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دستزسی بِ حمَق سالهتی جشٍ حمَق بٌیادیي بطزی است ٍ باید ّوِ افزاد اس آى بْزُهٌد ضًَدّ .وچٌیي تواهی کطَرّا باید هلشم بِ
هحتزم ضوزدى ٍ صیاًت اس ایي حك ٍ تالش بزای تحمك آى بزای ّوِ الطار جاهعِ باضٌد .هادُ  52اعالهیِ حمَق بطز بیاى هیکٌد کِ ّز
فزدی حك دارد استاًدارّای کافی سًدگی اس ًظز سالهت ٍ رفاُ را بزای خَد ٍ خاًَادُاش داضتِ باضد.
اعوال تحزینّای ضدید علیِ ایزاى بز توام جٌبِّای سًدگی ایزاًیاى اثزگذار بَدُ استّ .وچٌیي اعوال ایي تحزینّا ،سالهتی هزدم ایزاى
را بِ عٌَاى یک حك ضْزًٍدی هَرد تْدید لزار دادُ است.
بارّا اس دٍلتّای غزبی ضٌیدُاین کِ تحزینّا ضاهل دارٍ ٍ تجْیشات پشضکی ًویضَد ،در حالیکِ در عول ضاّد ایي ّستین کِ
تحزینّای باًکی؛ باعث ایجاد هطکالت بسیاری ضدُ است .در ایي سهیٌِ ٍاردات دارٍ ٍ هَاد اٍلیِ بزای ضزکتّای دارٍساسی ایزاى ٍ
تجْیشات پشضکی بِ طَر جدی کاّص یافتِ است .بز ّویي اساس ،افزاد هبتال بِ بیواریّای خاظ ٍ الطار آسیب پذیز بِ دلیل عدم
دستزسی بِ دارٍ با خطز هزگ رٍبزٍ ّستٌد.
تحزین ّا عالٍُ بز هطکالتی کِ بزای سالهتی هزدم ایزاى ایجاد کزدُ ،باعث هوٌَعیت فزٍش َّاپیواّای جدید ٍ لطعات آى بِ ایزاى
ضدُ ٍ ایي عاهل باعث افشایص سفزّای ًاایوي ٍ پزخطز بزای ایزاًیاى ضدُ است ٍ داضتي سفزی ایوي بِ عٌَاى یک حك ضْزًٍدی را با
تْدید هَاجِ کزدُ است.
عالٍُ بز توام ایي هَارد ،تحزین ّا عَالب ًاگَار دیگزی بزای هزدم ایزاى داضتِ است .هزاٍدات علوی ساسهاىّای ایزاًی با ساسهاىّای
بیي الوللی بِ دلیل تحزینّا بِ حدالل رسیدُ است ٍ ساسهاىّای هزدم ًْاد ایزاًی اس جولِ اًجوي سالهت خاًَادُ ایزاى بِ عٌَاى عضَ
رسوی فدراسیَى بیي الوللی سالهت بارٍری خاًَادُ ) ،(IPPFبِ دلیل تحزینّا ًویتَاًٌد پزٍصُّای اجزایی ،علوی ٍ حوایتّای
هالی را اس هؤسسات بیيالوللی دریافت ًوایٌد.
تحزینّای التصادی بِ دلیل اثزات سیاًباری کِ بز سالهت اًساىّا دارد ،در ٍالع ضکل پٌْاى جٌگی توام عیار است .سیزا ایي تحزینّا
باعث هزگ اًساىّا هی ضَد اها ًِ با بوب ٍ گلَلِ بلکِ اس طزیك کاّص دستزسی بِ خدهات سالهت .توام ایي هَارد بز خالف اعالهیِ
جْاًی حمَق بطز ٍ سایز کٌَاًسیَىّای حمَق بطزی است .سیزا در توام کٌَاًسیَىّا دستزسی بِ خدهات بْداضتی ،دارٍ ،غذا ٍ
کاالّای ضزٍری حك اساسی توام اًساى ّا است .بٌابزایي حوایت جاهعِ بیي الوللی ٍ ساسهاى هلل هتحد اس رفع ایي تحزینّای ًاعادالًِ
علیِ ایزاى بسیار ضزٍری ٍ هَرد تاکید است.

