




معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

1401تیرماه 

در (  PHC)هاي بهداشتی اولیه نقش مراقبت 

در سالمتبرقراري عدالت 



primeri)“آلماآتابيانيه “: 1977سال • health care-PHC)

- Health for all)براي همهبهداشت 1979-1978سال • HFA)

( SDH) عوامل اجتماعی تعيين کننده سالمت:اوتا1986•
(ردبه نيازهاي فباتوجههاي مختلف سالمت درعرصهوبرابريایجادعدالتباهدف)



(PHC)اوليهمراقبت هاي بهداشتي ازسازمان جهاني بهداشت تعریف 

جامعههايخانوادهوافرادهمهبرايبایدكهاستبهداشتزمینهدرسالمتواساسیاولیهمراقبتهاي•

.باشددسترسقابل

.استكشوراجتماعياقتصاديتوسعهزمینهپیشوبهداشتينظاماساسيبخشخدماتاین•

•PHCبهممكنحدتاراخدماتوبودهكشوربهداشتينظامباجامعهوخانوادهفرد،تماسسطحاولین

.ميبردميكنندزندگيوكارآندرمردمكهجایي
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 PHCوجه فلسفي

گیهماهنوآميختگیدرمانی،بهداشتیمراقبت هايبرعالوهکهمی گيردبردرراجامعيتیتعریف،دربهداشت•

را…وارتباطاتآموزش،کار، مسكن،نيرو،دامپروري،وکشاورزيیعنیجامعهاجتماعیـاقتصادياعظمبخش

.می شودشامل

•PHCدکنتبدیلجامعهطلبوتقاضابهرابهداشتاساسینيازهايمی خواهدواستمردممشارکتبرمتكی.

اناتامكمی خواهدچوناست،جامعهمحرومطبقاتبویژهمردمطبقاتبيناجتماعیمنابععادالنهتوزیعمتضمن•

.کندنزدیكمردمزندگیوکارمحلبهممكنحدتارابهداشتی
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 PHCدینی وجه 

:سالمت براي کاهش بی عدالتی در دین اسالم راهكارهاي •

ال در  دین اسالم در تاکیدات فراوانی در جلوگیری از فقر، کاهش فاصله طبقات اجتماعی، رعایت اعتد

صادیتمام ابعاد زندگی ، مشارکت مردم در برنامه های مرتبط با سالمت آنها و توزیع عادالنه منابع اقت

.داشته است و ظهور دین اسالم در بدترین وضع از عدالت اجتماعی شکل گرفت

ره پرداخت زکات، خمس، انفال، موقوفات، صدقات، نذورات و غیتاکید بر آموزه های دین اسالم از جمله 

.در راستای کم رنگ کردن بی عدالتی است

عليهیعلیوالیعلواالسالم

..وللمومنينوللرسولههلل العزه...



PHCوجه استراتژيك

وارجاعنظامطریقازوخدماتبنديسطحباخدماتبههمگانیدسترسی•

،کهلیمحامكاناتوسنت هابامتناسبومناسبتكنولوژيبكارگيريهمچنين

تپرداخبهقادردولت هاوجوامعکهبهاییکمترینباخدماتاینمی شودباعث

.گيردقرارجامعهدسترسدرهستندآن

خوددارداهدافبهرسيدنبرايمناسببهداشتینظامنيازمندPHCازوجهاین•

خویشاصالحبهکاربرديپژوهش هايوآموزشانجامبابایدنظامیچنين•

.باشدپذیرامرحلههربرايراضروريتغييراتوبپردازد
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اصول مراقبت هاي بهداشتي اوليه
(Principles of Primary Health Care) 

اصلهماهنگيبخشهايتوسعهاقتصاديـاجتماعي-1

جامعهمشاركتمردمواتكاءبه-2

مناسبروشهاي-3

(برابري)عدالت-4

جامعیتخدمات-5
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 (Equity)برابري-عدالت 

امعه بهداشتي و خدمات مربوط به آن بايد به صورت برابر در اختيار همه افراد جمنابع •

ي داشته به مراقبت هاي بهداشتدسترسي برابر بايد نيازهاي يكسان قرار گيرد و مردم با 

.باشند
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پوشش همگانی سالمت

:کلیحيطهسهدرسالمتمراقبتهایدرعدالت

سالمتهایهزینهتأمیندرعادالنهمالیمشارکت•

ربرابنیازهایبرایکیفیتباهایمراقبتبهبرابردسترسی•

بربرانیازهایبرایکیفیتباسالمتخدماتازبرابرمندیبهره•



در نظام مراقبت های اوليه بهداشتی ايران عدالت 
و بهره مندی جمعيت تحت پوششبا دو هدف دسترسی 

:طریقازعشایرحتیونشین،حاشیهوپذیرآسیبهایگروهجملهازجامعهمختلفهایگروه•

روستاییسالمتپایگاهوبهداشتخانه18260•

روستاییسالمتجامعخدماتمرکز2840•

شهریسالمتجامعخدماتمرکز2870•

شهریسالمتپایگاه5330•

.کنندمیدریافتآنهاستسالمتحافظکهرااولیههایمراقبتخدمات

حتتداشتندسالمتخدماتبهپایینیدسترسیکههمسایهکشورهایازمهاجرانوشهرهاحاشیهوروستاییمناطقازبسیاری•

.گرفتندقراربهداشتشبکهپوشش



مختلفسال های در سالمت خدمات ارائه دهنده تعداد مراکز 



براساس محل سکونت در سالهای سالمت تعداد مراکز خدمات جامع 
1395و 1393،1394



بهداشتیمراقبت های اوليه -برابري–عدالت 
عادالنهمالی مشارکت 

ان ارائه می در شبکه بهداشتی کشور خدمات مراقبت های اولیه طبق بسته های تعریف شده گروه سنی به طور رایگ•

.گردد

استبودهدرصد2میانگینطوربه1383سالدرکمرشکنهایهزینهباروستاییخانوارهاییمواجههمیزان•

العهمطاینداشت،وجودنابرابریدرآمدیهایگروهبینواستبودهبیشترفقیرترهایدهکدرمیزاناینکه

.اندنداشتهمواجههسالمتکمرشکنهایهزینهباروستاییخانواده،هیچ1391سالدرکهمیکندبیان

Anbari Z, Mohammadbeigi A, Mohammadsalehi N, Ebrazeh A. Health expenditure and catastrophic costs for inpatient-and out-patient care in Iran. International journal of preventive
medicine. 2014;5 (8):1023.



المتسپيامدهای –مراقبت های اوليه بهداشتی -برابري–عدالت 

کاهش نابرابری بين مناطق شهری و روستايی•



بهداشتیمراقبت های اوليه -برابري–عدالت 
سالمتپيامدهای 





نتيجه گيري

یباخنثهمراهجامعهنيازهايتأمينجهتبهداشتیاوليههايمراقبتمجددسازماندهیلزوم✓
خدماتهبمفرطتكيهویژهبهکشند،دیگرمیهايجهترابهسالمتبخشکهنيروهاییکردن

يتجارخدماتومراقبتبهدادنسالمت،ميداننظامکردنبيمارستانی،چندپارهتخصصی
(...وتسالمبهمردموتغييرنگاهمحوربيمارازمراقبتهايگرفتنفاصله)ونظارتازنظمعاري

صحيحرهبريوبهداشتعمومیهايسياستمحور،مردمخدماتهمگانی،پوششبهتوجه✓
سالمت

رائهاخانواده،پزشكانسالمت،تيم)سالمتاوليهمراقبتمختلفهايبخشآموزشدرتحول✓
(...ودهندگان

آنهاازحاصلنتایجبكارگيريوPHCنظامدرکاربرديتحقيقاتانجام✓

PHCمختلفسطوحدرکارکنانانگيزش✓



ادامه
سالمتشدنوجهانی(معنوي،روانی،اجتماعی)دیگرسالمتابعادبهتوجه✓

درکالنشهرهانشينیحاشيهبهویژهتوجه✓

خدماتکيفيتبهتوجه✓

سالمتدیگرابعادبهوپرداختنسالمتجایگاهدرخورکشوروفعاليتساغشورايتقویت✓
المتسشدنوجهانیجمعيتیها،تغييراتبيمارياپيدميولوژیكسریعتغييراتبامتناسب

سالمتالكترونيكدرپروندهوتسریعتقویت✓

خانوادهپزشكوبرنامهاسنادباالدستیاجراي✓

هتغذیوروانسالمت،غيرواگيربيماریهايپيشگيريوکنترلملیسنداجرايتقویت✓

شبكهنظامتقویت✓



از حسن توجه شما سپاسگزارم


