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واژههایکلیدی :سرمایه انسانی ،آموزش ،توزیع ،عدالت در سالمت

سردبیر محترم
سالمت به عنوان یکی از حقوق اولیه همه انسانها بوده که نقش ویژهای در تعیین کیفیت زندگی
دارد .دولتها با تولیت نظام سالمت موظف هستند که با تالش همهجانبه و برقراری سازوکارهای
مختلف ،مراقبتهای سالمت با کیفیت و قابل پرداخت را در همه سطوح خدمات بهداشتی ،درمانی،
و بازتوانی برای گروههای مختلف فرآهم کنند و پاسخ بهینه ای به نیازهای سالمت آحاد مختلف
جام عه ارائه دهند .در همین راستا ،سیستم سالمت برای داشتن عملکرد مطلوب ،در حیطههای گسترده
اجرایی ،آموزشی ،و تحقیقاتی نیازمند سرمایه یا نیروی انسانی توانمند ،شایسته ،و ماهر است ( .)5 ،1به
عبارتی دیگر ،سرمایه انسانی اصلیترین نقش را در فراهمآوری خدمات مراقبت سالمت دارد .در
راستای تامین سرمایه انسانی کارآمد ،سیاستگذاری آموزشی در سطح کالن نظام سالمت را میتوان
در دو حوزه کلی آموزش سرمایه انسانی و توزیع سرمایه انسانی دستهبندی کرد:
آموزش سرمایه انسانی :به منظور ایجاد تعادل توصیه میشود که این حوزه ،از قانون اولیه عرضه
مناطق مختلف جغرافیایی به درستی شناسایی گردد ،در گام دوم ،تعداد و نوع سرمایه انسانی مورد
نیاز برای پاسخ به این نیازها مشخص شود ،در گام سوم ،سرمایه فعلی انسانی تحت آموزش و در
اختیار نظام سالمت تعیین گردد ،در گام چهارم ،با تطبیق گامهای دوم و سوم ،مازاد سرمایه و یا نیاز
به تربیت سرمایه جدید انسانی در حیطههای مختلف سیستم سالمت برآورد گردد و در نهایت
میتوان در گام پنجم ،بر مبنای گامهای صورت گرفته قبلی ،برنامهریزیهای الزم را انجام داد تا با
پوشش سرمایه انسانی مورد نیاز سیستم ،بین میزان عرضه سرمایه انسانی و میزان تقاضا برای
سرمایههای تحت آموزش و آموزش دیده تعادل مناسبی برقرار شود.
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و تقاضا در اقتصاد تبعیت نماید .بدین گونه که در گام اول ،نیازهای اصلی سالمت جامعه مبتنی بر

2

آموزش و توزیع سرمایه انسانی

از طرفی ،عالوه بر بازنگری و بِروز رسانی برنامه درسی در رشتههای مختلف علوم سالمت مبتنی بر نیازهای سالمت
جامعه و برنامه درسی مراکز آموزشی پیشرو در سطح بینالملل و نیز بکارگیری روشهای نوین آموزشی ،ضروری
است که کیفیت دورههای برگزارشده تحصیالت پایه و تحصیالت تکمیلی به شکل پیوسته و بر اساس شاخصهای
معتبر مورد ارزیابی مدیران مراکز آموزشی قرار گیرد و اقدامات اصالحی متناسب با نتایج این ارزیابیها صورت پذیرد.
همچنین در کنار برگزاری دورههای اصلی ،طراحی و برگزاری دورهها و کارگاههای تکمیلی و ضمن خدمت میتواند
خروجی نهایی آموزش را ارتقا دهد .در کنار پیمودن گامهای فوقالذکر ،باید که سرمایههای انسانی در تخصص و
جایگاههای مرتبط شغلی خود بکار گرفته شوند ،با تضاد منافع موجود و انحصارگرایی مقابله شود و با تعریف بسته
مزایای جامع شغلی ،از خروج این سرمایه های ارزشمند از کشور جلوگیری گردد .عالوه بر این ،آموزش سرمایه انسانی
باید با در نظرگیری تغییر ترکیب جمعیتی و پدیده سالمندی در کشور و نیازمندیهای مخصوص این گروه صورت
پذیرد تا نظام سالمت توانایی و آمادگی ارائه خدمات به این گروه حساس جمعیتی را دارا باشد .درآخر ،اولویت بیشتر به
بخش پیشگیری و تقویت ساختار و سرمایه انسانی شبکه بهداشت در مقابل درمان محوری میتواند در راستای ارتقای
سالمت جامعه مثمرثمر واقع شود.
توزیع سرمایه انسانی :عالوه بر آموزش تعداد کافی سرمایه انسانی متناسب با نیازهای سالمت جامعه ،الزم است که
سرمایههای انسانی سالمت به شکل عادالنه ای در مناطق مختلف کشور توزیع گردند .عادالنه بودن توزیع سرمایه انسانی
در نظام سالمت کشور ایران در مطالعات مختلفی بررسی شده که نتایج تاحدودی نمایانگر وجود بیعدالتی در زمینههای
مختلف است ( .)3 ،8همین موضوع میتواند زمینه آسیب جدی به شاخصهای پایه سالمت عمومی و نیز بیعدالتی
اجتماعی را در زمان حال و آینده فراهم کند .توزیع ناعادالنه سرمایه انسانی به عنوان یک مانع جدی برای دستیابی افراد
و بهرهمندی آنان از خدمات مراقبت سالمت مطرح است و از آن میتوان برای ارزیابی عملکرد نظامهای سالمت استفاده
نمود .این امر یک مسئله جهانی است و تنها مختص کشورهای در حال توسعه نیست .بهنظر میرسد که
سیاستگذاری های صورت گرفته در نظام سالمت ایران نیز نتوانسته به موفقیت چشمگیری در این خصوص برسد و
همچنان میان سطح فعلی و سطح بهینه عدالت در توزیع سرمایه انسانی اختالف وجود دارد .از این رو ،پیشنهاد میشود
که وضعیت فعلی نظام سالمت از نظر توزیع سرمایه انسانی در بخشهای مختلف بهداشت ،درمان ،بازتوانی ،و پژوهش به
شکل جداگانه ،تخصصی ،و با بکارگیری شاخص های معتبر ارزشیابی شود و اقدامات آتی متناسب با نتایج کسب شده
سرمایههای انسانی که از طریق این سهمیهها تربیت میشوند در مناطق محروم از قبل مشخص شده توزیع و از چرخه
مذکور خارج نشوند .همچنین برای حضور و ماندگاری سرمایههای انسانی در این مناطق ،فرآهمآوری امکانات رفاهی و
استفاده از مکانیزمهای تشویقی مطلوب مالی و غیرمالی میتواند مفید باشد .راهکار پیشنهادی دیگر ،ایجاد یک نظام
اطالعاتی جهت پایش دوره ای وضعیت توزیع سرمایه انسانی در مناطق مختلف کشور است .عالوه بر سرمایه انسانی،
توزیع عادالنه شامل سایر منابع مادی و غیرمادی و نیز توزیع مراکز بهداشتی و درمانی است که مورد بحث این مقاله
نیستند.
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صورت بگیرد و به مناطق محروم سهیمه اختصاصی آموزشی تعلق بگیرد .در ادامه ضروری است که با نظارت صحیح،
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در مجموع ،در راستای حرکت به سمت تحقق پوشش همگانی سالمت ،اهداف توسعه پایدار ،برقراری عدالت اجتماعی
و نیز عدالت در سالمت ،باید همه افراد جامعه بتوانند از خدمات سالمت مورد نیاز خود در زمان و مکان مناسب بهرهمند
شده و هرگونه مانعی در این زمینه رفع گردد ( .) 2این مهم نیازمند ارائه برنامه راهبردی چند بعدی و نقشه راهی روشن
است که سرمایه انسانی میتواند به عنوان یکی از مهم ترین ابعاد برنامه مذکور عمل کند .همچنین با توجه به هزینه باالی
مدیریت یک سیستم آموزشی در کشور ،بهتر است در وهله اول آموزش سرمایه انسانی بر مبنای ایجاد تعادل و
توانمندیسازی بهینه آنان صورت بگیرد تا همه فارغالتحصیالن جدید و سرمایههای فعلی آموزش دیده وارد چرخه ارائه
خدمات سالمت شده و از ظرفیت آنان به درستی استفاده گردد .در وهله دوم ،در نظام سالمت به توزیع عادالنه سرمایه
انسانی با محوریت مناطق کمتر توسعه یافته ،محروم ،کم برخوردار ،روستایی و حاشیه نشین توجه شود .دو حوزه مذکور
مکمل و الزم و ملزوم هم هستند و باید در کنار یکدیگر دیده شوند .پیشنهاد میشود که موارد مطرح شده در قالب
طرحهای تحقیقاتی محلی و ملی توسط پژوهشگران بررسی و پاسخ دقیقی به هر بخش از آن داده شود تا نتایج حاصل از
این بررسیها بتواند در سطح خرد و کالن مبنای سیاستگذاری مبتنی بر شواهد قرارگیرد.
تضاد منافع :نویسندگان اظهار داشتند که تضاد منافعی وجود ندارد.
تشکر و قدردانی :نویسندگان بر خود الزم میدانند که مراتب تشکر و قدردانی خود را از اساتید محترم گروههای سیاست-
گذاری سالمت ،مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،اقتصاد سالمت ،و مدیریت آموزشی در دانشگاههای علوم پزشکی ایران،
تهران ،ارومیه ،و کردستان اعالم نمایند.
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