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مقاله پژوهشي
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گــروه مدیریــت ،دانشــکده مدیریــت و اطالعرســانی دانشــگاه علــوم پزشــكي ایــران ،تهــران ،ایــران
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چکیده

مقدمــه :ارزیابــی اثــرات بهداشــتی بــه تصمیمگیــران کمــک میکنــد تــا تأثیــر پروژههــا ،برنامههــا و سیاســتهای پیشــنهادی را
بــر ســامت پیشبینــی نماینــد .برنامــه پنجــم توســعه جمهــوری اســامی ایــران ،انجــام ارزیابــی اثــرات بهداشــتی را تحــت عنــوان
پیوســت ســامت بــرای طرحهــای توســعهای الزم دانســته اســت .امــا رویکــرد کشــور مــا نســبت بــه ارزیابــی اثــرات بهداشــتی
چیســت و ایــن رویکــرد بــا چــه چالشهایــی روبــهرو اســت؟
روش کار :بــرای انجــام ایــن مطالعــه ،مــا دادههــای یــک مطالعــه کیفــی را کــه بــا اســتفاده از مصاحبــه نیمهســاختار یافتــه بــا مطلعیــن
کلیــدی انجــام شــده بــود مــورد اســتفاده قــرار دادیــم .دادههــا بــه صــورت دســتی و بــا روش تحلیــل محتــوی موضوعــی ،تحلیــل شــد.
یافتههــاُ :کدهــای بهدس ـت آمــده در ذیــل دو تــم اصلــی «رویکــرد بــه ارزیابــی اثــرات بهداشــتی» و «چالشهــای پیــش روی ایــن
رویکــرد» قــرار گرفــت .بعضــی از زیــر طبقــات نظیــر واگــذاری تدویــن اســتانداردهای ملــی پیوســت ســامت بــه مرکــز ســامت
محیــط و کار ،تأکیــد بــر عوامــل زیســت محیطــی ،مخالفــت بــا ادغــام ایــن ارزیابــی بــا ارزیابــی اثــرات زیســت محیطــی و مخالفــت
بــا مشــارکت مســتقیم مــردم ،قابــل تأمــل هســتند.
نتیجهگیــری :رویکــرد فعلــی متولیــان ارزیابــی اثــرات بهداشــتی یــک رویکــرد بهداشــت محیطــی اســت .ایــن رویکــرد بــا توجــه بــه
چالشهــای پیــش روی آن در ایــران و نیــز بــه اســتناد تجربیــات ســایر کشــورها میتوانــد مانــع توســعه ارزیابــی اثــرات بهداشــتی
بــه برنامههــا و سیاســتها شــده و نقــش ایــن ابــزار را در دســتیابی بــه سیاســتگذاری عمومــی ســامتنگر و کنتــرل عوامــل
اجتماعــی تعیینکننــده ســامت محــدود کنــد.
گلواژگان :ارزیابی اثرات بهداشتی ،پیوست سالمت ،برنامه پنجم توسعه ،سیاستگذاری عمومی سالمتمحور

مقدمه

امــروزه یــک بــاور عمومــی بهوجــود آمــده اســت کــه ســامت
تــا حــد زیــادی تحتتأثیــر عواملــی خــارج از بخــش ســامت
اســت( .)1پروژههــا ،برنامههــا و سیاســتهای پیشــنهادی
خــارج از بخــش ســامت بــا واســطه تعییــن کنندههــای
اجتماعــی ،اقتصــادی و زیســت محیطــی بــر ســامت جامعــه
اثــر میگذارنــد« .ارزیابــی اثــرات بهداشــتی »1ابــزاری اســت
کــه بــه تصمیمگیــران و سیاســتگذاران کمــک میکنــد تــا
تأثیــر طرحهــای پیشــنهادی را بــر ســامت پیشبینــی نماینــد.
مطابــق تعریــف اصلــی تأییــد شــده توســط ســازمان بهداشــت
جهانــی ،ارزیابــی اثــرات بهداشــتی «تركيبــي از شــيوهها و
روشهايــي اســت كــه بهوســیله آن میتــوان در مــورد اثــرات
بالقــوه يــك سياســت ،برنامــه يــا پــروژه بــر ســامتي افــراد و
توزیــع ایــن اثــرات در بیــن مــردم قضــاوت کــرد» ( .)2بــه دلیــل
توجــه ارزیابــی اثــرات بهداشــتی بــه تعیینکنندههــای ســامت،
)Health Impact Assessment (HIA

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

1

ایــن ارزیابیهــا بــرای اجتنــاب از نابرابریهــا در ســامت
اهمیــت زیــادی دارد (.)3
بــرای ارزیابــی اثــرات بهداشــتی دو رویکــرد توصیــف
میشــود؛ در رویکــرد اول ،ارزیابــی اثــرات بهداشــتی روی
پروژههــا تمرکــز دارد و بــه اثــرات زیســتی پزشــکی ســامت
ماننــد بیماریهــای قلبــی -تنفســی بــا واســطه عوامــل زیســت
محیطــی توجــه میکنــد .ایــن رویکــرد ریشــه در «ارزیابــی
اثــرات زیســتمحیطی »2دارد .وقتــی کــه ایــن ارزیابیهــا
بــا تمرکــز بــر روی یــک پــروژه بــه ارزیابــی اثــرات آن بــر
میزانهــای بــروز بیماریهــا و مرگومیــر بــا واســطه
عوامــل زیســت محیطــی مثــل آب ،خــاک و هــوا میپردازنــد،
در واقــع نــوع خاصــی از ارزیابیهــای زیســت محیطــی
تحــت عنــوان «ارزیابــی اثــرات بهداشــت محیطــی »3شــکل
)Environmental Impact Assessment (EIA
)Environmental Health Impact Assessment (EHIA

2
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)Strategic Environmental Assessment (SEA
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روش کار

بــرای انجــام ایــن مطالعــه ،دادههــای بهدســت آمــده از یــک
مطالعــه کیفــی انجــام شــده در نیمــه اول ســال  1392مــورد
تحلیــل ثانویــه قــرار گرفــت .هــدف مطالعــه کیفــی مذکــور،
شناســایی زمینههــای مؤثــر بــر ارزیابــی اثــرات بهداشــتی
بهمنظــور پیشــنهاد یــک چارچــوب مفهومــی بــرای ارزیابــی
اثــرات بهداشــتی در کشــور بــوده اســت ( .)14اکتشــافی بــودن
ماهیــت بررســی عوامــل مؤثــر بــر ارزیابــی اثــرات بهداشــتی بــا
عنایــت بــه موجــود نبــودن ســابقه ارزیابــی اثــرات بهداشــتی در
ایــران ،دلیــل کیفــی بــودن مطالعــه اســت .مطالعــه مذکــور بــا
اســتفاده از  14مصاحبــه نیمهســاختار یافتــه بهصــورت حضــوری
انجــام شــده اســت .نمونهگیــری نیــز بهصــورت هدفمنــد)15( 7
از افــرادی انجــام شــده اســت کــه دارای اطالعــات کلیــدی در
مــورد ارزیابــی اثــرات بهداشــتی بــوده و در جریــان توجــه برنامــه
پنجــم فرهنگــی ،اقتصــادی ،اجتماعــی توســعه ایــران به تهیــه
پیوســت ســامت بــرای طرحهــای توســعهای بودهانــد .ایــن
افــراد ،مســؤولین یــا کارشناســان شــورای سیاســتگذاری
ســامت ،مرکــز ســامت محیــط و کار ،دفتــر ســامت روانــی
اجتماعــی و دبیرخانــه عوامــل اجتماعــی تعیینکننــده ســامت
از وزارت بهداشــت و دفتــر ارزیابــی اثــرات زیســت محیطــی در
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت و همچنیــن اعضــای هیئــت
علمــی درگیــر در ارزیابــی اثــرات بهداشــت محیطــی بودهانــد.
شــرط ورود بــه مطالعــه داشــتن ســابقه مســؤولیت رســمی در
ایــن حیطــه در حــوزه وزارت بهداشــت یــا ســازمان حفاظــت
محیــط زیســت ،مــدرک دانشــگاهی مرتبــط و ســابقه انجــام
پژوهــش بــا موضــوع ارزیابــی اثــرات زیسـتمحیطی ،بهداشــت
محیطــی یــا بهداشــتی بــوده اســت ( 14و .)16
عــاوه بــر دادههــای مصاحبــه بــا مطلعیــن کلیــدی ،در
Purposeful sampling
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میگیــرد .رویکــرد دوم بــه ارزیابــی اثــرات بهداشــتی ،ریشــه در
«سیاســتگذاری عمومــی ســامتمحور »4دارد .ایــن رویکــرد
همــه عوامــل اقتصــادی ،اجتماعــی و زیســت محیطــی مؤثــر
بــر ســامت حاصــل از سیاس ـتهای عمومــی را مدنظــر قــرار
میدهــد و بــه ارزیابــی نابرابریهــا توجــه دارد ( .)4تفــاوت در
ارزیابیهــای اثــرات بهداشــتی مربــوط بــه نحــوه اجــرای آنهــا
نیــز هســت .اختــاف بــر ســر ســطح ارزیابــی (پــروژه ،برنامــه
و سیاســت) و نیــز ادغــام ایــن ارزیابــی بــا ســایر ارزیابیهــای
اثــرات ماننــد «ارزیابــی اثــرات زیســتمحیطی» و «ارزیابــی
اثــرات اجتماعــی »5وجــود دارد.ارزیابــی ابعــاد مختلــف ســامت،
تعیــن کنندههــای ســامت و نابرابریهــا در ســامت و میــزان
مشــارکت جامعــه نیــز وجــوه دیگــری از تفــاوت اســت کــه در
ارزیابیهــا مشــاهده میشــود (.)6-5
تعییــن کنندههایــی کــه بــا تصمیمــات سیاســی قابــل تغییــر
هســتند بــه عنــوان تعییــن کنندههــای اجتماعــی و اقتصــادی
ســامت شــناخته میشــوند .اینهــا بــا تعییــن کنندههــای
زیســتمحیطی کــه بــه آســانی تغییــر نمیکننــد ،متفــاوت
میباشــند .تغییــرات در تعییــن کنندههــای اجتماعــی و
اقتصــادی مثــل شــرایط زندگــی و کار ممکــن اســت در نتیجــه
مطــرح کــردن پیشــنهادات ،اصــاح یــا لغــو سیاســتها،
برنامههــا یــا پروژههــا باشــد .ایــن پیشــنهادات بــر روی شــرایط
زندگــی ،کار و وضعیــت اقتصــادی و همچنیــن بــر ســامتی،
اثــرات مثبتــی دارنــد (.)6
بســیاری از ســؤاالتی کــه در ارزیابــی اثــرات بهداشــتی
بررســی میشــوند؛ در دیگــر ارزیابیهــا هــم مرســوم هســتند.
اثــرات بهداشــتی تقریبــ ًا همیشــه تحتتأثیــر دیگــر اثــرات
هســتند؛ بــرای مثــال میتــوان ســامت را بخشــی از یــک
ارزیابــی اثــرات زیســتمحیطی دانســت .در ایــران ارزیابــی
اثــرات زیســتمحیطی طرحهــای توســعهای بهصــورت
رســمی نزدیــک بــه ســه دهــه ســابقه دارد .منابــع منتشــر شــده
نشــان میدهــد کــه علیرغــم تصریــح قانــون و تأکیــد وزارت
بهداشــت بــر ارزیابــی اثــرات طرحهــا بــر ســامت در جریــان
ارزیابــی اثــرات زیسـتمحیطی ،توجــه بــه موضــوع ســامت در
حــد یــک اشــاره بــوده اســت ( .)10-7ارزیابــی اثــرات بهداشــت
محیطــی نیــز در قالــب فعالیتهــای علمــی دانشــگاهی در چنــد
مــورد انجــام شــده اســت کــه الگــوی آنهــا برگرفتــه از الگــوی
ارزیابــی اثــرات زیس ـتمحیطی اســت(« .)11ارزیابــی راهبــردی
محیطی»6کــه در مــاده  184برنامــه پنجــم توســعه موردتوجــه
قــرار گرفتــه اســت ،جمعیــت و ســامت را در کنــار دیگــر
جنبههــای زیســتمحیطی مــورد ارزیابــی قــرار میدهــد و از
پــروژه بــه ســطوح برنامــه و سیاســت قابــل گســترش اســت
( )12ولــی تــا کنــون اجرایــی نشــده اســت؛ در عیــن حــال
در مــاده  32همیــن برنامــه ،تحــت عنــوان تهیــه «پیوســت

ســامت» بــرای طرحهــای توســعهای ،بــر انجــام ارزیابــی
اثــرات بهداشــتی تأکیــد شــده اســت ( .)13همینجــا متذکــر
میگــردد کــه در متــن ایــن مقالــه از اصطــاح «ارزیابــی
اثــرات بهداشــتی» بــه عنــوان ترجمــه اصطــاح آکادمیــک
« »Health Impact Assessmentاســتفاده شــده اســت در حالــی
کــه وزارت بهداشــت در ایــران ،اصطــاح «پیوســت ســامت»
را بهجــای آن اســتفاده میکنــد .بــا در نظــر گرفتــن همــه
مطالــب پیشــگفت ،ایــن ســؤال مطــرح اســت کــه بــا وجــود
«ارزیابــی اثــرات زیس ـتمحیطی»در کشــور و نیــز توجــه دادن
برنامــه پنجــم بــه «ارزیابــی راهبــردی محیطــی» ،رویکــرد
متولیــان پیوســت ســامت بــه «ارزیابــی اثــرات بهداشــتی»
چیســت و ایــن رویکــرد بــا چــه چالشهایــی روبهروســت؟
مطالعــه حاضــر کــه بــه ایــن ســؤال پاســخ میدهــد قســمتی
از مطالعــه گســتردهتری اســت کــه بهمنظــور شــناخت عوامــل
زمین ـهای مؤثــر بــر ارزیابــی اثــرات بهداشــتی در کشــور انجــام
شــده اســت.
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یافتهها

همانگونــه کــه در مقدمــه بیــان شــد ،ایــن مقالــه
یافتههــای یــک مطالعــه کیفــی کــه بهمنظــور شناســایی
زمینههــای مؤثــر بــر ارزیابــی اثــرات بهداشــتی در کشــور
ایــران (پیوســت ســامت) انجــام شــده اســت رامــورد تحلیــل
ثانویــه قــرار داده تــا بــا تکیــه بــر تحلیــل محتــوی مجــدد
متــن مصاحبههــا ،رویکــرد کشــورمان بــه ارزیابــی اثــرات
بهداشــتی و چالشهــای پی ـشروی ایــن رویکــرد را شناســایی
کنــد .در اینجــا بــه زیــر عنوانهــای بهدســت آمــده از
تحلیــل مصاحبههــا در ذیــل دو تــم اصلــی «رویکــرد بــه
ارزیابــی اثــرات بهداشــتی» و «چالشهــای پیــشروی ایــن
رویکــرد» اشــاره میشــود:
الف« -رویکرد به ارزیابی اثرات بهداشتی»
-1خاستگاه بند «ب» ماده  32برنامه پنجم توسعه

برخــی از مشــارکتکنندگان مالحظــه پیوســت ســامت در
برنامــه پنجــم توســعه را نقــص ارزیابیهــای زیســتمحیطی
در توجــه بــه ســامت دانســته و برخــی دیگــر مدعــی بودنــد
کــه دبیرخانــه عوامــل اجتماعــی تعیینکننــده ســامت
پیشــنهاددهنده و پیگیریکننــده بــوده اســت.
« ...ارزیابــی اثــرات بهداشــتی زاییــده ارزیابــی اثــرات زیســت
ن را جبــران میکنــد .مــا در
محیطــی اســت .یعنــی نقــص آ 
ارزیابــی اثــرات زیســتمحیطی هــم ،قســمت ســامت داریــم
ولــی بــه آن پرداختــه نمیشــود ( »...م )9
« ...پیشــنهاددهنده پیوســت ســامت بــه شــورای عالــی
Triangulation
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مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

-2تدویــن اســتانداردهای ملــی پیوســت ســامت بــا محوریت
مرکز ســامت محیــط و کار

تصویــب پیوســت ســامت در برنامــه توســعه پنجــم و نیــز
گرفتــن مصوبــه از شــورای عالــی ســامت و امنیــت غذایــی
بــا پیگیــری دبیرخانــه عوامــل اجتماعــی تعیینکننــده ســامت
انجــام شــده اســت امــا بــه دلیــل نداشــتن ظرفیــت بــرای
اجرایــی کــردن آن ،تدویــن اســتانداردهای ملــی پیوســت
ســامت بــه کمیت ـهای بــا محوریــت مرکــز ســامت محیــط و
کار ســپرده شــده اســت؛
« ...کمیتــه مشــترکی ایجــاد شــد و قــرار شــد کمیتــه مشــترک
اســتانداردها را تدویــن کنــد و اجــرا بــه مرکــز ســامت محیــط و
کار ســپرده شــود ( »...م )7
-3تأکید بر عوامل زیست محیطی

بعضــی از مشــارکتکنندگان نقــش عوامــل زیســتمحیطی
را در تأثیرگــذاری بــر ســامت ویــژه میدانســتند؛
« ...بقیــه کار را مرکــز ســامت محیــط و کار بهدلیــل ایــن
کــه عوامــل زیس ـتمحیطی بیشتــر مطــرح هســتند ،بهعهــده
گرفــت ( »...م )13
ب« -چالشهــای ایــن رویکــرد بــه ارزیابــی اثــرات
بهداشــتی»
-1انتظــار تأثیــر بــر عوامــل اجتماعــی و کاهــش بیعدالتــی
در ســامت

بعضــی از مشــارکتکنندگان عضــو گــروه تدوینکننــده
اســتانداردهای ملــی؛ پیوســت ســامت آن را مصــداق جامــع
ارزیابــی اثــرات بهداشــتی میدانســتند .بنــا بــه تعریــف آنــان،
پیوســت ســامت جنبــه کامــل و جامــع ارزیابــی اثــرات بــا
نقشــی فراتــر از تکمیــل ارزیابــی اثــرات زیســتمحیطی در
توجــه بــه ســامت اســت و همــه عوامــل اجتماعــی ،فرهنگــی،
اقتصــادی و زیســتمحیطی را مدنظــر قــرار میدهــد و بــر
عدالــت در ســامت تمرکــز میکنــد؛
« ...پیوســت ســامت جامعتــر و کاملتــر اســت .عوامــل
اجتماعــی تعیینکننــده ســامت و عدالــت در ســامت هــم
دیــده میشــود ( »...م )6
-2انتظار ارزیابی اثرات سیاستها

غالــب مشــارکتکنندگان معتقــد بودنــد کــه ارزیابــی اثــرات
بهداشــتی بایــد در همــه ســطوح یعنــی پــروژه ،برنامــه و
سیاس ـتها انجــام شــود و بــرای ایــن کار اشــتیاق هــم وجــود
دارد؛
« ...بــه نظــر مــن هیــچ مانعــی وجــود نــدارد کــه بــرای
سیاسـتها هــم ارزیابــی انجــام شــود ،مشــتاق هــم دارد ( »...م )12
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ایــن مطالعــه تحلیــل مســتندات (اســتانداردهای ملــی پیوســت
ســامت) نیــز اضافــه گردیــد تــا بــا روش مثلثســازی 8بــر
قابلیــت اعتمــاد 9مطالعــه افــزوده شــود .بــرای افزایــش قابلیــت
اطمینــان 10مطالعــه ،تمــام مراحــل پژوهــش مذکــور مســتند
شــده اســت ( )17و متــن مکتــوب همــه مصاحبههــا بهصــورت
دســتی و بــا روش تحلیــل محتــوی موضوعــی )15( 11مــورد
تحلیــل و ُکدگــذاری مجــدد قــرار گرفتــه اســت .بهمنظــور
تأییدپذیــری 12بیشتــر مطالعــه اذعــان میگــردد کــه رشــته
تحصیلــی پژوهشــگر سیاس ـتگذاری ســامت اســت و ارزیابــی
اثــرات بهداشــتی را ابــزاری بــرای سیاســتگذاری عمومــی
ســامتنگر میدانــد ،امــا پژوهشــگر کوشــیده اســت کــه ایــن
اعتقــاد بــر رونــد انجــام و تحلیــل مصاحبههــا اثــر نگــذارد (.)17
مجــوز اجــرای مطالعــه از ســوی کمیتــه اخــاق دانشــگاه علــوم
پزشــکی ایــران صــادر شــده اســت و مصاحبهشــوندگان نیــز
فــرم رضایــت آگاهانــه را تکمیــل کردهانــد و در عیــن حــال از
آنهــا در متــن نامــی نیامــده اســت.

ســامت و امنیــت غذایــی و نیــز خاســتگاه جهــت طــرح در
برنامــه پنجــم توســعه ،دبیرخانــه عوامــل اجتماعــی تعیینکننــده
ســامت بــوده اســت ( »...م )3

علی فخری و همكار

مشــارکتکننده دیگــری لــزوم ارزیابــی سیاســتها را حتــی
از ارزیابــی پروژههــا بیشتــر میدانســت؛
« ...بــه نظــر مــن الــزام انجــام ارزیابــی اثــرات بهداشــتی
بــرای برنامــه و سیاســت کــه کلــی اســت ،الزمتــر اســت تــا
پروژههــا کــه حیطــه اثراتــش وســعت کمتــری دارد ( »...م )5
هــر چنــد در چارچــوب مفهومــی عوامــل اجتماعــی تعیینکننده
ســامت ،بعضــی از عوامــل زیســتمحیطی بهعنــوان عوامــل
واســطهای تعیینکننــده ســامت شــناخته میشــود امــا ایــن
ادعــا وجــود داشــت کــه جــای آن دارد کــه ارزیابیهــای
زیســتمحیطی بــه ارزیابیهــای بهداشــتی ملحــق شــود؛
«...ارزیابــی اثــرات بهداشــتی بــا ارزیابــی اثــرات
زیسـتمحیطی دو چیــز جــدا اســت .بــه فــرض مــا میخواهیــم
اثــرات یــک پــروژه بــزرگ فرهنگــی را روی ســامت بســنجیم،
ایــن چــه ربطــی بــه محیــط زیســت دارد ...یــک جنبــه از عوامــل
اجتماعــی ،محیــط زیســت اســت .مــن محیــط زیســت را یکــی از
عوامــل اجتماعــی میدانــم( »...م )3
« ...چــون پیوســت ســامت گســتردهتر از ارزیابــی اثــرات
زیســتمحیطی اســت ،پــس ارزیابــی اثــرات زیســت محیطــی
میتوانــد در دل پیوســت ســامت قــرار گیــرد .ممکــن
اســت ایــن پیشــنهاد از نظــر ارزیابــی اثــرات زیســتمحیطی
قابلقبــول نباشــد و بگوینــد کــه جزییــات در نظــر گرفتــه
نمیشــود ( »...م )6
-4انحصار کار توسط متخصصین وزارت بهداشت

بعضــی از مشــارکتکنندگان از ایــن کــه وزارت بهداشــت ،کار
را مختــص بــه خــود بدانــد ،اعــام نگرانــی کردنــد .امــا در عیــن
حــال برخــی مشــارکتکنندگان بــر ایــن کــه ارزیابــی مختــص
وزارت بهداشــت اســت ،اصــرار میورزیدنــد؛
« ...بایــد ارزیابــی در سیســتم خــودش و توســط متخصصیــن
خــودش انجــام شــود .مشــارکت بینبخشــی در کشــور مــا باعــث
میشــود کــه اثربخشــی از بیــن بــرود .مــا در مشــارکت ارگانهــا
تجربــه موفقــی نداشــتهایم ( »...م )9
« ...در پیوســت ســامت ،مــا صاحــب فرآینــد هســتیم و چــون
عمدتـ ًا پروژههــای توســعهای را مشــمول پیوســت ســامت قــرار
دادهایــم ،بقیــه همــراه مــا هســتند؛ حــاال یــا هماهنگکننــده
هســتند یــا ذینفــع (»...م )6
« ...مــا کارهــای مشــترک بــا هــم داریــم ولــی موضــوع
ســامت بیشتــر بــه وزارت بهداشــت مربــوط اســت و ایــن
دلیلــی اســت کــه بایــد مســتقل انجــام شــود ( »...م )5
-5تقابل با سازمان حفاظت محیط زیست

نگرانــی از تقابــل بــا ســازمان حفاظــت محیــط زیســت نیــز
در گفتههــای مشــارکتکنندگان دعــوت شــده از آن ســازمان
دیــده میشــد؛
« ...چــون در حــال حاضــر ســاختار (بــرای ارزیابــی) بــرای

وزارت بهداشــت تعریــف نشــده اســت ،کار مشــکلی اســت.
در اســتانها از شــما نظــر خواهنــد خواســت ،در نهایــت ایــن
مشــکلآفرین خواهــد شــد کــه یــک طــرح دو بــار ارزیابــی
شــود ...اگــر شــما بخواهیــد مرکــز مســتقلی ایجــاد کنیــد و
بخواهیــد کــه ارزیابیهــای زیســتمحیطی بــه آن ضمیمــه
شــود ،باعــث چالــش و التهــاب میشــوید .تــاش دولــت بــاز
کــردن گــره از کارهاســت ( »...م )11
-6عدم امکان مشارکت مستقیم مردم

مشــارکتکنندگان در ایــن مطالعــه متفق ـ ًا مشــارکت مســتقیم
مــردم را غیرممکــن و تنهــا حضــور نماینــدگان مــردم را در زمــان
تصمیمگیــری نهایــی در مــورد اجــرای یــک طــرح مقــدور
میدانســتند .حتــی بعضــی از آنهــا همیــن مقــدار را هــم الزم
نمیدیدنــد و حضــور نماینــده دولــت بهطــور مثــال اســتاندار یــا
فرمانــدار را کافــی میدانســتند؛
« ...مشــارکت مســتقیم مــردم کــه ممکــن نیســت لــذا بایــد
از نماینــدگان میانجــی آنهــا کمــک گرفــت .شــوراهای اســامی،
نماینــدگان مجلــس و NGOهــا میتواننــد ایــن نقــش را ایفــا
کننــد ( »...م )1
« ...فرمانــدار و یــا اســتاندار نیــز بهعنــوان نماینــده مــردم
حضــور دارد .گرفتــن نظــر مــردم عملــی نیســت ( »...م )6
-7مخالفت با ادغام با ارزیابی اثرات زیست محیطی

از آنجــا کــه مطابــق آییننامــه ارزیابــی اثــرات زیسـتمحیطی
بایســتی بــه موضــوع ســامت انســان توجــه مــی شــد ولــی
توجــه نشــده اســت ،مشــارکتکنندگانی کــه در وزارت بهداشــت
موقعیــت شــغلی داشــتند بــا ادغــام ارزیابــی اثــرات بهداشــتی در
ارزیابــی اثــرات زیس ـتمحیطی مخالــف بودنــد؛
« ...مــا در ارزیابــی اثــرات زیســتمحیطی هــم قســمت
ســامت داریــم ولــی بــه آن پرداختــه نمیشــود ... ،و ایــن
ظرفیــت وجــود نــدارد .ارزیابــی اثــرات زیســتمحیطی اگــر
خیلــی خــوب بــه ســامت پرداختــه باشــد ،مثـ ً
ا یــک بهداشــت
محیطــی آن را انجــام داده باشــد ،دیــد بهتــری نســبت بــه
متخصــص محیــط زیســت یــا زمینشــناس یــا متخصــص
فیزیــک دارد .ولــی بــاز هــم کامــل نیســت زیــرا آنجــا کــه
ایــن گــزارش تأییــد میشــود متولــی ســامت نیســت؛ متولــی
محیــط طبیعــی اســت نــه محیــط انســانی ،لــذا مــا بــا ادغــام آن
مخالفیــم ( »...م )1
« ...در مــورد ادغــام درســت اســت کــه کارایــی باالتــر اســت
ولــی نظــام کشــور مــا ایــن جــور اســت کــه مشــکالت بهداشــتی
مرتبــط بــا وزارت بهداشــت اســت  ...مــا کارهــای مشــترک بــا
هــم داریــم ولــی موضــوع ســامت بیشتــر بــه وزارت بهداشــت
مربــوط اســت و ایــن دلیلــی اســت کــه بایــد مســتقل انجــام
شــود .محیــط زیســت کمتــر روی ســامت نظــر داشــته اســت
( »...م )5
« ....ارزیابــی اثــرات بهداشــتی بــا ارزیابــی اثــرات
زیسـتمحیطی دو چیــز جــدا اســت .بــه فــرض مــا میخواهیــم
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اثــرات یــک پــروژه بــزرگ فرهنگــی را روی ســامت بســنجیم،
ایــن چــه ربطــی بــه محیــط زیســت دارد ( »...م )3

بحث

رویکرد به ارزیابی اثرات بهداشتی

از آنجــا کــه مــرور منابــع موجــود نتوانســت رویکــرد نظــام
ســامت بــه «ارزیابــی اثــرات بهداشــتی» را نشــان دهــد ،در
ایــن مطالعــه از طریــق مصاحبــه بــا گــروه تدوینکننــده
اســتانداردهای ملــی پیوســت ســامت و نیــز گــروه تدوینکننــده
دســتورالعملهای آن ،ایــن رویکــرد و چالشهــای پیــشروی

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

آن تبییــن گردیــده اســت؛ چــرا کــه اظهــار نظرهــای مطلعیــن
کلیــدی -هرچنــد بهطــور غیــر قطعــی -میتوانــد نشــان
دهنــده رویکــرد و مســیری باشــد کــه قــرار اســت بــرای ارزیابــی
اثــرات بهداشــتی در کشــور طــی شــود.
همانگونــه کــه در یافتههــا ذکــر شــد ،دو خاســتگاه بــرای
ارزیابــی اثــرات بهداشــتی معرفــی شــده اســت؛ ایــن دو خاســتگاه
میتوانــد یکــی از دو رویکــرد تعریــف شــده در منابــع را رقــم
بزنــد؛ رویکــردی کــه ارزیابــی اثــرات بهداشــتی را برخاســته
از ارزیابیهــای زیســتمحیطی و بــه دلیــل کوتاهــی ایــن
ارزیابیهــا در مدنظــر قــرار دادن ســامت انســان میپنــدارد
و رویکــردی کــه توجــه بــه ســامت را در سیاس ـتگذاریهای
عمومــی جهــت کنتــرل عوامــل اجتماعــی تعیینکننــده
ســامت الزم میدانــد .بــا رویکــرد اول در جریــان ارزیابــی
اثــرات طرحهــای توســعه ،اندازهگیــری عوامــل زیس ـتمحیطی
مؤثــر بــر ســامت نقــش پررنگــی داشــته و ارزیابــی فقــط بــرای
پروژههــا مدنظــر قــرار میگیــرد امــا در حالــت دوم تعییــن
کنندههــای اجتماعــی بیشتــر موردتوجــه قــرار گرفتــه و
ارزیابــی اثــرات بهداشــتی بــه برنامههــا و سیاس ـتها گســترش
مییابــد ( .)27رویکــرد بــه ارزیابــی اثــرات بهداشــتی میتوانــد
اصــول و سیاســتهای مرتبــط بــا ارزیابــی ،ظرفیتهــای
الزم بــرای اجــرای آن و محتــوی ارزیابــی را تحتتأثیــر
قــرار دهــد ( .)28شــواهد ایــن مطالعــه حاکــی از حضــور هــر
دو خاســتگاه بــرای طــرح موضــوع در کشــور مــا بــوده اســت؛
مشــارکتکنندگان بــا تحصیــات یــا ســابقه کار در زمینــه
بهداشــت محیــط ،خاســتگاه اول و مرتبطیــن بــا موضــوع عوامــل
اجتماعــی تعیینکننــده ســامت ،خاســتگاه دوم را بــه عنــوان
عامــل طــرح موضــوع در کشــور میشــناختند .ایــن ادعــا
وجــود دارد کــه پیوســت ســامت بــا داشــتن رویکــرد دوم،
عوامــل اجتماعــی و عدالــت در ســامت را مــورد مالحظــه قــرار
میدهــد ،امــا واقعیــت ایــن اســت کــه منحصــر شــدن پیوســت
ســامت بــه طرحهــای توســعهای ( ،)13نقــش محــوری مرکــز
ســامت محیــط و کار در تدویــن اســتانداردهای ملــی بــرای آن
و تأکیــد مشــارکتکنندگان بــر عوامــل زیس ـتمحیطی نســبت
بــه عوامــل اجتماعــی حاکــی از غلبــه رویکــرد اول بــه ارزیابــی
اثــرات بهداشــتی اســت.
الزم بــه ذکــر اســت کــه عــاوه بــر تحلیــل یافتههــای
مصاحبههــا ،نقــش محــوری مرکــز ســامت محیــط و کار در
مرحلــه تدویــن اســتانداردها و مرحلــه ممیــزی ،همچنیــن تأکیــد
بیشتــر بــر عوامــل زیســتمحیطی کــه بهصــورت بالقــوه
میتوانــد مرحلــه اجــرا را متأثــر کنــد ،از تحلیــل ســند مربوطــه
یعنی«اســتانداردهای ملــی پیوســت ســامت» مشــهود اســت؛
ایــن ســند توســط مرکــز ســامت محیــط و کار وزارت بهداشــت
منتشــر شــده اســت .بــر اســاس مــاده  2ایــن ســند ،مجریــان
طرحهــا موظفنــد در مرحلــه امکانســنجی و مکانیابــی آنهــا،
گــزارش پیوســت ســامت را بهمنظــور پیشبینــی و شناســایی
آثــار محتمــل یــک طــرح بــر ســامت تهیــه و جهــت بررســی
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در محیــط دانشــگاهی در حــوزه وزارت بهداشــت کشــورمان،
حداکثــر چنــد مــورد پایاننامــه کارشناســی ارشــد انجــام شــده
اســت کــه بــه ارزیابــی اثــرات بهداشــت محیطــی یــک پــروژه
پرداختهانــد .ایــن ارزیابیهــا را میتــوان ارزیابــی اثــرات
زیســتمحیطی بــا تمرکــز روی ســامت و یــا بــه اصطــاح
«ارزیابــی اثــرات بهداشــت محیطــی» دانســت .مقــاالت
منتشــر شــده در ایــن خصــوص نیــز تحــت عنــوان ارزیابــی
اثــرات بهداشــت محیطــی ( )18-19یــا حتــی ارزیابــی اثــرات
زیســتمحیطی بــه چــاپ رســیده اســت ( .)20-21گاهــی
هــم در مطالعــات ،عنــوان ارزیابــی اثــرات بهداشــتی ناشــی از
برداشــت نادرســت از ارزیابــی اثــرات بهداشــتی اســت؛ بهطــور
مثــال محمــودی مطالعــهای را در ســال  1388بــا عنــوان
ارزیابــی اثــرات بهداشــتی ناشــی از میدانهــای مغناطیســی
و الکتریکــی پایانههــای نمایشــگر تصویــری بــر کاربــران
ایــن دســتگاهها انجــام داده اســت .در ایــن مطالعــه منظــور
پژوهشــگر از ارزیابــی اثــرات بهداشــتی ،بررســی عــوارض
میدانهــای الکترومغناطیســی بــر ســامت اســت ()22
بنابرایــن مطابــق تعریــف نمیتــوان آن را ارزیابــی اثــرات
بهداشــتی دانســت.
قعرچاهــی و همــکاران در شــیراز و ندافــی و همــکاران در
تهــران اثــرات هــوای آلــوده بــر ســامت را بررســی کردهانــد و
تحــت عنــوان ارزیابــی اثــرات بهداشــتی منتشــر کردهانــد کــه
کار آنهــا نیــز بــر اســاس تعریــف ارزیابــی اثــرات بهداشــتی کــه
بایــد بــر روی یــک پــروژه یــا برنامــه و یــا سیاســت انجــام گیــرد
همخوانــی کاملــی نــدارد ( .)23-24در واقــع علــت نیافتــن نتایــج
منتشــر شــده ارزیابــی اثــرات بهداشــتی در کشــور ،اجــرا نشــدن
ارزیابــی اثــرات بهداشــتی در کشــور اســت .جعفــرزاده و باقــری
در همایــش ملــی بهداشــت محیــط در ســال  1388مقالــهای
بــا موضــوع «مــروری بــر ارزیابــی اثــرات بهداشــتی ،ســاختار
و انــواع آن» و نیــز فاطمــی در دومیــن کنفرانــس برنامهریــزی
و مدیریــت زیســتمحیطی در ســال  1391مقالــهای تحــت
عنــوان «ارزیابــی اثــرات بهداشــتی ،مفاهیــم ،مراحــل اجــرا و
کاربردهــا» ارایــه نمودنــد کــه در آنهــا بــه موضــوع ارزیابــی
اثــرات بهداشــتی در قالــب اطالعــات کلــی و بــا مــرور منابــع
خارجــی پرداختــه شــده اســت و ارتباطــی بــا انجــام ایــن
ارزیابیهــا در کشــور نــدارد (.)25-26

رویکرد به ارزیابی اثرات بهداشتی در ایران ...

علی فخری و همكار

چالشهای پیشروی این رویکرد

در بیــن نظــرات مشــارکتکنندگان نکاتــی قابــل تأمــل بــه
چشــم میخــورد کــه گاهــی در تناقــض بــا منابــع علمــی اســت
و میتوانــد بــرای اجــرای ارزیابــی اثــرات بهداشــتی ایــدهآل
چالشآفریــن باشــد .بعضــی از ایــن تناقضــات بــا عوامــل
زمینـهای کشــور قابــل توجیــه و بعضــی غیرقابــل توجیــه اســت.
در ایــن قســمت بــا اســتناد بــه متــن مصاحبههــا و مقایســه بــا
منابــع علمــی بــه ایــن تناقضهــا و چالشهــا اشــاره میشــود.
همانگونــه کــه مشــارکتکنندگان در ایــن مطالعــه اشــاره کردنــد
و منابــع علمــی نیــز بــر آن صحــه میگذارنــد ،جریــان ارزیابــی
اثــرات بهداشــتی بــه عنــوان ابــزاری جهــت سیاســتگذاری
عمومــی ســامتمحور ،کاملتــر و جامعتــر از جریانــی اســت
کــه ارزیابــی اثــرات بهداشــتی را بــه عنــوان مکمــل ارزیابــی
اثــرات زیســتمحیطی میشناســد .در ایــن نــگاه بــه ارزیابــی،

تمامــی عوامــل اجتماعــی تعیینکننــده ســامت و نابرابریهــا
در ســامت مدنظــر قــرار میگیــرد ()32؛ لــذا اگــر ایــن ادعــا را
بپذیریــم کــه در کشــور مــا نیــز ارزیابی اثرات بهداشــتی (پیوســت
ســامت) بهمنظــور کاهــش بیعدالتیهــا در ســامت مدنظــر
قــرار گرفتــه اســت ،تدویــن اســتانداردهای پیوســت ســامت
بــا محوریــت مرکــز ســامت محیــط و کار وزارت بهداشــت و
برجســته کــردن نقــش عوامــل زیســت محیطــی نســبت بــه
عوامــل اجتماعــی در تعییــن ســامت مــی توانــد مانــع دســتیابی
بــه اهــداف ارزیابــی اثــرات بهداشــتی شــود؛ ضمــن ایــن کــه
گســترش ارزیابــی اثــرات بهداشــتی از پــروژه بــه سیاســت تنهــا
در ســایه پذیــرش نقــش ریشــه ای تــر عوامــل اجتماعــی نســبت
بــه عوامــل زیسـتمحیطی در تأثیــر بــر ســامت اســت .اعتقــاد
بــه پررنگتــر بــودن نقــش عوامــل زیســتمحیطی مؤثــر بــر
ســامت ،ارزیابــی اثــرات بهداشــتی را تــا حــد ارزیابــی اثــرات
بهداشــت محیطــی تنــزل میدهــد (.)33
بــا انحصــار ارزیابــی اثــرات بهداشــتی توســط متخصصیــن
حــوزه ســامت ،راه بــر مشــارکت شایســته ســایر بخشهــا
بســته و بســتر الزم بــرای انجــام یــک ارزیابــی جامــع و نیــز
زمینــه ادغــام ارزیابــی اثــرات بهداشــتی بــا ســایر ارزیابیهــا از
بیــن خواهــد رفــت .ایــن اســتقالل بهطــور حتــم بــرای ســازمان
حفاظــت محیــط زیســت کــه تجربــه چندینســاله در ارزیابــی
طرحهــای توســعهای دارد خوشــایند نخواهــد بود.کشــورهای
زیــادی از ابتــدای شــروع ارزیابــی اثــرات بهداشــتی و بعضــی
بعــد از تجربــه کــردن چنــد ســال ارزیابــی اثــرات بهداشــتی بــه
صــورت مســتقل ،بــه ایــن بــاور رســیدهاند کــه بهخاطــر کارایــی
باالتــر و صــرف زمــان کمتــر و نیــز تمایــل سیاســتگذاران
بــه ایــن کــه تنهــا یکبــار گــزارش ارزیابــی اثــرات پروژههــا،
طرحهــا و سیاســتهای پیشــنهادی را بررســی نماینــد ،الزم
اســت ارزیابــی اثــرات بهداشــتی را بــه صــورت ادغــام شــده بــا
ســایر ارزیابیهــا و از جملــه ارزیابــی اثــرات زیســتمحیطی
انجــام دهنــد (« .)34ارزیابــی اثــرات یکپارچــه »13یــا «ارزیابــی
اثــرات قانونگــذاری »14در اتحادیــه اروپایــی شــاهد ایــن
مدعاســت ( .)35بــه نظــر میرســد کــه مخالفــت بــا ادغــام،
بــدون اســتناد بــه شــواهد ممکــن اســت هزینههــای زیــادی را
متوجــه کشــور نمایــد.
یکــی از اهــداف ارزیابــی اثــرات بهداشــتی در جوامــع توســعه
یافتــه ،مشــارکت دادن جامعــه در تصمیمگیریهــا اســت
( .)36بــا توجــه بــه تجربیــات ســایر کشــورهای مجــری ارزیابــی
اثــرات بهداشــتی ،ناممکــن خوانــدن مشــارکت مردمــی کــه از
طرحهــای توســعهای متأثــر خواهنــد شــد نادرســت بــوده و الزم
اســت بــرای انجــام آن راهــکار مناســبی پیــدا شــود .بیاشــتیاقی
نســبت بــه مشــارکتدادن ذینفعــان در ســطوح عالــی مثــل
همــکاری ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــا دو دهــه
تجربــه در زمینــه ارزیابــی و در ســطوح پاییــن یعنــی مشــارکت
Integrated Impact Assessment
Regulatory Impact Assessment
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و تأییــد بــه «کارگــروه ارزیابــی مطالعــات پیوســت ســامت»
وزارت بهداشــت ارایــه نماینــد .دبیرخانــه ایــن کارگــروه در مرکــز
ســامت محیــط و کار مســتقر و رئیــس مرکــز ســامت محیــط
و کار ،بــدون حــق رأی ،دبیــر ایــن کارگــروه اســت .مطابــق
مــاده  7ایــن ســند نیــز یــک نســخه از گــزارش نهایــی تأییــد
شــده توســط وزارت بهداشــت بایــد بــه ســازمان حفاظــت
محیــط زیســت ارایــه گــردد ( .)29بدینترتیــب ایــن ســند نیــز
بــر رویکــرد بهداشــت محیطــی وزارت بهداشــت در پیوســت
ســامت صحــه میگــذارد .قابــل ذکــر اســت کــه در ایــن ســند،
اســتانداردهای معرفــی شــده توســط «گــروه کاری اســتانداردهای
ارزیابــی اثــرات بهداشــتی آمریــکای شــمالی» ( )30کــه دارای
رویکــرد گســترده بــه ارزیابــی اثــرات بهداشــتی اســت ،بــه عنوان
الزامــات پیوســت ســامت مــورد اشــاره قــرار گرفتــه اســت .هــر
چنــد امیــد م ـیرود کــه رعایــت ایــن الزامــات در مقــام اجــرا،
وزارت بهداشــت را بــه اهــداف خــود نزدیــک کنــد امــا نگاهــی
بــه ســایر اجــزای ایــن ســند در کنــار مطالــب پیشــگفت ایــن
امیــد را کمرنــگ میکنــد .بــر اســاس ایــن ســند ،زمینههایــی
کــه بایــد گــزارش پیوســت ســامت در آن زمینههــا بــه تشــریح
وضعیــت بهداشــتی منطقــه اجــرای طــرح و نیــز پیامدهــا و آثــار
طــرح بپــردازد ،بــه وضــوح بــر عوامــل زیسـتمحیطی مثــل آب
آشــامیدنی ،فاضــاب ،پســماند ،خــاک ،ناقلیــن ،صــدا ،ارتعاشــات
و عوامــل زیــانآور شــغلی تمرکــز دارد (.)29
نبایــد تصــور کــرد کــه روشــن شــدن خاســتگاه ارزیابــی
اثــرات بهداشــتی در ایــران و تبییــن رویکــرد وزارت بهداشــت بــه
ارزیابــی اثــرات بهداشــتی ،تنهــا ارزش تاریخــی دارد ،بلکــه بایــد
پذیرفــت کــه رویکــرد بهداشــت محیطــی بــه ارزیابــی اثــرات
بهداشــتی ،میتوانــد نظــام ارزیابــی اثــرات بهداشــتی را در
کشــور متأثــر کنــد؛ جایــی کــه ایــن رویکــرد بــه اســتناد شــواهد
و تجربیــات دیگــران ،مانــع گســترش ارزیابــی اثــرات بهداشــتی
بــه برنامههــا و سیاســتها و نیــز کنتــرل عوامــل اجتماعــی
تعیینکننــده ســامت میشــود (.)31
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مردمــی کــه مســتقیم ًا تحــت تأثیــر طرحهــا و پروژههــا قــرار
میگیرنــد ،ضمــن در بــر داشــتن آثــار ســوء در اثربخشــی
ایــن ارزیابیهــا ،حرکــت بــه ســمت توســعه اجتماعــی را کــه
میتــوان بــا ارزیابیهــا بــه آن دســت یافــتُ ،کنــد میکنــد.
میتــوان ادعــا کــرد کــه رویکــرد فعلــی متولیــان ارزیابــی
اثــرات بهداشــتی در قالــب پیوســت ســامت ،یــک رویکــرد
بهداشــت محیطــی اســت کــه بــا توجــه بــه تجربیــات ســایر
کشــورها میتوانــد مانــع توســعه ارزیابــی اثــرات بهداشــتی
بــه برنامههــا و سیاســتها شــده و نقــش ایــن ابــزار را در
دســتیابی بــه سیاســتگذاری عمومــی ســامتنگر و کنتــرل
عوامــل اجتماعــی تعیینکننــده ســامت محــدود کنــد .انجــام
مطالعــات پیوســت ســامت بــا رویکــرد بهداشــت محیطــی در
کنــار توســعه ارزیابیهــای اثــرات زیســتمحیطی بــا هــدف
توجــه بیشتــر بــه ســامت و نیــز گســترش بــه ســطوح برنامــه
و سیاســت در قالــب پیادهســازی ارزیابیهــای زیســتمحیطی
راهبــردی ،میتوانــد مــوازیکاری و هــدر دادن منابــع را در
پــی داشــته باشــد کــه بایــد قبــل از وقــوع بــرای آن راهحلــی
اندیشــید .فرهنگســازی در همــه ســطوح مدیریــت وزارت
بهداشــت و جامعــه و توانمندســازی مجریــان و جامعــه نقــش
مؤثــری در اســتفاده بهینــه از ایــن ابــزار بــرای دس ـتیابی بــه
اهــداف بلندمــدت آن یعنــی بهبــود ســامت جامعــه خواهــد
داشــت .نتایــج ایــن مطالعــه ب ـه خاطــر تمرکــز بــر زمینههــای
کشــور ایــران ،اســتفاده از یافتههــا را در ســایر کشــورها محــدود
میکنــد امــا در عیــن حــال بــه دلیــل ایــن کــه در بیشتــر
کشــورها ارزیابــی اثــرات زیس ـتمحیطی بیــش از چهــار دهــه
ســابقه دارد ،در اســتقرار ارزیابــی اثــرات بهداشــتی بــا رویکــرد

گســترده ،موانــع و چالشهــای مشــابه بــا کشــور مــا وجــود
دارد کــه میتوانــد یافتههــای ایــن مطالعــه را بــرای آنهــا نیــز
ارزشــمند کنــد.

کاربرد در تصمیمهای مرتبط با سیاستگذاری
در نظام سالمت

برنامــه پنجــم توســعه فرهنگــی ،اجتماعــی و اقتصــادی
کشــور ،وزارت بهداشــت را موظــف بــه تدویــن اســتانداردهای
ملــی بــرای پیوســت ســامت کــرد .واگــذاری ایــن وظیفــه
بــه ایــن دلیــل کــه وزارت بهداشــت متولــی اصلــی ســامت
در کشــور اســت منطقــی بهنظــر میرســد؛ در عیــن حــال
بهنظــر میرســد کــه وزارت بهداشــت در واگــذاری موضــوع
بــه دفتــر ســامت محیــط و کار دچــار اشــتباه شــده اســت
چــرا کــه رویکــرد بهداشــت محیطــی بــه ارزیابــی اثــرات
بهداشــتی ،دســتیابی بــه اهــداف عالیــه آن یعنــی ورود
ســامت بــه همــه سیاس ـتها ،کنتــرل عوامــل اجتماعــی کــه
بــا اجــرای سیاســتها ،طرحهــا و پروژههــا ،ســامت جوامــع
را دســتخوش تغییــر میکننــد و کاهــش بیعدالتیهــا در
ســامت محــدود خواهــد ســاخت .بــه تصمیمگیــران نظــام
ســامت توصیــه میشــود تــا از تجربیــات ســایر کشــورهای
پیشــقدم در ایــن موضــوع اســتفاده نماینــد و بــا توجــه ویــژه
بــه اثربخشــی و کارایــی بهعنــوان اهــداف نظــام ســامت،
نســبت بــه پیادهســازی آن ،رویکــردی دوراندیشــانه و
مشــارکتجویانه اتخــاذ نماینــد.

تشکر و قدردانی

مطالعــه اصلــی بــا پشــتیبانی مالــی دانشــگاه علــوم پزشــکی
ایــران انجــام گرفتــه اســت کــه جــای تقدیــر و تشــکر دارد.
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Abstract:
Introduction: Health impact Assessment (HIA) helps decision makers to predict the Health Impact of

proposed projects, programs, and policies. The Fifth Development Plan of Islamic Republic of Iran obligated
implementing HIA of Developmental Plans’ as ‘Health Annex’. The questions asked are, what is the Iranian
approach to HIA and what are challenges facing it?

Methods: To carry out this study, we used the data emerged from a qualitative study performed through semi-

structured interviews with key informants. The data from the interviews were analyzed manually using the
thematic content analysis method.

Results: Codes extracted from data analysis were placed respectively under 2 principle themes of ‘approach to

HIA’ and ‘Challenges of this approach’. There were some notable subthemes such as assignation of developing
the ‘National Standards of Health Annex’to Environment and Occupational Health Center, emphasis on
environmental factors, opposition to direct community participation, and opposition to integration with
Environmental Impact Assessment.

Conclusion: The current approach of health authorities of the HIA system to HIA is an environmental health
approach. Considering its challenges and other countries’ experiences, this approach could be a barrier in
progressing HIA for programs and policies and could limit the role of this tool to achieve healthy public policy
and to control the social determinants of health.

Key words: Health Impact Assessment (HIA), Health annex, The Fifth Development Plan, healthy public
policy
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