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آیتم 3
حك تزخَرداری اس تاالتزیي استاًذاردّای لاتل حصَل سالهتی یا حك تز سالهتی یکی اس حكّای تطزی است کِ در اسٌاد حمَق تطزی
تز اّویت آى تأکیذ ضذُ است .سالهت فزدی ،تِ ػٌَاى یکی اس هْنتزیي هَلفِّای کزاهت ّز اًساًی هحسَب هیضَد .اس ایٌزٍ حك تز
سالهتی تِ ػٌَاى یکی اس حمَق تٌیادیي تطزی در ًظام تیيالوللی حمَق تطز تِ رسویت ضٌاختِ ضذُ است.
در اسٌاد حمَق تطزی ػوذتاً اس سالهت جسوی ٍ رٍاًی ٍ تؼضاً اس سالهت هؼٌَی ٍ اجتواػی حوایت ضذُ است .دٍلتّا هیتَاًٌذ
ضزایطی را فزاّن آٍرًذ کِ در آى سالهتی افزاد ،هَرد حوایت لزار گیزد ٍ دستیاتی تِ سالهتی تزای افزاد هوکي گزدد .حك تز سالهت
جایگاُ استَاری در اسٌاد حمَق تطزی ٍ ػزف تیيالوللی دارد ٍ هیتَاى آى را در ضوار اصَل کلی پذیزفتِ ضذُ ًظامّای حمَلی
تَسؼِ یافتِ داًست.
سًاى آسیة پذیز اسجولِ گزٍُّای هحزٍم اجتواع هحسَب هیضًَذ کِ در تسیاری اس جَاهغ دستزسی اًذکی تِ خذهات اجتواػی ٍ
حوایتی دارًذ .سًاى سًذاًی اس جولِ هْنتزیي الطار آسیة پذیز در جاهؼِ ّستٌذ کِ ضزایط سًذگی آىّا هَجة ایجاد هطکالت
فزاٍاًی تزای ایي گزٍُ اس افزاد هیضَد .در تسیاری اس جَاهغ تَجِ تِ سالهتی ٍ دستزسی تِ خذهات تْذاضتی سًاى آسیة پذیز اس جولِ
سًاى سًذاًی هغفَل هاًذُ ٍ ایي افزاد کوتزیي هیشاى دستزسی تِ خذهات تْذاضتی ٍ سالهتی را دارًذ .در صَرتیکِ تَجِ تِ ًیاسّای
تْذاضتی ٍ ارائِ خذهات تِ ایي گزٍُ یکی اس هْنتزیي رٍیکزدّای ًظام سالهتی در جوَْری اسالهی ایزاى است.
تزای تْثَد ٍضؼیت سالهت ایي گزٍُ اس سًاى ٍ دختزاى درهاًگاُّای تخصصی ،کلیٌیکّای هثلثی جْت کاّص آسیة ٍ کلیِ
خذهات پشضکی اٍلیِ ٍ تخصصی ٍ پاراکلیٌیک  ،تغذیِ هٌاسة ٍ تجْیشات ٍرسضی جْت فؼالیت فیشیکی در سًذاى تزای ایي افزاد لاتل
دستزس ٍ تصَرت رایگاى ارائِ هیضَد .در درهاًگاُّای هاهایی ٍ سًاى ،هطاٍرُ ٍ کلیِ خذهات تْذاضت تارٍری اس جولِ آهَسش،
پیطگیزی ،درهاى در سهیٌِ تیواریّای همارتتی ،تٌظین خاًَادٍُ ،اکسیٌاسیَى ٍ درهاى تیواریّای سًاى تَسط هاهاّا ٍ هتخصصیي سًاى
اًجام هیضَد ٍ حتی سًاى حك هاللات ّوسزاى خَد را تزای  42ساػت در اتاقّای هٌاسة ًیش دارًذ ٍ در صَرت ًیاس تِ درهاى در
تیوارستاى ،هذدجَیاى تِ تیوارستاىّای تخصصی اػشام خَاٌّذ ضذ.
اًجوي سالهت خاًَادُ ایزاى تِ ػٌَاى یک ساسهاى هزدم ًْاد ایزاًی ٍ ػضَ رسوی فذراسیَى تیي الوللی سالهت تارٍری خاًَادُ
) ،(IPPFتا ػمذ تفاّن ًاهِ تا ساسهاى سًذاىّاً ،مص تسشایی در تاهیي سالهت سًاى سًذاًی در ّز دٍ تؼذ جسواًی ٍ رٍاًی دارد .اًجوي
در سهیٌِ آهَسش ،هطاٍرُ ٍ خذهات رساًی در اهز سالهت تِ سًاى سًذاًی ٍ آسیة پذیز پیطزٍ تَدُ ٍ خذهات کاّص آسیة ،تزتیت
گزٍُ ّوساى تزای پیطگیزی اس تیواریّای پزخطز خصَصا پیطگیزی اس تیواریّای همارتتی تا تأکیذ تز ّپاتیت ٍ اچ آی ٍی /ایذس ٍ
فؼالیتّای فیشیکی ٍ ایجاد صلح ٍ ضادی ٍ تَاًوٌذساسی سًاى جْت اضتغالسایی ،کارآفزیٌی ٍ درآهذسایی را تا ّوکاری ساسهاى
سًذاى ّا اًجام دادُ است .توام ایي هَارد تاػث تْثَد ٍضؼیت سًذگی ایي گزٍُ اس سًاى ٍ تاالرفتي ضاخص سالهتی در سطح جاهؼِ
هیضَد.
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