
71

تابستان 97، دوره بیست و یکم، شماره دوم، پیاپی 81

مقاله پژوهشي

تحلیل سیاست گذاری طرح تحول نظام سالمت در حوزه درمان جمهوری اسالمی ایران
حانیه سادات سجادی۱، معصومه حسینی۲*، آرزو دهقانی۳، رحیم خدایاری۴، حامد زندیان۵، سیده سنا حسینی6

۱-دکتــری تخصصــی مدیریــت خدمــات بهداشــتی درمانــی، اســتادیار موسســه ملــی تحقیقــات ســامت جمهــوری اســامی ایــران، دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران، تهــران، ایــران ۲-دکتــری 
سیاســتگذاری ســامت، کارشــناس معاونــت اجتماعــی وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، تهــران، ایــران۳- دانشــجوی دکتــرای ســامت در حــوادث و بایــا، دانشــکده بهداشــت و 
ایمنــی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی تهــران ایــران 4- دکتــری سیاســتگذاری ســامت، اســتادیار دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، تبریــز، ایــران 5-دکتــری سیاســتگذاری ســامت، 
اســتادیار علــوم پزشــکی اردبیــل، اردبیــل، ایــران 6-کارشــناس ارشــد مدیریــت خدمــات بهداشــتی درمانــی، کارشــناس روابــط عمومــی معاونــت درمــان  وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 

پزشــکی، تهــران، ایــران
ــه  ــوک C، طبق ــان و آمــوزش پزشــکی، بل ــران، ســتاد مرکــزی وزارت بهداشــت، درم ــان ســیمای ای ــی و زرافشــان، خیاب ــن فامــک جنوب ــدس، بی ــئول: تهــران، شــهرک ق ــنده مس *نویس

ــاس:۰۹۱۲5۲65۸۷۳،                           ــماره تم ــامت، ش ــی س ــور اجتماع ــی، اداره کل ام ــت اجتماع ــم، معاون چهارده

hosseini.maso@gmail.com :پست الکترونیک

دریافت: ۹6/6/۸   پذیرش: ۹6/۹/۱۹

چکیده
ــا  ــی ســامت اســت. ب ــه پوشــش همگان ــرای ارائ ــران ب ــت ای ــای دول ــن تاش ه ــه مهم تری ــرح تحــول ســامت از جمل ــه: ط مقدم
ــول  ــرح تح ــت گذاری ط ــل سیاس ــدف تحلی ــا ه ــر ب ــه حاض ــامت، مطالع ــام س ــرد نظ ــرح در عملک ــن ط ــم ای ــش مه ــه نق ــه ب توج

ــان کشــور انجــام شــد. ســامت در حــوزه درم
ــه کینگــدان  ــت و گیلســون و جریان هــای چندگان ــل کیفــی سیاســت، از چارچــوب  مثلــث سیاســت گذاری وال ــرای تحلی روش کار: ب
ــه را تشــکیل  ــورد مطالع ــه م ــناد سیاســی جامع ــام اس ــرح تحــول ســامت و تم ــف سیاســت گذاری ط ــان مختل ــد. ذینفع ــتفاده ش اس
دادنــد. روش نمونه گیــری، هدفمنــد و گلولــه برفــی بــود. داده هــا از طریــق مصاحبــه  نیمه ســاختارمند و تحلیــل مســتندات جمــع آوری، 

ــل شــدند.  ــزار MAXQDA تحلی ــل چارچــوب در نرم اف ــا روش تحلی و ب
ــه ای  ــل زمین ــامت عوام ــوزه س ــکات ح ــی، و مش ــی، بین الملل ــی، اقتصادی-اجتماع ــی، سیاس ــل قانون ــروه عوام ــج گ ــا: پن یافته ه
سیاســت گذاری طــرح تحــول ســامت در حــوزه درمــان بودنــد. مشــکات حــوزه درمــان، اجــرای مرحلــه دوم هدفمنــدی یارانه هــا 
و تغییــر دولــت، پنجــره فرصــت سیاســت گذاری طــرح را گشــود. اســتفاده از شــواهد، توجــه بــه اســناد باالدســتی، تحلیــل موقعیــت، 
ــامت، و  ــات س ــده خدم ــف ارائه دهن ــای مختل ــای حوزه ه ــم برنامه ه ــه تنظی ــان ب ــگاه همزم ــی، ن ــد سیاس ــران ارش ــر مدی ــب  نظ جل
اولویــت مدیریــت بحــران در خدمــات درمانــی دولتــی قوت هــا، و اســتفاده از رویکــرد بــاال بــه پاییــن در برنامه ریــزی، نادیده گرفتــن 
ــرح را  ــد سیاســت گذاری ط ــاط قابل اصــاح فراین ــان نق ــای بهداشــت و درم ــه هماهنگــی حوزه ه ــدم توجــه ب ــان، و ع برخــی ذینفع

ــی انجام شــد. ــدف حفاظــت مال ــا ه ــرح ب تشــکیل دادند. بیشــتر مداخــات ط
ــع، و  ــح مناب ــرف صحی ــامت، مص ــای س ــه اولویت ه ــه ب ــا توج ــه راه ب ــن نقش ــتلزم تدوی ــول مس ــدی تح ــای بع ــری: گام ه نتیجه گی
تعامــل ســازنده ذینفعــان بــرای ایجــاد تغییــر پایــدار و هدفمنــد  می باشــد. اجــرای ایــن برنامــه بــه پایدارکــردن تأمیــن و اختصــاص 

ــاز دارد. ــی بخــش ســامت نی ــع مال ــگام مناب به هن
گل واژگان: تحول سامت، نظام سامت، تحلیل سیاست، خدمات درمانی، سیاست گذاری سامت

مقدمه
ــات  ــی خدم ــش همگان ــه پوش ــتیابی ب ــرای دس ــاش ب ت
ســامت ســابقه ای طوالنــی در ایــران دارد و طــرح نظــام 
خدمــات  ســطح بندی  و  درمانــی  و  بهداشــتی  شــبکه های 
ــن  ــق ای ــتای تحق ــات در راس ــن تجربی ــامت از موفق تری س
ــورت  ــدد ص ــای متع ــود تاش ه ــت )۱(. باوج ــوده اس ــدف ب ه
گرفتــه در ایــن زمینــه، بــه نظــر می رســد همچنــان تــا 
دســتیابی بــه پوشــش همگانــی ســامت راه پرفــراز و نشــیبی 
در پیــش رو باشــد )۲(. در تــداوم مســیر تحقــق پوشــش 
ــه در  ــود ک ــی ب ــور تاش های ــدام کش ــن اق ــی، تازه تری همگان
ــاه  ــامت از مهرم ــول س ــرح تح ــت ط ــن سیاس ــت تدوی جه

۱۳۹۲ بــا برگــزاری جلســات متعــدد مســؤوالن ســامت کشــور 
آغــاز، و مرحلــه اول آن پــس از اخــذ مصوبــات قانونــی الزم و 
ــتورالعمل  ــاغ دس ــن و اب ــنهادی و تدوی ــته های پیش ــه بس ارائ
نهایــی از ۱۳۹۳/۲/۱5 اجــرا شــد )۳(. اجــرای ایــن طــرح 
ــواهد  ــاس ش ــر اس ــه ب ــت ک ــرار گرف ــتورکار ق ــی در دس زمان
موجــود، ایــران در مقایســه بــا ۱۹۱ کشــور دنیــا، از نظــر ســطح 
ســامت رتبــه ۹6، توزیــع ســامت رتبــه ۱۱۳، ســطح و توزیــع 
ــب ۱۰۰ و ۹۳،  ــه ترتی ــکی ب ــای غیرپزش ــه نیازه ــخ دهی ب پاس
ــر  ــه ۱۱۲، و از نظ ــا رتب ــن هزینه ه ــه در تأمی ــارکت عادالن مش
ــت  ــه ۱۱4 را داش ــامت رتب ــام س ــداف نظ ــی اه ــت کل وضعی
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)4(. ایــن وضعیــت سیاســت گذاران و مســؤوالن ســامت 
ــی  ــات مقدمات ــام مطالع ــا انج ــا ب ــت ت ــر آن داش ــور را ب کش
ــامت در  ــول س ــرح تح ــی های الزم، ط ــاز و کارشناس موردنی
بخــش ارائــه خدمــات را، کــه شــامل مجموعــه ای از اصاحــات 
ــود،  ــتی ب ــی، و بهداش ــی، داروی ــات درمان ــای خدم در حوزه ه
ــده  ــام ش ــای انج ــاس ارزیابی ه ــد. براس ــرا نماین ــی و اج طراح
ــته  ــراه داش ــه هم ــتاوردهایی را ب ــا، دس ــن برنامه ه ــرای ای اج
ــش  ــی بخ ــع مال ــش مناب ــه افزای ــوان ب ــه می ت ــه از آن جمل ک
ســامت، پوشــش بیشــتر بیمــه ســامت، به ویــژه بــرای 
گروه هــای کم درآمــد، کاهــش ســهم پرداخــت مســتقیم از 
جیــب مــردم، به ویــژه بــرای خدمــات بســتری، افزایــش تعــداد 
ــوه  ــت نح ــود کیفی ــامت، بهب ــات س ــده خدم ــز ارائه دهن مراک
ــژه در بخــش  ــه وی ــوای مراقبت هــای ســامت، ب ــه و محت ارائ

ــرد )5(.  ــاره ک ــی، اش دولت
ــول  ــه تح ــرای برنام ــال از اج ــه س ــدود س ــت ح ــا گذش ب
ســامت در حــوزه درمــان کشــور، ارزیابــی جامــع و کامــل ایــن 
ــد.  ــروری می نمای ــی آن )6( ض ــن اثربخش ــت تعیی ــرح جه ط
ــت  ــایی وضعی ــه شناس ــک ب ــن کم ــی ضم ــن ارزیاب ــام ای انج
موجــود و پاســخ بــه ایــن پرســش کــه اهــداف طــرح تــا چــه 
ــوت  و قابل اصــاح  ــاط ق ــد نق ــق شــده اند، می توان ــدازه محق ان
ــا  ــد. ب ــم نمای ــود آن را فراه ــکان بهب ــان داده، ام ــه را نش برنام
برنامه هــای  ارزیابــی  مفهومــی  چارچوب هــای  بــه  توجــه 
تحــول ســامت موجــود، و نیــز بــا توجــه بــه ایــن نکتــه کــه 
ــکات  ــی مش ــج و بررس ــی  نتای ــه ارزیاب ــات ب ــتر مطالع بیش
ــد  ــل فراین ــی و تحلی ــر بررس ــه و کمت ــد پرداخت ــی فراین اجرای
سیاســت گذاري را هــدف قــرار داده انــد، به نظــر می رســد 
ــرح و  ــن ط ــت ای ــل سیاس ــه تحلی ــد ب ــی بای ــی از ارزیاب بخش
سیاســت گذاری  منظــر  از  آن  شــواهد  بــر  مبتنــي  واکاوی 
ــت  ــکان را به دس ــن ام ــت ای ــل سیاس ــردد. تحلی ــوف  گ معط
ــرای  ــن و اج ــی تدوی ــکل، چگونگ ــف مش ــه تعاری ــد ک می ده
سیاســت، چگونگــی تخصیــص منابــع، و ابعــاد تأثیرگــذار 
ــوند.  ــی ش ــق بررس ــور دقی ــه ط ــت گذاری ب ــد سیاس ــر رون ب
به عــاوه، بــا توجــه بــه اهمیــت سیاســت گذاری آگاه بــه 
ــتی از  ــه درک درس ــتیابی ب ــه دس ــت ب ــل سیاس ــواهد، تحلی ش
سیاســتی کــه در واکنــش بــه مشــکل اجتماعــی تدویــن شــده 
ــال،  ــن ح ــوده، و در عی ــک نم ــت کم ــن اس ــال تدوی ــا در ح ی
ــه  ــا را ب ــا و مخالفت ه ــودن حمایت ه ــغ ب ــح و بلی ــزان فصی می
خوبــی روشــن می نمایــد )۷(. بدیهــی اســت بــا مشــخص شــدن 
هرچــه بیشــتر ماهیــت موضــوع و تحلیــل رویکــرد کشــور بــه 
طــرح و نقــد برنامه هــای گذشــته، می تــوان گام هایــي اساســي 
در سیاســت گذاري و تدویــن برنامه هــا و اقدامــات مناســب 
آینــده جهــت تســریع در حــل مشــکات حــوزه درمــان کشــور 
ــا هــدف تحلیــل  ــر ایــن اســاس، مطالعــه حاضــر ب برداشــت. ب
جامــع سیاســت گذاری تحــول ســامت در حــوزه درمــان 
کشــور بــا اســتفاده از مد ل هــا و ابزارهــای سیاســت گذاري 

ــت. ــام گرف انج

روش کار
ــرد  ــا رویک ــر، ب ــافی حاض ــی، توصیفی-اکتش ــه کیف مطالع
قیاســی، در قالــب تحلیــل سیاســت گذاري، و بــه صــورت 
مــورد  مفهومــی  چارچــوب  شــد.  انجــام  گذشــته نگر 
اســتفاده در ایــن مطالعــه، مثلــث سیاســت گذاری والــت و 
ــد  ــایی فرآین ــتای شناس ــود، و در راس ــکل ۱( ب ــون )ش گیلس
دســتورگذاری سیاســت موردنظــر از چارچــوب  جریان هــای 
ــد.  ــتفاده ش ــی اس ــدل جانب ــوان م ــه عن ــدان ب ــه کینگ چندگان
جامعــه مــورد مطالعــه شــامل مطلعیــن، سیاســت گذاران، 
ــوزه  ــامت در ح ــول س ــرح تح ــان ط ــازان، و ذینفع سیاست س
ــازمان های  ــی از س ــف متنوع ــه از طی ــود ک ــور ب ــان کش درم
آمــوزش  و  درمــان،  بهداشــت،  وزارت  همچــون  مرتبــط 
جمهــوری  پرســتاری  نظــام  و  پزشــکی  نظــام  پزشــکی، 
اســامی ایــران، بیمه هــای ســامت، شــورای عالی بیمــه 
ــورای  ــس ش ــان مجل ــت و درم ــیون بهداش ــامت، کمیس س
ــامي،  ــوراي اس ــس ش ــاي مجل ــز پژوهش ه ــامی، مرک اس
ــت  ــازمان مدیری ــوری، س ــت جمه ــردي ریاس ــت راهب معاون
انتخــاب  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه هاي  و  برنامه ریــزی،  و 
از  برخــورداری  شــرکت کنندگان،  ورود  معیارهــای  شــدند. 
ــه، مشــارکت در سیاســت گذاری طــرح تحــول  آگاهــی و تجرب
ــرای شــرکت  ــت ب ــان، و اعــام رضای ســامت در حــوزه درم
ــه روش هــدف دار  ــود. انتخــاب شــرکت کنندگان ب ــه ب در مطالع
ــه  ــیدن ب ــا رس ــا ت ــداد نمونه ه ــد و تع ــی انجام ش ــه برف و گلول
ــتی  ــناد سیاس ــدول ۱(. اس ــود )ج ــر ب ــا ۳۸ نف ــباع داده ه اش
ــه طــرح تحــول ســامت کشــور بخــش دیگــری از  ــوط ب مرب
ــکیل  ــت گذاری را تش ــل سیاس ــه در تحلی ــورد مطالع ــه م جامع
ــت  ــام نگرف ــری انج ــوص نمونه گی ــن خص ــه در ای ــد ک دادن
ــتندات  ــدند. مس ــل و واکاوی ش ــر تحلی ــناد معتب ــه اس و هم
سیاســتی مربــوط بــه طــرح تحــول ســامت در حــوزه درمــان 
ــررات،  ــن، مق ــات، قوانی ــتی، صورت جلس ــناد باالدس ــامل اس ش
مصوبــات،  دســتورالعمل ها،  بخش نامه هــا،  آیین نامه هــا، 
برنامه هــا، گزارش هــا، مقــاالت، اخبــار، بیانیــه نشســت ها، 
ــع،  ــرور مناب ــق م ــه از طری ــدول ۲( ک ــود )ج ــخنرانی ها ب و س
مطالعــات، و گزارش هــای منتشرشــده داخلــی و نیــز مصاحبــه 
بــا مطلعیــن کلیــدي شناســایی شــدند. ایــن اســناد بــا مراجعــه 
بــه مراکــز، نهادهــا، و ســازمان هاي مربوطــه جمــع آوری، 
ــد.  ــتخراج ش ــار، اس ــی اعتب ــس از ارزیاب ــا پ ــای آن ه داده ه
ــه  ــتندات و مصاحب ــل مس ــی تحلی ــه دو روش اصل ــا ب داده ه
ــوارد  ــی م ــردی، و در برخ ــاختاریافته ف ــره نیمه س چهره به چه
ــمی  ــورت غیررس ــا به ص ــد. مصاحبه ه ــع آوری ش ــق، جم عمی
ــه  ــد و از هرگون ــام ش ــه انج ــای مصاحب ــتفاده از راهنم ــا اس ب
ــن  ــخ ها حی ــودن پاس ــط ب ــا غل ــت ی ــاره درس ــر درب اظهارنظ
ــا  ــش های راهنم ــودن پرس ــوم  ب ــد. مفه ــاب ش ــه  اجتن مصاحب
بــا انجــام مصاحبه هــای مقدماتــی بررســی، و اصاحــات 
الزم اعمــال شــد. زمــان و مــکان انجــام مصاحبه هــا بــا 
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توجــه بــه نظــر شــرکت کنندگان و هماهنگی هــای قبلــی 
ــه،  ــای اولی ــس از هماهنگی ه ــد. پ ــن گردی ــان تعیی ــا ایش ب
ــا ارســال از طریــق  ــا مراجعــه حضــوری ی فــرم مطلع ســازی ب
ــرکت کنندگان  ــار ش ــی در اختی ــت الکترونیک ــا پس ــا ی دورنم
قــرار گرفــت. ایــن امــر بــه آماده ســازی ایشــان بــرای شــرکت 
ــدای  ــرم، در ابت ــن ف ــر ای ــود. عاوه ب ــک نم ــه کم در مصاحب
ــه  ــاره مطالع ــفاهی درب ــی ش ــر توضیحات ــه، مصاحبه گ مصاحب
و اهــداف آن و تمهیــدات محرمانه مانــدن اطاعــات ارائــه 
داد؛ ســپس، پیــش از آغــاز مصاحبــه، فــرم رضایت نامــه 
کتبــی شــرکت در مصاحبــه بــه امضــای شــرکت کنندگان 
ــر  ــد در ه ــه می توانن ــد ک ــان داده ش ــا اطمین ــه آنه ــید و ب رس
مرحلــه از مطالعــه از ادامــه همــکاری خــودداری ورزنــد. 
رضایــت  بــا  مصاحبه هــا  یادداشــت برداری،  عاوه بــر 
ضبــط  صــوت  دســتگاه  یــک  توســط  شــرکت کنندگان 
دیجیتالــی ضبــط گردیــد. در انتهــای مصاحبــه، نحــوه تمــاس 
ــکان  ــاز، ام ــورت نی ــا در ص ــد ت ــرکت کننده مشخص ش ــا ش ب
ــه  ــردد. بافاصل ــم گ ــز فراه ــدی نی ــای بع ــراری ارتباط ه برق
پیاده ســازی  مکالمــات  مصاحبــه،  هــر  پایــان  از  پــس 
روش  از  داده هــا  گــردآوری  بــرای  همچنیــن،  گردیــد. 
ــل  ــا از روش تحلی ــل داده ه ــرای تحلی ــتندات و ب ــل مس تحلی
چارچوبــی استفاده شــد. به منظــور افزایــش ثبــات و اعتبــار 
ــه  ــگران ب ــی پژوهش ــتغال ذهن ــون اش ــری همچ ــج، تدابی نتای
انتخــاب شــرکت کنندگان مجــرب و متخصــص،  مطالعــه، 
ــه،  ــار مطالع ــش اعتب ــرای افزای ــا ب ــردآوری داده ه ــق گ تلفی

ــتجوی  ــا، جس ــع آوری داده ه ــه جم ــی ب ــان کاف ــص زم تخصی
ــت  ــل آن جه ــق دالی ــی عمی ــی و بررس ــاد و منف ــوارد متض م
ــی  ــرات تکمیل ــن از نظ ــک گرفت ــری، کم ــش تاییدپذی افزای
تیــم مطالعاتــی، اســتفاده از نظــرات تکمیلــی همــکاران و 
ــذ  ــه شــرکت کنندگان و اخ ــج ب ــورد نتای صاحب نظــران، و بازخ
ــای  ــاب نمونه ه ــد؛ انتخ ــه ش ــه کار گرفت ــان ب ــه ایش تاییدی
مناســب، هم زمانــی جمــع آوری و تحلیــل، و دســتیابی بــه 
ــه  ــری مطالع ــش انتقال پذی ــت افزای ــا جه ــی داده ه ــع غن مناب
و افزایــش اعتبــار و کیفیــت نتایــج نیــز از دیگــر تدابیــر 

اتخاذشــده بود.
شکل 1: چارچوب تحلیل سیاستگذاری والت-گلیسون

 زمینه 

 محتوا

 بازیگران

 فرایند

جدول 1- مشخصات شرکت کنندگان در مطالعه

تعدادمحل انتخاب نمونهردیفتعدادمحل انتخاب نمونهردیف

۱مسئول کمیته امداد امام خمینی۳۸نماینده مجلس شورای اسامی۱

۱مسئول بیمه های نیروهای مسلح۱۹معاون وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی۲

۲مسئول نظام پزشکی۳۱۰مشاور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی۳

۱مسئول نظام پرستاری۱۲۱۱مدیر کل و صاحب منصب حوزه های معاونتی وزارت بهداشت4

۲مدیر سازمان مدیریت و برنامه ریزی۲۱۲مدیر و صاحب  منصب وزارت تعاون، رفاه، و امور اجتماعی5

4رئیس و معاون دانشگاه های علوم پزشکی۲۱۳مسئول سازمان  بیمه سامت ایرانیان 6

۲پژوهشگر و فعال عرصه سامت۲۱4مسئول سازمان تأمین اجتماعی۷

جدول 2- مشخصات مستندات موردمطالعه

تعدادنوع مستندردیف

۱۱قوانین، مقررات، و مصوبات۱

5دستورالعمل ها، برنامه های پیشنهادی، و لوایح۲

4۳متون منتشره در جراید و وب سایت ها۳

۱۳گزارش ها4

۸متون علمی5
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مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

یافته ها
بــا توجــه بــه چارچــوب مفهومــی مطالعــه و تحلیــل داده هــا، 
ــه  ــر ب ــرح زی ــه ش ــش ب ــار بخ ــه در چه ــن مطالع ــای ای یافته ه

دســت آمــد:
ــرح    1 ــکل گیری ط ــر ش ــر ب ــه ای موث ــل زمین عوام

تحــول ســالمت در حــوزه درمــان کشــور
عوامــل موثــر بــر طراحــی و پیدایــش طــرح تحــول ســامت 
در حــوزه درمــان در پنــچ گــروه دســته بنــدی شــدند: گــروه اول، 
ــناد  ــن و اس ــه ای از قوانی ــر مجموع ــتمل ب ــی مش ــل قانون عوام
باالدســتی کشــور کــه در متــن آنهــا توجــه ویــژه ای به ســامت، 
کیفیــت زندگــی، و مولفه هــای آن شــده بود. از مجمــوع قوانیــن 
ــران  ــوری اســامی ای ــند چشــم انداز جمه ــِش س ــده، نق اشاره ش
ــارم و پنجــم  ــای چه ــق ۱4۰4 هجــری شمســی، برنامه ه در اف
ــر  ــی رهب ــامت اباغ ــی س ــت های کل ــور، سیاس ــعه کش توس
ــران در  ــامت ای ــام س ــول نظ ــه تح ــاب، و نقش ــم انق معظ
پیدایــش طــرح تحــول ســامت پررنگ تــر از دیگــر اســناد بــود. 
».... خوشــبختانه در ســال های اخیــر تاش هایــی شــد کــه 
مســیر حرکــت وزارت مشــخص شــود...؛ نــگاه کنیــد، مــا چشــم 
ــای  ــان برنامه ه ــم، و در کنارش ــت ها را داری ــم، سیاس ــداز داری ان
توســعه را نیــز داریــم. بــرای تدویــن همــه اینهــا کار کارشناســی 
 شــده؛ در واقــع، نیــاز ســامت و آنچــه کــه بایــد توســط ســامت 
ــن مســیر مشــخص گردید.« )م. ۱۸(.  اولویــت دهــی شــود در ای
ــه  ــی ک ــن قوانین ــود چنی ــر وج ــاوه ب ــت، ع ــر اس ــه ذک الزم ب
ــی  ــف برخ ــرای ضعی ــول بودند،اج ــرح تح ــتوانه ط ــی پش به نوع
ــف  ــل تکالی ــرای کام ــدم اج ــده و ع ــای تصویب ش از برنامه ه
قانونــی از دیگــر عوامــل مهــم قانونــی پیدایــش طــرح هســتند 
ــعاع  ــامت را تحت الش ــام س ــداف نظ ــل اه ــق کام ــه تحق ک

قرارداده بودنــد.  
شــکل گیری  بــر  تاثیرگــذار  کان  عوامــل  دوم  گــروه 
ــا از  ــد کــه عمدت طــرح تحــول ســامت، عوامــل سیاســی بودن
ــور  ــی کش ــای سیاس ــری و فض ــم رهب ــام معظ ــای مق توصیه ه
تاکیــد  تغییــر دولــت نشــات گرفته بودند.  و  در دوره تحریــم 
ــا بیمــاری  ــط ب ــع گرفتاری هــای غیرمرتب ــر رف ــری نظــام ب رهب
ــاذ  ــان، اتخ ــای آن ــاران و خانواده ه ــای بیم ــش نگرانی ه و کاه
ــامت  ــام س ــاح نظ ــت اص ــی در جه ــدی و اساس ــری ج تدابی
ــت  ــژه دول ــه وی ــن، توج ــاخت. همچنی ــر می س را اجتناب ناپذی
ــی  ــل سیاس ــن عوام ــامت از مهم تری ــوع س ــه موض ــد ب جدی
ــی رود.  ــمار م ــامت به ش ــول س ــرح تح ــش ط ــر پیدای ــر ب موث
»مهمتریــن عامــل پیشــبرنده، دغدغــه رئیــس جمهــور و مقــام 
عالــی وزارت بــود؛ یعنــی تعهــد مدیــران و سیاســت گذاران 
ــد.«  ــا حــرف اول را می زن ــی در دنی همیشــه در طرح هــای تحول

 .)۱۲ )م. 
گــروه ســوِم، عوامــل اقتصادی-اجتماعــی بودنــد. بــر اســاس 
نامطلــوب  وضعیــت  و  مالــی  تنگناهــای  موجــود،  شــواهد 
ــم  ــا حج ــه ب ــور، مواجه ــف کش ــای مختل ــادی بخش ه اقتص

بــاالی بدهی هــای به جامانــده از ســال های قبــل، کاهــش 
تحریم هــای  وجــود  و  تورمــی  ملــی، جهــش  پــول  ارزش 
ــف بخش هــای  ــرای انجــام وظای ــه مشــکاتی را ب ــف )ک مختل
ــته ای  ــرات هس ــود(، مذاک ــرده ب ــاد ک ــی ایج ــدی و خدمات تولی
ــد مســکن مهــر، عــدم  ــی مانن ــه اجــرای طرح های کشــور، تجرب
ــای  ــور، نگرانی ه ــدار در کش ــعه پای ــداف توس ــل اه ــق کام تحق
عمومــی جامعــه، و اجــرای مرحلــه دوم طــرح هدفمنــدی 
ــه  ــد ک ــادی بودن ــل اجتماعی-اقتص ــن عوام ــا مهم تری یارانه ه
سیاســت گذاران و متولیــان کشــور را بــه طراحــی و اجــرای 
ــد از  ــم بع ــت یازده ــرد. “دول ــامت ترغیب ک ــول س ــرح تح ط
دولــت نهــم و دهمــی آمــده کــه محصــول آن سیاســت هایی بــا 
عواقــب اقتصادی-اجتماعی-بین المللــی متفــاوت بوده اســت؛ 
ــی  ــه عملیات ــیوه ای ک ــه ش ــا ب ــدی یارانه ه ــرح هدفمن بحــث ط
شــد، موضــوع کاهــش ارزش پــول ملــی، طــرح مســکن مهــر، 
موضــوع هســته ای، و مناقشــاتی کــه در زمــان وضــع تحریم هــا 
ــه  ــر ب ــا منج ــه نهایت ــرد ک ــاد ک ــی را ایج ــاد فضای ــاق افت اتف

شــکل گیری نارضایتــی عمومــی شــد.” )م. ۲(.
 چهارمیــن گــروه از عوامــل کان موثــر بــر پیدایــش طــرح، 
ــی  ــای جهان ــداف و برنامه ه ــا اه ــو ب ــی همس ــل بین الملل عوام
کــه  بودنــد  بین المللــی  ســازمان های  توســط  تدوین شــده 
ــی  ــود. اهداف ــور ب ــدات کش ــه تعه ــا از جمل ــه آنه ــدی ب پایبن
چــون ســامت بــرای همــه، تحقــق پوشــش همگانی ســامت، 
تحــول  طــرح  بین المللــی  پیشــبرنده های  مهم تریــن  از 
بودنــد. »به هنــگام بررســی شــاخص های ســامت کشــور 
ــت  ــل وضعی ــال های قب ــه س ــبت ب ــه نس ــد اگرچ مشخص ش
ــی  ــورهای حت ــا کش ــه ب ــا در مقایس ــده، ام ــر ش ــور بهت کش
ــن،  ــت.« )م. ۱۰(. همچنی ــوب نیس ــدان خ ــاع چن ــه اوض منطق
ــام  ــات نظ ــرای اصاح ــورها در اج ــی کش ــق برخ ــه موف تجرب
ــول  ــرح تح ــی ط ــبرنده های بین الملل ــر پیش ــامت از دیگ س
ســامت بــود؛ نمونه هایــی از ایــن تجربه هــای موفــق را 
ــن و...  ــیلی، چی ــن، ش ــه، آرژانتی ــورهای ترکی ــوان در کش می ت

 .)۸ مشــاهده کرد)
پنجمیــن گــروه، همانــا عوامــل مربــوط بــه مشــکات حــوزه 
ــدارک  ــواهد و م ــواه ش ــه گ ــود. ب ــان ب ســامت در بخــش درم
ــه نظــام ســامت، اگرچــه  ــان باتجرب موجــود و نظــرات متصدی
ــل خــود در  ــت ســامت کشــور در مســیر تحــول و تکام وضعی
ســه دهــه پــس از پیــروزی انقاب اســامي شــاهد دســتاوردهاي 
 ،)PHC(مهمــي به ویــژه در زمینــه ارائــه خدمــات بهداشــتی اولیــه
و  همه گیری هــا  کنتــرل  ســامت،  نشــانگرهای  ارتقــای 
ریشــه کنی برخــی بیماری هــا، پیشــگیری، تشــخیص، و درمــان 
ــی و  ــد کم ــی، تولی ــات درمان ــه خدم ــترش بیم ــا، گس بیماری ه
کیفــی منابــع ســامت )اعــم از انســانی، تجهیزاتــی، فیزیکــی و 
...(، ارتقــای کیفیــت خدمــات و مراقبت هــای ســامتی، توســعه 
صنعــت داروســازی، و امثالهــم بــوده، امــا همچنــان با مشــکات 
و چالش هایــی در کارکردهــای نظــام ســامت روبــه رو بــود کــه 
ــع از تحقــق کامــل اهــداف نظــام ســامت کشــور می شــد.  مان
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ــودن  ــن ب ــد از: پایی ــارت بودن ــکات عب ــن مش ــن ای مهم تری
ــاال  ــی، ب ــص داخل ــد ناخال ــامت از تولی ــای س ــهم هزینه ه س
بــودن ســهم پرداخــت مســتقیم از جیــب مــردم، اجــرای ناکامــل 
نظــام ســطح بندی خدمــات و ارجــاع، پوشــش ناکافــی در ابعــاد 
ــوب  ــت نامطل ــامت، و کیفی ــای س ــات، و هزینه ه ــه، خدم بیم
ــامت )۹، ۱۰(.  ــای س ــده مراقبت ه ــز ارائه دهن ــات و مراک خدم

ــول    2 ــرح تح ــت گذاری ط ــد سیاس ــن فراین تبیی
ــور ــان کش ــوزه درم ــالمت در ح س

ــان ۱-۲.  دســتورگذاری طــرح تحــول ســامت در حــوزه درم
ــتورکار  ــم دس ــه در تنظی ــان داد ک ــا نش ــل داده ه ــور: تحلی کش
ــل  ــان دخی ــان، ســه جری ــوزه درم طــرح تحــول ســامت در ح
ــل عملکــرد  ــود. تحلی ــا مشــکات ب ــان اول، همان ــد. جری بوده ان
ــه  ــکل ارائ ــه مش ــود ک ــی از آن ب ــور حاک ــامت کش ــام س نظ
ــد در  ــه بای ــی ک ــوده و مداخات ــه دار ب ــامت ریش ــات س خدم
ایــن حــوزه اتفــاق می افتــاده، در واقــع اتفــاق نیفتــاده  یــا نتیجــه 
ــن  ــوع ای ــد. مجم ــا نکرده ان ــل احص ــورت کام ــوب را به ص مطل
ــل  ــق کام ــا تحق ــه ت ــود فاصل ــت از وج ــه حکای ــکات، ک مش
ــم داده،  ــت ه ــت، دست به دس ــامت داش ــی س ــش همگان پوش
نابه ســامان  را  ارائــه خدمــات ســامت  اوضــاع حوزه هــای 
ســاخته بــود کــه متعاقبــا روزبــه روز بــر نارضایتــی مــردم  افــزوده 
ــاخته  ــار س ــن دچ ــاری مزم ــی بیم ــامت را به نوع ــام س و نظ
بــود. بیمــاری مزمــن نظــام ســامت در ســال ۱۳۹۲، بــه دنبــال 
شــرایط خــاص کشــور در دوران تحریم هــای مختلــف اقتصــادی، 
شــدت گرفــت )۱۲ ،۱۱(. البتــه وضعیــت حــاد نظــام ســامت در 
ــواهد  ــه از ش ــه ک ــود و آن گون ــان نب ــف یکس ــای مختل حوزه ه
ــات  ــه خدم ــوزه ارائ ــاع در ح ــت اوض ــد، وخام ــت می آی به دس
ــود.  ــتر ب ــی بیش ــتان های دولت ــن دارو و بیمارس ــی و تامی درمان
شــدت و وســعت ایــن مشــکات، فعالیــت عــادی بخــش بزرگــی 
از نظــام ســامت را بــا اختــال جــدی مواجــه ســاخته، وضعیــت 
را در شــرایط کامــًا بحرانــی قــرار داد. وضعیــت بحرانــی نظــام 
ســامت از یــک ســو، و امنیتــی بــودن موضــوع تامیــن ســامت 
از ســویی دیگــر، ضــرورت اقــدام عاجــل بــرای ایجــاد تغییراتــی 
در نظــام ســامت را بیشــتر کــرد. جریــان دوم، جریــان سیاســتی 
ــه گســترش رویکــرد  ــان سیاســتی ب ــن جری ــود. بخشــی از ای ب
تفکــر سیســتماتیک مربــوط می شــد کــه بــرای رفــع مشــکات 
ــام  ــا انج ــال ۲۰۰۰ ب ــورها از س ــامت کش ــام س ــه دار نظ ریش
ــای  ــازی برنامه ه ــی و پیاده س ــرای طراح ــف ب ــات مختل مطالع
ــده بود.  ــاز ش ــا آغ ــامت در دنی ــای س ــول نظام ه ــعه و تح توس
ــن  ــود و در اولی ــران از ســال ۱۳۸۱ ب ــن حرکــت در ای شــروع ای
ــا حمایت هــای مالــی و فنــی بانــک جهانــی  قــدم، مطالعــه ای ب
و ســازمان بهداشــت جهانــی بــه منظــور اصــاح نظــام ســامت 
کشــور انجــام ، و بســته خدمتــی واحــدی بــرای ایــن اصاحــات 
تدویــن شــد. محــور اصلــی  ایــن بســته بــر تقویــت نظــام ارجــاع 
و اســتقرار پزشــک خانــواده  اســتوار بــود. در ادامــه ایــن حرکــت، 
ــاع و  ــام ارج ــتقرار نظ ــواده، اس ــک خان ــرح پزش ــب ط ــا تصوی ب

ــال  ــدن آن در س ــتایی، و اجرایی ش ــی روس ــات درمان ــه خدم بیم
۱۳۸4، بخش هــای عمــده ای از برنامــه اصاحــی به صــورت 
ــر ۲۰ هــزار نفــر  گســترده در مناطــق روســتایی و شــهرهای زی
ــه مناطــق  ــه ب ــن برنام ــرای ای ــد. تســری اج ــرا ش ــت اج جمعی
شــهری در ســال ۱۳۹۰ در دســتور کار مســئوالن ســامت 
ــه  ــواده ب ــک خان ــه پزش ــرای برنام ــت. اج ــرار گرف ــور ق کش
بسترســازی مناســب جهــت شــکل گیری و تدویــن طــرح 
ــرای  ــود اج ــرد. گفته می ش ــی ک ــک فراوان ــامت کم ــول س تح
ــود ادبیــات و گفتمــان  ایــن برنامــه از ســال ها پیــش توانســته ب
الزم بــرای حرکــت بــه ســمت پوشــش همگانــی ســامت را در 
بخــش ســامت ایجادکــرده، نظــر مدیــران ارشــد را بــه تمرکــز  
ــر اقدامــات و برنامه هــای اصاحــی جلب کنــد. “بعضــی افــراد  ب
ــر،  ــده؛ خی ــاره به وجودآم ــه یکب ــد طــرح تحــول ب تصــور می کنن
چنیــن نیســت. مــن شــخصا در واحــدی شــاغل هســتم کــه بــه 
ــه  ــراردارد. توج ــات ق ــن اقدام ــه ای ــان تاریخچ ــی در جری خوب
ــات تحــوالت در  ــالWHO  ۸۱ ادبی ــزارش س ــس از گ ــد، پ کنی
ــه  ــران شــکل گرفــت. درســت اســت کــه االن گفت ســامت ای
می شــود ایــن طــرح تحــول جدیــد اســت، کــه البتــه جدیــد هــم 
هســت، امــا اگــر بــه عقــب بــاز گردیــد ریشــه های ایــن حرکــت 
ــک  ــان پزش ــا هم ــه م ــه اولی ــد. برنام ــدا می کنی ــی را پی تحول
ــی  ــا محدودیت های ــتیم، ام ــرح آن را نوش ــه ط ــود ک ــواده ب خان
نیــز داشــتیم..... بــا همــه ایــن اوضــاع و احــوال تــاش کردیــم 
طــرح را بــه صــورت پایلــوت اجرایــی  کنیــم.” )م. ۸(. بنابرایــن بــا 
تامــل در ایــن رونــِد تقریبــا ۱5 ســاله می تــوان دریافــت، همســو 
ــز  ــران نی ــر، ای ــه در کشــورهای دیگ ــات صورت گرفت ــا اصاح ب
ــن  ــه ای ــامت ب ــوزه س ــی در ح ــای اصاح ــال برنامه ه ــا اعم ب
جریــان پیوســته بــود. البتــه برخــاف تجربه هــای موفــق برخــی 
کشــورها، همــواره برخــی قســمت های برنامــه در کشــور اجرایــی 
ــه  ــل  توج ــه قاب ــد. نکت ــاکام می مان ــرا ن ــی در اج ــد و برخ می ش
ایــن اســت کــه مداخــات اصاحــی حوزه هــای مختلــف 
ــه  ــوزش، ب ــتری، و آم ــرپایی، بس ــات س ــم از خدم ــامت، اع س
لحــاظ قانونــی تامیــن پشــتوانه شــده، بخشــی عمــده ای از ایــن 
ــس  ــعه منعک ــارم توس ــه چه ــون برنام ــن قان ــات در مت اصاح
گردیــد؛ امــا اجــرای آنهــا بــا نقــص و تاخیــر مواجه شــد. تجربــه 
طراحــی برنامــه و اجــرای نامطلــوب آن در برنامــه چهارم توســعه 
مبنایــی بــرای تدویــن قانــون برنامــه پنجــم توســعه ایجاد کــرد، 
ــی  ــه بررس ــری ب ــکل کامل ت ــه ش ــعه ب ــم توس ــه پنج و برنام
اصاحــات آن پرداخــت. مقــرر بــود کــه ایــن برنامــه اصاحاتــِی 
بــزرگ از ســال ۱۳۹۰ عملیاتــی شــود؛ امــا بــا وجــود مشــکات 
خــاص کشــور در آن دوره و بــه دنبــال وقــوع تحریم هــا و نبــود 
ــه  ــه ب ــی برنام ــت اجرای ــی، اولوی ــد سیاســی کاف ــت و تعه حمای
عقــب رانــده شــد و جــای خــود را بــه موضوعاتــی چــون مســکن 
ارزان  قیمــت داد. بــه همیــن علــت، اجــرای برنامــه اصاحاتــی 
پیشــنهادی در حــوزه ســامت مســکوت مانــد. بخــش دیگــری 
ــش  ــی بخ ــع مال ــش مناب ــه افزای ــوط ب ــی مرب ــان سیاس از جری
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ــالیان  ــرای س ــه ب ــی  ک ــود. درحال ــال ۱۳۹۲ ب ــامت در س س
متوالــی کشــور شــاهد پاییــن بــودن ســهم هزینه هــای ســامت 
از تولیــد ناخالــص داخلــی بــود، در ایــن مقطــع، ایــن ســهم بــه 
دالیلــی )چــون اجــرای مرحلــه دوم قانــون هدفمنــدی یارانه هــا 
ــامت،  ــش س ــه بخ ــت ب ــای دول ــاص ۱۰% از درآمده و اختص
مصوبــه مجلــس شــورای اســامی مبنــی بــر افزایــش ۱% نــرخ 
مالیــات بــر ارزش  افــزوده و اختصــاص آن بــه بخــش ســامت، 
و پرداخــت کامــل اعتبــارات ســاالنه بخــش ســامت( افزایــش 
ــع  ــن مناب ــص ای ــا تخصی ــا ب ــد ت ــش آم ــی پی ــت و فرصت یاف
ــش  ــه بخ ــوط ب ــکات مرب ــات، مش ــدگان خدم ــه گیرن ــی ب مال
ســامت مرتفــع شــوند. البتــه حجــم مشــکات بــه حــدی بــود 
کــه ایــن افزایــش منابــع در حقیقــت جبرانــی بــرای کمبودهــای 
ــان  ــت. جری ــمار می رف ــامت به ش ــش س ــش بخ ــال های پی س
ــل  ــال ۱۳۹۱ و اوای ــر س ــود. در اواخ ــی ب ــان سیاس ــوم، جری س
ــادی  ــکات زی ــا مش ــامت ب ــات س ــه خدم ــال ۱۳۹۲، ارائ س
مواجــه شــد و رفــع ایــن مشــکات بــه اولویــت سیاســت مداران، 
ــراد  ــن اف ــدل شــد. ای ــذاران کشــور ب سیاســت گذاران، و قانون گ
بــا علــم بــه اهمیــت تامیــن ســامتی، به ویــژه از جنبــه امنیتــی 
ــا در سیاســت ها و  ــد ت ــاش بودن ــواره در ت ــی آن، هم و حاکمیت
ــود نشــانگرهای  ــن مشــکات و بهب ــع ای ــود، رف ــای خ برنامه ه
ــال  ــی در س ــان سیاس ــن جری ــد. ای ــر قراردهن ــامت را مدنظ  س
۱۳۹۲ بــا برگــزاری یازدهمیــن دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری 
ــت  ــد. اولوی ــت ش ــد تقوی ــت جدی ــدن دول ــور و روی کار آم کش
ــی در راســتای کاهــش معضــات  ــد، انجــام اقدامات ــت جدی دول
ــن  ــود. ای ــامت، ب ــات س ــورداری از خدم ــون، برخ ــردم همچ م
ــا  ــود ت ــی را گش ــره فرصت ــر پنج ــار یکدیگ ــان در کن ــه جری س
ــتای  ــی در راس ــاز، برنامه های ــع موردنی ــاد مناب ــطه ایج ــه واس ب
ــراری  ــردم، برق ــه م ــامت ب ــی س ــای تحمیل ــش هزینه ه کاه
ــات  ــت خدم ــای کیفی ــات، و ارتق ــه خدم ــت در دسترســی ب عدال

طراحــی گــردد. 
تدویــن سیاســت طــرح تحــول ســامت در حــوزه درمــان .  ۲-۲

کشــور: در برنامــه ارائه شــده ریاســت جمهــوری در ســال ۱۳۹۲ 
ــر موضــوع ســامت شــد و به منظــور تحقــق  ــژه ای ب ــد وی تاکی
اهــداف کان حــوزه ســامت، دو راهبــرد کان و یــازده اولویــت 
راهبــردی معرفــی گردیــد )۱۳(. هم راســتایی با اســناد باالدســتی، 
ــوع  ــای متن ــامت و زیرمجموعه ه ــام س ــر به نظ ــگاه جامع نگ ن
آن، توجــه بــه اصــل مشــارکت، و تــاش بــرای بهبــود 
کارکردهــای نظــام ســامت از جملــه نــکات برجســته ای هســتند 
کــه بــه نظــر می رســد در تدویــن برنامــه درنظــر گرفته شــده اند. 
ــامت،  ــوزه س ــت جمهور در ح ــای ریاس ــام برنامه ه ــی اع در پ
برنامــه وزارت بهداشــت، درمــان، و آمــوزش پزشــکی نیــز اعــام 
گردیــد )۱4(. تحلیــل محتــوای برنامــه پیشــنهادی حکایــت از آن 
دارد کــه بــا مدنظــر قــرار دادن دســتاوردها و چالش هــای نظــام 
ــدف  ــور، ه ــن منظ ــده بدی ــی تعیین ش ــف قانون ســامت و تکالی
برنامــه پیشــنهادی، تأمیــن، حفــظ، و ارتقــای ســامت همگانــی 

ــت و  ــق تقوی ــامت از طری ــه س ــای اولی ــرای مراقبت ه ــا اج ب
ارتقــای نظــام شــبکه های بهداشــتی درمانــی کشــور بــوده کــه 
ــود،  ــکات موج ــل مش ــدف و ح ــن ه ــق ای ــرای تحق ــا ب نتیجت
ــدت  ــدت و درازم ــات میان م ــوری و اقدام ــات ف ــروه اقدام دو گ
ــای  ــن برنامه ه ــا، تدوی ــن تاش ه ــرآغاز ای ــد. س ــت ش فهرس
اقــدام ســریع به منظــور کنتــرل بحــران دارو بــود. بــا توجــه بــه 
ــکی، و  ــی پزش ــوازم مصرف ــازار دارو و ل ــر ب ــا ب ــد تحریم ه پیام
بحرانــی شــدن اوضــاع بــازار کشــور )۱۷-۱5(، بافاصلــه پــس از 
آغــاز بــه کار دولــت جدیــد در تابســتان ۱۳۹۲، ســتاد بحــران دارو 
تشــکیل و جلســاتی بــرای رفــع مشــکات مربــوط بــه کمبــود، 
کنتــرل قیمــت، و کیفیــت دارو و لــوازم پزشــکی مصرفــی برگــزار 
شــد. در ادامــه تاش هــا بــرای تدویــن برنامــه تحــول ســامت، 
از مهرمــاه ســال ۱۳۹۲ جلســات متعــدد شــورای سیاســت گذاری 
ــا و  ــودن نیازه ــزار شــد. اصــل نامحــدود ب وزارت بهداشــت برگ
ــه فهرســت  ــه ســمت تهی ــا را ب ــع، تاش ه ــودن مناب محــدود ب
ــه تجــارب  ــه ب ــا توج ــام ســامت ب ــای تحــول در نظ اولویت ه
ــرای  ــق در اج ــعه موف ــورهای درحال توس ــایر کش ــی و س داخل
اصاحــات، و رویکــرد مبتنــی بــر حــل مشــکل ســوق داد. گفتــه 
می شــود کــه مبنــای تعییــن ایــن اولویت هــا اســناد باالدســتی، 
وضعیــت موجــود نظــام ســامت، و مطالبــات اصلــی مــردم از این 
حــوزه بــود. »برنامه هــای رییــس جمهــوری و آقــای هاشــمی هر 
دو بــر مبنــای همــان قانــون برنامــه پنجــم بــود کــه بــا توجــه 
ــود،  ــوم ب ــم معل ــده بود. پرابل ــته ش ــامت نوش ــرایط س ــه ش ب
سولوشــن هــم معلــوم بــود و وضعیــت اینترنشــنال هــم چنــدان 
تفــاوت نکــرده بــود.«)م. ۸(. ایــن تاش هــا در آبــان مــاه ۱۳۹۲ 
منجــر بــه اخــذ مصوبــه ای از هیئــت محترم دولــت شــد )۱۸(. در 
پــی ابــاغ ایــن مصوبــه، کارگــروه مربوطــه تشــکیل، و جلســات 
آن بــا دســتور کار طراحــی چارچــوب اجرایــی برنامه هــای دارای 
اولویــت و بــرآورد مالــی هــر یــک برنامه هــا برگــزار گردیــد. بــه 
ــی  ــات به خوب ــن جلس ــرکت کنندگان در ای ــن، ش ــه مطلعی گفت
ــرایط  ــه ش ــه ب ــا توج ــد ب ــدل بای ــی م ــه طراح ــتند ک می دانس
و امکانــات کشــور انجام گیــرد و ضمــن اســتفاده از شــواهد 
ــق  ــای موف ــرداری محــض از مدل ه ــای الگوب ــترس، به ج دردس
ــران انتخــاب  ــگ اســامی ای ــا فرهن ــی متناســب ب ــا، الگوی دنی
ــودن  ــی ب ــی و بحران ــع مال ــت مناب ــن، محدودی ــود. همچنی ش
ــاره  ــان و یک ب ــی، اجــرای هم زم ــات درمان ــه خدم ــت ارائ وضعی
برنامــه تحــول را ناممکــن  کرده بــود، کــه بــا توجــه بــه ماهیــت 
ــه راه  ــتن نقش ــر داش ــن در نظ ــود ضم ــر ب ــامت، بهت ــام س نظ
تحــول، اقدامــات به صــورت تدریجــی عملیاتــی گردنــد. "تکــرار 
می کنــم مــن یــک ســری اشــکاالت و ایــرادات بــه ایــن 
ــت  ــت اس ــم درس ــان می کن ــا خاطرنش ــول دارم، ام ــه تح برنام
ــاس  ــی براس ــود، ول ــتمی نب ــی و سیس ــول علم ــه تح ــه برنام ک
ــده و  ــی نوشته ش ــت داخل ــر و وضعی ــورهای دیگ ــارب کش تج
البتــه همــه مــوارد توجیــه کافــی داشــت نهایتــا ارائــه شــد و رای 
ــرای  ــا اج ــد." )م. ۳۷(. ب ــر ش ــود منک ــن را نمی ش ــت. ای گرف
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ــری در  ــه  دیگ ــا، مصوب ــدی یارانه ه ــون هدفمن ــه دوم قان مرحل
ــاغ  ــروه ســامت اب ــر تشــکیل کارگ ــی ب ــاه ۱۳۹۲ مبن بهمن م
ــزاری  ــا برگ ــکیل، و ب ــامت تش ــروه س ــپس کارگ ــد. س گردی
جلســات، برنامه هــای پیشــنهادی تهیــه شــد )۱۹(. برونــداد 
ــه دو  ــفندماه ۱۳۹۲، تهی ــامت در اس ــروه س ــای کارگ فعالیت ه
بســته الــف و ب و ارائــه آن در جلســه کارگــروه موضــوع مصوبــه 
ــت  دار  ــای اولوی ــوس برنامه ه ــام رئ ــا اع ــان ۱۳۹۲ و نهایت آب
ــر  ــه ذک ــود. الزم ب ــوری ب ــت جمه ــه ریاس ــامت ب ــول س تح
ــتمل  ــب مش ــه ترتی ــف و ب ب ــنهادی ال ــته های پیش ــت بس اس
ــار مالــی آن هــا بــود کــه ناظــر  بــر ۱6 و ۱۰ برنامــه به عــاوه ب
بــر تغییــر و تحــوالت ارائــه خدمــات ســامت )شــامل خدمــات 
ارتقــا ســامت، پیشــگیری، و بالینــی( می شــد. ســرانجام بعــد از 
ــوارد از بســته ها حــذف  بررســی، بحــث، و تبادل نظــر، برخــی م
ــن  ــد. ای ــول واقع ش ــورد قب ــته ب م ــام بس ــا ن ــه ب و ۱۰ برنام
ــون  ــره ۲۱ قان ــی تبص ــه اجرای ــب آئین نام ــس از تصوی ــته پ بس
بودجــه در ســال ۱۳۹۳ و آمــاده شــدن پیش نویــس دســتورالعمل 
در  مصــوب،  برنامه هــای  از  یــک  هــر  اجرایــی  برنامــه  و 
اردیبهشــت ماه ۱۳۹۳ بــه تصویــب هیئــت دولــت رســید و 
جهــت اجــرا بــه ســازمان های مربوطــه اباغ شــد. رئــوس 
ــرای اجــرای طــرح تحــول  ــه ب ــن مصوب ــه در ای ــی ک موضوعات
ســامت تعییــن شــد، عمدتــا بــر خدمــات حــوزه درمــان متمرکــز 
ــا  ــب ب ــج و متناس ــت ماه ۱۳۹۳، به تدری ــس از اردیبهش ــود. پ ب
ــه  ــی، دو برنام ــتورالعمل های اجرای ــات و دس ــدن محتوی آماده ش
ــان  ــوزه درم ــات ح ــه خدم ــای اولی ــه فهرســت برنامه ه ــر ب دیگ
ــن برنامه هــای تحــول،  ــه ذکــر اســت تدوی ــه شــد. الزم ب اضاف
منحصــر بــه حــوزه درمــان نشــد و حوزه  هــای دارو و بهداشــت را 
نیــز دربرگرفــت. البتــه تدویــن و اجــرای ایــن برنامه هــا اندکــی 
دیرتــر از برنامه هــای حــوزه درمــان بــود. گفتــه می شــود دلیــل 
ــن  ــان، درنظر گرفت ــش درم ــی بخ ــت بحران ــر، وضعی ــن تاخی ای
دســتورالعمل های  آماده نبــودن  و  بودجــه ای،  ماحظــات 
ــه  ــود. اینک ــت ب ــوزه بهداش ــنهادی ح ــای پیش ــی برنامه ه اجرای
ــه  ــر ب ــی زودت ــده و بعض ــر اجراش ــا دیرت ــی برنامه ه ــرا برخ چ
ــص  ــی تخصی ــه زمان ــی چ ــع پول ــه اوال منب ــردد ک ــن برمی گ ای
ــا  ــا کجاه ــکل ب ــل مش ــت ح ــه اولوی ــر اینک ــده، و دیگ داده ش
بــوده؛ اولویــت هــم برایــن اســاس تعریــف شــد کــه چه مــواردی 
بیشــتر بــه مــردم فشــار هزینــه ای واردکــرده و آنهــا را ناراضــی 
ــا توجــه بــه آنچــه در خصــوص فراینــد  ساخته اســت.” )م.۲5(. ب
تدویــن سیاســت طــرح تحــول ســامت در حــوزه درمــان بیــان 
شــد، بــه نظــر می رســد فراینــد تدویــن ایــن سیاســت در کشــور 
در ســایه اســتفاده از شــواهد ملــی و بین المللــی موجــود، حرکــت 
در جهــت اســناد باالدســتی کشــور، تحلیــل موقعیــت، جلب نظــر 
و حمایــت مدیــران و مســئوالن ارشــد سیاســی کشــور، صــرف 
ــردن  ــی ک ــی های الزم و نهای ــام کارشناس ــور انج ــت به منظ وق
برنامــه،  ذینفعــان  دادن  پیشــنهادی، مشــارکت  برنامه هــای 
ــم،  ــات منظ ــزاری جلس ــه، برگ ــای مربوط ــکیل کارگروه ه تش

ــگاه  ــه، ن ــر برنام ــی ه ــتورالعمل های اجرای ــال دس ــه و ارس تهی
ــدت در  ــدت و بلندم ــای کوتاه م ــم برنامه ه ــه تنظی ــان ب هم زم
ــِت  ــات ســامت، و مدیری ــده خدم ــف ارائه دهن ــای مختل حوزه ه
بحــراِن حــوزه خدمــات درمانــی دولتــی انجــام شده باشــد. البتــه 
ایــن فراینــد کامــا مطلــوب نبــوده و مــواردی هماننــد اســتفاده 
ــن  ــده گرفت ــزی، نادی ــن« در برنامه ری ــه پایی ــاال ب از رویکــرد »ب
برخــی از ذینفعــان، و عــدم توجــه بــه لــزوم هماهنگــی دو حــوزه 
بهداشــت و درمــان از نقــاط قابــل اصــاح در ایــن زمینــه اســت.

ــامت در .  ۲-۳ ــول س ــرح تح ــت گذاری ط ــاختارهای سیاس س
ــه دو گــروه  ــوان ب ــن ســاختارها را می ت حــوزه درمــان کشــور: ای
ســاختارهای برون ســازمانی و درون ســازمانی تقســیم نمــود. 
در گــروه ســاختارهای برون ســازمانی، دو کارگــروه موضــوع 
مصوبــه آبــان مــاه و کارگــروه ســامت مصوبــه بهمن مــاه ۱۳۹۲ 
ــن  ــامت و تعیی ــول س ــرح تح ــن ط ــه در تدوی ــتند ک قراردارش
خط مشــی های کان نقــش داشــته و بــا تصویــب کلیــات برنامــه 
ــد. در  ــن کردن ــی اجــرای سیاســت را تامی ــت قانون تحــول، ضمان
ــش  ــزی، ش ــطح مرک ــازمانی، در س ــاختارهای درون س ــروه س گ
ــر  ــال حاض ــورا در ح ــن ش ــامت )ای ــت گذاری س ــورای سیاس ش
ــورای  ــامت، ش ــه س ــی بیم ــورای عال ــت(، ش ــده اس ــل ش منح
ــی، شــورای  سیاســت گذاری دارو،  ــت غذای ــی ســامت و امنی عال
ــول  ــه تح ــوری برنام ــتاد کش ــامت، و س ــاوری س ــورای فّن ش
ــر  ــوای ه ــد محت ــد. بررســی و تایی ــش کردن ــای نق ســامت ایف
یــک از برنامه هــای سیاســت طــرح تحــول و تدوین ســازوکارهای 
اجرایــی الزم، اصلی تریــن وظیفــه ایــن شــوراها بــوده کــه 
ــت. الزم  به تناســب موضــوع در شــورای مربوطــه انجــام می گرف
بــه ذکــر اســت، نقــش ســتاد کشــوری برنامــه تحــول ســامت در 
سیاســت گذاری و راهبــری برنامــه اجرایــی تحــول و نظــارت بــر 
ــر از  ــطحی پایین ت ــود. در س ــه ب ــش از بقی ــرای آن بی ــن اج حس
ــا  ــه تحــول ســامت، عمــده برنامه ریزی ه ســتاد کشــوری برنام
ــه ســتاد کشــوری انجــام  ــا کمــک دبیرخان ــی ب ــف اجرای و وظای
ــی برنامه هــای  ــه هماهنگــی تمام ــه وظیف ــن دبیرخان می شــد. ای
تحــول شــامل ابــاغ مصوبــات، هماهنگــی و مدیریــت اجرایــی، 
ــن  ــط بی ــوان راب ــته و به عن ــده داش ــا را برعه ــش برنامه  ه و پای
ــول  ــه تح ــوری برنام ــتاد کش ــکی و س ــوم پزش ــگاه های عل دانش
ــتاد کشــوری تحــول  ــر اســت س ــه ذک ــرد. الزم ب ــت می ک فعالی
ســامت و دبیرخانــه یادشــده در ســطح مرکــزی، عمدتــا درگیــر 
ــد کــه  ــن و اجــرای بخشــی از طــرح تحــول ســامت بودن تدوی
تغییــرات حــوزه درمــان را دربرداشــت. بــا توجــه بــه اظهارنظرهای 
تحــول  سیاســت گذاری  ســاختار  مــورد  در  شــرکت کنندگان 
ســامت در حــوزه درمــان کشــور، ذکــر چنــد نکتــه در ایــن مــورد 
ــت  ــواهد حکای ــه ش ــت آنک ــد. نخس ــر می رس ــه نظ ــروری ب ض
ــت گذاری  ــرای سیاس ــخص ب ــمی و مش ــاختاری رس ــود س از وج
تحــول ســامت دارد کــه در قالــب کارگروه هــای تحــول و 
ــت،  ــت دول ــه هیئ ــذ مصوب ــس از اخ ــال ۱۳۹۲، پ ــامت از س س
کار خــود را آغــاز کرده بودنــد. تشــکیل ایــن کارگروه هــا و 
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مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

فعالیــت مــداوم آنهــا نقــش مهمــی در تدویــن سیاســت تحــول بــا 
پشــتوانه تعهــد سیاســی داشــت. "ایــن کارگروه هــا و کمیته هــای 
ــیار  ــده و بس ــه تشکیل ش ــن برنام ــرای تدوی ــه ب ــی ک کارشناس
ــد، برنامــه  ــه تدویــن برنامــه کردن فــوری و موشــکافانه شــروع ب
ــا اینها)کارگروه ها(اعضــای مربوطــه  ــود! حــال اینکــه آی ــی ب خوب
ــت." )م.۱۲(.  ــری اس ــث دیگ ــر، بح ــا خی ــد ی ــوت کرده ان را دع
نگاهــی عمیق تــر بــه ترکیــب و فعالیــت ایــن کارگروه هــا 
یکــی از آســیب های بدنــه سیاســت گذاری تحــول ســامت، 
ــد  ــرف در فراین ــِی ص ــدگاه دولت ــودن دی ــم ب ــان حاک ــه هم ک
ــت،  ــی اس ــش غیردولت ــدادن بخ ــارکت ن ــت گذاری و مش سیاس
ــص طــرح تحــول  ــن آســیب مخت ــه ای ــد. البت را آشــکار می نمای
ــن  ــد، ای ــان می ده ــواهد نش ــه ش ــه ک ــوده و آن گون ــامت نب س
ــش  ــت گذاری های بخ ــایع سیاس ــکات ش ــی از مش ــورد یک م
ســامت اســت )۲۰(. نکتــه دوم اینکــه، ســاختار سیاســت گذاری 
ــکل  ــه ای ش ــازمانی به گون ــش درون س ــامت در بخ ــول س تح
گرفتــه کــه جهت گیــری تدویــن سیاســت  طــرح تحــول ســامت 
عمدتــا بــه ســمت تغییــرات و اصاحــات حــوزه درمــان معطــوف 
ــی دو  ــن، ناهماهنگ ــری در تدوی ــن جهت گی ــه ای ــت. نتیج اس
ــات، و  ــه خدم ــرا و ارائ ــه اج ــت در عرص ــان و بهداش ــوزه درم ح
ــال   ــه دنب ــا را ب ــی بخش ه ــزی در برخ ــدن برنامه ری ــول مان مغف
داشته اســت. "بســیار مهــم اســت بدانیــم ایــن ســتادها متاســفانه 
طــوری برنامــه ریــزی می کننــد کــه درمــان و بهداشــت هماهنگ 
ــتر  ــه پیش ــه ک ــه همانگون ــد." )م. ۷(. البت ــت کنن ــم حرک ــا ه ب
ــا  ــن و ی ــده گرفت ــای نادی ــری به معن ــن جهت گی ــد، ای اشاره ش
ــوزه  ــژه ح ــای دیگــر، به وی ــرات حوزه ه ــت دانســتن تغیی کم اهمی
خدمــات پیشــگیری و ارتقــای ســامت، نیســت؛ شــواهد نشــان 
ــان  ــوزه درم ــوری ح ــرات ف ــراردادن تغیی ــت ق ــد در اولوی می ده
ــی  ــک گزینش ــوزه، تاکتی ــن ح ــتاوردهای ای ــردن دس و ملموس  ک
سیاســت گذاران را بــه ســمت اصاحــات درمــان پیش بــرد، 
ــی  ــرد اصل ــع نظــام ســامت و راهب ــچ گاه تحــوالت جام ــا هی ام
ــر درمــان اســت را از  ســامت کــه همــان اولویــت پیشــگیری ب
اذهــان نــزدود. نکتــه آخــر معطــوف بــه ســاختار سیاســت گذاری 
مربــوط بــه ســتاد کشــوری تحــول بــود. ایــن ســتاد، بــه عنــوان 
ــر  ــول در نظ ــت های تح ــن سیاس ــون تدوی ــی و کان ــز اصل مرک
قراربــود در تشــکیل آن مطلعیــن و متفکریــن  گرفته شــده، 
نظــام ســامت بــدون نگرانــی و دغدغــه پیگیــر امــور اجرایــی و 
شناســایی شــده، صرفــا جهــت فعالیــت در قالــب تدویــن سیاســت 
ــت  ــل محدودی ــه دلی ــل، ب ــا در عم ــتاد شــوند؛ ام ــن س عضــو ای
ــرای  ــع انســانی ایــن مســئله اتفــاق نیفتــاد و افــرادی کــه ب مناب
عضویــت و فعالیــت در ســتاد پیشــگفت انتخــاب  شــده بودند، بــه 
 ناچــار درگیــر فعالیت هــای اجرایــی شــده و کمتــر فرصــت تمرکــز 
بــر فعالیــت اصلــی خــود، یعنــی، سیاســت گذاری را یافتنــد. “بــه 
ــی  ــاط مختلف ــناس را نق ــای کارش ــدا نیروه ــی آورم در ابت ــاد م ی
ــدو  ــد؛ در ب ــتراتژی بپردازن ــن اس ــه تدوی ــا ب ــد ت ــردآوری کردن گ
امــر همین طــور  بــود، امــا به تدریــج ایــن افــراد نیــز وارد مســائل 

ــته  ــه کاس ــتوانه برنام ــه پش ــه، از اندیش ــده و در نتیج ــی ش اجرای
ــد.” )م. ۲۹(. ش

اجــرای طــرح تحــول ســامت در حــوزه درمــان کشــور: .  ۲-4
ــال  ــط س ــمی از اواس ــورت غیررس ــامت به ص ــول س ــرح تح ط
۱۳۹۲ بــا اجــرای عملیــات ضربتــی اصاحــات در حــوزه دارو آغــاز 
شــد. اصاحــات ایــن حــوزه پــس از اعــام رســمی آغــاز اجــرای 
طــرح تحــول ســامت ادامــه یافــت و حــوزه ملزومــات پزشــکی 
را نیــز دربرگرفــت. اعــام رســمی طــرح تحــول ســامت، پــس 
ــاه ۱۳۹۳  ــن و اختصــاص بودجــه آن، در ۱5 اردیبهشــت  م از تامی
اتفــاق افتــاد؛ در ایــن مرحلــه از اجــرای طــرح، برنامه هــای تحــول 
عمدتــا متمرکــز بــر حــوزه درمــان کشــور بــود. در شــهریور مــاه 
۱۳۹۳ مرحلــه اجرایــی دیگــری از طــرح تحول ســامت، کــه ناظر 
بــر تحــول در حــوزه بهداشــت کشــور بــود، آغازشــد. در مهرمــاه 
ــای  ــات و مراقبت ه ــبی خدم ــاب ارزش نس ــاغ کت ــا اب ۱۳۹۳، ب
ســامت، و در بهمــن  مــاه همیــن ســال بــا تغییــر نحــوه پرداختــی 
ــری از  ــل دیگ ــور مراح ــتان های کش ــاغل در بیمارس ــان ش کارکن
اجــرای طــرح تحــول ســامت رقــم خــورد. در ســال ۱۳۹4 نیــز 
ــر  ــر ب ــتر ناظ ــه بیش ــول، ک ــای تح ــری از برنامه ه ــش دیگ بخ
ــود، عملیاتــی  شــد.  تحــوالت تکمیلــی حــوزه بهداشــت کشــور ب
ــا ابــاغ  برنامه هــای تحــول ســامت در حــوزه درمــان کشــور، ب
مرکــزی بــه دانشــگاه های علــوم پزشــکی کشــور، اجرایــی  گردید. 
ــرای اجــرای طــرح  ــی ب در ســطح دانشــگاه ها ســه ســاختار اصل
ــد  ــاختار، همانن ــه س ــن س ــای ای ــد. فعالیت ه ــر گرفته ش در نظ
ــود.  ــان ب ــرات حــوزه درم ــر تغیی ــاال، ناظــر ب ســتاد های ســطح ب
بــا توجــه بــه شــرح چگونگــی اجــرای طــرح تحــول ســامت در 
ایــران، می تــوان گفــت در اجــرای ایــن طــرح رویکــرد »بــاال بــه 
پاییــن« به کاررفتــه و هماهنگــی بیــن واحدهــای درگیــر اجــرای 
ــه،  ــتورالعمل های مربوط ــاغ دس ــب و اب ــس از تصوی ــه پ برنام
توســط ســتادهای اجرایــی محیطــی انجام گردیده اســت. اســتفاده 
از ایــن رویکــرد، اگرچــه بــه ســبب ماهیت اجبــاری آن تــا حدودی 
منجــر بــه تســهیل و تســریع اجــرای سیاســت شــد، امــا بــه دلیــل 
ــوی  ــی از س ــا مقاومت های ــی ب ــطوح اجرای ــن س ــارکت پایی مش
ــه ذکــر اســت  ــد. الزم ب ــی مواجه گردی ــان فرایندهــای اصل صاحب
در مراحــل اجرایــی طــرح، راه هــای مختلــف ارتباطــی بــرای انتقال 
ــل و تبادل نظــر  ــکان تعام ــان و ام نظــرات و پیشــنهادهای مجری
ــدودی  ــراد تاح ــت اف ــق مقاوم ــن طری ــد و از ای ــر گرفته ش در نظ
مدیریــت گردیــد. "روش آپ-داون، روش چنــدان مشــارکتی 
ــن  ــه همی ــاد. ب ــم و کار زی ــان ک ــود، زم ــاره ای نب ــا چ نیســت؛ ام
ــد،  ــان تاییدش ــتورالعمل های درم ــه دس ــض آنک ــه مح ــبب ب س
ــل  ــریع وارد عم ــد و س ــام ش ــگاها اع ــه دانش ــرا ب ــت اج جه
شــدیم"."...خیر! اینطــور نبــود کــه چکشــی عمــل شــود. چندیــن 
ــد. الزم  ــدند و بحث کردن ــوت ش ــگاه ها دع ــای دانش ــه روس جلس
بــه ذکــر اســت کــه زمینــه ایــن اقــدام پیشــتر فراهــم شــده بــود؛ 
ــه  ــتان ها، البت ــی بیمارس ــه حت ــتارت برنام ــض اس ــه مح ــی ب یعن
ــد." )م. ۱۹(.  ــع بودن ــی مطل ــتان های اصل ــا بیمارس ــه، ام ــه هم ن

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 h
ak

im
.h

bi
.ir

 a
t 1

0:
03

 IR
S

T
 o

n 
W

ed
ne

sd
ay

 J
an

ua
ry

 9
th

 2
01

9

http://hakim.hbi.ir/article-1-1720-fa.html


79 حانیه سادات سجادی و همكاران

تابستان 97، دوره بیست و یکم، شماره دوم، پیاپی 81

تامــل در نحــوه اجــرای سیاســت، تدریجــی و چندمرحلــه  ای بــودن 
اجــرای طــرح تحــول ســامت را نیــز نشــان می دهد. چنــد دلیــل 
بــرای اجــرای مرحلــه ای طــرح تحــول ســامت قابل تصــور اســت. 
ــی از  ــد ناش ــرح تحــول ســامت می توان ــرای ط ــکل اج ــن ش ای
محدودیــت منابــع و نامحــدود بــودن نیازهــا باشــد. در ایــن صورت 
توجیه پذیــر اســت کــه سیاســت گذاران بــر مبنــای یــک نقشــه راه 
تدریجــی و بــا توجــه بــه منابــع در اختیــار، اجــرای گام بــه گام طرح 
ــد  ــر می توان ــل دیگ ــند. دلی ــرار داده باش ــود ق ــتورکار خ را در دس
ــای  ــی برنامه ه ــت و اولویت ده ــن سیاس ــری تدوی ــه جهت گی ب
ــت  ــم مخالف ــوم، به زع ــل س ــد. دلی ــوط باش ــان مرب ــوزه درم ح
برخــی صاحب نظــران، شــتاب زدگی هایی در اجــرای طــرح در 
ــی اســت. ضــرورت  ــه مقدمات ــدون انجــام مطالع  ســطح کان، ب
ــرای  ــی ب ــج ارزیاب ــتفاده از نتای ــی و اس ــه مقدمات ــام مطالع انج
ــفانه  ــت و متاس ــیده نیس ــی پوش ــر کس ــور ب ــه  کل کش ــم ب تعمی
ــم  ــن مه ــت کان، ای ــن سیاس ــرای ای ــد در اج ــر می آی ــه نظ ب
ــد  ــت می توان ــن غفل ــه ای ــد. البت ــده گرفته شده باش ــدودی نادی تاح
ــده  ــب ایجادش ــت مناس ــور و فرص ــاص کش ــرایط خ ــی از ش ناش
بــرای اصــاح نظــام ســامت باشــد. صرف نظــر از دالیــل 
گزینــش روش مرحلــه ای اجــرای طــرح، آنچــه در عمــل بیشــتر 
ــه تحــول در  ــرای برنام ــی در اج ــد، ناهماهنگی های ــه چشــم آم ب
حوزه هــای مختلــف ارائــه خدمــات ســامت بــود کــه عمــا ایــن 
تصــور را ایجادکــرد کــه طــرح تحــول ســامت صرفــا تحــوالت 
حــوزه خدمــات درمانــی را نشــانه گرفتــه و همــه منابــع را صــرف 
ــز اهمیــت  ــکات حائ ــن حــوزه کرده اســت. از دیگــر ن اقدامــات ای
ــص  ــانی متخص ــع انس ــود مناب ــت، کمب ــرای سیاس ــوه اج در نح
ــکل  ــن مش ــود. ای ــت ب ــرای سیاس ــای اج ــرا و هماهنگی ه در اج
ســبب افزایــش بــارکاری منابــع انســانی درگیــر در اجــرای طــرح 
ــدد  ــی، تع ــاد نارضایت ــر ایج ــه عاوه ب ــد ک ــامت ش ــول س تح
ــرای  ــت اج ــش کیفی ــر و کاه ــراد درگی ــوولیت اف ــای مس حوزه ه
ــم  ــح بده ــد توضی ــازه بدهی ــت. "اج ــز به دنبال داش ــت را نی سیاس
چــه اتفاقــی افتــاد؛ بــا همــان وضعیتــی کــه مــا مشــغول فعالیــت 
بودیــم، برنامه هــای تحــول هــم ابــاغ شــد و ایــن یعنــی مــازاد 
ــه  ــی اضاف ــی چــه؟ یعن ــد یعن ــی دانی ــاری! م ــر فعالیت هــای ج ب
ــار و چــاره ای نبــود، نمی شــد ســاعات روز را اضافــه کــرد؛ االن  ب
مدت هاســت وظایــف روتیــن افــراد کنــار گذاشته شــده کــه ایــن 
ــه آخــر  ــوب نیســت." )م. ۱5(. نکت ــرای سیســتم ســامت مطل ب
ــه اصــاح  ــاز ب ــی سیاســت اســت. نی ــت اجرای ــه ضمان ــوط ب مرب
نظــام ســامت اگرچــه به واســطه مصوبــات دولــت ضمانــت آغــاز 
بــه کار را به دســت آورد، امــا آنچــه در ایــن مــورد کمتــر موردتوجــه 
ــب  ــرای کس ــی ب ــم ها و راهکارهای ــتقرار مکانیس ــت، اس قرارگرف

پشــتوانه اجرایــی سیاســت بــود.
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ــت  ــی وضعی ــرای ارزیاب ــی ب ــازوکار خاص ــر س ــدو ام ــه در ب اگرچ
ــتندات  ــه از مس ــا آنچ ــده بود، ام ــرح دیده نش ــرای ط ــش از اج پی
ــور  ــامت کش ــام س ــت نظ ــای وضعی ــد گوی ــردی برمی آی عملک

ــات  ــداف مطالع ــه اه ــتیابی ب ــردی و دس ــف عملک ــاد مختل در ابع
ــدد  ــان گرهای متع ــب نش ــور )۲4-۲۱( در قال ــده در کش انجام ش
ــی  ــش و ارزیاب ــرای پای ــز ب ــت نی ــن سیاس ــان تدوی ــود. در زم ب
ــدات  ــن تمهی ــی در نظــر گرفته شــد. ای اجــرای سیاســت، تمهیدات
ــش درون  ــتانی در دو بخ ــی، و اس ــی، مل ــطح بین الملل ــه س در س
و برون ســازمانی ســازمان دهی گردیــد. در ســطح بین المللــی، 
نظــارت به صــورت ارزیابــی گروهــی کارشناســان ســازمان جهانــی 
بهداشــت بــود. در ســطح ملــی، نظــارت درون ســازمانی به صــورت 
ــی توســط ســتاد مرکــزی طــرح تحــول ســامت  پایــش و ارزیاب
مســتقر در وزارت بهداشــت، درمــان، و آمــوزش پزشــکی بــود. ایــن 
ســتاد پایــش را از طریــق راه انــدازی ســامانه های ثبــت اطاعــات 
ًًٌ]ســامانه های ســپاس )ســامانه پرونــدۀ الکترونیکــی ســامت 
ــد اختصاصــی( و  ــات درآم ــع اطاع ــامانه جام ــجاد )س ــران(، س ای
ــامانه کشــوری  ــتقرار س ــارت، اس ــه نظ قاصــدک[، تشــکیل کمیت
ثبــت، رســیدگی، و پاســخگویی بــه شــکایات، بازدیدهــای ادواری 
ــتقرار و  ــت، اس ــری سیاس ــز مج ــب و مراک ــگاه های قط از دانش
ــدازی ســامانه تحــول نظــام ســامت، و تشــکیل شــوراهای  راه ان
ــه  ــف، ارائ ــای مختل ــامت در حوزه ه ــول س ــرح تح ــی ط اجرای
خدمــات ســامت جهــت نظــارت بــر عملکــرد واحدهــای 
زیرمجموعــه، و ســنجش پیشــرفت کار انجــام داد. در ســطح ملی در 
کنــار ایــن نظــارت درون ســازمانی، پایــش و ارزیابــی برون ســازمانی 
دیگــری نیــز بــرای ارزشــیابی اجــرای سیاســت وجــود داشــت کــه 
به صــورت منظــم توســط وزارت کشــور، وزارت تعــاون، کار، 
ــران،  ــامی ای ــوری اس ــزی جمه ــک مرک ــی، بان ــاه اجتماع و رف
مرکــز آمــار ایــران، و موسســه ملــی تحقیقــات ســامت جمهــوری 
ــران انجام می گرفــت. در ســطح اســتانی، ســاختارهای  اســامی ای
پایــش و ارزیابــی درون ســازمانی شــامل کمیتــه ویــژه نظــارت در 
دانشــگاه های علــوم پزشــکی و کمیتــه اجرایــی واحدهــای مجــری 
ــش و  ــز پای ــت نی ــری سیاس ــی مج ــای محیط ــد. در واحده بودن
ارزیابــی توســط کارشناســان تابعــه بــا اســتفاده از چک لیســت های 
ــی  ــج آن در جلســات داخل ــت و نتای طراحی شــده صــورت می گرف
ــده  ــازوکارهای پیش بینی ش ــد. س ــل می ش ــری تحلی ــد مج واح
ــای  ــی طــرح تحــول ســامت، اگرچــه گوی ــرای پایــش و ارزیاب ب
ــرای  ــاز ب ــتقرار مکانیســم های موردنی ــه اس ــه سیاســت گذار ب توج
ــود، امــا چنــد نکتــه قابل تامــل  پایــش و ارزیابــی طــرح تحــول ب
ــرای  ــن مکانیســم ها وجــوددارد. نخســت آنکــه ب ــی ای در پیش بین
پایــش و ارزیابــی جامــع چنیــن طرحــی، صرفــا ایجــاد ســاختارهای 
نظارتــی و تهیــه چک لیســت های ارزیابــی کافــی نبــوده، ضــرورت 
داشــت کــه هنــگام تدویــن طــرح و پیــش از اجــرای آن، چارچــوب 
ــود  ــا می ش ــود. "آی ــرح مشخص ش ــرای ط ــی اج ــش و ارزیاب پای
ــرم  ــت و ف ــد چک لیس ــا چن ــا ب ــی را تنه ــن بزرگ ــه ای ــی ب طرح
ــر!  ــی آن؟ خی ــن چرای ــن و تعیی ــدون پل ــم ب ــرد، آن ه ــی ک ارزیاب
ــما  ــه ش ــت ک ــزی اس ــن در ذات برنامه ری ــا ای ــد و باید...اص بای
ــد  ــور می خواهی ــد چط ــخص کنی ــرای آن، مش ــای اج ــد همپ بای
ــه دوم، در  ــوان نکت ــد." )م. ۷(. به عن ــور کنی ــی و مانیت آن را ارزیاب
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ایــن برنامــه تامیــن منابــع انســانی کافــی، مجــرب، و متخصــص 
بــرای پایــش و ارزیابــی طــرح تحــول ســامت در حــوزه درمــان 
پیش بینــی  نشده اســت. همان طــور کــه پیش تــر نیــز اشــاره شــد، 
کمبــود منابــع انســانی مراحــل قبلــی سیاســت گذاری طــرح تحــول 
ســامت را تحت الشــعاع قــرار داد؛ در ایــن مرحلــه نیــز نبــود نیروی 
انســانی کافــی کــه صرفــا بــه ارزیابی اجــرای سیاســت پرداختــه، با 
تحلیــل وضعیــت موجــود و تعییــن فاصلــه آن بــا وضعیــت مطلوب، 
اقدامــات اصاحــی الزم را برنامه ریــزی نمایــد، مشــهود بــود کــه 
ایــن موضــوع ارزیابــی مطلــوب سیاســت را متاثــر ســاخت. ســومین 
ــن موضــوع  ــه ای ــیابی سیاســت ب ــورد ارزش ــه در م ــن نکت و آخری
اختصــاص دارد کــه عمــده مکانیســم های پایــش و ارزیابــی طــرح 
ــه  ــا ب ــه تنه ــده اند ک ــی  ش ــه ای طراح ــامت به گون ــول س تح
تحلیــل وضعیــت عملکــردی نظــام ســامت پــس از اجــرای طــرح 
ــی،  ــی، هزینه-کارای ــل  هزینه-اثربخش ــه تحلی ــر ب ــه، کمت پرداخت
و هزینه-فرصــت معطــوف شــده اند. جــای خالــی این گونــه 
ارزیابی هــای مقایســه ای از ســوی بســیاری از صاحب نظــران 
ــی و  ــای ارزیاب ــن گزارش ه ــما ای ــت. “ش ــد شده اس ــامت تأیی س
تحلیلــی را ماحظه کنیــد؛ مملــو از شــاخص هایی اســت کــه روی 
آنهــا کار شــده؛ همــه ایــن هــا خــوب اســت، امــا در ســطح کان 
بــه بیشــتر از ایــن هــا نیــاز داریــم. بایــد بررســی کنیــم کــه آیــا این 
ــا  مســیری کــه رفته ایــم از نظــر مالــی مقرون به صرفــه اســت؟ آی
ــم؟” )م. ۲4(. ــای دیگــری ســرمایه گذاری می کردی ــود ج ــر نب بهت

بازیگــران سیاســت گذاری طــرح تحــول ســالمت    3
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شناســایی ذینفعــان سیاســت گذاری طــرح تحــول ســامت .  ۳-۱
در حــوزه درمــان کشــور و نقــش آنهــا: مهم تریــن بازیگــر عرصــه 
ــان، وزارت  ــوزه درم ــرح تحــول ســامت در ح سیاســت گذاری ط
ــش  ــه نق ــود ک ــور ب ــکی کش ــوزش پزش ــان، و آم ــت، درم بهداش
اصلــی را در تولیــت ســامت، تامیــن منابــع مالــی، ارائــۀ خدمــات، 
و تولیــد منابــع برعهــده داشــت. دبیرخانــه شــورای سیاســت گذاری 
ســامت وزارت، حــوزه معاونیــن و مشــاورین وزارت، دفاتــر 
ــزی، هماهنگــی، و  ــای برنامه ری ــه معاونت ه ــی زیرمجموع مدیریت
امــور حقوقــی، درمــان،  بهداشــت، پرســتاری، و توســعه و مدیریــت 
منابــع، اداره کل تجهیــزات پزشــکی، ســازمان غــذا و دارو، و 
ــن بازیگــران  مرکــز اورژانــس کشــور در حــوزه وزارت از اصلی تری
ــر در سیاســت گذاری طــرح تحــول ســامت  درون ســازمانی درگی
ــه  ــای مربوط ــا و هماهنگی ه ــه در برنامه ریزی ه ــد و فعاالن بودن
مشــارکت داشــتند. از دیگــر بازیگران درون ســازمانی، دانشــگاه های 
علــوم پزشــکی بودنــد کــه بــا ارائــه راهکارهــا و نظرهــای ســازنده 
ــول  ــرح تح ــت گذاری ط ــت سیاس ــی در تقوی ــطح عملیات در س
نقــش داشــتند. ارائه دهنــدگان مختلــف خدمــات ســامت، گــروه 
دیگــری از ذینفعــان بودنــد کــه علیرغــم برخــورداری از پتانســیل 
مناســب بــرای فعالیــت در عرصــه ایجــاد تحــوالت پایــدار در نظــام 
ــت گذاری  ــی در سیاس ــارکت کاف ــور و مش ــا حض ــامت، عم س
ــان  ــروه بازیگــران و ذینفع طــرح تحــول ســامت نداشــتند. در گ
نهــاد  نقــش  در  اســامی  برون ســازمانی، مجلــس شــورای 

ــت  ــأت دول ــه کشــور و هی ــه و بودج ــازمان برنام ــذار، و س قانون گ
از ذینفعــان  آیین نامه هــا و دســتورالعمل ها،  در نقــش واضــع 
اصلــی سیاســت گذاری طــرح تحــول ســامت در کشــور به شــمار 
ــاص  ــا و اختص ــن و برنامه ه ــب قوانی ــا تصوی ــد کــه ب می رفتن
بودجه هــای الزم، ضمــن حمایــت از برنامــه، ضمانت هــای قانونــی 
الزم بــرای اجــرای سیاســت را فراهــم می نمودنــد. وزارت تعــاون، 
ــه  ــه پای ــم بیم ــازمان های مه ــژه س ــی و به وی ــاه اجتماع کار، و رف
ــی( از دیگــر  ــن اجتماع ــان و تامی ــه ســامت ایرانی ســامت )بیم
بازیگــران اصلــی طــرح تحــول ســامت بودنــد کــه نقــش مهمــی 
ــامت  ــه س ــا بیم ــط ب ــت های مرتب ــرای سیاس ــن و اج در تدوی
ــب  ــت جل ــازمان ها و اهمی ــن س ــم ای ــش مه ــود نق ــتند. باوج داش
ــن  ــارکت ای ــد مش ــر می  رس ــه نظ ــان، ب ــی آن ــکاری و همراه هم
بازیگــران آن گونــه کــه بایــد تأمیــن نشــد. مشــابه همیــن وضعیت، 
مشــارکت در ســازمان نظــام پزشــکی و پرســتاری کشــور بــود کــه 
از ذینفعــان برون ســازمانی طــرح تحــول بودنــد. قــوه قضائیــه بــه 
ســبب ایفــای نقــش در برخــورد قانونــی بــا متخلفیــن، و ســازمان 
صداوســیما بــا تولیــد محتواهــای آموزشــی و اطاع رســانی از دیگــر 
ــن  ــد. همچنی ــرح بودن ــال ط ــبتا فع ــازمانی نس ــان برون س ذینفع
ــمن ها،  ــدود س ــارکت مح ــانی از مش ــتندات، نش ــدارک و مس در م
ــان،  ــرگان، محقق ــاد، خب ــی و مردم نه ــای صنف ــی از انجمن ه برخ
ــارکت در  ــواهد، و مش ــد ش ــاوره، تولی ــگاه در مش ــاتید دانش و اس
ــز یکــی  ــی نی ــازمان بهداشــت جهان سیاســت گذاری دیده شــد. س
دیگــر از ذینفعــان برون ســازمانی در ســطح بین المللــی بــود کــه در 
راســتای اطمینــان از همســویی برنامه هــای کشــور بــا برنامه هــای 
ــدودی  ــا ح ــی، در سیاســت گذاری طــرح تحــول ســامت ت جهان
ــان برون ســازمانی، ســازمان ها،  مشــارکت داشــت. در گــروه ذینفع
صنایــع دارویــی و ملزومــات پزشــکی، و مــردم )و نــه نماینــدگان 
آنهــا( از مهم تریــن ذینفعــان طــرح بودنــد کــه بــه نظــر می رســد 
باوجــود بهره منــدی از پتانســیل  مشــارکت در تولیــد شــواهد، 
ــتند. ــی نداش ــارکت فعال ــرا مش ــاوره، در اج سیاســت گذاری، و مش

ویژگی هــای ذینفعــان سیاســت گذاری طــرح تحــول .  ۳-۲
ســامت در حــوزه درمــان کشــور: بــر اســاس شــواهد و مســتندات 
ــوع،  ــدن در موض ــه درگیرش ــه ب ــزان عاق ــر می ــود، از نظ موج
ذینفعــان سیاســت گذاری طــرح تحــول ســامت در ســطوح 
ــل  ــرورت ح ــه به ض ــا توج ــه ب ــتند؛ به نحوی ک ــی قرارداش متفاوت
مشــکات ســامت کشــور، نیــاز بــه خــروج از بحــران، و ایجــاد 
تحــول در جهــت بهبــود و اصــاح نظــام ســامت کشــور، ســطح 
زیــاد عاقــه بــه مشــارکت در وزارت بهداشــت و زیرمجموعه هــای 
ــه و بودجــه و  ــن دو نهــاد ســازمان برنام آن مشاهده شــد. همچنی
ــک  ــوان ی ــت ســامت به عن ــه اهمی ــه ب ــا توج ــت، ب ــت دول هیئ
ــامت در  ــا س ــوع ارتق ــتن موض ــرار داش ــی و ق ــت اجتماع سیاس
ــان  ــوع نش ــه موض ــادی ب ــه زی ــت، عاق ــداف دول ــت اه فهرس
ــد. از دیگــر ذینفعــان عاقه منــد، مجلــس شــورای اســامی  دادن
بــود کــه بــه نظــر می رســد درک اهمیــت و ضــرورت پاســخ دهی 
ــه  ــه عادالن ــوص ارائ ــه در خص ــارات جامع ــته ها و انتظ ــه خواس ب
ــدگان  ــد. ارائه دهن ــه باش ــن عاق ــل ای ــات دلی ــت خدم و باکیفی
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خدمــات ســامت بــه دلیــل نقــش مهــم  و ســهم عمده شــان در 
ارائــه خدمــات و اجــرای سیاســت، مــردم بــه دلیــل مطالباتشــان 
ــه متناســب، و  ــا هزین ــات ســامت ب ــۀ خدم ــرای ارائ ــت ب از دول
ســازمان جهانــی بهداشــت بــه دلیــل کســب اطمینان از همســویی 
برنامــه بــا اهــداف تعیین شــده جهانــی در ســطوح بــاالی عاقــه 
بــه مشــارکت در طــرح قــرار داشــتند. به جــز قــوه قضائیــه کــه بــه 
نظــر عاقــه اندکــی بــه موضــوع داشــت، دیگــر ذینفعــان برنامــه 
)وزارت تعــاون، کار، و رفــاه اجتماعــی، ســازمان نظــام پزشــکی و 
ــکی،  ــزات پزش ــی و تجهی ــع داروی ــازمان ها و صنای ــتاری، س پرس
ــه متوســطی  ســازمان صداوســیما، و انجمن هــا و ســمن ها( عاق
ــامت  ــول س ــرح تح ــت گذاری ط ــدن در سیاس ــر ش ــه درگی ب
ــع  ــر به کارگیــری و اســتفاده از مناب داشــتند. ازآنجاکــه ذینفعــان ب
ــاد  ــا ســه نه ــه تنه ــد، شــواهد نشــان از آن داشــت ک نظارت دارن
ــه و  ــازمان برنام ــت، و س ــت دول ــس شــورای اســامی، هیئ مجل
بودجــه نســبت بــه دیگــر ذینفعــان دارای قــدرت بیشــتری بودنــد. 
بــه نظــر می رســد ایــن قــدرت زیــاد بــه دلیــل در اختیــار داشــتن 
منابــع مالــی و قــدرت توزیــع آن، و مرجعیــت تصویــب قوانیــن و 
برنامه هــا باشــد. ســایر ذینفعــان سیاســت، بــا توجــه بــه نداشــتن 
منابــع مالــی کافــی و محدودیــت تاثیرگــذاری مســتقیم بــر ســایر 
ــی  ــد. ویژگ ــوردار بودن ــدرت متوســطی برخ ــا، از ســطح ق حوزه ه
ذینفعــان از منظــر حمایــت، آخریــن محــور موردبررســی بــود کــه 
بــا توجــه به اظهــارات و اســناد موجــود، وزارت بهداشــت، ســازمان 
برنامــه و بودجــه، هیئــت دولــت، مجلــس شــورای اســامی، مردم، 
ــازمان  ــکی، و س ــزات پزش ــی و تجهی ــع داروی ــازمان ها و صنای س
جهانــی بهداشــت بیــش از ســایرین برنامــه را حمایــت می کردنــد. 
ذینفعانــی همچــون وزارت تعــاون، کار، و رفــاه اجتماعــی، ســازمان 
ــا  ــیما، و انجمن ه ــازمان صداوس ــتاری، س ــکی و پرس ــام پزش نظ
ــت  ــتند. حمای ــطی قرارداش ــت متوس ــطح حمای ــمن ها در س و س

ــد  ــزارش گردی ــط گ ــز متوس ــامت نی ــات س ــدگان خدم ارائه دهن
و موضــع قــوه قضاییــه خنثــی ارزیابــی شــد. 

ــالمت در    4 ــول س ــرح تح ــت ط ــوای سیاس محت
ــور ــان کش ــوزه درم ح

ــوزه .  4-۱ ــامت در ح ــول س ــرح تح ــای ط ــداف برنامه ه اه
ــات  ــام ســامت و اصاح ــا نظ ــط ب ــون مرتب ــان کشــور: مت درم
ــدت  ــدف کوتاه م ــج ه ــدت و پن ــدف بلندم ــه ه آن )۲5، ۲6(، س
ــور  ــامت متص ــوزه س ــی در ح ــه اصاح ــک برنام ــرای ی را ب
ــخگویی، و  ــش پاس ــامتی، افزای ــطح س ــا س ــه ارتق ــده اند ک ش
بهبــود مشــارکت مالــی عادالنــه ســه هــدف بلندمــدت، و افزایــش 
ــدف  ــج ه ــی پن ــی و کارای ــت، ایمن ــش، کیفی ــی، پوش دسترس
ــر اســاس  ایــن طبقه بنــدی و  کوتاه مــدت را تشــکیل  می دهنــد. ب
بــا توجــه بــه اهــداف برنامه هــای مختلــف طــرح تحــول ســامت 
ــی  ــات درمان ــای خدم ــه در حوزه ه ــت ک ــوان گف ــور می ت کش
هــدف اصلــی بیشــتر مداخــات، پشــتیبانی مالــی بــود. از منظــری 
ــر  ــتمل ب ــور را مش ــامت کش ــول س ــرح تح ــوان ط ــر می ت دیگ
ــه و  ــی عادالن ــارکت مال ــتر مش ــه بیش ــت ک ــی دانس برنامه های
بهبــود ســامتی در کشــور را بــه عنــوان هــدف بلندمــدت خــود 
تعیین کــرده،  و ارتقــا کیفیــت خدمــات و بهبــود دسترســی و 
پوشــش را در قالــب اهــداف کوتاه مــدت خــود در نظــر گرفته انــد. 
ــه نظــر می رســد افزایــش کارایــی، هدفــی کمتــر دیده شــده در  ب
فهرســت برنامه هــای تحــول ســامت باشــد؛ بنابرایــن، ازآنجایــی 
ــه  ســامت  ــع بیشــتر ب ــه نشــان داده، اختصــاص مناب ــه تجرب ک
ــداف  ــه اه ــتر ب ــتیابی بیش ــای دس ــه معن ــد ب ــه نمی توان همیش
ــای  ــدف ارتق ــا ه ــی ب ــن برنامه های ــد )۲۷(. تدوی ــامت باش س
کارایــی نظــام ســامت در طــرح تحــول ســامت امــری ضــروری 
ــوزه  ــامت در ح ــول س ــرح تح ــداف ط ــدول ۳ اه ــت. در ج اس

ــت. ــش داده شده اس ــور نمای ــان کش درم
جدول 3: اهداف طرح تحول سالمت در حوزه درمان کشور

هدف اصالح نظام سالمت

رئوس برنامه های تحول سالمت

بلندمدتکوتاه مدت
مشارکت عادالنهپاسخگوییسالمتیکاراییکیفیتپوششدسترسی

**بیمه نمودن افراد فاقد بیمه پایه سالمت

کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در 
بیمارستان های دانشگاهی

**

حفاظت و حمایت مالی از بیماران صعب العالج، خاص، 
و نیازمند

**

**حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم

حضور پزشکان متخصص مقیم در بیمارستان های 
دانشگاهی

***

ارتقای کیفیت خدمات ویزیت در بیمارستان های 
دانشگاهی

****

**ارتقای کیفیت هتلینگ در بیمارستان های دانشگاهی

**ترویج زایمان طبیعی و درمان ناباروری

***قیمت گذاری خدمات سالمت

**پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان سالمت
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مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

ــوزه .  4-۲ ــامت در ح ــول س ــرح تح ــت ط ــوای سیاس محت
ــتفاده از  ــا اس ــود و ب ــتندات موج ــاس مس ــور: براس ــان کش درم
الگــوی ســازمان جهانــی بهداشــت دربــاره شــش بخــش ســازنده 
نظــام  ســامت )۲5(، طــرح تحــول بــرای دســتیابی بــه اهــداف 
ــرد. در بخــش  ــر بخــش ایجــاد ک ــی را در ه پیشــگفت، تغییرات
ــد:   ــر بودن ــرح زی ــه ش ــرات ب ــم تغیی ــری، اه ــت و رهب حاکمی
توجــه ویــژه بــه موضــوع ســامت در برنامه هــای دولــت 
جدیــد؛ افزایــش مشــارکت و تعامــل بــا ذینفعــان ارائــه خدمــات 
ســامت کشــور )به ویــژه وزارت تعــاون، کار، و رفــاه اجتماعــي، 
امــور  وزارت  مســلح،  نیروهــاي  پشــتیباني  و  دفــاع  وزارت 
ــازمان نظــام پزشــکی(؛  ــت، و س ــي، وزارت نف اقتصــادي و دارای
تقویــت و فعال ســازی شــورای عالــی ســامت و امنیــت غذایــی 
ــرفت  ــزان پیش ــای ادواری می ــه گزارش ه ــه و ارائ ــور؛ تهی کش
و تحقــق اهــداف برنامه هــای تحــول ســامت در ســطوح 
مختلــف بین المللــی، ملــی، و اســتانی؛ برگــزاری نشســت ها 
و همایش هــای مختلــف در خصــوص نقــد عملکــرد حــوزه 
ســامت؛ اســتقرار ســامانه های ۱5۹۰ و ۱6۹۰ جهــت دریافــت، 
ــامانه  ــدازی س ــی؛ راه ان ــکایات مردم ــه ش ــیدگی ب ــت، و رس ثب
تحــول ســامت کشــور؛ طراحــی ســاختارهای پایــش و ارزیابــی 
در ســطوح ملــی، اســتانی، و ســازمانی در بخش درون ســازمانی؛ و 
برون ســپاری مســئولیت پایــش و ارزیابــی طــرح تحول ســامت. 
ــر  ــات ب ــرخ مالی ــش ۱% ن ــی، افزای ــع مال ــن مناب ــش تامی در بخ
ــه بخــش ســامت؛ اختصــاص  ــزوده و اختصــاص آن ب ارزش اف
ــون  ــه دوم قان ــت از محــل اجــرای مرحل ۱۰% از درآمدهــای دول
هدفمنــدی یارانه هــا، و پرداخــت کامــل اعتبــارات ســاالنه بخــش 
ســامت؛ بیمــه نمــودن افــراد فاقــد بیمــه پایــه ســامت از طریق 
ــاران  ــی بیم ــزان پرداخت ــش می ــامت؛ کاه ــه س ــازمان بیم س
بســتری در بیمارســتان های دانشــگاهی؛ رعایــت زنجیــره تامیــن 
ــی پزشــکی در بیمارســتان های دانشــگاهی؛  ــوازم مصرف دارو و ل
قیمت گــذاری متمرکــز لــوازم مصرفــی پزشــکی؛ کنتــرل قیمــت 
ــبی  ــاب ارزش نس ــرای کت ــاغ، و اج ــه، اب ــور؛ تهی دارو در کش
ــت  ــه پرداخ ــرای برنام ــامت؛ و اج ــای س ــات و مراقبت ه خدم
مبتنــی بــر عملکــرد پزشــکان، اعضــای هیئــت  علمــی، و 
کارکنــان غیرپزشــک از اصلی تریــن مداخــات شناســایی شــدند. 
ــع  ــامل رف ــی ش ــات اصل ــه دارو، مداخ ــی ب ــش دسترس در بخ
ــی دارو و  ــز و مصــرف منطق ــی کشــور؛ تجوی ــای داروی کمبوده
ــوازم مصرفــی پزشــکی؛ تامیــن داروهــا، مکمل هــای دارویــی،  ل
ــوازم مصرفــی پزشــکی در زنجیــره ارائــه خدمــات ســامت؛  و ل
و تحــت پوشــش بیمــه قــراردادن برخــی اقــام دارویــی، 
ــاج  ــاص و صعب الع ــاران خ ــاز بیم ــای موردنی ــژه داروه به وی
ــرات  ــامت، تغیی ــی س ــتم های اطاعات ــش سیس ــد. در بخ بودن
ــور  ــپاس به منظ ــامانه س ــدازی س ــود: راه ان ــر ب ــوارد زی ــامل م ش
ســطح  در  شــهروندان  ســامت  اطاعــات  یکپارچه ســازی 
کشــور؛ راه انــدازی ســامانه ســجاد در بیمارســتان ها جهــت 
ســاماندهی اطاعــات مالــی؛ تهیــه تقویــم پیمایش هــای ملــی و 
اعمــال سیاســت داده ای بــرای پیمایش هــا؛ و راه انــدازی ســامانه 

قاصــدک جهــت ثبــت تمامــی اطاعــات مربــوط بــه کارکــرد و 
دریافتــی منابــع انســانی شــاغل در بیمارســتان. در بخــش منابــع 
ــق  ــکان در مناط ــدگاری پزش ــت از مان ــامت، حمای ــانی س انس
ــق؛  ــن مناط ــاغل در ای ــکان ش ــداد پزش ــش تع ــروم و افزای مح
ــم در بیمارســتان های دانشــگاهی و  ــزام حضــور پزشــکان مقی ال
افزایــش منابــع انســانی متخصــص در بخــش دولتــی؛ تمام وقــت 
ــه پرداخــت  ــت پزشــکان؛ اجــرای برنام ــی کــردن فعالی جغرافیای
مبتنــی بــر عملکــرد پزشــکان، اعضــای هیئت علمــی، و کارکنــان 
غیرپزشــک؛ ارتقــای کیفیــت خدمــات ویزیــت در بیمارســتان های 
دانشــگاهی؛ و افزایــش تعــداد منابــع انســانی پرســتار شــاغل در 
ــود. و در  ــرات مهــم ب ــه تغیی بیمارســتان های دانشــگاهی از جمل
ــه خدمــات ســامت، بازســازی و به ســازی  انتهــا در بخــش ارائ
فضاهــای درمانــی و تخت هــای بیمارســتانی، و ارتقــای کیفیــت 
و  توســعه،  احــداث،  دانشــگاهی؛  بیمارســتان های  هتلینــگ 
ــعه،  ــی؛ توس ــان طبیع ــج زایم ــژه؛ تروی ــای وی ــز کلینیک ه تجهی
ــش  ــترش پوش ــان؛ گس ــای زایم ــز بلوک ه ــازی، و تجهی به س
ــای  ــازی اورژانس ه ــعه و به س ــی؛ توس ــس هوای ــات اورژان خدم
بخش هــای  ســاماندهی  بهداشــت؛  وزارت  بیمارســتانی 
ــکی؛  ــمومیت، و روان پزش ــوختگی، مس ــژه، س ــای وی مراقبت ه
ــزات  ــن تجهی ــش ســرزمینی ســرطان؛ و تامی ــی آمای ــه مل برنام
پزشــکی متوســط و ســنگین بیمارســتان های وزارت بهداشــت از 

ــد. ــی بودن مداخــات اصل
بحث 

نخســتین یافتــه مطالعــه حاضــر تأثیرگــذاری شــرایط زمینــه ای 
ــان  ــوزه درم ــامت در ح ــول س ــرح تح ــت گذاری ط ــر سیاس ب
ــه ای در  ــز نقــش مهــم شــرایط زمین ــات نی اســت. دیگــر مطالع
ــور  ــه منظ ــف ب ــی مختل ــای اصاحات ــت گذاری برنامه ه سیاس
تقویــت نظــام ســامت و تحقــق دســتیابی بــه پوشــش همگانــی 
ســامت را تاییــد کــرده، عوامــل متفاوتــی را در بعــد زمینــه ای 
معرفــی کرده انــد کــه می توانــد سیاســت گذاری اصاحــات 
ــته  ــر دو دس ــه حاض ــازد )۲۸(. در مطالع ــر س ــامت را متاث س
عوامــل کان و خــرد بــه عنــوان عوامــل تاثیرگــذار زمینــه ای در 
حــوزه سیاســت گذاری طــرح تحــول ســامت در حــوزه درمــان 
شناســایی شــدند. در گــروه عوامــل کان، محیــط قانونــی یکی از 
ــر سیاســت گذاری  ــر آن ب عوامــل شناســایی شده اســت کــه تاثی
طــرح تحــول ســامت دو جنبــه دارد. جنبــه اول بــر بســتر قانونی 
ــرای اصــاح طــرح تحــول ســامت در حــوزه ســامت  الزم ب
ــن باالدســتی کشــور  ــوای قوانی ــه محت ــه ب ــا توج ــاره دارد. ب اش
)بــه ویــژه برنامــه سیاســت های کلــی ســامت و برنامــه پنجــم 
توســعه کشــور( کــه نشــان می دهــد بخــش ســامت بــه صــورت 
پررنــگ  در مــواد و لوایــح قانونــی منعکــس شــده )۲۹(، بــه نظــر 
ــرح  ــرای سیاســت گذاری ط ــبی ب ــی مناس ــه قانون ــد زمین می رس
تحــول ســامت فراهــم بوده اســت. اهمیــت فراهم بــودن بســتر 
ــدار سیاســت های  ــق و پای ــن و اجــرای موف ــرای تدوی ــی ب قانون
ــاره  ــز درب ــات نی ــر مطالع ــه دیگ ــت ک ــی اس ــامت، موضوع س
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آن توافق نظــر دارنــد )۲۹، ۳۰( و همان گونــه کــه در متــون 
ــزی و سیاســت گذاری  توســعه ای کشــورها  ــه برنامه ری ــوط ب مرب
ــک  ــی سیاســت ها و اهــداف ی ــب منطق ــی و ترتی ــده، در توال آم
ــرای توســعه پایــدار، سیاســت گذاری ســامت، به  ویــژه  کشــور ب
ــارج  ــد خ ــامت، نمی توان ــام س ــاح نظ ــت گذاری  در اص سیاس
ــه دوم  ــد )۳۱(. جنب ــده باش ــی تدوین ش ــای قانون از چارچوب ه
ــرح تحــول  ــر سیاســت گذاری ط ــی ب ــط قانون ــذاری محی تاثیرگ
ــاح  ــی اص ــف قانون ــام تکالی ــدم انج ــه ع ــوط ب ــامت مرب س
نظــام ســامت اســت کــه گزارش هــای تحلیــل وضعیــت نظــام 
ــی  ــل سیاس ــت از آن دارد )۳، 5، ۲4-۲۱(. عوام ــامت، حکای س
ــذاری  ــای تاثیرگ ــه گوی ــت ک ــه ای اس ــل زمین ــر عوام از دیگ
ــز خواســت و اســتقبال  ــر کشــور و نی فضــای سیاســی حاکــم ب
ــت گذاری  ــون سیاس ــور پیرام ــی کش ــران سیاس ــران و مدی رهب
ــط  ــه محی ــوع ک ــن موض ــد. ای ــامت می باش ــول س ــرح تح ط
برنامه هــای  سیاســت گذاری های  بــر  شــدت  بــه   سیاســی 
اصاحاتــی ســامت کشــور تاثیرگذاراســت، در تجربه هــای 
ــت  ــزارش شده اس ــف گ ــورهای مختل ــامت کش ــات س اصاح
ــی از  ــل یک ــروه از عوام ــن گ ــد ای ــر می رس ــه نظ )۳۲، ۳۳(. ب
اصلی تریــن عواملــی باشــند کــه بتواننــد بــه تنهایــی بــر تدویــن 
ــداری و  ــته، پای ــر گذاش ــامت تاثی ــت  های س ــرای سیاس و اج
ــادی  ــل اقتص ــد. عوام ــعاع قراردهن ــا را تحت الش ــتمرار آنه اس
ــت.  ــایی شده اس ــل شناس ــته از عوام ــومین دس ــی س و اجتماع
ــول  ــه تح ــا ک ــر، از آنج ــه حاض ــای مطالع ــاس یافته ه ــر اس ب
ســامت تنهــا یــک موضــوع مرتبــط بــا نظــام ســامت نیســت 
ــر آن  ــز ب ــه نی ــادی جامع ــف اجتماعی-اقتص ــای مختل و متغیره
تأثیــر دارنــد، سیاســت گذاری در تحــول ســامت همچنــان 
متاثــر از شــرایط اجتماعی-اقتصــادی کشــور اســت؛ بــه نحــوی  
کــه بــا بــروز نابه ســامانی در شــرایط اقتصادی-اجتماعــی 
ــوزه دارو و  ــژه در ح ــه وی ــامت، ب ــات س ــه خدم ــور، ارائ کش
ــی  ــی ناکام ــه نوع ــده و ب ــال ش ــار اخت ــدت دچ ــان، به ش درم
ــرای  ــدام ب ــع اق ــن وقای ــل ای ــه ماحص ــد، ک ــرد می رس در عملک
ــا  ــال، ب ــا درعین ح ــازد. ام ــروری می س ــات را ض ــاد اصاح ایج
ــن و  ــی، تدوی ــرایط اقتصادی-اجتماع ــاع و ش ــدن اوض ــر ش بهت
ــتورکار  ــامت در دس ــام س ــر نظ ــرای تغیی ــی ب ــرای طرح اج
ــر  ــی ب ــرایط اقتصادی-اجتماع ــذاری ش ــرد. تاثیرگ ــرار می گی ق
ــای  سیاســت گذاری  تحــوالت ســامت در بســیاری از گزارش ه
ــد  ــان می ده ــا نش ــن گزارش ه ــت. ای ــتند  شده اس ــره مس منتش
تغییــرات اقتصــادی و بــه دنبــال آن اجتماعــی کشــورها، 
ــرای  ــن و اج ــان تدوی ــا پای ــاز و ی ــا آغ ــی داری ب ــور معن ــه ط ب
سیاســت های مهــم اصاحــی نظــام ســامت همــراه اســت )۳4، 
ــت گذاری  ــر سیاس ــذار ب ــل کان تأثیرگ ــر عوام ــته آخ ۳5(. دس
ــاس  ــت. براس ــی اس ــل بین الملل ــامت، عوام ــول س ــرح تح ط
ــط  ــه توس ــی، ک ــدات بین الملل ــر، تعه ــه حاض ــای مطالع یافته ه
ــه  ــدی ب ــده  و پایبن ــن ش ــی تدوی ــی بین الملل ــای حاکمیت نهاده
اثــرات  به شــمارمی آید،  کشــورها  تعهــدات  ازجملــه  آنهــا 
ــامت دارد.  ــول س ــرح تح ــت گذاری ط ــر سیاس ــمگیری ب چش

ــت ها،  ــه سیاس ــامت در هم ــه، س ــرای هم ــامت ب ــرد س راهب
و پوشــش همگانــی ســامت نمونه هایــی از ایــن تعهــدات 
ــل در  ــروه از عوام ــن گ ــدی ای ــش کلی ــتند. نق ــی هس بین الملل
سیاســت گذاری  اصاحــات ســامت در پژوهش هــای دیگــر 
نیــز آمده اســت )۳6، ۳۷(. در گــروه عوامــل خــرد زمینــه ای 
ــای  ــامت، یافته ه ــول س ــرح تح ــت گذاری ط ــر سیاس ــر ب موث
ــل  ــه ای از عوام ــذاری مجموع ــان از تاثیرگ ــر نش ــه حاض مطالع
را داشــت کــه در شــکل گیری قوت هــا و ضعف هــای نظــام 
ــه  ــه ب ــده داشــتند. توج ــا بازدارن ــش پیشــبرنده و ی ســامت، نق
سیاســت گذاری  در  بازدارنده هــا  و  پیشــبرنده ها  ایــن  تاثیــر 
ســامت، متداول تریــن توصیــه ای اســت کــه سیاســت گذاران و 
برنامه ریــزان ســامت بــرای تدویــن موفــق یــک سیاســت و یــا 
برنامــه کان اصاحــی بــه آن اشــاره می کننــد. بــه گفتــه ایــن 
ــد  ــامت نمی توان ــات س ــت گذاری اصاح ــران، سیاس صاحبنظ
ــدون در نظــر گرفتــن و انجــام یــک تحلیــل وضعیــت جامــع  ب

ــوب برســد )۳۸(.  ــرانجام مطل ــه س ب
یافتــه دوم مطالعــه حاضــر، جنبه هــای مختلــف فراینــد 
ــان را  ــوزه درم ــامت در ح ــول س ــرح تح ــت گذاری ط سیاس
ــان  ــه جری ــوع س ــه ، وق ــن یافت ــاس ای ــد. براس ــز می کن متمای
مشــخص و در عیــن  حــال تأثیرگــذار بــر یکدیگــر، موجــب در 
دســتورکار قرارگرفتــن طــرح تحــول ســامت در حــوزه درمــان 
ــت  ــان سیاس ــامت و جری ــوزه س ــکات ح ــان مش ــد. جری ش
ــوده  ــکل گرفته ب ــش ش ــا پی ــامت از مدت ه ــام س ــاح نظ اص
ــان  ــذر زم ــا گ ــان ب ــن دو جری ــتند. ای ــی داش ــرات متقابل و اث
ــات  ــوزه خدم ــته ای را در ح ــات برجس ــده، و اتفاق ــت ش تقوی
ــن  ــروز ای ــا ب ــه ب ــه ای ک ــه گون ــد. ب ــور رقم زدن ــامت کش س
ــده اصــاح آن  ــام ســامت و ای ــر نظ ــات، ضــرورت تغیی اتفاق
ــای سیاســی  ــوز حمایت ه ــه هن ــا از آنجــا ک ــت. ام شــکل گرف
جلــب نشــده بــود، ایــن ایــده وارد دســتورکار نشــد. دو جریــان 
ــیده و  ــوت بخش ــی را ق ــان سیاس ــرور جری ــه م ــگفت ب پیش
ــت  ــب تقوی ــد، موج ــت جدی ــدن دول ــا روی کار آم ــرانجام ب س
ــدن  ــاز ش ــد در ب ــر می رس ــه  نظ ــدند. ب ــت ش ــان سیاس جری
ــش  ــتورگذاری طــرح تحــول ســامت، نق پنجــره فرصــت دس
جریــان سیاســی و دخالــت آن، بیــش از دو جریــان دیگــر باشــد 
و نقــش بازیگــران سیاســت، بــه ویــژه شــخص وزیــر بهداشــت 
ــوری  ــت گذاران کش ــر سیاس ــب نظ ــراه وی، در جل ــم هم و تی
ــد از نظــر  ــام ســامت نبای ــده اصــاح نظ ــی ای ــت ده و اولوی
دور بمانــد. مــروری بــر تجربــه دیگــر کشــورهای دارای ســابقه 
اجــرای طرح هــای تحــول ســامت نیــز دال بــر پررنــگ بــودن 
ــم  ــوالت مه ــروع تح ــی ش ــی و هم زمان ــان سیاس ــش جری نق
ــد  ــر جدی ــدن وزی ــا روی کارآم ــامت ب ــام س ــی نظ اصاحات
ــران  ــن بازیگ ــه آنچــه ای ــه هم بهداشــت اســت )۳۹-4۱(. البت
ــتند، در دســتورکار  ــرای طــرح تحــول ســامت در نظــر داش ب
سیاســت گذاری قرارنگرفــت؛ از جملــه اینهــا می تــوان بــه 
سیاســت های اصاحاتــی حــوزه بهداشــت اشــاره کرد کــه 
ــنهادی  ــتورکارهای پیش ــدی دس ــد اولویت بن ــر می رس ــه نظ ب
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براســاس معیارهــای ضــرورت حــل مشــکل، ماحظــات تامیــن 
ــه  ــن برنام ــات تدوی ــودن مقدم ــز فراهم ب ــی، و نی ــع مال مناب
ایده هــای  برخــی  حــذف  یــا  و  به تعویق افتــادن  دالیــل 

ــد.  ــتورگذاری باش ــه دس ــل اولی ــی در مراح اصاحات
در خصــوص تدویــن سیاســت طــرح تحــول ســامت در حــوزه 
ــای  ــه تشــکیل کارگروه ه ــان داد ک ــا نش ــور، یافته ه ــان کش درم
مرتبــط بــا سیاســت گذاری طــرح تحــول و فعالیــت مــداوم آنهــا 
ــری از  ــا بهره گی ــول ب ــت تح ــن سیاس ــی در تدوی ــش مهم نق
ــن  ــتفاده از چنی ــت اس ــت. اهمی ــی داش ــد سیاس ــتوانه تعه پش
ــز  ــا مرک ــاق ی ــک ات ــری از ی ــی و بهره گی ــای گروه رویکرده
فکــر کــه بتوانــد خطــوط کلــی حرکــت نظــام ســامت در مســیر 
ــه  ــت ک ــی اس ــد، از آموزه های ــن کن ــوالت را تعیی ــر و تح تغیی
ــه  ــبت ب ــامت نس ــام س ــات نظ ــازی اصاح ــون پیاده س در مت
آنهــا ســفارش شده اســت )۳۸، ۳۹(. امــا نگاهــی عمیق تــر 
بــه ترکیــب و نحــوه  فعالیــت ایــن کارگروه هــا در تدویــن 
ــه  ــیب های بدن ــی از آس ــامت، یک ــول س ــرح تح ــت  ط سیاس
سیاســت گذاری تحــول ســامت، کــه همــان حاکم بــودن 
ــارکت  ــت گذاری و مش ــد سیاس ــرف در فراین ــی ص ــدگاه دولت دی
ــن در  ــد. ای ــکار می نمای ــی اســت، را آش ــدادن بخــش غیردولت ن
حالــی اســت کــه مطالعــات بســیاری بــر همــکاری و مشــارکت 
بین بخشــی و تاثیــر آن بــر تضمیــن موفقیــت برنامه هــای 
ــر  ــه نظ ــد )۳۹، 4۱، 4۲(. ب ــد کرده ان ــامت تاکی ــی س اصاح
ــران  ــارکت دادن بازیگ ــه مش ــی ب ــه ناکاف ــن توج ــد همی می رس
ــت را  ــن سیاس ــرای ای ــامت، اج ــول س ــر در تح ــف درگی مختل
ــی را  ــرده و مقاومت های ــه ک ــواری مواج ــا دش ــدودی ب ــا ح ت
ــرح  ــی ط ــل اجرای ــد در مراح ــف فراین ــان مختل ــوی صاحب از س
ــا الزم  ــع آن ه ــرای رف ــه ب ــی ک ــد. مقاومت های ــاد کرده باش ایج
ــرژی صــرف شــود کــه همیــن امــر ســهولت  اســت زمــان و ان
ــروز چنیــن مقاومت هایــی  ــر مــی ســازد. ب اجــرای طــرح را متاث
ــان فراینــد در  کــه ریشــه در اطــاع و مشــارکت ناکافــی صاحب
مرحلــه تدویــن سیاســت دارد، امــری اجتناب ناپذیــر اســت )4۳(. 
ــد سیاســت گذاری طــرح تحــول ســامت در  ــه دیگــر فراین جنب
حــوزه درمــان کشــور، نظــارت و ارزشــیابی ایــن طــرح اســت کــه 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــر، ب ــه حاض ــای مطالع ــه یافته ه ــه ب ــا توج ب
اگرچــه سیاســت گذار در مرحلــه سیاســت گذاری بــه پایــش 
طــرح و چگونگــی انجــام آن توجــه داشــته، ولــی کمتــر موضــوع 
مهــم ارزیابــی و شناســایی نشــان گرهای مناســب را بــرای 
ــکاف های  ــناخت ش ــرح و ش ــن ط ــرد ای ــوه عملک ــی از نح آگاه
ــی  ــزوم ارزیاب ــه ل ــه ب ــدم توج ــی در نظــر داشته اســت. ع احتمال
ــای  ــی از چالش ه ــامت، یک ــات س ــای کان اصاح برنامه ه
رایــج کشــورهای بــا ســطح درآمــد متوســط و پاییــن در 
حــوزه سیاســت گذاری  ســامت اســت )44(. ناکافــی بــودن 
ظرفیت هــای ملــی بــرای طراحــی چارچوب هــای ارزیابــی، 
ــز  ــی، و نی ــتم های اطاعات ــف سیس ــای داده ای و ضع کمبوده
از عمده تریــن  بــرای تصمیم گیــری  معتبــر  تولیــد شــواهد 
دالیــل کم رنــگ شــدن ارزیابــی و توجــه کــم بــه آن در 

ــر  ــه تاثی ــه ب ــا توج ــذا ب ــت. ل ــزی اس ــه برنامه ری ــل اولی مراح
ــت  ــر موفقی ــت ب ــرل وضعی ــای کنت ــارت و مکانیزم ه ــل نظ عام
برنامه هــای اصــاح ســامت )45(، الزم اســت زیرســاخت های 
ایــن عملکــرد مهــم مدیریتــی در سیاســت گذاری های آتــی 

لحاظ شــود.
ــوای سیاســت  ــه محت ــوط ب ــه، کــه مرب ــه مطالع ســومین یافت
ــان کشــور اســت، نشــان  طــرح تحــول ســامت در حــوزه درم
ــتی از  ــن فهرس ــه و تدوی ــرف تهی ــادی ص ــاش زی ــه ت  داد ک
ــام  ــاح نظ ــت دار اص ــاز و اولوی ــای موردنی ــداف و برنامه ه اه
ــه صــورت  ــوای طراحــی شــده، اواًل ب ــا محت ســامت شــده، ام
کامــل و روشــن هــدف از اجــرای طــرح و مقصــد بعــدی طــرح 
را تبییــن نکــرده و ثانیــا بــه گونــه ای اطاع رســانی نشــده 
ــد، و  ــراه  داشته باش ــی را هم ــی عموم ــت کاف ــد حمای ــه بتوان ک
ــوب طــرح تحــول ســامت را  ــن امــر سیاســت گذاری مطل همی
ــق  ــه موف ــت. در تجرب ــرار داده اس ــعاع ق ــدودی تحت الش ــا ح ت
ــه در  ــد ک ــری ش ــن نتیجه گی ــه چنی ــور ترکی ــات کش اصاح
اجــرای برنامــه اصاحــی پیشــنهادی دولــت بــرای نظــام 
ــامت  ــی س ــای اصاح ــد برنامه ه ــداف و مقاص ــامت، اه س
ــه  ــده اند ک ــه ای تدوین ش ــه گون ــف ب ــی مختل ــای زمان در بازه ه
ــل  ــر از عوام ــن ام ــه همی ــا باشــند، ک ــد نقشــه راه برنامه ه بتوانن
ــج  ــر در پیاده ســازی موفــق اصاحــات ســامت اســت. نتای موث
ــه ویــژه اســتفاده  ــر اهمیــت اطاع رســانی، ب برخــی مطالعــات ب
ــوان  ــه عن ــی، ب ــت عموم ــی و کســب حمای از رســانه ها در معرف
ــامت  ــی س ــای اصاح ــرای برنامه ه ــت اج ــبرنده موفقی پیش
تاکیدکــرده، پیامدهــای نادیــده گرفتــن ایــن پیشــبرنده )46، 4۷( 
را گوشــزد نموده انــد. از دیگــر نــکات حایــز اهمیــت در محتــوای 
ــن  ــداف ای ــری اه ــامت، جهت گی ــول س ــرح تح ــت ط سیاس
ــی،  ــش کارای ــدف افزای ــد ه ــر می رس ــه نظ ــه ب ــرح اســت ک ط
کمتــر در اهــداف برنامه هــای تحــول ســامت دیــده شده باشــد. 
بــا توجــه بــه لــزوم ایجــاد ســامت بیشــتر بــا ارزش دهــی بیشــتر 
بــه منابــع مالــی ســامت )4۸(، بــه نظــر می رســد توجــه بیشــتر 
بــه تدویــن برنامه هایــی بــا هــدف ارتقــای کارایــی نظــام 

ــد. ســامت در طــرح تحــول ســامت الزم باش
چهارمیــن یافتــه ی مطالعــه حاضــر، نقــش ذینفعــان و نیــز تاثیر 
ــد سیاســت گذاری طــرح تحــول ســامت  ــر فراین ــل ب ــن عام ای
ــه در  ــد اگرچ ــان می ده ــه نش ــور اســت ک ــان کش ــوزه درم در ح
ــا  ــان ت ــارکت ذینفع ــایی و مش ــرح شناس ــن ط ــت گذاری ای سیاس
ــان  ــرف زم ــه ص ــاز ب ــان نی ــا همچن ــده، ام ــن ش ــدودی تأمی ح
ــن و  ــان، تعیی ــر ذینفع ــر و جامع ت ــایی دقیق ت ــرای شناس بیشــتر ب
تحلیــل موقعیــت آنهــا از ابعــاد قــدرت و موضــع، و نیــز اســتفاده 
از راهکارهــای تقویــت و جلــب مشــارکت و نیــز همراهــی بیشــتر 
ــی اســت کــه  ــان احســاس می شــد. ایــن در حال ذینفعــان همچن
در بیشــتر گزارش هــای تحلیــل سیاســت گذاری برنامه هــای 
ــه  ــادی ب ــه زی ــف، توج ــورهای مختل ــامت کش ــی س اصاحات
ــداوم و  ــق ت ــان در توفی ــارکت ذینفع ــکاری و مش ــوع هم موض
اســتمرار برنامه هــای اصاحاتــی شــده، راهکارهــا و ســاختارهای 
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ــه  ــا تعبی ــراد و نهاده ــن اف ــکاری ای ــب هم ــرای جل مشــخصی ب
در  می شــود  توصیــه  بنابرایــن   .)4۲  ،4۰  ،۳۹( شده اســت 
سیاســت گذاری های کان اصــاح ســامت، بــه هماهنگــی 
ــرای  ــب ب ــی مناس ــن راهکارهای ــی و یافت ــارکت بین بخش و مش
همــراه کــردن آنهــا در پشــتیبانی و حمایــت از برنامه هــای 
اصاحاتــی ســامت، کــه معمــواًل فراینــد زمانبــری اســت، توجــه 

ــژه شــود.  وی
نتیجه گیری

ــای پژوهــش حاضــر در طــرح تحــول  ــه یافته ه ــه ب ــا توج ب
ســامت در حــوزه درمــان کشــور، بــدون شــک حــل مشــکات 
ــه در  ــای جامع ــع نگرانی ه ــات ســامت و رف ــه خدم ــام ارائ نظ
ــوده  ــامت ب ــت گذاران س ــی سیاس ــه اصل ــوص آن، دغدغ خص
ــا و  ــه قوت ه ــا هم ــرح، ب ــن ط ــت گذاری ای ــت. سیاس و هس
کاســتی هایی کــه داشــته ، نهایتــا موفــق بــه اجــرای ایــن طــرح 
ملــی شــد. بــا گذشــت ســه ســال از اجــرای ایــن سیاســت، آنچه 
از نقطه نظــر سیاســت گذاری در مقطــع کنونــی بایــد بیــش 
ــد  ــه فراین ــت ک ــن اس ــرد ای ــه قرارگی ــورد توج ــز م ــر چی از ه
ــوان  ــت و نمی ت ــدت اس ــدی درازم ــامت، فراین ــات س اصاح
ــد.  ــوره ش ــداف متص ــه اه ــق هم ــر تحق ــدت منتظ در کوتاه م
به خصــوص آنکــه در کشــور مــا، مــوج جدیــد اصاحــات 
ــل از  ــتی های حاص ــران کاس ــرای جب ــاش ب ــا ت ــان ب همزم
ــد اصاحــات،  ــودن فراین ــر ب ــود. زمانب تحریم هــای اقتصــادی ب
نیــاز بــه تدویــن نقشــه راه تحــوالت بعــدی ســامت را ضــروری 
اولویت هــای  بــه  توجــه  بــا  کــه  نقشــه راهی  می ســازد. 
ــت  ــع و مدیری ــردن مناب ــه  ک ــح هزین ــیر صحی ــامت، مس س
مشــارکت های  از  بهره گیــری  بــا  کــرده،  مشــخص  آنهــا 
مردمــی و ســازمان های مــردم نهــاد و غیردولتــی و نیــز همــت، 
ــف  ــان مختل ــه ذینفع ــازنده و متعهدان ــل س ــی، و تعام هم اندیش
ــدار،  ــر پای ــک تغیی ــه ی ــول ب ــن تح ــل ای ــرای تبدی ــرح، ب ط
ــک  ــدون ش ــد. ب ــی می نمای ــاره اندیش ــن چ ــد، و بنیادی هدفمن
اجــرای ایــن برنامــه، مســتلزم پایدارکــردن تامیــن و اختصــاص 

ــد از  ــه نبای ــت ک ــامت اس ــش س ــی بخ ــع مال ــگام مناب به هن
ــد. ــوری دور بمان ــئوالن کش ــد مس دی

کاربرد در تصمیم  های مرتبط با سیاست گذاری ها 
در نظام سالمت

تحلیــل سیاســت گذاری طــرح تحــول ســامت کــه بــه نوعــی 
ــه  ــا ارائ ــت ب ــت، توانس ــته اس ــی گذش ــای اصاحات ــد برنامه ه نق
ــن، اجــرا، و  ــف دســتورکارگذاری، تدوی ــری از مراحــل مختل تصوی
ارزشــیابی سیاســت های گذشــته، راهنمایی هایــی را بــرای ارتقــای 
ــب  ــات مناس ــا و اقدام ــن برنامه ه ــت گذاري و تدوی ــد سیاس فراین
آتــی جهــت تســریع حــل مشــکات بخــش ســامت فراهــم آورد. 
نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه کســب تعهــد پایدار سیاســی، 
ــه در  ــان برنام ــال ذینفع ــارکت فع ــت مش ــی، تقوی ــی، و مال قانون
تمامــی مراحــل تدویــن، اجــرا و ارزشــیابی سیاســت، اســتفاده مداوم 
ــب  ــر مناس ــاذ تدابی ــا، اتخ ــواهد در تصمیم گیری ه ــت از ش و درس
بــرای پایــش و ارزیابــی برنامــه، آگاه ســازی و اطاع رســانی 
ــه  ــره، اندیشــیدن ب ــرای آن و باالخ ــه و اج ــاره برنام ــی درب عموم
ــرای  ــه اج ــده در نتیج ــاد ش ــرات ایج ــازی تغیی ــوه نهادینه س نح
ــت  ــر اس ــه بهت ــت ک ــواردی اس ــن م ــی، مهم تری ــه اصاح برنام
ــان،  ــت درم ــژه در وزارت بهداش ــه وی ــور )ب ــت گذاران کش سیاس
ــازمان  ــامت، س ــر س ــازمان های بیمه گ ــکی، س ــوزش پزش و آم
نظــام پزشــکی، ســازمان برنامــه و بودجــه، و کمیســیون بهداشــت 
و درمــان مجلــس شــورای اســامی( در سیاســت گذاری ســامت 

مدنظــر قراردهنــد. 

تشکر و قدردانی
 ایــن مقالــه بــا توجــه بــه گــزارش پایان یافتــه طــرح  
ــامت در  ــول س ــرح تح ــت گذاری ط ــل سیاس ــی تحلی تحقیقات
ــی  ــت مال ــت حمای ــده و تح ــه گردی ــور تهی ــان کش ــوزه درم ح
ــران،  ــات ســامت جمهــوری اســامی ای ــی تحقیق موسســه مل
ــماره  ــرارداد ش ــماره ق ــه ش ــران ب ــکی ته ــوم پزش ــگاه عل دانش

۹۳۲65/م/۲4۱ مــورخ ۱۳۹6/۱۲/۲۲قــرار داشــته اســت.
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Abstract
Background:Health Transformation Plan (HTP) is the most important effort done in Iran to achieve 
Universal Health Coverage. This study aimed to conduct a policy analysis of HTP in therapeutic services in 
Iran.
Methods:To qualitative analysis of HTP, Walt and Gilson’s Policy triangle and Kingdon’s multiple streams 
were employed. Data was collected through key informant interviews with stakeholders as well as a review of 
relevant documents and was analyzed using framework analysis. MAXQDA software was used.
Results:Legal, political, socioeconomic, international factors, and health system problems were the main 
factors triggering HTP. Challenges of therapeutic services implementing the second phase of the subsidy 
program and change of the government opened the political window of opportunity. The main strengths in 
HTP policy making process were using evidence, aligning with upstream documents, analyzing the situation, 
attracting the views of senior political leaders, planning simultaneously in different areas of the health service 
delivery, and prioritizing the urgent problems. Using a “top-down” approach in planning, ignoring some 
stakeholders, and the lack of coordination between the two areas of health service delivery were identified as 
weaknesses. The main objective of the HTP interventions was increasing the financial risk protection.
Conclusions:Developing a master plan based on health priorities, the efficient way of resource use and 
constructive collaboration with relevant stakeholders is needed to make sustainable and purposeful change in 
next steps of HTP. The implementation of this plan undoubtedly will require sustained financing and on-time 
resource allocation.
Keywords:Health Reform; Health System; Policy Analysis; Therapeutic Services; Health Policy Making
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