وقض حقًق بشر علیٍ زوان ي کًدکان یمىی
اوجمه سالمت خاوًادٌ ایران
آیتم 4
حمًق تطز ديستاوٍ اغًَ ي لًاعذی است وٍ استفادٌ اس خطًوت را در ديران مىاسعات ي جىًَای مسّحاوٍ محذيد میوىذ ي َذف اس آن حمایت
اس افزادی است وٍ مستمیما درٌیز جىً ویستىذ .ایه افزاد سخمیَا ،تیماران ،اسیزان ي افزاد غیزوظامی َستىذ .تا ایه حاَ ومض حمًق تطز عّیٍ
تسیاری اس افزاد غیزوظامی تخػًظ سوان ي وًدوان در سمان مىاسعات يجًد دارد.
یمه وطًری در حاَ تجزتٍ یه فاجعٍ اوساوی است .وطًری وٍ ساََا اس تی ثثاتی ،فمذان حاومیت لاوًن ،تحزان سیست محیطی ي فمز ٌستزدٌ
روج میتزدٌ است.
تز طثك آمارَای مًجًد يضعیت وًدوان ي سوان یمىی وامطًّب است ي حمًق اوساوی آنَا رعایت ومیضًد .تز ایه اساس تیص اس  22میّیًن یمىی
ویاس تٍ ومه َای تطزديستاوٍ (غذا ،آب ي پىاٍَاٌ) داروذ ...1 ،میّیًن وفز ویاس تٍ غذا ي درمان داروذ 7 ،میّیًن ي َ 055شار وفز ویاس تٍ ومه َای
غذایی ي تُذاضتی فًری داروذ  2.9 ،میّیًن وًدن ي سن اس سًء تغذیٍ روج می تزوذ ي َ 055شار وفز دچار سًء تغذیٍ حاد َستىذَ .مچىیه تىاتز
اعالْ یًویسف َز دٌ دلیمٍ یه وًدن یمىی میمیزد.
تٍ دِیُ عذْ دستزسی تٍ خذمات تُذاضتی ي درماوی میشان مزي ي میز مادر ،وًساد ،ضیزخًار ي وًدن تٍ طًر فشآیىذٌای در حاَ افشایص است ي
تسیاری اس وًدوان ي سوان تخػًظ سوان تاردار ي ضیزدٌ اس سًء تغذیٍ روج می تزوذ .تمزیثا دي میّیًن وًدن اس تحػیُ محزيْ ي وشدیه تٍ
یه میّیًن وًدن یمىی در مىاطك مختّف ایه وطًر آيارٌ ضذٌ اوذ .ایه مطىالت ،تىُا مسائُ وًدوان ي سوان یمىی ویست .تٍ دِیُ تخزیة
ٌستزدٌ سیزساخت َای یمه  ،اسجمٍّ تػفیٍ خاوٍ َای آب ،یمىیَا تٍ تیماریَای مسزی ي وطىذٌای ماوىذ يتا ي دیفتزی مثتال ضذٌاوذ .0.0 .
میّیًن وفز اس جمعیت ایه وطًر وٍ  8میّیًن وفز اس آوُا وًدوان َستىذ  ،تٍ آب تمیش ي تُذاضتی دستزسی وذاروذ ي َمیه عامُ تاعث افشایص
مثتالیان تٍ يتا در ایه وطًر میضًد.
ومثًد ضذیذ داري ي امىاوات پشضىی ،يضعیت وًدوان یمىی را فاجعٍ تار وزدٌ استٌ .شارش َای مختّف در ایه سمیىٍ تخطی اس فاجعٍ اوساوی در
یمه را وطان می دَىذ .ساِهَای استمزار تیماران در تیمارستانَا تا ومع ضذیذ تجُیشات ي ویزيی اوساوی مًاجٍ َستىذ ي وًدوان ريی سمیه
تیمارستان درمان میضًوذ ،سیزا تیمارستانَا تا ومثًد تخت مًاجٍ َستىذ.
اوجمه سالمت خاوًادٌ ایزان وٍ عضً رسمی فذراسیًن تیه اِمّّی سالمت تاريری خاوًادٌ ) (IPPFاست ي در سمیىٍ تُذاضت ي حمًق تاريری
فعاِیت می ومایذ ،اس جامعٍ جُاوی ي ضًرای حمًق تطز ساسمان مُّ تماضا دارد تًجٍ يیژٌ خًد را تٍ تزلزاری غّح ي رعایت حمًق تطز در یمه ي
دستزسی تٍ خذمات تُذاضتی ،درماوی تزای مزدْ ایه وطًر تخػًظ سوان ي وًدوان ي رفع َز ًٌوٍ خطًوت عّیٍ آنَا معطًف ومایذ.
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