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 چکيده

نسان در نظام حقوق شهروندی، دارای حقوق و تکالیفی است. همان طور که به قواعد، قوانین و ا

دارد تا حقوق وی برای داشتن یک نیز این حق را ،نهد در مقابل مقررات زندگی اجتماعی گردن می

« حق بر سالمتی»یکی از این حقوق مهم، که  تأمین و تضمین شود؛  دولتهازندگی مناسب از سوی 

شهروندان حقوق  ،، در راستای اصول قانون اساسی5931. در منشور حقوق شهروندی مصوب است

برای  المت و بهداشت می باشد.حق س توجه ویژه به  دوباره مورد تاکید قرار گرفت که یکی از انها

حفاظت مالی از مردم، ایجاد عدالت اجرایی ساختن این حق ،طرح تحول سالمت با سه هدف اصلی 

در امده است. این طرح با در دسترسی به خدمات سالمت ارتقای کیفیت خدمات، به مرحله اجرا 

ر جهت احترام به یکی از تمام کاستی ها ،اما موفقیت ها ی بسیاری را در عمل بدست اورده و د

 حقوق شهروندی گام برداشته است.

 .منشور شهروندی-بهداشت -نظام سالمت -حق شهروندی -حقوق بشر :يديکل واژگان
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 ميثم داودآبادي فراهانی

 

 جایگاه حقوق شهروندي در طرح تحول نظام سالمت

 و چالش هاي فرا روي آن

 20/52/5931تاریخ دریافت: 

 6/9/5933ریخ پذیرش: تا

 خردادماه  51تاریخ چاپ: 
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 مقدمه
به عنوان متعالی ترین نهاد سیاسی در جامعه ی بشری از ابعاد مختلف تاریخی، فلسفی، جامعه 5فهوم و ماهیت دولتم

شمایل  گوناگونشناختی، سیاسی و حقوقی مورد بررسی و مطالعه واقع شده است. مکاتب فکری گوناگون باتوجه به مؤلفه های 

دولت در بستر  .به خاستگاه دولت استوط به دولت ناظر تئوریهای مرب متفاوت از دولت ترسیم نموده اند. دسته قابل توجهی از

پرفراز و نشیب بشری مراحل گوناگونی را تجربه و پشت سر گذاشته است. دولت به مفهومی که امروزه به اذهان متبادر می شود 

ی می باشد که انسانها یکی از مهم ترین نظریه ها در مورد پیدایش دولت نظریه قرارداد اجتماع.مولود تکامل جامعه انسانی است

بر اساس یک قرارداد فرضی هم پیمان می شوند برای بهزیستی و بهروزی با واگذاری بخشی از ازادیهای خود نهادی به نام دولت 

برای تشکیل دولت سه عنصر  را تاسیس نمایند.بر همین اساس کارکرد و نقش دولت در همه اعصار یکسان باقی نمانده است.

 (5916)قاضی:.سرزمین-قدرت سیاسی-جمعیت داشته باشد:اصلی باید وجود 

و  "رعیت"رابطه بین دولت و مردم ساکن در جغرافیای مشخص همواره ثابت نبوده است. روزگاری به جمعیت ساکن 

معنایی طبیعتا هر کدام از عناوین ذکر شده بار حقوقی و  می گویند. "شهروند "و امروزه و در بستر مدرنتیه  "تبعه"دورانی دیگر

خاص و متفاوتی را ایجاد می نماید. در رابطه ای که مردم تبعه نامیده می شوند یعنی مکلف به تبعیت و فرمانبرداری می باشند 

و هر انچه حکومت امر کرد جمعیت باید اطاعت کند . با بوجود امدن دولت مدرن  این رابطه دستخوش تغییرات فراوانی گردید 

 ه و مبتنی بر حق و تکلیف می باشد.امروزه این رابطه  دوسوی

شکل میگیرد.باید اذعان داشت از همین روست که در این دوران مفاهیم و اصولی از جمله حقوق بشر،حقوق شهروندی 

پیچیده و سخت نمایان می این مفاهیم از جنس سهل و ممتنع هستند هم به ذهن اشنا و ساده می ایند و هم در بیان تفسیر 

تا امروز تعریف واحد و بنیادینی از حقوق بشر بعمل نیامده است..دولتهای مدرن در بستر دستاوردهای مدرن  شوند انگونه که

مکلف شدند حقوق و ازادیهای بنیادین بشری را ارج نهند زیرا بسیاری از حقوق به انسان تعلق دارد بدلیل بما هو انسان نه به ان 

بتدا از دولتها انتظار می رفت که حداقل دخالت در امور را داشته باشند و عهده سبب که تحت حاکمیت دولتی قرار دارند. در ا

وظیفه خود دار نظم و امنیت باشند. اما بدلیل مشکالت پیش امده از دولتها انتظار رفت که رفاه و معیشت شهروندان خود را 

 از دولتهای حداکثری بوده است. بدانند. که بهداشت،اموزش ،کاالی عمومی  نظم، امنیت از موارد مورد درخواست

هر چند امروزه دیگر سخن از دولت رفاه و مداخله های حداکثری نیست بلکه انتظارها از دولتی بی طرف و ناظر می رود 

 اما دولتها کماکان وظایفی را برعهده دارند منجمله  تامین بهداشت و سالمت شهروندان.

شر، حقوق شهروندی  در چارچوب قانون اساسی و قوانین موضوعه و در این تحقیق با بررسی مفاهیمی چون حقوق ب

در .منشور حقوق شهروندی  در پی بررسی جایگاه حقوق شهروندی در نظام  بهداشت و درمان و سالمت  در کشورمان هستیم 

 .در پی پاسخ دادن به پرسش های زیر هستیمبا تعمق و تدبر در مفاهیم و قوانین  این مقاله 

 

 حقيقسواالت ت
 حقوق شهروندی  در نظام سالمت بدرستی تبیین گردیده است؟

 در  قانون اساسی  چیست؟ مبانی حقوق شهروندی در حوزه سالمت و بهداشت

 دولت به مفهوم عام آن توانسته است  حقوق شهروندی را به رسمیت بشناسد؟

 

 فرضيه هاي تحقيق
 بنظر می رسد کاستی های بسیاری وجود دارد.

 بعنوان حقی همگانی و تکلیف دولت در ارائه خدمات در این زمینه تبیین گردیده است. 

 بسیار ضعیف عمل کرده است.شهروندی  حوزه های حقوق برخی از دولت در  
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 پيشينه تحقيق
زمینه بسیار  از انجاییکه منشور حقوق شهروندی عمری اندکی یکسال دارد بنابراین منابع در ایندر ابتدا باید بیان داشت 

 اندک می باشد و بیشتر منابع اختصاص به تبیین حقوق شهروندی دارد که موضوع جدید الحدوثی نمی باشد.

حقوق شهروندی  و در حقیقت  تعریفنویسندگان به "حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران "در مقاله 

ارش رحمانی،مریم اوج،ولی اله نظری و )پرداخته است.به تعیین خاستگاه حقوق شهروندی که همان قانون اساسی می باشد 

 (.5931دیگران ،کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در محیط زیست و حقوق شهری،تهران،

ی به تاریخ و سرچشمه شکل گیری حقوق شهروندی به معرفی این نوع از مقاله شهروند و حقوق شهروندی،نویسنده با نگاه

 حقوق بدون توجه به جامعه ایرانی اقدام نموده است.

 (.5931سید سعید میرمحمدی،شهروند و حقوق شهروندی،کنفرانس بین المللی عمران و توسعه شهری،تهران،)

به بررسی  "در تبریز تاثیر ان بر سبک سالمت محیط زیست رابطه بین اگاهی شهروندان از حقوق شهروندی و"پایان نامه 

 و انهم  بصورت کیس استادی محیط زیست بعنوان یک حق شهروندی

حسین بنی فاطمه،رابطه بین اگاهی شهروندان و تاثیر ان بر سبک سالمت محیط زیست در )پرداخته شده است.  

 (5931تبریز،دانشگاه تبریز،

به تناسب بحث سخن  یا مقاالت حقوق عمومیبه صورت پرآکنده در کتب  سالمتحوزه حقوق شهروندی و در خصوص 

از مباحثی است که چندی است مورد توجه قرار گرفته و طرح تحول سالمت  و از انجا که موضوع حقوق شهروندی  گفته اند،

ه و به صورت یک مجموعه مدون پایان نامه و... موجود بود،کمتر مجموعه مدونی حداقل به صورت کتاب یا مقاله  است،

 اختصاصی دردست می باشد. 

 

 اهداف تحقيق
حقوق  دانشجویاناساتید وتحقیق حاضر از دو جهت آکادمیک و عملی حائز اهمیت است و می تواند مورد استفاده 

از جهت تئوریک و مورد استفاده قضات و وکالء و قانونگذاران مانند کمسیونهای حقوقی و  بخصوص دانشجویان حقوق عمومی

 قرار بگیرد.  مجلس شورای اسالمیو مرکز پژوهش های  قضایی 

 

 روش تحقيق
 با می باشد تحلیلی بهره برده ایم.از آن جا که قسمت اعظم و مهم کار توصیف -از روش تحقیق توصیفی مقالهدر این 

 ای اینترنتی به تبیین و تشریح موضوع خواهیم پرداخت.ه مراجعه به کتب و پایان نامه ها و مقاالت حقوقی و همچنین سایت

 و فیش برداری صورت خواهد گرفت. بنابراین روش تحقیق با گردآوری داده ها 

 

  حقوق شهرونديمفهوم 

از یکدیگر را روند. ولی باید این دو می  ترادف یکدیگر بکاردر اغلب اوقات مفهوم حقوق بشر با مفهوم حقوق شهروندی م

. حقوق بشر گفتمانی ریشه دار و در عین حال چند بعدی است که  ذهن اندیشمندان در حوزه های مختلفی مانند تفکیک نمود

حقوق بشر ناظر به حقوقی است که انسان بما هو انسان از آنها برخورداد  فلسفه،حقوق و مذهب را  به خود مشغول ساخته است.

پایه و اولیه، تکلیف و تعهدی بنیادین است که مشروعیت آن به طرح و تصریح در قانون  به عنوان حقوق (5939)راسخ،می باشد

شرط و شرط قابل بشر بدون پیش اساسی هم نیست و در صورت عدم طرح آن در قوانین هم، هر دولتی مکلف به آنهاست. حقوق

کاود تا حقوق بشر او را تحقق است و لذا مطلق است؛ به این معنا که دولت از وضع تکلیفی شهروند در قبال تکلیف خود نمی

که انسانی در حوزه حاکمیت اوست هرچند غیرشهروند هم باشد در مشروط به عمل خوب یا بد شهروند خود کند، بلکه همین

حقوق بشر، دست کم به معنای امروزی آن در قالب اعالمیه جهانی حقوق بشر  .لف به تامین حقوق بشر اوستحد توان مک
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بیان شده است. بنابراین،  5366و میثاقهای بین المللی، حقوقِ مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  5311

ست که فارغ از روابطِ افراد با فرهنگ و جامعه بومی، به ترسیم حقوق بشر در بردارنده ارزشهای جهانی یا جهانی شده بشری ا

 . (5931)برومند:.حقوق افراد می پردازد

انسان موجودی است که دارای حق و تکلیف بوده و این امر در زندگی اجتماعی او مفهوم و معنا پیدا می کند. ارسطو یکی 

 .(5931)شریفی طراز کوهی:قانون طبیعی خود انسان قلمداد کرد از اولین متفکرینی بود که حق طبیعی انسان را برآمده از

المللی مدنی و سیاسی متضمن حقوقی چون حق زندگی، آزادی، داشتن زندگی مطلوب و حقوق شهروندی که در میثاق بین

 باشد. مناسب، مشارکت در تعیین سرنوشت خود، برخورداری از تعلیم و تربیت مناسب می

ر یک رابطه حق و تکلیفی وضعی قابل تحقق است؛ به همین نسبت هر حقی برای دولت، تکلیفی حقوق شهروندی تنها د

رود در حقوق ای با هم پیش میبرای او هم به دنبال خواهد داشت. حقوق و تکالیف شهروندان و دولت در این چنین معادله

هروند است؛ یعنی او باید صالحیت خود را به مثابه کننده شکننده دولت باشد بلکه اتفاقا شروعشهروندی چنین نیست که شروع

با قرار فرد . (5930)صناعی:شهروند خوب ثابت کند تا درخور حقوق شهروندی بر اساس اولویت و اولیت نسبت به دیگران شود

تا های اجتماعی هست، باید کاری کند گرفتن در یک فضای جغرافیای سیاسی خاص که همسو با فرهنگ و همگون با ارزش

 (5930)عباسی ابخوار و دیگران:یاد میشود از این مساله به اصل وفاداری که الیق حمایت درخور شود. 
ای توان مرز میان حقوق بشر و شهروندی را به گونهنمیبه همین دلیل  مفهوم حقوق شهروندى بسیار گسترده است 

حقوق شهروندی آن بخش از حقوق انسان ها را  .(5930)واالس:ترسیم کرد که تمایز این دو مفهوم را به طور کامل ممکن کند

گردد که در قانون اساسی کشورهایشان شکل ملی بخود می گیرد و فقط شامل شهروندان خود آن کشور خاص شامل می

راگیری شود. بعد از جنگ جهانی دوم آموزش شهروندی در مدارس و دانشگاههای اکثر کشورهای اروپایی، کمک بزرگی به فمی

  (5919)هاشمی و دیگران:حقوق شهروندی و ایجاد شهروندی خوب و فعال کرده است

 

 نقانون اساسی جمهوري اسالمی ایرا حقوق شهروندي از منظر
پیروزی انقالب اسالمی این امید را در بین ملت بوجود آورد که حقوق بشر و حقوق شهروندی در ایران به معنای واقعی 

در هیچ بخشی از قانون اساسی و قوانین موضوعه سخنی از حقوق بشر نیامده است شاید بتوان اینگونه  شکل خواهد گرفت.

حقوق بشر را محصول غرب می دانسته و از روی دیگر با توجه به مقدمه  ،استنباط کرد که مقنن در زمان تصویب قانون اساسی

ن اساسی ایران تمایل به استفاده از کلماتی که رگ و ریشه ی قانون اساسی که انقالب را مکتبی می داند مجلس موسسان قانو

های مشروع برای پاسداشت حقوق بشر و شهروندی اصول مختلفی آمده که متضمن حقوق و آزادی .ستغربی داشته را نداشته ا

وارد خاص از قانون اساسی آمده که حیثیت، جان، مال، حقوق، شغل و مسکن جز در م 22برای مثال در اصل ملت شده است 

توان کسی را به صرف داشتن عقیده ای مورد مواخذه آمده که تفتیش عقاید ممنوع بوده و نمی 29در اصل  .تعرض مصون است

باید تمام قوانین عادی الزم برای اجرای  و وجود دارد های ملتقانون اساسی فصلی به نام حقوق و آزادی از انجا که در قرار داد. 

در طی سالهای پس از  .به تصویب برسد ر راستای صیانت از حقوق و ازادیهای بنیادین مندرج در قانون اساسید اصول این فصل

شرایط بعد از انقالب  کهنداما یکدست نبوده ا رسیدتصویب در جهت پاسداشت شهروندان به  طور پراکنده قوانینیبهپیروزی 

با تمام مشکالت و فراز و نشیب های  .اجازه بستر سازی برای ترویج و تحقق حقوق بشر و حقوق شهروندی را در ایران نداد

اما این قانون در عمل با کاستی  .رسیدتصویب مجلس ه ب 5919حقوق شهروندی در سال  بسیار، قانون ازادیهای مشروع و حفظ

منشور حقوق و شهروندی از جانب رییس جمهور  5931. النهایت با تمام مشکالت و موانع نهایتا درسال رو گردیدهای فراوانی روب

 وقت اعالم گردید

تمام اصول قانون اساسی مرتبط با حقوق شهروندان و قوانین عادی که برای  شده استتالش  حقوق شهروندی منشور در

ده و نیز مواردی که با نظام حقوقی موجود قابل اجراست را یکجا و به صورت اجرای این اصول به صورت پراکنده تصویب ش

با مقدمه ذکر شده به بررسی طرح تحول سالمت بر مبنای قانون اساسی و منشور حقوق  جمع اوری کند.منسجم و منظم 

 خواهیم پرداخت. 5931شهروندی مصوب 
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پیروزی انقالب اسالمی این امید را در بین ملت بوجود آورد که حقوق بشر و حقوق شهروندی در ایران به معنای واقعی 

در هیچ بخشی از قانون اساسی و قوانین موضوعه سخنی از حقوق بشر نیامده است شاید بتوان اینگونه  شکل خواهد گرفت.

استنباط کرد که مقنن در زمان تصویب قانون اساسی ،حقوق بشر را محصول غرب می دانسته و از روی دیگر با توجه به مقدمه 

ن اساسی ایران تمایل به استفاده از کلماتی که رگ و ریشه ی قانون اساسی که انقالب را مکتبی می داند مجلس موسسان قانو

های مشروع برای پاسداشت حقوق بشر و شهروندی اصول مختلفی آمده که متضمن حقوق و آزادی .ستغربی داشته را نداشته ا

وارد خاص از قانون اساسی آمده که حیثیت، جان، مال، حقوق، شغل و مسکن جز در م 22برای مثال در اصل ملت شده است 

توان کسی را به صرف داشتن عقیده ای مورد مواخذه آمده که تفتیش عقاید ممنوع بوده و نمی 29در اصل  .تعرض مصون است 

باید تمام قوانین عادی الزم برای اجرای  و وجود دارد های ملتقانون اساسی فصلی به نام حقوق و آزادی از انجا که در قرار داد. 

در طی سالهای پس  ..به تصویب برسد ر راستای صیانت از حقوق و ازادیهای بنیادین مندرج در قانون اساسید اصول این فصل 

شرایط بعد از انقالب  کهنداما یکدست نبوده ا رسیدتصویب در جهت پاسداشت شهروندان به  طور پراکنده قوانینی به از پیروزی 

با تمام مشکالت و فراز و نشیب های  . اجازه بستر سازی برای ترویج و تحقق حقوق بشر و حقوق شهروندی را در ایران نداد.

اما این قانون در عمل با کاستی  .رسیدتصویب مجلس ه ب 5919حقوق شهروندی در سال  بسیار، قانون ازادیهای مشروع و حفظ

منشور حقوق و شهروندی از جانب رییس  5931رو گردید . النهایت با تمام مشکالت و موانع نهایتا درسال های فراوانی روب

 جمهور وقت اعالم گردید

تمام اصول قانون اساسی مرتبط با حقوق شهروندان و قوانین عادی که برای  شده استتالش  حقوق شهروندی منشور در

ده و نیز مواردی که با نظام حقوقی موجود قابل اجراست را یکجا و به صورت اجرای این اصول به صورت پراکنده تصویب ش

با مقدمه ذکر شده به بررسی طرح تحول سالمت بر مبنای قانون اساسی و منشور حقوق  جمع اوری کند.منسجم و منظم 

 خواهیم پرداخت. 5931شهروندی مصوب 

 

 حقوق شهروندي و بهداشت و درمان
حق بر سالمتی است. سالمت یعنی داشتن آرامش جسمی، روحی،  .نسان در نظام حقوق شهروندی،ایکی از این حقوق 

مخاطره  عدمانسان برای داشتن سالمت کامل، اول باید سالمتش مور حمایت قرار گیرد و در مرحله دوم، برای  .روانی و معنوی

اش از مرحله سوم، در صورت به خطر افتادن سالمتی افتادن سالمت، به صورت مستمر مورد مراقبت و محافظت قرار گیرد و در

های الزم و کافی برخوردار باشد. در واقع انسان در حوزه سالمت، از سه حق برخوردار است، حق بر حمایت از سالمتی، مراقبت

 ت جهانی به عنوانالمللی و تعاریف سازمان بهداشحق بر مراقبت از سالمت و حق بر مراقبت پزشکی از این حقوق در اسناد بین

 .شودنام برده می« بر سالمتی حق»

 

 حق سالمت در اسناد بين المللی
 کرده ملزم را سازمان  : ملل سازمان منشور 11 ماده  ای از حق بر سالمتی نامبرده شده است.المللی و منطقهدر اسناد بین

المللی... در ارتباط با سالمتی اقدام کند. در استانداردهای باالتر زندگی و یافتن راه کارهای مسایل بین ارتقای به نسبت تا است

های بنیادی هر مندی از باالترین استاندارد قابل حصول سالمتی، یکی از حقمقدمه اساسنامه سازمان بهداشت جهانی ، بهره

)نصر ا، برای دستیابی به صلح و امنیت، اهمیت بنیادی داردهانسانی شناخته و تأکید شده است که سالمتی ملت

  اعالمیه جهانی حقوق بشر: هر کس بر چنان سطحی از زندگی حق دارد که برای سالمتی و رفاه خود او و .(5911اصفهانی:

هانی حقوق بشر )اعالمیه ججمله غذا، پوشاک، مسکن و مراقبت پزشکی و خدمات ضروری اجتماعی، کافی باشد  از اش،خانواده

های عضو میثاق حاضر، حق هر دولت  المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقرر کرده است کهمیثاق بین (21،ماده 

  .(52)همان:ماده شناسندمندی از باالترین استاندارد قابل حصول سالمتی جسمی و روانی به رسمیت میفردی را به بهره

المللی نیز حق بر سالمتی مورد توجه بوده است. از جمله آن ها و معاهدات خاص بیندر کنوانسیون موارد فوق الذکرعالوه بر 

کنوانسیون »و « کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان»، «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض نژادی»توان به می
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های عضو متعهد شدند کلیه اشکال تبعیض نژادی، دولتکنوانسیون محو  در  که به تصویب رسیدند اشاره کرد.« حقوق کودک

کنوانسیون محو کلیه  (1)کنوانسیون منع تبعیض نژادی:ماده .کیت به سالمتی عمومی، مراقبت پزشتا حق هر فردی را نسب

مردان به های عضو را مکلف به اتخاذ اقدامات مقتضی برای تضمین دسترسی یکسان زنان و اشکال تبعیض علیه زنان نیز دولت

. همچنین کنوانسیون حقوق کودک، از حق هر کودک نسبت به سطحی از (52)همان:مادهخدمات مراقبت سالمتی کرده است

مندی کودک از باالترین استاندارد قابل حصول سالمتی زندگی که برای توسعه جسمی، روانی و ... کودک کافی باشد و نیز بهره

 (29حمایت از کودک:ماده  )کنوانسیونسخن به میان آورده است. 

 

 جایگاه حق بر سالمتی در ایران
 اصل سومدر قانون اساسی توجه به بهداشت و سالمت عمومی به عنوان یکی حقوق اساسی ملت مورد توجه بوده است. در 

 نوع هر ساختن برطرف و فقر رفع و رفاه ایجاد جهت  اسالم ضوابططبق  بر عادالنه و صحیح اقتصادی ریزیپی »آمده است: 

 قانون اساسی آمده است: در اصل بیست و نهم .بیمه تعمیم و بهداشت و کار و مسکن و تغذیه های زمینه در محرومیت

 بهداشت تامین نهایت در و........  سرپرستی بی ،کارافتادگی از ،، پیریبیکاری ،بازنشستگی نظر از اجتماعی تأمین از برخورداری»

اساسی ملت در اصل چهل و سوم قانون اساسی در زمره تکالیف عمومی دولت مورد تاکید قرار گرفته  نیاز یک عنوان به درمان و

 اگر سه مرحله حمایت از سالمت، مراقبت از سالمت و دسترسی به مراقبت پزشکی، اگر به عنوان حق بر سالمتی برای آحاد.است

های پزشکی را پوشش داده و دو شهروندان در نظر گرفته شود، حقوق بیمار، تنها بخش پایان آن، یعنی حق دسترسی به مراقبت

ها و استانداردهای الزم برای سنجش سالمت وجود ندارد. عالوه بر این، هنوز در کشور ما، شاخص .بخش دیگر مورد توجه نیست

های بسیار متنوع و متعددی شود و حوزهحی و روانی در سایه موضوعات دیگر محقق میباید توجه داشت که سالمت جسمی، رو

توانند دخیل باشند. موضوعاتی مانند محیط زیست در تحقق و تداوم وضعیت سالمتی و توانایی و متأثر ساختن و تهدید آن می

دارای ارتباط نزدیکی با موضوع سالمتی هستند. و ای، و حتی اقتصادی جامعه سالم، آب سالم، تعذیه سالم، شرایط کاری و حرفه

از این منظر حق بر سالمتی با سایر حقوق بشری نظیر حق بر حیات، حق بر تامین غذا، مسکن و حقوق اقتصادی دارای 

توان گفت: حق بر سالمتی به عنوان یکی از تکالیف در مجموع میMatthew Craven :1998))همپوشانی و ارتباط است

ها قلمداد شده و مورد پذیرش قرار گرفته است؛ هرچند که در مرحله اجرا، تا رسیدن به نقطه آرمانی در مقابل ملت هادولت

 ,(Steven Hick and …2000)فاصله زیادی دارد

 

 منشور شهروندي و طرح سالمت
دولتها  مسئولیت آنچه مهم است اینکه حق حیات و سالمت و کیفیت زندگی در راس همه حقوق شهروندی است که 

چشم اندازی وسیع تر یافته و به انتظارات غیر پزشکی ،در دنیای امروز دیدگاههای سالمت  .دارند آن بر عهدهتامین بزرگی در

رشد انتظارات مردم نسبت به ایمنی، کیفیت و عدالت، فشار جهت ایجاد نظام سالمتی پاسخگو  .توجه ویژه ای معطوف شده است

  .ا افزایش داده استدر برابر عملکرد ر

اگرچه در سا لهای اخیر نظام سالمت توانسته است با استفاده از راهبرد مراقبت های بهداشتی اولیه به پیشرفت های چشم 

گیری در سطح کلی سالمت مردم و باال رفتن شاخصهای مربوط به آن برسد، اما همچنان یکی از مهم ترین دغدغه های 

نشور حقوق شهروندی که با هدف تامین مت در سالمت و دسترسی به خدمات سالمتی است. سیاستگذاران، برقراری عدال

ماده به مواردی مانند تامین سالمت جسمی و روانی،  56آسایش، آرامش، امنیت، رفاه فردی و اجتماعی تدوین شده است، در 

کند؛ اشاره می« ای سالمت محورحمایت اجتماعی، حق دسترسی به بهداشت عمومی و درمان مناسب، دسترسی به کااله

 مواردی که حاکی از توجه سیاستگذاران کشور به موضوع بهداشت و اهمیت جایگاه خانواده است. 

حفاظت مالی از مردم، ایجاد عدالت در  :در این راستا وزارت بهداشت، درمان طرح تحول نظام سالمت را با سه هدف 

 دسترسی به خدمات سالمت 
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در منشور آمده است: شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون  .ارتقای کیفیت خدمات، به مرحله اجرا درآورد 

آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سالمت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کاالها و خدمات 

زیستی سالم و مطلوب برای ادامه ش روز و استانداردهای ملّی، شرایط محیطپزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دان

این منشور به بخشی از حقوق زنان پرداخته شده و برخورداری این قشر از جامعه از حقوقی  9در ماده  زندگی برخوردارند.

ای تأمین سالمت جسمی و روانی در های مناسب برها و تسهیالت بهداشتی و درمانی مناسب و آموزش و مشاورهبرنامه»همچون 

خصوص دوران بارداری، زایمان، پس از زایمان و در شرایط زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی در مراحل مختلف زندگی به

حق زنان است که از تغذیه سالم در دوران بارداری، زایمان سالم،  -30ماده  .اشاره شده است« بیماری، فقر یا معلولیت

حق دسترسی به کاالهای به .مند شوندهای شایع زنان بهرهبهداشتی پس از زایمان، مرخصی زایمان و درمان بیماری هایمراقبت

شهروندان حق دسترسی به کاالها و خدمات  -31این منشور نیز دوباره اشاره شده و آمده است: ماده 31محور در ماده سالمت

گفتنی است به موجب قوانین بسیاری ازجمله « سالمت آنها را با مخاطره مواجه نکند. ای که بهداشت یاگونهاستاندارد را دارند به

 .رسان را اعالم کندهای کلی سالمت و برنامه پنجم توسعه، دولت موظف است هر سال فهرست کاالهای آسیبسیاست

 

 طرح تحول سالمت  اهداف

 ،اغاز بکار کرد 5939در  ایران اسالمی جمهوری سالمت اتتحقیق ملی سالمت با شروع به مطالعات درموسسه تحول طرح

، کاستی های موجود در عرصه نظام بهداشت و درمانکه بر اساس مطالعه در . کرد شروع مداخالت ارزیابی منظور به را مطالعاتی

طرح تحول در سالمت در نهایت ، خدمات پزشکان و اعالم گزارش های صورت گرفته ، تعرفه های پزشکیهای بیمارستانها

بمنظور حفظ کرامات انسانی شهروندان اجرایی گردید و برای ان اهداف و چشم اندازهایی تبیین گردید این طرح هنوز درابتدای 

  راه طویل و سخت خود قرار دارد هرچند در همین مدت کوتاه نیز رضایت بسیاری از شهروندان را کسب کرده است.

 :اجرایی است هدف  1طرح تحول نظام سالمت شامل 

 دولتی بيمارستانهاي در بستري بيماران پرداختی ميزان کاهش

درصد از  50تمامی بیماران دارای بیمه پایه سالمت ساکن در شهرها که در بیمارستان های دولتی بستری م یشوند تنها 

هزار نفر که از طریق نظام  20کل صورتحساب بیمارستان را پرداخت می کنند و بیماران روستایی، عشایر و ساکنان شهرهای زیر 

درصد هزینه های درمان را پرداخت می کنند. همچنین بیماران و یا  1ارجاع به بیمارستان های دولتی مراجعه می کنند 

خدمات آزمایشگاهی و تصویربرداری و سایر ملزومات پزشکی به بیرون از بیمارستان ارجاع داده  همراهان آنها برای تهیه دارو،

 .نمی شوند

 محروم مناطق در پزشکان ماندگاري از حمایت -

ماندگاری پزشکان عمومی و متخصص در مناطق محروم کیی دیگر از بسته های خدمتی طرح تحول نظام سالمت است تا 

ضل کمبود پزشک نداشته باشند و مردم این مناطق ناچار نباشند برای انجام امور درمانی خود، با زحمت مناطق محروم کشور مع

و مشقت به شهر دیگری مراجعه کنند. هدف از اجرای این بسته، حذف زیرمیزی در مناطق محروم و افزایش دسترسی مردم به 

شاغل درا ین مناطقا ست تا بیماران مناطق محروم بتوانند میزان دریافتی پزشکان  خدمات تخصصی و عمومیا ز طریق افزایش

 .کلیه خدمات درمانی مورد نیاز خود را از نزدیکترین مکان محل سکونت خود دریافت کنند

 دولتی هاي نبيمارستا در مقيم متخصص پزشکان حضور -

تخت  61داخلی، و هر متخصص دیگر به تشخیص بیمارستان در بیمارستان های دولتی باالی ،حضور پزشک متخصص 

امکان دسترسی مردم به پزشک متخصص برای بیماران اورژانسی را فراهم می کند. انجام به موقع معاینه و ویزیت بیماران، 

ساعته در بیمارستا نهای دولتی، فعال  21ت تعیین تکلیف بیماران اورژانسی در نخستین فرصت و پاسخگویی به موقع و بصور

 .بودن اتاق عمل در شیفت عصر و شب از ویژگ یهای این بسته حمایتی است
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 دولتی هاي بيمارستان در هتلينگ ارتقاي کيفيت -

ارتقای یکفیت خدمات بیمارستا نها از دیگر برنامه های طرح تحول سالمت است که بر پایه آن چهره فیز کیی بیمارستان 

های دولتی مانند وضعیت اتاق ها، سرویس های بهداشتی و تخت های آسیب دیده بهسازی و نوسازی می شود و خدمات 

 .هتلینگ و سروی سهای تغذیه و پرستاری ارتقا می یابد

 دولتی هاي بيمارستان در ویزیت خدمات ارتقاي کيفيت -

مارستان های وزرات بهداشت بسته دیگر طرح تحول ارتقای کیفیت ویزیت در بیمارستان های دولتی، کلینیک ها و بی

بیمارستان کشور اجرا می شود. استانداردسازی خدمات ویزیت از طریق بهبود وضعیت کلینیکی  160سالمت است. این طرح در 

دهای این و تجهیزات کلینیکی، استانداردسازی زمان ویزیت همکاران پزشک و توجه و یژه به معاینات بالینی از جمله استاندار

طرح است. اجتناب از انجام تست های پاراکلینیکی بی مورد، جلوگیری از تکرار ویزیت های بی مورد و افزایش دسترسی مردم به 

 .پزشکان متخصص از دیگر دستاوردهای این طرح است

 طبيعی زایمان ترویج برنامه-

اولین روز اجرای طرح تحول نظام سالمت در بیمارستان برنامه ترویج زایمان طبیعی با هدف ارتقای سالمت مادر و نوزاد از 

های کشور به اجرا درآمد. بر اساس این برنامه، کلیه بیمارستان ها ملزم به کاهش میزان سزارین می باشند. به منظور تشویق 

دگان خدمت به فراهم تشویق مراکز دولتی و ارائه دهن .مادران زایمان طبیعی در بیمارستان های دولتی رایگان انجام می شود.

سازی روش های کاهش درد زایمان شامل روش های دارویی و غیردارویی از دیگر اقدامات انجام شده به شمار می رود. ترویج 

فرهنگ طبیعی بودن فرایند بارداری و زایمان با برگزاری کالس های آمادگی برای زایمان برای مادران باردار و توانمندسازی ارائه 

 .دمت از دیگر اقدامات انجام شده در برنامه ترویج زایمان طبیعی می باشددهندگان خ

 نيازمند و خاص صعب العالج، بيماران از مالی حفاظت برنامه -

العالج، خاص و نیازمند یکی دیگر از بسته های حمایتی طرح است. هزینه های باالی  برنامه حفاظت مالی از بیماران صعب

 .بسته خدمتی تعیین شده تحت حمایت قرار می گیرد نمی باشند طبق بیمه آنها که مشمولتشخیصی و درمانی بیماری 

 هوایی اورژانس اندازي راه-

پایگاه اورژانس 51یکی دیگر از برنامه ها راه اندازی اورژانس هوایی است که از نیمه مرداد اجرایی شد. در مرحله نخست 

کیلومتری تحت  510هوایی با همکاری هوانیروز و ارتش جمهوری اسالمی راه اندازی شد و حدود یک سوم کشور تا شعاع 

پوشش اورژانس هوایی قرار گرفت و انتظار می رود که دو سوم باقی مانده طی یکی تا دو سال آینده نهایی شود و به سرعت 

 .بتواند ارتقا و توسعه یابد

 

 چالش هاي طرح تحول سالمت
سالمت به عنوان یکی از نیازهای اساسی مردم، جایگاه ویژه ای در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران دارد، تا جایی که 

 .تامین عادالنه آن، از وظایف اصلی دولت برشمرده شده است

شبکه بهداشت و درمان و کنترل بیماری های به رغم پیشرفت های شگرف حاصله در این حوزه، همچون ایجاد و توسعه 

واگیر و در پی آن افزایش امید به زندگی، تغییر الگوی بیماری ها در کشور ما، پاسخ شایسته ای از سوی نظام سالمت دریافت 

 نکرد، و از سوی دیگر، ورود جدی ذی نفعان به عرصه حاکمیت نظام سالمت خود مسبب مشکالت دیگری شد، تا جایی که در

سالهای پایانی فعالیت دولت دهم، مشکالتی همچون باال بودن هزینه های مردم در بخش بهداشت و درمان، وضعیت نامناسب 

دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی و حتی دشواری در استفاده از تخت بیمارستانی و پزشک متخصص بر وضعیت سیستم نظام 

 .سالمت ایران سایه افکنده بود

ولت یازدهم و وزارت بهداشت به مقوله مهم سالمت، بارقه امید را در دل دغدغه مندان این حوزه و مردم توجه شایسته د

برای بهبود وضعیت خدمات بهداشتی درمانی روشن کرد. از جمله اقدام دولت در ساماندهی بازار ملتهب دارو در آغاز فعالیت 

 .خود که شایسته تقدیر است
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 ان به دو گروه چالشهای ذاتی و اجرایی طرح تقسیم بندی کرد، چالشهای طرح تحول را می تو

  چالش هاي ذاتی 

محور اصلی طرح تحول، درمان است در حالی که، پیشرفت حقیقی در سالمت جامعه، مبتنی بر مراقبت های پیشگیرانه 

مت بسیار دشوار است؛ از این رو، های مراقبت سالمت، مواجهه با چالش های نظام سال-می باشد و بدون بسط و گسترش نظام

  .مشاهده می شود که در اکثر کشورهای توسعه یافته، پیشگیری بر درمان اولویت می یابد

ارتقای نظام سالمت مبتنی بر تخصیص مستقیم منابع مالی: اکثر نظام های توسعه یافته ی نظام سالمت، از ساز و کار 

به اهداف تعیین شده و رفع چالش های پیش رو سود می برند و تولیت نظام های تأمین مالی برای مدیریت و سوق نظام 

سالمت، نقش سیاستگذاری و نظارت را بر عهده می گیرند. این در حالی است که در طرح تحول سالمت، نقش بیمه به عنوان 

یص یافته است که این امر، یک ساز و کار برای مدیریت منابع سالمت، کم رنگ شده و اکثر منابع مالی بصورت مستقیم تخص

همچنین طرح تحول قوانین مبنایی حوزه ی سالمت، مانند قانون برنامه ی پنجم توسعه، ی بروز فساد را فراهم می آورد.  زمینه

  (5930دماری و همکاران:(.در مواردی  به حاشیه رانده است

بستر برای تأمین سالمت کلیه ی افراد کشور به حاشیه رفتن وظایف حاکمیتی: مأموریت اصلی وزارت بهداشت، ایجاد 

است که این مهم، از طریق سیاستگذاری، تنظیم مقررات، نظارت و ارزیابی بخش های مختلف امکان پذیر است اما عمال، 

 کننده ی خدمات درمانی تبدیل شده که این امر انجام مؤثر وظایف-مشاهده می شود که وزارت بهداشت، خود به بزرگترین ارائه

حاکمیتی را با مشکل مواجه می کند و این موضوع، در اجرای طرح تحول نیز آشکار است؛ به عبارتی دیگر، وزارت بهداشت، 

  (wwwsjsph.tums.ac.ir ) مسؤول نظارت و ارزیابی طرحی است که خود تأمین مالی و اجرای آن را بر عهده دارد

 

 هاي اجراییچالش 

طرح تحول نظام سالمت بعنوان یکی از دستاورد های بزرگ دولت یازدهم، تداوم طرح را در میان مدت تضمین می کند 

اما تزریق منابع مالی با روند کنونی، موجب افزایش هزینه های سالمت شده است؛ بعالوه ی افزایش منابع مالی مورد نیاز با تداوم 

دهد. با این -ابع مالی برای سایر بخش های اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار میسیاست یکسان سازی تعرفه ها، تأمین من

 وجود، افزایش شکاف درآمدی بین بخش های مختلف نظام سالمت، بر کیفیت خدمات درمانی ارائه شده، تأثیر سوء می گذارد. 

بسیاری از مشکالت است . المتعارض منافع در حاکمیت نظام ساز دیگر چالش های طرح تحول سالمت در حوره اجرا،ت

کنونی نظام سالمت را می توان در تعارض منافع تصمیم گیران و سیاست گذاران این حوزه دانست . بسیاری از مدیران ارشد 

وزارت بهداشت پزشک بوده و بعضا از سهام داران بخش خصوصی هستند، به طور طبیعی تعارضی میان منافع شخصی و صنفی 

ای آن ها پدید می آید . سپردن مدیریت سازمان های بیمه گر ، که باید حافظ منافع بیماران و مردم باشند، به با منافع مردم بر

 .ها به نفع قشر نازک پزشکان متخصص نداشته استپزشکان نیز نتیجه ای جز افزایش بی ضابطه تعرفه

اجتماعی و بیمه سالمت ایرانیان با رشد پس از اجرای گام سوم طرح تحول سالمت دو بیمه اصلی درمان کشور تامین 

شدید هزینه های درمان مواجه شدند به نحوی که طی دو سال پس از اجرای طرح تحول سالمت ،هزینه های درمان تامین 

 سال در  درصد 29درصد در سال رشد داشته است در حالی که رشد درآمد های تامین اجتماعی کمتر از  11اجتماعی بیش از 

رسید و  31هزار میلیارد در سال  56به  32هزار میلیارد تومان در سال  1نیز، هزینه ها از  سالمت بیمه خصوص در. است بوده

هزار میلیارد تومانی برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسالمی ایران برای جبران کسری این سازمان منتشر  1اوراق قرضه 

ا بیش از گذشته افزایش داد و انتقادات جدی اقتصاددانان به این نوع تامین مالی بدهی های نظام سالمت ر اقدام، این  گردید.

 .بیمه سالمت را در پی داشت که خود گواه بر ورشکستگی بیمه های درمان پس از اجرای طرح تحول سالمت است

برابر شده و درآمد اختصاصی  2اعتبارات نظام سالمت: بودجه عمومی وزارت بهداشت در سال اول طرح تحول سالمت 

برابر  1هزار میلیارد افزایش داشته است و طی دو سال  52وزارت بهداشت پس از گام سوم طرح تحول سالمت در طی یک سال 

هزار میلیارد 51شده است. با اجرای طرح تحول، اعتبارات کلی نظام سالمت افزایش چشمگیری داشت به طوریکه اعتبارت آن از 
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درصدی اعتبارات بی سابقه بوده است.ولی این  220رسیده است و این رشد بیش از  36هزار میلیارد در سال 11به  ،32در سال 

 (www.mehrnews.com).افزایش اعتبارات نتوانسته خروجی های مطلوب و پایدار را برای نظام سالمت کشور عرضه کند

و انتظار جامعه ی پزشکی و مردم است. با فرض محدود  تداوم روند کنونی طرح تحول، بستر گسترش توقعهمراه با  -

بودن منابع کشور، افزایش مستمر هزینه های سالمت می تواند مانع اصلی تداوم طرح باشد. در هنگام وقوع توقف طرح، انتظار 

تواند بستر بروز -ایجاد شده در جامعه ی پزشکی و مردم و ناتوانی مدیران اجرایی در پاسخگویی به انتظارات ایجاد شده، می

)همان .نارضایتی های گسترده را فراهم آورد که در آن زمان، حل واقعی مشکالت این بخش بسیار پیچیده و دشوار خواهد بود

 منبع(
 

 گيرينتيجه
 می باشد.از مهمترین ابعاد این موضوع  با تاکید بر ضرورت توجه به ابعاد مختلف موضوع حقوق شهروندی ؛حقوق سالمت 

توجه به مرزمیان حقوق سالمت و حق برسالمت، سیاست گذاریها و موانع قانونی احتمالی در حوزه سالمت و همچنین 

حق انسانها به برخورداری از سالمت، در حوزه حقوق  .استمرزمشترک میان حقوق شهروندی و حقوق سالمت از موضوعات مهم 

اعالمیه  21حق می تواند با حق حیات در حوزه نسل اول، مرتبط باشد. مادهنسل دوم قرار دارد و برخی از ابعاد و تفاسیر این 

آوری به آن بخشیده است. جهانی حقوق بشر به حق برخورداری از سطح معیشت کافی برای سالمت و رفاه اشاره و جنبه الزام

ز باالترین استانداردهای قابل المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی از حق برخورداری امیثاق بین 52همچنین ماده

 .ها گذاشته استدستیابی سالمت فیزیکی و روانی یاد کرده و تحقق آن را برعهده دولت

 1کنوانسیون حقوق کودک، ماده  21عالوه بر این دو سند، ماده  حقوق شهروندی و سالمتدیگر  پشتوانه های قانونی  از

پروتکل  50منشور حقوق بشر و مردمان آفریقا، ماده  56اجتماعی اروپایی، ماد منشور  55کنوانسیون منع تبعیض نژادی، و ماده 

شمار ای بهآور در سطح منطقهالحاقی به کنوانسیون حقوق بشر در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دیگر اسناد الزام

 آیدمی

بیمارستان و تجهیزات پزشکی نیست، گفت: بلکه های بهداشتی و ایجاد حق سالمت فقط به معنای دسترسی به مراقبت

های بشری است. از این رو تدوین منشور حق ی حقی رسیدن به آن نیازمند تحقق همهاین یک حق گسترده است و الزمه

 .سالمت، می تواند یکی از اجزاء مهم حقوق شهروندی باشد

بوده که سبب بروز نارضایتی مردم و بخش های مختلف در سال های اخیر، نظام سالمت کشور با مشکالتی گوناگون همراه 

نظام سالمت شده است. پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طرح تحول نظام سالمت 

سی به مردم در قبال هزینه های سالمت، ارتقای کیفیت و افزایش دستر "محافظت مالی"را تدوین کرد. این طرح که بدنبال 

، در بیمارستان های دولتی سراسر کشور به اجرا در آمد. گرچه اجرای 5939اردیبهشت ماه سال  51خدمات درمانی است، از 

طرح، زمینه ی افزایش رضایتمندی مردم و گروهی از بازیگران حوزه ی سالمت را فراهم آورد ولی تداوم اجرای طرح با چالش 

ر حقوق شهروندی و سالمت تحوالت چشمگیری داشته چرا که دولت تدبیر و امید با درسه سال اخیهایی جدی مواجه است. 

شعار حقوق شهروندی روی کار آمد و در این عرصه اقدامات موثری انجام داد و نمونه آن در حوزه سالمت است که پرداخت از 

اما این طرح هنوز مراحل اولیه  .است درصد رسیده 1درصد کاهش یافته و در روستاها به زیر  50درصد به  10جیب مردم از 

روبرو گردد امید می رود که  منشور حقوق شهروندی با ضمانت اجراهای جدی از جانب قانون گذارمفاد خود را طی میکند اگر 

این نکته را نباید فراموش .در حوزه سالمت شاهد تحوالت مثبت و بهرمندی هرچه روز افزون شهروندان از این حق خود باشیم.

نظام ناکارآمد پرداخت به ازای خدمت تبعات منفی اجتماعی نیز در پی داشته است انکه  با اجرای طرح تحول سالمت،  کرد که

بار دیگر تقویت و تثبیت شد و نهایتا منجر به افزایش اختالف درآمد بین پزشکان رشته های مختلف و همچنین اختالف درآمد 

ضات صنفی پرستاران و کادر درمان به اختالف درآمد حاصل ازاجرای طرح تحول و کشیده پزشکان با سایر کادر درمان شد.اعترا

و رفع چالش های فرا  اما  موفقیتشدن دامنه اعتراضات و تقابل اجتماعی با پزشکان در سطح جامعه به وضوح دیده می شود. 

ود شهروندان  و نهادهای مدنی میباشد. ودر در این حوزه  همانند همه مسایل دیگرنیازمند کمک و همیاری سه قوه و خ روی
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  کارکرد حاکمیت امری عبث می باشد که براورده کردن حقوق شهروندان یا یکی از انها را فقط از یکی از قوا  انتظار داشته باشیم.

که شاهد مرض سالمت امر بسیار مهمی است و هر چه بشر پیشرفت می کند، موضوع سالمتی نیز پیچیده تر می شود از انجا که 

وزارت بهداشت به عنوان متولی سالمت، در راستای سالمت جامعه تالش می کند،اما نکته ای که  .و بیماری های جدید هستیم

باید مورد توجه باشد این است که نباید تصور شود که همه وظایف و اقدامات بر دوش این وزارتخانه است و دیگر دستگاه ها نیز 

باید نسبت به مسائل بهداشتی و سالمت  ،نهادها دستگاه ها .راستای تحقق سالمت پایدار انجام دهند باید وظایف خود را در

 دغدغه داشته باشند و انتظار است که در این زمینه با همه توان تالش کرده و همکاری الزم را داشته باشند

 

 

 پيشنهادات

برخوردار است انتظار می رود تخصیص منابع بر اساس اصول تزریق منابع مالی به حوزه ی سالمت از اهمیتی بسیار 

پذیرفته شده ی نظام های سالمت، بویژه بخش های بهداشت و پیشگیری که دارای حداکثر بازدهی است، صورت گیرد و از 

 .آزمون و خطا در تزریق منابع پرهیز شود

، درمان و آموزش پزشکی است ولی در نظام سالمت تأمین سالمت آحاد جامعه بر اساس قانون، بر عهده ی وزارت بهداشت

فعلی، از وزارت بهداشت، بعنوان بزرگترین ارائه کننده ی خدمت یاد می شود، نقش تصدی گری و ذی نفع بودن، می تواند بر 

ین رو، وظایف اصلی این وزارت خانه که شامل سیاستگذاری، هماهنگی، ارزیابی و نظارت است، تأثیر سوء داشته باشد؛ از ا

مشاهده می شود، بسیاری از قوانین و برنامه ها که با همکاری این وزارت خانه تهیه و به تصویب می رسد، در عمل اجرا نشده و 

 تر در عرصه سیاستگذاری ورود کند. انتظار می رود وزات بهداشت بیش یا بطور ناقص اجرا می شود

و تصویب قانون در جهت حمایت و صیانت از حقوق شهروندان در طرح تحول سالمت نیاز به ضمانت اجرای قوی و تدوین 

 این قلمرو دارد

طرح تحول سالمت نیاز به شفاف سازی و جریان ازاد اطالعات در این زمینه  دارد تا بتوان بر اساس  اطالعات بدست امده 

 قرار داد. یاین طرح را در ترازوی قضاوت کارکرد
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