دسترســی عادالنــه مــردم بــه خدمــات
ســامت در دســت اجراســت ،اجــرای نظام
ســطحبندی خدمــات و منابــع درمانــی
اســت .براســاس قانــون برنامــه ششــم،
نقشــه راه درمــان کشــور تــا ســال ۱۴۰۴
ترســیم شــده و منابــع مالــی بــه تفکیــک
دانشــگاههای علــوم پزشــکی و بــه نحــوی
توزیــع میشــود کــه مناطــق محــروم در
اولویــت قــرار گیرنــد.
یکــی دیگــر از شــاخصهای ارتقــای
عدالــت در حــوزه ســامت ،حفــظ کرامــت
بیمــاران خــاص بــا تســهیل فرایندهــای
درمــان و ارســال داروی مــورد نیــاز آنهــا بــه
درب منــزل ایــن بیماران اســت .خوشــبختانه
امســال مجلــس بــرای ارائــه خدمــات
مطلــوب بــه بیمــاران خــاص حــدود  ۵هــزار
میلیــارد تومــان در نظــر گرفتــه کــه بــزودی
تخصیــص ایــن اعتبــارات انجــام میشــود
و از ســوی دیگــر ،اساســنامه صنــدوق
بیماریهــای خــاص در شــورای عالــی بیمــه
ســامت تصویــب شــده کــه در دســتور کار
هیــأت دولــت اســت و پــس از تصویــب،
بیمــاران خــاص شناســایی و خدمــات مــورد
نیــاز آنهــا بــه شــکلی رضایتبخــش و تــوأم
بــا آرامــش و آســایش ایــن بیمــاران بــه
آنــان ارائــه خواهــد شــد.
 .۳ضــرورت تحقــق عدالــت در اجــرای
سیاســت تقــدم بهداشــت بــر درمــان
چیســت؟
یکــی از اصلیتریــن شــاخصهای
عدالــت ،امــکان فعلیــت یافتــن
اســتعدادهای بالقــوه افــراد در دهکهــای
گوناگــون و در اقصــی نقــاط کشــور
اســت .میدانیــم کــه انســان ســالم،
محــور پیشــرفت کشــور و ســامت،
الزمــه شــکوفایی اســتعدادها و حضــور
اشــخاص در زمینههــای مختلــف رشــد و
رقابــت اســت.
پــس زمانــی میتــوان وضعیــت عدالت را
بهبــود بخشــید کــه مــردم بویــژه در مناطق
کمبرخــوردار و دهکهــای پاییــن جامعــه
از حداکثــر ســامت برخوردار باشــند .دولت
ســیزدهم بــا همیــن هــدف بــر گســترش
حداکثــری شــبک ه ســامت تأکیــد دارد؛
چــرا کــه ایــن شــبکه در سراســر کشــور
مراقبتهــای اولیــه را انجــاممیدهــد تــا
رویکــرد «پیشــگیریمحوری» را جایگزیــن
«درمانمحــوری» کنــد و در گام بعــد
حرکــت از درمــان بســتری بــه ســمت و
ســوی درمــان ســرپایی و حتــی درمــان در
منــازل تحقــق یابــد.
متأســفانه بســیاری از مــردم و حتــی
نخبــگان بــه درمــان بیشــتر از پیشــگیری
اهمیــت میدهنــد؛ در حالــی کــه درمــان،
مرحلــه شکســت ســامتی اســت .مــا اگــر
نتوانیــم ســامت مــردم را حفــظ کنیــم،
بــه درمــان نیــاز خواهــد شــد .وقتــی یــک
بیمــار قلبــی و عروقــی نیــاز بــه درمــان
پیــدا میکنــد ،در واقــع بخــش مهمــی از
ســامت خــود را از دســت داده اســت و بــا
درمــان نمیتــوان او را کامـ ً
ـا بــه وضعیــت
پیــش از بیمــاریاش بازگردانــد .بنابراین اگر
از طریــق شــبکههای بهداشــت و بهــورزان،
ســامت مــردم را بهطــور دائــم رصــد کنیم،
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بــه مــردم آموزشهــای دقیــق و عملیاتــی
بدهیــم و بــر صنایــع و محصــوالت غذایــی
نظــارت هوشــمند اعمــال کنیــم ،میتــوان
پیشــگیری را در جامعــه نهادینــه و بــه
تحقــق عدالــت در حــوزه ســامت و دیگــر
عرصههــا کمــک کــرد.

ما اگر نتوانیم سالمت مردم را
حفظ کنیم ،به درمان نیاز خواهد
شد .وقتی یک بیمار قلبی و عروقی
نیاز به درمان پیدا میکند ،در واقع
بخش مهمی از سالمت خود را
از دست داده است و با درمان
ً
کامال به وضعیت
نمیتوان او را
پیش از بیمار یاش بازگرداند.
بنابراین اگر از طریق شبکههای
بهداشت و بهورزان ،سالمت مردم
را بهطور دائم رصد کنیم ،به مردم
آموزشهای دقیق و عملیاتی
بدهیم و بر صنایع و محصوالت
غذایی نظارت هوشمند اعمال کنیم،
میتوان پیشگیری را در جامعه
نهادینه و به تحقق عدالت در حوزه
سالمت و دیگر عرصهها کمک کرد

 .۴مردمیســازی بهداشــت و درمــان و
مشــارکت مــردم بــرای تحقــق اهــداف
بهداشــت و درمــان را چگونــه ارزیابــی
میکنیــد ؟
ســرمایهگذاری مردمــی در موضوعــات
ســامتمحور ،ســرعت دســتیابی بــه
اهــداف و کیفیــت امــور را بیشــتر میکنــد
و دســتاوردهای مانــدگاری دارد .بــه همیــن
دلیــل بایــد دامنــه مشــارکتهای مردمــی را
در مأموریتهــای وزارت بهداشــت و درمــان
بســط داد.
از طرفــی ســامت دارای تعریــف گســترده
و پیچیــدهای اســت کــه تضمیــن و بهبــود
آن جــز بــا مشــارکت هدفمنــد مــردم ممکن
نیســت .بــرای مثــال یکــی از چالشهــای
جــدی در عرصــه ســامت کشــور ســبک
زیســت ناســالم اســت کــه طیفــی از
بیماریهــا را ایجــاد کــرده و ســامت
خانوادههــا و افــراد را بــه خطــر انداختــه و
نیــاز اســت کــه شــبکه ســامت در مســیر
گســترش خودمراقبتــی و اشــاعه ســبک
زندگــی صحیــح بکوشــند و دیدگاههــای
مــردم را اصــاح کننــد.
رویکــرد دولــت ســیزدهم نیــز ســامت
«مردممحــور» اســت چــرا کــه مســائل
بهداشــتی و اشــاعه خودمراقبتــی فعــال
بــدون همراهــی مــردم نتیجــه کاملــی
نــدارد.
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