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تعارضهای سیاستهای اقتصادی

با حق دسترسی مردم به خدمات سالمت





دو نگرش به اقتصاد و جامعه

:جامعه را در بستر اقتصاد تحلیل کنیم•

ز کاالیی شدن و تجاری شدن همه پدیده های حیات و اقتصاد ا

جمله مراقبت های سالمت

رشد فساد

تسخیرشدگی دولت



دو نگرش به اقتصاد و جامعه

:اقتصاد را در بستر جامعه ارزیابی کنیم•

اقتصاد در خدمت جامعه و اهداف آن

از جمله همبستگی اجتماعی است که یک جامعه بسامان

.یعنی عادالنه امکان پذیر می شود



مفهوم تقاضای موثر

تقاضای اسمی •

تقاضا همراه با آمادگی پرداخت: تقاضای موثر•

بر . اصول عدالت در حوزه  سالمت به تأمین نیاز می پردازد•

.اساس ارزیابی آنچه برای حفظ کرامت انسان الزم است



تعیین کننده های اجتماعی سالمت

ش بر اساس ارزیابی سازمان بهداشت جهانی سالمت، سهم بخ•

درصد و سهم تعیین کنندده 25سالمت در تولید این محصول 

مت های اجتماعی سالمت همچون فقر و نابرابری در تولید سال

.درصد است75



نابرابری های ناموجه

نابرابری های ناموجه منشأ همه شرور اجتماعی•

منابعسهم نظام تصمیم گیری در توزیع فرصت ها و •

اسی به اینکه تاریخ نابرابری بوسیله شیوه ای که بازیگران اقتصادی اجتماعی و سی•

یگران چه چیزی عادالنه است و چه چیز عادالنه نیست و نیز قدرت نسبی این باز

.و انتخاب های جمعی ناشی از آن شکل گرفته است



نابرابری های ناموجه

میمندیقدرتنیروهایبلکهنیستجبریوناگزیرفرایندیکنابرابری•

کیکداماینکه.کنندهدایتکاهشیاافزایشسمتبهراآنتوانند

شبخکهداردسیاستهاییونهادهابهبستگیباشدمسلطنیروی

.کندمیانتخابراآنعمومی



همبستگی اجتماعی

ترامنجامعهاجتماعیانسجاماجتماعیهمبستگی

اقتصادیرشدبیشترگذاریسرمایه



اسالمیآرمانهای انقالب 

حق اشتغال•

حق دسترسی به یک سرپناه•

حق دسترسی به آموزش و پرورش رایگان•

حق دسترسی به خدمات سالمت•



ایدئولوژی حاکم بر قانون اساسی

جامعهفرودستاقشارویژهبهومردمحقوقازدفاع•

شاراقوتولیدکنندهاسالمی،انقالباقتصادیخاستگاه•

کشزحمت



متحکوبینمیثاقمثابهبه-اساسیقانون43و،3،29اصول•

سالمتخدماتبهمردمآحاددسترسی"حق"بر-مردمو

استمردمقبالدرحکومتتکالیفازآنتامینکهداردتاکید

.کنندمطالبهحاکمانازراخدماتایندارندحقمردمو



واجتماعیاقتصادی،حقوقدربارهالمللیبینمیثاق12ماده•

بهدسترسیازبرخورداریدرهمگانحق"بر(1966)فرهنگی

یدتاک"ذهنیوجسمیسالمتازحصولقابلسطحباالترین

سالمتبهحقبهاختصاربهحقوقاینازاغلبکهدارد،

(right to health)شودمینامبرده.



حقهمگان"کهگویدمیبشرحقوقجهانیاعالمیه25اصل•

ستیبهزیوسالمتبرایکافیزندگیسطحیکبهدسترسی

ومسکنپوشاک،غذا،شاملخود،خانوادهاعضایوخود

".دارندراپزشکیهایمراقبت



همگانکهکنندمیتاکیداعالمیهاین28و22اصولو•

داراارالمللیبینواجتماعینظمیکبهدسترسیاستحقاق

یهاعالمایندرشدهتعیینآزادیهایوحقوقآندرکههستند

ازیکیشدیدفقرازآزادی.شوندمحققکامالمیتوانند

.استانسانیعالئقمهمترین



هکنداردوجودتردیدیحقوقیمنظرازبنابراین•

عهدهبهآنتضمینکهاستحقیسالمتبهحق

.استحکومتها



قانوندرمصرحشهروندیوبشرحقوقازمجموعهاینارائه•

یطمحیکنیازمندبشرحقوقالمللیبینقوانینواساسی

توسطماکشوردرگذشتهدههسهازبیشدراستحامی

.اندشدهکشیدهچالشبهحاکمنئولیبرالپارادایم





نه هایهزیبرابریچندپذیریتاثیرنظری،ادبیاتبهتوجهبا•

بهنسبتها،قیمتعمومیسطحافزایشازدرمانی-بهداشتی

این.استمشاهدهقابلخوبیبهایهزینهگروه هایسایر

رمتومتعارفغیرنرخ هایازکهایرانمانندکشوریدرمساله

.می یابدچنداندواهمیتیمی بردرنج



هزینه هایبخاطرخانوارهامستقیمپرداختسهمبودنباال•

بامواجهخانوارهایافزایشبهمنجرایران،دردرمانی

درمسالهاینکهشدخواهدسالمتیشکنکمرهزینه های

خواهدفقرخطزیربهبیشتریخانوارهایسقوطبهنهایت

.انجامید



از توجه عزیزان سپاسگزارم


