
 خالصه ی اجرایی پژوهش:

سالمت به عنوان بنیاد تحقق عدالت اجتماعی، پیش شرط، شاخص و خروجی توسعه پایدار جوامع به شمار می رود که الزم است به 

عنوان حق ابتدایی تمامی شهروندان از سوی دولت ها به رسمیت شناخته شود و با کیفیت مطلوب و بدون دشواری مالی برای همه 

محدودیت منابع در  و چند وجهی نظام سالمت، پیچیده طبیعتو  ندپرشماری نظام سالمت تامین گردد. مالحظات و پیچیدگی ها

 انبوه میان در. نماید می ایجاد گذاران سیاست برای را فراوانی ، سواالت و ابهاماتش مداوم تقاضا و مخاطرات گوناگوندسترس، افزای

 تأثیر انی و عدالت، به عنوان یکی از اهداف غایی نظام سالمت،، به عنوان یکی از اهداف می1کارایی پیچیدگی های نظام سالمت،

 که ضروری است توسط مدیران و تصمیم سازان نظام سالمت به طور دقیق و هدفمند در نظر گرفته شوند. دارند ای پیچیدهو  متقابل

که سعی در ت، مستلزم وجود نظام سالمتی کاراست به عنوان متعالی ترین  پیشران اهداف نهایی نظام سالم UHCدستیابی به 

ایجاد عدالت و برابری در سالمت دارد. حرکت معنادار در این راستا، نیازمند تولید شواهد علمی دقیق و نظام مند از طریق پژوهش 

و با هدف سنجش وضعیت کارایی در نظام سالمت و عدالت در سالمت در  های جامع ملی است. مطالعه ی حاضر به همین جهت

، به شناسایی ین وضعیت موجود هریک از موضوعاتپس از تبی تاکشور، طراحی، تدوین و اجرا شده است. در این مطالعه سعی شده 

شواهد مبتنی بر ی سیاستی هدفمند و و در پایان، راهکارها و گزینه ها کارایی و عدالت پرداخته شودوجود  عدم علل و ریشه های

 با هدف ارتقای کارایی و کاهش نابرابری های سالمت را ارایه نماید. 

توسط  "رانیا یاسالم یجمهورسالمت  در عدالت و سالمت نظام ییکارا زانیم سنجش "پژوهش حاضر با عنوان کلی 

دانشگاه علوم پزشکی  "سالمت در عدالت قاتیتحق مرکز"معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به 

 سفارش داده شد.  تهران

 : دو محور کلیسال به طول انجامیده است، بر اساس ۳طراحی، انجام و تدوین گزارش نهایی این پروژه که قریب به 

 ارائه و کشور سالمت نظام در ناکارایی عوامل و علل بررسی و ایران اسالمی جمهوری سالمت نظام ییکارا زانیم نییتع" .1

  "سالمت نظام کارایی ارتقای جهت اجرائی راهکارهای

 راهکارهای ارائه و سالمت های نابرابری عوامل و علل بررسی و کشور در سالمت عدالتی بی موجود وضعیت تعیین "  .2

  "سالمت در عدالت ارتقای جهت اجرایی

 .انجام پذیرفت( عدالت محور با مرتبط پروژه ریز 7 ،ییکارا محور با مرتبط پروژه ریز 9)  پروژه ریز 16 قالب در

 

 

 

 

 

 
1. Efficiency  



 : مرحله ی 4پرداخته شد. این محور که شامل  "کارایی در نظام سالمت جمهوری اسالمی ایران"در محور اول این پروژه، به موضوع 

 میزان کارایی در نظام سالمت جمهوری اسالمی ایران بررسی .1

 ایجاد ناکارایی در نظام سالمت  بررسی علل و عوامل .2

 کشورارائه راهکارهای اجرایی جهت ارتقای کارایی نظام سالمت  .3

 طراحی چارچوب مفهومی و بومی برای محاسبه کارایی نظام سالمت ایران .4

استانداردهای ملی و بین المللی در به تفضیل به بررسی و اندازه گیری میزان کارایی در نظام سالمت کشور با استفاده از  می شود

سطوح استانی پرداخته شد. سپس داده های گردآوری شده تحلیل شدند تا دالیل ریشه ای ایجاد ناکارایی در نظام سالمت ایران 

در مرحله ی سوم تالش بر ارائه ی راهکارهایی عملی و قابل اجرا در جهت افزایش کارایی و از شناسایی و تایید شوند. بعد از آن 

بین بردن موانع پیش روی کارایی نظام سالمت بود. و در آخر در مرحله ی چهارم این پژوهش، دست اندرکاران بر آن شدند تا 

 کشورمان طراحی و ارائه کنند.چارچوبی بومی و استاندارد برای محاسبه ی کارایی در نظام سالمت 

 میزان کارایی در نظام سالمت جمهوری اسالمی ایران بررسی

به تعریف مفاهیم مورد استفاده  "یور بهره و ییکارا یها مدل و میمفاه پژوهش، اتیکل "در فصل اول این گزارش با عنوان 

 خارجی پرداخته شد.در طول گزارش، مدل های مورد استفاده و مرور مطالعات داخلی و 

پژوهشی است کاربردی که به صورت کمی و طی نام دارد  "بررسی میزان کارایی بیمارستان های دانشگاهی کشور"در فصل دوم که 

دانشگاهی کشور با استفاده از مدل  کامل به بررسی میزان کارایی در بیمارستان های به طورو  گام مطالعاتی صورت گرفت ۳اجرای 

بیمارستان عمومی مورد  ۳15در این فصل  پرداخته شد. 1۳95تا  1۳91در طی سالهای ماری و شاخص های اندازه گیری های آ

و کمترین نمره کارایی با انحراف معیار  0.۳57نمره کارایی طی این سالها مطالعه قرار گرفتند که بر طبق نتایج بدست آمده میانگین 

یافته های مربوط به نمره کارایی در بیمارستان های آموزشی و پژوهشی نشان می دهند که  اندازه گیری شد. 2016، در سال 0.15

 بوده است.  2014و  201۳بوده است که کمترین میزان آن در سال  0.760میانگین نمره کارایی در سالهای مورد بررسی 

با عنوان  در سطح بین المللی انجام شد، 1۳96-97نگر در سال مطالعه ای توصیفی تحلیلی بوده که به صورت گذشتهفصل سوم 

به مطالعه ی کارایی ایران با انتخاب متغیر  "سنجش کارایی نظام سالمت ایران در دستیابی به پوشش همگانی سالمت"

)شامل پوشش واکسیناسیون ثالث، پوشش تنظیم خانواده  "پوشش"و متغیرهای خروجی  "های عمومی سالمتسرانه هزینه"ورودی 

های دیده و درصد هزینههای مدرن، پوشش درمان موثر سل، پوشش درمان ضدویروسی و پوشش زایمان توسط فرد آموزشوشبا ر

های نفر در سال 1۳00000های کل سالمت( برای کشورهای با درآمد متوسط رو به باال با جمعیت باالی عمومی سالمت به هزینه

 ۳1/0، 46/0، ۳6/0، ۳0/0، 26/0ترتیب در نظر نگرفتن جریمه، به ها باکارایی ایران در این سالمره شد. ن پرداخته 2015تا  2010

، 2010نسبت به  2011دهد ایران در سال کوئیست نشان میبا در نظر گرفتن جریمه، شاخص مالم بود. ۳4/0و میانگین آن  ۳5/0و 

نمره  باشد(.در کارایی را داشته است )کشور مرجع بوتسوانا می پیشرفت 201۳به  2014و در سال  2012نسبت به  201۳در سال 

همواره از میانگین کشورهای موردمطالعه پایین بوده و رتبه خوبی نیز نداشته است. به نظر  2012تا  2010کارایی ایران در سه سال 

های پوشش همگانی، دیگر شاخص گذاران سالمت کشور برای بهبود شاخص کارایی الزم است ضمن توجه به حفظرسد سیاستمی

تر مداخالتی برای افزایش پوشش درمان ضد ویروسی ایدز طراحی و اجرا کنند، اقدامات حمایتی بیشتری برای حفظ به صورت جدی

های های عمومی از هزینهتری برای افزایش سهم هزینهسهم سالمت از بودجه عمومی دولت اعمال نمایند و راهکارهای هدفمند

 های سالمت( دنبال کنند.  )یا به عبارتی افزایش حفاظت مالی مردم در برابر هزینه سالمت



سلتفاده از  "سننجش کارایی اسنتان های کشنور در دسنتیابی به پوشنش همگانی سنالمت"در فصلل چهارم با نام  مطالعه ای با ا

دف تعیین و مقایسه ی کارایی استان های به صورت ملی انجام شد، ه 1۳96-97نگر در سال توصلیفی تحلیلی که به صورت گذشته

های سلالمت تصلویر نسلبتا خوبی از چگونگی عملکرد محیطی در مصلرف هزینهتا  کشلور در دسلتیابی به پوشلش همگانی سلالمت بود

شلور قرار گیرد سلالمت ک شلد در اختیار مدیران  شلخص  سلتانکه . در این مطالعه م سلناریو بدون های ایران در میانگین رتبه کارایی ا

بود. در این حالت اسلتان سلیسلتان و بلوچسلتان بیشلترین و گیالن کمترین نمره کارایی را داشلتند. در سلناریو با جریمه  46/0جریمه 

شلوری  سلتان 88/0میانگین ک شلتند و هم بو ده و در میان ا شلترین و کمترین نمره کارایی را دا شلور قم و تهران به ترتیب بی های ک

 های کشور کارایی کمتر از میانگین کشوری را دارا هستند. ی از استانچنین حدود نیم

بررسی کارایی نظام سالمت ایران در تولید سالمت در مقایسه با کشورهای با درامد متوسط "در طی فصل پنجم این مطالعه با عنوان 

تی سازمان جهانی بهداشت و بانک جهانی برای دوه داده های پایگاه اطالعاسعی بر آن بود تا با استفاده از  "OECDو رو به باال و 

جایگاه ایران در مقایسه با کشورهای با درامد متوسط و رو به باال تعیین شود. با وارد کردن این داده ها در  2015تا  2009زمانی 

، OECDکشورهای محاسبه شد ) 0.777در ایران  2015الی  2009مدل های آماری پژوهش میانگین نمره کارایی بین سالهای 

بوده است. در این گروه از کشورها، بیشترین میزان کارایی )  12کشور مورد مقایسه، رتبه ایران در نمره کارایی  ۳6بین (. 0.689

باید توجه داشت که الگوی های ( در سالهای مورد بررسی، مربوط به کشورهای لبنان، پاناما، کاستاریکا و بلغارستان می باشد. 1نمره 

نهاد شده بر اساس داده های اولیه کشورهای های مورد مقایسه و به ویژه کشوری که بیشترین میزان کارایی را داشته است، ارائه پیش

می شود. سیاست گذاران باید با توجه به میزان کنترل روی شاخص ها و امکان ایجاد تغییر، برای انجام اصالحات و هدف قرار دادن 

 ند.شاخص ها تصمیم گیری نمای

با بررسی عملکرد  "(1۳95الی  1۳91سنجش میزان کارایی استان های کشور در تولید سالمت )"فصل ششم این گزارش با عنوان 

تعیین نمره شاخص و تعیین نمره کارایی  ،شناسایی شاخص های ورودی و خروجی سنجش کاراییتمامی استان های کشور سعی در 

شاخص های امید به ند در طی این مطالعه مشخص شد که رو دارد. در تولید سالمت استان های کشوربهره وری مالم کوئیست 

زندگی، مرگ و میر کودکان و پرداخت از جیب در ایران رو به بهبود بوده است اما از طرفی، هر ساله هزاران دالر صرف تامین هزینه 

تا پیامدهای سالمت ارتقا یابند. بر طبق داده ها استان مازندران، در تمام سالهای مورد بررسی بهترین عملکرد را های سالمت شده 

سال  4داشت و روی مرز کارایی قرارگرفت. استان ایالم، نیز در اغلب سالها بر روی مرز کارایی قرارگرفته بود و استان تهران، در 

ته و همراه با مازندران روی مرز کارایی قرار می گرفت ولی در دو سال آخر دوره مورد بررسی، به ابتدای دوره بهترین عملکرد را داش

به بدترین رتبه منتقل شد. همچنین بیشترین مقادیر مازاد منابع ورودی در مرکز  THEدلیل رشد یکباره و شدید شاخص سرانه 

 استان های مناطق جنوبی و غربی، مشاهده شد.و بیشترین کسری خروجی در  -که تهران در آن قرار دارد-کشور 

 گام مطالعاتی صورت گرفت ۳به صورت کمی و طی  وژوهشی است کاربردی در طی بررسی های فصل هفتم و پایانی این گزارش که 

کشورهای کارایی بخش مراقبت بهداشت اولیه، مراقبت بیمارستانی و کل سیستم سالمت ایران در مقایسه با "با عنوان 

بخش مراقبت بهداشت اولیه به صورت کارا عمل کرده )نمره کارایی یک( و  مشخص شد که  "2015و  2010منتخب در سالهای 

های در طی سال OECDبخش مراقبت بیمارستانی کارا نبوده است. نمره کارایی کل سیستم سالمت ایران در مقایسه با کشورهای 

دهد سیستم سالمت از تمامی منابع بکارگرفته شده بصورت بوده است، که نشان می 0.726و  0.725به ترتیب برابر  2015و  2010

کند. با توجه به عملکرد کارای بخش مراقبت بهداشت اولیه و محدودیت منابع، تخصیص مجدد منابع و هدایت آن کارا استفاده نمی

اجرای  رسد.زایش فضای مالی در این بخش ضروری به نظر میاز بخش مراقبت بیمارستانی به بخش مراقبت بهداشت اولیه برای اف

سازی مداخالتی از قبیل گسترش ای ایجاد نماید که در آن امکان پیادهتواند فضای مالیمداخالت در بخش مراقبت بیمارستانی می



 یبرا کپارچهبصورت ی مراقبت اولیهخدمات  ارائهو  رانهیشگیمراقبت پ کردیاتخاذ روبرنامه پزشک خانواده، افزایش سواد سالمت و 

 گردد.مراقبت سالمت، فراهم میبه خدمات  یبهبود دسترس

 

 

بررسی علل و عوامل ایجاد ناکارایی در نظام سالمت و ارائه راهکارهای اجرایی جهت ارتقای کارایی نظام سالمت 

 کشور

مرحله طراحی شد تا علل و عوامل ریشه ای ناکارایی در نظام سالمت ایران  5باشد که در قالب ، پژوهشی کاربردی میرمطالعه حاض

 شناسایی شوند تا بتوان راهکارهایی اجرایی برای ارتقای آن ارائه کرد.

 منابع ناکارایی در نظام سالمت ایرانو  المللیمنابع ناکارایی نظام سالمت بر اساس مطالعات بیندر طی این پژوهش سعی شد تا 

های مناسب در جهت ، شاخصهبر اساس یافته های تحقیق ایجاد شد لیست اولیه منابع ناکارایی نظام سالمتسپس  شوند؛ شناسایی

گام  بندی شدند.رتبهمنابع ناکارایی گیری چند شاخصه، و بر اساس آن ها و با استفاده از روش تصمیم غربالگری منابع شناسایی شده

راهکارهای اجرایی ای برای ارتقای  بود و در انتها دار ناکارایی در نظام سالمت کشورولویتاع ای علل چهار منبتحلیل ریشهبعدی 

 کارایی نظام سالمت ایران شناسایی و ارائه شدند. 

مورد تواند آید که به عنوان شواهد علمی میبا انجام این پژوهش لیستی از مهمترین علل و منابع ناکارایی نظام سالمت به دست می

 .باشدهایی برای ارتقای کارایی نظام سالمت ها و روشهای مختلف نظام سالمت در جهت اعمال سیاستاستفاده مدیران در رده

 

 طراحی چارچوب مفهومی و بومی برای محاسبه کارایی نظام سالمت ایران

 

ایی نظام سالمت ایران با تحلیل چارچوب هدف از انجام این مطالعه انتخاب شاخص و طراحی چارچوبی بومی برای محاسبه ی کار

گیری کارایی گیران نظام سالمت جهت اندازهگذاران و تصمیمارائه ابزاری جامع و مؤثر به سیاستهای محاسبه ی کارایی در دنیا و 

های علوم پزشکی کشور برای ارتقای دانشگاهایجاد مبنایی برای تخصیص منابع و امکانات و ایجاد انگیزش و رقابت در میان و رتبه بندی سالیانه، 

پژوهش پرداختیم. در طی فصل دوم مطالعات از اهداف، اصطالحات و اهمیت اجرایی  ای جامعدر فصل اول به ارائه بوده است.  عملکرد

در فصل چهارم  وم روش انجام پژوهش شرح داده شد.در فصل س. ندمرور شد ،گذشته، من جمله پژوهش های داخلی و بین المللی

 در فصل آخر )فصل پنجم( به جمع بندی و نتیجه گیری پرداختیم.  ،یافته های مطالعه در طی چهار مرحله عنوان شدند و در انتها
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سعی بر آن بود تا ابتدا با ارائه ی تعریفی از عدالت در سالمت و با تبیین وضعیت موجود در کشور در خصوص عدالت در سالمت 

دیدی کلی نسبت به این موضوع ایجاد شود. سپس در گام دوم گزارش پژوهشگران با مرور متون و شواهد در دسترس به بررسی علل 

در نظام سالمت ایران پردختند. در گام سوم، تالش بر ارائه ی راهکارهایی عملی و قابل دسترس برای ایجاد نابرابری های موجود 

نابرابری های یافت شده در جهت کاهش بی عدالتی در نظام سالمت بود؛ و در پایان در گام چهارم برای تدوین شاخص های سالمت 

 شد.   فرایندی تعریف و مراحل انتخاب و پیاده سازی آنها تشریح

 

 مروری بر مفاهیم عدالت در سالمت و تبیین وضعیت موجود شاخص های عدالت در سالمت کشور
 

ها ی حکومتی اجتماعی و زندگی بر مدار آن، همواره یکی از مهمترین آرمانهای زندگی بشر بوده است. همهعدالت در عرصه تحقق

ها، ادیان و مکاتب گوناگون نیز در پی تبیین و تفسیر ند و اندیشهازمند توجه به موضوع عدالت بودنی ،برای بقا و دوام حکمرانی خویش

 اند.این اصطالح برآمده

 20انداز عدالت به عنوان یکی از اهداف راهبردی نظام مقدس جمهوری اسالمی در اسناد باالدستی ازجمله قانون اساسی و سند چشم

در بین  های کلی تصریح گردیده و همواره از سوی مقام معظم رهبری نیز مورد تأکید قرار گرفته شده است.ساله و سایر سیاست

سازمان ها، های بهداشت فردی و پیشگیری از بیماریوجوه و ابعاد متفاوت سالمت و در کنار اشارات قابل مالحظه اسالم به مقوله

یک نظام سالمت در فضایی شامل ابعاد سالمت جسمی، روانی، روحی و اجتماعی میداند. بدیهی است  جهانی بهداشت نیز سالمت را

و موتور محرکه تواند متضمن سالمتی آحاد جامعه و افزایش سرمایه اجتماعی میهمچون عدالت های بنیادین اسالمی از ارزش منبعث

 باشد. توسعه کشور 

مفاهیم اصلی و تعریف ابعاد مهم مرتبط با عدالت در سالمت پرداخته شد و سپس هر کدام  ، ابتدا به بیانبخش اول این گزارش در

از شاخصهایی که در سطح ملی و بین المللی شناخته شده اند، تعریف شده و در فصل دوم از بخش اول گزارش، به منظور تبیین بی 

ط و موجود در کشور تحلیل خواهند شد و در فصل سوم از عدالتی های موجود در سالمت کشور، آمار و داده های مقایسه ای مرتب

  مت ارائه شد.بخش اول گزارش، مقایسه های بین المللی از شاخصهای نابرابری در سال



بررسی علل ریشه ای بی عدالتی در سالمت و سیاستها و اقدامات منجر به بی عدالتی در سالمت بررسی  بخش دوم این گزارش،در 

 شده و راهکارهای مبارزه با این بی عدالتی ها مورد تحلیل قرار گرفته و پیشنهاد خواهند شد.  

 

 مرور شواهد نابرابری در سالمت جمهوری اسالمی ایران

به دو زبان  ۳0/01/1۳99موجود در زمینه ی عدالت در سالمت در ایران به صورت نظام مند، تا تاریخ شواهد برای تدوین این گزارش 

و پایگاه   Google Scholarو نیز موتور جستجوی  PubMed/MedLineفارسی و انگلیسی در پایگاه اطالعاتی بین المللی  

درصد مواجه با هزینه های کمر شکن برای  جست و جون بر اساس یافته های ای( مرور شدند. SIDاطالعاتی جهاد دانشگاهی )

خانوارهای روستایی و خانواده های دارای فردی با بیماری مزمن بیشتر از خانوارهای شهری و خانوارهایی با دیگر بیماری ها بود. 

به تبع اجرای  محاسبه شده است، که این میزان در سالهای مختلف و 0.85تا  0.5مقدار شاخص مشارکت مالی عادالنه میزانی بین 

به خصوص در توزیع منابع و نیروی انسانی  سیاست ها و برنامه های مختلف در کشور متفاوت می باشد. همچنین مشخص شد که

برای خدمات تخصصی نابرابری هایی وجود دارد. ارتباط نزدیکی بین امید به زندگی در بدو تولد و عوامل اجتماعی موثر بر سالمت 

 .یرندپذ بیآس و ریفق افراد در ژهیو به استان های محروم تر در مادر مرگ مواردبودن  شتریبداده ها حاکی از  مشاهده شد و همچنین

 سکونت، عوامل محل استانهای خانوارها، پوشش بیمه ای، سرپرست تحصیالت وضعیت و سن ، خانوارها اجتماعی - اقتصادی وضعیت

بیولوژیکی،  و روانی رفتاری، عوامل جمعیتی، اجتماعی، عوامل های ارزش و فرهنگی عواملعمومی،  و اجتماعی های سیاست و سیاسی

نابرابری های سالمت شناسایی  موثر عوامل ترین اصلی عنوان به سالمت  نظام خود حتی و حوادث المللی، بین حاکمیتی، عوامل

 شدند.

 مبنای شاخص های مرگ و میر در سطوح شهرستانیمطالعه اکولوژیک: محاسبه شاخص های عدالت در سالمت بر 

به خصوص های کشور، های عدالت در سالمت برمبنای شاخصهای مرگ و میر در سطح شهرستانمحاسبه اکولوژیک شاخصبرای 

این مطالعه داده های مرگ بر حسب سن جنس و علت مرگ غیر واگیر و شهرستان محل سکونت مرگ و میر کودکان و نوزادن، 

نتایج تحلیل داده ها تحلیل شدند.  STATAرا از ثبت احوال دریافت کرده و با استفاده از نرم افزار  1۳97تا  1۳95برای سال های 

 نیب در و کشور در( ساله پنج ریز و رخوارانیش)نوزادان، شامل کودکان مرگ شاخص عیتوزمیزان مرگ کودکان نشان داد که 

 یهاشهرستان مثال عنوان به. دارد کشور یهاشهرستان یاجتماع یاقتصاد تیوضع با یادیز ارتباط و است متفاوت هااستان

و  ستانیو س هرمزگانکرمان و  یهااستان یهاشهرستان در یول باشدیم نییمرگ کودکان پا زانیم مازندران و النیگ یهااستان

 نیا و باشندیم یشمار کم یدارا لرستان جمله از هااستان از یبرخ یهاشهرستان ضمنامرگ کودکان باال است.  زانیبلوچستان م

برای بهبود این شرایط  .شود برآورد نییپا استان نیا یهااز شهرستان یکودکان در برخ مرگ یهازانیم که است شده باعث امر

بهترین راهکار ایجاد پایش های دوره ای شاخص های عدالت در سالمت است که خود نیازمند ایجاد پایگاه اطالعات سالمت جامع 

 است تا تحلیل ها بر پایه ی داده هایی مورد اطمینان و صحیح انجام شوند.

 



 ایران، ارائه راهکارهای سیاستیتحلیل جامع سیاست های مرتبط با کاهش بی عدالتی در سالمت 

برای بررسی سیاست های مرتبط با عدالت در سالمت و دالیل موفقیت و شکست سیاست ها با رویه ای کاربردی و مقطعی با بهره 

را شناسایی و مرور کرده و در نهایت به سیاست مرتبط با کاهش بی عدالت در سالمت  76 مرحله، ۳گیری از روشی کیفی در طی 

سیاستهای زیادی در جهت بهبود مشارکت مالی و نیز بهبود دسترسی  ارائه ی راهکار های سیاستی پرداختیم. مشخص شد که

وضعیت فعلی نظام سالمت به لحاظ شاخصهایی مانند ضریب  ر کاهش بی عدالتی موفق بوده اند اماوضع شده اند و تا حدی نیز د

زینه های کمرشکن و سهم بخش دولتی از تامین هزینه های سالمت نشان می دهد جینی، پرداخت مستقیم از جیب، مواجهه با ه

سیاستهای اجرا شده نتوانسته اند به طور کامل به اهداف خود دست یابند و در بعضی مقاطع حتی موجب افزایش بی عدالتی شده 

ضاد منافع در سیاستگذاران و مجریان اند. عمده مشکالت موجود بر سر راه تحقق اهداف سیاستهای کاهش بی عدالتی شامل: ت

سیاست، نبود شفافیت و زیرساختهای الزم اطالعاتی در جهت ثبت درآمدهای گروه های شغلی، عدم تحقق درآمدهای مالیاتی و 

بیمه ای به نفع دهک های درآمدی باال، نبود ضمانت اجرایی در برخی از سیاستها، نبود نظارت بر اجرای سیاستها، عدم تداوم 

رت وجود تالشی هدفمند و که درصو سیاستها با تغییر دولتها و پایدار نبودن منابع مالی تخصیص یافته به سیاستها بوده است

. همچنین خال سیاستهای مرتبط با فناوری اطالعات و جنبه های نرم هماهنگ در بین ارگان های مربوطه قابل حل تعدیل هستند

  و از شواهد موجود کمتر دز سیاستگذاری ها بهره برداری شده است. افزاری نظام سالمت کامال مشهود است

 یاستیس یهاهیو ارائه توص رانیمرتبط با نظام سالمت ا یمسائل اجتماع لیو تحل ییشناسا

زده  یدهه گذشته دست به اصالحات مختلف چهاردر طول  امنظ نیکه ا دهدیتحوالت نظام سالمت کشور نشان م ریس یبررس

سازمان  1۳54داده است: در سال و بزرگ در نظام سالمت کشور روی یاصالح اساس کی باریکسال  دهکه تقریباً هر نحویاست به

ه، برنامه پزشک خانواد 1۳84 سالدر  ؛یخدمات درمان مهیب 1۳74بهداشت؛ در سال  یهاشبکه 1۳64در سال  ؛یتأمین اجتماع

اند و در بسیاری از اگرچه این اصالحات دستاوردهای مهمی داشتهطرح تحول سالمت.  زین 1۳9۳سالمت؛ و در سال  مهیارجاع و ب

 محورسالمت اهداف به اندتوانسته اصالحات و هااستیس نیا یتمام ایآ دید دیبا امااند، موارد ارتقادهنده سطح سالمت افراد بوده

 اند؟شده سالمت نظام در -یاجتماع مسائلازجمله -مسائل از یامجموعه به منجر انتظار برخالف نکهیا ای ابندی دست خود

مرحله ای و با انجام مطالعات کیفی، کمی و مروری برای یافتن پاسخ این پرسش  6 پژوهشآن شدیم تا در طی این  از این رو بر

داده های موجود را مطالعه و با صاحب نظران و افراد کلیدی این نظام مصاحبه کرده تا لیستی دقیق و اولویت بندی شده از مسائل 

 . نیم به راهکارهایی عملی برای بهبود این موضوع برسیمعی مرتبط با نظام سالمت در کشورمان تهیه کنیم تا در نهایت بتوااجتما

 بررسی علل و عوامل احتمالی ایجاد نابرابری های سالمت و ارائه راهکارهای اجرایی

گزارش حاضر در نظر دارد ابتدا با مرور شواهد مرتبط با نابرابری های سالمت و تحلیل اسناد و سیاست های مرتبط با عدالت در 

ل وضعیت موجود عدالت در سالمت )که در گزارش های پیشین ارئه شده بود( بپردازد. سپس با بهره گیری از مرور سالمت به تکمی

مطالعات به بررسی علل و ریشه های نابرابری های سالمت و در نهایت راهکارها و گزینه های سیاستی را در جهت کاهش این نابرابری 

 داف گزارش در دو فصل تنظیم شده است:ها ارائه دهد. برای دست یافتن به این اه



تدوین گردید. در این فصل به  بررسی علل  "ایران اسالمی جمهوری سالمت در نابرابری علل مهمترین "گزارش با عنوان  فصل اول

 یاقتصاد - یاجتماع عوامل اثر مختلف یها هیالو ریشه های نابرابری های موجود در سالمت پرداخته شده است.  این علل با توجه به 

اقتصادی، فرهنگی افراد ذیل چهارده موضوع : سیاست های کالن باالدستی، وضعیت اجتماعی،  سالمت بر سالمت کننده نییتع

کشور، بیکاری، شغل، فقر و نابرابری درآمدی، سطح تحصیالت، محرومیت جغرافیایی، نظام سالمت، حوادث و سوانح ترافیکی، تغذیه، 

ی، گروه های آسیب پذیر، سبک زندگی زندگ هیاول یهاسال در کودکان تکاملمحیط زیست، سرمایه اجتماعی/ سالمت اجتماعی، 

بی عدالتی در سالمت صرفا نتیجه عملکرد نامناسب و ناعادالنه نظام های گرفتند. بر اساس یافته های این فصل،  مورد تحلیل قرار

سالمت نیست، بلکه علت اصلی ایجاد نابرابری های  نظام های سالمت را باید در عواملی که ریشه در خارج از بخش سالمت قرار 

و تورم بخش سالمت، عوامل هستند که بر تورم عمومی ، سطح اقتصادی خانوار، ناخالص داخلیتولید میزان دارند جست و جو نمود. 

فقر یک توانایی کشور در گسترش عدالت و پوشش خدمات سالمت و پوشش خانوارها برای خرید و دسترسی خدمات سالمت موثرند. 

ی پایین تر، شیوع بیماری های مزمن بیشتر و نیازهای عامل اصلی در پیامدهای سالمتی ضعیف است. افراد بی بضاعت امید به زندگ

سالمتی برآورده نشده بیشتری نسبت به گروه های با درآمد متوسط و باال دارند. در بین استان های کشور، باالترین نرخ سواد به 

زان بهره مندی از سواد را در درمی %18.9استان تهران و پایین ترین به استان سیستان و بلوچستان اختصاص دارد که این امر شکاف 

دهد. از جمله علل مشارکت مالی ناعادالنه در نظام سالمت، عدم وجود یک بین بهترین و محرومترین استان در کشور نشان می

های غیررسمی در آوری منابع به منظور بازتوزیع عادالنه منابع مالی، عدم مشارکت افراد دارای شغلمند جهت جمعرویکرد نظام

نگرانه در خصوص  آینده و مدت بلند های گذاری سیاست انجام داخت حق بیمه؛ عدم شناسایی مطلوب افراد با توان مالی و عدمپر

روش پوشش عادالنه خدمات سالمت می باشد. از جمله علل نابرابری در دسترسی و بهره مندی از خدمات سالمت عبارتند از: عدم 

تعداد و نسبت تختهای ق تخصصی به منظور بهره مندی اقشار مختلف، عدم توازن وجود سطح بندی در خدمات تخصصی و فو

به ویژه تخت های ویژه و تخصصی، عدم تدوین و اجرای سیاست های ارائه خدمت بر اساس نیازمندی های هر منطقه )  بیمارستانی

منطقه صورت نمی گیرد(. سالهای اولیه  ارائه خدمات سالمت، به ویژه خدمات بهداشتی تخصصی بر اساس چالش های بهداشتی هر

زندگی مهم ترین سال های حیات هستند که سالمت افراد از کودکی تا بزرگسالی را تعیین می کند؛ تکامل دوران اولیه کودکی تحت 

ه یک کودک تاثیر وضعیت اجتماعی اقتصادی خانواده است و محرومیت اجتماعی اقتصادی به پیامدهای ناگوار در رشد و تکامل  اولی

 منجر می شود. 

گزارش می باشد. هدف از تدوین این فصل ارائه  فصل دومعنوان   "کشور سالمت در عدالت بهبود سیاستی های گزینه و راهکارها "

راهکارها و گزینه های سیاستی در جهت بهبود عدالت در نظام سالمت کشور بود. با توجه به گسترده بودن عواملی که بر روی سالمت 

فصل هفتم برای بهبود و عدالت در سالمت تاثیرگذار هستند، راهکارهای ارائه شده نیز عمدتا گسترده و وسیع هستند؛ در واقع در 

هریک از عوامل تاثیر گذار بر عدالت در سالمت راهکار ارائه شده است که قطعا عمده آنها در خارج از نظام سالمت موضوعیت پیدا 

 درآمد، توزیع اقتصادی، های نابرابری سالمت، بهبود می کنند. راهکارهای اصالحی در این فصل  ذیل مجموعه چهارده موضوع: نظام

 های گروه سالمت زندگی، بهبود اولیه هایسال در کودکان اجتماعی، تکامل رفاه /اجتماعی اجتماعی، سالمت شغلی، حمایت یتامن

 ناشی میر و مرگ آمار زیست، کاهش معنوی، محیط روان، سالمت عمومی، سالمت سالم، سالمت زندگی، تغذیه پذیر، سبک آسیب

ای ارائه شده اند. بر اساس یافته  جاده سوانح و حوادث ترافیک، و نقل و حمل از ناشی میر و مرگ آمار طبیعی و کاهش بالیای از

های این فصل اقدام برای مداخله در حیطه ارتقای عدالت در سالمت و حذف یا کاهش نابرابری ها یک فرآیند چند بخشی است و در 



شد که نیازمند همکاری فعاالن دولتی و غیر دولتی، تشکیالت برگیرنده اقدامات آنی و دراز مدت دولت ها در تمام بخش ها میبا

اجتماعی، سازمان های خصوصی و بین المللی و کارکنان بخش سالمت و نهایتاً خود شهروندان است.  با توجه به مطالب پیش گفت 

ه باید در خصوص بهبود عدالت تاثیر عوامل گسترده تعیین کننده سالمت بر سالمت را تصریح می شود نتیجه می گیریم  اقداماتی ک

در سالمت در کشور صورت گیرند، فراتر از نظام سالمت هستند. بررسی گزینه های سیاستی پیشنهاد شده نیز واضح می گردد که 

ه این راهکارها عمدتا قابل اجرا در دستگاه های خارج از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می باشند. اما این وزارتخانه با توج

به وظیفه تولیتی خود دارای نقش هایی می باشد که می تواند به واسطه آنها ارتقا عدالت در سالمت در ارتباط با سایر دستگاه ها را 

راهبری نماید. این نقش ها عبارتند از:  کنترل و پایش وضعیت عدالت در سالمت، هشدار دادن در خصوص نابرابری های موجود در 

واهد مرتبط، بسیج و رهبری اقدامات و ایجاد حمایت طلبی در راستای قرار دادن سالمت و عدالت در سالمت سالمت با جمع آوری ش

فعالیت  SDHدر همه سیاست ها. جهت اجرای هرچه موثر تر این نقش ها، بهتر است که شبکه های بهداشت و درمان با رویکرد 

استان ها زیر نظر استاندار و به تبع آن فعال شدن این دبیرخانه ها در نمایند؛ فعال شدن دبیرخانه شورای سالمت و امنیت غذایی 

 قالب کارگروه های سالمت در شهرستان ها به این مهم کمک می نماید.

 مستندسازی فرآیند تدوین شاخص های عدالت در سالمت

شاخص ها . برنامه و یا هدف های موردنظر ،ابزاری است برای ارزیابی و ارزش گذاری کردن یک یا چند فعالیت شاخصطور کلی،  به

 تحلیل ها، شاخص که آنجایی از استاندارد و یا ترکیبی از آنها را پایه سنجش قرار دهند.، وضعیت خاص ،ممکن است یک مبنا

 قعیوا صورت به نظر مورد کمیت تا شود تالش باید داشت خواهند دنبال به را اجرائی های برنامه و منابع تخصیص ها، سیاست

 گیری اندازه کار راه اینکه مگر گیرد قرار اولویت در نباید شاخص یک که است ذکر به الزم همچنین شود. برآورد یا و گیری اندازه

 نماید تولید (Comparable) مقایسه قابل و (Timely) هنگام به ،(Reliable) اعتماد با ،(Valid) اعتبار با شاخص که

 .باشد داشته وجود

وضعیت عدالت و نابرابری های سالمت در یک کشور، از جمله اطالعات مهمی می باشد که سیاست گزاران نظام سالمت باید سنجش 

به آن توجه داشته باشند. به همین دلیل تدوین شاخص های عدالت در سالمت در دستور کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

 پزشکی قرار گرفت.

طراحی نظام پایش و ارزیابی عدالت  "مطالعات سنجش نابرابری های سالمت، مقرر گردیده بود که به در مرحله چهارم از مجموعه 

پرداخته شود. با توجه به اینکه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  با ایجاد یک همکاری بین بخشی به  "در نظام سالمت کشور

اجتماعی تعیین کننده سالمت مبادرت ورزیده بود، اجرای این پروژه ایجاد شاخص ها و داشبورد سنجش عدالت در سالمت و عوامل 

ارزش افزوده ای ایجاد نمی کرد. لذا گروه پژوهش تصمیم گرفت، فرآیند چگونگی تدوین شاخص های عدالت در سالمت را مستند 

 سازی نماید.
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