Journal of Combat Medicine
2020; 3(2): 4-12
10.30491/JCM.2020.133261
Narrative Review

Achieving Justice and Social Determinants of Health
Ali Ramadankhani 1, Hassan Emami Razavi 2, Narges Tabrizchi 3 *
1

Professor in Health Education and Health Promotion, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Professor of Surgery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Social Medicine, Academy of Medical Sciences, Tehran, Iran
Received: 26 July 2020 Accepted: 28 October 2020

Abstract
Background and Aim: Justice in its ancient meaning is the equivalent of giving everything to someone who
deserves it, and in the more modern sense, justice is based on equal recognition of members of society in certain
rights, and this view is more compatible with social justice. The main concern of health systems is to ensure the
health of society, but this is not only achieved through the control of pathogens, diagnosis and treatment. Rather,
social, economic, and environmental factors such as education, economic status, insurance, living conditions, etc
play a major role in people's health, and addressing health determinants is a step towards achieving justice. In
other words, individuals in society, regardless of gender, race, beliefs, social and economic status, do not have a
structural difference in health and its determinants and enjoy the care needed at the right time and place.
Methods: This study was conducted with the approach of “qualitative content analysis” and “elite opinion”.
Results: The basis of justice is the realization of social justice and justice in health is a subset of social justice.
In the field of health justice, "social factors of health" and "social determinants of health" have the greatest role.
Poverty and health inequalities are the most important causes of death and disability in society. The correlation
between justice and social health, as well as the social determinants of health, has been proven, and responsibilities
have been defined for governments in this area.
Conclusion: For achieving justice in health; the political commitment of the officials, the national
determination and will, using all the capacities of the country, recognizing the creating conditions, trying to reduce
health inequalities, improving the components of social capital, improving the indicators related to the social
determinant of health, reducing social disorders and harms is needed.
Keywords: Justice, Health, Justice in Health, Social Determinants of Health.
* Corresponding Author: Narges Tabrizchi
Address: Academy of Medical Sciences, Tehran, Iran.
Tel: E-mail: tabrizchi@gmail.com

Copyright© 2020. This open-access article is published under the terms of the Creative Commons AttributionNonCommercial 4.0 International License which permits Share (copy and redistribute the material in any medium or format)
and Adapt (remix, transform, and build upon the material) under the Attribution-NonCommercial terms.
Downloaded from: http:// www.jmedbehrazm.ir

نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت
 :9911دوره  :9شماره  :2صفحات4-92 :
10.30491/JCM.2020.133261
مقاله مروری روایتی

تحقق عدالت و تعیینكنندههای اجتماعی سلامت
علی رمضانخانی ،9سیدحسن امامیرضوی ،2نرگس

تبریزچی* 9

 1استاد ،دکترای تخصصي آموزش بهداشت و ارتقا سلامت ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ،تهران ،ایران
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چکیده
زمینه و هدف :عدالت در معنای قدیمي آن ،معادل دادن هر چيز به کسي است که استحقاق آن را دارد و در معنای امروزیتر ،عدالت
مبتني است بر برابر شناختن افراد جامعه در برخي از حقوق خاص و این دیدگاه بيشتر با عدالت اجتماعي سازگار است .دغدغه اصلي نظامهای
سلامت ،تامين سلامت جامعه است ولي این مهم تنها از طریق کنترل عوامل بيماریزا ،بيماریابي و درمان آنها تامين نميشود .بلكه عوامل
اجتماعي ،اقتصادی و محيطي مانند سطح تحصيلات ،وضعيت اقتصادی ،بيمه ،شرایط زندگي و غيره سهم عمدهای در سلامت افراد دارند ،و
پرداختن به تعيينکنندههای سلامت گامي در راه تحقق عدالت است .به عبارت دیگر ،آحاد جامعه ،صرف نظر از جنس ،نژاد ،اعتقادات ،موقعيت
اجتماعي و اقتصادی ،در سلامت و تعيينکنندههای آن تفاوت ساختارمند نداشته باشند و از مراقبت مورد نياز در زمان و مكان مناسب بهرهمند
شوند.
روشها :این مطالعه با رویكرد تحليل محتوای کيفي و تجميع نظر نخبگان انجام شده است.
یافتهها :اساس عدالت ،تحقق عدالت اجتماعي است و عدالت در سلامت ،فرعي و بخشي از عدالت اجتماعي است .در حوزه عدالت در
سلامت "عوامل اجتماعي سلامت" و نيز "تعيينکنندههای اجتماعي سلامت" ،بيشترین نقش را در بر دارد .فقر و نابرابریهای سلامت ،مهمترین
عامل مرگ و مير و معلوليتها در جامعه است .همبستگي عدالت و سلامت اجتماعي و نيز تعيينکنندههای اجتماعي سلامت ثابت شده است
و وظایفي برای دولتها در این زمينه ،تعریف شده است.
نتیجهگیری :لازمه تحقق عدالت در سلامت؛ تعهد سياسي مسئولين ،عزم و اراده ملي ،استفاده از همه ظرفيتهای کشور ،بازشناسي
شرایط ایجادکننده ،تلاش برای کاهش نابرابریهای سلامت ،بهبود مؤلفههای سرمایه اجتماعي ،ارتقای شاخصهای مربوط به تعيينکننده
اجتماعي سلامت ،کاهش نابسامانيها و آسيبهای اجتماعي است.
كلیدواژهها :عدالت ،سلامت ،عدالت در سلامت ،تعيينکنندههای اجتماعي سلامت.
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مقدمه
به طور کلي مفهوم عدالت یك مفهوم فلسفي و نظری بسيار
مهمي است ،و برای تنویر افكار و مشخص شدن استراتژیها بسيار
اهميت دارد .اندیشمندان مختلف از روی عدالتخواهي هر کدام به
دليل یكسونگریشان نتواستند مفهومي جامع از عدالت را ارائه
دهند .افلاطون در شناخت سرشت انساني راه به خطا برد ،مارکس
معضل جامعه سرمایهداری را شناسایي کرد اما خطاهای عمده
داشت ،رالز تلاش کرد عدالت را وارد ليبراليسم کند اما تأکيد بيش
از حد بر بعضي آموزهها مثل اقتصاد و بازار آزاد ،نظریهاش را از
حيث درون منطقي با مشكل مواجه ساخت .اما اسلام به وسيله
پيامبر اعظم از همه ابعاد به این مسئله بزرگ حيات انساني نگریسته
و در نتيجه نظریهای نظاممند شامل تمامي تلاشهای بشری ارائه
داده است .اسلام عدالت توزیعي ،استحقاقي ،برابری فرصتها را در
کنار یكدیگر قرار ميدهد و آنها را با هم دارای معنا تلقي ميکند.
نابرابری در جامعه ایران محل رخنه دشمن و نقطه
آسيبپذیری جامعه است و بهنظر ميرسد جایگزین کردن تحریمها
به جای جنگ با ایران ،ایجاد فشارهای اقتصادی و نشر تبعيض و
نابرابری از انتخاب متفكران آمریكایي بر عليه ما باشد .در
تقسيمبندی نابرابریها علاوه بر نابرابری ناشي از سوءاستفاده و
پایمال کردن حق دیگران ،قسم دیگر نابرابریها ناشي از قرار
گرفتن در یك محيط با عوامل آسيبرسان به سلامت افزونتر مثل
آلودگي هوا است و نيز یك سری از نابرابریها نيز ممكن است از
کار و تلاش و ناشي از استعداد و ظرفيت اشخاص باشد.
در بحث عدالت آنچه مهم است رویكرد همهجانبهنگری به
عدالت و نابرابری است .عدالت قانوني است عام و مدیر و مدبری
است کلي که همه اجتماع را در بر ميگيرد و بزرگراهي است که
همه باید از آن عبور کنند و به فرمایش معصوم در عدل گنجایش
خاص است ،عدالت ميتواند همه را در بربگيرد و در خود جای دهد.
سلامت حاصل شرایط و کيفيت اجتماعي ،اقتصادی و فرهنگي
سياسي و زیست محيطي است .سلامت بنابر تعریف رایج دارای ابعاد
جسمي ،رواني ،اجتماعي و معنوی است ( .)1سلامت اجتماعي از
اساسيترین معيارهای رفاه اجتماعي هر جامعهای به شمار ميرود
و با بهداشت رواني ،فردی و اجتماعي مرتبط است ،براساس تعریف
سازمان جهاني بهداشت سلامت اجتماعي ،کميت و کيفيت تعامل
فرد با اجتماع به منظور ارتقاء رفاه آحاد جامعه است .بنابراین تعریف
سلامت اجتماعي را در سطح فردی و اجتماعي مشخص مينماید.
نتيجه تعامل فرد با اجتماع ،ارتقای سرمایه اجتماعي ،امنيت
اجتماعي ،کاهش فقر و بيعدالتي و یا نقطه مقابل آن آسيبهای
اجتماعي ميباشد .عوامل تاثيرگذار بر ابعاد مختلف سلامت که از
آنها با عنوان تعيينکنندههای سلامت یاد ميشود؛ در بسترهای
اجتماعي ،اقتصادی و فرهنگي نقشآفریني مينمایند .با تغيير در
وضعيت اقتصادی اجتماعي ،سلامت افراد تغيير ميیابد .بر اساس
شواهد گرادیان اجتماعي در سلامت وجود دارد به نحوی که در
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سطوح بالاتر اقتصادی اجتماعي افراد از وضعيت سلامت بهتری
برخوردارند و برعكس افرادی که در طبقات پایين اجتماعي
اقتصادی قرار ميگيرند دو برابر افراد طبقات بالاتر دچار بيماری و
مرگ زودرس ميشوند ( .)2تعيينکنندههای اجتماعي سلامت یعني
شرایطي که افراد در آن به دنيا آمده ،رشد ،زندگي و کار ميکنند و
هر یك از این تعيينکنندهها از قبيل تحصيلات پایين ،درآمد پایين،
ناامني شغلي ،تغذیه نامناسب،محيط زندگي نامناسب ،حمل و نقل
ناسالم و عدم حمایت اجتماعي به خودی خود یا از طریق تأثير بر
یكدیگر وضعيت سلامت را به شدت تحت تأثير قرار ميدهند و
سبب بروز بيعدالتيهایي در وضعيت سلامت ميگردند .عوامل
اجتماعي تاثيرگذار در واقع بازگوکننده موقعيتهای متفاوت مردم
در نردبان اجتماعي قدرت و منابع ميباشد ( .)3ارتباط بين وضعيت
اقتصادی اجتماعي با مرگ زودرس مستقل از عوامل خطر رفتاری
است ( .)4این نقش به حدی است که در انگلستان هر 15دقيقه
یك مرگ زودرس مرتبط با نابرابری وضعيت اقتصادی اجتماعي
رخ ميدهد ( .)0در مطالعات متعدد نقش عوامل یاد شده را بيش از
عوامل بيولوژیكي ناخوشيها ميدانند و توجه به تعيينکنندههای
اجتماعي سلامت را راهكاری برای کاهش نابرابری در سلامت
معرفي مينمایند ( .)6همانطور که مشخص است منشاء تفاوتهای
آشكار در سلامت ،خارج از نظام سلامت قرار دارند .بسياری عدالت
را ایجاد فرصت برابر برای همه افراد جامعه تعریف ميکنند ( )0به
این معني که افراد صرفنظر از جنس ،نژاد ،اعتقادات ،موقعيت
اجتماعي و اقتصادی و ...در سلامت و تعيينکنندههای آن تفاوت
سيستماتيك نداشته باشند و از مراقبت مورد نياز در زمان و مكان
مناسب بهرهمند شوند ( .)0طي ساليان گذشته اقدامهای موثری در
بهبود وضعيت کشور در حوزههای مختلف اجتماعي تأثيرگذار بر
سلامت انجام گرفته است؛ که تأثير آن در بهبود سواد مردم در نقاط
مختلف کشور ،ارتقاء شاخصهای سلامت مادر و کودك ،مرگ و
مير نوزادان ،مرگ و مير کودکان زیر  0سال و مرگ و مير مادران
باردار ،لحاظ نمودن منابع مالي برای تهيه مسكن ،افزایش اميد به
زندگي در هردو جنس ،گسترش حمایتهای اجتماعي ،افزایش
سمنها و توسعه ارتباطات جمعي چشمگير بوده است ( .)1با این
وجود هنوز شاخصهای یاد شده در مناطق مختلف و گروههای
جمعيتي ،متفاوتاند (.)15
عدالت در سلامت و نابرابری در سلامت را تقریبا مترادف بيان
کردهاند و نابرابری در سلامت مصداق بارز بيعدالتي است .چون
برخورداری از سلامت حق همگاني است و سلامتي با اميد به زندگي
و بيماری ارتباط تنگاتنگ دارد سلامتي ارتباط بسيار قوی با رفاه
دارد و بيماری و معلوليت عوامل تعيينکننده فقر محسوب ميشود،
همچنين بيماری امری اختياری نيست و مردم قدرت انتخاب ندارند
لذا عدالت در سلامت یك مفهوم اخلاقي ،انساني و جهاني است.
در حال حاضر توسعهیافتگي هر اجتماعي را از روی کيفيت
سلامت مردم آن ،ميزان توزیع عادلانه سلامت در ميان طبقات
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اجتماعي و نيز ميزان حفاظت از افراد محروم در مقابل عوامل
آسيبرسان به سلامت آن اجتماع قضاوت ميکنند و دیدگاههای
سلامت چشماندازی وسيعتر پيدا کرده و به عوامل تعيينکننده
غيرطبي سلامت توجه ویژه دارد.
جلوگيری از نابرابری در سلامت نيازمند توجه به
تعيينکنندههای اجتماعي سلامت است .امروز تلاش کشورها برای
کاهش نابرابری در سلامت از طریق توجه به این تعيينکنندههاست.
شواهد حاکي از آن است که بيشترین بار بيماریها و قسمت اعظم
نابرابریهای سلامت در دنيا از عوامل اجتماعي ناشي ميشود و در
بسياری از کشورها بدون بدست آوردن موقعيتهای چشمگير در
زمينه کاهش فقر ،برقراری امنيت غذایي ،امكان تحصيلات و اصلاح
شرایط زندگي در نواحي فقيرنشين دستيابي به اهداف سلامت مقدور
نميباشد .با مهار عوامل اجتماعي در جهت مثبت ميتوان
سياستهای مرتبط با سلامتي و رفاه را بهبود بخشيده و مسایل
اجتماعي که ریشه در فرآیندهای اجتماعي دارند را نيز اصلاح نمود.
تحقق عدالت و غلبه بر نابرابریها موضوع حكمراني خوب و
ميثاق مشترك مردم و نظام جمهوری اسلامي ایران است و
همچنين هدفگذاری دسترسي و برخورداری همگاني از سلامت
وظيفه حاکميت پاسخگو است و اولين گام برای کاهش نابرابری
مستلزم بازشناسي شرایطي است که دسترسي و بهرهمندی از
خدمات سلامت را نابرابر ميسازد و به رشد نابرابریها ميانجامد.
به منظور شناخت وضعيت کشور در خصوص عدالت اجتماعي و
عدالت در سلامت ،لازم است دادههای سلامت را در گروههای
مختلف اجتماعي و اقتصادی و منطقهای احصاء و مقایسه نمود .در
این مقاله ضمن بازشناسي ارتباط تحقق عدالت و تعيينکنندههای
اجتماعي سلامت و تبيين چالشهای کلي پيش رو ،تهدیدها و
آسيبپذیریهای اجتماعي کشور و ابعاد مختلف آن ،راهبردهای
پيشنهادی خبرگان این حوزه برای تصميمگيری ،سياستگذاری و
اقدامات اجرایي در تحقق عدالت تبيين ميشود.

روشها
در این مقاله از روش ترکيبي مرور منابع و روش کيفي استفاده
شده است .در گام نخست مستندات مرتبط با استفاده از
کليدواژههای عدالت ،سلامت ،عدالت در سلامت ،عدالت اجتماعي و
تعيينکنندههای اجتماعي شناسایي شد .با مرور مقالات،
پژوهشهای معتبر داخلي و خارجي در دسترس استخراج گردید .در
مرحله بعد ،مطالب ارائه شده توسط  3نفر سخنران از خبرگان علمي
و  16نفراز مسئولين ارشد کشوری مرتبط شرکتکننده در جلسات
شورای آیندهنگاری و نظریهپردازی سلامت فرهنگستان علوم
پزشكي پيادهسازی و با روش رفت و برگشت قياسي استقرایي
تحليل شد .در نهایت ،با تجميع و تلخيص و تلفيق متون و
واحدهای معنایي ،موضوعات در بخشهای کليات ،چالشها و
راهبردهای کلان استخراج و مطالب تدوین گردید.

نتایج
عدالت در سلامت را به برخورداری همگاني از سلامت تعبير
ميکنند .یعني نظام عادلانه سلامت نظامي است که برخورداری
همگاني سلامت در آن محقق ميشود .در بحث سلامت ،عدالت در
سلامت و برابری در سلامت را تقریبا مترادف بيان ميکنند .نابرابری
در سلامت مصداق بارز بيعدالتي است .درگذشته عدالت در سلامت
را به معنای تخصيص منابع به بيماران اطلاق مينمودند ولي در
معنای وسيعتر امروزی تامين شرایط زندگي به نحوی است که تمام
آحاد جامعه در جهت حد اعلای سلامت حرکت نموده و از بيماری
به دور باشند .بنابراین در عدالت اجتماعي توجه به نيازهای سلامت
مردم به دور از تبعيض انجام ميشود و هدف عدالت در سلامت آن
است که هر فرد باید فرصت مناسب برای دستيابي به سلامت را
داشته باشد و باید به طور عملي هيچ فردی از سلامت محروم نشود.
و باید خدمات یكسان برای نيازهای یكسان و خدمات متناسب با
نيازهای مردم ارائه شود (.)11
عوامل متعدد اجتماعي ،اقتصادی ،سياسي و فرهنگي و زیست
محيطي بر رشد نابرابریها تأثيرگذارند و بطور کلي شرایط
نابرابریساز برخي بر دسترسي آحاد جامعه به خدمت تأثير دارند
مثل تمرکزگرایي و فقدان سياست توزیع عادلانه خدمات سلامت در
پهنه جغرافيا ،منطقهگرایي ،گران کردن خدمات و تمرکز بر خدمات
گرانقيمت و فوقتخصصي و دور شدن از خدمات همگاني ،و بخش
دیگر شرایط نابرابریساز ،در حوزه بهرهمندی است مثل ،افزایش
هزینه سرانه ،آثار رفتاری نظام پرداخت ،خصوصيسازی و
لوکسگرایي ،علاوه بر آن حذف یا عدم اجرای قوانين و تصميمات
که موجب بيعدالتي در سلامت ميشوند.
حق اشتغال ،حق دسترسي به یك سرپناه ،حق دسترسي به
آموزش و پرورش رایگان و حق دسترسي به خدمات سلامت از
آرمانهای انقلاب اسلامي است و ایدئولوژی حاکم بر قانون اساسي
دفاع از حقوق مردم به ویژه اقشار فرودست جامعه است در قانون
اساسي جمهوری اسلامي ایران ،به موضوع بهداشت ،درمان و تأمين
اجتماعي توجه ویژه شده است و در بند دوازدهم اصل سوم این
قانون ،دولت به برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه
بهداشت و تعميم بيمه موظف گردیده است .و نيز در اصل بيست و
نهم ،برخورداری از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي ،پيری و از
کار افتادگي ،بيسرپرستي ،در راه ماندگي ،حوادث و سوانح و نياز
به خدمات بهداشتي درماني و مراقبتهای پزشكي به صورت بيمه
و غيره ،حقي همگاني بيان شده است و دولت مكلف گردیده است
از محل درآمدهای عمومي و مشارکتهای مردمي ،حمایتها و
خدمات فوق را برای یك یك افراد کشور تامين نماید.
نظام جمهوری اسلامي ایران در چهار دهه اخير با تلاش زیاد
گامهای موثری در جهت تحقق عدالت در سلامت برداشته است و
شاهد تغييرات قابل ملاحظهای در شاخصهای مربوط هستيم ،و
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اگر چه زیرساختهای سلامت کشور پس از انقلاب به ویژه در دهه
اول و دوم ،توسعه و ارتقاء یافته است و دسترسي به خدمات اوليه
بهداشت گسترش قابل توجهي یافته است ( )12و شاخصهای
سلامت بهتر شده و اميد به زندگي به بالای  00سال رسيده ( )13و
در حوزه سلامت به سمت عدالت حرکت کردهایم اما هنوز
فعاليتهایمان عدالتمدار نيست و بحث سلامت کشور در اولویت
پائين قرار دارد .هنوز در بحث عدالت در سلامت به طور مناسب
مردم را بكار نميآوریم و از مشارکت مردم به خوبي بهره نميبریم
و در جهت وفاق ملي به طور مطلوب عمل نميکنيم .در شناخت
نقاط بيعدالتي اشكال داریم و بيمهها و نظام حمایتي ،کارآمدی
مورد انتظار را ندارند و نيز به بيمه ،سياستهای کلي سلامت ،قوانين
و اسناد بالادستي برای اجرایي شدن به اندازه کافي توجه نميشود
(.)14
توزیع مبتني بر اولویتهای واقعي صورت نميگيرد و برخي
مزیتهای خاص مثل :استقرار نظام شبكه و برقراری سيستم ارجاع
و اولویت روستا به شهر تحقق نيافته است .و مهمتر آنكه دشمن با
تمام توان و از راههای مختلف تضعيف و تخریب سلامت و سرمایه
اجتماعي کشور را هدف قرار داده است .در کنار فشارهای خارجي
با توجه به ادبيات نظری ،تأثيرپذیری چند برابری هزینههای
بهداشتي درماني از افزایش سطح عمومي قيمتها ،نسبت به سایر
گروههای هزینهای به خوبي قابل مشاهده است و نيز بالا بودن
سهم پرداخت مستقيم خانوارها به خاطر هزینههای درماني در کشور
منجر به افزایش خانوارهای مواجه با هزینههای کمرشكن سلامتي
خواهد شد .که این مسئله در نهایت به سقوط خانوارهای بيشتری
به زیر خط فقر خواهد انجاميد .مساله پرداخت از جيب برای
مراقبتهای سلامت برای خانوارهای فقير از اهميت بالایي برخوردار
است چرا که برخي از آنها بهدليل هزینههای سلامت از مراجعه به
مراکز درماني چشمپوشي کرده و همين امر ميتواند در بلندمدت
آثار سوء بيشتری بر خانوارها داشته باشد.
هر چند در طول سنوات گذشته موضوع سلامت و عدالت
اجتماعي مورد توجه متخصصان و پژوهشگران و حتي
سياستگذاران بوده و در سياستها و برنامههای توسعه کشور نيز
ردپای آن دیده ميشود ( )10به نظر ميرسد یكي از دلایل ناکامي
سياستهای دولت در این حوزه فقدان اجماع و وفاق اجتماعي بر
سر اهداف و تبع آن ضعف سرمایه اجتماعي و ناتواني در جلب
مشارکت عمومي در تحقق این برنامهها و سياستها است.
در بحث سلامت و سرمایه اجتماعي ،سلامت اساسيترین جزء
رفاه اجتماعي به شمار ميرود و بيش از مداخلات پزشكي به عوامل
اجتماعي وابسته است ،سرمایه اجتماعي یكي از تعيينکنندههای
اجتماعي سلامت است که ممكن است نقش به سزایي در
نابرابریهای سلامت داشته باشد .افزایش و کاهش برخورداری از
هر یك ازمؤلفههای سرمایه اجتماعي به عنوان بخشي از
سياستهای اجتماعي ميتواند به تغيير در ميزان و سطح سلامت
نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت

افراد جامعه منجر شود ،مطالعات نيز نشان دادهاند که سرمایه فردی
و سرمایه اجتماعي جامعه هر دو به صورت جداگانه با سلامت
همبستگي دارند و در سطح فردی یك رابطه علت و معلولي از
سرمایه اجتماعي و سلامت شناخته ميشود .در کل ،مؤلفههای
سرمایه اجتماعي مثل ميزان اعتماد به خانواده ،نظام سياسي،
نهادهای سياسي ،کنشگران سياسي ،ارتباطات اجتماعي و مشارکت
مردم در حوزههای گوناگون اجتماعي کشور روند کاهشي دارد.
ضعف شدید مسئوليتپذیری ،احساس بيقدرتي ،تماشاچي بودن در
بين افراد جامعه در هر سطح و لایهای و ضعف جلب مشارکت
مردمي ساختارمند و قانونمند به ویژه در عرصههای مدني از
مشكلات ارتقاء سلامت و سرمایه اجتماعي است.
برای پيادهسازی عدالت اجتماعي ،پيشگيری از تهاجمات
فرهنگي و تخریب ارزشها و سرمایه اجتماعي باید به محوریت
دولت و مشارکت کليه نهادها و خبرگان و ذینفعان و با تمسك به
قانون در پلكان اقدامات مربوط به عدالت به روشني تعریف و
وظایف دستگاههای مختلف به طور هماهنگ مشخص و برای
دورههای معين برنامهریزی شده و برآمدها تعيين و مطالبه شود.
به جهت رعایت اختصار و اهميت موضوعات ،یافتههای مهم
در بخش مرور منابع و تحليل واحدهای معنایي ارائه شده توسط
سخنرانها و شرکتکنندگان در بحث را در قالب چالشهای اصلي
و پيشنهادهای کلي به شرح زیر دستهبندی ميکنيم:
چالشها
اکثریت خبرگان اعتقاد دارند مشكلات اقتصادی مهمترین
چالش موجود است؛ چرا که بين فقر مطلق ،بيكاری و تورم با
توزیع عادلانه سلامت رابطه معكوسي وجود دارد ( .)16فقر و
نابرابری درآمدی اثر معكوسي بر اميد به زندگي دارد به علاوه
این ارتباط با مرگومير کودکان زیر  0سال مستقيم است به
طورکلي نابرابری درآمدی و هزینه در آموزش  06درصد
تغييرات سلامت را تبيين مينمایند ( .)10شدت اختلاف و
نابرابریها در جهان بسيار زیاد شده است .در جامعه ایران نيز
این نابرابریها محل رخنه دشمن و نقطه آسيبپذیری جامعه
ميباشد و دشمنان ایران و انقلاب اسلامي با بكارگيری تمام
دانش و فنون برای بازداشتن از اجرای عدالت و تضعيف و
تخریب سرمایه اجتماعي کشور تلاش ميکنند.
در بحث نابرابری درآمدی بين روستا و شهر و بين استانها،
شاخصهای اجتماعي و فردی مربوط توسط مدیریت کشور
به خوبي شناسایي و مراقبت نميشود.
ارتباط و همبستگي فساد در نظام سلامت با توزیع ناعادلانه و
نامناسب درآمدها و تخصيص نامناسب منابع ،افزایش قيمت
محصولات ،کاهش کيفيت خدمات و اختلال کارکردی در نظام
سلامت ،از چالشهای پيش روی عدالت در سلامت ميباشد
(.)10
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عدم وجود نگرش فردی و سازماني جامعه نگر و تغيير پارادایم
از عدالت اجتماعي به یك اقتصاد نئوليبرال و تحقير
ارزشهای جمعي و ترغيب به دنياطلبي ،مصرفگرایي و
فردگرایي و نفوذ و انتشار فرهنگ نئوليبرال و تحقق این
تغييرات ،کاهش توليد و رشد انساني ،دچار کردن افراد جامعه
به یك اختلال رواني ،کاهش فرآیندهای فكری و پاسخگویي
عاطفي و دچار کردن جامعه به روانپریشي اجتماعي و
رفتارهای مبتني بر آشفتگي فكری تهدید جدی پيش رو
خواهد بود.
اگر چه بسياری از زیرساختهای سلامت کشور ارتقاء و بهبود
یافته است و در حوزه سلامت به سمت عدالت حرکت خوبي
کردهایم ،اما همه فعاليتهایمان هنوز عدالت مدار نيست.
به دليل افزایش برخي ناهنجاریهای اجتماعي دچار کاهش
روند سرمایه اجتماعي هستيم و برای کنترل آسيبهای
اجتماعي ،تلاشها و برنامهریزیها ضعف و یا فقدان
مسئوليتپذیری اجتماعي در کشور و نبود نظارت آن گونه که
در حدود انتظار ارزشهای دیني و انقلابي باشد موفقيتآميز
نبوده است.
غفلت و عدم استفاده از کليه ظرفيتها و سرمایههای
اجتماعي شبكهای کشور مثل هياتهای مذهبي ،سازمانهای
مردمنهاد و داوطلبان سلامت موجود در کشور از تهدیدهای
جدی سلامت و سرمایه اجتماعي جامعه ميباشد.
رویكرد غالب در امر سلامت ،رویكرد باليني و درمان محور
است و توجه به عوامل زمينهساز محيطي هنوز به طور جدی
صورت نميگيرد (.)11
به رغم تدوین دستورالعملهایي تحت عنوان نظام برنامهریزی
در برنامههای گذشته ،به نظر ميرسد اجرای برنامهها از انسجام و
ارتباط ارگانيك برخوردار نبوده و از این رو زمينههایي برای نادیده
گرفتن برخي وجوه برنامهها خصوصا در حوزههای اجتماعي و
نابرابری را فراهم آورده است .نبود برنامهریزی مناسب و درازمدت
در کشور در زمينه تعيينکنندههای اجتماعي سلامت از چالشهای
موجود است (.)25

بحث
عدالت اقتضای فطرت و آرمان بزرگ ما است .عدالت در معنای
قدیم آن معادل دادن هر چيزی به کسي است که استحقاق آن را
دارد .و در معنای امروزیتر عدالت مبتني است بر برابر شناختن
افراد جامعه در برخي از حقوق خاص و این دیدگاه بيشتر با عدالت
اجتماعي سازگار ميباشد .منظور از عدالت اجتماعي توجه به
نيازهای سلامت همه اقشار جامعه بدون توجه به موقعيت
جغرافيایي ،فرهنگي ،اقتصادی و اجتماعي است .بر اساس بينش
اسلامي ،جهان واقعيتي است که بر پایه عدالت بنا نهاده شده است
و بر این اساس انسان حق دارد که در تمام طول عمر خود از

امكانات بهداشتي درماني بهتر ،کارآمدتر و ایمنتر برخوردار گردد.
عوامل متعدد اجتماعي ،اقتصادی ،سياسي و فرهنگي بر نابرابریها
تأثيردارند .برخي عوامل نابرابریساز بر دسترسي و برخي دیگر بر
بهرهمندی از خدمات تأثير ميگذارند.
تلاش برای کاهش نابرابری مستلزم شناسایي شرایطي است
که منجر به رشد نابرابریها ميشود .برای رفع این نابرابریها با
چالشهای اصلي روبرو هستيم و راهكارهای کلان متعدد از جمله
پرداختن به تعيينکنندههای اجتماعي سلامت را پيش رو داریم.
پیشنهادهای كلی
تحقق عدالت و غلبه بر نابرابریها موضوع حكمراني خوب و
ميثاق مشترك مردم و نظام جمهوری اسلامي ایران است .لذا
برای غلبه بر نابرابری و جلوگيری از تشدید آن لازم است
مسئولان جمهوری اسلامي ایران تدابير ،تصميمات و اقدامات
اساسي کوتاهمدت و بلندمدت را اتخاذ و با کمك مردم عملي
نمایند .به منظور توجه به آثار و عواقب سلامتي سياستها،
باید آگاهي و نگرش سياستمداران تغيير کند و این امر نيازمند
برنامهریزی مستمر است (.)16
 دشمنان ایران ،در تهاجم همه جانبه خود به ویژه جنگاقتصادی و استفاده از سلاح تحریم ،عدالت و پایههای
حكومتي را هدف گرفتهاند ،دشمنشناسي ،بكارگيری
تجربيات گذشته ،شناخت روشهای روشنگری و اقدام به
کاهش نابرابریها با حضور مردم در صحنههای مختلف از
راهبردهای اساسي در مقابله با این تهاجم است .مشارکت
جمعي در مواجهه با عوامل اجتماعي سلامت براساس بسياری
از تجربيات ملي و بينالمللي توصيه شده است ( .)0این
مشارکت در حوزههای تخصصي به ایجاد شبكههای
تحقيقاتي ،انجام طرحهای پژوهشي و تبادل و همكاری بين
محققان و استفاده از نتایج تحقيقات منجر ميشود .در بخش
عامه جامعه ،مدیریت مشارکتهای مردمي و سازمانهای
مردمنهاد و استفاده از این سرمایه در تمام مراحل شناسایي و
رفع عوامل موثر بر سلامت در سطح محلات و مناطق مختلف
حتي در سطح ملي و فراملي را در بر ميگيرد.
 برای کاهش هزینههای سلامت و در نهایت حرکت به سمتبرابری و تحقق عدالت در سلامت بایستي راهبرد بكارگيری
مردم ،جلب اعتماد و مشارکت آنها ،گسترش و تقویت
تشكلهای مردمي به منظور افزایش سرمایه اجتماعي و
تحكيم ساختار دروني و حرکت در جهت وفاق ملي در اولویت
کار مسئولين کشوری قرار گيرد.
 به منظور دسترسي و برخورداری همگاني از سلامت ،وظيفهحاکميت مسئول و پاسخگو ،اتخاذ تدابيری برای جریان منابع
به سمت گروههای محروم و کمتر برخوردار مناطق روستایي
و حاشيه شهرها است .سياستها و برنامههای حمایت
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اجتماعي به نحوی باشند که تضمين نماید افراد با بيشترین
نيازها از مداخلات حمایت اجتماعي برخوردار شوند .لازم است
اثر و اقدامات راهبردی در جامعه هم انعكاس یابند.
برای حل مسائل سلامت و نيل به عدالت اجتماعي و برابری
در نظامهای بهداشتي درماني ،باید تأمين سلامت مردم و
عدالت در سلامت ،اولویت روز جامعه و دغدغه اصلي تمام
تصميمگيران کشوری باشد و پوشش همگاني مراقبت و توزیع
عادلانه در حوزه سلامت در اولویت کارها قرار گيرد.
ادغام تعيينکنندههای اجتماعي سلامت در نظام مراقبتهای
بهداشتي اوليه هم از لحاظ کارکردی و هم از نظر هنجاری،
شاخصهای عدالت در سلامت را ارتقاء ميدهد .این ادغام،
نيازمند توجه به پيشنيازهای سياستي و ایجاد سازوکار
مناسب ،برنامه راهبردی و شاخصهای ارزیابي است (.)15
موضوع عدالت در سلامت موضوع بسيار مهم در جهان و ایران
است و برای مهار نابرابریها و تحقق عدالت در سلامت
مدیریت کشور بایستي ابعاد ،شاخصها و متغيرها و
سياستهای مربوط را بررسي و قوانين نابرابریزا را در چهار
حوزه محوری هزینههای سلامت ،بهرهمندی ،برونداد سلامت
و فقر و محروميت را شناسایي و گزارش نماید .بنابراین نياز
به ایجاد سيستم اطلاعاتي است که به طور منظم به پایش و
ارزشيابي نابرابریهای سلامت بپردازد.
راهكارهای علمي و تجربهشدهای در کشور وجود دارد که
برنامهها و راهبردهای مناسبي برای تحقق اهداف کمي و
کيفي شاخصهای عدالت در سلامت ميباشد ،پيشنهاد
ميشود این راهبردها توسط مسئولان کشوری بازبيني ،اصلاح
و توسعه یابد.
جهت تأمين و ارتقای عدالت در سلامت بایستي تأمين امنيت
غذا و ترویج غذای سالم و ارتقای سازوکارهای نظارت بر توليد
و توزیع مواد غذایي و ارتقاء سلامت تغذیه از اولویتهای مهم
سياستگذاری و برنامههای توسعه کشور قرار گيرد.
برای تحقق عدالت مالياتي و کاهش فاصلههای جمع درآمد
خالص خانواده بایستي از طریق ایجاد نظام یكپارچه
مالياتستاني ،تأمين اجتماعي و ارائه تسهيلات مالي با
بهرهگيری از سامانه جامع اطلاعاتي ملي گامهای اساسي
برداشته شود.
بحث عدالت و عدالت در سلامت بسيار گسترده است و آنچه
بيشترین نقش را دارد عوامل اجتماعي سلامت است .این
عوامل تنها منحصر به یك سازمان و نهاد نيست و برای
کاهش نابرابری در این عوامل باید عزم جهادی و مشارکت
بين بخشي در حوزه سلامت و با تأکيد بر تعيينکنندههای
ساختاری و تعيينکنندههای اجتماعي انجام پذیرد .نباید همه
کارکردهای مربوط را از وزارت بهداشت انتظار داشت ولي به
دليل توليت و مسئوليت قانوني سلامت باید سازمان متولي،
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ارگانها و نهادهای دیگر شناسایي و در چارچوب برنامههای
ملي به حرکت در جهت تحقق اهداف عدالت در سلامت
متوجه و ترغيب نماید.
آیندهنگری وضعيت تعيينکنندههای اجتماعي سلامت کمك
مينماید تا برنامههای بلندمدت بهتر بتواند از سلامت جامعه
محافظت نماید و آمادگي لازم برای پاسخگویي به نيازهای
پيشآمده وجود داشته باشد.
مشكلات سر راه عدالت در سلامت قابل مدیریت و اقداماتش
دروني است و راه حل مشكلات اعتنا و اجرای قانون اساسي
است ،قانون اساسي اعلام ميکند که کار وظيفه همگاني است
و فرصتها را باید دولت ایجاد کند ،آموزش و پرورش اجباری
و رایگان است.
بنا به اهميت عدالت در سلامت و در راستای تلاش برای
کاهش نابرابری ،لازم است بر سه محور یا اقدام اساسي تأکيد
شود .اول ،بازشناسي شرایطي که منجر به رشد نابرابریها
ميشود ،دوم ،شرایطي که دسترسي به خدمات سلامت را
نابرابر ميسازد و سوم ،شرایطي که بهره مندی از خدمات را
نابرابر ميسازد.
در بيانيه گام دوم مقام معظم رهبری ،برای اجرا و دستيابي به
اهداف عدالت ،چهار پيشنياز قاطعيت ،ارتباط با مردم ،سادهزیستي
و مردمي بودن و خودسازی و تهذیب و نيز هفت الزام قوانين
عادلانه ،ساختار عادلانه ،مجریان عادل ،نظارت و آگاهيهای مردم،
گفتمانسازی عدالت ،مجاهدت و ایستادگي و در نهایت تحقق
همزمان عدالت با دیگر ارزشها مثل معنویت و عقلانيت را معرفي
ميکند .لذا لازم است همه الزامات و پيشنهادهای تعریف شده به
عنوان پيوست تمام برنامههای ملي و توسعهای تلقي و اجرایي شود.

نتیجهگیری
ارزش در تعریف استاندارد ارزشهای اجتماعي به اموری گفته
ميشود که هيچكس نتواند آن را نفي و انكار کند و در ميان
ارزشها ،عدالت بزرگترین ارزش شناخته شده است .در
جامعهشناسي توسعه گفته ميشود که عدالت برجستهترین هنجار
یا فضيلتي است که در طول تاریخ بشر شناخته شده است .عدالت
در سلامت به این معنا است که هر فرد باید فرصت مناسب برای
دستيابي به سلامت را داشته باشد .سلامت اجتماعي یكي از ابعاد
سلامت محسوب و یكي از مؤلفههای کليدی سلامت معرفي شده
است .جلوگيری از نابرابری در سلامت نيازمند پرداختن به
تعيينکنندههای اجتماعي سلامت است ،امروز تلاش کشورها برای
کاهش نابرابری در سلامت از طریق توجه به این تعيينکنندهها
است ،هر یك از این تعيينکنندهها به خودی خود یا از طریق تأثير
بر یكدیگر وضعيت سلامتي را به شدت تحت تأثير قرار ميدهند و
سبب بروز بيعدالتيهایي در وضعيت سلامت ميگردند شواهد
حاکي از آن است که بيشترین بار بيماریها و قسمت اعظم
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مشكلات سر راه عدالت و عدالت در سلامت در کشور عليرغم
 قابل مدیریت و اقداماتش دروني است و،گستردگي و پيچيدگي
کليد حل مشكل اجرای قانون اساسي و قوانين بالادستي موجود
.است
 از آقایان دکتر حسين راغفر استاد محترم:تشکر و قدردانی
 دکتر فرشاد مومني استاد محترم دانشگاه،اقتصاد دانشگاه الزهرا
 دکتر،علامه طباطبایي و مدیر عامل موسسه مطالعات دین و اقتصاد
محمدرضا واعظ مهدوی عضو محترم هيات علمي دانشگاه شاهد؛
به عنوان سخنران نشستهای مربوط به عدالت در سلامت شورای
آیندهنگاری و نظریهپردازی سلامت فرهنگستان علوم پزشكي و نيز
 نفر16 کليه شرکتکنندگان در جلسه هشتادونهم این شورا به ویژه
از حاضران که حضور فعال در بحثها را داشتند تقدیر و تشكر
.ميگردد
 بدین وسيله نویسندگان تصریح مينمایند که:تضاد منافع
.هيچگونه تضاد منافعي در مطالعه حاضر وجود ندارد

نابرابریهای سلامت در دنيا از عوامل اجتماعي ناشي ميشود و در
بسياری از کشورها بدون بدست آوردن موفقيتهای چشمگير در
 امكان تحصيلات و اصلاح، برقراری امنيت غذایي،زمينه کاهش فقر
شرایط زندگي در نواحي فقيرنشين دستيابي به اهداف سلامت مقدور
.نميباشد
در نظام جمهوری اسلامي ایران در چهار دهه اخير در جهت
تحقق عدالت در سلامت گامهای موثر برداشته شده است و نيز
شاهد تغييرات قابل ملاحظهای در شاخصهای مربوط هستيم و اگر
چه زیرساختهای سلامت کشور پس از انقلاب اسلامي ارتقاء یافته
است و دسترسي به خدمات بهداشتي اوليه گسترش یافته و
شاخصهای سلامت بهبود یافته است و به طورکلي به سمت عدالت
 اما هنوز فعاليتهایمان عدالت مدار نيست و هنوز.حرکت کردهایم
در بحث عدالت در سلامت به طور مناسب مردم را به کار نميگيریم
 تحقق عدالت و غلبه.و از مشارکت آنها به خوبي استفاده نميکنيم
بر نابرابریها موضوع حكمراني و ميثاق مشترك مردم و نظام
، سياستگذاری،جمهوری اسلامي ایران است و مسئولان باید با تدابير
برنامهریزی و هدفگذاری مناسب برای بلند مدت و کوتاه مدت
.طراحي و آنها را عملي سازند
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