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 های پژوهشينتایج تحقيق طرح صفحه ای 3و گزارش یک و  ترجمان دانشفرم 

 
 الف: مشخصات طرح:

ها و پيشنهاد اقدامات اجرایي و ملزومات دستيابي به عدالت در سالمت در جمهوری بررسي چالش :عنوان كامل طرح

 اسالمي ایران

 دکتر بهزاد دماری :مجري طرح

   

 ؟ هستند يمخاطبان طرح شما چه کسان :ب

شامل: شوراي معاونین، معاونت برنامه ریزي، شوراي عالی سالمت و  سیاستگذاران در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 امنیت غذایی

محققان شامل: مراكز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، مركز تحقیقات سیاستگذاري سالمت، مركز تحقیقات عدالت در 

 سالمت

 

 

شما برای کاربست نتایج چيست )لطفا دقيقا منطبق با بخش مربوطه و گانت چارت در فرم پروپوزال تنظيم : برنامه ج

 گردد( 

 

 پژوهشی  -انتشار مقاله در مجله هاي علمی 

 چاپ به صورت كتاب 

 براي معرفی نتایج پژوهش  تشکیل جلسه با استفاده كنندگان بالقوه 

 تهیه و ارسال نتایج با زبان متناسب مخاط( شامل تهیه بینfact sheet) 

 

 

  :(حداکثر در یک صفحه نوشته شود) اصلي حاصل از طرح پژوهشي های پيام: د

به سالمت  یابیدست يفرصت مناسب برا دیهر فرد با»گونه است كه  نیعدالت در سالمت به ا يبرا يكاربرد فیتعرپیام اول: 

 یعدالت در سالمت، حذف يهدف از برقرار ف،یتعر نیبا ا« روم نشوداز آن مح يفرد چیه یبالقوه را داشته باشد و بطور عمل

حذف شود  ایو  افتهیكاهش  یعوامل دیبلکه با ستیرساندن آن ن تیفیک كیسطح و  کیاختالفات در سالمت افراد و به  یتمام

 يبرا یدر دسترس ير به مراقبتهابراب ینگاه عدالت در سالمت عبارتست از: دسترس نینامناسب است. با ا ایبوده و  زیكه قابل پره

 همه. يبرابر از مراقبتها برا تیفیبرابر، و ك ازین يبرابر برا يبرابر، بهره مند ازین

ید پنج با نظام هاي سالمت مقابله با بی عدالتی در سالمت،به منظور  بر اساس توصیه هاي سازمان جهانی بهداشتپیام دوم: 

 هیمحروم و به حاش يسالمت و تمركز بر ارائه خدمات به كودكان، گروه ها یار پوشش همگاناستقر .1راهکار زیر را دنبال كنند: 
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موثر بر سالمت در  یادغام عوامل اجتماع .2 ستند؛یخدمات سالمت برخوردار ن یكه از پوشش كاف يافراد ریرانده شده، و سا

در سالمت  يو گزارش نابرابر يریاندازه گ .3 ؛یاشتبهد يدراجرا برنامه ها يو در نظر گرفتن عدالت محور یبهداشت ياستهایس

مردم نهاد  يو سازمان ها یمردم يشركت دادن گروه ها .4 ها؛ ينابرابر نیكاهش ا يمناسب برا يراهکارها يو نظارت بر اجرا

 تیتقو  .5 (كنند یرانده شده كار م هیو به حاش یمحروم اجتماع يكه كار با گروه ها ییها )به خصوص آنها يریگ میدر تصم

 ریبرآورده كردن انتظارات سا يبرا يارتقاء سالمت جامعه و همکار يبرا ییاجرا يدستگاهها نیب یبخش نیب يها يهمکار

 بخشها از بخش سالمت.

داشته است كه  یفراوان يسال گذشته دستاوردها 11سالمت در  يها يكاهش نابرابر نهینظام سالمت كشور در زمپیام سوم: 

سالمت، شامل توسعه  یپوشش خدمات سالمت در قالب پوشش همگان شی( افزا1باشند:  یم ریا شامل موارد زآنه نیمهمتر

طرح تحول سالمت كه  ي( اجرا2( و....ییو روستا يشهرها، طرح پزشک خانواده )شهر هیبه حاش (PHC) یبهداشت يشبکه ها

( 3شده است.  رندگانیبه خدمت گ ییو پاسخگو يتمندیرضا شیسالمت افزا يكمرشکن و فقرزا يها نهیباعث كاهش هز

 يا مهی( گسترش پوشش ب4 دهیگرد رانیو مد استگذارانیدر س ییپاسخگو جادیبه اطالعات سالمت كه باعث ا یدسترس شیافزا

كردن اكثر عوامل موثر بر  لی( تالش در جهت نگاه همه جانبه به سالمت و در نظر گرفتن و تحل5سالمت  یهمگان مهیو ب

 یو آگاه تیحساس جادی( ا7آن  يدر راستا یطلب تیدر نظام سالمت و حما ي( باز شدن مبحث نابرابر6ها  يمت در نابرابرسال

 يها يهمکار شی( افزا8ها در سالمت  يجهت برطرف شدن نابرابر یمقتض داماتانجام اق يبرا استگذارانیو س رانیمد نیدر ب

 عیدر مناطق محروم و توز يطرح ماندگار ي( اجرا9كشور  ییغذا تیمت امنسال یعال يشورا لیبا توجه به تشک یبخش نیب

 در سالمت مردممشاركت  زانیم شیگرفته شدن نقش مردم و افزا ي( جد11متخصص و پزشک  یانسان يروین کپارچهی

( روزامد 1است:  بوده ریآنها به شرح ز نیحاصل نشود كه مهمتر يشتریب يموجب شده است كه دستاوردها یعواملپیام چهارم: 

و  استهایس يسالمت برا يها وستیپ يو اجرا نی( ضعف در تدو2 ییاجرا يها استیو س نیبر شواهد نبودن قوان ینبودن و مبتن

 یباالدست نیكه همسو با قوان ییاجرا يها استینظام سالمت كشور و س يزیگر نقانو ای يری( قانون ناپذ3 يتوسعه ا يبرنامه ها

 یعنی: ينکردن مراحل قانونگذار ی( ط4توسعه )برنامه پنجم توسعه(  يمفاد قانون برنامه ها تیال عدم رعابه عنوان مث ستین

قانون قدم  بیكه تصو یشود در حال یم بیوقانون به عنوان قدم اول تص ،ییو آماده بودن بستر اجرا یقبل از مطالعات مقدمات

نظام  استگذارانیو س رانی( بودن مدDual practiceواضح آن ) : كه مثالياستگذاری( تضاد منافع در س5باشد  یآخر م

كه همزمان هم از حقوق مردم و هم از حقوق  یو متعارض مثل قانون نظام پزشک يمواز نیقوان ی( وجود برخ6سالمت است 

بدون حساب و  ياز( راه اند8مداخالت  يو اجرا استهایس نیشفاف قبل از تدو ي( عدم هدف گذار7دفاع كند  دیبا دهكنن هیارا

 بازخورد بر اساس عمل به قانون سمی( نبود مکان9 یو فوق تخصص یتخصص يكتاب دوره ها

به نظر می رسد كه از نظر تدوین برنامه و قانون گذاري مشکل زیادي در كشور وجود ندارد و قوانین تقریباً همگی پیام پنجم: 

كاهش نابرابري ها در سالمت هستند. اما شواهد نشان می دهند كه  همسو با توصیه هاي سازمان جهانی بهداشت و در راستاي

در اجراي این قوانین مشکالت زیادي وجود دارند. از دید خبرگان بین قسمت سیاستگذاري و تدوین قوانین با قسمت اجراي 

كار كارشناسی مناسب  قانون و سیاست انفکاک وجود دارد. در واقع موقع نوشتن قوانین به اجراي آن درست فکر نمی شود و

 جهت اجراي آنها انجام نمی گیرد.
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با توجه  -1 :است ریدر سالمت به شرح ز یعدالت یطرح به منظور كاهش ب نیا جیمشخص حاصل از نتا شنهاداتیپپیام ششم: 

رسد  یعدالت در سالمت در كشور به نظر م یحام نیشدن قوان ییاجرا زانیاز مشخص شدن م ییبه وجود نداشتن گزارش ها

پنج ساله توسعه )به طور  يبرنامه ها يمهم كشور حداقل برا یباالدست نیمواد مرتبط با سالمت در اسناد و قوان یابیارزش دیكه با

 نیب يها يبا توجه به نقش مهم همکار -2 .ردیدر دستور كار بخش سالمت قرار گ ي( به طور جدممشخص برنامه چهارم و پنج

 نیب يوزارت بهداشت در همکار یاصل يبه عنوان بازو ییغذا تیسالمت و امن یعال يسالمت، شورا عدالت در يدر برقرار یبخش

مناسب  ي. توافق ها2هر بخش،  يبرا ژهیو یطلب تی. حما1بهداشت شامل  یچهارگانه سازمان جهان يها هیتوص دیبا یبخش

اهداف عدالت در سالمت، را در  يساز نهی. نهاد4ها و بخش ریها با سا يتداوم همکار جی. ترو3بخش ها،  ریبا سا يهمکار يبرا

 دیكشور با يبرنامه ها و پروژه ها استها،یس يسالمت برا وستیپ نیدر هنگام تدو -3 .خود مورد توجه قرار دهد يها استیس

 .ردیمورد توجه قرار گ زین« موثر بر سالمت یعوامل اجتماع»و « عدالت در سالمت»مسئله 

  

 نوشته شود. (صفحه 3حداکثر در مطالعه ) خالصه اجرایيه( 

مختلف  ينابرابري در سالمت به صورت تفاوت در میزان بروز یا شیوع مشکالت بهداشتی بین افراد جمعیت ها در موقعیت ها

 یركننده تفاوت در سالمت افراد در موارد ز یینعوامل تعبه طور كلی و...( تعریف می شود.  يای)اقتصادي، اجتماعی، جغراف

 یناكاف ی. دسترس4 يو كار یزندگ طیشرا .3 يرفتار يتفاوتها .2 کیولوژیب يمانند تفاوتها یعیطب يتفاوتها .1 شود: یخالصه م

 . یخدمات عموم ریسالمت و سا یبه خدمات اساس

ابرابریهاي موجود ( تفاوت وجود دارد و ارزیابی این امر كه چه میزان از نinequity( و بی عدالتی )inequalityبین نابرابري )

منصفانه بودن یا نبودن آنها قابل اجتناب و در سالمت، بی عدالتی محسوب می شوند به آگاهی در مورد علل این نابرابریها و 

به سالمت بالقوه  یابیدست يفرصت مناسب برا دیهر فرد با»گونه است كه  نیعدالت در سالمت به ا يبرا يكاربرد فیتعر است.

 یتمام یعدالت در سالمت، حذف يهدف از برقرار ف،یتعر نیبا ا« از آن محروم نشود يفرد چیه یبطور عمل را داشته باشد و

حذف شود كه قابل  ایو  افتهیكاهش  یعوامل دیبلکه با ستیرساندن آن ن تیفیک كیسطح و  کیاختالفات در سالمت افراد و به 

 ازین يبرا یدر دسترس يبرابر به مراقبتها یالمت عبارتست از: دسترسنگاه عدالت در س نینامناسب است. با ا ایبوده و  زیپره

 همه. يبرابر از مراقبتها برا تیفیبرابر، و ك ازین يبرابر برا يبرابر، بهره مند

عبارتست از درمان برابر  یعدالت افق یاتیاز منظر عملعدالت در سالمت به دو نوع عدالت افقی و عدالت عمودي تقسیم می شود. 

پردازد كه افراد نابرابر در جامعه  یمهم م نیبه ا يعدالت عمود برابر است. يازهاین يو در واقع درمان برابر برا برابر طیشرا يبرا

 .متفاوت درمان شوند يبرخوردار باشند به روش ها یمتفاوت به خدمات درمان يها یاز دسترس یستیبا

كننده در سطح خانوار،  نیینمود كه عبارتنداز: عوامل تع میر سه سطح تقستوان د یسالمت را م يهایكننده نابرابر نییعوامل تع

(، و سطح سواد و دانش یسطوح، درآمد )ثروت مال نیوابسته به آن. در همه ا يسطح جامعه، و سطح نظام سالمت و بخش ها

 يمندتر عالوه برآنکه بهرهو درآمد باال التیداده شده كه افراد با سطح تحص شاناست به عنوان مثال ن يدیجزو عوامل كل

فاضالب سالم دارند موارد مربوط به  یسالم و دفع بهداشت یدنیبه آب آشام يشتریب یدسترس نیاز خدمات همچن يشتریب

كه نقطه  رسدیبه نظر م نیبنابرا نددار يمناسبتر یكنند و سبک غذائ یم تیرعا شتریمانند شستن دستها  را ب يبهداشت فرد
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باشد و در مورد ارائه  التیعادالنه درآمد و تحص میدر جهت تقس دیدر سالمت با یعدالت یرفع ب يالت براتمركز مداخ یاصل

 بر گروه كم برخوردار متمركز گردد. دیخدمات، مداخالت با

زیر را ید پنج راهکار با نظام هاي سالمت مقابله با بی عدالتی در سالمت،به منظور  بر اساس توصیه هاي سازمان جهانی بهداشت

رانده شده، و  هیمحروم و به حاش يسالمت و تمركز بر ارائه خدمات به كودكان، گروه ها یاستقرار پوشش همگان .1دنبال كنند: 

 ياستهایموثر بر سالمت در س یادغام عوامل اجتماع .2 ستند؛یخدمات سالمت برخوردار ن یكه از پوشش كاف يافراد ریسا

در سالمت و نظارت بر  يو گزارش نابرابر يریاندازه گ .3 ؛یبهداشت يدراجرا برنامه ها يمحورو در نظر گرفتن عدالت  یبهداشت

 میمردم نهاد در تصم يو سازمان ها یمردم يشركت دادن گروه ها .4 ها؛ ينابرابر نیكاهش ا يمناسب برا يراهکارها ياجرا

 يهمکار تیتقو  .5 كنند( یرانده شده كار م هیو به حاش یمحروم اجتماع يكه كار با گروه ها ییها )به خصوص آنها يریگ

بخشها از  ریبرآورده كردن انتظارات سا يبرا يارتقاء سالمت جامعه و همکار يبرا ییاجرا يدستگاهها نیب یبخش نیب يها

 بخش سالمت.

ر مرحله اول، به منظور ( د1انجام شد:  ری( در چهار مرحله به شرح زqualitative approach) یفیك کردیطرح با رو نیا

 نییشناسایی شده و شیوه مشاركت آنها تع يدیپروژه و كمیته راهبري ابتدا با استفاده از تحلیل ذینفعان، افراد كل میت لیتشک

( در مرحله سوم 3 دیاستخراج گرد ریمتون و مستندات موارد ز یراهبري، با بررس كمیتهپروژه و  میت لی( پس از تشک2. دیگرد

 policy) استیس لیمثلث تحل کیدر طرح حاضر از تکن استیس لیتحل يشد. برا نییركز و مداخالت الزم تعنقاط تم

analysis triangleنظرات خبرگان و  يآور معمرحله از پژوهش شامل ج نیداده ها در ا ي( استفاده شد. روش گردآور

ارسال  نفعانیخبرگان و ذ يشده مجددا برا يع بند( در مرحله چهارم نظرات جم4بود.  یجلسه بحث گروه قیاز طر نفعانیذ

 شد. يجمع بند شنهاداتیشامل بحث و پ ییگزارش نها تیآنان قرار گرفت و در نها یینها دییو تا یو مورد بررس دیگرد

 يسال گذشته دستاوردها 11سالمت در  يها يكاهش نابرابر نهینظام سالمت كشور در زمنتایج این طرح نشان می دهد كه 

 یپوشش خدمات سالمت در قالب پوشش همگان شی( افزا1باشند:  یم ریآنها شامل موارد ز نیداشته است كه مهمتر یراوانف

 ي( اجرا2( و....ییو روستا يشهرها، طرح پزشک خانواده )شهر هیبه حاش (PHC) یبهداشت يسالمت، شامل توسعه شبکه ها

به خدمت  ییو پاسخگو يتمندیرضا شیسالمت افزا يفقرزا كمرشکن و يها نهیطرح تحول سالمت كه باعث كاهش هز

( 4 دهیگرد رانیو مد استگذارانیدر س ییپاسخگو جادیبه اطالعات سالمت كه باعث ا یدسترس شی( افزا3شده است.  رندگانیگ

كردن  لیل( تالش در جهت نگاه همه جانبه به سالمت و در نظر گرفتن و تح5سالمت  یهمگان مهیو ب يا مهیگسترش پوشش ب

 جادی( ا7آن  يدر راستا یطلب تیدر نظام سالمت و حما ي( باز شدن مبحث نابرابر6ها  ياكثر عوامل موثر بر سالمت در نابرابر

( 8ها در سالمت  يجهت برطرف شدن نابرابر یمقتض داماتانجام اق يبرا استگذارانیو س رانیمد نیدر ب یو آگاه تیحساس

در  يطرح ماندگار ي( اجرا9كشور  ییغذا تیسالمت امن یعال يشورا لیبا توجه به تشک یبخش نیب يها يهمکار شیافزا

مشاركت  زانیم شیگرفته شدن نقش مردم و افزا ي( جد11متخصص و پزشک  یانسان يروین کپارچهی عیمناطق محروم و توز

 در سالمت مردم

( روزامد نبودن و 1بوده است:  ریآنها به شرح ز نیحاصل نشود كه مهمتر يشتریب يموجب شده است كه دستاوردهانیز  یعوامل

و برنامه  استهایس يسالمت برا يها وستیپ يو اجرا نی( ضعف در تدو2 ییاجرا يها استیو س نیبر شواهد نبودن قوان یمبتن

 ستین یالدستبا نیكه همسو با قوان ییاجرا يها استینظام سالمت كشور و س يزیگر نقانو ای يری( قانون ناپذ3 يتوسعه ا يها
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قبل از  یعنی: ينکردن مراحل قانونگذار ی( ط4توسعه )برنامه پنجم توسعه(  يمفاد قانون برنامه ها تیبه عنوان مثال عدم رعا

 یقانون قدم آخر م بیكه تصو یشود در حال یم بیوقانون به عنوان قدم اول تص ،ییو آماده بودن بستر اجرا یمطالعات مقدمات

نظام سالمت است  استگذارانیو س رانی( بودن مدDual practice: كه مثال واضح آن )ياستگذاریدر س ( تضاد منافع5باشد 

 دیبا دهكنن هیكه همزمان هم از حقوق مردم و هم از حقوق ارا یو متعارض مثل قانون نظام پزشک يمواز نیقوان ی( وجود برخ6

 يبدون حساب و كتاب دوره ها ي( راه انداز8مداخالت  يجراو ا استهایس نیشفاف قبل از تدو ي( عدم هدف گذار7دفاع كند 

 بازخورد بر اساس عمل به قانون سمی( نبود مکان9 یو فوق تخصص یتخصص

 فرایند سیاستی، و راهکارهاي ارائه شده توسط خبرگان نیز در سه حیطه تغییرات قانونیبر اساس دسته بندي نظرات، 

 دسته بندي شدند:ذینفعان  مشاركت سیاستگذاري، و چگونگی

 ( تجمیع، تکمیل و رفع همپوشانی قانون در حوزه سالمت همگانی و نظام ارائه خدمات سالمت1 الف( تغییرات قانونی سیاستی:

( 3 ( مشخص نمودن تکالیف سایر دستگاه ها جهت پایش و ارتقاي شاخصهاي مرتبط با سالمت و كاهش نابرابري ها در سالمت2

( سیستم 4 انداران جهت پایش و ارتقاي شاخصهاي مرتبط با سالمت و كاهش نابرابري ها در سالمتمشخص نمودن تکالیف است

( تدوین قوانین مناسب با رویکرد تقویت نظام 5 مونیتورینگ و پایش براي بررسی شاخص هاي مرتبط با عدالت در سالمت

( سیاستگذاري مبتنی بر 7 محور SDHبرنامه هاي  ( تدوین قوانین مناسب با رویکرد تقویت6 (PHCمراقبتهاي اولیه سالمت )

 شواهد

 ( اصالح ساختار به صورتی كه فساد ساختاري در نظام ارائه خدمت را كاهش دهند. )رفع تضاد منافع(1 ب( فرایند سیاستگذاري:

ن افراد در بخش بودن مدیران و سیاستگذاران در بخش سالمت جلوگیري شود: به گونه اي كه ای Dual practice( باید از 2

( حوزه سیاستگذاري و برنامه ریزي راهبردي در یک ساختار واحد در وزارت بهداشت تمركز 3 خصوصی ارائه خدمت نکنند.

( ایجاد ذخیره دانشی در 5 ( ایجاد پایداري مدیریتی4 داشته باشد و در حوزه هاي تخصصی برنامه ریزي اجرایی صورت نگیرد

( همکاري بین بخشی و استفاده از 6 جربیات قبلی، با تغییر سیاستگذار ارشد در وزارت بهداشتحوزه سیاستگذاري و انباشت ت

 ( سازو8 ( در نظر گرفتن اصل تمركز زدایی در اجراي قوانین و سیاستها7 تجربیات سایر دستگاهها در امر سیاست گذاري

( برنامه هاي پنجساله بدون در نظر 9 .شوند تبدیل اجرا قابل دستورالعمل و ها برنامه به قوانین كه شوند ایجاد باید كارهایی

( سازمان برنامه باید اجراي قوانین را پیگیري كند و از پرداختن 11 گرفتن شرایط اجرایی منطقه اي و استانی نوشته می شوند.

 قابل اجرا تبدیل شوند. ( سازو كارهایی باید ایجاد شوند كه قوانین به برنامه ها و دستورالعمل11 به بودجه احتراز كند.

( حمایت طلبی و جلب مشاركت و استفاده از 2 ( شناسایی ذینفعان به طور درست انجام گیرد1 ج( چگونگی مشاركت ذینفعان:

( 4 ( آموزش و توانمند سازي ذینفعان3 همه ذینفعان شامل مردم و گروههاي مردمی ) به ویژه در فرایند سیاستگذاري( و...

( ارزیابی عملکرد ذینفعان در سطح ملی و 5 ورسازي گزارشات سیاستگذاري بر اساس سطح فهم ذینفعانخالصه سازي و مص

 ( آموزش به منظور ایجاد درک صحیح از مشاركت مردم در مدیران و سیاستگذاران6 استانی

ن تقریباً همگی همسو با به نظر می رسد كه از نظر تدوین برنامه و قانون گذاري مشکل زیادي در كشور وجود ندارد و قوانی

توصیه هاي سازمان جهانی بهداشت و در راستاي كاهش نابرابري ها در سالمت هستند. اما شواهد نشان می دهند كه در اجراي 

این قوانین مشکالت زیادي وجود دارند. از دید خبرگان بین قسمت سیاستگذاري و تدوین قوانین با قسمت اجراي قانون و 

د دارد. در واقع موقع نوشتن قوانین به اجراي آن درست فکر نمی شود و كار كارشناسی مناسب جهت اجراي سیاست انفکاک وجو

 آنها انجام نمی گیرد.

( 1 به طور كلی مداخالت اجرایی مناسب به منظور كاهش بی عدالتی در سالمت را می توان به دو دسته كلی تقسیم نمود:

اي بی عدالتی و از بین بردن آنچه كه موجب ایجاد بی عدالتی در سالمت شده است؛  مداخالت در جهت از بین بردن علل ریشه

( مداخالت مرتبط با چگونگی 2مانند تقسیم عادالنه درآمدها در جامعه و فراهم آوردن امکان برخورداري همه افراد از تحصیل 
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مسلم است كه مداخالت دسته . برخوردار باشداي كمارائه خدمات مرتبط با سالمت كه باید تمركز ارائه مداخالت بر روي گروه ه

ها  یعدالت یب يا یشهاگر به علل ر اول مهمتر بوده و تاثیرگذاري بیشتري خواهند داشت و الزم است تا در اولویت قرارگیرند. زیرا

را  یرپذ یبآس يگروهها شود،یتوسط نظام سالمت اجرا م یماریهاو درمان ب یشگیريپ يكه برا یاز اقدامات یاريتوجه نشود، بس

 یعوامل اجتماع املها )كه ش یعدالت یب يا یشهعلل ر ینمهم بخش سالمت توجه به ا یفهوظ یک ینپوشش نخواهد داد. بنابر ا

 یقكم برخوردار متمركز كند، از طر ياقدامات خود را بر گروهها ینکهباشد تا عالوه بر ا یشامل فقر، آموزش و ... هستند( م

 .ینداقدام نما يا یشهعلل ر ینرفع ا يبرا یطلب یتحما

 یشترب یجامعه خواهد شد كه حت یدسالمت عا یتبهبود وضع ینهدر زم یفراوان یايمزا ی،در صورت اصالح عوامل اجتماع بنابراین

به طور  کهینبخش سالمت با ا یلدل ینكم برخوردار خواهد بود. به هم يبه گروهها یو درمان یارائه خدمات بهداشتتمركز بر از 

عوامل  يارتقا يبخشها برا یربا سا يهمکار ینهآموزش و ... را ندارد اما در زم قر،كاهش ف يمداخالت برا ياجرا یفهوظ یممستق

 باشد. یموثر بر سالمت مسئول م یاجتماع

جه به وجود با تو -1 :است ریدر سالمت به شرح ز یعدالت یطرح به منظور كاهش ب نیا جیمشخص حاصل از نتا شنهاداتیپ

 دیرسد كه با یعدالت در سالمت در كشور به نظر م یحام نیشدن قوان ییاجرا زانیاز مشخص شدن م یینداشتن گزارش ها

پنج ساله توسعه )به طور  يبرنامه ها يمهم كشور حداقل برا یباالدست نیمواد مرتبط با سالمت در اسناد و قوان یابیارزش

 نیب يها يبا توجه به نقش مهم همکار -2 .ردیدر دستور كار بخش سالمت قرار گ ير جد( به طوممشخص برنامه چهارم و پنج

 نیب يوزارت بهداشت در همکار یاصل يبه عنوان بازو ییغذا تیسالمت و امن یعال يعدالت در سالمت، شورا يدر برقرار یبخش

مناسب  ي. توافق ها2هر بخش،  يبرا ژهیو یطلب تی. حما1بهداشت شامل  یچهارگانه سازمان جهان يها هیتوص دیبا یبخش

اهداف عدالت در سالمت، را در  يساز نهی. نهاد4ها و بخش ریها با سا يتداوم همکار جی. ترو3بخش ها،  ریبا سا يهمکار يبرا

 دیاكشور ب يبرنامه ها و پروژه ها استها،یس يسالمت برا وستیپ نیدر هنگام تدو -3 .خود مورد توجه قرار دهد يها استیس

 .ردیمورد توجه قرار گ زین« موثر بر سالمت یعوامل اجتماع»و « عدالت در سالمت»مسئله 

 


