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  نظام سالمت ج.ا. ایران در گام دوم انقالب

 رفت؟ میخواه کجا به و میهست کجا ران؛یا سالمت نظام در اخالق و تیمعنو گاهیجا
 تهیه شده توسط:

 علوم پزشکی تهران دانشگاهعدالت در سالمت  قاتیتحقمرکز 

 :شرح مسئله

 جامعه هر یاصل یازهایناز  یاخالق یهاتیفضل و یمعنو یهاارزش

 وجدان و یمعنو شعور رشد داشت انتظار توانیم که ینحو به. هستند

 . باشد جامعه یماد یکمبودها کننده جبران بتواند یاخالق

 یهاچارچوب تیرعا پزشکیستیز اتیاخالق مهم اریبس هایجنبه از یکی

 در اخالق موضوع. است یسازمان و یتیریمد هاییرگیمیتصم در یاخالق

 سالمت، نظام تیریمد و یگذاراستیس در اخالق ژهیو به و سالمت نظام

 هایپژوهش در اخالق ،ینیبال اخالق همانند آن ابعاد ریسا که آنچنان

 توسعه و رشد کشور در یپزشک علوم آموزش در اخالق و یپزشک ستیز

  .است شدهن واقع توجه مورد متاسفانه اند،افتهی

 سالمت نظام طهیح در یاخالق اصول با رابطه در که یگرید مهم موضوع

 انجام بر تواندیم منافع تعارض .باشدیم "منافع تعارض " است، توجه مورد

 سرانجام و بگذارد یمنف ریتاث دولت، کارمند کی یادار فیوظا درست

 تقلب، قالب در است ممکن یادار نظام در فساد. شود فساد جادیا سبب

 و درست انجام در یکوتاه مقام، از استفاده سوء مقررات، و قانون نقض

 نیرترپذیبیآس از سالمت حوزه .کند دایپ نمود رهیغ و فیوظا یکاف

 یادیز یمال منابع آن در که دآییم شمار به فساد و رانت وقوع هایبخش

 نظام مختص هاییژگیو از یبرخ. هستند یمال نوع از شتریب زین بهداشت وزارت در تیشفاف عدم با مرتبط مشکالت و هاچالش. شودیم نهیهز

 و یدولت بخش در زمانهم اشتغال سالمت، نظام خاص یدگیچیپ سالمت، یبازارها در نانیاطم عدم ،یاطالعات توازن عدم جمله از سالمت

 رشیانکارناپذ نقش به توجه با سالمت نظام در تیشفاف موضوع جهت نیهم به. دنماییم رترپذیبیآس فساد برابر در را نظام نیا رهیغ و یخصوص

 .دارد سالمت نظام تیریمد و گذاریاستیس در اخالق با مرتبط موضوعات نیب در ایژهیو گاهیجا قدرتمند و محورعدالت ینهادها جادیا در

 هایتالش وجود با. است یاخالق هایارزش سازمان در هاارزش همه یربنایز و باشندیم سازمان آن هایارزش یسازمان هر فرهنگ اساس و هیپا

 مشکالت ،یزیرمیز دهیپد. است بوده روبرو اخالق عرصه در یفراوان هاییکاست با کشور سالمت نظام سالمت، اندرکاراندست و انیمتول اریبس

 ماران،یب با یخصوص و یدولت هایمارستانیب کارکنان ای پزشکان نامناسب یبرخوردها جمله از درمان و بهداشت نظام کارکنان یبرخ یرفتار

 ،ایمهیب یسازوکارها یناکارآمد شهرها،کالن و تختیپا در پزشکان عیتجم و گوناگون مناطق در یانسان یروین و امکانات خدمات، ناعادالنه عیتوز

 حوزه در فقط نه هابیآس از یاریبس شهیر عنوان به خود که هستند یمسائل منافع، تضاد و سالمت نظام انیمتول ییپاسخگو و تیشفاف عدم

 .باشندیم مطرح جامعه سطح در بلکه سالمت

 

 ها یا گزینه های سیاستی  یاستراتژ

 از یعموم یآگاه شیافزا درخصوص یارسانه یهاشیپو :1 نهیگز

 ماریب حقوق ازجمله یپزشک یاحرفه اخالق

 یعلم نقشه نیتدو ،یا حرفه اخالق آموزش اصالح و توجه :2 نهیگز

 اخالق یسازنهینهاد و یاحرفه اخالق حوزه در یکاربرد و قیدق

 کشور در یاحرفه

 یا حرفه اخالق به یعلم و یتخصص نگاه :3 نهیگز

 انیدرم اخالق به یدهتیاولو و یآگاه و علم شیافزا :4 نهیزگ

 گذاراناستیس

 سطح در هم سالمت حوزه در منافع تعارض تیریمد :5 نهیگز

 دهندگانارائه و مندانحرفه جامعه، بدنه سطح در هم گذار،استیس

 پژوهش سطح در هم و سالمت خدمات
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 نینماد یموضوع را یستیز اخالق مبحث بعضاسالمت  نظام انیمتول. ندارد وجود یپزشک اخالق موضوع از یدرست درکمتاسفانه، در کشور ایران 

برای حل بسیاری از  که یدیکل یموضوع عنوان به نهبه آن می نگرند،  یشخص محور لتیفض موضوع کی عنوان بهدانسته و  اثر کم ای اثر یب و

رو، در خالصه سیاستی حاضر به ارائه راهکارهای سیاستی برای اصالح باشد. از این گذاراناستیس تیاولوباید در  آن به پرداختن، کشور مشکالت

 پردازیم.بخشی به موضوع معنویت و اخالق در نظام سالمت میو اولویت

 

 سیاستی یهانهیگزراهکارها و 

 سیاست نهائی شده به ترتیب اولویت

 ماریازجمله حقوق ب یای پزشکاز اخالق حرفه یعموم یآگاه شیای درخصوص افزارسانه یهاشیپو

 ای در کشوراخالق حرفه یسازنهیای و نهاددر حوزه اخالق حرفه یو کاربرد قیدق ینقشه علم نیتدو ،ایتوجه و اصالح آموزش اخالق حرفه 

 ایبه اخالق حرفه  یو علم ینگاه تخصص

 گذاراناستیس انیبه اخالق درم یدهتیو اولو یعلم و آگاه شیافزا

دهندگان خدمات سالمت و مندان و ارائههم در سطح بدنه جامعه، حرفه گذار،استیتعارض منافع در حوزه سالمت هم در سطح س تیریمد

 هم در سطح پژوهش

 دهنده خدمات سالمترائهای مختلف احرفه یهاگروه یپرداخت نیدر ب ضیاصالح نظام پرداخت، جبران عادالنه خدمات و رفع تبع

 ایمفهوم و ارزش اخالق حرفه  جیو ترو یطلبتیحما قیاز طر یسازفرهنگ

 یبر اساس بار کار یانسان یروین عیدهندگان خدمات سالمت مانند توزارائه یبرا یمطلوب کار طیفراهم آوردن شرا

 دهندگان خدمات سالمتو ارائه رانیمد گذاران،استیس انیدر م یگوئو پاسخ زهیانگ شیافزا

 ماریپزشک و ب نیب میمستق یحذف ارتباط مال

 یجهان ریبا مس یداخل کردیرو سهیدهندگان خدمات سالمت و مقاو ارائه رانیمد گذاران،استیعملکرد س شیو پا یابینظارت، ارزش شیافزا

 حوزه نایدر 

 در حوزه اخالق یمل یهاپژوهش یبرا یپژوهش نهیبودجه و کمک هز شیافزا

 مه،یلغو قرارداد بازپرداخت ب ،یکاهش نمره اعتبار سنج ،یپزشک یازجمله: لغو مجوزها ییهابا متخلفان و اعمال مجازات تریمبارزه جد

 رهیمتخلف و غ نیمسئول یبرکنار

 برقراری نظام ارجاع و پزشک خانواده

گیرنده، فرد مسئول و ها و تصمیمات اتخاذ شده )نام تصمیمای برای ثبت دقیق اطالعات مربوط به سیاستسامانهایجاد افزایش شفافیت با 

 گو، ...(پاسخ

 واقعی شدن تعرفه خدمات

 تاسیس مراکز تحقیقات اخالق پزشکی

 شدههای کلیدی از پیش تعیینانتصاب افراد براساس معیارها و ویژگی

 اثربخش-منابع نظام سالمت براساس بسته خدمات هزینهتوزیع مناسب 

شود؛ برگزاری کنگره و همایش هایی از اخالق که در آن خأل احساس میبازنگری سیاست نشریات و چاپ مقاالت و ارائه تسهیالت در حوزه

 هایی که مغفول مانده استدر حوزه

 ذب و ارزیابی و ارزشیابی نیروی انسانیای در جهای معنوی و اخالق حرفهها و جنبهتوجه به ارزش

 

 ما شنهادیپ

 تیرعا ترروشن عبارت به و جامع و یستمیس تفکر از استفاده و سالمت نظام گذاریاستیس حوزه در یاخالق نگاه به بازگشت و کردیرو رییتغ

 سالمت نظام یارتقا در تواندیم یاخالق نگرش جادیا و هایتوانمند یارتقا قیطر از سالمت نظام تیریمد و گذاریاستیس در یاخالق مالحظات

 توانمند یروهاین تیترب شبکه، بر یمبتن سالمت نظام سمت به هااستیس بازگشت ،یاخالق و یستمیس تفکر حاصل. دنماییم فایا یموثر نقش
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 و منافع تعارض کاهش صف، یروهاین یبرا شتریب یماندگار طیشرا جادیا ارجاع، نظام تیتقو و اصالح ،یدرمان یبهداشت خدمات اول سطح یبرا

 در ژهیو به و سالمت نظام در آموزش ارزشمند گاهیجا یارتقا و متیق گران یداروها و یپزشک زاتیتجه یهارانت از مختلف یهاسوءاستفاده

 هم جامعه در منابع عادالنه صیتخص و یبهداشت هایمراقبت و یدرمان خدمات نظام در یاجتماع عدالت یبرقرارهمچنین،  .بود خواهد هادانشگاه

 .است حائز اهمیت خدمات یبرا هاگروه و افراد انتخاب و هابندیهیسهم در هم و جامعه سطح در منابع صیتخص بندیتیاولو در

 یهاشیپو» به توجه از پس رودیم انتظار حاضر مطالعه در خبرگان نظر توافق طبق و رانیا سالمت نظام در موجود طیشرا به توجه با یکل طور به

 آموزش اصالح و توجه شامل هااستیس از گرید یبرخ «ماریب حقوق ازجمله یپزشک یاحرفه اخالق از یعموم یآگاه شیافزا درخصوص یارسانه

 به یعلم و یتخصص نگاه کشور؛ در یاحرفه اخالق یسازنهینهاد و یاحرفه اخالق حوزه در یکاربرد و قیدق یعلم نقشه نیتدو ،یاحرفه اخالق

 سطح در هم سالمت حوزه در منافع تعارض تیریمد و گذاراناستیس انیدرم اخالق به یدهتیاولو و یآگاه و علم شیافزا ؛یاحرفه اخالق

 گذاراناستیس توجه مورد شتریب زین پژوهش سطح در هم و سالمت خدمات دهندگانارائه و مندانحرفه جامعه، بدنه سطح در هم گذار،استیس

 .ردیگ قرار سالمت نظام حوزه

 

 تهیه توسط مرکز تحقیقات عدالت در سالمت دانشگاه علوم پزشکی تهران 

Health Equity Research Center (HERC), Tehran University of Medical Science (TUMS) 
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