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محمــد آقاجانــی ،*1ایــرج حریرچــی ،2علــی شــهرامی ،3علــی ماهــر ،4علیرضــا اولیاییمنــش ،5پیرحســین کولیونــد،6
محمدحســین میردهقــان ،7موســی طباطبایــی ،8جمشــید کرمانچــی ،9حســن واعظــی ،10فــرح بابایــی ،11ســعید معنــوی،12
16
مرضیــه زنگنــه ،13آرزو دهقانــی ،14لیــا پورآقاســی ،15سيدهســنا حســيني
 -1معــاون درمــان وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــكي  -2قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــكي  -3معــاون اجرايي معاون درمان وزارت بهداشــت درمان و آموزش
پزشــکی  -4معــاون امــور فنــی و برنامهریــزی معاونــت درمــان وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی  -5مدیــر کل دفتــر ارزیابــی فنــاوری ،تدویــن اســتاندارد و تعرفه ســامت وزارت بهداشــت،
درمان و آموزش پزشــکی  -6رئیس ســازمان اورژانس کشــور ،وزارت بهداشــت درمان و آموزش پزشــکی  - 7مدير كل نظارت و اعتباربخشــي امور درمان ،وزارت بهداشــت درمان و آموزش پزشــكي
 -8رئیــس گــروه برنامهریــزی اقتصــاد و بیمههــای ســامت ،وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی  -9مشــاور معــاون درمــان در بیماریهــا ،وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی
 -10رییــس اداره اورژانــس بیمارســتانی ،وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی  -11رئیس اداره مامایی ،وزارت بهداشــت درمان و آموزش پزشــکی  -12رئیس اداره سیاسـتگذاری تعرفه و نظام
پرداخــت وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی  -13کارشــناس اداره هماهنگــی و برنامهریزیهــای بیمه ســامت ،وزارت بهداشــت درمــان و آموزش پزشــکی  -14مدیر روابــط عمومی معاونت
درمــان ،وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی  -15کارشــناس اداره سیاسـتگذاری تعرفــه ،پرداخــت و منابــع درمان .وزارت بهداشــت درمــان و آموزش پزشــکی  -16کارشــناس معاونت درمان،
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

* نویسنده مسئول :ایران،تهران ،میدان قدس ،بلوار ایوانک ،وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ،بلوک  ،Aطبقه  .9تلفن 81454646
پست الكترونيكaghajani.m@health.gov.ir :

دريافت 96/1/27 :پذيرش96/3/28 :

مقدمه

تحمیــل فشــار مالــی مرتبــط بــا هزینههــای درمــان بــر
مــردم یکــی از اصلیتریــن مســايل گریبانگیــر حــوزه ســامت
در ایــران در ابتــدای مطالعــات مرتبــط بــا طــرح تحــول نظــام
ســامت بــود .ایــن هزینههــا کــه بــر اســاس تولیــد ناخالــص
ملــی و ســهم ســامت از آن و ســهم پرداختــی از هزینههــای
ســامت ،در ســرفصلی تحــت عنــوان حســابهای ملــی
ســامت مشــخص میشــود ،نشــان م ـیداد کــه بخــش عمــده
1
هزینههــای ســامت ،پرداخــت مســتقیم از جیــب ()OOP
بیمــاران بــود .درصــد پرداختــی از جیــب منجــر بــه دو پیامــد
میشــود کــه بــا دو شــاخص هزینههــای کمرشــکن و فقــرزا
شناســایی میشــوند .ب ـه عبارتــی افزایــش درصــد خانوارهایــی
کــه بهخاطــر هزینههــای ناشــی از ســامت دچــار فقــر شــده و
یــا کمــر آنهــا زیــر بــار ایــن هزینههــا در حــال شکســتن اســت
نشــانهای از ناعادالنــه بــودن ســهم پرداخــت هزینههــا در ایــن
حــوزه اســت .در واقــع هزینههــای فقــرزا و کمرشــکن ناشــی
از ســامت ،درصــد بیشتــری از خانوارهــا را تحتتأثیــر قــرار
مــیداد و جامعــه را بــه ورطههــای خطرناکــی ســوق مــیداد
( .)3-1شناســایی محلهــای پرداخــت هزینههــای ســامت
نشــان داده کــه هزینــه بیمارســتان ،هزینــه فراهمکننــدگان
خدمــات ســرپایی ،هزینــه دارو و ســایر خــرده کاالهــای پزشــکی
 %98.4هزینههــای ســامت را بــه خــود اختصــاص داده اســت
لــذا حمایــت از بیمــاران در برابــر هزینههــای بســتری و
ســرپایی ،همچنیــن دارو و تجهیــزات در کنــار افزایــش کیفیــت

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

Out of Pocket
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ایــن خدمــات منجــر بــه کاهــش پرداخــت مســتقیم از جیــب
آنهــا میشــد.
در کنــار هزینههــای درمــان بحــث بهرهمنــدی از پوشــش
بیمــه پایــه درمانــی و عدالــت در دسترســی بــه خدمــات ســامت
نیــز از وضعیــت مناســبی برخــوردار نبــود بهطــوری کــه در ســال
 1389درحــدود  %16.8مــردم در سراســر کشــور فاقــد بیمــه پایــه
درمانــی بودنــد .عــدم برخــورداری از پوشــش بیمــه پایــه درمانــی
بــر میــزان پرداخــت مســتقیم از جیــب تأثیــر مســتقیم میگــذارد
( )2و ( .)IRMIDHS2010از ســوی دیگــر بیمارســتانهای
وابســته بــه وزارت بهداشــت از لحــاظ شــاخصهایی همچــون
تخــت بیمارســتانی ،تراکــم پزشــک ،تراکــم پرســتار و مامــا در
جهــان و در میــان کشــورهای هــدف چشــمانداز 2از وضعیــت
نامطلوبــی برخــوردار بــود و اغلــب ایــن بیمارســتانها نیــز
از لحــاظ قدمــت فرســوده بودنــد ( .)2تمامــی ایــن مــوارد،
ارايــه خدمــات ســامت بــه مــردم را در بیمارســتانهای
دولتــی تحتالشــعاع قــرار مــیداد .بهعــاوه آمارهــای ملــی
نشــاندهنده رونــد افزاینــده ســزارین در ایــران بــود ،ایــن
میــزان در ســال  1379برابــر  ،%35در ســال  1384باربــر  %40و
در ســال  92برابــر  %56بــود کــه افزایــش چشــمگیری را نشــان
مـیداد .بــر اســاس گــزارش ســازمان جهانــي بهداشــت در ســال
 ،2010ايــران بــا ميــزان ســزارين  ،%41رتبــه دوم را در جهان دارا
بــود .بــر پایــه گــزارش ســازمان جهانــی بهداشــت بــرآورد هزينــه
ســاليانه ســزارين در ايــران در ســال  2000میــادی معــادل
کشورهای منطقه چشمانداز  1404شامل  21کشور منطقه خاورمیانه
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برنامهریزی ،تدوین و اجرای طرح تحول نظام سالمت؛ اجرای طرحی ملی با تولیت وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی از طریق خلق منابع اعتباری جدید و با همکاری گسترده بینبخشی با هدف
کلی ارتقاء مستمر سطح سالمت در کنار ایجاد عدالت در دسترسی و بهرهمندی و حفاظت
مالی از شهروندان در برابر هزینههای سالمت

محمد آقاجانی و همكاران

بــود و هیــأت وزیــران در نامـهای تدویــن برنامههــای تکمیلــی در
خصــوص پوشــش بیمــه همگانــی و احیــای بیمــه پایــه ســامت،
اســتقرار ســامانه خدمــات جامــع و همگانــی ســامت در تمامــي
روســتاها ،حاشــیه شــهرها و مناطــق عشــایری ،ارايــه رایــگان
خدمــات بســتری در بیمارســتانهای دولتــی و ارتقــاء کیفیــت
خدمــات درمانــی در آنهــا و ســایر برنامههــای مربــوط بــه نظــام
ســامت را خواســتار شــده بــود .بازنگــری تعرفههــای خدمــات
ســامت و واقعیســازی آن نیــز ســالها از مطالبــات جامعــه
پزشــکان بــود .بازنگــری درســت و منطقــی و حرکــت بــه ســمت
واقعیســازی تعرفههــا در عیــن حــال راهــی بــرای مقابلــه بــا
پرداختهــای غیررســمی و در نتیجــه حفاظــت مالــی از بیمــاران
در برابــر هزینههــای ســامت بــا حــذف پرداختهــای غیــر
رســمی اســت .همچنیــن بازنگــری سیســتم مالــی بیمارســتانها
بــرای پرداخــت عادالنــه کارانــه میتوانــد منجــر بــه افزایــش
انگیــزه کارکنــان بخشهــای مختلــف ،حــذف ســلیقه از
پرداخــت کارانــه ،مدیریــت درســت منابــع مالــی بیمارســتان و در
نهایــت افزایــش کیفیــت خدمــات شــود .نظــام پرداختــی مبتنــی
بــر عملکــرد کــه انگیــزه کاری را در کنــار بهــرهوری مناســب بــه
بیمارســتانها بازگردانــد.

اهداف

  ـمحافظت از مردم در مقابل هزینههای خدمات سالمت
  ـارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی
  ـبرقراری عدالت در دسترسی به خدمات سالمت

مبانی نظری و اسناد باالدستی

ســامتی دارایــی ارزشــمندی اســت کــه بــا فراهــم آوردن
امــکان توســعه قابلیتهــای فــردی بــه توســعه پایــدار جامعــه
یــاری میرســاند ( .)5پوشــش فراگیــر خدمــات ســامت 3بــا
هــدف دسترســی عمــوم بــه خدمــات بــا کیفیــت و مقــرون
بهصرفــه در حــوزه ســامت شــکل گرفــت .بــا توجــه بــه آن کــه
تأکیــد اصلــی مــدل پوشــش همگانــی ســامت ،دسترســی بــه
خدمــات مــورد نیــاز بــا کیفیــت و بــدون تحمــل فشــارهای مالــی
در دو ســطح فــردی و اجتماعــی اســت ( )6لــذا بهعنــوان مدلــی
مطلــوب و همهجانبهنگــر از ســوی کشــورهای بســیاری بــرای
ارتقــاء ســطح ســامت جامعــه ،مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت.
مــورد دیگــری کــه میتــوان از طریــق آن مطلوبــت سیســتم
اقتصــادی از منظــر ســامت را ســنجید ،شــاخص کل هزینهکــرد
ســامت 4در هــر کشــور نســبت بــه تولیــد ناخالــص داخلــی آن
کشــور اســت .ایــن شــاخص ســهم هزینهکــرد بخــش حاکمیتــی،
خصوصــی و مــردم (چــه بیمــه و چــه پرداخــت مســتقیم از جیب)
را شــامل میشــود .در ســال  1390برابــر  %6.9از تولیــد ناخالــص
داخلــی بــود .ایــران جــزء معــدود کشــورهایی اســت کــه بیــش از
نیمــی از هزینهکــرد کل ســامت را مــردم بهصــورت پرداخــت
مستقیم از جیب ( )OOPپرداخت میکنند (.)7
)Universal Health Coverage (UHC
)Total Health Expenditure (THE
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 108/495/217دالر آمريــكا بــود .ايــن رونــد عــاوه بــر تحميــل
هزينههــاي هنگفــت بــر نظــام ســامت ،ســامت مــادران و
نــوزادان جامعــه را نيــز بهشــدت بــه مخاطــره میانداخــت و
نگرانــی مجلــس از افزایــش میــزان ســزارین ،زنــگ خطــری را
در ایــن حــوزه بــه صــدا درآورده بــود (.)4
از طرفــی ایــران کشــوری پهنــاور اســت و پراکندگــی جمعیــت
و امکانــات متمرکــز در کالنشــهرها ســبب شــده اســت کــه
اغلــب پزشــکان و بهخصــوص پزشــکان متخصــص ترجیــح
دهنــد در کالنشــهرها ســاکن شــوند .ایــن امــر ســبب میشــود
شــهروندانی کــه در مناطــق کمتــر توســعهیافته ســاکن هســتند از
خدمــات تخصصــی بیبهــره یــا کمبهــره بــوده و مجبــور باشــند
بــرای دریافــت خدمــات مــورد نیــاز خــود بــه کالنشــهرها ،مراکــز
اســتان و یــا شــهرهای بزرگتــر مراجعــه کننــد .ایــن امــر بــه
موضــوع بیعدالتــی در دسترســی بــه خدمــات ســامت و تحمیــل
هزینههــای رفــت و آمــد و اســکان بــه بیمــاران ســاکن در مناطــق
کمتــر توســعه یافتــه دامــن مــیزد .همچنیــن اورژانسهــای
کشــور همــواره بــا عــدم حضــور پزشــک متخصــص و پدیــدهای
بــا عنــوان پزشــک آنــکال مواجــه اســت بهطــوری کــه در اغلــب
مــوارد در ســاعات غیــراداری و روزهــای تعطیــل مشــکالت زیادی
در زمینــه تعییــن تکلیــف بیمــاران اورژانســی و مصدومــان حوادث
ترافیکــی ایجــاد میشــود .عــدم تعییــن تکلیــف بهموقــع و یــا
تشــخیص نادرســت و یــا معاینــه دیرهنــگام گاهــی بــه عــوارض
جبرانناپذیــری بــرای بیمــار /مصــدوم میانجامــد و در برخــی از
مــوارد بــه مــرگ آنهــا منجــر میشــود لــذا مقیــم کــردن پزشــک
متخصــص بــا توجــه بــه نــوع مرکــز درمانــی ،تعــداد تختهــای
مرکــز درمانــی ،موقعیــت جغرافیایــی مرکــز درمانــی و شــرایط
زمانــی و محیطــی میتوانــد بــه بهبــود کارایــی نظــام ســامت
کشــور منجــر شــود.
بهعــاوه شــهرهای کوچــک ،مناطــق روســتای و عشــایری
بســیاری در گســتره کشــور از طریــق هــزاران کیلومتــر راه
فرعــی و روســتایی اغلــب صعبالعبــور بــه جادههــای اصلــی و
شــهرهای بزرگتــر و درنتیجــه بــه پایگاههــای اورژانــس زمینــی و
مراکــز درمانــی مجهزتــر و تخصصیتــر متصــل میشــوند .ارايــه
فوریتهــای پزشــکی در جادههــای فرعــی و روســتایی کــه اغلــب
مصدومــان حــوادث ترافیکــی در آنهــا بهعلــت انتقــال دیرهنــگام
بــه مراکــز درمانــی جــان خــود را از دســت میدهنــد ،نمیتوانــد
تنهــا از طریــق گســترش پایگاههــای اورژانــس زمینــی مدیریــت
شــود .بهعلــت پراکندگــی و صعبالعبــور بــودن راههــا و یــا
نیازمنــدی فــوری برخــی بیمــاران و یــا مصدومــان بــه انتقال ســریع
بــه مراکــز درمانــی ،بهخصــوص در مــورد زنــان بــاردار ،نــوزادان
درخطــر ،بیمــاران بــا عاليــم ســکته قلبــی و مغزی کــه انتقــال آنها
در زمــان طالیــی در فراینــد بهبــودی آنهــا بســیار حیاتــی اســت،
گســترش پوشــش اورژانــس هوایــی را ضــروری کــرده بــود.
از منظــری دیگــر در اســناد باالدســتی همچــون برنامههــای
توســعه پنجســاله چهــارم و بخصــوص برنامــه پنجــم بــه لــزوم
اجرایــی برخــی برنامههــا در حــوزه ســامت و بیمــه تأكیــد شــده
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همچنیــن ســهم انــواع مختلــف خدمــات بهداشــتي و درمانــي
از کل هزينههــاي ســامت در ســال  1390نشــان میدهــد
کــه  %65هزینههــا مربــوط بــه خدمــات درمانــی %16 ،مربــوط
بــه دارو و انــواع کاالهــای توزیــع شــده در خدمات ســرپایی و %8
خدمــات جانبــی مراقبتهــای پزشــکی اســت کــه بیشتریــن
ســهم را بــه خــود اختصــاص دادهانــد ( ،NHAمرکــز آمــار ايران).
درصــد پرداخــت مســتقیم از جیــب در جهــان بــر اســاس آمــار
بانــک جهانــی در ســال  2014بهطــور متوســط برابــر  %17.9بــود.
ایــن مهــم نشــاندهنده مشــارکت غیرعادالنــه خانــوار ایرانــی
در تأمیــن مالــی نظــام ســامت بــود .ســازمان جهانــی بهداشــت
حفاظــت مــردم در برابــر هزینههــای ســامت را جــزء یکــی از
ســه هــدف اصلــی بــر میشــمارد و مشــارکت مالــی خانــوار
در نظــام ســامت را بــا دو رویکــرد درآمــدی و بارمالــی ناشــی
هزینههــای ســامت میســنجد ( .)7 ,5در ایــن مطالعــات تغییــر
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همانطــور کــه اشــاره شــد ،عــاوه بــر هزینههــای بســتری
کــه بخــش بزرگــی از هزینههــای ســامت را بــه خــود
اختصــاص مـیداد ،هزینــه دارو و تجهیــزات و خدمــات ســرپایی
در ردیــف دوم قــرار داشــت .از اواســط ســال  1391کمکــم آثــار
تحریمهــای جهانــی در بــازار دارو و تجهیــزات پزشــکی خــود را
نشــان داد و بــا ســه برابــری شــدن قیمــت دالر ،بحــران دارویــی
و تجهیزاتــی شــکل گرفــت .بهدلیــل وجــود تحریمهــای
بانکــی امــکان تامیــن ارز کافــی و انتقــال ارز وجــود نداشــت

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم
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لــذا دولــت یازدهــم برنامههــای کوتاهمدتــی ماننــد ایجــاد
شــرکتهای فوریتــی بــا اســتفاده از ارز آزاد و بــه حداقــل
رســاندن اســناد جهــت آزادســازی داروهــای داخــل گمــرگ و
برنامههــای میانمدتــی ماننــد تأمیــن ارز الزم ،ترخیــص بــا
حداقــل اســناد و تقویــت بازخوانــی را در حــوزه دارو در دســتور کار
قــرار داد .همچنیــن خــروج داروهــای غیرفوریتــی از فهرســت ارز
مبادلـهای ،بررســی و کنتــرل قیمتهــا ،کاهــش قیمــت از طریــق
مذاکــره ،چانهزنــی و واردات مــوازی ،کنتــرل واردات داروهــای
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در تعــداد خانوارهایــی کــه بهعلــت پرداختهــای ســامت بــه
زیــر خــط فقــر رانــده میشــوند و یــا پرداختهــای ســامت
منجــر بــه تجــارب آسیبرســان بــر هزینههــای خانــوار شــده
و آنهــا را بــا پرداختهــای کمرشــکن مواجــه میســازد ،بررســی
میشــود .زمانــی کــه هزینههــای ســامت بهطــور مســتقیم و
غیرمســتقیم از  %40ظرفیــت پرداخــت هر خانوار بیشــتر باشــد (،)6
ایــن هزینههــا در قالــب هزینههــای کمرشــکن یــا فاجعهبــار
ســامت جــای میگیــرد کــه نشــاندهنده وضعیــت نامطلــوب
سیســتم ســامت یــک کشــور اســت ( .)9 ,8نتیجــه مطالعــات
یوســفی و همــکاران در ســال  1390نشــان میدهــد کــه حــدود
 %3/38از خانوارهـــاي كشـــور در ســـال  1390بـــا هزينـههـــاي
كمرشــكن ســامت مواجــه شــدهاند و حــدود  %1/5نيــز بــه دليــل
جبــران هزينههــاي ســامت بــه زيــر خــط فقـــر ســقوط كردهانــد
( .)10بدیهــی اســت کــه هرچــه میــزان پرداخــت مســتقیم از جیب
بیشــتر باشــد ،احتمــال دچــار شــدن بــه هزینههــای فقــرزا و
کمرشــکن بــا شــیب بیشتــری افزایــش مییابــد (.)11
از ســوی دیگــر مرکــز آمــار ایــران نیــز بهعنــوان دیدهبــان
نظــام ســامت ایــران آمارهــای را در زمینــه هزینههــای
مرتبــط بــا ســامت منتشــر کــرد کــه نشــاندهنده آن بــود
کــه برنامههــای اجــرا شــده طــی ســالهای قبــل از اجــرای
طــرح تحــول نظــام ســامت بــه حــد کافــی مؤثــر واقــع نبــوده
و مشــارکت مالــی در پرداختهــای ســامت بهخوبــی هدفمنــد
نشــده بودنــد و نظــام ســامت نتوانســته بــود آنچنــان کــه بایــد
در راســتای حفاظــت از خانوارهــا در برابــر هزینههــای کمرشــکن
و فقــرزا عمــل کنــد (.)12

محمد آقاجانی و همكاران

غیرضــروری بــر ســامت مــادر و نــوزاد بــر هزینهبــر بــودن
ایــن روش و متناقــض بــودن آن بــا اهــداف مــدل پوشــش
همگانــی ســامت ،تأکیــد دارد .در ســال  1392میــزان ســزارین
بــه  %54از تمامــی زایمانهــای ثبــت شــده افزایــش یافتــه
بــود ( )13از ایــن رو بــا اعــام چنــد بــاره زنــگ خطــر از ســوی
وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی در حــوزه زنــان
و بــاروری ،ســرانجام پــس از مطالعــات  6ماهــه و بــا توجــه
بــه سیاســتهای کلــی ســامت مقــام معظــم رهبــری و
سیاســتهای جمعیتــی ابالغــی ایشــان ،دســتورالعمل ترویــج
زایمــان طبیعــی تدویــن شــد.
در راســتای دســتیابی بــه رضایــت بیمــاران ،همچنیــن در
ســالهای اخیــر شناســایی و اجــرای راهحلهــای مناســب
بــرای رســیدگی بــه کمبــود کارکنــان بخش ســامت و بهداشــت
مــورد توجــه روزافــزون پژوهشــگران و سیاســتگذاران بــوده
اســت ( .)19-14بهمنظــور پاســخگویی بــه ایــن توجــه روزافــزون
ســازمان بهداشــت جهانــی برنامــهای بــا عنــوان افزایــش
دسترســی بــه کارکنــان ســامت و بهداشــت در مناطــق محــروم
و روســتایی بــا بهبــود سیاس ـتهای حفــظ و نگهــداری تدویــن
کــرده اســت ( .)20ایــن برنامــه بــا هــدف افزایــش دسترســی
مــردم مناطــق کمتــر توســعهیافته بــه خدمــات تخصصــی و بــا
کیفیــت مــورد توجــه وزارت بهداشــت قــرار گرفــت .بــار بیشتــر
ایــن برنامــه بــر عهــده پزشــکان متعهــد بــه خدمــت (ضریــب
کا) اســت کــه بــر اســاس تعهــدات خــود موظــف بــه مانــدگاری
در مناطــق کمتــر توســعهیافته هســتند امــا مســئوالن وزارت
بهداشــت بــا تأکیــد بیشتــر بــر بهبــود شــرایط زندگــی و ایجــاد
مشــوقهای مالــی در گام اول و در گامهــای بعــد بــا تمرکــز بــر
بومیگزینــی در پــی غلبــه بــر ایــن معضــل عــدم مانــدگاری
هســتند .از ســوی دیگــر انتظــار و تأخیــر در دریافــت خدمــات
ســامت مســئله جدیــدی نیســت ( .)21مقیــم کــردن پزشــک در
بیمارســتانهای بیــش از  64تخــت بــا برخــی شــرایط مشــخص
در ســاعات شــب و تعطیــل بــا هــدف ارايــه خدمــات بههنــگام
از دیگــر برنامههــای طــرح تحــول اســت.
معضــل دیگــر نظــام ســامت دولتــی ،حجــم زیــاد مراجعــه
بیمــاران بــه درمانگاههــای دولتــی بــه دالیلــی همچــون کمبــود
فضــای فیزیکــی ،کمبــود پزشــک تماموقــت و هزینــه کــم
دریافــت خدمــات (بهدلیــل طــرف قــرارداد بــودن بــا بیمههــا)
اســت .همچنیــن راز بیمــار بایــد بیــن پزشــک و بیمــار محرمانــه
باقــی بمانــد ،بنابرایــن معاینــه یــک بیمــار و یــا ســؤال و جــواب
کــردن وی در حضــور بیمــاران دیگــر صحیــح نیســت؛ چــرا کــه
باعــث هتــک حرمــت و ایجــاد اســترس در بیمــار میشــود (.)22
در بســیاری از مــوارد بــه دلیــل ویزیــت کــردن تعــداد زیــادی
از بیمــاران در فاصلــه زمانــی کوتــاه ،فرصتــی وجــود نــدارد
کــه پزشــک بــا صــرف زمــان مــورد نیــاز و ضــروری ،بیمــار را
ویزیــت کنــد و ایــن امــر عامــل مهمــی در ایجــاد اختــال در
تشــخیص بیماریهــا اســت ( .)23ویزیــت گروهــی و در پــی
آن از بیــن رفتــن حریــم خصوصــی بیمــار باعــث ســلب اعتمــاد
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فوریتــی ،مدیریــت و کاهــش واردات داروهــای تولیــد داخــل
و در نتیجــه کاهــش مصــرف عرضــه کشــور و غيــره همگــی
منجــر بــه کاهــش مصــرف ارز ،کاهــش کمبــود و قیمــت دارو
شــد .ارجــاع بیمــار و یــا همــراه ایشــان ،توســط پزشــک معالــج
بــه شــرکتهای خــاص بــرای تأمیــن تجهیــزات مــورد نیــاز
و گاهــی بــا چندیــن برابــر قیمــت ،بــه نوعــی اخــذ زیرمیــزی
از طریــق ملزومــات پزشــکی تبدیــل شــده و بــر مشــکالت
بیمــاران دامــن زده بــود .در ایــن راســتا اقداماتــی همچــون
ایجــاد فهرســت اقــام ضــروری پایــه در حــوزه عمومــی و
تخصصــی و فراخــوان تمامــي شــرکتهای تولیدکننــده و
واردکننــده جهــت اعــام قیمــت رقابتــی بــرای قــرار گرفتــن
در فهرســت پایــه ،اجبــار دانشــگاهها و بیمارســتانها بــه خریــد
ملزومــات پزشــکی صرفــا از منابــع مجــاز و تدویــن دســتورالعمل
توزیــع ،عرضــه و مصــرف ملزومــات پزشــکی فهرســت پایــه،
صــورت گرفــت .وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی،
پیــش از آغــاز برنامــه کاهــش فرانشــیز توانســت بــا ایجــاد بســتر
الزم بــرای کاهــش و کنتــرل قیمتهــا در ایــن دو حــوزه ،بــه
حفاظــت مالــی از بیمــاران کمــک شــایانی برســاند.
يافتههــاي ايــن مطالعــه همچنیــن توزيــع نابرابــر افــراد فاقــد
پوشــش بيمــه پايــه ســامت را در اســتانهای کشــور نشــان
مــیداد .بیشتریــن افــراد فاقــد پوشــش بيمــه پايــه ســامت
در اســتانهاي تهــران ،قــم ،خراســان رضــوي ســاکن بودنــد
کــه عمــده دلیــل آن حجــم باالتــر مناطــق حاشــيه نشــين در
ایــن اســتانها بــود .لــذا در راســتای حفاظــت مالــی از بیمــاران
در برابــر هزینههــای ســامت ،در ابتــدا میبایســت آنهــا را
تحــت پوشــش بیمــه پایــه خدمــات ســامت ،البتــه بــا شــروط
مشــخص و قوانیــن شــفاف ،درآورد و خدمــات ســامت بیشــتر
و بــا کیفیتتــری را نیــز تحــت پوشــش بیمــه در اختیــار آنهــا
قــرار داد.
کســب رضایــت حداکثــری بیمــاران از دیربــاز یکــی از اهــداف
مهــم حــوزه ســامت اســت .امــا در بیمارســتانهای دولتــی بــه
دلیــل قدمــت بــاالی ســاختمانها و تجهیــزات و همچنیــن
مشــکالت قانونــی کــه بــر ســر راه اســتخدام نیــروی انســانی
وجــود دارد ،توجــه چندانــی نمیشــد ( .)2برنامــه ارتقــاء کیفیــت
خدمــات هتلینــگ در بیمارســتانهای دولتــی بــا توجــه بــه ایــن
مســئله ،عــاوه بــر بهبــود کیفیــت خدمــات هتلینــگ ،کســب
رضایــت بیمــار و همــراه او و در نتیجــه رجــوع مجــدد آنهــا را در
راســتای درآمدزایــی بیمارســتان مدنظــر داشــته اســت.
یکــی دیگــر از مشــکالت اساســی کــه حــوزه ســامت و
بخصــوص حــوزه ســامت بــاروری و زنــان و زایمــان ،در
آســتانه طــرح تحــول نظــام ســامت بــا آن روبــرو بــود ،افزایــش
چشــمگیر میــزان ســزارین در کشــور بــود .بــر اســاس گــزارش
ســازمان جهانــي بهداشــت در ســال  ،2010ايــران بــا ميــزان
ســزارين  ،%41/9رتبــه دوم را در جهــان بــه همــراه جمهــوری
دومنیکــن دارا بــود ( .)4نکتــه قابــل تأمــل در ایــن گــزارش
آن اســت کــه عــاوه بــر تأيیــد بــر تأثیــر نامطلــوب ســزارین
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و بتوانــد نظارتــی یکپارچــه را بــر مســیر حرکــت ایجــاد کنــد و
پایــش میــزان دســتیابی بــه اهــداف تعییــن شــده را بهوجــود
آورد .همانطــور کــه اشــاره شــد ،ســازمانی جهانــی بهداشــت
بــا توجــه بــه پــس زمینــه موجــود در کشــورهای جهــان،
مــدل پوشــش همگانــی ســامت را در ســال  2000ارايــه داد
و مشــخص کــرد کــه کشــورهایی کــه قصــد پیــاده کــردن ایــن
مــدل را در کشــور خــود دارنــد تــا ســال  2030میبایســت بــه
دو هــدف اصلــی جامــه عمــل بپوشــانند:
  ـپوشــش تمامــی جمعیــت بــا حداقــل  % 80خدمــات پایــه
ســامت
  ـحفاظــت مالــی  % 100تمامــی جمعیــت از آســیبهای مالــی
پرداخــت از جیــب
بــه ایــن طریــق طــرح تحــول نظــام ســامت و بســتههای
خدمتــی آن بــر اســاس مجموعــه ســیمای ســامت ایــران،
شــرایط روز حــوزه بهداشــت و درمــان ،مطالعــات گذشــته ،اســناد
باالدســتی حــوزه ســامت ،تکالیــف قانونــی تفویــض شــده،
تولیــت حــوزه ســامت بــا تأکیــد بــر نقــش سیاسـتگذاری آن،
در عیــن حــال توجــه بــه راهنماییهــای ســازمانهای جهانــی
از جملــه ســازمان بهداشــت جهانــی ،بهین ـهکاوی سیســتمهای
پیشــرو ســامت در دنیــا و مــروری بــر گامهــای موفــق پیشــین
ایــن وزارتخانــه بــا ایجــاد یــک کارگــروه مشــترک و دســتیابی
بــه ادبیاتــی قابــل فهــم ،اخــذ مشــاوره داخلــی و خارجــی،
همــراه بــا هدایــت و راهبــری شــخص وزیــر بهعنــوان رهبــری
موجــه و قابــل قبــول از ســوی جناههــای سیاســی مختلــف و
در عیــن حــال خلــق منابــع جدیــد اعتبــاری بــرای پشــتبانی از
برنامههــای طــرح تحــول در یــک چارچــوب مفهومــی مشــترک
بــا همــکاری صدهــا کارشــناس و برگــزاری صدهــا نشســت و
همایــش تخصصــی ،شــکل گرفــت و بهعنــوان یــک طــرح
ملــی در سراســر کشــور اجرایــی شــد.

روش اجرا

همانطــور کــه اشــاره شــد طــرح تحــول نظــام ســامت
بــر اســاس مطالعــات و یکپارچهســازی برنامههــای پیشــین،
نگاهــی بــه تجــارب موفــق بینالمللــی در کشــورهای در حــال
توســعه ،مدلســازی اقدامــات ممکــن بــا رویکــردی مبتنــی
بــر شــواهد و بــا توجــه بــه نیازهــا و ضروریــات حــوزه ســامت
و نیــز اهــداف مــدل پوشــش همگانــی ســامت در ابتــدای
دولــت یازدهــم مــورد توجــه جــدی وزارت بهداشــت ،درمــان
و آمــوزش پزشــکی قــرار گرفــت .وزیــر بهداشــت و مشــاوران
ایشــان بهمنظــور تحکــم روابطــی بیــن بخشــی ،اقــدام بــه اخــذ
مصوبــه از هیــأت وزیــران بــرای ایجــاد کار گروهــی مشــترک
بهمنظــور بررســی همهجانبــه برنامههــای موردنظــر بــرای
حــوزه ســامت کردنــد .بــا اخــذ ایــن مصوبــه در آبــان  1392و
تعییــن ســرفصلهای اولیــه بــرای کارگــروه بــا توجــه به شــرایط
موجــود حــوزه ســامت ،وزارت بهداشــت توانســت بــا در دســت
گرفتــن تولیــت کار و بــا ایجــاد یــک پنجــره سیاســی مشــترک،
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نســبت بــه پزشــک و کاهــش رضایــت او از ارايــه خدمــات
بهداشــتی و درمانــی توســط متخصــص میشــود .لــذا وزارت
بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی ،در راســتای برنامههــای
طــرح تحــول نظــام ســامت ،اقــدام بــه ارايــه دســتورالعمل
ارتقــاء کیفیــت خدمــات ویزیــت ســرپایی کــرد.
موضــوع دیگــری کــه از جنبــه مالــی وزارت بهداشــت را بــا
مشــکل مواجــه کــرده بــود ،عــدم کارآمــدی نظــام نویــن مالــی
بیمارســتانها بــود و میبایســت روشــی بــرای جایگزینــی
آن ایجــاد میشــد .نظامهــای پرداخــت بهطــور یکپارچــه
ســه هــدف اصلــی را مدنظــر دارنــد :جــذب ،انگیــزش و حفــظ
کارکنــان بــا ارزش ( )24در حالــیکــه هــر نــوع نظــام پرداختــی
میتوانــد ایــن اهــداف را تأمیــن کنــد ( )25امــا نظامهــای
پرداخــت مبتنــی بــر عملکــرد یــا نظامهــای پــاداش ،انگیــزه
بهبــود عملکــرد را بهتــر از نظامهــای مبتنــی بــر شــغل یــا
مهــارت فراهــم میکننــد ( .)26در حــال حاضــر اغلــب پزشــکان
و بیمارســتانهای آمریــکا طرفــدار روش پرداخــت مبتنــی
بــر عملکــرد هســتند و آن را برنامــهای انگیزشــی در راســتای
افزایــش کارایــی میداننــد ( .)27وزارت بهداشــت ،درمــان و
آمــوزش پزشــکی تدویــن ایــن رویکــرد پرداختــی را بــا هــدف
تامیــن رضایــت ارايهدهنــدگان خدمــات و در نهایــت افزایــش
کیفیــت خدمــات در دســتور کار قــرار داد.
از ســوی دیگــر ارزشگــذاری واقعــی و منطقــی خدمــات
بهداشــتی و درمانــی همــواره بهعنــوان یکــی از مهمتریــن
عوامــل تأثیرگــذار بــر اجــزای نظــام ســامت در مبحــث اقتصــاد
و درمــان مطــرح بــوده اســت ( .)28منطقــی بــودن ارزشهــاي
نســبی وضعشــده بــراي خدمــات مختلــف پزشــکی در جهــت
تعییــن تعرفههــاي ایــن خدمــات از دیربــاز در جامعــه پزشــکی
از یکســو و اقشــار مختلــف جامعــه از ســویی دیگــر همــواره
مــورد بحــث بــوده اســت ( .)29ترجمــه اولیــه کتــاب کالیفرنیــا
کــه در ســال  1364وارد سیســتم ســامت کشــور شــد و ســی
ســال مــورد بازنگــری قــرار نگرفــت (تنهــا بــه صالحدیــد
ســازمانهای بیمهگــر و نــرخ تــورم ،درصــدی بــه پایههــای
اولیــه و گاهــا نامتناســب تعرفههــای قبلــی افــزوده شــده بــود)
لــذا در ایــن مــدت تعرفــه خدمــات نویــن کــه پایــه آنهــا در کتاب
اولیــه وجــود نداشــت بهصــورت ســلیقهای اعمــال میشــد و
شــکاف اساســی در تعرفههــای بینرشــتهای بــر اســاس پایــه
ناهماهنــگ بــا شــرایط بومــی کشــور و شــرایط روز رخ داده بــود
بهطــوری کــه برخــی از رشــتههای مــادر بــه دلیــل پاییــن
بــودن درآمــد ناشــی از تعرفههــای ناهمگــون ،متقاضیــان خــود
را از دســت داده بودنــد .در چنیــن شــرایطی بازنگــری کتــاب
ارزش نســبی خدمــات ســامت بهعنــوان فــاز ســوم طــرح
تحــول و بــا هــدف اصلــی واقعیســازی تعرفههــا و جلوگیــری از
پرداختهــای غیررســمی در بیمارســتانها شــکل گرفــت .پــس
از بــر شــمردن معضــات موجــود در سیســتم ســامت کشــور،
در یــک نــگاه کالننگــر ،بــه یــک مــدل یکپارچــه نیــاز بــود.
مدلــی کــه تمامــی تالشهــا را در یــک جهــت همســو ســازد
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اخــذ مشــاوره اقتصــادی نیــز بهمنظــور معرفــی منابــع
اعتبــاری جدیــد بــرای پشــتیبانی از طــرح از ابتــدا مــورد توجــه
وزارت بهداشــت بــود چــرا کــه ایــن وزارتخانــه از دیربــاز بــا
کمبــود اعتبــار مواجــه بــود .بررســی رونــد هزینههــای جــاری
امــور اجتماعــی و بخــش بهداشــت و درمــان دولــت طــی
دهــه اخیــر نشــان مــیداد کــه متوســط هزینههــای جــاری
بخــش بهداشــت و درمــان دولــت از ســایر بخشهــای امــور
اجتماعــی کمتــر بــود ( )%12.6و ســهم هزینههــای جــاری
بخــش بهداشــت و درمــان از کل هزینههــای جــاری امــور
اجتماعــی دولــت از قاعــده خاصــی پیــروی نمیکــرد لــذا
بهمنظــور اطمینــان از ثبــات منابــع اعتبــاری ،بایــد منابــع
اعتبــاری جدیــدی بــرای برنامــه خلــق میشــد ،از ایــن رو
منبــع  10درصــدی از قانــون هدفمنــدی یارانههــا (اعتبــار
طــرح تحــول بــرای وزارت بهداشــت و بیمههــا) و  1درصــدی
مالیــات بــر ارزش افــزوده تعریــف و همچنیــن از اعتبــار مصــوب
کمــک بــه اجــرای سیاس ـتهای جمعیتــی بهــره گرفتــه شــد.
مصوبــه منابــع اعتبــاری طــرح تحــول نظــام ســامت در تاریــخ
 1393/2/27از ســوي آقــای دکتــر اســحاق جهانگيــري؛ معــاون
اول رئیسجمهــور بههمــراه نحــوه هزینهکــرد آنهــا بــرای
هــر برنامــه بــر اســاس برنامــه پیشــنهادی وزارت بهداشــت،
ابــاغ شــد.
نهایــی کــردن دســتورالعمل اجرایــی برنامههــای طــرح تحــول
نظــام ســامت در حــوزه درمــان بــا توجــه بــه گســتردگی حــوزه
تأتیرگــذاری وزارت بهداشــت در درمــان کشــور ،نیازمنــد برگزاری
جلســات متعــددی بــود .در ایــن راســتا روســا و کارشناســان
بســتههای خدمتــی یــا برنامههــای طــرح تحــول بــا برگــزاری
همایــش و اجــاس و نشس ـتهای متعــدد بــا معاونیــن درمــان
دانشــگاهها ،مدیــران و روســای بیمارســتانهای وابســته بــه
وزارت بهداشــت بــه بازنگــری و اصــاح پیشــنویس اولیــه
برنامههــا بــا اخــذ نظــر از تمامــی ذینفعــان و توجــه بــه قابلیــت
اجــرای هــر یــک از برنامههــا پرداختنــد .بــه ایــن طریــق
دســتورالعملها نهایــی و شــاخصهای ارزیابــی و نظــارت بــر
آنهــا تــا حــد امــکان واقعــی شــد.
الزم بــه یــادآوری اســت کــه ایجــاد ارکانــی بــرای هدایــت
و راهبــری و اجرایــی کــردن طرحــی کــه در وســعت ملــی
برنامهریــزی شــده اســت ،الزامــی بــود .ایجــاد دبیرخانــه
مرکــزی ســتاد طــرح تحــول نظــام ســامت بهمنظــور
فرماندهــی تمامــی فعالیتهــای منجــر بــه اجرایــی
شــدن طــرح در گام اول از طریــق معرفــی رؤســایی بــرای
بســتههای خدمتــی یــا برنامههــای مصــوب ،آغــاز شــد .آنهــا
مســئولیت اجــرای برنامــه موردنظــر در تمامــی دانشــگاهها و
بیمارســتانهای تحــت پوشــش آنهــا را برعهــده دارنــد .ســتاد
اجرایــی بیمارســتانها ،بازوهــای اجرایــی برنامــه هســتند.
برنامههــای طــرح تحــول در حــوزه درمــان در فــاز اول ،شــامل
 7برنامــه بــود کــه بــا فواصــل زمانــی از تاریــخ 1393/02/15
در سراســر کشــور اجرایــی شــدند.
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بهصــورت جــدی اقــدام بــه تدویــن برنامههــای طــرح تحــول
نظــام ســامت کنــد .کارگــروه مشــترک بــه ریاســت معــاون اول
رئیسجمهــور و بــا عضویــت معــاون برنامهریــزی و نظــارت
راهبــردی رئیسجمهــور و وزیــران بهداشــت ،درمــان و آمــوزش
پزشــکی ،تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی ،دفــاع و پشــتیبانی
نیروهــای مســلح ،امــور اقتصــادی و دارایــی و نفــت تشــکیل
شــد .الزم بــه یــادآوری اســت کــه بخــش مرتبــط بــا افزایــش
ســطح پوشــش بیم ـهای ،بــه ســازمان بیمــه ســامت ایرانیــان
واگــذار شــد امــا اعتبــار ایــن برنامــه از طــرف وزارت بهداشــت،
درمــان و آمــوزش پزشــکی تأمیــن شــد .از ابتــدای تدویــن
برنامههــا ،موضــوع تعییــن منابــع اعتبــاری بــرای پشــتیبانی
از برنامههــا نیــز در دســتور کار مشــاوران اقتصــادی کارگــروه
مشــترک قــرار گرفــت.
ایجــاد یــک چارچــوب مفهومــی بــرای دســتیابی بــه یــک
فهــم مشــترک بــا اخــذ نظــر از تمامــی ذینفــان برنامههــا
بــا تولیــت شــورای عالــی سیاســتگذاری امنیــت غــذا و
داروی وزارت بهداشــت ،گام بعــدی تدویــن برنامههــای طــرح
تحــول نظــام ســامت بــود .بهمنظــور درگیــر کــردن تمامــی
ذینفعــان در تدویــن برنامههــا ،شــورایعالی سیاســتگذاری،
ســرفصلهای تعییــن شــده در مصوبــه دولــت را بــا راهبــری
معاونتهــای وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی در
اختیــار مدیــران ،رؤســا و کارشناســان وزارتخانــه قــرار داد و
آنهــا نیــز در ارتبــاط مســتقیم بــا ادارات و ســازمانهای مرتبــط
بــا وزارتخانــه و ســایر ذینفعــان بــه جمعبنــدی برنامههــا و
اولویتهــای آنهــا پرداختنــد .الــزام تدوینگــران برنامــه بــه
تخمیــن اعتبــار مــورد نیــاز بــرای اجــرای برنامههــا بــر اســاس
بــرآورد تأثیــر کاهشــی برنامــه بــر درصــد پرداخــت از جیــب و
میــزان جمعیــت تحــت پوشــش بــا تعییــن الزامــات آن ،یکــی
دیگــر از مراحــل تدویــن برنامههــا بــود .ایــن چهارچــوب
مفهومــی دو بعــد از ســه بعــد مــدل پوشــش همگانــی ســامت
را مــد نظــر قــرار داد (جمعیــت تحــت پوشــش و حفاظــت مالــی).
بــا توجــه بــه ماتريــس مفهومــي و چارچــوب تدويــن مبانــي
هــر بســته ،برنامههــاي پيشــنهادي «الــف» و «ب» پــس از
برگــزاري جلســات متعــدد کارشناســي در وزارت بهداشــت ،درمان
و آمــوزش پزشــکي بــه هيــأت دولــت تقدیــم شــد و بســته ب
کــه شــامل برنامههــای محدودتــر و نیازمنــد اعتبــار کمتــر بــود،
تصویــب شــد (.)2
همزمــان بــا بهینــهکاوی نظامهــای ســامت پیشــرو در
دنیــا و برنامههــای عملیاتــی اجــرا شــده توســط آنهــا بــرای
ارتقــاء ســامت جامعــه و حفاظــت مالــی از شــهروندان در برابــر
هزینههــای تأمیــن ســامت ،اخــذ مشــاوره علمــی از وزیــر
بهداشــت ترکیــه بهعنــوان کشــوری همســایه و تــا حــدودی
مشــابه از لحــاظ فرهنگــی و اقتصــادی کــه ســابقه 10ســاله
در اســتقرار مــدل پوشــش همگانــی ســامت را داشــت نیــز از
ســوی وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی بــا برگــزاری
جلسات هدفمند ،پیگیری شد.
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جدول  -3برنامههای فاز اول طرح تحول نظام سالمت در حوزه درمان

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

تمرکــز داشــت .ایــن دو برنامــه از طــرح تحــول ســامت بــا
فاصلــه حــدود  6و  9مــاه از شــروع طــرح اجرایــی شــدند.
جدول  -5برنامههای فاز سوم طرح تحول نظام سالمت در حوزه درمان

نام برنامه
بازنگری کتاب ارزشهای نسبی خدمات سالمت
پرداخت مبتنی بر عملکرد

تاریخ اجرا
1393/07/01
1393/11/01

ایــن برنامــه از طــرح تحــول نظــام ســامت در حــوزه درمــان
بــا تمرکــز بــر افزایــش رضایــت ارايهدهنــدگان خدمــات طراحــی
شــد تــا آنهــا را بــا اهــداف طــرح تحــول نظــام ســامت همراســتا
ســازد .همانطــور کــه اشــاره شــد ،عــدم بازنگــری تعرفههــای
خدمــات ســامت در ســی ســال منتهــی بــه مهرمــاه 1393
منجــر بــه آن شــده بــود کــه تعرفــه خدمــات متــداول موجــود
در بیمارســتانها ،بهخصــوص بیمارســتانهای دولتــی کــه
ســازوکار مالــی آنــرا وزارت بهداشــت دیکتــه میکنــد ،بســیار از
واقعیــات موجــود در حــوزه ســامت دور باشــد .همچنیــن 1700
خدمــت نویــن در کتــاب تعرفــه موجــود نبــود و حقالزحمــه آن
علیالــراس و توســط گرداننــدگان مراکــز تشــخیصی و درمانــی
تعییــن میشــد و مســئله ســلیقهای بــودن حقالزحمــه در ایــن
مــوارد ،فشــار زیــادی بــه بیمــاران وارد میکــرد .بهعــاوه بــه
دلیــل عــدم تناســب پایـهای برخــی از تعرفههــا بــا شــرایط نظــام
ســامت ایــران و عــدم بــه روزرســانی منجــر بــه ایجــاد شــکاف
درآمــدی قابــل مالحظ ـهای بیــن تخصصهــای مختلــف شــده
بــود .نظــام جدیــد پرداخــت مبتنــی بــر عملکــرد و نرمافــزار
قاصــدک بــرای مدیریــت بهتــر پرداخــت کارانــه در بیمارســتانها
از هماندیشــی و کار جمعــی تمامــی ذینفعــان ایــن دو برنامــه بــا
راهبــری دفتــر ارزیابی فنــاوری ،تدوین اســتاندارد و تعرفه ســامت
معاونــت درمــان وزارت بهداشــت ،درمــان و آموزش پزشــکی ،تهیه
شــد و بــه حــوزه مالــی نظــام ســامت ســر و ســامان بخشــید .در
ادامــه بــه بررســی دســتاوردهای برنامههــای طــرح تحــول نظــام
ســامت در حــوزه درمــان پرداختــه خواهــد شــد.

دستاوردها

الزم بــه یــادآوری اســت کــه بــه دلیــل آن کــه برخــی از
برنامههــا بــه فاصلــه زمانــی چنــد هفتــه تــا چندماهــه از ابتــدای
برنامــه شــروع شــدند لــذا دوره زمانــی بــررس آنهــا متفــاوت و
بــر اســاس آمارهــای منتشــر شــده از ســوی معاونــت درمــان
وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی اســت (.)30
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نام برنامه
کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستانهای تحت پوشش وزارت بهداشت
ارتقاء کیفیت هتلینگ در بیمارستانهای تحت پوشش وزارت بهداشت
ترویج زایمان طبیعی با رایگان نمودن فرانشیز
حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم
حضور پزشکان متخصص مقیم در بیمارستانهای دانشگاهی
ارتقاء کیفیت ویزیت پزشکان در مراکز تحت پوشش وزارت بهداشت
ارتقاء خدمات اورژانس هوایی

ذکــر ایــن مطلــب ضــروری اســت کــه توجــه بــه نظــارت
و ارزیابــی در ابتــدای تدویــن تمامــي برنامههــا تحــت عنــوان
شــیوهنامه نظــارت بــر حســن اجــرای برنامههــا مــورد توجــه قــرار
داشــت و تدویــن چکلیســتهای ارزیابــی عملکــرد هرکــدام از
برنامههــا در دل دســتورالعمل اجرایــی شــکل گرفــت .همزمــان بــا
اجرایــی شــدن برنامههــا ،تربیــت ارزیابانــی تحــت نظــر ارزیابــان
ارشــد ســتاد کشــوری آغــاز شــد و بــه فاصلــه کمــی از اجــرای
برنامههــا ،ارزیابیهــا طبــق شــیوهنامه نظارتــی شــروع شــد.
ایجــاد بســتر نرمافــزاری بــرای هدایــت یکپارچــه طــرح
تحــول نظــام ســامت و تســهیل ارتباطــات بــا ســتاد مرکــزی
طــرح تحــول نیــز از مــوارد دیگــری بــود کــه در طــرح تحــول
نظــام ســامت مــورد توجــه قــرار گرفــت و ســامانهای بــه آدرس
 Hse.health.gov.irشــکل گرفــت تــا عــاوه بــر اطالعرســانی
در مــورد برنامههــا بهعنــوان پایگاهــی بــرای پرســش و پاســخ
و رفــع مشــکالت و اشــتراک بهتریــن تجــارب باشــد .مدیریــت
توزیــع اعتبــار طــرح تحــول نظــام ســامت نیــز یکــی از مــوارد
مهــم و چالــش برانگیــزی بــود کــه از ابتــدای طــرح تحــول بــرای
آن ســازوکار مناســبی طراحــی شــد .نظــارت بــر انضبــاط مالــی
از طریــق ارکان طــرح تحــول نظــام ســامت ســامانه ســپاس
و ســجاد و کمیتــه ویــژه نظــارت در ســطوح مختلــف ،اســتقرار
ســامانههای ثبــت ،رســیدگی و پاســخگویی بــه شــکایات،
بازدیدهــای ماهانــه از دانشــگاههای قطــب ،ســامانه تحــول
نظــام ســامت ،نظــارت بــر لیســت فارماکوپــه و تجهیــزات و
ملزومــات ،ثبــت الکترونیــک پروندههــای بالینــی اعــم از بســتری
و ســرپایی و تمامــي اقدامــات ،خدمــات و اقــام مصرفــی بیمــاران
و همچنیــن دیدهبانــی و پایــش برنامههــا و حتــی توزیــع اعتبــار
خــارج از وزارتخانــه انجــام میشــود .ذکــر ایــن مطلــب ضــروری
اســت کــه اصــاح مــداوم و ارايــه شــیوهنامههای اصالحــی در
تمامــی فازهــای طــرح تحــول نظــام ســامت مدنظــر مســئوالن
برنامههــا قــرار داشــت و دارد .ایــن مــورد بــر انعطافپذیــر بــودن
برنامههــای طــرح تحــول نظــام ســامت تأثیــر بســیار مثبتــی
داشــته اســت.
در فــاز ســوم طــرح تحــول نظــام ســامت ،رویکــرد
تعرفهگــذاری بــرای خدمــات ســامت ،مــورد توجــه و تمرکــز
قــرار گرفــت .رویکردهــای اصلــی ایــن فــاز بــر بهروزرســانی،
تدویــن و بومیســازی کتــاب ارزش نســبی خدمــات ســامت و
همچنیــن بازنگــری نظــام مالــی بیمارســتانها و نحــوه پرداخــت
کارانــه تحــت عنــوان برنامــه پرداخــت مبتنــی بــر عملکــرد،

تاریخ اجرا
1393/02/15
1393/02/15
1393/02/15
1393/03/01
1393/03/01
1393/03/15
1393/05/01
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جدول -6دستاوردهای اجرای طرح تحول نظام سالمت در حوزه درمان

عنوان برنامه

1

حمایت از بیماران
بستری (کاهش
فرانشیز)

2

ارتقاء کیفیت
هتلینگ

ارتقــاء کيفيــت خدمــات هتلينــگ در همــهبیمارســتانهايتحــت پوشــش وزارت بهداشــت ،درمــان وآموزش پزشــکي
ايجــاد تعريفــي واحــد از کيفيــت خدمــات هتلينــگبيمارســتاني
يکپارچهسازي کمي و کيفي -پاســخگويي بــه انتظــارات بيمــاران بــا خدمــات هتلينــگ
خدمات هتلينگ و استانداردسازي بيمارســتانها
آنها بر اساس نيازها و انتظارات  -نظــارت ،ارزيابــي و پايــش مســتمر کيفيــت خدمــات
هتلينــگ بيمارســتاني
خدمتگيرندگان
 ايجــاد فضــاي رقابتــي در بهبــود خدمــات هتلينــگ دربيمارســتانهاي تحــت پوشــش وزارت بهداشــت ،درمــان تمرکــز اصلــی بــر هــدف افزایــش کیفیــت خدمــات جانبــی ســامت و
افزایــش رضایــت بیمــاران
و آمــوزش پزشــکي
افزايش رضايتمندي بيماران و همراهان

3

مقیم کردن
پزشکان

بهرهمندی بههنگام مردم از
خدمات درمانی از طریق حضور
دائم پزشکان متخصص در
بیمارستانها

 شمول  412بیمارستان در  219شهر کشور در برنامه مقیمی ارايه بهموقع خدمات درماني پاســخگویی  24ســاعته بیمارســتانهای درمانــی - /افزایش تعداد پزشک مقیم از  942نفر به  7242نفر ارايه خدمات توسط  856پزشک متخصص در  17رشته تخصصیآموزشــي درمانــي
 تعییــن تکلیــف بیمــاران توســط متخصــص مربــوط در  -افزایش تعداد مجوزهای پزشک مقیم از  91مجوز به  1300مجوز کاهــش زمــان رســیدگی بــه بیمــار در اورژانسهــا بهطورکلــی و کاهــشبخــش اورژانــس در حداقــل زمــان ممکــن
 انجــام بــه موقــع ویزیــت بیمــاران ،اعمــال جراحــی و پیامدهــای عــدم معاینــه بههنــگامپروســیجرهای اورژانســی
تمرکــز اصلــی بــر هــدف دسترســی بههنــگام بــه خدمــات ســامت و
 افزایش رضایتمندی مردمافزایــش دسترســی بــه خدمــات

ارتقاء كيفيت خدمات سالمت در
مناطق کمتر توسعه یافته کشور،
حمایت از ماندگاری با هدف افزایش دسترسی مردم
به خدمات و مراقبتهای سالمت
پزشکان
در سطح دوم و سوم با جذب و
ماندگاری پزشکان در این مناطق

 جــذب و مانــدگاری پزشــکان در مناطــق کمتــرتوســعهیافته کشــور
 فعالیت  5735پزشک در  301بیمارستان در  338شهر منطقه محروم ارتقــاء عدالــت در دسترســي و بهرهمنــدی مــردم بــه  -افزایش تمام وقتی متخصصان از  %5به %100خدمــات ســامت در مناطــق محــروم
 افزایــش تعــداد اعمــال جراحــی و ویزیــت بــه نــرخ دولتــی در مناطــق کاهش پرداخت از جيب مردممحــروم
 ســاماندهي مناسـبتر نظــام ارجــاع در ســطح تخصصــی و  -کاهش تاخیر در پرداخت کارانه و به موقع بودن پرداخت تشویقیفــوق تخصصــی مناطــق کمتــر توســعه یافته
تمرکــز اصلــی بــر هــدف افزایــش عدالــت در دسترســی بــه خدمــات
 حذف پرداختهای غیررسمی در این مناطق اجــرای صحیــح نظــام ســطحبندی در بخــش نیــروی ســامت و افزایــش کیفیــت خدمــات ســامت و ســپس حفاظــت مالــیانســانی و خدمــات ســرپایی و بســتری

اهداف اصلی

اهداف اختصاصی

دستاوردها

تمرکــز اصلــی بــر هــدف حفاظــت مالــی و ســپس افزایــش دسترســی بــه
خدمــات ســامت و افزایــش کیفیــت خدمــات

4

5

ترویج زایمان
طبیعی

 افزایش رضایت از محیط بستری و کادر درمانی توزیع تجهیزات و اقالم هتلینگ توسعه فضای فیزیکی بیمارستانهای دولتی ارتقاء کمی و کیفی نیروی انسانی مرتبط با برنامه ارتقاء کیفیت تغذیه و توجه به خدمات رفاهی این حوزه توجــه بــه توســعه و بهســازی بخشهــای جدیــدی همچــون اورژانــس،اتاقهــای عمــل ،بخشهــای ویــژه و مراکــز ســرطان

 کاهــش میــزان ســزارین بــه میــزان  % 10پایــه تــا پایــانســال 1393
 افزایــش رضایتمنــدی مــادران بــاردار از طریــق حفــظارتقاء شاخصهای سالمت مادران
حریــم خصوصــی بــا بهینهســازی فضــای فیزیکــی
و نوزادان از طریق کاهش میزان
اتاقهــای زایمــان
سزارین
 کاهــش پرداخــت از جیــب مــردم (رایــگان شــدن زایمــانطبیعــی در بیمارســتانهای دولتــی)
 افزایــش انگیــزه ارايهدهنــدگان خدمــت و از ایــن طریــقافزایــش میــزان زایمــان طبیعــی در مراکــز دولتــی

 کاهش  6/5درصدی سزارین در کشور برابر  11/5درصد پایه انجام در حدود یک میلیون زایمان طبیعی بهصورت رایگان ارايه آموزشهای رایگان به بیش از  115هزار مادر باردار توســعه و بهســازی  366بلــوک زایمانــی در راســتای برنامههــایخوشایندســازی
 ارايــه آموزشهــای الزم بــه ارايهدهنــدگان خدمــات و عقــد تفاهمنامــههمــکاری بــا آنهــا در مراکــز دولتــی
 فرهنگسازی در راستای ترویج زایمان فیزیولوژیکی فراهــم کــردن شــرایط امــکان زایمــان بـیدرد ،زایمــان در آب ،زایمــان بــاحضــور همــراه آمــوزش دیــده و غيــره
تمرکــز اصلــی بــر هــدف فرهنگســازی و افزایــش کیفیــت خدمــات
مرتبــط و ســپس حفاظــت مالــی از خانــوار
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 حفاظــت مالــی از بیمــاران در برابــر هزینههــای بســتری و کاهــش هزینهبســتری از  %37به %8
 دســتاوردهای در زمینــه بهبــود زیرســاخت هــای مالــی بــرای مدیریــتبهتــر منابــع
 کاهــش پرداخــت مســتقیم بیمــاران بســتری شــده واجــد  -بهبــود نظــام تامیــن دارو و تجهیــزات ،زنجیــره ارجــاع تشــخیصی ودرمانــی و پزشــک خانــواده و توجــه بــه مناطــق کــم برخورداردتــر
حفاظت مالی شهروندان در برابر بیمــه پایــه ســامت
هزینههای سالمت با محوریت  -جلوگیــری از ارجــاع بیمــاران بــرای خریــد دارو ،تجهیــزات  -دســتاوردهای در زمینــه کاهــش قیمــت دارو ،تجهیــزات و لــوازم مصرفــی
و لــوازم مصرفــی پزشــکی و خدمــات تشــخیصی درمانــی به از طریــق برنامــه های پشــتیبان
اقشار آسیبپذیر
 ایجــاد یــک سیســتمی بــرای پوشــش بیمــه پایــه ســامت آنــی درخارج از بیمارســتان
بیمارســتانها و فعــال کــردن واحــد مــددکاری بــرای حفاظــت مالــی
بیشتــر از قشــر محــروم

برنامهریزی ،تدوین و اجرای طرح تحول نظام ...
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ارتقاء کیفیت
اوژانس هوایی

8

بازنگری کتاب
ارزش نسبی
خدمات سالمت

9

پرداخت مبتنی بر
عملکرد

 فعالیت  16749متخصص در  658کلینیک ویژه در  352شهر کشور انجام در حدود یک میلیون ویزیت به نرخ دولتی شروع عملیات ساخت  385380هزار مترمربع فضای کلینیک ویژه رویکرد نوین در طراحی و ساخت فضاهای درمانی ایجاد بسترهایی برای راهاندازی سامانه پرونده الکترونیک سالمت که هر سه هدف کالن وزارت بهداشت را تأمین میکندتمرکــز اصلــی بــر هــدف افزایــش کیفیــت خدمــات ویزیــت ســرپایی و
حفاظــت مالــی
 تحــت پوشــش قــرار دادن راههــای فرعــی ،روســتای و صعــب العبــور ازطریــق  21پایــگاه
 انجــام  2687ســورتی پــرواز و انتقــال  4204بیمار/مصــدوم بــا توجــه بــهاندیکاســیونهای مصــوب
 ارايــه آمــوزش مســتمر بــه تکنســینهای اورژانــس هوایــی و پایــش وارزیابــی عملکــرد
 تدویــن فرایندهــای اورژانــس هوایــی جهــت خدمــات بهتــر و ســریعتر وارتقــاء اســتانداردها
 اتخاذ رویکرد نجات بخشی -که هر سه هدف کالن وزارت بهداشت را تأمین میکند

 کاهــش زمــان رســیدن بــر بالیــن بیمــار و مصــدوم نیازمندبــه خدمــات فوریتهــای پزشــکی
 کاهــش زمــان انتقــال بیمــار از صحنــه حادثــه بــه مراکــزگومیر و آسیب ناشی
کاهش مر 
درمانــی و یــا بیــن مراکــز درمانــی بــرای ارايــه خدمــات
از حوادث و بیماریها با کاهش
تخصصــی
زمان انتقال بیمار از صحنه
 انتقــال متخصصــان ،تجهیــزات ،انــدام پیونــدی ،پادزهــربههمراه انجام خدمات فوریتهای
و غيــره
پزشکی هوایی
 امــکان ارزیابــی محــل حادثــه در حــوادث پرتلفــات و ارايــهخدمــات فوریتهــای پزشــکی
 راهبری عملیات زمینی از آسمانتمرکــز اصلــی بــر هــدف افزایــش دسترســی بههنــگام بــه خدمــات
ســامت و ســپس افزایــش عدالــت در دسترســی بــه خدمــات

 حرکت به سمت واقعي شدن تعرفه خدمات سالمت محاســبه دقيــق رشــد هــر يــك از اجــزاي تعرفــهاي (جــزء فنــي وحرفــهاي)
 حذف پديده دريافتهاي غير رسمي توقــف ارجــاع بيمــاران از بخشهــاي دولتــي بــه خــارج از مراكــز ایجاد انضباط مالی در بخش دولتی و خصوصیدانشــگاهي
 کنترل دریافتهای غیرقانونی افزايــش انگيــزه حضــور و مانــدگاري نيروهــاي تخصصــي در مناطــقواقعیسازی تعرفه خدمات سالمت
 ســاماندهی کیفیــت خدمــات درمانــی بــا تعرفههــای محــروم بــه دليــل رفــع اختــاف ســطح درآمــدي گروههــاي تخصصــيو ایجاد عدالت
واقعــی
مشــابه
 کاهش پرداخت از جیب مردم افزايــش كميــت و كيفيــت خدمــات ســامت ارايهشــده در بخشهــايســرپايي و بســتري دولتــي
 -که هر سه هدف کالن وزارت بهداشت را تأمین میکند

تمرکــز بــر هــدف کوتاهمــدت واقعیســازی تعرفههــا و هــدف بلندمــدت
حفاظــت مالــی از بیمــاران

ایجاد سیستمی برای پرداخت
مبتنی بر عملکرد برای پزشکان
و کارکنان غیرپزشک در
بیمارستانها

 ایجــاد عدالــت در دریافتــی پزشــکان در رشــتههای تخصصــی و فــوقتخصصــی مختلــف و پزشــک و پرســتار
 برقراری عدالت در پرداختها ارتباط میان رضایت بیماران و دریافتی پزشک و پرستار افزایــش بهــرهوری و کارایــی بیمارســتانهای دولتــی بــا  -ارتبــاط میــان کیفیــت عملکــرد آموزشــی عضــو هیاتعلمــی و میــزاني بهجــای نظــام روز مــزدي
اســتقرار نظــا م كارمــزد 
دریافتــی
 تأکید بر کیفیت در پرداختها تقویت تماموقتی پزشکان در بخش دولتی مدیریت بهینه منابع انسانی حمایت از رشتههای پزشکی کمدرآمد در بیمارستانهای دولتی ایجــاد نظــام جامــع اطالعاتــی بــرای پرداخــت در ســطح  -که هر سه هدف کالن وزارت بهداشت را تأمین میکندبیمارســتانها
تمرکــز بــر هــدف کوتاهمــدت عادالنــه کــردن روش پرداخــت کارانــه و
هــدف بلندمــدت افزایــش کیفیــت خدمــات ســامت

پیشنهادات

نگاهــی بــه گــزاره برگهــای طــرح تحــول نظــام ســامت
نشــاندهنده موفقیــت کلــی ایــن طــرح در دســتیابی بــه برخــی
از اهــداف بلندمــدت خــود نیــز دارد طبــق تخمیــن ســازمان
بهداشــت جهانــی 20 ،تــا  40درصــد از منابــع بخــش ســامت
کشــورها درســت مصــرف نشــده و بیهــوده تلــف میشــود.
گزارهبرگهای هفتگی طرح تحول نظام سالمتhttp://nihr.tums.ac.ir/

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

5

5

مقولــه کارایــی و افزایــش آن در بخــش بهداشــت و درمــان مقوله
پیچیــدهای اســت زیــرا هــم اندازهگیــری کارایــی بــا مشــکل
همــراه اســت و هــم طراحــی و پیادهســازی راهبردهــای مناســب
جهــت افزایــش آن بهراحتــی امکانپذیــر نیســت ،بــا ایــن
حــال تجــارب موفقــی در دنیــا ماننــد خریــد راهبــردی خدمــات،
اصــاح ســازوکارهای پرداخــت و تجمیــع منابــع وجــود دارد کــه
حاکــی از افزایــش کارایــی ایــن بخــش فضــای بودجــهای آن
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ارتقاء کیفیت
ویزیت سرپایی

 حداکثــر اســتفاده از امکانــاتآموزشــی و درمانــی دانشــگاه/
دانشــكده هــای علــوم پزشــکی
 افزایــش انگیــزه ارايهدهنــدگانخدمــات،
 ارتقاء کیفیت ویزیت، مانــدگاری پزشــکان در بخــشدولتی،
 حفــظ اعضــاء هیــأت علمــیتمــام وقــت جغرافیایــی در جهــت
افزايــش رضايتمنــدي بيمــاران

 افزايــش انگيــزه ارايهدهنــدگان خدمــات و مانــدگاريپزشــكان در بخــش دولتــي
 حفــظ و افزایــش تعــداد اعضــاي هيــأت علمــي تماموقــتجغرافیایــی در دانشــگاههاي علــوم پزشــكي
 استانداردســازي و ارتقــاء کیفیــت در ارايــه خدمــت ويزيــتسر پا یی
 افزايش رضايت بيماران مراجعهكننده تغييــر رفتــار پزشــكان و ایجــاد تمایــل بــه ســمت فعالیــتدر کلینیکهــای ویــژه بــا نــرخ دولتــی
 بهبــود فرآيندهــاي آموزشــي از طريــق افزايــش كيفيــت وزمــان ويزيــت ســرپايي

محمد آقاجانی و همكاران
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از پیــش بــه برنامههــای پشــتیبانی همچــون ایجــاد ســامانههای
اطالعاتــی سراســری و یکپارچــه بــا امــکان اخــذ گزارشهــای
 ایجــاد ســامانه پرونــده الکترونیــک بیمــار در مقیــاس،تصمیمیــار
 راهانــدازی هــر چــه ســریعتر ســامانههای کنتــرل،کشــوری
پــروژه در مــورد برنامههــای عملیاتــی بیمارســتانها بهخصــوص
 بهســازی بلوکهــای،در برنامــه ارتقــاء کیفیــت خدمــات هتلینــگ
 احــداث کلینیکهــای ویــژه و مراکــز درمانــی خــاص و،زایمانــی
، اتاقهــای عمــل و غيــره، بهســازی یــا احــداث اورژانسهــا،جدیــد
ایجــاد بســترهای فرهنگــی مناســب بــرای برنامههایــی همچــون
 توجــه بــه گســترش، مانــدگاری و مقیمــی،ترویــج زایمــان طبیعــی
برنامههــای چــون پزشــک خانــواده و ســایر بســترها و فرایندهــای
.پشــتیبان و در نهایــت نظــارت و پایــش عملکــرد مســتمر
 درمــان و آمــوزش پزشــکی میبایســت،وزارت بهداشــت
بــه ســمتی حرکــت کنــد کــه تمامــی پرســنل وابســته بــه ایــن
 بــه طــرح تحــول نظــام ســامت ایمــان داشــته،وزارتخانــه
 بایــد، از هــر جناحــی و بــا هــر رویکــردی،باشــند و دولتمــردان
آنــرا قدمــی در جهــت منافــع جمعــی و رشــد و تعالــی اقتصــادی
.و اجتماعــی ایــران بداننــد

 در ایــران نیــز الزم اســت بهمنظــور افزایــش فضــای.هســتند
بودجـهای بخــش ســامت و بهبــود عملکــرد محموعه بهداشــت
 بکارگیــری ســازوکارهایی همچــون پرداخــت مبتنــی،و درمــان
 ســرویس6بــر عملکــرد و حرکــت از پرداخــت بــه ازای عملکــرد
مبتنــی بــر تعرفــه بــه پرداخــت کیسمحــور و در نهایــت
 و اصــاح روشهــای نــاکارای7گروه هــای تشــخیصی وابســته
پرداخــت از جیــب در زمــان دریافــت خدمــت بــه ســازوکارهای
ســازمانیافتهتر تجمیــع منابــع مبتنــی بــر پیــش پرداخــت
 درمــان و،و تجمیــع خطــرات در دســتور کار وزارت بهداشــت
.آمــوزش پزشــکی قــرار گیــرد
در کنــار تمامــی دســتاوردهای طــرح تحــول نظــام ســامت
، پایــداری منابــع اعتبــاری:نبایــد ایــن نــکات را فرامــوش کــرد
جلــب رضایــت ارايهدهنــدگان خدمــات بهصــورت مســتمر
بهطــوری کــه خــود را صاحبــان طــرح تحــول نظــام ســامت
 اســتمرار برنامــه همــراه بــا سیاس ـتگذاری درســت،)65( بداننــد
 اطالعرســانی مســتمر در مــورد دســتاوردهای،)65( و منطقــی
 ایجــاد ســازوکاری بــرای بازنگــری برنامههــا و اصــاح،برنامههــا
 همچنیــن توجــه بیــش،مــداوم معایــب و انتشــار بهتریــن تجــارب
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