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 ”روز جهانی سالمت“فروردین شمسی، از طرف سازمان جهانی بهداشت به عنوان  81آوریل مصادف با  ۷هر ساله 

شمسی  8۲۳۷میالدی یا  8۴۹1آوریل روزی است که سازمان جهانی بهداشت در سال  ۷امگذاری گردیده است. ن

 .شود می انتخاب دهد، می نشان را عمومی بهداشت اولویت که خاص موضوعی هرسال تاسیس شده است. در

 از نممک سطح باالترین به خود حق به بتوانند افراد همه که شده بنا اصل این اساس بر بهداشت جهانی سازمان

 "درهرمکانبرای همه و  سالمت همگانی پوشش سالمت برای همه:"با عنوان  امسال نیز .یابند دست سالمت

 ارتقای باعث که هایی فعالیت در تا این روز فرصتی برای همه افراد در تمام جامعه فراهم می کند .نامگذاری شد

 .کنند مشارکت شود می همگانی سالمت

 



 پوشش همگانی سالمت چیست؟

 مالی شارف هیچ بی را سالمت نیاز مورد خدمات جامعه، افراد همه که؛ است معنی این به پوشش همگانی سالمت

 است بیماری و مرگ دلیل مهمترین که خدماتی پوشش همگانی سالمت، همه را به دسترسی .کنند دریافت

 نندهک دریافت افراد سالمت وضعیت شدن بهتر باعث و است کیفیت با کافی اندازه به که خدماتی. سازد می قادر

ید از جیبشان بپردازند، این امرباعث می با را سالمت خدمات های بیشترهزینه مردم زمانی که .شود می خدمت

شود افراد کم درآمد بیشتر وقت ها خدمات مورد نیازشان را دریافت نکنند، حتی افراد با درآمد متوسط و باال نیز 

 دچار مشکالت مالی شوند در زمانی که بیماری شدید و طوالنی مدت دارند.

 بیماری که بشان، خطر فقرو نداری را کاهش می دهد. چراحفاظت مردم در مقابل پرداخت هزینه های سالمت از جی

 منفی رامراث این که شود می هزینه تامین برای وام گرفتن یا و سرمایه فروش انداز، پس از استفاده باعث ناخواسته

 .دارد فرزندانشان و فرد آینده در

 نآ به مختلفی های روش به کشورها همه ولی باشد می متفاوت سالمت همگانی پوشش به کشورها یابی دست

 .دهد انجام سالمت همگانی پوشش پیشبرد برای را کاری تواند می کشور وهر یافت خواهند دست

 

 ؟پوشش همگانی سالمتچرا 

 مردم از نیمی حداقل و هستند محروم درمانی بهداشتی خدمات به یابی دست از مردم از زیادی تعداد هم هنوز

 به اجبار علت به نفر میلیون 811 تقریبا. نیستند ضروری بهداشتی خدمات دریافت به قادر حاضر حال در جهان

 روزانه صرف به مجبور و گیرند می قرار فقر فشار تحت شدت به خود، جیب از بهداشتی خدمات هزینه پرداخت

 درصد 81 حداقل( جهان جمعیت از درصد 8۳ تقریبا) نفر میلیون 111 از بیش. باشند می کمتر یا دالر 89۴1 فقط

 اصطالح به آنها. کنند می خانواده اعضای دیگر یا خود برای بهداشتی های هزینه صرف را خود خانوار بودجه از

 .شوند می "آمیز فاجعه مصارف" متحمل

 اروپایی، ثروتمند کشورهای در. است جهانی مشکل یک بهداشتی های مراقبت برای آمیز فاجعه های هزینه

 که یافراد تعداد اند، آورده دست به را باال بهداشتی خدمات به دسترسی که آسیا از هایی بخش و التین آمریکای

 پوشش. است افزایش حال در کنند می بهداشتی های هزینه صرف را خود خانوار بودجه از درصد 81 حداقل

 دریافت مالی رنج تحمل بدون را الزم بهداشتی خدمات جوامع، و افراد همه که است معنی این به سالمت همگانی

 .کنند



 ،شوند می مربوط مرگ و بیماری علل مهمترین به که را خدماتی تا سازد می قادر را همه سالمت همگانی پوشش

 .باشند داشته اطمینان کنند، می دریافت که خدماتی کیفیت از و نمایند دریافت

 یچه هزینه، از نظر صرف.  نیست بهداشتی مداخالت تمام برای رایگان پوشش معنی به سالمت همگانی پوشش

 .باشد نمی پایدار طور به رایگان سالمت خدمات تمام ارائه به قادر کشوری

 اوممد پوشش گسترش تضمین ونیز بهداشتی خدمات حداقل از اطمینان حصول مورد در سالمت همگانی پوشش

 .یاشد می بهداشتی خدمات

 ه،جامع کل برای خدمات شامل بلکه نیست افراد برای پزشکی های درمان مورد در فقط سالمت همگانی پوشش

 ورشپر های محیط کنترل یا و آب به فلوراید کردن اضافه مثال برای باشد می عمومی سالمت های کمپین مانند

 .شوند می بیماری انتقال باعث که هایی پشه

 

 

 

 


