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چکیده فارسی
عنوان :بررسی ابعاد اخالقی برنامههای راهبردی مراقبتهای بهداشتی در پرتو مطالعه تطبیقی
مقدمه و اهداف :ماهیت سالمت عمومی و بهداشت ،تمرکز بر جمعیت و جوامع اسعت .در طعی سعاایاا اریعر
علیرغم توجه به مباحث ارالقیات زیست پزشکی در حیطه بااینی و پژوهشهای انسانی ،کمتر بعه مووعوعات
ارالقی ،حیطهها و پیآمدهای آنها در سطح اجتماعی و بهداشت عمعومی پردارتعه شعد اسعت .ارعال معدت
طوالنی است که به عنواا زیر بنای مراقبتهای سالمتی اوایه شنارته شد است و در حاای کعه در از ارعال
در حمایت از بسیاری از مراقبتهای بهداشتی و پژوهشها توسعه داد شد است ،تعال

انعدکی بعرای تعدوی

چارچوب ارالقی متمرکز در مراقبتهای سالمتی اوایه وجود دارد .هدف کلی مطااععه ،بررسعی ابععاد ارالقعی
برنامههای راهبردی مراقبتهای بهداشتی در پرتو مطااعه تطبیقی است و اهداف ارتصاصی ،تعیی ابعاد ارالقعی
برنامههای راهبردی مراقبتهای بهداشتی در کشورهای منتخب ،سازماا بهداشت جهانی و ایراا و بعه دنبعاآ آا
مقایسه تطبیقی ابعاد ارالقی برنامههای راهبردی مراقبتهای بهداشتی در کشورهای منتخعب ،ایعراا و سعازماا
بهداشت جهانی و نهایتاً ارائه چارچوب ارالقی مناسب در برنامههای راهبردی مراقبتهای بهداشعتی را شعام
میشود.
روش کار :ای مطااعه یک تحقیق کیفی از نوع تحلی محتوا به همرا مطااعه تطبیقی است .تحقیق در دو مرحلعه
صورت پذیرفته است .ابتدا براساس یک سری مطااعات کتابخانهای و جسعتوو در منعاب و موعالت اینترنتعی و
تحلی محتوای قیاسی ،مفاهیم کلی و مالحظات ارالقی در حوز سالمت و مراقبتهای سالمتی استخراج شدند
و بصورت طبقاتی از ارز ها ،اصوآ و قواعد ارالقی به عنعواا معال هعای تطبیعق انتخعاب شعدند .در ادامعه
برنامههای راهبردی مراقبتهای سالمتی و مراقبتهای سعالمتی اوایعه کشعورهای منتخعب و سعازماا جهعانی
بهداشت و ایراا که دارای سیاستها و برنامهها و کدهای ارالقی در حوز سالمت و مراقبتهای سالمتی (اوایه)
بودند براساس معیارهای ورود انتخاب گردیدند .به رو

تحلی محتوای هدایت شد  ،مفاهیم و واژ های کلیدی

در مورد اصوآ و چارچوبهای ارالقی شناسایی شد .داد های به دست آمد از متعوا برنامعههعای راهبعردی،
براساس جدوآ شک گرفته در مرحله اوآ ،طبقهبندی و سپس ارزیابی و تحلی شدند .پس از استخراج جعدوآ
طبقه بندی برای هر برنامه راهبردی در نظام سالمت جدوآ تطبیقی برای موموع برنامهها تهیه گردید و مقایسعه
تطبیقی صورت گرفت.
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یافتهها :پس از استخراج برنامههای راهبردی کشورهای مورد پژوهش از مناب معتبر 23 ،برنامه راهبردی مربوط
به سازماا بهداشت جهانی ،اتحادیه اروپا  6 ،کشور (استراایا ،نیوزاند ،امریکا ،کانادا ،بریتانیعا و ترکیعه) و ایعراا
مورد مطااعه قر ار گرفتند .در بررسی برنامههای راهبردی ایراا متاسعفانه برنامعه راهبعردی جعام سعالمت یعا
مراقبتهای اوایه سالمتی یافت نشد .با اینحاآ نقشه تحوآ نظام سالمت جمهوری اسالمی ایراا به همرا برنامعه
راهبردی واکسیناسیوا و  HIV/AIDSمورد بررسی قرار گرفت .جدوآ تطبیقی جنبهها و مالحظات ارالقعی در
برنامههای راهبردی مورد مطااعه نشاا میدهد که براساس طبقهبندی شک گرفته بسیاری از ارز ها و اصعوآ
ارالقی در تدوی برنامههای راهبردی سالمت مورد توجه بود اند اما با توجه به ماهیت برنامهههعای راهبعردی
برری جنبهها پر رنگتر بود اند .با ای وجود برری از جنبهها و مالحظات بطور مشتر و شای معورد اسعتفاد
قرار گرفتهاند .برری قواعد ارالقی نیز وجود دارند که از دیدگا برری دانشعمنداا آنهعا زیعر موموععه اصعوآ
باالتری هستند .با اینحاآ به نظر میآید هرچند ای موارد میتوانند زیر موموعه اصوآ باالدستی باشند یا وجعه
اشتراکی بی دو یا چند اص باشند اما به احاظ اهمیت الزم است نگا ویژ ای به آنها صورت پذیرد ،اعذا آوردا
ای اصوآ و قواعد راای از اطف نخواهد بود.
نتیجهگیری :مقایسه برنامه های کشورهای مختلف با عمدتاً سند تحوآ نظام سالمت نشانگر ای نکتعه اسعت کعه
عمد ارز ها ،اصوآ و قواعد ارالقی مورد توجه بود است ،اما متاسفانه در دیگر برنامههای سالمت در کشور
ایراا یا برنامه راهبردی مناسب و مدوا تدوی نیافته یا اگر تدوی یافته باشد مالحظات ارالقی در مت برنامهها
و در جای جای برنامه رود را نشاا نمیدهند .با اینحاآ سند تحوآ نظام سالمت هر چند به عنواا یعک برنامعه
راهبردی جام نیست اما به عنواا سند باالدستی دارای ارز ها ،اصوآ و قواعد ارالقی مبتنی بر فرهنگ ایرانی
اسالمی است که میتواند در تدوی برنامههای راهبردی حوز سالمت مورد استفاد قرار گیرد .همچنعی نتعای
مطااعه نشاا میدهد که تعدای از اصول و ارزشها در رهنموا کردا برنامههای راهبردی حوز نظام سعالمت و
به ویژ مراقبتهای بهداشتی و سالمت عمومی حایز اهمیت است .بیست ارز  ،اص یا قاعد برگرفتعه از ایع
پژوهش میتواند جهت هدایت برنامههای راهبردی سالمت عمومی و مراقبت سالمتی اولیه مورد اسهتااد قهرار
گرفته و چارچوبی اخالقی برای سیاسهتذاارا ،برنامههریهاا ،و اراهههدهنهدگا ،خهدماس سهالمت عمهومی و
مراقبتهای سالمتی اولیه فراهم سازند.
کلید واژهها :ارالقیات سالمت ،سالمت عمومی ،ابعاد ارالقی مراقبتهای بهداشتی ،مطااعه تطبیقی.
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Abstract
Title: Survey of the ethical aspects of the Primary Health Care (PHC) programs in light of
comparative study.
Introduction: The nature of public health and primary health care is focusing on population
and communities. In recent years, despite the attention to issues of biomedical ethics in
clinical fields and human researches, less tendency to discuss the ethical issues and its
domains in the social level and public health. Ethics has long been known as primary health
care infrastructure and the understanding of ethics in favor of primary health care and
research has been developed, but there is little effort to develop ethical frameworks focused
on primary health care. The main goal is to study the ethical dimensions of primary health
care strategic plans in the light of comparative study to determine the ethical dimensions of
primary health care and eventually provide an appropriate ethical framework on strategic
programs for primary health care.
Methods: This study is a qualitative content analysis that followed with comparative study.
The research was conducted in two stages. General concepts and ethical issues in health and
health care were extracted via content analysis, then classified values, principles and moral
rules as comparison criteria. Health care and primary health care strategic programs in the
World Health Organization, in selected countries and in Iran, were reviewed and concepts and
key terms of the principles and ethical frameworks were identified by directed content
analysis. The data obtained from the literature of strategic programs, based on first step of
study, then were analyzed and classified. After extracting, the classification table for each
program were prepared and then comparative table took place.
Results: After extracting the strategic programs from credible sources, 32 strategic programs
related to the World Health Organization, Europe, six countries (Australia, New Zealand,
America, Canada, Great Britain and Turkey) and Iran reviewed. In examining, the strategic
programs of primary health care or health unfortunately not found a comprehensive strategic
plan in Iran. However, Map of Transformation of the health system of the Islamic Republic of
Iran and strategic planning for vaccination and HIV/AIDS analyzed. Comparative table shows
that many values and ethical principles have been considered in the formulation of strategic
programs. Some of the ethical considerations and aspects highlighted according to the nature
of the programs, however some aspects and considerations jointly and commonly been used.
According to some scientists, some moral rules are subset of higher principles. Yet it seems,
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this can be a subset of upstream or common in two or more principles, but it is important to
Paying special attention to them.
Conclusion: Comparison among the plans from different countries indicates that the majority
of the values, principles and ethical rules considered. However, Map of Transformation of the
health system of the Islamic Republic of Iran, though not as a comprehensive strategic plan
but as an upstream document consist of theosophy statement, values and ethical principles and
rules based on Iranian-Islamic culture that can be used in the formulation of health strategic
programs. The results also show that a number of principles and values to lead the strategic
program in the health system, especially primary health care and public health is very
important. Values, principles or rules arising from this research can be used to guide the
strategic plans of public health and primary health care and provide an ethical framework for
policy makers, planners and providers of public health and primary health care services.
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