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نظامسالمتدرگامدوميروشيپيهاچالش
 

 :هسندينو

 1يلنکران يکامران باقر

 

 چكيده

ان داشته يرانيژه در سالمت ايو ها به در همه، عرصه يمهم يات خود دستاوردهايچهل سال ح يط يشک انقالب اسالم يب :زمينه و اهداف

 .است

 .ليم و کسب نظر خبرگان عرصه سالمت تهيه شده استمقاله حاضر با مرور منابع مکتوب و مستندات ع :روش كار

؛ حرکت يران درگام اول انقالب اسالميزات نظام سالمت اين تمايتر از مهم يکي؛ يمنطقه و روند جهان ير کشورهايسه با سايدر مقا :ها يافته

آوري خدمات و ابزار  و فراهم يعلوم پزشک يساز يبوم. از خدمات بوده است يمند در بهره يبه سمت عدالت در سالمت و کاهش فاصله طبقات

 . ن دوران استيا يها يز از برجستگين يانسان يرويت نياز در تربي؛ رفع نيه بر توان داخليها با تک يآور و فن

  ران؛يو ل اجامعه در حال تحوو  يايپو يازهايبه ن يين نظام و پاسخگويا يروزآمد الزم است به يدر آغاز چله دوم انقالب اسالم :گيري نتيجه

 يز از عامول محوور  ين عرصه و گريکالن در ا يا به برنامه يبندينظام سالمت و پا يبرا يزير وه برنامهير در شيين مهم بدون تغيا. توجه کرد

 .حاصل نخواهد شد

 

 نظام سالمت، ايران، چالش :كليد واژه
 

 بيان مسئله

د و يرسو  يروزيو بوه پ  1۵۳۱ران در بهمن ماه يا يانقالب اسالم

. اسووت يسوواز جهووان خين حرکووت توواريووآغوواز چلووه دوم ا ۸۹ال سوو

هوا   ن چهل سال در همه عرصوه يا يط يانقالب اسالم يدستاوردها

نکوه  يژه ايو و بوه . ز استيخصوص عرصه سالمت برجسته و غرورآم به

جانبوه و سو      هموه  ين چهول سوال بوا جنگو    يو از ا يبخش مهم

 يام کمکين اياز ا يا چ برههيسابقه همراه بوده و در ه يب ييها ميتحر

سالمت کشورمان فراتر از حرف فراهم  يارتقا ياز خارج از کشور برا

 .نبوده است

و  يهوا بوه دسوت آمود حاصول تووان بووم        ن سوال يو هرچه در ا

کشوور در   يازهوا يهوا ن  ن سوال يدر ا. زاست و اقدام درون يزير برنامه

مختلو  سوالمت    يهوا  متخصو  در عرصوه   يانسوان  يرويت نيترب

م کوه در  يدر منطقه هسوت  يکه ما تنها کشور ينحو بهده شبرطرف 

زا  درون يانسوان  يرويو ت نيا تربيموجود دن يتخصص يها همه رشته

ر ياد از سوا يو در منطقوه بوا فاصوله ز    يد علم پزشکيما در تول. ميدار

و  ياديو بن يها ر سلوليها نظ عرصه يم و در برخيکشورها؛ اول هست

. ميهسووت يجهوان  يهوا  هحوازز رتبو   يآور سوت فون  يو ز يآور زفنيو ر

درصود   ۵3درصود در؛ بوه کمتور از     ۸۳ش از ياز ب ييدارو يوابستگ

ک بوه صو ر در   يو از نزد يدات تجهيوزات پزشوک  يافته و توليکاهش 

درعرصوه  . افتوه اسوت  ي يريشورفت چشومگ  يمختلو  پ  يهوا  عرصه

از  ير مادران و نوزادان؛ مرگ زودرس و مرگ ناشيوم بروندادها؛ مرگ

در  يد بوه زنودگ  يو انود و ام  افتهيبه شدت کاهش  يهاي ع ون يماريب

ن يو نکتوه ارزشومند در ا  . افته استي يريزمان رشد چشمگيکشورعز

از خدمات سالمت چه در  يمند در بهره ين؛ کاهش شکاف طبقاتيب

ون و چه در عرصه درمان يناسير خدمات واکسينظ يريشگيعرصه پ

 يقلبو  يهوا  يموار يب يهوا  ر درموان يو نظ يا دهيچيپ يها درمان يحت

 (۵-1). هاست و سرطان يعروق
 

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 يسوالمت دانشوگاه علووم پزشوک     يگذار استيقات سي  مرکز تحقيياستاد ممتاز و ر .1
 يجمهور يگستان علوم پزشکسالمت فرهن ي  گروه ارتقاييوسته و ريراز؛ عضو پيش

 رانيا ياسالم
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م کوه اگور بوه    يرو هسوت  هروب يمهم يها ن همه با چالشياما با ا

دسووت آمووده بووا  بووه يرود دسووتاوردها يم آن موويم بوويهووا ن وورداز آن

 .شوندع يضا يريتدب يب

کوالن نظوام    ين چوالش زموان موا؛ طراحو    يتر به گمان من مهم

ت عدالت و يبا محور ياسالمانقالب  يبر باورها و مبان يسالمت مبتن

کارآمود و بوا در نظرگورفتن     يصوورت  ؛ بهييو پاسخگو يکرامت انسان

 ييهوا  هوا توال    ن ساليا يط. است يدرون يها يامکانات و توانمند

ن مشوابه بوا   يا عنواو يو عنوان اصالحات نظام سالمت؛ طرح تحوول   به

 ک بوه يو  چياما متأس انه ه. نظام سالمت آغاز شده است يهدف ارتقا

تر  دهيچيط را پيرفع مشکالت تنها شرا يبه جا يده و برخيانتها نرس

 (4). اند را به بار آورده يتر دياند و مشکالت جد کرده

گوران   و مداخلوه  ياجتمواع  يتيبخش سالمت؛ نارضا يها بحران

 ياصوالح  يهوا  ن توال  يا يها شرانين پيتر توان مهم يرا م ياسيس

؛ بوا  يهواي ان عوال   ن توال  ياز ا يل بخش مهمين دليبه هم. دانست

و متمرکووز بوور حوول  ياسوويگووران س ت مداخلووهيهوودف جلووب رضووا

 .اند بوده يروزمره و فاقد نگر  کالن در طراح يها بحران

در  يلختو  ي؛ نووع يبر درآمد ن ت ي؛ بودجه مبتنيصورت سنت به

کالن را  يها برنامه ينه اثربخشيبه هز يتوجه يکشور و ب يزير برنامه

 ين افوت کلو  يو ز از ايعرصه سالمت ن يها يزير برنامه. رقم زده است

و تنهوا   يوسوت اقتصواد  يهوا بودون پ   از برناموه  ياريرنج برده و بسو 

مشتمل بور   ييشتر بدون پاسخگويو جلب بودجه ب يزن براساس چانه

ل يوون دليبوه هموو . انوود شوکل گرفتووه  يو کارآموود ينوه اثربخشوو يهز

جاد شده است، به يل مختل  ايکشور که به دال ياقتصاد يها بحران

شده و  يران منجر ميت نظام سالمت ايشدن وضع يسرعت به بحران

 .شوند يم

سو و در فقدان  کياز  يداقتصا يدار اجتماعين بستر ناپايدر چن

در برابر برناموه   يگر؛ عامل محوريد يک برنامه جامع و مانع از سوي

ران يدر نظام سالمت ا يگذار استيت و سيريدر مد يمحور و سازمان

ت عامول محوور؛ در   يريو مود  يگذار استيس. حرف اول را زده است

ت نظام سالمت منجر به اقداما يو درون يرونيب يها واکنش به کنش

و در بعضوي   يدگيو بدون درهم تن يا قهيسل يرخواهانه وليمتعدد خ

ه بور  يو آور و تک فقدان برنامه کالن الزام. ده استيموارد متناقض گرد

شتر نظام سالمت شده يب يت منجر به آشوبناکيدر نها يعامل محور

 .است

ر يو نظ يمودت  مثبوت کوتواه   يستم آشوبناک دسوتاوردها ين سيا

را “ ياسو يگران س ت مداخلهيحما”و “ معهجا يت مقطعين رضايتأم”

مثبت؛ متأسو انه در دراز   ين دستاوردهايرغم ايداشته؛ اما عل يدر پ

 .ده کرده استيچيط راپيمدت تنها شرا

نظام سالمت توسط رهبر فرزانه انقوالب   يکل يها استيابالغ س

کالن سالمت را مشخ  کرد  يزير برنامه ي؛ مبان۸۵در بهار  ياسالم

ام آغاز شد در فقدان يانه طرح تحول سالمت که در همان ااما متأس 

 يافراطو  يوي عملگرا يو با نوع يها استين سيهمه جانبه به ا ينگاه

خاص موورد   يهم با قرازت ها را آن استين سياز ا يتنها بخش کوچک

کوه   ينحو نظام سالمت افزود به يتوجه قرار داد و باز هم بر آشوبناک

ن يدر بو  يتيافته و هم نارضوا يش يت افزاسالم يها نهياکنون هم هز

 (۳). دهد کنندگان خدمت افزايش نشان مي افتيکنندگان و در فراهم

. د موضوووت تعووارا منووافع را هووم افووزود يووهووا با نيووبووه همووه ا

ار يمات داشته باشند بسيدر تصم يران اگر منافعين و مداگذار استيس

مات جانبدارنوه  يا ناخودآگواه تصوم  يو محتمل خواهد بود که خودآگواه  

ه توسعه پنجم بر عدم اشتغال گرا در برنام ل قانونين دليبه هم. رنديبگ

 .د کرده بوديتأک يران ارشد سالمت در بخش خصوصيمد

 

 گيري نتيجه

مت واوت در   يکردي؛ روياکنون و در آغاز چله دوم انقالب اسالم

ت سووالمت در مجموعووه يوومحور. از اسووتيوون عرصووه مووورد نيووا

ر موورد ت ووه قورار گرفتوه؛     ياخ يها که در سال يداخل يها استيس

ت اگور فراتور از   يو ن محوريو ا. شود يتواند تلق يم يخوب نقطه شروت

کوالن   يهوا  طورح  يوست سالمت بورا ين پيگ تار در عمل و در تدو

ار ير اقدامات شوود؛ بسو  يسا يابيابد و محور سنجش و ارزيبروز  يمل

کوالن نظوام سوالمت     يد با طراحين بايفراتر از ا. مبارک خواهد بود

در  يزيو ر برناموه  يسواز  و رها يابالغ يها استيمطلوب با توجه به س

و  يو هموواهنگ يي؛ مانوواياسوويگووران س عرصووه سووالمت از مداخلووه

ن ينظام سوالمت کوه اکنوون در بو     يها يزير را در برنامه يهدفمند

شودن اسوت؛    يمختلو  در حوال قربوان    يهوا  خانه ها و وزارت ارگان

و اشوتباهات   يسواز روزمرگو   نهيزم ير ساخت عامل محوريپذ امکان

ار مهم خواهد بود که برنامه يبس. عرصه سالمت بوده استدر  يبزرگ

 يا قهيو سول  يفورد  يهوا  ن حرکتيگزيجا يمحور و سازمان يمحور

 .ران ارشد سالمت شونديمد
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Challenges Facing Iran’s Health Care System 

 

Kamran Bagher Lankarani, MD
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Abstract 

Background and aim: Forty years now after the Islamic revolution, Iran has witnessed important 

achievements, especially in the healthcare sector: however, important challenges are still pending.  

Methods: This review article presents the views of the author on the challenges overcome by the 

healthcare system in Iran; the author’s view is based on the relevant literature reviews presented in 

published articles, as well as healthcare policies slated to be pursued by the Ministry of Health. 

Results: Compared to other regional countries as well as in the global trend, one of the most important 

milestones reached by the Iranian healthcare system now 40 years after the Islamic Revolution relates 

to equity regarding provision of healthcare as well as elimination of gaps in provision for and 

utilization of universal healthcare. However, a master plan is lacking; especially in the era of dynamic 

healthcare requirements; the rapid transition from the burden of communicable diseases to non-

communicable diseases is a major challenge facing health policy makers. The economic aspect of the 

healthcare system has been overwhelmed by the need for extending universal health coverage, 

improving , promoting and implementing healthcare policies nationwide without discrimination. 

Conclusion: With the Islamic Revolution now entering its fifth decade, it is imperative that the current 

healthcare system be updated with emphasis on accountability to conform to the dynamic needs of the 

evolving Iranian society. This can only be achieved by changing the policy making strategies and 

planning for provision of a contemporary healthcare system. 

 

Key words: Healthcare system, challenges , Iran 
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