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  رانیا سالمت نظام با مرتبط یاجتماع مسائل
 داد؟ کاهش را سالمت نظام با مرتبط یاجتماع مسائل توان یم چگونه

 تهیه شده توسط:

علوم پزشکی تهران دانشگاهعدالت در سالمت  قاتیتحقمرکز   

 : شرح مسئله

 که دهدیم نشان کشور سالمت نظام تحوالت ریس یبررس

 اصالحات به دست گذشته دهه چهار طول در نظام نیا

 کی بارکی سال ده هر باًیتقر کهینحوبه است زده یمختلف

: است دادهیرو کشور سالمت نظام در بزرگ و یاساس اصالح

 1364 سال در ؛یاجتماع نیتأم سازمان 1354 سال در

 در ؛یدرمان خدمات مهیب 1374 سال در بهداشت؛ یهاشبکه

 و سالمت؛ مهیب و ارجاع خانواده، پزشک برنامه 1384 سال

 اصالحات نیا اگرچه. سالمت تحول طرح زین 1393 سال در

 موارد از یاریبس در و اندداشته یمهم یدستاوردها

 یتمام ایآ دید دیبا اما اند،بوده افراد سالمت سطح ارتقادهنده

 محورسالمت اهداف به اندتوانسته اصالحات و هااستیس نیا

 یامجموعه به منجر انتظار برخالف نکهیا ای ابندی دست خود

 سالمت نظام در - یاجتماع مسائل ازجمله-مسائل از

 ،ینسب ،یواقع ،یفرد ریغ دهیپد یاجتماع مسائل اند؟شده

 یعلم ییشناسا و طرح که هستند کنترل قابل و قانونمند

 شمندیاند و مشخص یاجتماع واحد کی وجود مستلزم هاآن

 .(1) شود اقدام آن یارتقا جهت ،یگروه تعامل با که است

 مسئله نیچند آمدن وجود به باعث عامل نیچند معموالً. کندینم تیتبع خاص عامل کی از هاآن رشد و یاجتماع مسائل

 طول در یتکرار یانواع یاجتماع مشکالت اکثر هرچند. کنندیم تیتبع یادهیچیپ یمعلول و علت رابطه از و شودیم

 است داکردهیپ یشتریب تیاهم هانسل یبرخ در انواع نیا از یبرخ شودیم مشاهده کهچنان اما هستند مختلف یهانسل

 

 ها یا گزینه های سیاستی )مهمترین ها( یاستراتژ

 ییدارو غاتیو برخورد با تبل یقانون یابزارها کارگیریبه: 1 نهیگز

 کنندهگمراه

کارگیری با به یارائه خدمات بهداشت یهانهیسازی هزمتعادل: 2 نهیگز

 یهای کمتر تخصصگروه

به مادران  یجهت آگاهی بخش یآموزش یسازوکارها از استفاده: 3 نهیگز

 بدون درد یعیطب مانیزا یهاباردار در خصوص روش

 نظام ارجاع و پزشک خانواده تیتقو: 4 نهیگز

در پرونده  ماریب یافتیاطالعات خدمات در تیثبت و شفاف: 5 نهیگز

  سالمت یکیالکترون

 نیب وندیپ تیها در تقوآن یریکارگو به یمدن یاز نهادها تیحما: 6 نهیگز

 و نظام سالمت یمردم یهاگروه

 تعارض منافع کاهشبه کارگیری رویکردهای : 7 نهیگز

ها جهت عدم ارائه بدون و نظارت بر داروخانه تیاعمال محدود :8 نهیگز

 هاکیوتیبیآنت ینسخه داروها
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 از فرار ،یخانگ خشونت طالق، اد،یاعت حاضر حال در. اندشده زاده یبعد یهانسل در مسائل نیا انواع از یبرخ یحت و

 دهندیم لیتشک را کشور یاجتماع مسائل نیشتریب یجنس اختالالت یدارا افراد و یابانیخ زنان ،یخودکش به اقدام منزل،

(2.) 

 مسائل رسدیم نظر به میبنگر جامعه به انهیگرا کارکرد منظر از اگر اما. دارند لتادخ یاجتماعدر بروز مسائل  یادیعوامل ز

 نظام یاجتماع هاینظام خرده دیگربیانبه. است یاجتماع هاینظام خرده یهایکارکردج کاز  یدرنهایت ناش یاجتماع

 یاجتماع مسائل یشناس مسئله حوزه مطالعات. باشند داشته دخالت یاجتماع مسائل بروز در توانندیم منطقاً سالمت

 یدرون هاینظام خرده از کی هر نکهیا اما. اندکرده تأکید یفرهنگ و یاسیس ،یاقتصاد ،یاجتماع هاینظام خرده بر عموماً

اختالل  انیم نیداشته باشند کمتر مورد توجه قرارگرفته است. در ا یاجتماع مسائل بروز در ینقش چه توانندیم هانظام نیا

هدف از این خالصه شده است. مؤثر واقع یهای اجتماعدر بروز مسئله یهای اجتماعاز خرده نظام یکیعنوان نظام سالمت به

 سیاستی شناسایی مسائل اجتماعی مرتبط با نظام و سالمت و ارائه راهکارهای سیاستی است. 

 

 جهت کاهش مسائل اجتماعی ناشی از نظام سالمت ی سیاستی هانهیگزراهکارها و 

حوزه 

مسائل 

 اجتماعی

 های پیشنهادیسیاست

 نقاط ضعف  نقاط قوت 

ارائه 

 خدمت

 تیو رعا یخصوص میحفظ حر -

توسط  ماریب یاصل رازدار

 دهنده خدماتارائه

خانواده در  یاز اعضا تیحما  -

شده به فرد خصوص خدمات ارائه

 هابه سؤاالت آن ییو پاسخگو ماریب

انجام اعمال محدود  تیممنوع -

 تیتوسط مراکز فاقد صالح ییبایز

 هامانند آرایشگاه

و  یقانون یاز سازوکارها استفاده  -

 سالمت نیدروغ انیمقابله با مدع

و  یآموزش یهاهردو کارگیریبه -

رسانی به عموم مردم در اطالع

خصوص عوارض مصرف خودسرانه 

 خوددرمانی یامدهایداروها و پ

و  یقانون یابزارها کارگیریبه -

 ییدارو غاتیبرخورد با تبل

 کنندهگمراه

 یمقررات هیو ته یریسختگ اعمال -

 ن نسخهدودر باب فروش دارو ب

با بکارگیری این  -

راهکارها در حوزه 

ارائه خدمت، نه تنها 

مسائل اجتماعی که 

ممکن است ایجاد 

گردد، کاهش می یابد 

بلکه از طرفی کارایی 

نظام سالمت را نیز 

 افزایش می دهد. 

به کارگیری این  -

راهکارها در حوزه 

ارائه خدمت منجر 

می شود که اعتماد 

عموم مردم به نظام 

 -بد.سالمت افزایش یا

به کارگیری این  -

راهکارها منجر به 

ارائه خدمات عادالنه 

تر شده و دسترسی 

افرادی که نیاز واقعی 

اجرا و بکارگیری این  -

راهکارها نیازمند 

زیرساخت های 

اجرایی می باشد که 

ممکن است هزینه 

هایی در ابتدا بر نظام 

سالمت تحمیل کند 

مرور زمان این اما به 

هزینه ها را نیز 

 جبران خواهد کرد. 
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 یجراحانجام اعمال  تیممنوع -

 تیتوسط مراکز فاقد صالح ییبایز

استفاده از  /هامانند آرایشگاه

و مقابله با  یقانون یسازوکارها

 سالمت نیدروغ انیمدع

ارائه  یهانهیسازی هزمتعادل -

کارگیری با به یخدمات بهداشت

 یهای کمتر تخصصگروه

بانی سالمت در استفاده از دیده -

 جامعه یخصوص مسائل بهداشت

 یآموزش یسازوکارها از استفاده -

به مادران  یجهت آگاهی بخش

 مانیزا یهاباردار در خصوص روش

 بدون درد یعیطب

به خدمات دارند را 

 بهبود می بخشد.  

 یمال نیتأم

نظام ارجاع و پزشک  تیتقو -

 خانواده

 یایو مزا نهیهز یابیارز  -

قبل از ورود به  یپزشک یهایفناور

استفاده از نظام ارجاع و ارائه  /بازار

جامع و هماهنگ تحت  یهامراقبت

 نظر پزشک خانواده

نظام ارجاع در مناطق  تیتقو -

و ارائه خدمت  یو شهر ییروستا

 در بستر شبکه

و  یآموزش یهااز سازوکار استفاده -

به مردم در خصوص  یبخش یآگاه

 خدمت یکاهش تقاضا

اطالعات خدمات  تیثبت و شفاف -

در پرونده  ماریب یافتیدر

 سالمت یکیالکترون

کارگیری با به  -

راهکارهای سیاستی 

در حوزه تامین مالی 

می توان انتظار داشت 

کارایی نظام سالمت 

 افزایش یابد

بکارگیری این  -

راهکارها منجر تامین 

مالی عادالنه و کاهش 

هزینه های تحمیلی 

 بر بیماران می شود.  

ارائه خدمات عادالنه  -

 مبتنی بر نیاز 

افزایش شفافیت در  -

 نظام سالمت 

 

اولیه هزینه تحمیل  -

های ساختاری بر 

 نظام سالمت 

 

 اخالق

و  یمدن یاز نهادها تیحما -

 وندیپ تیها در تقوآن یریکارگبه

و نظام  یمردم یهاگروه نیب

 سالمت

که به  یو مقررات نیقوان اصالح -

منجر به فساد  توانندینقص م لیدل

 شوند

 یآموزش یاز سازوکارها استفاده -

افراد در  یجهت باال بردن آگاه

انگ  یدارا یهایماریخصوص ب

 یاجتماع

آموزش و باال بردن  -

آگاهی افراد در مورد 

بیماری های دارای 

انگ اجتماعی هزینه 

 چندانی ندارد.

-   

همواره مسائل مرتبط  -

با اخالق از حساسیت 

در گروه های مختلف 

برخوردار بوده است 

که سیاستمدار 

نیازمند همراستا 

کردن گروه های 

 مختلف می باشد. 
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 تولیت و

 یرهبر

با  منیا نیجناصالح قانون سقط -

مشکل  یدار نیجن تیمحور

خاص )موارد  یهایو باردار یکیژنت

 نامشروع و تجاوز به عنف(

 یاستفاده از سازوکارها و بازوها -

 دوفروشیدر حوزه خر ینظارت

 یاستیساختار س کی جادیا /عضو

 نیارتباط ب یجهت برقرار داریپا

عضو و حذف  رندهیاهداکننده و گ

 دالالن

و  هیریخ یهاتیاز ظرف ستفادها  -

و  ضیاوقاف در کاهش تبع

 یعدالتیب

تعارض منافع در سازمان  تیریمد -

 کشور یسنجش آموزش عال

کاهش تعارض منافع  -

 در نظام سالمت 

کاهش سقط جنین  -

 غیر ایمن 

افزایش اعتماد به  -

 نظام سالمت 

برقراری این راهکارها  -

نیازمند رایزنی و 

گفتمان سیاستی در 

سطوح مختلف می 

 باشد 

 یدسترس

به 

 یداروها

 یضرور

و نظارت بر  تیاعمال محدود -

ها جهت عدم ارائه بدون داروخانه

 هاکیوتیبیآنت ینسخه داروها

 نیسالم ب یرقابت یفضا جادیا -

 دارو دکنندگانیتول

 یاانهیرا یهایآوراز فن استفاده -

 جهت مقابله با قاچاق واردات دارو

تجویز داروها بر  -

 اساس اندیکاسیون 

جلوگیری از قاچاق  -

 دارو 

داروها دسترسی به  -

برای اقشار آسیب 

پذیر و بیماران مبتال 

 به بیماری های نادر

کاهش مصرف آنتی  -

 بیوتیک ها در کشور  

تحمیل هزینه های  -

ساختاری به منظور 

استقرار فن آوری 

 رایانه ای 

 

 

 ما   شنهادیپ

طریق حاکمیت درون بخشی و های چندعاملی هستند، اما سیاستگذاران نظام سالمت از هرچند که مسائل اجتماعی مقوله •

توانند این مسائل را به طور چشمگیری کاهش دهند و پیامدهای آن را برای جامعه و نظام سالمت کم رهبری بین بخشی می

 اثر و بی اثر کنند.

ای رههای دوها و بازخورد گرفتنهای تدوین شده، شیوه اجرای این سیاستسیاستگذاران باید در نظر داشته باشند که سیاست •

 ها را مدیریت کند.تواند به طور چشمگیری مسائل اجتماعی نظام سالمت را کاهش داده و آنها میاز نتایج این سیاست

 جادیا باعث تواندیم هااستیس نادرست یاجرا ای و نادرست یهااستیس اتخاذ با یاجتماع نظام خرده کی عنوانبه سالمت ظامن •

د و درنهایت هدف غایی نظام سالمت که همانا تحقق کن جادیا را یگرید یاجتماع مسائل آن دنبال به و شود یاجتماع مسائل

توانند ها نیز میعدالت در سالمت است را به مخاطره جدی بیفکند. البته، مسائل اجتماعی تک عاملی نیستند و سایر خرده نظام

ایجاد مسائل اجتماعی مرتبط با هر خرده نظام، باید منتظر پیامدهای بر ایجاد این مسائل اجتماعی سالمت دامن بزنند. پس از 
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 توانند سایر ابعاد زندگی فرد را در برگیرند.کنند و میتری نمود پیدا میآن بر جامعه بود. این پیامدها در حوزه بسیار گسترده

 نهایتاً و یاجتماع سالمت نشاط، داشت ارانتظ توانمی ها،آن تیریمد و یاجتماع یهانظام خرده در یاجتماع مسائل شناخت

 .و نظام سالمت نیز در راستای تحقق عدالت و توسعه پایدار گام بردارد ابدی شیافزا جامعه یاجتماع رفاه و یاجتماع هیسرما

 تهیه توسط مرکز تحقیقات عدالت در سالمت دانشگاه علوم پزشکی تهران 
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