جنسيت و رابطۀ آن با سالمت

جنسيت و تأثير آن بر شرايط سالمت افراد جامعه

يكي از دغدغه هاي اساسي بشر از هنگام اولين تجمعات در كنار يكديگر ،مسئلۀ سالمت ـ بيمـاري بـ.ده هـر
جامعه اي بايد براي پايداري و بقا ،افراد بيمـار جامعـه دـ.د را معالجـه كـردز و از ابـاالي ه ـا بـه بيمـاري
جل.گيري كنده با ت.جه به سطح هگاهي و دا ش ج.امع ابادايي ،اين امر بر عهدۀ درمـا گرا ـي بـ.دز كـه بـا
اسافادز از تمهيدات گ .اگ .به معالجه افراد و جل.گيري از شي.ع بيماريهـا مـيپردادانـده در تمـد هـاي
باساا ي و كهن ،پزشكا بنا بر اطالعات م.ج.د زما د.د ،از شي.زهاي مافاوت براي درما بيماري اسافادز
ميكرد ده به تدريج از سدزهاي شا زدهم و هفدهم به بعد ،عل.م مخالف به پيشـرفتهـايي دسـت يافانـد و
اطالعات در م.رد ويژگيهاي بد  ،علل بيماري و رازهاي مقابله با ه بيشار شد و حرفـۀ پزشـكي ،اهمياـي
مافاوت با گذشاه در جامعه پيدا كرده
اهميت پزشكي و بهداشت (سالمت) ،در قر بيسام به اوج دـ.د رسـيد و پزشـكا داراي پايگـاز اجامـاعي
بااليي در جامعه شد ده شرايط داص براي ورود به حرفه پزشـكي مشـخو و وگـ .گي تالتـيالت پزشـكي
تنظيم شده ظارت بر كار پزشكا از طريق سازما هاي پزشكي ص.رت گرفت و بخشي از ب.دجههاي مملكت
به بهداشت و پزشكي تختيو يافته بسياري از جنبههاي ز دگي كه زما ي به عن.ا طبيعي در ظر گرفاـه
ميشد د ،زير ظارت پزشكي قرار گرفاند بردي از رفاارها كه به عن.ا طبيعي در ظر گرفاه ميشد د ،زيـر
ظارت پزشكي قرار گرفاند ،بردي از رفاارها كه به عن.ا ا الرافي در ظر گرفاـه مـيشـد د ،تالـت عنـ.ا
بيماري طبقهبندي شدز و در مالدودۀ روا پزشكي قرار گرفاند و در هايت ،افـراد جامعـه بـراي بسـياري از
فعاليت هاي ز دگي (ت.لد ،مرگ ،گ.اهي سالمت و يا بيماري) د.د ،به تشـخيو پزشـكي وابسـاه شـد ده در
حال حاضر كه مسائل مرب.ط به پزشكي ،بهداشت و سالمت بـر تمـام جنبـههـاي ز ـدگي افـراد تـ دير دارد،
پديدز اي به وج.د همدز كه در اصطالح از ه تالت عن.ا پزشكي شد جامعه ام ميبر د (ادام-51 :5831 ،
)51ه
شا ههاي مهم پزشكي شد جامعه عبارتند از:
1ـ رشد نهاد پزشكي :كه به اهميت يافان ه در ح.ززهاي اجاماعي و اقاتادي ا جاميـدز اسـته امـروزز
تعداد زيادي از افراد در امر بهداشت و پزشكي فعاليت دار د و ب.دجههاي مرب.ط به بهداشـت در بسـياري از
ج.امع درصد بااليي از ب.دجۀ عم.مي را شامل ميش.ده

2ـ پزشكي شدن وقايع طبيعي و روزمرۀ زندگي :بسياري از وقايعي كه در دورا قبل به عن.ا بيماري
در ظر گرفاه ميشد ،امروزز زير ظارت پزشكي و بهداشت قرار گرفاه استه بـه عنـ.ا م .ـه مـيتـ.ا از
زايما و بارداري ام برد كه امروزز با عناويني ما ند مراقبتهاي پيش از زايما  ،ت.لد و مراقبتهـاي بعـد از
زايما زير ظارت هاد بهداشت قرار دارده همچنين وقايع طبيعي ز دگي ،ما ند زيبايي ،واقي و يـا افـزايش
سن ،امروزز زير ظارت هاد پزشكي معنا و مفه.مي ديگر يافاه استه
3ـ پزشكي شدن رفتارهاي انحرافي :بسياري از رفاارها كه زما ي بزهكارا ـه و يـا غيرادالقـي مالسـ.
مي شد د ،امروزز به منزلۀ جزئي از مسائل پزشكي (روا پزشكي) در ظر گرفاه ميش .د و به جـاي تنبيـه و
مجازات ،سعي در معالجه ه ها ميش.ده ما ند اعاياد ،مشكالت رفااري ك.دكا و .ج.ا ا  ،ا الرافات جنسـي،
د.دكشي وههه
4ـ پذيرش و عمومي شدن پزشكي از طرف افراد جامعه :افكار عم.مي ،امروزز منش مقابله با بسياري از
مشكالت شختي و اجاماعي را علم پزشكي ميدا نده افـراد داراي رفاـار غيرطبيعـي بيمـار در ظـر گرفاـه
ميش .ده براي رهايي از ا .اع اراحايها از داروهاي مخالف اسافادز ميش.ده ا .اع قرصها به د.ا  ،بيداري،
كاهش يا افزايش اشاها و هرامش و تسكين افراد كمك ميكننـده بـراي بسـياري از وقـايع طبيعـي ز ـدگي،
احاياج به ت ييد و گ.اهي پزشكي وج.د دارده گ.اهي ت.لد ،ددمت ظام وظيفه و معافيت از ه مالااج گ.اهي
پزشك است ،براي اساخدام احاياج به گ.اهي سالماي وج.د دارد و حاـي مـرگ افـراد يـز مالاـاج گـ.اهي
پزشكي استه
اهميت ت.جه به طيف سالمتـ بيماري به اين علت است كه امروزز ديگر بيماري و فرد بيمار به عنـ.ا يـك
مسئلۀ فردي كه به ايجاد مشكالت جسما ي يا روا ي براي يك فرد ميا جامد در ظر گرفاه مـيشـ.ده فـرد
بيمار ه فقط از مشاركت در فعاليتهاي اجاماعي به دور ما دز اسـت بلكـه مشـكالتي بـراي دـا .ادز دـ.د
بهوج.د ميهورد و در عين حال بردي از بيماريها مسئلۀ حادي را در جامعه به وج.د هوردزا ده در ايجه بـا
ت.جه به مشكالت فردي ـ دا .ادگي و اجاماعي اشي از بيماري ،سـعي در درمـا و پيشـگيري از ابـاال بـه
بيماري ميش.ده در ادر پيشرفتهاي مهمي كه در تكن.ل.ژي پزشـكي ر داد افـزايش دا ـش و اطالعـات در
م.رد بيماري و وگ .گي درما و وج.د بيمارساا هاي بسيار پيشرفاه در دهههاي ادير ،گاز ما.جه مفهـ.م
سالمت و ه بيماري در جامعه شدز استه اگر زما ي افرادي را كـه بيمـار ب.د ـد بـه عنـ.ا سـالم در ظـر
ميگرفاند ،تعريف امروزي از سالمت فقط به بيمار ب.د مناهي ميش.ده امروزز تعريف سالمت ،به م.قعيت
هسايش كامل روا ي ،جسما ي و اجاماعي افراد اطالق ميش.ده افراد جامعه ،ه فقط بايد بيمـار باشـند و ـه
فقط بايد از اباال به بيماري جل.گيري ش.د بلكه بايد در وضعيت سالمت يعني هسايش كامل جسما ي ،روا ي
و اجاماعي قرار گرفاه باشند و شرايط اجاماعي بايد به .عي شكل گرفاه باشد كه ارتقاي سالمت را با دـ.د

همراز داشاه باشد ()Hubley, 8003ه مبالث سالمت در سازما هاي بينالمللي يز مطرح اسـت و سـالمت
براي همگا  ،حق افراد در ظر گرفاه ميش.د و ابرابري عظيم سالمت كه در ميا ج.امع مخالف و در ميا
افراد يك جامعه وج.د دارد ،به عن.ا ما عي براي رشد و ت.سعۀ اقاتادي تلقـي مـيشـ.د (ادام56 :5831 ،؛
)Hubley, 8003:505ه

عوامل اجتماعي مؤثر بر سالمت
هروند كه سالمت به يقين داراي ابعاد جسما ي است اما بررسيهاي ماعدد جامعهشناسي مشخو كردزا ـد
كه شرايط اقاتادي ـ اجاماعي روي سالمت جسما ي ت ديرگذار استه امكا اباال به بيماريهاي مخالـف در
ميا طبقات مخالف يك جامعه و همچنين در كش.رهاي ت.سعهيافاه و در حال ت.سعه بـا يكـديگر مافـاوت
استه براي دارا ب.د سالمت در ز دگي ،ع.امل ماعدد اجاماعي و اقاتادي كه معمـ.ال تالـت عنـ.ا فقـط
امگذاري ميش.د ،ددالت دار ده
اما ت دير جامعه فقط به ددالت در شرايط اقاتادي مالدود ميش.د بلكه ارزشهـا و هنجارهـاي م.جـ.د در
جامعه ،بر طيف سالمتـ بيماري ادرگذار هسانده اگر فردي با هنجارهاي رايج در جامعه كه فرد تندرسـت را
تعريف ميكنند ا طباق داشاه باشد ،بدو ت.جه به سالمت جسما ي يا روا ي واقعي ،از مشـاركت در جامعـه
به كنار گذاشاه ميش.ده عدم ا طباق با هنجارهاي اجاماعي و فرهنگي مسئلهاي است كه بايـد در مـ.رد ه
ت.جه داص داشته از طرف ديگر. ،ع جديدي از بيماريهاي وابساه به فرهنگ يز مشاهدز شدز اسـت كـه
در اين حالت افراد براي ه كه د.د را در قالب هنجارهاي م.ج.د جامعه قرار دهند ،دست به رفاارهاي داصي
ميز ند كه به بيماري ه ا منجر د.اهد شده
بنابراين ميت.ا گفت كه ت.جه به ع.امل زير در مق.لۀ سالمت بسيار مهم استه
 ) 5اگر به هر دليل فردي در قالب هنجارهاي رايج جامعه قرار گيرد و او را به سبب دارا ب.د ويژگي داصي
از مشاركت اجاماعي به دور گاز دار د ،امكا بيمار شمرد او يز وجـ.د دارده ( م .ـۀ تـاريخي ايـن رفاـار،
بيماري هيساري در م.رد ز ا است كه در قر .زدهم به عن.ا بيماري رايج ز ا مطرح ميشده)
 )8اگر در جامعه اي معيارهاي داصي براي افراد سالم و تندرست در ظر گرفاه ش.د ،امكا دارد افرادي كـه
در اين معيار ميگنجند ،براي دسايابي به معيار رايج جامعه ،دست به رفاارهاي بيمارگ .ه بز نـد و بـه ايـن
ترتيب ،سالمت د.د را به دطر ا داز ده (براي بيا م .ۀ مشخو بيمـاري وابسـاه بـه فرهنـگ مـيتـ.ا از
ه .ركسيا ام برد كه در ميا ددارا ج.ا غربي ديدز ميش.ده)

 ) 8حالت ديگر ،وج.د هنجارهايي در جامعه است كه به بردـي از افـراد امايـازاتي دادز و ديگـرا را از ايـن
امايازات منع كردز است و به دور گاز مي دارده در ايجه گروز به دور ما دز از امايازات اجامـاعي بـه دليـل
عدم برد.رداري از منابع كميا اجاماعي ،عمال در معرض مخاطرات سالماي قرار د.اهنـد گرفـته ( م .ـۀ
مشخو ،وج.د بيماريهاي پ.ست ،م .و ا دام در ز ا ايرا ي است كه اشي از عدم تالـر
مشكالت و كمب.دهاي اجاماعي استه)
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