وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشكي

تاريخ :
شماره :
پيوست :

فرم ترجمان دانش و گزارش یک و  3صفحه ای نتایج تحقيق طرحهای پژوهشي
الف :مشخصات طرح:
عنوان كامل طرح :بررسي چالش ها و پيشنهاد اقدامات اجرایي و ملزومات دستيابي به عدالت در سالمت در جمهوری
اسالمي ایران
مجري طرح :دکتر بهزاد دماری
ب :مخاطبان طرح شما چه کساني هستند؟
سیاستگذاران در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی شامل :شوراي معاونین ،معاونت برنامه ریزي ،شوراي عالی سالمت و
امنیت غذایی
محققان شامل :مراكز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ،مركز تحقیقات سیاستگذاري سالمت ،مركز تحقیقات عدالت در
سالمت

ج :برنامه شما برای کاربست نتایج چيست (لطفا دقيقا منطبق با بخش مربوطه و گانت چارت در فرم پروپوزال تنظيم
گردد)
 انتشار مقاله در مجله هاي علمی -پژوهشی
 چاپ به صورت كتاب
 تشکیل جلسه با استفاده كنندگان بالقوه براي معرفی نتایج پژوهش
 تهیه و ارسال نتایج با زبان متناسب مخاطبین (شامل تهیه )fact sheet

د :پيام های اصلي حاصل از طرح پژوهشي (حداکثر در یک صفحه نوشته شود):
پیام اول :تعریف كاربردي براي عدالت در سالمت به این گونه است كه «هر فرد باید فرصت مناسب براي دستیابی به سالمت
بالقوه را داشته باشد و بطور عملی هیچ فردي از آن محروم نشود» با این تعریف ،هدف از برقراري عدالت در سالمت ،حذفی
تمامی اختالفات در سالمت افراد و به یک سطح و یک كیفیت رساندن آن نیست بلکه باید عواملی كاهش یافته و یا حذف شود
كه قابل پرهیز بوده و یا نامناسب است .با این نگاه عدالت در سالمت عبارتست از :دسترسی برابر به مراقبتهاي در دسترسی براي
نیاز برابر ،بهره مندي برابر براي نیاز برابر ،و كیفیت برابر از مراقبتها براي همه.
پیام دوم :بر اساس توصیه هاي سازمان جهانی بهداشت به منظور مقابله با بی عدالتی در سالمت ،نظام هاي سالمت باید پنج
راهکار زیر را دنبال كنند .1 :استقرار پوشش همگانی سالمت و تمركز بر ارائه خدمات به كودكان ،گروه هاي محروم و به حاشیه
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رانده شده ،و سایر افرادي كه از پوشش كافی خدمات سالمت برخوردار نیستند؛  .2ادغام عوامل اجتماعی موثر بر سالمت در
سیاستهاي بهداشتی و در نظر گرفتن عدالت محوري دراجرا برنامه هاي بهداشتی؛  .3اندازه گیري و گزارش نابرابري در سالمت
و نظارت بر اجراي راهکارهاي مناسب براي كاهش این نابرابري ها؛  .4شركت دادن گروه هاي مردمی و سازمان هاي مردم نهاد
در تصمیم گیري ها (به خصوص آنهایی كه كار با گروه هاي محروم اجتماعی و به حاشیه رانده شده كار می كنند)  .5تقویت
همکاري هاي بین بخشی بین دستگاههاي اجرایی براي ارتقاء سالمت جامعه و همکاري براي برآورده كردن انتظارات سایر
بخشها از بخش سالمت.
پیام سوم :نظام سالمت كشور در زمینه كاهش نابرابري هاي سالمت در  11سال گذشته دستاوردهاي فراوانی داشته است كه
مهمترین آنها شامل موارد زیر می باشند )1 :افزایش پوشش خدمات سالمت در قالب پوشش همگانی سالمت ،شامل توسعه
شبکه هاي بهداشتی ) (PHCبه حاشیه شهرها ،طرح پزشک خانواده (شهري و روستایی) و )2....اجراي طرح تحول سالمت كه
باعث كاهش هزینه هاي كمرشکن و فقرزاي سالمت افزایش رضایتمندي و پاسخگویی به خدمت گیرندگان شده است)3 .
افزایش دسترسی به اطالعات سالمت كه باعث ایجاد پاسخگویی در سیاستگذاران و مدیران گردیده  )4گسترش پوشش بیمه اي
و بیمه همگانی سالمت  ) 5تالش در جهت نگاه همه جانبه به سالمت و در نظر گرفتن و تحلیل كردن اكثر عوامل موثر بر
سالمت در نابرابري ها  )6باز شدن مبحث نابرابري در نظام سالمت و حمایت طلبی در راستاي آن  )7ایجاد حساسیت و آگاهی
در بین مدیران و سیاستگذاران براي انجام اقدامات مقتضی جهت برطرف شدن نابرابري ها در سالمت  )8افزایش همکاري هاي
بین بخشی با توجه به تشکیل شوراي عالی سالمت امنیت غذایی كشور  )9اجراي طرح ماندگاري در مناطق محروم و توزیع
یکپارچه نیروي انسانی متخصص و پزشک  )11جدي گرفته شدن نقش مردم و افزایش میزان مشاركت مردم در سالمت
پیام چهارم :عواملی موجب شده است كه دستاوردهاي بیشتري حاصل نشود كه مهمترین آنها به شرح زیر بوده است )1 :روزامد
نبودن و مبتنی بر شواهد نبودن قوانین و سیاست هاي اجرایی  )2ضعف در تدوین و اجراي پیوست هاي سالمت براي سیاستها و
برنامه هاي توسعه اي  )3قانون ناپذیري یا قانون گریزي نظام سالمت كشور و سیاست هاي اجرایی كه همسو با قوانین باالدستی
نیست به عنوان مثال عدم رعایت مفاد قانون برنامه هاي توسعه (برنامه پنجم توسعه)  )4طی نکردن مراحل قانونگذاري :یعنی
قبل از مطالعات مقدماتی و آماده بودن بستر اجرایی ،قانون به عنوان قدم اول تصویب می شود در حالی كه تصویب قانون قدم
آخر می باشد  )5تضاد منافع در سیاستگذاري :كه مثال واضح آن ( )Dual practiceبودن مدیران و سیاستگذاران نظام
سالمت است  )6وجود برخی قوانین موازي و متعارض مثل قانون نظام پزشکی كه همزمان هم از حقوق مردم و هم از حقوق
ارایه كننده باید دفاع كند  )7عدم هدف گذاري شفاف قبل از تدوین سیاستها و اجراي مداخالت  )8راه اندازي بدون حساب و
كتاب دوره هاي تخصصی و فوق تخصصی  )9نبود مکانیسم بازخورد بر اساس عمل به قانون
پیام پنجم :به نظر می رسد كه از نظر تدوین برنامه و قانون گذاري مشکل زیادي در كشور وجود ندارد و قوانین تقریباً همگی
همسو با 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 سیاست انفکاک وجود دارد .در واقع موقع نوشتن قوانین به اجراي آن درست فکر نمی شود و كار كارشناسی مناسب
جهت اجراي آنها انجام نمی گیرد.
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پیام ششم :پیشنهادات مشخص حاصل از نتایج این طرح به منظور كاهش بی عدالتی در سالمت به شرح زیر است -1 :با توجه
به وجود نداشتن گزارش هایی از مشخص شدن میزان اجرایی شدن قوانین حامی عدالت در سالمت در كشور به نظر می رسد
كه باید ارزشیابی مواد مرتبط با سالمت در اسناد و قوانین باالدستی مهم كشور حداقل براي برنامه هاي پنج ساله توسعه (به طور
مشخص برنامه چهارم و پنجم) به طور جدي در دستور كار بخش سالمت قرار گیرد -2 .با توجه به نقش مهم همکاري هاي بین
بخشی در برقراري عدالت در سالمت ،شوراي عالی سالمت و امنیت غذایی به عنوان بازوي اصلی وزارت بهداشت در همکاري بین
بخشی باید توصیه هاي چهارگانه سازمان جهانی بهداشت شامل  .1حمایت طلبی ویژه براي هر بخش .2 ،توافق هاي مناسب
براي همکاري با سایر بخش ها .3 ،ترویج تداوم همکاري ها با سایر بخشها و  .4نهادینه سازي اهداف عدالت در سالمت ،را در
سیاست هاي خود مورد توجه قرار دهد -3 .در هنگام تدوین پیوست سالمت براي سیاستها ،برنامه ها و پروژه هاي كشور باید
مسئله «عدالت در سالمت» و «عوامل اجتماعی موثر بر سالمت» نیز مورد توجه قرار گیرد.

ه) خالصه اجرایي مطالعه (حداکثر در  3صفحه) نوشته شود.
نابرابري در سالمت به صورت تفاوت در میزان بروز یا شیوع مشکالت بهداشتی بین افراد جمعیت ها در موقعیت هاي مختلف
(اقتصادي ،اجتماعی ،جغرافیاي و )...تعریف می شود .به طور كلی عوامل تعیین كننده تفاوت در سالمت افراد در موارد زیر
خالصه می شود .1 :تفاوتهاي طبیعی مانند تفاوتهاي بیولوژیک  .2تفاوتهاي رفتاري  .3شرایط زندگی و كاري  .4دسترسی ناكافی
به خدمات اساسی سالمت و سایر خدمات عمومی.
بین نابرابري ( )inequalityو بی عدالتی ( )inequityتفاوت وجود دارد و ارزیابی این امر كه چه میزان از نابرابریهاي موجود
در سالمت ،بی عدالتی محسوب می شوند به آگاهی در مورد علل این نابرابریها و قابل اجتناب و منصفانه بودن یا نبودن آنها
است .تعریف كاربردي براي عدالت در سالمت به این گونه است كه «هر فرد باید فرصت مناسب براي دستیابی به سالمت بالقوه
را داشته باشد و بطور عملی هیچ فردي از آن محروم نشود» با این تعریف ،هدف از برقراري عدالت در سالمت ،حذفی تمامی
اختالفات در سالمت افراد و به یک سطح و یک كیفیت رساندن آن نیست بلکه باید عواملی كاهش یافته و یا حذف شود كه قابل
پرهیز بوده و یا نامناسب است .با این نگاه عدالت در سالمت عبارتست از :دسترسی برابر به مراقبتهاي در دسترسی براي نیاز
برابر ،بهره مندي برابر براي نیاز برابر ،و كیفیت برابر از مراقبتها براي همه.
عدالت در سالمت به دو نوع عدالت افقی و عدالت عمودي تقسیم می شود .از منظر عملیاتی عدالت افقی عبارتست از درمان برابر
براي شرایط برابر و در واقع درمان برابر براي نیازهاي برابر است .عدالت عمودي به این مهم می پردازد كه افراد نابرابر در جامعه
بایستی از دسترسی هاي متفاوت به خدمات درمانی برخوردار باشند به روش هاي متفاوت درمان شوند.
عوامل تعیین كننده نابرابریهاي سالمت را می توان در سه سطح تقسیم نمود كه عبارتنداز :عوامل تعیین كننده در سطح خانوار،
سطح جامعه ،و سطح نظام سالمت و بخش هاي وابسته به آن .در همه این سطوح ،درآمد (ثروت مالی) ،و سطح سواد و دانش
جزو عوامل كلیدي است به عنوان مثال نشان داده شده كه افراد با سطح تحصیالت و درآمد باالتر عالوه برآنکه بهرهمندي
بیشتري از خدمات همچنین دسترسی بیشتري به آب آشامیدنی سالم و دفع بهداشتی فاضالب سالم دارند موارد مربوط به
بهداشت فردي مانند شستن دستها را بیشتر رعایت می كنند و سبک غذائی مناسبتري دارند بنابراین به نظر میرسد كه نقطه
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اصلی تمركز مداخالت براي رفع بی عدالتی در سالمت باید در جهت تقسیم عادالنه درآمد و تحصیالت باشد و در مورد ارائه
خدمات ،مداخالت باید بر گروه كم برخوردار متمركز گردد.
بر اساس توصیه هاي سازمان جهانی بهداشت به منظور مقابله با بی عدالتی در سالمت ،نظام هاي سالمت باید پنج راهکار زیر را
دنبال كنند .1 :استقرار پوشش همگانی سالمت و تمركز بر ارائه خدمات به كودكان ،گروه هاي محروم و به حاشیه رانده شده ،و
سایر افرادي كه از پوشش كافی خدمات سالمت برخوردار نیستند؛  .2ادغام عوامل اجتماعی موثر بر سالمت در سیاستهاي
بهداشتی و در نظر گرفتن عدالت محوري دراجرا برنامه هاي بهداشتی؛  .3اندازه گیري و گزارش نابرابري در سالمت و نظارت بر
اجراي راهکارهاي مناسب براي كاهش این نابرابري ها؛  .4شركت دادن گروه هاي مردمی و سازمان هاي مردم نهاد در تصمیم
گیري ها (به خصوص آنهایی كه كار با گروه هاي محروم اجتماعی و به حاشیه رانده شده كار می كنند)  .5تقویت همکاري
هاي بین بخشی بین دستگاههاي اجرایی براي ارتقاء سالمت جامعه و همکاري براي برآورده كردن انتظارات سایر بخشها از
بخش سالمت.
این طرح با رویکرد كیفی ( )qualitative approachدر چهار مرحله به شرح زیر انجام شد )1 :در مرحله اول ،به منظور
تشکیل تیم پروژه و كمیته راهبري ابتدا با استفاده از تحلیل ذینفعان ،افراد كلیدي شناسایی شده و شیوه مشاركت آنها تعیین
گردید )2 .پس از تشکیل تیم پروژه و كمیته راهبري ،با بررسی متون و مستندات موارد زیر استخراج گردید  )3در مرحله سوم
نقاط تمركز و مداخالت الزم تعیین شد .براي تحلیل سیاست در طرح حاضر از تکنیک مثلث تحلیل سیاست ( policy
 )analysis triangleاستفاده شد .روش گردآوري داده ها در این مرحله از پژوهش شامل جمع آوري نظرات خبرگان و
ذینفعان از طریق جلسه بحث گروهی بود )4 .در مرحله چهارم نظرات جمع بندي شده مجددا براي خبرگان و ذینفعان ارسال
گردید و مورد بررسی و تایید نهایی آنان قرار گرفت و در نهایت گزارش نهایی شامل بحث و پیشنهادات جمع بندي شد.
نتایج این طرح نشان می دهد كه نظام سالمت كشور در زمینه كاهش نابرابري هاي سالمت در  11سال گذشته دستاوردهاي
فراوانی داشته است كه مهمترین آنها شامل موارد زیر می باشند )1 :افزایش پوشش خدمات سالمت در قالب پوشش همگانی
سالمت ،شامل توسعه شبکه هاي بهداشتی ) (PHCبه حاشیه شهرها ،طرح پزشک خانواده (شهري و روستایی) و )2....اجراي
طرح تحول سالمت كه باعث كاهش هزینه هاي كمرشکن و فقرزاي سالمت افزایش رضایتمندي و پاسخگویی به خدمت
گیرندگان شده است )3 .افزایش دسترسی به اطالعات سالمت كه باعث ایجاد پاسخگویی در سیاستگذاران و مدیران گردیده )4
گسترش پوشش بیمه اي و بیمه همگانی سالمت  )5تالش در جهت نگاه همه جانبه به سالمت و در نظر گرفتن و تحلیل كردن
اكثر عوامل موثر بر سالمت در نابرابري ها  )6باز شدن مبحث نابرابري در نظام سالمت و حمایت طلبی در راستاي آن  )7ایجاد
حساسیت و آگاهی در بین مدیران و سیاستگذاران براي انجام اقدامات مقتضی جهت برطرف شدن نابرابري ها در سالمت )8
افزایش همکاري هاي بین بخشی با توجه به تشکیل شوراي عالی سالمت امنیت غذایی كشور  )9اجراي طرح ماندگاري در
مناطق محروم و توزیع یکپارچه نیروي انسانی متخصص و پزشک  )11جدي گرفته شدن نقش مردم و افزایش میزان مشاركت
مردم در سالمت
عواملی نیز موجب شده است كه دستاوردهاي بیشتري حاصل نشود كه مهمترین آنها به شرح زیر بوده است )1 :روزامد نبودن و
مبتنی بر شواهد نبودن قوانین و سیاست هاي اجرایی  )2ضعف در تدوین و اجراي پیوست هاي سالمت براي سیاستها و برنامه
هاي توسعه اي  )3قانون ناپذیري یا قانون گریزي نظام سالمت كشور و سیاست هاي اجرایی كه همسو با قوانین باالدستی نیست
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به عنوان مثال عدم رعایت مفاد قانون برنامه هاي توسعه (برنامه پنجم توسعه)  )4طی نکردن مراحل قانونگذاري :یعنی قبل از
مطالعات مقدماتی و آماده بودن بستر اجرایی ،قانون به عنوان قدم اول تصویب می شود در حالی كه تصویب قانون قدم آخر می
باشد  )5تضاد منافع در سیاستگذاري :كه مثال واضح آن ( )Dual practiceبودن مدیران و سیاستگذاران نظام سالمت است
 )6وجود برخی قوانین موازي و متعارض مثل قانون نظام پزشکی كه همزمان هم از حقوق مردم و هم از حقوق ارایه كننده باید
دفاع كند  )7عدم هدف گذاري شفاف قبل از تدوین سیاستها و اجراي مداخالت  )8راه اندازي بدون حساب و كتاب دوره هاي
تخصصی و فوق تخصصی  )9نبود مکانیسم بازخورد بر اساس عمل به قانون
بر اساس دسته بندي نظرات ،راهکارهاي ارائه شده توسط خبرگان نیز در سه حیطه تغییرات قانونی و سیاستی ،فرایند
سیاستگذاري ،و چگونگی مشاركت ذینفعان دسته بندي شدند:
الف) تغییرات قانونی سیاستی ) 1 :تجمیع ،تکمیل و رفع همپوشانی قانون در حوزه سالمت همگانی و نظام ارائه خدمات سالمت
 ) 2مشخص نمودن تکالیف سایر دستگاه ها جهت پایش و ارتقاي شاخصهاي مرتبط با سالمت و كاهش نابرابري ها در سالمت )3
مشخص نمودن تکالیف است انداران جهت پایش و ارتقاي شاخصهاي مرتبط با سالمت و كاهش نابرابري ها در سالمت  )4سیستم
مونیتورینگ و پایش براي بررسی شاخص هاي مرتبط با عدالت در سالمت  )5تدوین قوانین مناسب با رویکرد تقویت نظام
مراقبتهاي اولیه سالمت ( )6 )PHCتدوین قوانین مناسب با رویکرد تقویت برنامه هاي  SDHمحور  )7سیاستگذاري مبتنی بر
شواهد
ب) فرایند سیاستگذاري ) 1 :اصالح ساختار به صورتی كه فساد ساختاري در نظام ارائه خدمت را كاهش دهند( .رفع تضاد منافع)
 )2باید از  Dual practiceبودن مدیران و سیاستگذاران در بخش سالمت جلوگیري شود :به گونه اي كه این افراد در بخش
خصوصی ارائه خدمت نکنند ) 3 .حوزه سیاستگذاري و برنامه ریزي راهبردي در یک ساختار واحد در وزارت بهداشت تمركز
داشته باشد و در حوزه هاي تخصصی برنامه ریزي اجرایی صورت نگیرد  )4ایجاد پایداري مدیریتی  )5ایجاد ذخیره دانشی در
حوزه سیاستگذاري و انباشت ت جربیات قبلی ،با تغییر سیاستگذار ارشد در وزارت بهداشت  )6همکاري بین بخشی و استفاده از
تجربیات سایر دستگاهها در امر سیاست گذاري  ) 7در نظر گرفتن اصل تمركز زدایی در اجراي قوانین و سیاستها  )8سازو
كارهایی باید ایجاد شوند كه قوانین به برنامه ها و دستورالعمل قابل اجرا تبدیل شوند )9 .برنامه هاي پنجساله بدون در نظر
گرفتن شرایط اجرایی منطقه اي و استانی نوشته می شوند ) 11 .سازمان برنامه باید اجراي قوانین را پیگیري كند و از پرداختن
به بودجه احتراز كند )11 .سازو كارهایی باید ایجاد شوند كه قوانین به برنامه ها و دستورالعمل قابل اجرا تبدیل شوند.
ج) چگونگی مشاركت ذینفعان )1 :شناسایی ذینفعان به طور درست انجام گیرد  )2حمایت طلبی و جلب مشاركت و استفاده از
همه ذینفعان شامل مردم و گروههاي مردمی ( به ویژه در فرایند سیاستگذاري) و )3 ...آموزش و توانمند سازي ذینفعان )4
خالصه سازي و مص ورسازي گزارشات سیاستگذاري بر اساس سطح فهم ذینفعان  ) 5ارزیابی عملکرد ذینفعان در سطح ملی و
استانی  ) 6آموزش به منظور ایجاد درک صحیح از مشاركت مردم در مدیران و سیاستگذاران
به نظر می رسد كه از نظر تدوین برنامه و قانون گذاري مشکل زیادي در كشور وجود ندارد و قوانین تقریباً همگی همسو با
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
سیاست انفکاک وجو د دارد .در واقع موقع نوشتن قوانین به اجراي آن درست فکر نمی شود و كار كارشناسی مناسب جهت اجراي
آنها انجام نمی گیرد.
به طور كلی مداخالت اجرایی مناسب به منظور كاهش بی عدالتی در سالمت را می توان به دو دسته كلی تقسیم نمود)1 :
مداخالت در جهت از بین بردن علل ریشه اي بی عدالتی و از بین بردن آنچه كه موجب ایجاد بی عدالتی در سالمت شده است؛
مانند تقسیم عادالنه درآمدها در جامعه و فراهم آوردن امکان برخورداري همه افراد از تحصیل  )2مداخالت مرتبط با چگونگی
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ارائه خدمات مرتبط با سالمت كه باید تمركز ارائه مداخالت بر روي گروه هاي كمبرخوردار باشد .مسلم است كه مداخالت دسته
اول مهمتر بوده و تاثیرگذاري بیشتري خواهند داشت و الزم است تا در اولویت قرارگیرند .زیرا اگر به علل ریشه اي بی عدالتی ها
توجه نشود ،بسیاري از اقداماتی كه براي پیشگیري و درمان بیماریها توسط نظام سالمت اجرا میشود ،گروههاي آسیب پذیر را
پوشش نخواهد داد .بنابر این یک وظیفه مهم بخش سالمت توجه به این علل ریشه اي بی عدالتی ها (كه شامل عوامل اجتماعی
شامل فقر ،آموزش و  ...هستند) می باشد تا عالوه بر اینکه اقدامات خود را بر گروههاي كم برخوردار متمركز كند ،از طریق
حمایت طلبی براي رفع این علل ریشه اي اقدام نمایند.
بنابراین در صورت اصالح عوامل اجتماعی ،مزایاي فراوانی در زمینه بهبود وضعیت سالمت عاید جامعه خواهد شد كه حتی بیشتر
از تمركز بر ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به گروههاي كم برخوردار خواهد بود .به همین دلیل بخش سالمت با اینکه به طور
مستقیم وظیفه اجراي مداخالت براي كاهش فقر ،آموزش و  ...را ندارد اما در زمینه همکاري با سایر بخشها براي ارتقاي عوامل
اجتماعی موثر بر سالمت مسئول می باشد.
پیشنهادات مشخص حاصل از نتایج این طرح به منظور كاهش بی عدالتی در سالمت به شرح زیر است -1 :با توجه به وجود
نداشتن گزارش هایی از مشخص شدن میزان اجرایی شدن قوانین حامی عدالت در سالمت در كشور به نظر می رسد كه باید
ارزشیابی مواد مرتبط با سالمت در اسناد و قوانین باالدستی مهم كشور حداقل براي برنامه هاي پنج ساله توسعه (به طور
مشخص برنامه چهارم و پنجم) به طور جدي در دستور كار بخش سالمت قرار گیرد -2 .با توجه به نقش مهم همکاري هاي بین
بخشی در برقراري عدالت در سالمت ،شوراي عالی سالمت و امنیت غذایی به عنوان بازوي اصلی وزارت بهداشت در همکاري بین
بخشی باید توصیه هاي چهارگانه سازمان جهانی بهداشت شامل  .1حمایت طلبی ویژه براي هر بخش .2 ،توافق هاي مناسب
براي همکاري با سایر بخش ها .3 ،ترویج تداوم همکاري ها با سایر بخشها و  .4نهادینه سازي اهداف عدالت در سالمت ،را در
سیاست هاي خود مورد توجه قرار دهد -3 .در هنگام تدوین پیوست سالمت براي سیاستها ،برنامه ها و پروژه هاي كشور باید
مسئله «عدالت در سالمت» و «عوامل اجتماعی موثر بر سالمت» نیز مورد توجه قرار گیرد.
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