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مقاله پژوهشي

تحلیل سیاستگذاری طرح تحول نظام سالمت در حوزه درمان جمهوری اسالمی ایران
-۱دکتــری تخصصــی مدیریــت خدمــات بهداشــتی درمانــی ،اســتادیار موسســه ملــی تحقیقــات ســامت جمهــوری اســامی ایــران ،دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران ،تهــران ،ایــران -۲دکتــری
سیاســتگذاری ســامت ،کارشــناس معاونــت اجتماعــی وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی ،تهــران ،ایــران -۳دانشــجوی دکتــرای ســامت در حــوادث و بالیــا ،دانشــکده بهداشــت و
ایمنــی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی تهــران ایــران  -4دکتــری سیاســتگذاری ســامت ،اســتادیار دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز ،تبریــز ،ایــران -5دکتــری سیاســتگذاری ســامت،
اســتادیار علــوم پزشــکی اردبیــل ،اردبیــل ،ایــران -6کارشــناس ارشــد مدیریــت خدمــات بهداشــتی درمانــی ،کارشــناس روابــط عمومــی معاونــت درمــان وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش
پزشــکی ،تهــران ،ایــران

*نویســنده مســئول :تهــران ،شــهرک قــدس ،بیــن فالمــک جنوبــی و زرافشــان ،خیابــان ســیمای ایــران ،ســتاد مرکــزی وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی ،بلــوک  ،Cطبقــه
چهاردهــم ،معاونــت اجتماعــی ،اداره کل امــور اجتماعــی ســامت ،شــماره تمــاس،۰۹۱۲۵۲۶۵۸۷۳:
پست الكترونيكhosseini.maso@gmail.com :

دریافت 96/6/8 :پذیرش96/9/19 :

چکیده

مقدمــه :طــرح تحــول ســامت از جملــه مهمتریــن تالشهــای دولــت ایــران بــرای ارائــه پوشــش همگانــی ســامت اســت .بــا
توجــه بــه نقــش مهــم ایــن طــرح در عملکــرد نظــام ســامت ،مطالعــه حاضــر بــا هــدف تحلیــل سیاســتگذاری طــرح تحــول
ســامت در حــوزه درمــان کشــور انجــام شــد.
روشکار :بــرای تحلیــل کیفــی سیاســت ،از چارچــوب مثلــث سیاس ـتگذاری والــت و گیلســون و جریانهــای چندگانــه کینگــدان
اســتفاده شــد .ذینفعــان مختلــف سیاســتگذاری طــرح تحــول ســامت و تمــام اســناد سیاســی جامعــه مــورد مطالعــه را تشــکیل
دادنــد .روش نمونهگیــری ،هدفمنــد و گلولــه برفــی بــود .دادههــا از طریــق مصاحبـه نیمهســاختارمند و تحلیــل مســتندات جمـعآوری،
و بــا روش تحلیــل چارچــوب در نرمافــزار  MAXQDAتحلیــل شــدند.
یافتههــا :پنــج گــروه عوامــل قانونــی ،سیاســی ،اقتصادی-اجتماعــی ،بینالمللــی ،و مشــکالت حــوزه ســامت عوامــل زمینــهای
سیاس ـتگذاری طــرح تحــول ســامت در حــوزه درمــان بودنــد .مشــکالت حــوزه درمــان ،اجــرای مرحلــه دوم هدفمنــدی یارانههــا
و تغییــر دولــت ،پنجــره فرصــت سیاسـتگذاری طــرح را گشــود .اســتفاده از شــواهد ،توجــه بــه اســناد باالدســتی ،تحلیــل موقعیــت،
جلــبنظــر مدیــران ارشــد سیاســی ،نــگاه همزمــان بــه تنظیــم برنامههــای حوزههــای مختلــف ارائهدهنــده خدمــات ســامت ،و
اولویــت مدیریــت بحــران در خدمــات درمانــی دولتــی قوتهــا ،و اســتفاده از رویکــرد بــاال بــه پاییــن در برنامهریــزی ،نادیدهگرفتــن
برخــی ذینفعــان ،و عــدم توجــه بــه هماهنگــی حوزههــای بهداشــت و درمــان نقــاط قابلاصــاح فراینــد سیاســتگذاری طــرح را
تشــکیلدادند .بیشــتر مداخــات طــرح بــا هــدف حفاظــت مالــی انجامشــد.
نتیجهگیــری :گامهــای بعــدی تحــول مســتلزم تدویــن نقشــهراه بــا توجــه بــه اولویتهــای ســامت ،مصــرف صحیــح منابــع ،و
تعامــل ســازنده ذینفعــان بــرای ایجــاد تغييــر پايــدار و هدفمنــدمیباشــد .اجــرای ایــن برنامــه بــه پایدارکــردن تأمیــن و اختصــاص
بههنــگام منابــع مالــی بخــش ســامت نیــاز دارد.
گلواژگان :تحول سالمت ،نظام سالمت ،تحلیل سیاست ،خدمات درمانی ،سیاستگذاری سالمت

مقدمه

تــاش بــرای دســتیابی بــه پوشــش همگانــی خدمــات
ســامت ســابقهای طوالنــی در ایــران دارد و طــرح نظــام
شــبکههای بهداشــتی و درمانــی و ســطحبندی خدمــات
ســامت از موفقتریــن تجربیــات در راســتای تحقــق ایــن
هــدف بــوده اســت ( .)1باوجــود تالشهــای متعــدد صــورت
گرفتــه در ایــن زمینــه ،بــه نظــر میرســد همچنــان تــا
دســتیابی بــه پوشــش همگانــی ســامت راه پرفــراز و نشــیبی
در پیــشرو باشــد ( .)2در تــداوم مســیر تحقــق پوشــش
همگانــی ،تازهتریــن اقــدام کشــور تالشهایــی بــود کــه در
جهــت تدویــن سیاســت طــرح تحــول ســامت از مهرمــاه

 1392بــا برگــزاری جلســات متعــدد مســؤوالن ســامت کشــور
آغــاز ،و مرحلــه اول آن پــس از اخــذ مصوبــات قانونــی الزم و
ارائــه بســتههای پیشــنهادی و تدویــن و ابــاغ دســتورالعمل
نهایــی از  1393/2/15اجــرا شــد ( .)3اجــرای ایــن طــرح
زمانــی در دســتورکار قــرار گرفــت کــه بــر اســاس شــواهد
موجــود ،ایــران در مقایســه بــا  191کشــور دنیــا ،از نظــر ســطح
ســامت رتبــه  ،96توزیــع ســامت رتبــه  ،113ســطح و توزیــع
پاســخدهی بــه نیازهــای غیرپزشــکی بــه ترتیــب  100و ،93
مشــارکت عادالنــه در تأمیــن هزینههــا رتبــه  ،112و از نظــر
وضعیــت کلــی اهــداف نظــام ســامت رتبــه  114را داشــت
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روش کار

مطالعــه کیفــی ،توصیفی-اکتشــافی حاضــر ،بــا رویکــرد
قیاســی ،در قالــب تحلیــل سياســتگذاري ،و بــه صــورت
گذشــتهنگر انجــام شــد .چارچــوب مفهومــی مــورد
اســتفاده در ایــن مطالعــه ،مثلــث سیاســتگذاری والــت و
گیلســون (شــکل  )1بــود ،و در راســتای شناســایی فرآینــد
دســتورگذاری سیاســت موردنظــر از چارچــوب جریانهــای
چندگانــه کینگــدان بــه عنــوان مــدل جانبــی اســتفاده شــد.
جامعــه مــورد مطالعــه شــامل مطلعیــن ،سیاســتگذاران،
سیاستســازان ،و ذینفعــان طــرح تحــول ســامت در حــوزه
درمــان کشــور بــود کــه از طیــف متنوعــی از ســازمانهای
مرتبــط همچــون وزارت بهداشــت ،درمــان ،و آمــوزش
پزشــکی ،نظــام پزشــکی و نظــام پرســتاری جمهــوری
اســامی ایــران ،بیمههــای ســامت ،شــورایعالی بیمــه
ســامت ،کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس شــورای
اســامی ،مرکــز پژوهشهــاي مجلــس شــوراي اســامي،
معاونــت راهبــردي ریاســت جمهــوری ،ســازمان مدیریــت
و برنامهریــزی ،و دانشــگاههاي علــوم پزشــکی انتخــاب
شــدند .معیارهــای ورود شــرکتکنندگان ،برخــورداری از
آگاهــی و تجربــه ،مشــارکت در سیاس ـتگذاری طــرح تحــول
ســامت در حــوزه درمــان ،و اعــام رضایــت بــرای شــرکت
در مطالعــه بــود .انتخــاب شــرکتکنندگان ب ـهروش هــدفدار
و گلولــه برفــی انجامشــد و تعــداد نمونههــا تــا رســیدن بــه
اشــباع دادههــا  38نفــر بــود (جــدول  .)1اســناد سیاســتی
مربــوط بــه طــرح تحــول ســامت کشــور بخــش دیگــری از
جامعــه مــورد مطالعــه در تحلیــل سیاســتگذاری را تشــکیل
دادنــد کــه در ایــن خصــوص نمونهگیــری انجــام نگرفــت
و همــه اســناد معتبــر تحلیــل و واکاوی شــدند .مســتندات
سیاســتی مربــوط بــه طــرح تحــول ســامت در حــوزه درمــان
شــامل اســناد باالدســتی ،صورتجلســات ،قوانیــن ،مقــررات،
آییننامههــا ،بخشنامههــا ،دســتورالعملها ،مصوبــات،
برنامههــا ،گزارشهــا ،مقــاالت ،اخبــار ،بیانیــه نشســتها،
و ســخنرانیها بــود (جــدول  )2کــه از طریــق مــرور منابــع،
مطالعــات ،و گزارشهــای منتشرشــده داخلــی و نیــز مصاحبــه
بــا مطلعیــن کليــدي شناســایی شــدند .ایــن اســناد بــا مراجعــه
بــه مراکــز ،نهادهــا ،و ســازمانهاي مربوطــه جمــعآوری،
دادههــای آنهــا پــس از ارزیابــی اعتبــار ،اســتخراج شــد.
دادههــا بــه دو روش اصلــی تحلیــل مســتندات و مصاحبــه
چهرهبهچهــره نیمهســاختاریافته فــردی ،و در برخــی مــوارد
عمیــق ،جمــعآوری شــد .مصاحبههــا بهصــورت غیررســمی
بــا اســتفاده از راهنمــای مصاحبــه انجــام شــد و از هرگونــه
اظهارنظــر دربــاره درســت یــا غلــط بــودن پاســخها حیــن
مصاحبــه اجتنــاب شــد .مفهــومبــودن پرســشهای راهنمــا
بــا انجــام مصاحبههــای مقدماتــی بررســی ،و اصالحــات
الزم اعمــال شــد .زمــان و مــکان انجــام مصاحبههــا بــا
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( .)4ایــن وضعیــت سیاســتگذاران و مســؤوالن ســامت
کشــور را بــر آن داشــت تــا بــا انجــام مطالعــات مقدماتــی
موردنیــاز و کارشناســیهای الزم ،طــرح تحــول ســامت در
بخــش ارائــه خدمــات را ،کــه شــامل مجموعـهای از اصالحــات
در حوزههــای خدمــات درمانــی ،دارویــی ،و بهداشــتی بــود،
طراحــی و اجــرا نماینــد .براســاس ارزیابیهــای انجــام شــده
اجــرای ایــن برنامههــا ،دســتاوردهایی را بــه همــراه داشــته
کــه از آن جملــه میتــوان بــه افزایــش منابــع مالــی بخــش
ســامت ،پوشــش بیشــتر بیمــه ســامت ،بهویــژه بــرای
گروههــای کمدرآمــد ،کاهــش ســهم پرداخــت مســتقیم از
جیــب مــردم ،بهویــژه بــرای خدمــات بســتری ،افزایــش تعــداد
مراکــز ارائهدهنــده خدمــات ســامت ،بهبــود کیفیــت نحــوه
ارائــه و محتــوای مراقبتهــای ســامت ،بــه ویــژه در بخــش
دولتــی ،اشــاره کــرد (.)5
بــا گذشــت حــدود ســه ســال از اجــرای برنامــه تحــول
ســامت در حــوزه درمــان کشــور ،ارزیابــی جامــع و کامــل ایــن
طــرح جهــت تعییــن اثربخشــی آن ( )6ضــروری مینمایــد.
انجــام ایــن ارزیابــی ضمــن کمــک بــه شناســایی وضعیــت
موجــود و پاســخ بــه ایــن پرســش کــه اهــداف طــرح تــا چــه
انــدازه محقــق شــدهاند ،میتوانــد نقــاط قــوت و قابلاصــاح
برنامــه را نشــانداده ،امــکان بهبــود آن را فراهــم نمایــد .بــا
توجــه بــه چارچوبهــای مفهومــی ارزیابــی برنامههــای
تحــول ســامت موجــود ،و نیــز بــا توجــه بــه ایــن نکتــه کــه
بیشــتر مطالعــات بــه ارزیابــی نتایــج و بررســی مشــکالت
اجرایــی فراینــد پرداختــه و کمتــر بررســی و تحلیــل فراينــد
سياســتگذاري را هــدف قــرار دادهانــد ،بهنظــر میرســد
بخشــی از ارزیابــی بایــد بــه تحلیــل سیاســت ایــن طــرح و
واکاوی مبتنــي بــر شــواهد آن از منظــر سیاســتگذاری
معطــوف گــردد .تحلیــل سیاســت ایــن امــکان را بهدســت
میدهــد کــه تعاریــف مشــکل ،چگونگــی تدویــن و اجــرای
سیاســت ،چگونگــی تخصیــص منابــع ،و ابعــاد تأثیرگــذار
بــر رونــد سیاســتگذاری بــه طــور دقیــق بررســی شــوند.
بهعــاوه ،بــا توجــه بــه اهمیــت سیاســتگذاری آگاه بــه
شــواهد ،تحلیــل سیاســت بــه دســتیابی بــه درک درســتی از
سیاســتی کــه در واکنــش بــه مشــکل اجتماعــی تدویــن شــده
یــا در حــال تدویــن اســت کمــک نمــوده ،و در عیــن حــال،
میــزان فصیــح و بلیــغ بــودن حمایتهــا و مخالفتهــا را بــه
خوبــی روشــن مینمایــد ( .)7بدیهــی اســت بــا مشــخص شــدن
هرچــه بيشــتر ماهيــت موضــوع و تحليــل رویکــرد کشــور بــه
طــرح و نقــد برنامههــای گذشــته ،میتــوان گامهايــي اساســي
در سياســتگذاري و تدويــن برنامههــا و اقدامــات مناســب
آینــده جهــت تســریع در حــل مشــکالت حــوزه درمــان کشــور
برداشــت .بــر ایــن اســاس ،مطالعــه حاضــر بــا هــدف تحلیــل
جامــع سیاســتگذاری تحــول ســامت در حــوزه درمــان
کشــور بــا اســتفاده از مدلهــا و ابزارهــای سياســتگذاري
انجــام گرفــت.
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شکل  :1چارچوب تحلیل سیاستگذاری والت-گلیسون

زمینه

بازیگران

فرایند

محتوا

جدول  -1مشخصات شرکتکنندگان در مطالعه

محل انتخاب نمونه

ردیف

تعداد

ردیف

محل انتخاب نمونه

تعداد

1

نماینده مجلس شورای اسالمی

3

8

مسئول کمیته امداد امام خمینی

1

2

معاون وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی

1

9

مسئول بیمههای نیروهای مسلح

1

3

مشاور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی

3

10

مسئول نظام پزشکی

2

4

مدیر کل و صاحبمنصب حوزههای معاونتی وزارت بهداشت

12

11

مسئول نظام پرستاری

1

5

مدیر و صاحب منصب وزارت تعاون ،رفاه ،و امور اجتماعی

2

12

مدیر سازمان مدیریت و برنامهریزی

2

6

مسئول سازمان بیمه سالمت ایرانیان

2

13

رئیس و معاون دانشگاههای علوم پزشکی

4

7

مسئول سازمان تأمین اجتماعی

2

14

پژوهشگر و فعال عرصه سالمت

2

جدول  -2مشخصات مستندات موردمطالعه

ردیف

نوع مستند

تعداد

1

قوانین ،مقررات ،و مصوبات

11

2

دستورالعملها ،برنامههای پیشنهادی ،و لوایح

5

3

متون منتشره در جراید و وبسایتها

43

4

گزارشها

13

5

متون علمی

8
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توجــه بــه نظــر شــرکتکنندگان و هماهنگیهــای قبلــی
بــا ایشــان تعییــن گردیــد .پــس از هماهنگیهــای اولیــه،
فــرم مطلعســازی بــا مراجعــه حضــوری یــا ارســال از طریــق
دورنمــا یــا پســت الکترونیکــی در اختیــار شــرکتکنندگان
قــرار گرفــت .ایــن امــر بــه آمادهســازی ایشــان بــرای شــرکت
در مصاحبــه کمــک نمــود .عالوهبــر ایــن فــرم ،در ابتــدای
مصاحبــه ،مصاحبهگــر توضیحاتــی شــفاهی دربــاره مطالعــه
و اهــداف آن و تمهیــدات محرمانهمانــدن اطالعــات ارائــه
داد؛ ســپس ،پیــش از آغــاز مصاحبــه ،فــرم رضایتنامــه
کتبــی شــرکت در مصاحبــه بــه امضــای شــرکتکنندگان
رســید و بــه آنهــا اطمینــان دادهشــد کــه میتواننــد در هــر
مرحلــه از مطالعــه از ادامــه همــکاری خــودداری ورزنــد.
عالوهبــر یادداشــتبرداری ،مصاحبههــا بــا رضایــت
شــرکتکنندگان توســط یــک دســتگاه ضبــط صــوت
دیجیتالــی ضبــط گردیــد .در انتهــای مصاحبــه ،نحــوه تمــاس
بــا شــرکتکننده مشخصشــد تــا در صــورت نیــاز ،امــکان
برقــراری ارتباطهــای بعــدی نیــز فراهــم گــردد .بالفاصلــه
پــس از پایــان هــر مصاحبــه ،مکالمــات پیادهســازی
گردیــد .همچنیــن ،بــرای گــردآوری دادههــا از روش
تحلیــل مســتندات و بــرای تحلیــل دادههــا از روش تحلیــل
چارچوبــی استفادهشــد .بهمنظــور افزایــش ثبــات و اعتبــار
نتایــج ،تدابیــری همچــون اشــتغال ذهنــی پژوهشــگران بــه
مطالعــه ،انتخــاب شــرکتکنندگان مجــرب و متخصــص،
تلفیــق گــردآوری دادههــا بــرای افزایــش اعتبــار مطالعــه،

تخصیــص زمــان کافــی بــه جمــعآوری دادههــا ،جســتجوی
مــوارد متضــاد و منفــی و بررســی عمیــق دالیــل آن جهــت
افزایــش تاییدپذیــری ،کمــک گرفتــن از نظــرات تکمیلــی
تیــم مطالعاتــی ،اســتفاده از نظــرات تکمیلــی همــکاران و
صاحبنظــران ،و بازخــورد نتایــج بــه شــرکتکنندگان و اخــذ
تاییدیــه ایشــان بــه کار گرفتــه شــد؛ انتخــاب نمونههــای
مناســب ،همزمانــی جمــعآوری و تحلیــل ،و دســتیابی بــه
منابــع غنــی دادههــا جهــت افزایــش انتقالپذیــری مطالعــه
و افزایــش اعتبــار و کیفیــت نتایــج نیــز از دیگــر تدابیــر
اتخاذشــد هبود.
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یافتهها

بــا توجــه بــه چارچــوب مفهومــی مطالعــه و تحلیــل دادههــا،
یافتههــای ایــن مطالعــه در چهــار بخــش بــه شــرح زیــر بــه
دســت آمــد:

عوامــل موثــر بــر طراحــی و پیدایــش طــرح تحــول ســامت
در حــوزه درمــان در پنــچ گــروه دســته بنــدی شــدند :گــروه اول،
عوامــل قانونــی مشــتمل بــر مجموعــهای از قوانیــن و اســناد
باالدســتی کشــور کــه در متــن آنهــا توجــه ویــژهای بهســامت،
کیفیــت زندگــی ،و مولفههــای آن شــدهبود .از مجمــوع قوانیــن
نقــش ســند چشــمانداز جمهــوری اســامی ایــران
اشارهشــده،
ِ
در افــق  1404هجــری شمســی ،برنامههــای چهــارم و پنجــم
توســعه کشــور ،سیاســتهای کلــی ســامت ابالغــی رهبــر
معظــم انقــاب ،و نقشــه تحــول نظــام ســامت ایــران در
پیدایــش طــرح تحــول ســامت پررنگتــر از دیگــر اســناد بــود.
« ....خوشــبختانه در ســالهای اخیــر تالشهایــی شــد کــه
مســیر حرکــت وزارت مشــخص شــود...؛ نــگاه کنیــد ،مــا چشــم
انــداز داریــم ،سیاســتها را داریــم ،و در کنارشــان برنامههــای
توســعه را نیــز داریــم .بــرای تدویــن همــه اینهــا کار کارشناســی
شــده؛ درواقــع ،نیــاز ســامت و آنچــه کــه بایــد توســط ســامت
اولویــت دهــی شــود در ایــن مســیر مشــخصگردید( ».م.)18 .
الزم بــه ذکــر اســت ،عــاوه بــر وجــود چنیــن قوانینــی کــه
بهنوعــی پشــتوانه طــرح تحــول بودند،اجــرای ضعیــف برخــی
از برنامههــای تصویبشــده و عــدم اجــرای کامــل تکالیــف
قانونــی از دیگــر عوامــل مهــم قانونــی پیدایــش طــرح هســتند
کــه تحقــق کامــل اهــداف نظــام ســامت را تحتالشــعاع
قراردادهبودنــد.
گــروه دوم عوامــل کالن تاثیرگــذار بــر شــکلگیری
طــرح تحــول ســامت ،عوامــل سیاســی بودنــد کــه عمدتــا از
توصیههــای مقــام معظــم رهبــری و فضــای سیاســی کشــور
در دوره تحریــم و تغییــر دولــت نشــاتگرفتهبودند .تاکیــد
رهبــری نظــام بــر رفــع گرفتاریهــای غیرمرتبــط بــا بیمــاری
و کاهــش نگرانیهــای بیمــاران و خانوادههــای آنــان ،اتخــاذ
تدابیــری جــدی و اساســی در جهــت اصــاح نظــام ســامت
را اجتنابناپذیــر میســاخت .همچنیــن ،توجــه ویــژه دولــت
جدیــد بــه موضــوع ســامت از مهمتریــن عوامــل سیاســی
موثــر بــر پیدایــش طــرح تحــول ســامت بهشــمار مــیرود.
«مهمتریــن عامــل پیشــبرنده ،دغدغــه رئیــس جمهــور و مقــام
عالــی وزارت بــود؛ یعنــی تعهــد مدیــران و سیاســتگذاران
همیشــه در طرحهــای تحولــی در دنیــا حــرف اول را میزنــد».
(م.)12 .
گــروه ســو ِم ،عوامــل اقتصادی-اجتماعــی بودنــد .بــر اســاس
شــواهد موجــود ،تنگناهــای مالــی و وضعیــت نامطلــوب
اقتصــادی بخشهــای مختلــف کشــور ،مواجهــه بــا حجــم

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

بــاالی بدهیهــای بهجامانــده از ســالهای قبــل ،کاهــش
ارزش پــول ملــی ،جهــش تورمــی و وجــود تحریمهــای
مختلــف (کــه مشــکالتی را بــرای انجــام وظایــف بخشهــای
تولیــدی و خدماتــی ایجــاد کــرده بــود) ،مذاکــرات هســتهای
کشــور ،تجربــه اجــرای طرحهایــی ماننــد مســکن مهــر ،عــدم
تحقــق کامــل اهــداف توســعه پایــدار در کشــور ،نگرانیهــای
عمومــی جامعــه ،و اجــرای مرحلــه دوم طــرح هدفمنــدی
یارانههــا مهمتریــن عوامــل اجتماعی-اقتصــادی بودنــد کــه
سیاســتگذاران و متولیــان کشــور را بــه طراحــی و اجــرای
طــرح تحــول ســامت ترغیبکــرد“ .دولــت یازدهــم بعــد از
دولــت نهــم و دهمــی آمــده کــه محصــول آن سیاسـتهایی بــا
عواقــب اقتصادی-اجتماعی-بینالمللــی متفــاوت بودهاســت؛
بحــث طــرح هدفمنــدی یارانههــا بــه شــیوهای کــه عملیاتــی
شــد ،موضــوع کاهــش ارزش پــول ملــی ،طــرح مســکن مهــر،
موضــوع هســتهای ،و مناقشــاتی کــه در زمــان وضــع تحریمهــا
اتفــاق افتــاد فضایــی را ایجــاد کــرد کــه نهایتــا منجــر بــه
شــکلگیری نارضایتــی عمومــی شــد( ”.م.)2 .
چهارمیــن گــروه از عوامــل کالن موثــر بــر پیدایــش طــرح،
عوامــل بینالمللــی همســو بــا اهــداف و برنامههــای جهانــی
تدوینشــده توســط ســازمانهای بینالمللــی بودنــد کــه
پایبنــدی بــه آنهــا از جملــه تعهــدات کشــور بــود .اهدافــی
چــون ســامت بــرای همــه ،تحقــق پوشــش همگانی ســامت،
از مهمتریــن پیشــبرندههای بینالمللــی طــرح تحــول
بودنــد« .بههنــگام بررســی شــاخصهای ســامت کشــور
مشخصشــد اگرچــه نســبت بــه ســالهای قبــل وضعیــت
کشــور بهتــر شــده ،امــا در مقایســه بــا کشــورهای حتــی
منطقــه اوضــاع چنــدان خــوب نیســت( ».م .)10 .همچنیــن،
تجربــه موفــق برخــی کشــورها در اجــرای اصالحــات نظــام
ســامت از دیگــر پیشــبرندههای بینالمللــی طــرح تحــول
ســامت بــود؛ نمونههایــی از ایــن تجربههــای موفــق را
میتــوان در کشــورهای ترکیــه ،آرژانتیــن ،شــیلی ،چیــن و...
مشــاهد هکرد(.)8
پنجمیــن گــروه ،همانــا عوامــل مربــوط بــه مشــکالت حــوزه
ســامت در بخــش درمــان بــود .بــه گــواه شــواهد و مــدارک
موجــود و نظــرات متصدیــان باتجربــه نظــام ســامت ،اگرچــه
وضعيــت ســامت کشــور در مســیر تحــول و تکامــل خــود در
ســه دهــه پــس از پیــروزی انقالب اســامي شــاهد دســتاوردهاي
مهمــي بهویــژه در زمینــه ارائــه خدمــات بهداشــتی اولیــه(،)PHC
ارتقــای نشــانگرهای ســامت ،کنتــرل همهگیریهــا و
ریش ـهکنی برخــی بیماریهــا ،پیشــگیری ،تشــخیص ،و درمــان
بیماریهــا ،گســترش بیمــه خدمــات درمانــی ،تولیــد کمــی و
کیفــی منابــع ســامت (اعــم از انســانی ،تجهیزاتــی ،فیزیکــی و
 ،)...ارتقــای کیفیــت خدمــات و مراقبتهــای ســامتی ،توســعه
صنعــت داروســازی ،و امثالهــم بــوده ،امــا همچنــان با مشــکالت
و چالشهایــی در کارکردهــای نظــام ســامت روبـهرو بــود کــه
مانــع از تحقــق کامــل اهــداف نظــام ســامت کشــور میشــد.

Downloaded from hakim.hbi.ir at 19:32 IRST on Wednesday January 23rd 2019

1. 1عوامــل زمینــهای موثــر بــر شــکلگیری طــرح
تحــول ســامت در حــوزه درمــان کشــور

تحلیل سیاستگذاری طرح تحول نظام سالمت در ...

حانیهسادات سجادی و همكاران

2. 2تبیی��ن فراین��د سیاس��تگذاری طـ�رح تحـ�ول
سلـامت در حــوزه درمــان کشــور

 2-1.دســتورگذاری طــرح تحــول ســامت در حــوزه درمــان
کشــور :تحلیــل دادههــا نشــان داد کــه در تنظیــم دســتورکار
طــرح تحــول ســامت در حــوزه درمــان ،ســه جریــان دخیــل
بودهانــد .جریــان اول ،همانــا مشــکالت بــود .تحلیــل عملکــرد
نظــام ســامت کشــور حاکــی از آن بــود کــه مشــکل ارائــه
خدمــات ســامت ریشــهدار بــوده و مداخالتــی کــه بایــد در
ایــن حــوزه اتفــاق میافتــاده ،درواقــع اتفــاق نیفتــاده یــا نتیجــه
مطلــوب را بهصــورت کامــل احصــا نکردهانــد .مجمــوع ایــن
مشــکالت ،کــه حکایــت از وجــود فاصلــه تــا تحقــق کامــل
پوشــش همگانــی ســامت داشــت ،دستبهدســت هــم داده،
اوضــاع حوزههــای ارائــه خدمــات ســامت را نابهســامان
ســاخته بــود کــه متعاقبــا روزبـهروز بــر نارضایتــی مــردمافــزوده
و نظــام ســامت را بهنوعــی بیمــاری مزمــن دچــار ســاخته
بــود .بیمــاری مزمــن نظــام ســامت در ســال  ،1392بــه دنبــال
شــرایط خــاص کشــور در دوران تحریمهــای مختلــف اقتصــادی،
شــدت گرفــت ( .)11، 12البتــه وضعیــت حــاد نظــام ســامت در
حوزههــای مختلــف یکســان نبــود و آنگونــه کــه از شــواهد
بهدســت میآیــد ،وخامــت اوضــاع در حــوزه ارائــه خدمــات
درمانــی و تامیــن دارو و بیمارســتانهای دولتــی بیشــتر بــود.
شــدت و وســعت ایــن مشــکالت ،فعالیــت عــادی بخــش بزرگــی
از نظــام ســامت را بــا اختــال جــدی مواجــه ســاخته ،وضعیــت
را در شــرایط کام ـ ً
ا بحرانــی قــرار داد .وضعیــت بحرانــی نظــام
ســامت از یــک ســو ،و امنیتــی بــودن موضــوع تامیــن ســامت
از ســویی دیگــر ،ضــرورت اقــدام عاجــل بــرای ایجــاد تغییراتــی
در نظــام ســامت را بیشــتر کــرد .جریــان دوم ،جریــان سیاســتی
بــود .بخشــی از ایــن جریــان سیاســتی بــه گســترش رویکــرد
تفکــر سیســتماتیک مربــوط میشــد کــه بــرای رفــع مشــکالت
ریشــهدار نظــام ســامت کشــورها از ســال  2000بــا انجــام
مطالعــات مختلــف بــرای طراحــی و پیادهســازی برنامههــای
توســعه و تحــول نظامهــای ســامت در دنیــا آغــاز شــدهبود.
شــروع ایــن حرکــت در ایــران از ســال  1381بــود و در اولیــن
قــدم ،مطالع ـهای بــا حمایتهــای مالــی و فنــی بانــک جهانــی
و ســازمان بهداشــت جهانــی بــه منظــور اصــاح نظــام ســامت
کشــور انجــام ،و بســته خدمتــی واحــدی بــرای ایــن اصالحــات
ی ایــن بســته بــر تقویــت نظــام ارجــاع
تدویــن شــد .محــور اصلـ 
و اســتقرار پزشــک خانــواده اســتوار بــود .در ادامــه ایــن حرکــت،
بــا تصویــب طــرح پزشــک خانــواده ،اســتقرار نظــام ارجــاع و

بیمــه خدمــات درمانــی روســتایی ،و اجراییشــدن آن در ســال
 ،1384بخشهــای عمــدهای از برنامــه اصالحــی بهصــورت
گســترده در مناطــق روســتایی و شــهرهای زیــر  20هــزار نفــر
جمعیــت اجــرا شــد .تســری اجــرای ایــن برنامــه بــه مناطــق
شــهری در ســال  1390در دســتور کار مســئوالن ســامت
کشــور قــرار گرفــت .اجــرای برنامــه پزشــک خانــواده بــه
بسترســازی مناســب جهــت شــکلگیری و تدویــن طــرح
تحــول ســامت کمــک فراوانــی کــرد .گفتهمیشــود اجــرای
ایــن برنامــه از ســالها پیــش توانســته بــود ادبیــات و گفتمــان
الزم بــرای حرکــت بــه ســمت پوشــش همگانــی ســامت را در
بخــش ســامت ایجادکــرده ،نظــر مدیــران ارشــد را بــه تمرکـز
بــر اقدامــات و برنامههــای اصالحــی جلبکنــد“ .بعضــی افــراد
تصــور میکننــد طــرح تحــول بــه یکبــاره بهوجودآمــده؛ خیــر،
چنیــن نیســت .مــن شــخصا در واحــدی شــاغل هســتم کــه بــه
خوبــی در جریــان تاریخچــه ایــن اقدامــات قــراردارد .توجــه
کنیــد ،پــس از گــزارش ســال WHO 81ادبیــات تحــوالت در
ســامت ایــران شــکل گرفــت .درســت اســت کــه االن گفتــه
میشــود ایــن طــرح تحــول جدیــد اســت ،کــه البتــه جدیــد هــم
هســت ،امــا اگــر بــه عقــب بــاز گردیــد ریشـههای ایــن حرکــت
تحولــی را پیــدا میکنیــد .برنامــه اولیــه مــا همــان پزشــک
خانــواده بــود کــه طــرح آن را نوشــتیم ،امــا محدودیتهایــی
نیــز داشــتیم .....بــا همــه ایــن اوضــاع و احــوال تــاش کردیــم
طــرح را بــه صــورت پایلــوت اجرایــیکنیــم( ”.م .)8 .بنابرایــن بــا
تامــل در ایــن رونـ ِد تقریبــا  15ســاله میتــوان دریافــت ،همســو
بــا اصالحــات صورتگرفتــه در کشــورهای دیگــر ،ایــران نیــز
بــا اعمــال برنامههــای اصالحــی در حــوزه ســامت بــه ایــن
جریــان پیوســته بــود .البتــه برخــاف تجربههــای موفــق برخــی
کشــورها ،همــواره برخــی قســمتهای برنامــه در کشــور اجرایــی
ل توجــه
میشــد و برخــی در اجــرا نــاکام میمانــد .نکتــه قابــ 
ایــن اســت کــه مداخــات اصالحــی حوزههــای مختلــف
ســامت ،اعــم از خدمــات ســرپایی ،بســتری ،و آمــوزش ،بــه
لحــاظ قانونــی تامیــن پشــتوانه شــده ،بخشــی عمــدهای از ایــن
اصالحــات در متــن قانــون برنامــه چهــارم توســعه منعکــس
گردیــد؛ امــا اجــرای آنهــا بــا نقــص و تاخیــر مواجهشــد .تجربــه
طراحــی برنامــه و اجــرای نامطلــوب آن در برنامــه چهارم توســعه
مبنایــی بــرای تدویــن قانــون برنامــه پنجــم توســعه ایجادکــرد،
و برنامــه پنجــم توســعه بــه شــکل کاملتــری بــه بررســی
ـی
اصالحــات آن پرداخــت .مقــرر بــود کــه ایــن برنامــه اصالحاتـ ِ
بــزرگ از ســال  1390عملیاتــی شــود؛ امــا بــا وجــود مشــکالت
خــاص کشــور در آن دوره و بــه دنبــال وقــوع تحریمهــا و نبــود
حمایــت و تعهــد سیاســی کافــی ،اولویــت اجرایــی برنامــه بــه
عقــب رانــده شــد و جــای خــود را بــه موضوعاتــی چــون مســکن
ارزانقیمــت داد .بــه همیــن علــت ،اجــرای برنامــه اصالحاتــی
پیشــنهادی در حــوزه ســامت مســکوت مانــد .بخــش دیگــری
از جریــان سیاســی مربــوط بــه افزایــش منابــع مالــی بخــش
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مهمتریــن ایــن مشــکالت عبــارت بودنــد از :پاییــن بــودن
ســهم هزینههــای ســامت از تولیــد ناخالــص داخلــی ،بــاال
بــودن ســهم پرداخــت مســتقیم از جیــب مــردم ،اجــرای ناکامــل
نظــام ســطحبندی خدمــات و ارجــاع ،پوشــش ناکافــی در ابعــاد
بیمــه ،خدمــات ،و هزینههــای ســامت ،و کیفیــت نامطلــوب
خدمــات و مراکــز ارائهدهنــده مراقبتهــای ســامت (.)10 ،9
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76

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

بــا اجــرای مراقبتهــای اولیــه ســامت از طریــق تقویــت و
ارتقــای نظــام شــبکههای بهداشــتی درمانــی کشــور بــوده کــه
نتیجتــا بــرای تحقــق ایــن هــدف و حــل مشــکالت موجــود،
دو گــروه اقدامــات فــوری و اقدامــات میانمــدت و درازمــدت
فهرســت شــد .ســرآغاز ایــن تالشهــا ،تدویــن برنامههــای
اقــدام ســریع بهمنظــور کنتــرل بحــران دارو بــود .بــا توجــه بــه
پیامــد تحریمهــا بــر بــازار دارو و لــوازم مصرفــی پزشــکی ،و
بحرانــی شــدن اوضــاع بــازار کشــور ( ،)15-17بالفاصلــه پــس از
آغــاز بــه کار دولــت جدیــد در تابســتان  ،1392ســتاد بحــران دارو
تشــکیل و جلســاتی بــرای رفــع مشــکالت مربــوط بــه کمبــود،
کنتــرل قیمــت ،و کیفیــت دارو و لــوازم پزشــکی مصرفــی برگــزار
شــد .در ادامــه تالشهــا بــرای تدویــن برنامــه تحــول ســامت،
از مهرمــاه ســال  1392جلســات متعــدد شــورای سیاسـتگذاری
وزارت بهداشــت برگــزار شــد .اصــل نامحــدود بــودن نیازهــا و
محــدود بــودن منابــع ،تالشهــا را بــه ســمت تهیــه فهرســت
اولویتهــای تحــول در نظــام ســامت بــا توجــه بــه تجــارب
داخلــی و ســایر کشــورهای درحالتوســعه موفــق در اجــرای
اصالحــات ،و رویکــرد مبتنــی بــر حــل مشــکل ســوق داد .گفتــه
میشــود کــه مبنــای تعییــن ایــن اولویتهــا اســناد باالدســتی،
وضعیــت موجــود نظــام ســامت ،و مطالبــات اصلــی مــردم از این
حــوزه بــود« .برنامههــای رییــس جمهــوری و آقــای هاشــمی هر
دو بــر مبنــای همــان قانــون برنامــه پنجــم بــود کــه بــا توجــه
بــه شــرایط ســامت نوشــته شــدهبود .پرابلــم معلــوم بــود،
سولوشــن هــم معلــوم بــود و وضعیــت اینترنشــنال هــم چنــدان
تفــاوت نکــرده بــود(».م .)8 .ایــن تالشهــا در آبــان مــاه 1392
منجــر بــه اخــذ مصوبـهای از هیئــت محترم دولــت شــد ( .)18در
پــی ابــاغ ایــن مصوبــه ،کارگــروه مربوطــه تشــکیل ،و جلســات
آن بــا دســتور کار طراحــی چارچــوب اجرایــی برنامههــای دارای
اولویــت و بــرآورد مالــی هــر یــک برنامههــا برگــزار گردیــد .بــه
گفتــه مطلعیــن ،شــرکتکنندگان در ایــن جلســات بهخوبــی
میدانســتند کــه طراحــی مــدل بایــد بــا توجــه بــه شــرایط
و امکانــات کشــور انجامگیــرد و ضمــن اســتفاده از شــواهد
دردســترس ،بهجــای الگوبــرداری محــض از مدلهــای موفــق
دنیــا ،الگویــی متناســب بــا فرهنــگ اســامی ایــران انتخــاب
شــود .همچنیــن ،محدودیــت منابــع مالــی و بحرانــی بــودن
وضعیــت ارائــه خدمــات درمانــی ،اجــرای همزمــان و یکبــاره
برنامــه تحــول را ناممکـن کردهبــود ،کــه بــا توجــه بــه ماهیــت
نظــام ســامت ،بهتــر بــود ضمــن در نظــر داشــتن نقشــه راه
تحــول ،اقدامــات بهصــورت تدریجــی عملیاتــی گردنــد" .تکــرار
میکنــم مــن یــک ســری اشــکاالت و ایــرادات بــه ایــن
برنامــه تحــول دارم ،امــا خاطرنشــان میکنــم درســت اســت
کــه برنامــه تحــول علمــی و سیســتمی نبــود ،ولــی براســاس
تجــارب کشــورهای دیگــر و وضعیــت داخلــی نوشتهشــده و
البتــه همــه مــوارد توجیــه کافــی داشــت نهایتــا ارائــه شــد و رای
گرفــت .ایــن را نمیشــود منکــر شــد( ".م .)37 .بــا اجــرای
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ســامت در ســال  1392بــود .درحالــیکــه بــرای ســالیان
متوالــی کشــور شــاهد پاییــن بــودن ســهم هزینههــای ســامت
از تولیــد ناخالــص داخلــی بــود ،در ایــن مقطــع ،ایــن ســهم بــه
دالیلــی (چــون اجــرای مرحلــه دوم قانــون هدفمنــدی یارانههــا
و اختصــاص  %10از درآمدهــای دولــت بــه بخــش ســامت،
مصوبــه مجلــس شــورای اســامی مبنــی بــر افزایــش  %1نــرخ
مالیــات بــر ارزش افــزوده و اختصــاص آن بــه بخــش ســامت،
و پرداخــت کامــل اعتبــارات ســاالنه بخــش ســامت) افزایــش
یافــت و فرصتــی پیــش آمــد تــا بــا تخصیــص ایــن منابــع
مالــی بــه گیرنــدگان خدمــات ،مشــکالت مربــوط بــه بخــش
ســامت مرتفــع شــوند .البتــه حجــم مشــکالت بــه حــدی بــود
کــه ایــن افزایــش منابــع در حقیقــت جبرانــی بــرای کمبودهــای
ســالهای پیــش بخــش ســامت بهشــمار میرفــت .جریــان
ســوم ،جریــان سیاســی بــود .در اواخــر ســال  1391و اوایــل
ســال  ،1392ارائــه خدمــات ســامت بــا مشــکالت زیــادی
مواجــه شــد و رفــع ایــن مشــکالت بــه اولویــت سیاسـتمداران،
سیاس ـتگذاران ،و قانونگــذاران کشــور بــدل شــد .ایــن افــراد
بــا علــم بــه اهمیــت تامیــن ســامتی ،بهویــژه از جنبــه امنیتــی
و حاکمیتــی آن ،همــواره در تــاش بودنــد تــا در سیاســتها و
برنامههــای خــود ،رفــع ایــن مشــکالت و بهبــود نشــانگرهای
ســامت را مدنظــر قراردهنــد .ایــن جریــان سیاســی در ســال
 1392بــا برگــزاری یازدهمیــن دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری
کشــور و روی کار آمــدن دولــت جدیــد تقویــت شــد .اولویــت
دولــت جدیــد ،انجــام اقداماتــی در راســتای کاهــش معضــات
مــردم همچــون ،برخــورداری از خدمــات ســامت ،بــود .ایــن
ســه جریــان در کنــار یکدیگــر پنجــره فرصتــی را گشــود تــا
بــه واســطه ایجــاد منابــع موردنیــاز ،برنامههایــی در راســتای
کاهــش هزینههــای تحمیلــی ســامت بــه مــردم ،برقــراری
عدالــت در دسترســی بــه خدمــات ،و ارتقــای کیفیــت خدمــات
طراحــی گــردد.
2-2222تدویــن سیاســت طــرح تحــول ســامت در حــوزه درمــان
کشــور :در برنامــه ارائهشــده ریاســت جمهــوری در ســال 1392
تاکیــد ویــژهای بــر موضــوع ســامت شــد و بهمنظــور تحقــق
اهــداف کالن حــوزه ســامت ،دو راهبــرد کالن و یــازده اولویــت
راهبــردی معرفــی گردیــد ( .)13همراســتایی با اســناد باالدســتی،
نــگاه جامعنگــر بهنظــام ســامت و زیرمجموعههــای متنــوع
آن ،توجــه بــه اصــل مشــارکت ،و تــاش بــرای بهبــود
کارکردهــای نظــام ســامت از جملــه نــکات برجســتهای هســتند
کــه بــه نظــر میرســد در تدویــن برنامــه درنظــر گرفتهشــدهاند.
در پــی اعــام برنامههــای ریاســتجمهور در حــوزه ســامت،
برنامــه وزارت بهداشــت ،درمــان ،و آمــوزش پزشــکی نیــز اعــام
گردیــد ( .)14تحلیــل محتــوای برنامــه پیشــنهادی حکایــت از آن
دارد کــه بــا مدنظــر قــرار دادن دســتاوردها و چالشهــای نظــام
ســامت و تکالیــف قانونــی تعیینشــده بدیــن منظــور ،هــدف
برنامــه پیشــنهادی ،تأمیــن ،حفــظ ،و ارتقــای ســامت همگانــی
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تهیــه و ارســال دســتورالعملهای اجرایــی هــر برنامــه ،نــگاه
همزمــان بــه تنظیــم برنامههــای کوتاهمــدت و بلندمــدت در
مدیریــت
حوزههــای مختلــف ارائهدهنــده خدمــات ســامت ،و
ِ
ـران حــوزه خدمــات درمانــی دولتــی انجــام شدهباشــد .البتــه
بحـ ِ
ایــن فراینــد کامــا مطلــوب نبــوده و مــواردی هماننــد اســتفاده
از رویکــرد «بــاال بــه پاییــن» در برنامهریــزی ،نادیــده گرفتــن
برخــی از ذینفعــان ،و عــدم توجــه بــه لــزوم هماهنگــی دو حــوزه
بهداشــت و درمــان از نقــاط قابــل اصــاح در ایــن زمینــه اســت.
2-3222ســاختارهای سیاســتگذاری طــرح تحــول ســامت در
حــوزه درمــان کشــور :ایــن ســاختارها را میتــوان بــه دو گــروه
ســاختارهای برونســازمانی و درونســازمانی تقســیم نمــود.
در گــروه ســاختارهای برونســازمانی ،دو کارگــروه موضــوع
مصوبــه آبــان مــاه و کارگــروه ســامت مصوبــه بهمنمــاه 1392
قراردارشــتند کــه در تدویــن طــرح تحــول ســامت و تعییــن
خطمشـیهای کالن نقــش داشــته و بــا تصویــب کلیــات برنامــه
تحــول ،ضمانــت قانونــی اجــرای سیاســت را تامیــن کردنــد .در
گــروه ســاختارهای درونســازمانی ،در ســطح مرکــزی ،شــش
شــورای سیاســتگذاری ســامت (ایــن شــورا در حــال حاضــر
منحــل شــده اســت) ،شــورای عالــی بیمــه ســامت ،شــورای
ی سیاس ـتگذاری دارو،
عالــی ســامت و امنیــت غذایــی ،شــورا 
شــورای ف ّنــاوری ســامت ،و ســتاد کشــوری برنامــه تحــول
ســامت ایفــای نقــش کردنــد .بررســی و تاییــد محتــوای هــر
یــک از برنامههــای سیاســت طــرح تحــول و تدوین ســازوکارهای
اجرایــی الزم ،اصلیتریــن وظیفــه ایــن شــوراها بــوده کــه
بهتناســب موضــوع در شــورای مربوطــه انجــام میگرفــت .الزم
بــه ذکــر اســت ،نقــش ســتاد کشــوری برنامــه تحــول ســامت در
سیاس ـتگذاری و راهبــری برنامــه اجرایــی تحــول و نظــارت بــر
حســن اجــرای آن بیــش از بقیــه بــود .در ســطحی پایینتــر از
ســتاد کشــوری برنامــه تحــول ســامت ،عمــده برنامهریزیهــا
و وظایــف اجرایــی بــا کمــک دبیرخانــه ســتاد کشــوری انجــام
میشــد .ایــن دبیرخانــه وظیفــه هماهنگــی تمامــی برنامههــای
تحــول شــامل ابــاغ مصوبــات ،هماهنگــی و مدیریــت اجرایــی،
و پایــش برنامههــا را برعهــده داشــته و بهعنــوان رابــط بیــن
دانشــگاههای علــوم پزشــکی و ســتاد کشــوری برنامــه تحــول
فعالیــت میکــرد .الزم بــه ذکــر اســت ســتاد کشــوری تحــول
ســامت و دبیرخانــه یادشــده در ســطح مرکــزی ،عمدتــا درگیــر
تدویــن و اجــرای بخشــی از طــرح تحــول ســامت بودنــد کــه
تغییــرات حــوزه درمــان را دربرداشــت .بــا توجــه بــه اظهارنظرهای
شــرکتکنندگان در مــورد ســاختار سیاســتگذاری تحــول
ســامت در حــوزه درمــان کشــور ،ذکــر چنــد نکتــه در ایــن مــورد
ضــروری بــه نظــر میرســد .نخســت آنکــه شــواهد حکایــت
از وجــود ســاختاری رســمی و مشــخص بــرای سیاســتگذاری
تحــول ســامت دارد کــه در قالــب کارگروههــای تحــول و
ســامت از ســال  ،1392پــس از اخــذ مصوبــه هیئــت دولــت،
کار خــود را آغــاز کردهبودنــد .تشــکیل ایــن کارگروههــا و
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مرحلــه دوم قانــون هدفمنــدی یارانههــا ،مصوبــ ه دیگــری در
بهمنمــاه  1392مبنــی بــر تشــکیل کارگــروه ســامت ابــاغ
گردیــد .ســپس کارگــروه ســامت تشــکیل ،و بــا برگــزاری
جلســات ،برنامههــای پیشــنهادی تهیــه شــد ( .)19برونــداد
فعالیتهــای کارگــروه ســامت در اســفندماه  ،1392تهیــه دو
بســته الــف و ب و ارائــه آن در جلســه کارگــروه موضــوع مصوبــه
آبــان  1392و نهایتــا اعــام رئــوس برنامههــای اولویــتدار
تحــول ســامت بــه ریاســت جمهــوری بــود .الزم بــه ذکــر
اســت بســتههای پیشــنهادی الــف و ب بــه ترتیــب مشــتمل
بــر  16و  10برنامــه بهعــاوه بــار مالــی آنهــا بــود کــه ناظــر
بــر تغییــر و تحــوالت ارائــه خدمــات ســامت (شــامل خدمــات
ارتقــا ســامت ،پیشــگیری ،و بالینــی) میشــد .ســرانجام بعــد از
بررســی ،بحــث ،و تبادلنظــر ،برخــی مــوارد از بســتهها حــذف
و  10برنامــه بــا نــام بســته ب مــورد قبــول واقعشــد .ایــن
بســته پــس از تصویــب آئیننامــه اجرایــی تبصــره  21قانــون
بودجــه در ســال  1393و آمــاده شــدن پیشنویــس دســتورالعمل
و برنامــه اجرایــی هــر یــک از برنامههــای مصــوب ،در
اردیبهشــتماه  1393بــه تصویــب هیئــت دولــت رســید و
جهــت اجــرا بــه ســازمانهای مربوطــه ابالغشــد .رئــوس
موضوعاتــی کــه در ایــن مصوبــه بــرای اجــرای طــرح تحــول
ســامت تعییــن شــد ،عمدتــا بــر خدمــات حــوزه درمــان متمرکــز
بــود .پــس از اردیبهشــتماه  ،۱۳۹۳بهتدریــج و متناســب بــا
آمادهشــدن محتویــات و دســتورالعملهای اجرایــی ،دو برنامــه
دیگــر بــه فهرســت برنامههــای اولیــه خدمــات حــوزه درمــان
اضافــه شــد .الزم بــه ذکــر اســت تدویــن برنامههــای تحــول،
منحصــر بــه حــوزه درمــان نشــد و حوزههــای دارو و بهداشــت را
نیــز دربرگرفــت .البتــه تدویــن و اجــرای ایــن برنامههــا اندکــی
دیرتــر از برنامههــای حــوزه درمــان بــود .گفتــه میشــود دلیــل
ایــن تاخیــر ،وضعیــت بحرانــی بخــش درمــان ،درنظرگرفتــن
مالحظــات بودجــهای ،و آمادهنبــودن دســتورالعملهای
اجرایــی برنامههــای پیشــنهادی حــوزه بهداشــت بــود .اینکــه
چــرا برخــی برنامههــا دیرتــر اجراشــده و بعضــی زودتــر بــه
ایــن برمیگــردد کــه اوال منبــع پولــی چــه زمانــی تخصیــص
دادهشــده ،و دیگــر اینکــه اولویــت حــل مشــکل بــا کجاهــا
بــوده؛ اولویــت هــم برایــن اســاس تعریــف شــد کــه چه مــواردی
بیشــتر بــه مــردم فشــار هزین ـهای واردکــرده و آنهــا را ناراضــی
ساختهاســت( ”.م .)25.بــا توجــه بــه آنچــه در خصــوص فراینــد
تدویــن سیاســت طــرح تحــول ســامت در حــوزه درمــان بیــان
شــد ،بــه نظــر میرســد فراینــد تدویــن ایــن سیاســت در کشــور
در ســایه اســتفاده از شــواهد ملــی و بینالمللــی موجــود ،حرکــت
در جهــت اســناد باالدســتی کشــور ،تحلیــل موقعیــت ،جلبنظــر
و حمایــت مدیــران و مســئوالن ارشــد سیاســی کشــور ،صــرف
وقــت بهمنظــور انجــام کارشناســیهای الزم و نهایــی کــردن
برنامههــای پیشــنهادی ،مشــارکت دادن ذینفعــان برنامــه،
تشــکیل کارگروههــای مربوطــه ،برگــزاری جلســات منظــم،
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اجرایــی شــده و درنتیجــه ،از اندیشــه پشــتوانه برنامــه کاســته
شــد( ”.م.)29 .
2-4222اجــرای طــرح تحــول ســامت در حــوزه درمــان کشــور:
طــرح تحــول ســامت بهصــورت غیررســمی از اواســط ســال
 1392بــا اجــرای عملیــات ضربتــی اصالحــات در حــوزه دارو آغــاز
شــد .اصالحــات ایــن حــوزه پــس از اعــام رســمی آغــاز اجــرای
طــرح تحــول ســامت ادامــه یافــت و حــوزه ملزومــات پزشــکی
را نیــز دربرگرفــت .اعــام رســمی طــرح تحــول ســامت ،پــس
ت مــاه 1393
از تامیــن و اختصــاص بودجــه آن ،در  15اردیبهش ـ 
اتفــاق افتــاد؛ در ایــن مرحلــه از اجــرای طــرح ،برنامههــای تحــول
عمدتــا متمرکــز بــر حــوزه درمــان کشــور بــود .در شــهریور مــاه
 1393مرحلــه اجرایــی دیگــری از طــرح تحول ســامت ،کــه ناظر
بــر تحــول در حــوزه بهداشــت کشــور بــود ،آغازشــد .در مهرمــاه
 ،1393بــا ابــاغ کتــاب ارزش نســبی خدمــات و مراقبتهــای
ســامت ،و در بهمــنمــاه همیــن ســال بــا تغییــر نحــوه پرداختــی
کارکنــان شــاغل در بیمارســتانهای کشــور مراحــل دیگــری از
اجــرای طــرح تحــول ســامت رقــم خــورد .در ســال  1394نیــز
بخــش دیگــری از برنامههــای تحــول ،کــه بیشــتر ناظــر بــر
تحــوالت تکمیلــی حــوزه بهداشــت کشــور بــود ،عملیاتــیشــد.
برنامههــای تحــول ســامت در حــوزه درمــان کشــور ،بــا ابــاغ
مرکــزی بــه دانشــگاههای علــوم پزشــکی کشــور ،اجرایــیگردید.
در ســطح دانشــگاهها ســه ســاختار اصلــی بــرای اجــرای طــرح
در نظــر گرفتهشــد .فعالیتهــای ایــن ســه ســاختار ،هماننــد
ســتادهای ســطح بــاال ،ناظــر بــر تغییــرات حــوزه درمــان بــود.
بــا توجــه بــه شــرح چگونگــی اجــرای طــرح تحــول ســامت در
ایــران ،میتــوان گفــت در اجــرای ایــن طــرح رویکــرد «بــاال بــه
پاییــن» بهکاررفتــه و هماهنگــی بیــن واحدهــای درگیــر اجــرای
برنامــه پــس از تصویــب و ابــاغ دســتورالعملهای مربوطــه،
توســط ســتادهای اجرایــی محیطــی انجامگردیدهاســت .اســتفاده
از ایــن رویکــرد ،اگرچــه بــه ســبب ماهیت اجبــاری آن تــا حدودی
منجــر بــه تســهیل و تســریع اجــرای سیاســت شــد ،امــا بــه دلیــل
مشــارکت پاییــن ســطوح اجرایــی بــا مقاومتهایــی از ســوی
صاحبــان فرایندهــای اصلــی مواجهگردیــد .الزم بــه ذکــر اســت
در مراحــل اجرایــی طــرح ،راههــای مختلــف ارتباطــی بــرای انتقال
نظــرات و پیشــنهادهای مجریــان و امــکان تعامــل و تبادلنظــر
در نظــر گرفتهشــد و از ایــن طریــق مقاومــت افــراد تاحــدودی
مدیریــت گردیــد" .روش آپ-داون ،روش چنــدان مشــارکتی
نیســت؛ امــا چــارهای نبــود ،زمــان کــم و کار زیــاد .بــه همیــن
ســبب بــه محــض آنکــه دســتورالعملهای درمــان تاییدشــد،
جهــت اجــرا بــه دانشــگاها اعــام شــد و ســریع وارد عمــل
شــدیم"...".خیر! اینطــور نبــود کــه چکشــی عمــل شــود .چندیــن
جلســه روســای دانشــگاهها دعــوت شــدند و بحثکردنــد .الزم
بــه ذکــر اســت کــه زمینــه ایــن اقــدام پیشــتر فراهــم شــده بــود؛
یعنــی بــه محــض اســتارت برنامــه حتــی بیمارســتانها ،البتــه
نــه همــه ،امــا بیمارســتانهای اصلــی مطلــع بودنــد( ".م.)19 .
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فعالیــت مــداوم آنهــا نقــش مهمــی در تدویــن سیاســت تحــول بــا
پشــتوانه تعهــد سیاســی داشــت" .ایــن کارگروههــا و کمیتههــای
کارشناســی کــه بــرای تدویــن برنامــه تشکیلشــده و بســیار
فــوری و موشــکافانه شــروع بــه تدویــن برنامــه کردنــد ،برنامــه
خوبــی بــود! حــال اینکــه آیــا اینها(کارگروهها)اعضــای مربوطــه
را دعــوت کردهانــد یــا خیــر ،بحــث دیگــری اســت( ".م.)12.
نگاهــی عمیقتــر بــه ترکیــب و فعالیــت ایــن کارگروههــا
یکــی از آســیبهای بدنــه سیاســتگذاری تحــول ســامت،
دولتــی صــرف در فراینــد
کــه همــان حاکــم بــودن دیــدگاه
ِ
سیاســتگذاری و مشــارکت نــدادن بخــش غیردولتــی اســت،
را آشــکار مینمایــد .البتــه ایــن آســیب مختــص طــرح تحــول
ســامت نبــوده و آنگونــه کــه شــواهد نشــان میدهــد ،ایــن
مــورد یکــی از مشــکالت شــایع سیاســتگذاریهای بخــش
ســامت اســت ( .)20نکتــه دوم اینکــه ،ســاختار سیاس ـتگذاری
تحــول ســامت در بخــش درونســازمانی بهگونــهای شــکل
ت طــرح تحــول ســامت
گرفتــه کــه جهتگیــری تدویــن سیاسـ 
عمدتــا بــه ســمت تغییــرات و اصالحــات حــوزه درمــان معطــوف
اســت .نتیجــه ایــن جهتگیــری در تدویــن ،ناهماهنگــی دو
حــوزه درمــان و بهداشــت در عرصــه اجــرا و ارائــه خدمــات ،و
مغفــول مانــدن برنامهریــزی در برخــی بخشهــا را بــه دنبــال
داشتهاســت" .بســیار مهــم اســت بدانیــم ایــن ســتادها متاســفانه
طــوری برنامــه ریــزی میکننــد کــه درمــان و بهداشــت هماهنگ
بــا هــم حرکــت کننــد( ".م .)7 .البتــه همانگونــه کــه پیشــتر
اشارهشــد ،ایــن جهتگیــری بهمعنــای نادیــده گرفتــن و یــا
کماهمیــت دانســتن تغییــرات حوزههــای دیگــر ،بهویــژه حــوزه
خدمــات پیشــگیری و ارتقــای ســامت ،نیســت؛ شــواهد نشــان
میدهــد در اولویــت قــراردادن تغییــرات فــوری حــوزه درمــان
و ملموسکــردن دســتاوردهای ایــن حــوزه ،تاکتیــک گزینشــی
سیاســتگذاران را بــه ســمت اصالحــات درمــان پیشبــرد،
امــا هی ـچگاه تحــوالت جامــع نظــام ســامت و راهبــرد اصلــی
ســامت کــه همــان اولویــت پیشــگیری بــر درمــان اســت را از
اذهــان نــزدود .نکتــه آخــر معطــوف بــه ســاختار سیاس ـتگذاری
مربــوط بــه ســتاد کشــوری تحــول بــود .ایــن ســتاد ،بــه عنــوان
مرکــز اصلــی و کانــون تدویــن سیاســتهای تحــول در نظــر
گرفتهشــده ،قراربــود در تشــکیل آن مطلعیــن و متفکریــن
نظــام ســامت بــدون نگرانــی و دغدغــه پیگیــر امــور اجرایــی و
شناســایی شــده ،صرفــا جهــت فعالیــت در قالــب تدویــن سیاســت
عضــو ایــن ســتاد شــوند؛ امــا در عمــل ،بــه دلیــل محدودیــت
منابــع انســانی ایــن مســئله اتفــاق نیفتــاد و افــرادی کــه بــرای
ب شــدهبودند ،بــه
عضویــت و فعالیــت در ســتاد پیشــگفت انتخــا 
ناچــار درگیــر فعالیتهــای اجرایــی شــده و کمتــر فرصــت تمرکــز
بــر فعالیــت اصلــی خــود ،یعنــی ،سیاس ـتگذاری را یافتنــد“ .بــه
یــاد مــیآورم در ابتــدا نیروهــای کارشــناس را نقــاط مختلفــی
گــردآوری کردنــد تــا بــه تدویــن اســتراتژی بپردازنــد؛ در بــدو
امــر همینطــوربــود ،امــا بهتدریــج ایــن افــراد نیــز وارد مســائل
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در ابعــاد مختلــف عملکــردی و دســتیابی بــه اهــداف مطالعــات
انجامشــده در کشــور ( )21-24در قالــب نشــانگرهای متعــدد
بــود .در زمــان تدویــن سیاســت نیــز بــرای پایــش و ارزیابــی
اجــرای سیاســت ،تمهیداتــی در نظــر گرفتهشــد .ایــن تمهیــدات
در ســه ســطح بینالمللــی ،ملــی ،و اســتانی در دو بخــش درون
و برونســازمانی ســازماندهی گردیــد .در ســطح بینالمللــی،
نظــارت بهصــورت ارزیابــی گروهــی کارشناســان ســازمان جهانــی
بهداشــت بــود .در ســطح ملــی ،نظــارت درونســازمانی بهصــورت
پایــش و ارزیابــی توســط ســتاد مرکــزی طــرح تحــول ســامت
مســتقر در وزارت بهداشــت ،درمــان ،و آمــوزش پزشــکی بــود .ایــن
ســتاد پایــش را از طریــق راهانــدازی ســامانههای ثبــت اطالعــات
ًًٌ[ســامانههای ســپاس (ســامانه پرونــدۀ الکترونیکــی ســامت
ایــران) ،ســجاد (ســامانه جامــع اطالعــات درآمــد اختصاصــی) و
قاصــدک] ،تشــکیل کمیتــه نظــارت ،اســتقرار ســامانه کشــوری
ثبــت ،رســیدگی ،و پاســخگویی بــه شــکایات ،بازدیدهــای ادواری
از دانشــگاههای قطــب و مراکــز مجــری سیاســت ،اســتقرار و
راهانــدازی ســامانه تحــول نظــام ســامت ،و تشــکیل شــوراهای
اجرایــی طــرح تحــول ســامت در حوزههــای مختلــف ،ارائــه
خدمــات ســامت جهــت نظــارت بــر عملکــرد واحدهــای
زیرمجموعــه ،و ســنجش پیشــرفت کار انجــامداد .در ســطح ملی در
کنــار ایــن نظــارت درونســازمانی ،پایــش و ارزیابــی برونســازمانی
دیگــری نیــز بــرای ارزشــیابی اجــرای سیاســت وجــود داشــت کــه
بهصــورت منظــم توســط وزارت کشــور ،وزارت تعــاون ،کار،
و رفــاه اجتماعــی ،بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران،
مرکــز آمــار ایــران ،و موسســه ملــی تحقیقــات ســامت جمهــوری
اســامی ایــران انجاممیگرفــت .در ســطح اســتانی ،ســاختارهای
پایــش و ارزیابــی درونســازمانی شــامل کمیتــه ویــژه نظــارت در
دانشــگاههای علــوم پزشــکی و کمیتــه اجرایــی واحدهــای مجــری
بودنــد .در واحدهــای محیطــی مجــری سیاســت نیــز پایــش و
ارزیابــی توســط کارشناســان تابعــه بــا اســتفاده از چکلیسـتهای
طراحیشــده صــورت میگرفــت و نتایــج آن در جلســات داخلــی
واحــد مجــری تحلیــل میشــد .ســازوکارهای پیشبینیشــده
بــرای پایــش و ارزیابــی طــرح تحــول ســامت ،اگرچــه گویــای
توجــه سیاســتگذار بــه اســتقرار مکانیســمهای موردنیــاز بــرای
پایــش و ارزیابــی طــرح تحــول بــود ،امــا چنــد نکتــه قابلتامــل
در پیشبینــی ایــن مکانیس ـمها وجــوددارد .نخســت آنکــه بــرای
پایــش و ارزیابــی جامــع چنیــن طرحــی ،صرفــا ایجــاد ســاختارهای
نظارتــی و تهیــه چکلیسـتهای ارزیابــی کافــی نبــوده ،ضــرورت
داشــت کــه هنــگام تدویــن طــرح و پیــش از اجــرای آن ،چارچــوب
پایــش و ارزیابــی اجــرای طــرح مشخصشــود" .آیــا میشــود
طرحــی بــه ایــن بزرگــی را تنهــا بــا چنــد چکلیســت و فــرم
ارزیابــی کــرد ،آن هــم بــدون پلــن و تعییــن چرایــی آن؟ خیــر!
بایــد و باید...اصــا ایــن در ذات برنامهریــزی اســت کــه شــما
بایــد همپــای اجــرای آن ،مشــخص کنیــد چطــور میخواهیــد
آن را ارزیابــی و مانیتــور کنیــد( ".م .)7 .بهعنــوان نکتــه دوم ،در
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تامــل در نحــوه اجــرای سیاســت ،تدریجــی و چندمرحلــهای بــودن
اجــرای طــرح تحــول ســامت را نیــز نشــانمیدهد .چنــد دلیــل
بــرای اجــرای مرحلـهای طــرح تحــول ســامت قابلتصــور اســت.
ایــن شــکل اجــرای طــرح تحــول ســامت میتوانــد ناشــی از
محدودیــت منابــع و نامحــدود بــودن نیازهــا باشــد .در ایــن صورت
توجیهپذیــر اســت کــه سیاسـتگذاران بــر مبنــای یــک نقشــه راه
تدریجــی و بــا توجــه بــه منابــع در اختیــار ،اجــرای گامبـهگام طرح
را در دســتورکار خــود قــرار داده باشــند .دلیــل دیگــر میتوانــد
بــه جهتگیــری تدویــن سیاســت و اولویتدهــی برنامههــای
حــوزه درمــان مربــوط باشــد .دلیــل ســوم ،بهزعــم مخالفــت
برخــی صاحبنظــران ،شــتابزدگیهایی در اجــرای طــرح در
ســطح کالن ،بــدون انجــام مطالعــه مقدماتــی اســت .ضــرورت
انجــام مطالعــه مقدماتــی و اســتفاده از نتایــج ارزیابــی بــرای
تعمیــم بــهکل کشــور بــر کســی پوشــیده نیســت و متاســفانه
بــه نظــر میآیــد در اجــرای ایــن سیاســت کالن ،ایــن مهــم
تاحــدودی نادیــده گرفتهشدهباشــد .البتــه ایــن غفلــت میتوانــد
ناشــی از شــرایط خــاص کشــور و فرصــت مناســب ایجادشــده
بــرای اصــاح نظــام ســامت باشــد .صرفنظــر از دالیــل
گزینــش روش مرحل ـهای اجــرای طــرح ،آنچــه در عمــل بیشــتر
بــه چشــم آمــد ،ناهماهنگیهایــی در اجــرای برنامــه تحــول در
حوزههــای مختلــف ارائــه خدمــات ســامت بــود کــه عمــا ایــن
تصــور را ایجادکــرد کــه طــرح تحــول ســامت صرفــا تحــوالت
حــوزه خدمــات درمانــی را نشــانه گرفتــه و همــه منابــع را صــرف
اقدامــات ایــن حــوزه کردهاســت .از دیگــر نــکات حائــز اهمیــت
در نحــوه اجــرای سیاســت ،کمبــود منابــع انســانی متخصــص
در اجــرا و هماهنگیهــای اجــرای سیاســت بــود .ایــن مشــکل
ســبب افزایــش بــارکاری منابــع انســانی درگیــر در اجــرای طــرح
تحــول ســامت شــد کــه عالوهبــر ایجــاد نارضایتــی ،تعــدد
حوزههــای مســوولیت افــراد درگیــر و کاهــش کیفیــت اجــرای
سیاســت را نیــز بهدنبالداشــت" .اجــازه بدهیــد توضیــح بدهــم
چــه اتفاقــی افتــاد؛ بــا همــان وضعیتــی کــه مــا مشــغول فعالیــت
بودیــم ،برنامههــای تحــول هــم ابــاغ شــد و ایــن یعنــی مــازاد
بــر فعالیتهــای جــاری! مــی دانیــد یعنــی چــه؟ یعنــی اضافــه
بــار و چــارهای نبــود ،نمیشــد ســاعات روز را اضافــه کــرد؛ االن
مدتهاســت وظایــف روتیــن افــراد کنــار گذاشتهشــده کــه ایــن
بــرای سیســتم ســامت مطلــوب نیســت( ".م .)15 .نکتــه آخــر
مربــوط بــه ضمانــت اجرایــی سیاســت اســت .نیــاز بــه اصــاح
نظــام ســامت اگرچــه بهواســطه مصوبــات دولــت ضمانــت آغــاز
بـهکار را بهدسـتآورد ،امــا آنچــه در ایــن مــورد کمتــر موردتوجــه
قرارگرفــت ،اســتقرار مکانیســمها و راهکارهایــی بــرای کســب
پشــتوانه اجرایــی سیاســت بــود.
2-5222ارزشــیابی طــرح تحــول ســامت در حــوزه درمــان کشــور:
اگرچــه در بــدو امــر ســازوکار خاصــی بــرای ارزیابــی وضعیــت
پیــش از اجــرای طــرح دیدهنشــدهبود ،امــا آنچــه از مســتندات
عملکــردی برمیآیــد گویــای وضعیــت نظــام ســامت کشــور
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3.3بازیگــران سیاسـتگذاری طــرح تحــول ســامت
در حــوزه درمــان کشــور

3-1333شناســایی ذینفعــان سیاسـتگذاری طــرح تحــول ســامت
در حــوزه درمــان کشــور و نقــش آنهــا :مهمتریــن بازیگــر عرصــه
سیاســتگذاری طــرح تحــول ســامت در حــوزه درمــان ،وزارت
بهداشــت ،درمــان ،و آمــوزش پزشــکی کشــور بــود کــه نقــش
اصلــی را در تولیــت ســامت ،تامیــن منابــع مالــی ،ارائــۀ خدمــات،
و تولیــد منابــع برعهــده داشــت .دبیرخانــه شــورای سیاسـتگذاری
ســامت وزارت ،حــوزه معاونیــن و مشــاورین وزارت ،دفاتــر
مدیریتــی زیرمجموعــه معاونتهــای برنامهریــزی ،هماهنگــی ،و
امــور حقوقــی ،درمــان ،بهداشــت ،پرســتاری ،و توســعه و مدیریــت
منابــع ،اداره کل تجهیــزات پزشــکی ،ســازمان غــذا و دارو ،و
مرکــز اورژانــس کشــور در حــوزه وزارت از اصلیتریــن بازیگــران
درونســازمانی درگیــر در سیاس ـتگذاری طــرح تحــول ســامت
بودنــد و فعاالنــه در برنامهریزیهــا و هماهنگیهــای مربوطــه
مشــارکت داشــتند .از دیگــر بازیگران درونســازمانی ،دانشــگاههای
علــوم پزشــکی بودنــد کــه بــا ارائــه راهکارهــا و نظرهــای ســازنده
در ســطح عملیاتــی در تقویــت سیاســتگذاری طــرح تحــول
نقــش داشــتند .ارائهدهنــدگان مختلــف خدمــات ســامت ،گــروه
دیگــری از ذینفعــان بودنــد کــه علیرغــم برخــورداری از پتانســیل
مناســب بــرای فعالیــت در عرصــه ایجــاد تحــوالت پایــدار در نظــام
ســامت ،عمــا حضــور و مشــارکت کافــی در سیاســتگذاری
طــرح تحــول ســامت نداشــتند .در گــروه بازیگــران و ذینفعــان
برونســازمانی ،مجلــس شــورای اســامی در نقــش نهــاد
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قانونگــذار ،و ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور و هیــأت دولــت
در نقــش واضــع آییننامههــا و دســتورالعملها ،از ذینفعــان
اصلــی سیاس ـتگذاری طــرح تحــول ســامت در کشــور بهشــمار
میرفتنــد کــه بــا تصویــب قوانیــن و برنامههــا و اختصــاص
بودجههــای الزم ،ضمــن حمایــت از برنامــه ،ضمانتهــای قانونــی
الزم بــرای اجــرای سیاســت را فراهــم مینمودنــد .وزارت تعــاون،
کار ،و رفــاه اجتماعــی و بهویــژه ســازمانهای مهــم بیمــه پایــه
ســامت (بیمــه ســامت ایرانیــان و تامیــن اجتماعــی) از دیگــر
بازیگــران اصلــی طــرح تحــول ســامت بودنــد کــه نقــش مهمــی
در تدویــن و اجــرای سیاســتهای مرتبــط بــا بیمــه ســامت
داشــتند .باوجــود نقــش مهــم ایــن ســازمانها و اهمیــت جلــب
همــکاری و همراهــی آنــان ،بــه نظــر میرســد مشــارکت ایــن
بازیگــران آنگونــه کــه بایــد تأمیــن نشــد .مشــابه همیــن وضعیت،
مشــارکت در ســازمان نظــام پزشــکی و پرســتاری کشــور بــود کــه
از ذینفعــان برونســازمانی طــرح تحــول بودنــد .قــوه قضائیــه بــه
ســبب ایفــای نقــش در برخــورد قانونــی بــا متخلفیــن ،و ســازمان
صداوســیما بــا تولیــد محتواهــای آموزشــی و اطالعرســانی از دیگــر
ذینفعــان برونســازمانی نســبتا فعــال طــرح بودنــد .همچنیــن
در مــدارک و مســتندات ،نشــانی از مشــارکت محــدود ســمنها،
برخــی از انجمنهــای صنفــی و مردمنهــاد ،خبــرگان ،محققــان،
و اســاتید دانشــگاه در مشــاوره ،تولیــد شــواهد ،و مشــارکت در
سیاس ـتگذاری دیدهشــد .ســازمان بهداشــت جهانــی نیــز یکــی
دیگــر از ذینفعــان برونســازمانی در ســطح بینالمللــی بــود کــه در
راســتای اطمینــان از همســویی برنامههــای کشــور بــا برنامههــای
جهانــی ،در سیاســتگذاری طــرح تحــول ســامت تــا حــدودی
مشــارکت داشــت .در گــروه ذینفعــان برونســازمانی ،ســازمانها،
صنایــع دارویــی و ملزومــات پزشــکی ،و مــردم (و نــه نماینــدگان
آنهــا) از مهمتریــن ذینفعــان طــرح بودنــد کــه بــه نظــر میرســد
ل مشــارکت در تولیــد شــواهد،
باوجــود بهرهمنــدی از پتانســی 
سیاســتگذاری ،و مشــاوره ،در اجــرا مشــارکت فعالــی نداشــتند.
3-2333ویژگیهــای ذینفعــان سیاســتگذاری طــرح تحــول
ســامت در حــوزه درمــان کشــور :بــر اســاس شــواهد و مســتندات
موجــود ،از نظــر میــزان عالقــه بــه درگیرشــدن در موضــوع،
ذینفعــان سیاســتگذاری طــرح تحــول ســامت در ســطوح
متفاوتــی قرارداشــتند؛ بهنحویکــه بــا توجــه بهضــرورت حــل
مشــکالت ســامت کشــور ،نیــاز بــه خــروج از بحــران ،و ایجــاد
تحــول در جهــت بهبــود و اصــاح نظــام ســامت کشــور ،ســطح
زیــاد عالقــه بــه مشــارکت در وزارت بهداشــت و زیرمجموعههــای
آن مشاهدهشــد .همچنیــن دو نهــاد ســازمان برنامــه و بودجــه و
هیئــت دولــت ،بــا توجــه بــه اهمیــت ســامت بهعنــوان یــک
سیاســت اجتماعــی و قــرار داشــتن موضــوع ارتقــا ســامت در
فهرســت اهــداف دولــت ،عالقــه زیــادی بــه موضــوع نشــان
دادنــد .از دیگــر ذینفعــان عالقهمنــد ،مجلــس شــورای اســامی
بــود کــه بــه نظــر میرســد درک اهمیــت و ضــرورت پاسـخدهی
بــه خواســتهها و انتظــارات جامعــه در خصــوص ارائــه عادالنــه
و باکیفیــت خدمــات دلیــل ایــن عالقــه باشــد .ارائهدهنــدگان
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ایــن برنامــه تامیــن منابــع انســانی کافــی ،مجــرب ،و متخصــص
بــرای پایــش و ارزیابــی طــرح تحــول ســامت در حــوزه درمــان
پیشبینــینشدهاســت .همانطــور کــه پیشتــر نیــز اشــاره شــد،
کمبــود منابــع انســانی مراحــل قبلــی سیاسـتگذاری طــرح تحــول
ســامت را تحتالشــعاع قــرار داد؛ در ایــن مرحلــه نیــز نبــود نیروی
انســانی کافــی کــه صرفــا بــه ارزیابی اجــرای سیاســت پرداختــه ،با
تحلیــل وضعیــت موجــود و تعییــن فاصلــه آن بــا وضعیــت مطلوب،
اقدامــات اصالحــی الزم را برنامهریــزی نمایــد ،مشــهود بــود کــه
ایــن موضــوع ارزیابــی مطلــوب سیاســت را متاثــر ســاخت .ســومین
و آخریــن نکتــه در مــورد ارزشــیابی سیاســت بــه ایــن موضــوع
اختصــاص دارد کــه عمــده مکانیسـمهای پایــش و ارزیابــی طــرح
ی شــدهاند کــه تنهــا بــه
تحــول ســامت بهگونــهای طراحــ 
تحلیــل وضعیــت عملکــردی نظــام ســامت پــس از اجــرای طــرح
ل هزینه-اثربخشــی ،هزینه-کارایــی،
پرداختــه ،کمتــر بــه تحلیــ 
و هزینه-فرصــت معطــوف شــدهاند .جــای خالــی اینگونــه
ارزیابیهــای مقایســهای از ســوی بســیاری از صاحبنظــران
ســامت تأییــد شدهاســت“ .شــما ایــن گزارشهــای ارزیابــی و
تحلیلــی را مالحظهکنیــد؛ مملــو از شــاخصهایی اســت کــه روی
آنهــا کار شــده؛ همــه ایــن هــا خــوب اســت ،امــا در ســطح کالن
بــه بیشــتر از ایــن هــا نیــاز داریــم .بایــد بررســی کنیــم کــه آیــا این
مســیری کــه رفتهایــم از نظــر مالــی مقرونبهصرفــه اســت؟ آیــا
بهتــر نبــود جــای دیگــری ســرمایهگذاری میکردیــم؟” (م.)24 .

تحلیل سیاستگذاری طرح تحول نظام سالمت در ...

حانیهسادات سجادی و همكاران

81

ارائهدهنــدگان خدمــات ســامت نیــز متوســط گــزارش گردیــد
و موضــع قــوه قضاییــه خنثــی ارزیابــی شــد.

خدمــات ســامت بــه دلیــل نقــش مه ـ م و ســهم عمدهشــان در
ارائــه خدمــات و اجــرای سیاســت ،مــردم بــه دلیــل مطالباتشــان
از دولــت بــرای ارائــۀ خدمــات ســامت بــا هزینــه متناســب ،و
ســازمان جهانــی بهداشــت بــه دلیــل کســب اطمینان از همســویی
برنامــه بــا اهــداف تعیینشــده جهانــی در ســطوح بــاالی عالقــه
بــه مشــارکت در طــرح قــرار داشــتند .بهجــز قــوه قضائیــه کــه بــه
نظــر عالقــه اندکــی بــه موضــوع داشــت ،دیگــر ذینفعــان برنامــه
(وزارت تعــاون ،کار ،و رفــاه اجتماعــی ،ســازمان نظــام پزشــکی و
پرســتاری ،ســازمانها و صنایــع دارویــی و تجهیــزات پزشــکی،
ســازمان صداوســیما ،و انجمنهــا و ســمنها) عالقــه متوســطی
بــه درگیــر شــدن در سیاســتگذاری طــرح تحــول ســامت
داشــتند .ازآنجاکــه ذینفعــان بــر بهکارگیــری و اســتفاده از منابــع
نظارتدارنــد ،شــواهد نشــان از آن داشــت کــه تنهــا ســه نهــاد
مجلــس شــورای اســامی ،هیئــت دولــت ،و ســازمان برنامــه و
بودجــه نســبت بــه دیگــر ذینفعــان دارای قــدرت بیشــتری بودنــد.
بــه نظــر میرســد ایــن قــدرت زیــاد بــه دلیــل در اختیــار داشــتن
منابــع مالــی و قــدرت توزیــع آن ،و مرجعیــت تصویــب قوانیــن و
برنامههــا باشــد .ســایر ذینفعــان سیاســت ،بــا توجــه بــه نداشــتن
منابــع مالــی کافــی و محدودیــت تاثیرگــذاری مســتقیم بــر ســایر
حوزههــا ،از ســطح قــدرت متوســطی برخــوردار بودنــد .ویژگــی
ذینفعــان از منظــر حمایــت ،آخریــن محــور موردبررســی بــود کــه
بــا توجــه به اظهــارات و اســناد موجــود ،وزارت بهداشــت ،ســازمان
برنامــه و بودجــه ،هیئــت دولــت ،مجلــس شــورای اســامی ،مردم،
ســازمانها و صنایــع دارویــی و تجهیــزات پزشــکی ،و ســازمان
جهانــی بهداشــت بیــش از ســایرین برنامــه را حمایــت میکردنــد.
ذینفعانــی همچــون وزارت تعــاون ،کار ،و رفــاه اجتماعــی ،ســازمان
نظــام پزشــکی و پرســتاری ،ســازمان صداوســیما ،و انجمنهــا
و ســمنها در ســطح حمایــت متوســطی قرارداشــتند .حمایــت

4. 4محت��وای سیاس��ت ط��رح تح��ول ســامت در
ح�وـزه درمــان کشــور

جدول  :3اهداف طرح تحول سالمت در حوزه درمان کشور

هدف اصالح نظام سالمت
رئوس برنامههای تحول سالمت

دسترسی

بیمه نمودن افراد فاقد بیمه پایه سالمت

کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در
بیمارستانهای دانشگاهی

حفاظت و حمایت مالی از بیماران صعبالعالج ،خاص،
و نیازمند

حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم

حضور پزشکان متخصص مقیم در بیمارستانهای
دانشگاهی
ارتقای کیفیت خدمات ویزیت در بیمارستانهای
دانشگاهی

کوتاهمدت

پوشش

قیمتگذاری خدمات سالمت

پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان سالمت

پاسخگویی

مشارکت عادالنه

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ارتقای کیفیت هتلینگ در بیمارستانهای دانشگاهی
ترویج زایمان طبیعی و درمان ناباروری

کیفیت

کارایی

سالمتی

بلندمدت

*
*

*

*
*

*

*
*
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4-1444اهــداف برنامههــای طــرح تحــول ســامت در حــوزه
درمــان کشــور :متــون مرتبــط بــا نظــام ســامت و اصالحــات
آن ( ،)26 ،25ســه هــدف بلندمــدت و پنــج هــدف کوتاهمــدت
را بــرای یــک برنامــه اصالحــی در حــوزه ســامت متصــور
شــدهاند کــه ارتقــا ســطح ســامتی ،افزایــش پاســخگویی ،و
بهبــود مشــارکت مالــی عادالنــه ســه هــدف بلندمــدت ،و افزایــش
دسترســی ،پوشــش ،کیفیــت ،ایمنــی و کارایــی پنــج هــدف
س ایــن طبقهبنــدی و
کوتاهمــدت را تشــکیلمیدهنــد .بــر اســا 
بــا توجــه بــه اهــداف برنامههــای مختلــف طــرح تحــول ســامت
کشــور میتــوان گفــت کــه در حوزههــای خدمــات درمانــی
هــدف اصلــی بیشــتر مداخــات ،پشــتیبانی مالــی بــود .از منظــری
دیگــر میتــوان طــرح تحــول ســامت کشــور را مشــتمل بــر
برنامههایــی دانســت کــه بیشــتر مشــارکت مالــی عادالنــه و
بهبــود ســامتی در کشــور را بــه عنــوان هــدف بلندمــدت خــود
تعیینکــرده ،و ارتقــا کیفیــت خدمــات و بهبــود دسترســی و
پوشــش را در قالــب اهــداف کوتاهمــدت خــود در نظــر گرفتهانــد.
بــه نظــر میرســد افزایــش کارایــی ،هدفــی کمتــر دیدهشــده در
فهرســت برنامههــای تحــول ســامت باشــد؛ بنابرایــن ،ازآنجایــی
کــه تجربــه نشــان داده ،اختصــاص منابــع بیشــتر ب ـ ه ســامت
همیشــه نمیتوانــد بــه معنــای دســتیابی بیشــتر بــه اهــداف
ســامت باشــد ( .)27تدویــن برنامههایــی بــا هــدف ارتقــای
کارایــی نظــام ســامت در طــرح تحــول ســامت امــری ضــروری
اســت .در جــدول  3اهــداف طــرح تحــول ســامت در حــوزه
درمــان کشــور نمایــش دادهشدهاســت.
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قاصــدک جهــت ثبــت تمامــی اطالعــات مربــوط بــه کارکــرد و
دریافتــی منابــع انســانی شــاغل در بیمارســتان .در بخــش منابــع
انســانی ســامت ،حمایــت از مانــدگاری پزشــکان در مناطــق
محــروم و افزایــش تعــداد پزشــکان شــاغل در ایــن مناطــق؛
الــزام حضــور پزشــکان مقیــم در بیمارســتانهای دانشــگاهی و
افزایــش منابــع انســانی متخصــص در بخــش دولتــی؛ تماموقــت
جغرافیایــی کــردن فعالیــت پزشــکان؛ اجــرای برنامــه پرداخــت
مبتنــی بــر عملکــرد پزشــکان ،اعضــای هیئتعلمــی ،و کارکنــان
غیرپزشــک؛ ارتقــای کیفیــت خدمــات ویزیــت در بیمارســتانهای
دانشــگاهی؛ و افزایــش تعــداد منابــع انســانی پرســتار شــاغل در
بیمارســتانهای دانشــگاهی از جملــه تغییــرات مهــم بــود .و در
انتهــا در بخــش ارائــه خدمــات ســامت ،بازســازی و بهســازی
فضاهــای درمانــی و تختهــای بیمارســتانی ،و ارتقــای کیفیــت
هتلینــگ بیمارســتانهای دانشــگاهی؛ احــداث ،توســعه ،و
تجهیــز کلینیکهــای ویــژه؛ ترویــج زایمــان طبیعــی؛ توســعه،
بهســازی ،و تجهیــز بلوکهــای زایمــان؛ گســترش پوشــش
خدمــات اورژانــس هوایــی؛ توســعه و بهســازی اورژانسهــای
بیمارســتانی وزارت بهداشــت؛ ســاماندهی بخشهــای
مراقبتهــای ویــژه ،ســوختگی ،مســمومیت ،و روانپزشــکی؛
برنامــه ملــی آمایــش ســرزمینی ســرطان؛ و تامیــن تجهیــزات
پزشــکی متوســط و ســنگین بیمارســتانهای وزارت بهداشــت از
مداخــات اصلــی بودنــد.

بحث

نخســتین یافتــه مطالعــه حاضــر تأثیرگــذاری شــرایط زمینـهای
بــر سیاســتگذاری طــرح تحــول ســامت در حــوزه درمــان
اســت .دیگــر مطالعــات نیــز نقــش مهــم شــرایط زمین ـهای در
سیاســتگذاری برنامههــای اصالحاتــی مختلــف بــه منظــور
تقویــت نظــام ســامت و تحقــق دســتیابی بــه پوشــش همگانــی
ســامت را تاییــد کــرده ،عوامــل متفاوتــی را در بعــد زمین ـهای
معرفــی کردهانــد کــه میتوانــد سیاســتگذاری اصالحــات
ســامت را متاثــر ســازد ( .)28در مطالعــه حاضــر دو دســته
عوامــل کالن و خــرد بــه عنــوان عوامــل تاثیرگــذار زمینـهای در
حــوزه سیاس ـتگذاری طــرح تحــول ســامت در حــوزه درمــان
شناســایی شــدند .در گــروه عوامــل کالن ،محیــط قانونــی یکی از
عوامــل شناســایی شدهاســت کــه تاثیــر آن بــر سیاس ـتگذاری
طــرح تحــول ســامت دو جنبــه دارد .جنبــه اول بــر بســتر قانونی
الزم بــرای اصــاح طــرح تحــول ســامت در حــوزه ســامت
اشــاره دارد .بــا توجــه بــه محتــوای قوانیــن باالدســتی کشــور
(بــه ویــژه برنامــه سیاس ـتهای کلــی ســامت و برنامــه پنجــم
توســعه کشــور) کــه نشــان میدهــد بخــش ســامت بــه صــورت
پررنـگ در مــواد و لوایــح قانونــی منعکــس شــده( ،)29بــه نظــر
میرســد زمینــه قانونــی مناســبی بــرای سیاســتگذاری طــرح
تحــول ســامت فراهــم بودهاســت .اهمیــت فراهمبــودن بســتر
قانونــی بــرای تدویــن و اجــرای موفــق و پایــدار سیاس ـتهای
ســامت ،موضوعــی اســت کــه دیگــر مطالعــات نیــز دربــاره
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4-2444محتــوای سیاســت طــرح تحــول ســامت در حــوزه
درمــان کشــور :براســاس مســتندات موجــود و بــا اســتفاده از
الگــوی ســازمان جهانــی بهداشــت دربــاره شــش بخــش ســازنده
نظــام ســامت ( ،)25طــرح تحــول بــرای دســتیابی بــه اهــداف
پیشــگفت ،تغییراتــی را در هــر بخــش ایجــاد کــرد .در بخــش
حاکمیــت و رهبــری ،اهــم تغییــرات بــه شــرح زیــر بودنــد:
توجــه ویــژه بــه موضــوع ســامت در برنامههــای دولــت
جدیــد؛ افزایــش مشــارکت و تعامــل بــا ذینفعــان ارائــه خدمــات
ســامت کشــور (بهویــژه وزارت تعــاون ،كار ،و رفــاه اجتماعــي،
وزارت دفــاع و پشــتيباني نيروهــاي مســلح ،وزارت امــور
اقتصــادي و دارايــي ،وزارت نفــت ،و ســازمان نظــام پزشــکی)؛
تقویــت و فعالســازی شــورای عالــی ســامت و امنیــت غذایــی
کشــور؛ تهیــه و ارائــه گزارشهــای ادواری میــزان پیشــرفت
و تحقــق اهــداف برنامههــای تحــول ســامت در ســطوح
مختلــف بینالمللــی ،ملــی ،و اســتانی؛ برگــزاری نشســتها
و همایشهــای مختلــف در خصــوص نقــد عملکــرد حــوزه
ســامت؛ اســتقرار ســامانههای  1590و  1690جهــت دریافــت،
ثبــت ،و رســیدگی بــه شــکایات مردمــی؛ راهانــدازی ســامانه
تحــول ســامت کشــور؛ طراحــی ســاختارهای پایــش و ارزیابــی
در ســطوح ملــی ،اســتانی ،و ســازمانی در بخش درونســازمانی؛ و
برونســپاری مســئولیت پایــش و ارزیابــی طــرح تحول ســامت.
در بخــش تامیــن منابــع مالــی ،افزایــش  %1نــرخ مالیــات بــر
ارزشافــزوده و اختصــاص آن بــه بخــش ســامت؛ اختصــاص
 %10از درآمدهــای دولــت از محــل اجــرای مرحلــه دوم قانــون
هدفمنــدی یارانههــا ،و پرداخــت کامــل اعتبــارات ســاالنه بخــش
ســامت؛ بیمــه نمــودن افــراد فاقــد بیمــه پایــه ســامت از طریق
ســازمان بیمــه ســامت؛ کاهــش میــزان پرداختــی بیمــاران
بســتری در بیمارســتانهای دانشــگاهی؛ رعایــت زنجیــره تامیــن
دارو و لــوازم مصرفــی پزشــکی در بیمارســتانهای دانشــگاهی؛
قیمتگــذاری متمرکــز لــوازم مصرفــی پزشــکی؛ کنتــرل قیمــت
دارو در کشــور؛ تهیــه ،ابــاغ ،و اجــرای کتــاب ارزش نســبی
خدمــات و مراقبتهــای ســامت؛ و اجــرای برنامــه پرداخــت
ت علمــی ،و
مبتنــی بــر عملکــرد پزشــکان ،اعضــای هیئــ 
کارکنــان غیرپزشــک از اصلیتریــن مداخــات شناســایی شــدند.
در بخــش دسترســی بــه دارو ،مداخــات اصلــی شــامل رفــع
کمبودهــای دارویــی کشــور؛ تجویــز و مصــرف منطقــی دارو و
لــوازم مصرفــی پزشــکی؛ تامیــن داروهــا ،مکملهــای دارویــی،
و لــوازم مصرفــی پزشــکی در زنجیــره ارائــه خدمــات ســامت؛
و تحــت پوشــش بیمــه قــراردادن برخــی اقــام دارویــی،
بهویــژه داروهــای موردنیــاز بیمــاران خــاص و صعبالعــاج
بودنــد .در بخــش سیســتمهای اطالعاتــی ســامت ،تغییــرات
شــامل مــوارد زیــر بــود :راهانــدازی ســامانه ســپاس بهمنظــور
یکپارچهســازی اطالعــات ســامت شــهروندان در ســطح
کشــور؛ راهانــدازی ســامانه ســجاد در بیمارســتانها جهــت
ســاماندهی اطالعــات مالــی؛ تهیــه تقویــم پیمایشهــای ملــی و
اعمــال سیاســت دادهای بــرای پیمایشهــا؛ و راهانــدازی ســامانه
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راهبــرد ســامت بــرای همــه ،ســامت در همــه سیاســتها،
و پوشــش همگانــی ســامت نمونههایــی از ایــن تعهــدات
بینالمللــی هســتند .نقــش کلیــدی ایــن گــروه از عوامــل در
ی اصالحــات ســامت در پژوهشهــای دیگــر
سیاســتگذار 
نیــز آمدهاســت ( .)37 ،36در گــروه عوامــل خــرد زمینــهای
موثــر بــر سیاســتگذاری طــرح تحــول ســامت ،یافتههــای
مطالعــه حاضــر نشــان از تاثیرگــذاری مجموعــهای از عوامــل
را داشــت کــه در شــکلگیری قوتهــا و ضعفهــای نظــام
ســامت ،نقــش پیشــبرنده و یــا بازدارنــده داشــتند .توجــه بــه
تاثیــر ایــن پیشــبرندهها و بازدارندههــا در سیاســتگذاری
ســامت ،متداولتریــن توصی ـهای اســت کــه سیاس ـتگذاران و
برنامهریــزان ســامت بــرای تدویــن موفــق یــک سیاســت و یــا
برنامــه کالن اصالحــی بــه آن اشــاره میکننــد .بــه گفتــه ایــن
صاحبنظــران ،سیاســتگذاری اصالحــات ســامت نمیتوانــد
بــدون در نظــر گرفتــن و انجــام یــک تحلیــل وضعیــت جامــع
بــه ســرانجام مطلــوب برســد (.)38
یافتــه دوم مطالعــه حاضــر ،جنبههــای مختلــف فراینــد
سیاســتگذاری طــرح تحــول ســامت در حــوزه درمــان را
متمایــز میکنــد .براســاس ایــن یافتــه ،وقــوع ســه جریــان
مشــخص و در عیــنحــال تأثیرگــذار بــر یکدیگــر ،موجــب در
دســتورکار قرارگرفتــن طــرح تحــول ســامت در حــوزه درمــان
شــد .جریــان مشــکالت حــوزه ســامت و جریــان سیاســت
اصــاح نظــام ســامت از مدتهــا پیــش شــکل گرفتهبــوده
و اثــرات متقابلــی داشــتند .ایــن دو جریــان بــا گــذر زمــان
تقویــت شــده ،و اتفاقــات برجســتهای را در حــوزه خدمــات
ســامت کشــور رقمزدنــد .بــه گونــهای کــه بــا بــروز ایــن
اتفاقــات ،ضــرورت تغییــر نظــام ســامت و ایــده اصــاح آن
شــکل گرفــت .امــا از آنجــا کــه هنــوز حمایتهــای سیاســی
جلــب نشــده بــود ،ایــن ایــده وارد دســتورکار نشــد .دو جریــان
پیشــگفت بــه مــرور جریــان سیاســی را قــوت بخشــیده و
ســرانجام بــا روی کار آمــدن دولــت جدیــد ،موجــب تقویــت
جریــان سیاســت شــدند .بــهنظــر میرســد در بــاز شــدن
پنجــره فرصــت دســتورگذاری طــرح تحــول ســامت ،نقــش
جریــان سیاســی و دخالــت آن ،بیــش از دو جریــان دیگــر باشــد
و نقــش بازیگــران سیاســت ،بــه ویــژه شــخص وزیــر بهداشــت
و تیــم همــراه وی ،در جلــب نظــر سیاســتگذاران کشــوری
و اولویــت دهــی ایــده اصــاح نظــام ســامت نبایــد از نظــر
دور بمانــد .مــروری بــر تجربــه دیگــر کشــورهای دارای ســابقه
اجــرای طرحهــای تحــول ســامت نیــز دال بــر پررنــگ بــودن
نقــش جریــان سیاســی و همزمانــی شــروع تحــوالت مهــم
اصالحاتــی نظــام ســامت بــا روی کارآمــدن وزیــر جدیــد
بهداشــت اســت ( .)41-39البتــه همــه آنچــه ایــن بازیگــران
بــرای طــرح تحــول ســامت در نظــر داشــتند ،در دســتورکار
سیاســتگذاری قرارنگرفــت؛ از جملــه اینهــا میتــوان بــه
سیاســتهای اصالحاتــی حــوزه بهداشــت اشــارهکرد کــه
بــه نظــر میرســد اولویتبنــدی دســتورکارهای پیشــنهادی
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آن توافقنظــر دارنــد ( )30 ،29و همانگونــه کــه در متــون
ی توســعهای کشــورها
مربــوط بــه برنامهریــزی و سیاس ـتگذار 
آمــده ،در توالــی و ترتیــب منطقــی سیاس ـتها و اهــداف یــک
کشــور بــرای توســعه پایــدار ،سیاس ـتگذاری ســامت ،بهویــژه
ی در اصــاح نظــام ســامت ،نمیتوانــد خــارج
سیاســتگذار 
از چارچوبهــای قانونــی تدوینشــده باشــد ( .)31جنبــه دوم
تاثیرگــذاری محیــط قانونــی بــر سیاســتگذاری طــرح تحــول
ســامت مربــوط بــه عــدم انجــام تکالیــف قانونــی اصــاح
نظــام ســامت اســت کــه گزارشهــای تحلیــل وضعیــت نظــام
ســامت ،حکایــت از آن دارد ( .)21-24 ،5 ،3عوامــل سیاســی
از دیگــر عوامــل زمینــهای اســت کــه گویــای تاثیرگــذاری
فضــای سیاســی حاکــم بــر کشــور و نیــز خواســت و اســتقبال
رهبــران و مدیــران سیاســی کشــور پیرامــون سیاســتگذاری
طــرح تحــول ســامت میباشــد .ایــن موضــوع کــه محیــط
سیاســی بــه شــدت بــر سیاســتگذاریهای برنامههــای
اصالحاتــی ســامت کشــور تاثیرگذاراســت ،در تجربههــای
اصالحــات ســامت کشــورهای مختلــف گــزارش شدهاســت
( .)33 ،32بــه نظــر میرســد ایــن گــروه از عوامــل یکــی از
اصلیتریــن عواملــی باشــند کــه بتواننــد بــه تنهایــی بــر تدویــن
و اجــرای سیاســتهای ســامت تاثیــر گذاشــته ،پایــداری و
اســتمرار آنهــا را تحتالشــعاع قراردهنــد .عوامــل اقتصــادی
و اجتماعــی ســومین دســته از عوامــل شناســایی شدهاســت.
بــر اســاس یافتههــای مطالعــه حاضــر ،از آنجــا کــه تحــول
ســامت تنهــا یــک موضــوع مرتبــط بــا نظــام ســامت نیســت
و متغیرهــای مختلــف اجتماعی-اقتصــادی جامعــه نیــز بــر آن
تأثیــر دارنــد ،سیاســتگذاری در تحــول ســامت همچنــان
متاثــر از شــرایط اجتماعی-اقتصــادی کشــور اســت؛ بــه نحــوی
کــه بــا بــروز نابهســامانی در شــرایط اقتصادی-اجتماعــی
کشــور ،ارائــه خدمــات ســامت ،بــه ویــژه در حــوزه دارو و
درمــان ،بهشــدت دچــار اختــال شــده و بــه نوعــی ناکامــی
در عملکــرد میرســد ،کــه ماحصــل ایــن وقایــع اقــدام بــرای
ایجــاد اصالحــات را ضــروری میســازد .امــا درعینحــال ،بــا
بهتــر شــدن اوضــاع و شــرایط اقتصادی-اجتماعــی ،تدویــن و
اجــرای طرحــی بــرای تغییــر نظــام ســامت در دســتورکار
قــرار میگیــرد .تاثیرگــذاری شــرایط اقتصادی-اجتماعــی بــر
سیاس ـتگذاری تحــوالت ســامت در بســیاری از گزارشهــای
منتشــره مســتندشدهاســت .ایــن گزارشهــا نشــان میدهــد
تغییــرات اقتصــادی و بــه دنبــال آن اجتماعــی کشــورها،
بــه طــور معنــیداری بــا آغــاز و یــا پایــان تدویــن و اجــرای
سیاسـتهای مهــم اصالحــی نظــام ســامت همــراه اســت (،34
 .)35دســته آخــر عوامــل کالن تأثیرگــذار بــر سیاســتگذاری
طــرح تحــول ســامت ،عوامــل بینالمللــی اســت .براســاس
یافتههــای مطالعــه حاضــر ،تعهــدات بینالمللــی ،کــه توســط
نهادهــای حاکمیتــی بینالمللــی تدویــن شــده و پایبنــدی بــه
آنهــا ازجملــه تعهــدات کشــورها بهشــمارمیآید ،اثــرات
چشــمگیری بــر سیاســتگذاری طــرح تحــول ســامت دارد.
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مراحــل اولیــه برنامهریــزی اســت .لــذا بــا توجــه بــه تاثیــر
عامــل نظــارت و مکانیزمهــای کنتــرل وضعیــت بــر موفقیــت
برنامههــای اصــاح ســامت ( ،)45الزم اســت زیرســاختهای
ایــن عملکــرد مهــم مدیریتــی در سیاســتگذاریهای آتــی
لحا ظشــود.
ســومین یافتــه مطالعــه ،کــه مربــوط بــه محتــوای سیاســت
طــرح تحــول ســامت در حــوزه درمــان کشــور اســت ،نشــان
داد کــه تــاش زیــادی صــرف تهیــه و تدویــن فهرســتی از
اهــداف و برنامههــای موردنیــاز و اولویــتدار اصــاح نظــام
ســامت شــده ،امــا محتــوای طراحــی شــده ،او ًال بــه صــورت
کامــل و روشــن هــدف از اجــرای طــرح و مقصــد بعــدی طــرح
را تبییــن نکــرده و ثانیــا بــه گونــهای اطالعرســانی نشــده
کــه بتوانــد حمایــت کافــی عمومــی را همــراه داشتهباشــد ،و
همیــن امــر سیاس ـتگذاری مطلــوب طــرح تحــول ســامت را
تــا حــدودی تحتالشــعاع قــرار دادهاســت .در تجربــه موفــق
اصالحــات کشــور ترکیــه چنیــن نتیجهگیــری شــد کــه در
اجــرای برنامــه اصالحــی پیشــنهادی دولــت بــرای نظــام
ســامت ،اهــداف و مقاصــد برنامههــای اصالحــی ســامت
در بازههــای زمانــی مختلــف بــه گونــهای تدوینشــدهاند کــه
بتواننــد نقش ـهراه برنامههــا باشــند ،کــه همیــن امــر از عوامــل
موثــر در پیادهســازی موفــق اصالحــات ســامت اســت .نتایــج
برخــی مطالعــات بــر اهمیــت اطالعرســانی ،بــه ویــژه اســتفاده
از رســانهها در معرفــی و کســب حمایــت عمومــی ،بــه عنــوان
پیشــبرنده موفقیــت اجــرای برنامههــای اصالحــی ســامت
تاکیدکــرده ،پیامدهــای نادیــده گرفتــن ایــن پیشــبرنده ()47 ،46
را گوشــزد نمودهانــد .از دیگــر نــکات حایــز اهمیــت در محتــوای
سیاســت طــرح تحــول ســامت ،جهتگیــری اهــداف ایــن
طــرح اســت کــه بــه نظــر میرســد هــدف افزایــش کارایــی،
کمتــر در اهــداف برنامههــای تحــول ســامت دیــده شدهباشــد.
بــا توجــه بــه لــزوم ایجــاد ســامت بیشــتر بــا ارزشدهــی بیشــتر
بــه منابــع مالــی ســامت ( ،)48بــه نظــر میرســد توجــه بیشــتر
بــه تدویــن برنامههایــی بــا هــدف ارتقــای کارایــی نظــام
ســامت در طــرح تحــول ســامت الزم باشــد.
چهارمیــن یافتـهی مطالعــه حاضــر ،نقــش ذینفعــان و نیــز تاثیر
ایــن عامــل بــر فراینــد سیاســتگذاری طــرح تحــول ســامت
در حــوزه درمــان کشــور اســت کــه نشــان میدهــد اگرچــه در
سیاســتگذاری ایــن طــرح شناســایی و مشــارکت ذینفعــان تــا
حــدودی تأمیــن شــده ،امــا همچنــان نیــاز بــه صــرف زمــان
بیشــتر بــرای شناســایی دقیقتــر و جامعتــر ذینفعــان ،تعییــن و
تحلیــل موقعیــت آنهــا از ابعــاد قــدرت و موضــع ،و نیــز اســتفاده
از راهکارهــای تقویــت و جلــب مشــارکت و نیــز همراهــی بیشــتر
ذینفعــان همچنــان احســاس میشــد .ایــن در حالــی اســت کــه
در بیشــتر گزارشهــای تحلیــل سیاســتگذاری برنامههــای
اصالحاتــی ســامت کشــورهای مختلــف ،توجــه زیــادی بــه
موضــوع همــکاری و مشــارکت ذینفعــان در توفیــق تــداوم و
اســتمرار برنامههــای اصالحاتــی شــده ،راهکارهــا و ســاختارهای
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براســاس معیارهــای ضــرورت حــل مشــکل ،مالحظــات تامیــن
منابــع مالــی ،و نیــز فراهمبــودن مقدمــات تدویــن برنامــه
دالیــل بهتعویقافتــادن و یــا حــذف برخــی ایدههــای
اصالحاتــی در مراحــل اولیــه دســتورگذاری باشــد.
در خصــوص تدویــن سیاســت طــرح تحــول ســامت در حــوزه
درمــان کشــور ،یافتههــا نشــانداد کــه تشــکیل کارگروههــای
مرتبــط بــا سیاسـتگذاری طــرح تحــول و فعالیــت مــداوم آنهــا
نقــش مهمــی در تدویــن سیاســت تحــول بــا بهرهگیــری از
پشــتوانه تعهــد سیاســی داشــت .اهمیــت اســتفاده از چنیــن
رویکردهــای گروهــی و بهرهگیــری از یــک اتــاق یــا مرکــز
فکــر کــه بتوانــد خطــوط کلــی حرکــت نظــام ســامت در مســیر
تغییــر و تحــوالت را تعییــن کنــد ،از آموزههایــی اســت کــه
در متــون پیادهســازی اصالحــات نظــام ســامت نســبت بــه
آنهــا ســفارش شدهاســت ( .)39 ،38امــا نگاهــی عمیقتــر
بــه ترکیــب و نحــو ه فعالیــت ایــن کارگروههــا در تدویــن
سیاســت طــرح تحــول ســامت ،یکــی از آســیبهای بدنــه
سیاســتگذاری تحــول ســامت ،کــه همــان حاکمبــودن
دیــدگاه دولتــی صــرف در فراینــد سیاســتگذاری و مشــارکت
نــدادن بخــش غیردولتــی اســت ،را آشــکار مینمایــد .ایــن در
حالــی اســت کــه مطالعــات بســیاری بــر همــکاری و مشــارکت
بینبخشــی و تاثیــر آن بــر تضمیــن موفقیــت برنامههــای
اصالحــی ســامت تاکیــد کردهانــد ( .)42 ،41 ،39بــه نظــر
میرســد همیــن توجــه ناکافــی بــه مشــارکتدادن بازیگــران
مختلــف درگیــر در تحــول ســامت ،اجــرای ایــن سیاســت را
تــا حــدودی بــا دشــواری مواجــه کــرده و مقاومتهایــی را
از ســوی صاحبــان مختلــف فراینــد در مراحــل اجرایــی طــرح
ایجــاد کردهباشــد .مقاومتهایــی کــه بــرای رفــع آنهــا الزم
اســت زمــان و انــرژی صــرف شــود کــه همیــن امــر ســهولت
اجــرای طــرح را متاثــر مــی ســازد .بــروز چنیــن مقاومتهایــی
کــه ریشــه در اطــاع و مشــارکت ناکافــی صاحبــان فراینــد در
مرحلــه تدویــن سیاســت دارد ،امــری اجتنابناپذیــر اســت (.)43
جنبــه دیگــر فراینــد سیاس ـتگذاری طــرح تحــول ســامت در
حــوزه درمــان کشــور ،نظــارت و ارزشــیابی ایــن طــرح اســت کــه
بــا توجــه بــه یافتههــای مطالعــه حاضــر ،بــه نظــر میرســد
اگرچــه سیاســتگذار در مرحلــه سیاســتگذاری بــه پایــش
طــرح و چگونگــی انجــام آن توجــه داشــته ،ولــی کمتــر موضــوع
مهــم ارزیابــی و شناســایی نشــانگرهای مناســب را بــرای
آگاهــی از نحــوه عملکــرد ایــن طــرح و شــناخت شــکافهای
احتمالــی در نظــر داشتهاســت .عــدم توجــه بــه لــزوم ارزیابــی
برنامههــای کالن اصالحــات ســامت ،یکــی از چالشهــای
رایــج کشــورهای بــا ســطح درآمــد متوســط و پاییــن در
حــوزه سیاســتگذاری ســامت اســت ( .)44ناکافــی بــودن
ظرفیتهــای ملــی بــرای طراحــی چارچوبهــای ارزیابــی،
کمبودهــای دادهای و ضعــف سیســتمهای اطالعاتــی ،و نیــز
تولیــد شــواهد معتبــر بــرای تصمیمگیــری از عمدهتریــن
دالیــل کمرنــگ شــدن ارزیابــی و توجــه کــم بــه آن در
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بــا توجــه بــه یافتههــای پژوهــش حاضــر در طــرح تحــول
ســامت در حــوزه درمــان کشــور ،بــدون شــک حــل مشــکالت
نظــام ارائــه خدمــات ســامت و رفــع نگرانیهــای جامعــه در
خصــوص آن ،دغدغــه اصلــی سیاســتگذاران ســامت بــوده
و هســت .سیاســتگذاری ایــن طــرح ،بــا همــه قوتهــا و
کاســتیهایی کــه داشــته  ،نهایتــا موفــق بــه اجــرای ایــن طــرح
ملــی شــد .بــا گذشــت ســه ســال از اجــرای ایــن سیاســت ،آنچه
از نقطهنظــر سیاســتگذاری در مقطــع کنونــی بایــد بیــش
از هــر چیــز مــورد توجــه قرارگیــرد ایــن اســت کــه فراینــد
اصالحــات ســامت ،فراینــدی درازمــدت اســت و نمیتــوان
در کوتاهمــدت منتظــر تحقــق همــه اهــداف متصــوره شــد.
بهخصــوص آنکــه در کشــور مــا ،مــوج جدیــد اصالحــات
همزمــان بــا تــاش بــرای جبــران کاســتیهای حاصــل از
تحریمهــای اقتصــادی بــود .زمانبــر بــودن فراینــد اصالحــات،
نیــاز بــه تدویــن نقشـهراه تحــوالت بعــدی ســامت را ضــروری
میســازد .نقشــهراهی کــه بــا توجــه بــه اولویتهــای
ســامت ،مســیر صحیــح هزینــه کــردن منابــع و مدیریــت
آنهــا مشــخص کــرده ،بــا بهرهگیــری از مشــارکتهای
مردمــی و ســازمانهای مــردم نهــاد و غیردولتــی و نیــز همــت،
هماندیشــی ،و تعامــل ســازنده و متعهدانــه ذینفعــان مختلــف
طــرح ،بــرای تبدیــل ایــن تحــول بــه یــک تغييــر پايــدار،
هدفمنــد ،و بنیادیــن چــاره اندیشــی مینمایــد .بــدون شــک
اجــرای ایــن برنامــه ،مســتلزم پایدارکــردن تامیــن و اختصــاص

بههنــگام منابــع مالــی بخــش ســامت اســت کــه نبایــد از
دیــد مســئوالن کشــوری دور بمانــد.

کاربرد در تصمیمهای مرتبط با سیاستگذاریها
در نظام سالمت

تحلیــل سیاسـتگذاری طــرح تحــول ســامت کــه بــه نوعــی
نقــد برنامههــای اصالحاتــی گذشــته اســت ،توانســت بــا ارائــه
تصویــری از مراحــل مختلــف دســتورکارگذاری ،تدویــن ،اجــرا ،و
ارزشــیابی سیاسـتهای گذشــته ،راهنماییهایــی را بــرای ارتقــای
فراینــد سياســتگذاري و تدويــن برنامههــا و اقدامــات مناســب
آتــی جهــت تســریع حــل مشــکالت بخــش ســامت فراهـمآورد.
نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه کســب تعهــد پایدار سیاســی،
قانونــی ،و مالــی ،تقویــت مشــارکت فعــال ذینفعــان برنامــه در
تمامــی مراحــل تدویــن ،اجــرا و ارزشــیابی سیاســت ،اســتفاده مداوم
و درســت از شــواهد در تصمیمگیریهــا ،اتخــاذ تدابیــر مناســب
بــرای پایــش و ارزیابــی برنامــه ،آگاهســازی و اطالعرســانی
عمومــی دربــاره برنامــه و اجــرای آن و باالخــره ،اندیشــیدن بــه
نحــوه نهادینهســازی تغییــرات ایجــاد شــده در نتیجــه اجــرای
برنامــه اصالحــی ،مهمتریــن مــواردی اســت کــه بهتــر اســت
سیاســتگذاران کشــور (بــه ویــژه در وزارت بهداشــت درمــان،
و آمــوزش پزشــکی ،ســازمانهای بیمهگــر ســامت ،ســازمان
نظــام پزشــکی ،ســازمان برنامــه و بودجــه ،و کمیســیون بهداشــت
و درمــان مجلــس شــورای اســامی) در سیاس ـتگذاری ســامت
مدنظــر قراردهنــد.

تشکر و قدردانی

ایــن مقالــه بــا توجــه بــه گــزارش پایانیافتــه طــر ح
تحقیقاتــی تحلیــل سیاســتگذاری طــرح تحــول ســامت در
حــوزه درمــان کشــور تهیــه گردیــده و تحــت حمایــت مالــی
موسســه ملــی تحقیقــات ســامت جمهــوری اســامی ایــران،
دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران بــه شــماره قــرارداد شــماره
/93265م 241/مــورخ 1396/12/22قــرار داشــته اســت.
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Abstract
Background:Health

Transformation Plan (HTP) is the most important effort done in Iran to achieve
Universal Health Coverage. This study aimed to conduct a policy analysis of HTP in therapeutic services in
Iran.

Methods:To qualitative analysis of HTP, Walt and Gilson’s Policy triangle and Kingdon’s multiple streams

were employed. Data was collected through key informant interviews with stakeholders as well as a review of
relevant documents and was analyzed using framework analysis. MAXQDA software was used.

Results:Legal, political, socioeconomic, international factors, and health system problems were the main

factors triggering HTP. Challenges of therapeutic services implementing the second phase of the subsidy
program and change of the government opened the political window of opportunity. The main strengths in
HTP policy making process were using evidence, aligning with upstream documents, analyzing the situation,
attracting the views of senior political leaders, planning simultaneously in different areas of the health service
delivery, and prioritizing the urgent problems. Using a “top-down” approach in planning, ignoring some
stakeholders, and the lack of coordination between the two areas of health service delivery were identified as
weaknesses. The main objective of the HTP interventions was increasing the financial risk protection.

Conclusions:Developing a master plan based on health priorities, the efficient way of resource use and

constructive collaboration with relevant stakeholders is needed to make sustainable and purposeful change in
next steps of HTP. The implementation of this plan undoubtedly will require sustained financing and on-time
resource allocation.
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