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 های کلیدی پیام 
به سالمت  یکردرو(  1 زندگی  و    یانسان   یه، سرمادوره 

 یست؟ چ  یدارتوسعه پا

 

 
 

 چرا از رویکرد دوره زندگی به سالمت استفاده کنیم؟  (  2
  عدالت؛ و    ییکارآ  ی،با اثربخش  گذاری انجام شده،یه برابر سرما  10در حدود    یمنافع  تواندیسالمت م  به   ی زندگدوره    یکردرو  یبازده •

 .را به دنبال داشته باشد یداره پاعو حقوق بشر همراه با اهداف توس ی است؛ ملکه دو سوم ثروت  یانسان یهسرما

رویکرد دوره زندگی یک نگاه جامع به سالمت و بهزیستی همه مردم در تمامی سنین و ارتباط متقابل با سرمایه انسانی و توسعه پایدار   •
درصد از    70تواند از اثرات طوالنی مدت ناخوشی در زندگی جلوگیری کند. به عنوان مثال، در حدود  دهد. این رویکرد می را ارائه می 

شویم با قرار گرفتن در معرض خطر و نابرابری درمانی، در  های روانی که در اواخر زندگی دچار میاگیردار و بیماریهای غیروبیماری
 کند.اجتماعی را محدود می  –های اقتصادی های ابتدایی زندگی ارتباط دارد؛ این امر همچنین فرصتسال

شتاز  خالهص اهیی  1400 ماه   بهمن،  » شماره یک«                                           سازمان جهانی بهدا

 و تحقیقاتی حکمرانی و سالمت، ژپوهشکده علوم اعصاب-گروه آموزشی

 چکیده 
بهزیستی و  به   1سالمت  زندگی شکل می شخص  اجتماعی و محیطی در طول  قرارگیری در  وسیله عوامل مختلف فردی،  گیرد. 

ابتدایی زندگی می  های  اقتصادی در دهه  –تواند اثراتی بر روی سالمتی، بهزیستی و مشارکت اجتماعی  معرض خطر در دوران 

( ملل  سازمان  پایدار  توسعه  باشد. هدف سوم  داشته  زندگی  سال  SDG3بعدی  برای  ارتقای   2030(  و  سالم  زندگی  »تضمین 
کند، هدفی که با دیگر اهداف سازمان ملل در حوزه توسعه پایدار نقاط مشترک دارد. بهزیستی برای همه در تمام سنین« را بیان می 

کنند، الش می ت  نقش هستند و برای رسیدن به آنهای آن ذیاین اهداف جهانی که تمام کسانی که در سالمت و دیگر بخش 
ها را قادر به مشارکت در اجتماع و  سازد تا سالمت و بهزیستی در طول زندگی بهینه گردد و آن چهارچوب محکمی را فراهم می

تواند در سرانجام رساندن اهداف توسعه  دهد که چرا رویکرد دوره زندگی به سالمت میکند. این خالصه توضیح میتوسعه پایدار می
همه    – های اولیه بهداشتی و فراهم کردن پوشش همگانی سالمت  ها برای گسترش دسترسی به مراقبت ه وعده پایدار و عمل ب 

اساسی باشد. این مستند کارهای سازمان جهانی بهداشت در جهت ارتقای سالمت    –  مردم محور هستند  کرد یصراحتاً خواستار رو

های فعال در بخش سالمت  ها، سازمان ای که دولتمه اقدامات چندبخشیکند. در اداو سرمایه انسانی در دوره زندگی را خالصه می 
توانند در ایجاد چنین رویکردی برای دستیابی به سالمت و توسعه پایدار ایجاد کنند  و توسعه، فراهم کننده خدمات و اشخاص می 

 کنیم. را توصیه می 
 

یک استراتژی کلی برای 
بهزیستی سالمت و  سازیبهینه

 مردم در طول زندگی و پیوند آن با
 توسعه پایدارو  یانسان یهسرما

 

 امیرحسینی  رتجمه: سیما
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بخشی و مردم محور متعهد شده است؛  ر با استفاده از رویکردهای بینجهان برای دستیابی تمام مردم به سالمت و اهداف توسعه پایدا •

 آورد. رویکرد دوره زندگی، راهبردهای مبتنی بر شواهد و حقوقِ با پیامد باال را برای چنین کاری در کنار هم فراهم می

 اند که مزایای آن به نسل ه این امر شده متوجکنند،  یاجرا مرا    یانسان  یهو سرما  یکرد دوره زندگی به سالمت که رو  یکشورها و جوامع •

    حاضر و نسل آینده زمین خواهد رسید.

 رویکرد دوره زندگی به سالمت، سرمایه انسانی و توسعه پایدار 

  و   یدر طول زندگ   مردم  بهزیستیو    بهبود سالمت  یرای بجامع  راهبرد  یدار«و توسعه پا  یانسان  یهسرما  »رویکرد دوره زندگی به سالمت،
 :  دهد یرا نشان م  رویکرد مبتنی بر سالمت در طول زندگی راهبرد    اصول   1شکل    همچنین ارتباط متقابل با سرمایه انسانی و توسعه پایدار است. 

 

 : رویکرد دوره زندگی به سالمت، سرمایه انسانی و توسعه پایدار 1شکل 

دانند و از آن لذت  کنند، قادرند آنچه که باارزش میدر تمام سنین درک میمردم، سالمت و بهزیستی و حقوق خود را  اهداف کلی:

 برند را انجام دهند و در سرمایه انسانی و توسعه پایدار مشارکت کنند. می

 

 مشارکت فرد، خانواده و جامعه
 بخشیها و خدمات بینبخش سالمت و نظام

 های متغیرهای مختلف و بافتموقعیت

راهبردهای مبتنی  
 بر شواهد و حقوق 

 

  یدارو توسعه پا یانسان  یه، سرما دوره زندگی به سالمت یکرداز رو  یدچرا کشورها با

 استفاده کنند؟ 
در  گذاریهسرما  (1 زود  و  ی  باثباتافراد  بهزیستی  سالمت  دستاوردهای  مو    ی هاچالش  تواند ی، 

 باعث پیشرفت سرمایه انسانی و توسعه پایدار شود.   کاهش داده و طرز چشمگیریبه  سالمت را 
کند بخش هست توانا می ها را به انجام آنچه برایشان در طول زندگی ارزشمند و لذتآن  و بهزیستی مردم،  سالمتهای اولیه در    یگذاریهسرما

با    ی و نوجوان  یکودک  ی،دوران باردار  زودرس در  خطراتبه عنوان مثال،  گردد.  ها در سرمایه انسانی و توسعه پایدار می و باعث مشارکت آن
از درصد    25از  ر بیش مرتبط است و ب  ی زندگیبعد  یها( در سالNCDs)  یرواگیردارغ  یهایماریو ب  یروان  یهایماریدرصد از ب  70حدود  
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توانست از دست برود اگر کودکان در حال رشد به  ها میها و برنامه مزایای این سیاست.  گذاردیم  یرتأث   یاقتصاد  -یاجتماع  هایمشارکت

 در کودکان(.   HIVهایی مانند های پیشگیری از عفونت شدند )به عنوان مثال: برنامه عنوان جوانان و بالغین آینده محافظت نمی 
 

بخشی  بین  تفاده از رویکردهای( جهان به دستیابی سالمت برای همه و اهداف توسعه پایدار بااس2

و مردم محور متعهد شده است؛ رویکرد دوره زندگی، راهبردهای شواهد و حقوق محور با اثربخشی  

 دهد.باال برای انجام این کار ارائه می 

سالمت،    همگانی پوشش  ی،  بهداشت   یه اول  یهادر قلب مراقبت  مردم محورنگر و  جامع  یکردهایروهاست که  طرز فکر جدیدی نیست؛ سال  ینا 
رویکرد دوره زندگی به گردآوری   کلِ جامعه«،  -رویکرد »کلِ دولت  از    یتحما  ی توسعه قرار داشته است. برا  یهاو تالش  یعموم  سالمت 
ای اهداف توسعه پایدار  هگذاریگذاری با تأثیر باال و پایدار سالمت، سرمایه انسانی و سرمایه های مبتنی بر شواهد و حقوق برای هدفراهبرد

اند تا طیف متنوعی از عواملی )شامل حقوق برابری،  های چندبخشی به هم پیوستهکند. اطمینان از اینکه خدمات سالمت با فعالیتکمک می
زایای چشمگیری  های پایدار، صلح و عدالت( که اثر تخریبی بر سالمت و بهزیستی مردم در تمام سنین را دارند، اداره کنند، مآموزش، محیط 

( بهزیستی خوب  و  تنها هدف کلی سالمت  نه  این معناست که  به  رویکرد چندبخشی  مانند:  SDG3دارد. یک  اهداف  بلکه سایر  است،   )
( و پی بردن به حقوق و توسعه پایدار  SDG6(، آب پاک و گندزدایی )SDG11(، شهرهای پایدار )SDG4هایی که برای تحصیالت )هدف

 وع به سرانجام برسند.هستند نیز در مجم

 

تا    یدارو اهداف توسعه پا  یانسان   یهبهتر و کمک به سالمت، سرما  عدالتو   یی، کارآیبا اثربخش  (3

   باشد: ی اولیه گذاریهبرابر سرما 10 تواندرویکرد دوره زندگی به سالمت می بازده ، 2030سال 

بهبود سالمت و بهزیستی   ی، برامؤثربه مداخالت    ی، از جمله دسترسسالمتی همه مردم به پوشش همگانی  از دسترس  ینانبا اطم  :بقا •

 .یدده یشرا افزا ی زندگ یدرا نجات داده و ام یزندگ  یلیونم 100، حدود یدر هر سن

های مبتنی بر شواهدی دارد که  رویکرد دوره زندگی به سالمت راهبرد  ید؛سالم اضافه کن ی سال زندگ یلیونم  500از    یش ب :پیشرفت •

 تر یو عمر طوالن  یماریو در سراسر آن، که به کاهش ب  یدر مراحل زندگ  بهزیستیو    یسالمت  یو حقوق هر فرد برا   لیپتانسفهم  به  
  .کندیکمک مشود، منجر می

بر رو  :یسازی جهان • بهزیستی و حقوق هر فرد در هر سن  یبا تمرکز  نابرابریسالمت،  از پوشش  ی،  را کاهش داده و  همگانی  ها 

 گیرد.هیچ کس را نادیده نمیاست و  عام و جهانی یکردرو یک ینا ید؛حاصل کن ینانهمه اطم یبراو سالمت  سالمت

افزایش دهید؛ثروت ملت  گذاری:سرمایه  • را  است  انسانی  دو سوم آن سرمایه  فراگ  ها که  ز  یاقتصاد  -ی اجتماع  ریتوسعه    ست یو 

ناش  ؛دیکن  ت یرا هدا  یطیمح به در    یانسان  یهسرما  ی های گذاریهاز سرما  ی ثروت کشورها عمدتاً  خصوص در سالمت و  طول زندگی، 
آوری کرده که جمعگذاری هدفمند، مؤثر و پایدار را  های مبتنی بر شواهد برای سرمایهآموزش است. رویکرد مبتنی بر سالمت راهبرد

 شود. در نهایت به بهبود عدالت، کارایی و اثربخشی منجر می

اهداف توسعه    یاصل  یهفرض  ینا  ین تأمین کنید؛زم  یارهس  یندهآ  نسل  و  ینسل فعل  یمطمئن برا  و منافع پایدار و  دستاوردها  :یداریپا •

 برد.ی ها سود مکند و از آنیکمک م یر اهداف( به ساSDG3) یاز سالمت و بهزیستی افراد در هر سن یناناطم پایدار است؛

 

دهند، فواید  مدنظر قرار می   مبتنی بر سالمت در طول زندگی را    یکردکه رو  یکشورها و جوامع (  4

 سیاره زمین فراهم خواهند کرد.   و  یندهو آ ی فعل یها نسلای را برای گسترده
بهبود   یبرا  را   زندگی   طول  در  سالمت  بر  مبتنی  رویکرد  نقشانذی  چگونه  آن   در  که  دهدمی  نشان  را  کشورهاییاز    ییهانمونه   1  چهارگوش

 :اندبه کار گرفته یدارسالمت و توسعه پا
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 کشورهاکارگیری رویکرد مبتنی بر سالمت در طول زندگی توسط برخی از هایی از به: نمونه1چهارگوش 
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که براساس مورد سالمت زنان  در یااسترالجامع  یاستس

مورد سالمت زنان تدوین شده است، نشان مطالعات طولی در 
 بهداشتیو  یتیجنس یهاینابرابرانباشتگی چگونه دهد که می

تر و بیشتر زوال جسمانی سریعخطر  ی منجر بهدر طول زندگ
خود را  یاستس ،، دولتاین مشکالتمقابله با  یبراشود. می
متناسب با سن و رفع  یبهداشت یهااز مراقبت یناناطم یبرا

 .کردرسانی روزبه در سالمت در ادوار زندگی هایابرنابر

 یدمیولوژیکی،اساس شواهد اپ براز کشورها  یاری، بساروپا در

 طول در سالمت بر مبتنی رویکرد یهاها و برنامهیاستس
و  یکودک یلاوا ی،باردار ی،مرتبط با قبل از باردار زندگی

 دوران ینخطرات ا دهدیاند که نشان مکرده ینتدو یبزرگسال
، آیندهدر  یرواگیرمزمن و غ هاییماریدر بروز ب یانقش عمده
ها و مشکالت ، سرطانیعروق-یقلب هاییماریاز جمله ب

کاهش عوامل خطر و  هابرنامه ینسالمت روان دارد. هدف ا
 است. یدر طول زندگ یستیسالمت و بهز یجترو

رویکرد مبتنی بر سالمت در طول زندگی  یجنوب یقایآفردر 

است که برای حمایت از  She Conquersزیربنای برنامه 
دختران در دوران بلوغ و زنان جوان برای غلبه بر چالش ها از 

 یقاز طر . دولتهست AIDSو  HIVجمله در رابطه با 
و ی اجتماع ،یآموزش ،یو ادغام خدمات بهداشت یگذاریهسرما

خاص افراد در  یازهاین نمودن برطرف یبرا یطیمحستیز
 .کندیم امه حمایتی از این برنمراحل مختلف زندگ

ای دور افتاده در قبیله MITRA، برنامه وستانهنددر 

درناحیه اوریسا، به طور جامع به نیازهای مردم در طول زندگی 
زیست و کاهش هایی درباره سالمت، آموزش، محیطبا طرح

 یو چندبخش یجامعه با خدمات بهداشتفقر پرداخته است. 
 هاییشرفتاز پ یعیوس یفکرد و به ط یهمکار یو محل یدولت

 نصف کردن یا،ه کاهش بروز ماالراز جمل)و توسعه  یبهداشت
 یداردر توسعه پا یشرفتسال و پ 15نوزادان در  یرمرگ و م نرخ

 یافت.دست 

 

 یکودکدوران رشد  یتاهم بر مبنای یلیشی راهبرد توسعه مل

با شما رشد  یلیش» است. یو اجتماع یتصاداق یشرفتدر پ
مختلف  یهابخش ینمتقابل ب یهایهمکار مستلزم «کندیم

و آموزش و پرورش است تا همه  یاجتماع یت، حماسالمت
کامل خود  استعداد نهانی و رشدبه را قادر سازد تا کودکان 

 یزها را در توسعه کشور نآن یندهآ یهاکه کمک یابند،دست 
 سازد.یممکن م

به عواقب ناشی از نابرابری در سالمت ، متحده یاالتادر 
های اجتماعی شود، بسیاری از سازمانمادر و بچه پرداخته می

از رویکرد اصولی زندگی بر پایه مطالعات بخش خدمات 
کنند و استفاده می MCHهای سالمت و انسان و از برنامه

ای خاصی صورت فراتر از تمرکز بر دورهکنند که بهتوصیه می
عمل کنیم تا به یک برنامه عملی برسیم که شامل از زندگی 

»تقویت بهینه سالمت و توسعه سالمت در طول عمر فرد، 
ها شود و این امر باعث تقویت برابری همچنین در طول نسل

 شود«.ها میدر سالمت در طول جوامع و جمعیت
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 های کلیدی در طول زندگی در سرتاسر جهان : چالش 2چهارگوش  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

و در سال  دادند دستاز جان خود را  یباردار واسطه عوامل مرتبط بابه  2015زن در سال  هزار 303دوران بارداری و نوزادی: 

 د.فوت کردنبه دالیلی که کامال قابل پیشگیری بودند، خود  یماه زندگ یننوزاد در اولمیلیون  5/2، 2017

 

و در است  نشده دارشناسنامهکودک در بدو تولد  3کودک از هر  1جان باختند؛  2017در سال سال  5 یرکودک ز یلیونم 4/5 کودکی: 

کودک به دلیل فقر، سوءتغذیه، وضعیت سالمتی نامناسب و عدم مراقبت پرورشی و غذایی  1کودک،  3درآمد کم تا متوسط از هر کشورهای با 
 وری آنان در بزرگسالی تأثیر بگذارد. درصد بر ظرفیت و بهره 25تواند بیش از روست که میبا خطرات ناشی از رشد ناکافی روبه

 

ترین دالیل آن شامل مصدومیت حاصل از تصادفات مهم، که جان خود را از دست دادندنوجوان  یلیونم 1.1از  یشب 2016در سال  نوجوانی:

 یلیونم 3.9 .وجود داردزنانه نیز  دختران نوجوان، علل یبرا و شدن استو غرق یردارواگ یهایماری، بیفردینخشونت بی، ، خودکشایجاده
 یامدهایپ این موضوع کهرسند ها نوجوان دیگر نیز به رشد کامل خود نمیو میلیون ساله انجام شده است 19تا  15در دختران  یمنناا ینسقط جن
 دارد. یندهآهای نسلو  یفعل نسل یبرا یاگسترده

گیری در این مورد تصمیمتواند  یمدر مورد سالمت جنسی و باروری خود آگاهی دارد و نفر  1 فقط زن 2از هر  الی:اوایل و اواسط بزرگس

 .کندیرا تجربه م یجنس یا یخشونت جسمنفر  1زن  3از هر  و کند

 

های باالی مراقبت سالمتی مسن به همراه از دست دادن توانایی عملکردی خود، دارای هزینه افراد از درصد 30حدود  اواخر بزرگسالی:

 وجود دارد.هستند و محدودیت هایی برای مشارکت مداوم آنان در جامعه 

 

های سالمت در جهان نیز درصد از هزینه40تا  20حدود  ،ندارنددسترسی  سالمت یبه خدمات ضرور جهان از درصد 50حدود  نظام سالمت:

 رود.ها از دست میبه واسطه ناکارآیی
 

و سالمت به اهداف چندبخشی  استمرتبط با عوامل چندبخشی  مربوط به حوزه سالمت هایاز پیشرفت درصد 50حدود عوامل چندبخشی: 

 یدارتوسعه پا یهاو چالش یانسان یه، سرماتسالمهای مشترک چالشرفع  یبرا یچندبخش ی کارهاروش یتتقو هبکند. نیاز ضروری کمک می
 وجود دارد.
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  یهسرما   سالمت،  به زندگی  دوره رویکرد خصوصبهداشت در ی سازمان جهان اقدام 

  یدار و توسعه پا یانسان
در طول دوره   یانسان  یهبهبود سرما»  خصوص  در  یپلتفرم اختصاص  ، یک (GPW)در سیزدهمین برنامه عمومی سازمان جهانی بهداشت  

رسانی اقدامات کار  آوری و تحلیل اطالعات برای اطالعسازمان جهانی بهداشت با کشورها و مناطق مختلف برای جمعدارد.    وجود  ی«زندگ
  2دهد. در چهارگوش  روزرسانی اطالعات در دسترس انجام میکند و این کار را  با یک رصدخانه جهانی سالمت با دسترسی آزاد و بهمی

 است.  شده مشخص یکرد مبتنی بر سالمت در طول زندگی، سرمایه انسانی و توسعه پایدارمربوط به رو یدیکل یهاچالش برخی از

  بر شواهد را در   یمبتن  یها و رهنمودهاراهبرد  شده،ییشناسا  یهامقابله با چالشبرای    کمک به کشورهان جهانی بهداشت به منظور  سازما
 (:2)مثال در تصویر  کندیروز م بهدهد و در طول زندگی توسعه می مسائل سالمت ینتریدیمورد کل

 

پوشش  کند. این سازمان  سازمان جهانی بهداشت، هم راستای با سازمان ملل متحد و سایر شرکا، از رهبری و تقویت خدمات محلی حمایت می
  ی باال برا  یفیتبا ک  سالمتعادالنه به خدمات    یاز کشورها و دسترس  یتحما  یبرارا    یبهداشتیه  اول  یها( و مراقبتUHC)  همگانی سالمت

 ی هاشامل بستهپوشش همگانی سالمت سازمان جهانی بهداشت    « مداخالت  فهرست »  کند.یم  یتتقو  همه سنینمردم در    یازهاین  ینتأم
  خواهد بود.   یمهب  یهاراهبردبهداشت و  یمل  یهابه عنوان منبع برنامه یبر شواهد و مقرون به صرفه در طول زندگ   ی مبتن  سالمتمداخالت  
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، حقوق بشر،  یتیجنس  ی ، نابرابرعدالت  مربوط به موارد  از جمله    بخشیکند تا عوامل خطرات چند  یم  یهمکاربا کشورها    ینسازمان همچن  ینا

 .  برطرف سازدنیز  را   گذاردیم یربر سالمت و بهزیستی افراد تأثکه  یطیو مح یعوامل اجتماع یرو سا یپاک، آب و انرژ یهوا

 ینقشاناقدامات مربوط به ذ
و    یمؤثر بهداشت  مداخالت  ای،یمهب  و خدمات  هاو بسته  یمل  یایمزااز این اطمینان حاصل کنند که    توانند یکشورها م  ها:دولت •

در برابر صدمات محافظت کنند، از    مردم در تمام سنیناز    یدبا  هایاستو س  ین. قواندهدپوشش میرا    ی در طول زندگی  چندبخش
رویکرد مبتنی بر سالمت در  حاصل کند.    یناناطم  یفیتالها و خدمات باکبه امکانات، کا  یکنند و از دسترس  یتها حماحقوق آن

 .یردمورد استفاده قرار گ یداردر سالمت و توسعه پا  یشرفتپ برای  ییاز پاسخگو یناننظارت و اطم یبرا یدبا های زندگیدوره

 یراهبردهاخصوص  ن در  را از سراسر جها  یتوانند شواهدیم  مؤسسات کارگزاریمؤسسات کارگزاری سالمت و توسعه:   •

  نفعانیبه کشورها و ذی  و مال  یفنپشتیبانی  توانند  یها مآن.  کنندیه  ته های اجرای آن  یدار و چالشسالمت و توسعه پا  یبرا  مؤثر
های سازمانبا    یبه طور مؤثرتر   توانندیم  ینهمچن  داشته باشند و به پایش پیشرفت اقدامات جمعی برای اطالع رسانی کمک نمایند؛

 نمایند.  یهمکار یداربه اهداف مشترک سالمت و توسعه پا یابی دست یبرا دیگر

ها و عوامل خدمات سالمت و چندبخشی ضمن در نظر گرفتن اینکه سالمت و بهزیستی مردم به ریسک  :دهندگان خدماتارائه •

دارد، می  بستگی  انجام چه کامحافظتی  و  توانند طوری طراحی شوند که نشان دهند  دارد  ارزش  تمام سنین  افراد در  برای  ری 
سازی و مدیریت رویکرد گیری مجدد در آموزش، پیادهلذتبخش است. فراهم کردن خدمات جامع و متمرکز بر مردم نیازمند جهت

 .دوره زندگی به سالمت هست

انتخاب آگاهانه از    و  خود  یستیو بهز  یسالمت  با آموزش در خصوصتوانند  ی، افراد میدر طول دوره زندگ  جوامع محلی:افراد و   •

با    البه عنوان مثخود،    مطالبه حقوق و    یآگاهو    و محدود کردن الکل  یاتاز دخان  اجتناب،  یهبهبود تغذیشتر،  ب  یبدن  یتجمله فعال
ین،  ها و قواناستی در سفعاالنه  و مشارکت    دادن  بازخورد  یق ها از طرو کمک به بهبود آنی  و چندبخش  سالمت استفاده از خدمات  

بهز  یسالمت ببخشند  یستیو  بهبود  را  از دیم  ؛ همچنینخود  ارتقا  یستز  یطو مح  یگرانتوانند  به  سالمت و    یمراقبت کنند و 
 کار و اوقات فراغت خود کمک کنند.  ی،آموزش هایجوامع محلی و محیطبهزیستی در خانواده، 
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