
 خالصه اجرایی
 

ی در سالمت، این کتاب در قالب هفت عدالتبیبر مبنای تجربیات جهانی و تجربیات جمهوری اسالمی ایران در مقابله با 

مناسب در  یراهکارهای سالمت، بررسی علل آن و ارائه هابرابریبه تبیین وضعیت موجود نا کهفصل تدوین شده است 

از ابعاد مهم عدالت در  مند، برخی. بدین منظور در تالشی نظامتپرداخته اسی سالمت هابرابریجهت رفع و یا کاهش نا

 . ایمدادهی دارند را مورد بررسی و مداقه قرار تربیشاهمیت  که سالمت

 : شده استانجام به شرح ذیل گام  یندر سالمت چندی عدالتبیوضعیت موجود نابرابری یا برای پایش 

حوزه  در شده انجام اقدامات و آن گیریاندازه یهاروش ابعاد، عدالت در سالمت،مرتبط با  مفاهیم بیان اول: گام -

 ی در سالمت؛عدالتبیپایش عدالت و 

 وقایع ثبت جمله از ایداده منابع شناسایی و سالمت یهاشاخص تعیین اساس بر موجود وضع تبیین دوم: گام -

 مشابه؛ هایپیمایش سایر و سالمتو  جمعیت یهاویژگی بررسی سرشماری، یهاداده حیاتی،

ی هاشاخصهای جهانی، کشورهای منطقه و کشورهای منتخب در میانگینج.ا.ایران با  وضعیت سوم: مقایسه گام -

  عدالت در سالمت؛

 شناسایی واجتناب قابل سالمت هاینابرابری درخصوص توجه درخور داراولویت موارد چهارم: تعیین گام -

  اطالعاتی؛ هایشکاف

 .موجود وضعیت ارتقای جهت پیشنهادی یراهکارهای سالمت و برهای نابراریشهعلل و  شناسایی پنجم؛ گام و -

هایی برای سنجش پیوسته روندهای ها و استفاده از روشآوری دادهاشاره به جمع ،گیری و پایش عدالت در سالمتاندازه

به منظور بررسی وضعیت موجود عدالت در سالمت، اجتناب در طول زمان دارد. گردآوری شواهد ی قابلهانابرابریجاری 

استفاده از اولویت ی استاندارد معتبر و مطمئن بوده که قابلیت تفسیر شفاف داشته و با هاشاخصمستلزم تعیین و تدوین 

 های در دسترس در سطح ملی و استانی قابل احصاء باشند. داده

 که در این راستا مورد بررسی عمیق قرار گرفتند عبارتند از:و منابعی اصلی  اقدامات

 اسناد باالدستی کشور در حوزه عدالت در سالمت مرور -

 نفع در حوزه عدالت در سالمتهای ذیسازمانشر شده توسط تهای ملی منمستندات موجود و گزارش -

 المللیبینسطح ملی و  در در حوزه عدالت در سالمتاساتید دانشگاه و محققین کشور مطالعات موردی  -

  مرور مستندات و اسناد ملی برخی کشورهای موفق در حوزه عدالت در سالمت -



 سطوح در میر و مرگ یهاشاخص مبنای بر سالمت در عدالت یهاشاخص محاسبه شناختیبوممطالعه  -

 مجری: مرکز تحقیقات عدالت در سالمت() شهرستانی

 


