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گزارش

محمــد آقاجانــی ،1موســی طباطبایی ،*2مرضیــه زنگنه ،3علیرضــا اولیاییمنــش ،4فرانک ندرخانی ،5ســیده فاطمه ابوالفضلســقا،5
علــی ماهــر ،6علــی شــهرامی ،7پیرحســین کولیونــد ،8جمشــید کرمانچــی ،9فــرح بابایــی 10حســن واعظــی ،11ســعید معنــوی،12
15
لیــا پورآغاســی،13آرزو دهقانــی ،14سیدهســنا حســینی
-1معــاون درمــان وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی -2رئیــس گــروه برنامهریــزی اقتصــاد و بیمههــای ســامت .وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی -3کارشــناس اداره
هماهنگــی و برنامهریزیهــای بیمــه ســامت .وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی  -4مدیــر کل دفتــر ارزیابــی فنــاوری ،تدویــن اســتاندارد و تعرفــه ســامت وزارت بهداشــت ،درمــان
و آمــوزش پزشــکی  -5کارشــناس گــروه برنامهریــزی اقتصــاد و بیمههــای ســامت  -6معــاون امــور فنــی و برنامهریــزی معاونــت درمــان وزارت بهداشــت درمــان و امــوزش پزشــکی
 -7معــاون اجرايــي معــاون درمــان .وزارت بهداشــت درمــان وآامــوزش پزشــکی -8رئیــس ســازمان اورژانــس کشــور ،وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی  -9مشــاور معــاون درمــان در
بیماریهــا ،وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی  -10رئیــس اداره مامایــی .وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی  -11رییــس اداره اورژانــس بیمارســتانی ،وزارت بهداشــت درمــان
و آمــوزش پزشــکی  -12رئیــس اداره سیاســتگذاری تعرفــه و نظــام پرداخــت وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی -13کارشــناس اداره سیاســتگذاری تعرفــه ،پرداخــت و منابــع
درمــان .وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی -14مدیــر روابــط عمومــی معاونــت درمــان .وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی -15کارشــناس معاونــت درمــان .وزارت بهداشــت
درمــان و آمــوزش پزشــکی
* نویسنده مسئول :ایران ،تهران ،میدان قدس ،بلوار ایوانک ،وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ،بلوک  Aطبقه  .7تلفن 81454679
پست الكترونيكtabatabaei@health.gov.ir:

دريافت 96/7/5 :پذيرش96/10/4 :

مقدمه

جهــان در قــرن اخیــر شــاهد پیشــرفتهای بــزرگ علمــی
و فنــی بــوده اســت .ایــن پیشــرفتها نتیجــه برنامهریــزي
صحیــح و اصولــی مدیرانــی بــوده اســت کــه توانســتهاند از
منابــع خــود اســتفاده مناســب نماینــد ( .)1بخــش ســامت
نیــز امــروزه از مهمتریــن بخشهــای خدماتــی و یکــی از
شــاخصهای توســعه و رفــاه اجتماعــی اســت ( )2بنابرایــن
بازشــناخت اقتصــادی ایــن بخــش ،از اهمیــت فراوانــی برخــوردار
اســت ( .)3نظامهــای ســامت ،امــروزه یکــی از بزرگتریــن
بخشهــای اقتصــاد جهــان را تشــکیل میدهنــد .هزینههــای
جهانــی مراقبــت بهداشــتی تقریبــ ًا  %8تولیــد ناخالــص داخلــی
کشــورها را تشــکیل میدهــد ( .)4در اغلــب کشــورهای در
حــالتوســعه ،حــدود  5الــی  10درصــد هزینههــای دولــت
بــه بخــش ســامت اختصــاصیافتــه اســت ( .)5در ایــن میــان
مراکــز بهداشــتی و درمانــی بهخصــوص بیمارســتانها بخــش
عمــدهای از منابــع تخصیصیافتــه بــه فصــل بهداشــت و درمــان
را بــه خــود اختصــاص دادهانــد ( .)6بیــن  50تــا  80درصــد منابع
بهداشــتی بخــش دولتــی در کشــورهاي در حــالتوســعه توســط
بیمارســتانها مصــرف میشــوند ()9 ،8 ،7؛ بنابرایــن کنتــرل
ایــن منابــع بهمنظــور اســتفاده صحیــح و کارآمــد و جلوگیــري
از هــدر رفتــن آنهــا از وظایــف مهــم مدیریــت بهشــمار
م ـیرود ( .)10در ایــران حــدود  %7تولیــد ناخالــص داخلــی بــه
هزینههــای بخــش بهداشــت و ســامت تعلــق دارد ( )11و نیــز

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

مراقبتهــای بیمارســتانی حــدود  %45مخــارج ســامت دولتــی
را بــه خــود اختصــاص میدهــد ( .)12نظــام ســامت ایــران
در محیطــی بــا تغییــرات ســریع اجتماعــی ،اقتصــادی و فنــی
عمــل میکنــد کــه ایــن امــر منجــر بــه ایجــاد چالشهــا و
تنشهــای متعــدد میشــود ( .)13در پاســخ بــه مشــکالت و
چالشهــای برخواســته از نیــاز بــه عدالــت ،کیفیــت ،مناســبت
و اثربخشــی ( ،)14انجــام اصالحاتــی بــا خصوصیــات بنیادیــن،
هدفمنــد و پایــدار در نظــام ســامت بســیار ضــروری اســت ()15؛
زیــرا جایــگاه و رتبــه  93در ســطح ســامت و رتبــه  5در ارایــه
خدمــات بهداشــتی و درمانــی کشــورمان در میــان نظامهــای
ســامت دنیــا حاکــی از ضعــف و ناکارآمــدی قابلتوجــه در
دســتیابی بــه اهــداف اساســی نظــام ســامت اســت (.)16
نظــام پرداخــت کنونــي بــه مؤسســات طــرف قــرارداد
بهگونــهای اســت کــه ســازمانهاي بيمهگــر همــواره بــه
دنبــال روشــي بــراي کاهــش هزينههــا از طريــق رســيدگي
دقيــق بــه صورتحســابهاي ايــن مؤسســات ميباشــند و
ناآگاهــي مراكــز درمانــي نســبت بــه ايــن کســورات همــواره
موجــب نارضايتــي آنــان و در نهایــت بيمهشــدگان ميشــود
( .)17ســازمانهاي اصلــی بیمهگــر کشــور شــامل بیمــه تأمیــن
اجتماعــی ،بیمــه خدمــات درمانــی ،بیمــه درمانــی نیروهــاي
مســلح و بیمــه کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) هســتند کــه
هرکــدام افــراد و گروههایــی از جامعــه را تحــت پوشــش
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بررسی برنامه حمایت از بیماران بستری در بیمارستانهای دولتی در طرح تحول نظام سالمت:
کاهش فرانشیز بیمار ار طریق پرداخت مابهالتفاوت ،کاهش قیمت دارو و تجهیزات ،پایبندی به
نظام ارجاع و بهرهگیری از پزشک خانواده و شبکه آزمایشگاهی ،حمایت از گسترش پوشش
بیمه پایه سالمت و تجمیع بیمهها ،نگاهی به دستاوردها و چالشهای پیشرو
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اهداف

هدف کلی
حفاظــت مالــی شــهروندان در برابــر هزینــه هــای ســامت
بــا محوریــت اقشــار آســیبپذیر ،از طریــق ســاماندهی تأمیــن
خدمــات بیمارســتانی و کاهــش پرداخــت ســهم بیمــاران در
بیمارســتانهای وابســته بــه وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش
پزشــکی
اهداف اختصاصی
کاهــش پرداخــت مســتقیم بیمــاران بســتری شــده واجــد
بیمــه پایــه ســامت بــه  %5-10کل هزینههــای بســتری در
بیمارســتانهای وابســته بــه وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش
پزشــکی
مبانی نظری
ســازمان جهانــی بهداشــت 1در گــزارش ســال  2000خــود بــا
معرفــی مــدل پوشــش همگانــی ســامت ،حفاظــت مــردم در
برابــر هزینههــای بیمــاران را بهعنــوان یکــی از ســه هــدف
اصلــی نظــام ســامت تعییــن کــرده اســت ( .)21بــه ایــن معنــی
کــه خانوارهــا نبایــد ســهم زیــادی از درآمــد خــود را جهــت
تأمیــن نیازهــای مراقبــت ســامت پرداخــت کننــد و در نتیجــه
ایــن هزینههــا دچــار فقــر شــوند ( .)22در ایــن میــان بیمــاران
بایــد بــه نحــوی از پرداخــت کامــل هزینههــای خدمــات ســامت
در امــان باشــند و پرداختــی کــه بــرای خریــد آن خدمــات انجــام
میدهنــد ،نبایــد بهگون ـهای باشــد کــه بــر درآمــد آنهــا تأثیــر
منفــی گــذارد و آنهــا را از تأمیــن ســایر نیازهــای زندگــی
خــود بیبهــره ســازد ( .)23بــاال بــودن ایــن هزینههــا کــه بــا
گذشــت زمــان رونــد افزایشــی داشــته ،مانــع دسترســی بیمــاران
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قــرار دارنــد ( )18و بیشتــر بیمارســتانهاي کشــور بــا ایــن
بیمههــاي پایــه طــرف قــرارداد هســتند .بیمارســتانها بخشــی
از هزینــهاي را کــه بــراي درمــان بیمــار تقبــل میکننــد از
خــود بیمــار و مابقــی را بــا ارســال صورتحســاب از ســازمانهاي
بیمهگــر دریافــت میکنــد و ایــن ســازمانها مســئولیت
پرداخــت بخشــی از هزینههــاي درمانــی را بــر عهــده دارنــد
( )9لــذا فقــدان یــا عــدم کفایــت محافظــت مالــی در ســامت
بهعنــوان بیمــاری نظامهــای ســامت شناختهشــده اســت
( .)19روشــنترین نشــانه فقــدان یــا عــدم کفایــت محافظــت
مالــی آن اســت کــه خانوارهــا نهتنهــا از بــار بیمــاری بلکــه
از بــار ناشــی از نابــودی و فقــر اقتصــادی یــا بهعبارتیدیگــر
مواجهــه بــا هزینههــای فقــرزا و یــا کمرشــکن (فاجعهبــار) در
نظــام ســامت رنــج میبرنــد ( .)20در ایــن شــرایط تعج ـبآور
نیســت کــه نگرانــی در مــورد هزینههــای ســامت مــردم ،توجــه
سیاس ـتگذاران و دانشــگاهیان بســیاری از کشــورها را بــه خــود
جلــب کــرده و عــدم توجــه بــه ایــن مقولــه از ســوی دولتمــردان
بــه ایجــاد تنشهــای اجتماعــی منجــر میشــود (.)13

بــه خدمــات ســامتی شــده اســت و یــا آنــک ه دریافــت ایــن
خدمــات را بــه مراحــل وخامــت بیمــاری موکــول میکنــد (.)24
بدینترتیــب درصــد خانوارهایــی کــه بــا هزینــه فاجعهبــار
ســامتی مواجــه میشــوند ،افزایــش مییابــد .آمــار ســازمان
بهداشــت جهانــی حاکــی از مواجهــه شــدن ســاالنه  150میلیــون
نفــر بــا فالکتهــای ناشــی از هزینههــای ســامت اســت
( .)25پرداخــت مســتقیم از جیــب 2نزولیتریــن شــیو ه پرداخــت
بــرای خدمــات ســامتی اســت و شــیوهای اســت کــه مــردم را
بیشتــر در معــرض خطــرات مالــی فاجعهبــار قــرار میدهــد
( .)13همچنــان کــه هزینههــای مراقبتهــای درمانــی در
حــال افزایــش اســت ،بیمــاران نیــز در هنــگام درمــان ،ملــزم بــه
پرداختهــای بیشتــر میشــوند ( .)26ایجــاد عدالــت در ایــن
نــوع پرداخــت لزومــ ًا از طریــق افزایــش در قالــب مشــارکت در
5
پرداخــت ،3نســبتهای بیمــه مشــترک ،4کســورات یــا فرانشــیز
حاصــل میشــود (.)27
الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن مطالــب منحصــر بــه ایــران و
یــا کشــورهای در حــال توســعه نیســت بلکــه در اکثــر کشــورها
بیمــاران بــا اینگونــه پرداختهــا مواجــه میباشــند .بهطــور
مثــال در فرانســه حــدود  %10از جمعیــت دارای بیمــه ســامت،
معــاف از پرداخــت فرانشــیز هســتند و هزینــه داروهــا تــا حــدود
 %65و هزینــه درمــان در حــدود  %35توســط شــرکتهای بیمــه
پرداخــت میشــود ( .)28لیکــن رونــد روبــه رشــد مشــارکت
بیمــاران در هزینههــای درمانــی ،موجــب انتقــال ســهم بزرگــی
از هزینههــا بــه بیمهشــدگان شــده اســت ( .)30 ،29ایــن امــر
موجــب شــده کــه ســازمانهای درمانــی علیرغــم صــرف
هزینههــای گــزاف بــرای درمــان افــراد تحــت پوشــش خــود ،بــا
افزایــش نارضایتــی بیمــاران مواجــه شــوند (.)31
یــک نظــام ســامت زمانــی در عادالنهتریــن وضعیــت
ازنظــر تحمیــل بــار مالــی قــرار دارد کــه درصــد هزینههــای
مســتقیم از جیــب نســبت بــهکل هزینههــای ســامت پاییــن
و پیشپرداختهــا متناســب بــا ظرفیــت پرداخــت (درآمــد)
باشــد ،یعنــی افــراد غنــی مشــارکت مالــی بیشتــری داشــته
باشــند .مــاده  21قانــون برنامـه چهــارم توســعه بــه بیــان ایــن
مهــم پرداختــه اســت ( )35لــذا بایســتی ایــن امــر مــورد تأکیــد
قــرار گیــرد کــه مأموریــت اصلــی بیمههــای ســامت ،از بیــن
بــردن موانــع عمــده دسترســی بــه مراقبتهــای ســامت
بهویــژه بــرای گروههــای آســیبپذیرتر در جامعــه اســت.
پرداختهــای تــوأم تــا حــدودی بــا اصــول بیمــه کــه بــر
اســاس پیشپرداخــت و انباشــت خطــر میباشــند ،متفــاوت
اســت؛ بنابرایــن فرانشــیز بایســتی در ســطح بســیار محــدود
بهعنــوان راهــکار مدیریــت تقاضــا بــه کار رود .هــر چــه میــزان
تفکیــک کاربــرد خدمــات ســامت و پرداختهــا بیشتــر باشــد،
تأمیــن مالــی عادالنهتــر و برابــری اجتماعــی در ارایــه خدمــات
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اسناد باالدستی
قوانین پایه

برنامه کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستانهای وابسته به وزات بهداشت
ناظر بر

قانون برنامه
پنجم توسعه

ناظر بر

• •کاهش پرداختی مردم • •بند (ب) ماده • •کاهش پرداختی از جیب مردم
• •قانون بیمه همگانی
• •نظام درمان
34
• •قانون تشکیالت و وظایف به %10
• •پرداخت سهم بیمه • •بند (د) ماده • • 32کاهش پرداختی و مدیریت
وزارت بهداشت ،درمان و
منابع و پوشش جامع بیمه
نیازمندان توسط دولت • •ماده 38
آموزش پزشکی

روش اجرای برنامه
گام اول :در تدویــن طــرح تحــول نظــام ســامت و از جملــه
برنامــه کاهــش فرانشــیز اخــذ مصوبــه از هیــات وزیــران بــرای
تأکیــد بــر اهمیــت همــکاری بیــن بخشــی در تدویــن ،تعریــف
منابــع ،پشــتیبانی و اجــرای برنامههــای طــرح بــود .در ایــن
مصوبــه کــه در آبــان  1392منتشــر شــد ،بحــث رایــگان شــدن
بســتری در بیمارســتانهای دولتــی مــورد تأکیــد قــرار گرفــت .این
موضــوع از ســوی سیاس ـتگذاران وزارت بهداشــت نیــز پیگیــری
و شــاهدی کــه بــرای آن ارایــه میشــد سیســتم ملــی ســامت
انگلیــس بــود کــه در ایــن سیســتم واحــدی بــه نــام صنــدوق در

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

سیاستهای کلی
سالمت
• •بند 7 -2
• •بند 10 -2
• •بند 10 -4

ناظر بر
• •مدیریت منابع با محوریت
وزارت بهداشت
• •افزایش سهم سالمت از تولید
ناخالص داخلی
• •پرداخت یارانه به بخش سالمت
با هدف تأمین عدالت

بیمارســتانهای دولتــی یــا ســلطنتی انگلســتان وجــود نــدارد و
لــذا هیچگونــه رابطــه پولــی بیــن بیمــار و پزشــک و ســایر پرســنل
بیمارســتان وجــود نــدارد (مصوبــه مــورخ  1392/08/29طــی نامــه
شــماره /142435ت49863هـــ) .بــا این وجــود در نهایــت پرداخت
فرانشــیز  %10بــرای بیمــاران بســتری در بیمارســتانهای دولتــی
تصویــب شــد چــرا کــه دولــت در آن زمــان بــه دلیــل شــرایط
تحریــم و وضعیــت خزانــه بــه علــت کــم شــدن قیمــت نفــت،
خــود را قــادر بــه تأمیــن مالــی بــرای جامــه عمــل پوشــاندن بــه
رایــگان شــدن بســتری در بیمارســتانهای دولتــی نمیدانســت.

Downloaded from hakim.hbi.ir at 18:18 IRDT on Monday June 18th 2018

بیشتــر خواهــد بــود ( .)36هزینههــاي بیمــاري بهویــژه
در مــواردي کــه سیســتمهای پیشپرداخــت وجــود ندارنــد و
خانوادههــا مجبــور بــه پرداخــت از جیــب بــراي اســتفاده از
مراقبتهــای ســامت میباشــند ،نگرانکننــده اســت (.)37
ســطح بــاالي پرداخــت از جیــب نشــاندهنده آن اســت کــه
سیســتم ســامت ،بــار مالــی زیــادي بــر خانوارهــا تحمیــل
میکنــد .همانطــور کــه اشــاره شــد اغلــب ،منابــع بهداشــت
و درمــان متکــی بــر منابــع عمومــی و پیشپرداختهــا
نشــاندهنده سیســتم تأمیــن مالــی عادالنــه اســت و تأمیــن
منابــع مالــی از پرداختهــاي مســتقیم ،سیســتم تأمیــن مالــی
ســامت ناعادالنــه را نشــان میدهــد .پرداختهــاي از جیــب
هنگامیکــه دسترســی خانوارهــا بــه مراقبتهــای بهداشــتی
نیازمنــد پرداخــت اســت و خانوارهــا توانایــی پرداخــت ندارنــد
میتوانــد منجــر بــه فقــر خانوارهــا شــود ( )38و هنگامیکــه
پرداختهــاي از جیــب بیمــار منبــع عمــده تأمیــن منابــع مالــی
سیســتم ســامت باشــد میتوانــد حتــی خانوادههــای ثروتمنــد
را دچــار فقــر نمایــد ( .)39لــذا یکــی از نتایــج ناگــوار ایــن شــیوه
تأمیــن مالــی ،تحمیــل هزینههــاي ســنگین و یــا بهاصطــاح
کمرشــکن هنــگام مواجهــه خانوارهــا بــا بیمــاري اســت (.)38
پرداخــت بــراي مراقبتهــای ســامتی زمانــی کمرشــکن و
فاجعهبــار خواهــد بــود کــه از ســطح معینــی از درآمــد خانــوار
بیشتــر شــود کــه نتیجــه آن کاهــش مصــرف کاالهــا و خدمات
دیگــر و در نتیجــه کاهــش ســطح اســتاندارهاي زندگــی خواهــد
بــود ( )41 ،40کــه معمــو ً
ال ســطح در نظــر گرفتهشــده %40
هزینههــاي خانــوار پــس از کســر هزینههــاي غــذا میباشــد

( .)42هنگامیکــه افــراد یــا خانوادههــا بخــش زیــادي از منابــع
خــود را بــراي پرداخــت هزینــه مراقبتهــای بهداشــتی ،اســتفاده
میکننــد دچــار مشــکالت مالــی میشــوند کــه میتوانــد
اســتانداردهاي زندگــی را تهدیــد کنــد چــه در کوتاهمــدت کــه
موجــب کاهــش مصــرف از کاالهــا و خدمــات دیگــر میگــردد
و چــه در بلندمــدت کــه منجــر بــه فــروش داراییهــا و
صــرف پسانــداز و یــا انباشــت بدهــی میشــود ( .)43لــذا
بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع ،مســئوالن و سیاســتگذاران
وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی بــر آن شــدند تــا
از طریــق یکپارچــه کــردن مطالعــات پیشــین موجــود همچــون
مطالعــه حســابهای ملــی ســامت و شــاخصهای مالــی
آن ،معضــات و نیازهــای حــوزه ســامت ،آمارهــای داخلــی
و جهانــی در ایــن حــوزه ،بهینــهکاوی نظامهــای پیشــروی
ســامت در حــوزه هزینههــا بــا ایجــاد بســتری بــرای همــکاری
بیــن بخشــی و بــا تمرکــز بــر تعریــف منابــع اعتبــاری جدیــد
و اخــذ نظــر از تمامــی ذینفعــان حــوزه ســامت بــا تأکیــد
بــر تأثیــرات اجتماعــی هزینههــای بهداشــتی خانــوار ،بــه
بررســی نتایــج و پیامدهــای کاهــش فرانشــیز خدمــات درمانــی
ارایهشــده در بیمارســتانهای دولتــی پرداختنــد و دســتورالعمل
برنامــه کاهــش فرانشــیز بهعنــوان اولیــن برنامــه از طــرح
تحــول نظــام ســامت بــا هــدف حمایــت از بیمــاران بســتری
و بهخصــوص بیمــاران خــاص ،صعبالعــاج و نیازمنــد شــکل
گرفــت .در ادامــه بــه معرفــی بســترهای برنامــه ،روش اجرایــی،
دســتاوردها و چالشهــای پیــش روی ایــن برنامــه پرداختــه
خواهــد شــد.
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گام دوم :توجــه بــه اســناد باالدســتی در تدویــن برنامههــای
طــرح تحــول در دســتور کار شــورای سیاســتگذاری ســامت
قانون

قــرار گرفــت تــا در تدویــن هــر برنامــه ،حرکــت در راســتای
اهــداف اســناد باالدســتی از نظــر دور نمانــد.

برنامه کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت
ناظر بر

سیاستهای کلی سالمت مصوب 1393
بند 7-2
بند 10 -2
بند 10-4

 -7-2مدیریت منابع سالمت ازطریق نظام بیمه بامحوریت وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی وهمکاری سایرمراکزو نهادها
 -10-2افزایش سهم سالمت ،متناسب با ارتقاء کیفیت در ارایه خدمات بهداشتی و درمانی ،از تولید ناخالص داخلی و بودجه عمومی
دولت به نحوی که باالتر از میانگین کشورهای منطقه باشد و اهداف سند چشمانداز تحقق یابد
 -10-4پرداخت یارانه به بخش سالمت و هدفمندسازی یارانههای بهداشت و درمان با هدف تأمین عدالت و ارتقاء سالمت بهویژه در
مناطق غیربرخوردار و کمک اختصاصی به اقشار نیازمند و دهکهای پایین درآمدی.

قانون بیمه همگانی مصوب 1373
ماده 17

 -تمامی خدمات بستری در بیمارستانهای دولتی و خصوصی طرف قرارداد با فرانشیز  %10در تعهد سازمان میباشد.

قانون تشکیالت و وظایف وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی مصوب 1367

پرداخت سهم بیمه نیازمندان توسط دولت
 -7فراهم نمودن تسهیالت الزم برای برخورداری همگان از خدمات درمانی در حدود امکانات از طریق ایجاد و گسترش مراکز درمانی
دولتی و بهبود استاندارد آنها و استفاده از همکاری مؤسسات خیریه و بخش خصوصی و نیز انواع بیمههای درمانی.
 -8تأمین منابع مالی با بهرهگیری از اعتبارات عمومی ،حق بیمه ،درآمدهای اختصاصی و کمکها و مشارکت مردمی.

قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1390
 بند (د) ماده 32 بند (ب) ماده 34 -ماده 38

 کاهش پرداختی از جیب مردم  %10خالص كل وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها عالوه بر اعتبارات بخش سالمت افزوده ميشود. -کاهش پرداختی و مدیریت منابع و پوشش جامع بیمه

گام ســوم :توجــه بــه ایجــاد بســترهای الزم بــرای پشــتیبانی
برنامــه کاهــش فرانشــیز در بیمارســتانهای دولتــی ،پیــش از
آغــاز برنامــه از طریــق مدیریــت بــازار دارو و تجهیــزات پزشــکی و
مصرفــی بــود .از زمــان روی کار آمــدن دولــت یازدهــم بــه دلیــل
ســه برابــر شــدن نــرخ ارز ،اعمــال تحریمهــای گســترده حتــی در
حــوزه دارو و وجــود شــرایط رکــود تورمــی ،قیمــت دارو و تجهیزات
پزشــکی بــه شــدت افزایــش یافــت بهطوریکــه هزینــه مرتبــط بــا
دارو بهخصــوص بــرای بیمــاران خــاص و صعبالعــاج بهحــدی
شــده بــود کــه آنهــا را بــا هزینههــای فاجعهبــار درمــان مواجــه
کــرده بــود بهطوریکــه ادامــه درمــان را رهــا میکردنــد و یــا از
مراجعــه بــه مراکــز درمانــی خــودداری میکردنــد .ایــن شــرایط
بخصــوص بــرای افــرادی کــه فاقــد بیمــه پایــه درمانــی بودنــد
وخیمتــر نیــز بــود .شــرایط مشــابهی نیــز در حــوزه تجهیــزات
پزشــکی حاکــم بــود .ایــن امــر بهخصــوص در بیمارســتانهای
دولتــی بیشتــر بهچشــم میآمــد چراکــه بهدلیــل افزایــش
قیمــت ،تنــوع بســیار زیــاد ،اعمــال ســلیقه پزشــکان در انتخــاب
برنــد تجهیــز کــه بــه روشــی بــرای اخــذ دریافتــی غیررســمی
از بیمــاران تبدیــل شــده بــود و فقــدان مدیریــت مناســب در
بیمارســتانها در تأمیــن تجهیــزات مــورد نیــاز بــرای بیمــاران،
اغلــب بیمــاران بــرای تأمیــن دارو و تجهیــزات مــورد نیــاز خــود به
خــارج از بیمارســتان مراجعــه میکردنــد و دارو و تجهیــزات مــورد
نیــاز خــود را اغلــب از واســطههای دســته چنــدم و بــه قیمــت
بســیار بــاال تهیــه میکردنــد .ایــن مــورد بــر شــاخص فقرزایــی
و فاجعهبــاری هزینههــای درمــان تأثیــر مســتقیم میگذاشــت.
شــرایط حاکــم بــه حــدی وخیــم بــود کــه شــورای امنیــت ملــی
در ســال  1392دوبــار تشــکیل جلســه داد.
در ایــن راســتا وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی

توانســت بــا اعمــال سیاس ـتهایی از جملــه توجــه و حمایــت از
تولیــد داخــل و ضوابــط حمایتــی از شــرکتهای دانشبنیــان
داروســازی ،اعمــال محدودیــت در واردات داروهایــی کــه مشــابه
داخلــی داشــتند ،عــدم تخصیــص ارز بــه داروهــای غیرضــروری،
تســهیل در فراینــد ترخیــص گمرگــی داروهــا ،حــذف بخشــنام
قیمتگــذاری علیالــراس و تقویــت فراینــد بازخوانــی در حــوزه
دارو و همچنیــن ایجــاد فهرســت پایــه اقــام ضــروری طــرح در
حــوزه عمومــی و تخصصــی و فراخــوان تمامــی شــرکتهای
تولیدکننــده و واردکننــده جهــت اعــام قیمــت رقابتــی بــرای
قــرار گرفتــن در فهرســت پایــه ،اجبــار کــردن دانشــگاهها و
بیمارســتانها بــه خریــد ملزومــات پزشــکی صرفــ ًا از منابــع
مجــاز و تدویــن دســتورالعمل توزیــع ،عرضــه و مصــرف
ملزومــات پزشــکی فهرســت پایــه در حــوزه تجهیــزات .ایــن
فعالیتهــا منجــر بــه کاهــش قیمــت دارو و تجهیــزات پزشــکی
بــه میــزان قابــل مالحظ ـهای شــد (.)44
گام چهــارم :همــکاری تنگاتنــگ بــا ســازمان بیمــه ســامت
ایرانیــان بــرای تحــت پوشــش قــرار دادن بیمــاران فاقــد پوشــش
بیمــه پایــه .از آن جــا کــه یکــی از اهــداف کالن وزارت بهداشــت،
درمــان و آمــوزش پزشــکی بــر اســاس مــدل پوشــش همگانــی
ســامت ،افزایــش جمعیــت تحــت پوشــش بیمــه پایــه ســامت
اســت لــذا در برنامــه کاهــش فرانشــیز ،بســتری بهوجــود آمــد کــه
بــا مراجعــه بیمــار بــه بیمارســتان ،درصورتــی کــه اعــام میکــرد
فاقد پوشــش بیمه اســت ،از طرف بیمارســتان به پرســنل ســازمان
بیمــه ســامت ایرانیــان مســتقر در بیمارســتان ارجــاع میشــد و
دفترچــه بیمــه در همــان لحظــه بــرای او صــادر میشــد .پــس از
صــدور دفترچــه بیمــه ،فرانشــیز دریافتــی در صورتحســاب برابــر
 % 10هزینــه بســتری میشــد .هزینــه بیمارســتان از زمــان صــدور

زمستان  ،96دوره بیستم ،شماره چهارم ،پیاپی 79

Downloaded from hakim.hbi.ir at 18:18 IRDT on Monday June 18th 2018

برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی ،بیکاری ،پیری ،ازکارافتادگی ،بیسرپرستی ،درراه ماندگی ،حوادث و سوانح و نیاز به
اصل  29قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران1358 -
خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی بهصورت بیمه و غیره حقی است همگانی.
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مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

گام بعــد حفاظــت مالــی بیشتــر در برابــر هزینههــای درمــان
اســت .الزم بــه یــادآوری اســت کــه گســترش برنامــه پزشــک
خانــواده و مناطــق روســتای و عشــایری و شــهرهایی بــا جمعیــت
کمتــر از  20هــزار نفــر در طــرح تحــول نظــام ســامت در حــوزه
بهداشــت پیگیــری میشــود .مقــرر شــد کــه در دســتورالعمل
برنامــه کاهــش فرانشــیز بیمارانــی کــه از طــرف پزشــک خانــواده
بــه بیمارســتان ارجــاع داده میشــوند و یــا در مناطــق ذکــر شــده
ســاکن هســتند ،از تخفیــف بیشتــری برخــوردار باشــند.
گام هفتــم :تدویــن صورتحســاب متحدالشــکل پرداخــت
هزینههــای بســتری در بیمارســتانهای دولتــی بــرای یکســان
کــردن خروجــی سیســتمهای مالــی بــا هــدف پیگیــری و
ارزیابــی ســریعتر پروندههــای واحــد مالــی بیمارســتانها و
شــفاف ســاختن ریــز هزینههــا بــرای بیمــاران و ســازمانهای
بیمهگــر .توجــه بــه ایــن امــر نیــز عــاوه بــر ســرعت بخشــیدن
بــه فرآینــد بررســی اســناد بــه ایجــاد شــفافیت در مدیریــت
تخصیــص اعتبــار و در نتیجــه روان شــدن فرآیندهــای مالــی
در بیمارســتانها منجــر شــده اســت .همچنیــن دســتورالعمل
رســیدگی بــه اســناد پزشــکی بــرای آن تدویــن شــد .ذکــر ایــن
مطلــب ضــروری اســت کــه ایجــاد بســتری یکپارچــه بــرای
بارگــذاری سیســتم اطالعــات بیمارســتانی 6هماهنــگ و مشــترک
در تمامــی بیمارســتانهای کشــور نیــز از مــواردی اســت کــه
از ابتــدا مــورد توجــه متولیــان برنامــه قــرار داشــت .آنهــا از
طریــق برگــزاری مناقصــه بــه شناســایی شــرکتی کــه توانایــی
پیادســازی نظــرات وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی
و ایجــاد یــک نرمافــزار مدیریــت اطالعــات بیمارســتانی توانمنــد،
منســجم ،یکپارچــه و هماهنــگ را داشــته باشــد ،پرداختنــد .یــک
سیســتم نرمافــزاری یکپارچــه بــا در نظــر گرفتــن مــوارد مناســبی
در آن کــه اهــداف مــورد نظــر وزارت بهداشــت را پوشــش دهــد،
میتوانــد تســهیلگر بســیاری از برنامههــا باشــد و میتــوان
اطالعــات دقیــق ،ارزشــمند و برخطــی را بــرای وزارت بهداشــت
ایجــاد کنــد.
گام هشــتم :تدویــن دســتورالعمل برنامــه کاهــش فرانشــیز از
ابتــدای مطالعــات برنامــه تحــت راهبــری شــورای سیاســتگذاری
ســامت در دســتور کار کارشناســان و رؤســای گــروه اقتصــاد و
بیمــه ســامت در دفتــر ارزیابــی فنــاوری ،تدویــن اســتاندارد و
تعرفــه ســامت وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی
قــرار گرفــت .ایــن دســتورالعمل بــا توجــه بــه تمامــی مطالعــات
پیشــین ،نیازهــا و شــرایط حــوزه درمــان ،توجــه بــه الگوهــای برتر
در زمینــه کاهــش فرانشــیر در کشــورهای پیشــرو ،درحال توســعه،
کشــورهای همســایه و کشــورهای منطقــه چشـمانداز ،همچنیــن
بــا توجــه بــه اســناد باالدســتی ،تدویــن شــد .هــدف کلــی ایــن
برنامــه حفاظــت مالــی شــهروندان در برابــر هزینههــای ســامت
بــا محوریــت اقشــار آســیبپذیر از طریــق:
 -1کاهــش پرداخــت مســتقیم بیمــاران بســتری شــده
واجــد بیمــه پایــه ســامت بــه  %10کل هزینــه بســتری در
)Hospital Information System (HIS
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دفترچــه بیمــه پایــه بــر عهــده ســازمان بیمهگــر و ماب ـهازای آن
برعهــده وزارت بهداشــت و درصــدی از آن بــه عهــده بیمــار اســت
کــه ایــن مقــدار در مقایســه بــا زمانــی کــه تحــت پوشــش بیمهای
قــرار نداشــت ،بســیار چشــمگیر اســت .بــا وجــود کاهــش میــزان
فرانشــیز بیمــاران بســتری ،در صورتــی کــه هنــوز هــم بیمارانــی
از پرداخــت میــزان فرانشــیز بیمــاران عاجــز باشــند بــه مــددکاری
بیمارســتان معرفــی شــده و در نهایــت هیــچ هزینــهای از آنهــا
دریافــت نمیشــود و ایــن بــه معنــی حفاظــت مالــی بیشــتر از
بیمــاران نیازمنــد اســت.
وزارت بهداشــت در ایــن مرحلــه در پــی آن بــود کــه اســتفاده
از دفترچــه بیمــه پایــه ســامت رایــگان را منــوط بــه ارجــاع از
ســوی پزشــک خانــواده و یــا فقــط بــرای اخــذ خدمــات از مراکــز
درمانــی دولتــی کنــد امــا در حــال حاضــر در حــدود  10میلیــون
نفــر بــدون هیــچ ضوابطــی تحــت پوشــش بیمــه پایــه ســامت
رایــگان قــرار گرفتهانــد .هرچنــد ایــن افــراد ،شــهروندان محــروم
و کمتــر برخــوردار کشــور هســتند امــا همیشــه بــرای نظــارت
بهتــر بایــد اهــداف مشــخص و شــفافی تدویــن شــود.
گام پنجــم :تقویــت نظــام ارجــاع در بســته حمایتــی کاهــش
فرانشــیز .همانطــور کــه در گام ســوم بــه آن اشــاره شــد یکــی
از بزرگتریــن معضــات بیمارســتانهای دولتــی خــروج بیمــار
یــا همــراه او بــرای تهیــه داور ،تجهیــزات پزشــکی و یــا انجــام
آزمایــش و یــا دریافــت خدمــات پاراکلینیــک (تشــخیصی و درمانی)
بــود .تمامــی ایــن مــوارد عــاوه بــر بــاال بــردن خطــا و دیگــر
ریس ـکهای پزشــکی منجــر بــه افزایــش هزینههــای ســامتی
میشــد و حتــی بهطــور غیرمســتقیم بــر مشــکالت روانــی و
اجتماعــی دامــن م ـیزد .بنابرایــن در برنامــه حمایــت از بیمــاران
بســتری بایــد روشــی بــرای حمایــت از بیمــاران بــرای اجتنــاب
از ایــن امــر طراحــی میشــد و آنهــا را از مراجعــه بــه بیــرون
بیمارســتانی کــه در آن بســتری میشــدند بینیــاز میکــرد .بــرای
جامــه عمــل پوشــاندن بــه ایــن هــدف دو راه حــل وجــود داشــت؛
 )1تجهیــز بیمارســتانهای دولتــی و آزمایشــگاههای آن بــا
تجهیــزات پزشــکی و ابزارهــای آزمایشــگاهی مــورد نیــاز و مطابــق
بــا تخصــص آن بیمارســتان و  )2ایجــاد نظامــی بــرای ارجــاع بیمار
و یــا تسـتهای تهیــه شــده از او بــه مراکــز درمانــی ،پاراکلینیکــی
و آزمایشــگاهی بــر اســاس نقشــه ارجــاع آن بیمارســتان بــا تقبــل
هزینههــای ارجــاع از ســوی بیمارســتان ارجاعدهنــده بیمــار
(تأمیــن و تــدارك دارو ،تجهيــزات و ملزومــات مصرفــي پزشــکی
و زنجیــره تأمیــن خدمــات تشــخیصی و درمانــی).
گام ششــم :یکــی دیگــر از بســترهای زیربنایــی برنامــه کاهش
فرانشــیز بهــا دادن بــه برنامــه پزشــک خانــواده و ارجــاع بیمــار
بــرای بســتری از طــرف پزشــک خانــواده بــه بیمارســتان و نیــز
توجــه بــه ســاکنان مناطــق روســتای و عشــایری و شــهرهایی بــا
جمعیــت زیــر  20هــزار نفــر کــه غالبــا جــزء قشــر کمبرخوردارتــر
جامعــه هســتند ،بــود .برنامــه پزشــک خانــواده از ســال  1384در
دو اســتان مازنــدران و فــارس بــه اجــرا در آمــد و روشــی بــرای
توجــه بیشتــر بــه مبحــث تقــدم پیشــگیری بــر درمــان و در
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دستاوردها

برنامــه کاهــش فرانشــیز بیمــاران بســتری در طــرح تحــول
نظــام ســامت ،بــر اســاس تمامــی شــواهد توانســته اســت

هزینــه بســتری در بیمارســتانهای دولتــی را کاهــش دهــد،
کیفیــت خدمــات را از طریــق تجهیــز بیمارســتان یــا اســتفاده از
نظــام ارجــاع در زمینــه دارو و تجهیــزات و یــا خدمــات درمانــی
و تشــحیصی ،افزایــش دهــد ،رضایــت نســبی بیمــاران بســتری
از هزینههــای درمــان را افزایــش دهــد و سیســتم نوینــی در
مدیریــت مالــی بیمارســتانها ایجــاد کنــد.
دستاوردهای کلی برنامه
9 9رضایت %85مردم از خدمات بستری و هزینههای آن
9 9ایجــاد انضبــاط و شفافســازی امــور مالــی در دانشــگاههای
وابســته به وزارت بهداشــت
9 9بسترســازی بــرای سیاســتگذاری یکپارچــه در حــوزه
تأمیــن مالــی ســامت
9 9تكميــل خدمــات قابلارایــه در مراكــز دولتــي و اســتقرار
 HISدر بیمارســتانهای دولتــی
در زمینه حفاظت مالی از بیماران
9 9حمای��ت از بیمـ�اران صعبالع�لاج ،خ��اص و نیازمنــد بــا
تحــت پوشــش قــرار دادن داروهــا و رویههــای درمانــی
وکاهــش فرانشــیز بســتری جهــت حفاظــت مالــی از آنهــا
9 9تغییــر ملمــوس در متوســط هزینههــای پروندههــای
بســتری و حفاظــت مالــی در برابــر هزینههــای درمــان.
9 9کاهــش ســهم مــردم از هزینــه بســتری در بیمارســتانهای
دانشــگاهی از حــدود  %37بــه حــدود  %8/2کــه تأثیــر
مســتقیم بــر حفاظــت مالــی از بیمــاران نیازمنــد بســتری
در بیمارســتانهای دولتــی دارد( .تأثیــر ایــن کاهــش بــر
هزینــه مســتقیم از جیــب بیمــاران بایــد بــه دقــت بررســی
شــود)
9 9کاهــش کمبــود اقــام دارویــی از 270مــورد بــه 29مــورد و
حمایــت از داروی تولیــد داخــل و کاهــش قیمتهــای آن
کــه تأثیــر مســتقیم بــر هزینههــای درمــان دارد.
9 9افزایــش  %134دسترســی بــه اقــام دارویــی در
بیمارســتانهای دولتــی (قبــل از اجــرای طــرح ،تعــداد
اقــام دارویــی عرض ـ ه شــده در بیمارســتان  329قلــم بــود
کــه ایــن مقــدار بــه بیــش از  770قلــم افزایــش یافــت) کــه
تأثیــر مســتقیم بــر هزینههــای درمــان دارد.
9 9افزایــش  %43دسترســی بــه ملزومــات مصرفــی در
بیمارســتانهای دولتــی (دسترســی بــه ملزومــات مصرفــی
در بیمارســتانهای دولتــی از  1480قلــم بــه  2130قلــم
افزایــش یافــت) کــه تأثیــر مســتقیم بــر هزینههــای درمــان
دارد.
9 9کاهــش ارجــاع بــرای خریــد تجهیــزات و لــوازم مصرفــی
بــه خــارج از بیمارســتان بــه  %3/2کــه ایــن مــورد نیــز
عــاوه بــر کاهــش ریســکهای پزشــکی بــه حفاظــت
مالــی از بیمــاران منجــر میشــود.
9 9کاهــش %42قیمــت انــواع لــوازم و تجهیــزات پزشــکی
پرمصــرف همچــون لنزداخــل چشــمی و اســتنتهای
قلبــی نهایتــ ًا منجربــه حفاظــت مالــی بیمــاران میشــود.
9 9مدیریــت بــازار تجهیــزات پزشــکی گرانقیمــت کــه
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بیمارســتانهای وابســته بــه وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش
پزشــکی ،و  -2جلوگیــری از ارجــاع بیمــاران بــرای خریــد دارو،
تجهیــزات و لــوازم مصرفــی پزشــکی و خدمــات تشــخیصی
درمانــی بــه خــارج از بیمارســتان
همانط�وـر ک��ه اش��اره شـ�د در ای��ن دس��تورالعمل بیمــاران
بســتری روســتایی و ســایر بیمــاران ارجاعــی کــه در نظــام ارجــاع
دریافــت خدمــت میکننــد ،از جملــه بیمــاران ســاکن دردو
اســتان فــارس و مازندران،عشــاير وســاكنين شــهرهايزير 20هــزار
نفر،کــه دارای برگــه ارجــاع میباشــند %5 ،فرانشــیز خدمــات
بســتري را پرداخــت کننــد.
گام نهــم :بعــد از اجــرای فــاز ســوم طــرح تحــول و
بازنگــری تعرفههــای خدمــات ســامت و کتــاب ارزش
نســبی (بــا هــداف واقعیســازی و جلوگیــری از پرداخــت
غیررســمی در بیمارســتانها) تعرفــه خدمــات ســامت کــه
بــر روی حقالزحمــه پزشــکان تأثیــر میگــذارد در ســه
مــاه پایانــی ســال  1393تــا  %120افزایــش یافــت لــذا ســتاد
مرکــزی طــرح تحــول نظــام ســامت ،ابالغیــه تحفیــف بعــد از
اعمــال تعرفههــای جدیــد خدمــات ســامت را در اطالعیــهای
بــه اطــاع عمــوم رســاند .بــر اســاس ایــن ابالغیــه تخفیــف
فرانشــیز از  %10ابتــدای برنامــه بــه  %6بــرای بیمــاران شــهری
و از  %5بــه  %3بــرای بیمــاران روســتایی و عشــایری و ســاکن
در شــهرهای زیــر  20هــزار نفــر و ارجاعشــده از ســوی پزشــک
خانــواده ،تغییــر یافــت.
گام دهــم :ارزیابــی برنامــه کاهــش فرانشــیز بیمــاران بســتری
در پایههــای زمانــی مشــخص و بــر اســاس فرآینــد مصــوب
در شــیوهنامه نظــارت انجــام میشــود بــا ایــن تفــاوت کــه
در دورههــای زمانــی متفــاوت ،رویکردهــای مختلفــی را دنبــال
میکنــد .الزم بــه یــادآوری اســت کــه در برنامــه کاهــش
فرانشــیز بیمــاران بســتری ،دســتورالعمل رســیدگی بــه اســناد
کــه از طــرف ســازمانهای بیمهگــر نیــز مــورد توجــه قــرار
میگیــرد میتوانــد یــک روش نظارتــی بــرای طــرح تحــول
نظــام ســامت و ایــن برنامــه باشــد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه مبحــث توجــه بــه بیمــاران خــاص
و صعبالعــاج از طریــق رایزنــی بــا ســازمانهای بیمهگــر
و تحــت پوشــش قــرار دادن داروهــا و اقدامــات درمانــی مــورد
نیــاز آنهــا در فهرســت خدمــات تحــت پوشــش بیمــه در عمــل
در برنامــه کاهــش فرانشــیز بهطورکامــل ادقــام شــد و ایــن
قشــر از بیمــاران نیــز ماننــد ســایر بیمــاران تنهــا  %10فرانشــیز
هزینههــای درمــان خــود را پرداخــت میکننــد .ایــن مــورد
میتــوان مــورد بازنگــری قــرار گرفتــه و در مــورد ایــن نــوع
بیماریهــای خــاص و صعبالعــاج ،خدمــات بســتری رایــگان
ارایــه شــود.
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ن را کاهــش
بــر هزینــه بیمــاری تأثیــر مســتقیم دارد و آ 
میدهــد.
9 9کاهــش میــزان مواجهــه خانوارهــای روســتایی بــا
هزینههــای کمرشــکن ســامت نســبت بــه قبــل از
اجــرای برنامــه تحــول نظــام ســامت از  10/5بــه 6
درصــد و کاهــش میــزان مواجهــه خانوارهــای شــهری بــا
هزینههــای کمرشــکن ســامت نســبت بــه قبــل ازاجــرای
برنامــه از 4/5بــه  2/7درصــد.
9 9حفاظــت مالــي ازبيمــاران بســتري در برابــر هزينههــاي
كمرشــكن در بيمارســتانهاي دولتــي بــراي % 77/4
جمعيــت كشــور بهصــورت هدفمندحاصلشــده اســت.
9 9کاهــش میــزان مواجهــه خانوارهــای روســتایی بــا
هزینههــای فقــر زا ســامت نســبت بــه قبــل از اجــرای
برنامــه تحــول نظــام ســامت از  3/7بــه  2درصــد و کاهش
میــزان مواجهــه خانوارهــای شــهری بــا هزینههــای فقــر زا
ســامت نســبت بــه قبــل از اجــرای برنامــه تحــول نظــام
ســامت از  2بــه  1/1درصــد.
9 9بهطورکلــی حفاظــت مالــی از شــهروندان در مقابــل
هزینههــای ســامت و بهبــود دو شــاخص عمــده
هزینههــای کمرشــکن ســامت و هزینههــای فقــر زا
ســامت از طریــق ایــن برنامــه حاصــل شــده اســت.
9 9افزایــش ســهم منابــع عمومــی از منابــع ســامت (افزایــش
مســتقیم منبــع مالــی از هدفمنــدی ،مدیریــت منابــع) کــه
در کل ســهم پرداخــت مســتقیم از جیــب را کاهــش داده و
بــه حفاظــت مالــی از بیمــاران منجــر میشــود.
9 9افزایــش کارایــی منابــع ،بهعبارتــی معــادل  %8کاهــش از
پرداختــی مــردم ،اعتبــار تخصیصیافتــه و بیــش از  % 20در
پرداختــی آنهــا کاهــش ایجــاد شــده اســت.
در زمینــه افزایــش دسترســی بــه خدمــات و پوشــش
خدمــات ســامت بــرای بیمــاران
9 9در حــدود  10میلیــون نفــر تحــت پوشــش خدمــات دفترچــه
بیمــه ســامت ایرانیــان قــرار گرفتنــد کــه بــه معنــی
پوشــش  %95بیمــه پایــه ســامت اســت.

دستاوردهای در زمینه کاهش قیمات دارو تجهیازاو و اوازم

دستاوردهای در زمینه بهبود زیرساخت هاای ماا ب بارای

مصرفب از طریق برنامههای پشتیبان

مدیریت بهتر منابع
برنامه کاهش
فرانشیز

بیماران بستری
بهبود نظام تأمین دارو و تجهیزاو زنجیره ارجاع تشخیصاب و

ایجاد یک سیستمب برای پوشاش بیماه پایاه ساآمت دناب در
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درمانب و پزشک خانواده و توجه به مناطق کم برخورداردتر

بیشتر از قشر محروم
دستیابب به اهداف
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9 9ســاماندهي واصــاح مديريــت ارایــه خدمــات درمراكــز
درمانــی مانندخدمــات همــراه بيمــار و خدمــات اورژانــس
کــه منجــر بــه بهبــود دسترســی بــه خدمــات میشــود.
9 9بسترســازی بــرای ارایــه خدمــات در نظــام ارجــاع ســطح
دو و ســه (ارایــه امتیــازات مالــی بــرای بیمــاران در نظــام
ارجــاع ،بازبینــی امکانــات ارایــه خدمــات در زنجیــره تأمیــن
خدمــات) کــه نظــام ارجــاع بــا هــدف دسترســی درســت بــه
خدمــات طراحــی شــده اســت.
9 9جهتگیــری جمعیــت مناطــق محــروم و جمعیــت نیازمنــد
در برنامههــا (برنامــه مانــدگاری ،مراجعیــن بخــش دولتــی)
و افزایــش دسترســی بــه خدمــات ســامت.
9 9پاســخگویی نظــام ســامت بهواســطه تأمیــن خدمــات در
دســترس تمامــی اقشــار جامعــه بــا تقویــت بخــش دولتــی
کــه بــر افزایــش دسترســی تقســیم مســتقیم دارد.
در زمینــه افزایــش کیفیــت خدمــات ســامت بــرای
بیمــاران
9 9مراجعــه بیمــاران بــه بیمارســتانها در مراحــل اولیــه
بیمــاری کــه خــود منجــر بــه کاهــش هزینههــای
تشــخیصی و درمانــی شــده اســت و درمــان بیماریهــا را
آســانترمیســازد(تأثیــربلندمــدتبــرســامتجامعــه)
9 9تهیــه فهرســت داروهــا و ملزومــات پزشــکی مصرفــی
قابلارایــه در بیمارســتانهای دولتــی و ســاماندهی
نحــوه تأمیــن ،توزیــع و بــازار اقــام دارویــی و تجهیــزات
پزشــکی و خدمــات قابلارایــه در بیمارســتانهای
دولتــی کــه بــر کیفیــت ارایــه خدمــات در بیمارســتانها
تأثیــر میگــذارد.
کمــک بــه تماموقتــی و کنتــرل اشــتغال دوگانــه پزشــکان
(بــا لحــاظ نمــودن امتیــاز اشــتغال تماموقــت) منجــر بــه
افزایــش کیفیــت خدمــات خواهــد شــد.
9 9تغییــر جهــت (شــیفت) بیمــاران از بیمارســتانهای
خصوصــی بــه بیمارســتانهای دولتــی کــه عــاوه بــر
افزایــش درآمــد بــرای ایــن بیمارســتانها در بلندمــدت بــه
افزایــش کیفیــت خدمــات نیــز منجــر خواهــد شــد.
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افزایــش تصاعــدی هزینههــای بخــش ســامت در کشــور
باعــث افزایــش پرداخــت از جیــب مــردم میشــود .در دولــت
یازدهــم بــر اســاس اســناد باالدســتی و وظایــف قانونــی محــول
شــده بــه وزارت بهداشــت ،بازنگــری کتــاب ارزش نســبی خدمات
ســامت 7و تغییــر رویکــرد پرداخــت مبتنــی بــر عملکــرد 8بــر
اســاس طــرح نویــن نظــام مالــی بیمارســتانها ،بــا توجــه بــه
اهــداف مــدل پوشــش همگانــی خدمــات ســامت ،موردتوجــه
قــرار گرفــت .ایــن دو برنامــه در بلندمــدت بــا واقعیســازی
تعرفههــا و عدالتمحــوری در پرداخــت مبتنــی بــر عملکــرد ،در
نهایــت بــه محافظــت مالــی از بیمــاران و ارتقــاء کیفیــت خدمات
ســامت منجــر میشــود .هــدف اصلــی وزارت بهداشــت،
درمــان و آمــوزش پزشــکی ،اجــرای پوشــش همگانــی ســامت
در کشــور بــا توجــه بــه بهکارگیــری تجــارب کشــورهای مشــابه
و همچنیــن توجــه و تمرکــز مســتقیم بــر رفــع نیازهــای مــردم،
حفــظ و ارتقــاء ســامت جامعــه در سیســتم ســامت موجــود
کشــور اســت.
یافتههــای ایــن پژوهــش حاکــی از آن اســت کــه طــرح
تحــول نظــام ســامت تاکنــون توانســته اســت اولیــن و
مهمتریــن هــدف خــود یعنــی کاهــش میــزان پرداخــت از
جیــب بیمــاران را از طریــق چندیــن برنامــه کــه مهمتریــن آن
برنامــه کاهــش فرانشــیز بیمــاران بســتری اســت بــا موفقیــت
جامــه عمــل بپوشــاند کــه ایــن امــر نیــز از طریــق اختصــاص
منابعــی از محــل هدفمنــدی یارانههــا و  %1مالیــات بــر
ارزشافــزوده در قالــب یارانــه ســامت تحقـق یافتــه اســت .در
مطالعـهای مرتبــط ،دکتــر طباطبایــی و همــکاران نشــان دادنــد
کــه هزینــه هــر پرونــده پزشــکی در ســال  93نســبت بــه ســال
 92بــه میــزان  2برابــر افزایــش داشــته اســت در صورتیکــه
میــزان پرداخــت از جیــب بیمــاران در ســال  93نســبت بــه
ســال قبــل  1.8برابــر کاهــش را نشــان میدهــد .در ســال
 92ســهم بیمهشــده از مبلــغ کل پرونــده  %32و در ســال ،93
 %15را تشــکیل مـیداد .نتیجــه آن کــه دولــت توانســته میــزان
پرداخــت از جیــب را بــه میــزان قابلتوجهــی کاهــش دهــد.
در پژوهــش مرتبطــی دیگــر نیــز فــرزاد ســلیمانی و همــکاران
نشــان دادنــد کــه پرداخــت مســتقیم بیمــاران در هنــگام
دریافــت خدمــت بــه میــزان  %6/37کاهشیافتــه کــه در آن
پرداخــت یارانــه ســامت بــه بیمارســتان توســط دولــت مؤثــر
بــوده اســت .همچنیــن طبــق مطالع ـهای کــه ســازمان بســیج
جامعــه پزشــکی تهــران بــزرگ ،در تیرمــاه ســال  ،1393در مورد
عملکــرد طــرح تحــول نظــام ســامت در بیمارســتانهای تابعــه
دانشــگاههای علــوم پزشــکی تهــران انجــام داده نیــز نشــان
داده شــد کــه اجــرای طــرح تحــول نظــام ســامت باعــث
کاهــش پرداخــت از جیــب بیمــاران و افزایــش رضایتمنــدی

بیمــاران از بیمارســتانهای دولتــی شــده اســت( .)20افزایــش
پرداختــی بیمههــا نیــز گامــی مهــم در اجــرای طــرح تحــول
اســت کــه میتوانــد در کاهــش اختصــاص منابــع دولتــی مؤثــر
باشــد .بیمههــا ،خریــداران خدماتــی هســتند کــه بــا اقداماتــی
نظیــر تأخیــر در پرداختهــا و یــا کوچکســازی بســتههای
خدمتــی ،زمینــه را بــرای دریافتهــای غیرقانونــی فراهــم
کردنــد و موجــب افزایــش پرداختــی از جیــب مــردم شــدند.
نســبت پرداختــی بیمــه در مقابــل پرداختــی بیمــار در ایــران
تــا قبــل از شــروع طــرح تحــول در نظــام ســامت  70بــه
 30بــود؛ بهعبارتــی بیمــاران مجبــور بودنــد  %70هزینههــای
بســتری خــود را در بیمارســتانها از جیــب پرداخــت کننــد و
بیمهگــذار و دولــت تنهــا  %30آن را بپردازنــد .ســهم وزارت
بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی از بودجــه کشــور همــواره
ســهم اندکــی بــوده اســت ،امــا اکنــون بــا اختصــاص بخشــی از
درآمدهــای ناشــی از هدفمنــد کــردن یارانههــا و  %1مالیــات بــر
ارزشافــزوده ،پرداختــی دولــت بهبــود یافتــه اســت امــا همــواره
درآمدهــای ناشــی از هدفمنــدی یارانههــا از پایــداری و ثبــات
الزم حداقــل در چنــد ســال گذشــته برخــوردار نبــوده و خــود
ایــن بیثباتــی و از همــه مهمتــر ایــن کــه غایــت قانــون
هدفمنــد کــردن یارانــه بــه کجــا خواهــد رســید از دغدغههــای
اصلــی کارشناســان در خصــوص ادامــه طوالنــی طــرح تحــول
ســامت خواهــد بــود .همچنیــن بهنظــر میرســد
تزریــق منابــع مالــی بــا رونــد کنونــی ،موجــب
افزایــش هزینههــای ســامت شــده اســت .تــداوم رونــد
کنونــی طــرح تحــول ،بســتر گســترش توقــع و انتظــار جامعــه
پزشــکی (افزایــش درآمــد) و مــردم (خدمــت ارزان) اســت.
بــا توجــه بــه محــدود بــودن منابــع کشــور ،افزایــش مســتمر
هزینههــای ســامت میتوانــد مانــع اصلــی تــداوم طــرح
باشــد و در صــورت وقــوع توقــف طــرح ،انتظــار ایجادشــده
در جامعــه پزشــکی و مــردم و ناتوانــی مدیــران اجرایــی در
پاســخگویی بــه انتظــارات ایجادشــده ،میتوانــد بســتر بــروز
نارضایتیهــای گســترده را فراهــم آورد کــه در آن زمــان،
حــل واقعــی مشــکالت ایــن بخــش بســیار پیچیــده و دشــوار
خواهــد بــود.
طبــق یافتههــای حاضــر ،پیشــنهاد میشــود بایســتی بــر
سیاس ـتهای بینبخشــی در جهــت ارتقــاء وضعیــت اقتصــادی
خانوارهــا ،ایجــاد نظــام فراگیــر بیمــهای و بیمههــای خــاص
مثــل مدیکیــر و مدیکیــد 9روی فقــرا و ســالمندان ،طرحهــای
معافیــت فقــرا از برخــی پرداختهــا درمانــی و تشــخیصی
حیاتــی ماننــد انــواع آزمودنهــای تشــخیصی ســرطان و
بیماریهــای مزمــن نظــري دیابــت و بازنگــري بســته خدمــات
ســامت ســازمانهای بیمــه و پوشــش بیشتــر خدمــات
توســط ایــن ســازمانها تأکیــد شــود ،بهطــوری کــه بســیاري
از خدمــات تشــخیصی و درمانــی کــه هزینههــای متوســط
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، در سراســر کشــور آغــاز شــد1393 کــه از اردیبهشــت
بهخودیخــود موجــب کاهــش و یــا حــذف هزینههــای
کمرشــکن نمیشــد و نیــاز بــه اقداماتــی جهــت جلوگیــري از
 بهعنوانمثــال پیشــنهاد میشــود.بــروز ایــن هزینههــا بــود
کــه بــر اســاس مطالعــات و پیمایشهایــی بــا طراحــی
 ســپس بــا، نیازمنــدان و فقــراي واقعــی را شناســایی،مناســب
، وجــود بیمــاري مزمــن،اســتفاده از فاکتورهایــی ماننــد ســن
وضعیــت اشــتغال و تحصیــات و غیــره بســته مزایــا تعییــن
یــا میــزان مشــارکت آنهــا را در پرداخــت هزینههــا تعییــن
 بــا اجــراي طــرح نظــام ســامت و کاهــش، بههــرروی.نمــود
،چشــمگیر پرداخــت از جیــب در بیمارســتانهای دولتــی
انتظــار م ـیرود هزینههــای کمرشــکن ســامت نیــز بهشــدت
کاهــشیافتــه باشــد کــه بــه ایــن مــورد در اســناد و مــدارک
بســته خدمتــی برنامــه کاهــش فرانشــیز بیمــاران بســتری در
.فصــل یافتههــا اشــاره شــده اســت
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و متوســط بــه باالیــی بــراي سیســتمهای بیمــهای دارنــد از
لیســت خدمــات تحــت پوشــش ایــن ســازمانها حــذف
ً شــدهاند و عمــ
ا نظــام بیمــهای از هــدف اصلــی خــود کــه
ارتقــاء ســامت اســت دور شــده و بــه یــک ســازمان
 بایســتی، افــزون بــر ایــن.انتفاعــی تبدیــلشــده اســت
 پایــش،سیاســتهایی جهــت اصــاح نظــام ارایــه خدمــات
عملکــرد ارایهدهنــدگان خدمــات بهویــژه بیمارســتانها و
ایجــاد ســازمان ارزشــیابی مســتقل از وزارت بهداشــت بــر
 اصــاح شــیوههاي پرداخــت و هزینههــای،مراکــز درمانــی
.دریافتــی تدویــن شــود
در نهایــت میتــوان نتیجهگیــری نمــود کــه بــا توجــه
 کارایــی پاییــن نظــام،بــه پاییــن بــودن ضریــب متغیــر بیمــه
بیمــهای در تأمیــن مؤثــر هزینههــای کمرشــکن ســامتی
نشــان دادهشــده اســت درنتیجــه بســط و گســترش برنامههــای
پیشپرداخــت بــه شــکل قبــل از طــرح تحــول نظــام ســامت
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