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مقاله پژوهشي

بهکارگیری الگوی مشارکت دولتی-خصوصی ( )PPPدر توسعه خدمات بیمارستانی ایران و برخی
کشورهای منتخب

 -1اســتادیار ،گــروه بهداشــت عمومــی ،دانشــکده علــوم پزشــکی اســفراین ،اســفراین ،ایران-2اســتادیار مرکــز تحقیقــات مدیریــت ســامت و منابــع انســانی ،دانشــکده مدیریــت و اطــاع رســانی
پزشــکی ،دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز ،شــیراز ،ایران-3دانشــیار دانشــکده بهداشــت و ایمنــی ،دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی،تهران ،ایــران و مرکــز تحقیقــات مدیریــت ســامت و
منابــع انســانی ،دانشــکده مدیریــت و اطــاع رســانی پزشــکی ،دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز ،شــیراز ،ایــران  -4دانشــیار ،گــروه اقتصــاد ،دانشــگاه عالمــه طباطبایــی ،تهــران ،ایــران  -5اســتاد،
مرکــز فــوق تخصصــی هاشــمی نــژاد ،مرکــز تحقیقــات مدیریــت بیمارســتانی ،دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران ،تهــران ،ایــران
*نویســنده مســئول :شــیراز ،خیابــان قصردشــت ،حدفاصــل ســه راه فلســطین و چهــار راه مالصــدرا ،کوچــه  ،29دانشــکده مدیریــت و اطــاع رســانی پزشــکی .تلفــن،07132340779 :
دورنگار،0712340039 :کدپستی71336-54361 :

پست الكترونيكOmidbarati40@gmail.com :

دریافت 96/1/27 :پذیرش96/5/24 :

چکیده

مقدمــه :در ســالهای اخیــر مشــارکتهای دولتی-خصوصــی بــرای اصالحــات ســازنده بخــش بهداشــت و درمــان در بســیاری
از کشــورها بــهکار گرفتــه شــده اســت .مطالعــه حاضــر بــا هــدف بررســی تجــارب کشــورهای منتخــب در خصــوص اســتفاده از
مشــارکت هــای دولتی-خصوصــی در ارائــه خدمــات بیمارســتانی انجــام شــد.
روش کار :تحقیــق حاضــر از نــوع تطبیقی-کاربــردی بــوده و در ســال  1394انجــام شــد .بــرای گــردآوری دادههــا از پایــگاه هــای
اطالعاتــی معتبــر و ســایر منابــع مرتبــط در زمینــه مشــارکت بخــش خصوصــی در خدمــات بیمارســتانی اســتفاده شــد .نمونــه گیــری
بــه صــورت هدفمنــد بــوده و کشــورهای اســترالیا ،لســوتو ،پرتغــال ،اســپانیا ،کانــادا ،برزیــل ،انگلیــس و ترکیــه ،کــه دارای تجــارب
موفــق در زمینــه بهکارگیــری  PPPدر خدمــات بیمارســتانی بودهانــد ،جهــت ورود بــه مطالعــه انتخــاب شــدند .همچنیــن ،تنهــا تجربــه
ایــران نیــز در ایــن زمینــه مــورد بررســی قرارگرفــت .یافتههــاي بهدســت آمــده در قالــب جــدول تطبیقــی مــورد مقایســه قرارگرفــت.
یافتههــا :نتایــج مطالعــه نشــانداد کــه مــواردی از قبیــل نحــوه تامیــن مالــی پــروژه ،ســاخت و ســاز ،بهرهبــرداری ،نگهــداری،
مدیریــت ،ارائــه خدمــات بالینــی و غیربالینــی ،و ســاختار پرداخــت در الگوهــای مشــارکتی میتوانــد از کشــوری بــه کشــور دیگــر
تغییــر کنــد.
نتیجهگیــری :در کشــورهای مــورد مطالعــه تجــارب موفقــی در زمینــه بکارگیــری  PPPدر ارائــه خدمــات بیمارســتانی مشــاهده شــده
اســت .بــا بهرهگیــری از تجــارب کشــورهای موفــق و بومیســازی الگوهــای مشــارکتی میتــوان تحــول خوبــي در بخــش ســامت
کشــور ایجــاد کــرده ،زمینــه را بــرای توســعه و ارتقــای ایــن مــدل فراهــم نمــود.
گلواژگان :مشارکت دولتی -خصوصی ،خدمات بیمارستانی ،مطالعه تطبیقی ،کشورهای منتخب ،ایران

مقدمه

بیمارســتانها بهعنــوان مهمتریــن موسســات بهداشــتی-
درمانــی ،نقــش مهمــی در ارتقــای ســامت جامعــه بهعهده داشــته،
عملکــرد هماهنــگ آنهــا بــا مجموعــهای از عوامــل سیاســی،
اجتماعــی ،و فرهنگــی منجــر بــه تامیــن ســامت مــردم میشــود.
از آنجاکــه ایــن بخــش مصرفکننــده قســمت اعظــم بودجــه
بهداشــت و درمــان هــر کشــور اســت ،توجــه کامــل بــه عملکــرد
و هزینههــای آن از اهمیــت ویــژهای برخــوردار میباشــد ( .)1ایــن
درحالیاســت کــه تامیــن مالــی توســط دولــت ،پاســخگوی مخــارج
در حــال رشــد سیســتم ســامت نیســت؛ لــذا ،اجبــار به تامیــن مالی
از طریــق بخــش دولتــی بــه همــراه افزایــش روزافــزون هزینههــا،
بیمارســتانهای بخــش دولتــی را در تنگنــای کاهــش هزینــه
ممکــن قراردادهاســت ( .)2ایــن عوامــل باعــث شــده تــا دولتهــا
بــه دنبــال رویکردهــای گوناگونــی بــرای حــل ایــن مشــکالت و
نیــز روشهایــی بــرای محدودکــردن هزینههــا ،افزایــش ســرمایه،

تابستان  ،97دوره بیستویکم ،شماره دوم ،پیاپی 81

و نهایتــا دســتیابی بــه پیامدهــای ســامتی مطلوبتــر از طریــق
مشــارکت بیشــتر و فعالتــر بخــش خصوصــی در ارائــه خدمــات ،و
همچنیــن تامیــن مالــی ایــن بخــش باشــند (.)3
بــرای انتفــاع از قابلیتهــای بخــش دولتــی و خصوصــی در
1
قالــب یــک مــدل ترکیبــی ،مــدل مشــارکت دولتی-خصوصــی
کــه در ســال  1990معرفــی شــد ،بهطــور فزاینــدهای در چندیــن
کشــور بــرای اصالحــات ســازنده بخــش بهداشــت و درمــان بهکار
گرفتــهشــده اســت ( PPP .)4یکــی از رویکردهــای موثــر بــرای
مقابلــه بــا چالشهــای عظیــم پیــش روی بخــش ســامت در
قــرن بیســت یکــم بــوده ( ،)5عبــارت اســت از توافــق قــراردادی-
مشــارکتی بلندمــدت میــان یــک نهــاد دولتــی و بخــش خصوصی
کــه طــی آن بخــش خصوصــی عملکــردی ســازمانی را انجــام
داده و یــا از داراییهــا و تســهیالت دولتــی اســتفاده میکنــد ،و
)Public-Private Partnership (PPP

1
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احمد صادقی ،1پیوند باستانی ،2امید براتی ،*3داود دانش جعفری ،4مسعود اعتمادیان

5

احمد صادقی و همكاران

ابالغــی از ســوی مقــام معظــم رهبــری تعریــف شــدهاند ،توســعه و
ترویــج الگوهــای مشــارکتی در ارائــه خدمــات بیمارســتانی ضروری
بهنظــر میرســد .در همیــن راســتا ،موسســه غیرانتفاعــی «محــب»
بــا نگــرش مشــارکت میــان بخشهــای دولتــی و خصوصــی،
دســتیابی بــه مــدل مشــارکتی مطلــوب جهــت همسوســازی نقــاط
قــوت بخشهــای دولتــی و خصوصــی ،و حــذف نقــاط ضعــف
آنهــا بســتر مناســبی جهــت ارائــه خدمــات درمانــی مطلــوب فراهم
نمودهاســت .ایــن موسســه ،بهعنــوان یــک شــریک غیردولتــی ،در
مجــاورت بیمارســتانهای هاشــمینژاد (محــب مهــر) ،حضــرت
فاطمــه (محــب کوثــر) ،و میرزاکوچکخــان (محــب یــاس) اقــدام
بــه طراحــی ،احــداث ،تامیــن مالــی ،و بهرهبــرداری بیمارســتانهای
جدیــدی نمودهاســت .در نتیجــه بهکارگیــری ایــن مــدل در
بیمارســتانهای دولتــی مذکــور ،تغییــرات مثبتــی در شــاخصهای
عملکــردی بیمارســتانها مشــاهده شــده اســت ( .)15نتایــج
پژوهــش شــادپور و همــکاران نشــانداد کــه بــا اجــرای مــدل ،PPP
رشــدی معنــادار و اثراتــی مثبــت در حیطههــای مالــی ،خدمــات،
آمــوزش ،مدیریــت ،و کارکنــان بیمارســتان مشــاهده شدهاســت.
درواقــع ،در نتیجــه مشــارکت بــا شــریکی غیردولتــی (محب) ،رشــد
معنــاداری در بعــد ارائــه خدمــات نســبت بــه گذشــته حاصــل شــده
کــه لــزوم ارجــاع بیمــاران بــه دیگــر مراکــز را مرتفــع کردهاســت؛
ضمــن اینکــه زمــان انتظــار بــرای دریافــت خدمــات نیــز کاهــش
یافتـه ،کــه ایــن امــر منجــر بــه افزایــش تعــداد مشــتریان و کاهش
پرداخــت از جیــب آنــان شدهاســت .همچنیــن ،بــا افزایــش درآمدها،
ی در زیرســاختها،
تســهیم ریســک مالــی ،جــذب ســرمایهگذار 
و همچنیــن نوســازی و ایجــاد تجهیــزات جدیــد ،منافــع زیــادی
نصیــب بیمارســتان شدهاســت (.)16
در مجمــوع ،بهــره گیــری از  PPPدر حــوزه ســامت دارای
صرفــه اقتصــادی بــوده ،منجــر بــه ارائــه خدمــات بــا کیفیتتــر،
در مــدت زمــان کوتاهتــر ،و بــا هزینــه کمتــر میگــردد ()17؛ لــذا
اغلــب صاحبنظــران ،توســعه و گســترش ایــن الگوهــا را در ارائــه
خدمــات بیمارســتانی توصیــه کردهانــد .نتایــج پژوهشهــا حاکــی از
آن اســت کــه شــناخت انــواع الگوهــای مشــارکتی و اســتفاده از آنها
در حــوزه ســامت و همچنیــن بهرهگیــری از تجــارب کشــورهای
موفــق در ایــن زمینــه میتوانــد راه ورود ســرمایه بــه ایــن بخــش
را همــوار کــرده ،بســیاری از مشــکالت مالــی و مدیریتــی مربــوط
بــه ارائــه خدمــات بیمارســتانی را مرتفــع ســازد .درواقــع میتــوان
گفــت انتخــاب رویکــرد  PPPیکــی از راهحلهــای اساســی بــرای
برطرفکــردن معضــل درمــان کشــور بــوده ،تامیــن درمــان مطلوب
و باکیفیــت بــا هزینــه منطقــی را در جامعــه تضمیــن میکنــد؛
لــذا ایــن مهــم بایســتی بیــش از پیــش مــورد توجــه مســئولین و
سیاس ـتگذاران قرارگیــرد ( .)9مطالعــه حاضــر بــا هــدف بررســی
تطبیقــی انــواع الگوهــای  PPPو اثــرات و پیامدهــای آن در نظــام
بیمارســتانی کشــورهای منتخــب انجــام شــد.

روش کار

مطالعــه حاضــر بــه صــورت تطبیقــی و بــا هــدف شناســایی
انــواع الگوهــای  PPPدر کشــورهای منتخــب و همچنیــن بررســی
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ریســکهای عمــده عملیاتــی ،مالــی ،و تکنولوژیکــی را در مراحــل
طراحــی ،تامیــن مالــی ،ســاخت و بهرهبــرداری پــروژه در قبــال
ســودی معیــن بــر عهــده میگیــرد (.)6
عوامــل متعــددی بــرای توجیــه حرکــت بخشهــای دولتــی
و خصوصــی بــه ســمت  PPPو بهکارگیــری ایــن الگــو وجــود
دارد؛ بهعنــوانمثــال ،در مطالعــه لــی و همــکاران ( )2005عوامــل
جــذاب و مهمــی بــرای بهکارگیــری  PPPدر انگلســتان عنــوان
شــده کــه انتقــال ریســک بــه بخــش خصوصــی و همچنیــن حــل
مشــکالت مربــوط بــه محدودیــت بودجــه بخــش دولتــی از جملــه
آنهــا بــوده اســت ( .)7در مطالعـهای کــه در هنگکنــگ و اســترالیا
( )2005انجــام شــد ،ایــن عوامــل عبــارت بودنــد از :فراهمکــردن
راهحلــی یکپارچــه بــرای خدمــات دولتــی ،تســهیل رویکردهــای
خالقانــه و نوآورانــه ،حــل مشــکالت محدودیــت بودجـهای بخش
دولتــی ،و صرفهجویــی در زمــان تحویــل پــروژه ( .)8درمجمــوع،
بررســی تجــارب کشــورهای مختلــف در خصــوص اســتفاده از
گزینههــای مختلــف  PPPبیانگــر اثــرات مثبــت ایــن گزینههــا
بــر هزینههــای ارائــه خدمــات ،میــزان بهرهبــرداری ،دسترســی
جمعیــت تحــت پوشــش ،و ســایر شــاخصهای عملکــردی
بیمارســتانهای دولتــی میباشــد (.)9
مشــارکت بخــش خصوصــی در بیمارســتانهای دولتــی
اشــکال مختلفــی داشــته ،از قراردادهــای ســاده خدمــات پشــتیبانی
تــا مراحــل پیچیــده طراحــی ،ســاخت ،و مدیریــت تســهیالت
بیمارســتانی را پشــتیبانی میکنــد .در هریــک از ایــن مدلهــا،
نــوع مالکیــت و مدیریــت بیمارســتان ،مســئولیت طراحــی و
ســاخت ،و همچنیــن ســرمایهگذاری ،ریســکهای تجــاری ،و
مدتزمــان قــرارداد متفــاوت میباشــد ( .)13-10مدلهــای
 PPPدر سیســتمهای بهداشــتی-درمانی و نظــام بیمارســتانی
بســیاری از کشــورهای توســعهیافت ه و همچنیــن برخی کشــورهای
درحالتوســعه از قبیــل هنــد ،چیــن ،برزیــل ،و آفریقــای جنوبــی
بـهکار گرفتــهشــده ،و دســتاوردهایی در خصــوص ارتقــای کارایــی
و کیفیــت ،بهبــود شــاخصهای عملکــردی ،و انتقــال ریســک بــه
بخــش خصوصــی را بهدنبــال داشتهاســت (.)13 ,4
در کشــور مــا ،اختصــاص بیــش از نیمــی از اعتبــارات بخــش
ســامت بــه بیمارســتانها و از طرفــی ضریــب اشــغال تخــت پایین
بیمارســتانها در مقایســه بــا کشــورهای توســعهیافته ،گویــای ایــن
واقعیــت اســت کــه منابــع موجــود بهطــور صحیــح و مناســب
مــورد بهرهبــرداری قــرار نمیگیــرد؛ لــذا بهکارگیــری شــیوههای
صحیــح مدیریــت ضــروری مینمایــد .بنابرایــن ،سیاســتگذاران
و مســئوالن ارشــد کشــوری بــه دنبــال خــروج از ایــن وضعیــت
و نیــز بهکارگیــری سیاس ـتها و اقداماتــی راهگشــا بــرای بهبــود
وضعیــت بیمارســتانها ،بهویــژه در بخــش دولتــی ،هســتند؛ ازجمله
ایــن سیاس ـتها میتــوان بــه بهرهگیــری از تــوان بالقــوه بخــش
خصوصــی در نظــام بیمارســتانی موجــود اشــاره کــرد ( .)14بــا توجه
بــه الزامهــای قانونــی سیاسـتهای کلــی اصــل  44قانــون اساســی
مبنــی بــر تعامــل بیشــتر و بهتــر بــا بخــش خصوصــی (مــاده ،)136
و بــا عنایــت بــه اینکــه مبانــی ایــن مــدل در قانــون برنامههــای
پنجــم و ششــم توســعه و همچنیــن سیاس ـتهای کلــی ســامت
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یافتهها

بخــش خصوصــی بــه روشهــای مختلــف میتوانــد در توســعه
و ارائــه خدمــات بیمارســتانی بــا بخش دولتــی مشــارکت و تعامل
داشــته باشــد .هــر یــک از ایــن روشهــا و رویکردهــا بــا توجــه
بــه طراحــي و ســاخت بيمارســتان ،مســئوليت ســرمایهگذاری
كالن (ســرمایه ماننــد زميــن و ســاختمان بيمارســتان) ،مدیریــت
بيمارســتان ،انتقــال ریســکهاي تقاضــا (خطــرات مربــوط بــه
نوســانات ،و افزایــش و كاهــش تقاضــا) ،مالكيــت بيمارســتان،
و مدتزمــان قــرارداد طبقهبنــدی میشــوند .در نــگاه كلــي،
مدلهــای مشــارکت درواقــع روی طيفــي قراردارنــد كــه
در یکســوی آن بخــش دولتــي مســئوليت تاميــن مالــي،
ســاخت ،بهرهبــرداری ،و نگهــداري بيمارســتان را بههمــراه
ریســکهاي مربوطــه بهعهــده دارد و در ســوي دیگــر ،بــا
خصوصیســازی كامــل بيمارســتان دولتــي ،كليــه مــوارد فــوق
بــه بخــش خصوصــي انتقــال مییابــد .در جــدول شــماره 1
انــواع گزینههــای مشــارکت بخــش خصوصــی در ارائــه
خدمــات بیمارســتانی بــر اســاس مســئولیتهاي طرفيــن در
قــرارداد بهصــورت خالصــه نشــان داده شدهاســت.
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مشــخصات و ویژگیهــای ایــن مدلهــا و اثــرات و دســتاوردهای
حاصلــه از آنهــا در ایــن کشــورها در ســال  1394بــه انجــام رســید.
جامعــه پژوهــش حاضــر شــامل تمامــی کشــورهای
صاحبتجربــه در زمینــه اجرایــی کــردن الگوهــای  PPPدر نظــام
ســامت و سیســتم بیمارســتانی ،بههمــراه منابــع و مقــاالت معتبر
و قابلدسترســی در ایــن زمینــه بــود .طبــق بررســیهای اولیــه
و مطالعــه متــون مختلــف ،تعــدادی از ایــن کشــورها کــه دارای
تجــارب موفقــی در زمینــه اجرایــی کــردن  PPPدر بخش ســامت
بودنــد ،بهعنــوان نمونــه پژوهــش در ایــن مرحلــه انتخــاب شــدند.
بدیــن منظــور ســعیگردید تــا ایــن کشــورها بهصــورت پراکنــده و
از نقــاط مختلــف دنیــا انتخــاب شــوند .نمونــه موردپژوهــش اولیــه
بهشــرح زیــر بــود :انگلیــس ،اســترالیا ،اســپانیا ،پرتغــال ،کانــادا،
برزیــل ،ترکیــه ،و لســوتو .همچنیــن ،تنهــا تجربــه اجرایــی شــدن
 PPPدر بخــش بیمارســتانی ایــران نیــز بررســی و بــا تجــارب
ســایر کشــورها مقایســه شــد.
کلیــه مطالعــات مرتبــط در بــازه زمانــی ( 1990شــکلگیری و
پیدایــش الگوهــای  PPPدر حــوزه ســامت) تــا ( 2016توســعه
و گســترش الگوهــای  PPPدر سرتاســر دنیــا) مــورد بررســی
قــرار گرفــت .بــراي گــردآوري دادههــاي مربــوط بــه کشــورهاي
موردمطالعــه ،از فــرم خالصهســازی دادههــا ،کــه بــر اســاس
اهــداف پژوهــش طراحــی شــده بــود ،اســتفاده گردیــد .بــرای
ایــن منظــور کلیدواژههــای Public-Private Partnership،
Public Private Relationship، Private Sector Contracting،
 ،Partnership Models، PPPو)Private Finance Initiative (PFI
در پایگاههــای اطالعرســانی ،کتــب مرجــع ،گزارشهــای
منتشــر شــده ســازمان بهداشــت جهانــی و بانــک جهانــی ،مراکــز
دانشــگاهی و تحقیقاتــی و بانکهــاي اطالعاتــی PubMed،
Web of Science، Science Direct، Elsevier, Proquest
 Scopus ،Cochran libraryو Google Scholarو کلیدواژههــای
فارســی مشــارکت دولتی-خصوصــی ،مدلهــای مشــارکت
و ســرمایهگذاری در بخــش ســامت در پایگاههــای دادهای
 Iran doc، SIDو  Magiranدر محدوده زمانی قید شــده جســتجو
شــد .دادههــای مربوطــه پیرامــون تجربــه بیمارســتانهای ایــران

نیــز از طریــق بازدیــد از بیمارســتانها و گفتگــو بــا مقامــات
ارشــد بیمارســتان ،و همچنیــن مطالعــه و بررســی توافقنامههــا
و قراردادهــای بخــش خصوصــی بــا دانشــگاه گــردآوری،
خالصهســازی ،و طبقهبنــدی گردیــد.
مقــاالت و متــون منتخــب پــس از بازیابــی و ورود بــه مطالعــه
توســط اعضــای تیــم پژوهــش مــورد بررســی دقیــق قرارگرفــت و
جــداول و یافتههــای مرتبــط بــا آن وارد فرمهــای خالصهســازی
دادههــا شــد .در ادامــه ،پــس از مــرور مجــدد یافتههــای
استخراجشــده و بررســی میــزان مشــابهت میــان یافتههــای
تلخیــص شــده ،مولفههایــی از قبیــل تامیــن مالــی ،ســاخت و
ســاز ،بهــره بــرداری ،نگهــداری ،مدیریــت ،ارائــه خدمــات بالینی و
غیربالینــی و همچنیــن دســتاوردها و پیامدهــای حاصــل از اجرایــی
شــدن  PPPدر بخــش بیمارســتانی بهعنــوان محورهــای اصلــی
بررســی تطبیقــی مــورد اســتفاده قرارگرفــت.

احمد صادقی و همكاران
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خدمات

بهازای هر
پروسه پزشکی
 +سهم ساالنه

هزینه سرانه
ساالنه

پرداخت ماهانه
به ازای خدمات

پرداخت بهازای
شاخصهای
کلیدی عملکرد

پرداخت بر اساس
دسترسی و میزان
استفاده از خدمات

پرداخت بر اساس
میزان استفاده از
خدمات
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 ارائه خدماتباکیفیت باال بدون
افزایش هزینه
دستاوردهای  -ارائه بسته کامل
از خدمات شامل
اجرای  PPPخدمات پزشکی و
غیرپزشکی برای
جمعیت تحت
پوشش

اسپانیا

انتقال خطرپذیری
دریافت تسهیالت،
 ادغام بیمارستانو هزینههای
خدمات پزشکی
درمانی و مراقبتهای اولیه
بهداشتی
ِ
و مراقبتهای
(جامعه)
قابل پیشبینی برای
باکیفیتتر بدون
 دسترسی بیشتر بهدولت
افزایش هزینه برای
 دسترسی یکسان خدمات باکیفیت تردولت
 کاهش مدتبرای همگان
 حفاظت دولت افزایش بهرهوری زمان انتظار برایاز ریسکهای
خدمات سرپایی و
در کل سیستم
تامین مالی،
اعمال جراحی
 کیفیت بهترعملیاتی ،و قانونی
بهازای هزینه کمتر

نتایــج حاصــل از مطالعــه نشــان میدهــد کــه اغلب کشــورهای
مــورد مطالعــه کــه دارای تجربــه طوالنیتــری در اجــرای PPP
در بخــش بهداشــت و درمــان هســتند ،بــرای اجــرای پروژههــای
خــود بــه شــرکتهای ملــی رجــوع میکننــد .مدلهــای
مختلفــی بــرای تامیــن مالــی پــروژ ه وجــود دارد و منابــع مالــی
را میتــوان در ترکیبهــای مختلفــی قــرارداد .در ایــن روش،
تاميــن مالــي مســتقيما توســط مجــري پــروژه از بانــك صــورت
میگیــرد و نيــازي بــه بانــك خريــدار و فروشــنده نيســت؛ تكيــه
وام دهنــده معمــوال بــر توجيــه فني-اقتصــادي پــروژه بــوده ،تنهــا
منبــع بازپرداخــت ،داراییهــا و جريانــات نقــدي و ورودي پــروژه
میباشــد .ایــن روش مشــتمل بــر قراردادهــاي بدونحقرجــوع

کانادا

برزیل

انگلیس

ترکیه

ایران

بینالمللی

ملی و
بینالمللی

ملی

ملی

ملی

وام بانکی

تامین مالی
پروژهای

تامین مالی
پروژهای

وام بانکی و آورده
شریک خصوصی

خصوصی

خصوصی

خصوصی

خصوصی

خصوصی
خصوصی

 افزایش درصرفهجویی در ساخت
نوسازی و تجهیز
تعداد تختهای
و بهرهبرداری از
بیمارستان های
بیمارستانی
بیمارستان
 ارزشآفرینی  -افزایش اقداماتدولتی
 توسعه صنعت دسترسی بیشترپزشکی
پولی ،ارائه خدمات
 ارتقای افزایش تقاضای مردم به خدمات درمانی توریسم پزشکیدر زمان
شاخصهای
 ارتقای کیفیت انتقال ریسکاورژانسی
و بودجه تعیینشده،
عملکردیبیمارستان
خدمات به
به بخش خصوصی
ابتکار و نوآوری در  -ایجاد مشاغل
 عدم نیاز به ارجاعگردشگران در
پزشکی جدید و متعاقب ان اطمینان
خدماتبیمارستانی
بیماران به مراکز
بیشتر از هزینهها برای بیمارستانهای
دیگر
دولتی
دولت

و باحقرجــوع محــدود اســت .برخــاف ســهام ،وامهــای
بانکــی بزرگتریــن بخــش تامیــن مالــی را تشــکیل میدهنــد.
بااینحــال ،تجربــه اغلــب کشــورهای موردبررســی ،اوراق بدهــی
را بهعنــوان ابــزار اصلــی تامیــن مالــی نشــان میدهــد.
ساختوســاز و یــا تجهیــز بیمارســتان اغلــب بهعنــوان
بخشــی از پــروژه هــای مشــارکتی در نظــر گرفتــه میشــود
کــه مســئولیت آن بســته بــه نــوع قــرارداد میتوانــد بــر عهــده
شــریک بخــش خصوصــی ،دولتــی ،و یــا هــر دو باشــد .در برزیــل،
صرفنظــر از اســتفاده ا ز  PPPدر هــر پــروژه ،ایالتهــا مســئول
ت بیمارســتانها هســتند .چنانچــه در قــراردادی مســئولیت
ســاخ 
بهرهبــرداری و مدیریــت بــه شــریک خصوصــی واگــذارشــود،

تابستان  ،97دوره بیستویکم ،شماره دوم ،پیاپی 81

Downloaded from hakim.hbi.ir at 20:30 IRST on Wednesday January 23rd 2019

وضعیــت بهکارگیــری الگوهــای  PPPدر بیمارســتانهای
کشــورهای مختلــف بیانگــر آن اســت کــه شــرکای خصوصــی
میتواننــد شــرکتها یــا کنسرســیومهای ملــی یــا بینالمللــی
باشــند .پــروژه را میتــوان از طریــق اوراق قرضــه ،ســهام،
وام بانکــی ،یــا ترکیبــی از منابــع مختلــف تامیــن مالــی کــرد.
ساختوســاز ،تعمیــر و نگهــداری ،عملیــات ،و مدیریت بیمارســتان
را میتــوان میــان شــرکا تقســیم نمــود و یــا شــامل قــرارداد نکــرد.

خدمــات بالینــی و غیربالینــی میتواننــد تفکیــک شــده ،توســط
نهادهــای مختلــف ارائــه شــوند .مــدت قــرارداد پروژههــا متفــاوت
اســت ،امــا میتواننــد شــباهتهایی نیــز داشــته باشــند .پرداخــت
بــه شــریک خصوصــی میتوانــد در قبــال تعــداد بیمــاران
درمانشــده و وضعیــت شــاخصهای عملکــردی صورتگیــرد
و یــا از پیــش ،در زمــان عقــد قــرارداد تعییــن شــود .ایــن مــوارد در
جــدول شــماره  2بهطــور خالصــه نشــان داده شــدهاند.
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بحث

مطالعــه حاضــر بــا هــدف بررســی تجــارب کشــورهای موفــق
در رابطــه بــا کاربــرد  PPPدر توســعه خدمــات بیمارســتانی بــه
انجــام رســید .بدیــن منظــور ،نــوع مدلهــای مــورد اســتفاده
بــه همــراه مشــخصات قراردادهــا ،مســئولیتهای هــر یــک
از طرفیــن در مشــارکت ،و همچنیــن اثــرات و دســتاوردهای
حاصلشــده از بهکارگیــری  PPPمــورد بررســی قرارگرفــت.
نتایــج حاکــی از آن اســت کــه در کشــورهای موردمطالعــه تامیــن
مالــی ،ساختوســاز ،بهرهبــرداری ،نگهــداری ،مدیریــت ،و ارائــه
خدمــات بالینــی و غیربالینــی بهصــورت توافقــی بیــن شــرکای
خصوصــی و یــا دولتــی تســهیم میگــردد .طبــق نتایــج،
تجــارب موفقــی در زمینــه بهکارگیــری  PPPدر ارائــه خدمــات
بیمارســتانی کشــورهای مــورد مطالعــه مشــاهده شدهاســت .در
ایــران نیــز  PPPبهتازگــی در بخــش ســامت و بهخصــوص
ارائــه خدمــات بیمارســتانی جــای خــود را پیداکــرده ،مــدل
مشــارکتي بیمارســتانهاشــمينژاد و موسســه محــب ،اولیــن
تجــارب و نمونههــاي نســبتا موفــق در ایــن زمینــه بودهانــد.
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وی مکلــف اســت تمامــی خدمــات بیمارســتانی اعــم از بالینــی
و غیربالینــی را فراهــم نمایــد .ایــن قضیــه در انگلیــس ،کــه
خدمــات بالینــی بهطــور کامــل بــه نهادهــای دولتــی تخصیــص
داده شــدهاند ،شــکل متفاوتــی دارد؛ در ایــن حالــت هــردو شــریک
بهــره بــرداری از پــروژه و مدیریــت بیمارســتان را بــر عهــده دارند.
قــرارداد زیرســاخت عمومــا  30ســاله اســت ،هرچنــد شــرایط
آن در اســپانیا متفــاوت میباشــد .در ایــن کشــور قراردادهــای
مدیریــت ،بهرهبــرداری ،تعمیــر ،و نگهــداری از پروژههــا
عمومــا کوتاهتــر و حــدودا  10ســاله اســت و مــدت آن بســتگی
بــه الزامــات مســئوالن دولتــی دارد .نهایتــا ،ســاختار پرداخــت
همــواره بــا یــک مبلــغ ســاالنه از پیــش تعیینشــده آغــاز
میشــود ،امــا مقــدار حقیقــی آن ممکــن اســت در طــول پــروژه
تغییــر کنــد .ایــن گوناگونــی در هــر مــورد ،بــه شــکلی متفــاوت
گــزارش میشــود .در برزیــل ،پرداخــت بــه شــاخصهای
کلیــدی عملکــرد پیوندخــورد ه و در انگلیــس ،بــر اســتفاده و
دسترســی همگانــی بــه خدمــات تأکیــد شدهاســت .پرتغــال،
اســپانیا ،و کانــادا ســاختارهای مشــابهی دارنــد؛ پرتغــال و کانــادا
از پرداختهــای مرتبــط بــا خدمــات ارائهشــده همــراه بــا مبلــغ
تعدیــات در پایــان ســال اســتفاده میکننــد ،درحالیکــه
اســپانیا بــر پرداخــت بــه ازای هــر بیمــار تکیــه دارد.
نظــارت و پایــش پــروژه هــای  PPPمــی توانــد در هــر کشــور
ســاختاری متفــاوت داشــته باشــد؛ بهعنــوان مثــال ،نظــارت
بــر عملکــرد بخــش خصوصــی در اســترالیا توســط شــورای
اســتانداردهای بهداشــت و درمــان اســترالیا و در لســوتو توســط
شــورای اعتبارســنجی خدمــات بهداشــتی درمانــی جنــوب آفریقــا
صــورت میگیــرد .در اســپانیا نیــز بیمارســتان ،عــاوه بــر
بازرســی خارجــی ،توســط دولــت محلــی نیــز تحــت حسابرســی
قــرار میگیــرد.

در بســیاری از کشــورها ،ازجملــه کشــورهای موردمطالعــه،
محدودیتهــای بودجــه عمومــی دولــت منجــر بــه دعــوت
نهادهــای بخــش خصوصــی بــرای ورود بــه مشــارکت و
قراردادهــای طوالنیمــدت  PPPبهمنظــور تامیــن مالــی،
ســاخت ،و بهرهبــرداری پروژههــای ســرمایهای عظیــم
از قبیــل بیمارســتانها شدهاســت ( .)18مشــارکت بــا
بخــش خصوصــی اهــداف و انگیزههــای متفاوتــی داشــته،
در کشــورهای مختلــف بــا هــدف طراحــی ،برنامهریــزی،
تامیــن مالــی ،ساختوســاز ،بهرهبــرداری ،نگهــداری ،و
مدیریــت پروژههــا شــکل میگیــرد ( .)19در ســال 1999
کمبــود شــدید تختهــای بیمارســتانی در برزیــل ،ضــرورت
ســرمایهگذاری جدیــد و حرکــت بــه ســمت  PPPرا در ایــن
بخــش ایجــاد نمــود ( .)20هــدف اصلــی شــکلگیری PPP
در اســترالیا ،عــدم توانایــی دولــت در تامیــن نیازهــای فزاینــده
خدمــات بهداشــتی-درمانی ســاکنین منطقــه ،و در لســوتو،
بافــت قدیمــی و فرســوده بیمارســتانها بودهاســت (.)21
اســتفاده از  PPPدر کشــورهای مختلــف مدلهــای گوناگونــی
دارد کــه از قراردادهــای ســاده خدمــات پشــتیبانی تــا مراحــل
پیچیــده طراحــی ،ســاخت ،و مدیریــت تســهیالت بیمارســتانها
را دربرمیگیــرد؛ ایــن مدلهــا از نظــر مســئولیت طراحــی،
ســاخت ،تامیــن مالــی ،مدیریــت ،و مالکیــت بیمارســتان،
ریســکهای تجــاری هریــک از بخشهــا ،و مدتزمــان
قــرارداد بــا هــم متفاوتنــد ( .)22 ,13 ,10 ,4شــریک بخــش
خصوصــی میتوانــد مســئول تمــام یــا بخشــی از عملیــات پــروژه
باشــد ،و تأمیــن مالــی نیــز ممکــن اســت بــه عهــده هــر یــک
از بخشهــای خصوصــی ،دولتــی ،و یــا هــر دو واگــذار شــود.
درجــات مســئولیت و ریســک پذیــری نیــز بســته بــه توافقــات
طرفیــن میتوانــد متغیــر باشــد (.)23
مــک کــی 2و همــکاران ( )2006بــر اســاس تقســیمبندی
مســئولیتها ،مالکیــت ،نســبت بــه زیرســاخت ،یــا خدمــات،
مدلهــای مختلــف  PPPبــرای تــدارکات بیمارســتان را بهصــورت
متمایــز ارائــه دادنــد .اولیــن تمایــز ایــن بــود کــه آیــا بیمارســتان از
قبــل وجــود داشــته یــا خیــر؛ اگــر وجــود داشــته کــه قــرارداد PPP
درواقــع حــق امتیــازی اســت که طــی آن نهــادی دولتــی ،مدیریت
بیمارســتان را بــه شــرکتی خصوصــی برونســپاری میکنــد .اگــر
زیرســاخت بایــد ســاخته شــود ،در آن صــورت ســاخت ،عملیــات ،و
مالکیــت تســهیالت میــان شــرکا تقســیم میشــود .بیشــتر اوقــات
شــریک خصوصــی بــه تامیــن مالــی پــروژه پرداختــه ،بیمارســتان
را طراحــی ،و زیرســاخت را میســازد؛ و ســپس بــه بهرهبــرداری
از بیمارســتان مشــغول میشــود .در غیــر ایــن صــورت ،شــریک
خصوصــی میتوانــد بیمارســتان را ســاخته و راهانــدازی کنــد ،و
بهدنبــال آن مالــک زیرســاخت و مســئوالن دولتــی بــرای مدتــی
ثابــت خدمــات را خریــداری کننــد .در پایــان قــرارداد ،مالکیــت
میتوانــد همچنــان خصوصــی باقــی مانــده ،یــا بــه حــوزه دولتــی
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بررســی وضعیــت  PPPدر ارائــه خدمــات بیمارســتانی در چنــد
کشــور منتخــب بیانگــر آن اســت کــه ایــن الگــو در بیمارســتان
میتوانــد بســته بــه اهــداف  PPPو نیازهــای جمعیتــی ،و همچنیــن
منابــع و محدودیتهــای دولــت اشــکال مختلفــی بــه خــود گیــرد.
نتایــج مطالعــه بیانگــر آن بود که اجــرای  PPPدر بخش بیمارســتانی
ایــن کشــورها اثــرات و پیامدهــای مثبتــی بــه همــراه داشــته اســت.
درواقــع مــی تــوان گفــت  PPPابــزاری قــوی و کارآمــد بــرای ادامــه
حیــات و بقــای بیمارســتان هــای دولتــی و بهبــود کیفیــت خدمــات
آنهــا در محیطهــای در حــالتغییــر امــروزی اســت .بســیاری از
کســانی کــه در گذشــته اعتقــاد بــه ارائــه خدمــات درمانــی توســط
سیســتم متمرکــز دولتــی داشــتند ،در حــال حاضــر معتقدنــد کــه
بخــش خصوصــی جــزء تفکیکناپذیــر برنامــه ملــی ارائــه خدمــات
ســامت بــوده ،بهکارگیــری روشهــای متنــوع مشــارکت بخــش
خصوصــی کمــک موثــری بــه بهبــود کیفیــت ،کاهــش هزینــه ها،
مدیریــت بهتــر منابــع ،و بازدهــی بیشــتر میکنــد.

کاربرد در تصميمهای مرتبط با سياستگذاری
در نظام سالمت

در اغلــب کشــورهای موردمطالعــه ،بهکارگیــری الگــوی PPP

پیامدهــا و دســتاوردهای زیــادی را بــرای دولــت ،مــردم ،و بخش
ســامت بــه همــراه داشــته اســت .در کشــور مــا نیــز نمونههایــی
از الگوهــای مشــارکتی در توســعه خدمات بیمارســتانی اجرا شــده
کــه توانســته تــا حــدودی راه ورود ســرمایه بــه بخــش ســامت
را بــاز کنــد .مســئولین و سیاســتگذاران کشــور بایســتی بــا
مطالعــه الگوهــای موفــق دنیــا و بومیســازی آنهــا در کشــور
و همچنیــن فراهــمآوردن بســتر مناســب بــرای مشــارکت
بخــش غیردولتــی ،ســطح آمادگــی بیمارســتانهای کشــور را
بــرای اجــرای الگوهــای مشــارکتی بــاال ببرنــد .بنابرایــن ،تعییــن
معیارهــا و شــاخصهایی بــرای ســنجش میــزان آمادگــی کشــور
بــرای اجــرای پروژههــای  PPPبهمنظــور تعییــن نقــاط قــوت و
زمینههــای قابلبهبــود ضــروری اســت .لــذا پیشــنهاد میگــردد
مطالعاتــی در جهــت شناســایی عوامــل موثــر در اجــرای  PPPو
همچنیــن ارائــه الگوهــای بومــی و امکانســنجی اســتقرار آنهــا
در بیمارســتانهای کشــور انجــام گیــرد.

تشکر و قدردانی

ایــن مقالــه بخشــی از رســاله دکتــری در رشــته مدیریــت
خدمــات بهداشــتی-درمانی ،مصــوب دانشــگاه علــوم پزشــکی
شــیراز بــا کــد اخــاق  IR.SUMS.REC.1394.S134مــی باشــد.
نویســندگان مقالــه بهجهــت حمایــت هــای مالــی مراتــب
سپاســگذاری خــود را تقدیــم معاونــت پژوهشــی دانشــگاه علــوم
پزشــکی شــیراز مینماینــد.

تعارض منافع

نويسـندگان ابـراز مي دارنـد كـه هيچگونـه تعــارض منافعـي
ندارند.
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منتقــل شــود .در گونــه خاصــی از ایــن قــرارداد ،بهعنــوان مــدل
 ،Alziraپیمانــکار خصوصــی بیمارســتان را ســاخته و راهانــدازی
میکنــد ،و بــرای ارائــه مراقبتهــای بهداشــتی بــه جمعیتــی از
پیــش تعریــف شــده قــراردادی را منعقــد مینمایــد .در نهایــت،
ممکــن اســت پیمانــکار خصوصــی زیرســاخت را پــس از ســاخت
بــه مســئول دولتــی اجــاره داده ،یــک نهــاد دولتــی مدیریــت
بیمارســتان را بــر عهــده بگیــرد (.)24
تصمیــم دولــت بــرای انتخــاب بهتریــن گزینــه مشــارکت
دولتی-خصوصــی در بیمارســتانها بــه شــرایط داخلــی و خارجــی
بیمارســتان ،ظرفیــت دولــت بــرای قانونگــذاری ،و کنتــرل
اثربخــش کیفیــت مراقبــت ،و موافقــت کل مجموعــه دولــت برای
اصالحــات در بیمارســتان بســتگی دارد ( .)13اعتقــاد بــر ایــن
اســت کــه شــناخت انــواع الگوهــای  PPPو همچنیــن اســتفاده از
تجــارب کشــورهای موفــق در ایــن زمینــه میتوانــد راه را بــرای
اســتقرار و توســعه  PPPدر بخــش ســامت ،بهخصــوص نظــام
بیمارســتانی ســایر کشــورها ،فراهــم ســازد (.)15
در  PPPوظایــف و مســئولیتها و همچنیــن ریســکهای
مربوطــه میــان هــر یــک از شــرکای خصوصــی و دولتــی تقســیم
میشــود .درواقــع ،مســئولیتها و ریســکهای مرتبــط بــا
تأمیــن مالــی ،طراحــی ،ســاخت ،و بهرهبــرداری پروژههــا
بهعهــده شــریک خصوصــی گذاشــته شــده ،ســایر مســئولیتها
و ریســکها از قبیــل ارائــه داراییهــای اساســی (مثــل زمیــن)،
یارانههــا (در صــورت نیــاز) ،تضمیــن ریســکهای سیاســی ،و
جریانــات درآمــدی بهعهــده شــریک بخــش دولتــی اســت (.)25
در تمــام کشــورهای موردبررســی کار طراحــی ،ساختوســاز،
تجهیــز ،و نگهــداری بــر عهــده شــریک بخــش خصوصی اســت.
در انگلیــس و کانــادا تامیــن مالــی پــروژه بــر دوش شــریک
خصوصــی اســت .در انگلیــس ،اســپانیا ،کانــادا ،و ترکیــه ارائــه
خدمــات غیربالینــی ،و در اســترالیا و لســوتو ارائــه خدمــات بالینــی
و غیربالینــی بــر عهــده شــریک خصوصــی اســت .در تجربــه
ایــران نیــز بیمارســتان دولتــی هاشــمی نــژاد و غیردولتــی محــب
مهــر کــه بــر اســاس یــک الگــوی مشــارکتی در مجــاورت هــم
قرارگرفتهانــد ،بهصــورت مجــزا خدمــات بالینــی و غیربالینــی را
ارائــه داده ،هرکــدام دارای مدیریــت مســتقل میباشــند (.)26
در هــر یــک از کشــورهای موردمطالعــه ،بهکارگیــری الگــوی
 PPPپیامدهــا و دســتاوردهای زیــادی بــرای دولــت ،مــردم ،و
بخــش ســامت بــه همــراه داشــته اســت .در بخــش ســامت،
مشــارکت میتوانــد بهطــور ویــژه بهعنــوان یــک روش
اعمــال نفــوذ مهارتهــای مدیریتــی و فنــی (نظــارت مبتنــی
بــر عملکــرد) و تحریــک انتقــال تکنولــوژی ارزش خــود را نشــان
دهــد کــه همــه ایــن مــوارد میتوانــد منجــر بــه ارتقــای کیفیــت
گــردد .همچنیــن ،مشــارکت میتوانــد منجــر بــه کاهــش و یــا
تخصیــص بهتــر ریســکها شــود .همگرایــی مناس ـبتر منافــع
و تخصصهــا در  PPPدر عمــل ممکــن اســت منجــر بــه
مدیریــت بهتــر اجــرای پــروژه گــردد (.)27
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Abstract
Background:Public-private partnerships (PPPs) have been constructively considered in recent years to
reform health sectors in many countries. This study was conducted to review the experiences of selected
countries in the use of PPP in the provision of hospital services.
Methods:This study was a comparative-applied type study conducted in 2015. To collect data, valid
databases and other related resources in the field of the private-sector partnership in hospital services were
employed. Purposive sampling was used to choose countries such as Australia, Lesotho, Portugal, Spain,
Canada, Brazil, UK, and Turkey, which had successful experiences in the field of application of the PPP in
hospital services for inclusion in the study. Likewise, the only experience of Iranians in this field was reviewed.
The results obtained from each country were compared in a comparative table.

Results:The findings of this study showed that items such as financing, construction, operation, maintenance,
management, provision of clinical and non-clinical services, and payment structure in different PPP models
can be variable from country to country.

Conclusions:In the studied countries, successful experiences in the use of PPP, in the provision of hospital

services were observed. By utilizing the experiences of successful countries and localization of participatory
patterns, a good development in the health sector can be created and provide a background for the development
and promotion of this model.
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