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مقاله پژوهشی

طرح تحول نظام سالمت؛ نگاهی نو به ارایه خدمات سالمت :چالشهای فراروی آن

-1دکتــرای آمــوزش پرســتاری ،دانشــیار ،گــروه پرســتاری ،مرکــز تحقیقــات عوامــل اجتماعــی مؤثــر بــر ســامت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــان ،رشــت ،ایران-2کارشــناس ارشــد آمــوزش
پرســتاری ،مربــی ،گــروه پرســتاری ،مرکــز تحقیقــات عوامــل اجتماعــی مؤثــر بــر ســامت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــان ،رشــت ،ایران-3متخصــص پزشــکی اجتماعــی ،دانشــیار ،گــروه پزشــکی
اجتماعــی ،دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــان ،رشــت ،ایران-4دکتــرای آمــوزش پرســتاری ،اســتادیار ،گــروه پرســتاری ،مرکــز تحقیقــات عوامــل اجتماعــی مؤثــر بــر ســامت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی
گیــان ،رشــت ،ایران-5کارشــناس علــوم تربیتــی ،مرکــز تحقیقــات عوامــل اجتماعــی موثــر بــر ســامت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــان ،رشــت ،ایــران
* نویســنده مســئول :دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــان ،دانشــکده پرســتاری و مامایــی شــهید بهشــتی رشــت ،رشــت ،ایــران .تلفــن ،۰1333555058 :دورنــگار،01333550097:
پست الکترونیکf.moaddab89@gmail.com:

چکیده

دریافت 1395/10/28 :پذیرش1396/01/08 :

مقدمــه :در دو دهــه اخيــر بــه دنبــال ناتوانــي نظامهــاي ســامت در پاســخگويي بــه نيازهــا و انتظــارات جديــد بهداشــتي-درماني،
گرايــش بينالمللــي قــوي در راســتای اصــاح نظــام ســامت شــكل گرفتــه اســت .بــا توجــه بــه برنامهریــزی جدیــد در ایــن خصــوص،
هــدف مطالعــه حاضــر بررســی چالشهــای فــراروی طــرح تحــول نظــام ســامت در دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــان اســت.
روش کار :مطالعــه حاضــر بــا رویکــرد تحلیــل محتــوا انجــام گرفــت .تعــداد  43نفــر از مدیــران سیســتمهای بهداشــتی-درمانی و
مســئولین بیمارســتانها بــه پرس ـشهای بــاز پاســخ ،پاســخ دادنــد .ســپس ،دادههــای حاصــل از پرسشــنامه بــاز پاســخ مــورد تحلیــل
محتــوای کیفــی قــرار گرفــت.
یافتههــا :نتایــج منتــج بــه اســتخراج  672کــد اولیــه گردیــد؛ پــس از تحلیــل ،کدهــای اولیــه در  4طبقــه اصلــی دســته بنــدی
شــدند“ :نظــام ســامت :ضــرورت کشــوری”“ ،پیشنیازهــا”“ ،پایشهــای بیوقفــه” و “چالشهــا” .طبقــه نظــام ســامت :ضــرورت
کشــوری مشــتمل بــر زیــر طبقــات ضــرورت منطقـهای ،اهــداف ســامت محــور در دولــت ،و دســتیابی بــه ســامت اولویــت مــردم؛
طبقــه پیشنیازهــا متشــکل از برنامهریــزی ،فرهنگســازی ،و زیرســاختها؛ طبقــه پایشهــای بیوقفــه شــامل زیــر طبقــات
نظرخواهیهــا و نظــارت پایــدار ،و طبقــه چالشهــا مشــتمل بــر دو زیــر طبقــه چالشهــای پیــش رو و چالشهــای آینــده.
نتیجهگیــری :طــرح تحــول نظــام ســامت بــا تأکیــد بــر دســتیابی آحــاد مــردم بــه نیازهــای بهداشــتی-درمانی اجــرا گردیــد.
ضــرورت اجــرای ایــن طــرح از دیــدگاه مدیــران ،بهخصــوص مبتنــی بــر نقــش سیســتم ســامت در کاهــش هزینههــای مالــی
تحمیلــی بــه مــردم بــوده کــه البتــه در آن دو جنبــه ی صنعــت گردشــگری ســامت و محرومیــت اســتان گیــان مــورد غفلــت واقــع
شــده و الزم اســت مــورد توجــه ویــژه قــرار گیــرد .بیتردیــد توجــه بــه پیشنیازهــا و پایــش مســتمر طــرح میتوانــد نقــش
بهســزایی در اجــرای هــر چــه بهتــر آن ایفــا نمایــد.
گلواژگان :نظام سالمت؛ خدمات سالمت؛ سالمت

مقدمه

ســامت ســرمایه ارزشــمندي اســت کــه حفــظ و ارتقــاي آن از
مهمتریــن تالشهــاي زندگــی روزمــره آدمــی محســوب میشــود
( .)1ســامتي و بيمــاري ،و در پــي آن مراقبــت و درمــان مفاهيمــي
نماديــن از پديدههــاي انســاني هســتند و از ايـنرو ماهيتي وابســته،
پويــا ،و متغيــر داشــته و بایــد متناســب بــا تغييــرات و دگرگونــي
جوامــع در زمانهــا و شــرايط مختلــف ،بــاز تبييــن و بازتعريــف
شــده ،الگــو و چارچــوب مناســب و مؤثــري بــراي هدايــت عملكــرد
و ارايــه مراقبــت در عرصــهي ســامت فراهــم آوردنــد ( .)2از
طــرف دیگــر ،رشــد روزافــزون هزينههــاي نظامهــاي ســامت
در سراســر دنيــا بــه يكــي از دغدغههــاي اصلــي مديــران و
تصميمگيــران نظامهــاي ســامت تبديــل شــده اســت .نظــام
ســامت ايــران نيــز همچــون دیگــر کشــورها بــا چالــش افزايــش

شــديد هزينههــا روبهرواســت .در حالــي كــه شــاخص كلــي
هزينههــا در كشــور در  20ســال گذشــته  30برابــر شــده ،ايــن
رشــد در هزينههــاي بخــش ســامت بالــغ بــر  71برابــر بــوده
اســت .ســهم بيمــاران از پرداخــت هزينههــاي بهداشــت و درمــان
بهقــدري زيــاد اســت كــه ســاالنه  3/5ميليــون نفــر از مــردم تنهــا
بــه دليــل هزينههــاي بهداشــت و درمــان زيــر خــط فقــر ميرونــد.
پاییــن نگــه داشــتن تعرفههــاي بيمارســتاني بهطــور عمــده بــراي
حفــظ تــوان ســازمانهاي بيمهگــر و در پاســخ بــه هميــن مشــكل
اعمــال شــده اســت .امــا ايــن سياســت در بيمارســتانهاي دولتــي
منجــر بــه كاهــش درآمــد و فشــار اقتصــادي بــه بيمارســتان ،و در
بخــش خصوصــي ،بــا دريافتهــاي خــارج از تعرفــه منجــر بــه
تحمیــل فشــار زیــاد بــه بيمــاران شــده اســت (.)3
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عاطفه قنبری ، 1فاطمه مؤدب ،*2آبتین حیدرزاده ، 3فاطمه جعفرآقایی ، 4فاطمه براری
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طرح تحول نظام سالمت؛ نگاهی نو ...

2

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

روشکار

ایــن مطالعــه بــه روش تحلیــل محتــوای کیفــی ،پــس از تأییــد
در کمیتــه اخــاق درپژوهــش دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــان،
بــه انجــام رســید .تحلیــل محتــوای کیفــی رویکــردی بــرای
تحلیــل پیامهــای گفتــاری ،نوشــتاری ،و دیــداری اســت کــه
بــرای توصیــف و تحلیــل دادههــا مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد
( .)11رویکردهــای متعــددی را مــی تــوان در تحلیــل محتــوای
کیفــی بــه کار گرفــت؛ از آنجــا کــه مفاهیــم مــورد بررســی
ریشــههای نظــری از پیــش وجــود نداشــت ،رویکــرد تحلیــل
محتــوای قــراردادی در ایــن مطالعــه بــه کار گرفتــه شــد .در ایــن
رویکــرد ،محقــق یافتههــا را دقیقـ ًا بــر اســاس دادههــا اســتخراج
نمــوده و در تحلیــل دادههــا بــه نظریــات و یــا الگوهــای از پیــش
تعییــن شــده متکــی نیســت (.)12
شــرکتکنندگان ایــن مطالعــه را مدیــران رده میانــی دانشــگاه
علــوم پزشــکی گیــان که بــر طــرح اشــراف داشــته و متمایل به
شــرکت در مصاحبههــا بودنــد ،تشــکیل دادنــد .بــه ایــن منظــور،
رویکــرد نمونهگیــری هدفمنــد بــرای انتخــاب شــرکتکنندگان
بــه کار گرفتــه شــد .بــا بررســی نقــاط کلیــدی تصمیمگیــری
و اجــرای طــرح در اســتان گیــان ،فهرســتی از مدیرانــی کــه
میتوانســتند اطالعــات کاملتــری در اختیــار تیــم تحقیــق
قــرار دهنــد گــردآوری شــده و بــا آنــان تمــاس گرفتــه شــد ،و در
صــورت ابــراز تمایــل بــرای شــرکت در مطالعــه ،پرسشــنامه ای
در اختیــار آنــان قــرار گرفــت.
بــرای گــردآوری دادههــا ،بــا مــرور انــدک متــون موجــود
و بررســیهای تیــم تحقیــق ،فهرســتی از ســؤاالت تهیــه
شــد .ایــن فهرســت شــامل  9ســؤال بــاز پاســخ بــود کــه
مصاحبهگــران در اختیــار شــرکتکنندگان قــرار دادنــد (جــدول
 .)1در انتهــای پرسشــنامه از شــرکتگنندگان خواســته شــد تــا
هــر نظــر دیگــری دربــاره ی چالشهــای طــرح تحــول دارنــد
بنویســند .تکمیــل پرسشــنامهها در حضــور یکــی از اعضــای
تیــم تحقیــق انجــام گرفــت و کلیــه ی نظراتــی کــه حیــن
پاســخ دهــی توســط شــرکتکنندگان ارايــهشــد ،ثبــتگردیــد.
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مأموریــت اصلــی نظــام ســامت ،ارتقــاي ســطح ســامت و
پاســخ گفتــن بــه نیازهــاي مــردم و جامعــه اســت ( .)1نیازهــاي
در حــال تحــول جامعــه کــه نظــام ســامت میبایــد پاســخگوي
آنهــا باشــد ،اصــاح و تحــول ایــن نظــام را در کلیــه کشــورها
بــه امــری ضــروری مبــدل ســاخته اســت ( .)4هیــچ ســامانهي
خدماتــی ،از جملــه نظــام ســامت ،از اصــاح بینیــاز نیســت
( .)5اصالحــات ،فرآینــد ایجــاد تغییــرات اساســی جهــت غلبــه
بــر ضعفهــاي مــورد توافــق اســت؛ بــه تعبیــر دیگــر ،ایجــاد
تغییــرات مثبــت ،اصالحــات تلقــی میشــود .امــا در نظــام
ســامت ،اصالحــات مســتلزم چیــزي بیــش از بهبــود در نظــام
موجــود یــا مراقبتهــاي بهداشــتی و درمانــی اســت (.)4
سلســلهاي از ضرورتهــاي خــاص ،پرداختــن بــه اصالحــات در
نظــام ســامت را ضــروري میســازد کــه از جملــه آن مــی تــوان
بــه روز شــدن هــر روزه ی فنآوريهــا ،افزایــش ســطح توقــع
مــردم بــه اســتفاده از آخریــن و بهتریــن فنآوريهــا ،افزایــش
هزین ـهي خدمــات و کاهــش منابــع ،حاکــم شــدن اقتصــاد بــازار
بــر ســازمانهاي خدمترســان و اثــر ناخوشــایند آن بــر بــازار
ســامت ،در کنــار مســایلی چــون فقــر ،شهرنشــین شــدن فقــر،
جهانیســازي ،ضــرورت حفــظ دســتاوردهاي عمومــی ،و مقابلــه
بــا بالیــاي طبیعــی اشــاره کــرد ( .)5توزیــع نابرابــر ســامت در
جوامــع انســانی یکــی از چالشهــاي عمــده نظامهــاي ســامت
اســت .در دو دهــه اخيــر ،بــه دنبــال ناتوانــي نظامهــاي ســامت
در پاســخگويي بــه نيازهــا و انتظــارات جديــد بهداشــتي و درمانــي،
گرايــش بينالمللــي قــوي نســبت بــه اصــاح نظــام ســامت
شــكل گرفتــه اســت (.)6
طــرح تحــول نظــام ســامت بعــد از مدتهــا بحــث و بررســی
در تاریــخ  15اردبیهشــت  ،1393بــه طــور همزمــان در سراســر
کشــور آغــاز شــد؛ یکــی از مهمتریــن اهــداف ایــن طــرح کاهــش
هزینههــای پرداختــی درمــان از جیــب مــردم اســت کــه از برنامــه
چهــارم توســعه بــر کاهــش آن تأکیــد شــده ،ولــی اجــرای آن بــه
فراموشــی ســپرده شــده بــود .هماننــد هــر طــرح دیگــر ،ایــن
طــرح نیــز بــا مشــکالتی روبــهرو بــوده و البتــه برنامهریــزی
آن نیــز بــه گفتــه صاحبنظــران دارای نقــاط قــوت و ضعــف
میباشــد ( .)8 ,7مطالعــات انجــام شــده در ایــران عمدتــا متمرکــز
بــر اثــرات طــرح تحــول نظــام ســامت اســت؛ در خصــوص
کاهــش مشــارکت مالــی بیمــاران در بیمارســتان ،مطالعــه انجــام
شــده در بیمارســتان امــام رضــا(ع) کرمانشــاه ،هزینههــای
بیمارســتانی بیمــاران مبتــا بــه عفونــت تنفســی فوقانــی را قبــل
و بعــد از اجــرای طــرح تحــول نظــام ســامت مقایســه کــرده
و نشــان داده کــه اجــرای ایــن طــرح ســبب کاهــش مشــارکت
مالــی بیمــاران در کل هزینههــای بیمارســتان بــه میــزان  %8/7در
مقابــل  %23/4شــده اســت ( .)9امــا مطالعــه هاشــمی و همــکاران،
بــا هــدف مقایســه میــزان رضایتمنــدی مراجعیــن اورژانــس مرکــز
شــهدای تجریــش تهــران ،قبــل و بعــد از اســتقرار طــرح تحــول
نظــام ســامت ،نشــان داد کــه رضایتمنــدی از ارايــه آموزشهــای
قبــل و بعــد از ترخیــص ،وضعیــت اتاقهــای بســتری ،نظافــت
ســرویسهای بهداشــتی ،ویزیــت بــه موقــع پزشــکان ،صــرف

دقــت و زمــان بــرای معاینــه ،توصیههــای مرتبــط بــا بهبــودی و
بهزیســتی بیمــار ،وضعیــت رســیدگی بــه امــور مالــی ،و همچنیــن
میــزان رعایــت موازیــن بهداشــتی و اصــول اخالقــی بهطــور
معنــاداری کاهــش یافتــه بــود (.)10
پــس از ســالیان طوالنــی ،کاهــش ســهم بیمــاران از هزینــه
خدمــات درمانــی در دولــت یازدهــم محقــق گردیــد؛ امــا آنچــه
ضــرورت اجــرای موفــق ایــن طــرح را تضمیــن مینمایــد ،توجــه
خــاص بــه مشــتریان داخلــی یعنــی ارايهکننــدگان خدمــات
ســامت ،پزشــکان ،و پرســنل حــوزهي درمــان اســت ( .)8لــذا،
بــا توجــه بــه برنامهریــزی جدیــد در خصــوص اصــاح نظــام
ســامت در ایــران و اســتان گیــان ،هــدف مطالعــه حاضــر
بررســی چالشهــای فــراروی طــرح تحــول نظــام ســامت
از دیــدگاه ارايهکننــدگان خدمــات ســامت در دانشــگاه علــوم
پزشــکی گیــان در ســال  1394اســت.

عاطفه قنبری و همكاران

3
جدول  -1سواالت مطرح شده در پرسشنامه

ردیف

سواالت

2

از نظر شما ضرورت انجام طرح در استان گیالن چه میباشد؟

3

اهداف و محتوای اصالح نظام سالمت در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه از جمله ایران چیست؟

4

پیشنیازهای عمده اجرای این اصالح شامل چه مواردی است ؟

5

از نظر شما مشکالت احتمالی فراوری طرح تحول نظام سالمت چیست ؟

6

از نظر شما بزرگترین مشکل طرح تحول نظام سالمت چه میباشد؟

7

میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف تاکنون چطور بوده است ؟

8

نحوه نظارت بر عملیات اجرای طرح چگونه است و چگونه باید باشد؟

9

لطف ًا هر مورد دیگری که در زمینه طرح تحول الزم میدانید بنویسید.

پــس از تکمیــل پرسشــنامه توســط شــرکتکنندگان ،متــن
پاســخها تایــپ ،و ســپس مــورد تحلیــل قــرار گرفــت .برخــی
پاســخهای منــدرج در پرسشــنامه ســؤاالتی را بــرای تیــم
تحقیــق پیــش آورد کــه بــه منظــور رفــع ابهــام یــا کمــک بــه
تکمیــل پاســخ ،بــا شــرکتکننده مــورد نظــر تمــاس گرفتــه
شــد کــه درنهایــت بــه غنیتــر شــدن یافتههــا انجامیــد.

دقت دادهها

بــرای دســتیابی بــه دادههــای دقیــق و اطمینــان از صحــت
و دقــت یافتههــا از رویکردهــای چهارگانــه گوبــا و لینکلــن
اســتفاده شــد ( .)13بــه ایــن منظــور ،متــن پرسشــنامه بــا حضــور
یکــی از محققیــن توســط شــرکتکنندگان تکمیــلشــد و در
صــورت لــزوم در مــورد پاس ـخها توضیحاتــی خواســته شــد کــه
تمامــي توضیحــات بالفاصلــه ثبــت گردیــد .متــن پاســخها
چندیــن بــار توســط محققیــن مطالعــهشــد تــا درک کاملــی از
پاس ـخها حاصــل شــود .بــا بررســی دقیــق توضیحــات ضمنــی
شــرکتکنندگان و ارايــه نمونههایــی از گفتههــای ایشــان
تــاش شــد تــا انتقالپذیــری یافتههــا تأمیــن شــود .از ســوی
دیگــرُ ،کدگــذاری توســط تیــم تحقیــق انجــام شــد و بیــان
دقیــق گامهــای تحقیــق ،امــکان پیگیــری فرآینــد تحقیــق و
حسابرســی آن را امکانپذیــر ســاخت .برخــی ُکدهــای حاصلــه
در اختیــار شــرکتکنندگان قــرار گرفــت تــا دربــارهی ماهیــت
ُکدهــای حاصلــه از متــن اظهارنظــر نماینــد .بــرای بهبــود

انتقالپذیــری نتایــج تحقیــق ،کوشــش شــد شــرکتکنندگان از
بیــن مدیرانــی بــا ســوابق مختلــف ،از مراکــز مختلــف ،در پســت
هــای ســتادی و اجرایــی ،و از شــهرهای مختلــف اســتان کــه
خــود در طــرح تحــول درگیــر بودنــد انتخــاب شــوند (جــدول .)2
تحلی��ل دادهه��ا ب��ا رویک��رد تحلی��ل محتـ�وای کیف��ی صـ�ورت
گرف��ت و بـ�رای انج��ام دقیقت��ر آن از نرمافـ�زار MAXQDA

اس��تفاده شـ�د .متــون حاصـ�ل از پاس��خهای تش�رـیحی چندینبــار توسـ�ط
محق��ق خوان��ده ش��د ت��ا درک کامل��ی از گفتهه��ای شـ�رکتکنندگان
حاص��ل گــردد .مت��ن کل��ی حاص��ل از پاسخــها ب��ه واحدهـ�ای
کوچکتـ�ر دارای معنـ�ا (واحدهــای معنایـ�ی) شکســته شـ�د .زیـ�ر هـ�ر
جمل��ه ی��ا پاراگ��راف معن��ادار خ��ط کش��یده ش��د .س��پس ب��ه عبـ�ارات،
جمــات ،ی��ا کلمات��ی ک��ه بــرای محق��ق حــاوی معنای��ی ضمن��ی بـ�ود
ی��ک ک��د تعل��ق گرف��تُ .کدهـ�ای دارای ارتبـ�اط معنای��ی در طبقـ�ات
مجــزا دس��تهبندی شـ�د کـ�ه در نتیجـ�ه  35طبق��ه اولی��ه حاص��ل گردی��د.
ب��ا مقایس��ه زیرطبق��ات حاص��ل ش��ده ب��ا یکدیگ��ر و دس��تهبندی در
طبقــات بزرگتــر ،نهایتـ�ا  4طبقـ�ه اصلـ�ی بدسـ�ت آمـ�د.

نتایج

تعــداد  43نفــر از مدیــران سیســتمهای بهداشــتی-درمانی
و مســؤلین بیمارســتانها بــه پرسشــنامه پاســخ دادنــد .ایــن
افــراد شــامل مدیــران معاونــت درمــان ،معاونــت بهداشــتی،
برخــی روســای بیمارســتانها ،و مدیــران پرســتاری بودنــد
(جــدول .)2

جدول  -2مشخصات افراد شرکتکننده در طرح

ردیف

سازمانهای شرکتکننده

سمت افراد شرکتکننده

تعداد افراد شرکتکننده

1

معاونت درمان

مدیران رده میانی معاونت درمان

 4نفر

2

معاونت بهداشتی

مدیران رده میانی معاونت بهداشتی

 4نفر

3

اداره پرستاری

مدیر پرستاری و مدیران رده میانی

 3نفر

4

مراکز آموزشی -درمانی

ریاست ،مترون ،سوپروایزرها ،و سرپرستاران

 32نفر
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1

ضرورت اصالح نظام سالمت در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه از جمله ایران چیست؟

4

نظام سالمت ،ضرورت کشوری

ایــن طبقــه از ســه زیرطبقــه “ضــرورت منطق ـهای”“ ،اهــداف
ســامتمحور در دولــت” و “دســتیابی بــه ســامت ،اولویــت
مــردم” تشــکیل شــده اســت .شــرکتکنندگان در مطالعــه
ضــرورت منطقــهای را یکــی از مهمتریــن ضرورتهــای ایجــاد
طــرح تحــول ســامت ذکــر کردنــد .در ایــن مــورد یکــی از
معاونتهــای دانشــگاهی گفــت“ :ایــن اســتان در حقیقــت جــزو
اســتانهای نســبت ًا محــروم کشــور اســت و طبــق آمــار اعــام
شــده در کتــاب بیماریهــای مزمــن غیرعفونــی نیــز وضعیــت
مناســبی ندارد”.همچنیــن یکــی از شــرکتکنندگان بــا اشــاره بــه
جغرافیــای منطقـهای گفــت“ :مناطــق دوردســت همچنــان بــرای
دسترســی بــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی در مضیقــه میباشــند”.
از نظــر شــرکتکنندگان ایــن مطالعــه ،دولــت از ابتــدای
تشــکیل بــرای ســامتی اولویــت ویــژهای تدویــن کــرده بــود.
یکــی از شــرکتکنندگان در ایــن زمینــه گفــت“ :ارتقــا ســطح
کیفــی و کمــی خدمــات بهداشــتی و درمانــی از برنامههــای
اولیــه دولــت اعــام شــده بــود”.
شــرکتکنندگان در مطالعــه ،ســامتی را از اولویتهــای
مــردمدانســتند کــه هزینــه الزم بــرای تأمیــن آن همــواره
بــرای جامعــه چالــشزا بــوده اســت :کمکرســانی بــه قشــر
کمدرآمــد و آرامــش خیــال بــرای بیمارانــی کــه نمیتواننــد
تجهیــزات و دارو را از خــارج از بیمارســتان تهیــه نماینــد .یکــی
از شــرکتکنندگان همچنیــن گفــت“ :جلوگیــری از ســرگردانی
خانــواده هــا جهــت انجــام اقدامــات و تهیــه دارو از خــارج از
بیمارســتان در ایــن طــرح دیــده شــده اســت”.

پیشنیازها

ای��ن طبق��ه از زیرطبق��ات “برنامهری��زی”“ ،فرهنگس��ازی” ،و
“زیرس�اـختها” تشـ�کیل ش��ده اس��ت .برنامهری��زی ب��ه عنـ�وان
مهمتری��ن پیشنیـ�از اجــرای طـ�رح تحـ�ول ســامت ذک��ر ش��د.
ش��رکتکنندگان ب��ر اهمی��ت نی��از ب��ه برنامهری��زی در س��طح کالن
و منطقـ�های ب��رای دســتیابی ب��ه بهتری��ن نتای��ج اجرای��ی تأکی��د داش��تند.
مســئول یک��ی از بیمارس��تانهای فوقتخصص��ی در ای��ن مــورد گف��ت:
“در برنامهری��زی بـ�رای برقــراری نظ��ام ارجـ�اع ،تأمی��ن مناب��ع انسـ�انی
متناسـ�ب بـ�ا برنامـ�ه بایـ�د در ابتــدا صوــرت میگرفـ�ت” .همچنیـ�ن یکـ�ی
از س��وپروایزرهای بالین��ی بیمارستــانی آموزش��ی اشــاره کـ�رد“ :پیشنیـ�از
ای��ن ط��رح ،برنامهری��زی ب��رای تامی��ن نی��روی پرسـ�تاری ب��ه انـ�دازه
کاف��ی در بخشه��ا و اراي��ه بهت��ر خدمـ�ات ب��ه بیماــران بســتری اس��ت”.

از دیــدگاه شــرکتکنندگان در ایــن مطالعــه ،یکــی از

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

پیشنیازهــای مهــم بــرای اجرایــی کــردن طــرح ،فرهنگســازی
اســت .فرهنگســازی در مــورد دریافــت خدمــات ســامتی و
ارتقــای ســواد ســامتی مــردم از جملــه مــواردی اســت که توســط
شــرکتکنندگان مــورد تأکیــد قــرار گرفــت .یکــی از معاونتهــای
دانشــگاهی در ایــن زمینــه اشــاره کــرد“ :مــردم بایــد بیاموزنــد کــه
در چــه مــواردی و بــا چــه اولویتــی بــرای گرفتــن ایــن خدمــات
مراجعــه نماینــد” .از دیــدگاه شــرکتکنندگان در ایــن مطالعــه،
اجــرای هــر برنامــه ی گســترده بــه زیرســاختهایی احتیــاج دارد
کــه فراهــم ســاختن آنهــا میتوانــد تــا حــدی پایــداری برنامــه
را تضمیــن کنــد .یکــی از شــرکتکنندگان بــا اشــاره بــه فقــدان
زیرســاختهای اولیــه در اســتان بــرای اجرایــی ســاختن چنیــن
طرحــی افــزود“ :ابتــدا بایــد زیرســاختهای برنامــه شــامل پوشــش
اینترنــت و ســایر تکنولوژیهــای کاربــردی و ارتباطــی مــورد نیــاز
بــا برنامهریــزی مشــخص فراهــم میشــد”.
فراهمســازی زیرســاختها بخــش مهمــی از پیشنیازهــای
طــرح اســت؛ بــه گون ـهای کــه یکــی از شــرکتکنندگان اشــاره
داشــت“ :در طــرح تحــول نظــام ســامت بــه تأمیــن مالــی طــرح
تمرکــز شــده و ســایر زیرســاختهای الزم ،کــه همــکاری و
مشــارکتهای بینبخشــی در زمینــه تربیــت نیــروی متخصــص
و تکنولــوژی را مــی طلبــد ،کمرنــگ دیــده شــده انــد”.

پایشهای بیوقفه

طبقــه پایشهــای بیوقفــه از دو زیرطبقــه “نظرخواهیهــا”
و “نظــارت پایــدار” حاصــل شــده اســت .شــرکتکنندگان در
پژوهــش معتقدنــد بــرای دســتیابی بــه نتایــج معتبــر همــواره بایــد
از فراهمکننــدگان خدمــت و دریافتکننــدگان آن نظرخواهــی
کــرد و نظــرات آنــان را در جهــت ارتقــای طــرح و در صــورت لزوم
ایجــاد تغییــرات بــه کار گرفــت .ریاســت یکــی از بیمارســتانهای
آموزشــی گفــت“ :بــا انجــام نیازســنجی ،تعییــن نقــاط قــوت و
ضعــف سیســتم بهداشــتی-درمانی ،و تأمیــن منابــع مــورد نیــاز
شــاید بتــوان حداکثــر بهــرهوری را بدســت آورد” .همچنیــن
یکــی از ســوپروایزرهای بالینــی بــا تأكیــد بــر نظــرات پرســتاران
بهعنــوان یکــی از مهمتریــن گروههــای فراهمکننــده خدمــات
در ایجــاد رضایــت یــا عدمرضایــت مــردم گفــت“ :پرســتاران
میتواننــد بیمــار را راضــی نگهدارنــد یــا نارضایتــی بــه وجــود
بیاورنــد؛ وقتــی کســی مشکالتشــان را نشــنود و حقوقشــان
بــه خوبــی رعایــت نشــود ،همــکاری نخواهنــد کــرد” .همچنیــن
شــرکتکنندگان بیــانکردنــد کــه بــرای داشــتن برنامــهای
پایــدار و پویــا کــه بتوانــد بــه تحقــق اهــداف کمــک نمایــد ،بایــد
نظارتهــای کامــل و همهجانبــه ای صــورت داد .آنــان معتقــد
بودنــد ایــن طــرح ،بار مالــی بزرگــی را به همــراه دارد و الزم اســت
مســئولین بــرای حفاظــت از منابــع مالــی ،برنامهریزیهــای دقیــق
و همهجانب ـهای داشــته باشــند .نظــارت دقیــق بــر پرداختهــا و
دریافتهــای مبتنــی بــر طــرح بایــد در دســتور کار ناظریــن قــرار
گیــرد .یکــی از معاونیــن دانشــگاه در ایــن زمینــه گفــت“ :تشــکیل
تیمهــای نظارتــی در دانشــگاه و مراکــز بهداشــت ،گزارشگیــری
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نتایــج بهدســت آمــده از مطالعــه منتــج بــه اســتخراج ُ 672کــد
اولیــه گردیــد .ســپس  35طبقــه اولیــه از ُکدهــا حاصــل شــد و
نهایتــا در  4طبقــه اصلــی دســت هبندی گردیــد“ :نظــام ســامت:
ضــرورت کشــوری”“ ،پیشنیازهــا”“ ،پایشهــای بیوقفــه” و
“چالشهــا” .چگونگــی حاصــل شــدن طبقــات و زیرطبقــات در
جــدول  3آورده شــده اســت .در ایــن بخــش هــر کــدام از طبقــات
و زیرطبقــات حاصلــه بــا تفصیــل بیشــتر ارايــه میگــردد.

طرح تحول نظام سالمت؛ نگاهی نو ...

عاطفه قنبری و همكاران

5

روزانــه ،پایــش و آمارگیــری هزینههــا ،مراجعــات ،و مشــکالت
طــرح تحــول از جملــه مــواردی اســت کــه بایــد صــورت گیــرد”.

چالشها

جدول  -3نحوه شکلگیری زیرطبقات و طبقات از کُدهای اولیه

ُکدهای معرف طبقه

نمونهای از طبقات اولیه

پاییــن بــودن اســتانداردهای ارايــه خدمــات درمانــی در ایــن
اســتان
بیمــاران نیازمنــد اســتفاده از پزشــکان متخصــص بــا حداقــل
پرداخــت هســتند

گیالن استان محروم
گیالن و جذب گردشگر
برنامههای دولت برای
سیستم سالمت
نیاز مردم به دریافت خدمات
سالمتی
هزینه باالی خدمات
درمانی

 نیاز به جلب همکاری پزشکان متخصص باال بودن مصرف سرانه دارو در اشکال گوناگون شــاید همزمــان بایــد برنامههایــی بــرای باالبــردن ســوادســامتی در مــردم صــورت گیــرد.
 نــه ســاختار فیزیکــی مناســب ایجــاد شــده ،و نــه امکانــات وتجهیــزات مناســب فراهــم گردیــده اســت.

برنامهریزی برای اجرا
برنامهریزیهای اولیه
فرهنگ مردم
درک مردم از سالمتی
ساختارهای نیروی انسانی
ساختارهای مالی
ساختارهای تجهیزاتی

 در صــورت عــدم پایــش ،نظــارت ،و ارزشــیابی دســتاوردهایطــرح بــه طــور مرحلـهای ،ایــن طــرح در دســتیابی بــه اهــداف
خــود ناموفــق مانــده و حتــی در نیمـهراه رهــا خواهــد شــد.
 در صــورت شــرکت نــدادن تمــام ذینفعــان ،دسـتاندرکارانبرنامــه ،و صاحبــان فرآینــد در تصمیمگیــری و اظهارنظــر
پیرامــون اصالحــات و اقدامــات انجــام شــده ،بیانگیزگــی در
پیشــبرد اهــداف برنامــه بهوجــود میآیــد.

نیاز به نظرخواهی از
خدماتگیرنده
نظرخواهی از پرسنل درمانی
نظرخواهی از مدیران
برنامههای پایش منابع مالی
برنامههای پایش خدمات

 بــا توجــه بــه افزایــش کار پرســنل بیمارســتان ،بهخصــوصپرســنل پرســتاری ،حمایــت مالــی همانند پزشــکان نمیباشــد
کــه باعــث کاهــش انگیــزه و بالطبــع نارضایتــی و تضعیــف
خدمــات درمانــی میگــردد.
 عــدم تأمیــن و تخصیــص مســتمر منابــع مالــی ،تجهیــزات،نیــروی انســانی مــورد نیــاز ایــن طــرح و تعلیــق آن در نیمــه راه

مشکالت فعلی برنامه
منابع انسانی اندک
تجهیزات ناکافی
منابع آینده

زیرطبقه
ضرورت منطقهای
اهداف سالمت محور دولت

طبقه

تحول نظام
سالمت :ضرورت
کشوری

دستیابی به سالمتی؛ اولویت مردم
برنامهریزی
فرهنگسازی

پیشنیازها

زیرساختها
نظرخواهی
پایش بیوقفه
نظارت پایدار

چالشهای پیشرو

چالشهای فراروی

چالشهای آینده
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چالشهــای طــرح از دو دســته “چالشهــای پیــشرو”
و “چالشهــای آینــده” تشــکیل شــد .شــرکتکنندگان
مــواردی از قبیــل کمبــود بودجــه ،نارضایتــی پرســنل ،کمبــود
تجهیــزات و فضاهــای مناســب ،بــارکاری زیــاد ،و تبعیضهــای
حاصــل از ایــن طــرح در کادر درمانــی را بیــان کردنــد .یکــی
از مدیــران پرســتاری در مــورد چالشهــای پیــشرو در نظــام
ســامت گفــت“ :بیانگیزگــی کارکنــان حــوزه ســامت کــه
ظاهــراً بهدلیــل تغییــر قابلتوجــه منابــع مالــی بخشــی از
ارايهکننــدگان خدمــات ســامت اســت ،بــا افــت انگیــزه در
ســایر بخشهــا روبــهرو خواهــد شــد” .آنــان بــارکاری زیــاد
تحمیــل شــده بــه کادر بیمارســتانها را از مهمتریــن چالشهــا
دانســته و معتقــد بودنــد حجــم کاری تحمیــل شــده بــه سیســتم
درمــان متناســب بــا نیــروی پیشبینــی شــده نبــود“ :یکــی از

مهمتریــن مشــکالت موضــوع نیــروی انســانی اعــم از کمیــت
نیــرو ،ارتقــا انگیزههــای کاری ،و تأمیــن منابــع مالــی اســت”.
چالشهــای دیگــری از ســوی شــرکتکنندگان مطــرح شــد
کــه بیشــتر در دســته مشــکالت آینــده طــرح قــرار گرفــت؛
احتمــال بحــران در منابــع مالــی و کمبــود منابــع انســانی کارآمــد
در آینــده از جملــه مشــکالت آینــده مطــرح شــده بــود .در ایــن
زمینــه یکــی از مدیــران بــا محاســبه تخمینــی بــار مالــی طــرح
اظهــار داشــت“ :عــدم تأمیــن منابــع مالــی نظیــر پوشــش بیمهای
و خدمــات پیشــگیری موجــب شکســت ایــن بخــش خواهدشــد
و تأمیــن اهــداف بلندمــدت بعیــد بــه نظــر میرســد” .یکــی از
معاونتهــا بــا اشــاره بــر ســهم یــک درصــدی نظــام ســامت
از بودجــه کشــور بــر لــزوم تأمیــن منابــع مالــی تأکیــد کــرد“ :در
برنامههــای آینــده ،دولــت موظــف بــه پرداخــت یــک درصــد از
بودجــه بــرای بخــش ســامت اســت و ایــن میتوانــد تــا حــدی
مشــکالت مالــی را مرتفــع نمایــد” .نیــاز بــه بررسـیهای بیشــتر
و پیگیــری کاملتــر بــرای رفــع موانــع و مشــکالت آینــده از
پیشــنهادات شــرکتکنندگان در ایــن مطالعــه بــود.
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بحث

ط��رح تح��ول نظ��ام سـلامت ب��ا تأکی��د ب��ر دستــیابی آح��اد مـ�ردم
ب��ه نیازهـ�ای بهداشـ�تی-درمانی اجـ�را گردی��د .نقش��ه تحـ�ول نظـ�ام
ســامت ب��ه خــودی خـ�ود مجموعـ�ه ارزشمــندی اس��ت ک��ه آینـ�ده
نظــام س�لامت ،سیاس��تها ،اهدــاف کالن ،و مســیر حرکـ�ت بـ�ه
سـ�مت تحق��ق اهــداف را بهخوب��ی تبیی��ن مینمای��د .نقش��ه تحـ�ول
نظـ�ام ســامت جمهــوري اســامی ایرــان ،مجموعهــاي جامـ�ع،
هماهنـ�گ ،و پوی��ا از اهدــاف ،سیاس�تـها ،و الزامـ�ات برنامهریـ�زي
تح��ول راهبـ�ردي نظ��ام ســامت ،مبتن��ی ب��ر الگ��وي پیشـ�رفت
اســامی -ایران��ی اسـ�ت ،و میتوان��د در صــورت اجــراي مناسـ�ب،
پیش�رـفتی ارزشـ�ی در عرصـ�ه سلـامت ایجــاد کرــده و نویدبخـ�ش
تحق��ق اهــداف چشــماندازي در اف��ق سـ�ال  1404باش��د .در
ای��ن نقش��ه ،ت�لاش ب��ر آن بـ�وده ک��ه جهتگیريه��اي کل��ی و
حرکته��اي الزم در راسـ�تای ایج��اد تح��ول بنیـ�ادي در سـلامت
کشــور ترســیم گردنـ�د .جهت اجرایی و عملیـاــتی شـــدن ایــ�ن نقشـ�ه
بای��د اقدامات��ی انج��ام ش��ود ت��ا عـلاوه ب��ر حرک��ت ب��ه س��مت اهـ�داف
چش��ماندازي ،می��زان پیشـ�رفت ،موانـ��ع و مش��کالت پیادهسـ�ازي،
متولیـ�ان اجــرا ،و نحـ�وه نظــارت ب��ر عملیـ�ات اجــراي نقشـ�ه ،کنتـ�رل
و پایـ�ش منظــم ،گــ�زارشهاي ادواري و محتوــاي آنهـ�ا و غيــره نیـ�ز
مش��خص گ��ردد (.)1

مطالعــه حاضــر بــه منظــور بررســی چالشهــای فــراروی
طــرح تحــول نظــام ســامت از دیــدگاه ارايهکننــدگان
خدمــات ســامت صــورت گرفــت .واحدهــای مــورد پژوهــش،
مهمتریــن مشــکالت فعلــی ایــن طــرح را نداشــتن دانــش
کافــی ،کمبــود بودجــه ،نارضایتــی پرســنل ،عملکــرد نامناســب
مراکــز ،تفــاوت در پرداختهــای مالــی بــه ارايهدهنــدگان
خدمــات ،و عــدم وجــود نیــروی انســانی کارآمــد ،و مهمتریــن
مشــکالت آینــده آن را عــدم وجــود پایــش و نظــارت مؤثــر،
و کمبــود منابــع مالــی ،انســانی ،و تجهیزاتــی مطــرح نمودنــد.
ضرورتهــای اجــرای طــرح از دیــدگاه مدیــران ،بهخصــوص
مبتنــی بــر نقــش سیســتم در کاهــش هزینههــای مالــی

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

مــردم بــوده کــه در اســتان گیــان ،توجــه بــه مســایل صنعــت
گردشــگری و محرومیــت پنهــان مانــده اســتان مــورد توجــه
ویــژه اســت .توجــه بــه پیشنیازهــای عمــده ،کــه مهمتریــن
آن برنامهریــزی اصولــی اســت ،مــورد توجــه مدیــران اســت.
از دیــدگاه مدیــران ،شــتابزدگی در اجــرای ایــن برنامــه نتایــج
نامطلــوب بــه بــار آورده و از طــرف دیگــر ایــن برنامــه بــا
مشــکالتی ماننــد کمبــود شــدید نیــروی انســانی ،احتمــال
کمبودهــای مالــی و تجهیزاتــی ،و نقــص در ســاختار بیمارســتانی
مواجــه اســت .در ایــن راســتا نتایــج مطالعه هاشــمی و همــکاران
کــه بــه مقایســه رضایتمنــدی بیمــاران قبــل و بعــد از اســتقرار
طــرح تحــول نظــام ســامت پرداختــه ،حاکــی از آن اســت
کــه رضایتمنــدی بیمــاران بعــد از اجــرای طــرح در خصــوص
اقدامــات درمانــی -مراقبتــی کاهــش یافتــه و بعــد از اجــرای
طــرح زمــان کمتــری صــرف معاینــه و ارايــه توصیههــای
مراقبتــی و بهزیســتی بــه بیمــاران شــده اســت ( .)10همچنیــن
در مطالعــه اســتیمفل گــزارش شــده کــه شــیفتهای کاری
طوالنــی پرســتاران بــر کیفیــت مراقبــت از بیمــار اثــر میگــذارد
( .)15در مطالعـهای دیگــر کــه توســط پیــروزی و همــکاران روی
 646خانــوار در شــهر ســنندج انجــام شــد ،ابعــاد “ارتباطــات”،
“اســتقالل” ،و “کیفیــت محیــط” بــه عنــوان ابعــاد اولویــتدار
بــرای اقدامــات اصالحــی بهمنظــور بهبــود پاســخگویی نظــام
ســامت مشــخص شــد ( .)16در راســتای نتایــج مطالعــه
حاضــر ،مطالعــه رضائــی و همــکاران ،بــا هــدف تعییــن رونــد
تغییــرات ایجــاد شــده و تاثیــر آنهــا بــر شــاخصهای عملکــردی
بیمارســتانها بعــد از برنامــه طــرح تحــول ،نشــان داد کــه اکثــر
شــاخصها در ماههــای اول تغییــرات مثبتــی داشــته ،ولــی
بعــد از مدتــی رونــد عــادی پیــدا کــرده و کاهــش یافتهانــد؛
در همیــن راســتا بــه انجــام بررســیهای بیشــتر و مــداوم
پیرامــون اثــرات میانمــدت و بلندمــدت برنامــه توصیــه شــده
اســت ( .)17همچنیــن نعمتبخــش در مطالعــه خــود نشــان داد
کــه طــرح تحــول نظــام ســامت بالقــوه ميتوانــد اثــرات مثبتــی
داشــته باشــد؛اما شــرط اصلــي آن  ،بــه حداقــل رســاندن عواملــي
اســت كــه بهعنــوان نقــاط ضعــف و يــا تهديــد ،اجــراي خــوب
ايــن طــرح را تحتتأثيــر قــرار ميدهنــد .چنانچــه عوامــل
بالقــوه يــا بالفعــل نقــاط قــوت و فرصــت ايــن طــرح بهطــور
جــدي عملياتــي نشــوند ،كــه در ميــان آنهــا پرونــده الكترونيــك
ســامت از اهميــت ويــژهاي برخــوردار اســت؛ بــار درمانــي
بــدون برنامــه ،همــه جوانــب درمانــی ،پژوهشــی ،و نیــز آمــوزش
پزشــكي را بهشــدت تحتتأثيــر منفــي قــرار خواهــد داد (.)18
بــا وجــود اقدامــات بســيار زيــاد و قابــل تحســيني كــه بــراي
تدويــن نقشــهي جامــع ســامت كشــور انجــام شــده ،نــكات
قابلتوجهــي نيــز در آن بــه چشــم مــی خــورد كــه عــدم
توجــه كافــي بــه آنهــا ميتوانــد موفقيــت آن را بــا ترديــد
مواجــه نمايــد ()3؛همانگونــه کــه در مطالعــات فوقالذکــر
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رشــد روزافــزون هزينههــاي نظامهــاي ســامت در سراســر
دنيــا بــه يكــي از دغدغههــاي اصلــي مديــران و تصميمگيــران
نظامهــاي ســامت تبديــل شــده اســت .گســترش مــداوم
فنآوريهــاي جديــد و گرانقيمــت ســامت ،افزايــش
انتظــارات جوامــع از نظامهــاي ســامت ،و رشــد بيماريهــاي
مزمــن و ســخت درمــان در ميــان مــردم از داليــل مهــم ايــن
رشــد شــديد اســت .ايــن موضــوع باعــث شــده نظــام ســامت در
بخشهــاي مختلــف بــا مشــكالت زيــادي مواجــه گــردد .روشــن
اســت كــه همــهي بخشهــاي نظــام ســامت كشــور بــه
نحــوي تحتتاثيــر مشــكالت اقتصــادي قــرار دارنــد .برخــي از
ايــن مشــكالت از مشــكالت ســاختاري و درونــي همــان بخــش
ريشــه گرفتــه انــد؛ برخــي ،از ديگــر بخشهــاي نظــام ســامت
بــه آنهــا تحميــل شــده اســت ،و برخــي نیــز از مديريــت و
سياســتهاي كالن ســامت منشــاء گرفتهانــد (.)15 ,14 ,3

طرح تحول نظام سالمت؛ نگاهی نو ...
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 وزارت، امکانپذیراســت؛ بــه عبارتــی دیگــر،و نظــارت
بهداشــت مکلــف اســت بــا راهبــری و هماهنگــی ســازمانها
 ولــی. ســامت جامعــه را تأمیــن کنــد،و دســتگاههای مختلــف
 و آمــوزش، درمــان، از وزارت بهداشــت،در نظــام ســامت فعلــی
پزشــکی بهعنــوان بزرگتریــن ارايهکننــدهی خدمــت یــاد
میشــود؛ نقــش تصدیگــری میتوانــد بــر وظایفــی ماننــد
 و نظــارت ایــن وزارتخانــه، ارزیابــی، هماهنگــی،سیاسـتگذاری
 ارتقــا کیفیــت و عدالــت، در ایــن راســتا،تأثیــر ســوء داشــته باشــد
 کــه بــا مدیریــت و اجــرای قوانیــن مصــوب،در ارايـهی خدمــات
 بــا تزریــق مالــی گســترده و احاطــه بــر،امکانپذیــر اســت
.بیمههــا تحقــق پذیــر مــی باشــد

تشکر و قدردانی

 مراتــب ســپاس فــراوان خــود را از معاونــت محتــرم،در پایــان
 و تمامــي،تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــان
،ســازمانهایی کــه مــا را در انجــام ایــن پژوهــش یــاری نمودنــد
.ابــراز میداریــم

تعارض منافع

نويســندگان ابــراز ميدارنــد كــه هيچگونــه تعـــارض منافعــي
.ندارند

 پیشــنهاد میشــود کــه،نیــز بــه برخــی از آنهــا اشــاره شــد
نظــارت و بررســیهای بیشــتر و دقیقتــر بهصــورت دورهای
و مــداوم پیرامــون میــزان دســتیابی بــه اهــداف موردنظــر
و رفــع مشــکالت موجــود صــورت گیــرد؛ همچنیــن پیشــنهاد
میگــردد کــه پژوهشهایــی در همیــن راســتا پیرامــون
دیــدگاه دریافتکننــدگان خدمــات نیــز صــورت گیــرد تــا
 نیــاز بــه.مشــکالت موجــود از دیــدگاه آنــان نیــز تحلیــل گــردد
بررســیهای بیشــتر و پیگیــری کاملتــر بــرای رفــع موانــع و
.مشــکالت آینــده از دیگــر پیشــنهادات ایــن مطالعــه میباشــد

نتیجهگیری

تزریــق منابــع مالــی بــه حــوزهی ســامت از اهمیتــی بســیار
برخــوردار اســت؛ ولــی بــا توجــه بــه ایــن کــه بخشهــای
،مختلــف اقتصــادی بــا کمبــود منابــع مالــی مواجــه انــد
انتظــار مــیرود تخصیــص منابــع بــر اســاس اصــول پذیرفتــه
 بهویــژه بخشهــای بهداشــت و،شــدهی نظامهــای ســامت
 صــورت گیــرد و،پیشــگیری کــه دارای حداکثــر بازدهــی هســتند
.از آزمــون و خطــا در تزریــق منابــع پرهیــز شــود
 بــر، بــر اســاس قانــون،تأمیــن ســامت آحــاد جامعــه
 و آمــوزش پزشــکی اســت، درمــان،عهــدهی وزارت بهداشــت
 ارزشــیابی، برنامهریــزی، بــا سیاســتگذاری،کــه ایــن مهــم
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Abstract
Background:

In the past 2 decades, following the failure of health systems to fulfill new needs and
expectations of the community, a strong international motion to health system reform is formed. According to
the new plan for this reform, the current study aimed at evaluating the challenges ahead of the health system
evolution plan in Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran.

Methods: The current study was conducted based on a content analysis approach. A total of 43 managers
of health care systems and hospitals directors completed a researcher-designed open-ended questions
questionnaire. The qualitative data were analyzed using the content analysis method.

Results: Based on the obtained results, a total of 672 initial codes were extracted. After the analysis of initial

codes, they were categorized into 4 main classes: “the health system: a need for the country”, “prerequisites”,
“sustained monitoring” and “challenges”. The health system: a need for the country focused on regional
necessities, health-oriented goals of the government, achieving health; a human priority; prerequisites focused
on planning, culture-making, and infrastructures; sustained monitoring focused on polls and continuous
supervision, and challenges focused on current and future challenges.

Conclusions: The health system evolution plan was implemented emphasizing the accessibility of health

care services to everybody. Based on the viewpoint of manager, the plan was aimed to reduce the health care
costs for the people, which is of great importance in Guilan province with regard to the problem of tourism
industry. Of course, given the prerequisites and sustained monitoring of plan to carry out it better, it can play
an effective role.
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