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علیرضا اولیاییمنش ،1سعید معنوی ،2محمدآقاجانی ،3لیال پورآقاسی ،4علی ماهر ،5علی شهرامی ،6موسی طباطبایی ،7فرح بابایی،8
14
جمشید کرمانچی ،9پیرحسین کولیوند ،10حسن واعظی ،11مرضیه زنگنه ،12آرزو دهقانی ،13سيدهسنا حسيني
 -1مدیــر کل دفتــر ارزیابــی فنــاوری ،تدویــن اســتاندارد و تعرفــه ســامت وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی  -2رئیــس اداره سیاسـتگذاری تعرفــه و نظــام پرداخــت وزارت بهداشــت،
درمــان و آمــوزش پزشــکی  -3معــاون درمــان وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی  -4کارشــناس اداره سیاس ـتگذاری تعرفــه ،پرداخــت و منابــع درمــان ،وزارت بهداشــت درمــان و
آمــوزش پزشــکی  -5معــاون امــور فنــی و برنامهریــزی معاونــت درمــان وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی  -6معــاون اجرايــي معــاون درمــان وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی
 -7رئیــس گــروه برنامهریــزی اقتصــاد و بیمههــای ســامت وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی  -8رئیــس اداره مامایــی وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی  -9مشــاور معــاون
درمــان در بیماریهــا وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی  -10رئیــس ســازمان اورژانــس کشــور وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی  -11رییــس اداره اورژانــس بیمارســتانی
وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی  -12کارشــناس اداره هماهنگــی و برنامهریزیهــای بیمــه ســامت وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی  -13مدیــر روابــط عمومــی معاونــت
درمــان وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی  -14كارشــناس معاونــت درمــان وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی
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مقدمه

توزیــع نابرابــر منابــع انســانی در حــوزه ســامت پدیــدهای
جهانــی اســت و در ابعــاد مختلفــی بــروز میکنــد ( .)1توزیــع
نابرابــر بهخصــوص در حرفــه پزشــکی اولیــن و بزرگتریــن
چالــش اســت .اغلــب پزشــکان در کشــورهای توســعهیافته و
شــهرهای بــزرگ تمرکــز دارنــد که دارای ســطح زندگی مناســب،
درآمــد باالتــر و رضایــت شــغلی بیشــتر اســت .حالــت دوم توزیــع
نامناســب مربــوط بــه ترکیــب مهارتهــا اســت .تعــداد پزشــکان
در بســیاری از کشــورها از جملــه بنــگالدش ،برزیــل ،چیــن،
پاکســتان بیشــتر از پرســتاران اســت .ســومین مســئله مربــوط بــه
فــوق تخصــص و چهارمیــن مــورد مربــوط بــه توزیــع نامناســب
نهــادی اســت .در آخــر توزیــع نامناســب جنســیتی نیــز از جملــه
مــوارد چالشــی در ایــن حــوزه محســوب میشــود ( ،)2از ایــن
رو ســازمان جهانــی بهداشــت برنام ـهای بــا هــدف رفــع توزیــع
نابرابــر کارکنــان بهداشــتی در مناطــق محــروم و روســتایی
ارایــه کــرده اســت .ایــن برنامــه پاســخی اســت بــه درخواســت
کشــورهایی کــه تحــت تأثیــر بحــران جهانــی نیــروی کار در
بخــش بهداشــت و ســامت قــرار گرفتهانــد ( .)4 ,3بهعــاوه
دسترســی بــه کارکنــان بهداشــت و ســامت در مناطــق محــروم
بــه بهبــود نتایــج بخــش ســامت بــر اســاس ارزشهــا و اصــول
مراقبتهــای اولیــه میانجامــد .فقــدان راهحلهــای عملیاتــی
بــرای انطبــاق بــا چالــش مذکــور موضوعــی اســت کــه در تمــام
کشــورها اعــم از توســعهیافته و در حــال توســعه مهــم و اساســی
اســت .بــر ایــن اســاس برنامــه ســازمان جهانــی بهداشــت
بهدنبــال شــواهد و ارایــه توصیههــای مبتنــی بــر شــواهد روز

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

دنیــا اســت کــه بــا اســتراتژیهای پیشــنهادی قــادر بــه رفــع
چالــش حضــور پزشــکان در مناطــق مــورد نیــاز باشــد .ســه محور
اصلــی تشــکیلدهنده اســتراتژیهای مذکــور عبارتنــد از:

• •تدویــن و اشــتراک اســتراتژیهای اثربخــش مبتنــی بــر
شــواهد کــه بــه افزایــش دسترســی بــه کارکنــان بهداشــتی
در مناطــق محــروم و روســتایی
• •حمایــت از کشــورهای عضــو بــرای ارزیابــی ،انطبــاق و
اجــرای اســتراتژیهای مذکــور
• •توســعه و انتشــار توصیههــا و اســتراتژیهای مبتنــی بــر
شــواهد در ایــن حــوزه ()5
گســترش مراقبتهــای اولیــه ســامت ( 1)PHCدر ایــران
بهطــور عمــده بــر اســاس اصــول بهداشــت همگانــی کنفرانــس
آلماآتــا اســت ( .)6مراقبتهــای اولیــه ســامت بهطــور
چشــمگیری بــه بهبــود نتایــج ســامت و بهداشــت بهویــژه
در مناطــق روســتایی منجــر شــده اســت ( ،)7بــا ایــن حــال
پاســخگوی نیازهــای رو بــه رشــد ســامت مــردم در چنــد
دهــه اخیــر نیســت .از ســال  1384برنامــه پزشــک خانــواده در
مناطــق روســتایی و شــهرهای کوچــک آغــاز شــد کــه در دولــت
بعــد از آن نیــز ادامــه یافــت ( .)8علیرغــم افزایــش جمعیــت
زیــر پوشــش بیمــه درمانــی ،مســایل مربــوط بــه دسترســی بــه
خدمــات ســامت و برابــری در دسترســی و اســتفاده از ایــن
خدمــات کمــاکان باقیمانــده بــود ( )6و ( .)11-9از ایــن رو در
دولــت یازدهــم مجموع ـهای از برنامههــای اصــاح و بازنگــری
Primary Health Care

1

Downloaded from hakim.hbi.ir at 9:14 IRST on Tuesday December 11th 2018

اجرای طرح تحول نظام سالمت با تأکید بر محور حمایت از
ماندگاری پزشكان در مناطق محروم :نتایج و چالشها

علیرضا اولیاییمنش و همكاران

229

Health System Evaluation Plan -or- Health Transformation Program

2

اهداف

هدف اصلی
• •ارتقــاي کيفيــت خدمــات ســامت در مناطــق کمتــر
توســعهيافته ،بــا هــدف افزايــش دسترســي مــردم بــه
خدمــات و مراقبتهــاي ســامت در ســطح دوم و ســوم
و جــذب مانــدگاري پزشــکان در ايــن مناطــق تدويــن شــده
اهداف اختصاصی
• •ارتقــای عدالــت در دسترســي و بهرهمنــدی مــردم بــه
خدمــات تخصصــی ســامت در مناطــق محــروم
• •کاهش پرداخت مستقیم از جيب مردم
• •ســاماندهي مناس ـبتر نظــام ارجــاع در ســطح تخصصــی و
فوقتخصصــی مناطــق کمتــر توســعهیافته
• •حذف پرداختهای غیررسمی در این مناطق
• •افزایــش زمینــه فعالیــت پزشــکان بــه صــورت تماموقــت
جغرافیایــی
• •اجــرای صحیــح نظــام ســطحبندی در بخــش نیــروی
انســانی و خدمــات ســرپایی و بســتری ()14

مبانی نظری

منابــع انســانی یکــی از زیرســاختهای شــشگانه سیســتم
بهداشــت و ســامت محســوب میشــود ( .)15بــا ایــن حــال
کادر پزشــکی (شــامل پزشــک ،پرســتار ،دنــدان پزشــک ،مامــا)
در مقیــاس جهانــی بــا کمبــودی حــدود  4.2میلیــون نفــر
مواجــه اســت ( .)16در مقیــاس جهانــی ارتبــاط نزدیکــی میــان
تراکــم کادر پزشــکی واجــد شــرایط و نتایــج کلیــدی سیســتم
ســامت و بهداشــت ماننــد ایمنســازی نــوزاد ،کــودک و مــادر
وجــود دارد ( .)17از ایــنرو ،ایــن شــکاف محدویــت اساســی
در دســتیابی بــه اهــداف هــزاره مربــوط بــه توســعه ســامت
محســوب میشــود ( .)18افــراد مناطــق روســتایی تحــت
تأثیــر آثــار نامطلــوب کمبــود منابــع انســانی قــرار میگیرنــد.
وزارتخانههــای بهداشــت و سیاســتگذاران حــوزه ســامت
بــا چالشهــای اساســی در رفــع نیازهــای ســامت جمعیــت
روســتایی ماننــد کمبــود ارایهدهنــدگان مراقبتهــای
بهداشــتی ،کمبــود منابــع انســانی مقیــم در ایــن مناطــق و
توزیــع جغرافیایــی نابرابــر ارایهدهنــدگان خدمــات بهداشــتی
مواجــه هســتند (.)19
در همــه کشــورها ،اعــم از غنــی و فقیر ،نســبت کادر بهداشــتی
در مناطــق شــهری و ثروتمنــد ،باالتــر گزارش شــده اســت (-20
 )22امــا نیمــی از جمعیــت جهــان در مناطــق روســتایی زندگــی
میکننــد درحالــی کــه تنهــا  %38از نیــروی کار پرســتار و %24
از نیــروی کار پزشــک در ایــن مناطــق ،خدمــات بهداشــتی ارایــه
میدهنــد (شــکل .)19( )1
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نظــام ســامت پیگیــری شــد ( .)8نتیجــه ایــن اصالحــات بــا
عنــوان طــرح تحــول نظــام ســامت )HSEP( 2توســط وزارت
بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی بــر اســاس قانــون برنامــه
چهــارم و پنجــم توســعه بــه منظــور دســتیابی بــه پوشــش
همگانــی ســامت معرفــی شــد.
کمبــود کادر پزشــکی در شــهرها ،بخشهــا و روســتاهای
دورافتــاده كشــور و تراکــم فارغالتحصیــان ایــن رشــتهها در
کالنشــهر پایتخــت ،ســایر کالنشــهرها و مراکــز اســتانها
همــواره باعــث ایجــاد اختــال در ارایــه خدمــات تشــخیصی و
درمانــی بــه ســاکنین مناطــق محــروم و نیازمنــد کشــور شــده
اســت .بهکارگیــری پزشــکان خارجــی در ســالهای اول
پــس از پیــروزی انقــاب و مداخــات و فشــارهای سیاســی
و اجتماعــی متعــدد در رونــد جــذب و بهکارگیــری پزشــکان
متخصــص اثــر نامطلوبــی بهجــا گذاشــته بــود .بررســي وضــع
موجــود نظــام بهداشــتي درمانــي كشــور (در اواخــر دهــه
پنجــاه) نشــان ميدهــد كــه توزيــع نيروهــاي پزشــكي كشــور
بهشــدت ناهمگــون بــوده اســت؛ بهطــوري كــه  %69پزشــكان
متخصــص در تهــران و  %18پزشــكان در شــهرهاي تبريــز،
مشــهد ،اهــواز ،شــيراز و اصفهــان و  %13در بقيــه كشــور توزيــع
شــده بودنــد .از آنجــا كــه طــرح خدمــات پزشــكان در اكثــر
نقــاط جهــان وجــود دارد جهــت رفــع معضــل کمبــود کادر
درمانــی ،در اردیبهشــت مــاه ســال  1367قانــون مربــوط بــه
خدمــت پزشــکان و پیراپزشــکان بــه تصویــب مجلــس شــورای
اســامی رســید و بــه موجــب آن فارغالتحصیــان رشــتههای
پزشــکی و پیراپزشــکی مکلــف شــدند کــه ســالهای اولیــه
خدمــت خــود را خــارج از تهــران و در شــهرهای دور افتــاده
انجــام دهنــد تــا بــه ایــن وســیله قســمتی از دیــن خــود را
بــه جامعــه ادا کننــد .بــه منظــور حــل ایــن کمبــود برنامــه
«حمایــت از مانــدگاری پزشــکان در مناطــق محــروم» بــا
هــدف افزایــش دسترســی مــردم ســاکن در مناطــق محــروم
کشــور بــه خدمــات ســامت ســطح دوم و ســوم و در جهــت
اجــرای بنــد «ب» مــاده  ،34بنــد «الــف» مــاده  36قانــون
برنامــه پنجــم توســعه کشــور و بنــد « »7-9سیاســتهای
کالن بخــش ســامت ابالغــی مقــام معظــم رهبــری ،تدویــن
شــده اســت ( .)13 ,12ایــن برنامــه از ابتــدای خردادمــاه
ســال  1393در قالــب یکــی از برنامههــای طــرح تحــول
نظــام ســامت ،در دانشــگاههای علــوم پزشــکی سراســر
کشــور اجــرا شــد .پزشــکان مشــمول ایــن برنامــه در صــورت
پذیــرش تعهــدات منــدرج در دســتورالعمل «برنامــه حمایــت از
مانــدگاری پزشــکان در مناطــق محــروم» و بــا تکمیــل فــرم
مربوطــه ،بــه عنــوان «پزشــک مانــدگار» شــناخته میشــوند
و میتواننــد از مزایــای تشــویقی مانــدگاری کــه در قالــب
«پرداخــت ثابــت و پرداخــت عملکــردی» اســت ،بهرهمنــد
شــوند .در ایــن گــزارش ضمــن مــرور فراینــد اجرایــی برنامــه

مانــدگاری پزشــکان ،نتایــج اجــرا و نارســاییها و چالشهــای
پیــش روی ایــن محــور بحــث و بررســی خواهــد شــد.
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ایــن وضعیــت در  57کشــور جهــان کــه بــا کمبــود اساســی
کارکنــان آموزشدیــده در حــوزه ســامت مواجــه هســتند ،شــدت
مییابــد بهصورتــی کــه حــدود یــک میلیــارد نفــر بــه خدمــات
ضــروری در حــوزه بهداشــت و ســامت دسترســی ندارنــد (.)15
در بنــگالدش  %30از پرســتاران در چهــار منطقــه شــهری شــاغل
هســتند در حالــی کــه ایــن مناطــق فقــط  %15از جمعیــت را در
بــر میگیــرد ( .)23در آفریقــای جنوبــی  %46جمعیــت در مناطــق
روســتایی زندگــی میکننــد در حالــی کــه  %12پزشــکان و %19
پرســتاران در ایــن مناطــق شــاغل هســتند .از طــرف دیگــر
پــرورش بیــش از ظرفیــت کارکنــان حــوزه بهداشــت و ســامت
در برخــی از مناطــق فرانســوی زبــان کشــورهای جنــوب صحرای
بــزرگ آفریقــا ماننــد ســاحل عــاج ،جمهــوری دموکراتیــک کنگــو
و مالــی منجــر بــه بیــکاری پزشــکان در مناطــق شــهری و کمبــود
کادر پزشــکی در مناطــق روســتایی شــده اســت (.)24
حتــی کشــورهای ثروتمنــد هــم بــا کمبــود کادر پزشــکی در
مناطــق محــروم و روســتایی مواجــه هســتند .بهعنــوان مثــال
در ایــاالت متحــده آمریــکا  %9از پزشــکان در مناطــق روســتایی
شــاغل هســتند در حالــی کــه ایــن مناطــق  %20جمعیــت ایــن
کشــور را در بــر میگیــرد ( .)25فرانســه بــا نابرابــری گســتردهای

در توزیــع پزشــکان عمومــی مواجــه اســت بهصورتــی کــه نســبت
تراکــم پزشــکان در مناطــق جنوبــی و پایتخــت باالتــر از مناطــق
شــمالی و مرکــزی کشــور اســت ( .)26در کانــادا  %24جمعیــت در
مناطــق روســتایی و دورافتــاده زندگــی میکننــد در حالــی کــه
تنهــا  %9.3از پزشــکان در ایــن مناطــق شــاغل هســتند (.)27
ایــن بحــران بــا علــل پیچیــدهای مواجــه اســت و نــه تنهــا
تحتتأثیــر کمبــود نیــروی انســانی اســت بلکــه عــدم توانایــی
حفــظ ایــن کارکنــان در مناطقــی کــه بیشــترین احتیــاج بــه
آنهــا احســاس میشــود مزیــد بــر علــت اســت .از ایــن رو بــا
توجــه بــه مجموعــه پیچیــدهای از عوامــل اثرگــذار بــر تحــرک
کارکنــان بهداشــتی ،هرگونــه تــاش بهمنظــور افزایــش
نیــروی کار بهداشــتی بایــد بــا اقدامهایــی مناســب در جهــت
جــذب و نگهداشــت کارکنــان بهداشــتی همــراه شــود.)5( .
بهطورکلــی عوامــل مختلــف اثرگــذار بــر نابرابــری توزیــع
کادر پزشــکی را میتــوان در شــکل زیــر تحــت عناویــن
نابرابــری اجتماعــی و اقتصــادی ،سیســتم آمــوزش پزشــکی،
مشــوقهای مالــی ،توســعه سیســتم ســامت عمومــی/
خصوصــی و جنبشهــای اجتماعــی بهمنظــور اصالحــات
نظــام ســامت طبقهبنــدی کــرد (.)28
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جدول -1طبقهبندی مداخالت مورد استفاده برای بهبود فرایند جذب ،استخدام و نگهداشت کارکنان حوزه سالمت در مناطق محروم و
روستایی

مثال

طبقهبندی مداخالت

 دانشجویان با پیشینه تولد و زندگی در روستا مراکز آموزشی حرفهای خارج از کالن شهرها چرخش بالینی طول تحصیل در مناطق روستایی برنامههای درسی منعکسکننده مسایل سالمت مناطق روستایی -توسعه مستمر حرفهای کادر سالمت مناطق روستایی

تحصیالت

قوانین و مقررات

 گسترش اقدامهای پیشرفته تخصصهای مختلف کادر سالمت و کارکنان بهداشتی خدمات اجباری -بورس تحصیلی

مشوقهای مالی

 مشوقهای مالی مناسب شرایط زندگی بهتر محیط کاری امن و حمایتی توسعه پشتیبانی و امدادرسانی برنامههای توسعه حرفهای شبکههای حرفهای -اقدامهای شناختهشده عمومی

پشتیبانی حرفهای و شخصی

اسناد باالدستی
برنامه حمایت از ماندگاری پزشکان در بیمارستانهای مناطق محروم
قوانین پایه

ناظر بر

قانون برنامه پنجم
توسعه

قانــون تشــکیالت
و وظایــف وزارت
بهداشــت ،درمــان و
آمــوزش پزشــکی/
ماده 6

ناظــر بــر توزیــع
متناســب نیــروی
انســانی

بند ب ماده 34
بند الف ماده 36

ناظر بر

سیاستهای
کلی سالمت

 پایداری نیروی انسانی متخصص ایجــاد دسترســی عادالنــه مــردم بــه خدمــاتســامت
 پرداخــت تســهيالت ويــژه بــراي مانــدگاري پزشــكاندر مناطــق كمتــر توســعهيافته

بند 7-9

روش اجرا برنامه

در زمــان مطالعــات  6ماهــه در مــورد برنامههــای مــورد
نظــر وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی ،بهمنظــور
اجــرای طــرح تحــول نظــام ســامت کــه بــه تولیــت شــورای
سیاســتگذاری ســامت انجــام میشــد ،نشســتهای
کارشناســی 3متعــددی بــرای هرکــدام از برنامههــا بــر اســاس
چارچــوب مفهومــی مــدون ،برگــزار شــد .پــس از تعییــن تعــداد و
عناویــن برنامههــا و اعتبــار مــورد نیــاز بــرای اجرایــی کــردن هــر
کــدام ،جزییــات برنامههــا از جملــه برنامــه حمایــت از مانــدگاری
Expert Panel

3

ناظر بر

توجــه خــاص بــه
فعالیتهــای ارتقــاء
ســامت در مناطــق
محــروم

پزشــكان در مناطــق محــروم اســتخراج شــد .بــه منظــور تدویــن
برنامــه حمایــت از مانــدگاری پزشــكان در مناطــق محــروم،
اســناد باالدســتی همچــون بنــد ب مــاده  ،34بنــد الــف مــاده
 36قانــون برنامــه پنجــم توســعه و بنــد  7-9سیاسـتهای کلــی
ســامت ،موردتوجــه قــرار گرفــت که بــر پایــداری نیروی انســانی
متخصــص ،ایجــاد دسترســی عادالنــه مــردم بــه خدمات ســامت
و پرداخــت تســهيالت ويــژه بــراي مانــدگاري پزشــكان در مناطق
كمتــر توســعه يافتــه تأکیــد دارد و آن را از وظایــف و اختیــارات
وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی میدانــد.
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در ســالهای اخیــر شناســایی و اجــرای راهحلهــای مناســب
بــرای رســیدگی بــه کمبــود کارکنــان بخــش ســامت و بهداشــت
مــورد توجــه روزافــزون پژوهشــگران و سیاســتگذاران بــوده
اســت ( .)33-29 ,16بهمنظــور پاســخگویی بــه ایــن توجــه
روزافــزون ســازمان بهداشــت جهانــی برنامـهای با عنــوان افزایش
دسترســی بــه کارکنــان ســامت و بهداشــت در مناطــق محــروم

و روســتایی بــا بهبــود سیاس ـتهای حفــظ و نگهــداری تدویــن
کــرده اســت ( .)5در ایــن برنامــه جدولــی از عوامــل مؤثــر در بهبود
جــذب و حفــظ کارکنــان بخــش بهداشــت و ســامت در مناطــق
محــروم و روســتایی ارایــه داده اســت .ایــن عوامــل در چهار دســته
کلــی :آمــوزش و پــرورش ،قوانیــن و مقــررات ،مشــوقهای مالــی
و پشــتیبانی حرف ـهای و شــخصی قــرار میگیرنــد (.)19
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شــهرهای مشــمول برنامــه مانــدگاری و شــهرهای غیرمشــمول
برنامــه مانــدگاری جــایگرفتنــد کــه  73شــهر در کشــور
بهدلیــل توســعهیافتگی ،مشــمول برنامــه مانــدگاری نمیشــوند.
شــهرهای مشــمول بهترتیــب از محرومتریــن تــا برخوردارتریــن
در چهــار گــروه الــف ،ب ،ج و د طبقهبنــدی میشــوند کــه
در هــر گــروه بســته حمایتــی ویــژهای بــرای پزشــکان ارایــه
میشــود .الزم بــه ذکــر اســت در ایــن دســتورالعمل بــه منظــور
حمایــت از مانــدگاری پزشــکان در مناطــق محــروم ،دو نــوع
پرداخــت ثابــت و عملکــردی صــورت میگیــرد؛ پرداخــت ثابــت
بهصــورت مبلغــی ثابــت بــرای پزشــکان عمومــی و متخصــص
در شــهرهای الــف و ب و بــرای پزشــکان عمومــی شــاغل در
اورژانــس پیــش بیمارســتانی در شــهرهای الــف ،ب ،ج و د اســت
و پرداخــت عملکــردی بهصــورت افزایــش ضریــب کا بــرای
شــهرهای الــف ،ب ،ج و د اســت.

دستاوردها

دســتاوردهای اجــرای ایــن برنامــه شــامل دسترســی مــردم
جهــت انجــام اعمــال جراحــی در همــه ســاعات شــبانه روز ،انجام
ک ویــژه صبــح
ویزیتهــای تخصصــی و پروســیجرها در کلینی ـ 
و بعــد از ظهــر و حضــور پزشــک آنــکال در ســاعات غیـراداری در
ســطح شــهر اســت .افزایــش قابــل توجــه تعــداد اعمــال جراحــی
و ویزیتهــای ســرپایی در ایــن مناطــق نشــاندهنده افزایــش
دسترســی مــردم اســت .نمــودار زیــر نشــاندهنده افزایــش
دسترســی مــردم در مناطــق محــروم و کاهــش ارجاعــات بــه
ســطوح تخصصــی اســت( .منبــع ،مســتدات وزارت بهداشــت،
درمــان و آمــوزش پزشــکی ،علیرضــا اولیاییمنــش)1395 ،4
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نمودار  -1تعداد اعمال جراحی قبل و بعد از آغاز برنامه حمایت از
ماندگاری پزشکان در مناطق محروم

مطابــق بــا نمــودار فــوق تعــداد اعمــال جراحــی در
مناطــق محــروم پــس از اجــرای برنامــه مانــدگاری حــدود دو
برابــر افزایــش یافتــه اســت کــه ایــن افزایــش قابــل توجــه
نشــاندهنده موفقیــت و اهمیــت اجــرای ایــن برنامــه اســت.
الزم بــه ذکــر اســت ایــن افزایــش در مــورد تعــداد ویزیــت نیــز
صــدق میکنــد .در جــدول و نمــودار زیــر آمــار ویزیتهــای
قبــل و بعــد از اجــرای برنامــه ارایــه شــده اســت.
 4بــا توجــه بــه کیفــی بــودن پروســه تحقیقــات کــه بخشــی از آن از طریــق مصاحبــه بــا عوامــل
برنامههــای تحــول نظــام ســامت حاصــل شــده اســت ،در ایــن مقالــه نیــز مســتندات آقــای دکتــر
علیرضــا اولیاییمنــش بهعنــوان مســئول اجــرای برنامــه حمایــت از مانــدگاری پزشــکان در مناطــق
محــروم ،بهعنــوان مرجــع اعــداد و ارقــام و دســتاوردهای برنامــه در نظــر گرفتــه اســت.
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گامهــای اولیــه در اجــرای برنامــه حمایــت از ماندگاری شــامل
مجموعــهای از فعالیتهــای مقدماتــی ماننــد تهیــه فهرســت
پزشــکان مانــدگاری و تهیــه برنامــه آنکالــی در بیمارســتانهای
مشــمول اســت کــه در ایــن چارجــوب بــه عنــوان مقدمــات و
الزامــات بســته مانــدگاری اشــاره شــده اســت .همچنیــن بــرای
اجــرای ایــن برنامــه مجوعــهای از دســتورالعملها تدویــن و
ابــاغ شــده اســت .در ایــن دســتورالعملها ،همــه شــهرهای
کشــور بــر اســاس شــاخصهای محرومیــت گروهبنــدی شــده
و در دو گــروه بــزرگ «شــهرهای مشــمول برنامــه مانــدگاری»
و «شــهرهای غیرمشــمول برنامــه مانــدگاری» جــای میگیرنــد.
شــهرهای مشــمول بــه ترتیــب محرومتریــن تــا برخوردارتریــن
در چهــار گــروه الــف ،ب ،ج و د طبقهبنــدی میشــوند کــه
در هــر گــروه بســته حمایتــی ویــژهای بــرای پزشــکان ارایــه
میشــود .در ایــن دســتورالعمل بــه منظــور حمایــت از مانــدگاری
پزشــکان در مناطــق محــروم ،دو نــوع پرداخــت تشــویقی بــه
آنهــا صــورت میگیــرد:
1 .1پرداخــت ثابــت بهصــورت مبلغــی ثابــت بــرای پزشــکان
عمومــی و متخصــص در شــهرهای الــف و ب و بــرای
پزشــکان عمومــی شــاغل در اورژانــس پیــش بیمارســتانی در
شــهرهای الــف ،ب ،ج و د اســت.
2 .2پرداخــت عملکــردی بــه صــورت افزایــش ضریــب کا
بــرای شــهرهای الــف ،ب ،ج و د اســت.
پزشــکان مشــمول ایــن برنامــه در صــورت پذیــرش تعهــدات
منــدرج در دســتورالعمل برنامــه حمایــت از ماندگاری پزشــکان در
مناطــق محــروم و بــا تکمیــل فــرم مربوطــه ،بهعنــوان پزشــک
مانــدگار شــناخته میشــوند و میتواننــد از مزایــای پرداخــت
ثابــت و عملکــردی ایــن برنامــه بهرهمنــد گردنــد .اطالعــات
پزشــکان مانــدگار بهانضمــام تصویــر فــرم مذکــور ،در ســامانه
طــرح تحــول نظــام ســامت ( )HSEدر قســمت فــرم برنامــه
مانــدگاری بــا دسترســی معاونیــن درمــان دانشــگاهها ثبــت
میشــود و مســئولیت بهروزرســانی و تأییــد صحــت اطالعــات
ثبــت شــده در ســامانه بــا معاونــت درمــان هــر دانشــگاه اســت.
همچنیــن پزشــکان مشــمول ایــن برنامــه بایــد در روزهــای
مانــدگاری خــود بهصــورت 24ســاعته در شــهر محــل خدمــت
حضــور داشــته باشــند و بــه ارایــه خدمــت بپردازنــد .بــه گونـهای
کــه صبحهــا در درمانــگاه بیمارســتان ،بعدازظهرهــا درکلینیــک
ویــژه و شــبها آنــکال باشــند .پزشــکان مکلــف هســتند
درزمــان آنکالــی ،حداکثــر ظــرف مــدت 20دقیقــه بــر بالیــن
بیمارحاضــر شــوند.
در دســتورالعمل مربــوط بــه برنامــه حمایــت از مانــدگاری
بهمنظــور محاســبه میــزان پرداختهــای تشــویقی ،همــه
شــهرهای کشــور بــر اســاس شــاخصهای ضریــب محرومیــت
منطقــه ،درجــه بــدی آب و هــوا ،مــرزی یــا غیــر مــرزی بــودن
شــهر ،جمعیــت شــهر /شهرســتان و امتیــاز مرتبــط بــا شــرایط
اجتماعــی ،اقتصــادی ،فرهنگــی و تســهیالت منطقــه بــرای
جــذب پزشــک گروهبنــدی شــدند و در دو گــروه بــزرگ

اجرای طرح تحول نظام سالمت با تأکید ...

علیرضا اولیاییمنش و همكاران
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از ســوی دیگــر ،اجــرای ایــن برنامــه ،بیمــاران ســاکن در
مناطــق محــروم و دورافتــاده کشــور را قــادر ســاخت تــا بهجــای
پرداخــت تعرفـهای در حــدود  30،000تومــان در مطــب پزشــکان
و پرداخــت هزینههــای غیرمســتقیم جهــت حمــل و نقــل و
مســافرت بــه شــهرهای بــزرگ ،بــا پرداخــت هزینـهای در حــدود
 3،000تومــان در کلینیــک ویــژه بیمارســتان و در نزدیکتریــن
محــل بــه ســکونت خــود ،خدمــت تخصصــی مــورد نیــاز را
دریافــت کننــد .بــ ه عبــارت دیگــر ،مــردم مناطــق محــروم
کشــور بــا پرداخــت فرانشــیز ناچیــز میتواننــد خدمــات درمانــی
مــورد نیــاز را در شهر/شهرســتان محــل ســکونت خــود و بــدون
نیــاز بــه ارجــاع بــه بخــش خصوصــی و مرکــز اســتان دریافــت
کننــد و ایــن موضــوع ســبب کاهــش قابــل توجــه پرداخــت از
جیــب مــردم شــده اســت.
از دیــدگاه پزشــکان نیــز ایــن برنامــه رضایتبخــش بــوده
اســت .براســاس ســنجش میــزان رضایــت پزشــکان مشــمول

5735
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ایــن برنامــه کــه بهصــورت برونســازمانی و کام ـ ً
ا مســتقل،
توســط «موسســه ملــی تحقیقــات ســامت» در پایــان ســه
ماهــه نخســت اجــرای ایــن برنامــه صــورت گرفتــه اســت،
نشــان میدهــد کــه  %42/5از پزشــکانی کــه وارد برنامــه
مانــدگاری شــدهاند ،از اجــرای ایــن برنامــه رضایــت دارنــد
و خواســتار ادامــه فعالیــت خــود در مناطــق محــروم هســتند.
اصلیتریــن دلیــل رضایــت پزشــکان در مناطــق محــروم
بــا عنایــت بــه محرومیتهــای اجتماعــی ،فرهنگــی وبعضــ ًا شــرایط ســخت آب و هوایــی ایــن مناطــق -بهبــود
مشــوقهای مالــی و پرداخــت بهموقــع آنهــا بــوده اســت.
بهطــوری کــه تعــداد زیــادی از پزشــکان غیرتماموقــت،
مشــتاقانه مطــب خــود را تعطیــل و بهطــور تماموقــت در
بیمارســتان فعالیــت میکننــد .گزارشهــای مربــوط بــه
مؤسســه ملــی تحقیقــات ســامت در بخــش نظــام دیدهبانــی
ارایــه میشــود (.)34
مطابــق بــا گــزارش عملکــرد دوســاله برنامــه تحــول نظــام
ســامت ( 93/2/15لغایــت  )95/2/30مهمتریــن دســتاوردهای
برنامــه حمایــت از مانــدگاری بــه شــرح زیــر اســت:
• • 5735پزشــک در  338بیمارســتان در  301شــهر در مناطــق
محــروم ،وارد ایــن برنامــه شــدهاند.
• •تماموقتــی جغرافیایــی متخصصیــن از  ،%5پیــش از اجــرای
ش یافتــه اســت.
برنامــه بــه  %100در حــال حاضــر افزایـ 
• •کاهــش تأخیــر در پرداخــت کارانــه بــه پزشــکان و بهموقــع
بــودن پرداختهــای تشــویقی در مناطــق محــروم کشــور از
دیگــر دســتاوردهای ایــن برنامــه اســت ( )35و (.)36
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نمودار  -2تعداد ویزیت پیش و پس از آغاز برنامه حمایت از ماندگاری
پزشکان در مناطق محروم
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پیشنهادات

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

بــرای پزشــکان جهــت حضــور در مناطــق محــروم و مانــدگاری
در آن منطقــه بهعلــت پاییــن بــودن بــار مراجعــات بــه دلیــل
جمعیــت کــم ناشــی از محرومیــت منطقــه ،وضعیــت جغرافیایــی،
اقتصــادی ،فرهنگــی ،دور بــودن از مراکــز اســتانها و وضعیــت
راههــای ارتباطــی آن و عــدم انگیــزه بــرای زندگــی در ایــن
مناطــق ،مراجعــه بیمــاران بــه شــهرهای بزرگتــر و مراکــز
اســتانها بــه دلیــل عــدم دسترســی بــه خدمــات ســطح دو و
ســه در مناطــق محــروم ،غیــر تماموقــت بــودن پزشــکان و بــه
تبــع آن بــاال بــودن پرداخــت از جیــب مــردم در ایــن مناطــق
اســت .اهــم پیشــنهادها و راهکارهــای اجرایــی ایــن برنامــه بــه
شــرح زیــر اســت:
3 3اجــراي صحيــح اصالحيــه قانــون عدالــت آموزشــي جهــت
اختصــاص  %30از پذيرفتــه شــدگان دوره دســتياري،
بهعنــوان ســهميه بومــي در نقــاط محــروم
3 3افزايش فارغالتحصيل در رشتههاي تخصصي پزشكي
3 3عدالــت در توزيــع نيروهــاي تخصصــي كشــور منطبــق بــا
نيازســنجيهاي واقعــي
3 3تخفيــف زمانــي دوره طــرح متخصصیــن در صــورت انجــام
خدمــات در نقــاط محــروم ويــژه
3 3ارتقــاء و بهبــود مشــوقهاي مالــي جهــت ايجــاد انگيــزه
بــراي حضــور در مناطــق محــروم كشــور
3 3مشــوقهاي غيرمالــي ماننــد تســهيالت رفاهــي و مســكن
مناســب
3 3اعطــای وامهــای بلندمــدت بــرای پزشــکان مانــدگار در
مناطــق محــروم
3 3اعطــای امتیــاز ویــژه تحصیلــی بــرای پزشــکان مانــدگار در
مناطــق محــروم
3 3بــهروز كــردن پرداختهــای ســازمانهای بیمهگــر پایــه
بــا اولویــت نقــاط محــروم
3 3مشــارکت بیشــتر مســئولین محلــی در تصمیمگیــری
مرتبــط بــا حضــور و مانــدگاری پزشــکان در نقــاط محــروم
و مشــارکت آنــان در رفــع مشــکالت آنــان
3 3تجهيز مراكز درماني مناطق محروم
3 3ادغــام «پرداخــت عملکــردی» برنامــه مانــدگاری و «تعرفــه
ترجیحــی مناطــق محــروم» ســازمانهای بیمهگــر پایــه،
بــا رویکــرد برنامــه مانــدگاری جهــت عدالــت بیشــتر در
توزیــع منابــع
3 3ادغــام بخــش عملکــردی برنامــه حمایــت از مانــدگاری
پزشــکان در تعرفــه ترجیحــی مناطــق محــروم
3 3حمایــت ویــژه از پزشــکان مناطقــی کــه فاقــد عملکــرد
بالینــی هســتند
3 3اطالعرســانی دقیــق از آخریــن وضعیــت پرداخــت تشــویقی
مانــدگاری پزشــکان بــه تفکیــک مــاه و بیمارســتان ،در
ســایت دانشــگاه

Downloaded from hakim.hbi.ir at 9:14 IRST on Tuesday December 11th 2018

مطالعــات متعــددی بهمنظــور ارزیابــی برنامــه مانــدگاری
صــورت گرفتــه اســت .گــودرزی و همــکاران ( ،)1394پژوهشــی
بــا عنــوان «ارزیابــی مانــدگاری پزشــکان در مناطــق کمتــر
توســعهیافته و محــروم کشــور» انجــام دادنــد .در ایــن مطالعــه
 256بیمارســتان مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .نتایــج
ایــن پژوهــش نشــان میدهــد کــه اگرچــه برنامــه مانــدگاری
در تمامــی بیمارســتانهای دولتــی وابســته اجــرا نمیشــود،
شــاخص پرداخــت بهموقــع حقالزحمــه پزشــکان برابــر
مقــررات و براســاس پایــش عملکــرد آنهــا ( ،)%81.8عــدم
دریافــت وجــه از بیمــاران خــارج از روال رســمی صنــدوق
بیمارســتان توســط پزشــک ( )%81.6و انجــام بهموقــع ویزیــت
بیمــاران ،تعییــن تکلیــف بیمــاران اورژانســی در حداقــل زمــان
و حضــور در اعمــال جراحــی (اورژانســی) از ســوی پزشــک
( )%78در وضعیــت نســبت ًا مطلوبــی قــرار دارد ( .)37بهعــاوه،
زابلــی و همــکاران ( )1394در پژوهشــی بــا عنــوان «عوامــل
و چالشهــای تهدیدکننــده جــذب و مانــدگاری پزشــکان در
مناطــق محــروم جنــوب کشــور» بــه شناســایی ایــن عوامــل و
متغیرهــای اثرگــذار بــر آنهــا پرداختهانــد .ایــن مطالعــه بهصــورت
کیفــی بــا رویکــرد تحلیــل محتــوا بــه تجزیــه و تحلیــل عوامــل
مؤثــر پرداختــه اســت .از ایــن پژوهــش در نهایــت چنــد عامــل
در حیطههــای مختلــف از جملــه گزینــش بومــی نیــروی
انســانی ،مشــوقهای مالــی بــرای پزشــکان ،تعرفهگــذاری
بــا ضرایــب بیشــتر در مناطــق محــروم ،رضایتمنــدی حقــوق و
پــاداش ،تأمیــن اعتبــارات الزم و منابــع مالــی پایــدار ،افزایــش
درصــدی پزشــکان جهــت عدالــت در آمــوزش مــازاد بــر ســهمیه
بــرای مناطــق محــروم ،تجهیــزات و امکانــات ،خدمــات و درمان،
کاهــش تمرکــز رشــتههای تخصصــی در مراکــز اســتانها،
میــزان تمایــل پزشــکان و پرســتاران بــه مانــدگاری در محــل
کار کنونــی اســتخراج شــده اســت کــه از ایــن تعــداد چنــد عامــل
مربــوط بــه افزایــش ظرفیــت آمــوزش نیــروی انســانی پزشــک
بــرای مناطــق محــروم و چنــد عامــل مربــوط بــه تجهیــزات و
امکانــات و عوامــل مربــوط بــه ایجــاد انگیــزه ،کیفیــت ارایــه
خدمــات و عوامــل مربــوط بــه حیطــه درمــان بهدســت آمــده
اســت (.)38
برنامــه مانــدگاری بــا ارتقــای كيفيــت خدمــات ســامت در
مناطــق کمتــر توســعهیافته کشــور منجــر بــه افزایــش دسترســی
مــردم بــه خدمــات تخصصــی ســامت در ســطح دوم و ســوم
و جــذب و مانــدگاری پزشــکان در ایــن مناطــق شــده اســت
و بــا اجــرای آن از طریــق پرداختهــای تشــویقی در مناطــق
کمتــر توســعهیافته و ایجــاد تســهیالت رفاهــی جهــت اقامــت،
زمینــه مانــدگاری ،حضــور تمــام وقــت پزشــکان و در نهایــت
کاهــش پرداخــت از جیــب مــردم در ایــن مناطــق ،فراهــم
شــده اســت .اصلیتریــن دالیــل اجــرای برنامــه حمایــت از
مانــدگاری پزشــکان در مناطــق محــروم ،نبــودن انگیــزه کافــی
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همــواره بــا مشــکل کمبــود پزشــک در مناطــق محــروم مواجــه
 ایــن چالــش کمــاکان وجــود دارد و بهطــور کامــل.بــوده اســت
 اجــرای برنامــه «حمایــت از ماندگاری،برطــرف نشــده اســت؛ امــا
پزشــکان در مناطــق محــروم» بهعنــوان یکــی از مهمتریــن
برنامههــای طــرح تحــول نظــام ســامت کشــور توانســته اســت
دسترســی بــه خدمــات تخصصــی و فوقتخصصــی در مناطــق
محــروم را بیــش از دو برابــر افزایــش دهــد و تأثیــر قابــل
.مالحظ ـهای در کاهــش پرداخــت از جیــب مــردم داشــته باشــد
همچنیــن بــه بهبــود بخــش ســامت از طریــق افزایــش ســرعت
 در نهایــت از تمامــی. منجــر شــده اســت،دسترســی بــه خدمــات
مــوارد برشــمرده شــده در بــاال میتــوان چنیــن نتیجهگیــری
کــرد کــه برنامــه حمایــت از مانــدگاری پزشــکان در مناطــق
محــروم توانســته اســت در راســتای دســتیابی بــه اهــداف اصلــی
مــدل پوشــش همگانــی ســامت ســازمان بهداشــت جهانــی کــه
 موفــق،ســرلوحه طــرح تحــول نظــام ســامت قــرار گرفــت
.5عمــل کنــد

علیرضا اولیاییمنش و همكاران

 بــرای مانــدگاری پزشــکان در مناطــق محــروم،بهطورکلــی
تدابیــر متعــددی قابــل انجــام اســت کــه از آن جملــه میتــوان
، بومــی گزینــی، تدابیــر مدیریتــی،بــه خدمــات اجبــاری
.ســهمیههای خــاص و قانــون عدالــت آموزشــی اشــاره نمــود
لیکــن ایــن راهکارهــا بایــد همســو بــا نظــام پرداخــت تشــویقی
مؤثــر بــه کارگیــر گرفتــه شــوند تــا زمینــه مانــدگاری پزشــکان
در مناطــق محــروم را فراهــم کننــد و قطع ـ ًا ترکیــب همزمــان
چنــد راهکارهــا حضــور پزشــکان در ایــن مناطــق را تضمیــن
میکنــد و هیــچ یــک از راهکارهــا بــه تنهایــی کارگشــا نخواهــد
 تجربیــات ســایر کشــورها نیــز نشــان میدهــد بــرای ارایــه.بــود
 اســتفاده از مشــوقهای،خدمــت در نقــاط کمتــر برخــوردار
.مالــی ضــروری اســت ولــی بــه تنهایــی کافــی نخواهــد بــود
نظامهــای پرداخــت در ایــن نقــاط بایــد در جهــت افزایــش
 بــاز،حمایتهــای مالــی جهــت حضــور در مناطــق محرومتــر
.طراحــی شــود
در پایــان الزم بــه ذکــر اســت کــه نظــام ســامت کشــور
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