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الف) مقدهم :
امروزه با وجود پيشرفت بشر در علم و دانش ،وضع سالمت جوامع بشري نگران كننده استت و عوامتا اجاعتاع
تهديد كننده سالمت بسيار افزايش يافاه است ،گرسنگ  ،ب بند و باري جنس  ،مواد مخدر ،مشروبات الكل و جنگهاي
روان دساگاههاي تبليغات دنيا از مهعارين عواما اجاعاع تهديدكننده سالمت در دنياي امروز به شتعار مت رود .در
بررس عواما مؤثر بر سالمت نبايد از نقش اخالق و ايعان دين غافا شد ،زيرا ايعان دينت موجتآ ارامتش انستانها
م شود .اديان مخالف از جعله دين مبين اسالم ،توصيههاي ارزشعندي در خصوص بهداشت و عواما اجاعاع مؤثر بر
سالمت دارند كه بايد اين توصيهها در برنامه هاي كشوري ععل شوند .با وجتود هعته پيشترفاها در رشتد شاخصتهاي
سال مت و بهداشت كشور ،هنوز راه طوالن تا نقطه مطلوب وجود دارد .و با توجه به محوري بتودن مستهله عتدالت در
كشور ،اميد است اقدامات مفيدي به منظور بهبود بيش از پيش شاخصهاي سالمت و بهداشت انجام شود.
بعد اجاعاع سالمت پيچيدهترين جنبه سالمت است و يك از مؤلفههاي كليدي سالمت معرف م شود .چون هر
جامعه بساه به وضع موجود خود تعريف از سالمت اجاعاع دارد و ويژگيهاي را بتراي جامعته ستالم بتر مت شتعارد.
دساياب به ويژگيهاي جامعه سالم و ارائه تعريف بوم براي سالمت اجاعتاع از اقتدامات اساست در هتوزه ستالمت
كشور است ،بايد اتفاق نظر ت عريف جامع از سالمت اجاعاع و شاخصهاي مبان بر ان تدوين شود تا بدينوسيله امكان
ارزياب وضع موجود ،مقايسه هاي درون كشوري و بين العلل  ،تعيين روندهاي سالمت اجاعاع  ،تعيين نقاط مداخلهاي
براي ارتقاي سالمت اجاعاع  ،ارزشياب مداخالت با معيار سالمت اجاعاع و عواما سبآ شناخا ستالمت جامعته و
پيامدهاي تغييرات ان فراهم شود .در تعريف سازمان جهان بهداشت ،سالمت اجاعاع را "كعيت و كيفيت تعاما فرد
با اجاعاع به منظور ارتقاي رفاه اهاد جامعه" ،سالمت اجاعاع در سطح فردي و اجاعتاع تعريتف مت شتود و نايجته
تعاما فرد با اجاعاع ،ارتقاي سرمايه اجاعاع  ،امنيت اجاعاع  ،كاهش فقر و ب عدالا و يا نقطته مقابتا ان افتزايش
اسيبهاي اجاعاع مورد توجه قرار م گيرد.
ايران به عنوان يك كشور در هال توسعه و رودرو با چالشهاي گذار جععيا و اپيدميولوژيك و توسعه فتن اوري و
اطالعات ،با تغييرات سريع و گساردهاي در ساخاار فرهنگ و اجاعاع روبروست.
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بنابراين بررس و شناخت كاما ويژگيهاي جامعه سالم و تهديدها و اسيآ پذيريهاي اجاعاع و رونتد انهتا در
كشور ،براي تصعيمگيري و سياستگذاري و برنامهريزي و اقدامات راهبردي ارتقاء سالمت اجاعاع ضروري است.
فرهنگساان علوم پزشك جعهوري اسالم ايران ،براي اجراي پيشنهاد گروه علع سالمت اجاعاع فرهنگساان،
موضوع «سالمت اجاعاع و راهبردهاي پيش رو در كشور» را در دساور كتار شتوراي اينتدهنگتاري و نظريتهپتردازي
سالمت قرار داد .تا باهضور صاهآ نظران علوم اجاعاع و سالمت و ماوليان و مسهولين ارشد مرتبط ،موضوع سالمت
اجاعاع مورد بحث و بررس قرارگيرد .و با توجه به وضعيت موجود ،راهبردهاي مناسآ جهت تحقق اهتدا ستالمت
اجاعاع پيشنهاد گردد.
نشست ساعت  8صبح روز پنجشنبه مورخ  49/1/27با هضور رئيس فرهنگساان و شوراِي اينتدهنگتاري ،اعضتاي
گروه سالمت اجاعاع  ،اعضاي شوراي ايندهنگاري و  22نفر از صاهآ نظران علتوم اجاعتاع و ستالمت و مستهولين
ارشد اجراي كشور در محا تاالر اجاعاعات فرهنگساان تشكيا گرديد.
ب) موضوع :
سالمت اجاعاع و راهبردهاي پيش رو در كشور
ج) محوراهي اصلي بحث :
 .1اهعيت و چراي بحث فساد در نظام سالمت و داليا مساعد بودن رخداد فساد در ان
 .2ابعاد ،نعودها و پيامدهاي فساد براي نظام سالمت
 .3راهكارهاي مبارزه با فساد در نظام سالمت
د) چالشهاي اصلي :
 .1پيچيدگ بعد اجاعاع سالمت به عنوان يك از مؤلفههاي كليدي جنبه سالمت.
 .2مساعد بودن بخش سالمت براي بروز شيوع فساد بدليا ناماوازن بودن ترجيحات اطالعات در نظتام ستالمت،
ترديد در بازار سالمت ،پيچيدگ نظام سالمت ،برجساه شدن ابعتاد اقاصتادي نظتام ستالمت و قتدرت و نفتو
اجاعاع و سياس باالي بازيگران اصل نظام سالمت ،و چند جانبه گراي .
 .3ارتباط و هعبساگ فساد در نظام سالمت با توزيع ناعادالنه و نامناستآ درامتدها ،تخصتيا نامناستآ منتابع،
افزايش قيعت محصوالت ،كاهش كيفيت خدمات ،اخاالل كاركردي در نظام سالمت.
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 .9پيچيدگ تفكيك اخالق پزشك از ساير اخالقيتات جامعته و بحتث فستاد در نظتام ستالمت بتدليا ارتبتاط و
هعبساگ موجود بين فرهنگ جامعه پزشك با فرهنگ و تفكر ععوم  ،اخالق ،تربيتت ختانوادههتا ،جامعته و
قوانين كا جامعه.
 .5وجود تأثير منف خويشاوندگراي در ارائه خدمات ،موفقيتهاي پزشك  ،اساخدام و ها ادامه تحصيا به عنوان
يك از جنبههاي فساد.
 .6تغيير نگاه اجاعاع و تهديد جايگاه و شأن جامعه پزشك بدليا كم توجه در تعليم و تربيت ععوم  ،تعلتيم و
تربيت خاص ،اخالق هرفهاي و نظارت بر ععلكرد اين گروه.
 .7اناشار هن وجود فساد فراتر از واقعيت عين موجود مثا زيرميزي.
 .8عدم تبيين درست از وسعت فساد موجود ،راهبردها و روشهاي پيشگيري ان در هوزه فن و زيرساختها.
پيشنهاداهي كلي :
 .1در سطح كالن ،گسارش و تععيق دموكراس و جامعه مدن  ،بهبود وضعيت اقاصادي و كاهش نابرابريهتاي
اقاصادي در جامعه ،افزايش سرمايه اجاعاع و تقويت نظام اخالق جامعه از راهكارهاي مبتارزه بتا فستاد در
نظام سالمت است.
 .2در سطح ميان  ،توجه به چند جانبه گراي در طراه و تدوين نظام سالمت ،از بين بتردن رابطته متال بتين
ارائه دهندگان خدمات سالمت و اسافاده كنندگان ،تدوين قوانين هذ و اصالح قوانين فراهم كننتده قتانون
فساد ،ايجاد شفافيت در تعام فرايندها و ساز و كارهاي نظام تأمينف توزيع و ارائته ختدمات ،تتدوين قواعتد
رفااري و ععلكردي براي كارگزاران سالمت و بهبود نظامهاي نظارت از راهكارهاي مبارزه با فستاد در نظتام
سالمت است.
 .3در سطح خرد ،واقع كردن هقالزهعه هاي كاركنان نظام ستالمت و امتوزش و تترويخ اختالق هرفته اي از
راهكارهاي مبارزه با فساد در نظام سالمت است.
 .9در مقوله فساد در نظام سالمت ،بانك جهان  ،كارتلها و شركتهاي فرامل و سيستام جهتان نقتش اساست
دارند.
 .5شكا فعل بازار سالمت براي وابساه كردن كشور به تكنولوژي برنامهريزي كرده است و ععل م كند .و يك
موضوع سياس بينالعلل است .بنابراين برخورد با فساد خرد چاره اصول نيست و ما بايتد ايتن سلستله را از
جاي درست قطع كنيم.
 .6براي مبارزه و جلوگيري از اناشار فساد بايد كار از مركز به محيط و از باال به پايين باشد.
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 .7با توجه به شرايط فعل بهار است بيشار بحث اخالق پزشك را برجساه كنتيم و جنبتههتاي مثبتت قضتيه و
اخالق نه فقط در هوزه درمان ،بلكه در هوزههاي سياساگذاري ،برنامه ريزي و ارائه خدمات را بايد مورد توجه
قرار دهيم.
 .8در بحث فساد بايد كا نظام ها مورد توجه باشند ،كا معلكت و فرهنگ ععوم مورد توجه قرار گيرد ،و بايتد
زيرساختهاي انسان اصالح و ارتقاء يابد و هداقاهاي زندگ را فراهم كنتيم و بتراي اجتراي قتوانين هعته
يكسان باشند.
 .4موضوع زيرميزي موضوع مهع است و در واقع هيثيت جامعه پزشك را تهديتد مت كنتد و بايتد ماوليتان و
مسهولين رسيدگ به اين موضوع اهاعام كاما نعايند.
 .11بايد به موضوع فساد نگاه كالن داشاه باشيم و با اين رويكرد برنامه جامع ان را تهيه و اجراي نعايند.
 .11تعريف موجود بايد بازنگري شود و بايد براي فراهم شدن امكان ارزياب وضع موجود ،تعيين روندهاي سالمت
اجاعاع  ،تبيين نقاط مداخلهاي براي ارتقاي سالمت اجاعاع  ،ارزشياب مداخالت با معيار سالمت اجاعاع و
عواما سبآ شناخا سالمت جامعه و پيامدهاي تغييرات ان با اتفاق نظر تعريف بوم و جتامع از فستاد در
نظام سالمت ارائه و شاخا هاي مبان بر ان تدوين گردد .كليدي ترين شبكه در سالمت اجاعاع  ،تعريتف
سالمت اجاعاع است.
 .12به هداقا رساندن رابطه مال بين گيرنده خدمت با پزشك راهكتار مهتم در ارتقتاء اعاعتاد متردم و موقعيتت
اجاعاع پزشكان است.
 .13اهساس مسهوليت افراد جامعه و نظارت مردم و مشاركت نظاممند انها در امور سالمت جامعه بسيار مهم است
و بايد تقويت شود.
 .19مردم به عنوان مهعارين شاخا سالمت اجاعاع و بزرگارين منبع سالمت اجاعاع بايد توانعند شوند و بايد
به درون مردم رفت و از انها ياد گرفت.
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