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پارادایم سالمت
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سالمت  پیش شرط، نتیجه و شاخص "

یک جامعه پایدار است و باید به عنوان یک ارزش جهانی و هدف مشترک 

"اجتماعی و سیاسی برای همه انسان ها در نظر گرفته شود

(Rio 2012//Oslo Lancet Report 2014)



هیم به سالمت را تغییر درویکردماننیاز است با فهم نوین و همه جانبه از سالمتی، 
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Takian et al., MJIRI, 2020

عوامل موثر بر سالمت تنیدگی، پیچیدگی و در هم پرشماری



اپیدمی سه گانه کشورهای با درآمد کم و متوسط، از جمله ایران
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تعریف حاکمیت

• :حاکمیت

• شکل کاراترینهنر و علم هدایت نظام های سالمت با هدف به دست آوردن نتایج مورد نظر به 
ممکن

• پذیری نسبت به هزینه ها و پیامدهامسوولیتگوناگون، اطمینان، پاسخگویی و نفعانذی 

• :حاکمیت خوب

• تهیه و استقرار سیاست ها و فرآیندها به منظور اطمینان از مدیریت کارآمد، کارا و اخالق مدار همه 
.ابعاد نظام سالمت، به گونه ای که شفاف، پاسخگو، با حاکمیت قانون و کم ترین فساد باشد

• (WHO, 2009)



بازیگران نظام سالمت ایران
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WHO’s Domains of Governance

• Generation of intelligence  

• Formulating strategic policy direction  

• Ensuring tools for implementation: powers, 

incentives and sanctions 

• Building coalition / building partnership 

• Ensuring a fit between policy objectives 

and organizational structure

• Ensuring accountability 

12

(Travis et al 2001)



اولویت های نظام سالمت ایران

کرونامهار همه گیری •
پیشگیری از بیماری های غیر واگیر•
حفاظت مالی شهروندان در برابر هزینه های سالمت•
(پیشگیری مقدم بر درمان)رویکرد جامع با تاکید بر پیشگیری از عوامل خطر •
پیشگیری از حوادث و آسیب های ترافیکی•
کاهش سوء مصرف مواد•
(به ویژه در جوانان) تغییر و ارتقای شیوه زندگی •
... (روابط جنسی، سیگار، خودکشی )تغییر رفتارهای غیر ایمن •
و مصرف مواد غذاییبرتولیدکنترل و نظارت •
مبارزه با آلودگی های زیست محیطی و سایر عوامل اجتماعی موثر بر سالمت•
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چارچوب پیشنهادی حاکمیت در نظام سالمت ایران (Takian et al 2018)
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Participation Transparency Accountability Information Responsiveness

- Legal framework for 
participation
- Types of Participants
- Benefits of 
Participation
- Negative impact of 
participation
- Barriers/Facilitators of 
Participation
- Criteria for effective 
participation
- Mechanisms to 
enhance participation
- Methods of 
participation
- Representativeness & 
Inclusiveness

- Criteria for 
transparency
- Levels of transparency
- Benefits of 
transparency
-Methods for 
transparency
-Conflict of Interest

- Components of 
accountability
- Procedures for 
accountability
- Types of accountability
- Benefits of 
accountability
- Actors in 
accountability

- Criteria for Generation 
& publications &
dissemination
- Criteria for Use of 
Information
- Types of information
- Factors affecting use 
of information

- Elements of 
responsiveness:
- Respect for dignity of 
persons
- Autonomy to 
participate in health-
related decisions
- Prompt attention
- Communication
- Benefits of 
responsiveness
- Mechanisms to 
increase responsiveness

Policy Making Process 

Within Ministry of Health/

Health Authority
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