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Abstract
Environmental health inequalities (EHIs) refer to general differences in environmental health
conditions. This research aimed at introducing the EHI indicators and providing general recommendations
that could improve environmental health and reduce the inequalities observed.This research is the review
of WHO reports in various regions. A set of 14 EHI indicators was developed and categorized into three
inequality dimensions, including housing-related inequalities, group injury-related inequalities, and
environment-related inequalities. The environment-related inequalities include four indicators such as
lack of access to green/recreational areas, and noise exposure and second-hand smoke exposure at home
or work. The housing-related inequalities include six indicators such as inadequate water supply, lack of a
flush toilet, lack of a bath or shower, overcrowding, dampness in home, and inability to keep the home
adequately warm. According to literature, EHIs exist in all countries, and most often affect disadvantaged
population groups. The magnitude of inequalities and the distribution of inequalities varies between
countries and also depend on the socioeconomic or demographic variables. The socioeconomic and
demographic inequalities in exposure to environmental hazards exist everywhere and could be associated
with factors that may affect the risk of being exposed such as income, education, employment, age, sex,
race/ethnicity, and specific locations or settings. In addition to these differences in exposure,
environmental health inequalities are also caused by social or demographic differences in vulnerability
towards certain risks. Finally, further studies are recommended for initial assessment of EHIs in Iran.
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چکيده
نابرابریهای بهداشت محیطی ( )EHIsبه تفاوتهای کلی شرایط بهداشت محیط اشاره میکندد هددا اا ایدن پدووه،
معرفی شاخصهای  EHIو توصیههای کلی برای بهبود سالمت محیط ایست و کاه ،نابرابریهای اسدت ایدن تحقیدق شدام
بررسی گزارشات  WHOدر مناطق مختلف است که شاخص  EHIرا در  41گروه معرفی کدرده اسدت و بده سده گدروه اصدلی
شام نابرابریهای مرتبط با آسیبپذیری ایست محیطی و مسکن تقسیمبندی میکند نابرابریهدای مدرتبط بدا آسدیب دیددگی
شام آسیبهای مرتبط با کار تلفات مرگبار جادهای مسمومیتهای مرگبار و سقوط میباشد هدمچندین طبقدهبنددی ایسدت
محیطی دارای چهار شاخص شام قرار گرفتن در معرض سر و صدا عدم دسترسی به مناطق سرسدبز و تفریحدی قدرار گدرفتن
در معرض دود دست دوم در درون منزل و مح کار میشود در این میان ندابرابریهدای مدرتبط بدا مسدکن خدود شدام شد،
شاخص تامین آب نامناسب فقدان توالدت فالشدینگ دار فقددان حمدام یدا دوش اادحدام منداال نمنداو و مرطدوب اسدت
مطالعات نشان میدهد  EHIها در تمامی کشورها وجدود داشدته و ابلدب قشدر فقیدر را تحدت تدا یر قدرار مدیدهدد میدزان ایدن
نابرابریهای متغیر بدوده و اا عدواملی چدون متغیرهدای اقتصدادی اجتمداعی و جمعیدتشناسدی تدا یر پدذیر اسدت در ایدن میدان
نابرابریهای ایست محیطی مستثنی نبوده و ارتباط مستقیم با میزان درآمد تحصدیالت اشدتغال سدن و جدنن ندواد قومیدت
مکان و امان خاص دارد عالوه بر این تفاوت در معرض خطر قرار گرفتن افراد در برابر نابرابریهای محیط ایستی با توجده بده
تفاوت جمعیت شناختی و اجتماعی افراد متفاوت است لذا لزوم طراحدی مطالعدهای بدرای ارایدابی اولیده  EHIدر ایدران دیدده
میشود
واژه های کليدی :نابرابریهای بهداشت محیطی نابرابری عدالت ایست محیطی
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محمد علی ززولی
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شاخص ها و علل نابرابری های بهداشت محيط

تدا یر

نابرابریهای محیطی و ارایابی و شناسایی جمعیدتهدای

آنها در سالمت و سدهم بدالقوه آنهدا در ندابرابریهدای

آسیبپذیر کده در محدیطهدای بدا ریسدک بدا انددگی

بهداشتی به موضوع کلیدی و اصلی تبدی شدده اسدت

میکنند وجود داشت برای انجام این کدار و هدمچندین

در نتیجدده بددا توجدده بدده شددواهد بددت شددده حمای دت اا

پیگی دری تعهدددات مصددوب پنجم دین کنفددرانن وای دران

چارچوب سیاسدتهدای بهداشدتی  8080فدراهم آوردن

محیط ایست و بهداشت در پارمای ایتالیا در سال 8040

مح دیطهددای سددالم بددرای همددهی افددراد جامعدده طیددف

ساامان منطقهای  WHOدر اروپا برای ارایابی اساسدی

گسددتردهای را بدده خددود اختصدداص داده اسددت و انددواع

نددابرابریهددای بهداشددت مح دیط در منطقدده اروپددا یددک

مختلف نابرابریهای سالمت محیطی را به عنوان مسائلی

مجموعه شام  41شاخص که ندابرابریهدای مربدوط بده

که باید ح شود به چال ،میکشد طبق توافق پنجمدین

مسکن صدمات و خطدرات ایسدت محیطدی را پوشد،

کنفددرانن وارای مح دیط ایسددت کدده در سددال  8040در

میداد تدوین نمود

میروند نابرابریهای مرتبط با مواجهه بدا عوامد

جدول شماره  :1شاخص های نابرابری های بهداشت محیطی()4
نابرابری های آسیب دیدگی

نابرابری های مح سکونت

نابرابری های ایست محیطی



آسیب های مرتبط با کار



آلودگی های صوتی



نابرابری های مرتبط با آب



تلفات مرتبط با سوانح جاده ای



فقدان دسترسی به مناطق سرسبز و تفریحی



فقدان توالت های فالش دار



تلفات با مسمومیت های کشنده



استنشاق دود دست دوم در منزل



فقدان دوش یا حمام



تلفات ناشی اا سقوط



استنشاق دود دست دوم در مح کار



اادحام



ساختمان های تخریب شده



ناتوانی در گرمای ،منزل

بر طبق گزارشات WHOاا دادههدای ملدی بدرای تهیده

وجود شاخصهای بهداشت محیطی لزوم تدوین چندین

پرونده حقوقی نابرابریهای محیط ایسدتی و نموندههدای

اطالعاتی را میطلبد که در ایدن مطالعده سدعی بدر بسدط

ملی استفاده میشود همچنین شواهد نشان مدیدهدد کده

موضوع گشته است

مشددارکتهددای مل دی ارای دابی نددابرابریهددای بهداشددت
محیطی دقیقتری را فراهم میآورد که میتوان در سطح

بحث

ملی و ایرگروههدای مدرتبط اا دیتاهدای موجدود بدرای

نابرابریهای مرتبط با مسکن

بررسی نابرابریها بهره جست.

شددرایط مسددکن نامناسددب باعدد

اا طدرا دیگددر بددا ااعددان بدده ایدن کدده گزارشددات ملدی

بهداشتی اا طریق دو مسیر اصدلی مدیشدود اول اا نردر

میتوانند ارایابی بسدیار دقیدقتدری اا شدرایط بهداشدت

اپیدمیولوژی ایست محیطی شرایط مسکن مانند کیفیت

مح دیط هددر جامعددهای باشددند لددذا ای دن اطالعددات بددرای

هوای داخ ساختمان سر و صدا و رطوبت میتواند بده

گزارشات ساامان بهداشت جهانی در راستای توسدعه ی

عنوان یک پروکسی محیطی مو ر بر سالمت افراد ساکن

ارایابیهای ملی بر اساس اطالعات ملی و هدفمند مورد

خاندده تا یرگددذار باشددد دوم م دیتوانددد شاخص دی بددرای

نیاا است با توجه به این کده ایدران جدزو کشدور جهدان
سوم در رده بندیهای بهداشت محیطی است لدذا عددم
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چال،های مدرتبط بدا ندابراری محدیط ایسدتی بده شدمار

ایتالیا برگزار شد توافق بر لزوم مداخله در مقابله با چنین

مروری

محمد علی ززولی و همکار

نتیجه کیفیت مسکن و محیط محلی آن هدر دو بده طدور

مسکنهای مستهلک با راندمان ضعیف حرارتی و میدزان

مسدددتقیم و بیدددر مسدددتقیم بدددا درآمدددد ارتبددداط دارد()4

مرگ و میر بی ،اا حد در امستان و تابستان مستند شده

نددابرابریه دای محیط دی مسددکن در سددطوت مختلددف ر

است( )6اا طرا دیگر خانههدای افدراد کدم درآمدد بده

میدهد سطح فردی مانند درآمد شخصدی و خدانوادگی

علت عایقبندی نامناسب و عدم تهویده مطبدوع احتمدا

و وجود خانههای ایر خط استاندارد میباشدد در سدطح

بی ،اا حد سرد و یا گرم هستند به طور خالصده افدراد

جغرافیایی یا ایست محیطی مانند درآمدد متوسدط افدراد

در جامعدده بدده طددور مسدداوی و عاد ندده اا مسددکنهددای

ساکن در محله و یا نسبت ناکافی افدراد سداکن در یدک

متعددارا اا لحددات اسددتاندارهای بهداشددتی برخددوردار

محیط به تعداد خانهها در محله میباشدد ارتباطدات بدین

نمیشوند بنابراین گروههای محدروم جامعده را بده طدور

مسدددکن و ندددابرابریهدددای سدددالمتی بدددا رویکردهدددا و

نامناسب تحت تأ یر قرار میدهد حتی در برخی مدوارد

شاخصهای مختلف نشان داده میشود شرایط انددگی

افددراد مجبددور بدده انتخدداب ب دین داشددتن بددذای کددافی ی دا

بر سالمت جسمی و روانی افراد تا یرگذار است

برخورداری اا مسکن مناسب برای اندگی هستند()3

دادههددای جمددا آوری شددده توسددط سدداامان بهداشددت
جهانی در هشت کشور اروپایی نشان میدهد که شرایط

نابرابریهای استفاده اا منابا آب سالم

نامناسب مسکن با میزان مواجهه افدراد سداکن بدا عوامد

آب آشامیدنی ناکافی بهساای و بهداشتی کردن آن بده

خطددر و ی دا وجددود ب دی ،اا حددد جمعی دت بدده وی دوه در

خصوص در مناطق کم درآمد اا عوام مهم و خطرساا

خانوادههدای کدم درآمدد مدرتبط اسدت( )8بدا توجده بده

بهداشددتی محسددوب م دیشددوند طبددق گددزارش سدداامان

تحقیقات متعدد ارتباط بین ا رات محدیط ایسدتی درون

بهداشت جهدانی و یونیسدف در سدال  8044حددود 762

منددزل اا جملدده رطوبددت و انددواع بیمدداریهددای تنفس دی

میلیون نفر اا آب نا سدالمی کده حداوی میدزان بدا یی اا

ناخواسته مانند خطر آسم عفونتهای ریوی و آلرژیها

پاتوژن است استفاده کردند( )7در برخی مدوارد بع دی

به ا بات رسیده است خانههای مرطوب محیطی مناسدب

مناطق اا آبهایی که جدزو آبهدای بهبدود یافتده طبقده

برای پرورش علدفهدای هدرا قدار هدا ویدروسهدای

بندی شدهاند ولی سالم نیستند استفاده میکنند و بی،اا

تنفسی و عوام ناشناختهی دیگر است که نقد ،مهمدی

 8/5میلیون نفدر فاقدد دسترسدی بده آب سدالم هسدتند()2

در پاتوژنز بیماریهای تنفسدی ایفدا مدیکنندد بده همدین

بنابراین شیوههای عملی نابرابری دسترسی بده آب سدالم

علت هوای ضعیف داخلی به عنوان راهی برای افدزای،

بی ،اا  20در صد در جهان تخمین اده شدده اسدت()1

شیوع مشکالت تنفسی در بسیاری اا کشورهای پیشدرفته

ایرساختهای آب و فاضالب در بسیاری اا کشورهای

گددزارش شددده اسددت( )8اا طددرا دیگددر مندداال بددا

اروپایی و آسیای مرکزی در یک وضعیت بحراندی و در

سیستمهای دمایی پایین و بیر بهداشدتی بدا بیمداریهدای

حال بدتر شدن است که ابلب تهدیددی بدرای سدالمت

قلبددی عروقددی مددرتبط اسددت( )3هددمچنددین مطالعددات

انسان است با این حال اکثر کشدورها کنوانسدیونهدای

مداخلهای متعدد بهبود وضعیت بیماری افدراد را بعدد اا

سدداامان مل د متحددد حقددوق بشددر را ام ددا ی دا تصددویب

بهتر شدن شرایط مسکن شان گزارش کرده است( )1در

کردهاند و بسدیاری اا معاهددات منطقدهای حدق آب بده

این مطالعات مداخلدهای در امدور مسدکن کده بدا هددا

رسمیت شناختهاند حقوق بدین المللدی دسترسدی تمدامی

ایجاد آرام ،حرارتی انجام گرفت نق ،ایجاد شدرایط

مل ها بدون در نرر گرفتن سن جنن نواد و یا قومیدت

بهتر اندگی بر سالمت روانی و اجتماعی افدراد بده طدور

به آب آشامیدنی سالم بدا قیمدت مناسدب را بده رسدمیت
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مسکن بده نسدبت تغییدر جغرافیدایی متفداوت اسدت و در

قاب توجهی مشداهده گردیدد( )5هدمچندین ارتبداط بدین

شاخص ها و علل نابرابری های بهداشت محيط

آب سالم آبی است که فاقد پاتوژنها و عوام شدیمیایی

(مانندددد درآمدددد قددددرت خریدددد وضدددعیت اشدددتغال و

خطددر سدداا بددرای سددالمتی باشددد بددزرگتددرین خطددر در

تحصیالت) مرتبط است بنابراین در ممالک مختلف بدر

ارتباط با آب آشدامیدنی آلدودگی بدا فاضدالب یدا دفدا

اساس پارامترهای مرتبط شاخصهای بهداشتی تعریدف

ادرار است همچنین اعالمیه ساامان مل متحد در ادامده

و نابرابریها مستخرج گردیده اسدت عددم دسترسدی بده

میافزاید" :استفاده اا آب سالم برای گروههدای حاشدیه

یک توالت در خانه ممکن است افراد را مجبور بده دفدا

نشین و آسیبپذیر که معمو اا نردر اجتمداعی محدروم

در معددرض هددوای آااد و ی دا اسددتفاده اا امکانددات بیددر

هستند تاکیدد مدیکندد " در ایدن راسدتا یدک گدزارش

بهداشتی نماید( )48در برخی اا ممالک برای جلوگیری

توسدددط کمیسدددیون اقتصدددادی سددداامان ملددد متحدددد

اا تخلیه ف و ت و ادرار اا حوضچههدای گدودالهدای

) 4(UNECEسدددداامان بهداشددددت جهددددانی و واارت

سنتی توالتهای گودال تهویه شده و توالتهای برقدی

بهداشت فرانسه در مورد شیوههای مناسب برای اطمیندان

استفاده میشود و در برخی مواقا بدرای چنددین خدانوار

اا دسترس دی عاد ندده بدده آب و بهداشددت در منطقدده پددان

بدده اشددتراو گددذارده م دیشددود کدده در نتیجدده آبهددای

اروپا در نتیجهگیریهای خود به سه بعد عمده دسترسدی

ایرامینددی را بدده طددور مسددتقیم و بیددر مسددتقیم آلددوده

عاد نده بدده آب و بهداشددت اشدداره مدیکننددد کدده شددام

میسااد( )43فقر در جواما امدروای یکدی اا مهدمتدرین

ندابرابریهدای جغرافیدایی در ارائده خدددمات تبعدیض یدا

عل شیوع اسهال محسوب میشدود  10درصدد اا افدراد

محرومیت در دسترسدی بده خددمات توسدط گدروههدای

محروم اا نرر اقتصادی و اجتماعی جامعه در دنیا به آب

آسیبپذیر و حاشیه نشین و قابلیت دسترسی مالی توسط

سالم و تصفیه شده دسترسی ندارند در این میان تفداوت

استفاده کنندگان میباشد()44

میان جمعیدت شدهری و روسدتایی قابد مالجرده اسدت
بدون وجود توالت فالشینگ دار در منزل جمعیتهدای

فقدان توالتهای فل ،دار بدرای اسدتفادهی شخصدی یدا

کم درآمد ا درات بهداشدتی متعاقدب را تجربده خواهندد

خانگی

کرد()41

اا دیر باا مسکن حق بنیادی انسان بوده و به عنوان یدک
عام تعیین کننده در سدالمت و کیفیدت انددگی نقد،

خانوادههای بدون حمام شخصی یا خانوادگی

داشته است مسکن و محوطه ف ایی آن به عندوان محد

عدم وجود حمام یا دوش در خانه بدا تدامین آب ناکدافی

سکونت انسانها تلقی میشود کیفیت مسکن با توجه به

همددراه اسددت و بهداشددت شخص دی و داخل دی را مختدد
دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر(OHCHR) 8

سطح انددگی افدراد متفداوت اسدت بندابراین در بع دی

میکند

جواما مسکن عمومی یا اجتماعی را برای مردمدان کدم

اظهار داشته است که داشتن آب کافی به طدور ااتدی بدا

درآمد بر می گزینندد اا طرفدی کیفیدت ایدن مسدکنهدا

اندگی استاندارد مناسب مرتبط است ایرا این امر تا حد

پایین بوده و هیچ ت میتی برای دارا بدودن اسدتاندارهای

ایددادی بددر سددالمت و کیفیددت اندددگی انسددان تددا یر

بهداشتی وجود ندارد و در برخی مواقا فاقد توالت فل،

میگذارد( )45کمبود حمام یا دوش در خانده بده شددت

دار بوده و حتی اا توالتهای عمومی استفاده مدیشدود

ظرفیت افراد را بدرای اسدتفاده اا مقددار ام آب مدورد

در نتیجه میتوان اکر نمود که کیفیدت مسدکن و محد

نیاا برای رفا نیااهای اساسدی بهداشدتی خدود و تدرویج

سکونت به طور مستقیم و بیر مسدتقیم بدا عوامد تعیدین

سالمتی ت عیف میکندد( )46شستشدو ابلدب بده عندوان
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شناخته است( )40طبق تعریف ساامان بهداشت جهدانی

کننده اجتماعی و ابلب پارامترهدای اقتصدادی اجتمداعی

مروری

محمد علی ززولی و همکار

که در یدک منبدا آب آااد در خدارج اا خدانواده انجدام

مهاجران بت شده در اتری ،در یک خانه پر اا جمعیت

شود مانند رودخانه دریاچه و یا جریان آبهایی که در

با حداق دو نفر در هر اتاق اندگی میکنند با این حال

نزدیکی مناال اسدت انجدام گیدرد کیفیدت آب در ایدن

هدیچ دادهای اا ارایدابی نددابرابری بدین المللدی در مددورد

منابا حتی ممکدن اسدت بدرای اسدتفاده انسدانی آلدوده و

اادحددام جمعی دت در ارتبدداط بددا وضددعیت مهدداجرین ی دا

ناسالم باشد عالوه بر این اگر اع دای خدانواده مجبدور

قومیتها مشخص نشده است همچنین نتایج یک مطالعه

به جماآوری آب برای استفاده در منزل شوند فاصدله و

در نیوالند نشان داد که در خانوادههای پرجمعیت افراد

امان مانا اا استفاده بر پایهی اصول بهداشدتی مدیشدود

بیکار ایادتری نسبت به افرادی که بده طدور تمدام وقدت

همچنین اخیدرهسداای آب در خانده منجدر بده آلدودگی

کار مدیکنندد انددگی مدیکنندد ( 80بده  7درصدد) اا

انویهی آب میگردد

طرا دیگر واارت توسعهی اجتمداعی ارتبداط روشدنی

حتی اگر در ابتدا تمیز باشد()47

جمعیت بدون حمام یدا دوش در خانده بدی،تدرین خطدر

بددین سددطوت درآمددد و اادحددام جمعیددت بیددان کددرده

ابددتالب بدده بیمدداریهددای مددرتبط بددا بهداشددت و درمددان

است( )80خانوادههای چندد خدانوادهای نیدز گروهدی را

بیرمتعارا را دارا هستند و بی،تر افرادی درگیر هستند

تشکی میدهند کده بدی،تدر در معدرض خطدر ابدتال بده

که اا نطر اجتماعی و اقتصادی اندگی رضدایت بخشدی

بیماریها هستند برای مثال آمار نشان میدهد بی،تدر اا

نداشته و اندگی فقیرانهای دارند حتدی مدیتدوان گفدت

 23درصد اا خانوارهای پر جمعیت در اسدکاتلند دارای

اگددر چنددانچدده افددراد بدده منددابا آب دی در خددارج اا منددزل

بچههایی هستند که اا خانوادشان جدا اندگی میکنندد

دسترسی داشته باشند در مقایسه با ح ور حجدم کدافی

همچنین آمار دیگری نشان میدهد ابلدب خدانوادههدای

آب برای شستشو در منزل قاب

پرجمعیت دارای افراد سالخوردهای هستند کده بدا آنهدا

مقایسه نیست()42

اندگی میکنند این وضعیت بدی،تدر در خدانوادههدای

نابرابری در اادحام و خانههای استهالو یافته

اروپای جنوبی دیده میشود()41

یک خانه پر اا جمعیت به عنوان یک عام مهم و تدا یر
گدددذار در سدددالمت شدددناخته شدددده اسدددت و حتدددی بدددر

نابرابریهای مرتبط با آسیب دیدگی

ایرگروههای جمعیتی تا یر گذار است گدزارش سدا نه

آسیبهای ناشی اا مح کار

 8002فدراسیون اروپایی ساامانهای ملی بی خانمانهدا

مرگ و میر ناشدی اا آسدیبهای کدار  1درصدد اا کد

) 3(FEANTSAاعددالم کددرد کدده در می دان گددروههددای

مرگ و میر در جهدان و  7درصدد در منطقده اروپدایی را

جمعیتی گروههای اقلیت قومی و مهاجران و پناهندگان

شام میشوند مجدروحین ابلدب در بیمارسدتان بسدتری

بی،ترین خطر اندگی پر جمعیت را متحم مدیشدوند

میشوند و حتی بی،تر اا طریدق باادیدد اا بیمارسدتان و

این امر تا حد ایادی ناشی اا خانههای پرجمعیتدی اسدت

مشدداوره و درمددان پزشددکی م دیتواننددد مس د ولیت انتقددال

که به عنوان اقامتگاه موقت توسط تدااه واردان بده یدک

بسیاری اا بیماریها را بر عهدده داشدته باشدند اگدر چده

شهر به ویوه اقلیتهای قومی انتخداب مدیشدود( )41بده
عنددوان مثددال خانوارهددای س دیاه پوسددت و اقلی دتهددا در
انگلستان ش ،برابر بی،تر اا خانوادههای سفید پوسدتان

عواقددب آنهددا ابلددب جزئدی اسددت برخدی اا صدددمات
ممکن است پیامدهای منفی طو نی مدت و دائمی  -نده
تنها فیزیکی بلکه روانشناختی داشته باشد مانندد اخدتالل
روان دی اسددترس پددن اا سددانحه و ی دا اجتمدداعی انددواع
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ضرورتی برای حفظ بهداشت انجام میشدود مگدر ایدن

هستند و بی ،اا حد پر جمعیت هستند و تقریبدا نیمدی اا

شاخص ها و علل نابرابری های بهداشت محيط

جابجایی و شکستگی اا جمله رایجتدرینهدا هسدتند()84

نابرابری در میزان مدرگ و میدر مدرتبط بدا RTI 5در بدین

اتحادیه اروپا دادههای مربوط به آسدیبهدای مربدوط بده

همه کشورهای جهان وجود دارد و سدن و جدنن نقد،

کار را که به عنوان «حوادث در مح کار منجر به عددم

مهمی ایفا میکنند تفاوتهدای جنسدیتی بده وضدوت در

ح ور بدی ،اا  3روا اا کدار» شدده اسدت ارائده کدرد

این موضوع تا یرگذار نیست در حالی که مردان بی،تر

تصادا در مح کار به عنوان «وقوع گسسته در جریدان

اا انان در همه کشورها رنج میبرند نر با ی مرگ و

کار است که منجر به آسیب فیزیکی یا روانی» میشدود
این تعریف شام جراحات مربوط به کدار اسدت کده در
داخ و خارج اا مح کار ر میدهد (حتی اگر ناشدی
اا شددخص الدد

یددا در حددین حمدد و نقدد ) و مددوارد

مسمومیت حاد آسیبهای ناشی حوادث رفدت و آمدد

میر در بین مردان به علت قرار گرفتن بی،تر در معدرض
سوانح مدیباشدد و تدا حددودی بده دلید رفتدار ریسدک
پذیری در جادههاو سطوت درآمد اسدت( )81بده منردور
مقابله با نابرابریهای مرگ و میر ناشدی اا  RTIو نتدایج
سدالمت مدرتبط بدا RTIدرو دقیدقتدر در مدورد علد
نددابرابری در مندداطق اروپددایی مددورد نی داا اسددت تفدداوت

وقوع به علت صرفا پزشکی (مانند حملده قلبدی در محد
کار) بیماریهای شغلی و شرایط مرتبط با کدار کلدی اا
قبید کارسدنگین و ا درات اسدکلتی ع دالنی مدیشدود
شواهد فراوانی اا مطالعات علمی در دسدترس اسدت کده

الگوهدددای ندددابرابری در جوامدددا مختلدددف بدددر اسددداس
رهنمودهای عمومی یا توصیهها میتوانند توصیف شوند.

تلفات ناشی اا مسمومیت

در اروپا نابرابریهای قاب توجهی در میزان آسدیبهدای

مسمومیت بیر مستقیم سومین عام مرگ و میدر ناشدی

مربوط به کار وجدود دارد کده صدرفا توسدط تفداوت در

اا آسیب در اروپاست در سال  8002حدود  51051نفر

اشتغال اسدت اا آنجدائی کده شدغ و SES 1بده شددت

اا این نوع مسمومیت جان باختند در این میان قاب اکر

وابسته هستند تفاوتهای مربوط بده میدزان آسدیبهدای

اسددت کدده مسددمومیتهددا انددواع مختلف دی دارنددد کدده اا

مرتبط با کار نیز میتواند بر اسداس شداخصهدای

SES

مسمومیت در خانده مسدمومیت بدا دارو و مسدمومیت بدا

فردی نریر سطح تحصیالت و درآمد باشد( )84اا طرا

مواد شیمیایی میتوان نام برد تحقیقات اخیر ارتباط بدین

دیگر منبا دیگر نابرابری در میزان آسیبهای مربوط بده

سن و نوع مسمومیت را مشدخص کدرده اسدت در میدان

کار جنسیت است مردان آسیب بی،تری نسبت به انان

علت اصلی مسمومیت سالمندان دود آتد ،و گااهدای

دارند و این مرتبط با تفاوتهدای ندوع و میدزان مواجهده

دیگر و مواد شیمیایی دارویی و مواد بذایی اکدر شدده

شددغلی و رفتددار فددردی و آسددیبپددذیری قابدد توجیدده

است( )85در این میدان مسدمومیت بدا الکد در مرتبدهی

است( )88حتی سن فردی میتواند بده عندوان یدک منبدا

بعدی قرار میگیرد اگرچده آسدیبهدای مسدمومیت بده

نابرابری باشد ایرا کارگران جوان و سالخورده در آمار
ارائه شده بی ،ترین آسیب خوردگان را نشان میدهند
ایرا حالتهای عصبی و روانی افراد در حدین کدار مهدم
میباشد در حقیقت سن نه تنها بده عندوان عامد تشددید
بلکه عام

پیشگیرانه نیز میتواند مطرت باشد()83

Senior Executive Service
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هنگامیکه این حوادث وقوع یابندد عامد مهمدی بدرای
مرگ و میر و بیماری هسدتند در پنجداه سدالگی مدردان
بی ،اا همه با مسدمومیتهدای دیگدر تحدت تدا یر قدرار
میگیرند در حالی که مسمومیت با الکد یدک نگراندی
عمده است با این وجود سایر منابا مسمومیتی که افراد
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آسیبهای ناشی اا اخمهدای سدطحی یدا بداا سدواش

آسیبهای ناشی اا ترافیکهای جادهای

مروری

محمد علی ززولی و همکار

عمومی در معرض آن قرار گیرند بایستی مورد توجده و

تا یر را داشته و به دنبال آن دودهای دسدت دوم و سدر و

پیشگیری جدی قرار گیرد

صدای ترافیکی قرار داشت()87

آسیبهای ناشی اا سقوط

آلودگی صوتی

مطالعات اخیدر نشدان مدیدهدد کده در ایدن ندابرابریهدا

سر و صدای محیطی به عنوان سر و صدایی اا همه منابا

تفاوتهای مربوط به سن اا اهمیت بی،تدری نسدبت بده

به جز مح کار صنعتی تعریف شده است و یک مشک

تفاوتهای جنسیتی برخوردار است در این میان مدوارد

مهم سالمت عمومی است اصدلیتدرین علدت آن قدرار

مرگ و میر ناشی اا صدمه نیز دیده شدده اسدت بدا ایدن

گرفتن در معرض سر و صدای ترافیدک جدادهای اسدت

حال نابرابریهای مرتبط با جنن و سن متفداوت اسدت:

اختالل و ناراحتی در خواب عمدتا مربوط به سر و صدا

مرگ و میر مردان ناشدی اا سدقوط بدی،تدر اا اندان در

ترافیک جزو مسائ بهداشتی است آمار نشدان مدیدهدد

تمام سدنین مدیباشدد هدر چندد بدی،تدرین تفداوت بدین

که سا نه حداق یک میلیون سال اندگی سالم به علت

جنسیت در میان افراد با سن میانه است

سر و صدای مربوط بده ترافیدک در کشدورهای اروپدای

به منرور کاه ،نابرابری در میزان مرگ و میدر ناشدی اا

بربی اا جمله کشورهای ع دو اتحادیده اروپدا اا بدین

سقوط به ویوه در سالمندان باید تدالش بدرای حفدظ یدا

میرود در این میان به دلی فقدان دیتاهای مرتبط با سر

افزای ،ظرفیدت فیزیکدی خاندههدا اا طریدق برنامده هدای

و صدای اوقدات فرابدت و همسدایههدا ایدن ندوع سدر و

اصالت خانه انجام شود دادههای نابرابری منطقه مختلف

صداها ارایابی نگشته است عدالوه بدر ایدن در معدرض

دنیا نشان میدهد که میزان مرگ و میر مربوط به سقوط

قرار گیری جنسیتهدای متفداوت گدروه هدای مختلدف

در سالمندان در کشور پرو بده میدزان قابد تدوجهی کدم

اجتماعی و اقتصادی و همچنین بار اضافی در میدان ایدر

است با این حال تحقیقات نشان میدهد که هیچ برنامده

گدددروههدددای بدددالقوه آسدددیب پدددذیر در نردددر گرفتددده

پیشگیری اا آسیبهای دولتدی گدزارش شدده یدا در آن

نمیشود()82

منطقه وجود ندارد()86

دسترسی به مناطق سبز و تفریحی
نابرابریهای محیطی

ف ای سبز میتواند سالمت جسدمی و روحدی را تحدت

تقریبا یک چهارم بیمداریهدای جهدانی و بدی ،اا یدک

تا یر قرار دهد تماس و اندگی مداوم در ف ای سبز بدر

سوم بیماریها در میان کودکان اا عوام محیطی ناشی

روی خصوصدیات سددالمتی افددراد تددا یر گددذار اسددت اا

مددیشددوند کدده شددام خطددرات فیزیکددی شددیمیایی و

طرفی طراحی و ساخت ف اهای سبز بر حن انددگی و

بیولوژیکی است بیماریهای قلبدی عروقدی و سدرطان و

افزای ،فعالیت بدنی مو ر اسدت( )81دادههدای گدزارش

نیز فعالیت فیزیکی به عنوان عام واسدطه بدرای تشددید

شده اا مناطق اروپایی نشان میدهد که افدراد م دطرب

این بیماریها اکر گردیده است در کشدورهای توسدعه

ابلب در مکانهایی با دسترسدی کدمتدر بده ف دای سدبز

یافته بی ،ترین بیماریهای مرتبط با محیط بیماری های

عمومی اندگی میکنند بدرای مثدال بدا در نردر گدرفتن

بیر عفونی است مطالعهی ایسدت محیطدی در  1کشدور

نق ،ف ای سبز در روحیه و سالمت افراد در بریتانیا در

اروپایی نشان داد که  7 -3درصدد اا بدار بیمداری هدا بدا

مناطق محروم ف اهای سبز بدزرگتدری در نردر گرفتده

انتخاب محیطهای سالم و بدون اسدترس کداه ،یافدت

شده است که در مقایسه با نوع کوچک آن در سالمت
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سالم میتوانندد در خانده در محد کدار و یدا در محدیط

در میان عوام محیطی تن ،اا آلودگی هوا بدی،تدرین

شاخص ها و علل نابرابری های بهداشت محيط

حتی اگر دسترسی برابر به ف ای سبز وجود داشته باشد

است اا طرفی در برخی کشورها به عنوان مثال فنالندد

صرا نردر اا موقعیدت اجتمداعی کیفیدت ف دای سدبز

استونی مجارستان و مالت برای انان و دانمارو هلند

ممکن است بسته به ویوگیهای اجتماعی مح سکونت
متفاوت باشد( )30عالوه بر این در یک مطالعه در هلندد
مشدداهده گردیددد کدده در گددروه اجتمدداعی در معددرض
تغییرات محیطی درصد ف دای سدبز در محدیط انددگی
مردم با سالمت عمومی ساکنان تا یر مثبت داشته است به

قبرس برای مردان الگوی ندابرابری معکدوس نشدان داده
شده است بدین معنی کده در معدرض قرارگیدری بدرای
مردان و انان در موقعیتهای اجتمداعی بدا تر بدی،تدر
میباشد

خصددوص گددروههددای کددمتددر تحص دیلکرده نسددبت بدده
خصوصیات محیط ایست حسداستدر هسدتند( )34یکدی
دیگدددر اا مطالعدددات در بریتانیدددا نشدددان مدددیدهدددد کددده
نابرابریهای بهداشتی مربوط به افراد با درآمد پدایین در
جمعیتهایی کده در منداطق سرسدبز انددگی مدیکنندد
نسبت به کسانی که در معرض ف دای سدبز کدمتدر قدرار
دارند وجود دارد()38

نابرابری در معرض دود دست دوم در محیط کار
مقایسه با نابرابریهای اجتماعی نشان میدهد افرادی که
در گروههای اجتماعی اقتصادی پایینتدری قدرار دارندد
ممکن است در معرض دود در ا ر کار را بی ،تر تجربده
کنند همچنین یک مطالعه در آلمان نشان داد کارکنانی
کدده دارای سددطح تحصددیالت بددا تر هسددتند احتمددال

نابرابری در معرض دود دست دوم در منزل

بی،تری برای کدار در محد هدای عداری اا دود یدا دود

دود دست دوم یکی اا مهمترین و گسترده ترین مواجهه

کمتر دارند( )31دیتاهدای بررسدی شدده در کشدورهدای

در مح دیط داخل دی اسددت ا ددرات م ددر دود دسددت دوم

مختلف جهان نتایج یکسدانی را در مدردان و اندان نشدان

امرواه به شدت مورد توجه قرار گرفته اسدت هدمچندین

میدهد در این میان برخی اا کشورها اا جمله بلویدک

در اروپا ا رات این نوع دودها در خانوادههای محدروم و

اسپانیا قبرس استونی و مجارستان نابرابری برای مردان

به خصوص کودکانشان مشهودتر است( )33در مطالعات

و انان با توجه به موقعیت اجتمداعی شدان تعریدف شدده

انجام گرفته در اروپا ابت شده است که بین جنن مرد

است در سال  8001ممنوعیت سیگار کشیدن در محد

و ان اا جهت در معرض قرارگیری در برابر دود دسدت

کار در کاه ،در معرض قرار گیری مو ر واقا شد اما

دوم تفاوت وجود دارد و در مردان بی،تر اا انان است

نیاا به اعمال قوانین سخت گیرانهتری است()35

ولی در بع ی کشورها تفاوتی مشاهده نگردیدده اسدت
در این میان الگوی ساامان یافتهای برای گروههای سنی
وجود ندارد در بع ی اا کشدورهای پیشدرفته موقعیدت
خودارایابی در معرض قرار گیری دود دست دوم وجود
دارد هددمچن دین نددابرابری در ای دن شدداخص بددا توجدده بدده
موقعیت افراد در اجتماع متفاوت هسدت بدرای مثدال در
افراد با سطح اندگی با تنها  81درصد در معرض دود
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مردم تا یر بی،تری مشاهده شده اسدت اا طدرا دیگدر

دست دوم را مردان و  30درصد در اندان گدزارش شدده
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