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چکیده

دریافت  96/8/3 :پذیرش96/12/20:

مقدمــه :مطالعــه کیفــی حاضــر بــا هــدف شناســایی موانــع و تســهیلکننده هــای ارائــه خدمــت در پایگاههــای ســامت تحــت
پوشــش دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران بهانجــام رســید.
1
روشمطالعــه :بــرای انجــام ایــن مطالعــه بــا کارشناســان مصاحبــه بــه عمــل آمــد ،پیادهســازی انجامشــد ،و نمایهســازی روی
تمامــی مصاحبــه هــا صورتگرفــت .تمامــی افــراد و موضوعــات کدگذاریشــده و متعاقبــا ،جــدول مربــوط بــه نمودارهــا 2تکمیــل
گردیــد .ســپس بــر اســاس فــرم ســاختار مفهومــی ،نمایهِســازی انجــام ،و داده هــا تجزیهوتحلیــل شــد.
یافتههــا :دیــدگاه شــرکتکندگان نســبت بــه تجربــه مثبــت بــود .مهمتریــن تســهیلکنندهها ،اســتقبال بخــش خصوصــی،
اشــتغالزایی ،دســتورالعملهای شــفاف،اعتبارات مشــخص جهــت پرداخــت ،و تجربیــات ســایر کشــورها بــود .عمدهتریــن موانــع،
نامناســب بــودن فضــای فیزیکــی ،کمبــود نیــروی انســانی ،عــدم اســتقرار پزشــک ،فرســوده بــودن تجهیــزات ،تاخیــر در پرداخــت بــه
موسســین ،حقــوق ناکافــی پرســنل ،نظارتهــای ســختگیرانه ناظــران ســتادی ،توجــه بــه کمیــت بــه جــای کیفیــت خدمــات ،قوانیــن
دســت و پــا گیــر بیمــه ،و مالیــات بــود.
نتیجهگیــری :سیاســت کوچــک کــردن دولــت ،واگــذاری خدمــات بــه بخــش خصوصــی ،و نظــارت سیســتم دولتــی ســبب
شــکلگیری نگــرش مثبــت در مدیــران نســبت بــه پایگاههــای مشــارکتی شــده ،و از ســویی دیگــر عــدم کارایــی پرســنل دولتــی
بــه راهانــدازی موفقیتآمیــز پایگاههــای مشــارکتی انجامیدهاســت .محدودیتهــای مالــی و اداری در خریــد ،ســاخت ،و تعمیــر
ســاختمانهای دولتــی و نیــز کاهــش ظرفیــت اســتخدامی از دالیــل واگــذاری پایگاههــای مشــارکتی اســت .همچنیــن ،نیروهــای
شــاغل در پایگاههــا از عــدم امنیــت شــغلی و حقــوق پاییــن شــکایت داشــتند.
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مقدمه

هــدف اصلــی نظــام ســامت ،ارایــه خدمــات بهداشــتی-
درمانــی بــه گروههــای مختلــف اقتصادی-اجتماعــی جامعــه
اســت .موفقیــت ایــن نظــام بــه دو عامــل بســتگی دارد :کیفیــت
خدمــات و بهرهمنــدی مــردم از خدمــات ارائــه شــده ( .)1خدمــات
بهداشــتی اولیــه در کشــورهای معــدودی دارای چنیــن ویژگــی
ن میدهــد کــه خدمــات بهداشــتی
هایــی اســت .شــواهد نشــا 
اولیــه بــا کارکــرد بهداشــت عمومــی ،مزایــای اساســی دربردارند؛
بــه عنــوان مثــال ،اصــاح پیامدهــای حاصــل از مراقبتهــای
بهداشــتی( )3-2و کاهــش هزینــه هــا(.)4
شــواهد فــراوان پیرامــون نابرابریهــای ســامت و ارائــه
مراقبتهــای ســامتی در تقریبــا همــه کشــورها گوشــزد
کننــده دشــواری اصــاح خدمــات بهداشــتی اولیــه  3اســت (.)1
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در ایــران نیــز از ســالها پیــش ضــرورت تســهیل دسترســی
مــردم بــه نیازهــای اولیــه بهداشــتی-درمانی احســاس شــدهبود.
مشــکالت ســالهای پیــش ،از جملــه وجــود بیــش از 60,000
روســتای پراکنــده در مناطــق دورافتــاده ،کمبــود امکانــات و
منابــع مالــی و انســانی ،مشــکالت ترابــری ،و غیــره ،مســئوالن
ســامت و بهداشــت کشــور را بــرآن داشــت کــه بــرای تســهیل
دسترســی مــردم بــه نیازهــای اولیــه بهداشــتی دســت بــه اجرای
طرحهــای مختلفــی بزننــد ،و ســرانجام برمبنــای سیاســتها و
خطمشــیهای تعیینشــده ،بــا اســتفاده از تجــارب پیشــین ،و
براســاس طرزفکــر مراقبتهــای اولیــه ،و خدمــات بهداشــتی
اولیــه کــه حاصــل اجــاس آلماآتــا بــود ،نظــام روشــنی بــرای
ارائــه خدمــات بهداشــتی-درمانی در کل کشــور طراحــی
شــود .ایــن اقدامــات بــا گســترش خدمــات پزشــک خانــواده
در روســتاها در ســالهای اخیــر بــه اوج رســید ( .)5بــه رغــم
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مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

بنابــر اعــام ســازمان جهانــي بهداشــت ،واگــذاري بــه
نیــت بهبــود ارائــه خدمــات ســامتي انجامشــده و معــادل
خصوصيســازي نميباشــد( .)13بــرون ســپاري از راهبردهــا ي
كوچــک ســازي دولــت اســت و بــر خــاف خصوصــي ســازی،
کــه مبتنــي بــر انتقــال مالكيــت از بخــش دولتــي بــه بخــش
خصوصــي اســت ،برونســپاري تحقــق منابــع وخدمــات مــورد
نيــاز بخــش دولتــي را از طريــق بخــش خصوصــی ،و بــدون
انتقــال مالكيــت ،بــه ايــن بخــش پيگيــري مينمايــد(.)16
پژوهــش دیگــری نیــز نشــان میدهــد کــه بيشــتر جمعيــت تحت
پوشــش دانشــگاه ،خدمــات خــود را از بخــش خصوصــي دريافــت
ميكننــد؛ هرچنــد پوشــش خدمــات پايــه در تهــران بــاال
بودهاســت ( .)17بــه رغــم بهکارگیــری برونســپاری خدمــات
در کشــور ،مطالعــات کمــی در ایــن خصــوص انجــام گرفتهاســت؛
بــه عنــوان مثــال ،در ســال  1393مطالعــه ای توســط ریاحــی و
همــکاران انجــام گرفــت كــه نتایــج آن نشــانداد رضایتمنــدی
مراجعیــن پایــگاه هــای بهداشــتی واگذارشــده در ســه بخــش
مراقبــت از کــودك ،واکسیناســیون ،و مراقبــت از مــادر بــه طــور
معنــیداري بیشــتر از پایگاههــاي بهداشــتی دولتــی بــود (.)18
همچنیــن ،مطالعــه ســلمانی در ســال  88تجربــه برونســپاري
خدمــات بهداشــتي را در دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران ارزیابــی
نمــوده ()19؛ بــا توجــه بــه گســتردگی اجــرای برنامــه و ضــرورت
ارزیابــی ایــن تجربــه ،کــه منجــر بــه گســترش خدمــات پایــگاه
بهداشــتی شــهری شــده ،دیدگاههــا و تجربیــات ذینفعــان را
مــورد بررســی قراردادهاســت .هــدف مقالــه حاضــر بررســی
موانــع و تســهيلکنندههاي ارائــه خدمــات بهداشــتي از طريــق
پايگاههــاي بهداشــتي دولتــي و خصوصــي ،و شناســایی راههــای
تقویــت مزايــا و کاهــش موانــع ارائــه خدمــات در راســتاي ارتقــا
کیفیــت ارائــه خدمــات در پايگاههــاي مشــارکتی اســت

شرایط محیط مطالعه

4

در ســالهای اخیــر کالن شــهرها ،بــا توجــه بــه هزینــه
هــای قابــل توجــه تامیــن بنــا و محدودیــت اســتخدام در
بخــش دولتــی ،بــا عــدم توســعه بخــش بهداشــت دولتــی
مواجــه بودهانــد .بــه عنــوان روشــی جایگزیــن ،دانشــگاه علــوم
پزشــکي تهــران اقــدام بــه واگــذاري خدمــات بهداشــتي در
قالــب پايــگاه بهداشــت شــهري نمــود .در زمــان مطالعــه121 ،
پایــگاه بهداشــت در نقــاط مختلــف شــهری تحــت پوشــش در
شهرســتان اسالمشــهر ،ری ،و جنــوب شــهر تهــران خدمــات
ســطح اول را ارائــه میدادنــد ،کــه بخشــی از پایگاههــای
بهداشــت قیدشــده بهصــورت برونســپاری (واگــذاری خدمــات
بهداشــتی-درمانی) توســط بخــش خصوصــی اداره میشــدند .در
ايــن راه چالشهــا ،موانــع ،و تســهيلکننده هايــي وجودداشــت
کــه بــا گذشــت چهــار ســال از اجــراي برنامــه ،بخشــي از آنهــا
رفعشــده و درمقابــل ،موانــع جديــدی ظهــور يافتنــد .در ايــن
تحقيــق ،بــا بهــره گيــري از دانــش عوامــل اجرايــي مراكــز
Setting

4
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دشــواریهای فــروان در اجــرای ایــن برنامههــا ( ،)6مطالعــات
نشــان دادهانــد کــه خدمــات ارائــه شــده در روســتاها ،پیامدهــا و
دسترســی مــردم بــه ســطوح باالتــر را نیــز بهبــود قابــل توجهــی
بخشــیدهاند (.)7،8
نظــام بهداشــتی-درمانی کشــور بــرای ســه ســطح شهرســتان،
اســتان ،و ملــی طراحــی شدهاســت.این نظــام بــرای گســترش
واحدهــای بهداشــتی-درمانی و ارائــه بهتــر خدمــات ،اصــول و
ضوابــط بنیانــی را مدنظــر قــرارداده کــه همچنــان مورداســتفاده
میباشــند( .)9امــا در شــهرهای بــزرگ ،پیادهســازی
برنامههــای منســجم ارائــه خدمــات اولیــه ســامت و نظــام
ارجــاع بــا مشــکالت فراوانــی روبــرو بودهانــد و در شــهری ماننــد
تهــران ،بســیاری از انتظــارات برنامــه هرگــز اجرایــی نشــدند .از
ســوی دیگــر ،گســترش بخــش خصوصــی در ایــن مناطــق،
ضــرورت ســرمایهگذاری مجــدد بخــش دولتــی بــرای ارائــه
خدمــات را غیرضــروری نشــان مــیداد .بنابرایــن ،بهکارگیــری
بخــش خصوصــی بــرای ارایــه خدمــات در کالن شــهرها بــه
عنــوان یــک راه حــل مدنظــر بــوده؛ هرچنــد ،مثالهــای موفــق
در کشــور انگشتشــمار بودهانــد .نیــک نیــاز و همــکاران در
تبریــز مراقبــت از بیمــاران غیرواگیــر را بیــن مراکــز بهداشــتی-
درمانــی دولتــی و تعاونــی هــای بهداشــتی کــه مدلــی از ترکیــب
بخــش خصوصــی و دولتــی اســت مقایســهکرده و نشــاندادند
کــه ارائــه خدمــات بــه بیمــاران غیرواگیــر در ایــن مراکــز ،در
کنــار بخــش دولتــی و بــا نظــارت مســتقیم آنهــا ،میتوانــد
نظــام ارائــه خدمــت اثربخشــی ایجــاد کنــد( .)10همچنیــن ،در
مطالعــه دیگــری پیرامــون نحــوه ارائــه خدمــات بهداشــتی بــه
کــودکان زیــر یــک ســال در تبریــز ،چنیــن گزارششــد کــه
ایــن خدمــات در بیشــتر مــوارد در مراکــز دولتــی متوســط و در
تعاونیهــای بهداشــتی خــوب ارزیابــی شــدهاند(.)11
امــروزه مســایلی چــون فشــارهای رقابتــی ،دشــواریهای
کســب و کار ،محدودیــت منابــع ،پیچیدگیهــای تکنولوژیــک ،و
افزایــش هزینههــا سببشــده ســازمان هــا در الگــوی مدیریتــی
خــود تجدیــد نظــر کــرده ،و بــرای دســتیابی بــه مزیــت هــای
رقابتــی در دنیــای کنونــی کســب و کار ،بــه اســتراتژیهای
جدیــدی روی آورنــد .یکــی از ایــن اســتراتژیها ،تمرکــز بــر
شایســتگیهای اصلــی و واگــذاری بســیاری از فعالیتهــا بــه
منابــع خــارج سازمانی(برونســپاری) اســت( .)12در بســیاری از
کشــورها ،واگــذاری بــه دنبــال نبــود ســاختار جایگزیــن مناســب
بــرای ارائــه خدمــات بــه وجــود آمــده اســت .علــت واگــذاری در
افغانســتان ،توســعه ســریعتر منابــع ارائــه خدمــات ،و در تونــس
کاهــش هزینــه هــا عنــوان شدهاســت( .)13در هنــد ،واگــذاری
صرفــا بــه منظــور دریافــت بودجــه از ســازمان جهانــی بهداشــت
انجــام شدهاســت ( .)14واگــذاری خدمــات ســامت بــه عنــوان
یــک مهــم و راه حــل هزینه-اثربخــش در بســیاری از کشــورهای
دنیــا مطــرح بــوده ،خدمــات ســامت مطلــوب و بــا کیفیتــی
بــرای بیمــاران فراهــم آوردهاســت (.)15
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واگذارشــده و افــراد کلیــدی ،بــه اســتخراج و تجزيهوتحليــل
چالشهــا ،موانــع ،و تســهیلکنندههای ارائــه خدمــات در
پایگاههــا پرداختهشــد.

روشکار

FGD
Indexing
7
Charting
5
6

یافتهها

بــر اســاس مطالــب مطرحشــده در جلســات گروهــی،
موضوعــات بــه دو دســته موانــع و تســهیلکنندهها تقسیمشــد.
امــا در ادامــه مشخصشــد کــه تعــدادی از زیرموضــوع هــا در
هــردو گــروه تســهیلکنندهها و موانــع قراردارنــد کــه بــرای
رفــع مشــکل ،همــه مطالــب فهرســت شــده ،و در نهایــت در
خصــوص موانــع و تســهیلکنندههای ارائــه خدمــات در
پایگاههــای مشــارکتی 11 ،موضــوع و  59زیــر موضــوع
شناســایی گردیــد.
موضوع 8یک :فضای فیزیکی پایگاههای بهداشت

درخصــوص فضــای فیزیکــی پایــگاه هــای بهـــداشت ،مدیران
اجرایــی بــه کلیــه مــوارد دسترســی نامناســب ،اســتیجاری بــودن
پایگاههــا ،محدودیــت در انتخــاب مــکان مناســب ،و نامناســب
بــودن فضــای فیزیکــی اشــارهکردند .یکــی از مدیــران افــزود:
«مشــکل مکانــی و جابجایــی ،و تحــت فشــاربودن بــه دلیــل
اســتیجاری بــودن مــکان تهدیدکننــده سیســتم اســت.)M5( ».
مدیــر دیگــر نیــز اظهارداشــت« :اینهــا [مــکان فعلــی پایگاههــا]
مطابــق اســتانداردهای ارائــه خدمــت نبودنــد؛ مثــا ،طبقــات
بــاال یــا پاییــن بخشــی از درمانگاههــا یــا واحدهــای مســکونی
پایــگاه شدهاســت .امــا مــا انتظاراتــی داریــم؛ مثــل فضــا بــرای
آمــوزش رابطیــن و غیــره.)M3( ».
امــا عــدم دسترســی مــــناسب جمعیــت تحــت پوشــش بــه
پایــگاه بیشــترین مــورد متذکرشــده توســط مدیــران اســت کــه
میتوانــد از موانــع مهــم ارائــه خدمــات در یــک پایــگاه تلقــی
گــردد.
ناظریــن ســتادی ،محدودیــت در انتخــاب مــکان مناســب و
نامناســب بــودن فضــای فیزیکــی انتخابشــده توســط موســس
پایــگاه را مهمتریــن مانــع ارائــه خدمـــــات در پایگاههــا
معرفیکردنــد .یکــی از ناظریــن ســتادی اظهارداشــت« :جــا
پیداکــردن گاهــی بــرای موسســین مشــکل اســت .)S13( ».البتــه
اســتیجاریبودن پایــگاه ،لــزومجابجاییهــای مکــرر ،و یــا
دسترســی نامناســب مــردم منطقــه را نیــز مهــم دانســتند .یکــی
از کارشناســان ناظــر ســتادی افــزود« :از نظــر فضــای فیزیکــی،
اکثــرا جایشــان اجــاره ای اســت .در آینــده تکلیــف مــردم چــه
خواهدبــود؟» (.)S5
پرســنل رســمی شــاغل در پایگاههــای دولتــی ،از نامناســب
بــودن فضــای پایــگاه شکایتداشــتند.
Theme
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در مطالعــه کیفــی حاضــر ،پــس از اخــذ مجوزهــای اداری،
ابتــدا مراکــز و پایگاههــای مــورد مطالعــه تعیینشــدند .ســپس،
جهــت انجــام جلســات بحــث گروهــی و بــه منظــور تهیــه
فــرم جلســات ،مذاکــرات متعــددی بــا اســاتید و مشــاور طــرح
انجــام و نهایتــا فــرم مربوطــه تهیهگردیــد .ســپس ،یــک جلســه
مصاحبــه 5آزمایشــی بــا حضــور تعــدادی از ناظریــن پایگاههــا
برگــزار ،و ســرانجام فــرم برگــزاری جلســات نهاییگردیــد
(ضمیمــه یــک) .پــس از آن ،از میــان جامعــه آمــاری تحــت
مطالعــه ،کــه همانــا پایگاههــای تحــت پوشــش دانشــگاه علــوم
پزشــکی تهــران بــود ،تعــداد یکصــد صاحبنظــر بــا هماهنگــی
ســه شــبکه ری ،اسالمشــهر ،و جنــوب تهــران انتخابشــد .ایــن
افــراد کــه شــامل ناظــران ســتادی شــبکهها ،مســئولین پایــگاه
مشــارکتی ،پرســنل پایــگاه مشــارکتی ،پرســنل پایــگاه دولتــی،
و مدیــران بودنــد ،در قالــب دوازده گــروه بهشــرح زیــر تحــت
مصاحبــه قرارگرفتنــد :دو گــروه ناظریــن ســتادی شــبکهها،
دو گــروه پرســنل پایگاههــای دولتــی ،ســه گــروه پرســنل
پایگاههــای مشــارکتی ،دو گــروه موسســین پایگاههــای
مشــارکتی ،دو گــروه مدیــران دانشــگاه ،و یــک گــروه ترکیبــی
از شــرکتکنندگان .ســپس ،طبــق برنامــه زمانبندیشــده و بــا
دعــوت قبلــی جلســات مصاحبــه برگزارگردیــد .بدیــن ترتیــب که
پرسـشها و مســیر مصاحبــه توســط پژوهشــگر تعیینشــد .ایــن
مســیرها شــامل موانــع ناشــی از کمبــود نیــروی انســانی ،خدمات
پشــتیبانی ،فضــای فیزیکــی ،رعایــت قوانیــن کار ،آمــوزش
پرســنل ،و تغییــر مکــرر پرســنل بــود .همچنیــن ،بخــش دیگــری
از مســیر مصاحبــه مربــوط بــه تاثیــر بروکراســی اداری در شــیوه
پرداختهــا ،تامیــن تجهیــزات و فضــای فیزیکــی ،و همچنیــن
تاثیــر واگــذاری پایگاههــای بهداشــتی در جــذب نیــروی
انســانی بــود .محتــوای جلســات ،عــاوه بــر یادداش ـتبرداری،
ضبــط گردیــد .پــس از اتمــام جلســات ،تمامــی مصاحبههــا
پیادهســازی ،ویرایــش ،و نهایــی شــد .جــدول اولیــه ســاختار
مفهومــی تحلیــل موانــع و تســهیلکنندههای ارائــه خدمــت در
پایگاههــا تهیــه شــده ،و ســپس در یکــی از جلســات پیادهســازی،
آزمایــش و در انتهــا نمایهســازی  6شــد .نســخه نهایــی جــدول
ســاختار مفهومــی در ضمیمــه دو ارائــه شدهاســت .مرحلــه
نمایهســازی بــرای تمامــی جلســات مصاحبــه انجامگردیــد در
مرحلــه بعــدی ،فــرم مربــوط بــه نمودارســازی 7در برنامــه اکســل
طراحیگردیــد .بــرای تمامــی افــراد شــرکتکننده ،موضوعــات
و زیــر موضــوع هــا کــد گــذاری شــد و جــدول مربــوط بــه

نمودارســازی تکمیلگردیــد .ســپس بــر اســاس فــرم ســاختار
مفهومــی ،نمایهســازی انجــام شــده و داده هــا تجزیهوتحلیــل
شــد .کســب اجــازه جهــت ضبــط صــدای مصاحبهشــوندگان،
محرمانــه مانــدن اطالعــات ،و عــدم الــزام مصاحبهشــوندگان
بــه شــرکت در مصاحبــه بــه عنــوان مالحظــات اخالقــی درنظـر
گرفتهشــد.
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موضوع دو  :نیروی انسانی پایگاهها

مدیــران اجرایــی ،امنیــت شــغلی پرســنل پایگاه،هــای
مشــارکتی را از موانــع ارائــه خدمــت مناســب برشــمردند .یکــی
از مدیــران در اینبــاره اظهارداشــت« :اگــر دو نفــر را در شــرایط
مســاوی قــرار دهیــم ،هــردو تمایــل دارنــد بــه پایگاههــای
دولتــی برونــد و آن هــم بــه دلیــل عــدم امنیــت شــغلی در
پایگاههــای غیردولتــی اســت .)M6( ».در مقابــل ،نگرانــی
پرســنل از بیکارشــدن باعــث میشــود همــواره مطیــع باشــند.
جابجایــی پرســنل و آمــوزش ضمــن و بــدو خدمــت پرســنل
نیــز بــه نظــر مدیــران اجرایــی از جملــه مــواردی اســت کــه اگــر
ســاختارمند نباشــد مانــع ارائــه خدمــت میشــود؛ امــا درصــورت
هدفمنــد و برنامــهدار بــودن ،از تســهیلکنندههای ارائــه
خـــــدمات بهداشــتی در پایگاههاســت .یکــی از مدیــران افــزود:
«نیروهــا درحــال تغییــر هســتند و ایــن تغییــر باعــث میشــود
تجربــه ،آمــوزش ،و منابــع هــدررود.)M4( ».
ضمنــا ،بــه نظــر مدیــران اجرایــی دانشــگاه ،اشــتغالزایی
از محســـنات و جاذبههــای پایگاههــای مشــارکتی اســت.
یکــی از مدیــران باورداشــت« :اشــتغالزایی بخــش خصوصــی
در رفــع بیــکاری بســیار موثــر بــوده ،اســتقبال از ایــن برنامــه
تسهیلکنندهاســت .)M2( ».آشــنا نبــودن بخــش خصوصــی بــا
بهداشــت میتوانــد مانــع راهانــدازی و شــکلگیری ابتدایــی ،و
حتــی ادام ـهکار پایــگاه باشــد« .نیروهــای ارائهدهنــده خدمــت
کــه جــذب بخــش خصوصــی میشــوند ،ممکناســت در مــورد
نــوع و نحــوه خدمــات توجیهنشــده و آمــوزش کافی ندیدهباشــند،
کــه ایــن نیــز از جملــه موانــع ارائــه خدمــت اســت.)M3( ».
یکــی از مدیــران اظهارداشــت« :مشــکل دیگــر ،حقــوق کــم و
نبــود راههایــی بــرای افزایش حقوق و درآمد پرســنل و موسســین
اســت .)M6( ».بــه نظــر بعضــی مدیــران ،عــدم حضــور پزشــک
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در پایــگاه از موانــع ارائــه خدمــت اســت« :از طرفــی میگوییــم
در پایــگاه پزشــک نباشــد؛ پــس ارجــاع کمشــده و دوگانگــی و
چندگانگــی پیشمیآیــد کــه مانــع اســت.)M6( ».
ناظـــرین ســتادی شــبکه هــا ،ناآشــنایی بخــــش خصـــوصی
برنــده در مناقصــه به امــور بهداشــتی و پروســه کار در پایگاههای
بهداشــت را از دیگــر موانــع ارائــه خدمــت برشــمردند .یکــی از
ایشــان معتقدبــود« :افــرادی کــه در مناقصــه برنــده میشــوند،
در خصــوص ارائــه خدمــات بهداشــتی توجیــه نیســتند.)s5( ».
البتــه عــدم حضــور پزشــک در پایــگاه و آمــوزش فشــرده
و زمانبــر نیروهــای مشــارکتی نیــز از جملــه مــوارد نارضایتــی
ایشــان بــود .نمونههایــی از اظهــارات ناظریــن بــه شــرح زیــر
مــی باشــد:
«در اینهــا [پایگاههــا] آیتمهایــی وجــود دارد کــه پزشــک را
میخواهــد؛ امــا پزســک نبایــد در پایــگاه باشــد)s6( ».
«برخــی نیروهــای پایگاههــای مشــارکتی تجربــه کافــی
ندارنــد)s14( ».
ایشــان همچنیــن بــه اشــتغالزایی و جابجایــی پرســنل
اشــاره کردنــد « :چــون اشــتغالزایی و بهبــود کیفیــت را همــراه
رضایتمنــدی داریــم .)s12( ».ناظریــن ســتادی ،عــدم امنیــت
شــغلی نیروهــا در پایگاههــای مـــشارکتی و حقــوق پاییــن
ایشــان را نیــز یــادآوری نمودنــد« :امنیــت شــغلی موجــود نیســت
و حقــوق ایشــان نیــز کــم اســت.)s4( ».
ناظریــن خــود اذعانداشــتند کــه نظــارت بــر پایگاههــای
دولتــی و مشــارکتی تفــاوت اســت.
پرســنل رســمی شــاغل در پایگاههــای دولتــی نیــز همچــون
پرســنل مشــارکتی از عــدم اطمینــان نســبت بــه آینــده شــغلی و
نیــز حقــوق پاییــن شکایتداشــتند« :حقــوق ایشــان کــم اســت
و نگــران امنیــت شــغلی شــان هســتند .)P5( ».ایــن گــروه نبــود
پزشــک در پایــگاه ،کــه موجب نارســایی خدمــات مادر وکـــودک
و ســالمند میگــردد ،را از موانــع دانســتند.
ایــن گــروه همچنیــن بــه تاخیــر در پرداخــت حقــوق پرســنل
و اشــتغالزایی بــرای نیروهــای تحصیــل کــرده نیــز اشــاره
کردنــد.
پرســنل شــاغل در پایگاههــای مشــارکتی از حــــقوق پاییــن
شــکایت داشــته ،خواهــان رفــع تبـــعیض میــان نیروهــای دولتی
و مشــارکتی بودنــد .یکــی از ایشــان افــزود« :پرســنل مشــارکتی
حقــوق پایــه تامیــن اجتماعــی را هــم نمیگیرنــد.)CP15( ».
پرســنل شــاغل در پایگاههــای مشــارکتی بــه منظــور
حفــظ انگیــزه کاری بــر رفــع تبعیــض شــبکه هــا میــان آنهــا
و نیروهــای اســتخدامی تاکیــد بســیاری کردنــد .عــدم امنیــت
شــغلی و مانــدگاری در پایــگاه بــه هــر دلیــل -مثــا درخواســت
موســس -بهعــاوه فشــار کار و حقــوق کــم از جملــه مــواردی
بودنــد کــه ایــن دســته نیروهــا نســبت بــه آنهــا ابــزار نگرانــی
نمودنــد .ایشــان بــر ایــن بــاور بودنــد کــه عــدم حضــور پزشــک
میتوانــد در ارائــه کامــل خدمــات وقفــه ایجادکنــد.
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حتــی پرســنل پایگاههــای مشــارکتی نیــز در ای ـن خصــوص
هــمرای بودنــد؛ هرچنــد ایشــان بــه مــوارد دیگــری نیــز بــه
عنــوان مانــع ارائــه خدمــت اشــارهکردند .یکــی از آنهــا چنیــن
بیانکــرد« :از نظــر فضــای فیزیکــی ،چــون مــا زیرمجموعــه
بخــش خصوصــی هســتیم ،موســس جــای خوبــی را اجــاره
نمیکنــد ،چــون بایــد اجــاره بیشــتری بدهــد.)CP3( ».
یکــی دیگــر از پرســنل پایگاههــای مشــارکتی نیــز افــزود:
«سرپرســتان بــرای کمکــردن اجــاره بهــا ،مــی گردنــد
ســاختمانی فرســوده و کهنــه یــا زیرزمیــن یــا طبقــات بــاال را
پیــدا مــی کننــد.)CP22( ».
در مــورد فضــای فیزیکــی پایــگاه بهداشــت ،موسســین
پایگاههــای مشــارکتی بیشــتر بــه اســتیجاری بــودن فضــا
و محدودیــت در انتخــاب مکـــان پایــگاه بهعنــوان موانــع
خدمترســانی اعتقادداشــتند .یکــی از آنهــا باورداشــت« :در
حاشــیه مســکونی ،واحــد اجــاره نمــی دهنــد؛ صاحبخانــه هــم
از ایــن اوضــاع ســوء اســتفاده کــرده ،اجــاره را بــاال مــی بــرد».
( .)CM3
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مدیــران اجرایــی ،نامناســب بــودن خدمــات مراکــز پشــتیبان و
مشــکالت موجــود در سیســتم ارجــاع را بــه منزلــه یــک چالــش
برشــمردند؛ بهطوریکــه میتوانــد نارضایتــی مــردم را نیــز بــه
همــراه داشتهباشــد .کمبــود نیــروی ســتادی جهــت پاســخگویی

بــه نیازهــای مشــاورهای ،آمــوزش ،پشــتیبانی ،و نظــارت بــر
پایگاههــا ،کــه آهنــگ راه انــدازی تنــدی داشــتند ،از دیگــر
دغدغههــای مدیــران دانشــگاه بــود.
«نبــود نیــروی کاری کافــی جهــت نظــارت بــر مراکــز
پشــتیبان و ســتاد نیــز از دیگــر مشــکالت اســت؛ اگــر ناظــر از
نظــارت ســودی ببــرد ،بــا عالقــه بیشــتری بازدیــد میکنــد».
( .)M2
بــه نظــر مدیــران ،چــک لیســتهای نفســگیر و زمانبــر،
کــه موجــب اتــاف وقــت کارشناســان ســتادی میشــود ،از
موانــع خدمــات رســانی اســت؛ گاهــی کارشناســان ســتادی
ســختگیریهای بیمــوردی نســبت بــه پایگاههــای مشــارکتی
دارنــد کــه میتوانــد موجــب کاهــش انگیــزه نیروهــای
مشــارکتی گــردد.
«افزایــش پایگاههــا ،بــار کاری ســتادی را باالبــرده کــه
آمادگــی کافــی نداشتهاســت)M1( ».
«امــا سیســتم شــبکه هــا کامــل نیســت .سیســتم ارجــاع و
نظــارت تعریــف نشــده و ایــن میتوانــد مشــکل ســاز باشــد)M2( ».
ناظریــن ســتادی بــه کمبــود نیــرو و کارشــناس ســتادی بــرای
رســیدگی بــه امــور پایگاههــا و از همــه مهمتــ ر نظــارت بــر
آنــان ،و نیــز نبــود جاذبــه مالــی ایــن برنامــه بــرای کارشناســان،
کــه معتقدنــد کارشــان بیــش از پیــش شــده ،اشــاره نمودنــد:
«جهــت پایــش و نظــارت بــر پایگاههــای مشــارکتی ،الزماســت
نیروهــای شــبکه بیشترشــوند« )S11( ».بــرای آموزشهــای
مــداوم و پــی درپــی نیروهــا ،الزم اســت انگیــزه نیروهــای
ســتادی تقویــت شــود)S20( ».
ضمنــا ،ناظریــن ســتادی معتقدبودنــد سیســتم نظــارت و پایش
پایگاههــا بایــد بــرای هــر ســه شــبکه بهداشــت و درمــان ری،
اسالمشــهر ،و جنــوب تهــران بهطــور یکســان عمــل کنــد.
«پیشــنهاد مــن ایــن اســت کــه چارچوبهــا و قوانیــن روشــن
باشــند؛ در هــر ســه شــبکه یکســان عمــل شــود)S12( ».
پرســنل پایگاههــای دولتــی ،پشــتیبانی نامناســب از
پرســنل ،بــه همــراه ثبتیــات فــراوان و حتــی تکــراری کــه
موجــب مــی شــود مراجعهکننــده و ماهیــت خدمــت هــردو
تحــت شــعاع قرارگیرنــد ،را از جملــه مشــکالت ارائــه خدمــات
بهداشــتی برشــمردند« .اکنــون کمیــت کارهــا باالســت و بالطبــع
کیفیتشــان کــم اســت؛ مــا درگیــر ثبتیــات شــدهایم)P8( ».
«امــا آنچــه کــه بیشــتر حــس میشــود ،نبــود پزشــک در پایــگاه
و مشــکالت ارجاعــات اســت)P6( ».
پرســنل پایگاههــای مشــارکتی ،همچــون نیروهــای دولتــی،
از نوشــتن زیــاد و ثبــت در دفاتــر و فرمهــای گوناگــون ،و
ســختگیری ناظریــن ســتادی بــه عنــوان مانــع اشــاره کردنــد.
ضمنــا ،نــوع پایــش در شــبکهها متفــاوت اســت؛ ایــن نظــارت
صرفــا متوجــه مســایل کمــی و آمــار و ارقــام بــوده ،و نــوع و
کیفیــت خدمترســانی را دربــر نمیگیــرد.
«ناظریــن کــه از در وارد میشــوند ،وحشــت مــا را میگیــرد؛
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در هــر حــال ،اشــتغالزایی از مزیتهــای پایــگاه مشــارکتی
اســت کــه از بیــکاری نیروهــای تحصیلکــرده پــس از گذرانــدن
دوره کارورزی جلوگیــری میکنــد؛ «اشــتغالزایی نیروهــای
تحصیــل کــرده ،از تسهیلکنندههاســت.)CP16( ».
موسســین پایگاههــای مشــارکتی ،حضــور پزشــک را در پایــگاه
بــه عنــوان ناظــر و مســئول فنــی تیــم -بــه منظــور ارائــهخدماتــی کــه بایــد توســط پزشــک انجــام گیــرد الزامی دانســـتند.
ایشــان نیــز بــه حقــوق پاییــن پرســنل و عــدم امنیــت شــغلی
کــه موجــب کاهــش انگیــزه آنهــا میگــردد اشــارهکرده،
خواســتار رفــع تبعیــض شــبکهها میــان نیروهــای پایگاهــی و
دولتــی و مشــارکتی شــدند.
«خیلــی خــوب اســت اگــر پرداختیهــا افزایــش یافتــه ،تعــداد
پرســنل زیــاد شــده ،و بــه ســاعات کاری اضافهشــود)CM3( ».
موضوع سه  :تجهیزات و مواد مصرفی پایگاهها
مدیــران همچنیــن فرســـودگی و کمبــود تجهیــزات در برخــی
پایگاههــای مشــارکتی را از موانــع برشــمردند.
یکــی ازمدیــران اظهارداشــت« :از موانــع دیگــر ،اســتاندارد
تجهیزاتــی نامناســب اســت.)M3( ».
در ایــن خصــوص نیــز ناظریــن ســتادی همعقیــده بــوده،
دقیقــا بــه همیــن مســایل اشــاره کردنــد.
موسســین برخــی وســایل را تهیــه نمیکننــد ،مثــل ســونی
کیــد؛ یــا دســت دوم و اســقاطی میخرنــد تــا ارزانتــر
تمامشــود)S13( ».
نیروهــای دولتــی نیــز از فرســودگی و اســقاطی بــودن
تجهیــزات و وســایل پایگاههــا شــکایت داشــتند.
«وســایل در پایــگاه کــم و کســر باشــد ،نمیتوانیــم بــه
درســتی خدمــات بهداشــتی را ارائــه کنیــم)P7( ».
نیروهــای مشــارکتی بــه کمبــود برخــی مــواد و یــا اســقاطی
بــودن وســایل پایــگاه -کــه منجر بــه بــروز اختالل در خــــدمات
رســانی میشــود -اعتــراض داشــتند .ضمنــا ،از پشــتیبانی بــه
موقــع و کافــی ســتاد در تامیــن دفاتــر و فرمهــای مــورد نیــاز
نیــز رضایــت کاملــی میــان نیروهــا مشــاهده نشــد.
«ســتاد در بازدیدهایــی کــه دارد ،توجهــی بــه امکانــات رفاهــی
پرســنل نمــی کنــد« )CP2( ».اکثــر تجهیــزات خراب ،و یا دســت
دوم و فرســوده انــد)CP3( ».
مســئولین پایگاههــای مشــارکتی و طــرف قــرارداد بــا
شـــبکهها همچنیــن خاطرنشــانکردند کــه موادمصرفــی یــا
اصــا از ســوی ســتاد تامیــن نمیشــود یــا مقــدار ناچیــزی
تحویــل میگــردد.
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در پایــگاه را از جملــه مشــکالت موجــود برشــمردند« .کاری کــه
مــا از مشــارکتیها توقــع داریــم ،چندیــن برابــر بیشــتر اســت».
( .)S7نیروهــای مشــارکتی و موسســین پایگاههــا نیــز حجــم
کار بــاال و طاقتفرســای پایگاههــا و افزودهشــدن مکــرر
برنامههــای جدیــد بــه فهرســت وظایــف ،در حالــی کــه تعــداد
نیروهــا همچنــان ثابــت اســت و گاهــی امــکان پاســخگویی
بــه جمعیــت تحــت پوشــــش وجودنــدارد ،را از دیگــر موانــع
برشــمردند« .هــزار مســئولیت داریــم)CP3( ».
موضوع هفت  :عدم همکاری بعضی سازمانهای بیرونی
در ایــن خصــوص ،ناظریــن بــه عــدم همــکاری برخــی
ارگانهــا ،همچــون شــهرداری ،بهمنظــور جهــت ارتقــای
خدمــات بهداشــتی منطقــه تحــت پوشــش یــک پایگاه بهداشــت
اشــاره نمودنــد« .تجربــه کار بــا شــهرداری ،تامیــن اجتماعــی،
و ســایر اداره هــا نشــان میدهــد آنهــا چنــدان از قوانیــن مــا
پیــروی نمــی کننــد)S5 ( ».
نیروهــای دولتــی و مشــارکتی ،و نیــز موسســین طــــــرف
قــرارداد شــبکهها ،عــدم تمایــل رابطیــن بهداشــت بــه همــکاری
و مشــارکت در افزایــش و بهبــود خدمــت رســانی بــه مــردم را
از موانــع دانســتند« .اگــر طــرح رابطیــن بــا ارزش اســت ،چــرا
هزینهایــی بــرای آن در نظــر گرفتــه نمیشــود؟» ()CM14
موضوع هشت  :قوانین و مقررات حاکم بر برونسپاری
موسســین پایگاههــا ،در زیــر موضــوع قوانیــن بیمــه و مالیــات،
مشــکل عمــده را اختــاف پرداخــت بــر اســاس  5ســاعت یــا 8
ســاعت کار دانســتند؛ مشــکلی کــه میتوانــد منجــر بــه شــکایت
پرســنل از موســس پایــگاه شــود .ایشــان از اینکــه نمیتواننــد از
پوشــش بیمــه بهرهمنــد شــوند ناراضــی بودنــد .ایشــان همچنیــن
باورداشــتند چنانچــه طبــق قــراردادد تامیــن مــواد مصرفــی
بــا پیمانــکار باشــد ،بایــد حــق بیمــه کمتــری پرداخــت کننــد.
«مــا مشــکل مالیاتــی هــم داریــم« )CM3( ».مــا خودمــان را
نمیتوانیــم بیمــه کنیــم .)CM12( ».همچنیــن در اینبــاره،
پرســنل پایگاههــای مشــارکتی اظهارنظرهــای متفــاوت و
فراوانــی داشــتند« :قوانیــن مشــخص نیســت)CP17( ».؛ «بــه
قــراردادی کــه منعقــد میکننــد نیــز عمــل نمیکننــد.)CP22(».
موضوع نه  :تقاضای خانواده ها
در اینبــاره مدیــران ارشــد دانشــگاه متبــوع اشــاره بــه
اســتقبال مــردم از پایگاههــای مشــارکتی کردنــد؛ اینکــه مــردم
اعتمــاد کــرده ،جهــت دریافــت خدمــات ســامتی بــه ایــن
پایگاههــا مراجعــه کردنــد« .پایگاههــای مشــارکتی عملکــرد
بهتــری دارنــد؛ چــه در وظایفــی کــه برایشــان تعریــف شــده ،و
چــه درخصــوص رضایتمنــدی مــردم)M3( ».
ناظریــن ســتادی ،کیفیــت مناســبتر خدمــات ارائــه شــده
در پایگاههــای مشــارکتی نســبت بــه دولتــی ،واســتقبال مــردم
و اعتمادشــان را از موفقیتهــای ایــن برنامــه برشــمردند.
«رضایتمنــدی مــردم از پایگاههــای مشــارکتی بیشتراســت».
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خیلــی ســختگیری میکننــد« .)CP3( ».کارهــای دفتــری
و ثبتیــات زیــاد اســت؛ بــه عملکردمــان توجهــی نمیشــود».
( .)CP19شــبکه هــا نبایــد ســلیقهای عمــل کننــد .همــه جــا
یــک قانــون حاکــم باشــد .)CP2( ».ایشــان همچنیــن از عــدم
کارآیــی برخــی جلســات ســتادی ناراضــی بودنــد« :در ســتاد
خیلــی تــاش نمیشــود کــه ســطح علمــی مــا ارتقــا یابــد؛
چیــز جدیــدی نمیگوینــد.)CP5( ».
پرســنل مشــارکتی از نحــوه همــکاری مرکز بهداشــتی-درمانی
پشــتیبان رضایــت نداشــتند .موسســین پایگاههــای مشــارکتی،
بــه ســختگیری ،خشــک بــودن چکلیســتهای ســتادی ،و
عــدم تشــویق پرســنل ازســوی ســتاد اشــاره نمــوده ،نســبت بــه
تفــاوت پایــش در ســه شــبکه معتــرض بودنــد .ایشــان توقــع
داشــتند بــه کیفیــت توجــه بیشــتری شــود« .بازرســین خیلــی
ســخت میگیرنــد)CM5( ».
«اگــر یکــی از نیروهــای مــن خیلــی خــوب کار کنــد ،هیــچ
ابــزار تشــویقی وجودنــدارد؛ بــه عنــوان پیشــنهاد ،اگــر نیــرو خوب
کار کنــد %10 ،بــه مبلــغ قــرارداد وی اضافهشــود)CM9( ».
موضوع پنج  :مکانیسم و نحوه پرداخت به پایگاهها
مدیــران معتقدنــد «تامیــن اعتبــارات بایــد بــه موقــع باشــد».
(« .)M3هنــوز تمدیــد قراردادهــا از نظــر قانونــی و اســتمرار
مشــکل دارد .)M2( ».ناظریــن ســتادی ،نامناســب بــودن پرداخت
در پایگاههــا و عــدم تعریــف نحــوه تعییــن مبلــغ قــرارداد را از
موانــع موجــود برشــمردند« :مهمتریــن پشــتیبانی ،بودجــه کافــی
جهــت پرداخــت بــه موقــع بــه پایگاههــا یــا تامیــن اقــام
موردنیازآنهاســت.)S15( ».
در ایــن زمینــه نیروهــای دولتــی صحبتــی نکردند ،امــا نیروهای
مشــارکتی تاخیــر در پرداخــت حقــوق پرســنل و نامشــخص بــودن
زمــان پرداخــت و مقــدار آن را از دغدغــه هــای خــود برشــمردند.
«سرپرســت حقــوق مــا را نمیدهــد؛ میگویــد شــبکه حقالزحمــه
آنهــا را پرداخــت نکــرده اســت .)CP4( ».موسســین پایگاههــای
مشــارکتی از شــبکهها بــه ســبب کــم بــودن مبالــغ قــرارداد و
نامتناســب بــودن آن بــا هزینــه هــا -مثــا ،هزینههــای انــرژی
کــه بــه نــرخ تجــاری محاســبه میشــود -و نیــز تاخیرهــای
فصلــی در پرداخــت حقالزحمــه شــکایت داشــتند« .مبلــغ قــرارداد
کــم اســت« )CP17( ».بــه مــا میگوینــد حقــوق پرســنل را
بهموقــع پرداخــت کنیــد ،امــا خودشــان بهموقــع مطالبــات مــا
را پرداخــت نمیکننــد.)CM11( ».
درخصــوص اختــاف زیــاد میــان حقــوق پرســنل پایگاههــای
دولتــی و مشــارکتی ،کــه حجــم کاری بــه نســبت مســاوی دارند،
تمــام افــر اد درگیــر اعــم از مدیــران ،ناظریــن ،و موسســین بــا
پرســنل پایگاههــای مشــارکتی هــم رای بــوده ،آن را از جملــه
مشــکالت موجــود برشــمردند.
موضوع شش  :خدمات قابل ارائه در پایگاهها
در مــورد خدمــات قابلارائــه در پایــگاه ،ناظــــرین ســتادی
حجــم بــاالی کار و مکفــی نبــودن نیروهــا بــرای کار تعریفشــده

بررسی موانع و تسهیلکننده های ارائه خدمات در ...

محمد رضا قیوم زاده و همكاران

موضوع ده  :علت ضرورت تاسیس پایگاههای مشارکتی

مدیــران محدودیتهــای اداری-مالــی دولــت در راه انــدازی
واحدهــای دولتــی را نیــز خاطرنشــان کردنــد« .سیســتم دولتــی
بــرای راهانــدازی پایــگاه و افزایــش پوشــش توانمنــد نبــود .امــا
ایــن روش فرصتــی شــد بــرای ارتقــای پوشــش و افزایــش
پایگاههــا« )M4( ».در چندســاله اخیــر در سیســتم کشــوری
خبــری از اســتخدام نبودهاســت) M5 (».
«در بحــث پایگاههــای دولتــی و در رابطــه بــا مشــکل مــکان،
خیلــی اوقــات مجبــور بودیــم از فضاهــای موجــود اســتفاده
کنیــم و ایــن فضاهــای موجــود ،عمــا کاربــری درحــد پایــگاه
نداشــتند)M3( ».
نیروهــای اســتخدمی دولــت احتمــاال بــه دلیــل امنیــت
شــغلی بــاال و یــا روزمرگــی ،انگیــزه کاری چندانــی ندارنــد؛ امــا
بخــش خصوصــی تــوان و انگیــزه باالیــی بــرای راه انــدازی
پایــگاه مشــارکتی و همــکاری بــا دولــت دارد کــه همــه از
عوامــل موفقیــت پایگاههــای مشــارکتی هســتند« .پرزنتیشــن
در ســطح وزارتخانــه و دیــدگاه مثبــت دکتــر الریجانــی از
تســهیلکنندهها بــود)M5( ».
«دیــد مثبــت مدیــران ارشــد نشــانداد کــه از تســهیلکننده
هاســت)M7( ».
ناظریــن ســتادی ،دیــد مناســب مدیــران نســبتبه راهانــدازی
پایگاههــای بهداشــت مشــارکتی و کاهــش کارایــی واحدهــای
دولتــی را از تســهیلکنندهها و عوامــل موفقیــت برشــمردند.
«اگــر دکترالریجانــی عالقمنــد نبــود و تفکرسیاســی غالــب نیــز
علیــه ایــن قضیــه بــود ،برنامــه شکســت میخــورد)S1( ».
«شایستهاســت بحــث پایگاههــای مشــارکتی بــه صــورت
قانــون در مجلــس تصویــب شــود ،تــا بــا تغییر مدیــران دانشــگاه
حــذف نشــود)S3( ».
پرســنل رســمی دولتــی ،موفقیــت پایگاههــای مشــارکتی
را ناشــی از بیانگیزگــی نیروهــای دولتــی و درمقابــل،
انگیــزه بــاالی نیروهــای جویــای کار در واحدهــای مشــارکتی
دانســتند.
پرســنل و موسســین پایگاههــای مشــارکتی ،برخــی
واحدهــای دولتــی را بیانگیــزه و ناکارآمــد برشــمرده ،دلیــل
خدمترســانی مناســب پایگاههــای مشــارکتی را انگیــزه و
تــوان کاری بــاالی نیروهــا و نیــز عالقــه بــه خدمترســانی
بــه مــردم قیدکردنــد؛ ایشــان همچنیــن دیــدگاه خــوب
مدیــران را تقدیرکردنــد« .معمــوال مــردم از دولتیهــا ناراضــی
هســتند)CP20( ».

موضوع یازده  :دستورالعملهای برونسپاری پایگاهها
در ایــن زمینــه مدیــران و ناظریــن وجــود دســتورالعملهای
مشــخص ،چارچوبــی بــرای ادامــه برنامــه ،و اســتفاده از تجربیات
دیگــر کشــورها و دانشــگاهها را از رمــوز موفقیــت دانســتند.
«اینکــه هرســاله کارهــای پایــهای مهــم و اســتاندارد
انجامشــده ،و هزینــه پروتــکل پایــگاه محاسبهشــود ،بــه صــورت
ضمنــی مطــرح شــده ،امــا چنــدان جانیفتــاده اســت) M6( ».
پرســنل مشــارکتی و موسســین نیــز در اینبــاره نظراتــی
داشــتند؛ بــرای مثــال« :شایســته اســت قوانیــن را در قالــب
دســتورالعمل در اختیــار پرســنل و سرپرســتان قراردهنــد.)CP17( ».

بحث

ایــن مطالعــه بــه بررســی موانــع و تســهیلکنندههای ارائــه
خدمــت در پایگاههــای بهداشــتی مشــارکتی و دولتــی تحــت
پوشــش دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران پرداختهاســت .از
همــان ابتــدا و در راســتای واگــذاری پایگاههــای بهداشــت
بــه بخــش خصوصــی و برگــزاری مناقصــه ،بخــش خصوصــی
از ایــن قضیــه اســتقبال فراوانــی نمــود کــه ایــن نشــانگر تــوان
و انگیــزه بــاالی ایشــان و از رمــوز موفقیــت پایگاههــای
مشــارکتی اســت.
يــك نظــام ســامت كارآمــد ،نظامــي اســت كــه بــه نســبت
منابــع مصرفکــرده ،دســتاوردهاي بيشــتري داشتهباشــد .نظــام
ســامت ناكارآمــد ،حتــي اگــر دســتاوردهای زيــادي داشتهباشــد،
بــه همــان نســبت منابــع بیشــتری را تلــف میکنــد؛ بــر
همیــن اســاس ،ارزيابــي عملكــرد نظــام ســامت بســیار
ضــروري اســت ( .)20مقــاالت و نوشــتههايي در خصــوص
موفقيتآميــز بــودن برونســپاري در حــوزه هــای مختلــف
ســامت و درمــان منتشرشدهاســت( .)22-21بــر اســاس نتایــج
مطالعــه ای در کشــور چــاد ،علیرغــم گســترش واحدهــا ،عــدم
نظــارت پاســخگویی را کاهــش داده اســت( .)23نتایــج تحقیقــی
کــه در ســال  1389توســط اســماعیلی در قالــب پایــان نامــه
کارشناســی ارشــد انجامشــده ،نشــانداد كــه كيفيــت خدمــات
ارائــه شــده در پایگاههــای واگــذار شــده باالتــر از حــد متوســط
اســت (راضــی)؛ همچنيــن ،رضايتمنــدي مراجعــان پایگاههــای
خصوصــی بهطــور معنــاداری باالتــر از پایگاههــای دولتــی
اســت( .)18در مقالــه دیگــری گزارششــد كــه ارائهكننــدگان
خصوصــي خدمــات ســامت در تهــران از واحدهــاي دولتــي
پاســخگوتر هســتند ( .)24بنــا بــر نظــر ســلمانی و همــکاران،
چگونگــی نظــارت و اســتانداردهاي نظارتــي تعريفشــده بــر
رفتــار بخــش خصوصــي تأثيــر مســتقيمدارد و چــون ســاختار
فيزيكــي و اســتانداردهاي تجهيــزات بــرای ناظــران اهمیــت
بیشــتری داشــته ،بخــش خصوصــي ایــن مــوارد را بهتــر
رعايــت كردهاســت .خدمــات ارائهشــده در پايگاههــاي
برونسپاريشــده بــا توجــه بــه شناســايي و پوشــشدهی
بهتــر جمعيــت ،مناســبتر از پايگاههــاي دولتــي بــوده،
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(« .) S11آموزشهــا و کارهایشــان خــوب اســت.)S7( ».
نیروهــای دولتــی نیــاز مــردم بــه دریافــت ایــن نــوع خدمــات
را از علــل اســتقبال مــردم از پایــگاه و خدمــات آنهــا برشــمردند.
پرســنل مشــارکتی و موسســین ایــن پایگاههــا اذعــان داشــتند
کــه خدمــات بــا کیفیتــی بــه مــردم ارائــه میدهنــد و همیــن
موجــب اعتمــاد و رضایــت مــردم شدهاســت.
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مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

و واحدهــاي ارایــه مراقبتهــاي ســامت ،تنهــا از نیمــی از
توانایــی کارکنــان ســطح اول مراقبــت هــاي بهداشــتی-درمانی
اولیــه اســتفاده شــده و غنــی ســازي شــغلی و شفافســازي
فرآیندهــاي کار میتوانــد نقــش مهمــی در افزایــش بهــرهوري،
افزایــش کارایــی ،و بهبــود کیفیــت خدمــات داشــته باشــد (.)27
در مطالعــه حاضــر ،نیروهــای شــاغل در پایگاههــای بهداشــت
مشــارکتی از عــدم امنیــت شــغلی و حقــوق پاییــن ناراضــی بودند.
آنــان اعتقادداشــتند کــه کمیــت و کیفیــت کارشــان از واحدهــای
دولتــی بیشــتر اســت .از طرفــی ،ناآشــنا بــودن موسســین پایــگاه
و گاهــی کاردانهــا و کارشناســان بــا انتظــارات نظــام و سیســتم
بهداشــتی و تنــد بــودن آهنــگ توســعه پایگاههــا ،بــار زیــادی بــه
ســتاد شــبکههای بهداشــتی-درمانی بــرای آمــوزش ایــن افــراد
واردکردهاســت .همچنیــن ،یکــی از حلقــه هــای مهــم زنجیــره
برنامههــای مختلــف بهداشــتی کــه در پایــگاه بهداشــت انجــام
مــی شــود ،پزشــک اســت و نبــود پزشــک در پایــگاه مشــکالتی
بــه همــراه دارد .موسســین پایگاههــای مشــارکتی ،مکلــف بــه
تهیــه تجهیــزات بــرای ارائــه خدمــات تعریــف شــده در پایــگاه
هســتند؛ امــا گاهــی بــه خاطــر مقــرون بــه صرفــه بــودن و یــا
دیگــر دالیــل ،مبــادرت بــه تهیــه وســایل و تجهیــزات دســت
دوم و فرســوده کــرده ،و یــا موادمصرفــی را کمتــر از آنچــه بایــد
تهیــه میکننــد.
نیروهــای پایگاههــای بهداشــت ،دولتــی و مشــارکتی،
از نظــام ارزشــیابی ،توجــه بــه کمیــت بــه جــای کیفیــت ،و
نبــود ســازوکارهای تشــویقی گلهمندبــوده ،از نبــود حمایــت و
کمــک در مراکــز پشــتیبان ،ارائــه خدمــات ناقــص ،و شــرکت
در جلســات ناکارآمــد نارضایتــی داشــتند .بــه نظــر برخــی
مدیــران ،تعــداد نیروهــای ســتادی بــرای نظــارت و پشــتیبانی
و تامیــن نیــاز پایگاههــا کــم و یــا نامطلــوب اســت .موسســین
پایگاههــا از تــدوام کارشــان نامطمئــن بــوده ،از اینکــه
پرداختهــای فصلــی بهموقــع انجــام نمیشــود دغدغــه
داشــتند .استقــــرار پایــگاه بهداشــت در واحدهــای همکــف
یــا طبقــه اول ،و بالطبــع تملیکــی بــودن آنهــا ،بــه جهــت
اســتقرار دایــم و اجتنــاب از جابجـــاییهای مکــرر ،از جملــه
امــــتیازاتی اســت کــه پرســنل پایگاههــای مشــارکتی بــه آن
اشــار هکردند.
بــا توجــه بــه اينكــه از جملــه اهــداف واگــذاري پايگاههــاي
بهداشــتي ،كاهــش هزينههــاي ايجــاد يــك واحــد دولتــي
اســت ،نبايــد در ازاي آن بهــره منــدي جمعيــت از خدمــات
مراقبــت بهداشــتي را دور از ذهــن نگهداشــت؛ الزماســت در
اینبــاره تــاش بيشــتري درجهــت ارائــه خدمــات بهداشــتي
بــه جمعيــت تحــت پوشــش در پايگاههــاي واگذارشــده
صــورت گيــرد(.)12
ثمیــن صديقــی ،در بولتــن ســازمان بهداشــت جهانــی،
واگــذاری را بهمنزلــه بهبــود ارائــه خدمــات ســامتی دانســته،
آن را معــادل خصوصــی ســازی نمیدانــد؛ همچنیــن بنابــر ایــن
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اختــاف معنــاداری در ميــزان آگاهــي پرســنل شــاغل در دو نــوع
پايــگاه مالحظــه نشدهاســت .همچنیــن ،کیفیــت ارائــه خدمــات
مشــمول وظایــف شــبكه بهداشــت در دو نــوع پايــگاه مشــابه
بــوده و تفاوتــي نشــانندادهاســت (.)19
در مطالعــه حاضــر ،سیاســت کوچککــردن دولــت ،کاهــش
تصدیگــری دولـت ،واگــذاری خدمــات بــه بخــش خصوصــی،
و نظــارت سیســتم دولتــی منجــر بــه شــکلگیری دیدگاهــی
مناســب و مثبــت در مدیــران ارشــد نســبت بــه پایگاههــای
مشــارکتی شــده اســت؛ همچنیــن ،عدمکارایــی و انگیــزه
پاییــن پرســنل دولتــی ،منجربــه راه انــدازی موفــق پایگاههــای
مشــارکتی شــد .محدودیتهــای مالــی و اداری بــرای خریــد،
ســاخت ،و تعمیــر ســاختمانهای دولتــی و کاهــش ظرفیــت
اســتخدامی از عوامــل بالقــوه در تســهیل رونــد واگــذاری
پایگاههــای مشــارکتی اســت .جهــت راهانــدازی پایــگاه،
برنــدگان مناقصــه نیــاز بــه کاردان و کارشــناس در رشــته
هــای مامایــی و بهداشــت خانــواده داشــتند کــه ایــن جــذب
نیــرو منجــر بــه ایجــاد فرصتهــای شــغلی بــرای جوانــان
عالقمنــد شــد .همچنیــن ،نیــاز خانوادههــا بــه خدمــات
قابلارائــه در پایــگاه بهداشــت و کیفیــت مناســب ایــن خدمــات
در پایگاههــای مشــارکتی حــس اعتمــادی را در مــردم ایجــاد
کــرده ،منجــر بــه اســتقبال مــردم شدهاســت.
در عیــن حــال ،نقــاط ضعفــی نیــز بــرای برونســپاری
عنــوان شدهاســت .در بررســي انجــام گرفتــه در كشــورهاي در
حــال توســعه ،موانــع برونســپاري بــه بخــش خصوصــي شــامل
كــم بــودن مــوارد قابــل برونســپاري ،نبــود اعتمــاد میــان
برونســپار و مجــري ،نبــود منابــع كنتــرل اطالعــات ،و نبــود
قوانيــن الزم اســت .سيســتم نظارتــي بايــد بهصــورت خودتنظيــم
باشــد و هــدف از برونســپاري نبايــد خصوصيكــردن منابــع
مالــي باشــد (.)25
بــا توجــه بــه درصــد پايیــن مراقبتهــاي بهداشــتي در
برخــي از فعاليــت هــای پايگاههــاي واگــذار شــده بــه بخــش
خصوصــي ،الزم اســت پايــش و ارزشــيابي فعاليتهــاي بخــش
غيردولتــي توســط بخــش دولتــي تقويتشــده و واقعيتــر
گــردد (.)12
اکثــر مطالعــات ،برونســپاري را راهــكاري موثــر بــرای
كاهــش هزينههــا قلمــداد نمــوده انــد؛ امــا حســن زاده و زنــدي
بــا رد ايــن موضــوع در مطالعــه خــود ،تحليلــي بــر برونســپاری
خدمــات كتابــداري داشــته و اظهارکــرده کــه مديريــت كتابخانــه
بايــد كيفيــت خدمــات را محــور فعاليــت هــا و تصميميــات خــود
قــرارداده ،تحــت فشــار كمبودهــاي مالــي يــا كاهــش هزينههــا
تــن بــه برونســپاري ندهــد و تالشكنــد بــه صــورت هدفمنــد
و بــا ارزيابــي موقعيــت ،از امكانــات مراكــز بيــرون اســتفاده
كنــد(.)26
علــی رغــم کمبــود منابــع ،خصوصــا نیــروي انســانی کارآمــد
در کلیــه ســازمانها از جملــه دانشــگاههاي علــوم پزشــکی

بررسی موانع و تسهیلکننده های ارائه خدمات در ...

محمد رضا قیوم زاده و همكاران

نتیجه گیری

مطالعــه انجامشــده بیانگــر آن اســت کــه سیاســت
کوچکنمــودن دولــت ،کاهــش تصدیگــری دولــت ،واگــذاری
خدمــات بــه بخــش خصوصــی ،و نظــارت سیســتم دولتــی
منجــر بــه دیــدگاه مناســب و مثبــت مدیــران ارشــد نســبت
بــه پایگاههــای مشــارکتی شدهاســت .ازســویی دیگــر ،عــدم
کارایــی و انگیــزه پرســنل دولتــی منجــر بــه ایــن شــده کــه
راهانــدازی پایگاههــای مشــارکتی بــا موفقیــت همــراه باشــد.
محدودیتهــای مالــی و اداری در راســتای خریــد ،ســاخت ،و
تعمیــر ســاختمانهای دولتــی و کاهــش ظرفیــت اســتخدامی
از عمــده عوامــل تســهیلکننده در واگــذاری پایگاههــای
مشــارکتی اســت .درعیــن حــال ،مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه
نیروهــای شــاغل در پایگاههــای مشــارکتی از امنیــت شــغلی
کــم و حقــوق پاییــن ناراضــی بودنــد .یافتههــای مطالعــه
دردســت میتوانــد جهــت بهبــود شــرایط و بهکارگیــری
مناســب برونســپاری در شــبکه هــای شــهری بهداشــت بـهکار
گرفتهشــود.

کاربرد در تصمیمهای مرتبط با سیاست گذاریها
در نظام سالمت

-1پیــش از انجــام ایــن تحقیــق ،در مــورد موضــوع مطالعــه

چــه میدانســتید؟ بــا توجــه بــه اینکــه مدتــی اســت خدمــات
ســامت بــه بخــش خصوصــی واگــذاری شــده ،درصــدد
برآمدیــم بــرای کمــک بــه سیاسـتگذاری بهتــر ،نقــاط قــوت و
ضعــف ایــن طــرح را شناســایی کنیــم.
-2مطالعــه حاضــر چــه اطالعاتــی را بــه دانــش موجــود اضافه
میکنــد؟ بــا توجــه بــه اینکــه واگــذاری خدمــات بهداشــتی بــه
بخــش خصوصــی بــه طــور گســترده در دانشــگاههای علــوم
پزشــکی در حــال انجــام اســت ،یافتههــای ایــن مطالعــه
میتوانــد نقــش موثــری در سیاســتگذاریهای مرتبــط بــا
آن ایفاکنــد.
-3نتایــج مطالعــه حاضــر چگونــه میتوانــد بــر
تصمیمســازیهای مرتبــط بــا سیاســتگذاری و مدیریــت
نظــام ســامت کشــور اثــر بگــذارد؟ اســتفاده از نظــرات مدیــران
دانشــگاه ،و مســئولین و پرســنل پایگاههــا پیرامــون نقــاط قــوت
و ضعــف سیاســتگذاریها میتوانــد منجــر بــه موفقیــت
بیشــتر ایــن برنامــه و اصــاح نقــاط ضعــف آن گــردد.

پیشنهادات

بــا توجــه بــه مباحــث مطــرح شــده در جلســات گروهــی
طــرح ،پیشــنهاد مــی گــردد هزینــه هــای واقعــی پایگاههــا
بــرآورد شــده ،دســتورالعمل و قوانیــن برونســپاری بهصــورت
کامــل و جامــع تدویــن گــردد .همچنیــن ،توصیــه میشــود
قوانیــن حقوقــی و آییننامههــای تشــویق و تنبیــه پرســنل
در پایگاههــای مشــارکتی بهمنظــور افزایــش انگیــزه تنظیــم
وتدویــن شــود ،جایــگاه پزشــک در پایگاههــای بهداشــت تعریــف
گــردد ،ردیــف اعتبــاری روشــن و شــفافی بــه پرداختهــای
پایگاههــای مشــارکتی اختصــاص یابــد ،امنیــت شــغلی پرســنل
خــوب بــا اســتفاده از قوانیــن کار تضمیــن شــود ،حقــوق پرســنل
بــر اســاس حداقــل قانــون کار (روزانــه معــادل  8ســاعت کار)
محاســبه شــود ،و بــه موسســین جهــت خریــد مــکان پایــگاه
تســهیالتی اعطاشــود.

تشکر و قدردانی

بدینوســیله ،از کلیــه شــرکتکنندگان در پژوهــش ،بهویــژه
مدیــران محتــرم حــوزه معاونــت بهداشــتی دانشــگاه ،موسســین
محتــرم پایگاههــای مشــارکتی ،ناظریــن محتــرم ســتاد شــبکه
هــای ری ،جنــوب تهــران ،و اسالمشــهر ،و همچنیــن پرســنل
محتــرم پایگاههــای دولتــی و مشــارکتی کــه بهصــورت فعــال
در مباحــث مطــرح شــده در جلســات مصاحبههــا شــرکت
نمودنــد نهایــت تشــکر را داریــم .ایــن پژوهــش بخشــی از پایــان
نامــه  MPHنویســنده اول در دانشــکده بهداشــت دانشــگاه علــوم
پزشــکی تهــران و همچنیــن طــرح پژوهشــی حــوزه معاونــت
بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران بــه گواهــی اخــاق
شــماره 142124-9183-65-03-88بــوده اســت.
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بیانیــه ،هماهنگــی واگــذاری بــا پيشــرفت ظرفيتهــا امــری
ضــروری اســت .ایــن مطالعــه ،انــدک بــودن مــوارد مشــخص
قابــل واگــذاری ،نبــود اعتمــاد بيــن واگذارکننــده و ارایهکننــده
خدمــت ،نبــود منابــع مســتقل بررس ـیکننده اطالعــات ،و نبــود
محيــط قانونــی و علمــی تامينکننــده اطالعــات را از جملــه
مشــکالت اساســی پي ـشروی واگــذاری در کشــورهای درحــال
توســعه دانســته؛ ظرفيتهــای نظارتــی را محــدود و ناکارآمــد
خواندهاســت (.)13
آرش رشــیدیان و همــکاران یــک نظــام ســامت کارآمــد
را نظامــی معرفیکردهانــد کــه بــه نســبت منابــع مصرفــی
دســتآوردهای زیــادی کســب نمایــد .امــا نظــام ســامت
ناکارآمــد ،حتــی اگــر دســتآوردهای زیــادی داشتهباشــد ،بــه
همــان نســبت منابــع را هــدر میدهــد؛ لــذا ،ارزیابــی عملکــرد
فعلــی نظــام ســامت را ضــروری دانســتند (.)28
در راهانــدازی پایگاههــای بهداشــت مشــارکتی ،تجربیــات
تقریبــا مشــابه دانشــگاهها و کشــورهای دیگــر راهنمــای عمــل
مدیــران دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران بــوده ،و منجــر بــه
تدویــن آییــن نامههــا ودســتورالعملهای شــفاف و قانونمنــد
بــه ایــن منظــور شدهاســت؛ البتــه ایــن دســتورالعملها طــی
ایــن چندســال بــه بلــوغ رســیده و ایــن امــر ،از آنجــا کــه پویــا و
هدفمنــد اســت ،ســیر تکاملــی را در پیــش رو دارد.
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Abstract
Background:This study is a qualitative study that was conducted at Tehran University of Medical Sciences
with the aim of identifying obstacles and facilitators of providing services at participatory sites covered by
Tehran University of Medical Sciences.

Methods:Experts

were interviewed, the implementation was carried out, and the indexing process was
performed on all interviews. All coding subjects and topics as well as the charts table were completed. Then,
based on the conceptual structure form, indexing and data analysis were done.

Results:The process was positive toward the experience. The most important facilitators were the private

sector, job creation, transparent guidelines, specific credits for payments, and experiences from other countries.
Some of the main obstacles were inadequate physical space, shortage of manpower, lack of physician placement,
weariness of equipment, delayed payments to founders, insufficient salaries for staff, strict supervision of staff
oversight and attention to quantity rather than service quality, insurance and taxes.

Conclusions:The

policy of small government, the privatization of services to the private sector, and
supervision by the state system has led to a positive attitude of managers towards participatory bases. In addition,
the ineffectiveness of government personnel from other countries has led to the creation of participatory bases
successfully. The financial and administrative constraints in purchasing, constructing, and repairing state
civil-engineering units and reducing employment capacity are also due to the transfer of participatory bases.
Furthermore, bases were dissatisfied with low job security and low salaries.
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