عنوان پروپوزال" :بررسی وضعیت نابرابری و بی عدالتی در مهمترین مشکالت سالمت کشور"

تعریف مسئله :بی عدالتی در سالمت به نابرابری های قابل اجتناب و غیر ضروری سالمت بین گروه های مردم ،در درون و بین
کشورها گفته می شود .این بی عدالتی ها از نابرابری در شرایط اجتماعی و اقتصادی که مردم در آن زندگی می کنند نشات گرفته
و این شرایط و تاثیری که بر مردم می گذارند ،تعیین کننده خطر ابتال به بیماری و فعالیت هایی هستند که به منظور پیشگیری از
بیماری و درمان بیماری ها بعد از وقوع آنها صورت می گیرد .در سال های اخیر ،نقش عوامل اجتماعی -اقتصادی در سالمت
افراد(تعیین کننده های اجتماعی سالمت) بیش از پیش شناخته شده و در مداخالت سالمت در سطح جهانی مورد توجه قرار گرفته
است .در ایران نیز تعیین کننده های اجتماعی سالمت یکی از اولویت های مهم پژوهش در کشور به شمار می روند .در هر کشور
شناخت این نابرابری ها نقش مهمی در سیاست گزاری و برنامه ریزی های مرتبط با سالمت دارد .به این جهت شناخت وضعیت
نابرابری و بی عدالتی در سالمت در کشور بر اساس مطالعات استانی وکشوری که بتواند مهمترین تعیین کننده های نابرابری در
مشکالت عمده سالمت در کشور ،همچنین وضعیت نابرابری در نظام سالمت و ساز و کارهای تاثیر آنها بر نابرابری سالمت افراد
را مشخص نماید در برنامه ریزی های بعدی نقش مهمی خواهند داشت.
اهداف مورد انتظار مطالعه:
 oتعیین وضعیت نابرابری و بی عدالتی در مشکالت سالمت در اولویت کشور در سطح استانی و ملی
 oتعیین مهمترین تعیین کننده های اجتماعی موثر بر مشکالت سالمت در اولویت کشور در سطح استانی و ملی
 oتعیین ساز و کارهای تاثیر تعیین کننده های اجتماعی بر سالمت افراد در سطح استانی و ملی
پیامدهای مورد انتظار مطالعه:
 oشناخت نابرابری های عمده سالمت در کشور
 oشناخت مهمترین تعیین کننده های مشکالت عمده سالمت در کشور
 oشناخت نقاط اصلی مداخله در نابرابری های سالمت در کشور
مواد و روش ها:
روش مطالعه مروری و از طریق جمع آوری و تحلیل داده های موجود در سطح استانی و کشوری خواهد بود.
زمان بندی مطالعه:
مدت مطالعه  3تا  6ماه خواهد بود.
سقف مبلغ پیشنهادی 10 :میلیون تومان

