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مقاله پژوهشي
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عمان-شهریور 1397
-1اســتاد مرکــز تحقیقــات مدلســازی در ســامت ،پژوهشــکده آینــده پژوهــی در ســامت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان ،کرمــان ،ایــران -2اســتاد دانشــکده بهداشــت ،دانشــگاه ایــران ،تهــران،
ایــران -3اســتاد دانشــکده پزشــکی ،دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران ،تهــران ،ایــران -4اســتادیار مؤسســه ملــی تحقیقــات ســامت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران ،تهــران ،ایــران
*نویسنده مسئول :تهران -خیابان وصال شیرازی -خیابان بزرگمهر شرقی -پالک  -70موسسه ملی تحقیقات سالمت ،تلفن،62921286-021:
پست الکترونیکahmadnezhad@tums.ac.ir:

دریافت  97/7/30 :پذیرش97/9/1 :

خالصه

بــا هماهنگــی دفتــر منطقــهای مدیترانــه شــرقی ســازمان
جهانــی بهداشــت ،نشســت منطقـهای تدویــن نقشـهراه پوشــش
همگانــی ســامت بــا حضــور نماینــدگان ارشــد کشــورهای
منطقـه (وزیــر بهداشــت ،معــاون ،و قائــم مقــام وزیــر بهداشــت)
در تاریــخ  12تــا  14شــهریور در شــهر صاللــه عمــان برگــزار
شــد .در ایــن جلســه ،مقامــات ســایر ارگانهــای مســتقل و
مرتبــط نیــز حضــور داشــتند .هــدف از نشســت ،بحــث پیرامــون
روشهــای تقویــت نظامهــای ســامت بــرای دســتیابی بــه
پوشــش همگانــی ســامت بــود ،و در نهایــت تمامــی کشــورهای
منطقــه بــا امضــای تفاهمنامـهای متعهــد بــه حرکــت بــه ســمت
اهــداف پوشــش همگانــی ســامت شــدند .در ایــن نشســت،
جایــگاه ایــران در دســتیابی بــه اهــداف مذکــور از منظــر خاصــی
بررســی شــد و ســخنرانان در تمامــی مباحــث مثالهایــی از
ایــران ارائــه دادنــد؛ مهمتریــن ایــن اقدامــات عبــارت بودنــد از:
تجربــه موفــق چهــار دهــه مراقبتهــای اولیــه و اســتقرار نظــام
شــبکه ،اقــدام بــرای حفاظــت مالــی از خدمــات ســامت ،تدویــن
برنامههایــی بــرای گســترش پوشــش خدمــات بــه کل جمعیــت،
و اجــرای برنامــه جامــع بیمــه همگانــی ســامت .البتــه بهنظــر
میرســد شناســایی و رفــع نقصهــا و محدودیتهــای موجــود
در برنامههــای کشــوری امــری ضــروری باشــد؛ مهمتریــن ایــن
مــوارد عبارتنــد از :تــدوام پایــداری منابــع مالــی ،ارتقــای کارایــی
تخصصــی و تکنیکــی ،ارائــه راهکارهــای عملــی بــرای کاهــش
هزینههــا ،توجــه بــه کیفیــت ارائــه خدمــات ســامت ،پوشــش
موثــر خدمــات ،تولیــت مناســب ارائــه خدمــات ســامت ،اســتقرار
نظــام ثبــت ،تقویــت نظــام اطالعاتــی ســامت ،و توجــه بــه
توزیــع مناســب نیــروی کار در حــوزه ســامت.

مقدمه

پوشــش همگانــی ســامت دارای دو بعــد اصلــی ارائــه
خدمــات ســامت بههنــگام نیــاز بــا کیفیــت مناســب ،و
تــوام بــا حفاظــت مالــی اســت .ایــن مفهــوم از زمــان اســتقرار
برنامههــای مراقبــت اولیــه ســامت و نیــز بعــد از انقــاب
اســامی بــه برنامههــای توســعه کشــور و اســناد باالدســتی

مرتبــط بــا ســامت واردشــد و بهطــور مرتــب بــر آنهــا توصیــه
و تاکیــد گردیــد .در برنامههــای نظــام ســامت در ایــران ،ایــن
رویکــردای تاریخچــه طوالنــی دارد.
1
نشســت نقش ـهراه پوشــش همگانــی ســامت در تاریــخ 12
تــا  14شــهریور مــاه ســال  1397در شــهر صاللــه عمــان ()1
بــا هــدف تدویــن نقشـهراه کشــورهای منطقــه بــرای رســیدن به
پوشــش همگانــی ســامت در ســطح ورزای (بهداشــت و اقتصاد)
کشــورها تشــکیل شــد .در این نشســت تمــام ابعاد نظام ســامت
مرتبــط بــا پوشــش همگانــی ســامت ،بحــث و بررســی شــدند
و چندیــن پانــل جامــع بــرای ارائــه تجــارب کشــورها در زمینــه
پوشــش همگانــی ســامت تهیــه شــد .مهمتریــن و اولیــن
پانــل دربــاره تامیــن مالــی نظــام ســامت 2و حفاظــت مالــی
در برابــر خدمــات ســامت بــود کــه بهجهــت جایــگاه مهــم
ایــران در منطقــه و همچنیــن تامیــن مالــی ســامت ،ریاســت آن
بــه ایــران واگذارشــد .پــس از اجــرای طــرح تحــول ســامت،3
اقدامــات ایــران بــرای تامیــن مالــی نظــام ســامت بهمنظــور
رســیدن بــه پوشــش همگانــی ســامت ،علیرغــم موفقیتهــا
و محدودیتهــا ،مــورد توجــه ویــژه منطقــه مدیترانــه شــرقی
قــرار گرفــت .بههمیــن دلیــل در روز اول کاری برنامــه ،اولیــن
پانــل بــه ریاســت هیــأت ایرانــی تشــکیل شــد تــا زمینــه بــه
اشــتراکگذاری تجربیــات ،بهتــر فراهــم گــردد .در ایــن مقالــه
کوتــاه ،ضمــن بیــان اهــداف نشســت ،دالیــل جایــگاه ویــژه و
منحصربهفــرد ایــران در زمینــه پوشــش همگانــی ســامت
تشــریح ،و راهکارهــای حفــظ و نگهداشــت آن ارائــه شــد.
اهــداف نشســت و اهمیــت تعییــن مســیر حرکــت بــه ســمت
پوشــش همگانــی ســامت
پوشــش همگانــی ســامت بهمعنــی دسترســی بــه انــواع
خدمــات ســامت مــورد تاییــد در ســطح کشــور (شــامل ارتقــا،
پیشــگیری ،خدمــات درمانــی ،توانبخشــی ،و تســکینی) بههنــگام
نیــاز ،بــا کیفیــت مناســب ،و تــوام بــا حفاظــت مالــی اســت (.)2
Road to Universal Health Coverage
Health Financing for UHC
3
Health Transformation Plan
1
2
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The Union for International Cancer Control
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Islamic Bank

5

جدول  .1موضوعات و سخنرانیهای ارائه شده در نشست صالله ،عمان

موضوع
)1

حقوق پایه انسانها و ارتباط آن با پوشش همگانی سالمت

)2

سیاستهای کالن اقتصادی و تامین مالی نظام سالمت

)3

پیشرفت بهسوی اهداف پوشش همگانی سالمت

)4

گسترش پوشش خدمات ضروری سالمت

)5

ایمنی در سالمت و پوشش همگانی سالمت

)6

پایش و ارزیابی پوشش همگانی سالمت

)7

همکاری توام برای دستیابی به پوشش همگانی سالمت

سخنرانیهای مطرح شده
Human capabilities and health justice

1.

Health financing for Universal Health Coverage: how

2.

;Sustainable financing for universal health care
?to go about it

How countries made significant progress towards
?Universal Health Coverage

High-level panel discussion on national experiences
in Universal Health Coverage in the Eastern
Mediterranean Region

Defining and delivering a Universal Health Coverage
;priority benefit package, empiricism from DCP3
Health services for mothers and children in the
;context of Universal Health Coverage

Health services for non-communicable diseases in the
;context of Universal Health Coverage

Health services for communicable diseases in the
;context of Universal Health Coverage

;Health security and Universal Health Coverage

;Healthcare for refugees & IDPs in the context of UHC
Promoting inclusive national health systems for
;migrants and host communities

Monitoring Universal Health Coverage: a global
;perspective

Monitoring Universal Health Coverage: a regional
;perspective
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;Partnerships for Universal Health Coverage

Salalah Declaration on Universal Health Coverage.
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بــر اســاس ایــن تعریــف ،نشســت منطقــه کشــورهای
مدیترانــه شــرقی متشــکل از تیمهــای بلندپایــه کشــورهای
منطقــه ،از جملــه  13وزیــر بهداشــت 9 ،معــاون وزیــر ،و
مقاماتــی از ســایر کشــورها و ســازمانهای بینالمللــی ،در
تاریــخ  12تــا  14شــهریور  1397در منطقــه زیبــای صاللــه
کشــور عمــان ،بــا همــکاری نزدیــک ایــن کشــور و دفتــر
منطقــهای ســازمان جهانــی بهداشــت تشکیلشــد و در آن
افــراد کلیــدی از دفتــر مرکــزی ســازمان در ژنــو و ســایر
ســازمانهای مرتبــط هماننــد بانــک جهانــی ،اتحادیــه کنتــرل
بینالمللــی ســرطان ، 4بانــک اســامی ،5و برخــی از دفاتــر
ســازمان ملــل شــرکت کردنــد .اهــداف اصلــی نشســت عبــارت
بــود از .1 :تبــادل اطالعــات در ســطح منطقــه مدیترانــه
شــرقی در مــورد پوشــش همگانــی ســامت؛  .2ارائــه و
تبــادل دانــش و تجــارب خــوب در زمینــه پوشــش همگانــی
ســامت در ســطح دنیــا؛ و  .3اعــام تعهــد تمامــی کشــورهای
منطقــه مدیترانــه شــرقی بــرای رســیدن بــه پوشــش همگانــی
ســامت تــا ســال  2030( 1409میــادی) .در ایــن نشســت

بــه کشــورهای منطقــه مدیترانــه شــرقی موکــدا ســفارش شــد
کــه بــرای تقویــت نظامهــای ســامت الزم اســت اقداماتــی
را در حوزههــای زیــر انجــام دهنــد تــا از ایــن طریــق
دســتیابی بــه پوشــش همگانــی ســامت فراهــم شــود.1 :
تولیــت و تامیــن مالــی؛  .2آمــار و اطالعــات ســامت؛  .3ارائــه
خدمــات ســامت ادغامیافتــه؛  .4توســعه نیــروی انســانی
حــوزه ســامت؛  5تکنولــوژی و داروهــای ضــروری؛ و .6
توســعه ،تحقیــق ،و نــوآوری .همچنیــن ،تاکیــد شــد کــه ســایر
بخشهــای درون و بیــرون حــوزه ســامت نقــش مهمــی در
حمایــت از اقدامــات الزم بــرای دســتیابی بــه پوشــش همگانــی
ســامت بهعهــده داشــته ،بایــد بــا برنامهریــزی منســجم در
انجــام وظایــف خــود اهتمــام الزم را داشــته باشــند .هماننــد
دیگــر برنامههــای ســازمان جهانــی بهداشــت ،ایــن موضــوع
مهــم نیــز دربرگیرنــده مفاهیــم عدالــت ،حقــوق بشــر ،انســجام
و همبســتگی ،و حفاظــت و پاســخگویی بــود.
ایــن نشســت هفــت موضــوع مهــم را مــورد بحــث و بررســی
قــرار داد کــه در جــدول  1بهترتیــب ارائــه شــده انــد.
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Global Compact for UHC 2030
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)Strategic Plan (Master Plan
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جدول  .2اقدامات حوزه سالمت در راستای دستیابی به پوشش همگانی سالمت در ج.ا.ایران

مداخالت

1
2
3
4
6
7
9
10
11

زمان اجرا
1352

شروع اجرای طرح مراقبتهای اولیه سالمت در ایران

تمام ابعاد

گسترش نظام شبکه در سراسر کشور

1363

تمام ابعاد

استقرار بیمه سالمت کمیته امداد امام خمینی(ره)

1359

حفاظت مالی و افزایش پوشش جمعیت

برنامه رابطین بهداشت

1368

افزایش پوشش خدمات و ارتقای کیفیت

تصویب قانون پوشش همگانی بیمه سالمت

1373

افزایش پوشش جمعیت

استقرار سازمان بیمه سالمت

1373

افزایش پوشش جمعیت

برنامه پزشک خانواده روستایی

1384

افزایش پوشش خدمات

گسترش پوشش بیمه سالمت روستائی

1385

افزایش پوشش جمعیت

تجمیع برخی از صندوقهای بیمه سالمت و تاسیس سازمان بیمه سالمت ایرانیان و الحاق به
وزارت بهداشت ()1396

1391

افزایش پوشش جمعیت

12

اجرای طرح تحول سالمت شامل اقدامات زیر است:

13

تدوین و اجرای برنامهها برای افزایش کارایی در حوزه سالمت ،کاهش هزینهها ،و برنامه ارجاع

1396

آغاز استفاده از ابزار اولویتبندی بیماریها-نسخه سوم

1397

14

تاثیر بر ابعاد پوشش همگانی سالمت

.1کاهش مقدار پرداخت مستقیم از جیب برای خدمات سالمت در بیمارستانهای دولتی؛
.2گسترش پوشش همگانی بیمه سالمت در سراسر کشور؛
.3تدوین و بازنگری برنامههای بهداشت عمومی ،و گسترش این برنامهها در تمامی شهرها؛
.4تعریف برخی منابع مالی پایدار در نظام سالمت ایران؛
.5انجام اقداماتی برای افزایش کیفیت خدمات ارائه شده در بخشهای دولتی و پزشک خانواده؛
.6مدیریت بهینه نیروی انسانی حوزه سالمت (مشارکت بخش خصوصی) ،خرید راهبردی خدمات ،توجه به بیماریهای غیرواگیر؛
.7گسترش پوشش پرونده الکترونیک سالمت

Global Compact for UHC 2030
)Strategic Plan (Master Plan

 1392تاکنون

کیفیت خدمات و حفاظت مالی
افزایش پوشش خدمات
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در نهایــت ،ایــن نشســت منجــر بــه امضــای یــک ســند
مشــترک منطقــهای 6تــا ســال  1409شــد.
نقــش و اهمیــت جمهــوری اســامی ایــران در تدویــن
نقشـهراه پوشــش همگانــی ســامت در منطقــه مدیترانــه شــرقی
جمهــوری اســامی ایــران پیشــینه طوالنــی در زمینــه اجــرای
مداخــات بــرای رســیدن بــه پوشــش همگانــی ســامت دارد.
ایــن کشــور از ســال  1352خورشــیدی ( 1972میــادی) ،حــدود
 5ســال پیــش از بیانیــه جهانــی آلماتــا ،اقدامــات مربــوط بــه
گســترش خدمــات و مراقبتهــای اولیــه ســامت را آغــاز کــرد؛
اقداماتــی کــه از جملــه تجــارب و برنامههــای موفــق در رســیدن
بــه پوشــش همگانــی ســامت بهشــمار م ـیرود.
در جــدول  2اقدامــات مهــم نظــام ســامت ایــران و تاثیــر
آنهــا بــر دســتیابی بــه پوشــش همگانــی ســامت بــهترتیــب
اجــرا آورده شدهاســت.
مهمتریــن اصالحــات نظــام ســامت در ایــران ،از ســال
 1392بهدنبــال روی کار آمــدن دولــت یازدهــم ،بــا نــام
طــرح تحــول ســامت آغــاز گردیــد .از همــان ابتــدای طــرح،
برنامــه اســتراتژیک 7درازمــدت تدویــن نشــد ،و مجموعــهای
از مداخــات بــرای اجــرا در کوتاهمــدت و میانمــدت ارائــه
گردیــد .در ادامــه ،طــرح تحــول ســامت بهعنــوان مهمتریــن
برنامــه اصالحــات در نظــام ســامت جهــت دســتیابی بــه
پوشــش همگانــی ســامت معرفــی شــد .برخــی از منتقدیــن

طــرح تحــول ســامت در ایــران ،عــدم وجــود برنامــه راهبــردی
و اســتراتژیک را گوشــزد کــرده ،اجــرای طــرح را بههمیــن
ســبب بــا چالشهایــی مواجــه دانســتند .ذکــر ایــن نکتــه حائــز
اهمیــت اســت کــه بــا توجــه بــه رخــداد شــرایط حــاد در حــوزه
ســامت ایــران ،در ابتــدای دولــت یازدهــم (ســال ،)1392
توقــف فرآینــد اجــرا و اختصــاص زمانــی بــه برنامهریــزی
منطقــی نبــود .در نتیجــه ،در ایــران هماننــد الگوهــای موفــق
دنیــا ،مداخــات براســاس شــرایط کشــور در کوتاهمــدت و
میانمــدت تدویــن گردیــد و در رونــد اجــرا ،تصحیــح مداخــات
بهتدریــج رخ داد .ایــن رویکــرد همــواره مــورد تاییــد تیمهــای
عالیرتبــه ارزیابــی ســازمان جهانــی بهداشــت و نیــز شــخص
مدیــرکل وقــت (خانــم مــارگارت چــان) در بازدیــد مهــم وی
در ســال  1395قــرار گرفــت .روش اجــرای طــرح تحــول
ســامت در منطقــه مدیترانــه شــرقی نیــز همچنــان مــورد
توجــه اســت .علیرغــم اقدامــات مذکــور ،کســب تجربیــات
زیــاد ،و توجــه ویــژه بــه ایــران در منطقــه ،قطعــا اشــکاالتی
در برنامههــا وجــود دارد کــه بایــد بهتدریــج اصــاح شــود.
کامــل نبــودن تولیــت نظــام ارائــه خدمــات ســامت ،پایــدار
نبــودن منابــع نظــام ســامت ،توزیــع نامناســب نیروهــای حــوزه
ســامت ،اجــرا نشــدن ســطحبندی خدمــات ســامت ،نقــص
در مستندســازی و پایــش ،و ارزیابــی ناکافــی برنامههــا از جملــه
مشــکالت شــایان ذکــر اســت.
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ب -پوشــش خدمــات ســامت .موضــوع اختصاصــی مطــرح
شــده در زمینــه پوشــش خدمــات ســامت ،تعریــف و ارائــه بســته
خدمــات پایــه در پوشــش همگانــی ســامت (بــا معرفــی ابــزار
اولویتبنــدی بیماریهــا و تجربیــات آن در منطقــه) بــود .بعــد
مهــم دیگــر پوشــش همگانــی ســامت ،افزایــش پوشــش انــواع
خدمــات ســامت بهنحــو مناســب بــود .در واقــع کارکردهــای
اصلــی نظــام ســامت ،در نهایــت منتهــی بــه ارائــه خدمــات
ســامت میگــردد؛ لــذا ،هســته اصلــی ایــن اقدامــات ،ارائــه
خدمــت ســامت اســت .پرســش مطــرح شــده ایــن بــود کــه در
منطقــه مدیترانــه شــرقی ،هــر کشــور بایــد چــه اقــدام خاصــی
انجــام دهــد تــا افــراد بــه هنــگام نیــاز بــه خدمتــی خــاص ،بــه

منطقــه مدیترانــه شــرقی متعهــد شــد کــه در راســتای پوشــش
همگانــی ســامت بهطــور هماهنــگ بــا ســطح بینالمللــی
حرکــت کنــد و ایــران نیــز ایــن تعهــد را پذیرفــت .ایــران،
علیرغــم اینکــه جــزو کشــورهای پیشــرو در انجــام اقدامــات
پوشــش همگانــی ســامت اســت و موفقیتهایــش از دیــد
ســازمان جهانــی بهداشــت مغفــول نمانــده ،بــرای تســریع و
تعمیــق حرکتهــای ســازنده نیازمنــد اتخــاذ تصمیماتــی جــدی
و جدیــد ،و عمــل بــه آنهاســت تــا همچنــان پیشــتازی خــود را
حفــظ نمایــد.

نمودار  .1روند پرداخت از جیب برای خدمات سالمت طی ده ساله 1386
تا 1395

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

پیشنهادهای اجرایی برای جمهوری اسالمی ایران

)Disease Control Priorities, 3rd Edition (DCP-3
UHC Priority Benefit Package
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در ایــن نشســت ،ایــران بهعنــوان الگــوی موفــق معرفیشــد
و تجــارب ایــران در ایــن زمینــه ارائــه گردیــد:
الــف -تامیــن مالــی حــوزه ســامت بــرای دســتیابی بــه
پوشــش همگانــی ســامت و حفاظــت مالــی از خدمــات ســامت
بهعنــوان اولیــن پانــل تامیــن مالــی حــوزه ســامت در نشســت
مطــرح شــد ،و ریاســت آن بـ ه ایــران واگذارگردیــد .در ایــن پانل،
ابتــدا وضعیــت تامیــن مالــی کشــورهای منطقــه گــزارش شــد.
طبــق ایــن گــزارش ،ایــران تجربــه موفقــی در کاهــش پرداخــت
مســتقیم از جیــب در اجــرای طــرح تحــول ســامت داشــته کــه
نــرخ آن از حــدود  %47در ســال  1392بــه حــدود  %35/2در
ســال  1395رسیدهاســت ( .)3در نمــودار  1رونــد پرداخــت از
جیــب بــرای حــوزه ســامت نمایــش داده شــده اســت .آنچــه در
نمــودار 1مشــاهده میشــود ،کاهــش مناســب پرداخــت از جیــب
در حــوزه ســامت اســت .در انتهــای نشســت ،نماینــده ایــران
بــا مطــرح کــردن موضــوع اعمــال تحریمهــای یکجانبــه از
ســوی ایــاالت متحــده و امــکان اثرگــذاری ایــن تحریمهــا بــر
وضعیــت معیشــتی مــردم و در نهایــت حــوزه ســامت ،بــه ذکــر
ایــن مهــم پرداخــت کــه علیرغــم رضایــت مــردم از فعالیــت
حــوزه ســامت در ســالهای پــس از اجــرای طــرح تحــول
ســامت ،ایــن تحریمهــا میتواننــد در آینــده بــا تحــت تاثیــر
قــرار دادن وضعیــت مــردم ،اقدامــات حــوزه ســامت را نیــز
متاثــر ســازند.

آن دسترســی داشــته باشــند؟ آیــا ایــن موضــوع امکانپذیــر
اســت؟ نقطــه آغــاز کجاســت؟
ایــران بهعنــوان مثالــی مناســب بــرای ایــن بحــث مطــرح
شــد .جمهــوری اســامی ایــران تجربــهای طوالنــی در ارائــه
خدمــات ضــروری ســامت (مراقبتهــای اولیــه ســامتی) در
ســطح روســتاها داشــته ،ایــن خدمــات اغلــب رایــگان ارائــه
شــده اســت .ایــران در ایــن زمینــه مثالــی خــوب و شــناخته شــده
بــرای دنیــا اســت کــه اقدامــات آن پیــش از بیانیــهآلماآتــا آغــاز
شدهاســت .اکنــون بــرای گســترش درســت و مناســب خدمــات
ســامتی ،طــرح اولویتبنــدی بیماریهــا در دنیــا آغازشــده تــا
از ایــن مســیر امــکان ارائــه مداخــات مناســب بــرای جمعیــت
واقعــا نیازمنــد فراهــم شــود؛ از ســویی دیگــر ،الزم اســت حــوزه
ســامت بــا وجــود ارائــه ایــن خدمــات ،بــا مشــکالت مالــی
مواجــه نشــده ،امــکان تامیــن مالــی ایــن خدمــات نیــز فراهــم
شــود .ایــن موضــوع از ســال  1993( 1372میــادی) در جهــان
آغــاز شــده و هماکنــون نســخه ســوم 8ایــن ابــزار نیــز عرضــه
گردیــده اســت .در ویرایــش ســوم 218 ،خدمــت ضــروری
ســامت بــرای  21حــوزه بیمــاری ارائــه شــده و ایــن مــوارد
در  5ســطح ارائــه خدمــت تعریــف شدهاســت .ایــن مــوارد خــود
بــه دو دســته اولویــت بــاال و اولویــت بعــدی تقســیم میشــوند؛
لــذا الزم اســت  104خدمــت ضــروری در کشــورها ارائــه شــود
تــا اطمینــان از دسترســی بــه پوشــش همگانــی ســامت
فراهــم گــردد .بههمیــن منظــور ،تدویــن بســته خدمــات پایــه
پوشــش همگانــی ســامت 9بهعنــوان نکتــه شــروع گســترش
پوشــش خدمــات ســامتی تلقــی شــده ،ضــرورت دارد کشــورها
کارگــروه تدویــن ایــن بســته را هرچــه ســریعتر تشــکیل دهنــد.
هماکنــون  7کشــور ایــران ،پاکســتان ،افغانســتان ،مراکــش،
اردن ،لبنــان ،و مصــر ایــن مهــم را در منطقــه آغــاز کردهانــد.
در ایــن نشســت ،تجربــه ایــران بــرای تدویــن بســته خدمــات
پایــه پوشــش همگانــی ســامت ارائــه شــده و از کشــورها
خواســته شــد کــه مســیر تدویــن بســته را بــا ابــزار اولویتبنــدی
بیماریهــا ،مطابــق مثالهــای مطــرح شــده ،هــر چــه ســریعتر
آغــاز نماینــد.

علی اکبر حقدوست و همكاران

4.4بهرهگیــری مــداوم از مشــاورین بینالمللــی صاحبنظــر در
زمینــه پوشــش همگانــی ســامت بهمنظــور ارائــه بهتریــن
مداخــات ســامتی بــر اســاس وضعیــت کشــور
5.5تدویــن برنامــهای مــداوم و منســجم تــوام بــا زمانبنــدی
بــرای مداخــات ســامتی مرتبــط بــا اهــداف پوشــش
همگانــی ســامت و بررســی تاثیــر اجــرای مداخلــه ،پایــش،
و ارزیابــی مــداوم مداخلــه تــا رســیدن بــه بهتریــن پاســخ
6.6همــکاری منطقــهای و بینالمللــی تحــت شــرایط فعلــی
منطقــه خاورمیانــه بــرای تضمیــن رســیدن بــه اهــداف
پوشــش همگانــی ســامت بســیار مهــم اســت :از یــک ســو،
بســیاری از کشــورهای منطقــه و فرامنطقــه بــه تجــارب
گرانبهــای جمهــوری اســامی ایــران در افزایــش پوشــش
خدمــات ســامت ،بهویــژه کاهــش پرداخــت از جیــب ،کــه
در واقــع از بیشــترین ســرعت در جهــان برخــوردار بــوده،
عالقهمنــد هســتند و از ســوی دیگــر ،تحریمهــای یــک
جانبــه و بحرانهــا تهدیــدی واقعــی بــرای اهــداف واال و
انســانی پوشــش همگانــی ســامت و دسترســی آحــاد مــردم
بــه دارو و واکســن اســت.
7.7مستندســازی و پایــش مناســب برنامههــا و مداخــات
ســامتی
8.8ایجــاد ســازوکاری بــرای افزایــش هماهنگــی درونــی
اقدامــات مرتبــط بــا مداخــات ســامتی بــرای دســتیابی بــه
پوشــش همگانــی ســامت.
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میتــوان چنیــن نتیجهگیــری نمــود کــه بعــد از آغــاز
اصالحــات وســیع در نظــام ســامت ،از ســال  1393در دولــت
یازدهــم ،و ســپس تــداوم آن بــا برخــی اصالحــات اجرایــی و
برنامهریــزی در دولــت دوازدهــم ،ایــران مســیر درســتی را بــرای
رســیدن بــه پوشــش همگانــی ســامت آغــاز کــرده و پیشــنهاد
میشــود ســاالنه ایــن برنامههــا بهطــور مرتــب بازنگــری و
مداخــات مناســب براســاس وضعیــت کشــور باهــدف نهایــی
دســتیابی بــه پوشــش همگانــی ســامت در حــوزه ســامت
شــکلگیرد .بهطــور قطــع ایــن برنامــه در ایــران نیــز بــا
نقصهایــی همــراه اســت و ضــرورت دارد بــرای رفــع آنهــا
اقدامــات اساســی صــورت گیــرد.
در ادامــه پیشــنهاد میشــود بــرای تــدوام برنامــه ،مــوارد زیــر
در دســتورکار قرارگیــرد:
1.1تــدوام ،و بازنگــری مــداوم و ســاالنه برنامــه پوشــش همگانی
س�لامت برــای ارائــه بهتریـ�ن مداخلـات متناسـ�ب وضعیــت
کشــور کــه بــا عنــوان طــرح تحــول ســامت ،بهویــژه بــا
تاکیــد بــر حفاظــت مالــی از مــردم ،از ســالهای پیــش
شــروع شــده اســت.
2.2ســطحبندی خدمــات ســامتی ارائهشــده در قالــب پوشــش
همگانــی ســامت در ایــران ،بهنحویکــه ضمــن ارائــه
خدمــات ســامت ،برنامــه تامیــن مالــی و نیــز تامیــن و
توزیــع نیــروی انســانی بهصــورت مــداوم تضمیــن شــود.
3.3تدوین بسته خدمات سالمتی محدود و شفاف
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With the Eastern Mediterranean Regional Office of World Health Organization co-ordination, a regional
meeting was held with the subject of “development road to universal health coverage”, with the presence
of senior representatives of member countries (health minister, undersecretary of health minister, and the
successor of health minister), on September 2nd to 5th in Salaleh, Oman.
In this meeting, the place of Iran had been considered special and in all of the topics, Iran had been an example
stated by the lecturers.
The most important efforts were as followed: (1) The experience of four decades of providing primary health
care and the input of health network, (2) financial risk protection, (3) developing the integrated health coverage
interventions, and (4) correcting Health Insurance Scheme program. However, it seems that with a careful and
accurate manner, deficiencies and limitation in the UHC should be identified and addressed. Some of the most
important are as follows: Sustainability of financial resources for health system, improve the allocative and
technical efficiency, considering the effective coverage of interventions, proper governance of health services
provision, establishment and enhancement of routine health system information, and considering the health
workforce distributions.
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