
 نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي
 111تا  111 ، صفحات99م، شماره دوم، تابستان سال چهار

111 

 

 

گفتارپيش

سالمتدرعدالت
 

 

 *1یيامیدوار رضا

 

های کلی سالمت و همچنین بیاناا  مقاام مم ا      موضوع عدالت در سالمت بر اساس اصول قانون اساسی، بیانیه گام دوم انقالب اسالمی و سیاست

ن اساسی به صور  شفاف عادالت را در جامماه اساالمی از    سوم قانو و ونه  و چهل در اصول دوم، سوم، نوزده ، بیست. رهبری بايد مورد توجه قرار گیرد

 .دانند ف اصلی دولت جمهوری اسالمی میيوظا

...  ای، ساالمت و  ريزی اقتصاد صحیح و عادالنه جهت برطرف ساختن محرومیت تغذيهاصل سوم قانون اساسی آمده است پی 1۱برای مثال، در بند 

ونه  دولت مکلف شده اسات   و يا در اصل بیست. ی از جمله سالمت و تغذيه مردم باشديها فع محرومیتيمنی هدف ن ام اقتصادی در کشور بايد برای ر

تواناد از   از من ار بیانیاه گاام دوم ها  مای     . های پزشکی که حقی است همگانی برای تک تک ماردم تایمین نماياد    خدما  بهداشتی درمانی و مراقبت

خودسازی و تهاذي    -3 ؛زيستی و مردمی بودن ارتباط با مردم، ساده -۱ ؛قاطمیت -1 :کنی  که شامل نیازهای عدالت در ن ام سالمت ه  استفاده پیش

ی کاردن  يها و مصوبا  و پیاده کردن و اجراگیری بخواهی  عدالت در سالمت تحقق يابد، بايد در اجرا و حتی در تصمی  نفس، به اين ممنی است که اگر

زيست و  ی مردمی نباشند و يا سادهين اجراوالئو يا اگر حاکمان و مس. ی عملیاتی شونديصور  حاکمیتی و الزم اجراها قاطمیت و جديت و در واقع به آن

توانند عدالت را در سالمت اجراء نمايند و يا اگر فردی تهذي  نشده و هوای ثرو  و قدر  داشته باشد و در  بدون ارتباط مستمر با مردم باشند چگونه می

استفاده از متن بیانیه گام دوم الزاما  اجرای عدالت در سالمت که در هفت . ر ن ام سالمت قرار بگیرد می تواند مانع اجرای عدالت شودجايگاه قدر  د

 :مورد قابل بحث است

و فرهنگساتان   ی مانند وزار  بهداشت درمان و آماوز  پزشاکی  يها بايد از مجلس انت ار داشت و دستگاه که وضع قوانین عادالنه در حوزه سالمت .1

 .بايد ن ار  مؤثر و رصد کالن را انجام دهند ديگرانعلوم پزشکی و 

شود انت ار  ساختار عادالنه در ن ام سالمت بايد استقرار يابد و تا اين ساختار فملی اصالح نشود و در جهت رسیدن به عدالت ارتقا و متحول نشود نمی .۱

 .اجرای عدالت را داشت

ويژه در حوزه سالمت  ولیتی به کار گرفته شوند و برای اجرای عدالت اجتماعی بهئست که افراد شايسته و مناس  هر مسعدالت سیاسی ادر راستای  .3

 .توان انت ار داشت تا به اين هدف رسید ضرور  وجود افراد عادل و شايسته و باتقوا را می

هاا   ست اگر مردم از حقوق سالمت خود با خبر و آگاه باشاند و باه آن  کننده و مؤثر در اجرای عدالت سالمت ا ن ار  و آگاهی مردم از عوامل کمک .4

 .ثر باشندؤتواند در اجرای عدالت در سالمت بسیار م فرصت و قدر  ن ار  داده شود می

طالبه به سازی موضوع عدالت است که در ن ام سالمت نیز ضرور  ايجاد فضای گفتمانی عدالت در سالمت به عنوان يک خواسته عمومی و م گفتمان .5

 .حق ن ام و مردم عملی شود بسیار مفید است

شود که نیاز  رو می هی روبيها ها و سختی ا مقاومتبمحور   مجاهد ، مبارزه و ايستادگی از عوامل ضروری برای اجرای عدالت است زيرا اقداما  عدالت .6

توانند به دور  فراد صاح  قدر  و ثرو  و نفوذ در حاکمیت میبه ايثار و ايستادگی و مقاومت و از خودگذشتگی دارد بخصوص در بخش سالمت که ا

 .از اهداف عدالت محور خواهان سه  بیشتر و بهتر در خدما  سالمت باشند

های کلی سالمت را پیگیری  بنابراين کسی که بخواهد ن ام سطح بندی و ارجاع و توجه خاص به مناطق محروم را به اجراء درآورد و اهداف سیاست

شود که ضرور  ايستادگی و مجاهد  در اين   رو می های زياد در جاممه روبه شود و مورد تهمت قرار گرفته و با مقاومت ی روبرو میيها با مقاومتنمايد 

 .شود کامل آشکار میطور  بهراه که عدالت است و آن ه  در موضوعی حیاتی مانند سالمت 
 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسالمی ايران یس کارگروه سالمتير: نويسنده مسئول* . 1
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ها مانند عقالنیت و ممنويت است زيرا شمار عدالت بدون ممنويت، اخالق و تقوا و يا  همچنین الزام بر اجرای عدالت، همراه بودن عدالت با ساير ارز  .7

اده از علوم روز و شواهد علمی ممتبر تحقق واقمی نخواهد داشت و براساس بیانا  مقام مم   رهبری عدالت بدون عقالنیت، محاسبا  دقیق و استف

عدالت بدون عقالنیت نیز عدالت را به ضد خود   :دنيفرما بدون ممنويت ظاهرسازی و رياکاری است که به اين عدالت پوچ و بی محتوا است و يا می

 .دانند کند و ممنويت و عقالنیت را در ذا  عدالت می تبديل می

برای مثال، در بندهای مختلف اين . های کلی سالمت موضوع عدالت در سالمت است های اصلی ابالغ سیاست گیری همچنین يکی از اهداف و جهت

منادی   به روشنی آمده اسات و از بهاره  13، 11، 9، 8، 7، 6کنند که در بندهای  نوان جهت و هدف اصلی مطرح میها به صراحت عدالت را به ع سیاست

های جامع و يکپارچه با محوريت عدالت، پوشش بیمه همگانی و توجه خااص باه منااطق محاروم در      خدما  عادالنه مراقبت ارائهعادالنه آحاد مردم در 

 .کند  صور  عادالنه را مطرح میه ها با هدف عدالت و يا در گستر  آموز  علوم پزشکی ب اخت يارانهها و در پرداصالح ن ام پرداخت

از شود به ممنی اجرای عدالت در سالمت است زيرا در اين ن ام کسی نبايد خارج از صف  ها مطرح می بندی و ارجاع در اين سیاست وقتی ن ام سطح

م، پست و يا از قدر  و ثرو  باال برخوردار باشد و يا اگر به امکاناا  بهتاری دسترسای دارد خاارج از ن اام      حتی اگر مقا .خدما  سالمت استفاده کند

ها از خدما  سالمت برخوردار شود وضمیتی  و کسی که در نقاط محروم و دوردست است نتواند مانند آن کندبندی و سیست  ارجاع بتواند استفاده  سطح

 .استاز عدالت که اکنون حاک  است و به دور 

صور  خاص ه ها و اصول قانون اساسی همه مردم از حقوق مساوی برخوردارند و البته توجه به مناطق محروم ب در ن ام اسالمی بر اساس اين سیاست

 . تیکید شده است

ی ملی کشور يی، طرح ژنريک و ن ام داروبندی و راهنماهای بالین ها ساماندهی تقاضا و اجازه تجويز صرفاً براساس ن ام سطحاز بندهای ديگر سیاست

دهد که اگرکسی دسترسی و توان و قدر  بیشتری داشت خارج از اين ن اما  بتواند از خدما  بهتری استفاده  که بر اين اساس، عدالت اجازه نمی .است

هاا، در   براساس مقام و جايگاه و میازان دسترسای آن  ها تمريف و اجرا شود نه  اصول سطح برخورداری بايد براساس نیاز افراد برای حفظ سالمت آن کند

هاای   های کلی سالمت آمده است بايد ه  با استفاده از عقالنیت و عل  و ها  باا رو    اصول و احکامی که در سیاست ،نتیجه برای اجرای اهداف عادالنه

با حربه عقالنی باودن کارهاا    :رهبر مم   انقالب فرمودندکه ه گون اخالقی، ممنوی با قاطمیت و جسار  اجرای اين اصول در ن ام سالمت را داشت و آن

شوي   توجه مینبايد از قاطمیت و جسار  همراه مجاهد  و ايستادگی در اجرا بدور باشند و ترس و انفمال خود را در زير شمار عقالنیت پنهان نکنی  که م

 .هاست در اجرا متوقف شده است المت سالهای کلی س های کلی ن ام در ابماد مختلف از جمله سیاست چرا سیاست

پیش از اين کنند زيرا همانطور که  ها بها نداده و با ترس و انفمال برخورد می گذاری و دولت و ساير قوا در عمل به آن چون مجلس در ن ار  و قانون

 .ها ايستادگی و مجاهد  در مسیر اجرا می باشد نبیان شد و در کالم رهبری ه  آمده پیش نیاز اجرای عدالت وجود قاطمیت است و از الزاما  آ

ارزشیابی و ن ار   ،های راهبردی ريزی ی، برنامهيهای اجرا گذاری تولیت است که تولیت ن ام سالمت شامل سیاست ،از احکام بسیار مه  اين سیاست

مقام مم   رهبری برای پاسخگو کردن و شفاف  ،دهد مینشان اين امر عهده وزار  بهداشت درمان و آموز  پزشکی گذاشته شده است ردر سالمت را ب

ان ن ام ن ار  داشته باشد کدانند که بر همه ار می مسئولرا  پزشکی بهداشت، درمان و آموز ها در موضوع مهمی مانند سالمت، وزار   ولیتئکردن مس

 .کندها وضع  برای همه دستگاهرا االجرا  ی و الزميهای اجرا گیری و تصمی 

سازی  د و به عنوان مطالبه عمومی با گفتمانکردرست پیگیری  یها را برای اجرا ن ران و دلسوزان بتوان اين سیاست رم به کمک همه صاح امیدوا

های مقام واليات نزدياک شاوي  و اگار      گیری ف خاص هر کدام به اهداف و جهتيها در مقابل وظا مناس  و شفاف کردن و پاسخگو کردن همه دستگاه

 .دشون در آينده تکمیل و اصالح ا هلءشا د تا انکننهای کلی سالمت دارند نیز مطرح    اصالحی و تکمیلی بر سیاستپیشنهادا
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