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مقاله پژوهشي

بررسي تاثیر طرح تحول سالمت بر فرآیندهای اجرائی ،ضوابط و مقررات سازمانهای بیمه پایه سالمت

 -1دکتــری سیاســت گــذاری ســامت ،مرکــز تحقیقــات عدالــت در ســامت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران ،تهــران ،ایــران  -2دانشــیار ،موسســه ملــی تحقیقــات ســامت ،دانشــگاه علــوم
پزشــکی تهــران ،تهــران ،ایــران /مرکــز تحقیقــات عدالــت در ســامت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران ،تهــرا ،ایــران  -3اســتاد ،مرکــز تحقیقــات بهــره بــرداری از دانــش ســامت ،دانشــگاه علــوم
پزشــکی تهــران ،تهــران ،ایــران -4اســتادیار ،گــروه مدیریــت خدمــات ســامت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان ،گلســتان ،ایــران -5دکتــری حرفــه ای پزشــکی ،ســازمان بیمــه دانــا ،بیمــه
مرکــزی ،تهــران ،ایــران -6دکتــری حرفــه ای داروســازی ،ســازمان تامیــن اجتماعــی ،تهــران ،ایــران -7اســتادیار ،موسســه ملــی تحقیقــات ســامت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران ،تهــران ،ایــران
 -8دکتــری حرفــه ای پزشــکی ،معاونــت درمــان ،وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی ،تهــران ،ایــران -9.دانشــجوی دکتــری سیاســت گــذاری ســامت ،گــروه علــوم مدیریــت و اقتصــاد
ســامت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران ،تهــران ،ایــران -10دانشــجوی دکتــر اقتصــاد دارو ،گــروه مدیریــت و اقتصــاد دارو ،دانشــکده داروســازی ،دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران ،تهــران ،ایــران
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پست الكترونيكarolyaee@gmail.com :

دريافت 97/2/11 :پذيرش97/5/5 :

چکیده

مقدمــه :طــرح تحــول نظــام ســامت از نخســتین ســال اجــرا تــا کنــون تاثیــرات متعــددی بــر رفتــار عاملیــن نظــام ســامت داشــته
اســت .مطالعــه حاضــر بــا هــدف بررســی تاثیــر طــرح تحــول بــر فرآیندهــای اجرائــی ،ضوابــط و مقــررات ســازمانهای بیمــه پایــه
ســامت تدویــن شــد.

روش کار :مطالعــه حاضــر از نــوع کیفــی اســت و بــا اســتفاده از مصاحبههــای نیمــه ســاختار یافتــه و تحلیــل اســناد انجــام شــد.
تحلیــل دادههــا بــا بهرهگیــری از روش تحلیــل محتــوای کیفــی و رویکــرد جــزء بــه کل انجــام شــد .مصاحبههــا بــا اســتفاده از
نــرم افــزار  Maxqdaنســخه  ،11تحلیــل شــد .جامعــه پژوهــش شــامل صاحبنظــران و مدیــران ارشــد حــوزه بیمــه ســامت و روش
انتخــاب افــراد ،مبتنــی بــر هــدف بــود.
یافتههــا :چهــار موضــوع و  11تــم شــامل پوشــش جمعیــت ،خدمــات ،هزینــه خدمــت ،فرآینــد تنظیــم و رســیدگی بــه اســناد ،فرآینــد
پرداخــت مطالبــات ،تاثیــر بســتههای طــرح تحــول ،تعامــات ســازمانهای بیمهگــر بــا وزارت بهداشــت و بیمارســتانها ،قوانیــن و
ضوابــط ،ســاختارها و حجــم کاری ســازمانهای بیمــه بــه همــراه  75زیرتــم شناســایی شــد.
نتیجهگیــری :تجربــه کشــور در اجــرای طــرح تحــول نظــام ســامت تشــریح کــرد کــه دسترســی اولیــه بــه مراقبتهــای ســامتی
در کشــوری بــا ســطح درآمــد متوســط بــرای همــه افــراد هدفــی دســت یافتنــی اســت ،اگرچــه همــواره گمانهزنیهایــی پیرامــون
پایــداری و کمیــت آن وجــود دارد .اصالحــات اصلــی در تامیــن مالــی برنامههــا مســتلزم تغییراتــی اســت کــه نیازمنــد ســرمایهگذاری
دولتــی و تعهــد بلندمــدت بــرای غلبــه بــر چالشهــا میباشــد.

گلواژگان :طرح تحول ،اصالحات ،نظام سالمت ،بیمه سالمت

مقدمه

عدالــت در ســامت و برقــراری آن در ســطح کالن جامعــه در
گــرو اتخــاذ سیاســتهای مناســب از ســوی سیاســتگذاران
و متولیــان نظــام ســامت میباشــد و در ایــن میــا،ن
سیاســتهای ســامت مرتبــط بــا نظامهــای تامیــن منابــع
مالــی و پرداخــت هزینههــا ،بهویــژه رویکردهــای بیمــه
ســامت ،بــه علــت نقــش آنهــا در جم ـعآوري منابــع بخــش
ســامت و هدایــت آنهــا بــه ســمت افــراد نیازمنــد و نیــز
کاهــش ارتبــاط مالــي ارائــه دهنــده خدمــت و بیمــار ،تاثیــر
بهســزایی بــر کارایــی و کنتــرل مطلــوب هزینههــای نظــام
ســامت دارنــد(.)3-1

منابــع مالــی مــورد نیــاز بــرای تامیــن هزینههــای بخــش
ســامت از طــرق مختلفــی از جملــه مالیــات ،حــق بیمههــای
اجتماعــی و پرداختهــای مســتقیم توســط بیمــاران تامیــن
میگــردد .تناســب میــان منابــع مختلــف مالــی و روشهــای
تامیــن منابــع در شــاخص عدالــت در تامیــن منابــع مالــی
تاثیرگــذار اســت .موضوعــی کــه بــه علــت عــدم وجــود ایــن
تناســب ،ســهم پرداخــت از جیــب بیمــاران را در کشــورهای
مختلــف تحــت تاثیــر قــرار داده تــا جایــی کــه در برخــی از
کشــورها ایــن رقــم بســیار باالتــر از اســتاندارد تعییــن شــده
توســط ســازمان جهانــی بهداشــت ( )%20اســت( .)4دســتیابی
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عفــت محمــدی ،1علیرضــا اولیایــی منــش ،*2ســید رضــا مجــدزاده ،3محمــد جــواد کبیــر ،4مجتبــی عطــری ،5کامــران اصغری،6
10
محمدرضــا مبینــی زاده ،7ســید موســی طباطبایــی ، 8مانــی یوســف ونــد ،9زهرا گــودرزی
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)Patient Protection and Affordable Care Act (PPACA
)Health Transformation Program (HTP
3
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4
Social Security Institution
1
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مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

روش کار

مطالعــه حاضــر از نــوع مطالعــات کیفــی میباشــد .در ایــن
مطالعــه از رویکــرد مثلثســازی  6در جمــعآوری دادههــا،
جهــت اطمینــان از پایایــی  7آنهــا ،بهرهگرفتــه شــد .ایــن
مطالعــه در ســال  1395انجــام شــد؛ بــا توجــه بــه اینکــه
طــرح تحــول از ســال  1393آغــاز شــد ،تغییــرات صــورت
گرفتــه طــی دو ســال پــس از آغــاز طــرح تحــول ،مــورد
تحلیــل و شناســایی قــرار گرفتنــد .جمــعآوری دادههــا از
 1394/6/1تــا  1394/12/15انجــام گرفــت و نحــوه جمــع
آوری بــه شــرح زیــر بــود:
مصاحبــه :در چندیــن مرحلــه از رونــد پژوهشــی مطالعــه
حاضــر ،از مصاحبــه اســتفاده شــد .مصاحبههــا بــه صــورت
دستورالعمل های نام برده در سایت زیر قابل دستیابی می باشند:
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6
Triangulation
7
Validity

Downloaded from hakim.hbi.ir at 17:55 IRDT on Monday May 20th 2019

بــه ایــن اســتاندارد در ســطح کشــورها ،احتمــاال مســتلزم انجــام
اصالحاتــی در نظــام ســامت و تامیــن مالــی اســت .اجــرای
ایــن اصالحــات در نظامهــای ســامت جــزء راهبردیتریــن
مباحثــی اســت کــه در سراســر دنیــا مــورد مطالعــات جــدی قــرار
گرفتــه اســت (.)5
در زمینــهی اصالحــات در سیســتم تامیــن مالــی ســامت،
جهــان مطالعــات متعــددی در کشــورهای مختلف صــورت گرفته
اســت .ایــن مطالعــات بــه توصیــف تغییــرات و فاکتورهــای قابــل
ارزیابــی پرداختهانــد .یــک نظــام تامیــن مالــی بایــد بــه گونـهای
طراحــی شــده باشــد کــه بــا توجــه بــه زیرســاخت هــا و قوانیــن
موجــود ،مانــع اتــاف منابــع شــود(.)6
الیحــه حمایــت از بیمــاران و اجــرای مراقبتهــای قابــل
دســتیابی  1در کشــور آمریــکا توســط بــاراک اوبامــا در 23
مــارس  2010تصویــب شــد .طبــق ایــن قانــون ،ســازمانهای
بیمهگــر ،بیمارســتانها و پزشــکان ملــزم شــدند شــیوههای
خــود را از لحــاظ مالــی ،فــنآوری و بالینــی بــرای بهبــود
نتایــج ســامتی ،کاهــش هزینههــا و بهبــود روشهــای
توزیــع و دسترســی تغییــر دهنــد( .)8 ,7بــرای افزایــش
کیفیــت و اســتطاعت بیمــه ســامت نیــز ،کاهــش میــزان
پرداخــت از جیــب و حــق بیمــه از طریــق گســترش پوشــش
بیمــه دولتــی و خصوصــی و کاهــش هزینههــای مراقبــت
ســامت بــرای مــردم و دولــت بــه تصویــب رســید(.)8
اصالحــات پوشــش همگانــی ســامت در کشــور تایلنــد بــا
عنــوان پــروژه baht 30در ســال  2001معرفــی شــد و توانســت
بــا اصالحــات اساســی در نظــام تامیــن مالــی ســامت ،بــه
یکــی از معــدود کشــورهای بــا درآمــد متوســط کــه بــه
پوشــش همگانــی دســت یافتهانــد ،تبدیــل شــود( .)9کشــور
ترکیــه نیــز تالشهایــی را در راســتای اصالحــات جامــع
ســامت انجــام داده کــه «برنامــه تغییرشــکل ســامت  »2نــام
گرفتــه و هــدف کلیــدی آن افزایــش دسترســی بــه خدمــات
و حــذف تجزیــه در تامیــن مالــی بــا ادغــام کــردن آنهــا و
ایجــاد طرحهــای بیمــه ســامتی (شــامل برنامــه گریــن
کارت) در طــرح بیمــه همگانــی سالمت 3اســت کــه توســط
موسســه امنیــت اجتماعی 4مدیریــت میگــردد .اجــرای ایــن
طــرح ،ارتقــای پوشــش قابــل مالحظــه بیمــه ســامت در
ایــن کشــور و همچنیــن بهبــود شــاخصهای کلیــدی نظــام
ســامت را بــه همــراه داشــت(.)11 ,10
نظــام ســامت کشــور ایــران نیــز طــرح تحــول نظــام
ســامت را بــا اســتناد بــه اســناد و قوانیــن باالدســتی از جملــه
قوانیــن پنــج ســاله توســعه ،سیاســتهای کلــی ســامت
ابالغــی مقــام معظــم رهبــری و چشــمانداز بیســت ســاله
کشــور و بــا اهــداف کلــی حفاظــت مالــی از مــردم ،ایجــاد

عدالــت در دسترســی بــه خدمــات ســامت و نیــز ارتقــای
کیفیــت خدمــات از اردیبهشــت 1393آغــاز نمــود .بــا توجــه بــه
اینکــه بخــش مهمــی از برنامههــای ایــن طــرح اختصاصــا
بــه ابعــاد پوشــش همگانــی ســامت و اصــاح زیرســاختهای
بیمههــای پایــه کشــور میپــردازد ،فرآیندهــای اجرایــی ایــن
ســازمانها تحــت تاثیــر قــرار گرفتنــد .بــا توجــه بــه متفــاوت
بــودن ســازمانهای متولــی بیمــه و ارائــه دهــده خدمــات
ســامت ،پیــش از اجــرای طــرح تحــول ،چالــش هایــی از
قبیــل شــفاف نبــودن دســتورالعملهای مالــی بیم ـهای ،عــدم
ارتبــاط میــان ســازمانهای بیمهگــر و بیمارســتانها و
نبــود دادههــای ثبــت شــده قابــل اســتناد در بیمارســتانها
و ســازمانهای بیمهگــر وجــود داشــت .دســتورالعملهای
اجرایــی متعــددی طــی اجــرای طــرح تحــول در جهــت
مرتفــع نمــودن ایــن چالشهــا بــرای ســازمانهای بیمهگــر
و بیمارســتانها ابــاغ شــد .5لــذا چنیــن پیشبینــی شــد کــه
ایــن طــرح تــا حــد زیــادی فرآیندهــای اجرایــی ،ضوابــط و
مقــررات ســازمانهای بیمــه پایــه ســامت در کشــور را تحــت
تاثیــر قــرار دهــد؛ بــه عبارتــی ،ایــن طــرح از نخســتین ســال
اجــرا تاثیــرات متعــددی بــر رفتــار گیرنــدگان و ارائهدهنــدگان
خدمــت ،عاملیــن تامیــن مالــی نظــام ســامت و ارتبــاط میــان
ایشــان داشــت .بررســی و تحلیــل ایــن تاثیــرات میتوانــد
سیاســتگذاران و برنامهریــزان را در جهــت اصــاح و بهبــود
مســتمر اهــداف نهایــی نظــام ســامت یــاری رســاند.
مطالعــه حاضــر کــه بــا هــدف بررســی تاثیــر اجــرای طــرح
تحــول نظــام ســامت بــر فرآیندهــای اجرایــی ،ضوابــط و
مقــررات ســازمانهای بیمــه پایــه ســامت کشــور انجــام شــد،
تغییــرات در تعامــات میــان ســازمانهای بیمهگــر و مراکــز
ارائــه خدمــت ،فرآیندهــای بیمهگــری ســازمانها از قبیــل
رســیدگی بــه اســناد و بازپرداخــت مطالبــات مراکــز ارائــه خدمــت
و ســایر ضوابــط میــان آنهــا را شناســایی نمــود.
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یافتهها

طــی تحلیــل تاثیــر طــرح تحــول بــر فرآیندهــای اجرایــی
و ضوابــط ســازمانهای بیمــه ســامت 4 ،موضــوع؛ ابعــاد
بیمههــای پایــه ســامت ،فرآیندهــای اجرایــی ســازمان،
ســاختار و مقــررات و چالشهــا و راهکارهــا 12 ،تــم
شــامل پوشــش جمعیــت ،پوشــش خدمــات ،پوشــش هزینــه
خدمــت ،فرآینــد تنظیــم و رســیدگی بــه اســناد ،فرآینــد
پرداخــت مطالبــات ،تاثیــر بســتههای طــرح تحــول ،تعامــات
ســازمانهای بیمهگــر بــا وزارت بهداشــت و بیمارســتانها،
قوانیــن و ضوابــط ،ســاختارها ،حجــم کاری ســازمانهای بیمــه،
محدودیتهــا و چالشهــا و پیشــنهادها و راهکارهــا و 75
زیرتــم شناســایی شــد .در ادامــه ،یافتههــای تحلیــل کیفــی
بــه تفکیــک هــر یــک از موضوعهــای شناســایی شــده ارائــه
میشــوند (جــدول .)1
Qualitative content analysis

10

Inductive

11

جدول 1؛ تاثیر طرح تحول بر فرآیندهای اجرایی و ضوابط سازمانهای بیمه سالمت

موضوع

ابعاد بیمههای پایه سالمت

زیرتم

تم

پوشش جمعیت

در نظر گرفتهشدن پوشش جمعیت به عنوان یکی از ابعاد پوشش همگانی سالمت
بیمه شدن افراد فاقد پوشش بیمه با مدیریت سازمان بیمه سالمت
تحت پوشش قرار گرفتن افراد ،بدون پرداخت هزینه و حق بیمه
امکان بیمه شدن افراد در بیمارستانها در اوایل اجرای برنامه تحول
پوشش  10میلیونی مردم در قالب اجرای برنامه تحول
افزایش بار مالی سازمان بیمه سالمت در نتیجه افزایش تعداد بیمهشدگان

پوشش خدمات

در نظر گرفته شدن پوشش خدمت به عنوان یکی از ابعاد پوشش همگانی سالمت
تحت تعهد قرار گرفتن خدمات فاقد پوشش در قالب کتاب ارزش نسبی
افزایش اعتبار دفترچههای بیمه سالمت به دنبال افزایش تعهدات خدمتی
خارج شدن برخی از خدمات از بسته تعهدی بیمه تکمیلی سالمت ،به دنبال اجرای برنامه تحول نظام سالمت
شفافسازی و تفکیک کدهای ارزش نسبی و به دنبال آن افزایش حجم خدمات تحت پوشش بیمههای پایه

پوشش هزینه خدمت

در نظر گرفته شدن پوشش هزینه خدمات به عنوان یکی از ابعاد پوشش همگانی سالمت
تحت پوشش قرار گرفتن هزینه دارو و لوازم پزشکی از سوی بیمهها
کاهش پرداخت از جیب مردم در بخش بستری بیمارستانهای دولتی
کمکردن تعهدات هزینهای در برخی از خدمات تحت پوشش سازمانهای بیمهگر پایه

Topic Guide
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8
9
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Inductive

10
11
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نیمهســاختارمند بــود تــا بدیــن طریــق هــم پرس ـشهای مــورد
نظــر پژوهشــگر پاســخ داده شــود و هــم مصاحبــه شــونده آزادی
بیشــتری بــرای پاســخ دادن بــه پرســشها داشــته باشــد .بــا
توجــه بــه اهــداف مطالعــه ،چارچــوب مفهومــی ســواالت
مصاحبــه 8تدویــن شــد و روایــی محتوایــی آنهــا توســط تیــم
نویســندگان بررســی و تاییــد گردیــد.
بررســی اســناد و مــدارک :تحلیــل محتــوای قوانیــن،
آییننامههــا و دســتورالعملهای مرتبــط بــا اجــرای طــرح
تحــول نظــام ســامت و همکاریهــای بیمههــای ســامت
در ایــن خصــوص یکــی از منابــع مهــم جمــعآوری اطالعــات
مطالعــه حاضــر میباشــد .دسترســی بــه ایــن اطالعــات
از طریــق مطالعــه اســناد باالدســتی موجــود در کتــاب هــا،
گزارشهــا و ســایتهای مرتبــط صــورت گرفــت.
جامعــه پژوهــش متشــکل از صاحبنظــران ،مدیــران ارشــد
حــوزه هــای بهداشــت و درمــان وزارت بهداشــت و وزارت رفــاه و
مدیــران ارشــد ســازمان هــای بیمهگــر (ســازمان بیمــه ســامت
ایــران ،ســازمان تامیــن اجتماعــی ،نیروهــای مســلح) و معاونــت
راهبــردی ریاســت جمهــور ،تعــدادی از معاونیــن بهداشــت و
درمــان دانشــگاههای علــوم پزشــکی و اســاتید صاحــب نظــر
دانشــگاهی بــود .در مطالعــه حاضــر ،شــیوه انتخــاب افــراد بــه
صــورت مبتنــی بــر هــدف بــود و مصاحبههــا تــا جایــی انجــام
شــد کــه دادههــای بهدســت آمــده بــه اشــباع رســید)12( 9؛ در
نهایــت  20نفــر مــورد مصاحبــه قرارگرفتنــد .میانگیــن مــدت
زمــان مصاحبــه  45دقیقــه بــود .در ابتــدای مصاحبــه ،موضــوع
پژوهــش توســط مصاحبهکننــده شــرح داده شــد و پــس از
اطمینــان دادن در مــورد حفــظ محرمانگــی اطالعــات ،ســواالت
بــه ترتیــب پرســیده و ضبــطشــد.
تحلیــل دادههــا بــا بهرهگیــری از روشهــای معمــول

مطالعــات کیفــی و متناســب بــا موضــوع مــورد پژوهــش انجــام
شــد .جهــت تحلیــل دادههــای متنــی و مصاحبههــا ،از تحلیــل
محتــوای کیفــی 10و رویکــرد تحلیــل جــزء بــه کل (اســتنتاجی)11
اســتفاده شــد .پــس از پیادهســازی مصاحبههــا ،متــن بــرای
مشــارکتکننده ارســال شــد تــا مندرجــات بــر اســاس مصاحبــه
انجــام شــده تاییــد شــود .ســپس بــا مطالعــه و مــرور عمیــق
آنهــا ،فرآینــد کدبنــدی توســط دو نفــر از اعضــای تیــم
پژوهــش انجــام شــد .فرآینــد تحلیــل بــه ایــن گونــه بــود کــه
پــس از عنــوان طــرح یــا نظــام تمهــا ،فرآینــد کدبنــدی آغــاز
شــد .در ایــن مرحلــه واحدهــای تحلیــل شناســایی شــده و
بــه تمهــا تخصیــص یافــت( .)6مصاحبههــا تــا ســطح ســوم
(موضــوع ،تــم و زیرتــم) و بــا اســتفاده از نــرم افــزار Maxqda
نســخه  11تحلیــل شــدند.
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فرآیند تنظیم و رسیدگی
به اسناد

فرآیندهای اجرایی سازمان

تاثیر بستههای طرح
تحول

تعامالت سازمانهای
بیمهگر با وزارت
بهداشت و بیمارستانها

قوانین و ضوابط

ساختار و مقررات
ساختارها

حجم کاری سازمانهای
بیمه

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

ایجاد تاخیر غیرعادی در پرداخت مطالبات بیمارستانها
تاثیر افزایش بار مالی  %100کتاب ارزش نسبی در دیرکرد پرداخت مطالبات
تاثیر افزایش پوشش جمعیت و ایجاد هزینههای ناشی از آن در دیرکرد پرداخت مطالبات
تاثیر طوالنیتر شدن فرایند رسیدگی به اسناد در دیرکرد پرداخت مطالبات
تاثیر عدم تخصیص منابع به بیمه سالمت در دیرکرد پرداخت مطالبات
رو به رو شدن بیمارستانها با مشکالت ارائه خدمت به دنبال تاخیر در دریافت مطالبات
عدم پیشبینی صحیح بار مالی ناشی از اجرای کتاب ارزش نسبی و سایر تغییرات برنامه تحول در بودجه سالیانه
بهرهگیری سازمان تامین اجتماعی از روش عامل سوم برای پرداخت مطالبات
بهرهگیری سازمان بیمه سالمت از خرید اوراق قرضه برای پرداخت مطالبات

بسته کاهش پرداختی بیماران بستری به عنوان تاثیرگذارترین بسته بر بیمههای پایه
ایجاد تداخل در عملکرد بیمههای پایه با تعریف نقش پرداختکننده در وزارت بهداشت
تاثیر مستقیم برنامه کاهش فرانشیز بر پرداخت از جیب بیماران بستری
افزایش خرید خدمت و ویزیت از بخش دولتی توسط بیمهها با ایجاد بسته ارتقای ویزیت
افزایش ارائه خدمت در بخشهای دولتی و تاثیر بر بار مالی بیمهها با ایجاد بسته ماندگاری
افزایش تعداد پزشکان تمام وقت و در نتیجه تاثیر بر بار مالی بیمهها با ایجاد بسته ماندگاری
افزایش ارائه خدمت زایمان طبیعی رایگان برای بیماران دارای بیمه پایه با ایجاد بسته توزیع زایمان طبیعی
تاثیر برنامه پرداخت مبتنی بر عملکرد بر حجم و نحوه ارائه خدمت و در نتیجه باالتر رفتن میزان کارانهها
افزایش بار مالی  %100سازمانهای بیمه پایه به دنبال ابالغ کتاب ارزش نسبی خدمات
تغییــر الگــوی ارائــه خدمت در بخش دولتی بــا تغییر فرآیندهای پرداخت مالی و انگیزشهــا و در نتیجه بر بار مالی
سازمانهای بیمهگر
طوالنیتر شدن فرآیند رسیدگی به اسناد
طوالنیتر شدن فرآیند پرداخت مطالبات
تغییر در سطح تعهدات خدمتی و هزینهای بیمههای پایه سالمت
عدم در نظر گرفتن اصول اقتصادی مربوط به ساختارهای بیمه پایه کشور در اجرای برنامه تحول

ایجاد تعارضات متعدد میان سازمانهای بیمهگر و بیمارستانها
ایجاد پیشخوانهای بیمه در ابتدای طرح تحول برای بیمه نمودن افراد در بیمارستانها و خارج شدن آنها پس از یکسال
تصمیم بر رسیدگی به اسناد یارانه سالمت توسط سازمان بیمه سالمت و معوق ماندن آن
ایجاد مشکل برای بیمارستانها در نتیجه دیرکرد در پرداخت مطالبات از سوی بیمه
بهبود روش تنظیم اسناد بیمارستانها
ممنوع شدن خرید دارو و تجهیزات توسط بیمار از خارج از بیمارستان و الزام نظارت سازمان بیمه سالمت بر آن
افزایش تعامالت میان سطح ستاد وزارت بهداشت و ستاد بیمههای پایه به دلیل تغییرات ساختاری ایجاد شده
افزایش تعامالت میان بیمارستانها و سازمانهای بیمهگر پایه در استانها به دلیل تغییرات ساختاری ایجادشده
بازمهندسی قوانین و مقررات تعامالت بیمهای
یکسان شدن صورتحسابهای مالی در بیمارستانها و سازمانهای بیمهگر
قرار گرفتن تجهیزات و لوازم پزشکی در صورتحساب بیمهها
تغییر قوانین مرتبط با تنظیم و رسیدگی به اسناد بیمههای پایه سالمت
تغییر قوانین مرتبط با قراردادهای میان بیمارستانها و سازمانهای بیمهگر
تغییر قوانین مرتبط با نحوه محاسبه و پرداخت  Kپزشکان
اجرایی شدن قانون تمام وقتی در برنامهماندگاری پزشکان
ایجاد قانون زنجیره تامین خدمت که سازمانهای بیمهگر در اجرای برنامه تحول موظف به پرداخت آن شدند
ت دارو و تجهیزات در سازمان غذا و دارو و بیمهها
یکسان شدن قیم 
در نظر گرفته شدن حداقل قیمت برای دارو و تجهیزات پزشکی
ایجاد نقش جدید وزارت بهداشت به عنوان خریدار خدمت
ایجاد تغییر در ساختار تعامالت میان وزارت بهداشت و بیمهها
ایجاد ساختار جدید عامل سوم در پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی
کمرنگ شدن برخی از نقشهای سازمانهای بیمهگر در انجام خرید راهبردی
بهبود ساختار نظارتی سازمانهای بیمهگر پایه
ساختارمند شدن سامانه مدیریت اطالعات بیمارستانی و بیمهای

افزایش حجم و بار کاری سازمانهای بیمه پایه
تاثیر بیشتر بر حجم کاری سازمان بیمه سالمت به دلیل اجرای برنامههای بیمه نمودن افراد
برگزاری دورههای تخصصی آموزشی برای کارکنان به دلیل تغییر در فرآیندهای رسیدگی و نظارت
ایجاد هزینه باال برای رسیدگی به اسناد یارانه سالمت در سازمان بیمه سالمت
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فرآیند پرداخت مطالبات

ایجاد تغییرات وسیع در نحوه تنظیم و تبادل اسناد بیمهای
تدوین و ابالغ دستورالعمل یکسان رسیدگی به اسناد بیمههای پایه
یکسان شدن کدهای ارزش نسبی سامانههای مدیریت اطالعات
یکسان شدن صورت حساب مالی پروندههای مالی بیماران
افزایش میزان کسورات بیمارستانی به دلیل تطبیق بیمارستانها و سازمانهای بیمهگر با کتاب ارزش نسبی
پیچیدهتر شدن نحوه تنظیم و رسیدگی به اسناد به دلیل اضافه شدن وزارت بهداشت ،به عنوان یکی از پرداخت کنندههای
خدمات سالمت در بخش دولتی و روش محاسبات کتاب ارزش نسبی و جزء فنی و غیره
ایجاد تاثیر مثبت اما پیچیده در فرآیند تنظیم رسیدگی به اسناد بیمههای پایه
طوالنیتر شدن فرایند رسیدگی به دلیل افزایش حجم اسناد

عفت محمدی و همكاران
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موضوع  :1ابعاد پوشش همگانی سالمت

مرحلــه ســوم برنامــه تحــول نظــام ســامت عبــارت بــود از تدویــن و
ابــاغ کتــاب ارزش نســبی خدمــات ســامت کــه در آن بــه اصــاح
و واقعیتــر شــدن تعرفــه خدمــات پزشــکی پرداختــه شــد .در ایــن
کتــاب بــا ســتارهدار و غیرســتارهدار نمــودن خدمــات ،ســطح پوشــش
خدمــات را مشــخص نمودنــد؛ بــه ایــن ترتیــب کــه خدماتــی کــه
ســتارهدار بودنــد از تعهــد بیمههــای پایــه ســامت خــارج شــدند.

«برنامــه تحــول در گام اول کــه در مهــر ماه کتــاب ارزشهای
نســبی ابــاغ شــد ،تغییراتــی را در بســته تعهــد بهوجــود آورد.
تاثیــرش بــر بســته خدمــت ایــن بــوده کــه خدمــات خــارج از
پوشــش بیمــه را تحــت پوشــش بیمــه قــرار داده اســت» (م .)8
بــه دنبــال اجــرای ایــن فرآینــد ،برخــی کدهــای موجــود در
کتــاب کالیفرنیــا شــفاف تــر شــد و بعضــا یــک کــد خدمــت بــه
چندیــن کــد تفکیــک شــد ،کــه ایــن موضــوع باعــث شــد تعــداد
خدمــات تحــت پوشــش بیمههــای پایــه ســامت بیشــتر شــوند
و بــه نوعــی اعتبــار دفترچههــای بیمــه ســامت بیشــتر شــود.
«یــک ســری از خدمــات در بیمارســتانهای دولتــی ارائــه
نمیشــد و هرکــدام تدبیــری بــرای بحــث بیمــهای داشــتند.
کتــاب ارزش نســبی باعــث میشــد یــک ســری خدماتــی کــه
در بخــش دولتــی ارائــه نمیشــد ،بــا اصــاح تعرفــه آن در
بخــش دولتــی هــم ارائــه شــود و مــردم از آن خدمــات اســتفاده
کننــد .در صورتــی کــه قبــا دفترچــه فقــط یــه کاغــذ بــی
مصــرف بــود .پــس طــرح تحــول از ایــن نظــر کــه بــه دفترچــه
بیمــه اعتبــار داد ،خــوب بــود» (م .)6
Universal Health Coverage
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موضوع :2فرآیندهای اجرایی سازمان

چهــار تــم شناســایی شــده در موضــوع  2شــامل فرآینــد
تنظیــم و رســیدگی بــه اســناد ،فرآینــد پرداخــت مطالبــات ،تاثیــر
بســتههای طــرح تحــول و تعامــات ســازمانهای بیمهگــر بــا
وزارت بهداشــت و بیمارســتانها و  39زیرتــم بــود.
9 9فرآیند تنظیم و رسیدگی به اسناد
فرآینــد تنظیــم و رســیدگی بــه اســناد بیمههــای پایــه
ســامت تحــت تاثیــر چندیــن برنامــه قــرار گرفــت و بــه همیــن
دلیــل ،ضمــن اجــرای طــرح تحــول تغییراتــی در آن اعمــال
شــد .اولیــن موضــوع ناشــی از اجــرای برنامــه کاهــش پرداختــی
بیمــاران بــود کــه بــه دنبــال آن خریــداران خدمــت تغییــر یافتــه
و وزارت بهداشــت بــه عنــوان یکــی از پرداختکنندههــای
خدمــات ســامت بــه فهرســت ســازمانهای بیمهگــر اضافــه
شــد؛ در نتیجــه صورتحســاب بیمــار و بیمــه تغییــر کــرد و
صــورت حســابی یــک شــکل تدویــن و ابــاغ شــد و در نتیجــه
نحــوه محاســبه ،تنظیــم و رســیدگی بــه اســناد تغییــر یافــت.
«در مــورد تنظیــم اســناد بایــد گفــت چــون مــا ســهم بیمــار
و ســهم بیمــه و وزارت بهداشــت را تغییــر دادیــم کــه منجــر
بــه یــک تغییــر بســیار زیــاد در تنظیــم اســناد شــد و منجــر بــه
ابــاغ صــورت حســاب یــک شــکل شــد»(م.)4
دومیــن تغییــر مهــم در فرآینــد رســیدگی بــه اســناد ،ابــاغ
کتــاب ارزش نســبی خدمــات بــود کــه در مرحلــه دوم طــرح
تحــول نظــام ســامت رخ داد .کتــاب ارزش نســبی بــا ایجــاد
تغییراتــی در نحــوه محاســبه  kپزشــکان و جــزء فن-حرف ـهای
خدمــات پزشــکان همــراه بــود ،کــه خــود بــه نوعــی تغییــر
دهنــده نحــوه رســیدگی بــه اســناد اســت.

زمستان  ،97دوره بیستویکم ،شماره چهارم ،پیاپی 83

Downloaded from hakim.hbi.ir at 17:55 IRDT on Monday May 20th 2019

ســه تــم شناســایی شــده در موضــوع  1شــامل :پوشــش
جمعیــت ،پوشــش خدمــات و پوشــش هزینــه خدمــت و 15
زیرتــم بــود.
9 9پوشش جمعیت
پوشــش جمعیــت از مهمتریــن ابعــاد  UHC12اســت .یکــی
از برنامههــای طــرح تحــول نظــام ســامت کــه بــا تولیــت
ســازمان بیمــه ســامت صــورت گرفــت ،فرصــت تحــت پوشــش
قــرار گرفتــن در صنــدوق همگانــی ســازمان بیمــه ســامت بــود.
ایــن برنامــه بــا آغــاز طــرح تحــول نظــام ســامت آغــاز شــد
و ایــن امــکان در دفاتــر پیشــخوان دولــت و بیمارســتانهای
دولتــی کشــور بــرای همــه فراهــم گردیــد.
«یکــی از برنامههایــی کــه بــا شــروع طــرح تحــول شــروع
شــد ،بحــث بیمــه شــدن افــراد فاقــد بیمــه بــود کــه بــا مدیریــت
ســازمان بیمــه ســامت صــورت گرفــت و بالــغ بــر  10میلیــون
نفــر تحــت پوشــش قــرار گرفتنــد .چــون طــرح تحــول ،پوشــش
بیمـهای و پذیــرش بیمــاران را در بیمارســتانهای دولتــی ملــزم
بــه داشــتن دفترچــه بیمــه پایــه کــرده بــود ،همزمانــی ایــن دو
طــرح منجــر بــه اســتقبال بیشــتری از ســوی مــردم شــد» (م .)1
9 9پوشش خدمات

9 9پوشش هزینه خدمت
ضمــن اجــرای برنامــه تحــول نظــام ســامت ،پوشــش هزینــه
خدمــات ســامت بیمههــای پایــه تحــت تاثیــر قــرار گرفــت .بــه
ایــن ترتیــب کــه هزینــه دارو و لــوازم پزشــکی کــه قبــا بیمــار
بــه صــورت مســتقیم و در خــارج از بیمارســتان تهیــه مینمــود،
بــر عهــده ســازمانهای بیمهگــر و طــرح تحــول قــرار گرفــت؛
همچنیــن هزینــه خدماتــی کــه تحــت پوشــش قــرار گرفتنــد
نیــز مشــمول بیمــه و یارانــه قــرار گرفــت .امــا در مــواردی
ســازمانهای بیمــه تعهــدات قیمتــی خــود را کــم کردنــد .بــه
طــور کلــی ،پرداخــت از جیــب بیمــاران بــرای خدمــات بســتری
تحــت تعهــد در بیمارســتانهای دولتــی کمتــر شــد.
«کمیتــه امــداد و نیروهــای مســلح و چنــد مــورد دیگــر ســهم
سازمانشــان را تغییــر دادنــد؛ در واقــع تعهــدات هزین ـهای خــود
را کــم کردنــد»(م .)2
«قبــا بیمــار بســتری مــن یــک خدمــت ســرپایی از ام آر
آی میگرفــت و یــا تجهیــزات پزشــکی الزم بــود و هزینــه
آن را پرداخــت میکــرد ،امــا حــاال بیمــاری کــه بیمــه تامیــن
میگیــرد هزینــه را بــه مــن پرداخــت میکنــد»(م.)5
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بــه بیمارســتانهای دولتــی ،ایجــاد بــار مالــی بــا اجــرای کتــاب
ارزش نســبی (مرحلــه دوم طــرح تحــول) و غیــره بــود .چراکــه
بــه گفتــه ســازمانهای بیمهگــر ،ایــن میــزان افزایــش کــه بــا
افزایــش بــار مراجعــه بــه بیمارســتانها و اســتفاده از خدمــات
ســامت همــراه بــود ،در بودجــه ســالیانه پیشبینــی نشــد و در
واقــع بیمارســتانها بــا کســری بودجــه مواجــه شــدند.
«بــار مالــی کــه بــر دوش بیمههــا قــرار گرفــت خیلــی ســنگین
بــود و همزمــان بــا آن مرحلــه دوم طــرح تحــول ،کتــاب ارزشهای
نســبی اجــرا شــد کــه تقریبــا بــار مالــی صــد در صــدی شــد و
نزدیــک بــه دو برابــری بــرای بیمههــا بــود و ایــن باعــث شــد کــه
بیمههــا پرداختهایشــان را بــا تاخیــر انجــام دهنــد»(م .)3
9 9تاثیر بسته های طرح تحول
مهمتریــن بســته از طــرح تحــول کــه بــر نقــش و جایــگاه
بیمههــا تاثیــر گــذار بــود ،بســته کاهــش پرداختــی بیمــاران
بــود کــه متعاقــب آن وزارت بهداشــت بــه عنــوان یــک خریــدار
خدمــت در نظــام ســامت تعریــف شــد.
«مهمتریــن بســتهای کــه روی ســاختار بیمـهای اثــر گذاشــت،
بســته کاهــش فرانشــیز بــود کــه بــا ایــن هــدف آمــد کــه
پرداختــی بیمــار کــم شــود .پــس در نتیجــه مهمتریــن بســتهای
کــه تاثیرگــذار بــود و باعــث بحــث کاهــش اوت اف پاکــت
و اختیــارات مالــی از بیمههــا شــده بــود ،موضــوع کاهــش
فرانشــیز بــود کــه نقــش مســتقیم داشــت» (م.)1
بســت ه ارتقــای ویزیــت کــه در بیمارســتانهای دولتــی اجــرا
شــد ،بــا انتقــال خریــد خدمــات ویزیــت بیمههــا از بخــش
خصوصــی بــه بخــش دولتــی بــر میــزان هزینههــا و بــار مراجعــه
ســازمانهای بیمهگــر تاثیرگذاشــت؛ چــرا کــه گیرنــدگان
خدمــات بــه جــای خریــد خدمــت بــا تعرفــه خصوصــی ،آن را بــا
تعرفــه دولتــی خریــداری میکردنــد .از طرفــی ،چــون بیشتــر
مراکــز بخــش خصوصــی بــا بیمــه هــا قــرارداد نداشــتند ،بــه
دنبــال اجــرای ایــن طــرح میــزان اســتفاده از خدمــات ویزیــت و
ســرپایی بــاال رفــت.
«بســته ارتقــای ویزیــت اســت کــه ســاختار ارائــه خدمــت را
تغییــر داد .یعنــی بــه جــای اینکــه از بخــش خصوصــی خدمــت
ویزیــت را بخــرد ،بیایــد از بخــش دولتــی بخــرد» (م.)5
بســته مانــدگاری پزشــکان در مناطــق محــروم ،کــه بــه اســتقرار
پزشــک در بیمارســتانها و درمانگاههــا منجــر شــد ،بــه طــور
مســتقیم بــر بــار ارائــه خدمــت و بــه طــور غیرمســتقیم بــر هزینههــای
ســازمان بیمــه پایــه تاثیــر گذاشــت.

«بســتهی مانــدگاری پزشــکان کــه در واقــع دسترســی مــردم
بــه خدمــات را بیشــتر میکنــد و از طریــق ایــن دسترســیها،
بــه صــورت غیرمســتقیم روی فراهــم بــودن خدمــات و نقــش
ســازمانهای بیمهگــر در تامیــن ایــن خدمــات تاثیــر میگــذارد.
زمانــی کــه پزشــک در بیمارســتان دولتــی بــه صورت  24ســاعته
در دســترس باشــد ،در نتیجــه خدمتــی هــم کــه ارائــه میدهــد
تحــت پوشــش بیمــه اســت و از ایــن طریــق بــر ســازمانهای
بیمهگــر اثــر گــذار خواهــد بــود»(م .)8
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«نمیتوانــم بگویــم برنامــه تحــول دقیقــا چــه تاثیــری
بــر رســیدگی بــه اســناد داشــته ،امــا بــا توجــه بــه اینکــه
حجــم اســناد تغییــر کــرده ،مراجعــات تغییــر کــرده و نحــوهی
رســیدگی بــه لحــاظ اینکــه کتــاب ارزش نســبی بــه وجــود آمــد
تغییــر کــرده ،در کل بــه نظــر مــن تغییــر مســتقیمی صــورت
نگرفــت»(م.)8
ســومین تغییــر و مهمتریــن آن ،کــه بــه نظــر کارشناســان
ســازمانهای بیمهگــر نمیتــوان آن را منتصــب بــه برنامههــای
تحــول دانســت ،تدویــن دســتورالعمل یکســان رســیدگی به اســناد
بیمههــای پایــه ســامت بــود کــه در شــهریور مــاه  1394و بــا
هــدف همگنســازی رونــد تنظیــم و رســیدگی بــه اســناد و در
نتیجــه کوتاهتــر نمــودن ایــن فرآینــد صــورت گرفــت .پــس از
ابــاغ ایــن دســتورالعمل ،تمامــی محاســبات و تنظیمــات پرونــده
بــر مبنــای آن قــرار گرفــت و تغییــر فرآینــد ،زمــان تنظیــم و
ارســال اســناد از طــرف بیمارســتان و همچنیــن زمــان رســیدگی
بــه اســناد از طــرف بیمههــای پایــه ســامت را بــا تاخیــر مواجــه
ســاخت .امــا ایــن موضــوع نمیتوانــد نشــان دهنــده تاثیــر منفــی
ابــاغ دســتورالعمل باشــد ،چــرا کــه در ابتــدای اعمــال هــر تغییــر،
چنیــن تاخیراتــی قابــل پیشبینــی اســت.
«دســتورالعمل رســیدگی بــرای همــه بیمههــا یکســان
شــد( »...م .)5
تغییــر دیگــری کــه در رســیدگی بــه اســناد بیمههــای پایــه
بــا تاثیــر از برنامــه تحــول صــورت گرفــت ،زیــاد شــدن درصــد
کســورات بیم ـهای بــود؛ بــه طــوری کــه بــه نظــر کارشناســان،
رشــد درصــد کســورات غیرعــادی بــوده کــه دلیــل آن میتوانــد
ناشــی از بــار مالــی تحمیــل شــده بــر ســازمانهای بیمــه و
افزایــش بیــش از حــد ارائــه خدمــات در بیمارســتانها باشــد.
«نحــوهی کســورات بیمههــا خیلــی تغییــر کــرد و در واقــع
زیــاد شــد .چــون برنامــه جدیــدی آمــده ،بیمارســتانها هنــوز
نتوانســتند کتــاب را دقیــق اجــرا کننــد .پــس روی تنظیــم اســناد
و پرداخــت مطالباتشــان و تنظیــم قراردادهــا بــا ســازمانها و
پرداختیهایشــان تاثیــر گــذار اســت»(م .)1
9 9فرآیند پرداخت مطالبات
منظــور از فرآینــد پرداخــت مطالبــات ،بازپرداخــت مطالبــات
بیمارســتانها از ســازمانهای بیمهگــر اســت .بــا تغییراتــی
کــه بــا اجــرای برنامــه تحــول نظــام ســامت رخ داد ،ایــن
فرآینــد نیــز تحــت تاثیــر قــرار گرفــت و بــه طــور کلــی ،در
نتیجــه بــاال رفتــن بــار مالــی ســازمانهای بیمهگــر ،باعــث
بــروز دیرکــرد و تاخیــر طوالنــی در بازپرداخــت ایــن مطالبــات
شــد کــه ایــن دیرکــرد همانطــور کــه در قســمت قبــل توضیــح
داده شــد ،بــا میــزان بــاالی کســورات همــراه بــود.
«...کــه بــه دلیــل بــار مالــی و هزین ـهای کــه بــرای بیمههــا
در ســال دوم ایجــاد شــد ،پرداختشــان بــه بیمارســتانها و
زیرمجموعــه وزارت بهداشــت بــا تاخیــر انجــام شــد» (م .)10
یکــی از دالیــل ایجــاد تاخیــر طوالنــی مــدت (بیــش از 8
مــاه) در پرداخــت مطالبــات بیمارســتانها ،افزایــش مراجعــات

بررسي تاثیر طرح تحول سالمت بر فرآیندهای ...

عفت محمدی و همكاران

بــا اجــرای طــرح تحول نظام ســامت و بــه دنبــال آن تغییرات
قابــل توجــه در نظــام ســامت ،برگــزاری جلســات هماهنگــی
امــری ،ضــروری گردیــد کــه متاســفانه از ایــن نظــر ،اســتفاده
بهینــه از ظرفیتهــای طرفیــن ،صــورت پیــدا ننمــود .وظایــف
تعریــف شــده بــرای بیمههــا در ســازمان تامیــن اجتماعــی و
بیمــه ســامت متفــاوت اســت؛ چــرا کــه وظیفــه رســیدگی بــه
اســناد مربــوط بــه طــرح تحــول ســامت بــه ســازمان بیمــه
ســامت واگــذار گردیــد کــه حجــم فعالیــت کارشناســان و تعــداد
کارشناســان آن ســازمان را تحــت تاثیــر قــرار داد .بــه دلیــل تغییر
در ســطح تعهــدات هزینـهای و خدمتــی و همچنیــن دیرکــرد در
بازپرداخــت مطالبــات بیمارســتانها ،تعارضاتــی هرچنــد انــدک
میــان ســازمانهای بیمــه و بیمارســتانها رخ داد.
«بایــد کنتــرل میکردیــم کــه بــه غیــر از مــواردی کــه در
بیمارســتان ارائــه میشــود ،چیــزی از بیــرون خریــداری نشــود و

یــا محاســبه میکردیــم کــه فــرد بیشتــر از فرانشــیز مصــوب
شــده ،مبلغــی پرداخــت نکنــد و ایــن جــزو تکالیــف مــا بــود .در
ســال اول تاثیــر زیــادی داشــت ،امــا در ســال دوم و ســوم تقریبــا
جــا افتــاد و ایــن مســئولیت از دوش مــا برداشــته شــد و وزارتخانه
دیگــر از مــا توقــع نداشــت کــه ایــن کار را انجــام دهیــم»(م.)2

موضوع  :3ساختار و مقررات

ســه تم شناســایی شــده در موضــوع  3شــامل قوانیــن و ضوابط،
ســاختارها و حجــم کاری ســازمانهای بیمــه و  20زیرتــم بود.
9 9قوانین و ضوابط
بــا اجــرای طــرح تحــول ســامت ،قوانیــن مرتبــط بــا
تنظیــم صورتحســابها و رســیدگی بــه اســناد تغییــر کــرد و
قوانیــن محاســبه تعرفــه خدمــت و کارانــه پزشــکان ( Kاعمــال
جراحــی و  )...بــا تغییــرات اساســی مواجــه شــد .همچنیــن،
فرمــت قراردادهــای میــان بیمارســتانها بــا بیمههــای پایــه و
تکمیلــی ،مــورد تجدیــد نظــر و بازبینــی قــرار گرفــت و در اکثــر
مــوارد از فرمــت قراردادهــای یکســان اســتفاده شــد.
«مهمتریــن تغییــری کــه انجــام شــد ،بازمهندســی قوانیــن
و مقــررات تعامــات بیمـهای بــود کــه از جملــه ایــن تعامــات،
دســتورالعمل رســیدگی بــه اســناد بــود » (م .)3
یکــی از مهمتریــن تغییــرات در قوانیــن ،کــه بســیار بــر خریــد
و عرضــه دارو و تجهیــزات پزشــکی تاثیرگــذار بــود ،یکســان
شــدن قیمــت دارو و تجهیــزات پزشــکی توســط ســازمان غــذا و
دارو و بیمههــای پایــه بــود .بــه ایــن ترتیــب کــه فهرســت ایــن
قیمتهــا بــه همــراه نشــان تجــاری آنهــا بــه صــورت مصــوب
در ســایت  Imedقــرار داده شــد و بــا اجــرای طــرح تحــول
نظــام ســامت ،ایــن اقــام در صورتحســاب بیمــار درج شــده
و هزینــه آنهــا توســط یارانــه ســامت و ســازمانهای بیمــه
پایــه پرداخــت شــد.
«تجهیــزات پزشــکی کــه در قالــب صورتحســاب قــرار گرفــت
و قــرار بــر ایــن شــد کــه بیمههــا پرداخــت کننــد؛ قوانیــن پرداخت
تجهیــزات و لــوازم پزشــکی و دارویــی بازنگــری شــد و یــا نحــوه
ی پرداخــت مطالبــات یــا گــردش مالــی کــه وزارت بهداشــت بایــد
پــول را بــه بیمــه یــا بیمارســتانها میپرداخــت و ســازمان هــای
بیمهگــر بایــد ایــن را تاییــد میکردنــد( »...م .)10
9 9ساختارها
مهمتریــن تغییــرات ایجــاد شــده در ســاختارها مربــوط بــه
منابــع مالــی تامیــن کننــده نظــام ســامت بــود؛ بــه نحــوی
کــه عامــل وزارت بهداشــت ،بــا ایفــای نقــش خریــدار خدمــت،
وارد فهرســت خریــداران خدمــت شــد و از طرفــی بــا اجــرای
برنامــه تحــول و بســتههای متفــاوت ،بــه صــورت مســتقیم و
غیرمســتقیم بــر فلســفه و نقــش ســازمانهای بیمهگــر تاثیــر
گذاشــت و در واقــع نقــش اقتصــادی آنهــا ،بــه عنــوان ســازمان
بیمــهای کــه بایــد خریــد راهبــردی خدمــت انجــام دهــد ،را
تحــت تاثیــر قــرار داد.
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«البتــه همزمــان بــا برنامـهی مانــدگاری کــه در برنامــه اول طرح
تحــول شــروع شــد ،منــوط بــه ایــن کردنــد کــه پزشــکان جدیــدی
کــه بــه عنــوان ضریــب کار بــه شهرســتانها میرونــد ،حتمــا
مقیــم بخــش دولتــی باشــند و حــق فعالیــت در بخــش خصوصــی
را ندارنــد .ایــن کار باعــث میشــد تعــداد پزشــکان تمــام وقــت
بیشــتر شــود و روی بــار مالــی پرداختــی بیمههــا بــرای پزشــکانی
کــه تمــام وقــت هســتند بــه صــورت( )7:20صــورت بگیــرد»(م .)5
ایجــاد انگیــزش در ارائهدهنــدگان خدمــت و بیمــاران جهــت
انجــام زایمــان طبیعــی در بیمارســتانهای دولتــی در بســته
ترویــج زایمــان طبیعــی نیــز بــر فراوانــی انجــام ایــن زایمــان
و انتقــال هزینــه خدمــت از ســزارین بــه زایمــان طبیعــی در
ســازمانهای بیمــه تاثیــر گــذار بــود.
«...قطعــا انگیزشهایــی کــه طــرح تحــول بــرای زایمــان
طبیعــی ایجــاد کــرده بــود ،مبنــی بــر اینکــه در بخــش دولتــی
بــه ایــن نــوع زایمــان بــه صــورت رایــگان انجــام مــی گــردد ،در
نتیجــه ،هــم تعــداد مراجعهکننــدگان و هــم هزینـ ه هــای ناشــی
از آن بــرای بیمــه گــر و فــرد بیمــه شــده  ،تحــت تاثیــر قــرار
گرفــت» (م .)2
بیشتریــن تاثیــر بــر بــار مالــی ســازمانهای بیمهگــر
ناشــی از تدویــن و اجــرای کتــاب ارزش نســبی خدمــات بــود کــه
بــا زیــاد شــدن تعرفههــا و در نتیجــه وجــود سیســتم پرداخــت
کارانــه و بــه دنبــال آن تشــویق ارائهدهنــدگان بــه ارائــه
خدمــت بیشــتر ،در حالیکــه گایدالنــی بــرای کنتــرل ارائــه
خدمــت وجــود نداشــت ،فراوانــی خدمــت بیــش از پیــش تحــت
تاثیــر قــرار گرفــت؛ از طرفــی دیگــر ،بــا کمتــر شــدن پرداختــی
بیمــاران ،تقاضــا جهــت دریافــت خدمــت بیشتــر شــد .بــر
اســاس توضیحــات ارائــه شــده ،واضــح اســت کــه ایجــاد ایــن
تغییــرات ،افزایــش ارائــه خدمــت و در نتیجــه افزایــش بــار مالــی
دور از انتظــاری را بــرای ســازمانهای بیمــه را در پــی داشــت.
9 9تعامــات ســازمان هــای بیمهگــر بــا وزارت
بهداشــت و بیمارســتانها
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بحث

یافتههــای مطالعــه حاضــر پیرامــون ابعــاد پوشــش همگانــی
ســامت ،مویــد افزایــش آن در ســه بعــد پوشــش جمعیــت،
خدمــت و هزینــه خدمــات بــود .در مــورد فرآیندهــای اجرایــی
ســازمان ،فرآینــد تنظیــم و رســیدگی بــه اســناد و همچنیــن
فرآینــد بازپرداخــت مطالبــات تحــت تاثیــر اجــرای طــرح تحــول
ســامت قــرار گرفــت .فرآینــد تنظیــم و رســیدگی بــه اســناد
بیمههــای پایــه ســامت ،متاثــر از چندیــن برنامــه شــد و
بــه همیــن دلیــل ضمــن اجــرای طــرح تحــول ،تغییراتــی در
آن صــورت گرفــت .اولیــن موضــوع ناشــی از اجــرای برنامــه
کاهــش پرداختــی بیمــاران بــود کــه متاثــر از تغییــر در خریــداران
خدمــت و اضافــه شــدن وزارت بهداشــت بــه ســازمانهای
بیمهگــر بــود؛ در نتیجــه صورتحســاب بیمــار و بیمــه تغییــر
کــرد و یــک صورتحســاب همگــن تدویــن و ابــاغ شــد و در
نتیجــه ،نحــوه محاســبه ،تنظیــم و رســیدگی بــه اســناد تغییــر
یافــت .دومیــن تغییــر مهــم در فرآینــد رســیدگی بــه اســناد،
ابــاغ کتــاب ارزش نســبی خدمــات بــود کــه در مرحلــه دوم
طــرح تحــول نظــام ســامت رخ داد .کتــاب ارزش نســبی بــا
ایجــاد تغییراتــی در نحــوه محاســبه  kپزشــکان و جــزء فنــی-
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حرفــه ای خدمــات پزشــکان همــراه بــود ،کــه خــود بــه نوعــی
نحــوه رســیدگی بــه اســناد را دســتخوش تغییــر کــرد .ســومین
تغییــر و مهمتریــن آن ،کــه بــه نظــر کارشناســان ســازمانهای
بیمهگــر نمیتــوان آن را منتصــب بــه برنامههــای تحــول
دانســت ،تدویــن دســتورالعمل یکســان رســیدگی بــه اســناد
بیمههــای پایــه ســامت بــود کــه در شــهریور مــاه  ،1394بــا
هــدف همگنســازی رونــد تنظیــم و رســیدگی بــه اســناد و در
نتیجــه کوتاهتــر نمــودن ایــن فرآینــد صــورت گرفــت .پــس از
ابــاغ ایــن دســتورالعمل ،تمامــی محاســبات و تنظیمــات پرونــده
بــر مبنــای آن قــرار گرفــت و تغییــر فرآینــد ،زمــان تنظیــم و
ارســال اســناد از طــرف بیمارســتان و همچنیــن زمــان رســیدگی
بــه اســناد از طــرف بیمههــای پایــه ســامت را بــا تاخیــر
مواجــه ســاخت .امــا ایــن موضــوع نمیتوانــد نشــان دهنــده
تاثیــر منفــی ابــاغ دســتورالعمل باشــد ،چراکــه در ابتــدای
اجــرای هــر تغییــری ،چنیــن تاخیراتــی قابــل پیــش بینــی اســت.
در فرآینــد پرداخــت مطالبــات ،تغییراتــی کــه بــا اجــرای برنامه
تحــول ســامت رخ داد ،ایــن فرآینــد را نیــز تحــت تاثیــر قــرار
داد و بــه طــور کلــی در نتیجــه افزایــش تعــداد بیمــه شــدگان
ســازمان بیمــه ســامت و بــاال رفتــن بــار مالــی ســازمانهای
بیمهگــر ،دیرکــرد و تاخیــر طوالنــی مــدت در بازپرداخــت
مطالبــات رخ داد کــه بــا میــزان بــاالی کســورات همــراه بــود .بــا
اجــرای برنامــه تحــول و باالتــر رفتــن ارائــه خدمــات از یک ســو
و دیرکــرد در پرداخــت مطالبــات بیمارســتان هــا از ســوی دیگــر،
مشــکالتی بــرای ارائــه خدمــت در بیمارســتانها بهوجــود
آمــد؛ چــرا کــه تمامــی خدمــات ،دارو و ملزومــات میبایســت
بــا تولیــت بیمارســتان انجــام شــود.
همانطــور کــه در مقدمــه ذکــر شــد ،کشــور ترکیــه نیــز بــا
هــدف دســتیابی بــه پوشــش همگانــی ســامت ،اصالحاتــی در
تامیــن مالــی نظــام ســامت اجــرا کــرد کــه در نتیجــه ایــن
طــرح ،پوشــش بیمــه ســامت رســمی در ترکیــه بــه صــورت
قابــل مالحظــهای افزایــش یافــت و بیــش از  95درصــد از
جمعیــت را در بــر گرفــت(.)10
اصالحــات پوشــش همگانــی ســامت در کشــور تایلنــد در
ســال  2001معرفــی شــد و بــه دنبــال آن ایــن کشــور یکــی
از معــدود کشــورهای بــا درآمــد متوســط رو بــه پاییــن بــود
کــه موفــق بــه پیادهســازی ایــن طــرح گردیدهانــد .بــر
ایــن اســاس ،مراقبتهــای بهداشــتی بــرای خانوادههــای
کمدرآمــد در قالــب یــک طــرح بیمــه جدیــد و جامــع تحــت
عنــوان پــروژه  baht 30ارائــه شــد .مــردم بــا پیوســتن بــه
ایــن طــرح یــک کارت طالیــی دریافــت میکننــد کــه امــکان
دسترســی بــه خدمــات ســامت در منطقــه ،یــا در صــورت نیــاز
بــه درمــان تخصصــی بــه منطقــه دیگــر ،را فراهــم میکنــد.
بــه نظــر میرســد اجــرای چنیــن طرحهایــی ،کــه بــه لحــاظ
تــاش در جهــت افزایــش پوشــش همگانــی مشــابه ایــران
اســت ،خطــر اهرمهــای بــزرگ اقتصــادی را درپــی داشــته
باشــد .اصالحــات رادیکالــی منجــر بــه دســتیابی بــه اهــداف

Downloaded from hakim.hbi.ir at 17:55 IRDT on Monday May 20th 2019

«شــاید فلســفه اصلــی ایــن بســته و هــدف نهایــی کــه دنبــال
میکنــد ،یــک شــرح وظیفــه و ســازوکار بیم ـهای باشــد .یعنــی
اصــا وظیفــه بیمــه اســت کــه پرداختــی بیمــار را کــم کنــد و
مدیریــت کنــد و بــا شــروع طــرح تحــول ،ایــن نقــش را وزارت
بهداشــت بــه جــای بیمههــا اجــرا کــرد» (م .)2
تغییــرات مهــم ســاختاری کــه در بیمههــا و بیمارســتانها رخ
داد ،همانــا مدیریــت اطالعــات بــه واســطه توســعه سیســتمهای
اطالعاتــی بیمارســتانی بــود کــه باعــث شــد ســاختار نظارتــی و
کنترلــی ســازمانهای بیمهگــر از یــک ســو و ســاختار تنظیــم
اســناد بیمارســتانها از ســوی دیگــر بهبــود یابنــد.
«بــه طــور غیرمســتقیم چنــد اثــر جــدی داشــته اســت .از
جملــه ایجــاد ســامانه نظــارت مدیریتــی بــه منظوربهبــود ضوابــط
تنظیــم و ارســال اســناد و وصــول مطالبــات» (م .)6
9 9حجم کاری سازمانهای بیمه
ســازمان بیمــه ســامت بــه دلیــل عهــدهدار شــدن نقــش
رســیدگی بــه اســناد یارانــه ســامت در ســال اول اجــرای برنامــه
تحــول و همچنیــن فرآینــد بیمــه نمــودن افــراد فاقــد پوشــش
بیمــه ضمــن اجــرای پوشــش همگانــی ســامت ،همزمــان بــا
طــرح تحــول نظــام ســامت ،بیشتریــن حجــم و بــار کاری
را متحمــل شــد کــه بـ ه تبــع نیــاز بــه جــذب نیروهــای جدیــد،
آمــوزش کارشناســان و در نهایــت اختصــاص هزینــه داشــت.
«در برنامــه اول چــون رســیدگی بــه اســناد بــه عهــده بیمــه
ســامت بــود ،پــس بایــد بــه اســناد تامیــن اجتماعــی هــم
رســیدگی میکــرد؛ پــس تعــداد افــراد بیشــتری الزم داشــت.
هزینــه ایــن افزایــش نیــرو در کنــار هزینــه آمــوزش ،هزینــه
زیــادی را ایجــاد نمــود» (م .)2
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نتیجهگیری

از مهمتریــن اهــداف طــرح تحــول نظــام ســامت ،افزایــش
کیفیــت ارائــه خدمــات در بخــش دولتــی و همچنیــن کاهــش
پرداخــت از جیــب بیمــاران میباشــد .اجــرای ایــن برنامــه ،کــه
بــا مشــارکت ســایر دســتگاههای دولتــی همچــون ســازمانهای
بیمــه پایــه ســامت همــراه بــود ،تاثیراتــی بــر آنها داشــته اســت.
در ایــن پژوهــش ســعی شــد بــا انجــام مطالعــه کیفــی عمیــق،
تاثیــر ایــن برنامــه بــر فرآیندهــای اجرایــی ســازمانهای مذکــور
شــفاف شــود.
تجربــه کشــور در اجــرای طــرح تحــول نظــام ســامت تشــریح
کــرد کــه دسترســی اولیــه بــه مراقبتهــای ســامتی در کشــوری
بــا ســطح درآمــد متوســط بــرای همــه افــراد دســتیافتنی
اســت ،اگرچــه همــواره گمانهزنیهایــی پیرامــون پایــداری و
کمیــت آن انجــام میشــود .اصالحــات اصلــی در تامیــن مالــی
برنامههــا مســتلزم تغییراتــی اســت کــه نیازمنــد ســرمایهگذاری
دولتــی و تعهــد بلندمــدت بــرای غلبــه بــر چالشهــا اســت.
بســیاری از مفســران بــر ایــن باورنــد کــه تمایــات سیاســی
محــدود و ســرمایهگذاری ناپایــدار ،بــه اهــداف اصلــی اصالحــات
آســیب رســانده اســت .کمبــود بودجــه بــه مشــکالت کیفــی

و اســتانداردهای مضاعفــی منجــر شــده کــه اطمینــان عمومــی
نســبت بــه ایــن طــرح را کاهــش داده اســت .اگرچــه دسترســی
غیربرابــر مــردم بــه مراقبــت هــای ســامت پدیــدهی جدیــدی
نیســت ،ولــی اصالحــات تــا حــدی انتظــارات مــردم را افزایــش
داده کــه بــه ســختی رضایــت عمومــی را بــرآورده میســازد.

کاربرد در تصمیم های مرتبط با سیاستگذاری
در نظام سالمت

9 9بیمــه نمــودن افــراد فاقــد پوشــش بیمــه بــا تدویــن و اجرای
ضوابــط مشــخص ،بــه گون ـهای کــه افــراد واجدشــرایط از
ایــن تســهیالت بهرهمنــد گردنــد
9 9در نظــر گرفتــن پوشــش خدمــت بــه عنــوان یکــی از ابعــاد
پوشــش همگانــی ســامت و ســامان دهــی بــه حجــم و
ترکیــب بســته بیمــه پایــه ســامت بــر اســاس شــواهد و
روشهــای علمــی
9 9در نظــر گرفتــن پوشــش هزینــه خدمــات بــه عنــوان یکــی
از ابعــاد پوشــش همگانــی ســامت و مدیریــت صحیــح
میــزان پوشــش هزینــه خدمــات ســامت و دارو
9 9اصــاح و سیســتماتیک نمــودن فرآینــد تنظیــم و تبــادل
اســناد بیمــهای
9 9همگننمــودن هرچــه بیشتــر سیاســتهای ســازمانهای
بیمهگــر و وزارت بهداشــت در راســتای اجــرای صحیحتــر
برنامههــا و کاهــش ســردرگمی در ســطوح اجرایــی
9 9تدویــن برنامههایــی بــه منظــور ارتقــای کارایــی مالــی در
اجــرای برنامههــای طــرح تحــول نظــام ســامت
9 9بازاندیشــی در تعریــف نقشهــای وزارت بهداشــت بــه
عنــوان«پرداختکننــدهدرطــرحتحــولنظــامســامت»
9 9در نظــر گرفتــن اصــول اقتصــادی مربــوط بــه ســاختارهای
بیمــه پایــه کشــور در اجــرای برنامــه تحــول
9 9بهبود ساختار نظارتی سازمانهای بیمهگر پایه

تشکر و قدردانی

بدینوســیله از موسســه ملــی تحقیقــات ســامت بــه
ســبب حمایــت مالــی و اطالعاتــی بــه شــماره قــرارداد
/93238م 241/و نیــز کارشناســان ســازمانهای بیمــه
ســامت ،تامیــن اجتماعــی ،کمیتــه امــداد و وزارت بهداشــت،
درمــان و آمــوزش پزشــکی بــه جهــت مشــارکت در ایــن
مطالعــه تشــکر و قدردانــی میگــردد.
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میگــردد ،امــا در صــورت عــدم قطعیــت سیاســی و اقتصــادی،
همــواره بــا مشــکالتی همــراه اســت (.)9
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ســامت تایلنــد( ،)9کــه در راســتای پوشــش همگانــی صــورت
گرفــت ،نشــان میدهــد کــه اصالحــات صــورت گرفتــه در
ایــن کشــورها بــه نســبت ایــران وســیعتر بــوده اســت .در ایــن
کشــورها ،همزمــان بــا اجــرای اصالحــات اساســی در منابــع
تامیــن مالــی نظــام ســامت ،اصالحاتــی در روش خریــد خدمات
و بازپرداخــت خدمــات ســامت ،روشهــای ارائــه خدمت و ســایر
ابعــاد ارائــه خدمــت انجــام شــده کــه همزمــان بــا تضمیــن
کیفیــت ،مانــع از افزایــش ناکارایــی در بهرهگیــری از منابــع
میشــود؛ در واقــع ایــن کشــورها اهرمهــای کنتــرل بیشــتری را
هــدف قــرار دادهانــد .البتــه شــایان ذکــر اســت کــه عمــر اجــرای
ایــن طرحهــا در کشــورهای مــورد اشــاره بیشتــر از ایــران
اســت؛ بــه همیــن دلیــل ،تاثیــرات اجــرای طــرح رامیتــوان بــه
صــورت شــفافتری نســبت بــه ایــران بررســی و تحلیــل نمــود.
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Abstract
Introduction: From the first year of implementation, the Health Transformation Plan (HTP) has had many

effects on the practice of health system actors. The present study was designed to investigate the effect of the
HTP on the implementation processes, rules, and regulations of the basic health insurance organizations.
Methods: This qualitative study was conducted using semi-structured interviews and document analysis.
Data were analyzed using qualitative content analysis with an inductive approach. The interviews were analyzed
using MAXQDA version 11 software. The research population consisted of experts and senior managers of the
health insurance sector selected using purposive sampling.
Results: Four topics and 11 themes were identified, including population coverage, service coverage, cost
of services, process of arranging and manipulating documents, the process of paying claims, the impact of
HTP packages, the interactions of insurance companies with the Ministry of Health and hospitals, rules and
regulations, structures, and workload of insurance agencies. They all constituted 75 subthemes.
Conclusions: The experience of implementing the HTP in Iran shows that primary access to healthcare
services for all is an achievable goal for any middle-income country although there are always questions about
their sustainability and quantity. Major reforms in the financing of plans need changes that require government
investment and long-term commitment to overcome challenges.
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