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SAĞLIĞIN SOSYAL

Sağlığın Sosyal Belirleyicileri:

BELİRLEYİCİLERİ

• DSÖ Sağlığın Sosyal Belirleyicileri Komisyonu(2005-2008) tanımı;

KAPSAMINDA ÖNCELİKLİ

• insanların doğdukları, büyüdükleri, yaşadıkları, çalıştıkları
ve yaşlandıkları koşullar olarak tariflenmiştir.
• Bu koşullar ve ortam; aile ve toplum tarafından paranın,
gücün ve kaynakların dünya genelinde, ulusal ve yerel
düzeyde dağıtımı ve ayrıca her düzeydeki politik kararlarla
şekillenir.

GRUPLAR VE FİNANSMANI:

UNICEF’in Yaklaşımı
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Adolescence and the social determinants of health
Russell M Viner, Elizabeth M Ozer, Simon Denny, Michael Marmot, Michael Resnick, Adesegun Fatusi, Candace Currie, www.thelancet.com
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Küresel Taahhütler Rehberliğinde
Çocuk Hakları Sözleşmesi (CRS)
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın
Yokedilmesi Sözleşmesi (CEDAW)

Sürdürülebilir
Kalkınma
Hedefleri
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BM GS
Anne, yenidoğan ve
adölesan Küresel
Stratejisi

2016-2030
Sağlık Stratejisi
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«hayatta kalma» dan öteye «gelişme» ve
«değişime» geçiş- Global Sağlık Stratejisi

Küresel kapsama göre zengin bir
yenideden yapılanma yeteneği
Çocuk sağlığına etkileri

+
+
+
Erken dönem
(1946-1980)

• Çocukların sağlık
hakkını savunma
• Kaynakların harekete
geçirilmesi
• Temel sağlık hizmetleri
ve hastalık kontrol
programlarının
sağlanması

Çocukları yaşatma
dönemi
(1980s and 1990s)
• Hayat kurtaran ,
maliyet-etkin
müdaheleler(Büyüme,
ORS, Emzirme,
Bağışıklamaya odaklı)
• Düşük maliyetli ve
sürdürülebilir temel
sağlık bakımına
ulaşımın teşviki

• Malzeme ve ekipman
temini

HAYATTA KALMA: Önlenebilir ölümleri engelle

SDG dönemi
(2016-2030)?

MDG dönemi
(2000-2015)
• Polionun eradikasyonu
• Etkinliği yüksek
müdaheleler artırarak
çocuk ve anne
ölümlerinin azalmasını
hızlandırmak
• Sağlığı geliştiren
destekleri artırarak
güçlendirmek

• Anne ve çocuk ölümlerini
önlemede etkinliği yüksek
müdaheleler ile
sürdürülebilir ve
hakkaniyetli kapsayıcılığı
başarmak

• Yüksek yerel kapasitenin
olduğu durumlarda yerel
sağlık kaynaklarını harekete
geçir ve onları hedefle

Zamana göre değişen stratejiler

Malnutriyonu durdur ve kızların, kadınların ve çocukların beslenme ihtiyaçlarının üzerine eğil
Üreme Sağlığına hzimetlerine erişimi teşvik et
Kaliteli EÇG ne ulaşımı teşvik et
Kirliliğin yolaçtığı hastalıkları azalt
Sağlığa Evrensel Ulaşımı sağla

•
•
•
•
•
•
•

Şiddetli fakirliği yok et
Tüm kızlar ve erkekler için serbest, hakkaniyetli, kaliteli eğitim
Kadınlara ve kızlara yönelik zarar verici uygulamalar, ayrımcılık ve şiddeti yok et
Düşük maliyetli ve güvenli içme suyu, sanitasyon ve hijyene ulaşım
Bilimsel araştırmalar, teknolojik kapasiteler ve inovasyon
Herkes için yasal kimlik, doğumda kayıt dahil
Sürdürülebilir kalıkınma için küresel işbirliğinin genişletilmesi
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UNICEF’in mukayeseli avantajı

Başarılı bir sağlık stratejisi neyi başarmalı?

Toplum ve
üst
kademelere
dönük
girişimlerle
bağlantı

Paydaşları
bir araya
toplama

UNICEF’in
mukayeseli
avantajı

Unicef’in ana
direktifine ulaşma
kapasitesi olmalı

Entegre
programlar

Yerel ve küresel
işbirliğini
güçlendirmeli

190 ülkede
saha
deneyimi

Kanıtlar/veriler
temelinde
önceliklendirmeli
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•
•
•
•
•

DEĞİŞİM: Buna sağlayacak ortamlarıı genişlet

• Çocukların sesi olmaya
devam et
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Maternal mortality: <70/100k live births
Newborn mortality: 12/1000 live births
Under-five mortality 25/1000 live births
HIV, TB, malaria and ihmal edilmiş tropical hastalıkların salgınlarını sonlandır
Erken ölümleri azalt: Ruhsağlığı ve refahı teşvik et

GELİŞME: Sağlık ve refahı teşvik et

• Unicef’in çok sektörlülük
avantajını güçlendirmek
• Unicef’in acil ve kırılgan
durumlarda operasyonel
gücünü kuvvetlendirmek

• Çocukların hayatta
kalması ve sağlığı
konusundaki
hakkaniyet
gündemine önderlik
etme

•
•
•
•
•

Hükümetlerle
ilişkiler
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Operasyonel, pratik
ve sonuç odaklı
olmalı

Unicef’in mukayeseli
avantajı ve küresel
gündemdeki (SDG,
vb) rolunü
tanımlamalı

Hakkaniyet,
entegrasyon ve
risklere karşı dirençli
olmayı teşvik etmeli

Sağlık sistemini
güçlendirmeli
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UNICEF Sağlık Stratejisi 2016–2030
A world where no child dies from a preventable cause,
and all children reach their full potential in health and well-being
End preventable
maternal, newborn & child deaths

Strengthen health systems, including emergency preparedness and resilience
Promote integrated, multi-sectoral policies and programs

Actions

Advocate for every
child’s right to health
• Support data capture,
evidence generation,
and use
• Engage with partners
• Expand available resources

Influence
government policies
• Support evidence-based
policymaking and financing
• Promote scale-up of effective
interventions/ innovations
• Share knowledge & promote
south-south exchange

Strengthen service delivery
• Build capacity of management
and
health providers
• Support programmes,
including service provision, in
particular at community level
and in emergencies
• Strengthen supply chain
systems

Empower
communities
• Engage for social and
behaviour change
• Generate demand
• Strengthen accountability

Maternal, newborn, and child health
Older child and adolescent health
(focus on equitable access to quality primary health
(focus on public policies and
care)
supportive environments)
Proposed actions and programme areas represent global "menu" to be tailored to country context by country offices

M&E

Programme
areas

Promote the health and
development of all children

Address inequities in health outcomes

Achieve results through partnership

Approaches

Goals

Vision

Guided by the Convention on the Rights of the Child (CRC) & the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
(CEDAW), and in line with the Sustainable Development Goals (SDGs) and Every Woman, Every Child (EWEC)

Measurement, learning and accountability
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Hizmete az ulaşanları belirle

UNICEF’in çocuk ve kadınlara hizmet sağlayan sağlık
sistemi tanımı ve vizyonu
UNICEF’in vizyonu:
Kaliteli hizmete
ulaşmayı sağlayan,
çocuk sağlığı ve
beslenmesi
konusundaki eksikleri
gideren, universal
sağlık
kapsayıcılığı(UHC) ve
SDG çıktılarına
ulaştıran bir sağlık
sistemi

15

Hastalık, ölüm ve kötü 2
beslenmenin nedenlerini
belirle

• Çocuklar ve doğurganlık çağı kadınlara yönelik
sağlık, beslenme, sanitasyon/hijyen ve HIV
hizmetleri
• Koruma, tedavi ve sağlığın geliştirilmesi dahil
• Sağlık, sosyal koruma/refah girişimleri, eğiytim,
toplum gelişimi ve diğer konular için bir platform
• Veri toplama ve raporlama için uygun
• Hükümetler liderlik etmeli, ama…
• Paydaşlar ve özel sektörün rolü de kabul edilmeli
ve ortaya konulmalı
• Elbette haklar temelinde ve hizmete az ulaşan veya
en dezavantajlı grupları önceleyerek

Sağlık Sisteminin
Güçlendirilmesinin ana
bileşenlerine UNICEF’in
yaklaşımı
3

Bu sorunları çözecek öncelikli
aktiviteleri belirle

…kanıt temelli, hakkaniyet
odaklı anne ve çocuk sağlığı
4 strateji, plan ve politikalar
Kapsayıcılığın belirleyicileri ve
nedenleri kosundaki zorlukları
belirle
Zorlukları çözme konusundaki5
maliyet etkin uygulamaları
belirle
6
Maliyeti ve hedefleri
…ve yönetim kapasitesi
belirlenmiş plan hazırla
desantralize/toplum
temelli uygulamayı
7
geliştir
Uygulamayı ve zorlukları
azaltmayı izle
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Ulaşılamayan çocuklar nerede?

Küresel Aşılama Durumu
UCI

Consolidation

Launch of GAVI

DSÖ Bölgelerine göre

GVAP

Ülke gelir düzeylerine göre
UMIC

HIC
LIC

3%
10%

23%

African

American
Eastern Mediterranean

European
South East Asian
Western Pacific

65%
LMIC

UCI: Universal Children Immunization
GAVI: Global Alliance for Vaccines and Immunisation
GVAP: Global Alliance for Vaccines and Immunisation
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Not: DBT-3 Dozunu almayan çocuklar

LIC: Düşük gelir grubu
LMIC: Orta-alt gelir grubu
UMIC: Orta-üst gelir grubu
HIC: Yüksek gelir grubu
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Aşılama ve Ailenin Geliri

Seçilmiş ülkelerde düşük ve yüksek gelir grubunda aşılama oranları)
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Eşitlik

Hakkaniyet
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UNICEF Türkiye

Program önceliği: dezavantajlı çocuklar:

• 0-3 yaş grubu çocukların büyük çoğunluğu anne veya babanın
yakınları tarafından bakılmaktadır ve bunların çok azı kaliteli bakım
pratiğini bilmektedir, düzenli gündüz bakımı kapasitesi oldukça
sınırlıdır.
• Koruma ve sağlık sistemi, erken yaştaki çocukların gelişimsel
ihtiyaçlarını zamanında belirleme kapasitesini giderek artırmalıdır.
Bu kapsamda mülteci çocukların sağlık ve beslenme ihtiyaçlarıda
dikkatle izlenmelidir.
• Bu hedefe ulaşmada:

Dezavantajlı çocuklar;

• az eğitim almış ve/veya geliri az olan ailelerin çocukları,
• kalabalık ailede yaşayanlar,
• kırsalda yaşayanlar,
• engelli çocuklar,
• mülteci çocuklar

• engelli çocukların sağlık ve koruma sistemleri tarafından erken dönemde
belirlenmesi,
• Sağlık sisteminin özellikle mülteci çocukların aşılanmalarını sağlaması,
• Özelliklede mülteci ailelerin çocuklarına yeterli ve uygun beslenmeyi
sağlamaları kısa dönem hedefleri arasında yer almaktadır.
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UNICEF Türkiye
Orta vadede ise program öncelikleri;
•Dezavantajlı çocuklarındaha fazla bodur oldukları, yeterince
aşılanmadıkları, yeterli sanitasyona ulaşamadıkları ve kaliteli eğitime
ulaşmada sorun yaşadıkları bilinmektedir.
•Bu eksikleri gidermek üzere ulusal kapasitenin artırılmasına destek
sağlanması UNICEF’in temel yaklaşımıdır.
•Bunun için hükümet kurumları ve yerel yönetimler başta olmak üzere
akademi ve STK’lar ile işbirliği yapılacaktır.
•Burada sağlık sisteminde gebelik bebeklik ve çocukluk döneminde yapılan
izlemlerde Erken Çocukluk Gelişimi yaklaşımlarının güçlendirilmesi, çocuk
bakıcılığı meslek standartlarının tanımlanarak ilgili kurumlarla paylaşılması,
ebeveynlerin ve toplumun konuyla ilgili farkındalıklarının artırılması
yönünde çalışmalar halen devam etmektedir.
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