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اجرای طرح تحول نظام سالمت با تأکید بر محور حضورپزشكان متخصص مقيم
در بیمارستانهای دولتی تحت پوشش دانشگاههای علوم پزشکی :نتایج و چالشها

 -1رییــس اداره اورژانــس بیمارســتانی وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی  -2معــاون درمــان وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی  -3کارشــناس اورژانــس بیمارســتانی
 -4معــاون اجرايــي معاونــت درمــان وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی  -5کارشــناس آمــار و مــدارک پزشــکی دفتــر مدیریــت بیمارســتانی و تعالی خدمــات بالینــی ،وزارت بهداشــت ،درمان
و آمــوزش پزشــکی  -6مدیــر کل دفتــر ارزیابــی فنــاوری ،تدویــن اســتاندارد و تعرفــه ســامت وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی  -7رئیــس اداره سیاسـتگذاری تعرفــه و نظــام پرداخــت
وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی  -8کارشــناس اداره سیاســتگذاری تعرفــه ،پرداخــت و منابــع درمــان .وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی  -9معــاون امــور فنــی و
برنامهریــزی معاونــت درمــان وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی  -10رئیــس گــروه برنامهریــزی اقتصــاد و بیمههــای ســامت وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی  -11رئیــس
اداره مامایــی وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی  - 12مشــاور معــاون درمــان در بیماریهــا وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی  -13رئیــس ســازمان اورژانــس کشــور وزارت
بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی - 14کارشــناس اداره هماهنگــی و برنامهریزیهــای بیمــه ســامت .وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی  -15مدیــر روابــط عمومــی معاونــت درمــان.
وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی  -16كارشــناس معاونــت درمــان ،وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی
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مقدمه

ســامتی دارایــی ارزشــمندی اســت کــه بــا فراهــم آوردن
امــکان توســعه قابلیتهــای فــردی بــه توســعه پایــدار جامعــه
یــاری میرســاند ( .)1پوشــش فراگیــر خدمــات ســامت
( 1)UHCبهعنــوان مدلــی جهانــی از ســوی ســازمان جهانــی
بهداشــت در ســال  2000معرفیشــده اســت .ایــن پوشــش
بــا هــدف دسترســی عمــوم بــه خدمــات باکیفیــت و مقــرون
2
بهصرفــه شــکل گرفــت .ســازمان جهانــی بهداشــت ()WHO
نقــش مهمــی در حمایــت از کشــورها بهمنظــور پاســخگویی
درزمینــه پوشــش همگانــی ســامت و نظــارت بــر اجــرای آن
دارد ( .)1پوشــش همگانــی ســامت بــر دسترســی بــه خدمــات
موردنیــاز باکیفیــت و بــدون تحمــل فشــارهای مالی در دو ســطح
فــردی و اجتماعــی تأکیــد دارد ( )2و مطابــق بــا تعریــف ســامت
از منظــر ســازمان جهانــی بهداشــت ،اعالمیــه کنفرانــس آلماآتــا
( )3و سیســتمهای بهداشــت کمیســیون عوامــل اجتماعــی
ســامت ،شــبکه دانــش سیســتم ســامت ( )4و گزارشهــای
ســامت درزمینــه تجدیــد مراقبتهــای اولیــه ( )5و تأمیــن
مالــی درمــان اســت (.)6
3
گســترش مراقبتهــای اولیــه ســامت اولیــه ( )PHCدر
ایــران نیــز بهطــور عمــده بــر اســاس اصــول بهداشــت همگانــی
کنفران��س آلماآت��ا اس��ت ( .)7مراقبتهــای اولیــه ســامت
بهطــور چشــمگیری بــه بهبــود نتایــج ســامت و بهداشــت
)Universal Health Coverage (UHC
)World Health Organization (WHO
3
)Primary Health Care (PHC
1

بهویــژه در مناطــق روســتایی منجــر شــده اســت ( ،)8بــا ای ـ 
ن
حــال پاســخگوی نیازهــای رو بــه رشــد ســامت مــردم در چنــد
دهــه اخیــر نیســت .گســترش خدمــات در مناطــق شــهری
و برونشــهری و پویایــی مســیر ارجــاع بیمــاران همیشــه
مســئلهای چالشــی بــوده اســت ( .)9از ســال  1384برنامــه
پزشــک خانــواده در مناطــق روســتایی و شــهرهای کوچــک
آغــاز شــد کــه در دولــت بعــدی ادامــه یافــت ( .)10علیرغــم
افزایــش جمعیــت زیرپوشــش بیمــه درمانــی ،مســايل مربــوط
بــه دسترســی بــه خدمــات ســامت و برابــری در دسترســی و
اســتفاده از ایــن خدمــات کمــاکان باقیمانــده بــود (-11 ,7
 .)13از ایــنرو در دولــت یازدهــم مجموعــهای از برنامههــای
اصــاح و بازنگــری نظــام ســامت پیگیــری شــد ( .)10نتیجــه
4
ایــن اصالحــات بــا عنــوان طــرح تحــول نظــام ســامت()HSE
توســط وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی بــر اســاس
قانــون برنامــه چهــارم و پنجــم توســعه بهمنظــور دســتیابی بــه
پوشــش همگانــی ســامت معرفــی شــد.
بهطورکلــی اصــول  3 ،2و  29قانــون اساســی کشــور و
بنــد  1اصــل  43بــر ضــرورت شــکلگیری طــرح تحــول
نظــام ســامت تأکیــد دارد .اســناد باالدســتی مربــوط بــه
محــور مقیمــی شــامل بنــد ب مــاده  34قانــون برنامــه پنجــم
توســعه ناظــر بــر پایــداری نیــروی انســانی متخصــص و ایجــاد
دسترســی عادالنــه مــردم بــه خدمــات ســامت و بنــد الــف

2

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

)Health System Evaluation (HSE

4
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حســن واعظــی ،*1محمدآقاجانــی ،2میتــرا رســتگاری ،3علــی شــهرامی ،4فریبــا لطفــی ،5علیرضــا اولیاییمنــش ،6ســعید معنــوی،7
لیــا پورآقاســی ،8علــی ماهر ،9موســی طباطبایــی ،10فرح بابایی ،11جمشــید کرمانچــی ،12پیرحســین کولیوند ،13مرضیــه زنگنه،14
16
آرزو دهقانی ،15سيدهسنا حسيني

حسن واعظی و همكاران

اهداف

اهداف اصلی
ایــن برنامــه بــه منظــور بهرهمنــدی بــه هنــگام مــردم از
خدمــات درمانــی ازطریــق حضوردايــم پزشــکان متخصــص در
بیمارســتانهای وابســته بــه وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش
پزشــکی اجــرا میشــود.
اهداف اختصاصی
• •افزایش رضایتمندی مردم
• •پاسخگویی  24ساعته مراکز درمانی
• •انجام بهموقع ویزیت بیماران
• •تعین تکلیف بیماران اورژانس در حداقل زمان ممکن
• •افزایش کیفیت خدمات درمانی ارايهشده
• •حضــور بهموقــع در اتــاق عمــل و در طــی اعمــال جراحــی
اورژانــس بــر بالیــن بیمــار
• •رعایــت اندیکاســیونهای بســتری بیمــاران در بخشهــای
ویــژه مخصوصـ ًا بخــش )16( ICU

مبانی نظری و اسناد باالدستی

وجــود شــکاف آشــکار در کیفیــت و ایمنــی خدمــات ســامت
و از طــرف دیگــر هزینههــای فزآینــده دریافــت آن منجــر
بــه توجــه روزافــزون بــه عملکــرد سیســتمهای ســامت و
بهداشــت و نظــارت و ارزیابــی آن شــده اســت ( .)20-17هــدف
از ایــن توجــه یادگیــری ،انطبــاق ،تغییــر و بهبــود سیســتم
ســامت بهمنظــور جلــب رضایــت بیمــار ،مهــار هزینههــا،

پیــروی از مقــررات بــه همــراه جــذب و حفــظ متخصصــان واجــد
شــرایط اســت ( .)21در واقــع پیگیــری وقایــع گذشــته و حــال،
بــه پیشبینــی و برنامهریــزی مبتنــی بــر شــواهد سیســتمهای
ســامت و درنتیجــه ارتقــا و بهبــود آن منتهــی میشــود (.)22
بــرای اغلــب افــراد بخــش اورژانــس بیمارســتان ویتریــن و
دروازه ورودی دریافــت خدمــات بهداشــتی و درمانــی اســت.
در کانــادا حــدود  %60مــوارد بســتری در بیمارســتان از طریــق
بخــش اورژانــس صــورت میپذیــرد ( .)23جلــب رضایــت
بیمــاران در ایــن بخــش مســئلهای چالشــی اســت و علیرغــم
ویتریــن بــودن ایــن بخــش تعامــل افــراد در واحــد اورژانــس
ماهیــت خاصــی دارد ( .)28-24بهطــور معمــول هیچگونــه
ســابقه آشــنایی بیــن بیمــار یــا خانــواده وی بــا کارکنــان
بخــش اورژانــس وجــود نــدارد و در چنیــن شــرایط آشــوبناکی
کــه ارتباطــات حداقلــی در آن حاکــم اســت ،اعتمــاد بایــد
بهســرعت شــکل گیــرد .گزارشهــا حاکــی از آن اســت کــه
رضایتمنــدی بیمــار بــه رعایــت رژیمدرمانــی و کســب نتایــج
بهتــر میانجامــد ( )24از ایــنرو در پیــش گرفتــن تدابیــری
از ســوی بیمارســتان بــرای رضایتمنــدی بیمــار حايــز اهمیــت
اســت.
انتظــار و تأخیــر در دریافــت خدمــات ســامت مســئله جدیــدی
نیســت ( .)30 ,29یافتههــای یــک نظرســنجی ( 5)HSEدر
ایــاالت متحــده حاکــی از آن اســت کــه  %27افــراد بیمهشــده
کمتــر از  65ســال فاقــد دسترســی بهموقــع بــه پزشــک
هســتند ( )31و  %40از ویزیتهــای بخــش اورژانــس ،فــوری
صــورت نمیپذیــرد .دلیــل اصلــی آن در اغلــب مــوارد عــدم
دســتیابی بــه خدمــات اولیــه بــرای مراقبتهــای ســریع اســت
( .)32 ,31از ســال  1997تــا  ،2001افــراد ناموفــق در دســتیابی
فــوری بــه مراقبتهــای اولیــه از  %23بــه  %33افزایشیافتــه
اســت ( .)33در ســال  %43 ،2001از بزرگســاالنی کــه درخواســت
مراقبتهــای اولیــه داشــتهاند ،بــا تأخیــر مواجــه شــدهاند
( .)34از ای ـنرو مؤسســه پزشــکی کمیتــه کیفیــت مراقبتهــای
پزشــکی آمریــکا «بهموقــع بــودن» را یکــی از شــش هــدف
اساســی بهبــود سیســتم ســامت تعییــن کــرده اســت (.)35
بــر خــاف اعتقــاد رایــج تنهــا در مــوارد نــادری تأخیــر،
انتظــار و دسترســی محــدود بــه مراقبتهــای اولیــه ناشــی
از کمبــود نیــرو اســت .بررســی اغلــب مســايل ناشــی از تأخیــر
در ارايــه خدمــات ســامت نشــان میدهــد ،مشــکل اصلــی
بیشــتر ناشــی از عــدم تطبیــق مناســب ظرفیــت پزشــک
بــرای پاســخگویی بــه درخواســت بیمــار اســت ( .)36سیســتم
مراقبتهــای بهداشــتی و ســامت میتوانــد بــا اســتفاده از
اصــول مهندســی صنایــع و تئــوری صــف بســیاری از مســايل
مربــوط بــه تأخیــر در ارايــه خدمــات را بــدون افــزودن نیــروی
جدیــد کاهــش داده یــا بهطــور کل برطــرف نمایــد ( .)37یکــی
از راههــای کاهــش زمــان انتظــار بیمــاران اســتفاده از مــدل
دسترســی پیشــرفته اســت ( .)38بــر اســاس ایــن درخواســت
The Kaiser Family Foundation Survey. http://kff.org/
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مــاده  36قانــون برنامــه پنجــم توســعه ناظــر بــر پرداخــت
تســهيالت ويــژه بــراي مانــدگاري پزشــكان در مناطــق كمتــر
توســعهیافته اســت ( .)15 ,14بــر ایــن اســاس طــرح تحــول
نظــام ســامت بــا ابــاغ سیاســتهای کلــی نظــام ســامت
توســط مقــام معظــم رهبــری و بررســی اســناد باالدســتی
و کار پژوهشــی سیاســتگذاران ایــن حــوزه ،بــا ســه هــدف
حفاظــت مالــی از مــردم در مقابــل هزینههــای ســامت،
ایجــاد عدالــت در دسترســی بــه خدمــات ســامت در سراســر
کشــور ،ارتقــای کیفیــت خدمــات در بیمارســتانهای سراســر
کشــور ،توســط وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی
تدویــن شــد .بــرای کســب اهــداف مذکــور ایــن طــرح در
قالــب چندیــن بســته اجرایــی طراحــی و اجراشــده اســت؛ یکــی
از محورهــای اجرایــی ایــن طــرح حضــور پزشــك متخصــص
مقیــم بهصــورت شــبانهروزي و بهخصــوص در روزهــای
تعطیــل و شــبها ،در بيمارســتانهاي دولتــي بــاالي ۶۴
تخــت اســت کــه امــكان دسترســي ســریع بيمــاران اورژانســي
بــه پزشــك متخصــص را فراهــم ميكنــد تــا از ایــن طریــق
انجــام رویههــای مناســب درمانــی در کوتاهتریــن زمــان
ممکــن توســط متخصــص مقیــم بــرای بیمــاران اورژانســی
انجــام شــود.
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 6ذکر این نکته ضروری است که  %80بار مراجعه بیماران به بیمارستانهای دولتی اختصاص دارد.

اسناد باالدستی
برنامه حضور پزشكان متخصص مقیم در بيمارستانهاي دانشگاهي
قوانین پایه

قانــون تشــکیالت و وظایــف
وزارت بهداشــت ،درمــان و
آمــوزش پزشــکی

ناظر بر

قانون برنامه پنجم توسعه

 بند ب ماده 34 -بند الف ماده 36

ناظر بر

 پایداری نیروی انسانی متخصص ایجاد دسترسی عادالنه مردم به خدمات سالمت پرداخ��ت تســهيالت ويــژه بــراي مانــدگاري پزشــكاندر مناطــق كمتــر توســعهيافته

روش اجرا

اجــرای برنامــه مقیمــی پزشــکان متخصــص در
بیمارســتانهای وابســته بــه وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش
پزشــکی بــا ابــاغ نام ـهای از اولیــن ســاعت روز  93/3/1آغــاز
شــد .در ایــن ابالغیــه بــر مــوارد زیــر تأکیــد شــده اســت:
• •فراهــم آوردن شــرایط رفاهــی محــل اســتقرار پزشــکان
بــرای حفــظ شــأن آنهــا؛
• •تهیــه فهرســت پزشــکان مقیــم بیمارســتانها و لیســت
کشــیک مــاه اول اجــرای برنامــه تــا حداکثــر هفتــم خــرداد
7
( )1393از طریــق پرتــال برنامــه تحــول نظــام ســامت
www.hse.health.gov.ir
دارد.
ذکر این نکته ضروری است که  %80بار مراجعه بیماران به بیمارستانهای دولتی اختصاص

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

سیاستهای کلی
سالمت

ناظر بر

www.hse.health.gov.ir
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• •ارايــه فــرم تعهدنامــهای بهمنظــور شفافســازی تعهــدات
پزشــکان رســمی ،پیمانــی ،قــراردادی و ضریــب کای
مشــمول ایــن برنامــه
• •تفویــض مســئولیت نظــارت بــر حســن اجــرای برنامــه
بــه معاونــت درمــان دانشــگاه /دانشــکده مطابــق بــا
دســتورالعمل و ابالغیههــای مربــوط
• •تعییــن مســئول تهیــه گــزارش عملکــرد واحدهــای اجرایــی
برنامــه مذکــور و تقدیــم آن بــه ســتاد کشــوری طــرح
تحــول نظــام ســامت
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بیمــار بــرای ویزیــت شــدن توســط پزشــک خــود در همــان
روز ،در لیســت پزشــک ثبــت میشــود .در مدلهــای ســنتی
بــا اینکــه پزشــک موردنظــر بیمــار حضــور دارد امــا بــه دلیــل
بســته بــودن برنامــه معمــول پزشــک ،بیمــار توســط پزشــک
دیگــری ویزیــت میشــود .در ایــن حالــت مزایــای پیوســتگی
تحــت نظــر یــک دکتــر بــودن از بیــن مـیرود ( .)39بهعــاوه
در ایــن مــدل ایــده مرتبســازی تقاضاهــا بــر اســاس دو
حالــت در صــف و حالــت فــوری نقــض میشــود .هــدف اولیــه
از طراحــی ایــن مــدل تأکیــد بــر انجــام کارهــای هــر روز در
همــان روز اســت .ایــن حالــت شــبیه همــان چیــزی اســت
کــه بهعنــوان اســتاندارهای اکثــر صنایــع تولیــدی و خدماتــی
نویــن اجــرا میشــود (.)44-40
طــرح تحــول ســامت در ایــران پس از یــک مرحلــه مطالعاتی
شــشماهه از اردیبهشــت  1393آغــاز شــد .در ایــن میــان
محــور حضــور متخصــص مقیــم در بیمارســتانهای دولتــی ،6بــا
هــدف ارايــه خدمــات بــا کیفیــت بــه بیمــاران مراجعهکننــده بــه
بیمارســتانهای دولتــی توســط تخصصهــای مهــم در تمــام
اوقــات شــبانهروز در بیمارســتان ،مــورد توجــه قــرار گرفــت و
تدویــن و اجرایــی شــد .بــه دلیــل عــدم وجــود زیرســاختهای
مناســب ،امــکان پیادهســازی مــدل دسترســی پیشــرفته وجــود
نداشــت و از ابتــدای مطالعــات مرتبــط بــا برنامــه ،بــر حضــور
فیزیکــی پزشــک متخصــص تأکیــد شــد .همچنیــن بررســی
اســناد و مــدارک و مصاحبــه بــا مســئوالن ایــن بســته نشــان

میدهــد طــرح اولیــه محــور مقیمــی از حــدود ســال 1388در
وزارت بهداشــت مطرحشــده اســت و بهویــژه پزشــکان حــوزه
اورژانــس بــر ضــرورت آن تأکیــد داشــتهاند.
عــدم حضــور پزشــکان متخصــص در ســاعات غیــر اداری و
تعطیــل علــت اصلــی مــوارد تشــخیص ناصحیــح بیمــاری بــود
کــه امــکان ارايــه خدمــات مناســب بــه بیمــاران را بــا مشــکل
مواجــه میکــرد و گاه پیامدهــای جبرانناپذیــری را در پــی
داشــت .بــا بررســی شــکایتهای ثبــتشــده در بیمارســتانها
میتــوان دریافــت کــه بیــش از نیمــی از ایــن شــکایتها بــه
دلیــل تشــخیص ناصحیــح و ناکارآمــد و نداشــتن تســلط کافــی
در حــوزه مربوطــه اتفــاق افتــاده اســت .بــا اجــرای برنامــه
تحــول نظــام ســامت بــه یکــی از نقصهــای ایــن حــوزه
توجــه شــد و بســته «حضــور پزشــکان متخصــص مقیــم در
بیمارســتانهای وابســته بــه وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش
پزشــکی» در ســاعات شــب و تعطیــل راهــکاری بــود کــه بــرای
رفــع ايــن نقــص و افزایــش رضایتمنــدی مــردم و بــاال بــردن
کیفیــت خدمــات ســامت عنــوان شــد .بهعبارتدیگــر ،همــه
بیمارســتانهای دولتــی درمانــی -آموزشــی بهمنظــور ارتقــای
کیفیــت خدمــات درمانــي و مراقبتهــای ســامت و تضمیــن
ارايــه خدمــات مناســب در هــر ســاعت از شــبانهروز و در همــه
نقــاط کشــور مکلــف شــدهاند از پزشــکان متخصــص یــا
فوقتخصــص و فلوشــیپ در برخــی از رشــتههای خــاص و
حیاتیتــر بهعنــوان پزشــک مقیــم اســتفاده کننــد.

حسن واعظی و همكاران
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جدول  -1آمار ظرفیت پذیرش بیمارستانهای کشور
تعداد تختخواب

تعداد بیمارستان

کمتر از 64

182

 64تا 100

84

بيشتر از 100

290

اجــرای برنامــه حضــور پزشــک متخصــص مقیــم در
بیمارســتانهای دولتــی نتایــج ملموســی بههمــراه داشــته
اســت کــه زیــر بــه دســتاوردهای  2ســاله ایــن برنامــه در طــرح
تحــول نظــام ســامت اشــاره میشــود (حســن واعظــی)1395 ،؛
• • 412بیمارســتان در  291شــهر مشــمول برنامــه حضــور
پزشــک مقیــم شــدند لــذا بیمــاران اورژانســی مراجعهکننــده
بــه ایــن بیمارســتانها بــا ســرعت و دقــت و در نتیجــه
کیفیــت بیشــتری تحــت درمــان قــرار میگیرنــد (ایــن
مــورد نیازمنــد بررســی آمــاری اســت و تاکنــون (زمــان
تدویــن مقالــه) بررســی دقیقــی در مــورد تأثیــر افزایــش
دسترســی بیمــاران اورژانســی بــه پزشــک متخصــص بــر
دقــت یــا کیفیــت خدمــات ارايــه شــده ،نشــده اســت بــا
ایــن وجــود انجــام ســریعتر خدمــات بالینــی بــه بیمــاران
اورژانســی از ســوی پزشــک متخصــص مقیم در بیمارســتان،
مســجل شــده اســت)
• •تعــداد پزشــکان مقیــم از  942نفــر قبــل از اجــرای برنامــه
بــه  7242پزشــک افزایشیافتــه اســت لــذا دسترســی
بیمــاران بــه پزشــک متخصــص افزایــش مییابــد.
• •بهطــور متوســط  856پزشــک متخصــص در  17رشــته
تخصصــی در هــر شــب در بیمارســتانهای دولتــی حضــور
یافتنــد کــه عــاوه بــر افزایــش دسترســی و تســریع
درمــان از ارجــاع بیمــار بــه بخــش خصوصــی جلوگیــری
میکنــد کــه ایــن مــورد نیــز بــه حفاظــت مالــی از بیمــاران
میانجامــد.
• •در ابتــدای انجــام ایــن طــرح  1300مجــوز متخصــص
مقیــم در کل کشــور ارايهشــده اســت؛ در حالیکــه ایــن
رقــم قبــل از اجــرای طــرح در حــدود  91مجــوز بــوده اســت.

بهطورکلــی ،وضعیــت قبــل و بعــد از اجــرای محــور مقیمــی
در جــدول  2ارايــه میشــود .همچنیــن در جــدول  3متوســط
مقیمــی دهماهــه ســالهای  93و  94ارايهشــده اســت.
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در ابتــدای شــروع طــرح تحــول بــا توجــه بــه متغیــر بــودن
شــاخصهای مختلــف هــر بیمارســتان جهــت تخصیــص تعــداد
و نــوع مجــوز متخصــص مقیــم بــه ازای هــر بیمارســتان،
از شــاخص ثابــت تعــداد تخــت بیمارســتانی جهــت ایــن
امــر اســتفاده شــد؛ بــه ایــن صــورت کــه برنامــه مقیمــی
تنهــا در بیمارســتانهایی کــه تعــداد تخــت آنهــا بیــش
از  64تخــت اســت ،اجــرا شــود .البتــه در شــرایط خــاص در
بیمارســتانهای درمانــی زیــر  64تخــت فعــال کــه بــه
تشــخیص دانشــگاه حضــور پزشــک مقیــم الزامــی بــود بــا
درخواســت دانشــگاه و تأییــد معاونــت درمــان وزارت متبــوع و
همچنیــن بیمارســتانهای درمانــی و آموزشــي -درمانــي تــک
تخصصــی کمتــر از  64تخــت فعــال نیــز مشــمول آییننامــه
مربــوط بــه برنامــه مقیمــی شــدند .بــر اســاس دســتورالعمل
مربــوط بــه ایــن برنامــه ،تمامــی بیمارســتانهای  64تــا 100
تختخوابــی حداقــل یــک متخصــص داخلــی ،جراحــی یــا طــب
اورژانــس حضــور خواهنــد داشــت و در مراکــز بزرگتــر ،بســته
بــه نــوع خدمــات ارايهشــده و تعــداد تخــت بیمارســتان 4 ،تــا 6
متخصــص حضــور خواهنــد داشــت .آمــار کلــی بیمارســتانهای
کشــور بــه منظــور شفافســازی تعــداد پزشــک متخصــص
مقیــم ارايــه میشــود .پــس از گذشــت  2ســال از اجراییشــدن
محــور حضــور پرشــک متخصــص مقیــم ،بســتری بــرای ارايــه
خدمــات ســامت بهخصــوص در زمانهــای غیــراداری ایجــاد
شــد کــه در مجمــوع توانســت بــه افزایــش رضایــت بیمــاران
مراجعهکننــده بــه بیمارســتانهای دولتــی منجــر شــود (حســن
واعظــی.)1395 ،
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در کل دســتاوردهای برنامــه حضــور پزشــک متخصــص مقیــم
کــه دربرگیرنــده  ،نشــاندهنده موفقیــت ایــن برنامــه در راســتای
دســتیابی بــه اهــداف کالن طــرح تحــول نظــام ســامت کــه
برگرفتــه از مــدل پوشــش همگانــی ســامت ســازمان بهداشــت
جهانــی اســت ،میباشــد .در شــکل زیــر بــه نتایــج نهایــی ایــن
برنامــه اشــاره میشــود (حســن واعظــی.)1395 ،
از ســوی دیگــر خیــری و همــکاران ( ،)1394پژوهشــی بــا
عنــوان «برنامــه مقیمــی پزشــکان در بیمارســتانهای وابســته
بــه دانشــگاههای علــوم پزشــکی» انجــام دادهانــد .در ایــن
پژوهــش همــه بیمارســتانهای پایــش شــده ،در ابعــاد برنامــه
مقیمــی پزشــکان بهجــز بعــد گــزارش ارزیابــی عملکــرد و
رضایتســنجي از پزشــکان مقیــم و حضــور پزشــکان مقیــم
مطابــق بــا برنامــه ماهیانــه علیرغــم پرداخــت هزینــه مقیمــی
بــه پزشــکان ،باقــی ابعــاد وضعیــت متوســط بــه باالیــی داشــتند

91

1300

کــه نشــاندهنده نیــاز بــه توجــه بیشــتر در ایــن برنامــه از
ســوی دولــت و وزارت بهداشــت اســت (.)45
همچنیــن خیــری و همــکاران ( ،)1394در پژوهشــی دیگــر بــا
عنــوان «نحــوه اجــرای برنامههــای شــشگانه طــرح تحــول
نظــام ســامت از دیــدگاه کارشناســان نظــارت بــر درمــان بــه
بررســی شــاخصهای هــر یــک از برنامههــای طــرح تحــول
پرداختهانــد .بررســی مربــوط بــه شــاخصهای برنامــه مقیمــی
نشــاندهنده حضــور فعــال پزشــکان مقیــم بــر اســاس برنامــه
و مناســب بــودن امکانــات و شــرایط محــل اســکان پزشــکان در
محیــط بیمارســتان اســت (.)46
شــهابینژاد و همــکاران ( )1394در پژوهشــی بــا عنــوان
«چالشهــا و فرصتهــای پیرامــون برنامــه حضــور پزشــکان
متخصــص مقیــم در بیمارســتانهای وابســته بــه وزارت
بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی کرمــان» بــه بررســی
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پیشنهادات

در دولــت یازدهــم و بــا نظــر وزیــر محتــرم بهداشــت ،اجــرای
طــرح تحــول باهــدف اصــاح و رفــع بســیاری از مشــکالت
نظــام ســامت کشــور و بهخصــوص ســاماندهی وضعیــت
بیمارســتانهای دولتــی و افزایــش میــزان رضایتمنــدی
گیرنــدگان و ارايهکننــدگان خدمــت در دســتور کار آن وزارتخانــه
قــرار گرفــت و منابــع مالــی و اعتبــاری قابلتوجهــی بــه ایــن
طــرح اختصــاص یافــت کــه شــاید در تاریــخ فعالیــت وزارت
بهداشــت بیســابقه باشــد .همچنیــن تمامــي دانشــگاههای
علــوم پزشــکی کشــور و بیمارســتانهای دولتــی وابســته بــه
آنهــا بــرای اجــرای طــرح بســیج شــدند.
در مجمــوع ،تاکنــون اجــرای برنامــه مقیمــی در
بیمارســتانهای تحــت پوشــش دانشــگاههای علــوم پزشــکی
شــهر تهــران را میتــوان بــه لحــاظ اجراییشــدن در بیشــتر
بیمارســتانهای دولتــی وابســته بــه وزارت بهداشــت و فراهــم
شــدن شــرایط نســبت ًا مناســب بــرای حضــور دايــم پزشــکان

متخصــص در بیمارســتانها و تأمیــن منابــع مالــی مربوطــه تــا
حــدودی موفــق دانســت؛ امــا اظهارنظــر در مــورد میــزان تحقــق
اهــداف اختصاصــی ایــن برنامــه در درازمــدت بــا بهرهگیــری از
معیارهــای ســنجش عملکــرد و بــا در نظــر گرفتــن زمانبنــدی
بــرای دســتیابی بــه اهــداف موردنظــر در هــر مرحلــه و مقایســه
وضــع موجــود بــا وضعیــت قبلــی امکانپذیــر میشــود.
بهطورکلــی ،تحقــق اهــداف ایــن برنامــه بــه عوامــل مختلفــی
وابســته بــوده اســت؛ یکــی از عوامــل مؤثــر جهــت دســتیابی بــه
موفقیــت الزم در اجــرای ایــن برنامــه تأمیــن منابــع مالــی الزم
و پرداخــت بهموقــع حقالزحمــه مقیمــی بــوده کــه ایــن کار
تاکنــون صــورت گرفتــه اســت .از دیگــر عوامــل مؤثــر جهــت
دســتیابی بــه موفقیــت الزم در اجــرای ایــن برنامــه نظــارت
مســتمر مســئوالن بیمارســتان و معاونــت درمــان دانشــگاههای
مربوطــه بــر اجــرای ضابطهمنــد و صحیــح ایــن برنامــه بهویــژه
حضــور پزشــک مقیــم در نوبــت مقیمــی اســت .بررســیها
نشــان میدهــد کــه مســئوالن مربوطــه بهویــژه در ســطح
معاونتهــای درمــان دانشــگاهها (مســئوالن بســتهها و اداره
نظــارت بــر درمــان) بــر حضــور پزشــکان متخصــص مقیــم
نظــارت دارنــد و ایــن نظــارت در هــر بیمارســتان از طریــق
ســوپروایزر بیمارســتان ،مســئوالن بســتهي مقیمی و کارشناســان
اداره نظــارت بــر درمــان معاونتهــای درمــان صــورت میگیــرد؛
امــا هنــوز ایــن نظارتهــا از کارآمــدی و اعتبــار الزم برخــوردار
نیســت .الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت مبتنــی بــر عملکــرد نیــز
از دیگــر عوامــل مؤثــری اســت کــه اجــرای بهینــه برنامــه و
توفیــق دســتیابی بــه اهــداف را در بــردارد؛ ازایــنرو ،در مــاده
 11دســتورالعمل معیارهایــی جهــت ارزیابــی عملکــرد پزشــکان
مقیــم پیشبینــی و جــداول امتیازاتــی مشخصشــده اســت تــا
اجــرای هــر چــه اثربخشتــر ایــن محــور امکانپذیــر شــده و
بــه تحقــق اهــداف ایــن محــور منتهــی شــود.
در نهایــت بــه منظــور بررســی همســوی برنامــه حضــور
پزشــک متخصــص مقیــم در بیمارســتانهای دولتــی پیشــنهاد
میشــود کــه شــاخصهای بلندمدتــی تعریــف و آنهــا را در
دورههــای زمانــی مشــخص مــورد مطالعــه قــرار داد.
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تأثیــر حضــور پزشــکان مقیــم بــر ارايــه بهموقــع خدمــات
درمانــی و پاســخگویی 24ســاعته مراکــز درمانــی دانشــگاهی
بعــد از اجــرای طــرح تحــول ســامت پرداختهانــد .نتایــج ایــن
مطالعــه نشــان میدهــد اجــرای ایــن محــور باعــث افزایــش
رضایتمنــدی بیمــاران و کارکنــان شــده اســت و بــا توجــه بــه
در دســترس بــودن پزشــک متخصــص و انجــام بهموقــع
ویزیتهــا و مشــاورههای بیمــاران و تعییــن تکلیــف بیمــاران،
امــکان پاســخگویی 24ســاعته بــرای مراکــز درمانــی فراهــم
شــده اســت (.)47
مطابــق بــا گــزارش ارزیابــی طــرح تحــول نظــام ســامت
در حــوزه درمــان در ســال  ،1393از تعــداد  561بیمارســتان
دانشــگاهی کل کشــور  382بیمارســتان معــادل  %67دارای
پزشــک مقیــم متخصــص بودنــد و میانگیــن پزشــکان مقیــم
متخصــص در مردادمــاه ســال  93در ایــن ارزیابــی  813نفــر
گزارششــده اســت ( .)48ایــن درصــد در گــزارش  2ســاله
برنامــه ،بــه  %73رشــد یافتــه اســت و  637.856کشــیک در 412
بیمارســتان انجــام شــده اســت.
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