  قايسهمكه 
را   13گر چه مي توان در آن تلفيقي از انواع روش هاي كمي و كيفي            .  است     رويكرد يك  ژوهش مشاركتي پ

 پژوهش مشاركتي  يك رويكرد     .  اما نمي توان گفت كه يك روش يا مجموعه اي از روش ها است             .  به كار گرفت  
در اين رويكرد   .  سياست ها و سالمت جامعه است      كاربردي است كه هدف از آن ايجاد تغيير در سيستم ها، برنامه ها،           

مي توان از استراتژي هاي بسيج اجتماعي، مذاكره، چانه زني، حمايت همه جانبه، شبكه سازي، انتقال دانش و اطالع                  
وهش مشاركتي  ژختلف پ مژوهش مشاركتي مي توان از فنون       پ  در انجام .  رساني براي دستيابي به اهداف بهره برد       

                                                 
13 Mix Method 
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 گروه در سايه    يتست كه به معناي آسان كردن موفق        ا 14يگريلفن اصلي در پژوهش مشاركتي تسه      .  استفاده كرد 
 .خاص گرد هم آمده باشندي گروهي كه با هدف. همكاري است

 مبتني بر جامعه قايسه سه روش پژوهشم: 2دول ج

 
ني بر  ژوهش مشاركتي مبت   پ

 جامعه
 ژوهش مشاركتيپ
 ملياتيع

  ژوهش مبتني بر جامعهپ

هم شركا در پژوهش         س
يكسان است پژوهشگر        

 .تسهيل گر است

قش پژوهشگر نسبت به          ن
نمايندگان جامعه پر رنگ تر        

پژوهشگر هدايت گر      .  است
 .است

ژوهشگر و    پقش    ن ژوهشگر غالب استپ
نمايندگان جامعه در     

 فرايند پژوهش

حاصل از      ستاوردد قطعيم م يادگيريه وانمندسازيت
همكاري شركاي       

 ژوهشپ
اكيد روي تغيير اجتماعي       ت

 است
اكيد روي بازخورد حاصل از       ت

 .عمل است
اكيد روي حل مشكل      ت

 خاص است
 مركزت

م پژوهش نياز به مهارت       تي
.هاي ضروري دارد  

امعه به عنوان مشاور و يا          ج
عضو تيم پژوهش كيفي وارد       

 .مي شود

توسط   ژوهشپم     تي
پژوهشگر تعيين          

 "افراد غالبا   .  مي گردد
پژوهشگران خارج از       

 . جامعه هستند

 نتخاب تيم پژوهشا

با در نظر       وسط پژوهشگر  ت نمايندگان جامعه وسطت
 گرفتن دغدغه مردم 

نتخاب موضوع        ا وسط پژوهشگرت
 پژوهش

ا حدي طوالني ت والنيط  رايند پژوهشف والني نيستط
 
 ، سألهم لح  ، نديب ولويتا و فكارا ارشبكنيك هاي  ت  :شوند  مي  قسيمت صليا ستهد 5 هب سهيلگريت  كنيك هايت
  رعيفروه ها گ هب قسيمت كنيكت  وازيس بيهش، قشه كشين

در .  ر مراحل مختلف پژوهش مشاركتي، ممكن است از چند تكنيك به صورت هم زمان استفاده شود                   د
بحث گروهي  (  تكنيك هاي ارزيابي سريع نظير مشاهده، مصاحبه          ممكن است از     نيازسنجي و  رزيابي جامعه امرحله  

و مرور مستندات به همراه شيوه هاي اجماع نظر نظير بارش فكري              )  متمركز، مصاحبه تصادفي و مصاحبه فردي      
استفاده   15براي ترسيم نقشه منابع محلي، نقشه اجتماعي محله، ساعات فعاليت روزانه و سير زماني محله، فوتوويس                

                                                 
14 Facilitation 
15 Photovoice 
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نظير ليست ذينفعان، تحليل قدرت و اولويت ذينفعان و           (در اين مرحله مي توان از ابزارهاي تحليل ذينفعان           .  شود

و تعيين اشتراك و تضاد منافع      )  دياگرام ون (، تحليل اهميت نهادهاي محلي و ارتباطات آنها         )جدول نهادهاي محلي  
 . گروههاي ذينفع  از طريق ماتريس بهره برد

 مشكالت الويت بندي يس نمونهماتر:  3دول ج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

، وزن  )ماتريس دو بعدي  (از تكنيك هاي اولويت بندي نظير ماتريس مقايسه اي            ولويت بندي ار مرحله   د
 توان فنون دياگرام اولويت، جدول تحليل مشكالت و پيش بيني           در مرحله برنامه ريزي مي    .    دهي استفاده مي شود  

فرصت هاي مداخله، تهيه برنامه عملياتي و گانت چارت، بارش افكار براي وزن دهي و استخراج معيارهاي مداخله،                   
جدول مداخالت ممكن در سطح محلي، مياني و گسترده، امتيازدهي و اولويت بندي مداخالت و تحليل ذينفعان را                    

 .ه كار گرفتب
از چك ليست، مصاحبه، جدول برنامه ريزي پايش پروژه، جدول تحليل                ايش و ارزشيابي پروژه    پراي  ب

 . ريسك و انواع فنون كمي براي سنجش فرايند و پيامدها مي توان استفاده كرد
 :ه عنوان نمونه يكي از ابزارها معرفي مي شودب
 )ديماتريس دو بع (ولويت بنديااتريس مقايسه اي م

تبهر عداد دفعات تكرارت  شكالتم 
اامنين 6 1
عتيادا 5 2
امين مسكنت 4 3

ناامنيبافت فرسودهتامين مسكنحيوانات موذيزباله
كمي 

تسهيالت 
رفاهي

مشكالتاعتياد

اعتياداعتياديناامناعتياداعتياداعتياداعتياد

كمي تسهيالت 
رفاهي

كمي تسهيالت 
كمي تسهيالت تامين مسكنرفاهي

كمي تسهيالت ناامنيرفاهي
رفاهي

ناامنيناامنيناامنيناامنيناامني

بافت فرسودهتامين مسكنبافت فرسودهبافت فرسوده

تامين مسكنتامين مسكنتامين مسكن

حيوانات موذيزباله

زباله
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ر اين   د .گروهها انجام داد   تعدادي از افراد و    ار گروهي جهت رده بندي و تعيين اولويت ها ممكن است با           ك
ده شا هم مقايسه    بو به دو    دبتدا ليست مشكالت در ماتريس مقايسه اي وارد مي شود سپس هر دو مشكل              اتكنيك،  

ر د   و جمع مشخص شده       اتفاق نظر   ابري  كي بر ديگ  ير اساس معيار اولويت بندي، رجحان         ب در هر مقايسه      و
و مشكل داراي الويت با رتبه         دهشمارش  ششكل در جدول    معداد دفعات تكرار     ت در نهايت .  ماتريس وارد مي شود  
 . مونه ماتريس اولويت بندي تكميل شده در گروه هاي محلي در ذيل آورده شده استن.  كمتر انتخاب مي شود

 ارزيابي مطالعه هاي كيفي و نيز مداخله اي مربوط به پژوهش هاي مشاركتي              در ادامه اين  گفتار دو ابزار      
 .مبتني بر جامعه معرفي شده اند كه براي نقد گزارش اين نوع مطالعه هاي قابل استفاده هستند

 در ايران و جهان پژوهش مشاركتي جاربت
هش، جامعه مشاركت داده    طالعات متعددي در ايران و جهان انجام شده اند كه در مراحل مختلف پژو                م
 در برخي موارد در      و )آگاه سازي و مشاوره     (متاسفانه اكثر اين مطالعات مشاركت جامعه در سطوح پايين          .  شده است 

 . مشاركت داده اند) همكاري( سطوح باالتر
 پايگاه هاي تحقيقات جمعيت كه از سوي معاونت تحقيقات و فن آوري وزارت بهداشت در اكثر دانشگاه                   

در اكثر پروژه هاي     .  زيرساختي را براي انجام پژوهش مشاركتي فراهم كردند            علوم پزشكي تشكيل شدند،     ايه
به عنوان مثال در    .  صورت گرفته در اين پايگاه ها، جامعه در مراحل نيازسنجي و اولويت بندي مشاركت داشته اند                 

ا بم توسعه فرخ شهر     تي و جلب مشاركت،     س از اطالع رساني   پستان چهارمحال و بختياري،     اانشگاه علوم پزشكي    د
 كميته شكل گرفته كه شرح       10پس  س.  عضو فعال تشكيل شد     4000مكاري شوراي شهر و متخصصين شامل      ه

كارگاه هاي پژوهش مشاركتي براي توانمندسازي اعضاي تيم         .  وظايف كميته ها توسط مردم طراحي و تدوين شد        
ر گيري روش ارزيابي سريع  و رويكرد برنامه ريزي شده به سالمت جامعه،              اين گروه ها با به كا    .  توسعه برگزار گرديد  

بر اساس اولويت هاي بدست آمده با به كارگيري فنون            .  ارزيابي جامعه، نيازسنجي و اولويت بندي را انجام دادند          
 . مشاركتي پروژه هاي مداخله اي طراحي گرديد

و داراي بافت     يت درك شده نسبت به موضوعات      و حساس   ن مطالعه در يك جامعه آماده براي تغيير         اي
تجربه نشان  .    فرهنگي آموزشي مناسب انجام شده كه سابقه همكاري و اعتماد مناسبي با دانشگاهيان داشته اند                 

بايد ديد در چه زمينه و      .  ه عوامل زمينه اي توجه داشت    بش از هر چيز     يراي انجام پژوهش مشاركتي بايد      بداده كه   
 ،بقه همكاري و اعتماد چگونه بوده، آمادگي        اس.  تماعي، اقتصادي و محيطي وارد خواهيم شد        بافت فرهنگي اج   

ادگي داشته و چقدر خوشنام      م آ ،و دانشگاهيان چقدر ظرفيت     ظرفيت و تجربه جامعه براي مشاركت چگونه است         
جامعه، ظرفيت  ازمان دهي   س.  و اينكه چقدر حساسيت درك شده در مورد مسئله مورد بررسي وجود دارد                 هستند

سازي و تعهد به انجام كار در مردم به عنوان عناصر مهم در موفقيت اين مطالعه در اجراي اصول پژوهش مشاركتي                     
 . محسوب مي شوند

 دانشگاه علوم پزشكي تهران، مطالعات متعددي را        "ركز پژوهش هاي سالمت مبتني بر مشاركت جامعه       م"
كه به عنوان نمونه      ه است دنجام دا ار كشور    د 1دل  ارائه شده در شكل       با توسعه م    در زمينه پژوهش هاي مشاركتي    

اهش سوء مصرف مواد و رفتارهاي پرخطر در سكونتگاههاي غير رسمي در چهار استان              ك"مي توان به انجام مطالعه     
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ر اساس  بازسنجي  نيدر مطالعه   .   شهرداري تهران اشاره كرد    17ازسنجي با رويكرد مشاركتي در منطقه        و  ني   "كشور

رزيابي جامعه و   اسپس  .  تحليل ذي نفعان، اطالع رساني و اعتمادسازي به منظور جلب مشاركت صورت گرفت                
  بر اساس نيازهاي حاصله ، اولويت بندي با فنون مشاركتي در                 و  انجام شد  ينيازسنجي به صورت كمي و كيف      

ه متاثر از مشكالت در اولويت بودند يا           گروههاي محلي انجام شده، مجددا به افراد، سازمان ها و گروههايي ك              
شوراياري، افراد فعال محلي،    (پس از تشكيل تيم محلي      .  مي توانستند بر حل آن تاثيرگذار باشند، اطالع رساني گرديد        

و متخصصين دانشگاهي برنامه هاي      )  شهرداري، تربيت بدني، نيروي انتظامي     (، و سازماني  )هيات مديره مردمي  
ال به دو روش كمي و كيفي از         سه  ستاثيرات اين برنامه ها بر تغييرات محله پس از          .  ا گرديد مداخله طراحي و اجر   

 . طريق بررسي نظرات مردم و مسئولين مورد ارزيابي قرار گرفت
 

 
 
 

 
 
 
 

 مدل نمونه پژوهش مشاركتي برگرفته از رويكرد برنامه ريزي شده به سالمت جامعه: 2كل ش

 
ماع محور نيزكه توسط دفتر امور زنان و خانواده و سازمان مردم نهاد فرهيخته در                رطرح توانمندسازي اجت  د

 شهر انجام شده و در مرحله مداخله و ارزشيابي است؛ ظرفيت سازي پژوهش مشاركتي توسط                 30كشور در بيش از     
مر انجام  تيمي از مركز پژوهش هاي سالمت مبتني بر مشاركت جامعه، موسسه تسهيلگران پيشرو و متخصصين ا                 

( مراحل فوق در اين طرح اجرا شده است به استثناي تشكيل تيم ارزشيابي دروني كه در حال بررسي است                    .  گرفت
 ).  جهت مطالعه بيشتر مي توانيد به كتابهاي توانمندسازي اجتماع محور مراجعه كنيد

 
 :باشدر اساس مطالعات انجام شده در ايران و جهان درس هاي آموخته به شرح ذيل مي ب

 
آنها بايد به ارزش ها، باورها و دانسته       .  انشگاهيان بايد به ارزش دانش محلي پي برده و از جامعه بياموزند            د 

 :رزيابي جامعها
 آمادگي جامعه زمينه و ررسيب

 اعتماد سازي
  طالع رساني و جلب مشاركت براي تشكيل تيم اوليها
 رفيت سازيظ
 فعانحليل ذينت
 ناسايي منابع و ظرفيت ها توسط تيم محليش
 روفايل جامعه و خوشه بنديپ
 لب حمايت و تعهد نهادهاج

 :و اولويت بندي ازسنجيني
 حليل ذي نفعانت
 لب مشاركتج
 يم و ظرفيت سازيشكيل تت

 اجرا

 :تراحي و اجراي مداخالط
تشكيل(ازماندهي و جلب مشاركت و همكاري        س

كميته هاي تخصصي در سطح سازمان و گروه
 )اقدام محلي

 رفيت سازيظ
 هيه برنامه عملياتي و تحليل هاي استراتژيكت
 امين اعتبار و بسيج منابعت
 جراي برنامها

 :رزشيابيا
 )دروني و بيروني(شكيل تيم ت
 رفيت سازيظ
 جرا و بازخوردا
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 . هاي مردم و رهبران آنها احترام گذاشته و با آنها در همه مراحل همكاري كنند
ش مثبت مشاركت در    غيير نگرش مسئولين و دانشگاهيان از تهديد مشاركت مردم براي قدرت آنها  به نق               ت 

 .توسعه اجتماعي و ارتقاي سالمت ضروري است
استفاده .  ررسي زمينه هاي آمادگي جامعه و اعتمادسازي بايد مقدم بر اجراي هر نوع مداخله اي باشد                   ب 

 .ابزاري از مردم در پژوهش، موجب سلب اعتماد آنها و عدم مشاركت در برنامه هاي بعدي مي شود
 . وشنام مي تواند به موفقيت برنامه كمك كندضور الگوهاي مرجع و خح 
مايت و تعهد سياسي و اجتماعي سازمانها از تالش هاي مردم موجب تقويت انگيزش و دلگرمي آنها                     ح 

 . مي شود
 .ا بررسي انگيزه هاي مشاركت، مكانيسم هاي تشويقي مناسبي براي جلب مشاركت بهره برده شودب 
 .ر باشد، تالش آنها در پايداري نتايج اقدامات بيشتر خواهد بودر چقدر مشاركت مردم در پروژه بيشته 
نياز به تعريف پروژه هاي       .  وانمندسازي فرايندي طوالني است كه در كوتاه مدت حاصل نمي شود               ت 

 . چندساله و تعهد به مشاركت در طوالني مدت از سوي شركا مهم است
ا مداخله ، اجرا و ارزشيابي مردم را مشاركت         حقق در تمامي مراحل پژوهش از انتخاب سئوال پژوهش  ت           م 

 . دهد
در مراحل مختلف پروژه از جمله انتشار        )  مردم، سياست گذاران (ز زبان مناسب براي هر يك از مخاطبين        ا 

 . نتايج استفاده كند
 
 ر صورتي كه اجزاي پژوهش مشاركتي درست اجرا شود، انتظار اين است كه به ارتقاي سالمت، پايداري تاثير                      د

و تغيير در وضعيت اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، سرمايه            )  فردي، گروهي و اجتماعي    (مداخالت، توانمندسازي 
 .اجتماعي، تغيير در سياست ها، كاهش نابرابري و افزايش عدالت اجتماعي  منجر شود
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رم ارزيابي كيفيت مطالعات كيفي در پژوهش هاي مشاركتي مبتني بر جامعهف  

 
 : شخصات مقاله م
 )....................................نويسنده ـ سال(............................    ...............................ژوهش اوليهپ
 ....................................................................................................نوان مقاله ع
 .................................................................................................رزيابي كننده ا

 
 جزاي پژوهش ا
  شاخص نمره دهي ـ
 عالي . 1
 متوسط. 2
 ضعيف. 3
 سؤال پژوهش  -1
a- 1 – آيا سؤال پژوهش بطور واضح و مشخص بيان شده است؟ 
 اگر بصورت مبهم    ،3نمره  :  اگر پژوهشي بطور واضح و مشخص سؤال پژوهشي را عنوان نموده است                :وضيحات  ت

 1، و در صورتي كه سؤال پژوهشي عنوان نشده باشد، نمره                2بود و يا بطور نامشخص اشاره كرده باشد نمره             
 .مي گيرد

 ـ جمعيت مورد مطالعه و اعتبار بيروني2
a 2 ـ آيا جمعيت مورد مطالعه به اندازه كافي توصيف شده است ؟ 
b 2 ورد مطالعه درست انتخاب شده اند؟ـ آيا با توجه به سؤال پژوهشي جمعيت م 
c 2 ـ آيا جمعيت مورد مطالعه نماينده گويايي از كساني كه ممكن است نتايج به آنها تعميم داده شود هستند؟ 
d 2- آيا با توجه به سؤال پژوهش، جمعيت مورد مطالعه به تعداد كافي انتخاب شده اند ؟ 
 : وضيحات ت

a 2          رد مطالعه را به خوبي  توصيف كرده باشد نظير توصيف گروه سني،                 ـ در صورتي كه پژوهش جمعيت مو
اگر جمعيت مورد مطالعه  به خوبي توصيف  نشده          .   مي گيرد 3نمره  ...  جنسي، قوميت، وضعيت اجتماعي، اقتصادي و     

ف  مي گيرد و  در صورتي كه جمعيت  مورد مطالعه توصي             2نمره  )  فقط به يك يا دو مورد  اشاره شده باشد          (  باشد
 . مي گيرد1نمره . نشده باشد

 b  2                  در صورتي كه رابطه بين     .   مي گيرد 3ـ در صورتي كه جمعيت  مورد مطالعه  درست انتخاب شده باشند، نمره
 . مي گيرد1 مي گيرد و اگر اشاره شده باشد، نمره 2سئوال پژوهش و جمعيت مورد مطالعه مبهم باشد، نمره 

c 2 مي گيرد3العه نماينده گويايي از كل جامعه باشد، نمره ـ در صورتي كه جمعيت مورد مط  . 
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 مع آوري و تحليل داده هاج. 3
a 3      ا شواهدي از راهنما يا ابزار ساختار يافته براي مصاحبه ها، بحث هاي گروهي متمركز و مشاهدات وجود                    آيـ

 دارد؟
b 3  رهبر با شركت كنندگان وجود دارد؟ / مشاهده كننده/ ا تناسب اجتماعي ـ فرهنگي بين مصاحبه كننده آيـ 
c 3   ا از مصاحبه ها و مشاهدات  مستند سازي صورت گرفته است؟آيـ 
d 3-  آيا كدگذاري و تجزيه و تحليل نظام مند داشته است؟ 
 
 منابع تأمين بودجه  -4
a 4            بيشترين احتمال  )  (  دارد؟آيا تضاد منافع وجود     (  ـ آيا سوگرايي احتمالي بواسطه منبع تأمين بودجه وجود دارد؟

 ). مي گيرد1براي سو گرايي نمره 
 
 شاهده اي مـ مطالعات ) CBPR(رم ارزيابي كيفيت مطالعات  مشاركتي مبتني بر جامعه ف
 
 : شخصات مقاله م
 ....................)................نويسنده ـ سال(...........................................................    ژوهش اوليهپ
 ....................................................................................................نوان مقاله ع
 .................................................................................................رزيابي كننده ا

 
 هش جزاي پژوا
  شاخص نمره دهي ـ
 عالي . 1
 متوسط. 2
 ضعيف. 3
 سؤال پژوهش  -1
a- 1 – آيا سؤال پژوهش بطور واضح و مشخص بيان شده است؟ 
، اگر بصورت مبهم    3نمره  :  اگر پژوهشي بطور واضح و مشخص سؤال پژوهشي را عنوان نموده است                :وضيحات  ت

 1در صورتي كه سؤال پژوهشي عنوان نشده باشد، نمره             ، و   2بود و يا بطور نامشخص اشاره كرده باشد نمره             
 .مي گيرد

 ـ جمعيت مورد مطالعه و اعتبار بيروني2
a 2 ـ آيا جمعيت مورد مطالعه به اندازه كافي توصيف شده است ؟ 
b 2 ـ آيا با توجه به سؤال پژوهشي جمعيت مورد مطالعه درست انتخاب شده اند؟ 
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c 2 ينده گويايي از كساني كه ممكن است نتايج به آنها تعميم داده شود هستند؟ـ آيا جمعيت مورد مطالعه نما 
d 2- آيا با توجه به سؤال پژوهش، جمعيت مورد مطالعه به تعداد كافي انتخاب شده اند ؟ 
 : وضيحات ت

a 2                           ،ـ در صورتي كه پژوهش جمعيت مورد مطالعه را به خوبي  توصيف كرده باشد نظير توصيف گروه سني
اگر جمعيت مورد مطالعه  به خوبي توصيف  نشده          .   مي گيرد 3نمره  ...  ، قوميت، وضعيت اجتماعي، اقتصادي و     جنسي
 مي گيرد و  در صورتي كه جمعيت  مورد مطالعه توصيف             2نمره  )  فقط به يك يا دو مورد  اشاره شده باشد          (  باشد  

 . مي گيرد1نمره . نشده باشد
 b  2         در صورتي كه رابطه بين     .   مي گيرد 3العه  درست انتخاب شده باشند، نمره        ـ در صورتي كه جمعيت  مورد مط

 . مي گيرد1 مي گيرد و اگر اشاره شده باشد، نمره 2سئوال پژوهش و جمعيت مورد مطالعه مبهم باشد، نمره 
c 2  مي گيرد3ـ در صورتي كه جمعيت مورد مطالعه نماينده گويايي از كل جامعه باشد، نمره  . 
 
 ه مقايسه يا كنترلگرو. 3
a 3   رح مطالعه طـ..... : 
b 3 ـ آيا قبل از مداخله  شركت كنندگان قابل مقايسه هستند؟ 
c 3  ـ  آيا ريزش در حين پي گيري وجوددارد ؟ )loss to follow up( 
 
 ـ مداخله 4
a 4 ؟ـ  آيا مداخله بطور مشخص بيان شده است 
b 4ه است؟ـ آيا مداخله مورد ارزيابي قرار گرفت 
 
 ـ اعتبار دروني5
a 5               اجتناب از سرايت مداخله به گروه شاهد و يا           (  ـ آيا بين گروه هاي مقايسه، تمايز واضحي داده شده است ؟

 ).استفاده از طرح متقاطع 
b 5 ـ آيا ابزار سنجش نشان دهنده سؤال پژوهش است؟ 
c 5 ـ  آيا ابزار سنجش استاندار شده اند؟ 
d 5- وايي ابزار سنجش مشخص شده است؟آيا اعتبار و ر 
 
 
 ـ تحليل آماري 6
a 6 ـ آيا تحليل آماري با توجه به طراحي مطالعه مناسب است؟ 
b6 ـ آيا تحليل آماري براي كنترل مخدوش كنندگي مناسب است؟ 
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 )blinding(كورسازي  -7

a 7  ـ آيا تحليل گر آماريblind بوده است؟ 

 

 منابع تأمين بودجه  -8

a 8   بيشترين احتمال  )  (  آيا تضاد منافع وجود دارد؟    (  ا سوگرايي احتمالي بواسطه منبع تأمين بودجه وجود دارد؟         ـ آي
 ). مي گيرد1براي سو گرايي نمره 

 

 

 

 



 2258 /توانمندسازي جامعه براي پژوهش هاي سالمت / 9گفتار 
 

 رم ارزيابي كيفيت مطالعات مداخله اي در پژوهش هاي مشاركتي مبتني بر جامعه ف
 
 : شخصات مقاله م
 )....................................نويسنده ـ سال(......................................    .....................ژوهش اوليهپ
 ....................................................................................................نوان مقاله ع
 .................................................................................................رزيابي كننده ا

 
 جزاي پژوهش ا
  شاخص نمره دهي ـ
 عالي . 1
 متوسط. 2
 ضعيف. 3
 سؤال پژوهش  -1
a- 1 – آيا سؤال پژوهش بطور واضح و مشخص بيان شده است؟ 
، اگر بصورت مبهم    3نمره    :  اگر پژوهشي بطور واضح و مشخص سؤال پژوهشي را عنوان نموده است              :وضيحات  ت

 1، و در صورتي كه سؤال پژوهشي عنوان نشده باشد، نمره                2بود و يا بطور نامشخص اشاره كرده باشد نمره             
 .مي گيرد

 ـ جمعيت مورد مطالعه و اعتبار بيروني2
a 2 ـ آيا جمعيت مورد مطالعه به اندازه كافي توصيف شده است ؟ 
b 2 شي جمعيت مورد مطالعه درست انتخاب شده اند؟ـ آيا با توجه به سؤال پژوه 
c 2 ـ آيا جمعيت مورد مطالعه نماينده گويايي از كساني كه ممكن است نتايج به آنها تعميم داده شود هستند؟ 
d 2- آيا با توجه به سؤال پژوهش، جمعيت مورد مطالعه به تعداد كافي انتخاب شده اند ؟ 
 : وضيحات ت

a 2       ش جمعيت مورد مطالعه را به خوبي  توصيف كرده باشد نظير توصيف گروه سني،                    ـ در صورتي كه پژوه
اگر جمعيت مورد مطالعه  به خوبي توصيف  نشده          .   مي گيرد 3نمره  ...  جنسي، قوميت، وضعيت اجتماعي، اقتصادي و     

طالعه توصيف   مي گيرد و  در صورتي كه جمعيت  مورد م            2نمره  )  فقط به يك يا دو مورد  اشاره شده باشد          (  باشد
 . مي گيرد1نمره . نشده باشد

 b  2                  در صورتي كه رابطه بين     .   مي گيرد 3ـ در صورتي كه جمعيت  مورد مطالعه  درست انتخاب شده باشند، نمره
 . مي گيرد1 مي گيرد و اگر اشاره شده باشد، نمره 2سئوال پژوهش و جمعيت مورد مطالعه مبهم باشد، نمره 

c 2 مي گيرد3يت مورد مطالعه نماينده گويايي از كل جامعه باشد، نمره ـ در صورتي كه جمع  . 
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 گروه مقايسه يا كنترل. 3
a 3  ـ  آيا گروه ها به طور تصادفي)Randomized (انتخاب شده اند؟ 
b 3 ـ آيا قبل از مداخله  شركت كنندگان قابل مقايسه هستند؟ 
c 3  ـ  آيا ريزش در حين پي گيري وجوددارد ؟ )loss to follow up( 
 
 ـ مداخله 4
a 4 ؟ـ  آيا مداخله بطور مشخص بيان شده است 
b 4ـ آيا مداخله مورد ارزيابي قرار گرفته است؟ 
c 4 ـ آيا اجراي مداخله در جمعيت بزرگتر قابل اجرا است؟ 
d 4- ايا مداخله آن گونه كه طراحي شده بود، اجرا شده است؟ 
 
 ـ اعتبار دروني5
a 5      اجتناب از سرايت مداخله به گروه شاهد و يا           (  گروه هاي مقايسه، تمايز واضحي داده شده است ؟          ـ آيا بين

 ).استفاده از طرح متقاطع 
b 5 ـ آيا ابزار سنجش نشان دهنده سؤال پژوهش است؟ 
c 5 ـ  آيا ابزار سنجش استاندار شده اند؟ 
d 5- آيا اعتبار و روايي ابزار سنجش مشخص شده است؟ 
 
 يل آماريـ تحل 6
a 6  ـ آيا پژوهش با هدفIntention to treat انجام شده است؟ 
b 6 ـ آيا تحليل آماري با توجه به طراحي مطالعه مناسب است؟ 
c 6 ـ آيا تحليل آماري براي كنترل مخدوش كنندگي مناسب است؟ 
 
 )blinding(كورسازي  -7
a 7 ـ آيا  فرآيند  جمع آوري داده ها بعد از مداخله)blind (كورسازي شده است ؟ )بخصوص مصاحبه ها كننده ها( 
b 7  ـ آيا تحليل گر آماريblind بوده است؟ 
 
  منابع تأمين بودجه -8
a 8            بيشترين احتمال  )  (  آيا تضاد منافع وجود دارد؟    (  ـ آيا سوگرايي احتمالي به واسطه منبع تأمين بودجه وجود دارد؟

 ). مي گيرد1براي سو گرايي نمره 
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 نوجوانان و كودكان وزن اضافه كنترل و يريشگيپ
Prevention and control of overweight in children and 

adolescents 
 

 دكتر رويا كليشادي
  كودكان، دانشگاه علوم پزشكي اصفهانرشد و نمودانشكده پزشكي و مركز تحقيقات 

 هداف درس ا

  : بتواند مي رود فراگيرنده پس از گذراندن اين درسنتظارا
 تعريف اضافه وزن و چاقي در كودكي و نوجواني را بداند 

 با ارتباط چاقي كودكي و شروع روند بيماري هاي غير واگير از اوان زندگي آشنا شود 

 اهميت پيشگيري ابتدايي و اوليه از چاقي دوران كودكي را بداند 

 يتي در كشور و ارتباط آن با لزوم پيشگيري از چاقي دوران كودكي را بيان كنداهميت تغيير هرم جمع 

 را فهرست نمايدداليل بروز اضافه وزن و چاقي كودكان و نوجوانان  

 را شرح دهدراهكارهاي پيشگيري از بروز اضافه وزن و چاقي كودكان و نوجوانان  

  را شرح دهدراهكارهاي درمان اضافه وزن و چاقي كودكان و نوجوانان  

 پيشنهادهايي براي پيشگيري و كنترل اضافه وزن و چاقي كودكان و نوجوانان ارائه دهد 

 بيان مسئله   

شاخص هاي سنتي از قبيل اميد به زندگي، ميزان مرگ و مير، بروز و شيوع به تنهايي نمي توانند تعيين                       
 ناشي از مرگ و مير و        (Burden)ي تعيين بار    در اين گذار، شاخص هايي برا    .  كننده وضعيت سالمت جامعه باشند    

 .ناتواني هاي ايجاد شده توسط بيماري ها محاسبه مي شوند
تا سال ها قبل بيماري هاي عفوني و سوء تغذيه محور اصلي سياستگذاري هاي كالن بهداشتي در سطح                  

شورهاي با درآمد كم و متوسط      هرچند هنوز بيشتر ك   .  مجامع مختلف بين المللي از جمله سازمان جهاني بهداشت بود         
درگير مسائل فوق هستند ولي ارتقاء مراقبت هاي بهداشتي و افزايش پوشش ايمنسازي توانسته است تا حد زيادي با                  

از سوي ديگر در كشورهاي مختلف تغييرات سريع شيوه زندگي به ويژه در جنبه هاي                   .  عوامل فوق مقابله كند    
الگوي بيماري ها و برتري فراواني بيماري هاي غير واگير از جمله ديابت، پوكي              تغذيه اي و فعاليت جسمي با تغيير        
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استخوان، بيماري هاي قلبي و عروقي، چاقي، برخي بيماري هاي كبدي، كليوي و تنفسي و همچنين بسياري                      
ي در  بيماري هاي بدخيم همراه شده است كه ديگر محدود به كشورهاي صنعتي توسعه يافته نبوده و در كشورها                   

براساس بيانيه سازمان جهاني بهداشت، در سراسر جهان            .  حال توسعه به سرعت در حال افزايش بوده است            
بيماري هاي غيرواگير به صورت يك معضل بهداشتي درآمده و فراوان تر از بيماري هاي عفوني شده اند، براساس                   

هارم موارد مرگ و مير در كشورهاي در حال          بيماري هاي غيرواگير عامل سه چ     2020پيش بيني اين سازمان تا سال      
 .توسعه خواهند بود

بوده و در بروز بيماري هايي مانند ديابت،        غيرواگير  چاقي يك عامل خطرزاي مهم بيماري هاي مزمن             
 بلوغ زودرس،  بيماري هاي بدخيم، كبد چرب، اختالالت گوارشي،       بيماري هاي قلبي عروقي از جمله پرفشاري خون،      

تالالت متعدد  خسطح اعتماد به نفس  و ا          كاهش،اضطراب.  احساس تنهايي، افسردگي    روحي از قبيل    اختالالت
عوارض متعدد تنفسي     مشكالت استخوان ران،    شكستگي و بروز    افزايش خطر .  عضالني اسكلتي مانند صافي كف پا     
  .و اختالالت متعدد ديگر نقش دارد

از آنجا كه اين    .  ع شده و تا بزرگسالي ادامه مي يابد       عوارض اضافه وزن بر سالمتي از سنين پايين شرو          
عوارض در طي زمان بروز مي كند، بنابراين درمان آن در مراحلي كه بيماري شكل گرفته است به تالش زيادي نياز                     
دارد، در نتيجه پيشگيري و كنترل اضافه وزن از سنين پايين از اهميت ويژه اي برخوردار بوده و بديهي است كه                         

 .يري از اضافه وزن بسيار آسان تر، ارزان تر و موثرتر از درمان آن مي باشدپيشگ
از طرفي  .  چاقي مشكالت كوتاه مدت و دراز مدت زيادي براي كودكان و نوجوانان به همراه خواهد داشت                

  درصد 40-90داشت كه چاقي در سنين كودكي با چاقي در بزرگسالي نيز همراه است به طوري كه                      نظر  بايد در 
 .كودكان چاق در بزرگسالي نيز از چاقي رنج خواهند برد

 مطالعات كشوري نشان داده   .  فراواني اضافه وزن و چاقي در مناطق مختلف ايران تفاوت هاي زيادي دارد            
 در برخي مناطق اين     . درصد كودكان و نوجوانان دچار اضافه وزن و چاقي هستند          14 كه به طور ميانگين حدود       است

 8/42با در نظر گرفتن اينكه آمار كشوري نشان داده به طور ميانگين             .   درصد گزارش شده است    30دود  فراواني تا ح  
 درصد چاقي   8/10  اضافه وزن،    درصد 6/28شامل  (درصد جمعيت بزرگسال ايراني دچار اضافه وزن و چاقي هستند            

نترل اضافه وزن از اوان كودكي       بديهي است بايد اقداماتي بنيادي براي پيشگيري و ك           ،) درصد چاقي مفرط   4/3و  
 . انجام شود

 اهميت اضافه وزن و چاقي در دوران كودكي و نوجواني
ها، چاقي كودكان و نوجوانان نه تنها نشانه سالمتي نيست، بلكه             بر خالف باور نادرست بسياري از خانواده                 

ما،  از جمله جامعه  و  كشورها  از  فرهنگ بسياري   كودك چاق، به ويژه در      .  عوارض كوتاه مدت و دراز مدت در بردارد       
مادران باردار با ديدن عكس كودكان چاق آرزو مي كنند چنين           .  كودكي سالم،  دوست داشتني و زيبا تلقي مي شود         

« م يا طبيعي در حسرت چاق شدن و به عبارت خودشان       ـفرزندي داشته باشد و مادران كودكان داراي اضافه وزن ك         
اما آيا اين باور درست است؟ حقيقت اين است كه خطرات زيادي سالمتي كودكان                !  شان هستند فرزند»  تپل شدن 

چاقي و بيماري هاي ناشي از آن طول عمر را كاهش مي دهد و چاقي در سنين كودكي و                     .  چاق را تهديد مي كند   
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الت تغذيه اي در همه    اختال  .نوجواني با چاقي سنين ميانسالي و در نتيجه با كاهش چشمگير طول عمر همراه است               

 در اين بين، كودكان و نوجوانان بيش از            و ها، سالمتي آحاد مختلف جامعه را تهديد مي كند          جوامع و همه زمان    
ترين اختالل تغذيه اي كودكان و نوجوانان        تا سال ها پيش سوء تغذيه به عنوان شايع           .سايرين آسيب پذير هستند   

ـ خير، تغييرات سريع اقتصادي   مطرح مي شد در حالي كه در سال هاي ا           اجتماعي و در نتيجه تغيير شيوه زندگي           
اي، يعني اضافه وزن و چاقي، در همه سنين به             باعث شده تا جوامع گوناگون با طيف جديدي از اختالالت تغذيه            

 امروزه چاقي دوران كودكي و نوجواني به صورت يك مشكل سالمت               .ويژه در كودكان و نوجوانان مواجه شوند       
همگاني درآمده و ديگر محدود به كشورهاي توسعه يافته و صنعتي نبوده و در كشورهاي در حال توسعه و حتي در                      

 .كشورهاي كم درآمد به سرعت رو به افزايش است
هر چند نقش عوامل ژنتيكي را نمي توان ناديده گرفت، اما روند به سرعت رو به افزايش چاقي كودكان و                     

اي اخير نمي تواند ناشي از تغييرات ژنتيكي در اين رابطه باشد بلكه به نظر مي رسد به طور                  نوجوانان در طي سال ه   
 از   چاقي كودكي   معضل پژوهش هاي متعددي بيانگر اين نكته اند كه       .عمده ناشي از تغييرات سريع شيوه زندگي است       

ي با ارزش كم غذايي، مصرف      يك سو ناشي از تغيير الگوي غذايي و  مصرف غذاهاي پرانرژي با ظاهر جذاب ول                  
ميان وعده هاي غذايي چرب يا شيرين، مصرف ناكافي مواد غذايي داراي فيبر و از سوي ديگر، كاهش فعاليت                        

 بديهي است كه باور معمول      .جسمي روزانه و تنش هاي عصبي ناشي از زندگي ماشيني حاكم در بيشتر جوامع باشد              
خالصه اي از  .  اق هم به اين مشكل دامن زده و باعث تشديد آن مي شود            در جامعه مبني بر سالم تر بودن كودكان چ       

 نشان داده شده    1اين چرخه معيوب كه منجر به اضافه وزن و چاقي كودكان و نوجوانان مي شود در شكل شماره                     
 .است

 چرخه معيوب اضافه وزن و چاقي كودكان و نوجوانان. 1شكل 
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 ه اي چاقي دوران كودكي و نوجواني در بروز بيماري هاي غيرواگيرنقش زمين
كه از دوران   )  2شكل(نكته قابل تامل در اين راستا، اثر تجمعي عوامل خطرزاي بيماري هاي غيرواگير است              

 .جنيني شروع شده و به تدريج منجر به بروز بيماري خواهد شد

 ي غير واگيرافزايش تجمعي خطر ابتال به بيماري ها. 2شكل 
 كه در دهه هاي اخير در سطح جهان اتفاق افتاده است تحول بزرگي در              اپيدميولوژيكي يا   گذار جمعيتي با  

در اين گذار جمعيتي، جوامع صنعتي كه تقريباً         .  بروز بيماري ها و رخدادهاي آنها در سطح جوامع شكل گرفته است           
كه تعداد افراد ميانسال و سالمند در آنها به سرعت رو به               همه افراد آن جوان بودند به جوامعي تبديل مي شوند             

در همين حال پژوهشگران شاهد تغييرات چشمگيري در الگوهاي مصرف و سبك زندگي در سراسر                .  افزايش است 
بوده است كه باعث افزايش هشداربرانگيز عوامل        »  گذار خطر «كمترين تاثير اين تغييرات ايجاد يك        .  دنيا بوده اند 

شناخت علل بروز اين تغييرات از اهميت حياتي        .  ويژه در ميان كشورهاي داراي درآمد كم تا متوسط مي شود         خطر به   
ارزيابي و مديريت خطر، يك فرايند سياسي و علمي است و ادراك عمومي از خطر و عوامل خطر،                    .  برخوردار است 

ستگذاران يعني كساني كه راهبردهاي مداخله را       بنابراين براي سيا  .  ارزشها، باورها و قدرت و اعتماد را شامل مي شود        
 بيانگر برآوردي از هرم جمعيتي ايران       3شكل شماره   .  براي كمتر كردن خطرات تهديد كننده سالمت ارائه مي دهند        

در دهه هاي آتي است و نشان مي دهد هرچند در حال حاضر عمده جمعيت كشور را جمعيت جوان تشكيل مي دهد                     
بنابراين شناخت و كنترل عوامل خطرزاي بيماري هاي       .  افراد ميانسال و سالمند افزايش مي يابد     ولي به زودي تعداد     

 .غيرواگير بويژه چاقي دوران كودكي از مهمترين اولويت هاي بهداشت و سالمت جامعه ما تلقي مي شود
 روش تعيين اضافه وزن در كودكان و نوجوانان 

فرد بايد با قد وي        ده اضافه وزن نيست، بلكه تناسب وزن هر         به تنهايي نشان دهن     فردوزن  عدد اندازه   
راه تقريباً مطمئني است كه وضعيت تناسب وزن و قد را مشخص              )  BMI  (نمايه توده بدني  تعيين  .  سنجيده شود 

 :به دست مي آيد) بر حسب متر(بر مجذور قد ) بر حسب كيلوگرم(مي سازد، اين شاخص با استفاده از نسبت وزن  
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                                                        )kg(نمايه توده بدني   =   وزن 

                                                        (m2)   قد  

 

 
 
  ميالدي2050 تا 2005برآورد هرم جمعيتي ايران از سال . 3شكل  
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در  . چاقي تلقي مي گردد    30 اضافه وزن و مقادير بيشتر از          9/29 تا   25در بالغين نمايه توده بدني بين         
عدد هاي زير به   .  ودكان و نوجوانان، نمايه توده بدني در رده هاي سني مختلف و در دختران و پسران متفاوت است                 ك

 : بيانگر وضعيت اضافه وزن استتقريبيطور 
 :دختران

 چاقي :18اضافه وزن و بيش از  : 17 بيش از BMI:  ساله6-2
 چاقي :21اضافه وزن و بيش از : 20 بيش از BMI:  ساله10-6
 چاقي :25اضافه وزن و بيش از : 24 بيش از BMI:  ساله14-10
 چاقي :28اضافه وزن و بيش از : 25 بيش از BMI : ساله18-14

 :پسران

 چاقي :18اضافه وزن و بيش از  : 17 بيش از BMI:  ساله6-2
 چاقي :22اضافه وزن و بيش از : 21 بيش از BMI:  ساله10-6
 چاقي :26افه وزن و بيش ازاض : 25 بيش از BMI:  ساله14-10
 چاقي :30اضافه وزن و بيش از : 29 بيش از BMI : ساله18-14

 
فوق باشد، بايد با      البته همه اين اعداد تقريبي است و در صورتي كه نمايه توده بدني فردي بيش از مقادير                 

اده  و البته غير دقيق      يك روش س    .مراجعه به جدول و نمودارهاي مربوطه وضعيت تناسب وزن و قد را تعيين كرد              
 كه مقادير باالتر از آن غير طبيعي تلقي مي شود اين است كه در كودكان                 نمايه توده بدني   95تعيين صدك   براي  

 جمع شود، اگر عدد نمايه توده   13 و در پسران با عدد       14 سال عدد سن بر حسب سال، در دختران با عدد            9باالتر از   
 ساله اگر نمايه توده بدني      10به عنوان مثال در يك دختر         . طبيعي تلقي مي شود   بدني بيش از اين مقدار باشد غير       

در صورت    .باشد غير طبيعي است   )  10+13يعني   (23 ساله بيش از     10و در يك پسر     )  10  +14يعني  (  24بيش از   
آيا فرد   مراجعه نمود تا بطور دقيق مشخص شود          BMIغير طبيعي بودن اين عدد الزم است به جدول يا نمودار              

 .دچار اضافه وزن است يا نه 
يكي از ساده ترين موارد كه      .   در كودكان و نوجوانان روش هاي متفاوتي هست        چاقي شكمي براي تعيين   

 5/0تقسيم اندازه دور كمر به اندازه قد است كه اگر حاصل آن  بيش از                   .  براي بزرگساالن هم قابل استفاده است      
 .ده چربي در ناحيه شكم استباشد، بيانگر توزيع بيش از حد تو

 :عوامل موثر در بروز  چاقي دوران كودكي و نوجواني
عوامل بسيار زيادي در بروز اضافه وزن كودكان و نوجوانان نقش دارند و نمي توان علت واحدي براي اين                   

نوع ،  دوران جنيني عوامل مربوط به     ،عوامل ژنتيكي   :عبارتند از آن  به طور كلي داليل اصلي       .امر پيچيده عنوان كرد   
فعاليت جسمي  ،  رژيم غذايي نامتعادل  ،  عوامل مربوط به خانواده    ،  تغذيه و روند رشد دوران شيرخواري و كودكي         

عوامل  و    طول مدت خواب   ،  عوامل محيطي از جمله نقش تلويزيون       ،  علل روحي و تنش هاي عصبي      ،  ناكافي
 .هورموني
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   ـ عوامل مرتبط با دوران جنيني1

 مبني بر ارتباط تأخير رشد دوران جنيني و در نتيجه وزن كم تولد با بيماري هاي سنين                     شواهد متعددي 
به نظر .  بزرگسالي به  ويژه چاقي، ديابت، بيماري هاي قلبي عروقي و پرفشاري خون در سنين بزرگسالي وجود دارد                  

در روند سوخت و ساز بدن و در        مي رسد واكنش هاي جبراني در جهت حفظ بقاي جنين منجر به  بروز تغييرات پايدار              
نتيجه بيماري هاي سنين بعدي مي شود اين موضوع به  ويژه در كشورهاي در حال توسعه از اهميت ويژه اي برخوردار                  
است چرا كه مادر بارداري كه خود از دوران كودكي وضعيت تغذيه مناسبي نداشته، فرزندي با وزن كم به دنيا خواهد                     

بتال به چاقي و بيماري هاي مزمن سنين بعدي است و اين چرخه معيوب در نسل هاي                  آورد كه در معرض خطر ا      
متوالي تداوم مي يابد و اين عامل به عنوان يكي از داليل اساسي شيوع و بروز فزاينده بيماري هاي غير واگير در                        

ين اضافه وزن بي رويه    از سوي ديگر، چاقي مادر قبل از بارداري و همچن         .  كشورهاي در حال توسعه مطرح شده است      
بنابراين اهميت  .  مادر حين بارداري هم زمينه ساز بروز بيماري هاي غيرواگير فرزندان در سنين بعدي خواهد بود                  

اصالح وضعيت غذايي و ديگر جنبه هاي شيوه زندگي دختران نوجوان به عنوان مادران آينده و همچنين مراقبت هاي                
 .  موارد در سالمت نسل بعدي نياز به توجه بيشتري دارددوران بارداري مادران و تاثير اين

   ـ عوامل مرتبط با دوران شيرخواري2
يافته هاي مطالعات مقطعي و همگروهي متعددي بيانگر ارتباط مصرف شير مادر با كاهش احتمال بروز                   

در اين زمينه مي توان از     .  چاقي و بيماري هاي غيرواگير و همچنين عوامل خطرزاي آن در مادر و شيرخوار بوده اند               
كاهش احتمال بروز چاقي، اختالالت چربي خون، پرفشاري خون، ديابت، بيماري هاي قلبي عروقي، پوكي استخوان                

همچنين، نوع غذاي كمكي مصرفي در دوران شيرخواري با احتمال بروز چاقي             .  و برخي بيماري هاي بدخيم نام برد     
به نحوي كه غذاهاي تازه و ساده تهيه شده در منزل بر انواع تجاري آن برتري                و بيماري هاي غيرواگير ارتباط دارد،      

 .دارند

   ـ عوامل مرتبط با دوران كودكي3
بسياري كمبودهاي غذايي در كودكان و نوجوانان جامعه ما كنترل شده و شرايط تغذيه اي و بهداشتي                       

 زندگي بي تحرك و تغيير ذائقه، آن ها را در             مناسب تري در اختيار ايشان قرار گرفته است ولي پيروي از سبك             
 .معرض خطر اضافه وزن و چاقي قرار داده است

در كشور ما نيز همانند بسياري از كشورهاي در حال توسعه فراواني عوامل خطرساز و همچنين ابتال به                       
يش و سن ابتال رو به كاهش       بيماريهاي غيرواگير كه فراوان ترين آنها، بيماري هاي قلبي ـ عروقي هستند، رو به افزا            

بوده است و به عالوه در سال هاي اخير از يك سو فعاليت جسماني كودكان و نوجوانان جامعة ما رو به كاهش                          
گذاشته و تماشاي تلويزيون و انواع بازي هاي رايانه اي جايگزين بازي هاي گروهي پرتحرك شده است و از سوي                    

و ميان وعده هاي غذايي ساده به سوي مواد غذايي پر كالري و فاقد ارزش               ديگر ذائقه آنها به جاي غذاهاي سنتي         
اين مجموعه عوامل باعث فراواني اختالالت چربي هاي سرم در كودكان و             .  غذايي كافي گرايش پيدا كرده است      

 . همچنين بروز اختالالت مختلف وزن شده اند
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  ـ عوامل مرتبط با دوران نوجواني4

اني ترين دوران هاي زندگي است كه در آن، فرد دچار تغييرات خلق و خو شده و از                  دوران نوجواني از بحر   
به طور معمول، در اين      .  سوي ديگر با احساس استقالل از خانواده دچار تغييرات سريع در شيوه زندگي مي شود                 

از سوي  .  يابدتحرك فرد كاهش مي    .  دوران به دليل مشغله هاي درسي و يا گرايش به سرگرمي هاي بدون فعاليت             
 و ميان وعده هاي    (Fast food)ديگر گرايش به غذا خوردن در خارج از منزل و استفاده از انواع غذاهاي فوري                    

 . غذايي شور، چرب و يا شيرين افزايش مي يابد

   عدم تعادل انرژي دريافتي و مصرفي ـ 5
بدن هر فرد   .  فتي و مصرفي است    يكي از داليل زمينه اي بروز اضافه وزن، عدم تعادل بين انرژي دريا              
اگر دريافت انرژي بيش از مصرف      .  براي انجام اعمال حياتي و فعاليت روزانه خود به مقدار مشخصي انرژي نياز دارد             

 .فرد دچار اضافه وزن مي شود  و اگر دريافت انرژي كمتر از مصرف آن باشد وزن فرد كاهش مي يابد آن باشد،
دكان، در سال هاي اخير تنها مصرف مقدار بيشتر غذا نيست بلكه نامطلوب            دليل افزايش چشمگير چاقي كو    

در   .بودن كيفيت مواد غذايي مصرفي و همراه شدن اين عوامل با كم تحركي در اين رابطه نقش به سزايي دارد                       
اعث حذف وعده هاي اصلي غذايي ب      ."پرخوري"است نه     "بدخوري"موارد اضافه وزن در اثر      از  واقع، در بسياري    

نخوردن صبحانه از داليل    .  گرددكاهش سوخت و ساز بدن مي شود و در نتيجه فرد نسبت به كاهش وزن مقاوم مي                 
 .عمده بروز چاقي است

  بي تحركي ـ 6
تحرك، ساعت هاي طوالني تماشاي تلويزيون و فيلم هاي ويدئويي و بازي هاي                     گرايش به سرگرمي هاي بي   

آپارتماني   از سوي ديگر، زندگي در خانه هاي كوچك و        .  امروزي را كم تحرك ساخته است      اي، شيوة زندگي     رايانه
نوجوانان به    كودكان و   باعث گرايش بيشتر    به نوبه خود    مجال دويدن و بازي كردن را از كودكان گرفته است و            

هاي نشسته از    ساعت از شبانه روز را صرف سرگرمي         2در افرادي كه بيش از         .سرگرمي هاي كم تحرك مي شود   
به ازاي هر يك ساعت بيشتر        .افزايش پيدا مي كند    درصد 23قبيل تماشاي تلويزيون مي كنند، خطر چاقي در حدود         

مصرف ميان وعده هاي غذايي پركالري در حين       .   درصد افزايش مي يابد   2 شيوع چاقي به ميزان      ،تماشاي تلويزيون 
تبليغ شده در   )  با محتواي زياد قند، چربي يا نمك       (ي پركالري   تماشاي تلويزيون و همچنين گرايش به مواد غذاي        

 .از ديگر موارد تاثير تلويزيون بر بروز اضافه وزن هستند) پيام هاي بازرگاني

  )Fast food( غذاهاي فوري  ـ  نقش7
ركالري و   در خارج از منزل، در دسترس بودن انواع ميان وعده هاي غذايي متنوع و پ                غذاهاي فوري         خوردن  

ميوه هاي مصنوعي و پركالري      همچنين ميل شديد به مصرف نوشيدني هاي شيرين بويژه نوشابه هاي گازدار و آب             
 . دليل ديگري براي چاقي در دنياي امروز است
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       حتي دريافت مقادير جزئي انرژي بيش از ميزان مورد نياز بدن، در درازمدت منجر به اضافه وزن مي شود به                      

 سال حدود   20   مثال اگر فردي روزانه يك عدد نان سوخاري بيش از نياز بدنش مصرف كند، پس از  گذشت                   عنوان
 كيلو گرم چاق مي شود؛ حال در نظر بگيريد زياده روي در مصرف مواد با كالري بيشتر از قبيل انواع مواد غذايي                       15

افزايش در ميزان انرژي دريافتي و يا كاهش در           بنابراين.  چرب و يا شيرين تا چه حد منجر به اضافه وزن خواهد شد             
 . در دراز مدت باعث بروز اضافه وزن خواهد شد ميزان انرژي مصرفي فرد، هر قدر هم ناچيز باشد،

كه مصرف غذاهاي فوري حالت اعتيادآور دارد و هر چه           است  يافته هاي پژوهش هاي گوناگون نشان داده      
روش تهيه و مواد    .  ابد، ميزان تمايل فرد به مصرف آن بيشتر مي شود          مصرف آن در طول هفته افزايش ي         ميزان

غذاهاي آماده به گونه اي است كه مردم را به زياده روي در خوردن ترغيب مي كند و خطر چاقي را                           موجود در 
غذاهاي فوري عالوه بر آن كه حاوي مقادير زيادي كالري هستند با ضعيف كردن مركز كنترل                    .افزايش مي دهد 

بيشتر غذاهاي فوري سرشار از كالري هستند و با خوردن تنها مقدار              .  شتها احتمال بروز چاقي را افزايش مي دهند       ا
است كه  پژوهش هاي گوناگون نشان داده     .  ، ميزان كالري مصرف شده توسط بدن به شدت باال مي رود           هاكمي از آن  

جواناني كه از غذاهاي آماده استفاده مي كنند كمتر        ميزان مصرف غذاهاي سالم مانند ميوه و سبزي در كودكان و نو            
 .اين نكته هم احتمال بروز اضافه وزن و چاقي را افزايش مي دهد. از سايرين است

از سوي ديگر معموالُ مواد غذايي مضر و پر كالري از قبيل نوشابه هاي گازدار و سيب زميني سرخ شده هم                    
غذاهاي فوري سرشار از    .  وارض اين قبيل غذاها را دو چندان مي كند       به همراه غذاهاي آماده مصرف مي شوند كه ع       

مقادير زيادي نمك     سديم هستند و مصرف آنها باعث مي شود فرد به طور ناخواسته و بدون آنكه متوجه باشد،                    
 . دارددريافت كند كه اين امر به نوبه خود در همه سنين عوارض درازمدت زيادي در بر

 )استرس( تنش عصبي ـ  8
و منجر به تغييراتي كه در عملكرد        تنش عصبي به چند طريق مي تواند در افزايش وزن دخالت داشته باشد           

منجر به رها شدن هورمون هاي متعددي در بدن مي شود      )  استرس(مواجه شدن فرد با تنش عصبي       .  داخلي بدن شود  
در .  گويا فرد در معرض خطر قرار دارد       كه در اين حالت بدن جنبه دفاعي مي گيرد و به گونه اي عمل مي كند كه                  

 چنانچه فرد براي     و جريان خون و توليد انرژي در بدن روي مي دهد           ،)متابوليسم( سوخت و ساز     ي در نتيجه تغييرات 
 .مدتي طوالني در اين وضعيت بماند، خطرات جدي سالمتي وي را تهديد خواهد كرد

 
 :ايش وزن گردداسترس مزمن به روش هاي زير مي تواند باعث افز   

 تغيير در سوخت و ساز -
 افزايش اشتهاي كاذب -
 تغيير سطح قند خون و در نتيجه تغيير خلق و خو -
 ذخيره چربي بويژه در ناحيه شكمي -
 )افزونانرژي عصبي  ايجاد به دليل افزايش سطح كورتيزول خون و(خوردن هيجاني  -
 گرايش به غذاهاي فوري  -
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  خوابتيفيمدت و ك  ـ 9

  وزن   جهيمدت زمان خواب نقش مهمي در تعادل انرژي و  سوخت و ساز در بدن و در نت                   كيفيت و طول    
 با افزايش نماي توده     و دير خوابيدن   خواب نامنظم    ني بودن مدت زمان خواب  و همچن        يكوتاه و ناكاف    .بدن دارد 

كم بودن طول   .  ندهورمون هاي تنظيم كننده اشتها و مصرف انرژي در اين رابطه دخيل هست              .  بدني ارتباط دارد  
از .  بدني و توزيع چربي تاثير مي گذارد        نتيجه بر ساختار   خواب باعث اختالل تعادل در ترشح هورمون ها شده و در           

خوابيدن باعث مي شود روز بعد فرد ديرتر از خواب بيدار شود و فرصت كافي براي صرف صبحانه                    سوي ديگر، دير  
 .باعث افزايش احتمال اضافه وزن خواهد شدنداشته باشد، كه اين امر هم به نوبه خود 

 پيشگيري و درمان اضافه وزن در كودكان و نوجوانان
بلكه احتياج به كمك             كودكان و نوجوانان نمي توانند به تنهايي عادت غذايي و فعاليت بدني خود را تغيير دهند              

همكاري خانواده در درمان چاقي كودكان و         بنابراين حمايت و     .  و حمايت از طرف والدين و اطرافيان خود دارند          
.         مي باشد نوجوانان ضروري است و اين يكي از اساسي ترين زمينه هاي موفقيت در پيشگيري و درمان چاقي                      

تنها راه درمان موثر، بدون عارضه و دائمي اضافه وزن و چاقي، اصالح شيوه زندگي به ويژه كنارگذاشتن عادت هاي                    
اين راستا افزايش فعاليت بدني، سرعت كاهش وزن را            در.  وي از يك رژيم غذايي صحيح است       غذايي غلط و پير   

 .  اصالح شيوة زندگي است. باز هم اساس درمان. حتي در موارد نادري هم كه نياز به مصرف دارو باشد. بيشتر مي كند

 :توصيه هاي كاربردي در مورد پيشگيري از اضافه وزن در كودكان و نوجوانان
 .ه طور خالصه اين توصيه ها شامل موارد زير است كه در چند بخش تقسيم مي شودب

  سالگي2تولد تا از بدو   ـالف
  ماه اول زندگي4-6استفاده از شير مادر به عنوان منبع منحصر به فرد غذايي براي  ـ 1
  سالگي و دست كم تا پايان سن يك سالگي 2تداوم مصرف شير مادر تا پايان سن  ـ 2
  ماهگي 4 ماهگي و در شرايط خاص، در پايان 6شروع غذاي كمكي در پايان  ـ 3
 استفاده از مواد غذايي و روش هاي پخت سالم براي تهيه غذاي كودك ـ 4
 عادت دادن ذائقه كودك به مواد غذايي سالم از قبيل سبزيجات  ـ 5
 عدم استفاده از غذاهاي پركالري و بدون ارزش غذايي  ـ 6
 ور نكردن كودكان به تمام كردن وعده هاي غذايي مجب ـ 7
 .عدم استفاده از مواد غذايي به عنوان پاداش براي كودكان ـ 8

  سال 6 تا 2 سن  ـب
در اين سن، استفاده از رژيم هاي غذايي بر اساس كيفيت باالي غذا، استفاده از مواد غذايي مفيد و باارزش،                   

 . و همچنين جلوگيري از دريافت كالري اضافي توصيه مي گرددمجبور نكردن كودك به مصرف مواد غذايي



 مباحث خاص در بهداشت عمومي / 14كتاب جامع بهداشت عمومي                                                                              فصل /  2271

 
.  توصيه به مصرف غذاهاي سالم از جمله ميوه و سبزيجات به جاي استفاده از ميان وعده هاي غذايي چرب                        ـ1

 .  ساله با مصرف آن آشنا مي شوند2-6شيرين و شور كه به طور معمول كودكان 
 .منبع كلسيم و پروتئين و همچنين موثر در كنترل سوخت و ساز چربي در بدن استفاده از شير و لبنيات به عنوان ـ2
تنظيمي ميزان دريافت كل كالري دريافتي توسط كودكان، بدين معني كه ممكن است               در نظر گرفتن اصل خود     ـ   3

كافي كودك در يك يا چند وعده غذايي از خوردن غذا خودداري كند ولي در هر حال در طول شبانه روز كالري                          
 .  مورد نياز بدن خود را دريافت خواهد كرد و نبايد با اجبار به او غذا داد

 نه كودكان تا برنامه غذايي از زمان بندي منظمي برخوردار شود    تعيين  زمان وعده هاي غذايي توسط والدين و ـ4
يي در كودك شكل گرفته و      كنار هم، اين روش باعث مي شود عادات صحيح غذا           غذا خوردن اعضاي خانواده در      ـ 5

 .مصرف مواد غذايي بي ارزش كاهش يابد
كشيدن غذا در ظرف كوچك و براساس تمايل كودك باعث مي شود او دچار مشكل رفتاري اعم از بي اشتهايي                    ـ   6

 . و يا پرخوري نشود

   سال 6 -18 سن  ـج
ايي ايشان افزايش مي يابد و در اين       به موازات رشد كودكان و نوجوانان، تاثير  منابع غذايي روي عادات غذ            

گروه سني، فشار روي خانواده هايي است كه فرزندانشان مجبورند در خارج از خانه غذا بخورند و يا از غذاهاي آماده                     
طرفي در مورد انتخاب غذا توسط نوجوانان،          از  .و انواع ميان وعده غذايي فاقد ارزش غذايي كافي  استفاده نمايند             

 رژيم هاي غير مطلوب در اين گروه سني ممكن است شكل             . و  همساالن بيشتر از والدين مي باشد        تاثير دوستان 
بگيرد زيرا بسياري از وعده هاي غذايي و ميان وعده ها به طور معمول بدون هيچ كنترلي در خارج از خانه صرف                        

 .  مي شود كه اين اماكن شامل مدارس، خانه دوستان و مكانهاي اجتماعي است
ران نوجواني مرحله اي حساس و آسيب پذير از لحاظ تغذيه اي است زيرا سرعت رشد در اين مرحله                      دو

اشتها تحريك شده و كل كالري دريافتي و           از سوي ديگر به علت تغييرات مربوط به بلوغ جنسي،           و افزايش مي يابد 
 به ويژه در دختران كاهش مي يابد و          از سوي ديگر فعاليت هاي بدني     .  نيازهاي تغذيه اي نوجوانان افزايش مي يابد     

 .زندگي بي تحرك منجر به افزايش احتمال اضافه وزن مي گردد
به موازات تغييرات رفتاري در اين گروه سني به صورت غير وابسته شدن نوجوانان به خانواده، امكان                        

ين، سيب زميني سرخ كرده، پيتزا      نوجوانان به نوشيدني هاي شير   .  انتخاب و خريد غذا نيز در اين سن افزايش مي يابد         
، سبزيجات و    هاو غذاهاي آماده فوري مثل همبرگر و انواع ساندويچ گرايش پيدا مي كنند و در عوض مصرف ميوه                  

اين تغييرات در الگوي غذاي      .  محصوالت لبني، غالت، گوشت بدون چربي و ماهي در ايشان كاهش مي يابد                
 شده و اسيدهاي چرب ترانس مي گردد و همچنين استفاده از قند              مصرفي باعث مصرف بيش از حد چربي اشباع        

 و اسيد فوليك  در اين سنين شايع          A،  Dاضافي در كنار مصرف ناكافي كلسيم، آهن، روي، پتاسيم، ويتامين هاي            
 . و كمبود ريزمغذي ها در نوجوانان چاق شايع استاست 

 ماهي و   ، حبوبات ،، غالت، فرآورده هاي لبني    رژيم سرشار از ميوه و سبزيجات       توصيه مي شود بطور كلي   
الزم به ذكر است كه والدين         . استفاده شود  همچنين ماهي به مقدار دست كم دو بار در هفته          و  گوشت كم چربي    
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نقش بسيار مهمي در تنظيم نوع و ميزان غذاي مصرفي كودكان دارند و الگوي شيوه زندگي فرزندان را تشكيل                       
 را  خودبه عالوه وقتي اعضاي خانواده بيشتر وقت     .  ه مادران نقش مهم تري را ايفا مي نمايند       كه در اين رابط     مي دهند

 هم از اين الگو و شيوه زندگي بدون فعاليت             فرزندان ايشان  به تماشاي تلويزيون و فعاليت هاي نشسته بگذرانند،       
 هاي رايانه اي بايد به حداكثر     تحرك مثل تماشاي تلويزيون و سرگرمي       مدت سرگرمي هاي بي  .  پيروي خواهند كرد  

 .يك تا دو ساعت در شبانه روز كاهش داده شود

 ي سالم تهيه غذاه در موردنكتچند 
 :برخي نكات اصلي كه بايد در تهيه غذا رعايت شوند شامل موارد زير است

 تنوع مواد غذايي .1
 تعادل بين مصرف گروه هاي مختلف غذايي .2
  در تهيه مواد غذاييافزايش ميزان استفاده از انواع سبزي .3
 مصرف انواع سبزي و ساالد همراه با صرف غذا .4
 محدود كردن ميزان روغن مصرفي در تهيه غذا .5
 غذايي استفاده از فر يا كباب كردن به جاي سرخ كردن براي برشته نمودن مواد .6
 جايگزين نمودن سبزي هاي معطر و انواع چاشني به جاي پياز سرخ شده .7
 ز انواع حبوبات افزايش ميزان استفاده ا .8
 محدود كردن ميزان نمك و شكر در تهيه غذا .9

 يا ماست به جاي سس هاي چرب ...تهيه انواع سس با آبليمو، سركه، آبغوره  .10
 قبل از طبخ... مرغ  جداكردن چربي گوشت، .11
 استفاده از غالت سبوس دار .12

 داراي اضافه وزن تغذيه سالم كودكان و نوجوانان مفيد براينكات 
 تغييراتي در نحوة غذاخوردن در منزل كه سالمت تغذيه كودكان و نوجوانان را بهبود مي بخشد نكات زير                  براي ايجاد 

 :توصيه مي شود
ممكن است احتياج باشد كه مواد غذايي را         :   مصرف يك يا دو نوع غذاي سالم جديد را در هفته امتحان كنيد               -1

ن قرار داد و آنها را با طعم غذاي جديد آشنا نمود تا به               چندين بار قبل از مصرف در معرض ديد كودكان و نوجوانا           
بنابراين خودداري كودك از مصرف غذاي جديد نبايد باعث دلسردي خانواده شود،            .  تدريج به مصرف آن عادت كنند     

ميوه ها و سبزيجات جديد را در قطعات كوچك تقسيم كرد به              .  كودك به تدريج با غذاي جديد آشنا خواهد شد          
 .خوردن آن براي كودك ساده و راحت باشدنحوي كه 

مطالعات نشان مي دهد كه توزيع غذا توسط اعضاي خانواده به            :   بايد اجازه داد كودكان براي خود غذا بكشند          -2
 .صورت گرداندن ظرف غذا باعث مي شود كه كودكان به مقدار نيازشان مقادير مناسبي از مواد غذايي را بردارند 
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كودكان   مطالعات نشان داده اگر   :  ان نبايد در مقابل تلويزيون غذا يا ميان وعده غذايي بخورند              كودكان و نوجوان   -3

ساير كودكان كه      ساعت در طول روز تلويزيون تماشاكنند تقريبأ سه برابر          2بيش از   .  حتي در سنين پيش دبستاني    
كودكان به هنگام تماشاي      بيشتر.  مدت زمان كمتري را صرف تماشاي تلويزيون مي كنند دچار اضافه وزن مي شوند            

 .تلويزيون مواد غذايي بيشتري مي خورند كه اغلب به اين دليل است كه متوجه احساس سيري نمي شوند
فكري شده و مهم ترين وعده غذايي        خوردن صبحانه باعث تقويت قواي بدني و      :   صبحانه را در اولويت قرار دهيد      -4

كودكاني كه به طور روزانه صبحانه مي خورند       .   كودكان و نوجوانان مي باشد    از نظر برنامه ريزي جهت تغذيه مناسب      
مواد غذايي مناسب تري دريافت مي كنند، به عالوه كمتر دچار اضافه وزن مي شوند و خوراك بهتري در مدرسه                       

هم دچار كمبود   اگر كودكان اولين وعده غذايي را در طول روز دريافت نكنند عالوه بر كمبود ويتامين هاي م                 .  دارند
فيبر، چربي و ديگر مواد غذايي مورد نياز بدن خواهند شد و از سوي ديگر به بيان وعده هاي غذايي                   .  پروتئين، كلسيم 

 . با كيفيت نامطلوب روي مي آورند
مصرف تخم مرغ به همراه انواع سبزيجات براي صبحانه باعث مي شود فرد تا چند ساعت احساس سيري كند و به                     

 .ري رو نياوردريزه خوا

 استفاده كرد ؟ چگونه مي توان از غذاهاي آماده سالم تر
با توجه به گرايش كودكان و نوجوانان به استفاده از غذاهاي آماده، بايد به دنبال راه هايي براي بهينه سازي كيفيت                      

 كنندگان فرآورده هاي   هر چند برخي از اين راهكارها، وابسته به صنايع غذايي و عرضه             .  اين قبيل مواد غذايي بود    
 .غذايي است، ولي برخي ديگر به راحتي توسط خانواده ها قابل اجرا مي باشند

 :كودكان و نوجوانان پيشنهاد شوند به شرح زير است. كه مي توانند به خانواده ها چند نمونه از اين راهكارها 
 .مواد غذايي سالم، خوشمزه و با ظاهر جذاب را در منزل تهيه كنيد •

 كمي حوصله و سليقه، مي توان ساندويچ هاي خوشمزه اي در خانه تهيه كرد كه عالقه كودكان و                        با •
 .نوجوانان به غذا خوردن در خارج از منزل كاهش يابد

استفاده كنيد به عنوان مثال، در صورت استفاده از ساندويچ             از مواد غذايي ساده تر و با اندازه كوچك تر           •
ي با سايز بزرگ، حاوي سس چرب و اليه هاي پنير چرب، از انواع ساده تر و                 همبرگر، به جاي ساندويچ ها   

 كوچك تر استفاده كنيد

 :كالري دو ساندويچ همبرگر را با يكديگر مقايسه كنيد با نگاهي به جدول زير، مي توان مقدار چربي و
 

 همبرگر دوبل  كالري1020  گرم چربي65
 همبرگر معمولي  كالري320  گرم چربي14
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 :روش پخت سالم تر را انتخاب كنيد •

فر و يا كباب شده استفاده       به جاي استفاده از خوراك هاي سرخ شده در روغن، از انواع آب پز، تهيه شده در                    
 .                   كنيد تا كالري، چربي و مواد مضر كمتري دريافت نماييد

 . به مثال ذكر شده در جدول زير و مقايسه چربي و كالري مرغ كباب شده و سرخ شده دقت كنيد
 

 مرغ كباب شده بدون پوست  كالري340  گرم چربي7
 شدهمرغ سرخ   كالري550  گرم چربي27

 
 .اندازه پرس مواد غذايي را در نظر داشته باشيد •

ها، پرس هاي بزرگ مواد غذايي را با قيمت كمي بيشتر از پرس هاي معمولي ارائه                   به طور معمول، رستوران    
 به ياد داشته باشيد با انتخاب پرس هاي            .مي كنند، تا مشتريان به مصرف پرس هاي بزرگ تر ترغيب شوند           

 .تري وارد بدن خواهد شد كمواد مضرغذايي كوچك تر، م
 

 برابر اندازه معمولي آن     3 همانگونه كه در جدول زير مشاهده مي كنيد، سيب زميني سرخ كرده در اندازه بزرگ،               
كالري و چربي دارد، بعالوه به يد داشته باشيد بسته بزرگ تر سيب زميني، مقدار نمك خيلي بيشتري هم وارد                     

 .بدن شما خواهد كرد

 
اندازه بسته سيب زميني       كالري چربي سديم

 سرخ كرده
 كوچك 210  گرم10  ميلي گرم140
 بزرگ 610  گرم29  ميلي گرم390
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 .ورچين هاي غذايي سالم تري سفارش دهيدد •

به طور معمول، سيب زميني سرخ كرده به عنوان دورچين غذاهاي آماده سفارش داده مي شود، به جاي آن از                     
 .غذايي مشابه استفاده كنيد انواع سبزي جات، ذرت و مواد

 
دارند كه همراه با غذاهاي      بيشتر افراد، عادت    .  به همراه غذاي خود، از نوشيدني هاي سالم استفاده كنيد           •

آماده، از انواع نوشابه هاي گازدار استفاده كنند، در حالي كه اگر به جاي آن، آب يا آب ميوه يا دوغ مصرف                      
اگر هم  .  شود، نه تنها ماده مضري به بدن فرد نمي رسد، بلكه مواد مفيد هم در اختيار فرد قرار مي گيرد                     

ستفاده كنيد، آن را در ليوان كوچك بريزيد تا حجم كمي از آن را                  مايل بوديد از انواع نوشابه گازدار ا        
 .استفاده كنيد

 :در جدول زير، كالري برخي نوشيدني ها با هم مقايسه شده است
 

 ) ميلي ليتر130حدود (نوشابه گازدار   كالري410
 ) ميلي ليتر130حدود ( آب پرتقال   كالري140

 آب  كالري0
 

 .ا نان هاي داراي سبوس را انتخاب كنيدساندويچ هاي تهيه شده ب •

 .از مواد طبيعي و يا سس هاي كم چرب تهيه شده در منزل استفاده كنيد .به جاي سس هاي چرب •

ساالدهاي حاوي سبزي ها و ميوه هاي تازه به طور          .  همراه غذا از سبزي، ساالد و ميوه  استفاده كنيد             •
 .كالباس و سس هاي چرب هستندمعمول سالم تر از ساالدهاي حاوي انواع سوسيس، 

 :آنها رايج در رژيم غذايي و راهكارهايي براي مقابله با هاي   اشتباه

  مصرف بيش از حد نوشيدني هاي پركالري-1
بلكه حاوي مواد مضري هستد كه در        .  انواع نوشابه هاي شيرين و گازدار نه تنها مواد مغذي مفيد ندارند            

ده شد و كالري زيادي وارد بدن فرد مي كنند و اين خود باعث بروز اضافه وزن                 گفتارهاي قبلي در مورد آن شرح دا      
 .مي گردد

دوغ و يا آب ميوه هاي طبيعي به جاي انواع نوشيدني هاي مصنوعي راهكار مناسبي براي غلبه . مصرف آب:راه حل 
 . ي فرد تأمين مي كنندزيرا هم كالري كمتري دارند و هم  مواد مفيدي براي سالمت. بر اين عادت غذايي است
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  پيروي از رژيم غذايي خيلي محدود -2

 براي چند روز يا چند هفته امكان دارد فرد بتواند مصرف مواد غذايي را خيلي محدود كند ولي بعد از مدت 
محدودي كه احساس گرسنگي كرد امكان دارد مقدار زيادي از اين مواد غذايي را مصرف نمايد و همانطور كه در 

سوخت و ساز بدن كاهش مي يابد و عالوه بر توقف كاهش وزن با وجود . با اين روش. رهاي قبلي اشاره شدگفتا
دچار اضافه وزن بيش از قبل . به محض رها كردن اين روش و مصرف غذا در حد معمول. ادامة رژيم غذايي

 .مي شود 
مانع گرسنگي بيش از ) از قبيل سبزيجات ( فرد بايد با مصرف مكرر مواد غذايي پر حجم و كم كالري : راه حل 

حد شود و همچنين وقتي با مواد غذايي كه نمي تواند استفاده كند روبرو مي شود، بايد سعي كند ذهنش را به مواد 
 .غذايي سالم گرايش داده و به مواد مغذي آن فكر كند

   باور نداشتن امكان پيشگيري و درمان  چاقي عليرغم وجود زمينة ژنتيكي-3
برخي افراد  چون اعضاي خانواده شان دچار اضافه وزن هستند و به قول معروف چون مي دانند استعداد 

تصور مي كنند غلبه بر اضافه وزن غير ممكن است و بنابراين از اصول شيوة سالم غذاخوردن پيروي . چاقي دارند
 . نمي كنند

علل مهم چاقي هم دريافت كالري بيش از حد  ز ديگر درست است كه ژنها در چاقي موثر هستند اما ا:  راه حل 
نياز بدن و همچنين بي تحركي است، حتي اگر تمام افراد خانواده هم چاق باشند و فرد هم داراي همين استعداد 

باز هم با رعايت تعادل در انرژي دريافتي و مصرفي و در واقع با تغذية مناسب و تحرك كافي . كي باشديژنت
نكتة اساسي براي اين قبيل . اضافه وزن خود مقابله نموده و چه بسا به وزن ايده آل خود دست بايدمي توانند با 

 .خانواده ها اين است كه از همان اوان كودكي به فكر پيشگيري و كنترل اضافه وزن فرزندانشان باشند 

 : حذف كردن يك وعده غذايي-4
نخوردن يك وعده غذايي است در حالي كه اين امر          .  گردديكي از مواردي كه تصور مي شود باعث كاهش وزن مي           

 .  هم سالمتي را به خطر مي اندازد هم با كاهش سوخت و ساز بدن كاهش وزن را به تأخير مي اندازد
همانطور كه در گفتارهاي قبلي اشاره شده مصرف نكردن صبحانه يكي از عوامل مؤثر در افزايش وزن                      :راه حل 

ة وعده هاي غذايي مصرف شوند ولي بيشتر از مواد غذايي كم كالري و سرشار از مواد                    توصيه مي شود هم  .  است
 . مغذي مانند سبزي و ميوه جات استفاده شود

  برخورد با فردي كه شما را مجبور به خوردن مي كند -5
جا كه بسياري افراد    فرد را تشويق به بيشتر خوردن مي نمايند و از آن         .  در بسياري موارد اعضاي خانواده و يا دوستان       

كودكان و نوجوانان را به خوردن تشويق مي كنند و مي پندارند با اين توصيه به رشد              چاقي را نشانة سالمتي مي دانند،    
 . و سالمتي ايشان كمك مي كنند
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و آل براي كودكان      بايد با رفتار صحيح به اين قبيل افراد نشان داد كه تا چه حد رسيدن به وزن ايده                    :  راه حل   

نوجوانان اهميت دارد به ويژه اينكه اضافه وزن ممكن است با ايجاد تغييرات در روند بلوغ مانع رشد قدي كافي به                       
بنابراين بايد با مصرف مواد غذايي مفيد از قبيل حبوبات لبنيات سبزي و ميوه جات از مصرف                 .  ويژه در دختران بشود   

 . ل كمك كردمواد غذايي چرب و شيرين به رسيدن به وزن ايده آ

  نگراني از افزايش وزن به دنبال كاهش وزن -6
برخي خانواده ها نگران اين موضوع هستند كه اگر فرزندشان پس از مدتي رژيم غذايي خود را رها كند بيش از پيش                     

 . چاق شود
 وزن بار   اين موضوع در بسياري موارد رخ مي دهد و به همين دليل است كه بيشتر افراد پس از كاهش                   :  راه حل   

براين نكته تأكيد شده كه براي رسيدن به وزن           همواره  به همين دليل است كه       .  ديگر دچار اضافه وزن مي شوند     
در واقع براي رسيدن به وزن       .  مناسب بايد از رژيم غذايي متنوع و متعادل استفاده كرد كه بتوان آن را ادامه داد                   

به اين ترتيب هم مي توان به وزن       .   عادت كرد  "ندازه خوردن   به ا " و   " خوب خوردن    "بايد به   .  مناسب و حفظ آن   
 . هم مي توان آن را حفظ نمود. مناسب رسيد

 نوجوانان و خانواده ها براي كنترل اضافه وزن چند توصيه كاربردي به كودكان،
 هاي به طور معمول، توصيه هايي مانند موارد زير كمك مي كند تا كودكان و نوجوانان و همچنين خانواده                 

  :آنها بتوانند با اصالح شيوه زندگي به وزن مطلوب دستيابي پيداكنند
 فعاليت جسمي   ،تغذيه مناسب (والدين بهترين الگوي رفتاري براي فرزندان هستند، برقراري شيوه زندگي سالم              ـ   ١

 . ترين و موثرترين راه براي مقابله با اضافه وزن است  مهم،)و آرامش روحي
 .  زمينه ارثي چاقي، مي توان از اضافه وزن پيشگيري كرد يا آن را درمان نمودحتي با وجود ـ 2
 .هر سه وعده اصلي غذايي را مصرف كنيد و اصل تنوع و تعادل در مصرف مواد غذايي را در نظر بگيريد ـ 3
 . بخوريد صبحانه هر روز حتما. است  وزن اضافه بروز در مهم عامل يك صبحانه عدم مصرف ـ 4
رژيم هاي غذايي خيلي محدود هرچند ممكن است در كوتاه مدت تا حدي باعث كاهش وزن شوند، اما در                        ـ   5

روند رشد     به عالوه تاثير منفي بر      و درازمدت با كاهش سوخت و ساز، بدن را نسبت به كاهش وزن مقاوم مي كنند              
 .بهره مند شويداز رژيم غذايي سالم و متعادل پيروي كنيد تا از فوايد پايدار آن . دارند

 .در فاصله بين وعده هاي غذايي، هر چه مي توانيد آب بنوشيد ـ 6
به اين موضوع فكركنيد كه آيا لذت كوتاه مدت ناشي از خوردن آن ارزش به                 .  قبل از خوردن هر ماده غذايي      ـ   7

ز خوردن مواد غذايي    مطمئن باشيد كه با اين روش در بسياري موارد ا           .  ؟خطر انداختن سالمتي شما را دارد يا نه        
 .مضر براي سالمتي صرف نظر خواهيد كرد

 . هميشه ساالد را در شروع غذا مصرف كنيد نه در پايان آن ـ 8
يا سس كم چرب تهيه شده در منزل          و  ...  ساالد را با افزودني هايي مانند سركه، آبليمو، آبغوره، سبزي هاي معطر          ـ   9

 .مصرف كنيد



 2278 /پيشگيري و كنترل اضافه وزن در كودكان / 10گفتار 
 

به اين ترتيب هم از مواد مفيد آنها استفاده خواهيد           .  بزيجات خام و پخته استفاده نماييد     همراه غذا از انواع س     ـ   10
 .كرد، هم با پرشدن معده زودتر احساس سيري خواهيد كرد

استفاده از لبنيات، عالوه بر كمك به رشد و سالمتي، به تنظيم سوخت و ساز سلول هاي چربي و كنترل وزن                      ـ   11
 . كمك مي كند

در اختيار داشته باشيد    ...)كشك سالم     سبزي،  مانند ميوه، (ه ميان وعده هاي غذايي سالم و آماده مصرف         هميش ـ   12
 .رو آوريد تا با احساس گرسنگي مجبور نشويد به مواد غذايي مضر

استفاده   اند، تهيه شده   تر غذاهايي كه به روش هاي سالم       به جاي استفاده از غذاهاي سرخ شده در روغن، از            ـ   13
 .نيدك

 .حين تماشاي تلويزيون باعث بروز اضافه وزن مي شود تند غذا خوردن و مصرف مواد غذايي در ـ 14
 .به ياد داشته باشيد غذا خوردن در يك زمان و يك مكان به كاهش اشتهاي كاذب كمك مي كند ـ 15
 دقيقه تحرك كافي    60 تا   30  از هر فرصتي براي فعاليت جسمي استفاده كنيد تا بتوانيد روي هم رفته روزانه               ـ   16

 . دقيقه اي تقسيم كنيد10-20 نوبت 3-4اين مدت زمان را در . داشته باشيد
 ساعت  2تحرك مانند تماشاي تلويزيون و سرگرمي هاي رايانه اي،           حداكثر مدت مجاز براي سرگرمي هاي بي      ـ   17

  .وب مي شودنوعي افزايش تحرك محس ،كم كردن طول مدت بي تحركي. در شبانه روز است
شب ها زودتر بخوابيد و صبح ها زودتر بيدار       .  خواب ناكافي، دير وقت و نامنظم باعث بروز اضافه وزن مي شود            ـ   18

 .هم فرصت كافي براي صرف صبحانه داشته باشيد شويد تا هم سوخت و ساز بدنتان تنظيم شود،
و يكي دو ليوان آب        چند نفس عميق بكشيد    ،به جاي روآوردن به غذا    .  در زمان بروز هر گونه تنش عصبي        ـ   19

 . بنوشيد
جزئي كاهش وزن و حتي ثابت نگه داشتن وزن نوعي موفقيت             در رسيدن به وزن مطلوب شكيبا باشيد، مقادير        ـ   20

كاهش وزن هاي سريع تا مدت كوتاهي پايدار مي مانند و         .  دياست كه در درازمدت شما را به وزن مطلوب خواهد رسان          
 موارد چون فرد قادر به ادامه رژيم هاي غذايي خيلي محدود نيست، به سرعت وزن از دست رفته را باز                       بسياري  در

 : از كند بودن سرعت كاهش وزن خود دلسرد نشويد،  به مصداق شعر. مي يابد و حتي چاق تر از قبل مي شود
  "آن است كه آهسته و پيوسته رود   رهرو                       رهرو آن نيست كه گه تند و گه آهسته رود "

 .  ديشما را به وزن مطلوب خواهد رسان طمينان داشته باشيد تداوم الگوهاي درست تغذيه و فعاليت جسمي،ا
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 آالينده هاي نوپديد در محيط زيست
Emerging Contaminants in Environment 

 
 مهندس محسن حيدري، دكتر محمدمهدي امين، مهندس پريناز پورصفا

 گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشكده بهداشت و مركز تحقيقات محيط زيست،                    
  اصفهاندانشگاه علوم پزشكي

 هداف درس ا

  :نتظار مي رود فراگيرنده پس از گذراندن اين درس، بتواندا
  اهميت آالينده هاي نوپديد را در محيط زيست بيان كند 

  آالينده هاي نوپديد را تعريف كند 

  گروههاي اصلي آالينده هاي نوپديد را نام ببرد 

  منابع اصلي توليد آالينده هاي نوپديد را شرح دهد 

   حركت و سرنوشت آالينده هاي نوپديد را توضيح دهدمسير 

  فرآيندهاي موثر بر حذف آالينده هاي نوپديد در تصفيه خانه هاي فاضالب را نام ببرد 

  اثرات احتمالي آالينده هاي نوپديد بر روي انسان و محيط زيست را شرح دهد 

  تركيبات مختل كننده غدد درون ريز را تعريف كند 

  ات مختل كننده غدد درون ريز را نام ببردبرخي از تركيب 

  اثرات تركيبات مختل كننده غدد درون ريز بر سالمت انسان و حيات وحش را بشناسد 

  پاتوژن هاي نوپديد را تعريف كند 

  اهميت باكتري هاي مقاوم به آنتي بيوتيك را شرح دهد 

  عوامل موثر بر ايجاد پاتوژن هاي نوپديد را نام ببرد 

  سنجش آالينده هاي نوپديد را در نمونه هاي محيطي و روش هاي آماده سازي نمونه شرح دهدروش هاي  

 مقدمه 
 ميالدي، اكثر تحقيقات زيست محيطي در سطح جهان بر روي           1990در گذشـته بخـصوص تا اوايل دهه         

شامل تركيبات سمي    متمركز بودند كه     POPs(1 (آالينده هاي آلي مقاوم   مطالعه حضور و سميت تركيبات معروف به        
                                                 
1 Persistent Organic Pollutants 
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بر اين اساس با توجه به . مي شوند) PAHs(و قابـل تجمـع زيـستي مانـند هيدروكـربن هاي آروماتيك چندحلقه اي             
تحقـيقات وسـيع بر روي اين مواد از نقطه نظر اثرات بهداشتي بر روي انسان و محيط زيست، بسياري از آنها تحت                       

 و تحت نظارت قوانين زيست محيطي قرار گرفتند و به دنبال آن              شناخته شدند  آاليـنده هـاي داراي اولويت     عـنوان   
امروزه در كشورهاي صنعتي توجه     . بخـش وسـيعي از بـرنامه هـاي پـايش محـيط زيست را به خود اختصاص دادند                  

كمتـري نسبت به گذشته به اين تركيبات معطوف مي گردد، چون با اتخاذ اقدامات مناسب و حذف منابع اصلي توليد                     
با اين حال در سال هاي اخير، ابداع        . يـنده ها، كاهش قابل توجهي در انتشار اين تركيبات صورت گرفته است            ايـن آال  

تكنـيك هـاي آناليتيكـي جديـد و حـساس تر شواهدي از وجود تعداد بسيار زيادي از تركيبات بالقوه خطرناك تحت                       
ي مختلف محيط بخصوص محيط آبي را  در بخش هاμg/l تا ng/l در غلظت هاي 2"آاليـنده هـاي نوپديد    "عـنوان   

بـه هـر حال به دليل كشف يا شناسايي اخير اين مواد بعنوان آالينده محيط زيست، اطالعات بسيار                   . نـشان داده انـد    
كمي در مورد وجود، سرنوشت و سميت آنها در محيط آبي وجود دارد و در حال حاضر روش هاي آناليتيكي محدودي                     

عالوه بر اين، به دليل عدم اطالع كافي در مورد          . ي مختلف محيط ارائه شده است     بـراي تعيـين آنهـا در بخـش هـا          
غلظـت كنوني آالينده هاي نوپديد در محيط و مهمتر از آن ناشناخته بودن اثر مشخص اين آالينده ها بر روي انسان                      

 و مصرف مي گردند و در       و محـيط زيـست، اكثـر اين مواد به طور نامحدودي در مقادير بسيار بااليي در جوامع توليد                  
بنابراين چون سرعت تغيير شكل و حذف باالي     . نتـيجه ورود آنها به محيط زيست بخصوص محيط آبي مداوم است           

ايـن آالينده ها توسط ورود مداومشان به محيط جبران مي گردد لذا جهت ايجاد اثرات سوء نيازي نيست كه نسبت به        
با توجه به .  در نظر گرفته مي شوند3آاليـنده هـاي شبه مقاوم    عـنوان   شـرايط محيطـي، مقـاوم باشـند و در نتـيجه ب            

مشكالت بالقوه زيست محيطي آالينده هاي نوپديد، در سال هاي اخير پايش اين آالينده ها در خاك، آب و هوا توسط                     
محققـان محـيط زيـست شـروع شـده اسـت و پيش بيني مي گردد كه مطالعات در حال انجام در سطح جهان تعداد             

 . بيشتري از اين تركيبات را شناسايي كنند

 تعريف و طبقه بندي آالينده هاي نوپديد 
 كه  اطالق مي گردد  هر ماده شيميايي طبيعي و انسان ساخت و يا ميكروارگانيسمي             به "آالينده نوپديد "اصطالح  

سوء مشخص يا مشكوك بر در محـيط زيـست بطـور مـتداول پايش نمي گردد، اما پتانسيل ورود به محيط و ايجاد اثرات                 
اين مواد در حال حاضر تحت پوشش قوانين موجود محيط زيستي           . و يا سالمت انسان را دارد     ) اكولوژي(محيط زيست   

بخـصوص قوانـين كيفـيت آب نيستند و تاكنون استانداردهاي مرتبط با سالمت انسان براي اكثر آنها وضع نگرديده                    
چون بسياري از اين مواد در چندين دهه          نمي باشد  4 معادل آالينده هاي جديد    صرفاًاصطالح آالينده هاي نوپديد     . اسـت 

گذشته همزمان با استفاده آنها توسط انسان به محيط وارد شده اند اما اثرات سوء آنها تاكنون ناشناخته باقيمانده و در                     
مختلف محيط زيست   حـال حاضـر صـرفاً با كمك تكنيك هاي آناليتيكي مدرن و حساس حضور آنها در بخش هاي                    

بـر اساس تحقيقات مربوط به سميت آالينده هاي نوپديد بر روي انسان و محيط، اثرات بهداشتي             . تائـيد شـده اسـت     
                                                 
2 Emerging Contaminants 
3 Pseudo-persistent 
4 New Contaminants 
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بالقـوه و درك عمومـي در مورد آنها و همچنين با توجه به نتايج داده هاي پايش مربوط به حضور آنها در بخش هاي                         

 .ح استاندارد براي اين مواد در آينده وجود داردمختلف محيط احتمال وضع قانون و تعيين سطو
بـا تـوجه بـه ايـنكه آاليـنده هـاي نوپديد همواره توسط محققان در حال بررسي هستند و با توسعه مداوم                        
تكنـيك هـاي آناليتيكـي، گـستره تركيبات شناخته شده روز به روز در حال افزايش است، لذا ارائه اطالعات دقيق و                       

با اين حال سازمان ها و نهادهاي علمي مختلف در سطح           . اهيت دقيق اين مواد بسيار سخت است      كاملي از تعداد و م    
 . جهان بر اساس معيارهاي خود اقدام به طبقه بندي اين تركيبات كرده اند
بخصوص مواد شيميايي فعال  (مواد داروييبطـور كلي اين آالينده ها مي توانند در چند گروه اصلي از جمله          

عمدتاً تركيبات مختل كننده غدد درون       ( هورمون ها  واستروئيدها  ،  فراورده هاي بهداشت فردي   ،  )5ارويياز لحـاظ د   
 افزودني هاي بنزين  ،  افزودني هاي صنعتي  ،  اطفاءكننده هاي حريق  ،  تركيبات پرفلوئورينه ،  رفاكتانت هـا  سـو ،  )6ريـز 

حاصل از تركيب مواد گندزدا با      (يي  محصوالت جانبي گندزدا  ،  7نـرم كنـنده هـاي مـواد پليمري        ،  )MTBEمانـند   (
 و همچنين محصوالت ناشي از      آفت كش هاي قطبي   ،  سيانوباكتريايي و   سموم جلبكي ،  )آاليـنده هـاي آلـي نوپديد      

 . تغيير شكل اين تركيبات طبقه بندي شوند
  از معتبرترين سازمان هايي است كه آالينده هاي        8"بررسي زمين شناختي اياالت متحده    "سـازمان علمي    

 :نوپديد شيميايي موجود در محيط هاي آبي بخصوص آب و فاضالب را در چهار گروه اصلي
  ـ آنتي بيوتيك هاي حيواني و انساني، 1 
  ـ داروهاي تجويزي و غيرتجويزي انساني، 2
  ـ فرآورده هاي موجود در فاضالب صنعتي و خانگي و 3
 .  خالصه اي از آن ارائه شده است1در جدول  ـ هورمون هاي جنسي و استروئيدي طبقه بندي كرده كه 4

الزم بـه ذكـر اسـت كـه پاتـوژن هـاي نـوپديد نيز از گروه هاي اصلي آالينده هاي نوپديد در محيط زيست                    
همچنين بخشي از اين فصل به تركيبات مختل كننده غدد . مـي باشـند كـه بطـور جداگانه مورد بحث قرار مي گيرند         

 . گراني مرتبط با آالينده هاي نوپديد اختصاص مي يابددرون ريز بعنوان اصلي ترين ن

 منبع ورود و سرنوشت آالينده هاي نوپديد در محيط زيست 
جهـت به حداقل رساندن اثرات سوء آالينده هاي نوپديد بر سالمت انسان و اكوسيستم الزم است چگونگي       

مسير ورود آالينده هاي نوپديد به      . ي قرار گيرد  ورود ايـن آاليـنده هـا بـه محيط و فرآيندهاي موثر بر آنها مورد بررس                
به دليل استفاده وسيع از تركيبات اوليه مسبب اين         . محـيط وابـسته بـه الگـوي اسـتفاده و شـكل كاربـرد آنها است                

 اعم از كاربرد خانگي، صنعتي، كشاورزي و محصوالت جانبي ناشي از اين (آالينده ها در زندگي امروزي بشر 
 

                                                 
5 Pharmaceutically Active Chemicals (PhACs) 
6 Endocrine Disrupting Compounds (EDCs)  
7 Plasticizers 
8 United States Geological Survey (USGS) 
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 ات نوپديد قابل تشخيص در محيط هاي آبي ـ تركيب1جدول 
  ـ آنتي بيوتيك هاي حيواني و انساني1

 تتراسيكلين ها ماكروليدها سولفامتيازول
 كلرتتراسيكلين )متابوليت( H2O-اريترومايسين سولفامتوكسازول

 دوكسي سيكلين تايلوزين ديگر آنتي بيوتيكها
 اكسي تتراسيكلين روكسيترومايسين لينكومايسين
 تتراسيكلين سولفوناميدها تريمتوپريم
 فلوروكوئينولون ها سولفاكلرپيريدازين كاربادوكس

 سيپروفلوكساسين سولفامرازين ويرجينيامايسين
 انروفلوكساسين سولفامتازين 
 نورفلوكساسين سولفاتيازول 
 سارافلوكساسين سولفادي متوكسين 

  داروهاي انسانيـ2
 )دارنسخه (تجويزي  غيرتجويزي

 )عامل ضد ديابتي(متفورمين  )ضددرد(استامينوفن 
 )ضد اسيد معده(سيمتيدين  )ضدالتهاب، ضد درد(ايبوپروفن 

 )ضد اسيد معده(رانيتيدين  )ضددرد(كدئين 
 )ضد فشار خون(اناالپريالت  )محرك(كافئين 

 دايگوكسين )متابوليت كافئين( دي متيل گزانتين -7، 1
 )ضد فشار خون(ديلتيازم  )نيكوتينمتابوليت (كوتينين 

 )ضد افسردگي(فلوكستين  
 )ضد افسردگي، ضد اضطراب(پاروكستين  
 )ضد انعقاد(وارفارين  
 )ضد آسم(سالبوتامول  
 )عامل پايين آورنده چربي خون(جمفيبروزيل  
 )متابوليت ضد آنژين(دهيدرونيفديپين  
 )متابوليت دايگوكسين(دايگوكسيژنين  

  فرآورده هاي موجود در فاضالب صنعتي و خانگي ـ3
 هيدروكربن هاي آروماتيك چند حلقه اي

 )شاخص هاي سوخت فسيلي و احتراق سوخت(
 حشره كش ها

 ديازينون نفتالن
 كارباريل فنانترن
 كلرپيريفوس آنتراسن
 سيس ـ كلردان فلورانتن

 )DEET(دي اتيل تولوآميد -N،N پيرن
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 ليندان بنزوآپيرن

 متيل پاراتيون آنتي اكسيدانت ها
 ديلدرين  ـ دي ـ ترت ـ بوتيل فنول2، 6
 نرم كننده مواد پليمري  ـبنزوتري آزول1Hمتيل ـ -5

 آديپات) ـ اتيل هگزيل2(بيس  )BHA(هيدروكسي آنيزول بوتيله
 ـ بوتوكسي ـ فسفات2اتانول ـ )BHT(هيدروكسي تولوئن بوتيله

 فتاالت)  اتيل هگزيل-2(بيس  ارا ـ بنزوكوئينوندي ـ ترت ـ بوتيل ـ پ-6،2
 دي اتيل فتاالت فرآورده هاي ديگر

 تري فنيل فسفات )حالل(تتراكلرواتيلن
 متابوليت هاي دترجنت )گندزدا(فنول
 نانيل فنول-پي )گاز تدخيني( ديكلروبنزن-4،1

 )NPEO1(نانيل فنول مونواتوكسيالت  )ماده معطر(استوفنون 
 )OPEO2(اكتيل فنول دي اتوكسيالت  )محافظ چوب(زول پارا ـ كر

 اطفاءكننده هاي حريق )مورد استفاده در پالستيك ها(انيدريد فتاليك 
  ـ كلرواتيل فسفات2 )مورد استفاده در پليمرها( Aبيسفنول 

 دي كلريزوپروپيل فسفات )گندزداي ميكروب كش(تريكلوزان 
  ـ هورمون هاي جنسي و استروئيدي4

 بيوژنيك ها داروها
 بي ـ استراديول17 )بازدارنده تخمك گذاري(اتينيل استراديول -آ17

 آ ـ استراديول17 )بازدارنده تخمك گذاري( مسترانول
 استرون )بازدارنده تخمك گذاري( نورتيسترون -19

 استريول )hormone replacement therapy( اكوئيلنين
 تستوسترون )hormone replacement therapy( اكوئيلين

 پروژسترون استرول ها
 سيس ـ آندروسترون )شاخص مدفوعي( كلسترول

  )شاخص مدفوعي گوشتخواران( كوپروستانول-بي3
  )استرول گياهي( استيگماستانول

 
ينده ها  از مهمترين منابع و راههاي توليد اين آال       . ، ايـن آالينده ها از منابع بيشماري وارد محيط مي شوند           )فعالـيت هـا   

، محصوالت بهداشت فردي    )مصرف نشده و دفع شده از بدن       (هورمون ها  و   دفع داروها مي توان در بخش خانگي به       
و سـورفاكتانت هـا؛ در بخـش صنعتي به دفع رنج وسيعي از تركيبات مانند افزودني هاي صنعتي، نرم كننده هاي مواد                       

رها شدن  .  ها و داروها و هورمون هاي دامي اشاره كرد         پليمـري و در بخـش كشاورزي و دامپروري به دفع آفت كش            
افزودنـي هـاي بنـزين از طـريق هدر رفت اين فرآورده در بخش حمل و نقل و استفاده از آنتي اكسيدانت ها و اطفاء                          

به دليل اينكه   . كنـنده هـاي حـريق در بخـش صـنعت و خانگي نيز از ديگر منابع توليد آالينده هاي نوپديد مي باشند                      
 عمـده آاليـنده هـاي نـوپديد توسـط انـسان توليد مي گردد لذا تحقيقات نشان مي دهند كه بخش عمده اين                         بخـش 
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بخشي از اين آالينده ها نيز بر روي سطوح مختلف محيطي           . آاليـنده هـا وارد تـصفيه خانـه هـاي فاضـالب مي شوند              
 زيست پساب تصفيه خانه هاي فاضالب       بر اين اساس منبع اصلي ورود آالينده هاي نوپديد به محيط          . رسوب مي كنند  

و ) از سقف منازل، سنگفرش خيابان ها، سطح جاده ها و زمين هاي كشاورزي(و در درجـه دوم روانـاب هـاي سـطحي        
البته بخش عمده تركيبات مورد استفاده در بخش كشاورزي و          . شـيرابه محـل هـاي دفـع ايـن آاليـنده هـا مي باشند               

يق فضوالت حيواني وارد خاك و از آنجا توسط رواناب سطحي يا تراوش به آب               دامپـروري بطـور مـستقيم يـا از طر         
 .زيرزميني وارد منابع آبي مي شوند

مانند حالليت در   (زمانـي كه آالينده هاي نوپديد در محيط رها مي شوند، مشخصه هاي فيزيكوشيميايي آنها                
مانند آب (بر اساس ماهيت محيط هاي طبيعي . نوع رفتارشان را در محيط تعيين مي كنند      ) آب، فـشار بخـار و قطبيت      

مانند تصفيه خانه هاي فاضالب و تجهيزات تامين        (يا محيط هاي انسان ساخت      ) زيرزمينـي، آب سـطحي و رسـوبات       
كـه ايـن تـركيبات در آنهـا حـضور دارنـد، آنهـا تحـت تاثيـر برخي از فرآيندهاي فيزيكوشيميايي و           ) آب آشـاميدني  

. د و  ممكن است از محيط حذف، به محيطي ديگر منتقل يا به تركيبات ديگر تبديل گردندبيولوژيكـي قـرار مي گيرن   
. البـته برخي از آالينده هاي نوپديد نسبت به فرآيندهاي مختلف مقاوم مي باشند و ممكن است در محيط دوام بياورند                    

تري را براي انسان و اكولوژي  ايـن تـركيبات مـي توانـند سـمي باشند و در زنجيره غذايي تجمع يابند و خطرات بيش                   
 توزيع آالينده هاي نوپديد و فرآيندهاي اصلي موثر بر آنها را در محيط طبيعي و انساني نشان                  1شـكل   . ايجـاد كنـند   

جذب بر روي رسوبات و     . فرآيندهاي طبيعي نقشي كليدي در آلودگي زدايي بخش هاي مختلف محيط دارند           . مي دهد 
فتوليز مستقيم و   .  كه باعث حذف آالينده هاي نوپديد از محيط هاي آبي ميشود           مـواد معلـق فـرآيندي طبيعـي اسـت         

حذف . غيرمـستقيم در سيـستم هـاي آبي در معرض نور خورشيد نيز مي تواند در حذف آالينده هاي نوپديد موثر باشد                     
 . فته استجزيي يا كامل آالينده هاي نوپديد از محيط توسط ميكروارگانيسم ها نيز مورد مطالعه قرار گر

بـسياري از تركيبات آلي نوپديد بعنوان منبع اصلي انرژي و كربن توسط ميكروارگانيسم ها مصرف و تجزيه                  
در اين فرآيند اگرچه تركيب     .  نيز تجزيه گردند   فرآيند كومتابوليسم بـا اين حال، آنها ممكن است تحت         . مـي گـردند   

در . اده ديگري بعنوان منبع انرژي يا كربن استفاده مي كند         آلـي تحـت تجـزيه قـرار مي گيرد، اما ميكروارگانيسم از م             
جايـي كـه برخـي آاليـنده هـاي نـوپديد در اثـر عدم در معرض قرار گرفتن نور خورشيد بتوانند در برابر واكنش هاي             

 ، فرآيندهاي تغيير)مـثالً زمانـي كـه بر روي ذرات جذب شوند يا در زير سطح زمين باشند          (فتوشـيميايي دوام آورنـد      
نشان داده شده كه حيوانات و گياهان نيز مي توانند بعد از            . شـكل ميكروبـي در حـذف ايـن تركيبات غالب مي گردند            

جـذب آاليـنده هـاي نوپديد آنها را سميت زدايي يا دفع كنند، اما تجمع در بافت چربي يا فقدان سيستم هاي آنزيمي                        
 . الينده ها اختالل ايجاد كنندالزم براي تغيير شكل بيولوژيكي مي تواند در حذف اين آ

، ورود ايـن مواد به منابع آبي  نگرانـي جـدي در مـورد آالينده هاي نوپديد در محيط زيست           بطـور كلـي     
مـي باشـد، چـون اغلـب آالينده هاي توليدي در بخش هاي مختلف وارد منابع آب سطحي و زيرزميني مي شوند و از                         

 . انسان و حيات وحش، آب است كه مي بايست از اين منابع تامين گرددطرفي يكي از حياتي ترين مواد مورد استفاده
. ورود ايـن آاليـنده هـا به بدن انسان و حيوانات از طريق محيط هاي آبي بسيار باال است   بنابـراين احـتمال    

. ي كرد جهـت كـاهش بـار آلودگي منابع آبي به آالينده هاي نوپديد مي بايست از ورود اين مواد به اين منابع جلوگير                      
همانطـور كـه ذكـر شـد يكـي از مهمتـرين منابع ورود اين آالينده ها به منابع آبي پساب تصفيه خانه هاي فاضالب                          
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به عنوان مهمترين منبع ورود آالينده هاي      (تحقيقات نسبتاً زيادي در مورد كارايي تصفيه خانه هاي فاضالب           . مي باشد 

يكي از رويكردهاي مهم كنترل     . ديد صـورت گرفته است    در حـذف آاليـنده هـاي نـوپ        ) نـوپديد بـه محـيط زيـست       
 .آالينده هاي نوپديد آلي در تصفيه خانه هاي فاضالب به كارگيري فرآيندهاي بيولوژيكي در حذف اين مواد مي باشد

 

 

 ـ توزيع آالينده هاي نوپديد و فرآيندهاي اصلي موثر بر آنها در محيط هاي طبيعي و                   1شكل  
 و آب شرب انساني

. وبرو است ر يشكالت م اب ياروساز د ارخانجات ك اضالب ف انند هايي م  اضالبف يكيلوژيه بيو صف ت الاين ح  اب
 ياال ب لظت غ ه ك است اده د شانن يوازه  بي مس بيو SMA(9 (هويژ ياز س تانيت م عال ف اخص ش رب يبتن م اتيقحقـ ت

ـ   وء سثر ا راكتورهابيو يروب ميك يتمعو ج  يكيلوژيه بيو صف ت ر ب واندت  مي اضـالب  ف ر هـا د   ورمـون و ه  يـي ارو د اتيبركت
ـ  ز و ا  اشـد  ب اشـته د  جن ل ر د نهايت آ تابوليك ها و م   تبيو ينت آ اندهيماقين ب مچنه. ندك يريلوگ ج اضالب ف وثـر يه م صف ت

ـ  مـي   لبته ا .اشد ب اشته د نيواسيفيكر هاي نيت  تمو سيس  يوازه بي ياهاضم   ه اننديه م صف ت تمسيس يور ينف م ثـر  ا واندت

                                                 
9 Specific Methanogenic Activity  
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ـ  ب انميـز   هاي  لظت غ رين د روفلوكساسيك سيپ تبيو ينت آ ثال م عنوان ب ست، ا تفاوتيد م وپد ن ختلف هاي م  هديـن الآ يازدارندگ
ـ  ـ  شابهم . اردد يواز بيهمس بيو هويژ ياز س تانيت م عال ف رب يتربيش يازدارندگب ياراين د فلوكساسيك اُ تبيو ينت آ ه ب سبت ن
ـ ه ين و  روفلوكساسيك سيپ تبيو ينت آ و د ه ب سبتيين ن ا هاي پ  لظت غ رد) E2 (الرات و سـتراديول ــ ا  17β ورمـون  ه ،ينمچن
 ه بست ازم الاضالب فزيد اوپد هاي ندهينالآ يكيلوژ بيوذف حهينم زرد يل ك طـور ب. اشد مي ب  رتازدارنده  ين ب فلوكـساس ا
 .ردد گوجهيه نيز تصف توعاين ن يو پيش روانعم

يقات نشان مي دهند كه     تحق. فـرآيندهاي فيزيكوشـيميايي نيز كارايي مناسبي در حذف اين آالينده ها دارند            
 .فرآيندهاي غشايي نانوفيلتراسيون و اسمز معكوس راندمان بااليي در حذف آالينده هاي نوپديد از محيط آبي دارند

 ـ نگراني هاي اصلي در مورد سالمت انسان و محيط زيست و سطح اولويت غالب                   2جدول  
 ترين گروه ها و زيرگروه هاي آالينده هاي نوپديد
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  +++    ++ +++ + +  + 
نقص مادرزادي و 

 عقب ماندگي
 مغز و سيستم عصبي    ++ +++ +++    +  +

 سرطان  +  + + +  +  +  
 سيستم غدد درون ريز +  +++ +  +  + + +++  

 +++ +  +++ +++ +  +    
مانند (سيستم گوارشي

 )كبد

         +   
سيستم 

 )خون(هماتولوژيك
 فعاليت هورموني +   +++ +++ +++    +++  

+ +  + +   +++ +++  +  
شامل (سيستم ايمني

  )حساسيت و آلرژي
 سيستم كليوي    +++        
 توليد مثل +++ ++  +++ +++ +++ + +++ + ++  
 پوست     + +++ + + + ++  
 سيستم تنفسي +    +++     + +++ ++

+  ++ + + ++ +     +++ 
سميت بر روي حيات 
 وحش و محيط زيست

  + ++ ++ ++ ++ ++ ++  +++ ++ 
مقاوم و تجمع در بدن 

حيات وحش و يا 
 انسان

 
           

مواد داراي اولويت و 
منع شده در اروپا، 

 قوي+++ محتمل؛     ++ محدود؛      :    + اعتبار شواهد آمريكا يا كانادا
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ا مورد ارزيابي قرار گرفته و       فرآيندهاي اكسيداسيون مانند اُزن زني و كلرزني نيز در حذف اين آالينده ه              

با .  حذف كند %  50مشخص شده است كه كارايي ازن بسيار بيشتر از كلر است و مي تواند اين آالينده ها را تا بيش از                    
نامطلوب مي باشد  )  DBPs(اين حال يك عيب اصلي فرآيندهاي اكسيداسيون تشكيل محصوالت جانبي گندزدايي             

DBPواكنش آالينده هاي نوپديد با مواد اكسيدان مي تواند منجر به توليد             .  اشندكه مي توانند اثرات سمي داشته ب      
 .هاي نوپديد گردد

 اثرات آالينده هاي نوپديد بر روي انسان و محيط زيست 
تعيين ارتباط بين سطوح تماس با مواد آالينده در محيط زيست با اثرات سمي حاد و مزمن آنها در انسان و                     

با توجه به اينكه تنها در سال هاي اخير محققان          . ي هزينه بر، زمان گير و پيچيده مي باشد        محـيط يـك كـار تحقيقات      
محـيط زيـست بـا كمـك تكنـيك هاي آناليز پيشرفته پي به وجود آالينده هاي نوپديد در محيط زيست برده اند و از                          

ار داشت كه اثرات حاد و مزمن اين سـوي ديگر گستره اين آالينده ها همواره در حال افزايش است، لذا نمي توان انتظ   
در حال حاضر نيز اكثر مطالعات صرفاً       . آاليـنده ها بر سالمت انسان و اكولوژي محيطي بطور دقيق تعيين شده باشند             

 . بر روي اثر اين آالينده ها بر روي حيوانات آزمايشگاهي متمركز هستند
ه گروههايي كه طبق جديدترين متون      از مـيان گـروه هـاي مخـتلف آاليـنده هـاي نـوپديد، بطـور اخص ب                  

بيـشترين اثـرات سـميت را بـر روي محـيط و انـسان دارنـد و بطـور مكرر در زايدات صنعتي و يا انساني شناسايي                            
در اين متن براي مشخص كردن سميت آالينده هاي نوپديد به جاي مراجعه به مطالعات               . مـي شوند، پرداخته مي شود     

اي هر گروه از آالينده ها، خالصه اي از اطالعات پايه مرتبط با مهمترين نگراني ها       مخـتلف و ارائه گزارش موردي بر      
در مـورد سـالمت انـسان، سـميت بـر روي حـيات وحـش، پتانسيل تجمع زيستي و مقاومت در محيط غالب ترين                         

 . ارائه شده است2آالينده هاي نوپديد همراه با سطح اعتبار شواهد مربوط به اثرات آنها در جدول 

 ختل كننده هاي غدد درون ريز؛ مهمترين گروه آالينده هاي نوپديد م
ورمون ها مواد شيميايي هستند كه توسط بدن توليد مي شوند و فعاليت سلول ها يا ارگان هاي خاصي را در                 ه

و توليد بدن از لحاظ شيميايي تنظيم مي كنند كه از آن جمله مي توان به تنظيم رشد، بلوغ، تعيين جنسيت، احساسات              
پذيرنده (مكانيسم مورد استفاده توسط هورمون ها و پذيرنده هورمون معموالً بصورت رابطه قفل                .  مثل اشاره كرد  

با اين حال در    .  توصيف مي شود و هر هورموني به پذيرنده خاص خود متصل مي گردد          )  هورمون(و كليد   )  هورمون ها
بيه سازي يا   شد سنتتيك و طبيعي خاصي مي توانند باعث          چندين دهه اخير، دانشمندان گزارش كرده اند كه موا         

و متعاقب آن بر روي سالمت انسان و گونه هاي           انسداد هورمون ها شوند و يا از عملكرد طبيعي آنها جلوگيري كنند           
 . حيواني اثر سوء بگذارند

شناخته   )EDC(تركيبات مختل كننده غدد درون ريز        در حال حاضر اين مواد در مجموع تحت عنوان            
تركيبات مختل كننده سيستم غدد درون ريز كه در بدن گونه هاي آبي و خشكي تجمع مي يابند روي                      .  مي شوند

سيستم هاي غدد درون ريز، عصبي، ايمني و ديگر سيستم هايي كه از تنظيم كننده هاي شيميايي استفاده مي كنند اثر                 
ولكولي بسياري از آالينده هاي نوپديد موجود در طبيعت         هميت آن است كه ساختار م      انكته حائز   .  منفي مي گذارند 
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فرض مي شود كه اين شباهت در ساختار، آالينده ها را قادر          .  بسيار شبيه هورمون هاي سيستم غدد درون ريز مي باشد       
از طرفي برخالف هورمون ها، اكثر تركيبات       .  مي سازد تا در عملكردهاي قفل و كليد هورموني اختالل ايجاد كنند            

مختل كننده غدد درون ريز به راحتي تجزيه نمي شوند و توسط بدن دفع مي گردند، لذا اين مواد مي توانند به دفعات                     
 ".وارد چرخه متابوليسم انسان و حيوانات شوند و در عملكرد هورمون ها اختالل ايجاد كنند

ارائه شده اند، با اين حال      ها بر روي حيوانات     EDCشايان ذكر است كه گزارش هاي زيادي در مورد اثرات           
بطور كلي از اثرات    . اثـرات مـستقيم ايـن مـواد بر انسان هنوز مورد بحث است و مستلزم مطالعات بيشتري مي باشد                   

هـا بـر روي انـسان مـي تـوان به كاهش تعداد اسپرم مردانه، افزايش سرطان هاي بيضه، پروستات،                     EDCاحتمالـي   
همچنين نگراني بااليي در مورد جنين و كودكان        . وليد مثل اشاره كرد   تخمـدان و پـستان و نقـص عملكرد سيستم ت          

ها بر  EDCمهمترين اثرات   . تـازه مـتولد شـده وجـود دارد چون آنها حساسترين گروهها در برابر آالينده ها مي باشند                  
مدان حـيات وحـش نيـز شـامل اخـتالل در ارگـان هاي توليد مثل، تغيير نسبت هاي جنسيتي و اختالل در بافت تخ                        

هـا بـر سالمت انسان و محيط زيست حذف آنها در بخش هاي مختلف محيط زيست را الزم                   EDCاثـر   . مـي شـوند   
 .مي سازد

ها داراي منشأ مختلفي از جمله داروها،       EDCبطـور كلـي مـواد شـيميايي طـبقه بـندي شده تحت عنوان                
اد شيميايي صنعتي، محصوالت    محـصوالت بهداشـت فـردي، مواد شيميايي خانگي، آفت كش ها و علف كش ها، مو                

ها نگراني جدي محسوب    EDCآلودگي محيط آبي به     . جانبـي گندزدايـي، هورمـون هـاي طبيعـي و فلـزات هستند             
ها عمل مي كنند و عمده EDCمـي شـود، چـون منابع آبي بعنوان منبع ورود بسياري از آالينده هاي نوپديد بخصوص    

مختل كننده هاي غدد درون ريز از طريق        .  منابع وارد بدن مي گردد     ايـن آاليـنده هـا از طـريق آب تامين شده از اين             
مانند رواناب كشاورزي، آب    (و غيرنقطه اي    ) مانـند فاضـالب شـهري، فاضـالب صنعتي و لندفيل          (مـنابع نقطـه اي      

يكي از منابع اصلي اين     . مختلفي وارد محيط بخصوص آب هاي پذيرنده مي شوند        ) حاصـل از شستـشوي خـيابان هـا        
تحقيقات نشان مي دهند كه اكثر تصفيه       . نده ها فاضالب تصفيه نشده و پساب تصفيه خانه هاي فاضالب مي باشد            آالي

ها از اين سيستم ها عبور      EDCخانـه هاي فاضالب جهت حذف اينگونه آالينده ها طراحي نشده اند و بخش زيادي از                 
 . كرده و وارد محيط مي شوند

ها مانند كربن فعال، اكسيداسيون با ازن       EDCهاي مختلف حذف    در بخـش هاي مختلف جهان تكنولوژي        
مورد مطالعه و   ) از جمله نانوفيلتراسيون و اسمز معكوس     (و فيلتراسيون غشايي    ) لجن فعال (و كلـر، فرآيند بيولوژيكي      

 در حذف  از مـيان آنهـا فرآيند هاي جذبي، ازن زني و فيلتراسيون غشايي راندمان هاي بااليي               . بكـار گـرفته شـده انـد       
EDC               متاسفانه، فرآيندهايي مانند   . ها نشان داده اند كه البته هر كدام داراي مزايا و محدوديت هاي خاص خود هستند

كربن فعال، ازن زني يا تصفيه غشايي در اكثر تصفيه خانه هاي فاضالب متداول بكار گرفته نمي شوند و بنابراين اين                     
بنابراين سيستم هاي تصفيه    . ا حذف نمي شوند و براحتي وارد محيط مي شوند         آاليـنده ها بطور كاملي در تصفيه خانه ه        

 .فاضالب در آينده مي بايست به منظور كنترل مسائل مرتبط با اين آالينده ها و ديگر آالينده هاي نوپديد ارتقاء يابند

 پاتوژن هاي نوپديد و بازپديد در محيط زيست 
 به اين موضوع پرداخته شده است در اين  فصل نهم كتاب حاضرگفتار چهاردهم از بـا تـوجه بـه اينكه در         
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بديهي است كه تعريف نوپديدي و بازپديدي عوامل عفونتزا نيز از       . گفـتار، بـه يادآوري برخي از نكات، اكتفا مي گردد          

 .تعريفي كه براي آالينده هاي محيطي ارائه داديم، متفاوت است و در مبحث فوق، توضيح داده شده است
ي از مهمترين مسائلي كه متوليان امر سالمت با آن ممكن است روبرو شوند ظهور بيماري هايي است                   يكـ 

كه به يكباره در جامعه پديدار مي شوند، در حالي كه اطالعات بسيار كمي از ماهيت پاتوژن هاي مسئول آن و منابع و                       
اين بيماري ها ممكن است صرفاً منشاء       . دروش هـاي انـتقال آنهـا وجـود دارد يـا ممكـن اسـت كامالً ناشناخته باشن                  

ميكروارگانيسم هاي عامل چنين    . بيمارسـتاني داشـته باشـند يـا ايـنكه محيط زيست در ظهور آنها نقش داشته باشد                 
طبق تعريف سازمان جهاني    .  شناخته مي شوند   11"بازپديد" يا   10"پاتوژن هاي نوپديد  "بـيماري هايـي تحـت عنوان        
پاتـوژن هايـي هستند كه براي اولين بار در انسان ايجاد بيماري مي كنند يا اينكه قبالً در       د  بهداشـت پاتـوژن هـاي نـوپدي       

 دهه اخير شيوع آنها بيشتر شده يا به نواحيي كه قبالً در آنجا وجود               2-3انـسان بـيماري زايـي كرده اند اما معموالً در طي             
 آورده  3ه در سالهاي اخير شناسايي شده اند در جدول           برخي از گونه هاي بيماريزايي ك      .نداشـته انـد گـسترش يافته اند       

 . شده است

  ـ برخي از پاتوژن هاي نوپديد در سال هاي اخير3جدول 
 ميكروب بيماري سال شناسايي

 )Rotavirus(روتاويروس  گاستروانتريت كودكان 1973
 )Legionella pneumophila(لژيونال پنوموفيال  بيماري لژيونر 1977
 )Ebola virus(ابوال ويروس  هموراژيك ابوالتب  1977
 )Borrelia burgdorferi(بورليا بورگدورفري  )Lyme(بيماري اليم  1982
 )HIV(اچ آي وي  ايدز 1983
 )Hepatitis C virus( ويروس هپاتيت سي هپاتيت 1989
 )O139) Vibrio cholerae O139ويبريو كلرا  وبا 1992
 )Sin Nombre virus(ويروس سين نومبر  روسسندرم ريوي هانتاوي 1993
1995 Kaposi sarcomaانساني 8هرپس ويروس   در بيماران ايدزي )Human herpesvirus 8( 
 A H5N1)  Influenza virus Aويروس آنفلوآنزاي  آنفلوآنزا 1997

H5N1( 
 )SARS coronavirus(كوروناويروس سارس  سندرم حاد تنفسي 2002
 )A)Influenza A (H1N1) virusويروس آنفلوانزاي  زاآنفلوآن 2009

 
مانند (پاتوژنهايي كه كامالً جديد هستند      :  گروه طبقه بندي مي شوند     3بطـور كلـي پاتـوژن هـاي نوپديد به           

، آنهايي كه قبالً شناخته شده اند اما اخيراً بعنوان پاتوژن شناسايي شده اند              )ويـروس نقـص ايمنـي انـسان؛ عامل ايدز         
ـ ( مانند ميكروارگانيسم هاي (، يـا آنهايي كه قديمي هستند اما دستخوش تغييراتي شده اند     )ند هليكوباكتـر پـيلوري    مان

از سوي ديگر بعضي از پاتوژن هايي كه در ساليان دور شناسايي شده  و در گذشته                 ). مقـاوم بـه عـوامل ضد ميكروبي       
                                                 
10 Emerging Pathogens 
11 Re-emerging Pathogens 
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ل بلند مدت آنها، مجددا شعله ور شوند كه از جمله اين      عامـل بـسياري از اپيدمـي هـا بوده اند ممكن است بعد از كنتر               
بطور كلي سازمان   .  مي توان به عامل وبا، تب دانگ و تب زرد در بعضي از مناطق، اشاره كرد                پاتـوژن هـاي بازپديد    

 جنس مختلف بعنوان    96 گـونه عامـل بيماريزا از        175 تعـداد    2000جهانـي بهداشـت بـرآورد كـرده كـه تـا سـال               
 . آنها گونه هاي منتقله از حيوان به انسان مي باشند% 75نوپديد طبقه بندي شده اند كه پاتوژن هاي 

. مـسائل مـرتبط بـا پاتـوژن هـاي نـوپديد و بازپديد در محيط زيست نيز از اهميت خاصي برخوردار هستند                      
مانند عامل وبا بديهـي است كه در صورت عدم رعايت مسائل بهداشتي اوليه امكان ظهور مجدد پاتوژن هاي قديمي                 
محيط زيست  . وجـود دارد كـه البـته ايـن وضعيت بيشتر در كشورهاي در حال توسعه ممكن است مشكل ساز شود                    

بخـصوص محـيط آبي در پديده ظهور پاتوژن هاي نوپديد عمدتاً نقش انتقال دهنده پاتوژن ها را ايفا مي كند، بطوري                      
ال عامل بيماريزا از بدن انسان و حيوان آلوده به محيط و متعاقب             كه يكي از مراحل اصلي شيوع اكثر بيماري ها، انتق         

، چندين گونه ميكروارگانيسم از مدفوع انسان و        1970از دهه   . آن انـتقال از محـيط بـه عمـوم افـراد جامعه مي باشد              
حــيوانات و از مــنابع محيطــي مخــتلف شــامل آب بعــنوان پاتــوژن تائــيد شــده انــد كــه از آنجملــه مــي تــوان بــه   

.  و نوروويروس اشاره كردE، روتاويروس، ويروس هپاتيت )O157) E. coli O157يپتوسـپوريديوم، اشرشـياكلي   كر
يكـي از مهمتـرين مـسائل زيـست محيطـي و پزشكي جهاني مرتبط با پاتوژن هاي نوپديد در سال هاي اخير ظهور                        

عالوه بر نقش انتقال پاتوژن مي تواند به در اين مورد محيط زيست .  مي باشد12باكتـري هاي مقاوم به آنتي بيوتيك ها      
مقاومت آنتي بيوتيكي در واقع توانايي باكتري ها در برابر اثرات بازدارندگي            . عـنوان منـشاء پاتـوژن هـا نيز عمل كند          

مقاومت آنتي بيوتيكي بطور بسيار وسيعي در       . آنتي بيوتيك مي باشد   ) باكتريوسيدال(يـا كـشندگي     ) باكتريواسـتاتيك (
مقاومت . اخير افزايش يافته است و تهديدي جدي براي درمان موفقيت آميز عفونت هاي باكتريايي مي باشد                سال   15

آنتـي ميكروبـي باعـث افـزايش شـيوع بيماري، مرگ و مير، افزايش طول دوره درمان و افزايش هزينه هاي درمان                       
 .رمان بيماري ها گرددمي گردد و در نهايت ممكن است منجر به عدم كارايي آنتي بيوتيك ها در د

مـي تـوان گفت كه ظهور باكتري هاي مقاوم به آنتي بيوتيك در محيط هاي آبي مهمترين نگراني مرتبط با                     
تحقيقات نشان . پاتـوژن هـاي نـوپديد در محـيط زيست مي باشد كه تحقيقات زيادي را به خود معطوف ساخته است                

معموالً بطور ضعيفي در بدن جذب مي گردند و بنابراين بخش           مـي دهـد آنتي بيوتيك ها هنگام استفاده توسط انسان            
عمده اين مواد يا متابوليت هايشان بصورت تغيير شكل نيافته يا با تغييري جزيي از طريق ادرار و مدفوع از بدن دفع                      

ين مواد يا   برخي از ا  . و عمـدتًا وارد شـبكه هـاي فاضالبرو مي شوند و نهايتا وارد تصفيه خانه هاي فاضالب مي گردند                   
متابولـيت هايشان بطور كامل در سيستم هاي تصفيه فاضالب حذف نمي شوند، بطوريكه غلظت هاي قابل توجهي از                   

دفع پساب تصفيه خانه ها به محيط باعث مي شود كه اين            . آنها در پساب هاي تصفيه خانه هاي فاضالب يافت شده اند          
كه غلظت هاي در محدوده نانوگرم تا ميكروگرم بر ليتر اين           مـواد  وارد بخـش هـاي مختلف محيط آبي شوند، بطوري            

مواد در رودخانه ها، درياها، درياچه ها، آب زيرزميني، رسوبات و خاك ها شناسايي شده اند و با توجه به ورود مداوم اين                       
 و به مرور    مواد به محيط شرايط براي تماس مداوم باكتري هاي محيطي با سطوح پايين آنتي بيوتيك فراهم مي شود                 

زمـان باكتريها ژن هاي مقاوم به اين مواد را توليد مي كنند و در برابر آن مقاوم مي شوند و باكتري هاي مقاوم به آنتي                       

                                                 
12 Antibiotic resistant bacteria 
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مقاوم به پني   (استرپتوكوك پنوموني   : برخي از باكتري هاي مقاوم به آنتي بيوتيك عبارتند از         . بيوتـيك تكثير مي يابند    

 .  مقاوم به متيسيلين و انتروكوكسي مقاوم به وانكومايسين، استافيلوكوك اورئوس)سيلين
بطور كلي در ظهور باكتري هاي نوپديد و بازپديد در محيط زيست بخصوص محيط هاي آبي چهار عامل                  

 كه ذيالً به آنها و زيرگروه هايشان اشاره مي شود؛ عمده نقش اساسي دارند
  ـ محيط هاي جديد1

 زداييجنگل /  تغييرات آب و هوايي-
 )سدها و آبياري( پروژه هاي توسعه منابع آب -
 )برج هاي خنك سازي با آب( سيستم هاي تهويه مطبوع هوا -
  سيستم هاي لوله كشي آب و طراحي و بهره برداري نامناسب آن-
  افزايش تعداد حوادث انساني-
  ـ تغييرات در رفتار و آسيب پذيري انسان2

  مسافرت ها در سطح جهان و افزايش دسترسي گروه هاي انساني  تسريع در حمل و نقل و افزايش-
  تغييرات جمعيتي-
  افزايش تعداد جمعيت هاي در معرض خطر-
  رهاشدن عمدي و اتفاقي پاتوژن ها به آب-
  افزايش تعداد حوادث انساني-
  ـ تكنولوژي هاي جديد3

 )سدها و آبياري( پروژه هاي توسعه منابع آب -
 )برج هاي خنك سازي با آب(ويه مطبوع هوا  سيستم هاي ته-
  تغيير فعاليت هاي صنعتي و كشاورزي-
  توسعه سيستم هاي جمع آوري و تصفيه فاضالب -
  ـ پيشرفت هاي علمي4

   استفاده نامناسب و بيش از حد آنتي بيوتيك ها، داروهاي ضد انگلي و آفت كش ها-
  تغيير فعاليت هاي صنعتي و كشاورزي-
 روش هاي تشخيص و آناليز پاتوژن ها بهبود -
  استفاده نامناسب از حشره كش هاي جديد -

 كلياتي در مورد روش تعيين آالينده هاي نوپديد در نمونه هاي محيطي  
اولـين قـدم در افزايش شناخت در مورد حضور، انتقال و سرنوشت آالينده هاي نوپديد در محيط، بكارگيري                

قبل از پرداختن به روش هاي      . ارسازي آنها در مخلوط هاي مختلف محيطي مي باشد        روش هـاي آناليتيكـي براي آشك      
آناليـز آاليـنده هـاي نـوپديد الزم به ذكر است كه اولين مرحله در آناليز آالينده هاي نوپديد در نمونه هاي محيطي با                         
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ستخراج آالينده هاي هدف از     مهمترين بخش از آماده سازي نمونه، ا      .  نمونه مي باشد   "آماده سازي "سـاختار پيچـيده     
بطور كلي چندين هدف در مورد استخراج نمونه قبل از آناليز           . نمـونه پيچيده محيطي در يك محلول خالص مي باشد         

اوالً در جداسازي تركيبات هدف از ماتريكس هاي پيچيده مانند نمونه هاي فاضالب و آب     . دسـتگاهي آن وجـود دارد     
ثانياً، تغليظ آناليت هاي هدف بخصوص زماني كه غلظت آناليت ها در نمونه             . م است دريا حذف مداخله گرها اغلب الز     

معموالً استخراج و تغليظ نمونه باعث افزايش حساسيت روش         . اصـلي بسيار كم باشد در تشخيص آنها مهم مي باشد          
 .  داشته باشددر نهايت، مي بايست بين ماتريكس نمونه و آناليز دستگاهي سازگاري وجود. آناليز مي شوند

، SPE(14(، استخراج فاز جامد       13)LLE(مايع  -آماده سازي نمونه معموالً به چند روش از جمله استخراج مايع               
 LPME(17( و ميكرواستخراج فاز مايع      16)SBSE  (stir-bar، استخراج جذبي    15)SPME(ميكرواستخراج فاز جامد    

 يك تكنيك استخراج    LLEنيك است و در مقايسه با        قابل قبول ترين تك    SPEاز بين اين روشها،     .  انجام مي گيرد 
تكنيك هاي .   متداولترين تكنيك آماده سازي در آناليز محيطي مي باشد          SPEدر حال حاضر     .  مدرن تري مي باشد 

 مدرن ترين تكنيك هاي آناليتيكي     LC(19( و كروماتوگرافي مايع     18)GC(كروماتوگرافي شامل كروماتوگرافي گازي     
 مايع فاز متحرك مايع بطور مكانيكي از ميان يك ستون آكنده با فاز ثابت عبور داده                    اتوگرافيكرومدر  .  مي باشند

اين تكنيك بطور روتين براي آناليز تركيبات يوني         .  مي شود و آناليت ها در حين عبور از ستون از هم جدا مي گردند            
اساس فعل و انفعاالت جذبي مختلف بين       ، اجزاء مختلف موجود در نمونه بر         GCدر سيستم   .  غير فرار بكار مي رود   

بعد از جداسازي آناليت ها توسط تكنيك هاي كروماتوگرافي،       .  اجزاء داخل جريان گاز و فاز جامد از هم جدا مي شوند           
يكي از ارزشمندترين   )  MS( جرمي   اسپكترومتري.  آنها مي بايست توسط آشكارسازهاي مختلف شناسايي شوند        

اشد چون اطالعاتي در مورد ساختار مولكولي تركيبات فراهم مي كنند و بسيار حساس              تكنيك هاي آشكارسازي مي ب  
 مي تواند مخلوط هاي محيطي را به اجزاءشان جداسازي كند و به            MSتركيبي از كروماتوگرام با     .  و انتخابي مي باشد  

 دستگاههاي پيشرفته مانند    در سال هاي اخير،  .  دنبال آن هر تركيب داخل مخلوط را بصورت كمي و كيفي آناليز كند            
GC-MS  ،GC-MS-MS  ،LC-MS  ،LC-MS-MS           ابداع شده اند و بطور وسيعي براي آناليز آالينده هاي نوپديد 

بخوبي ثابت شده كه اين دستگاههاي پيشرفته در تعيين كميت سطوح جزئي            .  در محيط هاي آبي بكار گرفته شده اند     
)ng/l   و μg/l  (      عالوه بر اين ابداع روش هاي جديد       .  و حساسيت باال مفيد مي باشند     آالينده هاي نوپديد با دقت

با اين حال،   .   آناليز مخلوط هاي پيچيده را بهبود بخشيده اند        GC×LC سريع و     GC و   LCكروماتوگرافي مانند   
ا و  روش هاي كنوني آناليتيكي تنها بر روي تركيبات مادر متمركز هستند و به ندرت قادر به شناسايي متابوليت ه                    

با اين حال توسعه هاي اخير در زمينه تكنيك اسپكترومتري         .  محصوالت حاصل از تغيير شكل تركيبات اصلي هستند       
 quadrupole: linearو  )  Quadrupole: time-of-flight mass spectrometer)  Q-TOFجرمي مانند ابداع    

ion trap mass spectrometer)  Q-LIT  (     كيب مادر و محصوالت تجزيه آنها را       امكان تعيين همزمان هر دو تر
                                                 
13 Liquid-Liquid Extraction 
14 Solid Phase Extraction 
15 Solid Phase Microextraction 
16 Stir-bar Sorptive Extraction 
17 Liquid-Liquid Microextraction 
18 Gas Chromatography 
19 Liquid Chromatography 
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به هر حال، به دليل ساختارهاي ناشناخته متابوليت هاي آالينده هاي نوپديد و وجود آنها در ماتريكس               .  فراهم مي كنند 

محيطي پيچيده با مقادير جزيي، توسعه يك روش آناليتيكي سريع و صحيح چالشي در برابر محققان محيط زيست                   
بنابراين، تحقيقات بيشتري جهت افزايش شناخت در مورد         .  ده هاي نوپديد در محيط مي باشد    در پايش روتين آالين   

 لظتيم غ ستق م نجش س نار ك ر د .ساختار اين آالينده ها و صحت و حساسيت روش هاي سنجش مورد نياز است               
 ثريين ا عت  يبآيط  ح م ريد د وپد هاي ن دهينالآ  كيفي  يبيارز ا ر د هم م رديكو يك ر   ،يطح م ريد د وپد هاي ن دهينالآ
 اين  زا  يكي.   است يبيط آ ح م ز ها ا دهيناليش اين آ  اال پ ر د ستفاده ا وردم  يكيلوژيت هاي بيو عال ف ر ب نهاآ  يازدارندگب
 ثرات ا انيش ميز اپ  يرا ب طمئنم  يشيزما آ هويژ  ياز س تانيت م عالف.  اشد مي ب هويژ  ياز س تانيت م عال ف زمون ها آ وشر
يت عال ف رب)  اهورمون  و ه  اروها د اننديد م وپد هاي ن دهينالآ  يرخ ب مله ج زا  (ضالبا ف ر د وجود هاي م دهينالآ  يازدارندگب
 رد  ياروساز د ارخانجات ك ساب پ ملهجزا  ينعت هاي ص سابپ  يكيلوژبيو  يهصف ت نيار ج ر د از س تانم هاي  ياكترب

 ه ب يهوازي ب ضم ه رايند ف ر د ا ر لي آ ركيبات ت جزيه ت مده ع هم س تان م ننده ك خمير هاي ت اكتريب.  راكتورها است بيو
 صفيه ت يستم س ه ها ب ورمون ها و ه  يوتيك ب نتي آ انند هايي م دهينال آ رودو.  وند مي ش تان م وليد ت ه ب نجر م ه ك ارند د هدهع
 يزا ا ه ب ازها س تان م وسط ت وليدي ت تان م يزان م يري گ ندازه ا ا ب ه ك ود مي ش ازي س تان م عاليت ف ر د داخل ت ه ب نجرم
 .رد كررسي ها بن آعداد و تعاليت فر با ها رن آثرات اوان مي تمس بيورمج

 خالصه 
متمركز بودند و   ) POPs(، اكثر تحقيقات زيست محيطي بر روي آالينده هاي آلي مقاوم            1990تا اوائل دهه    

بـسياري از آنهـا تحـت عـنوان آاليـنده هاي داراي اولويت شناخته شدند و تحت نظارت قوانين زيست محيطي قرار                       
اذ اقدامات كنترلي كاهش قابل توجهي در انتشار اين تركيبات به محيط صورت گرفته است               اما امروزه با اتخ   . گرفتند

با اين حال در سال هاي      . و در كـشورهاي صـنعتي تـوجه كمتري نسبت به گذشته به اين تركيبات معطوف مي گردد                 
ركيبات بالقوه خطرناك تحت    اخير با ظهور تكنيك هاي آناليتيكي پيشرفته تر شواهدي از وجود تعداد بسيار زيادي از ت               

 به هر ماده شيميايي طبيعي      "آالينده نوپديد ". در بخش هاي مختلف محيط وجود دارد       "آالينده هاي نوپديد  "عـنوان   
و انـسان سـاخت و يـا ميكروارگانيـسمي اطـالق مـي گردد كه در محيط زيست به طور متداول پايش نمي گردد، اما                          

ت سوء بر محيط زيست و يا سالمت انسان را دارد و احتمال وضع قانون و تعيين                 پتانسيل ورود به محيط و ايجاد اثرا      
بطور كلي اين آالينده ها مي توانند در چند گروه اصلي از جمله مواد              . سـطوح اسـتاندارد بـراي آن در آينده وجود دارد          

فلوئورينه، اطفاء كننده هاي    دارويـي، محصوالت بهداشت فردي، استروئيدها و هورمون ها، سورفاكتانت ها، تركيبات پر            
حـريق، افزودنـي هـاي صـنعتي، افزودني هاي بنزين، نرم كننده هاي مواد پليمري، محصوالت جانبي گندزدايي، آفت                    

با ورود آالينده هاي نوپديد به بدن انسان و حيات وحش آنها ممكن است باعث               . كـش هـاي قطبي طبقه بندي شوند       
ص مادرزادي و عقب ماندگي، اختالل در توليد مثل و ايجاد اثرات سمي حاد و               اخـتالل در سيستم غدد درون ريز، نق       

تركيبات مختل  . يكي از نگراني هاي اصلي مرتبط با آالينده هاي نوپديد اختالل غدد درون ريز مي باشد               . مـزمن شوند  
نگي، آفت كش ها    عمدتاً شامل داروها، محصوالت بهداشت فردي، مواد شيميايي خا        ) هاEDC(كننده غدد درون ريز     

. و علـف كـش هـا، مـواد شـيميايي صـنعتي، محـصوالت جانبـي گندزدايـي، هورمون هاي طبيعي و فلزات مي شوند                     
آاليـنده هـاي نـوپديد عمـدتاً از طـريق دفع يا استفاده نامناسب و بيش از حد تركيبات مسبب آنها در بخش خانگي،                     
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د آنهـا به محيط، پساب تصفيه خانه هاي فاضالب  صـنعتي و كـشاورزي وارد محـيط مـي شـوند و مـسير اصـلي ورو         
مهمترين فرآيندهاي محيطي موثر بر اين آالينده ها، جذب بر روي رسوبات، فتوليز و تجزيه زيستي طبيعي     . مـي باشد  

در تصفيه خانه هاي فاضالب نيز امكان حذف موثر اين مواد           . و جذب و متابوليسم توسط گياهان و حيوانات مي باشند         
 .آيندهاي بيولوژيكي، غشايي و اكسيداسيون توسط ازن وجود داردتوسط فر

. مـسئله مهـم ديگـر در مـورد آاليـنده هـاي نـوپديد ظهـور پاتـوژن هاي نوپديد در محيط زيست مي باشد                         
پاتـوژن هايـي نـوپديد تلقـي مي شوند كه براي اولين بار در انسان ايجاد بيماري كنند يا اينكه قبالً در انسان بيماري                         

ـ  از مهمترين مسائل مرتبط با پاتوژن هاي       . ي كـرده انـد امـا معمـوالً در سال هاي اخير شيوع آنها بيشتر شده باشد                 زاي
مقاومت آنتي بيوتيكي در واقع توانايي      . نوپديد در سال هاي اخير ظهور باكتري هاي مقاوم به آنتي بيوتيك ها مي باشد              

با توجه به ورود مداوم اين مواد از منابع         . آنتي بيوتيك مي باشد   باكتـري هـا در برابـر اثـرات بازدارندگـي يا كشندگي              
مخـتلف بـه محيط شرايط براي تماس مداوم باكتري هاي محيطي با سطوح پايين آنتي بيوتيك فراهم مي شود و به                      

 در ظهور بطور كلي. مـرور زمـان باكتـريها ژن هـاي مقاوم به اين مواد را توليد مي كنند و در برابر آن مقاوم مي شوند        
. 2محيط هاي جديد،    . 1باكتـري هـاي نـوپديد و بازپديـد در محـيط زيـست بخـصوص محيط هاي آبي چهار عامل؛                      

 . پيشرفت هاي علمي نقش اساسي دارند. 4تكنولوژي هاي جديد، و . 3تغييرات در رفتار و آسيب پذيري انسان، 
نوپديد در محيط زيست توسعه تكنيك هاي       بـي شك اصلي ترين عامل در افزايش شناخت در مورد آالينده هاي              

-LC و GC-MS(MS) در سـال هـاي اخير، دستگاههاي پيشرفته مانند      .پيـشرفته آناليـز ايـن تـركيبات مـي باشـد           
MS(MS)                به هر حال، به دليل     .  بطـور وسيعي براي آناليز آالينده هاي نوپديد در محيط هاي آبي بكار گرفته شده اند

لـيت هاي آالينده هاي نوپديد و وجود آنها در ماتريكس محيطي پيچيده با مقادير جزيي،                سـاختارهاي ناشـناخته متابو    
توسـعه روش هـاي آناليتيكـي سـريع و صـحيح چالـشي در برابر محققان محيط زيست در پايش روتين آالينده هاي              

ن آالينده ها و صحت بنابراين، تحقيقات بيشتري جهت افزايش شناخت در مورد ساختار اي   . نـوپديد در محيط مي باشد     
درنهايت به دليل كشف يا شناسايي اخير اين مواد بعنوان آالينده           . و حـساسيت روش هـاي سـنجش مـورد نياز است           

محـيط زيـست، اطالعـات بـسيار كمي در مورد وجود، سرنوشت و سميت آنها در محيط آبي وجود دارد و تحقيقات                       
اي مناسب جهت جلوگيري از ورود آنها به محيط و حذف آنها            بيـشتري در اين مورد نياز است و مي بايست رويكرده          
 .از بخش هاي مختلف محيط زيست بكار گرفته شود
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 روانشناسي سالمت
Health Psychology   

 
 دكتر محسن ارجمند: نويسنده

 دانشگاه علوم پزشكي تهران

 هداف درس ا

 : پس از يادگيري اين مبحث فراگيرنده قادر خواهد بود 
 روانشناسي سالمت را تعريف نموده محدوده فعاليت آن را بيان نمايد 
 شاخه هاي روانشناسي سالمت را فهرست نموده هريك را به اختصار توضيح دهد 
 نامه ريزي شده را شرح دهدرفتار بر 
 انواع رابطه پزشك و بيمار را فهرست كرده بهترين نوع رابطه و محاسن آن را متذكر شود 

 اثرات زيستي ـ رواني ـ اجتماعي استرس را بيان كند 

 منابع تعديل كننده استرس را معرفي نموده و توضيح دهد 
 

 

 روانشناسي سالمت چيست؟
مي ميان رشته اي است كه از روشهاي پژوهشي و كاربردي روانشناسي           روانشناسي سالمت، يك شاخه عل    

 :براي رسيدن به اهداف زير بهره مي جويد
 حفظ سالمت و ارتقاء آن •
 پيشگيري و درمان بيماري ها  •
 شناسايي عوامل روانشناختي مؤثر در ايجاد بيماري  •
 صي شناسايي مؤلفه هاي روانشناختي مؤثر در ايجاد عاليم باليني و تشخي •
 تجزيه، تحليل و ارتقاي نظام مراقب بهداشتي از ديدگاه روانشناسي  •
 از ديدگاه روانشناسي (Health policy) تجزيه و تحليل و صورت بندي خط مشي هاي بهداشتي  •
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 :برخي از سواالتي كه در روانشناسي سالمت مطح ميشود

 چگونه مردم با بيماريهاي مزمن، كنار مي آيند؟ 
 گوي سالم غذا خوردن، مؤثر است؟چه عواملي بر ال 
 چه ارتباطي با بيماري قلبي دارد؟) فشار رواني(استرس  
 چرا اغلب افراد داروهاي تجويز شده را درست مصرف نمي كنند؟  

 
اما دانش نوين پزشكي كه از       .  ، مطرح بوده است   پزشكي نياكان ارتباط بين جسم و روان از ديرباز در           

ديدگاه .  رفت نهاد نخست ديدگاهي تك بعدي در رويكرد به بيماري ها در پيش گرفت            اوايل قرن نوزدهم رو به پيش     
پزشكي زيستي كه به رغم كاستي هايش نقش مهمي در پيشرفت طب داشت تا اواسط قرن بيستم بر دانش                         

گرفت اما در اين دوران رابطه مسائل هيجاني ـ عاطفي با وضع جسمي مجدداً مورد تأكيد قرار                 .  پزشكي، مسلط بود  
در اين  .   توسط الكساندر و دانبار بود     (Psychosomatic medicine)روان تني  و حاصل آن سربرآوردن رشته پزشكي       

تأكيد و از روشهاي روانشناسي     .  .  .  رشته به ارتباط استرس با بيماريهايي نظير زخم معده، آسم، سردرد ميگرني               
 كه اوج شكوفايي رفتارگرايي بود، رشته پزشكي          1970  در دهه .  براي كمك به درمان اين بيماريها استفاده شد         

 مطرح شد كه زيرشاخه پزشكي بود و رويكرد ميان رشته اي به مسائل بيماري و               (Behavioral medicine)ي  رفتار
 . سالمت داشت

 به عنوان زيرگروه روانشناسي مطرح شد كه از اصول روانشناسي             روانشناسي سالمت پس از آن رشته     
در روانشناسي سالمت موضوع هايي مثل علل رواني ـ اجتماعي          .  به اهداف پيش گفته، بهره مي گيرد     براي رسيدن   

براي حفظ و ارتقاي سالمت مطرح        .  .  .  سيگار كشيدن، استفاده از كمربند ايمني، پايبندي به رژيم غذايي و                
هاي وخيم كمك   كنند تا با شرايط        همچنين روانشناسان اين رشته مي توانند به بيماران مبتال به بيماري           .  مي شوند

بعالوه در روانشناسي سالمت، ممكن است از ديدگاه كالن هم به موضوعهايي نظير سبك               .  جديد خود كنار بيايند   
زندگي افراد و اهميت آن در سالمتي، تاثير خدمات بيمارستاني و ارتباط آن با مؤلفه هاي روانشناسي و نقد                           

 .سالمت پرداخته شودسياست هاي دولتي در رابطه با 
 

 :  شاخه طبقه بندي كرد 4به طور كلي روانشناسي سالمت را مي توان به 

  (Clinical health psychology)روانشناسي سالمت باليني  )1(
  (Public health psychology)روانشناسي سالمت عمومي  )2(
  (Community health psychology)روانشناسي سالمت جامعه نگر  )3(
 . (Critical health psychology) المت نقادانهروانشناسي س )4(

. در اين گفتار، نخست به مفاهيم بيماري و سالمت و نقش فرهنگ و باورهاي عمومي بر آنها مي پردازيم                  
پس از آن در دو مبحث جداگانه به رفتارهاي           .  سپس بحثي در باره استرس، بيماري و سازگاري خواهيم داشت           

 بيماري اشاره خواهيم كرد، و در انتها نگاهي به مسائل اجتماعي مرتبط با سالمت و                 مرتبط با ارتقاي سالمت و يا     
 . بيماري و خدمات بهداشتي در سطح جامعه خواهيم داشت
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 (Disease) و بيماري  (Illness)مفاهيم سالمت، ناخوشي 
. فاوت مي كنند مفاهيم سالمت و بيماري عمدتاً ابعاد اجتماعي دارند و در گروههاي اجتماعي مختلف، ت                

اين مفهوم متشكل از مجموعه اي از بازنمودهاي ذهني يا          .  ، مفهوم بيماري در ذهن بيمار است       ناخوشيمنظور از   
 ).1شكل (افكار مرتبط با هم در باره علت، عاليم، سير بيماري و روشهاي درمان هستند 

 علل
 

 بيماري
 عاليم     سير

 درمان
 

 )يمارييا ب(مفهوم ناخوشي . 1شكل 
 

 وجهة عمومي بيماري

 
 

 بيماري طبيعي     بيماري واقعي  مشكالت سالمتي كه بيماري تلقي
 )مثل سرماخوردگي كودكان( )   مثل بيماريهاي مهم و مرگبار      ( مثل مشكالت پيري يا(نمي شود 

) بعد از زايمان  
 وجهه عمومي بيماري. 2شكل 

 
 خون، حوزه هاي معنايي متعددي در رابطه با جنبه هاي فوق در ذهن            به عبارت ديگر با شنيدن كلمه فشار      

اين حوزه هاي معنايي از كجا كسب شده اند؟ بخش         .  بيمار روشن مي شوند كه توأم با بار هيجاني خاصي هستند           
گر، بيماران دي .  زيادي از اطالعات بيماران از طريق پزشكان و ساير افراد خدمات درماني به بيمار داده مي شود                    

به اين ترتيب مفهوم بيماري در ذهن        .  رسانه هاي عمومي كتابها و مجله ها هم منابع ديگر اطالعات بيمار هستند            
از سوي ديگر مفهوم بيماري، داراي بار        .  يك بيمار ممكن است متغير باشد و با كسب اطالعات جديد تغيير كند              

همچنين بيمار مي تواند ابعاد اجتماعي يا فردي       .   خورداخالقي است و با مسئوليت فرد در حفظ سالمتي خود گره مي           
 بيماري اشاره   (Public account)  وجهة عمومي اغلب افراد در هنگام مشاوره  پزشكي ابتدا به            .  داشته باشد 

مي كنند و از اين منظر بسياري از بيماريها مثل سرماخوردگي كودكان را امري طبيعي تلقي مي نمايند، و برعكس                    
از سوي ديگر بسياري از      .   بيماريهاي مزمن را داراي ارزش منفي و ناشي از سهل انگاري بيمار مي دانند               ابتال به 

) مثل پيري، يا مشكالت بعد از حاملگي      (مشكالت سالمتي ممكن است از وجهه عمومي، اصالً بيماري تلقي نكنند            
 ).2شكل (
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 مفهوم سالمت
سازمان جهاني بهداشت سالمت را      .  تري يافته است  در سالهاي اخير، مفهوم سالمت اهميت و بار بيش          

 اما در واقع سالمت يك طيف مفهومي را در        .  احساس سالمتي كامل جسمي، رواني و اجتماعي تعريف كرده است         
 . بر مي گيرد كه اين تعريف تنها براي انتهاي طيف مصداق دارد

درجاتي از معلوليت دچار باشند اما خود       بسياري از افراد ممكن است تعدادي عاليم باليني داشته و حتي به             
طب نوين كه طبقه بندي و تعريف بيماري ها را مبتني بر تغييرات آسيب شناختي، در اعضا توأم با                   .  را سالم بدانند  

محور قرار دادن مقبوليت    .  پاره اي عاليم باليني تعريف مي كند از جنبه هاي فردي، فرهنگي و تاريخي غافل مي ماند            
يا معلول  )  كوتوله( تعريف سالمت مي تواند به ضرر پاره اي از گروههاي اجتماعي مثل افراد قدكوتاه                 اجتماعي در 

در هر حال بايد در نظر داشت كه طبقه بندي بيماريها ساخته فكر انسان است و متكي بر ابزارهايي است كه                     .  باشد
 طبقه بندي ها بدون تغيير نيستند و با پيشرفت        اين.  در هر دوره امكان شناخت بيماران و پژوهش را فراهم ساخته اند          

در هر حال بيماري يك فرآيند پويا و در حال تحول در فردي است كه خود                 .  دانش طب دستخوش تغيير مي شوند    
حال تحول و دگرگوني است و محيط پيرامون وي نيز نظام ديگري با تحوالت خاص خود                     لحظه به لحظه در   

از سوي ديگر بايد به تنوع       .  تمام موارد كل نمي تواند اين جنبه ها را پوشش دهد          بيماري در    1تعريف نوعي .  است
عمدة دانش پزشكي از پژوهشهاي انجام گرفته در          .  بيماريها در شرايط زماني و جغرافيايي مختلف اشاره نمود           

يماراني با  آمريكا و تا حدي در اروپا استخراج شده است و از همين مطالب براي آموزش پزشكان و كمك به ب                        
نژادها، شرايط جغرافيايي، فرهنگ، عادات تغذيه اي و رفتاري كامالً متفاوت استفاده مي شود، مسلماً اين تفاوتها بر                  

 . سيستم بدن و سير بيماري اثر مي گذارند
پژوهشها نشان داده اند كه مردان جوان سالمت را        .  مفهوم سالمت همگام با رشد فرد نيز متحول مي شود        

در .  معادل آمادگي جسماني مي دانند و زنان جوان آن را معادل داشتن انرژي و توانايي مدارا تلقي مي كنند                   بيشتر  
ميانسالي، سالمتي معادل احساس سالم بودن از نظر رواني و جسمي است و در سنين پيري سالمتي را معادل                        

 .توانايي انجام كارها، خشنودي و رضايت مي دانند

  و بيماري در ادوار مختلف تغيير مفاهيم سالمت

 سال قبل بيماري را بيشتر مجازاتي از سوي خدايان مي دانستند و براي درمان آن دست به دعا                      4000
كم كم پزشكان ايراني، هندي چيني و يوناني        .  شده و با اهداء قرباني و جادو و جنبل، سعي در عالج آن مي نمودند             

، بقراط را مطرح كردند كه توسط         طبايع چهارگانه  يا   اخالطبه نام   از اين ديدگاه فاصله گرفتند و نظريه اي           
 سال بعد اساس مفهوم بيماري را تشكيل         2000اين نظريه تا    .   تكميل شد  ابن سينا و   رازيجمع بندي و به دست     

ز اعتقاد به گرمي و سردي غذاها، تجوي       .  مي داد و هنوز رد پاي آن در رفتارها و گفته هاي ما به چشم مي خورد                 
 . خلط آور، تجويز داروي قي آور و حجامت، اساساً مبتني بر اخالط چهارگانه اند

ساخته شده و براي داشتن      )  خون، بلغم، صفراي زرد، صفراي سياه       ( خلط   4به اعتقاد بقراط، بدن از        

                                                 
4. typical 
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بت يا خشكي   بيماري محصول زياد شدن صفرا يا بلغم يا رطو        .   خلط كامالً با هم در تعادل باشند       4سالمتي بايد اين    
مثالً بقراط تب را ناشي از زياد شدن صفرا و درد قفسه  سينه را ناشي از زياد شدن بلغم                       .  بيش از حد آنها است     

در بيماريهايي كه علت آنها را زياد شدن صفرا و بلغم مي دانستند با وادار كردن بيمار به استفراغ يا تنقيه                    .  مي دانست
 بيماريهايي كه آن را ناشي از كم شدن صفرا يا بلغم مي دانستند با گرفتن                  در.  سعي در كم كردن آنها مي كردند      

 . سعي در برگرداندن تعادل اخالط مي كردند) از طريق فصد يا حجامت(خون 
با منتسب دانستن بيماري به يك       .  سرآغاز طب مدرن، پيشرفت كالبدشناسي در اوايل قرن نوزدهم بود           

لويي با طرح نظريه ميكروب در اواسط قرن نوزدهم توسط          .  گرگون شدن نهاد   ، مفهوم بيماريها رو به د     عضو خاص 
پيشرفت بعدي در شاخه فيزيولوژي بود كه باز هم مفاهيم          .  ، عمالً عصر نوين طب آغاز شد      جوزف ليستر  و   پاستور

 نمود و با     و سيستماتيك رجعت   كل نگر از نيمه دوم قرن بيستم دوباره پزشكي به ديدگاه           .  بيماري ها را بسط داد   
 .  اجتماعي، مفاهيم سالمت و بيماري دوباره دگرگون شدندـطرح نظريه زيستي ـ رواني 

خود متشكل از    (امروزه سالمت و بيماري را حاصل تعامل سيستم هاي گوناگوني در سطح جسمي                   
جربه هاي قبلي،  متشكل از باورهاي فرد، اطالعات، ت      (رواني  .  .  .)  سيستم هاي سلولي، اعضاي بدن، بيوشيميايي،       

.  .  .) ، خانواده، دوستان،     (Methaphone)، استعاره ها    (Schema) ، طرحواره ها     (Stereotypes)افكار قالبي    
اين مفهوم متغير و پويا بوده و در شرايط مختلف اقليمي، اجتماعي و مقاطع سني و نژادهاي گوناگون فرق              .  مي دانند
 . مي كنند

 زش و رفتارباورهاي مربوط به سالمت، انگي

 (Theory of planned behavior)نظريه رفتار برنامه ريزي شده 

) Aizen،1991(مثالً براساس اين نظريه،     .  اين نظريه مي تواند به پيشگويي رفتارهاي بيماران كمك كند         
فردي كه سيگار مي كشد و به وي مضرات كشيدن سيگار توضيح داده مي شود به شرطي رفتار خود را                    )  3شكل  (
در وي ايجاد شود و از سوي ديگر احساس كند مي تواند              (Intention)قصدمندي  غيير مي دهد كه انگيزه قوي يا       ت

از سوي ديگر دو عامل در ايجاد         .   كافي بر كنار آمدن با عاليم ترك سيگار و تغيير رويه داشته باشد                  كنترل
هنجارهاي ذهني  ايد و مضرات و        يا ارزيابي كلي فرد نسبت به فو           (Attitude)نگرش  :  قصدمندي مؤثرند 

(Subjective norms)                يا برآورد فرد از مقبوليت رفتار جديد بين اطرافيان و دوستان و محيط اجتماعي پيرامون وي  .
به اين ترتيب اگر فرد احساس كند سيگار به وي آرامش مي دهد، ممكن است خطرات آن را هم به جان بخرد و                         

 جمع دوستان وي همه سيگاري هستند ممكن است ترك سيگار را مقبول جمع               يا فردي كه  .  حاضر به ترك نباشد   
 . تلقي نكند

بنابراين مثالً براي اينكه فرد مبتال به فشار خون كه هيچ عالمتي ندارد حاضر به گرفتن رژيم و مصرف                     
 سالمتي وي تهديد    دارو شود بايد باورهاي وي به گونه اي تغيير كند كه سالمتي را امر مهمي بداند، باور كند كه                   

مي شود، و اينكه محدود كردن نمك در غذاها و مصرف دارو مؤثر است و خانواده و اطرافيانش نيز اين تغييرات را                        
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 . مي پذيرند و نيز وي قادر به انجام اين كارها است
اده شود، و   براي آنكه احساس كنترل افراد زياد شود بايد در باره نحوه انجام كار به آنان اطالعات كافي د                  

بخصوص مثال و نمونه متعدد و مشابه برايشان توضيح          .  تشويق شوند كه به توانايي هايي خود ايمان داشته باشند         
مثالً براي استفاده از كاندوم بايد قبل از مقاربت،           (داده شود و در نهايت مقدمه چيني هاي الزم تذكر داده شود               

 ).موضوع را با شريك جنسي در ميان بگذارند
 

  
 
 
 
 
 

 نظريه رفتار برنامه ريزي شده. 3شكل 

 رفتارهاي مرتبط با ارتقاي سالمت، پيشگيري از بيماريها و شيوه زندگي
اين .  امروزه مهمترين علل مرگ در كشور ايران، بيماريهاي قلبي عروقي، تصادفها و سرطانها هستند                 

گي كم تحرك، رفتارهاي خطرجويانه و رژيم غذايي ارتباط          بيماريها با رفتارهاي خاصي نظير كشيدن سيگار، زند         
 . بسياري از اين بيماريها را مي توان با تغيير عادت ها و رفتارها پيشگيري كرد. تنگاتنگ دارند

 سطوح پيشگيري 

ميزان  كاهش   اوليههدف از پيشگيري    .  اهداف پيشگيري و ارتقاي سالمت در سه سطح، مطرح مي شوند         
 تشخيص و درمان    ثانويههدف از پيشگيري    .  روش مداخله ديگر، آموزش بهداشت است     .   مي باشد  بيماري ها بروز

در اين سطح، غربالگري    .   بيماريها جلوگيري مي شود   ميزان شيوع به اين ترتيب از افزايش      .  به موقع بيماريها است   
 ثالثيههدف از پيشگيري    .  بيماريها، تشويق مردم براي مراجعه به پزشك به محض مشاهده عاليم مطرح مي شوند             

كاستن از عوارض ديرپا، ناراحتي ها و ناتوانيهاي ناشي از بيماري با انجام برنامه هاي توانبخشي و تشويق بيمار به                     
 .حفظ يك زندگي فعال و پويا است

 
 . براي رسيدن به اهداف پيشگيري سه سطح از تغييرات رفتاري الزم است

وي توليد محصوالت كم چربي و گسترش فرآورده هاي كشاورزي،         پژوهش ر :  سياستهاي كالن دولت  )  1
 تأمين تسهيالت پوشش بيمه براي ارائه خدمات غربالگري توسط پزشكان و كادر پزشكي 

  مثل آموزش عمومي بهداشت از طريق رسانه هاي جمعي، كتب و نشريات :محيطي/ اجتماعي ) 2
ت غربالگري، اقدام به ورزش، شركت فعال در            ايجاد انگيزه در افراد براي مراجعه جه          :  فردي)  3

 .برنامه هاي توانبخشي

قصدمندي رفتار

احساس كنترل بر رفتار

 نگرش

 هنجارهاي ذهني
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 غربالگري براي سالمت 

معاينه ماهانه توسط خود مي تواند به تشخيص         .  غربالگري از راهبردهاي ارزشمند در پيشگيري است        
اي تستهاي آزمايشگاهي براي افرادي كه در معرض خطر بيماريه           .  زودرس سرطان پستان يا بيضه كمك كند        

مثالً تست  (معموالً چنانچه نتيجه آزمون، مثبت باشد       .  خاص هستند مي تواند در تشخيص به موقع مؤثر واقع شود          
ELISA      براي عفونت HIV  (               تست هاي تكميلي بعدي براي تشخيص قطعي انجام مي شوند)  مثل تست

Western blot براي عفونت HIV .( 
راي شركت در برنامه هاي غربالگري، كاهش اضطراب       نقش كاركنان خدمات بهداشتي در ترغيب مردم ب        

افرادي كه تست آنها مثبت مي شود و ترغيب به ادامه روند، شرح و توضيح نتيجه  منفي تست، كمك به افرادي كه                     
در اين  .  بيماري آنها قطعي مي شود در تصميم گيري براي مداخلة پزشكي يا تغيير سبك زندگي اهميت بسزايي دارد               

 . براي تغيير نگرش ها و باورهاي غلط مردم از جايگاه خاصي برخوردار استميان تالش 

  تغيير باورها و نگرشهاي مردم

تغيير .   دست به تغيير رفتار مردم زد       تغيير محيط اغلب مي توان با    .  دو روش براي تغيير رفتار وجود دارد       
مثالً با جريمه كردن رانندگاني كه كمربند       .  ودپيامد يك رفتار يا تسهيل انجام آن مي تواند منجر به تغيير رفتار ش              

 افراد يا    تغيير نحوه تفكر  روش دوم براي تغيير رفتار،        .  ايمني نمي بندند، رفتار اغلب رانندگان تغيير مي كند          
مثالً با دادن اطالعات راجع به سرطان پستان و اهميت تشخيص زودرس             .   آنان است  (Cognitions)شناختهاي  

دادن .  سبت به سرطان تغيير كرده و احتماالً در برنامه هاي ماموگرافي بهتر شركت خواهند كرد                 آن، باور زنان ن    
 . پاره اي از اطالعات علمي به تنهايي كافي نيست و لزوماً منجر به تغيير انگيزه افراد نمي شود

) ا نگرشها باورها ي ( ، آگاهي از دو انديشه         (Festinger)فستينگر  براساس نظريه ناهمخواني شناختي      
ناهمخوان موجب حالت ناخوشايند رواني شده و افراد برانگيخته مي شوند تا با تغيير نحوه تفكر يكي از آنها را حذف                    

 . كنند
چنانچه فرد پيام   .  از نظر شناختي، پيامدهاي بهداشتي به دو گونه ممكن است در ذهن افراد تحليل شوند               

ل كرده و وارد گفتگوي دروني شود احتمال اينكه مدت طوالني تري              را در ارتباط با دانسته هاي قبلي خود تحلي         
اما چنانچه به دليل وقت ناكافي، نفهميدن محتواي پيام يا نامربوط دانستن             .  تحت تاثير پيام قرار گيرد بيشتر است      

 "ندرست بودن سخن اهل ف    "آن، وارد تحليل محتوايي آن نشود صرفاً ممكن است براساس قوانين ساده اي مثل                
، پيام را بپذيرد ولي تاثير آن ضعيف تر و كوتاه تر خواهد بود زيرا پيام به                 "درست بودن آنچه همگان قبول دارند     "يا  

 . درون باورهاي قبلي بيمار رسوخ نكرده است

 از قصد تا عمل 

 . و نيت قبلي محكمي  ايجاد شده باشد        (intention)مسلماً قبل از دست دادن به يك عمل، بايد قصد             
براي تغيير است يعني ترغيب وي به قصد           تصميم گيريبنابراين نخستين گام در ارتقاي سالمت تشويق فرد به            
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 . كردن براي انجام يك عمل
 :  منجر شود چندين شرط الزم است" عمل"براي آنكه قصد، به 

ر عاليم ناخوشايند با    مثالً قصد كردن براي ترك سيگار به دليل ايجاد د           .  فرد احساس كند كنترل كافي دارد      )  1
شكست مواجه مي شود اما استفاده از آدامس هاي نيكوتين براي كاهش عاليم ترك يا گروههاي حمايتي مي تواند                 

 ) 1996 و همكاران، Fiore(كنترل فرد را باال ببرد 
تن رگهاي قلبي مثالً چنانچه فرد به احتمال رسوب چربي و گرف     .  به پشيماني ناشي از انجام ندادن عمل فكر كند        )  2

 . و احساس ندامت در آينده بيشتر فكر كند احتمال روي آوردن وي به ورزش بيشتر است
مثالً براي استفاده از كاندوم بايد در جاهاي قابل          .  مهارتهاي كافي داشته و زمينه چيني هاي الزم را انجام دهد          )  3

، يا آنكه براي انجام ورزش بايد زمان و مكان           دسترس باشد و بتوان بدون نگراني يا خجالت آن را خريداري نمود            
 آن را معين كرده و كفش يا لباس مناسب را تهيه نمود 

 .انجام عمل را معنادار و به نفع خود بداند) 4

 بافتار اجتماعي تغيير رفتار

ت بسياري از رفتارهاي تثبيت شده به صور       .  برخالف انتظار، مردم رفتارهاي مخاطره آميز را دوست دارند        
بنابراين براي تغيير رفتار نمي توان صرفاً      .   انجام مي شوند  ،عادت درآمده و به طور خودكار، فارغ از افكار خودآگاهانه         

صرفاً با دادن   .  بافتار محيطي اجتماعي بروز رفتار نيز نقشي تعيين كننده دارد        .  به تغيير نگرش ها يا باورها بسنده نمود      
 توان رفتار فرد معتاد را دگرگون كرد، رفتار او در شبكه اجتماعي خاصي شكل               اطالعات دربارة مضرات اعتياد نمي    

مثال ديگر كنترل سرعت در      .  مي گيرد كه نقش مهمتري در كنترل رفتار فرد نسبت به افكار شخصي وي دارد                 
ه، موجب  كنترلي كه در سال هاي اخير توسط نيروي انتظامي در بزرگراه هاي بين شهري انجام گرفت              .  جاده ها است 

 . كاهش چشمگير آمار تصادف هاي جاده اي شده است

 اهداف اصلي ارتقاي سالمت
              سازمان جهاني بهداشت، سالمتي را به معناي نداشتن بيماري و داشتن احساس مثبت سالم بودن                    

(Well being)   گيري از بيماري،   پيش)  1:  (بنابراين اهداف ارتقاي سالمت شامل دو چيـز است       .   توصيف كرده است
 و  Tones.   آمده است  1زمينه هاي اصلي اين اهداف در جدول        .  ايجاد احساس سالم بودن يا ارتقاي سالمتي       )  2(

Tilford)  1994  (      سه ديدگاه براي ارتقاي سالمت توصيف كرده اند)  :پيشگيري فـردي و   )  2(مهندسي اجتماعي،   )  1
 . توانمند سازي افراد) 3(

 به حل پديده هاي اجتماعي مثل فقر، شرايط بد زندگي، بيسوادي و تغيير                  عيمهندسي اجتما ديدگاه  
باورهاي فرهنگي نادرست و نيز اقدامات بهداشتي جمعي همچون افزودن فلوئور به آب آشاميدني، افزودن يد به                    

 .نمك و غني كردن آرد نظر دارد
 

اد مي توان رفتارهاي مرتبط با سالمتي      در ديدگاه پيشگيري فردي، اعتقاد بر اين است كه با آموزش به افر            
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 . اين آموزش بخصوص از طريق انتشار كتابچه هاي آموزشي امكان پذير است. را تغيير داد
 زمينه هاي اصلي ارتقاي سالمت . 1جدول 
 سيگار كشيدن  •
 رژيم غذايي و وزن  •
 HIVپيشگيري از بارداري و  •
 پايش فشار خون  •
 غربالگري سرطان  •
 الكل سوء مصرف مواد و  •
 مصرف مسؤوالنه داروها  •
 مراقبت از كودكان  •
 ورزش  •

 
در .  تغيير رفتار فردي متأسفانه به اين سادگي انجام پذير نيست و  مؤلفه هاي زياد ديگري هم نقش دارند                  

 بر اعطاي مسئوليت و حق انتخاب افراد براي               (Individual empowerment)توانمندسازي افراد    ديدگاه  
براساس اين ديدگاه مثالً    .  ه تغيير شرايط اجتماعي و روشهاي مرتبط با سالمت تأكيد مي شود            تصميم گيري در بار  

بيمار حق دارد در مورد جراحي يا مصرف دارو خود تصميم بگيرد و درصورت عدم رضايت آگاهانه نمي توان چيزي                    
 . نداما براي آگاه سازي افراد باز هم آموزش، حرف اول را مي ز. را به وي تحميل كرد

در عمل، آموزش افراد بيشتر از طريق پوستر، كتابچه و كتابهاي آموزشي و رسانه هاي گروهي انجام                     
اما تماسهاي فردي بين كاركنان خدمات درماني به ويژه پزشكان با بيماران و پرس وجوي منظم در باره                   .  مي شود

 .  نيز اهميت زيادي دارد1مسائل جدول 
جمعي يا فردي به افراد داده مي شوند اگر با برانگيختن ترس شديد همراه                پيام هايي كه در رسانه هاي      

باشند ممكن است نتيجه معكوس بدهد زيرا فرد براي كاهش حس اضطراب و ترس ابداً به پيام فكر نكرده و آن را                      
به آن  از ذهن خود حذف مي كند و چه بسا بيماران قلبي كه اگر پزشك آنان را از سكته بشدت بترساند ديگر                           

 . پزشك مراجعه نكنند

 رفتارهاي مرتبط با بيماري

در هر روز چند درصد از مردم عاليم باليني بيماريها را احساس كرده و چه تعداد از آنها به پزشك مراجعه                     
مي كنند؟ رابطه بيمار با  پزشك بايد مبتني بر چه الگويي باشد تا واجد بهترين اثربخشي باشد؟ اثر درماني دارونما                      

چه اهميتي دارد؟ چگونه مي توان بيمار را به رعايت دقيق درمان واداشت؟ چه مهارتهايي در برخورد با                     )  پالسبو(
 بيماران الزم است؟ تجربه بيمارستان چگونه است و چه استرسهاي خاصي در آنجا مطرح است؟
ن از اهميت بسزايي    طيف مسائل مرتبط با رفتار بيماران، بسيار گسترده است و جنبه هاي روانشناختي آ              
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 . در اين گفتار سعي مي كنيم به اختصار به مسائل فوق اشاره كنيم. برخوردارند

 مراجعه به پزشك 

 را احساس   (Symptom)افراد يك يا چند عالمت باليني         %  75 هفته اي، حدود     2در طي يك دوره      
 و روي آوردن    ينها دست به خوددرمان   حدود يك سوم آنان هيچ اقدام خاصي انجام نمي دهند، يك سوم آ            .  مي كنند

 . به روش هاي سنتي مي زنند و تنها يك سوم به پزشك مراجعه مي كنند
شدت عالمت، آشنا بودن آن و       :  سه جنبه از عاليم بر ادراك بيماران از عالمت باليني اثر مي گذارند               

تجربه سردرد نداشته باشد احتماالً به       مثالً اگر كسي دچار سردرد شديد و مداومي  شود و قبالً              .  دفعات تكرار آن  
اما كسي كه از قبل سردردهاي ميگرني داشته است فقط اگر دفعات يا كيفيت سردرد                    .  پزشك مراجعه مي كند  

پس از درك عالمت، بيمار به سبك و سنگين كردن عالمت، اهميت آن،               .  عوض شود به پزشك مراجعه مي كند     
 . يم به مراجعه يا عدم مراجعه مي گيردهزينه و منفعت پرداخته و در نهايت تصم

در دسترس بودن خدمات پزشكي همچون نزديك بودن درمانگاه به محل زندگي، امكانِ قرار گذاشتن با                 
يكي از عوامل بسيار    .  تلفن، مناسب بودن زمان و رفتار دوستانه كاركنان خدمات درماني هم در مراجعه تاثير دارند                

 . توصيه دوستان يا خانواده است و در اين ميان نقش خانواده مهمتر است) ردموا% 50در (مهم براي مراجعه 

 رابطه پزشك و بيمار
 : چهار الگو مي توان براي اين رابطه فرض كرد

 
 : (Paternalistic)رابطه پدرمĤبانه  ـ 1

ال در اين رابطه كه شايد در حال حاضر رايج ترين نوع رابطه در كشورمان است، پزشك از بيمار سؤ                       
اين فرآيند حالتي    .  مي كند، تست درخواست مي كند و بدون نظرخواهي از بيمار براي درمان تصميم مي گيرد                  

 بوده و فاقد يك نگاه كل نگر و جامع         (Symptom centered)مكانيكي داشته و رويكرد پزشك، عالمت ـ محور         
 . است

 
 :  ـ رابطه دوجانبه2

انتخاب بيمار و بخصوص آگاهي دادن به وي و توجه به باورهاي            در رابطه دوجانبه تأكيد بيشتري بر حق        
اين رابطه كه شكل ايده آل رابطه پزشك و بيمار است بخصوص در بيماريهاي مزمن كه بيمار نقش                   .  وي مي شود 

بيمار ـ  "رويكرد پزشك در اين رابطه،      .  زيادي در برنامه ريزي و پيگيري درمان خواهد داشت، اهميت زيادي دارد           
 .  است"رمحو

 :  ـ رابطة مصرف كننده3

بيماراني كه توان مالي بااليي دارند ممكن است فارغ از مسائل بيمه، پزشك خود را انتخاب كنند، اين                     
 . رابطه در بخش خدمات درماني خصوصي، بيشتر مطرح مي شود
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 (Default) "از سرباز كردن" ـ رابطه 4

ي براي مشكالت بيمار پيدا نمي كند و ريشه عاليم         در مواقعي مطرح مي شود كه پزشك هيچ اساس جسم        
 . را مشكالت اعصاب عنوان مي كند

، "تكنولوژي ـ محور  " است و روابطي كه با رويكرد        "بيمار ـ محور  "در مجموع بهترين نوع رابطه، رابطة       
خالقي و   باشند كارآيي كمتري داشته و با اصول ا          بيماري ـ محور    يا    "بيمارستان ـ محور  "،  "پزشك محور "

 . علمي مغايرت دارد

 اثر دارونما

 به قرص، شربت يا فرآورده اي مي گويند كه اثر مستقيم بر فرآيند بيماري ندارد ولي براي راضي                   دارونما
. كردن بيمار به اينكه دارو گرفته به وي داده مي شود و شگفت آنكه تا حد قابل توجهي در درمان بيماري اثر دارد                       

ه هاي مختلف پزشكي مثل جراحي، سرطان، دندانپزشكي و روانپزشكي مالحظه شده است و بجز              اثر دارونما در رشت   
 .اثر درماني با عاليم ترك، خوگيري يا تحمل، و ساير خصوصيات دارويي همراه بوده است

تاثير دارونما چندان به خصوصيات شخصيتي افراد ارتباط ندارد بلكه بيشتر به شرايط و نحوة عرضه آن به                  
مثالً آرامبخش هاي سبزرنگ مؤثرتر از     .  مار وابسته است، همچنين با شكل و شمايل و رنگ آن هم ارتباط دارد               بي

تجويز دارونما توسط يك پزشك مشهور يا مركز درماني دانشگاهي و              .  آرامبخش هاي قرمز يا زردرنگ هستند     
 . معتبر، مؤثرتر از يك پزشك تازه كار يا درمانگاه كوچك است

  توسط بيمار(Adherence)مان رعايت در

اين .  رعايت درمان توسط بيمار به معناي پيروي از توصيه هاي كاركنان خدمات درماني توسط بيمار است               
مثالً براي چك آپ يا      (، مراجعه به پزشك      )مثل كاهش مصرف چربي   (توصيه ها شامل انجام اقدامات پيشگيري       

 . ا مي باشندو مصرف صحيح داروه) پيگيري، يا تعويض پانسمان
و تاثير درمانهاي   )  Ley   ، 1997( درصد بيماران، برنامه درماني را درست رعايت نمي كنند           40-45حدود  
 درصد موارد بستري در بيمارستان هم به دليل          10-25حدس شود كه    .  پتانسيل واقعي است  %  50موجود كمتر از    

 .عدم رعايت درمان است
اموشكاري، عدم درك توضيحات پزشك، عدم موافقت بيمار با           عدم رعايت درمان مي تواند به دليل فر       

زماني كه وظيفه بيمار و نحوه انجام آن به روشني مشخص شود و بيمار از               .  درمان، يا ترس از عوارض جانبي باشد      
 . پزشك و كادر درماني رضايت داشته باشد، احتمال رعايت درمان باال مي رود

   حركت روشن       
   رضايت     رعايت صحيح درمان        

     حافظه       
 عوامل كليدي در رعايت درمان توسط بيمار. 3شكل 
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 كتبي به بيمار    "بنابراين بايد توصيه هاي درماني با كلمات ساده و عامه فهم، با برنامة مشخص و ترجيحا               
در باره سالمتي از وي سوال شود و        ارائه شده و وقت كافي براي شرح آنها گذاشته شود و همچنين باورهاي بيمار                

 . با تأكيد و برجسته سازي نكات مهم به ثبت آنها در حافظه بيمار كمك شود

 تجربه بيمارستان و آماده سازي براي جراحي

گفته است  )  a1968  (2گوفمان.  وقتي فردي در بيمارستان بستري مي شود با مسائل خاصي مواجه مي شود          
به اين ترتيب پزشكان و پرستاران   .   او را مي بيند   بيماريي مي شود و پرسنل درماني فقط       بيمار بستري از ديدها نامرئ    

همچنين بيمار با توقعات زيادي هم مواجه        .  به نحوي در حضور بيمار صحبت مي كنند كه گويي او وجود ندارد              
تور حركت دهد، ساعت    وي بايد به پرسشهاي زيادي به افراد متعدد پاسخ دهد، بخشهايي از بدن را طبق دس                .  است

بيمار آزادي خود را از دست مي دهد، و زمان خورد و خواب خود را نمي تواند تعيين                 .  خواب و بيداري را رعايت كند     
. همچنين وي نقشهاي معمول و روزمره خود از جنبه اجتماعي، شغلي و خانوادگي را موقتاً بايد كنار بگذارد                    .  كند

بيماري كه كم سؤال كند، كم درخواست كند و شكايتي          .  ه بيماران يكسان نيست   اصوالً برخورد كادر درماني با هم     
.  دسته بندي مي شود   "بيمار بد يا مزاحم   " تلقي شده و فردي كه پرتوقع و شاكي باشد            "بيمار خوب "نداشته باشد،   

 داده شود نحوه    اگر به بيمار اجازه   .  مشكل ديگر بيماران مسأله كنترل بر رفتارها، اطالعات و تصميم گيري است             
همچنين اگر بيمار   .  پيشبرد يك اقدام طبي دردناك مثل تنقيه به اختيار خودش باشد، اضطراب وي كمتر مي شود                

دادن .  بتواند زمان انجام اقدام دردناك مثالً تزريق را خود انتخاب كند، درد و ناراحتي كمتري حس خواهد كرد                      
هدف در اين كار بايد حفظ آرامش و اطمينان بيمار از              .   نيست حداكثر اطالعاتِ ممكن براي همه بيماران مفيد       

 . بهبودي باشد

 استرس، مدارا و سالمتي

 در زبان انگليسي به معناي فشار و منابع فشار به           13 واژه اي قديمي است كه از قرن         (stress)  استرس
 چيز اطالق   4لمه استرس به     ك.  استرس يا فشار رواني از عوامل مؤثر در ايجاد بيماريها است              .  كار رفته است  

پاسخ فرد به   )  3(ارزيابي استرس در ذهن فرد يا تجربه استرس،           )  2.  (محرك يا عامل استرس زا     )  1:  (مي شود
و )  احساسها، رفتارهاي خاص، مكانيسم هاي دفاع رواني     (استرس يا به تجربة خودش كه داراي دو جزء روانشناختي           

 كه مي تواند شامل تغيير     3فرآيند تعامل فرد با محيط يا فرجام       )  4.  (ستا)  alarmواكنش هشدار يا    (فيزيولوژيك  
از .  موقعيت يا محرك باشد و نيز به عنوان يك خاطره و توقع براي موارد مشابه بعدي در حافظه فرد ثبت شود                        

به فرد  مثالً وقتي بعد از آزمايش خون       .  سوي ديگر حاصل تعامل مي تواند افسردگي يا مشكالت جسمي مزمن باشد          
فرد با توجه به دانسته و باورهايش راجع به ايدز درجاتي از خطر و تهديد               ).  محرك( مثبت است    HIVمي گويند كه   

و در نهايت ممكن    )  پاسخ(و سعي مي كند وضع را توجيه كرده و در پي درمان برآيد              )  ارزيابي(را احساس مي كند    
 ).فرجام(بيخوابي شده يا با وضع موجود كنار بيايد است افسرده يا مبتال به زخم معده، دردهاي مزمن يا 

                                                 
2. Goffman 
1. outcome 
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بنابراين هر محركي براي همة افراد به يك درجه استرس زا نيست بلكه به ارزيابي فرد از موازنه ميزان                     
تمامي عوامل استرس زا بايد از     .  خطر و تهديد از يك سو، ميزان منابع و توانمندي هايش از سوي ديگر بستگي دارد              

مثالً اين باور كه    .  بور كند كه متشكل از باورها، مدلهاي فرهنگي و تجارب قبلي واقعي يا كاذب است               فيلتر مغز ع  
 .  موجب مي شود هر تهديدي جنبه استرس به خود بگيرد"زندگيم بايد همواره سرشار از امنيت و رضايتبخش باشد"

 عوامل مؤثر در ارزيابي يك تهديد

 ش دارند دو گروه عوامل در ارزيابي تهديد نق
 :  ـ عوامل فردي1

هوش و انگيزه هاي باال يا     .  مثالً كساني كه اعتماد به نفس بااليي دارند، تهديدها را چالش تلقي مي كنند             
 . صفحات شخصيتي محكم در برخورد با تهديدها نقش دارند

 :  ـ عوامل مربوط به موقعيت2

يا با تغييرات زيادي همراه     )  مانند عمل جراحي  (مثالً رخدادي كه برنامه ريزي و اقدامات زيادي مي طلبد           
در .  يا رويدادهايي كه مبهم و ناخوشايند هستند با احساس فشار همراه اند            )  تغيير محل زندگي، بازنشستگي   (است  

اگر فرد احساس كند بر موقعيت كنترل دارد دچار استرس             .  اين ميان احساس داشتن كنترل بسيار مهم است          
 .كمتري مي شود

 زيستي ـ رواني ـ اجتماعي استرساثرات 

 : استرس بر سه جنبه از حيات فرد تاثير مي گذارد
 :  ـ جنبه زيستي1

. نخستين بار والتر كانون واكنش بدن به شرايط اضطراري را تحت عنوان واكنش جنگ و گريز شرح داد                  
گاه با حرارت كم و زياد، تزريق        را در حيواناتي كه در آزمايش      4سندرم سازگاري عمومي   هانس سليه    1956سپس در سال    

اين حيوانات دچار بيماري هاي جسمي مثل زخم و خونريزي معده            .  انسولين و كار زياد مواجه مي شدند شرح داد        
در انسان واكنش زيستي ابتدا به صورت برانگيختگي فيزيولوژيك و همراه با افزايش هورمونهاي آدرنالين               .  مي شدند

سپس با ادامة استرس چنانچه فرد مقاومت خود را از دست بدهد سيستم              .  خون است و كورتيزول و افزايش فشار      
ايمني بدن تضعيف مي شود و ذخاير انرژي بدن مصرف مي شوند و بيماري روان تني مثل فشار خون، زخم معده،                     

 كند  5داراآسم و بيماريهاي ايمني ممكن است تشديدشده يا بروز كنند، اما اگر فرد بتواند با موقعيت جديد م                        
 .  مهار شده و كمتر دچار مسائل فوق مي شوند"برانگيختگي فيزيولوژيك نسبتا

 :  ـ جنبه رواني2

همچنين با  .  استرس مي تواند موجب كاهش يا افزايش توجه و تمركز شود و بر حافظه اثر بگذارد                     
                                                 

2. General adaptation syndrom 
3. Coping  



 2312/روانشناسي سالمت / 12گفتار 
 

 

يا )  ابر از دست دادن عزيزان     در بر (، اندوه   )در مواجهه با چالش   (هيجان  ).  در مواجهه با تهديد   (احساسهاي ترس   
 . همراه باشد) هنگام نوميدي(عصبانيت 

 :  ـ جنبه اجتماعي3

استرس بر رفتار افراد اثر مي گذارد مثالً بدرفتاري با كودكان موجب رفتارهاي خشونت آميز در كودك                    
 . مي شود

 خاستگاههاي استرس

 : سه نوع خاستگاه براي استرس قابل تصور است
 مانند مبتال شدن به بيماري و يا گرفتاري هاي ديگر كه موجب تعارض بين دو موقعيت                :ون فردي خاستگاه در  ـ   1

مثل تعارض نقشها در مادري كه به دليل نياز مالي بايد كار كند و در عين حال بايد از فرزند كوچكش                            (شود  
 ). نگهداري كند

ك پردردسر، طالق، گذر از مراحل رشد خانواده         مانند تولد فرزند جديد، داشتن كود      :خاستگاه درون خانوادگي   ـ   2
، مسائل مالي، از    )مثالً بزرگ شدن فرزندان و دانشگاه رفتن آنها مي تواند براي پدر و مادر توأم با استرس باشد                    (

 . دست دادن عزيزان
حيطي يا موقعيت هاي م  )  بازنشستگي، حجم كار زياد، بيكار شدن     ( مانند مشكالت شغلي     :خاستگاه اجتماعي  ـ   3
 ). مثل رقابت تحصيلي و ورزشي در مدرسه(يا رقابت با گروه همساالن ) زندگي در محله پر سر و صدا(

 استرس مزمن

برخالف رويدادهاي زندگي كه معموالً حاد هستند ممكن است برخي عوامل استرس زا طي سالهاي                    
نمونة .  وده ولي فشار رواني داشته باشند     متمادي در طول زندگي فرد ادامه داشته باشند و با هيچ تغييري همراه نب               

رنج ناشي از فقر مي تواند به شيوه زندگي          .  اين عوامل كه عمدتاً اجتماعي هستند مي تواند طبقه اجتماعي باشد            
نمونة ديگر نقشهاي اجتماعي، دغدغه امنيت از زندگي در         .  نادرستي منجر شود و خود يا تبعات آن، استرس زا باشند         

مثل پيدا كردن تاكسي يا كارهاي خانه براي        ( و فشارهاي روزمره مثل كارهاي ناخوشايند روزمره         يك محله ناامن،  
 . است) سالمندان

 منابع تعديل كننده استرس

منابع .  هر فرد سعي مي كند شرايطي كه موجب استرس شده اند را تعديل كرده يا خود را با آن سازگار كند                  
 يعني اعمالي كه فرد براي تغيير موقعيت يا تغيير معناي عامل               6ي مدارا  ـ راهبردها  1تعديل كننده سه گروهند    

حمايت  ـ   2.  استرس زا و كاستن از بار تهديدآميز آن، يا كنترل پيامدهاي جسمي اضطراب يا ناراحتي انجام مي دهد               
ر شرايط  اگر فرد احساس چيرگي و تسلط ب      .   نقش محوري در برخورد با استرس دارد       احساس كنترل  ـ   3  اجتماعي

 . داشته باشد راحت دست به عمل مي زند و قدرتمندتر با مشكالت زندگي برخورد مي كند

                                                 
1. Coping strategies 
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  عروقي -استرس و دستگاه قلبي 

در ميمونها، استرس   .  پاسخهاي استرسي مداوم به مرور زمان به دستگاه قلبي ـ عروقي صدمه مي زند                
 مي شود كه در درازمدت موجب رسوب         و افزايش سطح كورتيزول     LDL و افزايش    HDLمزمن موجب كاهش    

جاه طلب،    (Aافراد متعلق به نوع شخصيتي       ).  Sapolsky  ،1993.  (كلسترول در ديواره رگهاي قلبي مي شوند       
پاسخهاي قدرتمند و مكرري در برابر استرس دارند كه موجب تغييرات مرضي در رگهاي               )  پركار، متخاصم، رقابتي  

 .  را جلو مي اندازدقلبي شده و احتمال وقوع حمله قلبي

 استرس و عملكرد دستگاه ايمني

پژوهشها نشان داده اند كه استرس موجب تضعيف عملكرد دستگاه ايمني و تأخير در بهبودي زخم                      
مثالً در مراقبان بيمار مبتال به آلزايمر يا دانشجويان پزشكي كه تحت                )  1995 و همكاران،     kiecolt(مي شود  

شواهدي در دست است كه نشان       .   و ميزان تكثير آنها كم مي شوند       Tلهاي لنفوسيت   تعداد سلو .  استرس بوده اند 
در كساني كه پاسخ دستگاه عصبي آنها به         .  مي دهند، بين دستگاه عصبي و دستگاه ايمني ارتباطهايي وجود دارند          
 . استرس كمتر است، تضعيف عملكرد ايمني هم كمتر است و برعكس

 زاسترس و رفتارهاي مخاطره آمي

استرس بر رفتار فرد اثر گذاشته و موجب رفتارهاي ضد سالمتي همچون كشيدن سيگار، مصرف الكل و                  
همچنين در افراد تحت     .  مواد مخدر، كاهش خواب، كاهش اشتها و عدم رعايت توصيه هاي پزشكي مي شود                

 . استرس احتمال تصادف و سوانح هم زياد مي شود

 عهچشم انداز خدمات بهداشتي در سطح جام
نگاه به سالمت در سطح فردي براي درك اين مسأله مهم و                     .انسان موجودي اجتماعي است     

همزمان با نگاه در سطح فردي بايد در سطح اجتماعي هم به مسأله سالمت و                .برنامه ريزي هاي كالن كافي نيست   
 .بيماري نگاه كرد

 پزشكان و كادر خدمات درماني هرچند       وري پزشكي در كنار حاذق ترين    Ĥمثال پيشرفته ترين دستگاهها و فن     
شرط الزم براي ارائه خدمات است اما كافي نيست و بدون وجود بيمه خدمات درماني كامل، كارآمد و قوي، عمالً                     

 .از طرف ديگر فرهنگ قومي، جنسيت، طبقه اجتماعي همگي در نگرش به سالمت اثر مي گذارند                .  فلج مي شوند 
ن مانند صرع كه پديده اي اجتماعي است چه بسا از خود بيماري پرعارضه تر و                 انگ گذاري برخي بيماريهاي مزم   

 .خانماني از مسائل اجتماعي ديگري هستند كه بر سالمت اثرگذارند بيكاري و بي .توان فرساتر است

 سازمان بندي خدمات بهداشتي

كا بيمه هاي درماني عمدتاً    در امري  .به طور كلي دو نوع سازمان بندي براي خدمات بيمه اي انجام مي گيرد           
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اغلب مردم چون هزينه بيمه ها را خود مي پردازند، آزادند كه پزشك، بيمارستان و خدمات درماني                . هستند خصوصي
تعداد محدودي از   ).   دالر 3912  سرانه(  .آنان هزينه زيادي بابت درمان مي پردازند       .را به سليقه خود انتخاب كنند      
 هم   سال 65  افراد باالي  .هستند كه هزينه اش را دولت فدرال مي پردازد         Medicaidافراد فقير تحت پوشش بيمه    

در اين سيستم، ليست انتظار وجود       .هستند كه باز هم تحت حمايت دولت فدرال است            Medicareتحت پوشش 
 .ندارد، دسترسي به متخصصان به طور مستقيم است و قوانين بازار، رشد كيفي خدمات را تضمين مي كنند

در اين سيستم كه براي مثال در انگلستان و كانادا اجرا مي شود؛             . است دولتينوع دوم ارائه خدمات، بيمه       
ها و در    در انگلستان هزينه خدمات درماني از محل ماليات         .همة شهروندان بدون استثنا تحت بيمه دولتي هستند        

 هزينه سرانه درمان در انگلستان     . پرداخت مي شود  آلمان اين هزينه از درآمد افراد و نيز بخشي از آن توسط دولت             
دسترسي  .در اين سيستم مسئوليت و حق انتخاب افراد محدود مي شود           . دالر است  2364  دالر و در آلمان    1391

دسترسي به   .افراد به متخصصان مستقيم نبوده و توسط پزشكان خط اول درمان و سيستم ارجاع انجام مي شود                  
 .ر راحت و آسان و عدالت در عرضه خدمات چشمگير استخدمات اورژانسي بسيا

هزينه بيمه ساير افراد      .در ايران بيمه هاي دولتي صرفاً كارمندان دولت را تحت پوشش قرار مي دهند                
پوشش بيمه ها براي خدمات     . از درآمد فرد است    %30  توسط كارفرما و خود فرد، مشتركاً تأمين مي شود و شامل           

 به ارائه پوشش بيمه تكميلي        هستند  به همين دليل ساير شركت هاي بيمه كه اغلب دولتي            كامل نيست  ،درماني
نارضايتي پزشكان و بيمارستانها از نوع قراردادهاي سازمان هاي بيمه گذار و نحوة پرداخت آنها و پوشش                .مي پردازند

 .مت استناكافي بيمه ها از مسائل مهمي است كه چالشي جدي براي برنامه هاي توسعه سال

 مراقبت در سطح جامعه

امروزه ارائه خدمات بهداشتي براي سالمندان، بيماران رواني مزمن و معلوالن ذهني و جسمي در                       
داليل اين گرايش متعدد بوده و شامل        .رفته است »    مراقبت در سطح جامعه   «  كشورهاي توسعه يافته به سمت      

 به خانواده و عوامل سياسي و نگرشهاي ضد مؤسسه هاي           حمايت از مصرف كننده، كاهش هزينه ها، ارج گذاشتن        
مسلماً اگر مراقبت خوبي در محيط زندگي طبيعي انجام گيرد، وضع خانه مناسب بوده و شبكه                  .نگهداري مي باشند 

اجتماعي مناسبي در اطراف فرد سالمند يا معلول برقرار باشد، زندگي در سطح جامعه به مراتب بهتر از زندگي در                       
 .گاه استآسايش

مشكل اصلي در ارائه مراقبت در سطح جامعه، يكدست كردن و تلفيق خدمات بهداشتي و اجتماعي و                      
در اين رويكرد بايد خدمات پزشكي،         .ايجاد رويكرد چندرشته اي بين متخصصاني با ديدگاههاي متفاوت است           
البته  .ر يكدست و هماهنگ ارائه شوند      پرستاري، كاردرماني، فيزيوتراپي، روانشناسي، مددكاري و شغل يابي به طو         

پژوهشها، مفيد بودن    .مسلماً بار اصلي نگهداري از سالمند، بيمار رواني مزمن يا معلول بر دوش خانواده مي افتد                 
 ).1999و همكاران  Trieman( داده اند  ارائه مراقبت در سطح جامعه نشان

 نقش رسانه ها در سالمت

اما پژوهشها نشان داده      . در باره تمام جنبه هاي سالمت هستند       اطالعات از منابع مهم      رسانه هاي جمعي 
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 . پيامهاي بهداشتي قرار نمي گيرند     تاثيرمردم شنوندگاني پيچيده هستند و چشم و گوش بسته تحت              است كه   
ي ها در مقابل پيام  )  مثل در ميان گذاشتن تجارب با ديگران       (باورهاي فرهنگي و اطالعات حاصل از منابع ديگر          

اگر چنين نبود با اين همه تأكيد تلويزيون بر نكشيدن سيگار، نخوردن چربي و مصرف                  .رسانه ها مقاومت مي كنند  
بين آنچه مردم مي دانند و آنچه انجام مي دهند شكاف           !.  ميوه و سبزيجات، مشكل سيگار و تغذيه حل شده بود           

 .بزرگي وجود دارد
باره مقوله سالمت     ته هاي عوام و مردم كوچه و بازار در         نقش ديگر رسانه هاي جمعي، جمع آوري دانس       

رسانه ها در ايجاد و تحكيم باورهاي كليشه اي نقش مهمي           .است كه با پخش مصاحبه هاي مردمي انجام مي شود        
 .دارند مثل اينكه بيمار رواني فردي خشن است كه به تبع آن ترس و انگ گذاري روي اين افراد را در پي دارد                         

، صحبت   ايدز امروزه شاهديم كه با پخش برنامه هاي مختلف در باره         .گر رسانه ها در شكستن تابوها است     اهميت دي 
كردن در باره اين بيماري و روش پيشگيري با كاندوم در سطح گسترده اي امكان پذير شده است، چيزي كه شايد                     

باره مسائل اخالقي توسعه علمي و پزشكي         رسانه ها مي توانند بحث در    .در اوايل دهه هفتاد شمسي دور از ذهن بود        
 .را دامن بزنند

 طبقه اجتماعي و سالمت

اين ارتباط فقط به      .شواهد محكم نشان مي دهند كه بين سالمت و شغل افراد، ارتباط وجود دارد                  
مربوط نمي شود بلكه به تفاوت در شيوه زندگي،           )  مثالً احتمال تصادف در رانندگان اتوبوس       (مخاطرات شغلي   

 كه عمدتاً براساس شغل شكل مي گيرد شاخص        طبقه اجتماعي  .گروههاي شغلي و طبقه اجتماعي هم بازمي گردد      
حتي در جوامع    .مستقيمي از سطح تحصيالت، درآمد استانداردهاي زندگي و شرايط محيطي و كاري است                 غير

، اين  ستا  ه اخير كاهش داشته     مير و بيماريزايي آنان طي چند ده          توسعه يافته مثل انگلستان كه آمار مرگ و        
هاي بزرگ به مراتب قابل توجه تر از طبقات پايين مثل          كاهش در طبقات اجتماعي باال مثل وكال يا صاحبان شركت         

 .كارگران بوده است

 جنسيت و سالمت

به تفاوتهاي جسمي و زيستي بين زن و مرد اطالق مي شود كه از بدو تولد وجود دارند، اما                      (Sex)جنس
يا هويت جنسي به جنبه هاي اجتماعي و رفتارهايي كه جامعه از زن و مرد توقع دارد گفته                       (gender)يت  جنس

به عبارت ديگر اين جامعه است كه هنجارها، قواعد و توقعاتي كه از هر جنس دارد را به آنها تحميل كرده                      .مي شود
 . و خصوصيات متفاوت رفتاري تبديل مي كندنث يا مذكر را به تدريج به زن يا مرد با هنجارهاوو يك نوزاد م

زنان در اغلب جوامع عمري طوالني تر از مردان دارند و اين تفاوت               .مرگ و مير در مردان باالتر است        
عامل اين تفاوتها در سن كودكي عمدتاً بنيان زيست شناختي          .حتي بين شيرخواران زير يك سال هم مشهود است        

تر به علل اجتماعي مرگ همچون احتمال باالتر براي آلودگي به مواد مخدر،                 است اما در سن نوجواني و باال        
 .كشيدن سيگار و همچنين خطرات شغلي باز مي گردد
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زنان بيشتر   .مي شوند و از خدمات بهداشتي و پزشكي هم بيشتر استفاده مي كنند           بيماريها   زنان بيشتر دچار   
 .ن بين مردان بيشتر استبه پزشك مراجعه مي كنند اما بستري در بيمارستا

 گروههاي قومي و سالمت

هركس  . مفهومي پيچيده و متشكل از فرهنگ، تاريخ، زبان، جغرافيا و چيزهايي از اين قبيل است                قوميت
فرهنگ به معناي مدلهاي مشترك تفكر، باورها، ارزشها و نگرشها بين گروهي از                .به يك گروه قومي تعلق دارد      

 -الگوهاي سالمت و بيماري به شدت تحت تاثير عوامل اجتماعي           .كل و جهت مي دهند   افراد است كه به رفتار ش     
.  اقتصادي، محيطي، ژنتيك و فرهنگي هستند و به همين لحاظ تفاوتهاي زيادي بين گروههاي قومي مختلف دارند                

 .ان باالتر است  نژادپرستي و تبعيض هاي اجتماعي بيشتر دامنگير گروههاي قومي اقليت شده و احتمال فقر در آن                
احتمال استفاده گروههاي قومي اقليت از خدمات بهداشتي هم كمتر است، زيرا آموزشها و سياستگزاري هاي                      

 .بهداشتي متناسب با فرهنگ آنان تنظيم نمي شوند

 جنبه هاي اجتماعي پيري

ن جامعه   متناسب با همي    ،جامعة ما، جامعه جواني است و اولويت بندي در سياستگزاري هاي بهداشتي             
اما آمار تولد كودكان و رشد جمعيت در سالهاي اخير كاهش چشمگيري يافته و اميد به زندگي                    . است تنظيم شده  

به همين دليل جامعه به سوي پيرشدن خواهد رفت و درصد              .طي دو دهه نزديك به ده سال باالتر رفته است           
به اين ترتيب طي چند دهه       .ش خواهد گذاشت  سالمندان طي چند دهه رو به افزايش و درصد كودكان رو به كاه             

 !بعد، در اولويت بندي سياستگزاري ها بايد گروه سالمندان را جايگزين كودكان كرد
گويي  .يك باور قالبي است كه برخاسته از ترس جامعه نسبت به باال رفتن سن مي باشد                 »پيري«كلمه     

ها نشان   اما پژوهش  .رواني و توان كاركردن همراه است     زياد شدن سن تقويمي با افت گريزناپذير قواي جسمي و            
را معادل  »  پيري«در واقع بهتر است     (داده كه اغلب افراد سالمند خود را جوانتر از سن تقويمي احساس مي كنند                

هاي  و همين مسأله باعث ناهمگوني بين انتظارات و توقع          )  حالت احساسي و رفتاري تلقي كنيم تا سن تقويمي          
افرادي كه به زيبايي و جواني خود اهميت زيادي مي دهند ممكن است با باالرفتن               .حساسات فرد مي شود  جامعه و ا  

  .بيشتر اهميت قائل مي شوند  (inner self)سن بيشتر ناراحت شوند تا كساني كه براي دنياي درون خود 
ي و باورهاي كليشه اي در      شدن جامعه، نقشهاي سنت     با زياد شدن جامعه سالمندان و پيشرفت و پيچيده تر        

امروزه بسياري از سالمندان همچنان به كاركردن و ادامه يك زندگي اجتماعي فعال و               .مورد پيري رو به تغيير است     
بازتاب اين تغييرات در فيلم هاي سينمايي يا رمانهايي كه نقش سالمندان را برجسته مي كنند               .مستقل ادامه مي دهند  

 .مشهود است

 خانماني و سالمت وضع مسكن، بي

متراژ كم و جمعيت زياد، نامناسب        .محيط خانه به طور مستقيم و غيرمستقيم بر سالمتي اثر مي گذارد            
 .بودن ساختمان، سروصدا و شلوغي، همسايگان بد، رطوبت و سرما يا گرما، تاثير انكارناپذيري بر سالمت دارند                   
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مثالً سياستگزاري هاي كالن براي تأمين مسكن مناسب براي         رفتار فرد نيست و      تاثيربنابراين سالمت صرفاً تحت     
 !شهروندان مي تواند اثر به مراتب مهمتري داشته باشد

 بيكاري و سالمت

تمامي پژوهشهايي كه به مقايسه وضع سالمتي بين افراد شاغل و بيكار پرداخته اند نشان داده اند افراد                    
ميزان مرگ و مير هم در افراد بيكار باالتر از افراد             .برخوردارندشاغل به رغم مخاطرات شغلي از سالمتي باالتري         

 .است)  به ويژه خودكشي  (علل مرگ در افراد بيكار شامل بدخيمي ها، سوانح، مسموميت و خشونت               .شاغل است 
 ـ  3انزواي اجتماعي و كاهش اعتماد به نفس،           ـ   2فقر    ـ 1:مكانيسم در اين تفاوتها نقش دارند       چهاراحتماالً  

 .استرس ـ 4رفتارهاي صدمه رسان به سالمت مثل كشيدن سيگار، ورزش نكردن 

  زدن و انگ گذاري برچسب

برچسب زدن و انگ گذاري به معناي ارزيابي منفي افراد يا گروههاي خاصي توسط جامعه يا گروههاي                   
بيماريهايي همچون صرع   انگ گذاري جامعه در مورد      ـ   1  : دو اهميت از نظر بهداشتي دارد       مسالهاين   .ديگر است 

برچسب زدن بيماريها به دنبال تشخيص بيماري در فرد، مثالً وقتي                  ـ    2)  روان گسيختگي(يا اسكيزوفرني    
 بيمار در يك آسايشگاه رواني مقبول       بستري كردن روانپزشك بيماري روان پريشي را تشخيص مي دهد ممكن است         

اين  .اجتماعي ناخواسته عميقي براي فرد داشته باشد         بنابراين تشخيص گذاري ممكن است اثرات         .جلوه كند 
برچسب ها، رفتار ديگر افراد نسبت به بيمار را تغيير داده و تنظيم مي كنند و بر رفتار خود فرد و خانواده وي هم اثر                        

« مثالً فردي كه درد قلبي دارد تنها وقتي كه متوجه مي شود رگهاي قلبش تنگ شده اند و برچسب                       .مي گذارند
به وي مي خورد، دست از سيگار كشيدن برمي دارد، همسرش سعي مي كند وي را عصباني                  »  تنگي عروق قلبي  

 .نكند و بقيه هم مراعات حال وي را مي كنند
 .مخفي و آشكار   :استيگما مي تواند به دو شكل باشد      .به معناي برچسب بسيار منفي است        (stigma)انگ   

غير از   . است استيگماي مخفي ت ماستكتومي قرار گرفته داراي انگ يا           زني كه به دليل سرطان پستان، تح        
نزديكان، كسي از مسأله وي آگاه نيست و فرد رفتار خود را به گونه اي تغيير مي دهد كه ديگران متوجه نقص وي                       

ول كه روي   اما فرد معل   .نشوند، مثالً سعي مي كند به استخر نرود و يا لباسهايي بپوشد كه اين عيب را مخفي كند                  
 . دارد و نمي تواند جلوي آگاه شدن ديگران را بگيرداستيگماي آشكارصندلي چرخدار نشسته، 

 
 
 
 
 
 
 

***** 
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 سواالت بعد از مطالعه
خالف انتظار، مراجعه    برخي تصور ميكنند پيشرفت علمي پزشكي مي تواند بيماريها را ريشه كن كند اما بر              •

آيا انگاره هاي ذهني مردم نسبت به       .   هر سال زيادتر مي شود     مردم به بيمارستان و عمل هاي جراحي،      
 سال به سطح باالتري ارتقا مي يابد؟ سالمتي هم با پيشرفت علم پزشكي هر

با توجه  .   بيشتر شده است    (alternative medicine)در سالهاي اخير، روي آوري مردم به طب مكمل          •
 چرا .  است...  ، طب سوزني، طب فشاري و          به اينكه طب مكمل شامل مقوله هايي مثل هومئوپاتي           

علي رغم اين همه پيشرفت در علم پزشكي، اقبال مردم به اين روشها كه اغلب ريشه در طب سنتي دارند                   
 بيشتر شده است؟

  چرا درك باورهاي بيمار راجع به بيماري و سالمتي در درمان وي اهميت دارد؟ •
. »راده را جيغ بزنيد تا اعتياد فرار كند        ا «:  اعتياد نوشته بودند  در يكي از پيامدهاي بهداشتي براي مبارزه با          •

 نظر شما اين شكل از طرح پيام چه محاسن و معايبي دارد؟به 
 نفره اي كه در يك اتاق مرطوب و نيمه تاريك زير زمين در حاشيه فقير نشين شهر تهران                  5ده هاي   اخانو •

تقيم و غير مستقيمي بر سالمت كودكان دارد؟ آنان     زندگي در چنين فضايي چه اثرات مس      .  زندگي مي كنند 
 در معرض بروز چه بيماريهاي رواني يا جسمي هستند؟

اما .  اغلب بيماران از اين شاكي اند كه پزشك در باره احساسات و دل نگراني هاي آنها سؤال نمي كند                     •
گونه با وضع جديدش    برخي پزشكان معتقدند وظيفه آنها درمان بيماري است و كاري با اينكه بيمار چ                

 نظر شما چيست؟. كنار مي آيد ندارند
 فرق بين آموزش سالمت، با ارتقاي سالمت چيست؟ •
اگر كتابچه آموزشي راجع به ديابت را بيمار از البالي مجله ها روي ميز اتاق انتظار بردارد بيشتر مؤثر                       •

 ر دارد؟است يا اگر توسط پزشك در اتاق معاينه به بيمار داده شود بيشتر تاثي
آيا كشيدن سيگار در سن نوجواني با لذت قانون شكني يا خطرجويي ارتباط دارد؟ نحوه برخورد پدر يا                       •

 مادر با اين مسئله چگونه بايد باشد؟
اين اجبار دولتي آيا    .  روي تمامي پاكت هاي سيگار نوشته اند مصرف سيگار براي تندرستي زيان آور است             •

 است؟در كاهش مصرف سيگار مؤثر بوده 
فرض كنيد بيمار مبتال به فشار خون براي چك آپ به پزشك مراجعه كرده است و مشخص مي شود                       •

به نظر شما پزشك بايد مقدار داروها را زياد كند، يا داروها را عوض كند، يا بايد در باره                    .  فشار بااليي دارد  
 داروها، اثرات آنها و عوارض احتمالي آنها با بيمار صحبت كند؟

شما حضور روانشناس و مشاور در بخشهاي جراحي يا شيمي درماني مي تواند اثر بخشي درمانهاي               به نظر    •
 جراحي يا دارويي را باال ببرد؟ حضور روانپرستار چطور؟

اگر به فردي بگويند مبتال به سرطان شده است بيشتر دچار اضطراب يا افسردگي مي شود يا اگر بگويند                     •
 است؟ خانواده فرد سرطاني راحت تر مي توانند راجع به تشخيص با              رگهاي قلبي شده  %  80دچار تنگي   

 بيمار صحبت كنند يا خانواده ي بيمار قلبي؟
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آيا الگوي رابطه پزشك ـ بيمار بين متخصصان جراحي، متخصصان داخلي و متخصصان اعصاب و روان                  •
 ؟مشابه است؟ با توجه به متن، چه نوع رابطه اي را در هر مورد توصيه مي كنيد

با .  پژوهشهاي دارويي مفصل و پرهزينه اي انجام مي شود تا داروهاي جديدي با كارآيي باالتر تهيه شوند                •
توجه به اينكه نيمي از بيماران داروهاي تجويزي را درست مصرف نمي كنند آيا صرف هزينه در                         

كت هاي دارويي   پژوهشهاي روانشناسي براي اين مسئله مقرون به صرفه تر است؟ آيا ماهيت تجاري شر             
 در جهت گيري پژوهش ها نقش دارند؟

در برخي مراكز براي جراحي هايي كه با بيهوشي عمومي همراه نيست مثل عمل ديسك يا زايمان اجازه                   •
مي دهند همسر بيمار در اتاق عمل حضور داشته باشد آيا نتيجه عمل جراحي در اين موارد بهتر خواهد                     

 شد؟
در بيماران افسرده باالتر است؟ اين مسئله چه رابطه اي با دستگاه ايمني بدن             چرا احتمال ابتال به سرطان       •

 دارد؟
چرا موقعيت  .  برخي از افراد از سخنراني در جمع دچار استرس مي شوند و برخي از تنها ماندن در خانه                     •

يري هاي استرس زا براي افراد مختلف فرق دارد؟ تجارب قبلي و انتظار فرد از نتايج موفقيت چه تاث                       
 دارند؟

 آيا استرس همواره مضر است يا درجاتي از استرس باعث ترغيب فرد به حل مسائل مي شود؟ •
آيا خوشايند بودن يا ناخوشايند بودن تغييرات در ميزان استرس           .  تغييرات زندگي با استرس همراه هستند      •

 ؟)براي مثال طالق و ازدواج را مقايسه كنيد( تاثير دارد؟ 
 كه استرس مي تواند مستقيما زمينه ساز استرس هاي ديگر بوده و زنجيره اي از استرسها               آيا مي توان گفت   •

مثل طالق             كاهش توان مالي             مشكالت تربيت فرزند و                                      (را به دنبال داشته باشد      
 ؟...)نگهداري خانه 

 ارد؟به نظر شما سازمان بندي خدمات بهداشتي در ايران چه تغييراتي الزم د •
برخالف انتظار، پيش آگهي بيماري اسكيزوفرني در كشورهاي جهان سوم بهتر از كشورهاي پيشرفته                   •

 چرا؟. هرچند امكانات پزشكي در كشورهاي جهان سوم به مراتب كمتر است. است
آيا توجه  .  در بيماريهاي مزمن مثل زوال عقل، فشار زيادي از نظر جسمي و رواني به مراقبان آنها مي آيد                  •

 كادر پزشكي به مراقبان مي تواند به حل مسائل بيمار هم كمك كند؟
درصد زيادي از افراد جامعه ما را طي چند دهه             .  مشخصات جمعيت شناسي جوامع، رو به تغيير است          •

به نظر شما از چه زماني بايد برنامه ريزي براي آن دوران آغاز شود؟              .  آينده، سالمندان تشكيل خواهند داد    
 ي براي سالم سازي سالمندان آينده، به جمعيت فعلي بايد داد؟چه آموزشهاي

اين .  آمار جراحي زيبايي بيني در ايران باالترين ميزان نسبت به جمعيت را بين كشورهاي جهان دارد                    •
 مسئله چه ارتباطي با باورهاي جامعه دارد؟

ال به صرع يا اسكيزوفرني كمك      برنامه هاي تلويزيوني چگونه مي توانند به رفع انگ گذاري از بيماران مبت           •
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 كنند؟
تاثير پني سيلين به صورت ويال بيشتر است يا به صورت قرص و كپسول و يا شربت؟ چرا آمپول روغني                      •

 كه دردناكتر است مؤثرتر است؟
ناراضي بودن پزشكان از نحوه قراردادها و پرداختهاي شركتهاي بيمه چه تاثيري بر روابط پزشك ـ بيمار                   •

 مي گذارد؟
.  با قوميت هاي گوناگون و حتي زبانهاي مختلف است          (multicultural)يران كشوري چند فرهنگي      ا •

 تهيه پيامهاي بهداشتي براي استان هرمزگان چه تفاوتي با استان كردستان بايد داشته باشد؟

 منابع
 
1. B. Alder et al, psychology and Sociology Applied to Medicine, Churchill Livingstone. 
2004. 
 
2. Thagard Paul, The Concept of Disease: structure and change, Communication and cognition 1996, 
vol. 29, 445-478. 
 

 .1384روانشناسي سالمت، ترجمه دكتر سيدعلي احمدي ابهري و همكاران، انتشارات رشد، سال :  ـ سارافينو، ادوارد، پ3
 
 .1384استرس و فرهنگ، نشريه داخلي مركز مطالعات علمي شناخت، رفتار و فرهنگ، شماره اول، سال :  ـ ارجمند، محسن4

 
5. Ajzen I 1991 The theory of planned behavior: Organizational Behavior and Human Decision 
Processes 50:179-211. 
 
6. Fiore MC, Bailey WC, Cohen SJ et al 1996 Smoking cessation. Agency for Health Care Policy and 
Research, US Department of Health and Human Services (clinical practice guideline No. 18, 
publication No. 96-0692), Rockville, MD. 
 
7. Goffman E Stigma. Penguin, London. 1968. 
 
8. Kiecolt-Glaser JK, Marucha PT, Marlakey WB, Mercado AM, Glaser R 1995 Slowing of wound 
healing by psychological stress. The Lancet 346: 1194-1196. 
 
9. Ley P. Communicating with patients; improving communication, satisfaction and 
compliance. Stanley Thornes Publishers, Cheltenham. 1997. 
 
10. Sapolsky RM. Endocrinology alfresco: psychoendocrine studies of wild baboons. Recent Progress 
in Hormone Research. 1993; 48: 437-468.  
 
11. Tones K, Tilford S. Health education: effectiveness, efficiency and equity. Chapman & Hall, 
London. 1994.  
 
12. Trieman N, Leff J, Glover G. Outcome of long stay psychiatric patients resettled in the 
community: prospective cohort study. British Medical Journal. 1999; 319: 13-16. 
 
 
 



 مباحث خاص در بهداشت عمومي / 14                                 فصل               كتاب جامع بهداشت عمومي                            /  2321
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***** 



 كتاب جامع

 بهداشت عمومي

 دكتر حسين حاتمي / 13گفتار /  14فصل 

 آنفلوآنزا و جهانگيري هاي آن
 :فهرست مطالب

 2323..................................................................................................................................اهداف درس

 2323........................................در قرن بيست و يكم) با منشاء خوكي( جديد A(H1N1) آنفلوآنزاي تاريخچه اولين پاندمي
 2329............................................................................................................................................تعريف موارد

 2333........................................................................................................................الف ـ مقدمه و كليات
 2333........................................................................................................................ ـ تعريف و اهميت بهداشتي1
 2334....................................................................................................................... ـ عامل اتيولوژيك آنفلوآنزا2

 2334..............................................................................................في و وقوع بيماريب ـ اپيدميولوژي توصي
 2334........................................................................................................................................ ـ دوره نهفتگي1
 2334................................................................................................................. ـ سير طبيعي آنفلوآنزا در انسان2
 2335................................................................................................................................... ـ انتشار جغرافيايي3
 2336........................................................................................................................................... ـ روند زماني4
 2338................................................................................................. ـ تاثير سن، جنس و شغل و موقعيت اجتماعي5
 2339........................................................................................................................ ـ تاثير عوامل مساعد كننده6
 2340............................................................................................... ـ حساسيت و مقاومت در مقابل ابتالء به بيماري7
 2340............................................................................................................................... ـ ميزان حمالت ثانويه8
 2341......................................................................................... ـ منابع و مخازن، نحوه انتقال و دوره قابليت سرايت9

 2342.........................................................................................................ج ـ پيشگيري و كنترل آنفلوآنزا
 2342.........................................................................................پيشگيري سطح اول به منظور حفظ سالمتي افراد سالم

 2347....................................................................................در آنفلوآنزاي فصلي) كموپروفيالكسي(پيشگيري دارويي 
 2348.........................................................پيشگيري سطح دوم به منظور بازگرداندن سالمتي و جلوگيري از بروز عوارض

 2348....................................................پيشگيري سطح سوم به منظور جلوگيري از پيشرفت عوارض و زمينگير شدن بيمار
 2349..................................................................................................................................ساير اقدامات كنترلي

 2349............................................................................!درس هايي كه از جهانگيري هاي آنفلوآنزا بايد آموخت

 2353............................................................................................................................................منابع

 
 



 مباحث خاص در بهداشت عمومي / 14                                 فصل              كتاب جامع بهداشت عمومي                           /  2323
 

 
 

 

 
 
 

 آنفلوآنزا و جهانگيري هاي آن
Influenza and its Pandemics 

 
  حاتمي حسين دكتر

 دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

 هداف درس ا

 : پس از يادگيري اين مبحث فراگيرنده قادر خواهد بود
 فلوآنزا را شرح دهدتاريخچه آن  
 ارتباط آنفلوآنزاي خوكي، پرندگان و انسان را بيان كند 
 جهانگيري، همه گيري و طغيان آنفلوآنزا را تعريف كند 
 قابليت تغييرپذيري ويروس آنفلوآنزا را توضيح دهد 
 سازوكار وقوع همه گيري ها و جهانگيري ها را شرح دهد 
  آنفلوآنزا را شرح دهدواقعيت هاي مرتبط با اپيدميولوژي توصيفي 
 سطوح سه گانه پيشگيري و كنترل آنفلوآنزا را بيان كند 

 

 و كليات ، تاريخچهمقدمه

 در قرن بيست و يكم) با منشاء خوكي( جديد A(H1N1) ـ تاريخچه اولين پاندمي آنفلوآنزاي 1

كزيك حادث   در م  A(H1N1)همه گيري آنفلوآنزاي جديد    )  2009مارس    (1388فروردين ماه  در اوايل   
 33گرديد و سپس مواردي از بيماري در اياالت متحده و بسياري از كشورهاي ديگر به وقوع پيوست و به فاصله                       

اولين جهانگيري بيماري در قرن بيست و يكم رخ داد و با              )  1976(سال پس از وقوع آخرين پاندمي قرن بيستم          
 توسط سازمان جهاني بهداشت،     فاز ششم پاندمي   ،   ماه خرداد 21توسعه دامنه بيماري به چندين قاره در تاريخ          

چيزي نگذشت  .   معروف گرديد  آنفلوآنزاي خوكي اين بيماري كه در روزهاي اول شروع جهانگيري به           .  اعالم شد 
و هرچند با سرعتي بيش از           جديد ناميده شد    A(H1N1)آنفلوآنزاي  كه به توصيه سازمان جهاني بهداشت،          

 عين حال با ماليمت هرچه تمامتر و مرگ و مير كمتر از اغلب آنها بخصوص از طريق                    پاندمي هاي قبلي ولي در   
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اين بيماري تا حدود يك     .  ، كليه قاره هاي جهان را درنورديد     1388مسافران خطوط هواپيمايي، تا اواخر ارديبهشت       
به صف آنفلوآنزاي    ناميده مي شد ولي پس از آن         A(H1N1)سال پس از وقوع پاندمي همچنان آنفلوآنزاي جديد           

 قبلي اشتباه نشود ويروس عامل      A(H1N1)فصلي پيوست و به منظور اين كه از نظر آزمايشگاهي با موارد ناشي از               
 . نامگذاري شدA(H1N1)pdm09 بيماري به توصيه سازمان جهاني بهداشت،

 2009 ـ تاريخچه آنفلوآنزاي خوكي در خوك ها قبل از پاندمي سال 2

 بيماري حاد و شديدا مسري دستگاه تنفس خوكها است كه به وسيله يكي از                        آنفلوآنزاي خوكي 
اين بيماري هرچند با چهره باليني حاد و پرسروصدايي عارض ميشود            .   ايجاد ميشود  Aويروسهاي آنفلوانزاي تايپ    

يماري از  عامل ب .   درصد بوده است   1-4ولي طي طغيان هاي گذشته، مرگ و مير ناشي از آن در خوك ها در حدود                
طريق ترشحات تنفسي به طور مستقيم و غيرمستقيم از خوكهايي كه دچار عفونت بدون عالمت يا بيماري                        

طغيان هاي بيماري در بين خوكها در سراسر سال حادث ميشود ولي           .  باعالمت هستند به ساير خوكها انتقال مي يابد      
 . فصول سال استدر مناطق معتدله بروز آن در پاييز و زمستان بيشتر از ساير

در مجموع، بيماري آنفلوآنزاي خوكي جزو بيماريهاي شناخته شده اين حيوانات است و حتي در بسياري از                  
البته ويروس مورد اشاره به نحو شايعي       .  كشورها به طور معمول خوكها را عليه آنفلوآنزاي خوكي واكسينه مي كنند           

 نيز در   H1N2, H3N1, H3N2ساب تايپ هاي ديگر نظير      است ولي بيماريزايي بعضي از       H1N1از ساب تايپ    
اين حيوانات همچنين ممكن است به ويروس آنفلوآنزاي پرندگان، آنفلوآنزاي فصلي            .  خوكها به اثبات رسيده است    

انساني و بعضي از موجودات ديگر نيز آلوده و دچار بيماري شوند و حتي قبال مشخص شده است كه ويروس                          
H3N2   ن به خوك منتقل شده است كه مي تواند به دليل بعضي از تشابهات ژنتيكي بين انسان و                      ابتدا از انسا

 نيز  ابن سينا  در طب    قانونخوك باشد كه پديده شناخته شده اي است و در پزشكي نياكان و ازجمله در كتاب دوم                 
چنانكه گوشت   . است خون انسان تماماً با خون خوك متشابه         “  :به وضوح به آن اشاره شده است وي مي نويسد         

باهت به حدي است كه يك وقت قصابي گوشت انسان را            اين ش .  ندارند  انسان و گوشت خوك هيچ تفاوتي با هم       
ها اين راز پوشيده ماند تا اين كه تصادفاً          مدت.  فروشد خوك مي   به مردم مي فروخت و چنين مي نمود كه گوشت          

رد وسي كه بخواهد آزمايشاتي در باره خون انسان به عمل آ           ك  ...  انگشتان آدمي را در گوشت خوك كذائي يافتند        
4GHF2J2K-  .”تر از خون انسان است اما بسيار شبيه آن است          هرچند ناتوان   خون خوك .  خون خوك را بيازمايد   

ضمنا گاهي ممكن است خوكها دچار عفونت همزمان ناشي از چند سروتايپ ويروس آنفلوآنزا بشوند و                        .  21
شرايطي را فراهم كنند كه اين ويروسها در بدن آنها به تبادل ژني پرداخته و سرانجام در اثر جهش هاي احتمالي،                      

 . منجر به نوپديدي ويروس جديدي شوند
ه ويروسي كه با شرايط حاكم بر بدن خوك ها خو گرفته و تطبيق يافته است                بنابراين مالحظه مي شود ك   

 هرچند بارها به انسان نيز منتقل شده و مشكل خاصي به بار نياورده                 و به آساني در خوك ها بيماريزا واقع ميشود       
سان هم گرديده   است ولي اين بار چنان تغييرات ژنتيكي را متحمل شده است كه داراي قابليت سرايت انسان به ان                  

 . شده و قادر به ايجاد جهانگيري ميباشدويروس تمام عيار انسانيو تبديل به يك 
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 A(H1N1) و ژنتيكي نوپديدي ويروسهاي آنفلوآنزاي   ـ جنبه هاي تاريخي2

 باعث ايجاد جهانگيري    A(H1N1) نوپديدي ويروس آنفلوآنزاي     1918 سال قبل يعني در سال       91حدود   
اين ويروس به طور همزمان از طريق پرندگان وارد بدن انسان و خوك گرديده و حتي                   .  استمصيبت باري شده   

در حالي كه ويروس آنفلوآنزاي خوكي       .  شواهدي وجود دارد كه در آن زمان از انسان به خوك منتقل شده است                
ا خوكها وارد بدن    احتماال در تماس ب     (S-OIV)عامل پاندمي فعلي معروف به ويروس آنفلوآنزاي با منشاء خوكي            

 . انسان شده است
          يكي از نتايج تاريخچه و سرنوشت درهم آميخته و به هم گره خورده ويروس خوكي و انساني اين است                      

 و سه قطعه ژني      A(H1N1)داراي سه قطعه ژني مشترك با ويروس آنفلوآنزاي فصلي               S-OIVكه ويروس   
 .ميباشد A(H3N2)مشترك با ويروس آنفلوآنزاي فصلي 

 با موارد متعدد انتقال بين گونه اي ويروس از خوك به انسان،              A(H1N1)تاريخچه ويروس آنفلوآنزاي     
هرچند موارد اسپوراديك انتقال ويروس از خوك به انسان به اندازه  كافي بيماريزا بوده كه باعث                 .  رنگين شده است  

نه موارد از انساني كه بيماري را از خوك، كسب كرده           ايجاد بيماري باليني واضحي بشود ولي خيلي به ندرت اينگو         
به عبارت ديگر هرچند انتقال انسان به انسان و انتشار ويروس جديد مستلزم              .  به اطرافيان وي منتقل گرديده است     

كسب عفونت اوليه از خوك بوده است ولي كسب عفونت به معني انتشار بعدي آن و دارا بودن خاصيت حمله                         
 انسان ها نبوده و تا زماني كه ويروس حيواني، تغييرات ژنتيك الزم را متحمل نشده و قدرت تطابق                    ثانويه در بين  

كامل با بدن انسان را كسب نكرده به طور جدي در بين انسانها منتشر نشده است و تنها يك مورد كامال استثنايي                        
بليت سرايت از انسان به انسان در حد خيلي  به اثبات رسيده كه حتي در آن مورد هم قا          Fort Dix نظامي   هدر پايگا 

 .پاييني قرار داشته است

  تا كنون1918 از سال A(H1N1) ـ بقا و پايداري ويروس آنفلوآنزاي 3

 ميالدي باعث ايجاد جهانگيري مصيبت باري      1918-19 كه در سال هاي     A(H1N1)ويروس آنفلوآنزاي    
غيرمستقيم در بدن انسان و خوك به حيات خود ادامه داده و با              سال به طور مستقيم و       90گرديده به مدت بيش از      

به طوري  .  انتقال ژنهاي خود به ويروس هاي جديد باعث ايجاد پاندمي ها و اپيدمي هاي انساني و  حيواني شده است                
 عامل جهانگيري فعلي نيز يكي از دو نوع ويروس غيرمرتبط خوكي را                A(H1N1)  كه حتي در تركيب ويروس     

 جزو افرادي بوده اند كه در معرض پاندمي قرار گرفته و طي اين             1918ميدهد و هستند كساني كه در سال        تشكيل  
 . سالها با چند پاندمي و اپيدمي بيماري مواجه گرديده اند

 ويروس جديدي با منشاء احتمالي پرندگان، پا به          1918براساس شواهد و استدالل هاي منطقي، در سال         
ه داراي مجموعه اي از هشت ژن جديد آنفلوآنزا بوده و پس از ايجاد جهانگيري بيماري                   عرصه وجود گذاشته ك   

 نيز انتقال يافته و بدينوسيله به حيات طوالني خود در طبيعت ادامه داده و ويروس                   انسان به خوك  انساني از   
 .عامل پاندمي جديد نيز يكي از محصوالت ژنتيكي آن به شمار ميرود

سازوكار بقا و تداوم اين ويروس طي يك قرن گذشته مي توان چنين تصور كرد كه                به منظور درك بهتر     
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 كه طي اين دوره زماني باعث ايجاد جهانگيري ها و همه گيريهايي شده اند ويروسهاي                 Aويروسهاي آنفلوآنزاي   
 بوده  1918ال   س ويروس)  ژنهاي هشتگانه (كامال جديدي نبوده بلكه هريك از آنها به منزله يكي از اعضاء ژنتيك               

و در هر مقطعي، يكي از آنها در خط مقدم، قرار گرفته و ظاهرا به شكل ويروس جديدي جلوه گر شده و لذا طي                          
 (Reassortment)و تكرار بازترتيبي    در جريان بوده      A(H1N1)  اين يك قرن همواره قطعاتي از ژنوم ويروس        

 .يد همچنان ادامه خواهد يافتبي پايان و ظهور تعداد زيادي ويروس با خواص نسبتا جد
شايان ذكر است كه سازوكارهايي كه ويروس آنفلوآنزاي پرندگان بوسيله آن از سدهاي بين گونه اي عبور                 

ميزبان كرده و باعث ايجاد عفونت در انسان و ساير پستانداران ميشود و بدينوسيله گونه هاي مبتال به عنوان                        
ان به انسان ويروس، موجبات تداوم حيات ويروس را فراهم ميكنند، ناشناخته             عمل كرده و يا با انتقال انس       بن بست
عالوه بر آن خواصي نظير عفونتزايي، قابليت سرايت و ويروالنس ويروس از پيچيدگي خاصي برخوردار                  .  ميباشند

ت كه  بوده بوسيله چندين ژن، هدايت ميگردد كه هنوز به وضوح شناخته نشده است و همين قدر مشخص شده اس                  
 هموآگلوتينين پروتئين سطحي ويروس، و ژن        16 داراي ژني است كه براي يكي از          Aويروس آنفلوآنزاي تايپ    

اين پروتئين ها كه به ترتيب باعث        .   نورآمينيداز پروتئين سطحي، كُد گرديده است        9ديگري كه براي يكي از        
در سلول هاي حساس ميزبان بلكه در بروز        ويروس ميگردند نه تنها در ايجاد عفونت          آزادسازي و   تسهيل اتصال 

 .پاسخ ايمني و كاهش تكثير ويروس نيز داراي نقش اساسي هستند
 نورآمينيداز ويروس هاي آنفلوآنزاي پرندگان،     9 هموآگلوتينين و    16الزم به ذكر است كه هرچند از تركيب          

كنون چنين واقعه اي رخ نداده و فقط         نوع ويروس با ويژگيهاي نسبتا متفاوتي توليد شود ولي تا           144ممكن است   
 با بدن انسان تطبيق يافته كه خود مي تواند حاكي از اين واقعيت باشد كه                 H1N1, H2N2, H3N2سه تركيب   

نيازي كه برآورده شدن آن بسيار        .  الزمه موفقيت كامل ويروس جديد، تطابق همه جانبه كليه ژنهاي آن است              
 .مشكل مي باشد

 و ويروس   1957 در سال     H2N2 باعث نوپديدي ويروس   1918 سال   H1N1روس  شيفت آنتي ژني در وي   
H3N2 گرديده كه هريك باعث ايجاد پاندمي شده اند1968 در سال . 

 طي يكصد سال گذشته تدريجا متحول گرديده و از شدت بيماري و             1918 سال   H1N1با اينكه ويروس     
لي معلوم نيست آيا اين روند با همين آهنگ و تا جايي             مرگ ناشي از آن در پاندمي هاي بعدي كاسته شده است و           

كه ديگر نتواند بيماري شديدي ايجاد كند و يا قادر به بيماريزايي نباشد به پيش مي رود؟ و يا با تحمل تغييرات                         
ژنتيك وسيع و موتاسيونهاي بسيار جدي، ويروس كامال جديدي پا به عرصه وجود خواهد گذاشت كه هيچيك از                    

 بار ديگر فاجعه بزرگي     1918 سال   H1N1عيت جهاني در مقابل آن مصونيتي نداشته و همچون ويروس            افراد جم 
 .واقعيت هايي كه هيچيك از آنها نبايد غيرممكن در نظر گرفته شود. را به بار آورد

  ـ فازهاي ششگانه وقوع جهانگيري آنفلوآنزا4

 توضيح داده شده است در اينجا        1وآنزا در جدول    با توجه به اينكه در مورد فازهاي ششگانه پاندمي آنفل           
نيازي به توضيح بيشتر، احساس نمي شود و لذا با استناد به مطالب مندرج در جدول مزبور، اشاره اي به فازهاي سوم                    

  در هنگ كنگ و در شرايطي شناسايي 1997 در سال A(H5N1)نوپديدي آنفلوآنزاي پرندگان . و پنجم مي نماييم
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 فازهاي ششگانه جهانگيري آنفلوآنزا ـ 1جدول 

  
 ـ ويروس جديد وارد بدن        3فاز  

انسان شده و بيماريزا واقع گرديده       
ولي هنوز آنقدر تغيير نيافته كه از         

 انسان به انسان نيز منتقل شود

 ـ يكي از ويروسهاي موجود      2فاز  
در بدن خوك يا پرندگان،              
دستخوش تغييراتي واقع شده و        

 را نيز تهديد ميكندسالمت انسان 

 ـ ويروس هاي آنفلوآنزا در      1فاز  
بدن حيوانات مخزن، سير طبيعي       
خود را طي ميكنند و سالمت           

 انسان را تهديد نميكنند

 ـ ويروس جديد به سرعت       6فاز  
و در سطح گسترده اي در تمام          
نقاط جهان منتشر ميشود و معموال      

 عده كثيري را مبتال ميكند

س جديد در سطح      ـ ويرو   5فاز  
وسيعتري در جوامع انساني و           
حداقل در سطح دو كشور از مناطق      

  منتشر ميشودWHOمختلف 

 ـ ويروس جديد با بدن          4فاز  
انسان كامال تطابق يافته و به           
آساني ولي در سطح محدودي از        

 انسانها به يكديگر منتقل ميشود
 

ندين سال قبل به اثبات رسيده بود ناگهان دستخوش           كه بيماريزايي آن در پرندگان، از چ       H5N1شد كه ويروس    
موتاسيون هايي واقع شده باعث ايجاد موارد زيادي از بيماري و مرگ در پرندگان اهلي و وحشي منطقه هنگ كنگ                   

 نفر از آنان گرديد و بنابراين با توجه به تغيير ويروالنس، به عنوان يك                  6 نفر انسان و مرگ       18و موجب ابتالء    
، بيماري شديد و كشنده اي را به برخي از گونه هاي پرندگان،           )فاز اول (وژن جديد در پرندگان،  ظهور كرده       عامل پات 
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فاز ( و در تماس نزديك و تنگاتنگ با پرندگان، به انسان نيز منتقل و بيماريزا واقع شده                    )فاز دوم (تحميل نموده   
 قابليت سرايت انسان به انسان را كسب نكرده و وارد             ولي هرگز با بدن انسان به طور كامل، خو نگرفته و            )سوم

 باعث به هالكت رسيدن  1388 و فازهاي بعدي جهانگيري نشده است و در عين حال كه تا اواخر مرداد                فاز چهارم 
مرگ و مير گرديده ولي همانگونه كه        %  60 نفر انسان با حدود      456ميليونها پرنده در سطح جهان و ابتالء تعداد          

 تا بحال متحمل موتاسيون كامل و خوگيري با بدن انسان نشده و ممكن است هرگز به فاز چهارم                         اشاره شد 
 . پاندمي دست نيابد و يا منتظر فرصتي باشد تا مراحل بعدي جهانگيري را نيز طي كند

 با منشاء خوكي، چنان غافلگيرانه به       A(H1N1)از طرفي نوپديدي و پاندمي ناشي از ويروس آنفلوآنزاي          
، انتقال از خوك به     )فاز دوم (، بيماريزايي در خوك     )فاز اول (قوع پيوست كه ظاهرا مراحل بيماريزايي در طبيعت         و

، طغيانهاي محدود انساني در قاره       )فاز چهارم (، انتقال محدود از انسان به انسان در مكزيك            )فاز سوم (انسان  
 در عرض كمتر از سه ماه به وقوع         )فاز ششم ( جهان    و همه گيري هاي وسيع در كليه قاره هاي      )فاز پنجم (آمريكا  

 .پيوسته است
، زماني قوت مي گيرد كه بر اين باور باشيم كه يك پاندمي بايد كامال خاتمه يابد تا پاندمي                      تصور نادرست  اين  

ونه نيست  ديگري آغاز گردد و به عبارت ديگر آغاز هر پاندمي، مصادف با پايان پاندمي قبلي باشد و حال آنكه اينگ                    
 تا كنون مشخص شده است،      1918و همانطور كه در بررسي ژنتيكي پاندمي هاي يك قرن گذشته يعني از سال                

 از پرندگان به انسان و از       A(H1N1) در همان آغاز ورود ويروس       2009 تا   1918ظاهرا نقشه وقوع چهار پاندمي      
، دستخوش  1918ان ژنتيكي همان ويروس سال      انسان به خوك، طراحي گرديده بوده و به نوبت، هريك از وابستگ           

 .تغييراتي واقع شده و مجال خودنمايي، پيدا كرده اند
به زماني باز ميگردد كه ويروس        2009شروع پاندمي سال     و به همين دليل مي توان ادعا كرد كه            

H1N1                   تبديل شده و     پرندگان كه اينك در اثر موتاسيونِ بسيار شديد و جدي به يك ويروس تمام عيار انساني 
، به سرعت وارد    )فاز اول (را به بار آورده است سالمتي خوكها را نيز تهديد ميكند               1918پاندمي وحشتناك سال    

، چندين سال بعد بيماري آنفلوآنزاي خوكي باعث بيماري خفيف          )فاز دوم (بدن خوكها شده و بيماريزا واقع ميگردد        
 ولي انسان هرگز به     .)فاز چهارم (سان به انسان نيز انتقال مي يابد        ، و حتي گهگاه از ان      )فاز سوم (انساني ميشود   

طور جدي به اين وقايع و مراحل، توجه نمي كند و به صِرف اينكه بيماري حاصله بسيار خفيف و خود محدود شونده                   
ته است حتي در نظام مراقبتي و گزارش دهي كشورهاي متمول جهان نيز قرار نميگيرد و واكسني براي آن ساخ                     

 با تحمل موتاسيون نهايي در مكزيك و بلكه كل قاره آمريكا به               1388نميشود و سرانجام در اوايل فروردين ماه         
فاز ( ماه كليه قاره ها را فرا ميگيرد         2-3 و در عرض     )فاز پنجم (سرعت از انساني به انسانهاي ديگر منتقل شده          

 سال قبل، باز ميگردد و      90 شمسي به بيش از      1388ال   آغاز پاندمي تكامل يافته س     پس با اين استدالل،    .)ششم
 . فقط فازهاي پنجم و ششم را طي ميكند نه كليه فازهاي ششگانه را1388طي سه ماهه بهار 

واقعيت ديگري كه بايد به طور جدي مورد بحث قرار گيرد اين است كه با اوج گرفتن پاندمي جديد، به                       
خاتمه داده نشده و طبق شواهد موجود، ويروس هاي آنفلوآنزاي فصلي           حيات جهانگيري بيش از چهل ساله قبلي         

 به  A(H1N1)pdm09نيز در بسياري از نقاط جهان و حتي در بعضي از كشورها دوشادوش ويروس نوپديد                      
 پاندمي مربوطه در سال     سوم كه آغازگر فاز     A(H5N1)بيماريزايي خود ادامه داده و ويروس آنفلوآنزاي پرندگان          
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 1997 مورد سال    18ا احتساب   ب  )فتارگزمان تكميل اين      (1391تيرماه  تا   كنگ بوده است نيز        در هنگ  1997
 مورد مرگ به بار آورده و پاندمي مربوطه همچنان در فاز سوم، متوقف شده                  363انساني با    مورد   619  اامجموع
 . است

 
تمال اگر همچنان معتقديم وقتي ويروس آنفلوآنزاي انساني و حيواني در كنار يكديگر قرار گيرند اح                    

                     جهش، بازترتيبي، شيفت آنتي ژني و نهايتا نوپديدي ويروس جديدي كه صفت بيماريزايي و ويروالنس را از جد
حيواني و صفت قابليت سرايت را از جد انساني خود دريافت ميكند، وجود دارد پس مبادا از بيماريزايي و حدت                         

گي غافل شويم و بر اين تصور باشيم كه پاندمي           كشند%  60 با نزديك به     A(H5N1)ويروس آنفلوآنزاي پرندگان    
حاصله در فاز سوم، متوقف گرديده و احتمال وقوع آن پاندميِ نگران كننده با مرگ  و مير بسيار باال كه شالوده                          

بلكه الزم است به طور جدي، ضمن       .  اقتصادي، اجتماعي و بهداشتي كل جهان را برهم خواهد زد منتفي شده است            
 را نيز كامال    A(H5N1) وضعيت پاندمي ناشي از ويروس       A(H1N1)pdm09دمي ناشي از ويروس     ساماندهي پان 

تحت مراقبت قرار داده و حتي اقدامات كنترلي جاري را تشديد نماييم چرا كه تقاطع و تقارن زماني سه پاندمي                        
يش از هر زمان ديگري       در بدن انسان، ب     A(H1N1)آنفلوآنزاي فصلي، آنفلوآنزاي پرندگان و آنفلوآنزاي جديد          

 را در كنار ويروسهاي انساني قرار داده و بر احتمال امتزاج، موتاسيون و بازترتيبي آن                 H5N1ممكن است ويروس    
 . بيفزايد

 
 تعريف موارد

 عبارت است از بيمار مبتال به ناخوشي تنفسي تب دار حاد همراه با مثبت بودن                H1N1مورد قطعي آنفلوآنزاي    
RT-PCRمونه هاي مناسب يا كشت ن 

 عبارت است از بيمار مبتال به ناخوشي حاد دستگاه تنفس كه از نظر                     H1N1مورد محتمل آنفلوآنزاي     
 . منفي استH3 و H1 وي از نظر RT-PCR مثبت است ولي آزمون Aآنفلوآنزاي 

 : عبارت است از بيمار مبتال به ناخوشي حاد دستگاه تنفسي كهH1N1مورد مشكوك آنفلوآنزاي 
  جديد تماس داشته ياH1N1 طي هفت روز قبل از شروع عالئم با مورد قطعي آنفلوآنزاي  ـ1
 ـ طي هفت روز قبل از شروع عالئم به يكي از مناطقي كه مورد قطعي آنفلوآنزاي جديد به اثبات رسيده،                            2

 مسافرت نموده است و يا
 .رخ داده است ـ ساكن منطقه اي است كه يك يا چند مورد قطعي آنفلوآنزاي جديد 3

 در هنگ كنگ رخ داده      1376 مورد مرگ ناشي از آن در سال         6 مورد بيماري با     18يادآور ميشود كه بايد      
 در چند كشور واقع در جنوب       1382 ساله مجدد در سال      5است و پس از انجام اقدامات كنترلي جدي و يك وقفه             

 . مه يافته استشرقي آسيا به طور همزمان حادث گرديده و با سير كُندي ادا
اين واقعيت را نيز به خاطر داشته باشيم كه بسياري از كشورها به داليل عديده اي از گزارش موارد ثابت                    
شده بيماري در انسان و حتي در پرندگان نيز خودداري نموده و در عين حال اقدامات كنترلي الزم جهت                             
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 لذا عدم گزارش دهي آن در كشور ايران و بعضي از             محدودسازي بيماري در جمعيت پرندگان را انجام داده اند و          
 .كشورهاي ديگر به معني عاري بودن اين مناطق از ويروس مزبور، نمي باشد

 1391 تا اواسط خرداد  1376 در انسان، H5N1 ـ موارد قطعي آنفلوآنزاي پرندگان 2جدول 

 

 ـ مكانيسم وقوع همه گيري ها و جهانگيري هاي           5
 آنفلوآنزا

 زاآنفلوآن ويروس تغييرپذيري

 است كه ويروس آنفلوآنزا      داده، نشان   ميمطالعات سر 
، آنتي ژنيژني فراواني دارد و بررسي تغييرات           موتانت هاي آنتي 

 ويروس  وجود استعداد ايجاد همه گيري به وسيله       توجيه كننده    
 يا ناگهاني كه      تدريجي زيرا با تغييرات        شدمورد بحث مي با   

دداً افراد جامعه،    متحمل مي شود در مقاطع زماني مختلف، مج         
 به آن حساس مي گردند و زمينه براي وقوع يك                    نسبت

 .همه گيري يا جهانگيري، فراهم مي شود
) نورآمينيداز  (N آنتي ژني، تنها در پروتئين هاي      تغييرات

 H  اهميتويروس آنفلوآنزا رخ مي دهد و       )  هموآگلوتينين  (Hو  
تغييرات، ه  اينگون  دستخوش  N  از بيشتر  H زيرا   است  N از   بيشتر

 كردنخنثي    باعث  Hواقع مي شود و ضمناً آنتي بادي ضد            
شايان ذكر است كه به تغييرات آنتي ژني        .   نيز مي گردد  ويروس

 شيفت"  و)  تغييرات جزئي (  "ي آنتي ژن دريفت"ويروس آنفلوآنزا   
 . مي شوداطالق) تغييرات گسترده( "آنتي ژني

 
 

 ) Antigenic drift( آنتي ژني دريفت

  A ساله و يا هرچند سال يك بار در ويروس آنفلوآنزاي تايپ              همهات جزئي و نسبتاً كوچكي كه        تغيير به
 مربوطه نامگذاري   نورآمينيداز و هر ساب تايپي به وسيله هموآگلوتينين و           گفته مي شود  دريفت آنتي ژني  مي دهد   رخ
 N2  و  N1 نورآمينيداز   2  و  H3  و  H2  و  H1 هموآگلوتينين   3 انساني،   آنفلوآنزاي در ويروس هاي    تاكنون.  گرددمي 

 مشخص ساب تايپ ويروس،      از آن   مشتق شدن  به وسيله محل و سال         ويروس  سوشهر  .   شده است  شناخته
 براي كه   است  H3N2 ساب تايپ    و  A آنفلوآنزاي تايپ    ويروس  A/  تكزاس/  H3N2  77مي گردد مثال منظور از     

 . در تكزاس يافت شده است1977اولين بار در سال 

موارد مرگ نام كشور موارد بيماري
 اندونزي 189 157

 مصر 168 60

 ويتنام 123 61

 چين 43 28

 تايلند 25 17

 كامبوج 21 19

 تركيه 12 4

 آذربايجان 8 5

 بنگالدش 6 0

 عراق 3 2

 پاكستان 3 1

 الئوس 2 2

 جيبوتي 1 0

 بنگالدش 1 0

 ميانمار 1 0

 نيجريه 1 1

 جمع 607 357
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 كُد  RNA  قطعات است كه در     جهش هايي، ناشي از     آنتي ژني دريفت طور كلي پذيرفته شده است كه        هب
رخ داده و منجر به تغيير در يك يا          )  با شيوع بيشتري براي هموآگلوتينين      (نورآمينيدازشده براي هموآگلوتينين يا     

. ژني ويروس بوجود مي آيد    آنتيخاصيت   اسيدآمينه در ساختمان پروتئيني مي شود و لذا تغييرات مختصري در             چند
به فرد، مناسب تر     به ويروس قبلي جهت انتقال فرد      نسبت واقع شده است     جزئياين ويروس كه دستخوش تغييرات      
  ).انتخاب ايمونولوژيك( از ويروس قبلي است كمترمي باشد زيرا مقاومت نسبت به آن 

 ) Antigenic shift( آنتي ژني شيفت

طي .   از شيفت آنتي ژني اين ويروس مي باشد       ناشي بزرگ آنفلوآنزا معموالً      پاندمي هايا   ي جهانگيري ها
 از تغييرات ناشي از دريفت آنتي ژني است و لذا معموالً مصونيتي             شديدترشيفت آنتي ژني، تغييرات ويروسي، خيلي      

شايان ذكر است كه ممكن      .   مگر در موارد استثنايي      در بين افراد جامعه وجود نخواهد داشت        جديدعليه ويروس   
 ارتباط  يا سرولوژيكي بين هموآگلوتينين و نورآمينيداز ويروس جديد و قديم وجود نداشته و               ارتباطاست هيچ گونه    

 ممكن است ويروس جديد،     طرفياز  .   با اسم ديگري ناميده مي شود     ،اندكي وجود داشته باشد و لذا ويروس جديد        
 و سالخوردگان جامعه كه قبالً با آن مواجه شده اند          داشتهسال قبل نيز وجود     يكي از ويروس هايي باشد كه چندين       

 ساله در مقابل ويروس     ≤  60 مثال مصونيت افراد     .آن مصون باشند  پاندمي جديد ناشي از ظهور مجدد        در مقابل   
A(H1N1)    است و   نيز عامل جهانگيري گسترده اي بوده       1918 بار ديگر در سال      3 كه طبق جدول     1977 در سال

 .2009يا مقاومت خيلي باالي همين گروه سني در مقابل ويروس عامل پاندمي سال 

  پاندمي اين بيماريبا A مختلف ويروس آنفلوآنزاي تايپ تايپ هاي ـ ارتباط ساب 3 جدول
در مجموع، نگراني محافل بهداشتي در سطح جهان، صرفاً ناشي          

 نفر انسان طي    650از تلف شدن ميليون ها پرنده يا ابتالء قطعي كمتر از             
بلكه !  چند سال گذشته و حتي ادامه طوالني مدت اين روند، نمي باشد               

نتيكِ ويروس  نگراني اصلي اين است كه ممكن است به علّت تبادالت ژ             
 A با ويروس هاي آنفلوآنزاي تايپ         (H5N1)شديداً بيماريزاي پرندگان      

انساني، شيفت آنتي ژني به مفهومي كه توضيح داده شد، رخ دهد و در سايه              
آن صفت بيماريزايي و كشندگي شديد از ويروس پرندگان و صفت قابليت             

وپديد، منتقل  سرايت شديد انسان به انسان از ويروس انساني به ويروس ن          
شود و ويروس جديد با ويژگي هاي بيماريزايي و كشندگي شديد و در عين              
حال، قابليت سرايت بسيار زياد، جايگزين ويروس انساني فعلي شود و با ايجاد جهانگيري بي سابقه اي در عرض كمتر از                   

 . سه ماه در كليه نقاط جهان، منتشر و عده  كثيري را به هالكت رساند
نگراني ناشي از پيشرفت پاندمي آنفلوآنزاي  2009 سال A(H1N1) با وقوع همه گيري آنفلوآنزاي و مبادا

A(H5N1)برطرف شود   
به طوري  .  خور توجه است    ويروس آنفلوآنزا ويژگي ديگري نيز دارد كه از نقطه نظر بهداشت عمومي در              

، تبادل ژني هاي مختلف حيوانات، قادر به       و ازجمله ساب تايپ هاي موجود در بين گونه          Aكه ويروس هاي تايپ    
توليد يك ساب تايپ     و   ي شيفت آنتي ژن   و ترتيب مجدد ژنتيك با يكديگر مي باشند كه نهايتا به            ممزوج شدن 

 سال وقوع نامگذاري شدت

 H3N2 1889 شديد
 H3N8 1901 متوسط
 H1N1 1918 شديد
 H2N2 1957 شديد

 H3N2 1968 متوسط
 H1N1 1977 خفيف
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ي را  آغاز مي كند و بديهي است كه           پاندمي جديد  با هر دو ويروس ممزوج شده، منجر شده و              كامالً متفاوت 
يت سرايت از انساني به انسان ديگر و تداوم در بين جوامع انساني، الزم است به                ويروس جديد به منظور كسب قابل     

كه آنهم در صورت ورود همزمان ويروس هاي        .  تبادل ژني و دريافت ژن از ويروس آنفلوآنزاي انساني نيز بپردازد            
 . پيدا كندممكن است تحقّق) مثالً در كاركنان مرغداري ها(انساني و نوع پرندگان، در بدن انسان ها 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 

 AHxNxآغاز پاندمي ناشي از ويروس            AhxNxتغييرات جزئي در ويروس              AHyNy آغاز پاندمي ناشي از ويروس

 ني ـ مكانيسم روند همه گيري و جهانگيري آنفلوآنزا براساس دريفت و شيفت آنتي ژ1نمودار 

 همه گيري احتمالي روند مكانيسم

 وارد جامعه اي   مي ناميم  A(HxNx)  اينجايك ويروس جديد كه آن را در         ،  شيفت آنتي ژني در اثر     وقتي
به تدريج با توليد آنتي بادي       ليو).  1نمودار    ( رخ خواهد داد   آنفلوآنزاهستند پاندمي   برعليه آن    شود كه فاقد آنتي بادي     
 و شرايطي را فراهم مي كند كه ساب         افزايش مي يابد در مقابل آن    مصونيت جامعه   ميزان    بر عليه ويروس جديد،   

آنتي ژني تغييرات  اما ويروس نيز تسليم چنين شرايطي نمي شود و           .  تايپ اوليه ديگر قادر به بيماريزايي نمي باشد       
بت به آن كمتر از سوش اصلي      ميزان ايمني نس   و ناميده مي شود    دريفت آنتي ژني   كه   در آن ايجاد ميشود    مختصري

واقع  دريفت آنتي ژني    دستخوشدر سال هاي بعد اپيدمي هاي مكرّري به وسيله سوش هايي كه            مي باشد و بازهم    
كه از چرخش اين ويروس گذشت      )     سال 40در پاندمي جديد، بيش از      ( سال   10-30 رخ مي دهد و پس از       شده اند

 و شرايط، جهت    افزايش مي يابد به ميزان چشمگيري    آن   تغيير يافته     تمامي ساب تايپ هاي   بهايمني جامعه نسبت    
 .فراهم مي گرددو وقوع جهانگيري بعدي  كامالً جديد  ويروسِانتشار

 سرچشمه مي گيرد و بنابراين       )(Genetic Reassortmentترتيب مجدد ژنتيك     بازترتيبي يا    چنين ويروسي از     
 كسب مي نمايد به طوري كه به نحو چشمگيري با ساب            راهر دو    يا   و  N  يا  H  آنتي ژن جديد ويروس جديد يك    

 پاندمي جديد پاندمي

اپيدمي

اپيدمي

پيدميا

اپيدمي جديد

فاصله بين پاندمي ها

AHxNxآنتي بادي ضد 

١     ٢    ٣     ٤     ٥     ٦     ٧    ٨     ٩   ١٠    ١١  ١٢   ١٣   ١٤  

AHyNyآنتي بادي ضد 
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و وقتي چنين ويروسي به جريان بيفتد        تبديل مي شود     A(HyNy)   و لذا به   داردتفاوت  كامالً    A(HxNx)تايپ  
 با  A تايپ هاي مختلف ويروس آنفلوآنزاي تايپ       سابارتباط  .  رخ داده و روند قبلي تكرار خواهد شد        پاندمي بعدي   

 .، نشان داده شده است3 گذشته در جدول قرني آنفلوآنزا در پاندم

HumanHuman
virusvirus

ReassortantReassortant
virusvirus

NonNon--humanhuman
virusvirus

15 HAs15 HAs
9 NAs9 NAs

DIRECTDIRECT

مكانيسم شيفت آنتي ژني در ويروس آنفلوآنزامكانيسم شيفت آنتي ژني در ويروس آنفلوآنزا

 

 
 A(H1N1)pdm09اپيدميولوژي باليني آنفلوآنزاي 

 الف ـ مقدمه و كليات

  ـ تعريف و اهميت بهداشتي1

يل سال   است كه جديدترين جهانگيري آن در اوا         A(H1N1) بيماري ناشي از ويروس       Aآنفلوآنزاي  
 شمسي به عنوان يك بيماري نوپديد، در قاره آمريكا و سپس در ساير قاره هاي جهان گسترش يافته است و                    1388

هاي ثبت شده قرون گذشته بوده است ولي تازمان نگارش            هرچند سرعت انتشار جهاني آن بيش از ساير پاندمي         
بر شالوده  بهداشتي هيچيك از      ذاشته اثرات مخربي    اين گفتار، چهره خفيف ترين پاندمي آنفلوآنزا را به نمايش گ           

 .كشورهاي جهان اِعمال ننموده است
يافته هاي ناشي از ارزيابي جهانگيري هاي قبلي آنفلوآنزا حاكي از آن است كه بسياري از رفتارهاي                      

 به كشور ديگر    به طوري كه الگوي اپيدميولوژيك بيماري از كشوري       .  ويروس هاي آنفلوآنزا غيرقابل پيش بيني است    
و حتي در مناطق مختلف يك كشور طي موج هاي گوناگون جهانگيري، ممكن است يكسان نباشد و لذا طبق                       
توصيه اكيد كارشناسان سازمان جهاني بهداشت، تمامي دولت ها و جامعه جهاني بايستي خود را با اين موقعيت ها                   

 .تطبيق دهند
 

 بيماري مطرح است اين واقعيت است كه در حال             نكته ديگري كه در خصوص اهميت بهداشتي اين         
 هرچند در فاز سوم پاندمي مربوطه      A(H5N1)ويروس آنفلوآنزاي پرندگان      Aعالوه بر تداوم ويروس تايپ      حاضر  

متوقف گرديده ولي همچنان به فعاليت بيماريزايي خود در پرندگان و انسان ادامه ميدهد و احتمال ورود همزمان                     
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ي از ويروس هاي انساني آنفلوآنزاي فصلي به بدن انسان يا خوك، وقوع تغييرات ژنتيك و                     اين ويروس با يك    
 .نوپديدي ويروسي با ويروالنس بسيار باال و كشندگي بي سابقه، بيش از هر زمان ديگري است

  ـ عامل اتيولوژيك آنفلوآنزا2

 است كه به وسيله ويروس هاي       خودمحدود شونده اي معموالً   ويروسي حاد و      بيماري   انساني، آنفلوآنزاي
 منتقل مي گردد ولي تظاهرات       تنفسدستگاه   مي شود و گرچه از طريق          ايجاد  C  و  A،  Bآنفلوآنزاي تايپ    

 و متعلق به خانواده        اــويروس ه  RNA جزو    آنفلوآنزا  ويروس هاي.  به بار مي آورد   غيرتنفسي زيادي را      
 Aبه طوري كه تايپ هاي     .   طبقه بندي كرده اند  C   و B و   Aتايپ  اين ويروس ها را به     .  مي باشند  اورتوميگزوويريده

 بوده و عالوه بر اينها      (N) و نورآمينيداز    (H) گليكوپروتئيني حاوي هموآگلوتينين     (Envelope) داراي پوشينه    B  و
 از  ويروس هايي كه در انسان بيماريزا واقع مي شوند معموالً         .   چندين ساب تايپ نيز دارند      Aويروس هاي تايپ   

 خاصيت  نظريافت شده كه از     .  .  .   ولي سوش هايي نيز در بين خوك ها، اسب ها، پرندگان و            هستندمخازن انساني   
يكي از   واقع گرديده كه       بيماريزاآنتي ژني وابسته به سوش هاي انساني بوده و برخي از آن ها در انسان نيز                     

براي اولين بار در سال     بيماريزايي آن در انسان       كه  است  A (H5N1)جديدترين آن ها ويروس آنفلوآنزاي پرندگان      
با انتقال مستقيم از پرندگان به انسان، مرگ و مير بااليي را به بار                 همچنان ادامه دارد و        به اثبات رسيده    1997
 .استآورده 

 هم در انسان و هم در خوك نسبت به ساير ساب تايپ ها از                2009 آنفلوآنزاي سال    H1N1ساب تايپ    
ر بيشتري برخوردار است و از نظر ساختمان ژنتيك، آميخته اي از دو ويروس خوكي، يك ويروس انساني و يك                   وفو

 .ويروس پرنده ميباشد
 ب ـ اپيدميولوژي توصيفي و وقوع بيماري

  ـ دوره نهفتگي1

آنزاي و دوره كمون آنفلو      روز ميباشد  1-4 روز و با احتمال بيشتري       1-7دوره كمون اين بيماري در حدود       
 روز در نظر    7پرندگان در انسان، قدري طوالني تر بوده و به توصيه كارشناسان سازمان جهاني بهداشت، حدود                   

 .گرفته ميشود

  ـ سير طبيعي آنفلوآنزا در انسان2

 خفيف و خود محدودشونده است و طي همه گيري ها نياز به            A(H1N1)pdm09 اغلب موارد آنفلوآنزاي   
موارد نياز به بستري شدن داشته و در كمتر از نيم درصد            %  6ندارد ولي در عين حال در كمتر از         بررسي پاراكلينيكي   

 .موارد، منجر به مرگ شده است
بيماران، ساعت شروع آن را نيز      گاهي   به طوري كه     . مي شود شروع  ناگهاني، اغلب به طور     Aآنفلوآنزاي  

 ،مفاصل  درد  ،لرز  و  تب شده، به دنبال آن       آغاز  ، عضالني ددر  و  سردردبا  معموالً  اين بيماري   .  مي آورندبه ياد   
 و  اشك  ريزش  ، از نور  ترس مي گردد و در موارد نادري عاليم چشمي نظير           عارض   كسالت حالت  و  اشتهايي بي
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عاليم تنفسي و بخصوص سرفة خشك و       هرچند    وبروز مي نمايد     وجود درد، به هنگام حركت دادن كرة چشم نيز        
 وجود دارد ولي به وسيله عاليم عمومي  شديدي كه به آن ها اشاره شد                      ابتدا از همان     ترشح بيني معموالً   

 تنها تفاوت بارز آنفلوآنزاي جديد با آنفلوآنزاي فصلي قبل از سال               . و جلب توجه نمي كند     گرفته  قراراع  عتحت الش
ي در موارد بستري در       ، تظاهرات گوارشي است كه به نحو شايعي در موارد سرپايي و به نحو نادرتر                     2009

 .بيمارستان آنفلوآنزاي جديد، حادث گرديده است

  جغرافيايي انتشار ـ 3

 الف ـ وضعيت آنفلوآنزا در سطح جهان

 فاز ششم جهانگيري  سازمان جهاني بهداشت، آغاز      )  1388 خرداد   21  (2009 ژوئن سال    11در تاريخ   
ا انتقال مداوم انسان به انسان ويروس آنفلوآنزا و ايجاد           فاز ششم مشخص ميشود ب    .  آنفلوآنزاي جديد را اعالم نمود    

طغيان هايي در بين شهروندان حداقل يك كشور در دو يا چند منطقه از مناطق تحت پوشش سازمان جهاني                        
براساس اين تعريف، سازمان مزبور مي توانست ورود به فاز ششم را در اواخر فروردين ماه، اعالم كند ولي                  .  بهداشت
  . دليل خفيف بودن اغلب موارد بيماري تا اواخر خردادماه به تاخير انداختشايد به

درصد موارد بيماري در ايران را موارد وارده تشكيل مي داد و               60در روزهاي اول شروع پاندمي، حدود        
اثير ازدحام  تعمدتا در بين مسافراني كه از عربستان و ساير كشورها بازگشته بودند رخ داده بود و پيام بسيار مهم                     

موضوعي كه در طول تاريخ بارها تكرار شده و به اثبات            .   را خاطرنشان مي كرد   جمعيت در انتشار سريع بيماري    
 در يكي از پادگان هاي كشورهاي درگير       1918تا آنجا كه طبق مستندات موجود، در جهانگيري سال           .  رسيده است 

 نفر  635ال گرديده اند و طي يك رژه دوهزار نفره تعداد           همه گيري، در عرض يك هفته تعداد نيم ميليون نفر مبت          
 نيز تا قبل از ريشه كني و ناپديد        آبلهدچار آنفلوآنزا شده اند و اين موضوع فقط مربوط به آنفلوآنزا نبوده بلكه در مورد               

انواده آن بارها رخ داده است و طبق مستندات سازمان جهاني بهداشت، آخرين همه گيري وسيع آبله توسط يك خ                   
واقعيتي كه در كتاب     !  اند در كل منطقه منتشر شده است         شش نفره افغاني كه قصد تشرف به مكه را داشته             

همچنين همه گيري هاي مكرر وبا    .  اپيدميولوژي و كنترل بيماريهاي مرتبط با دفاع بيولوژيك شرح داده شده است            
امام علي، امام حسين، و ساير ائمه اطهار در عراق،             در بين زوار بارگاه هاي ملكوتي امام رضا در ايران،             )  كلرا(

در تاريخ پزشكي ايران و ساير كشورهاي اسالمي، ثبت شده است و وجود                   .  .  .  حضرت زينب در سوريه و        
البته هيچيك از اينها فلسفه      .  ايستگاه هاي قرنطينه در مرزهاي ايران و عراق نشان دهنده همين واقعيت ها است             

و زيارت بارگاه ملكوتي پيامبر      )  ائمه اطهار (به اساتيد دروس عملي و كارگاهي دين مبين           عبادت و عشق ورزي     
اعظم در جوار مسجدالنبي را خدشه دار نمي كند ولي عقل سليم حكم مي كند همانطور كه به وضعيت اسفبار                        

شت مواد غذايي و    هتل هاي عربستان و تا حدودي عراق، رسيدگي شده و امروزه شرايط بهداشتي مطلوبي بر بهدا                
اماكن اسكان زائران، حكمفرما است بر نقش كليدي تهويه متناسب با ازدحام جمعيت اماكن متبركه نيز به طور                      
جدي پرداخته شود و در طي همه گيري ها اين مراسم و حتي تجمع در مساجد، تكايا، خانقاه ها، كليساها و امثال                       

ر فضاي آزاد و نه در اماكن با تهويه نامطلوب، برگزار گردد و از آنجا                اينها ممنوع اعالم گردد و در صورت اجبار، د         
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كه اكثريت مردم، در منازل خود به سر مي برند رسانه ها نيز برنامه هاي آموزشي مناسبي را ارائه دهند تا در آغاز                        
 .ار بيماري مواجه نشويمجهانگيري ها و همه گيري هاي آنفلوآنزا و بيماري هاي مشابه، ناگهان با حالت انفجاري انتش

  زماني روند ـ 4

 رـــهمه گي به صورت    يك بار سال   2-3 بيماري ممكن است هر      اينتجربيات قبلي حاكي از آن است كه        
)Epidemic  (   سال يك بار به صورت جهانگير        10-30و هر )Pandemic  (اپيدمي هاي آنفلوآنزا معموالً   .   نمايد بروز

 بهار رخ مي دهد و معموالً دو هفته پس از شروع، به حداكثر شدت خود               اوايلپاييز تا   در ماه هاي سرد سال از اواخر       
 به صورت دوره اي تظاهر نموده و معموالً در          ،آنفلوآنزا  همه گيري  . يك ماه، فروكش مي نمايد    عرضمي رسد و در    

 سالگي  15مايد و در سنين      به صورت اپيدميك، بروز مي ن     ندرتاً  C مي شود و تايپ     ايجاد  B  يا  A  تايپاثر ويروس   
اپيدمي هاي ضمناً با اين كه     .  مي باشند  Cافراد جامعه داراي آنتي بادي ضد ويروس آنفلوآنزاي نوع            %  100اغلب  

 سال يك بار   4-6هر  معموالً    B اپيدمي هاي آنفلوآنزاي    ولي تكرار دارد    به سال يك بار تمايل     2-3  هر  Aآنفلوآنزاي  
به شرح    آنفلوآنزا پاندمي   در قرن بيستم سه    داده و    رخ  A وسيله ويروس    به ها تاكنون   تمامي پاندمي .  تكرار مي شود 

 : شناخته شده استزير، 
 )آنفلوآنزاي اسپانيايي( 1918    پاندمي در سالاولين •
 )آنفلوآنزاي آسيايي (1957 پاندمي در سال  مينود •
• آنفلوآنزاي هنگ كنگي( 1968 پاندمي در سال مينسو( 

  همه گيري آنفلوآنزاالف ـ روند

 يك محل، يك شهر و يا يك كشور، تقريباً به طور همزمان              مردم اين حالت ويروس آنفلوآنزا در بين        در
 مشخصي را   حالت  Aمعموالً اپيدمي آنفلوآنزاي ناشي از ويروس تايپ        .   مي گردد مردمباعث بيماري عده زيادي از      

 در هوستون   1976 در سال    كه  A  /ويكتوريا  /  H3N2  75/ي از    نحوه بروز آنفلوآنزاي ناش    مثالبه خود مي گيرد،    
 خود  ميزان هفته به حداكثر     2-3 عرض   دراتفاق افتاده به اين شكل بوده كه تقريباً به صورت ناگهاني شروع شده               

 .)2نمودار  ( هفته تداوم داشته است5-6رسيده و حدود 
 آيند و افزايش تعداد كودكان مبتال به بيماري         آلودگي به حساب مي    انتشار، هسته اوليه    دبستاني  كودكان

 شبه  اين حالت با ظهور بيماري    .  آنفلوآنزا در يك جامعه است    همه گيري   اغلب اولين دليل شروع       دار،تنفسي تب   
بيماري هاي انسدادي ريوي و    ،  پنوموني دنبال مي شود و در مرحله بعد تعداد مبتاليان به           ،بالغينآنفلوآنزايي در بين    

ه غايبين مدارس و صنايع افزوده       عد.  كه به بيمارستان مراجعه مي نمايند، افزايش مي يابد           قلب احتقانيايي  نارس
و در زمينه هاي خاصي    گذارد   به فزوني مي     و مير ناشي از پنوموني و عوارض آنفلوآنزا رو          مرگمي گردد و سرانجام    

آنفلوآنزاي پرندگان در انسان به گونه ديگري بوده         روند   اخيرهرچند در سال هاي    .  ممكن است منجر به مرگ شود     
 جداسازي  اوج.   حادث گرديده است    هيچگونه زمينه اي  از بيماري، بدون وجود        ناشيو مخصوصاً موارد مرگ       

عليرغم داشتن شواهد      مردم،%  25 با مرحله حاد تنفسي تب دار مي باشد و حدود                مقارنويروس، از بيماران،     
.  بحث مي باشد   مورد،  ويروسدون عالمت مي شوند ولي نقش اين افراد در انتشار               دچار عفونت ب    سرولوژيك،

 خالل دوره اپيدمي بوده است و گرچه گاهي          درمطالعات ساليانه نشان مي دهد كه تقريباً تمامي موارد ايزوله شده            
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درت ويروس آنفلوآنزا    آنفلوآنزايي را مي توان يافت ولي تنها به ن         عفونتطي ساير ماه هاي سال شواهد سرولوژيك       
 نقش  ،بستريافراد غير يادآور مي شود كه    .  مي گردد از زمان اپيدمي در بقيه دوران سال، ايزوله            غيردر مواقعي   

 در حالي كه افراد بستري، بيماري را بيشتر به            دارنددر بين افراد جامعه     اپيدميولوژيك بيشتري در انتشار بيماري       
 .يماران بستري و مالقات كنندگان غيرايمن، منتقل مي نمايندكاركنان حرفه هاي پزشكي، ساير ب

 نيمكرهمثال در   .   سال بروز مي نمايند   سرد اغلب در سطح وسيعي طي ماه هاي        اپيدمي ها،  مناطق معتدله در  
در صورتي كه   .   نيمكره جنوبي، طي ارديبهشت تا مهر ماه رخ مي دهد         درر خالل مهر ماه تا فروردين ماه و         شمالي د 

 كشورها، آن در زمان بروز آنفلوآنزا در نقاط مختلف         حادث شود  وسيعي نظير آمريكا يا استراليا       ممالك گيري، در   همه
  حمالت شديد بيماري قرار    موردگاهي ممكن است بعضي از جوامع و يا نواحي،           .  تفاوت هايي وجود خواهد داشت   

اغلب مدتي بعد در مناطق اخير نيز حمالت         .  د باش نداشتهد و حال آن كه در بعضي ديگر هيچ گونه سرايتي              نگير
 ويروس مهاجم، دستخوش تغييرات آنتي ژني چشمگيري شده و از نظر              اگرمشابهي بروز خواهد كرد مخصوصاً       

مناطق  شايان ذكر است كه همه گيري هاي آنفلوآنزا در           . با ويروس مهاجم قبلي نيز باشد       مقايسهتهاجمي، قابل   
 .ي نداشته و در تمام طول سال ممكن است حادث گردد، الگوي فصلي خاصگرمسيري

 است كه معموالً هيچ يك از افراد جامعه، نسبت به آن             جديديمحصول ظهور ويروس     آنفلوآنزا   پاندمي
 و همه گيري هاي آنفلوآنزا تحت چنين شرايطي پيشرفت نموده در سرتاسر دنيا منتشر مي شود              لذا و   ندارندمصونيتي  

 قبل از ميالد بوسيله      412 از نقطه نظر تاريخي، بيماري شبه آنفلوآنزا در سال              .ود مي گيرد حالت جهانگير به خ    
  گزارش گرديده  Hirsh ميالدي به بعد بوسيله      1173بقراط، به خوبي شرح داده شده و همه گيري هاي بيماري از            

ي رخ داده و از آن پس تا به          ميالد 1580ضمناً اولين پاندمي بيماري كه به دقّت توصيف شده است در سال             .  است
ولي شديدترين پاندمي ثبت شده مربوط به اوايل قرن           .   جهانگيري ديگر حادث گرديده است      31حال، بيش از     

 ميليون مورد   40 است كه باعث بروز موارد بي شماري از پنوموني شديد و حدود              1918-20بيستم يعني سال هاي    
 سالگي موارد مرگ بيشتري به      20-50بوده و در سنين     %  40حدود  مرگ در سطح جهان گرديده و ميزان حملة آن          

بار آورده است و هرچند امكانات آزمايشگاهي به منظور تعيين تايپ ويروس عامل پاندمي وجود نداشته است ولي                    
 كه در ارتباط نزديك با ويروس هايي است         A (H1N1)براساس داليل متقاعدكننده اي آن را ويروس آنفلوآنزاي         

 .، دانسته اند گرديده است2009 و منجر به پاندمي سال م اكنون نيز در خوك ها يافت مي شودكه ه
 و سپس به شرق و غرب منتشر         شدهچين شروع   كشور   همگي از    1977 و   1968 و   1957پاندمي هاي  

و همواره     سابق و غرب اروپا را فرا گرفته است          شورويگرديده و هر بار قبل از اين كه به كشور آمريكا برسد               
  و  كه تغييرات وسيعي در هر دو آنتي ژن سطحي ويروس رخ داده است             گرديده پاندمي ها زماني حاصل     شديدترين

 عليرغم  1977-8 آمده به طوري كه در سال هاي        پيش  A  /روسيه  H1N1 /77/مورد    در استثناييتنها يك حالت    
اين مورد استثنايي، شايد با     .   نداده است  رخ  يدي شد  پاندمي ويروس، هر دو گليكوپروتئين     شديد  " آنتي ژني شيفت"

 قبلي  H1N1 حمله   طي  1977-1978 جمعيت دنيا كه در سال هاي        افراداين واقعيت قابل توجيه باشد كه اكثر          
ايمني محافظت  در معرض تماس با اين ويروس قرار گرفته و                1947-1957 سال هاي   خاللمي زيسته اند در   

 .را كسب كرده اندكننده اي 
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  و موقعيت اجتماعيشغل سن، جنس و تاثير ـ 5

در .   است  انساني در بين نوجوانان و بالغين، رخ داده         A(H1N1)بيشترين موارد بيماري ناشي از ويروس       
 5-24، در فيليپين اغلب موارد بيماري در سنين     سالگي حادث شده   10-19موارد بيماري در سنين     %  80ژاپن حدود   

 مرگ ناشي از پنوموني ـ آنفلوآنزا

 موارد پنوموني بسترس شده
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 و در تمامي كشورهاي جهان،      داده سالگي تشكيل    20 و در انگلستان، ميانگين سني را سن          به وقوع پيوسته   سالگي
 . ، يكسان بوده استجنسميزان بروز بيماري در هر دو 

در كودكان،  بوده،     درصد 10-40 هفته اي حدود    4-6در هر دوره     حمله   ميزان،  آنفلوآنزاي فصلي قبلي  در  
 كانون اصلي ضمناً كودكان   .   از كودكان مي باشد    بيشترو عوارض ريوي، در بزرگساالن         از بزرگساالن     افزونتر

بوده ولي ميزان بستري شدن سالمندان در بيمارستان بيشتر از ساير گروه هاي سِنّي بوده و هرچند در                  همه گيري ها  
ف نوع انساني، در بزرگساالن      نيز ميزان حمله در كودكان بيشتر از بزرگساالن است ولي برخال           آنفلوآنزاي پرندگان 

 و موقعيت   شغل بيماران تاثيري بر ميزان بروز بيماري نداشته ولي            جنس.  عوارض بيشتري به بار نياورده است      
تاثير بارزي     دست اندركاران پرورش مرغ خانگي و كاركنان مرغداري ها         ميزان تماس  با توجه به      اجتماعي آنان 

 هاي آنفلوآنزاي   طي پاندمي ها و بسياري از اپيدمي       همچنين.   رخ داده است   داشته و بيشترين موارد، در بين آنان       
 ميزان موارد در كاركنان غيرايمن و غيرواكسينه پزشكي در حد بااليي بوده موجبات غيبت از محل كار يا                      فصلي،

مناً كاركنان  بستري شدن آنان در بيمارستان ها و كمبود پرسنل در شرايط بحراني همه گيري را فراهم نموده و ض                  
مهد كودك ها، معلّمين و كاركنان مدارس و رانندگان وسائط نقليه مدارس به دليل تماس شغلي با كودكان مبتال                     

 به وقوع نپيوسته و جلب      2009همواره در معرض ابتالء بيشتري بوده اند ولي هيچيك از اين ها در جهانگيري سال               
 .توجه نكرده است

 ه  كنندمساعد عوامل تاثير ـ 6

 بيمار مبتال به آنفلوآنزاي قطعي در         553شايعترين عوامل زمينه ساز عوارض آنفلوآنزاي جديد در بين             
، %17، حاالت سركوب سيستم ايمني        %37 با فراواني     COPDكاليفرنيا شامل بيماريهاي ريوي نظير آسم يا           

 بيماران  د انتظار ميرود   بوده است و هرچن    %  13و چاقي    %  13، ديابت    %17، حاملگي    %17بيماريهاي قلبي    
 در معرض خطر بيشتري باشند ولي بروز آنفلوآنزاي جديد در اين گروه سني در حد پاييني بوده كه                        سالخورده

زيرا .  مي تواند ناشي از مصونيت قبلي به دليل اشتراك آنتي ژني ساب تايپ فعلي و سويه هاي قبلي آنفلوآنزا باشد                   
 ساله، واجد عيار بااليي از آنتي بادي ضد ويروس           60افراد بيش از    %  33طي مطالعه اي مشخص شده است كه        

H1N1            با .  بوده است %  9 ساله   18-64و گروه سني    %  6 ساله   18-40 بوده اند در حالي كه اين رقم در گروه سني
ود اين وجود اينكه آيا آنتي بادي مورد بحث تا چه حد بتواند باعث ايمني در مقابل ويروس آنفلوآنزاي جديد بش                       

 .مطالعه و تجربه بيشتري را مي طلبد
آنفلوآنزا در زمينه بارداري و بخصوص زماني كه به پنوموني منجر شده باشد، باعث افزايش ميزان سقط                    

از پنج موردي كه اخيرا با تشخيص آنفلوآنزا در زمينه حاملگي در بيمارستان              .  خودبخودي و زايمان زودرس ميشود    
 خانم بارداري كه به علت      1388همچنين در اواخر تيرماه      . سقط خودبخودي گرديده اند   بستري شده اند دو نفر دچار    

 هفته اي خود را سقط     28ابتالء به آنفلوآنزاي جديد در فلوريدا در بيمارستان بستري شده بود در حالت كوما، نوزاد                  
 به شرح   Aه در زمينه آنفلوآنزاي      ضمنا عوامل مساعد كنند     .كرده و پزشكان نتوانسته اند جان نوزاد را نجات دهند         

 :زير ميباشد
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  ساله5كودكان كمتر از  •
 )اين گروه در رابطه با آنفلوآنزاي جديد، در معرض خطر چنداني نيستند( ساله و باالتر 65افراد  •
 . ساله اي كه به صورت طوالني مدت، تحت درمان با آسپيرين ميباشند18افراد كمتر از  •
 زنان باردار •
غيني كه دچار بيماريهاي مزمن ريوي، قلبي ـ عروقي، كبدي، هماتولوژيك، نرولوژيك،                كودكان و بال   •

 .عصبي ـ عضالني و ناخوشيهاي متابوليك
كودكان و بالغيني كه در اثر مصرف برخي از داروها يا ابتالء به بعضي از بيماريها دچار نقايص ايمني                         •

 هستند 
 .مزمنساكنين آسايشگاه ها و ساير مراكز مراقبت هاي  •

 ، قلبي ريوي  امراض خيلي جوان، خيلي پير، زنان حامله و بيماران مبتال به               افراد،  آنفلوآنزاي فصلي در  
 در اطفال كمتر از يك ساله و           ميرمتابوليك و كليوي در معرض خطر بيشتري قرار دارند و حداكثر مرگ و                   

 حتي بدون وجود اينگونه     آنفلوآنزاي پرندگان  در حالي كه در موارد انساني         ساله رخ مي دهد   60سالمندان بيشتر از    
زمينه ها ميزان موارد شديد و منجر به مرگ در تمامي افراد مبتال در حد بااليي بوده است و همواره تاثير عواملي                        

و در آنفلوآنزاي جديد همانگونه كه قبال اشاره شد         نظير تماس طوالني و تنگاتنگ با پرندگان آلوده، به اثبات رسيده            
 .راد سالخورده در معرض كمترين خطر ممكن هستنداف

 بيماريابتالء به  مقابل در و مقاومت اسيتسح ـ 7

در مقابل آن    به يك نسبت      بالغين كودكان و    ة يك ساب تايپ جديد ويروس، هم       در صورت نوپديدي  
 و در اثر ابتالء،     ودهدر قيد حيات ب    تايپ،   ساب مگر آن هايي كه در زمان بروز همه گيري هاي قبلي با اين             ندحساس

د بيماري حاصل مي گردد و     است كه مصونيت، فقط در مقابل همان سوش مولّ        بديهي    . اندمصون شده نسبت به آن    
  . بستگي داردبعدي دريفت آنتي ژني بهدوام آن نيز 

 و   ساله و باالتر در مقايسه با ساير گروه هاي سني در مقابل آنفلوآنزاي جديد از مصونيت                 60گروه سني   
و بر  .  مقاومت خيلي بيشتري برخوردار بوده و كمترين ميزان بيماري و مرگ ناشي از آن در آنان رخ داده است                       

همين اساس، حتي كميته مشورتي واكسيناسيون سازمان جهاني بهداشت، در اولويت بندي اوليه واكسن آنفلوآنراي               
A(H1N1) داده است ساله و باالتر را در اولويت آخر قرار 60 گروه سني. 

  ثانويه حمالت ميزان ـ 8

درصد 15در گزارشات سازمان جهاني بهداشت ميزان حمالت ثانويه در آنفلوآنزاي فصلي قبلي در حدود                 
كه اين گزارش در    .   درصد ميباشد  33ذكر شده است و حال آنكه تخمين فعلي براي آنفلوآنزاي جديد در حدود                 

آنفلوآنزاي  حمله   ميزان گزارشات قبلي متفاوت است زيرا در آن منابع،          خصوص آنفلوآنراي فصلي با ارقام مندرج در      
تضاد ظاهري اين دو گزارش را ميتوان          كه استذكر شده     بيشتر سالگي   5-14در سنين   و  %  40در حدود   انساني،  

دار است و   اينگونه توجيه كرد كه ويروس آنفلوآنزا در آغاز هر پاندمي از عفونتزايي و حمالت ثانويه بيشتري برخور                 
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طي ساليان بعد كه با امواج بعدي اپيدمي ها مواجه مي شويم به تدريج از عفونتزايي و ميزان حمالت ثانويه كاسته                     
 درصد فعلي كاهش مي يابد كه در اين صورت اگر ميزان حمالت ثانويه در               15اوليه به   %  40ميشود و مثال ميزان     

 درصد  33را با ميزان حمالت ثانويه آنفلوآنزاي جديد يعني           %  40امواج اوليه جهانگيري آنفلوآنزاي فصلي يعني         
مقايسه كنيم خواهيم ديد كه ميزان حمالت آنفلوآنزاي جديد، كمتر از آنفلوآنزاي فصلي است ولي در گزارش                       

 سال بعد از شروع پاندمي قبلي با چهار ماه پس از آغاز پاندمي فعلي مقايسه                 32سازمان جهاني بهداشت، وضعيت     
 .  و به اين نتيجه رسيده اند كه ميزان حمالت ثانويه در پاندمي جديد، بيشتر استشده

 به آساني از پرندگان به يكديگر منتقل مي شود و از            آنفلوآنزاي پرندگان الزم به تاكيد است كه هرچند        
ني قرار دارد و انتقال     ميزان حمله ثانويه بااليي برخوردار است ولي احتمال انتقال از پرندگان به انسان در حد پايي                 

 .  به نحو واضحي به اثبات نرسيده است1997-2009ثانويه از انسان ها به يكديگر نيز در همه گيري سال هاي 
 

  انتقال و دوره قابليت سرايت نحوه و مخازن، منابع ـ 9

را سلول هاي  زي.  خوك ها نقش مهمي را در انتقال بين گونه اي ويروس هاي مختلف آنفلوآنزا ايفا مي كنند             
 و  (alpha 2-3-likned sialic acids)بدن خوك ها داراي گيرنده هايي براي ويروس هاي آنفلوآنزاي پرندگان           

 مي باشند و لذا شرايطي در بدن خوك ها فراهم است كه در             (alpha 2-6-likned sialic acids)آنفلوآنزاي انسان 
ت سلول خوكي ناشي از هر دو ويروس، احتمال تغييرات            صورت حضور همزمان دو نوع ويروس آنفلوآنزا و عفون          

 به بعد وجود ويروس حاصل تغييرات        1990به طوري كه از اواخر دهه        .  ژنتيك و بازترتيبي آنها وجود داشته باشد       
ژنتيك سه گانه عامل آنفلوآنزاي خوكي، انساني و پرندگان در گله هاي خوك آمريكاي شمالي يافت شده و يازده                    

 مورد آن در تماس با      9 به اثبات رسيده است كه       2009 و فوريه    2005ني آن نيز در فاصله زماني دسامبر        مورد انسا 
 . خوك بوده اند

 از هر راهي كه وارد بدن انسان شده باشد با توجه به اينكه در                 A(H1N1)pdm09ويروس آنفلوآنزاي   
 آن را نيز انسان      ها مخزن شناخته شده   تنحال حاضر به عنوان يك ويروس تغيير يافته انساني مطرح ميباشد               

 .تشكيل ميدهد و در حال حاضر، خوكها به هيچ وجه به عنوان مخزن ويروس انساني جاري، مطرح نميباشند
راه هاي انتقال اين ويروس نيز شبيه ساير ويروس هاي آنفلوآنزاي فصلي است و بنابراين بيشتر از طريق                  

 فوت، پرتاب ميشوند و از فاصله نزديك،        60تا فاصله   ...  سه و سرفه و      كه از طريق عط    (Droplets)ذرات درشتي   
 كه اصطالحا انتقال تنفسي ناميده ميشود نيز امكانپذير           ذرات قطره اي تماس با سطوح آلوده و       .  انتقال مي يابند 

ديده  ولي اين احتمال را نميتوان نا        انتقال از طريق چشم، ملتحمه و دستگاه گوارش، مشخص نمي باشد              .است
 به ترشحات   سطوح آلوده انتقال از طريق تماس با       .  دليلي براي انتقال از طريق پوست سالم وجود ندارد          .  گرفت

 اسهالي نيز بايستي بالقوه     مدفوعتنفسي نيز هرچند به اثبات نرسيده ولي احتماال رخ ميدهد و ساير فضوالت نظير                
 . عفونتزا در نظر گرفته شود

 در مقايسه   قابليت سرايت بيماري  ن جهاني بهداشت، در حال حاضر ميزان         طبق نظر كارشناسان سازما   
دوره .   روز است  1-4 روز و با احتمال بيشتري       1-7 در حدود    دوره قابليت سرايت  .  با آنفلوآنزاي فصلي بيشتر است    
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 . نظير آنفلوآنزاي فصلي قبلي در نظر گرفته ميشوددفع ويروس
د احتماال از يك روز قبل از شروع عالئم و نشانه هاي بيماري تا               جدي H1N1بيماران مبتال به آنفلوآنزاي   

زمان قطع تب براي اطرافيان خود عفونتزا ميباشند ولي از آنجا كه دوره دقيق دفع ويروس مشخص نيست دوره                      
ر هرچند اين دوره در كودكان و بويژه د       .  عفونتزايي را تا حدود هفت روز پس از شروع عالئم بايستي در نظر گرفت             

ماه هاي اول دوران شيرخوارگي و همچنين در سالخوردگان و بيماران مبتال به بيماريهاي مزمن و اختالالت                       
 اين ويروس بيشتر از ويروس آنفلوآنزاي فصلي است و از           قابليت سرايت .  ايمونولوژيك، بيش از ساير حاالت است     

 . ميباشد1919ل اين لحاظ قابل مقايسه با حداقل تخمين زده شده در جهانگيري سا
 نظير  پستانداراني انساني است ولي با اين وجود،         آنفلوآنزاي  اصلي مخزن   انسانالزم به تاكيد است كه       

براي انسان، مطرح و در        جديد ويروسي زيرگروه هاي    ممكن است به عنوان مخازنِ     اردك و پرندگاني نظير     خوك
زا رييروس آنفلوآنزاي بيما  و ساب تايپ هاي جديد يك      . شود ظاهراثر ترتيب مجدد ژنتيك، نوعي ساب تايپ انساني         

 خود جهانگيري بيماري را در افرادي كه فاقد ايمني نسبت به آن ها هستند آغاز                    جديدبا آنتي ژن هاي سطحي     
 ويروس پرندگان عالوه بر اين      . ويروس از طريق هوا و نيز از طريق تماس مستقيم انتقال مي يابد              اين.  دنمي نماي
 . كن است از طريق تماس با فضوالت آلوده پرندگان و اشياء آلوده به اين فضوالت نيز انتقال يابدراه ها مم

ويروس آنفلوآنزاي فصلي بالفاصله قبل از شروع عاليم باليني در ترشحات تنفسي يافت مي شود و به                    
مي شود و حداكثر به     ساعت با غلظت بااليي ادامه مي يابد و سپس به سرعت از غلظت آن كاسته                   24-48مدت  
ولي همانطور كه قبالً نيز اشاره شد در كودكان و بويژه در زمينه نقص               .   روز و نه بيشتر، دفع مي گردد      5-10مدت  

 .ايمني به دليل عدم وجود مصونيت، عيار بااليي از ويروس به مدت طوالني تري دفع مي شود

 آنفلوآنزا و كنترل پيشگيريج ـ 

 افراد سالم سالمتي منظور حفظ  به سطح اول پيشگيري

 
 سازمان جهاني بهداشت اقدام به برگزاري يك مشاوره تكنيكي با            2009در تاريخ بيست و هفتم ماه مي         •

هدف از اين تلكنفرانس، تبادل تجربيات مرتبط با          .  شركت مسئولين بهداشتي شش كشور جهان نمود        
ئولين بهداشتي، كارشناسان امور حقوقي،      بوده و عالوه بر مس     A(H1N1)pdm09جهانگيري آنفلوآنزاي   

 .اخالقي، پيشگيري و كنترل بيماريها نيز شركت داشته اند
تعطيلي مدارس در مراحل اوليه طغيان باعث كاهش انتقال عفونت در مدارس ميشود ولي تاثير                          •

  .چشمگيري در كاهش انتقال عفونت در بين افراد جامعه ندارد
زيك از بعضي از گردهم آيي ها نظير برگزاري مسابقه فوتبال جلوگيري به           در اوايل وقوع جهانگيري در مك      •

 .عمل آمده است كه در آن مقطع زماني اقدام قابل دفاعي به نظر مي رسد
 هتل ها، سينماها،   بيمارستان ها،،  كودكان بهداشت فردي و عمومي، بهداشت موسسات نگهداري           رعايت •

 واتوبوس ها و ترن ها و ساير اماكن         ا، دِيرها و ساير عبادتگاه ها،       كَنيسه هكليساها،  زيارتگاه ها،  مساجد،  
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و )  حج تمتع (و بويژه كنگره ساالنه جهاني حج           وسايلي كه سبب تجمع و ازدحام مردم مي شود              
 مردمدر صورت امكان، جلوگيري از گردهم آيي        به هنگام اپيدمي ها    و  )  حج عمره (سمينارهاي دايمي حج    
شيوه مناسبي است جهت كاهش سرعت و وسعت انتشار         قف و در فضاهاي بسته،      غيرايمن در زير يك س    

 .همه گيري
 

  هاي آنفلوآنزاي فصلي  ـ مقايسه برخي از ويژگي هاي واكسن4جدول 

(LAIV)واكسن زنده ضعيف شده  واكسن كشته شده  ويژگي ها

 راه مصرف افشانه داخل بيني تزريق داخل عضله

 نوع واكسن هويروس زند ويروس كشته شده

 و  A تايپ آنفلوآنراي     2  (3
 )B تايپ 1

)B تايپ 1 و A تايپ آنفلوآنراي 2 (3  تعداد ويروس موجود در واكسن

 فواصل تجديد توليد واكسن جديد ساالنه ساالنه

 فواصل تجويز ساالنه ساالنه

مناسب بودن واكسن براي تجويز به كودكان         خير آري
الء به عوارض   و بالغيني كه در معرض خطر ابت      

 خطير آنفلوآنزا هستند

ترجيحا از واكسن غيرفعال         (خير    آري
 )استفاده مي شود

مناسب بودن واكسن براي تجويز به اعضاء          
خانواده افرادي كه در معرض ابتالء به                

 عوارض خطير آنفلوآنزا هستند

در مورد محدوديت هاي احتمالي،    (آري   آري
 )اطالعي در دست نيست

 مزمان با ساير واكسن هاامكان تجويز ه

در صورت محدوديت مصرف همزمان با             آري آري
ساير واكسن هاي زنده، مناسب بودن فاصله         

 يك ماهه

در صورت محدوديت مصرف همزمان،              آري آري
مناسب بودن فاصله يكماهه با واكسن هاي           

 كشته شده

 
ال آن جلوگيري كرد، حد اقل بايد از        در صورتي كه به داليلي نتوان از تجمع مردم در اماكن مقدسه و امث              •

در )  1388سال  (اقدامي كه در سال اول وقوع پاندمي          .  شركت افراد در معرض خطر، جلوگيري نمود        
جمهوري اسالمي ايران انجام شد اين بود كه به پيشنهاد كميته كشوري مبارزه با آنفلوآنزا از شركت افراد                  
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ـ       در حج تمتع آن سال جلوگيري      .  .  .   عروقي، كليوي، ديابت     سالخورده و مبتاليان به بيماري هاي قلبي 
به عمل آمد و تعداد هشت نفر از متخصصين بيماري هاي عفوني عضو هيئت علمي دانشگاه هاي كشور را                 
همراه با پرستاران و مهندسين بهداشت محيط و دارو و تجهيزات الزم به همراه تيم پزشكي هالل احمر                   

 .مودبه كشور عربستان اعزام ن
به آنفلوآنزاي فصلي      اقدام پيشگيري كننده   مهم ترين  " آنفلوآنزا واكسن"، به وسيله     سازي فعال  مصون •

 و هرچند در آغاز جهانگيري بيماري، واكسن شناخته شده اي براي كنترل بيماري وجود                 حساب مي آيد 
 پرداخته مي شد   Oseltamivirنداشت و صرفا به رعايت موازين بهداشتي و پيشگيري دارويي با تجويز               

 جاري را در محيط كشت جنين جوجه تكثير نموده          يافته در حال حاضر شايع ترين ويروس هاي تغيير       ولي
البته بايد واكسن تهيه شده با سويه هاي جديد        .   واكسن مي نمايند  تهيهپس از خنثي كردن آن ها اقدام به        

 واكسني كه امسال تهيه مي شود ممكن         يل به همين دل     تشابه آنتي ژني داشته باشد و      آنفلوآنزاويروس  
  . بعد كارآيي چنداني نداشته باشدسالاست چند 
 و لذا واكنش هاي ناشي از آن را به         نموده جديد را با سانتريفوژ كردن و كروماتوگرافي، خالص          واكسن هاي

 و لذا كودكاني كه      باشدمي دوز واكسن مورد بحث در تمامي حاالت به استثناء كودكان كافي             يك  .اند حداقل رسانده 
 . اين واكسن به فاصله چهار هفته دريافت نمايندازاند بايستي دو نوبت،  قبالً عليه آنفلوآنزا ايمونيزه نشده

 در نيمكره شمالي و جنوبي) 1391زمستان  (2012-13واكسن هاي توصيه شده سال هاي 

 كره جنوبي واكسن پيشنهادي براي نيم  واكسن پيشنهادي براي نيمكره شمالي

A/California/7/2009 (H1N1)pdm09-like 
virus;  

A/Victoria/361/2011 (H3N2)-like virus; 

B/Wisconsin/1/2010-like virus. 

A/California/7/2009 (H1N1)pdm09-like 
virus;  

Perth/16/2009 (H3N2)-like virus;  

B/Brisbane/60/2008-like virus.  

 
 در سطح B و آنفلوآنزاي تايپ A(H3N2) و A(H1N1)نون ويروس هاي آنفلوآنزاي  تا ك1977از سال 

 بوجود آمده  H3N1 و H1N1 كه از تركيب ژنتيك ويروس هاي انساني H1N2جهان در جريان بوده و ويروس 
 2009 سال A(H1N1)است نيز در خالل اين مدت گاهي در فصل شيوع آنفلوآنزا يافت گرديده است و ويروس 

 انساني متفاوت مي باشد در H1N1 خوكي، مشتق شده و از نظر خواص آنتي ژني، با ويروس H1N1از ويروس كه 
حال حاضر در بسياري از نقاط جهان ويروس غالب را تشكيل ميدهد و علت استفاده از سه ويروس موجود در 

 .دهمين اساس ميباش  و سال هاي قبل از آن نيز بر2012-13فرموالسيون واكسن سال 

 اولويت هاي واكسيناسيون عليه آنفلوآنزا

  ساله18 ماهه تا 6 ـ واكسيناسيون ساالنه كليه كودكان 1
 )به عنوان اوليويت خاص( ماهه تا چهار ساله 6 ـ واكسيناسيون كودكان 2
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 آسم،  ، بيماريهاي مزمن ريوي و ازجمله     )باستثناي فشار خون باال   ( ـ افرادي كه دچار بيماريهاي قلبي ـ عروقي           3
 .بيماريهاي كليوي، كبدي، نرولوژيك، اختالالت هماتولوژيك يا متابوليك و ازجمله ديابت شيرين

 ـ افرادي كه دچار سركوب دستگاه ايمني هستند و ازجمله مصرف كنندگان داروهاي سركوبگر ايمني و مبتاليان                  4
  HIV/AIDSبه 
 و در معرض ابتالء به سندروم رِي مي باشند ـ كساني كه تحت درمان طوالني مدت با آسپيرين هستند 5
  ـ كساني كه در خانه سالمندان يا مراكز مراقبت سالخوردگان به سر مي برند6
  ـ كساني كه طي فصل شيوع آنفلوآنزا حامله خواهند بود7
  ساله و باالتر50 ـ افراد 8
  ـ كاركنان خدمات پزشكي ـ بهداشتي9

 ساله و پنجاه ساله و باالتر هستند و            5 منازل در خدمت افراد كمتر از            ـ اعضاء خانواده و كساني كه در          10
 . ماهه6بخصوص در تماس يافتگان با شيرخواران كمتر از 

 ـ اعضاء خانواده و كساني كه در تماس خانوادگي در خدمت كساني هستند كه به علت زمينه هاي خاص، در                       11
 .معرض ابتالء به عوارض خطير آنفلوآنزا مي باشند

 گيلن باره گزارش گرديده و ميزان        سندرم مواردي از    1979 رابطه با واكسيناسيون آنفلوآنزاي خوكي سال         در
 با  ارتباطاكسينه بوده است و گرچه اين سندرم در             و  نفر 100000بروز اين سندروم، در حدود يك نفر در هر             

 اثردگان واكسن آنفلوآنزا گوشزد شود كه در          ديده نشده ولي بايد به دريافت كنن        اخيرواكسيناسيون هاي سال هاي   
نوعي واكسن  .   خواهد داشت  وجودتزريق اين واكسن، امكان بروز آنفلوآنزا و عوارض آن و نيز سندروم گيلن باره                 

سن اصلي كه از ويروس هاي كامل       ك نسبت به وا   كهآنفلوآنزا از ويروس هاي متالشي شده نيز ساخته شده است            
واكسن ضمناً . تر مي باشد  سالگي مناسب12 آن در سنين كمتر از       مصرفض كمتري دارد و     تهيه گرديده است عوار   

 ).4جدول (توليد شده و در بعضي از كشورها مصرف مي گردد  نيز زنده ضعيف شده
تزريق يك  .   يا عضالني است   جلدي  زير تزريق واكسن، بر حسب راهنمايي سازندگان آن، به صورت            راه

ده آنفلوآنزا براي اغلب بالغين، كافي به نظر مي رسد ولي در كساني كه تماس قبلي با                    نوبت از واكسن كشته ش     
همان تايپ   ويروس آنفلوآنزا نداشته اند و همچنين در موارد وقوع شيفت آنتي ژني و نيز در كساني كه فقط يك بار با                 

جهت نوبت واكسن، اقدام نمود و لذا          2 ساله، بايد به تجويز       9آنتي ژنيك واكسينه شده اند؛ نظير كودكان كمتر از         
در سپس   در شهريور ماه و آبان ماه تزريق نمود و            ليتري ميلي   5/0 دوز   2 واكسن را در     الزم است ايمنسازي اوليه   

ح آنتي بادي اختصاصي    ذكر است كه سلول هاي مترشّ     شايان.   را تكرار كرد   ساليانهپاييز هر سال نيز واكسيناسيون      
 و لوزه ها   محيطي روز پس از واكسيناسيون آنفلوآنزا در خون          2را مي توان به فاصله     )  ASC  ( ويروس آنفلوآنزا  ضد

البته .  شش هفته كامالً كاهش مي يابند    قريباين سلول ها در عرض يك هفته به حداكثر رسيده پس از            .  يافت نمود 
 موجب لوزه ها عمدتا     در موجود  ASC سلول هاي   ولي  IgA  و  IgM  ،  IgG باعث توليد    جاري،  ASCسلول هاي  

 .مي گردند IgM و  IgAتوليد 
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  واكسن آنفلوآنزاعوارض

 و اندوراسيون، حالت     موضعيموارد شامل اريتم     %  25 و اثرات سوء اين واكسن، ناچيز و در              عوارض
افراد به دنبال تزريق واكسن، دچار تب       %  1-20انجامد    روز به طول مي    1-2كسالت و درد عضالني بوده كه حدود        

همچنين سندروم گيلن   .   تزريق، به حداكثر شدت خود مي رسد      از ساعت پس    8-12 عمومي مي گردند كه     عاليمو  
از آنجا كه آنفلوآنزاي بدون عارضه،      .  باره با فراواني يك نفر در هر يك ميليون نفر واكسينه نيز گزارش شده است               

 كودكي به طور     سنينون آنفلوآنزا در      خود محدود شونده با ميزان مرگ كمي است لذا واكسيناسي             بيمارييك  
 ضمناً در مواردي كه به واكسيناسيون كودكان اقدام مي شود توصيه شده است در سنين                . توصيه نشده است   معمول

 سالگي به دليل شايع بودن عوارض سيستميك واكسن تهيه شده از پيكرة كامل ويروس از اين نوع                     12كمتر از   
  .واكسن استفاده نگردد

 عليه آنفلوآنزاي با      A/NewJersey/1976/H1N1 ميليون نفر را با واكسن      40 حدود   1976در سال   
 مورد مرگ ناشي از      25 مورد گيلن باره با       500منشاء خوكي واكسينه كردند و سپس مشاهده نمودند كه حدود             

 .عوارض واكسن، حادث گرديد
 نظير  1976 خوكي سال     مشخص شده است كه ممكن است تزريق واكسن آنفلوآنزاي           2008در سال   

 كه  (anti-GM1) آنفلوآنزا به موش باعث توليد آنتي بادي ضد گانگليوزيد           2004-2005 و   1991-92واكسن سال   
 .مرتبط با ايجاد سندروم گيلن باره است بشود

 نحوه حمل و نقل واكسن غيرفعال آنفلوآنزا

ري كه در قسمت هاي پايين و باالي آن        توصيه شده است اين واكسن با بهره گيري از كانتينرهاي عايق دا          
 . توده هاي يخ گذاشته مي شود حمل گردد و از تماس واكسن با يخ جلوگيري به عمل آيد

 نحوه نگهداري واكسن غيرفعال آنفلوآنزا

 درجه سانتيگراد در داخل يخچال نگهداري شود و هرگز در دماي انجماد،             2-8اين واكسن بايد در دماي       
ت وصول به اين هدف الزم است واكسن غيرفعال آنفلوآنزا در وسط يخچال هاي معمولي گذاشته                 جه.  قرار نگيرد 

شود و از قرار دادن آن در قسمت هايي از يخچال كه دماي پايين تري ايجاد مي شود و از نگهداري آن در فريزر،                        
چال كه نوسانات حرارتي    همچنين توصيه شده است از گذاشتن واكسن در پشت يا نزديكي در يخ             .  خودداري گردد 

زيادي وجود دارد اجتناب شود و ضمن حصول اطمينان از سالم بودن ترمومتر، حداقل روزي يك بار دماي يخچال                   
ضمناً به منظور ثابت نگهداشتن دماي يخچال و         .   درجه سانتيگراد،  تنظيم شود    2-8را بررسي نموده در محدوده       

 . ق، مي توان ظروف پالستيكي حاوي آب را داخل يخچال گذاشتجلوگيري از نوسانات دما به هنگام قطع بر

 نحوه نگهداري واكسن زنده آنفلوآنزاي فصلي 

 درجه سانتيگراد را    15اين واكسن را مي توان در فريزرهاي مخصوصي كه به طور مداوم، دماي منهاي                 
 دما را در محدوده اي     (frost-free)ك  البته با توجه به اين كه فريزرهاي فاقد برف        .  تامين مي نمايند نگهداري كرد   

 درجه سانتيگراد تامين مي كنند ممكن است به پايداري واكسن آسيب برسانند و لذا از نگهداري                     -15باالتر از   
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واكسن مورد بحث را در صورت لزوم مي توان به مدت           .  واكسن زنده آنفلوآنزا در اينگونه فريزرها بايد اجتناب نمود         
 . درجه سانتيگراد يخچال هاي معمولي نيز نگهداري كرد2-8 دماي  ساعت در24حداكثر 

 ي فصليدر آنفلوآنزا) كموپروفيالكسي( پيشگيري دارويي

 اين بيماري است لذا از       عليه اقدام پيشگيري كننده انتخابي       ي فصلي،  آنجا كه واكسيناسيون آنفلوآنزا     از
 ـ دورة طغيان    1:  گرديده و در شرايطي نظير         ستفادهال واكسيناسيون   به عنوان مكم  معموالً  ،  پيشگيري دارويي 

 ـ در صورت بروز طغيان در مراكز        4 ـ اعضاء خانواده افراد مبتال       3 ـ همراه با واكسيناسيون بعد از تماس         2آنفلوآنزا  
 .  ـ كنترل همه گيري بيمارستاني آنفلوآنزا، به مورد اجرا گذاشته مي شود5مراقبت هاي طوالني مدت 

طي  هفته مي باشد     2ه به اين كه فاصله زماني انجام واكسيناسيون و بروز ايمني در حدود                    با توج 
 به بيماري هاي مزمني را كه واكسينه نشده اند هم واكسينه          مبتاليان بايستي افراد سالخورده و      طغيان هاي آنفلوآنزا 

غيرواكسينه   كاركنان  مل حال بديهي است كه اين موضوع شا     .   كموپروفيالكسي قرار داد   پوششنمود و هم تحت     
 .و ساير افراد در معرض خطر نيز مي شود  هابيمارستان

 وقوع بيماري ناشي از     از تقريباً هفتاد درصد در پيشگيري       )Amantadine-Hcl  ( آمانتادين هيدروكلريد
. ز كمتر مي باشد   موثر است و عوارض آن ني       آمانتادين مي باشد و ريمانتادين نيز به اندازه         موثر  Aآنفلوآنزاي نوع   

 ساعت از راه    12 ميلي گرم هر    100اين دارو به مقدار     .  ، موجود است   ميلي گرمي 100  كپسول  به صورت آمانتادين  
 150حداكثر  ( ساعت   12  /  روز    /كيلوگرم/   ميلي گرم   4-8و   سالگي   9 در سنين بيش از      ، روز 10-14دهان به مدت    

 البته در افراد سالخورده و در موارد نارسايي كليوي           .تجويز مي گردد    سالگي 9از    كمتردر سنين     ) روز درميلي گرم  
  . از مقدار دارو كاسته شودبايستي

نتوان به دليل حساسيت نسبت به واكسن        دوران استقرار اپيدمي آنفلوآنزا در افرادي كه         طييادآور مي شود كه    
 .وق ادامه داد فشدهبايستي به مصرف دارو با مقدار ياد   كردواكسينهآن ها را 

  مصرف آمانتادين مواردمثال هايي از 

 طي اپيدمي هاي آنفلوآنزا در بيماران مبتال به بيماري هاي مزمن) 1
 باشد A نوعدر ساير اعضاء خانواده فردي كه به نظر مي رسد مبتال به آنفلوآنزاي ) 2
سكونت دارند و همچنين در        توانبخشيدر بيماراني كه در بيمارستان بستري هستند و يا در مراكز               )  3

 كاركنان اين مراكز
 دوران  تمامدر  و يا به داليلي مقدور نمي باشد       افرادي كه واكسيناسيون آنفلوآنزا در آن ها ممنوع است          )  4

 .كموپروفيالكسي قرار گيرندپوشش اپيدمي بايستي تحت 
 در   و  تاثير مي باشند   بي  C  و  B  آنفلوآنزاي اين كه آمانتادين و ريمانتادين، عليه ويروس هاي           توضيح

 به طور همزمان مصرف شود نه تنها از ايمني ناشي از واكسن              آنفلوآنزاصورتي كه آمانتادين و واكسن طي اپيدمي        
 . بلكه بر اثرات محافظتي آن نيز افزوده خواهد گرديدشدكاسته نخواهد 
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  داروعوارض

 خوابي  سرگيجه و بي،فكريكز شكال در تمربه صورت اِ%) 7( دستگاه اعصاب مركزي سميت) 1
  وضعيتي)هيپوتانسيون( كاهش فشار خون )2
 احتباس ادراري) 3
 .نارسايي احتقاني قلب) 4
ضمناً .  تر مي باشد   كليوي هستند شايع   اختالل بيماراني كه دچار     سالخورده و  اثرات سوء دارو در افراد       هكلي

 .ن را نيز در نظر داشت به آمقاومبايستي گراني قيمت دارو و وجود ويروس هاي 

 ساير داروها

 نيز به اندازه آمانتادين و ريمانتادين، بر         Zanamivir و   Oseltamivir منع كننده هاي نورآمينيداز نظير      
 موثرند و عالوه بر اين برخالف آن دو بر آنفلوآنزاي         )  اعم از ويروس آنفلوآنزاي فصلي و پرندگان        (Aويروس تايپ   

B     اي آنفلوآنزاي پرندگان نيز موثر واقع مي شوند و ضمنا به عنوان كموپروفيالكسي نيز قابل              و بسياري از ويروس ه
 .  استفاده مي باشند

قابل ذكر است كه براساس گزارش هاي موجود، هرچند پروفيالكسي كوتاه مدت با داروهاي ضد آنفلوآنزا                 
بروز موارد ثانويه بيماري طي دوران مصرف دارو        در تماس يافتگان خانوادگي افراد مبتال به آنفلوآنزا باعث كاهش            

گرديده است ولي در بسياري از مواردي كه بيماران و تماس يافتگان با آنان تحت پوشش آمانتادين يا ريمانتادين                     
بوده اند سويه هاي مقاوم به اين داروها ظاهر شده و انتقال يافته است در حالي كه اين پديده در كساني كه دو                           

الزم به  .    را دريافت كرده اند به نحو شايعي گزارش نشده است           Zanamivir و   Oseltamivirگر يعني   داروي دي 
تاكيد است كه بعضي از منابع معتبر پزشكي، كموپروفيالكسي با آمانتادين و ريمانتادين را به دليل بروز مقاومت                     

 Oseltamivir دوز درمانيضمنا  .   اند را توصيه نموده   Zanamivir و   Oseltamivirسريع، جايز ندانسته و مصرف      
 . ميليگرم در روز در بزرگساالن تعيين گرديده است75 آن دوز پيشگيرنده ساعت و 12/ ميليگرم 75به مقدار 

 و جلوگيري از بروز عوارض  به منظور بازگرداندن سالمتيسطح دوم  پيشگيري

 )روش هااپيدميولوژيك، كشت ويروس، كشف آنتي ژن، ساير (تشخيص زودرس  •
 )طبق برنامه كشوري (داروهاي ضد ويروس آنفلوآنزا باعفونت ويروسي به موقع  درمان •
  همزمان با آنتي بيوتيك هاي مناسبباكتريال عفونت هاي درمان •
  بهداشتي الزممراقبت هاي و ايزوالسيون ها •
 . آن ها خودداري شودي بارضروغير را بايستي در منزل يا بيمارستان ايزوله نموده از تماس هاي بيماران •

 شدن بيمار  و زمينگيرعوارض به منظور جلوگيري از پيشرفت سطح سوم پيشگيري

 . ايجاد نمي كندپايداريعارضه معموالً  •
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  اقدامات كنترلي ساير

  بيماري بايد انجام دادپاندمي هاي كه طي طغيان ها، همه گيري ها و اقداماتي

ق وسايل ارتباط جمعي، تريبون هاي نماز جمعه و جماعات،             از طري  مردم    بهداشتي آگاهي هاي    ارتقاء •
  . . . ، فيلم ها، سريال ها، ميان پرده هارابطين بهداشت، نهضت سوادآموزي

  و ازجمله، پرسنل بهداشتي ـ درماني غيرواكسينه معرض خطردر گروه هاي واكسيناسيون •
 و و امكانات الزم ، دارنيروي انساني نظر ازو نقاهتگاه ها  بيمارستان ها تجهيز •
 به منظور جلوگيري از بروز بيماري در           ها بيمارستان كاركنان به   داروهاي ضد ويروس آنفلوآنزا      تجويز •

 .آن ها

  ، جنگ و امثال آن بايد انجام دادزلزله كه طي بروز حوادث و سوانحي نظير سيل، اقداماتي

 يا مبتال به آنفلوآنزا در زير يك          بايستي از تجمع افراد سالم و مشكوك        بيماري همه گيري هاي   طي •
 و طي همه گيري هاي بيماري به دنبال مرگ و مير افراد از برگزاري مجلس                  جلوگيري نمود  سقف

 ترحيم در اماكن سرپوشيده با تهويه نامناسب بايد اكيدا خودداري نمود
زم است در كليه    در فواصل بين همه گيري ها و جهانگيري هاي آنفلوآنزا و هر بيماري عفوني ديگر ال              •

بيمارستان ها كميته يا گروهي متشكل از متخصصين رشته هاي مختلف پزشكي، پرستاران، علوم                
تشكيل و با همكاري كميته هاي كنترل عفونت، نيازهاي          .  .  .  آزمايشگاهي يا پاتولوژي باليني و       

رساني در شرايط بحران    نرم افزاري و سخت افزاري اعم از برنامه هاي عملياتي و امدادرساني و خدمت            
و نيروي انساني و تجهيزات الزم را پيش بيني و با مساعدت مسئولين مربوطه مرتفع نموده به                       
منظور كسب مهارت و آماده باش دايمي، حداقل سالي دو بار با انجام مانورهاي عملياتي، آمادگي                   

 .جرايي خود بيفزايندخود را به معرض نمايش گذاشته كم و كاستي ها را جبران و بر توان ا

 !درس هايي كه از جهانگيري هاي آنفلوآنزا بايد آموخت

 )آنفلوآنزاي اسپانيايي (1918جهانگيري سال 

هاي كانزاس، درست قبل    پادگان در يكي از    )   هجري شمسي  1296 اسفند   20  (1918 مارس   11در تاريخ   
به بيمارستان، معرفي شده بالفاصله سربازان        با عالئم تب، گلودرد و سردرد         سربازاناز شروع صبحانه، يكي از       

ديگري با همين عالئم مراجعه نموده تا ظهر آن روز تعداد بيماران به يكصد نفر رسيده و در عرض يك هفته به                         
 . نفر افزايش يافته است500

مواردي از بيماري منطبق بر سرماخوردگي      )  1297چهارم شهريور     (1918در تاريخ بيست و هفتم آگوست       
 .  نفر از ملوانان را مبتال كرده است60 بوستون، عارض گرديده و در عرض سه روز، ملوانانر بين د

 فيالدلفيا به مناسبت    نيروهاي نظامي دوهزار نفر از    )   شمسي 1297 مهرماه   4  (1918 سپتامبر   28در تاريخ   
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ورد آنفلوآنزا حادث گرديده و      م 635يكي از جشن ها گردهم آمده و در مراسم رژه شركت نمودند ولي چند روز بعد                 
 .  صادر شده استتئاترها و مدارس، تعطيلي كليساهابه دنبال آن دستور 

 مورد مرگ ناشي از آنفلوآنزا از بوستون گزارش          202تعداد  )  1297 مهرماه   9  (1918در تاريخ دوم اكتبر     
 نيز خواسته شده است     رزاق عمومي فروشگاه هاي ا گرديده و به فاصله كوتاهي دستور تعطيلي كليساها صادر و از             

 .به صورت نيمه وقت، فعاليت كنند
 مورد مرگ ناشي از آنفلوآنزا حادث گرديد و مبلغ يك              289در تاريخ ششم اكتبر، در عرض يك روز           

در حالي  )  1297 آبان   29  (1918 نوامبر   21در تاريخ   .  ميليون دالر به منظور تقويت بنيه بهداشتي، اختصاص يافت         
 . نفر رسيده بود خاتمه همه گيري را اعالم نمودند2122 آنفلوآنزا به  قربانيانتعدادكه 

 مورد آنفلوآنزا در بخشي از آلباما، رخ داد و اين رقم به سرعت به                 25000 حدود   1918در اواخر سپتامبر    
سرعت مي مردند و   بيماران، به   :  يكي از كاركنان حرفه هاي پزشكي در آلباما مي نويسد       .   مورد، افزايش يافت   37000

 . مي شديمسردخانهشده مجبور به نگهداري اجساد در كمبود تابوت اغلب دچار 
 20-40 خوفناكترين جهانگيري اين بيماري به حساب مي آيد و تخمين زده مي شود               1918پاندمي سال    •

 درصد جمعيت جهان را گرفتار و بيش از پنجاه ميليون نفر را به هالكت رسانده باشد
فقط )   هجري شمسي  1298 تا فروردين    1297شهريور    (1919 تا آوريل    1918 زماني سپتامبر    در فاصله  •

  نفر در اياالت متحده به هالكت رسيده اند675000
بسياري از افرادي كه در سحرگاهان، از سالمت كاملي برخوردار بوده در ظهر آن روز                  آنگونه كه نوشته اند     •

 آنان كه در اثر شدت بيماري به سرعت تلف نشده اند به فاصله چند                و بيمار شده و شبانگاه، جان سپرده اند     
 روز بعد قرباني عوارض آنفلوآنزا شده اند

 بوده است كه هرگز      قدرت كشندگي آن در افراد جوان      يكي از جنبه هاي غيرعادي اين جهانگيري،          •
 داليل متقاعدكننده اي براي آن نيافته اند

 افراد كامال سالم و بدون زمينه خاص تقريبا به همان اندازه اي             شدت و ميزان كشندگي اين بيماري در        •
 . بوده كه در زمينه هاي شناخته شده باعث مرگ بيماران مي شده است

 سالگي بيش از ساير گروه هاي سني بوده است         20-50ميزان حمله و مرگ ناشي از بيماري در سنين           •
 .كه تاكنون چنين شدتي هرگز تكرار نشده است

 )آنفلوآنزاي آسيايي (1957ي سال جهانگير

همه گيري آنفلوآنزاي آسيايي ابتدا در خاور دور، تشخيص         )   شمسي 1335بهمن ماه     (1957در ماه فوريه     •
 داده شد

 ساله به ندرت در مقابل ويروس جديد، ايمن بودند چنين پيش بيني شد كه                 65از آنجا كه افراد كمتر از        •
اوايل   (1957 مربوطه در اواخر ماه مي       توليد واكسن جود دارد و لذا     احتمال وقوع جهانگيري ناشي از آن و      

 آغاز گرديد و اقدامات مراقبتي، تشديد شد) 1336خرداد 
به   1918 برخالف ويروس سال      1957به بركت پيشرفت هاي تكنولوژيك، ويروس عامل پاندمي سال            •
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  داده شدسرعت تشخيص
آماده )  1336مردادماه    (1957گيري در ماه آگوست       مربوطه حدود هفت ماه بعد از وقوع جهان          واكسن •

 مصرف شد
 طغيان هايي در اياالت متحده به بار آورد و در آغاز پاييز آن سال به                1957 سال   تابستاناين ويروس در     •

 ، توسط دانش آموزان در محيط مدرسه و از آنجا به محيط منازل، منتشر شدبازگشايي مدارسمحض 
 نيز شيوع   زنان باردار كان دبستاني بيش از سنين ديگر بود و در بالغين جوان و             ميزان بروز عفونت در كود     •

 زيادي داشت
 1958 و مارس     1957اغلب موارد مرگ ناشي از آنفلوآنزا و پنوموني حاصله در فاصله زماني سپتامبر                   •

 رخ داد) 1336مهرماه تا اسفندماه (
  تشكيل مي دادندسالمندانبيشترين قربانيان بيماري را  •
 وضعيت بسيار نامناسبي حاكم شد) 1336آذرماه  (1957در ماه دسامبر  •
موج ديگري از بيماري در بين سالخوردگان، حادث شد و          )  1336زمستان سال     (1958طي ژانويه تا فوريه      •

 جهانگيري را به نمايش گذاشت و نشان داد كه در چنين مواقعي              (Second wave)موج ثانويه   در واقع   
ر گروه خاصي از مردم، آغاز مي شود ولي سرانجام ممكن است به گروه سني ديگري                   هرچند عفونت د  

 حمله ور شود
 نبود ولي عده كثيري را به هالكت رساند و نزديك           1918اين پاندمي به اندازه پاندمي سال       شدت  هرچند   •

 . هزار مورد آن در اياالت متحده اتفاق افتاد70به 

 )كنگيآنفلوآنزاي هنگ  (1968پاندمي سال 

شدت اين  .  پاندمي ديگري از آنفلوآنزا در هنگ كنگ آغاز شد           )  1347زمستان    (1968در اوايل سال      
 65گروه سني بيش از     به اوج رسيد و تا ماه ژانويه ادامه يافت و در              )  1347آذرماه  (بيماري در دسامبر آن سال       

 منتشر شد و به عنوان       1972 و   1970ي  اين ويروس بار ديگر در سالها      .   مرگ و مير بيشتري به بار آورد         ساله
 .ماليم ترين جهانگيري آنفلوآنزا در قرن بيستم به ثبت رسيد
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پاندمي آنفلوآنزايپاندمي آنفلوآنزاي
H1N1H1N120092009

 
 صحنه اي از تماس بسيار نزديك انسان و حيوانات در بعضي از كشورها

 

 :نسان شده اندويروس هاي آنفلوآنزاي ساير موجودات كه تا بحال باعث ايجاد بيماري در ا

 مرگ به بار آورده است% 60 مورد انساني با 450 كه تا كنون بيش از A(H5N1) ـ ويروس پرندگان 1
  كه در انسان باعث ايجاد كونژونكتيويت گرديده استA(H7N7) ـ ويروس پرندگان 2
 رديده است كه باعث ايجاد عفونت دستگاه تنفس تحتاني و كونژونكتيويت گA(H7N2) ـ ويروس پرندگان 3
  كه باعث ايجاد بيماري شبه آنفلوآنزاي بدون عارضه شده استA(H9N2) ـ ويروس پرندگان 4
  كه باعث ايجاد كونژونكتيويت شده استA(H7N3) ـ ويروس پرندگان 5
  A(H3N2) و A(H1N2) و A(H1N1) ـ ويروس  خوكي   6

 ميالدي خواهد بود؟كداميك از اين ويروسها عامل دومين جهانگيري قرن بيست و يكم 
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 معنويت و سالمت
Spirituality and Health 

 
  احمد علي نورباالدكتر

 دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران

 هداف درس ا

 : ه قادر خواهد بودپس از يادگيري اين مبحث فراگيرند
  استنادات قرآني بعد معنوي و الهي را توضيح دهد 
 خسارت غفلت از بعد معنوي معنوي را بيان كند 
 خسارت كم توجهي بعد معنوي در ايران را متذكر شود 
 برخي از ديدگاه هاي مسئولين نظام در مورد بي اخالقي در جامعه فعلي را تشريح كند 
 معنويت درماني را بيان كندموضوعات مورد تاكيد در  
 جنبه هاي كاربردي معنويت درماني را متذكر شود 

  و تاريخچهمقدمه
نه فقط فقدان بيماري يا      “ به عنوان     “سالمت”،    )1948(ر اساسنامه سازمان بهداشت جهاني     د
 دير اين تعريف سه بعد. تعريف شده است “جتماعياو  حالت بهينه سالمت جسمي، رواني   ”  بلكه”  معلوليت

باشد،  بعد مهم معنوي و روحاني و يا بعد الهي انسان،  مورد غفلت جدي قرار                   مي  1946ه مربوط به سال     ك
 عنوي م عد ب راي، ب سازمان جهاني بهداشت    رقي ش ديترانه م وزه ح ر منطقه  د رچه گ اضر، ح ال ح ر د .گرفته است 

  و عنوي م قوله م وضوع م ه ب هاني،ج  ازمان س ن اي احدهاي و ز ا  بسياري   و  وند مي ش ايل ق وجهي ت ايان ش هميتا
 عد ب ه س هداشت، ب هاني ج ازمان س سمي، ر ورت ص ه ب ماكان، ك ما ا ارند د افري و وجه ت  فرهنگي،  و مذهبي

 .ارد دظر ن امعان وورد توجهمدر تعريف سالمت   ا راجتماعي  وواني رستي،زي
ول تاريخ بپردازيم مقاله    گر بخواهيم به سير پر فراز و نشيب ديدگاه ها در مورد ابعاد انساني در ط                ا

اما نويسنده، به   .  كتاب حاضر، خارج است    كامالً مفصل جداگانه اي را مي طلبد كه از حوصله اين بحث و             
ر زمان هاي قديم تا    دز ديدگاه پزشكي،    اصورت مختصر بنا دارد به سير توجه به بعد معنوي و روحاني آدمي              
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  .به حال اشاره اي داشته باشد
  و سم ج اي   و  جان   و  ن ت ز ا ركيبي ت ا ر نسان ا وناني، ي زرگ ب لسوف في ن، اي )الد مي ز ا بل ق 427-347(فالطونا

 . ارد دسم جرابر بر دوح رقوله مه بزاينده ف توجه وارند دكديگر يوي رتقابل ماثير ته كاند مي دروح
 زشكي پ اتدم خ رائه ا ه ب وم ر مپراطور ا ربار د ر و د  بوده  وناني ي زشك پ ك ي ه ك )الدي مي 22-130(الينوسج
 رانجام و س  فالطون ا راييگوح  ر قراط، ب ديمي ق انش د عني ي ز چي ه س ركيب و ت  لفيق ت ا ب ست، ا اشته د شتغالا
 ر وي د  ز ا عد ب ال س زار ه ا ت ه ك رد ك راحي ط ونان ي ر د ا ر ديدي ج ب ط وانين و ق  صول ا ا،هتميست  ا راييگاده م
 .اند ماويدان جروپاا
 كثر ا نكه آ خاطرب  (لعرب ا الينوس و ج  لمسلمين ا بيب ط ه ب ه،  ك  )الدي مي 925-865(ازي ر كرياي ز ن ب حمدم
رون  ق وران د ر د ست ا عروفم)  ده ش وشته ن مان ز ن آ ر د سالم ا الم ع لمي ع بان ز عني ي ربي ع بان ز ه ب و ا تبك

 هارگانه چ خالط ا نها ت هن.  ود ب لسفه ف ه ب سلط و م  ميدان و شي  خالق ا علم و م  بيب ط ك ي وا.  رد ك هورظوسطي  
اي سنه  ح سوه و ا  علي ا ثَل م ا ر قراط س فتار و ر  عمال ا لكه ب ارد د بول ق ا ر ود ب ده ش طرحم  قراط ب وسط ت ه ك زاجم

 ا ر ود خ خالقي ا ظرياتن  "لروحاني ا لطبا"  تاب ك وشتن ن ا ب ازي ر .ند ك روي پي ن آ ز ا ايد ب بيب ط ه ك اندميد
 .ردازدپ  مي"ن آز اتايش و سرد خرتريب" ه بتاب كن ايول اصل فر و دند مي كنعكسم
 انون در طب   ق تاب ك ه ك راني اي امور ن كيم و ح  بيب و ط  هير ش لسوف، في )الدي مي 1037-980(ناي س بوعليا
 و  ماريها بي ز ا لي خي ه ك ود ب عتقد م رديد،گ  مي دريس ت روپا ا الي ع دارس و م  انشگاه ها د ر د ال س دها ص وا
 اعلي، ف ادي،م(  هارگانه  چ  لل ع وا.  ردندگ  مي جاد اي جاني هي ايهنجش  و ر  اهاراحتي  ن وسط ت سمي ج ختالالتا

ن دانشمند بر    اي طالب م ا و هوشته  ن ز ا ه ك گونهنآ  .مود ن وصيف ها ت ماري بي راي ب ا ر )ائي غ ا ي مامي و ت  وريص
 ه ب سبتنجتماعي   ا واني و  ر سمي، ج هات ج ز ا انبه ج مه و ه  امع ج دي دي نا سي بوعليامي آيد مي توان گفت كه     

 ايدش.  ست ا انستهد  مي خيل د ماري و بي  المت س رد  ا ر نها آ داخل و ت  عامل و ت  بعاد ا مه و ه  ست ا اشته د نسانا
 پايه و ولينا   علمي  و دون م ورت ص ه ب نسان، ا ه  ب  امع ج گرش ن ن اي ر د ار ابو علي سينا     ،ابت ب ن اي ز ا توانب
 . اميد نذارگ

. 
در   "گوتراپيل"ايه گذار مكتب    پروانپزشك يهودي و اسير نازي ها در جنگ جهاني دوم،              ،)1905(  1رانكلف

ر معني هستي انسان و جستجوي او براي رسيدن به اين معني تاكيد                 ب :ن در جستجوي معني   كتاب انسا 
بنا بر اصول لگو تراپي، تالش براي يافتن معني در زندگي، اساسي ترين نيروي محركه هر فرد در                      .  دارد

 . ندگي اوستز دوران
 خوانده شده است،    نيز“  مكتب سوم روان درماني وين    “  گوتراپي كه به وسيله برخي نويسندگان      ل

من از  :  او مي گويد .   ديگر مكاتب  را مطرح نموده است        او ي   وسط فرانكل بدين گونه افتراق از روانكاوي       ت
قدرت ”  بر آن استوار است و      “  فرويد”كه روانكاوي   “  لذت طلبي “  معني جوئي، به عنوان نيروئي متضاد با         

 .است سخن مي گويم“ آدلر”كه مورد تائيد “ طلبي
ولي او مي بايست به چيزهائي گوش كند كه گاه         .  گوتراپي بيمار نيازي به دراز كشيدن ندارد      در ل  ”

                                                 
1 - Frankel 
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لگوتراپي در مقايسه با روانكاوي، روشي است كه كمتر به گذشته توجه دارد و               .  “شنيدنش كار آساني نيست   
يت و معني و هدفي     به درون نگري هم ارج چنداني نمي نهد، در ازاء توجه بيشتري به آينده، وظيفه و مسئول                

 . دارد كه بيمار بايد زندگي آتي خو درا صرف آن كند
، معنويت را يكي از عميق ترين         )1990(3لزك،  )1979(  2زاتوريوان تحليل گران جديد مانند        ر

 .اليه هاي وجودي انسان مي دانند
عمده را در بر     بخش    9، معنويت را داراي ساختاري چند بعدي مي دانند كه             )1988  (مكارانه و  4لكينزا

 :مي گيرد
 . به عنوان خدا، خود فراتر يا بعد فرامادي تجربه مي شود،عد روحاني يا فرامادي ب-1
 . يعني خالء وجودي را مي توان با زندگي معنا دار پر كرد،هدف در زندگي عنا و م-2
 . فرد معنوي نوعي احساس وظيفه و تعهد مي كند،اشتن رسالت در زندگي د-3
ندگي سرشار از تقدس است و فرد معنوي تجربه هايي نظير حيرت و اعجاب، تحسين                ز ،دگيقدس زن  ت -4
شگفتي را حتي در موقعيت هاي غير مذهبي نيز مي تواند داشته باشد و ديگر اين كه سراسر زندگي مقدس                   و

 . است
ايد آن را در      رضايت نهايي را در ماديات نمي توان يافت، بلكه ب            ،هميت ندادن به ارزش هاي مادي      ا -5

 .مسائل معنوي و روحي جست
 به معناي تحت تاثير ناراحتي و رنج ديگران قرار گرفتن، داشتن احساس عدالت اجتماعي و                ،وع دوستي  ن -6

 .اين كه همه ما آفريده خداوند هستيم
 . فرد جهان بهتري را تصور مي كند و مايل است اين آرمان را بر آورده سازد،رمان گرائي آ-7
 . درد، مصيبت و مرگ قسمتي از زندگي هستند و به زندگي روح مي بخشند،اهي از مصائبگ آ-8
 . معنوي بودن واقعي موجب تغيير همه جنبه هاي بودن و نحوه زيستن مي شود،ثمرات معنويت -9
هوا ما مخلوقاتي هستيم كه در اين دنيا خود را غريب، سرگردان يا در              ”  :   در اين مورد مي گويد    ،)1990(لز  ك

احساس مي كنيم و دنبال اين هستيم كه معنايي از اتفاقات اين جهان به خود عرضه نماييم تا خود را از                        
دوست .  غربت نجات داده و اتصال خود را به مبدائي نشان دهيم تا بتوانيم خود را از تنهايي نجات دهيم                       

 “نزلگاه واقعي ما كجاست؟داريم كه بدانيم كجا هستيم، از كجا آمده ايم و به كجا مي رويم و م
شهود و درك، ارتباط معني دار با هستي و         :  ويژگي هاي انسان معنوي را اينگونه بيان مي كند      :  )1992  (5كب

انسان ها و گونه هاي ديگر هستي و ارتباط با خدا، تجربه عرفاني، بهت و حيرت در مقابل عظمت ربوبي،                      
 .جوانمردي و شكرگزاري

                                                 
2 - Rizzuto 
3 - Coles 
4 - Elkins 
5 - Beck 
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هي است به سوي شكوفايي و بيان آن چيزي كه در وجود ما است و با                        معنويت را   ):1993  (6وفر
احساساتمان و قدرت فوق العاده اي كه از درون بر مي خيزد و شناختي عميق از دروني ترين اليه هاي وجودي            

 .مان در ارتباط است
ي از عناصري   معتقد است كه خدا، الوهيت، فرا روندگي و حقيقت نهايي، نمونه هاي               ،) 1997(7 ارگامنتپ

كلمه مقدس، عنصري واحد در تعريف مذهب و معنويت          .  هستند كه زير پوشش كلمه مقدس قرار ميگيرند        
 .است

 : عريف معنويتت
ابت و شفاف و يكنواختي     ثرخالف بعد زيستي و تا حدي بعد رواني و اجتماعي براي بعد رواني تعريف                  ب

  : ف از بزگان اشاره مي شودتدوين نشده است به همين جهت در زير به برخي تعاري
 ،)2003  (15 و فريدمن  ،14دونالد مك ،13و المر )  2003  (12و سيندر   11؛ لپز )2000  (10 و پينتر  ،9سندو،  8ستاناردا
لي رغم همپوشي بين مذهب و معنويت، توافق          ع:  ر افتراق بين مذهب و معنويت اينگونه اظهار نظر مي كنند            د

مذهب به تقدس درون تشكيالت نهادي توجه دارد و معنويت به عناصر            :  همگاني در مورد تمايز اين دو وجود دارد       
  .كه خود فرد بايد آن ها را تجربه كند اشاره دارد) فراسو روي، فرا روندگي(معنا و تعالي 

جستجوي يك امر قدسي، فرآيندي كه طي       :   معنويت را چنين تعريف نموده اند      ،)2003(و پارگامنت     16لهي
دسي مواجه مي شوند و در راستاي رسيدن به آن امر قدسي زندگي خود را تغيير                    آن افراد با يك امر ق       

 . مي دهند
اشتغال به آنچه فرد آن را مقدس،        “   بر اين باورند كه معنويت عبارت است از         ،)2003  (18ورسنت و 17لرمي

 خدايي و ماوراي زندگي مادي تلقي مي كند
ابطه فرد با خدا و قدرت متعالي، واگذاري امر به او،            ر  :تسعنويت را چنين تعريف كرده ا     م):  2005(  19لنتپ

 .اعتماد به قدرت و هدايت همه جانبه او
                                                 

6 - Roof,  
7 - Pargament 
8 - Stanard 
9 - Sandhu 
10 - Painter 
11 - Lopez 
12 - Synder 
13 - Elmer 
14 - McDonald 
15 - Freidman 
16 - Hill 
17 - Miller 
18 - Thoresen 
19 - Plante 
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 .ابطه فرارونده و ايجاد وحدت با طبيعت، انسان ها و رسيدن به يگانگي و اتحاد با هستير
 .ستجوي معني در زندگي و هدفمند و جهت دار ديدن زندگيج
 .رفتن از تمايالت و آرزوها و نيازهاي نفسانيرا روندگي از خود و خود محوري، فرا ف
 .رورش فضايل انساني از قبيل عشق الهي، مهرباني، مودت و بخشايش گريپ
 .واجه شدن با وجود متعالي كه موجب عشق، اعجاب، خشوع و حتي بيخودي فرد در مقابل آن نيرو گرددم
 دسي پنداري طبيعت، هستي و معنا يابي در زندگيق
: عنويت را چنين تعريف مي كند    مر پاسخ به معنويت چيست؟      د  ،لسوف متفكر ايراني  في  ،لكيانكتر مصطفي م  د

دارم، اين دو وصف و محمول انسان اند،       “  معنويت”و  “  عقالنيت”در كاربردي كه من از دو لفظ و اصطالح           
نسان ااز  مراد من   .  يعني انسان است كه يا عقالني است يا غير عقالني، يا معنوي است يا غير معنوي                   

در   مطلوب هاي اخالقي :  والًاو كسي داراي زندگي نيك است كه           دارد ندگي نيك زانساني است كه      معنوي
: انياًثاو تحقق يافته باشند، يعني مثالً اهل صداقت، تواضع، عدالت، احسان، عشق و شفقت باشد،                          

اي آرامش، شادي و رضايت از      در وي تحقق يافته باشند، بدين معنا كه مثالً دار            مطلوب هاي روانشناختي 
زندگي نيك، يعني زندگي آرماني و كمال        .  قائل باشد   ثالثاً براي زندگي خود معنا وارزشي        وخود باشد،   

مطلوب، زندگي است كه واجد اين سه شرط باشد، بدين معنا كه هم مطلوب هاي اخالقي در آن وجود و                       
 .نا و ارزشظهور داشته باشد، هم مطلوب هاي روان شناختي و هم مع

ا اين توضيح، مدعاي من در جمع عقالنيت و معنويت اين است كه نه فقط عقالني بودن و                        ب
با هم ناسازگاري ندارند، بلكه براي معنوي بودن به چيزي جز              )  به همان معنايي كه گفتم     (معنوي بودن   

خ، اين امر داير نيست     عقالنيت همه جانبه و عميق نيازي نداريم و برخالف راي كسان بسياري در طول تاري              
ميان اينكه يا عقالنيت داشته باشيم و دست از معنويت بشوييم يا معنويت داشته باشيم و عقالنيت را از كف                    

و حتي باالتر از اين ها، عقالنيتي كه با معنويت ناسازگار باشد در همان عقالنيت خود عيب و نقصي                   .  بنهيم
ضميمه (.    باشد در همان معنويت خود بي عيب و نقص نيست           دارد، و معنويتي كه با عقالنيت ناسازگار          

 )1387 بهمن 16، چهاشنبه 1884روزنامه اعتماد شماره 
ظر به اينكه يكي از مهم ترين رسالت اديان توحيدي و انبياي الهي، تاكيد بر بعد روحاني و                        ن

يسنده بنا دارد در اين قسمت      بنابراين نو .  تقويت جنبه هاي معنوي آدمي با استفاده از آموزه هاي ديني است          
 در مورد بعد    ،)ص(استنادات قرآني به عنوان كتاب قدسي وحي شده بر پيامبر اسالم حضرت محمد              برخي  به

 .راي خوانندگان گرامي اشاره نمايمبرا ،  معنوي انسان

 الهي ستنادات قرآني بعد معنوي وا

 : انشاء ديگر در خلقت آدمي -1

ر قرآن مجيد در ادامه داستان آفرينش آدمي، اينگونه اشارت دارد كه پس              فريدگار دانا و حكيم، د    آ
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از آراستن انسان به جنبه اي از گوشت و استخوان و ساير ويژگي هاي خاكي و مادي، خلقت ديگري را پديد                    
 سوره  14 تا   12آيات    دين منظور  ب . است "روح الهي "ن خلقت جديد، همانا دميده شدن         آآورد كه   

 ﴾13﴿ثُم جعلْنَاه نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مكِينٍ         ﴾12﴿لَقَد خَلَقْنَا الْإِنسانَ مِن سلَالَةٍ مِّن طِينٍ        و:  ور مي كنيم مومنون را مر  
              لَح نَا الْعِظَاموا فَكَسضْغَةَ عِظَامضْغَةً فَخَلَقْنَا الْملَقَةَ ملَقَةً فَخَلَقْنَا الْعخَلَقْنَا النُّطْفَةَ ع ا  ثُمخَلْقًا   ثُم أَنشَأْنَاه م

( ،ى از گِل آفريديم   ا چكيده صاره و عقيناً ما انسان را از      ي و:  يعني  .﴾14﴿  تَبارك اللَّـه أَحسنُ الْخَالِقِينَ   فَ  ۚ آخَرَ
اه آن نطفه را علقه      گ آن)  13(.  قرار داديم  ون رحم مادر  چى در قرارگاهى استوار      ا سپس آن را نطفه   )  12

ايى ساختيم  ه وشت را استخوان  گ  پس آن پاره   ،وشتى درآورديم گ  پس آن علقه را به صورت پاره        ،گردانديم
س هميشه سودمند    پ  ;سپس او را با آفرينشى ديگر پديد آورديم            ،گوشت پوشانديم  ها  ر استخوان ب و
  ).14(  ابركت است خدا كه نيكوترين آفرينندگان استب و

) ن ش ء  ( همچنانكه   ،آمده است   ايجاد چيزي و تربيت آن    لمه انشاء به معني     ك  ،فردات راغب مر  د
نا براين  ب  )ناشيء(ونشاءه به معناي احداث و تربيت چيزي است و از همين جهت به جوان نورس ميگويند                  

) جنبه هاي زيستي (  استخوان  گوشت و   يا جنبه معنوي آن آفرينش ديگري به جز پوست و            روح آدمي و  
 .است

 :رينش آدميدميدن روح الهي در آف -2

 . مانا روح خداوندي است   ه  ، سوره ص  72و    71ن آفرينش ديگر بر اساس آيات ديگر از جمله  آيات            اي
قَعوا لَه  فَنَفَخْت فِيهِ مِن روحِي       وفَإِذَا سويتُه     ﴾71﴿إِذْ قَالَ ربك لِلْملَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بشَرًا مِّن طِينٍ           :  

همانا من بشرى از گل     :   هنگامي را كه پروردگارت به فرشتگان گفت      ]   اد كن ي :يعني  .﴾72﴿ساجِدِينَ  
او را  ،  ز روح خود در او دميدم      ا ويكو نمودم   ن پس زمانى كه اندامش را درست و       )  71( . خواهم آفريد 
لْمالَئِكَةِ إِنِّي  إِذْ قَالَ ربك لِ   و،   سوره الحجر  29 تا   26شابه همين معنا در آيات      م  نيز  و).  72(.  سجده كنيد 

فَإِذَا سويتُه ونَفَخْت فِيهِ مِن روحِي فَقَعواْ لَه ساجِدِينَ           »28«خَالِقٌ بشَرًا من صلْصالٍ منْ حمإٍ مسنُونٍ        
نابراين مي توان نتيجه گرفت كه دميده شدن روح خداوندي،         ب.  نيز تكرار شده است     ،وره حجر س»  29«

است )  رواني(وقلبي)  جسمي(براي موجود خاكي    )  انشاي الهي (  يد آوردن خلقت ديگري     در حقيقت پد  
ونيز .كه اين مقوله سبب امتياز آدمي بر مالئك شده است وشايستگي سجده آنان را بدنبال آورده است                 

 از جانب خداوند منان شده است        "احسن الخالقين " و "تبارك اهللا "همين موضوع، منجر به گفتن       
 ). وره مومنون س14آيه (

 :تداوم هدايت و حمايت الهي -3

لَى       سالْأَع كبر محِ اسى    ا»  1«بوى  »  2«لَّذِي خَلَقَ فَسدفَه رالَّذِي قَددر اين آيات     ،وره اعلي س»  3  «و 
 يح و باالتر از همه موجودات است به تسب        پيامبر به نام خداي خود كه برتر و        اي  :  پروردگار چنين مي فرمايد  

آن   همه موجودات را به حد كمال سامان داد، و           و  ستايش مشغول باش، آن خدايي كه عالم را خلق كرد           
به عبارتي آدمي به عنوان جزئي از          .ر چيز را قدر واندازه اي داد و به راه كمالش هدايت كرد             هخدايي كه   

 .خلقت، پس از آفرينش رها شده نيست و مشمول هدايت مستمر الهي است
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 :ضور ناظر و مداوم خداوندي بر ابعاد آدميح -4

  و   انَ وخَلَقْنَا الْإِنس نَ لَقَد       هبِهِ نَفْس وِسسا تُوم لَمعرِيدِ    ولِ الْوبهِ مِنْ حإِلَي نُ أَقْرَبيعني. قوره س» 16 « نَح :
دانيم،  كند، مى  به او وسوسه مى   ]  ايقنسبت به معاد و ديگر حق     [مانا انسان را آفريديم و همواره آنچه را كه باطنش           ه
 .تريم   ما به او از رگ گردن نزديكو

ي            يِيكُمحا ياكُم لِمعولِ إِذَا دلِلرَّسواْ لِلّهِ وتَجِيبنُواْ اسا الَّذِينَ آمها أَيقَلْبِهِ      ورْءِ ونَ الْميولُ بحي واْ أَنَّ اللّهلَماع 
هنگامى كه خدا و پيامبرش شما را به حقايقى كه به           !  ى اهل ايمان    ا:  يعني.  وره انفال س»  24«رُونَ  وأَنَّه إِلَيهِ تُحشَ  

 بدانيد كه خدا ميان آدمى و دلش         وكنند اجابت كنيد،     بخشد، دعوت مى   مى]  واقعى[زندگى  ]  حيات معنوى و  [شما  
 .  به سوى او محشور خواهيد شدو مسلماً همه شما] تا حق را باطل و باطل را حق مپندارد [شود حايل مى

 :توجه و درخواست آدمي در تنگناها به قدرت خداوندي -5

هِ       ونِيبِينَ إِلَيم مهبا روعضُرٌّ د النَّاس سشْرِكُونَ           إِذَا مي هِمبِرَب مةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهمحر مِنْه مإِذَا أَذَاقَه ثُم ﴿
اند  نگامى كه به مردم آسيبى برسد، پروردگارشان را در حالى كه به سوى او روى آورده                 ه:  يعني  .وره روم س  ﴾33
به آنان بچشاند، ناگهان     ]  چون نعمت، ثروت، اوالد و امنيت      [سپس زمانى كه رحمتى از سوى خود          ،  خوانند مى

 . ورزند گروهى از آنان به پروردگارشان شرك مى
انِ   ولَى الْإِنسنَا عمانِبِهِ      إِذَا أَنْعنَأى بِجو رَضأَع رِيضٍ      واء ععالشَّرُّ فَذُو د هسوره فصلت س»  51  «إِذَا م. 

از ما  ]  با كبر و نخوت   [گرداند و    روى بر مى  ]  از طاعت و عبادت   [كنيم    هنگامى كه به انسان نعمت عطا مى       و:  يعني
 .آورد  اوان و طوالنى روى مىبه دعاى فر] براى برطرف شدنش[شود، و چون آسيبى به او رسد  دور مى

و         اهونَ إِالَّ إِيعن تَدرِ ضَلَّ محالْضُّرُّ فِي الْب كُمسا           إِذَا مانُ كَفُوركَانَ اإلِنْسو رَضْتُمرِّ أَعإِلَى الْب اكُما نَجفَلَم»
أَم أَمِنتُم أَن   »  68«يكُم حاصِبا ثُم الَ تَجِدواْ لَكُم وكِيالً          أَفَأَمِنتُم أَن يخْسِف بِكُم جانِب الْبرِّ أَو يرْسِلَ علَ          »  67

» 69«يعِيدكُم فِيهِ تَارةً أُخْرَى فَيرْسِلَ علَيكُم قَاصِفا منَ الرِّيحِ فَيغْرَِقكُم بِما كَفَرْتُم ثُم الَ تَجِدواْ لَكُم علَينَا بِهِ تَبِيعا                    
م مي  گ وانيد ناپديد و  خ هر كه را جز او مي       ،  سيبى به شما رسد   آ مانى كه در دريا سختى و     ز  و :  يعني  .ءوره اسراَ س
نسان ا و.   ردانيدگ روى مي   ]   ز خدا ا [به سوى خشكى نجات دهد      ]   ا سوق دادنتان  ب [نگامي كه شما را     ه و،  ودش 
آيا ايمن هستيد از    »  67«  .   ر ناسپاس است  بسيا]   ندك ا اينكه الطاف خدا را همواره در زندگى خود لمس مي              ب [

سپس براى خود   ،  نگريزه فرستد س يا بر شما توفانى از شن و       ،  فرو برد ]   ر زمين د [اينكه شما را در كنار خشكى        
پس توفانى سخت كه    ،  يا ايمن هستيد از اينكه بار ديگر شما را به دريا برگرداند           »  68«  !   ؟ گهبانى نيابيد ن حافظ و 

اه در برابر كار ما    گ  آن ؟ ه سبب اينكه ناسپاسى كرديد غرقتان كند      ب ورد بر شما فرستد و    آ نگ مي   س وبا خود ريگ    
 .»69«  ى نخواهيد يافتا فاع كنندهد ير وگ براى خود پى

 :بيماري وناخوشي ها به عنوان آزمون الهي -6
نَ       ونَقْصٍ موعِ والْجو نَ الْخَوفءٍ مبِشَي نَّكُملُورَاتِ   لَنَبالثَّماألنفُسِ والِ ووابِرِينَ      األَمشِّرِ الصب155«و «

أُولَـئِك علَيهِم صلَوات من ربهِم ورحمةٌ        »  156«الَّذِينَ إِذَا أَصابتْهم مصِيبةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وإِنَّـا إِلَيهِ راجِعونَ               
ترديد شما را به چيزى اندك از ترس و گرسنگى و كاهش              بى و :  يعني  .وره بقره س»  157«نَ  وأُولَـئِك هم الْمهتَدو  
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و صبركنندگان را   .  كنيم آزمايش مى ]  نباتى يا ثمرات باغ زندگى از زن و فرزند           [بخشى از اموال و محصوالت       
ما «نا اليه راجعون     انا هللا و ا    :  گويند مان كسانى كه چون مصيبتى سخت به آنان رسد مى            ه »155«. بشارت ده 

نانند كه درودها و رحمتى از سوى پروردگارشان بر آنان           آ »156«»  گرديم مملوك خداييم و يقيناً به سوى او بازمى       
 .»157«اند  است و آنانند كه هدايت يافته

 عد معنوي و بازداري از اعمال خالف در خلوت و جلوت ب-7

فَمن يعمل مِثقالَ ذَرّهٍ     ”    اد به هشدار الهي    اور آدمي به حضور ناظر مستمر خداوندي و اعتق           ب
  رَه7«خَيراًي«       رَهّهٍ شَرّاًيل مِثقالَ ذَرعمن يماى نيكى كند،    وزن ذره  پس هركس هم    ،“سوره زلزال   »  8« و

اورا از ارتكاب   :  يعني  »8«. اى بدى كند، آن بدى را ببيند        وزن ذره   هركس هم  و »7«.  آن نيكى را ببيند   
ل نادرست و خارج از موازين  ديني، اخالقي و عرفي در پيدا و نهان، باز مي دارد و ماحصل اين رفتار                         اعما

 . كمك به امر تامين وارتقاي سالمت همه جانبه  و امنيت جامعه مي باشد

 : جود بعد چهارم از ابعاد انسانيو

 ،لهي، روحي و يا معنوي    ا  دا توجه به شواهد بر شمرده مذكور، انكار بعد چهارم انساني، يعني بع              ب
زيستي، رواني،  (است چون معرفي انسان سه بعدي         هلج.  به آدمي است    فاج  و هم به نوعي     هلج  هم نوعي 
است چون نگرش شناختي انسان هاي خداپرست را         فاج.  از انسان را ارائه مي كند      ناخت ناقصي ش،  )اجتماعي
 اي، آشكارساز و تداوم بخش تمام بيماري ها، چون         به عنوان عوامل زمينه    ،اخوشايندنعوامل    ضمهدر مورد   

 . دانستن، ناديده مي انگارد زمون الهيآ

)قرآني(نمودار ابعاد انساني از ديدگاه الهي
بعد روحاني

بعد نفساني

بعد اجتماعي
بعد رواني

بعد جسماني

 
از ديدگاه الهي را مطرح         )زيستي، رواني، اجتماعي، معنوي و نفساني       (نجگانه  پر نمودار فوق، ابعاد       د

 بعد روحاني

 بعد نفساني
 

 بعد اجتماعي

 بعد رواني

 بعد جسماني
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به گونه اي كه مثال بعد      .  ه اي بر ابعاد پايينتر، كنترل و نظارت دارند        ه نظر مي رسد ابعاد باالتر به گون       ب.    نموده ايم
 بنابر اين انسان    .رواني بر بعد جسمي و بعد اجتماعي بر بعد رواني و بعد روحاني بر همه ابعاد ديگر نظارت مي كنند                   

ر همنوعان خويش نظارت    ه تنها بر خويشتن نظارت كند بلكه از نظر اجتماعي نيز بر رفتا             ناين استعداد را دارد كه      
نظارتي كه همواره انبيا و صلحا كه خود هميشه در خودسازي گوي               .  نمايد و اين معناي نظارت همگاني است        

سبقت را از ديگران ربوده اند، در اين قسم اجتماعي نظارت نيز پيشقدم بوده اند و بسيار مبرهن است كه چنين                         
  .سوي كمال استنظارتي ضامن سالمت و هدايت جامعه به سمت و 

 :  اهيت بعد چهارم و برخي مختصات آن م

 .است “امر”و ماهيت آن از نوع  “روح”عد چهارم از جنس  ب-1

نِ الرُّوحِ    وع أَلُونَكسقُي ي أَمِنْ    لِ الرُّوحبرِ رن الْعِلْمِ إِالَّ قَلِيالً          ما أُوتِيتُم مموره اسراء س»  85«و. 
جز اندكى به     آن   و از دانش   ،پروردگار من است    "مرا"وح از   ر:  پرسند، بگو    روح مى باره     از تو در   و  :يعني

 .اند شما نداده
و    كنَا إِلَييحأَو كَذَلِكرِنَا  رنْ أَما مدِي             وحا نَّهنُور لْنَاهعلَكِن جانُ ولَا الْإِيمو ا الْكِتَابرِي متَد ا كُنتم

كه [ همان گونه    و:  يعني  .وره شوري س»  52«بادِنَا وإِنَّك لَتَهدِي إِلَى صِرَاطٍ مستَقِيمٍ       بِهِ منْ نَّشَاء مِنْ عِ    
] پيش از وحى   [تو    .  خود به تو وحى كرديم        "مرا"وحى را از     ر]  بر پيامبران پيشين وحى كرديم      

كس از  را نورى قرار داديم كه هر          ]  كتاب[چيست ؟ ولى آن       ]  به آن [دانستى كتاب و ايمان     نمى
به راهى راست هدايت     ]  مردم را [ترديد تو    كنيم ؛ بى   بندگانمان را بخواهيم به وسيله آن هدايت مى         

 .نمايى مى

 است“ خلق”غير از “ امر”ماهيت  -2

شِي اللَّيلَ  نَّ ربكُم اللّه الَّذِي خَلَقَ السماواتِ واألَرض فِي سِتَّةِ أَيامٍ ثُم استَوى علَى الْعرْشِ يغْ                إِ
تَبارك اللّه رب     ألَمرُ ا و  لْخَلْقُاالَ لَه   أَ  النَّهار يطْلُبه حثِيثًا والشَّمس والْقَمرَ والنُّجوم مسخَّرَاتٍ بِأَمرِهِ         

ها و زمين را در شش        ه يقين پروردگار شما خداست كه آسمان       ب :يعني  .وره اعراف س»  54«الْعالَمِينَ  
مسلط شد، شب را در حالى كه همواره با         ]  فرمانروايى و تدبير امور آفرينش    [وز آفريد، سپس بر تخت      ر

پديد [پوشاند، و خورشيد و ماه و ستارگان را كه مسخّر فرمان اويند                جويد بر روز مى    شتاب روز را مى   
؛ هميشه    خصوص اوست م]  افذ نسبت به همه موجودات     ن رمانف  ["مرا"گاه باشيد كه آفريدن و      آ؛  ]  آورد

 .سودمند و با بركت است، پروردگار عالميان

 .است نجيده و حساب شدهسامر خدا همواره  -3

لُ                     ما مِن قَبنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوس لَه اللَّه ا فَرَضرَجٍ فِيممِنْ ح لَى النَّبِيا كَانَ عرُ واللَّهِ   كَانَ أَم
 ورقْدا مرر پيامبر در آنچه خدا براى او واجب كرده منعى نيست، خدا              ب :يعني  .وره احزاب س»  38«ا  قَد
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 همواره فرمان   واند مقرّر داشته است      كه پيش از اين گذشته    ]  از پيامبران [اين روش را درباره كسانى       
 . خدا نافذ و اندازه گيرى شده است

 .است حقق يافتنيت خدا همواره امر -4
ذِينَ أُوتُواْ الْكِتَاب آمِنُواْ بِما نَزَّلْنَا مصدقًا لِّما معكُم من قَبلِ أَن نَّطْمِس وجوها فَنَرُدها                   أَيها الَّ  يا

 ىا :يعني  .وره نساء س»  47  «اللّهِ مفْعوالً   كَانَ أَمرُ وعلَى أَدبارِها أَو نَلْعنَهم كَما لَعنَّا أَصحاب السبتِ          
نازل كرديم كه تصديق كننده تورات و انجيلى است كه با              ]  بر پيامبر اسالم  [به آنچه   !  اهل كتاب   

به كيفر  [محو كنيم، و    ]  از شكل و شخصيت انسانى    [هايى را    شماست ايمان آوريد، پيش از آنكه چهره      
اب سبت را لعنت    به كفر و گمراهى بازگردانيم، يا چنان كه اصح         ]  تكبر در برابر پيامبر اسالم و قرآن       

   فرمان خدا همواره شدنى استوكرديم، لعنت كنيم ؛ 

 .ويا كمتراست شم به هم زدنچخدا، چون   مراسرعت تحقق  -5
 ضِ     واألَراتِ واومالس بلِلّهِ غَيرُ  وا أَمم         أَقْرَب وه رِ أَوصحِ الْبةِ إِالَّ كَلَماعلَى كُلِّ شَ      السع ءٍ إِنَّ اللّهي
يامت ق  )رپا كردن   ب  ("امر" كار وها و زمين ويژه خداست،       يب آسمان غ : يعني .وره النحل س»  77«قَدِيرٌ  

  يقيناً خدا بر هر كارى تواناست، تر از آن نيست براى او جز مانند يك چشم بر هم زدن يا نزديك

 .تحقق مي يابد“ اش يا بشوب”امر خدا تنها با گفتن  -6
ا كَانَ لِلَّهِ   م       انَهحبلَدٍ ستَّخِذَ مِن ورًا  إِ أَن يكُونُ      ذَا قَضَى أَمكُن فَي قُولُ لَها يوره مريم س»  35  «فَإِنَّم. 
يزى چ)  ديد آمدن پ(  "امر"ون  چبرگيرد او منزّه است ؛      ]  براى خود [دا را نسزد كه هيچ فرزندى       خ :يعني

  شود جود مىدرنگ مو باش، پس بى: گويد  را اراده كند، فقط به آن مى
ه      مِيتييِي وحالَّذِي ي رًا  فَوكُونُ       إِذَا قَضَى أَمكُن فَي قُولُ لَها ييعني.  وره غافر  س »68  «فَإِنَّم: 

گويد  يزى را اراده كند، فقط به آن مى       چ)  ديد آمدن پ  ("امر"و چون   ميراند،   كند و مى   وست كه زنده مى   ا
 .شود درنگ موجود مى پس بى. باش : 

ضِ    دِباألَراتِ واومالس يعكُونُ       إِذَا قَضَى وكُن فَي قُولُ لَها يراً فَإِنَّميعني  .وره بقره س»  117  «أَم:   
هنگامى كه فرمان به وجود آمدن        و.  ها و زمين است      پديدآورنده آسمان [سابقه ماده و مدت و نقشه        ىب

 .باشد درنگ مى پس بى. » باش « : گويد  را صادر كند فقط به آن مى )امر (چيزى
أن او اين است كه چون      ش  :يعني.  وره يس س»  82  «ذَا أَراد شَيئًا أَنْ يقُولَ لَه كُنْ فَيكُونُ        إِ نَّما أَمرُه إِ

 شود درنگ موجود مى باش، پس بى: گويد  ا اراده كند، فقط به آن مىر )امر(پديد آمدن چيزى 

 .امر از آن خداست مگي  ه-7
أَ و تَى                 لَووبِهِ الْم كُلِّم أَو ضبِهِ األَر تقُطِّع الُ أَوبِهِ الْجِب رَتينَّ قُرْآنًا سا   بمِيعرُ جل لِّلّهِ األَم   أَفَلَم

                  هزَالُ الَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبالَ يا ومِيعج ى النَّاسدلَه شَاء اللّهي نُواْ أَن لَّوأَسِ الَّذِينَ آميواْ   ينَعا صم بِم
                ادالْمِيع خْلِفالَ ي اللّهِ إِنَّ اللّه دعو أْتِيتَّى يح ارِهِمن دا ملُّ قَرِيبتَح ةٌ أَويعني  .وره الرعد س»  31«قَارِع :
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گشت، يا به وسيله آن      پاره مى  آمدند، يا زمين پاره    ها به حركت مى     اگر قرآنى بود كه به وسيله آن كوه        و
آورند، زيرا وقتى با مشاهده قرآن       باز هم اين كافران لجوج، ايمان نمى       [شد    مردگان سخن گفته مى    با

كار هدايت و   !  آورند   اى ايمان نمى   ترين معجزه است ايمان نياورند با مشاهده هيچ معجزه           كه بزرگ 
س آيا آنان كه ايمان     پ  .  فقط در اختيار خداست     "مرهاا"لكه همه   ب]  ايمان اينان ارتباطى به معجزه ندارد     

ولى هدايت  !  [كرد ؟    هدايت مى ]  از روى اجبار  [خواست همه مردم را      اند كه اگر خدا مى     اند، ندانسته  آورده
اى كوبنده و بسيار     و همواره به كافران به كيفر آنچه كه انجام دادند، حادثه           ]  اجبارى فاقد ارزش است   

كه شهر و ديارشان و اطرافش را ناامن          [آيد   ىهايشان فرود م   رسد يا حادثه نزديك خانه      سخت مى 
ترديد خدا   فرا رسد ؛ بى   ]  كه شكست كامل كافران و عذاب آخرت است       [خدا  ]  قطعى[تا وعده   ]  كند مى

 .كند از وعده تخلف نمى
د أَهمتْهم أَنفُسهم يظُنُّونَ    م أَنزَلَ علَيكُم من بعدِ الْغَم أَمنَةً نُّعاسا يغْشَى طĤَئِفَةً منكُم وطĤَئِفَةٌ قَ             ثُ

يخْفُونَ فِي    لْ إِنَّ األَمرَ كُلَّه لِلَّهِ     قُبِاللّهِ غَيرَ الْحقِّ ظَنَّ الْجاهِلِيةِ يقُولُونَ هل لَّنَا مِنَ األَمرِ مِن شَيءٍ                
مرِ شَيء ما قُتِلْنَا هاهنَا قُل لَّو كُنتُم فِي بيوتِكُم لَبرَز           أَنفُسِهِم ما الَ يبدونَ لَك يقُولُونَ لَو كَانَ لَنَا مِنَ األَ          

                   اللّهو ا فِي قُلُوِبكُمم صحملِيو ورِكُمدا فِي صم اللّه تَلِيبلِيو ضَاجِعِهِمالْقَتْلُ إِلَى م هِملَيع الَّذِينَ كُتِب
پس بعد از آن اندوه و غم، خواب آرام بخشى بر           س:  يعني  .وره آل عمران  س»  154«علِيم بِذَاتِ الصدورِ    

فرا ]  كه بر اثر پشيمانى، دست از فرار برداشته به سوى پيامبر آمديد           [شما فرود آمد و گروهى از شما را         
پريشان خاطر و غمگين كرده     ]  در آن ميدان پر حادثه    [گرفت، ولى گروهى فكر حفظ جانشان آنان را          

كه چون خدا وعده    [بردند   جاهليت مى ]  زمانِ[هاىِ   رباره خدا گمان ناحق و ناروا هم چون گمان        بود، و د  
اما وقتى شكست خوردند    !  پيروزى داده پس پيروزى بدون هر قيد و شرطى حقّ مسلّم آنان است                  

قيناً ي:  بگو  اختيارى هست ؟    ]  پيروزى[آيا ما را در اين امر       :  گفتند  ]  درباره وعده خدا دچار ترديد شدند و      
اين نيست كه چون خدا وعده پيروزى به شما داده بدون قيد و               .  [به دست خداست    "هارما"اختيار همه   

شرط براى شما حاصل شود، پيروزىِ وعده داده شده، محصول صبر و تقوا، و شكست معلول سستى و                   
: گويند   سازند، مى  كار نمى كنند كه براى تو آش     هايشان چيزى را پنهان مى     آنان در دل  ]  .  نافرمانى است 

در اينجا كشته   ]  و وعده خدا و پيامبر حقيقت داشت        [اختيارى بود   ]  پيروزى[اگر ما را در اين امر         
هاى خود هم بوديد كسانى كه كشته شدن بر آنان مقرّر شده بود،                اگر شما در خانه   :  بگو  .  شديم   نمى

تحقّق دادن اين    [و  .  آمدند   بيرون مى ]  در معركه جهاد و جنگ      [هاى خود     يقيناً به سوى خوابگاه    
بيازمايد، ]  در مقام عمل  [هاى شماست    در سينه ]  ها از نيت [به سبب اين است كه خدا آنچه را         ]  ها برنامه

هاست،  هاى شماست، پاك گرداند ؛ و خدا به آنچه در سينه             در دل ]  ها از عيوب و آلودگى   [و آنچه را    
 .داناست

 هستند رماحاملين  الئكه و روح م-8
وره س»  5«سلَام هِي حتَّى مطْلَعِ الْفَجرِ      »  4  «مرٍأَفِيها بِإِذْنِ ربهِم من كُلِّ        لُ الْملَائِكَةُ والرُّوح  زَّتن
نازل   "مريا"هر  ]  تقدير و تنظيم  [رشتگان و روح در آن شب به اذن پروردگارشان براى            ف  :يعني  .قدر
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 . سالم و رحمت است] سراسر[دم  سپيدهين شب تا برآمدن ا »4« .شوند مى

 اوست ذناوالبته با  ليلقخدا  مراعلم آدمي نسبت به  -9

و    نِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحع أَلُونَكسي   أَمِنْ    يبرِ رمن الْعِلْمِ   وا أُوتِيتُم موره اسراء س»  85  «لِيالًقَإِالَّ    م. 
ز اندكى به   جن  آ از دانش    ووح از امر پروردگار من است،        ر:  پرسند، بگو     از تو درباره روح مى      و:  يعني

  »85«. اند شما نداده

األَمرَ ما    دبرُينَّ ربكُم اللّه الَّذِي خَلَقَ السماواتِ واألَرض فِي سِتَّةِ أَيامٍ ثُم استَوى علَى الْعرْشِ                إِ
قيناً ي:  يعني.  وره يونس س»  3«م اللّه ربكُم فَاعبدوه أَفَالَ تَذَكَّرُونَ         لِكُذَ  الَّ مِن بعدِ إِذْنِهِ    إِمِن شَفِيعٍ   

ها و زمين را در شش روز پديد آورد، آن گاه بر تخت فرمانروايى               پروردگارتان خداى يكتاست كه آسمان    
ز پس از   اى ج  هيچ واسطه   مرارد.كند   جهان را تدبير مى     "مرا"مواره  هو حكومت بر آفرينش چيره شد،       

  شويد نمى] حقايق[اين است خدا، پروردگار شما، پس او را بپرستيد ؛ آيا متذكّر . اذن او نيست 

 :خدا صداقي از امرم

 : )ع (و تولد حضرت عيسي ) ع(لقت اوليه حضرت آدم  خ-1

 .وره آل عمران  س»  59  « فَيكُونُ م قَالَ لَه كُن   ثِدم خَلَقَه مِن تُرَابٍ     آعِند اللّهِ كَمثَلِ      نَّ مثَلَ عِيسى  إِ
او را از   ]  پيكر[مانند داستان آدم است كه      ]  از نظر چگونگى آفرينش   [طعاً داستان عيسى نزد خدا      ق  :يعني

 . شد] موجود زنده[درنگ  باش ؛ پس بى] موجود زنده: [پس به او فرمود سخاك آفريد، 

سنِي بشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللّه يخْلُقُ ما يشَاء إِذَا قَضَى أَمرًا             الَت رب أَنَّى يكُونُ لِي ولَد ولَم يمس        قَ
چگونه براى  !  اى پروردگار من    :  گفت  ]  ريمم:  يعني  .وره آل عمران  س»  47  «فَإِنَّما يقُولُ لَه كُن فَيكُونُ    

نين است كه   چ:  فرمود]  خدا!  [من فرزندى خواهد بود، در حالى كه هيچ بشرى با من تماس نگرفته ؟                
] با مشيت مطلقه خود   [خدا هر چه را بخواهد      ]  ولى كار خدا مقيد به علل و اسباب نيست ،          [گويى   مى
درنگ  پس بى »  باش  «  :  گويد   را اراده كند جز اين نيست كه به آن مى              "مريا"آفريند، چون    مى
 باشد ؛ مى

 و  :يعني.  وره مريم س»  17«فَتَمثَّلَ لَها بشَرًا سوِيا       ا روحنَا أَرسلْنَا إِلَيه فَاتَّخَذَت مِن دونِهِم حِجابا     فَ
] به صورت [پس براى او    ،  ا روح خود را به سوى او فرستاديم       ماى براى خود قرار داد، و        جدا از آنان پرده   

 17«. بشرى خوش اندام و معتدل نمودار شد

فَرْ      و نَتصرَانَ الَّتِي أَحعِم نَتاب مرْيا  مهوحِنَا    فَجكُتُبِهِ       نَفَخْنَا فِيهِ مِن را وهباتِ ربِكَلِم قَتدصو
كه دامان  ]  را مثل زده است   [مريم دختر عمران    ]  نيز  [و  :يعني  .وره تحريم س»  12«وكَانَت مِنَ الْقَانِتِينَ    

هاى او را     و كتاب  و كلمات پروردگارش    تيجه از روح خود در او دميديم       نخود را پاك نگه داشت و در         
 »12«. بود] هاى خدا فرمان[كنندگان  تصديق كرد و از اطاعت
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  :اختن كشتي نوح و فوران و فروكش آب روي زمين س-2

 كُلٍّ زوجينِ   فَاسلُك فِيها مِن    فَار التَّنُّور  و مرُنَاأَإِذَا جاء   فَ  أَعينِنَا ووحيِنَا بِإِلَيهِ أَنِ اصنَعِ الْفُلْك       أَوحينَافَ
وره س»27«اثْنَينِ وأَهلَك إِلَّا من سبقَ علَيهِ الْقَولُ مِنْهم ولَا تُخَاطِبنِي فِي الَّذِينَ ظَلَموا إِنَّهم مغْرَقُونَ                 

ما به    "مرا"ر نتيجه به او وحى كرديم كه زير نظر ما و پيام ما كشتى بساز چون                     د  :يعني  .مومنون
يكى نر و ديگرى    [دو عدد   ]  از حيوان [اى   فوران كند از هر گونه    ]  از آب [ن بيايد و آن تنور      هالكت آنا 

و درباره او   [بر او گذشته    ]  عذاب[ات را وارد كشتى كن، جز افرادى از آنان كه فرمان             و نيز خانواده  ]  ماده
 سخن مگوى، زيرا    اند، با من   ستم ورزيده ]  به سبب شرك و كفر    [است، و درباره كسانى كه      ]  قطعى شده 

 »27«. اند آنان بدون ترديد غرق شدنى] همه[
رُنَا  إِتَّى  حاء أَمذَا ج و  التَّنُّور هِ                فَارلَيقَ عبن سإِالَّ م لَكأَهنِ ونِ اثْنَييجوا مِن كُلٍّ زمِلْ فِيهقُلْنَا اح

چنان ادامه   ويارويىِ نوح و قومش هم    ر  (:يعني  .وره هود س»  40«الْقَولُ ومنْ آمنَ وما آمنَ معه إِالَّ قَلِيلٌ         
يك زوج  ]  نوع حيوانى [از هر   :  ما فرا رسيد و تنور فوران كرد، گفتيم             "مرا"تا هنگامى كه     ]  داشت

اند، در كشتى سوار كن مگر كسى        و نيز خاندانت و آنان را كه ايمان آورده        ]  يك نر و يك ماده    [دوتايى  
 .و جز اندكى همراه او ايمان نياوردند. ايم   شدن را بر ضد او الزم كردهتر فرمان غرق كه پيش

إِالَّ من رحِم وحالَ بينَهما       مرِ اللّهِ  أَ  عاصِم الْيوم مِنْ   الَقَالَ سĤوِي إِلَى جبلٍ يعصِمنِي مِنَ الْماء قَالَ          
 قُضِي األَمرُ و  يا أَرض ابلَعِي ماءكِ ويا سماء أَقْلِعِي وغِيض الْماء         قِيلَو»  43«الْموج فَكَانَ مِنَ الْمغْرَقِينَ     

به زودى به كوهى    :  فت  گ:   يعني .سوره هود   »44«واستَوت علَى الْجودِي وقِيلَ بعداً لِّلْقَومِ الظَّالِمِينَ         
دا هيچ نگه   خ)  عذاب  ("مرا"وز در برابر     مرا:  نوح گفت   .  برم   آب نگه دارد پناه مى     ]  اين[كه مرا از     

شدگان  و موج ميان آن دو حايل شد و پسر از غرق          .  كند   رحم]  خدا بر او  [مگر كسى كه      اى نيست  دارنده
از !  [آب خود را فرو بر، و اى آسمان         !  اى زمين :  گفته شد   ]  پس از هالك شدن كافران    [  و  »43«. گرديد

جودى قرار گرفت   ]  كوهِ[پايان يافت و كشتى بر        "مر ا "رفت و باز ايست، و آب كاستى گ     ]  ريختن باران 
 »44«. بر گروه ستمكاران باد] از رحمت خدا[دورى : و گفته شد 

 : رك مقطعي بعد معنويد
رس و  تدر برخي حاالت هيجاني بخصوص در مواجهه با خطر و احساس              مه انسان ها به صورت فطري    ه

بداء و مقصدي معنوي، كه او را مظهر علم،  قدرت و حكمت               م به   همراه با درخواست كمك     ياس، توجهات ويژه  
و .  به صورت ذاتي و فطري است       رك مقطعي بعد معنوي   دمي دانند پيدا مي كنند و اين همان احساس        )  اهللا(مطلق  

 .البته آموزه هاي ديني اين درك مقطعي را به باور هميشگي تبديل مي نمايند

 :ي دينيعد معنوي ورابطه آن با آموزه هاب
روحي و يا   (موزه هاي ديني توجهات ويژه مرتبط با باورهاي فطري و درك مقطعي بعد معنوي                 آ
نجام  ا ز طريق امرين  ت ثانياً با     ، استمرار مي بخشد    و  ادآوري ي "كر الهي ذ"والً از طريق     ا  ،را)  الهي
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 ن بعد را  ايجلوتو    لوتخدر    خالقيا  هادينه كردن رفتار  نمي نمايد، ثالثاً با        قويت ت عبادي  ناسكم
 . اماندهي مي نمايدس

 :عد معنوي و رابطه آن با سالمتب
وامل ع  ،)2008(راساس پيش بيني كميسيون تعيين كننده اجتماعي سالمت سازمان جهاني بهداشت             ب

بر روس    %55،  شرايط اجتماعي     %10،  نظام مراقبت از سالمت       %30، عوامل رفتاري    %5زيستي و ژنتيك،    
 .ندسالمت تاثير گذار

وامل زيستي، محيطي،   عموثّر بر سالمت يعني،        مامي عوامل تروي    )يا الهي   روحي و (عد معنوي   ب
. ارددفيد  مو ماندگار به شكل        ساسياتاثير    وامل اجتماعي عو بخصوص     نظام ارائه خدمات سالمت    

 . در رابطه با نظام سالمت محسوب مي گردد سران بزرگ بشريخ، اين بعد نكارابنابراين 
افذ و  نتاثير    )معنوي(عد روحي   بانسان و بخصوص      ر چهار بعد  هاست كه روي      ينيد آموزه هاي   تنها
 .بر سالمت وارد مي آورد يان جبران ناپذيريزز نياز اين آموزه ها،  فلتغ بنابراين .مي گذارد بادوام

 :سارت غفلت از بعد معنويخ
كه قطعاَ دخيل در امر سالمت او          از جنبه انساني     )  روحي، الهي (اديده انگاشتن بعد معنوي        ن

مي باشد غفلت بزرگ بين المللي  محسوب مي شود و در نتيجه خسارات سترگ حاكميت غير اخالقي،  بر                     
احصل اين غفلت، انجام جنايات فجيع بشري در جريان جنگ هاي اول            م .جوامع بشريت را سبب شده است     

 اسرائيل، نسل كشي در آمريكا، آفريقا و اروپا،            و دوم جهاني، جنگ هاي كره، ويتنام، كامبوج، اعراب و           
جنگ هاي داخلي لبنان، جنگ ايران و عراق، اشغال كويت، افغانستان و عراق و انجام اعمال غير انساني در                   
اردوگاه ها و بازداشتگاه هاي نازي ها، عراقي ها، صرب ها، آمريكائي ها و ساير كشورها گرديد و متاسفانه اين                 

 .قي با اسامي ديگر كماكان ادامه داردنهضت غير اخال

 ):خودكشي وديگركشي( سارت و غفلت بعد معنوي در آمريكاخ

ساالنه بيش  .  ر اياالت متحده آمريكا خودكشي يك معضل عمده سالمت ملي محسوب مي شود            د
قدام  نفر ا  600000 نفر بر اثر ديگر كشي مي ميرند، و بيش از           20000 نفر براثر خودكشي و حدود       30000از  

 .روي مي دهد)  دقيقه يك مورد20تقريباً هر (  مورد خودكشي 85روزانه در آمريكا . به خودكشي مي نمايند
ميزان خودكشي در بين جوانان  و          . سال روي مي دهد      44 تا    15مروزه اكثر خودكشي ها بين سنين        ا

ميزان خودكشي در   در طول دهه گذشته     .   ساله به سرعت در حال افزايش است       24 تا   15بخصوص مردان   
 تا  15ودكشي سومين علت مرگ در گروه سني         خ .افزايش يافته است  %  30 ساله تقريباً    34 تا   15بين مردان   

 تا  1ميزان خودكشي در اين سنين ساالنه       .  قرار مي گيرد )  قتل( ساله است و پس از حوادث و ديگركشي          24
 . ميليون مورد است2
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 سارت كم توجهي بعد معنوي در ايران خ

م توجهي و يا به فراموشي سپردن بعد معنوي در كشور ما نيز دستاوردهاي غير اخالقي  را به                      ك
 :ه به مواردي از آن در زير اشاره مي شودكارمغان آورده است 

جانشين خداست و     ن حرمتي كه    امه  ،رايج شدن حرمت شكني به انسان ها در رسانه ها و سايت ها              ـ 1 
 .حرمتش چون كعبه واجب است

 .االترين قبح را دارا مي باشندب اين دو آفتي كه ،افت قبح دروغگويي و رياكاري  ـ2
 .رايج شدن قدرناشناسي و ناسپاسي به خدمات پيشينيان كه عذاب شديد الهي را در پي دارد   ـ3
دزدان با چراغي كه با آبروي كشور در سطح جهاني         ر سطح داخل و خارج، يعني     دمشاهده سرقت علمي       ـ 4

 .بازي مي كنند 
مان هائي كه زنگ خطر سالمت كامل جامعه را         ه يعني   ،سير باال رونده آسيب هاي اخالقي و اجتماعي         ـ 5

 .به صدا در مي آورند
كه در زير به مواردي از اين بي اخالقي ها از ديدگاه مسئولين و                 حركت به سوي جامعه غير اخالقي         ـ 6

  :بزرگان كشوري اشاره مي شود

 )بي اخالقي(رخي بزرگان و مسئولين نظام در مورد جامعه فعلي ما دگاه بدي

مشكل جامعه امروز ما بي قانوني و عدم آگاهي و           :  ، استاد مبرز حوزه علميه    ت اهللا جوادي آملي   آي
 )1389 مهر 3روزنامه آرمان روابط عمومي، . (كمبود علم نيست، بلكه مشكل اصلي بي اخالقي ها است

تهمت به بزرگان به عنوان تهمت سياسي، گناه        :    رس خارج فقه حوزه علميه    ، مد ت اهللا مظاهري  آي
 25روزنامه آرمان روابط عمومي،     .  (بزرگي است كه امروزه در كشور رايج شده است و بايد از آن پرهيز شود               

 ).1389دي ماه  
ه شيوع  متاسفانه حرف خالف و دروغ دارد در جامع       :  ، رئيس قوه قضائيه   آيت اهللا صادق الريجاني    

خالف گفتن، مال مردم خوردن، خيانت در امانت، در حال شيوع در جامعه است و دستگاه                     .  پيدا مي كند 
احساس مي شود كه   ).  1389 مهر   8روزنامه آرمان روابط عمومي،      .  (قضائي از اين پرونده ها فلج مي شود      

 رواج دارد و كسي به آن اعتناء        متاسفانه، غيبت كردن، خالف گفتن، افترابستن و مسائل اين چنين در جامعه           
  ) 1389 دي 6روزنامه آرمان روابط عمومي، . (نمي كند و از كنارش مي گذرد

 : وضوعات مورد تاكيد در معنويت درمانيم
 ،م اينك كه به ضرورت و اهميت بعد معنوي و تا حدي تاثير آن در سالمت اشاره نموديم                        ه

 آموزه هاي ديني و معنويت در درمان بيماري ها ازجمله اختالل           بي مناسبت نيست كه به برخي از موارد تاثير       
، اولين و دومين رتبه بار كلي بيماري ها را در سطح            2020-2030افسردگي كه پيش بيني مي شود تا سال         

  .  جهان به خود اختصاص دهد به شرح زير اشاره نمائيم
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و   فسردگيامذهبي و معنوي با شيوع كمتر        الئق و التزام    ع  نشان مي دهد كه ،اصل مطالعات و تحقيقاتح
 .: شايد بخشي از داليل در ارتباط با آموزه هاي زير باشد،گهي بهتر رابطه داردآر و سير و پيش تعالئم خفيف 
كه   :وسط فرد ديندار   ت اي زندگي ه اي مزمن و فقدان   ه امتحان الهي تلقي نمودن استرس      -لفا

تيجه، نو در     )كه تاثير سبب شناختي در افسردگي دارند        (  هضم و جذب اين عوارض ناخوشايند        منجر به 
 و  : سوره بقره مي توان يافت    155اين آموزه را در آيه      .  ختالل مي شود اگهي بهتر   آسير و پيش     شيوع كمتر و  

 و:  يعني  ).155بقره  (بشيءٍ مِن الخَوفِ و الجوعِ و نقصٍ مِن األموالِ و األنفُسِ و الثّمرات                     لَنَبلُونّكم
نباتى يا ثمرات   [ترديد شما را به چيزى اندك از ترس و گرسنگى و كاهش بخشى از اموال و محصوالت                   بى

  .كنيم زمايش مىآ] باغ زندگى از زن و فرزند
ر ادامه ايه قبلي خداوند مي فرمايد آن دسته         د  :برخورد سازشي و صبر با حوادث ناخوشايند        -ب

پايداري نشان دهند پيروزمند اين ميدان       )  موضوعات امتحاني (از افرادي كه در برابر موضوعات ناخوشايند         
 ﴾156﴿ لَّذِينَ إِذَا أَصابتْهم مصِيبةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وإِنَّا إِلَيهِ راجِعونَ          ا ﴾155﴿بشِّرِ الصابِرِينَ   و.  آزمايش هستند 

مان كسانى  ه:  يعني.  سوره بقره   ﴾157﴿ ك هم الْمهتَدونَ  ئِٰأُولَوۖ  ك علَيهِم صلَوات مِنْ ربهِم ورحمةٌ     ئِٰولَأُ
ما مملوك خداييم و يقيناً به سوى      «انا هللا و انا اليه راجعون       :  گويند   كه چون مصيبتى سخت به آنان رسد مى       

ه هدايت  نانند كه درودها و رحمتى از سوى پروردگارشان بر آنان است و آنانند ك              آ »156«« گرديم او بازمى 
 »157«. اند يافته

 از  8داوند منان در آيه     خ  :نگرش مثبت توأم با  عزت نفس و اميدوارانه به خود و زندگي                -ج
اگر به مدينه باز گرديم، مسلماً كسى كه به خاطر داشتن            :  گويند   ىم  سوره منافقون مي فرمايد كه منافقين      

يعنى پيامبر كه   [آن را كه خوارتر است      ]  رئيس منافقان  بن ابى سلول،      چون عبداللّه [امكانات نيرومندتر است    
ر حالى كه نيرومندى و     د.  كند   از آنجا بيرون مى   ]  هنوز به پندار آنان تمكن و قدرت الزم را به دست نياورده           

ةُ و هللاِ العزّ  (...      (»  8«. آگاهى ندارند ]  به اين حقيقت  [اقتدار براى خدا و پيامبر او و مؤمنان است، ولى منافقان            
ال تَهِنوا و ال تحزنوا     و : سوره آل عمران چنين مي فرمايد139 ويا در آيه ،)8منافقون  (و لِرسوله و للمؤمنين

] هاىِ حق و در جهاد با دشمن         در انجام فرمان    [و   .)139آل عمران     (نتم األعلَون إن كنتم مؤمنين     أو  
ما اگر  شاندوهگين مشويد كه    ]  رسد  مى هايى كه به شما    از پيش آمدها و حوادث و سختى      [سستى نكنيد و    

 .مؤمن باشيد، برتريد
إنّ اهللاَ     تقنطوا من رحمةِ اهللا    البادي الذين أسرفوا علي أنفسِهم      عِٰال ي ق:  پرهيز از نوميدي    -د

ز ا!  بر خود زياده روى كرديد       ]  با ارتكاب گناه  [اى بندگان من كه      :  گو  ب  ،)53زمر    (يغفرُ الذُّنوب جميعاً  
  »53« آمرزد؛ زيرا او بسيار آمرزنده و مهربان است؛          يقيناً خدا همه گناهان را مى      ،  دا نوميد نشويد  رحمت خ 

برويد !  ى پسرانم   ا  ،)87وسف  ي  (رونٰفا ال تَايئَسوا من روحِ اهللا إنّه ال يايئَس من روحِ اهللاِ إال القوم الك               و
وس نباشيد ؛ زيرا جز مردم كافر از رحمت خدا           از رحمت خدا مأي    وآن گاه از يوسف و برادرش جستجو كنيد         

 . شوند مأيوس نمى
ٰ وعسى  ۖهو كُرْه لَكُم    وتِب علَيكُم الْقِتَالُ    كُ:  بسنده نكردن به كراهت ورضايت ظاهري       -ه

       رٌ لَكُمخَي وهئًا ووا شَيى  ۖأَنْ تَكْرَهسعٰو       شَرٌّ لَكُم وهئًا ووا شَيونَ        ۗ  أَنْ تُحِبلَملَا تَع أَنْتُمو لَمعي اللَّه216«و «
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 بسا چيزى را خوش     و.  بر شما مقرّر شده، و حال آنكه برايتان ناخوشايند است           ]  با دشمن [نگ  ج  ،سوره بقره 
مصلحت [ وخدا   ؛بسا چيزى را دوست داريد و آن براى شما زيان دارد              نداريد و آن براى شما خير است، و        

 21«. دانيد داند و شما نمى مى]  امورشما را در همه
...  رُوفِ   وعنَّ بِالْماشِرُوهنَّ     ۚعوهتُمىفَفَإِنْ كَرِهسرًا كَثِيرًا         ٰعفِيهِ خَي لَ اللَّهعجيئًا ووا شَيأَنْ تَكْرَه»  

باز هم با   [ داشتيد   از آنان نفرت  ]  به علتى [و اگر   .   با آنان به صورتى پسنديده رفتار كنيد         و  ،سوره نساء »  19
ه بسا چيزى خوشايند شما نيست و خدا در آن خير فراوانى قرار                 چ]  آنان به صورتى پسنديده رفتار كنيد      

 دهد  مى
ا أَصاب مِنْ مصِيبةٍ فِي الْأَرضِ ولَا فِي أَنْفُسِكُم إِلَّا فِي            م  ]عدم غمگيني وشادماني به حوادث جاري       -و

واللَّه لَا    ۗ  ما فَاتَكُم ولَا تَفْرَحوا بِما آتَاكُم       ٰكَيلَا تَأْسوا علَى  لِ»  22«ك علَى اللَّهِ يسِيرٌ     لِٰإِنَّ ذَ   ۚ نَبرَأَها   كِتَابٍ مِنْ قَبلِ أَنْ   
و در وجود   ]  چون زلزله، سيل، توفان و قحطى     [يچ آسيبى در زمين     ه.  سوره حديد »  23«يحِب كُلَّ مخْتَالٍ فَخُورٍ     

دهد مگر پيش از آنكه آن را به وجود           روى نمى ]  چون بيمارى، رنج، تعب و از دست رفتن مال و ثروت،           [ان  خودت
بر خدا  ]  تقدير حوادث و فرمان قطعى به پديد آمدنش       [ترديد اين    ثبت است، بى  ]  چون لوح محفوظ  [آوريم در كتابى    

ى فقط به اراده خداست و شما را در آن اختيارى با يقين به اينكه هر آسيبى و هر عطا و منع    [تا  »  22«  .  آسان است   
و خدا هيچ   ،  ر آنچه از دست شما رفت، تأسف نخوريد، و بر آنچه به شما عطا كرده است شادمان نشويد                    ب]  نيست

لَّذِينَ آمنُوا  ا  :خدا آرامش بخش روان است      .دوست ندارد   ]  كه به نعمت ها مغرور شده است      [گردنكش خودستا را    
كسانى ]  بازگشتگان به سوى خدا    [  ،سوره رعد »  28  «لَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمئِنُّ الْقُلُوب     أَ  ۗ قُلُوبهم بِذِكْرِ اللَّهِ      وتَطْمئِنُّ

«   .  گيرد ها فقط به ياد خدا آرام مى       دل!  گاه باشيد   آگيرد،   هايشان به ياد خدا آرام مى      كه ايمان آوردند و دل    ]  هستند[
28 « 
 منْ يجِيب الْمضْطَرَّ إِذَا دعاه ويكْشِف السوء        أَ:  ه ورفع كننده بدي از درماندگان       خدا اجابت كنند    -9

آيا آن شريكان انتخابى شما     [    .سوره النمل »  62«قَلِيلًا ما تَذَكَّرُونَ      ۚ مع اللَّهِ    هٰأَإِلَ  ۗويجعلُكُم خُلَفَاء الْأَرضِ    
و شما را   نمايد،   اش را دفع مى    كند و آسيب و گرفتارى     اى او را بخواند اجابت مى      ا آنكه وقتى درمانده   ي]  بهترند

كه شريك در قدرت و      [دهد ؟ آيا با خدا معبودى ديگر هست            زمين قرار مى  ]  ديگران در روى  [جانشينان  
  .شوند  اندكى متذكّر و هوشيار مى!] ربوبيت او باشد ؟ 

نِّي     وادِي ععِب أَلَكإِنِّفَإِذَا س   انِ         ۖي قَرِيبعاعِ إِذَا دةَ الدوعد ؤْمِنُوا بِي     ۖأُجِيبلْيوا لِي وتَجِيبسفَلْي 
قيناً من نزديكم،   ي:]  بگو  [نگامى كه بندگانم از تو درباره من بپرسند،         ه  ،سوره بقره »  186«لَعلَّهم يرْشُدونَ   

تا ،   ؛ پس بايد دعوتم را بپذيرند و به من ايمان آورند           كنم دعاى دعا كننده را زمانى كه مرا بخواند اجابت مى         
   . به حقّ و حقيقت راه يابند و به مقصد اعلى برسند

 : هاي كاربردي معنويت درمانينبهج

ايت نكات  عرا بايد با ر     "عنويت درماني م"ه  كشاره شود   اراين بخش پاياني مطلب، ضرورت دارد       د
 :وردزير در مورد بيماران به مرحله عمل درآ

 واگر مراجع، تجربه معنوي و باور معنوي دارد و تمايل دارد، مي توان با يادآوري و تقويت اين تجربه                        -1
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  او را تشويق و ترغيب به توجه و تمسك به آن مظهر متعالي كمال مطلق، يعني خدا                     ،)ذكر وعبادت (باور  
 با  وابد   ي "عنيم"مشكالت و بيماري فرد      زندگي  و به تبع آن، شرايط،         ،)دعا وتوسل (  نمود تا از اين طريق    

 .بيايد )نمودن مواجهه("نارك"آن 
توان با يادآوري    مي  دارد  به استفاده   مايلتاگر مراجع، تجربه معنوي دارد ولي باور معنوي ندارد و                -2

ه بعد    او را تشويق و ترغيب به مطالعه و تامل در مقول             ،)موارد مشابه   ذكر نعمت و  (  فراواني اينگونه تجربه  
 .و تبعات بعدي آن نائل گردد اوربنمود  تا شايد به  )توبه(معنوي و معناي زندگي و آفرينش 

اگر مراجع، تجربه معنوي دارد و يا ندارد و باور معنوي ندارد و يا تمايل ندارد ازاين مقوله در مورد او به                          -3
 .نمودكار گرفته شود بهتر است از بعد معنوي در درمان اين فرد صرف نظر 

 :تيجه گيرين
راي شناخت كافي جهت تشخيص گذاري و كمك جامع درماني، بايد تمامي ابعاد زيستي، رواني،                    ب

 فرد را مورد توجه قرار داد و به همين جهت است كه در فرهنگ ايران زمين                 "معنوي"اجتماعي و روحي يا     
ت گفتار و استوار و      دانشمند فيلسوف درست كردار، راس     " يعني     ،"حكيم"در ازمنه تاريخ لفظ         

راي پزشك به كار ميبردند و شايد هم يكي از داليل موفق بودن و مشهور شدن                          ب  "صاحب حكم
شراف آنها به علوم طبيعي،      ار امر طبابت،      د حمد بن زكرياي رازي   مو    بوعلي سينا ادانشمنداني چون   

  .روانشناسي، جامعه شناسي، فلسفه، مذهب و عرفان بوده است
ت عصر حاضر به علت گستردگي دانشهاي مورد اشاره، امكان مهارت آموزي فردي واحد در همه               لبته در وضعي  ا

شاخه هاي علمي ميسر نيست و به همين دليل هركسي در رشته خاصي توانايي آموختن را دارد، و اين بدان معني                      
ن اي و تيمي استفاده شود كه       است كه امروزه بايد بپذيريم براي طبابت موثر و جامع الزم است از ابزار كار گروهي                

تيم مركب از پزشك متخصص، روانپزشك، روانشناس، جامعه شناس، عالم ديني و ساير تخصص هاي احتمالي                   
مرتبط با بيمار و بيماري است و در برخي كشورها حركت هاي اميدبخشي در زمينه تشخيص و درمان گروهي                       

 . خواهد بودشروع شده است و يقينا سير تكاملي آن نيز اميدبخش 
ر حال حاضر، گرچه در منطقه حوزه مديترانه شرقي، براي بعد معنوي اهميت شايان توجهي قايل مي شوند  و                   د

بسياري از واحدهاي اين سازمان جهاني، به موضوع مقوله معنوي و مذهبي و فرهنگي، توجه وافري دارند اما                        
ستي، رواني و اجتماعي را موردتوجه و امعان نظر          كماكان، به صورت رسمي، سازمان جهاني بهداشت، سه بعد زي          

، به ابعاد بيشتري از      )به تعبير آلكسيس كارل    (لي به نظر مي رسد، دير يا زود بشر، اين موجود ناشناخته                و .دارد
 . كه تا آن زمان خيلي دير نيست. ناشناخته هاي فعلي خود پي خواهد برد

م، زمان آن فرا رسيده است كه مدل انسان را از             ه نظر نويسنده،  در اين موقعيت از تاريخ عل           ب
خاكي (    ستيزي  عنيي  نج بعدي پجهت شكل گيري شخصيت و اسباب و علل بيماري هاي او به صورت            

در زمينه  )  روحي(و معنوي   )  اكتسابي  پيراموني و (، اجتماعي    )عاطفي  قلبي و (  ، رواني )مادي  و
و    .ديده ميشود، معرفي نماييم     بليقو كه در شماي     به همان نح      ،)نفساني(  سازوكار اوليه     استعداد و 

ش از گذشته توجه و عنايت      بير ارتقاي سالمت     د "وحانير"و  "عنويم"بر بعد مورد غفلت واقع شده       
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