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 اشاره

از مواردی  تواند یمو  شود یموسیع را شامل  یا گستره درمان و بهداشت بخش در فساد

فساد در این بخش به معنای حرکت بر روی . زندگی را دربر گیرد و سیار ساده تا مرگب

. اسات  جامعاه  فقیار یاک   افراد روی بر آن تأثیر پیوستار مرگ و زندگی است و بدترین

. کنناد  تحمیال  بیمااران  باه  را زیادی یررسمیغ یهانهیهز توانند یم پزشکی کادرهای

 اسات  ممکن یا شود طلب رشوه باشد، آزاد باید که فروش آن دارویی برای است ممکن

 زنادگی  قیمات  به تواند یم همچنین فساد. نشود رعایت عدالت بیماران به یده نوبت در

 .اند کرده استفاده تقلبی داروهای از که شود تمام کسانی

 یراحت به عمومی بهداشت بودجه نظارتی، یها دستگاه سوی از مناسب بررسی بدون

 11 تا کشورها، از برخی در که دهد یم نشان جهانی بانک مطالعات. شود ناپدید تواند یم

 نظار  در محلای  امکاناات  باه  هرگاز  دساتمزد  و حقاوق  رازیغ به سالمت منابع از درصد

 مبالغ زیادی توانند یم بیمارستان مدیران از مسئوالن ارشد گرفته تا. رسد ینم شده گرفته

 از ماردم  شارایطی  چناین  در. بگیرند رشوه یحت یا کنند لیوم فیح را سالمت بودجه از

 .شوند یم محروم شرایط واجد کارکنان و دارو مطلوب، بیمارستانی امکانات

دستیابی به نتایج بهتار در عرصاه    منظور بهبنابراین مبارزه با فساد در بخش درمان، 

ممکن است کار دشواری باه نظار برساد، اماا      اگرچهبهداشت و درمان ضروری است و 

که واکنش جمعی به موضاو    دهند یماز سرتاسر جهان، نشان  آمده دست به یها هتجرب

و  شاود  یما از آن به فسااد تعبیار    چه آنالبته باید در نظر داشت که . مؤثر باشد تواند یم

 .است متفاوت، در کشورهای مختلف دهد یمواکنش صحیح به آن را شکل  چه آن

وجاود دارد، بارای    سوءاستفادهفساد یا  ابردربرکه  ییها یریپذ بیآس مند نظامتحلیل 

و فهرست کردن اقاداماتی کاه بایاد باا رویکارد       ها تیاولوتشخیص مشکالت، انتخاب 



همچنین یک تحلیل از منظر اقتصااد سیاسای   . وسیع بخشی انجام شوند، ضرورت دارد

 بودن در هنگاام  گرا واقعو  یطلب فرصتبودن،  گر نشیگزدر  تواند یمدر بخش بهداشت 

 .تالش برای تأثیرگذاری بر موقعیت کلی، کمک کند

مارتبط شاود،    تر عیوسمبارزه با فساد در بخش بهداشت باید به اصالحات حاکمیتی 

به تأمین مالی عماومی، مادیریت عماومی و اصاالحات      توان یماین اصالحات  ازجمله

و تقاضاا   اقدامات مربوط به هر دو بخش تأمین. پیشنهادی ناظران فرابخشی اشاره کرد

با توجه به تعهد دولت و ظرفیت اجرایی و نیز ظرفیت و محیط جامعه مدنی، باید ماورد  

 .پشتیبانی قرار بگیرند

 یالمللا  نیبا این گزارش با استفاده از پژوهشی که در این زمینه در دپارتمان توساعه  

(DFID )است به رشاته تحریار درآماده اسات و هادز مرکاز مطالعاات و         شده انجام

سالمت اداری و مبارزه با فساد در انتشار آن، افزایش آگاهی فعاالن مبارزه  یها پژوهش

چگاونگی   درماورد  هاا  آنبا فساد در بخش بهداشت و درمان و ارائه راهنمای عملی به 

 .شناسایی و جلوگیری از فساد است
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 مقدمه

 توساعه  درحاال برای مردمی که در کشورهای فقیرِ  خصوص بهبهداشت، فساد در بخش 

اسات کاه در    شاده  زدهتخماین  . موضو  مرگ و زندگی باشد تواند یم، کنند یم یزندگ

، جاان خاود را   2111مصرز داروهای تقلبی در سال  لیدل بههزار نفر  192کشور چین، 

کشاور انجاام داده اسات،     71ر پاول د  یالمللا  نیبکه صندوق  یا مطالعه. اند داده ازدست

کودکان در کشورهایی که فساد بیشتری دارند حتای   ریوم مرگمیزان  که دهد یمنشان 

، بسایار  اناد  داشاته که در زمینه درآمد، آموزش زنان و شهرنشاینی   ییها شرفتیپ باوجود

 .باالتر است

دسترسای، کیفیات،    درخصاوص عواقاب شادیدی    تواند یمفساد در بخش بهداشت 

این پدیده، در سطح . ی و مؤثر بودن خدمات مربوط به مراقبت درمانی داشته باشدبرابر

یاا   کناد  یما  رغبات  یب، فقرا را در استفاده از خدمات یررسمیغ یها نهیهزارائه خدمات، 

 .کند یمحرکت به سمت فقر بیشتر  جهیدرنتو  اموالشانرا مجبور به فروش  ها آن

داروهاا، منجار باه     درخصاوص قررات دولتای  پرداختی برای اجتناب از م یها رشوه

افزایش مشکالت مربوط به داروهای تقلبی شده و این داروهای تقلبای باعاا افازایش    

درصد داروها تقلبی  11این باور وجود دارد که در سراسر جهان، . اند شدهبیماری و مرگ 

. درصد برسد 51به  تواند یماین رقم در برخی از کشورهای آفریقایی  که یدرحالهستند، 

خرید عمومی در بخش دارو، به  یها نهیهزدرصد از  25تا  11است که  شده زدهتخمین 

 .رود یمفساد از بین  دلیل

فساد در بخش مدیریت مالی نیز تأثیر منفی مستقیمی بر دسترسی و کیفیت درماان  

کاه فسااد، منجار باه      دهاد  یماست، نشان  شده انجامکشور  64که در  یا مطالعه. دارد

در کشاور چااد،   . شاود  یما اجتمااعی   یهاا  مراقبات کاهش بودجاه آماوزش، درماان و    

 5در کشور کامبوج، . دسترسی دارند شده عیتوزمنابع  سوم کیمختلف تنها به  یها بخش

در تانزانیاا،  . رود یما مرکزی از باین   یها سازماندرصد بودجه بهداشتی در سطح  11تا 
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 یهاا  بودجاه درصاد   41فتن چیزی در حدود شوراهای محلی یا بخشی، باعا از میان ر

پرداختای رسامی توساط خادمات      یهاا  نهیهز دوسومدر اوگاندا، تا . شوند یم شده عیتوز

 .رود یمگیرندگان، در جیب کارکنان بخش درمان 

فساد در بخش بهداشات و درماان باعاا فرساایش مشاروعیت و       که نیاسرانجام 

شوک ناشی از فساد باعاا از میاان   . شود یمکاهش اعتماد عمومی به مؤسسات دولتی 

زنادگی   بخاش  نجاات مالی به بخش بهداشات و اخاتالل در خادمات      یها کمکرفتن 

 .شود یم

. دارد ماردم  سالمت عمومی سطح بر مخربی ریتأث درمان و بهداشت بخش در فساد

 یهاا  ناه یهز ،هاا  یاثربخشا  افازایش  باا  تواند یم فساد کاهش که دهد یم نشان شواهد

 در بهتر نتایج به دستیابی برای سالمت بخش در فساد با مبارزه. بخشد بهبود را عمومی

 .است ضروری سالمت زمینه

 :ردیگ یبرمزیر را در  یها بخشویژه این گزارش  صورت به 

 

 بحث از چیستی فساد و اشکال مختلف آن در بخش بهداشت -

 هندهد کاهشی فساد و راهبردها دربرابرموجود  یها یریپذ بیآسشناسایی  -

 یری فساد در بخش بهداشتابزارهای کنونی شناسایی و رهگ -

 یهاا  برناماه ر رویکردهاای ضدفسااد د   سااختن  کپارچهیبرای  ییها راهپیشنهاد  -

 بهداشتی
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 درمان وفساد در بخش بهداشت : بخش اول

 است؟ فساد پذیرش مستعد شکل خاص، به درمان و بهداشت بخش چرا. 5

 یهاا  ناه یهز. تریلیاون دالر اسات   1هداشات، حادود   هزینه جهانی ساالنه در بخاش ب 

 15درصد تولید ناخالص داخلی را در کشورهایی با درآمد انادک و   5بهداشتی، طیفی از 

مناابع  . رندیگ یبرمدر  OECDدرصد تولید ناخالص داخلی را در کشورهای عضو بلوک 

 یهاا  فرصات بهداشتی در سطح جهان و در سطح کشاوری،   یها بخشهزینه شده در 

 .کند یمو کسب درآمدهای نامشرو  ارائه  سوءاستفادهپرسودی را برای 

 تقااارن عاادم ابهااام، دلیاالبااه

 باازیگران،  زیااد  تعداد و اطالعات

 خصاوص  به بهداشتی یها ستمیس

 ایان  و هساتند  حساا   فسااد  به

 را سیستماتیکی یها فرصت بخش

 شفافیت از جلوگیری و فساد برای

 .دآور یما  وجاود  باه  گوییپاسخ و

 باااا رابطاااه در اطمیناااان عااادم

 پزشااکی، یهااا درمااان اثربخشاای

 بازارهاای  تشخیص و رود یم بین از زمانی چه بیماری که نیا ینیب شیپ در توانایی عدم

 عملکارد . شاود  یما  سوءاستفاده تر عیوس دامنه و ناکارآمدی به منجر دیگران، از سالمت

 یهاا  مراقبات  دهنادگان  رائاه ا کیفیات  و گاویی پاسخ استانداردهای سالمت بازار ضعیف

 باا  بهداشاتی  مراقبت بهترین دریافت برای بیماران انتخاب. دهد یم کاهش را بهداشتی

 بااالی  یهاا  ناه یهز یاا  و دسترسی محدودیت فاصله، عمومی، خدمات انحصار به توجه

 .ابدی یم کاهش خصوصی مراقبت
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 اسات  معاروز  اطالعاات  تقاارن  عادم  از بااالیی  درجاه  به داشاتن  بهداشت بخش

 گذاشاته  اشاتراک  به درمان و بهداشت بخش بازیگران میان در اندازه یک به اطالعات)

. اسات  شده فساد به نسبت آن یریپذ بیآس و ناکارآمدی به منجر امر این که( شود ینم

 موقعیت یک در را بیماران است، شده داده درمانی خدمات دهندگان ارائه به که اختیاراتی

 ریتاأث  نیاز  تجاویزی  تصامیمات  بار  اطالعاات  تقاارن  عادم . است داده قرار ریپذ بیآس

 بیشتری اطالعات است ممکن داروسازی شرکت نمایندگان یک مثال عنوان به ،گذارد یم

 عادم  ایان . باشند داشته کنند یم تجویز را ها آن که پزشکانی از خود محصوالت درمورد

 و هاا  آن داشتن نگه گو پاسخ مختلف، بازیگران اقدامات بر کامل نظارت اطالعات، تقارن

 .کند یم مشکل ها سؤاستفاده در را ها تیمسئول شناسایی و تشخیص

، موجب بدتر شدن ایان اوضاا    اند شدهتعداد زیاد فعاالنی که در این عرصه پراکنده 

خدمات درمانی  دهندگان ارائهخدمات پزشکی،  کننده نیتأمرابطه میان . دشوار شده است

ر اغلب موارد مبهم است که ایان ابهاام باعاا دشاواری در کشاف      ، دگذاران استیسو 

. شاود  یما منجار   هاا  اسات یسباه انحاراز از    تیا درنهاکاه   شاود  یما تعارض منافعی 

هستند، که ایان ناامتمرکز    رمتمرکزیغخدمات درمانی هم در اغلب موارد  دهندگان ارائه

 کاه  یزماان . سازد یم بودن، استانداردسازی و نظارت بر تأمین و تدارک خدمات را دشوار

، مسایرهای جدیادی بارای    شوند یمبرای بهبود اوضا  به صحنه آورده  کنندگان میتنظ

و  هاا  آنباه تاالش بارای تصااحب      نفاع  یذقدرتمناد    یهاا  گروه، کنند یمفساد ظهور 

 .پردازند یمبا پرداخت رشوه  ماتشانیتصمتأثیرگذاری بر 

مرزهاای میاان ناکارآمادی و    . ر استشناسایی و تنبیه مرتکبان اقدامات فاسد دشوا

ممکان اسات کاه عماداً در پا        هاا  سوءاستفادههستند و  وتار رهیتمعموالً  سوءاستفاده

، نشاان  آماده  دسات  بهکه از سراسر دنیا  ییها تجربهولی . باشند شده پنهان ها یناکارآمد

 هاا  نآاین مشکالت و توسعه راهبردهایی برای توجاه باه    درموردداده که شرو  گفتگو 

 .است ریپذ امکان
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 ؟کند یم آشکار درمان و بهداشت بخش در را خود چگونه و چیست فساد. 1

فسااد و   درماورد ، وجاود درک مشاترک   کنند یمبرای افرادی که در این بخش فعالیت 

 .، موضو  مهمی استشود یمکه چطور در قانون اساسی و حقوق کشورشان تعریف این

فسااد باه چیزهاای مختلفای اشااره      . دارد یا تردهگساست که تعریف  یا واژهفساد 

 یهاا  بودجهبزرگی که از  یها سرقت، به شود یمکه به کارمند داده  یا رشوه، به کند یم

یعنی به اقدامات اقتصاادی و سیاسای کاه     ،تر عیوسو به طیفی  ردیگ یمعمومی صورت 

قادامات را مجرماناه   ا آن شدت بهو  رندیگ یماز قدرت در نظر  سوءاستفادهرا  ها آنمردم 

بیماری عمومی جهانی و مانع اصالی   عنوان بهگسترده  صورت بهامروزه فساد . اند دانسته

 .در حاکمیت و توسعه مناسب دانسته شده است

فساد وجود نادارد، ولای آن    درمورد یا شده رفتهیپذگرچه هیچ تعریف واحد و عموماً 

از  سوءاساتفاده ، عبارت اسات از  ردیگ یمقرار  مورداستفادهگسترده  صورت بهتعریفی که 

(. الملال  نیبا بانک جهانی، شفافیت )منافع شخصی  درجهتقدرت عمومی تفویض شده 

که تمام افاراد دارای قادرت    دهند یماز فساد را ترجیح  یتر عیوسبسیاری از وکال درک 

ی به کارکنان بخش خصوص توان یماین افراد  ازجمله، که ردیگ یبرمتفویض شده را در 

خصوصای و   یهاا  شارکت اشاره کرد، چنین فسادی عبارت است از فسادی که در میان 

 .دهد یمارائه خدمات اجتماعی رخ  یها سازمان

، چنین تعریفی از فسااد  (UNCAC)فساد  درمورد یالملل نیبکنوانسیون  نیتر مهم

ر تماام  کاه بایاد د   ردیا گ یمفساد در نظر  عنوان بهآن اقدامات خاصی را  یجا بهندارد و 

. فساد شناخته شاوند  عنوان بهاست،  شده رفتهیپذ ها آنکشورهایی که این کنوانسیون در 

از شالل، تجاارت نفاوذ،     سوءاساتفاده به رشوه و اختال ،  توان یماین اقدامات  ازجمله

و ممانعات از   یسااز  یمخفا کسب ثروت نامشرو ، رشوه در بخش خصوصی، پولشویی، 

قارار   یتار  عیوسبیانی از فساد، آن را در محتوای حاکمیتی چنین . اجرای عدالت نام برد
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 تاوان  یما در ایان بیاان    کاه  نیا ا ژهیا و باه  ،کناد  یمرا هم برجسته  ها حل راهو  دهد یم

مثل مشارکت اجتماعی، حاکمیت قانون، مدیریت صاحیح رواباط عماومی،     ییها حل راه

در تعریاف   نیچنا  هام ن این کنوانسیو. را نام برد یریپذ تیمسئولیکپارچگی، شفافیت و 

احتمالی در فساد در نظار گرفتاه شاود، از     کننده مشارکتچه کسی ممکن است  که نیا

 یهرکسا از جانب  تواند یمفساد : کند یمرویکرد کاربردی در مقابل واژه کارمند استفاده 

، بروز پیادا کناد،   کند یمکه پست قضایی، اداری یا اجرایی دارد یا خدمات عمومی ارائه 

 کنند یمخصوصی که برای دولت کار  یها شرکتبه کارمندان  توان یماین افراد  هازجمل

 .اشاره کرد

، بلکاه ناشای از ضاعف در    شاوند  یمجرم محسوب  تنها نهبسیاری از اقدامات فاسد 

و  یریپاذ  تیمسائول کاه شافافیت،    کناد  یمفساد در جاهایی بروز پیدا . حاکمیت هستند

کاه بخاش عماومی و صاالحیت      دینیب یمر جایی فساد را د. مشارکت دچار ضعف است

عماومی باا تعاارض مناافع و ماداخالت       یها یریگ میتصممدیریت مالی پایین است و 

فساد را تضعیف کناد   تواند یمبرعک ، حاکمیت مناسب . سیاسی دچار ضعف شده است

 (.واژگان موجود در ضمیمه را ببینید)

خاود را   یبهداشت، به اشکال مختلفدر بخش ( ضمیمه را ببینید)انوا  مختلف فساد 

اجتماعی، سیاسی و فرهنگای   یها تفاوتبا این وجود، . دهد یمدر کشورهای دنیا نشان 

، با توجه باه  شوند یمرا در آن رفتارهایی که قابل قبول و غیر قابل قبول در نظر گرفته 

ررسی قرار اجتماعی وجود دارد، باید مورد ب یها طیمحدرک خاصی که از آن رفتارها در 

در نظار   یراخالقا یغمجرمانه یاا   تر گسترده صورت به تواند یمفساد بارز  که یدرحال. داد

اجتمااعی و   شاده  رفتاه یپذ یها یباز یپارتگرفته شود، وجود مرزهای مبهم میان هدایا، 

و دیگر عوامل سیاسی و اجتمااعی، تعریاف دیگار اشاکال فسااد را در جواماع        ها رشوه

تعااریف و   درموردحتی در یک کشور خاص هم همه افراد . کند یممختلف دچار اشکال 

 .گاه مصادیق فساد توافق ندارند
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بیشتر مردم در مورد خطاا باودن فسااد موافاق هساتند، فسااد همیشاه         کهدرحالی

تعارض منافع پزشاکان را در مالکیات    شدت بهمثالً برخی از کشورها . نیست یرقانونیغ

دیگر کشورها اصاالً باه ایان مساائل      که یدرحال، کنند یمخدمات فرعی پزشکی تنظیم 

 .توجهی ندارند

 تواننااد یماامشاااوران 

بخاش   یهاا  یریپذ بیآس

فسااد   دربرابار بهداشت را 

و روابط  ها نقشبا ارزیابی 

میان بازیگران مختلاف و  

درک قواعد کنونی باازی،  

 نیتار  مهام . ارزیابی کنناد 

 یها وزارتخانه)دولتی  کنندگان میتنظ. 1: دکر یبند طبقهدسته  5در  توان یمبازیگران را 

مؤسساات امنیات   ) کننادگان  پرداخات . 2(. تخصصای  یها سازمان، ها پارلمانبهداشت، 

خاادمات درمااانی  کنناادگان ارائااه. 1(. خصوصاای گااران مااهیباجتماااعی، دفاااتر دولتاای، 

  (راخاالق محاو   یهاا  سازمانو  یردولتیغ یها گروه، پزشکان، داروسازان، ها مارستانیب)

 (.و سازساختتجهیزات پزشکی، داروها، ) کنندگان نیتأم. 5( بیماران) کنندگان مصرز. 4

با بررسی فرآیندهای مربوط به سیستم ارائاه   توان یمانوا  مختلف اقدامات فاسد را 

، دهاد  یما احتمالی که درونشان رخ  یها سوءاستفادهخدمات درمانی و ارزیابی خطرات و 

 (.جدول شماره یک و بخش چهارم را ببینید)د مورد شناسایی قرار دا

به ارزیابی میزان قادرت باازیگران    تواند یمعالوه بر این، تحلیل اقتصاد سیاسی که 

را روشن کناد، بارای شناساایی حامیاان و مانعاان       شان یکنوناقدامات  زهیانگبپردازد و 

 (.بخش دو را ببینید)اصالحات مفید خواهد بود 



 گزارش پژوهشی/ 51 

 

تخصایص،   هاا  بودجاه چطاور   کاه  نیا براسا  تواند یم فادهسوءاستخطرات فساد و 

 گوناه  نیا ا توانناد  یما درماانی   یها ستمیس. ، متفاوت باشندشوند یمو پرداخت  مدیریت

، بخاش عماومی تاأمین ماالی     هاا  آنیکپارچه کاه در   یها ستمیس. 1: شوند یبند دسته

تاأمین   یهاا  ساتم یس. 2و  پاردازد  یممستقیم به ارائه خدمات مالی  صورت بهو  شود یم

یکپارچاه در   یهاا  ساتم یس. کناد  یما مالی که تأمین مالی عماومی را از تادارکات جادا    

انحرافات وسیع بودجه در ساطح وزارتای،    دربرابررایج هستند و  توسعه درحالکشورهای 

بر بیماران، گمراه کردن بیماران  یرقانونیغ یها نهیهزرشوه در بخش تدارکات، تحمیل 

تاأمین   یهاا  ساتم یس. هساتند  ریپذ بیآسات شخصی و غیبت کارکنان برای انجام اقدام

پزشاکی   یها درمان دربرابرو  شوند یممالی اغلب در کشورهایی با درآمد متوسط یافت 

 یها صورتحساب کننده میتنظ یها سازمانپایین و کالهبرداری در  تیفیباکیا  ازحد شیب

ی تعریاف، نگااه کنیاد باه بخاش      بارا )دولتی  تصرز. هستند ریپذ بیآسدولتی یا بیمه 

 .در هر دو کشور رخ دهد تواند یمموظف،  یها ستمیس، نشت بودجه و فساد در (ضمیمه
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 از اقدامات فساد در میان بازیگران مختلف ییها نمونه(: 5)تصویر شماره 

 بخش بهداشت و درمان

 

کاه مرباوط باه     ارجاعاتی. کند یمیکپارچه تمرکز  یها ستمیسنوشته حاضر بر روی 

    تاأمین ماالی هساتند، در فهرسات مناابع قابال دسترسای         یها ستمیسفساد در بخش 

خطرات فساد در بخش بهداشت و درمان خصوصی هم در ایان نوشاته تحات    . باشدمی

 .اند نگرفتهپوشش قرار 
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 چارچوبی برای درک و کاهش فساد در بخش بهداشت و درمان. 9

 و رود ینما  نیاز با  خاود  یخاود  باه  که است موضوعی درمان و بهداشت بخش در فساد

 جلوگیری امکان باید عمومی سالمت و بهداشت مشاوران. گرفت نادیده را آن توان ینم

 را مسایر  ایان  در لازوم  ماورد  اقادامات  و کنناد  شناساایی  شارایط  تلییار  باا  را فساد از

 .دهند قرار تیموردحما

باید اصاول اصالی حکمرانای     رندیگ یمکه برای مبارزه با فساد صورت  ییها تالش

و آن را ( ، مشاارکت یریپذ تیمسئولاطالعات، شفافیت، تمامیت، )مناسب را تفسیر کنند 

جهت  ییسازوکارهابروز فساد با ایجاد  یها فرصتاز بین بردن . به مرحله عمل برسانند

. نتاایج، از اهمیات برخاوردار اسات     دربرابار گاویی  ایجاد شافافیت و اطمیناان از پاساخ   

، افزایش احتمال کشاف آن و  کند ینمبروز فساد کفایت  یها فرصت، کاهش وجود نیباا

 توانند یم ها مجازاتاین . در هنگام بروز فساد ضرورت دارد اجرا قابل یها مجازاتا عمال 

 .ماهیت اداری، کیفری یا اجتماعی داشته باشند

درک عاواملی کاه   طراحی راهبردهای جلاوگیری از فسااد یاا کنتارل آن،      منظور به

تصاویر شاماره دو، چاارچوبی    . مهام اسات   دهناد  یما الگوهای اعمال فاسد را توضایح  

 کاه  یزماان عمومی  صورت بهمردم . دهد یمساختاری از فساد در بخش بهداشت را ارائه 

را دارند و تحت فشار هستند، از مرزهای میان رفتارهای  قدرتشاناز  سوءاستفادهفرصت 

 .ندینما یم یتراش لیدلپ  از آن برای توجیه رفتارشان . کنند یمصادقانه و فاسد عبور 

ماثالً در شارایطی   )در شرایطی که مأمور دولتی از قدرت انحصاری برخوردار است، 

مسئوالن بدون وجود کنتارل   که ییجاو در ( خدمات درمانی است دهنده ارائهکه او تنها 

دار هساتند و در شارایطی کاه    از اختیااراتی برخاور   گاذار  اسات یسکافی بار ایان مقاام    

عدم سنجش نتایج و عدم )کافی در برابر تصمیمات یا نتایج وجود ندارد  یریپذ تیمسئول

، جایی که شافافیت کام اسات    (تنبیه به خاطر نداشتن عملکرد مناسب یا عملکرد فاسد

و نظارات ماردم بارای صااحبان قادرت باروز       ( افشای فعاالنه و دسترسی به اطالعات)
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یا فساد، کشف و  سوءاستفادهمرتکبان  که ییجاو در ( ابزارهای مشارکت فعال) ابندی ینم

 .آیدوجود میبه، فرصت فساد بیشتر، (قدرت اجرایی) شود ینمتنبیه 

و  گاذارد  یما اجتماعی افاراد، بار فسااد تاأثیر      یها ارزشنظام باورها، طرز فکرها و 

را توجیاه کنناد و    شاان یرفتارهاا تا  کناد  یما مبنایی را برای افراد درگیر در فساد ایجاد 

ممکن است که مأمورین دولتی بارای انجاام فسااد     تیدرنها. کنند یتراش لیدل شانیبرا

سیاسی، مالی یا اجتماعی باشاند و بایاد در    توانند یماین فشارها . قرار بگیرند فشار تحت

 .را در نظر گرفت ها آن، شوند یماقداماتی که برای مبارزه با فساد انجام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چارچوبی برای درک و کاهش فساد در بخش بهداشت و درمان(: 6)تصویر شماره 

 ارتقای آگاهی
 چارچوب حقوقی/ تعالیم اخالقی 

 ها دانشگاهآموزش در مدار  و 
 حقوق اطالعات بیماران

 حرفه ای یها انجمن

 عقاید، رفتارها، هنجارها

 

 پیشگیری
 و قوانین اداری ندهایفرا

 یرژیم اخالق/ تعارض منافع 
 دسترسی به اطالعات

 گوییپاسخ

 تعقیب و مجازات

 بررسی موضوعات

 اقدامات تأدیبی

 کیفری یها مجازات

 اجتماعی یها میتحر

 شناسایی

 نظارت داخلی

 سازوکار رسیدگی به شکایات

 حمایت از افشاگران

 حسابرسی

 مدیریت رهبری

 نظارت خارجی

 نظارت خارجی
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که برای توجه باه خطارات فسااد در بخاش خادمات درماانی صاورت         ییها تالش

. شوند یم، معموالً شامل ترکیبی از اقدامات حقوقی، بنیادی و مدیریت عملکرد رندیگ یم

ه، باید بر افزایش آگاهی، جلوگیری و کشف فساد و تنبیاه آن  آوردن نتیج دست بهبرای 

 یهاا  ساتم یسکه در تصویر شماره سه هم نشان داده شده است،  طور همان. تأکید شود

و مشارکت در نظارت  یریپذ تیمسئولمعقول مدیریتی و اقداماتی که همراه با شفافیت، 

 .ارتباط خاصی دارند ها تالش، با این شوند یمبیرونی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یها مراقبتسیستم و ساختار 

 بهداشتی
 منابع انواع سؤاستفاده

 درآمد کم یا زیاد ساخت بیمارستان بیمه
مردمی، ورود  یها کمکبه  اتکا تدارکات کننده پرداختو  کننده نیتأمجدایی 

 بودجه 
 نقش بخش خصوصی و غیره غیرقانونی و غیره یها پرداخت 

   
 رابطه درونی آگاهی، جلوگیری، کشف و مجازات فساد(: 0)صویر شماره ت

 

 انحصار

 اختیارات

 گوییپاسخ

 صدای شهروند

 شفافیت 

 اجرای قانون 

 

 هنجارهای اجتماعی

 رهای اخالقیباو

 رفتارها

 شخصیت

 

 محاسبه گری

فرصت برای 

 سؤاستفاده

فشار برای 

 سؤاستفاده

سؤاستفاده 

از قدرت 

برای کسب 

منافع 

 شخصی

 ها زهیانگدستمزدها و 

 فشار از سوی مشتریان

 

سؤاستفاده 

از قدرت 

برای کسب 

منافع 

 شخصی
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 و نظاارتی  یها ستمیس است، کلیدی موضوعی ،پیشگیری روی بر تمرکز که یدرحال

 و شاکایات  باه  رسایدگی  خاارجی  و داخلای  یساازوکارها  ممیازی،  مانند معتبر کیفری

 فسااد  عواقاب . است ازیدنمور اند نشده پیشگیری که مواردی برای نیز افشاگر از حفاظت

 میازان  درماورد  انتظاارات . باشد روشن کامالً باید شوند یم آن مرتکب که کسانی برای

 بایاد  اسات  ضاعیف  قاانون  حاکمیات  کاه  کشورهایی در فساد از پیشگیری و تشخیص

 .باشد نانهیب واقع

 راثرگذا کالن فسادهای بر که شوند دیده ییها اهرم عنوان به باید ضدفساد مداخالت

 هاا  اهرم این. بازدارند کالن مبالغ اختال  از را بهداشتی مقامات مثال عنوان به. هستند

 و درمان و بهداشت بخش کلیدی مقامات زندگی سبک و منافع دارایی، بر نظارت شامل

 ضد اقدامات و دارایی یها اظهارنامه قیازطر ها ییدارا وانتقال نقل و کسب دقیق بررسی

 .است یالملل نیب سطح در هم و کشوری سطح در هم پولشویی

 کاافی  شاناخت  سیاسی، واقعی تعهد به نیاز همچنین آن کنترل و فساد از پیشگیری

. اسات  مداخالت و ها یاستراتژ اجرای برای ازیموردن منابع و درمان و بهداشت بخش از

 .داشت نظر در باید دیگر یها بخش مطالعه هنگام را مفهومی مالحظات این

 

 بخبش  در آن دهنبده  کباهش  منتخبب  یراهبردها و فساد اصلی تخطرا. 1

 چیست؟ درمان و بهداشت

اثربخش قرار گیرد، شناسایی و  یا مداقهفساد موجود در بخش درمان مورد  که نیابرای 

درک مشکالت موجود در کشور و طراحی اقدامات متقابل و اقدامات صاحیح ضارورت   

گساترده در میاان    صاورت  باه و ماهیت فسااد  حاکمیتی  یها چالشاینکه  لیدل به. دارد

کشورها متفاوت است، درک چگونگی بروز فساد در کشوری خاص و سپ  تمرکاز باه   
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مشاوران بخش بهداشت و درماان و فعااالن   . آن بخش خاص از اهمیت برخوردار است

که در )علیه انوا  مختلف فساد و خطرات آن  توان یماین حوزه برای بررسی اینکه کجا 

. اقدام کنند، باید همکاری نزدیکای داشاته باشاند   ( است شده خالصهشماره یک  جدول

 .است شده گنجاندهتحلیل دقیقی از خطرات و اقدامات متقابل در بخش دوم 

 

 .آورد یمانواع خطراتی که فساد در بخش ارائه خدمات درمانی به وجود (: 5)جدول شماره 

انتخاب راهبردهای 

 دهنده کاهش
 حوزه وع یا فرآیندموض نوع فساد

افزایش شفافیت و دسترسی 
، دقیق و موقع بهبه اطالعات 

و  یساز آماده درموردمرتبط 
و  ها استیس  ینو شیپ

 قوانین

تأثیرات سیاسی در تعریف 
درمانی،  یها استیس

 یها مراقبت، ها تیاولو
 یها مراقبت دربرابراولیه 

بیمارستانی، بسته فایده و 
 غیره

 مقررات درمانی یها استیس

در  نفعان یذتقویت مشارکت 
 ها یریگ میتصم

تأثیرات سیاسی و رشوه 
برای تصویب مقررات 

 ...بیمه و  یها بستهبازار، 

 یمال نیتأم
 درمانی یها مراقبت

 

پیروی از استانداردهای 
 یها استیس) یالملل نیب

دارویی سازمان بهداشت 
جهانی، استانداردهای تولید، 

 (یگذار متیقانتخاب و 
تعامل تنظیمی یا قانونی در 

 نفعان یذ میان

رشوه و مالحظات سیاسی 
 یها استیسدر تعریف 

دارویی، سیستم 
اعتبارگذاری متخصصان 

 درمانی
 ...و 

کیفیت محصوالت، 
خدمات، تأسیسات و 

 انمتخصص
 

 مدیریت بودجه و منابع
هزینه عمومی و  یها شاخص
مالی  یریپذ تیمسئول

(PEFA) 
 نابعردیابی جریان م

نفوذ سیاسی و رشوه در 
 توزیع منابع

نشت بودجه، اختال  و 
کالهبرداری در انتقال 

  فرآیند بودجه
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انتخاب راهبردهای 

 دهنده کاهش
 حوزه وع یا فرآیندموض نوع فساد

 افزایش شفافیت داخلی
 تقویت حسابرسی بیرونی

 شفافیت بودجه و مشارکت

بودجه، انحراز 
عمومی به  یها حساب
 یها حسابسمت 
 شخصی

 تقویت حسابرسی
 افزایش حسابرسی بیرونی

چارچوب  اصول اخالقی و
 شخصی

 یها صورتحسابشفافیت در 
 خدمات درمانی

صورتحساب جعلی 
خدماتی که اصالً ارائه 

 اند نشده
 ازحد شیبوجود مقررات 

 در حوزه خدمات درمانی

  صورتحساب خدمات

فهرست  یساز پاک
 ها آنو مدیریت  رانیبگ حقوق

استخدام،  یها ستمیس
تفویض مسئولیت و ارتقای 

 شفافیت
خش خصوصی استفاده از ب

برای افزایش سرعت 
 استخدام و توزیع نیرو

 کارگران در سایه
اخاذی سهمی از حقوق 

 کارگران
  رانیبگ حقوقمدیریت 

بودجه و  یها ستمیسبهبود 
 حسابرسی

 افزایش شفافیت بودجه
 تقویت حسابرسی بیرونی

 یها پرداختسرقت 
 رسمی بیماران
 یها طرحاز  سوءاستفاده

استثناسازی فقرا و 
 رانیپذ بیآس

درآمدهای حاصل از 
 پرداخت بیماران

 

قوانین رفتاری و آموزش 
 اخالقی

 شده تیتقو یها ستمیس
 کنترل داخلی

سرقت یا استفاده 
از تجهیزات،  یرقانونیغ

و دیگر  ونقل حملوسایل 
 منابع ورودی

  استفاده از منابع
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انتخاب راهبردهای 

 دهنده کاهش
 حوزه وع یا فرآیندموض نوع فساد

 تدارکات و تجهیزات
استفاده از تدارکات و 

ی تجهیزات الکترونیک برا
 رنگ کمبهبود کارآمدی و 

 ساختن فساد
 تأسی  پایگاه داده تدارکات

 کشف یافزارها نرماستفاده از 
 کالهبرداری

رشوه برای نفوذ در فرآیند 
 ازجملهتدارکات، 
 ها دهیمزامشخصات 

رشوه برای تحت تأثیر 
قرار دادن نظارت و 
 بازبینی تأسیسات
 تبانی پیمانکاران

 وساز ساختتأسیسات 
دسازی و توانمن

 درمانی
 

کنترل  یها ستمیستقویت 
 داخلی

برعهده گرفتن وظیفه 
حسابرسی تجهیزات و 

بازبینی قراردادهای نگهداری 
 و مراقبت
 یها یحسابرستقویت 
حسابرسی  ازجملهبیرونی، 
 تجهیزات

یعنی )مشارکت مدنی 
 (مشارکت در نظارت
افزایش شفافیت و 

 یریپذ تیمسئول

رشوه برای نفوذ در فرآیند 
دارکات و تحریف ت

مشخصات کاال و 
 تجهیزات پزشکی

رشوه و اخاذی برای 
تأثیرگذاری بر نظارت و 

 بازبینی
 تبانی در میان پیمانکاران

  تجهیزات و تدارکات

 مدیریت داروها
تمرکز بر رویکرد سیستمی 

درخصوص شفافیت و 
 یریپذ تیمسئول

برنامه مدیریت مناسب 
داروهای سازمان بهداشت 

 (GGM)جهانی 

رشوه دادن برای تسریع 
فرآیند دریافت تأییدیه 
ثبت داروها یا دریافت 
جواز فعالیت مناسب 

 تولیدی

  تأییدیه
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انتخاب راهبردهای 

 دهنده کاهش
 حوزه وع یا فرآیندموض نوع فساد

اتحادیه شفافیت دارویی 

(MeTA) 
سازمان مستقل تنظیم 

 مقررات دارویی
 استانداردها و قوانین شفاز و

 شکل هم
مدیریت  یها ستمیستقویت 
 دارویی

فناوری اطالعات و شفافیت 
 یریپذ تیمسئولو  ها مستیس

 یریگ میتصمدر فرآیندهای 

، تبانی و مالحظات رشوه
سیاسی برای تأثیرگذاری 
بر مشخصات مربوط به 

 ها مناقصهفرآیند لوایح و 
رشوه، اخاذی و تبانی در 

نظارت و حسابرسی فرآیند 
 تدارکات و تحویل داروها

  تدارکات

 انتشار اطالعات و مشارکت
 نفعان یذ

ی صنعت چارچوب داخل
 یها هیاتحادداروسازی و 

 یا حرفه

 رشوه دادن برای نفوذ در
 دارویی یها نظارت

سرقت، انحراز و 
بازفروش داروها در طول 

 زنجیره توزیع

  توزیع

 مدیریت منابع انسانی
سیستم شفاز استخدام، 

تفویض مسئولیت و ارتقای 
 شللی
سوابق آموزشی و  انتشار

 صالحیت کارکنان مهم
مدیران  یا حرفه گروهایجاد 

درمانی از میان کادر موجود 
 یا حرفهیا استخدام مدیران 

 در بخش درمان
استفاده از بخش خصوصی 

در انتخاب  یباز یپارت
، ها وزارتخانهکارمندان 
 و مؤسسات ها سازمان

مناصب و  دوفروشیخر
فساد )ارتقای شللی 

 (عمودی

  و ارتقاها ها انتصاب
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انتخاب راهبردهای 

 دهنده کاهش
 حوزه وع یا فرآیندموض نوع فساد

برای تسریع استخدام و توزیع 
 نیروها

استفاده از سیستم نظارت بر 
اعالم اموال مسئولین مرتبط 

 ازجمله، ها آنیا ارتقای 
شمول این نظارت بر 

اشخاصی که در سطح داخل 
رج از بعد سیاسی و خا

 .اند شده شناخته

شخصی  یده چارچوبتقویت 
 یها هیاتحادو بازبینی 

 کارکنان درمانی یا حرفه
تصادفی  یها یبررس

ت صالحی درخصوص
 کارکنان

رشوه، اخاذی، تبانی، 
در  یباز یپارت

و  قیتوفاعتبارگذاری، 
گواهی کارمندان بخش 

 درمان

اعتبارگذاری 
 متخصصان درمانی

 

 مؤثر یها زهیانگ
بازبینی مکرر و نظارت 

 همتایان
تنبیه کارکنانی که بدون 

 اجازه غایب هستند
 استخدام کارکنان پیمانی

غیبت داشتن و استفاده از 
کاری برای  اوقات

 کارهای شخصی
  مدیریت زمان

افزایش شفافیت و 
 یریپذ تیمسئول

انتشار اطالعات مربوط به 
 معیار گزینش
رسیدگی به  یسازوکارها
 شکایات

 کنترل و نظارت داخلی

رشوه دادن برای ورود به 
دانشکده پزشکی و 

 گذراندن مراحل مختلف
، فامیل بازی و یباز یپارت

دادن رشوه در انتخاب 
 ادر آموزشیک

 استفاده از کارکنان روزمزد

 آموزش
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انتخاب راهبردهای 

 دهنده کاهش
 حوزه وع یا فرآیندموض نوع فساد

 ارائه خدمات
 یها پرداختقانونی سازی 

بیماران و استثنا کردن یا 
 یارانه دادن به فقرا
افزایش دریافتی 

یا کارکنان  دهندگان ارائه
 درمانی

افزایش شفافیت و 
 یریپذ تیمسئول

اطالعاتی  یها ستمیس
توزیع و ذخیره  درخصوص

 داروها
ارتباط منظم برای کنترل 

انبارها، نظارت بر استفاده از 
 درمانی یها برگه

 پرداخت الزامی رشوه
 اخاذی از بیماران

استفاده از تأسیسات و 
امکانات عمومی برای 

 درمان خصوصی بیماران
به  یراخالقیغارجا  
 یها شگاهیآزماو  ها محل

 خصوصی
دزدی و بازفروش داروها 

 و تجهیزات

در سطح  ارائه خدمات
 تأسیسات

 

 

مدیریت مالی در بخش درمانی به ترکیبای از   یها ستمیستوجه به خطرات فساد در 

اصاالحات مادیریت ماالی    . با مؤسسات در سراسر دولات نیااز دارد   مشارکتاقدامات و 

، ولای کارکناان   شاود  یما اقتصادی انجام  یها وزارتخانهعمومی، اغلب توسط کارمندان 

 هاا  آنن اصالحات نقش داشته باشند تا مطمئن شوند کاه حقاوق   درمانی هم باید در ای

باید مانند  تنها نهرهبران حوزه درمان، . شود یمکامل در بخش درمانی اجرایی  صورت به

. کنناد  یبااز  هام کارکنان درمانی رفتار کنند، بلکه باید نقش مدیران و مباشران مالی را 

ندان را از دست زدن به کالهبارداری بااز   کارم تواند یماداری و مالی  یها ستمیسبهبود 

عالوه . کلی بخشی از سیستم کنترل داخلی سازمان هستند صورت بهاین فرآیندها . دارد

کااهش نظارات   . باید به فرآیند تادارکات و کنتارل آن داده شاود    یا ژهیوبر این، توجه 
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اهمیات  ویژه در بخاش دارو از   صورت به، یریپذ تیمسئولشخصی و افزایش شفافیت و 

دیگران قارار بگیرناد و    تأثیرتحت توانند یم کنندگان میتنظبرخوردار است؛ چراکه دیگر 

 .زنجیره تأمین دارو را در معرض فساد قرار دهند درخصوص یریگ میتصم

بسایاری از مشاکالت عملکاردی،    . در این حال، به رویکرد سیستمی هم نیاز اسات 

کاه   ییها ستمیس. شوند یمی ضعیف ناشی مدیریت یها ستمیسغیبت کارکنان از  ازجمله

باه هماین   . عملکرد مناسب را پاداش دهند و کارکنان ضعیف را تنبیاه کنناد   توانند ینم

هنگاام  . داده شاود  یریپاذ  تیمسئولانگیزشی و  یها ستمیسباید به  یا ژهیودلیل، توجه 

راهبردهایی که است،  ازیموردنمبارزه با فساد در سطح ارائه خدمات، ترکیبی از راهبردها 

توساط فقارا مطمائن     تیفیباکدرمانی  یها مراقبتهمیشه باید از دسترسی منصفانه به 

 .شوند

خیریه مذهبی به ارائاه خادمات    یها سازمان، توسعه درحالدر بسیاری از کشورهای 

و ستون فقرات سیساتم درماانی روساتایی را تشاکیل      پردازند یمدرمانی در کنار دولت 

عماومی و خصوصای منجار باه افازایش پیچیادگی        دهندگان ارائهاز ترکیبی . دهند یم

اخاالق   یها سازمان .شوند یمگویی شفافیت بودجه و نیز تعریف رابطه پاسخ درخصوص

فساد نیستند و ممکن است کاه از مداخلاه در    دربرابر یریپذ بیآسنهاد عاری از خطر و 

 .بخش درمان سود ببرند

 

 ردیابی و سنجش فساد چه چیزهایی هستند؟ ابزارهای شناسایی، نیتر مهم. 1

از اقدامات ابتکاری برای شناسایی و سانجش فسااد در ساطح بخشای      یا ندهیفزاشمار 

این اقدامات به تعریاف مشاکل و تادارک دیادن بارای اقادامات       . ظهور هستند درحال

کماک  ( یاا بازدارنادگی  )، توافق بر سر اهداز و بهبود نظارت در طاول زماان   ضدفساد

، بسیاری از این اقدامات در مراحل اولیه هستند و ارزیابی نقاط قوت وجود نیباا. نندک یم

 .دشوار است ضعفشانو 
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بارای تمرکاز ویاژه بار تجربیاات، ادراکاات و        توانناد  یمبرخی از ابزارهای ارزیابی 

دیاد   توانناد  یما دیگر ابزارها  که یدرحالخطرات بخشیِ فساد مورد استفاده قرار بگیرند، 

، برخای از  نیچنا  هام . چگونگی مدیریت بخش درمانی داشاته باشاند   درمورد یتر عیوس

فرعی حوزه درمان، مثل داروهاا و مناابع انساانی     یها بخشابزارها بر مناطق خاص یا 

 .کنند یمتمرکز 

 صاورت  باه تاکنون به بررسی تجربه و درک فسااد   یالملل نیبموجود   یها یریآمارگ

جادول شاماره   . اند داشتهنگاهی هم به حوزه درمانی  ها آن ، که برخی ازاند پرداختهکلی 

حاضار بارای شناساایی خطارات      درحالکه  پردازد یمبه شناسایی ابزارهای مهمی ( 2)

برای توضیح کامل این ابزارهاا باه بخاش    . فساد و ردیابی فرآیندها در دستر  هستند

 .سوم نگاه کنید
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 ایی، ردیابی و سنجش فساد و خطرات فسادابزارهای کلیدی برای شناس( 6)جدول شماره 

 حوزه موضوع ابزارهای شناسایی و ردیابی مشکالت
 تحلیل اقتصاد سیاسی در بخش درمان

 فساد دربرابر یریپذ بیآسارزیابی 
 تحلیل زنجیره ارزش

 بخشی یریپذ تیمسئولارزیابی 
 ارزش حسابرسی مالی

 مراقبت درمانی یها ستمیستحلیل حاکمیت در 

 عمومی وازیتدوین م

گویی مالی هزینه عمومی و پاسخ یها شاخص

PEFA 
تمرکز و مصاحبه با مقامات رسمی،  یها گروه

 مؤسسات پذیرنده و جوامع مدنی

 بودجه و منابع فرآیندهای بودجه

 عمومی یها نهیهزبررسی و بازبینی و ردیابی 
 بررسی خانوارها

تمرکز همراه با مقامات رسمی و  یها گروه
 درمانیکارکنان 

نشت بودجه 
 رانیبگ حقوق

 

 عمومی یها نهیهزبررسی ردیابی 
 بررسی ارائه خدمات کمی

 بررسی تأسیسات
متمرکز همراه با مقامات رسمی،  یها گروه

 مؤسسات پذیرنده و کارکنان درمانی

نشت اطالعات 
 مرتبط

 

مدیریت مناسب سازمان بهداشت جهانی در 
یت در پزشکی برای ارزیابی شفاف یها برنامه

 تأمین و مدیریت دارو
 قیمت داروها یالملل نیبراهنمای شاخص 

 اینترنتی تدارکات دارویی یها داده گاهیپا

  ها یداروساز

 اسناد رسمی اداری به همراه بررسی تأسیسات
 مصاحبه با مقامات رسمی و مقامات قبلی

 خرید شلل
 کنندگان نیتأم

 فردی
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 حوزه موضوع ابزارهای شناسایی و ردیابی مشکالت
 ضدفسادبررسی تشخیصی مدیریت و اقدامات 

 در سطح کشور

 بررسی کمی ارائه خدمت
 بازدیدهای ناگهانی
 نظارت مستقیم
 اسناد تأسیسات

متمرکز همراه با مصاحبه گرفتن از  یها گروه
 مسئولین و بیماران تأسیسات

غیبت کارکنان 
 درمانی

 

مثل پیمایش و سنجش )بررسی خانوارها 

و پیمایش جمعیتی و  WBاستاندارد نفو  

 (DHSبهداشتی 
ورود و  یها برگهی خروج از تأسیسات و بررس

 خروج
 کنندگان نیتأممتمرکز یا مصاحبه با  یها گروه

 یا بیماران و کارکنان درمانی
 ضدفسادبررسی تشخیصی مدیریت و اقدامات 

 در سطح کشور

 یها پرداخت
 یررسمیغ

 یها پرداخت
 یررسمیغ

شاخص افرو، شاخص التین، شاخص یورو، 
 الملل نیب شاخص فساد جهانی شفافیت

 آمارهای مبتنی بر تجربه ملی
 یها برگهپیمایش رضایت بیماران و گزارش 

 امتیازدهی
 تمرکز یها گروهپیمایش یا مطالعه 

 تجربه فساد
تجربه و درک 

 فساد
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یکی از ابزارهایی که در فهرست نیامده است، ابزار ارزیاابی ظرفیات جامعاه مادنی     

 یهاا  تاالش . ه نظارت بر خدمات درمانی استبرای تأمین نظارت بیرونی و انجام وظیف

ایان  . اسات  ازیا موردنبیشتری برای اتخاذ ابزارهای ارزیابی در بخش بهداشت و درمان 

متداول در  صورت بهبشوند، یعنی افرادی که  CSOشامل دخالت دادن  توانند یمابزارها 

ه سمتی حرکات  را ب ها آنباید  ها آن، پ  از دخالت دادن کنند ینمبخش درمان فعالیت 

 .درمانی را بر عهده بگیرند یها ستمیسداد تا عملکردهای نظارت بر 

برای شناسایی، ردیاابی و سانجش    ییتنها بهاز ابزارهای ارزیابی و سنجش  کی چیه

را  هاا  یابیا ارزبحا ما این نیست که . کنند ینمخطرات فساد و اقدامات مفسدانه کفایت 

ترکیب صحیح ابزارهای مخصاوص محتاوا و    مورددردو دسته کنیم، بلکه این است که 

 .هدز تصمیم بگیریم

گویی ملی برای شناسایی عالوه بر این، همکاری نزدیک با مؤسسات نظارت و پاسخ

ایان همکااری   . از اهمیت برخوردار اسات  ها شرفتیپفساد و ردیابی  دربرابرنقاط ضعف 

 :شود یمشامل موارد زیر 

گزارش حسابرسی ساالنه و نیز  :(سابرسیمؤسسه عالی ح)دفتر حسابرسی کل  -

و محلی که واقعاً  ها حوزهنقاط ضعف  درموردخاص، بینش ضروری  یها یبررس

 .آورد یمرا فراهم  دهد یمنشت رخ 

همکاری نزدیک در بررسی  :، دفتر بازر  کل یا کمیته اخالقضدفسادکمیسیون  -

 یراخالقیغتارهای فساد یا رف درموردادعاهای خاص و تحلیل منظم شکایاتی که 

 .خطر هستند یها حوزه، ابزارهای مفیدی برای شناسایی شوند یمطرح 

پارلمانی  یها حسابشکایات پارلمانی و کمیته  ونیسیکمتعامل منظم با  :پارلمان -

 .خطرات خاص این حوزه فراهم کند درمورداطالعاتی را  تواند یم
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 یهاا  برناماه و  هاا  اسات یسر د مند نظام صورت به ضدفسادیکپارچه ساختن اقدامات 

ویاژه   صورت به. ظهور است درحالآن  یها آموزهدرمانی، بحا تقریباً جدیدی است که 

در هنگام استفاده از تحلیال زنجیاره ارزش در حاوزه تاأمین دارو      توان یماین بحا را 

باا یکادیگر متفااوت     شادت  باه که محیط کشورها  ییجا آن، از وجود نیباا. مشاهده کرد

وجاود نادارد و مشااوران درماانی بایاد باا مشااوران         واحادی  هیچ دستور کاار  ،هستند

( بانک جهانی، سازمان بهداشت جهاانی، جامعاه مادنی   )خود  یشرکاحاکمیتی، دولت و 

 .رویکرد را شناسایی کنند نیتر حیصحهمکاری نزدیکی داشته باشند تا 

 

 درمانی یها برنامهدر  ضدفساداصلی در ادغام راهبردهای  یها مؤلفه. 1

دیدی کلی از فساد در کشور داشته باشید و متوجه باشید که چه رویکردی بارای   -

 هاا  بخاش باه دیگار    دیا توان یمبوده است،  ریتأث یبتوجه به فساد تاکنون مؤثر یا 

 .بخش درمان هم توجه کنید رازیغ به

فساد را در سطح ملی درک کنید، قواعد و عقاید محلی و مقررات و استانداردهای  -

 .را در نظر بگیرید یالملل نیب

را در بخش درماان شناساایی    ها آنانوا  اقدامات مفسدانه، وسعت و جدی بودن  -

کنید، بهتر است که این کار را با همکاری دولات، شارکا و جامعاه مادنی انجاام      

 .دهید

تحلیل اقتصاد سیاسی را در بخش درمان انجام دهید تا میازان قادرت باازیگران     -

را به رفتارهای  ها آنخاص  صورت بهی کنید و بدانید که چه چیزی فردی را ارزیاب

، اصول حااکمیتی،  دهد یمتحلیل کنید که چرا فساد رخ . کند یمتشویق  یچنان آن

اقتصادی و جلوگیری از جرم را ا عماال کنیاد تاا عوامال ایجااد فسااد و عوامال        

 .توانمندساز را درک کنید
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مداخلاه بارای کنتارل     یهاا  تیاولوکنید و شناسایی  راعواقب فساد و هزینه آن  -

با در نظر گرفتن نتایج تحلیل اقتصااد   ها تیاولودر گزینش . فساد را انتخاب کنید

اهداز آشکار و میانه بارای ایجااد    دنبال به. باشید طلب فرصتو  گرا واقعسیاسی 

 .کشش و حمایت باشید

یات تأسیساات و   بخاش درماانی راهبردهاا، حاکم    یها برنامهبخشی از  عنوان به -

 .اجتناب کنید انهیگرا جانبه کیرا طراحی کنید و از رویکردهای  ها ستمیسمدیریت 

تلییری که در چارچوب باال توضیح داده شدند  یها اهرماطمینان حاصل کنید که  -

 .دیا گرفتهرا برای تحلیل و طراحی به نحو صحیح در نظر 

محیط کشور و فعااالن   راسا بترکیبی کافی از اقدامات بخش تأمین و تقاضا را  -

. و عملکردهای مارتبط فعااالن مختلاف را انتخااب کنیاد      ها یتوانمندمختلف و 

به تقویت مشارکت مدنی در نظارت بر خدمات و مسائول دانساتن    یا ژهیوتوجه 

 .خدمات درمانی داشته باشید دهندگان ارائه

طح ملای  در سا  ضدفساد یها استیسدر بخش درمان را با  ضدفسادرویکردهای  -

مارتبط   یهاا  ساازمان بنیاادی در میاان    یهاا  یهمکاار مرتبط کنید و به تقویت 

 .بپردازید

، هاا  ساتم یسمرتبط، اقادامات خاود را باا     نفعان یذبرای افزایش آگاهی در میان  -

هادز، نظاارت درونای و     دنبال بهمدیریتی ترکیب کنید که  یها تیفعالابزارها یا 

 .هستند سوءاستفادهبرای تنبیه و ممانعت از  ها مجازاتبیرونی در کشف و اجرای 

و  یالمللا  نیبا ملای و   یها تالشرا با  شود یمکه در سطح تأسیسات  ییها تالش -

 .برعک  ترکیب کنید

یک خط پایانی مشخص کنید و سیستم نظارت و ارزیابی معقولی را خلق کنید تا  -

هار جاا ممکان    . نتایج را ارزیابی کند و عواقب منفی و ناخواسته را شناسایی کند

 .ناشی از فساد در سیستم درمانی بپردازید یها خسارتبود، به شمارش 
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راهبرد ارتباطی برای چارچوب دادن به موضاوعات را خلاق کنیاد، از اصاالحات      -

حفاظ   یهاا  روش ازجملهحمایت کنید و حمایت سیاسی و عمومی را حفظ کنید، 

مشکالتی که نیاز به توجاه   ددرموربه بیانیه ساده و شفاز  توان یم ها تیحمااین 

برای دستیابی باه نتاایجی    رفته ازدست یها فرصت صورت بهدارند اشاره کرد که 

 .دهد یم، خود را نشان هاست آنبه  افتنی دستکه هر مؤسسه مسئول 

خطرات را شناسایی کنید و سیستم مدیریت پویای خطرات را بنیان بگذارید، کاه   -

و سیاسای اصاالحات و تمرکاز بار حفاظ      این مرحله شامل سطوح مختلف فنای  

 .شود یم آمده دست بهاصالحات 

بارای ا عماال    توانناد  یما ، دو مدل مختلاف را کاه   ندیآ یمکه در ادامه  ییها بخش

 .کنند یمقرار بگیرند را برجسته  مورداستفادهاین تحلیل در بخش درمان  یافتهسامان

 

در توسبعه   دهدهنب  کباهش تشخیص فسباد و راهبردهبای    یساز کپارچهی. 1

 درمانی با استفاده از مدل سازمان بهداشت جهانی یها ستمیس

درمانی که توسط سازمان بهداشت جهانی توساعه داده   یها ستمیس کننده تیتقورویکرد 

به بحا فساد توجه شود و شافافیت و   مند نظام صورت بهتا  کنند یمشدند، مدلی را ارائه 

که از شش بلوک تشکیل شده اسات، بار اهمیات    این مدل . گویی بهبود پیدا کندپاسخ

این فرصت شامل یکپارچاه  (. را ببینید 4تصویر شماره ) کند یمرهبری و حاکمیت تأکید 

 .بلوک دیگر است 5در  یریپذ تیمسئولساختن بلوک حاکمیت، شفافیت و 

کنند که نیاز به توجه به موضو  فساد  یآور جمعرا  ییها نمونهمشاوران درمانی باید 

مذکور باید از راه تشخیص مبتنای   یها نمونه یآور جمعر بخش درمانی را نشان دهد، د

صورت گیرد  یا سوءاستفاده از راه خطرات نیچن همبر شواهد ادراکی و تجربی از فساد و 

نشاان دادن تاأثیر فسااد بار     . مختلف تاأثیر بگاذارد   یها بلوکبر عملکرد  تواند یمکه 
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 یها تیحمابه جذب  تواند یمواید احتمالی کاهش فساد درمانی و ف یها ستمیسعملکرد 

 .دولتی منجر شود تر گسترده

بارای یکپارچاه سااختن تقویات      آل دهیا ادرماانی ملای فرصاتی     یها برنامهتوسعه 

 تیا اولوجدیاد بایاد    یها برنامه. در بخش درمان است ضدفسادحاکمیتی و راهبردهای 

مناسبی را برای نظاارت بار    یها شاخصرا منعک  کنند و معیارها و  ضدفساداقدامات 

و بر  یریپذ بیآسباید بر مبنای شواهدی از تحلیل  ها تیاولواین . پیشرفت، توسعه دهند

 .مبتنی بر تحلیل اقتصاد سیاسی انتخاب شوند یسنج امکانمبنای 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 درمانی یها ستمیسر و حاکمیت د ضدفسادادغام اقدامات (: 4)تصویر شماره 

 

 اصالحات در بخش بهداشت

 عدالت در دسترسی
 گو بودنپاسخ

 مالی حمایت
 کارایی

تأمین مالی 

 سالمت

نیروی کار 

بهداشت و 

 درمان

فناوری 

تولیدات 

 داریویی

 

 اطالعات

 

مدیریت و 

 رهبری

 

ارایه 

 خدمات

 های غیرقانونیتپرداخ
های سرقت دارو در مقیا 

کوچک، ارجاا  درماان باه    
 بخش خصوصی

 غیبت کارکنان
فساد  ،شلل خرید
 آموزش در

نشت بودجه، تقلب در 
اختال  در  تدارکات،

 هزینه ارباب رجو 

فساد در زنجیره 
 تأمین دارو

 رشوه در تدارکات
انحراز دارو در 
 مقیاسی وسیع

 عدم شفافیت
گو نبودن در پاسخ

 قبال نتایج
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 ، شفافیت، راهبردهای یکپارچه در بخش درمانیریپذ تیمسئولتوسعه . 1

بارای تکمیال و    تواناد  یمدر بخش درمان،  یساز کپارچهیبیان شد، راهبرد  چه آن جز به

راهباارد . موجااود در بخااش درمااان، توسااعه داده شااود یهااا برنامااهتقویاات حاکمیاات 

تمرکاز  ( و خطرات مختلف فسااد  ها بخش)رایط موجود باید بر ارزیابی ش یساز کپارچهی

در میاان تماام    و عوامال کنادی آغااز گفتگاو     هاا  تیمحدودکند، تا بتواند به شناسایی 

شاود و   نائال و توافق بر سر اقادامات مناساب    ها تیاولومرتبط برای انتخاب  نفعان یذ

ایان راهبارد بایاد    . را برای اجرای تلییرات پایدار در مؤسسات پیشنهاد دهاد  ییها روش

جدیادی را   یهاا  راهقرار دهد و خاودش هام    مورداستفادهملی را  ضدفساد یها استیس

 هاا  یمسااع ملی و استفاده کامل از اشتراک  یها تیاولوپیشنهاد دهد تا از هماهنگی با 

 .مطمئن شود

، جاایی  شود یمزد، در ملولستان مشاهده  ییها تالشبرای چنین  توان یممثالی که 

جامع برای تقویت اصاول اخالقای و ادغاام حاکمیات مناساب در بخاش        یا ژهپروکه 

 .توسعه داده شده و اجرایی شده است UNDPدرمانی ملولستان، با حمایت 

را در نظر داشته باشند، که باید با تمرکز  مرحله به مرحلهمشاوران باید رویکرد تکمیل 

پ  تکمیل هر . ی عملی استبر موضوعاتی صورت گیرد که در نقطه امن همتایان دولت

. و دشاوار بعادی صاورت پاذیرد     طلباناه  جاهمرحله باید قبل از حرکت به سمت وظایف 

، مشاورین درمانی باید اجرای اقادامات آزمایشای را در نظار بگیرناد تاا تاأثیر       نیچن هم

 .را تولید کنند و سپ  مقیا  برنامه خود را افزایش دهند یاثبات قابل

که راهبردهاای کااهش فقار و راهبردهاای توساعه ملای در       اطمینان حاصل کنید 

 یهاا  تاالش بارای حمایات از   . باشند شده گنجاندهراهبردهای تشخیص و کاهش فساد 

عملکرد فساد در بخش درمان باید در راهبردهای توساعه ملای یاا     یها شاخصبخشی، 

ه باا توجاه باه اینکا    . نظاارتی گنجاناده شاوند    یهاا  چارچوبراهبردهای کاهش فقر و 
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مالی و نظارت بر پیشرفت معموالً بر اهاداز و   کنندگان کمکگفتگوهای مهم در میان 

فرصت مهمی را بارای افازایش    توانند یماین اسناد مبتنی است، این اسناد  یها شاخص

 نیتار  مهام تعهد سیاسی در باالترین سطوح دولتی و نیز در بخش درمان بنا نهند تا به 

تعهادات حااکمیتی    کاه  ییازآنجا. ش درمانی توجه شودموضوعات مرتبط با فساد در بخ

، ارتبااط  رندیگ یمقرار  یموردبررس، معموالً در فصلی جداگانه ضدفسادخاص و اقدامات 

که برای مبارزه با فسااد در بخاش درماان     ییها تالشاگر . میان این دو را باید بنا نهاد

. شود تر آسان تواند یمرابطه هم مرتبط شوند، ایجاد این  ضدفسادبا راهبردهای  شود یم

استدالل کنند که تمرکز بر این  طور نیا توانند یمشک دارند  ها برنامهکسانی که به این 

ابزارهای سطح باال، بعید است که به تلییر منجر شود، ولی نباید این فرصت را از دست 

 .داد و باید به تقویت مالکیت و همکاری پرداخت

 

 مدنظر یها سنجشبرای اصالحات و  استفاده از راهبردها. 3

برای مرتبط سااختن   .اصالح جامع است دنبال بهباید رویکردی باشد که  آل دهیارویکرد 

یکی سااختن آن مساائل در راهبارد توساعه      ومسأله حاکمیت و فساد در بخش درمان 

کاه   ییهاا  فرصات وران درماانی بایاد از   بخش درمان که در باال توضیح داده شد، مشاا 

کمتری دارند استفاده کنند تا بتوانند به مسائل خاصی از فساد که  طلبانه جاهرویکردهای 

، تحلیل اقتصادی سیاسی، مبناایی مفیاد   نیچن هم. ، توجه کنندکنند یمفرصت بروز پیدا 

 تواناد  یما کاه   کند یمفراهم  کنندگان کمکبرای شناسایی اهداز احتمالی و نقاط ورود 

 .در مراحل بعدی فراهم آورد تر جامعزمینه را برای اصالحات دشوارتر و یا اصالحات 
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 دولتی یها کمکتمرکز بر فساد در بخش درمان با استفاده از جذب . 51

 درخصاوص وسایعِ بخشای    یهاا  توافاق دولتای بایاد شاامل     کننادگان  کمکگفتگو با 

تعاداد  . در بخاش درماان مارتبط هساتند     موضوعات دارای اولویتی باشد که باا فسااد  

قارار بگیرناد و از راه    موردتوافاق سنجش مرتبط باید  یها شاخصمعدودی از معیارها و 

. بررسای شاود   شرفتشانیپ، شوند یمفنی انجام  یها کارگروهکه در سطح  ییها مالقات

 .از اهمیت برخوردارند و باید با دقت تحلیل شوند موردتوافقواژگان 

فاراهم  ممکن است ساهواً موجاب    کنندگان کمکارائه کمک از جانب  یها ستمیس

باا افازودن فشاار     هاا  فرصات و اقدامات مفسدانه شوند، این  سوءاستفادهفرصت  آوردن

. ناد یآ یما مشارکت در بخش درمان به وجود  درخصوصهزینه یا از راه شفافیت ناکافی 

 تواناد  یما ، میشاو  یما ک به پایان ساال ماالی نزدیا    که یزمانمثالً اختصاص بودجه در 

 فرصات را نادیاده بگیرناد و    موردتوافاق  یهاا  پروتکال برای مسئوالن باشد تا  یا بهانه

شرکای درمانی به ارزیاابی روشای نیااز دارناد تاا بودجاه و       . را فراهم آورند سوءاستفاده

را فراهم کند و از ایجااد نشادن فرصات کالهبارداری یاا انحاراز از        یریپذ تیمسئول

که از جاناب خیارین و بارای بخاش      ییها کمک. جلوگیری کند وردتوافقمفرآیندهای 

عماودی پیادا    یها برنامهکه مسیر خود را از راه  ییها پول ازجمله، شوند یمدرمان ارائه 

و  یریپاذ  تیمسئول باید با نهایت شفافیت، ها برنامهشود و آن  یزیر برنامه، باید کنند یم

 .نظارت بیرونی ارائه و اجرا شود

چارچوب  عنوان به UNCACچگونگی عملی کردن استفاده از  درمورد ییها المث

مثال  )توافق مشترک میان دولت و بخش شاریک  . ارجاعی در صفحات قبل آمده است

بارای اطمیناان از    تواناد  یما ( بخاش درماان   یها نامه توافقو  IHPمعاهدات کشوری 

 ضدفسااد بار اقادامات   و نظاارت   یریپاذ  تیمسائول اشتراک اطالعات، تعریف الزاماات  

 درصاورت از پیش مشخص کارد کاه چطاور خیارین      توان یم. قرار بگیرد مورداستفاده
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 آماده  دسات  باه تجربه . دهند یم رسوایی فساد یا بد شدن اوضا  حاکمیت واکنش نشان

و باا   دیا آ یما که فشار ثابتی که از راه واکنش جمعی خیارین باه وجاود     دهد یمنشان 

. را دارد یریپاذ  تیمسائول ، توانایی بهباود  شود یمحی همراه اصال یها برنامهحمایت از 

شاامل دساتور کااری     تواند یم( مالی و عملکردی)بیرونی  یها یحسابرس درموردبحا 

مقایساه سااالنه   . شاود  یمشود که در بازبینی ساالنه و مشترک بخش درمانی گنجانده 

یی که توسط ساازمان  داروها یالملل نیبقیمت خرید داروهای ضروری با فهرست قیمت 

است و تحلیل خریدهای عمده با استفاده از  ریپذ امکان، شوند یمبهداشت جهانی منتشر 

الگوهاای احتماالی    توانناد  یما کشف کالهبرداری میسر است که این اقدامات  افزار نرم

برای اطمیناان از مشاارکت جواماع مادنی در      یا ژهیوباید توجه . فساد را شناسایی کنند

شرکای درمانی و دولت صورت بگیرد، چنین توجهی باید با ارائه شواهدی از  گفتگوهای

خدمات درمانی صورت گیرد که مبتنی بر نتایج نظارتی هساتند و   دهندگان ارائهعملکرد 

 .مدیران قبلی ضرورت دارند داشتن نگهبرای مسئول 

 

 تقویت نظارت و بازبینی بیرونی. 55

، شافافیت و  ضدفسااد ثر بودن و پایدار بودن اقادامات  بازبینی و مراقبت بیرونی برای مؤ

معماوالً بار هار دو مؤلفاه      یردولتا یغاماروزه فعااالن   . ضرورت دارناد  یریپذ تیمسئول

بخاش درماان تمرکاز     ازجملاه و یا بر کار بخشی  ضدفسادحکمرانی مناسب و اقدامات 

 یجاا  باه ناد کاه   تمایال دار  یا حرفه یها سازمانبنابراین، جامعه مدنی درمانی و . دارند

 یا حرفاه تمرکز بر حاکمیت بر مسائل مربوط باه بهداشات عماومی و اصاول اخالقای      

بر ارائه خدمات نظارت دارند، گااهی اوقاات محادوده نظاارت      ها آنگرچه . تمرکز کنند

یاا   یررسام یغ یهاا  پرداختمثل تمرکز بر ) شود یمشامل ابعاد مختلف فساد هم  ها آن

حااکمیتی تحات    تار  عیوسا  اناداز  چشممعموالً فساد را از  ها آن، (غیبت کارکنان درمانی

 .دهند ینمنظارت قرار 
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بهترین لحظه برای آغاز اقدامات مبارزه ببا فسباد در بخبش درمبانی چبه      . 51

 است؟ یا لحظه

برای مبارزه با فساد در بخاش درماان،    مند نظامدر بهترین سناریو، یک برنامه ابتکاری 

اسات   شده دادهیاست درمانی یا برنامه درمانی جدید توسعه باید هنگامی آغاز شود که س

. دولت متعهد به انجام اصالحاتی شده و در آغاز چرخه انتخابی قرار دارد که یهنگامو یا 

حوزه بهداشت و درماان   یها برنامه، انجام اقدامات مذکور در تمام طول عمر وجود نیباا

 .است ریپذ امکان

. ابناد ی یما بروز  عمده یها ییرسواگام آشکار شدن خاص معموالً در هن یها فرصت

بخشای از انگیازه کلای بارای بهباود ارزش پاول و        عناوان  باه  ها فرصتاین  نیچن هم

در هنگام انجاام اقادامات ابتکااری بارای      ها فرصتاین . ابندی یمکارآمدی توسعه بروز 

 تواناد  یمدوم مورد . ابندی یمهم بروز  ریپذ سکیر یها حوزهمشکالت خاص یا توجه به 

، در آخارین مرحلاه زماانی    تار هتا فاینظاام بارای رویکردهاای    ییهاا  ناه یزمبرای ایجاد 

است، آن است کاه اقاداماتی    تر مرتبطآن چیزی که  وجود نیباا. قرار بگیرد مورداستفاده

نباید در بهترین حالت، خودشاان حاصال واکنشای     شوند یمکه در مبارزه با فساد انجام 

، بایاد انتظاارات   شاوند  یمکه برای توجه به موضو  فساد انجام  ییاه تالش. ویژه باشند

شکسات مقاومات    دربرابار کاه   ییهاا  آنو  اناد  قرارگرفتهکه تحت تأثیر  ییها آنباالی 

از  دودستهاگر هدز، رسیدن به موفقیت و ثبات است، باید هر . را برآورده سازند کنند یم

 ضدفسااد لی که باید هنگام ادغام اقادامات  مسائ نیتر مهم. افراد را با دقت مدیریت کرد

قارار بگیرنااد، در مبحاا صافحات قبال تحات عنااوان       موردتوجاه در بخاش درماانی   

و تصویر شماره  «درمانی یها برنامهدر  ضدفساداصلی در ادغام راهبردهای  یها مؤلفه»

 .اند شدهبرجسته ( 4)
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 درمانی یها استیسدر  ضدفساد یها تالشبرای ادغام اصلی  یها گام (:1)تصویر شماره 
 

 

به مبارزه با فساد مشلول شاوند و باه ایان     ییتنها به توانند ینمنظارتی  یها سازمان

مزیات نسابی، تجرباه     براساا  منظور باید بخش نیروی انسانی خود را با دیگر شارکا  

، تخصص باناک جهاانی   لمثا عنوان به. بنیان گذارد فسادتاریخی و تمایل به درگیری با 

عمومی و مدیریت مالی در بخش درماان، ردیاابی قسامت     یها نهیهزدر زمینه ردیابی 

اقالم دارویی محلی توسط ساازمان بهداشات جهاانی و تجربیاات کشاورهای مختلاف       

 یزیا ر برناماه  نیچنا  هام . باشاد  کنناده  کماک  توانناد  یمدوجانبه  یها یهمکار قیازطر

 .مفید باشد تواند یمبروز فساد،  درصورتو تعریف وظایف شرکای درمانی  نگرانه ندهیآ

 

 

 

  تحلیل و ارزیابی

، اقدامات، خطرات
 بازیگران و انگیزه ها

 سیاست

 بهداشت و درمان

 هااولویت
دالیل، اهداز و 

 مالک ها

 سنجش
روشنی اهداز 

شاخص های قابل 
 گوییپاسخ و سنجش

 پیاده سازی و اجرا
بودجه، منابع انسانی و 

 آموزش

 نظارت
عملکرد، مدیریت، 

 و دستاوردها نتایج
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 ارتقای همکاری میان ناظران بخش بهداشت و درمان و دولت. 59

را میان بازرساان بهداشاتی و درماانی و     یتر کینزدنظارتی باید همکاری  یها سازمان

مشااورین  . در سطح کشوری تشویق کناد و آن را ارتقاا دهاد    خصوص بهبدنه مدیریتی 

باید از نزدیک با مشاورین حاکمیتی کاار کنناد تاا باه همکااری       ها سازماندرمانی این 

 :دست یابند رو شیپموارد  درمورددرون بخشی 

 تحلیل و درک محتوای کلی فساد در کشور -

 پشتیبانی از توسعه تحلیل اقتصاد سیاسی در بخش درمانی -

مفاساد خااص در بخاش درماان و حمایات از       درماورد  یریپذ بیآسازبینی ب -

 فساد دهنده کاهشو طراحی راهبردهای  ها تیاولوانتخاب 

و اقدامات ابتکاری برای مبارزه با فساد  ها برنامه، ها استیسایجاد ارتباط میان  -

 .در بحا اصالح حاکمیتی تر عیوسو نیز ایجاد ارتباط با موضوعات 

 هاا  تاالش برای توجه به موضو  فساد عمده، مثالً افازایش   ها شتالافزایش  -

نظاارتی و بررسای دقیاق انتقاال      یهاا  ساتم یسبرای اعالم اموال و توجه به 

، بررسای دقیاق   نیچنا  هام . غیرعادی یا مشکوک پول توسط مقامات رسمی

 کناد  یممالی امضا  نامه توافق ها آنمقامات ارشد دولتی که سازمان نظارتی با 

 .ید خواهد بودهم مف

مشاورین درمانی باید مهارت شناسایی و . هشدار یها نشانهشناسایی عالئم و  -

واکنش نشان دادن صحیح به موارد وقو  فسااد در بخاش درماان را داشاته     

 .باشند
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 دهنده کاهشخطرات فساد و راهبردهای منتخب  نیتر مهم: بخش دوم

رمان، شناسایی و درک مشاکالت و  بررسی کارآمد فساد در بخش بهداشت و د منظور به

راهبردهای منتخب بر مبناای تجاارب   . طراحی اقدامات متقابل و صحیح، ضرورت دارد

 .اند شده دادهدر زیر توضیح  یالملل نیب

 

 سطح خدمات گیرندگان. 5

 در شرایطی که خدمات باید رایگان باشند یررسمیغ یها پرداخت 

 :مشکالت

که در مقابل ارائاه خادمات یاا مناابعی      شود یمگفته به مباللی  یررسمیغ یها پرداخت

 صاورت  باه که  شود یم، که باید رایگان باشند یا به مباللی گفته شود یمپرداخت  یدرمان

 یا اضافهتا خدمت  شود یمدرمانی عمومی داده  یها مراقبت دهندگان ارائهبه  یررسمیغ

 یهاا  پرداخات مختلاف   اناوا  . آورده شود یا حتی خدمات اولیاه دریافات شاود    دست به

درمان، داروها یا تسریع دریافت خدمات یا خادمات اضاافی    یها نهیهزشامل  یررسمیغ

بارای تضامین    تواناد  یما این مباالغ حتای   . ، ولی محدود به موارد مزبور نیستشود یم

درمانی بهتر در آینده از جانب پزشکان، پرستاران و دیگر کارکناان   یها مراقبتدریافت 

و فسااد   یررسام یغ یهاا  پرداخات انوا  مختلاف   وفصل حل. داده شود ها آندرمانی به 

طیف متنوعی از هدایا تاا مواناع، اخااذی و    . آن، همیشه دشوار است ندانستندانستن یا 

 .در این دسته جای بگیرد تواند یمرشوه 

، راهبارد متقاابلی   یررسام یغ یهاا  پرداختکه  شود یمگاهی اوقات چنین استدالل 

، وجاود  نیبااا . کنند یماتخاذ  اندکشانکارکنان درمانی به خاطر حقوق  هستند که توسط

در بخش درمان، شاخص مهمی از شکسات بنیاادین    یررسمیغ یها پرداختتکرار زیاد 

به این معنا هستند که رفتارهای متقلباناه در ایان    ها پرداختحاکمیت است، چراکه این 
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، بیماران به حقوق خودشان هستندد ضعیف و ناکارآم ها کنترل، شوند یمحاکمیت تحمل 

احتمال کشف و تنبیاه فسااد انادک     که یزمان. گو نیستنداطمینان ندارند و مقامات پاسخ

و گاذار شااهد آن هساتیم،     توساعه  درحالاست، درست مثل وضعیتی که در کشورهای 

 .دهند یمبه گسترش خود ادامه  یررسمیغ یها پرداخت

 :دهنده کاهشراهبردهای 

 یهاا  پرداخات ، باید با توجه نیت افراد انجام شود، مثالً دهنده کاهشهبردهای طراحی را

خدمات توسط بیماار باوده اسات یاا      نهیهزداوطلبانه برای پوشش  صورت به یررسمیغ

 هاا  واکانش خدمات؟ برای انجام این تحلیل، باید  دهنده ارائهاز قدرت توسط  سوءاستفاده

 رناد یگ یما که برای توجه به مشکل صاورت  اقداماتی . دقیق مشخص کرد صورت بهرا 

 :شوند یمشامل موارد زیر 

 یهاا  پرداخات جاایگزین کاردن    :بیمااران  یها پرداخترسمیت بخشیدن به 

بایاد شافاز و    هاا  پرداخات . باشاد  حال  راه تواناد  یمبا برنامه پرداخت رسمی  یررسمیغ

که  صورت نیابه باید در بخش درمان باقی بماند،  شده پرداختباشند و پول  شده نظارت

نامتمرکز برای اضافه شدن به حقوق کارکناان و افازایش    صورت بهنگهداری این منابع 

به رضاایت بیشاتر    تواند یمدرمانی صرز شود، که خود این مسأله  یها مراقبتکیفیت 

نیازمند مساتثنا کاردن    ییها استیسچنین . بیماران و استفاده کلی از خدمات منجر شود

متلیر، بهتار   یها ا یمقاز راه برخی از  ها استیساین . هاست آنرانه به فقرا و اعطای یا

و بسایاری از کشاورها برخای از اشاکال سانجش بیمااران را اتخااذ         رسند یمبه هدز 

رسامی بیمااران در اداماه     یهاا  پرداخات از سارقت   یریجلاوگ راهبردهاای  . )اناد  کرده

 (.است قرارگرفته موردبحا

شافاز، اطاال  بیمااران و     یهاا  اسات یس :یریذپ تیمسئولافزایش شفافیت و 

 یررسام یغ یهاا  پرداخات باه کااهش    توانند یم مسیرهایی برای رسیدگی به شکایات،
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رسمی  یها نهیهزشامل آگاه ساختن بیماران از میزان  تواند یماین اقدامات . کمک کنند

که به چه میزان ارزیابی کنند  توانند یم ها آن بیترت نیا بهو دادن اطالعات به آنان شود، 

اسات و   دسترسشاان باید به کارکنان بپردازند، به بیماران بگویند که چه منابع دولتی در 

سااختارهای  . سؤال کنند و گازارش دهناد   شانیها ینگران درمورد توانند یم ها آنچطور 

و  یریپاذ  تیمسائول باه افازایش    تواند یمبیمارستانی  یها برگهمدیریت تأسیسات مثل 

رسامی بیمااران    یهاا  پرداخات درآمدهای حاصل از . کمک کند وءاستفادهسممانعت از 

باه خادمات درماانی     یده چارچوباز نظارت و وثوق شهروندان بهره ببرد و در  تواند یم

 .مشارکت کند

قاارار دادن  موردتوجااهرویکااردی صااحیح باارای  توانااد یمااترکیباای از راهبردهااا 

رسی منصفانه باه مراقبات درماانی    که دست صورت نیاباشد، به  یررسمیغ یها پرداخت

 .شود یمتوسط فقرا هم تضمین  تیفیباک

 

 خدمات دهندگان ارائهسطح . 1

 خرید، کالهبرداری و غیبت کارکنان 

 خرید و کالهبرداری( الف

 :مشکالت

از  یا عماده و خریاد داروهاا و تادارکات، بخاش      شاود  یمکه در بیمارستان  ییها نهیهز

 درآماد  کام در کشاورهای   تواند یمخرید دارو . دهد یم لهزینه درمانی عمومی را تشکی

درصادی داشاته    11تاا   5درصدی و در کشورهای پردرآماد، ساهمی    61تا  41سهمی 

مستعد فساد وسیع، اخاذی و ارائه  ها مارستانیبجای تعجب ندارد که خرید دارو در . باشد

کشاورهای فقیرتار    از سطح استاندارد یا تاریخ گذشته است، کاه در  تر نییپامحصوالت 

فساد در خرید تجهیازات،   دربرابر یریپذ بیآس، نیچن هم. منجر به مرگ شوند توانند یم
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بخش درمان در این حوزه از صالحیت کمی . ابدی یمبا پیچیده شدن تجهیزات، افزایش 

 .جدید باالست یها یفناوردر  خصوص بهبرخوردار است و نبود تقارن در اطالعات، 

شاامل تباانی میاان مقاماات رسامی و       هاا  مارساتان یبفسااد در   از یا عماده شکل 

ممکان اسات کاه کارمنادان بخاش حساابداری و خریاد، باا         . شاود  یم کنندگان نیتأم

خریدی باالتر از مظنه روز داشته  شان سفارشاتتبانی کنند، تا عامدانه در  کنندگان نیتأم

، در مرحلاه بعاد توساط    دشاو  یممقداری که برای خرید با قیمت باالتر پرداخت . باشند

انعقااد  . شاود  یما ، در شکل زیرمیزی به حساب مقام رسامی واریاز   کننده نیتأمشرکت 

پرداخات شاده    هاا  آنولی هزیناه   شوند یمقرارداد آموزش یا دیگر خدماتی که بعداً للو 

مقداری که پرداخت شاده اسات، بعادها باه     . است، مسیر دیگری برای بروز فساد است

 عناوان  بههم سهمی از آن را  کننده نیتأمو شرکت  شود یمی واریز حساب مقامات رسم

فسااد در ایان تأسیساات باه پرداخات بیشاتر باه        . دارد یما کمیسیون برای خود نگاه  

و نبود مجازات و احتمال اندک دستگیر شدن، انجام آن را  شود یممنجر  کنندگان نیتأم

گویی اجرایی باه عادم   و پاسخ ها هیرو، فقدان قواعد، مدت کوتاهدر . محتمل ساخته است

 .دهد یمانضباط در خرید داروها و تجهیزات امکان بروز 

 یها نهیهزاست،  مند نظامکه مستعد کالهبرداری و سرقت  ییها حوزهیکی دیگر از 

 یهاا  پرداخات حاصل از  یدرآمدهاکه  ییجا آناز . پرداختی رسمی توسط بیماران است

منبعی  تواند یم، دهد یمکلی بیمارستان را تشکیل  یاه نهیهزدرصد  11از  تر کمرسمی، 

مهم در تأمین بودجه محلی برای تأمین کاالهای ضروری و افزودن به حقوق کارکناان  

شامل در جیب گذاشتن مبالغ پرداختی بدون ثبات   تواند یمو سرقت  یکالهبردار. باشد

ک بیماار فرضای   فرآیند آن به این شکل است که هزینه پرداختی باه یا  . تراکنش شود

. شاود  یما به حساب بانکی مقامات رسمی واریز  شده پرداختو پول  شود یمنسبت داده 

 .از دریافت خدمات و پرداخت پول آن هم، باید رسید را تلییر داد پ 
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 :دهنده کاهشراهبردهای 

 ها یکالهبردارکارمندان را از انجام این نو  از  تواند یماداری و مالی  یها ستمیسبهبود 

. کلی بخشی از سیساتم کنتارل داخلای ساازمان هساتند      صورت به ها هیرواین . باز دارد

 .باید به فرآیند خرید و کنترل شود یا ژهیوعالوه بر این، توجه 

کنتارل   یها ستمیستقویت  -

افاازایش ظرفیاات منااابع  :داخلاای

سازمانی و انسانی در بخش خادمات  

حسابرسی داخلای و بیرونای، بسایار    

زایش ایان مناابع باه    افا . مهم است

در جاذب کارمنادان    یگاذار  هیسرما

بیشتر برای ارائه ایان خادمات نیااز    

عالوه بر ایان بایاد در بخاش    . دارد

خریااد تجهیزاتاای مثاال صااندوق   

مدیریتی جدید مثل تحلیال کااربردی برناماه اکسا  و      یها هیروالکترونیک یا معرفی 

عالوه بار ایان   . شود یگذار هیسرمازمان  مرور بهمتلیر درآمد حاصل از پرداخت بیماران، 

به کنترل  تواند یممدیریت مالی و خرید  یها حوزهدر  خصوص بهموارد، تفکیک وظایف 

 .کالهبرداری کمک کند

 ازجملاه استفاده از ابزارهای فناوری اطالعاات   (:IT)خرید و فناوری اطالعات  -

ج به افازایش شافافیت   داده خرید، برای نظارت منظم بر قیمت کاالهای رای یها گاهیپا

اگار قیمات   . کناد  یمکمک  ها حوزهحوزه خرید و دیگر  یها یکالهبرداربرای مبارزه با 

دیگار و قیمات خریاد معیاار      یهاا  مارساتان یببا قیمت خرید  توجه قابل صورت بهخرید 

را بارای اقادام باه     هاا  آن تاوان  یما متفاوت باشد، با مسائول دانساتن مادیران خریاد     
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 مجازاتولی فواید این روش باید با تکمیل انصراز اخالقی و . کرد لیم یبکالهبرداری 

کشف تقلب هم مفید است و باه مطالعاه    افزار نرم نیچن هم. محسو ، پایدار باقی بماند

 .کند یمالگوهای فساد و تبانی کمک 

عالوه بر حسابرسی و فناوری اطالعات،  :یریپذ تیمسئولافزایش شفافیت و  -

و کارکناان، بادون تار  از     نفعاان  یذنیاز دارد تاا   ییسازوکارهاه کشف کالهبرداری ب

صاندوق دریافات شاکایات، افازایش آگااهی      . تالفی، به گزارش کالهبرداری بپردازناد 

 .ا عمال شوند توانند یم سازوکارهاجامعه، خطوط مستقیم برقراری ارتباط و دیگر 

یاز بررسای و   حسابرسی تجهیازات و ن  :افزایش تالش برای خرید تجهیزات -

 .ساالنه مفید خواهند بود صورت بهنظارت قراردادهای نگهداری 

و طراحای   صیاقا نمشاورین درمانی باید با متخصصان کنترل مالی و خرید برای مرور  

در کنتاارل کالهباارداری بایااد در   یگااذار هیساارما. اقاادامات خاااص مشااورت کننااد 

ه شود و باید این نکته را هام باه   و تأمین بودجه در نظر گرفت یزیر برنامه، یریگ میتصم

فوایاد زیاادی    تواند یمنسبتاً اندک در فناوری  یها یگذار هیسرماخاطر داشته باشیم که 

 .به همراه داشته باشد

 غیبت کارکنان(ب

 :مشکالت

درمانیِ  یها ستمیسنشده در  یریگ اندازه حال نیدرعغیبت کارکنان یک مشکل مزمن و 

باا غیبات    تواناد  یمغیبت کارکنان درمانی . گذار است الدرحو  توسعه درحالکشورهای 

غیبت به دالیال مختلفای   . غیرمجاز کارکنان درمانی در طول ساعات کاری تعریف شود

مشروعیت دارند، یعنی کارکناان سااعتی روساتایی شااید      ها آنکه برخی از  دهد یمرخ 

کات و دارو نیااز  یا حمل تادار  تر بزرگبه مسافرت به شهرهای  حقوقشانبرای دریافت 
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و در  شاوند  یما با این وجود، بسیاری از کارکنان درمانی بدون اجازه غایب . داشته باشند

کارمنادانی کاه احساا     . کنند یم خدمات، حقوق دریافت نیتر کوچکعمل بدون ارائه 

، در هنگام محدود کنند یمکار  ازحد شیبو یا  کنند یمکه دستمزد کمی دریافت  کنند یم

 .برای اطاعت از قوانین نداشته باشند یا زهیانگت، ممکن است که بودن نظار

 :دهنده کاهشراهبردهای 

حاکمیتی ضعیفی  یها ستمیسغیبت کارکنان، از  ازجملهبسیاری از مشکالت عملکردی، 

نااتوان   کاار  کام که از اعطای جایزه به عملکرد مناسب و تنبیه کارکنان  ردیگ یمنشأت 

به مشکل غیبات کارکناان توجاه کارد      توان یم ها آنکمک  رویکردهایی که با. هستند

 :از اند عبارت

اولاین  . نیساتند  حال  راهمالی مهم هستند، ولی تنها  یها مشوق :مؤثر یها مشوق -

بخش درمانی در مقایسه با بخش  حقوقگام باید شامل ارزیابی این موضو  باشد که آیا 

. کناد  ینما ه این ارزیابی به ماا کماک   خصوصی، واقعاً پایین است یا نه، که البته همیش

مالی در محیطی که افاراد دارای مصاونیت هساتند، انتظاارات را      یها مشوق، نیچن هم

گاویی و یاا   مالی بایاد باا دیگار ساازوکارهای پاساخ      یها مشوق. برآورده نخواهند کرد

مثل فرصت ارتقای شللی، محیط کار مناسب، دسترسی به مناابع و   یرمالیغ یها مشوق

 .عامل مشوق مهمی باشد تواند یم ونقل حملتأمین مسکن و . یزات همراه باشندتجه

از تأسیسات و نظارت  نشده اعالم یدهایبازد :بازرسی مکرر و نظارت همکاران -

به کاهش غیبات کارکناان کماک     تواند یمگروهیِ کارکنان درمانی در سطح تأسیسات 

ه محیط و محتاوای فرهنگای و نظاارت    ، طراحی این اقدامات با توجه بوجود نیباا. کند

 .نزدیک و منظم تأثیرات و نتایجِ نامطلوبِ احتمالی ضرورت دارد

افازایش احتماال    :غایب هستند رمجازیغ صورت بهمجازات کارکنانی که  -

 توانناد  یما  هاا  مجاازات . به کاهش غیبت کمک کناد  تواند یمکشف و تنبیه یا مجازات 
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و معرفای   هاا  بخاش قوق، اخراج، انتقال باه دیگار   کاهش ح: شوند رو شیپشامل موارد 

 .در سطح تأسیسات ابیحضوروغعمومی با انتشار فهرست 

دریافات   درماورد  حقوقشاان مطلاع سااختن جامعاه از     :ارائه اطالعات به جامعه -

قارارداد بساته اسات     شاان  ارائهخدمات مراقبت درمانی و سطح خدماتی که دولت برای 

تأثیر زیادی بر استفاده واقعای از خادمات    تواند یم، (هر هفتهبرنامه و ساعات اداری در )

انتشاار برناماه کااری بایاد     . داشته باشد و نتایج حاصل از مراقبت درمانی را بهبود دهد

گاو باودن   همراه با ساازوکاری ماؤثر بارای رسایدگی باه شاکایات شاود تاا از پاساخ         

 .، اطمینان حاصل شوداند بوده ناتوان شده ینیب شیپکه از ارائه نتایج  یدهندگان ارائه

 

 درمانی کنندگان پرداختسطح . 9

 .مدیریت منابع مالی و انسانی، دارو و تدارکات 

 ...(اختالس، کالهبرداری، خرید و )مدیریت امور مالی (الف

 :مشکالت

 شاده  عیا توزمناابع  . شاوند  یمبدون تأمین بودجه، خدمات عمومی مراقبت درمانی نابود 

 یهاا  دولات متعدد موجاود در مؤسساات ملای و     یها هیال درمانی در یها مراقبتبرای 

و ( دیاوانی )نشات بوروکراتیاک   . تا باه تأسیساات درماانی برساد     ابدی یممحلی جریان 

و اعمال مفسدانه، در هر مرحله از این فرآیند امکاان   سوءاستفادهسیاسی، کالهبرداری، 

باا مادیریت ضاعیف، فقادان     هزیناه   یهاا  ستمیسوقو  دارند که این وضعیت ناشی از 

مالیاتی در فرآیند  یها کنترلسازمانی و فقدان  یها یناکارآمدحسابرسی و نظارت مؤثر، 

 (.جدول شماره دو)تأمین بودجه عمومی است 
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در  سوءاساتفاده به جریاان بیفتناد، خطار     ها بودجه که آنعالوه بر این، حتی قبل از 

ممکن است به کارکنان . و هزینه بودجه وجود داردچگونگی توزیع  درمورد یریگ میتصم

در نظر گرفتاه نشاده اسات، ولای در      یا بودجهدرمانی گفته شود که برای نیازی خاص 

 یهاا  پاروژه این است که آن را صرز  دنبال بهحقیقت بودجه وجود دارد اما مأمور فاسد 

اص قرار دهد و آن در سازمانی خ اش موردعالقهکوچک کند یا آن را در اختیار کارکنان 

، شاود  یمیکی از عوامل رایجی که باعا وقو  این شرایط . را صرز برنامه مدنظر نکند

اسات و ایان    فشاان یوظاکه امور مالی جزء  کنند ینماین است که کارکنان درمانی فکر 

کارکنان اداری کاه اهاداز    سوءاستفاده دربرابرکه تصمیمات  شود یمباعا  یاطالع یب

 .شود ریپذ بیآس، دانند ینمبخش درمان را 

نشت بودجه به معنای ملایرت میان بودجه مجااز بخاش درماانی و مقادار بودجاه      

مختلاف بخاش درماانی امکاان      یها قسمتدریافتی توسط گیرندگان هدز است و در 

اختصااص   ها استانبه  که آندر سطح مرکزی قبل از  ها بودجه، مثال عنوان به. وقو  دارد

که بارای اساتفاده در ساطح اساتانی در نظار       ییها بودجه، شوند یم داده شوند، منحرز

 یهاا  انیا جریاا آبشااری از    شوند یم، توسط کارکنان این بخش اختال  اند شده گرفته

نشت بودجه . باعا ایجاد نشت در سطوح متعدد همین بخش شوند توانند یممازاد مالی 
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شخصای،   یهاا  حسااب باه   عماومی  یهاا  بودجه، انتقال دهد یمبه اشکال مختلفی رخ 

کاه باا    رانیا بگ حقوقمدیریت نامناسب و فساد در بخش خرید و نامنظم بودن فهرست 

حاضار   رانیا بگ حقاوق کاه در فهرسات    ییهاا  آن)حضور کارکنان سایه در ارتباط است 

( کنناد  ینمدولتی کار  تر نییپا یها بخشهستند ولی دیگر برای وزارت بهداشت یا سایر 

 .مختلف هستنداین اشکال  ازجمله

جادی   یها چالشکشورهایی با میزان فساد ضعیف در سطح مؤسسات و محالت با 

، (مشکالت موجود در زنجیره تأمین را در پایین ببینید)در خرید تدارکات پزشکی، داروها 

نبود فرآیند شفاز و منظمِ خرید، نباود  . تأسیسات مواجه هستند وساز ساختتجهیزات و 

گاویی و نظاارت و باازبینی کاافی و کنتارل مناساب،       بود پاسخعملکردی، ن یها مشوق

به تلییرات دقیقه آخری در شروط قراردادی، تلییر مشخصات قراردادی به نفاع   تواند یم

 .خاص در مزایده و نفوذ در مذاکرات از راه پرداخت رشوه منجر شود کننده شرکت
 

مدیریت مالی عمومی در بخش  دربرابرکه  ییها یریپذ بیآسنگاهی کلی به . 0جدول شماره 

 .درمان وجود دارند

 محدوده مدیریت مالی عمومی ها یریپذ بیآس

چگونگی توزیع و  درموردتصمیماتی که  -
 .شوند یمهزینه بودجه اتخاذ 

نقل و انتقاالتی که در خطوط بودجه صورت  -
 .ردیگ یم

 نبود یا ضعف در حسابرسی داخلی یا بیرونی -

ارائه  وصدرخصنبود دستورات مدیریتی  -
 .ها آنمنظم مالی و بررسی  یها گزارش

 فقدان نظارت بر بودجه -

 

 و اجرای بودجه یزیر برنامه
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 محدوده مدیریت مالی عمومی ها یریپذ بیآس

 استخدام درخصوصنبود قواعد شفاز  -

 یها کنترلمدیریتی و  یها نظارتنبود  -
 داخلی

 رانیبگ حقوقنبود سیستم انطباق در صندوق  -

 نبود اسناد و ثبت ضعیف اسناد -

 پرداخت به کارمندان

مربوط به غیر  یها پرداختکنترل در  نبود -
 رانیبگ حقوق

 کنترل نکردن موجودی، صندوق اموال -

 سیستم ضعیف خرید -

و  ها پرداختنبود نظارت مدیریتی و بازبینی  -
 خریدها

 کاالها و خدمات
 

 نقل و انتقاالت نقدی یا مالی -

 نبود سیستم ثبت اسناد یا ضعف در آن -

 ها درخواستنبود رویه روشن برای پردازش  -

 ها هیروناتوانی در پیروی از  -

نبود قوانین، مقررات، قواعد مربوط به  -
 و معیارهای روشن ها تیصالح

 نقل و انتقاالت

مربوط به غیر  یها پرداختنبود کنترل در  -
 رانیبگ حقوق

و  ها پرداختنبود نظارت مدیریتی و بازبینی  -
 خریدها

 ضعف در سیستم خرید -

 هیسرماکردن  نهیهز

 

 یا عماده  یهاا  حسااب که در بخش درمان وجود دارد،  ییها یدگیچیپ یکی دیگر از

کاه از جاناب خیارین تاأمین      ییهاا  بودجاه . اناد  شاده  بازاست که خارج از بودجه مقرر 

مناابع خاارجی    نیتار  مهام در آفریقاا،   خصوص به توسعه درحال، در کشورهای شوند یم
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از  یتاوجه  قابال ساهم   روندی که در تأمین بودجاه جمعای وجاود دارد،    رغم به. هستند

و  یردولتا یغ یهاا  ساازمان توسط خیرین، خارج از برنامه بودجه به  شده ارائه یها بودجه

و بایاد   ردیا گ یما مقدار زیادی بودجه در دستر  قرار  که یزمان. شود یماعطا  یالملل نیب

تاأمین   درخصوصهزینه شود، خطر فساد ذاتی است، درست مثل موردی که  سرعت به

کاه بودجاه    یا برنامهاتفاق افتاد،  توسعه درحالمه مقابله با ایدز در کشورهای بودجه برنا

در اغلاب ماوارد،   . تأمین کرده باود  PEPFARآن را صندوق جهانی اقدامات ابتکاری 

خارج از بازبینی توزیع منظم بودجه و فرآینادهای مانظم و تحات نظاارت      ها بودجهاین 

 .رندیگ یمقرار 

 :دهنده کاهشراهبردهای 

توجه به خطرات فساد در سیستم مدیریت مالی در بخش درمان به ترکیبی از اقدامات و 

از همه، وزارت اماور ماالی قارار     تر مهمهمکاری با مؤسسات دولتی نیاز دارد که اول و 

اصالحاتی که باید در بخش مدیریت مالی عمومی انجاام شاوند، در اغلاب ماوارد     . دارد

، ولای کارکناان درماانی بایاد ایان      شاوند  یما ی رهبری توسط کارکنان وزارت امور مال

کامال در   صاورت  باه اصالحات را از آنِ خود بدانند تا مطمئن شوند که این اصاالحات  

 درماورد تحقق چنین شرایطی نیازمند تلییراتی است کاه  . شوند یمبخش درمان اجرایی 

ه خودشان نه تنهاا  ب ها آنباید رخ دهد، طرز نگاه  شللشاننحوه نگاه رهبران درمانی به 

تلییر کند، بلکه این  اند کردهکارکنان درمانی که بر اقدامات درمانی تمرکز  عنوان بهباید 

. معتمدین منابع هساتند هام اتفااق بیفتاد     ها آنو اینکه  تشانیریمدتلییر باید در حوزه 

 :اند شدهمربوط به راهبردهای خاص کاهنده در ادامه برجسته  یها مثالبرخی از 

ایان   (:PEFA)ماالی   یریپاذ  تیمسائول هزینه عمومی و  یها اخصش -

ماثالً  . برای شناسایی حضور مشکالت حاکمیتی در فرآیند بودجه مفید هستند ها شاخص

نمره پایین در دسترسی به اطالعات مرباوط باه مناابعی کاه واحادهای ارائاه خادمات        
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ثبات ضاعیف اساناد،    ، حاکی از آن است که ترکیبی ازکمبود شافافیت،  کنند یمدریافت 

 یهاا  شااخص . ناکاافی وجاود دارد   یریپاذ  تیمسئولظرفیت پایین در مدیریت بودجه و 

(PEFA )به مناطقی که به اقدام نیااز دارناد    یبخش تیاولوو  یابی تیموقعدر  توانند یم

( PFM)کمک کنند تا فرآیند بودجه تقویت شاود و در بخاش مادیریت ماالی پرسانل      

 .افزایش یابدحاکمیت به صورتی مناسب 

 

  (PEFA)مالی  یریپذ تیمسئولهزینه عمومی و  یها شاخص. 4جدول شماره 

 در ارتباط با درمان

 اعتبار بودجه جامعیت و شفافیت بودجه
و کنترل در  ینیب شیپقابلیت 

 اجرای بودجه

شفافیت روابط مالی بین  -
 دولتی

دسترسی عمومی به  -
 اطالعات مهم مالی

در  ها نهیهزتجمیع بازده  -
مقایسه با بودجه 
 تأییدشده اصلی

در  ها نهیهزترکیب بازده  -
مقایسه با بودجه 
 تأییدشده اصلی

در دسترسی به  ینیب شیپقابلیت  -
بودجه برای تعهد به هزینه 

 بودجه

ثبت و مدیریت مقدار پول نقد،  -
 ها ضمانتو  ها یبده

کارآمدی کنترل فهرست  -
 رانیبگ حقوق

رقابت، ارزش قائل شدن برای  -
 خریدها نترلکپول و 

داخلی  یها کنترلکارآمدی  -
که به  ییها نهیهز درخصوص

 .شوند ینمپرداخت حقوق مربوط 

بررسی و حسابرسی 

 بیرونی

 و اسناد ثبتحسابرسی، 

 یده گزارش

تأمین بودجه مبتنی بر 

 یگذار استیس

محدوده، ماهیت و پیگیری 
 حسابرسی بیرونی

دسترسی به اطالعات مربوط 
واحدهای به منابع که توسط 
 ارائه خدمات دریافت

 شوند یم

وجود نظم و مشارکت در فرآیند 
 بودجه ساالنه
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عمومی برای  یها نهیهز یکارآمدنشت منابع و  یریگ اندازه :رهگیری جریان منابع

در حاوزه رهگیاری    شده انجام یها یریآمارگ. کشف مشکالت از اهمیت برخوردار است

 شده انجام یها یریآمارگ، (PERs)عمومی  یها نهیهزبازبینی  ،PETS))جریان منابع 

بپردازند  ییها مکانبه شناسایی  توانند یم ها متیقدر حوزه ارائه کمی خدمات و مقایسه 

ایان  . اناد  شاده  مصارز یا برای اهداز غیرمنظور  رسند ینم نفعانشان یذبه  ها بودجهکه 

و  شاوند  یما تای  عملکرد گسترده دول درمورد (PEFA)اقدامات موجب تکمیل شواهد 

کنار هم قارار  . کنند یمنشت و مدیریت بودجه ارائه  درموردسیستم تشخیصی مهمی را 

دادن این اقدامات تشخیصی و اقدامات دیگری که برای اصالحات در مدیریت بودجاه،  

 .هستند کننده کمک، برای بهبود سیستم عمومی کنند یمایجاد تقاضا 

درمانی به چارچوب حقوقی  یها ستمیس :بودجه و حسابرسی یها ستمیسبهبود 

شافافیت،   و بنیادینی نیاز دارند که استانداردهای شفاز حسابرسی و خرید را بار مبناای  

، یدها  گازارش  یهاا  ساامانه بایاد دارای   ها ستمیساین . ارائه دهد یبند زمانجامعیت و 

عد اجرایی نظارت و حسابرسی مؤثر باشند تا نظارت مالی را بهبود بخشند و از اجرای قوا

، اطمیناان  اناد  شاده  گرفتهکه برای رفتارهای نادرست مالی در نظر  ییها مجازاتمؤثر و 

که از وجود فساد در سیستم نفع  ییها آن دربرابرولی باید متوجه باشید که . حاصل کنند

 .ردیگ یم، مقاومت صورت برند یم

اطمینان حاصال   ها دادهاز ثبت دقیق و منظم اطالعات و  :افزایش شفافیت درونی

در موقع مقتضی مطمئن شاوید و   گذاران استیسبرای  ها آنکنید و از در دستر  بودن 

اطمینان  ها گزارشدر خواندن و تحلیل  گذاران استیسگزارش را طوری تنظیم کنید که 

نیاز است، شامل  ها آنورودی که برای افزایش شفافیت به  یها داده. خاطر داشته باشند

، (دقیق و توزیاع اطالعاات ماالی    یبند زماندقت، )ر مدیریت اطالعات بهت یها ستمیس

در  نفعاان  یذو استفاده از اطالعات، حساا  ساازی    یریکارگ بهآموزش کارکنان برای 
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از همه شاامل معرفای    تر مهمبودن و  ریپذ تیمسئولچگونگی استفاده از اطالعات برای 

 .شود یم ها دادهظم از ، نگهداری و استفاده منیآور جمعبرای  ییها مشوق

ماالی و   یهاا  ینظم یببه کشف  توانند یم ها یحسابرس :تقویت حسابرسی بیرونی

زماان و   یساز حداقلبرای کمک به . کنندارائه اطالعات برای اصالح مشکالت کمک 

به ثبات و   یسادگ به توانند یمبهداشت و امور مالی  یها خانه وزارت، ها یحسابرسهزینه 

توانایی محلای بارای حسابرسای در بسایاری از کشاورها      . بپردازند ها هیروکارآمدسازی 

 ییها شرکتبخش خصوصی، حتی  یها شرکتدر  ها تیظرفتقویت . بسیار ضعیف است

عاالوه بار ایان،    . است ازیموردنوابسته هستند،  یالملل نیبحسابرسی  یها سازمانکه به 

نی برای عملکردهای حسابرسی کاری روش یها محدودهدرمانی نیاز به توسعه  مشاورین

فعالیت بودن تجهیازات   درحال، کنندگان نیتأمبا ارزیابی واقعی وجود  تواند یمدارند که 

در بسیاری از مواقع، برای ارزیابی . به کشف کالهبرداری کمک کنند... و  شده یداریخر

مهارت  ، ولی حسابرسان ازاند شدهمیزان پیروی از قواعد، فرآیندهای حسابرسی طراحی 

، یرواقعاایغ کنناادگان نیتااأمباارای کشااف مشااکالتی مثاال    ازیااموردنتخصصاای 

 .اند بودهجعلی یا تبانی ناتوان  یها صورتحساب

خریاد دولتای   : استفاده از خرید الکترونیک برای بهبود کارآمادی و جلاوگیری از فسااد   

در  یریپذ تیمسئولبه افزایش شفافیت و  تواند یم e-GPالکترونیک یا همان  صورت به

به بهبود مدیریت مناابع و کااهش فرصات     صورت نیبددرمانی کمک کند و  یدهایخر

، نیچنا  هام . شاود  یما  هاا  مات یقمنجر به کاهش  تیدرنهاکالهبرداری منجر شود که 

کشاف کالهبارداری    افازار  نارم و معرفای   هاا  متیقداده خرید برای مقایسه  یها گاهیپا

کمک کند، آن هم در شرایطی که حسابرسان  قرمزهابه شناسایی تبانی یا خط  تواند یم

 .الگوها ناتوان هستند درموردعادی از ارائه نظرات شایسته 

جوامع مدنی باید برای مشارکت در فرآیند بودجاه   :شفافیت و مشارکت در بودجه

باید هم در چارچوب دادن به بودجه و هم در نظارت بار اساتفاده از    ها آنتوانمند شوند، 
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اختصاص بودجه، طیف وسیعی  درخصوصاقدامات مشارکتی . ته باشندآن مشارکت داش

جامعاه، نظاارت بار     یهاا  تیا اولورا برای مشارکت در اختصاص بودجه به  نفعان یذاز 

هساتند و نظاارت بار     ها تیاولودر انطباق با آن  ها نهیهز که نیابودجه برای اطمینان از 

ظرفیت دولات  . کند یمه، تشویق توسط آن بودج شده یداریخرکیفیت کاالها و خدمات 

دخالات  . ضعیف سازمانی بسیار محادود اسات   یها طیمححسابر  و ناظر در  عنوان به

از راه توزیع  یردولتیغ یها بدنهتخصصی و دیگر  یها هیاتحادمدنی،  یها سازماندادن 

و به مبارزه با فرهنگ مصاونیت   ها سوءاستفادهاطالعات، به نظارت و به چالش کشیدن 

 .کند یم کمک

 (، خرید مناصب و ارتقای شغلییرواقعیغکارکنان )مدیریت کارکنان ( ب

 مشکالت

گروه کارمندان در بسایاری از کشاورها را    نیتر بزرگنیروی کار بخش درمانی عمومی، 

 یها بودجهاز  یا عمدهدعاویِ بخش درمانی بخش  جهیدرنتو  دهد یمبه خود اختصاص 

افاراد توساط وزارت بهداشات اساتخدام      کاه  یزماان  .دهاد  یمملی را به خود اختصاص 

توساط نهادهاای محلای     شللشاان ، ولی محل ردیگ یمحقوق تعلق  ها آنو به  شوند یم

کارکنان درماانی باه هماان انادازه      یده گزارش، مرزهای مسئولیت و شود یممشخص 

 نیتار  کوچاک  درموردعالوه بر این، اطالعات مدیریتی . شود یممقامات مدیریتی مبهم 

در چنین شرایطی که اطالعاات  . در اغلب موارد موجود نیست ابیحضوروغچیزها، مثل 

ضاعیف اسات، ریساک     یریپاذ  تیمسائول متعاارض و   هاا  مشاوق حداقلی وجود دارد و 

 .و فساد هم وجود دارد سوءاستفاده

ویاژه، وجاود کارکناان     صاورت  باه  :رانیا بگ حقوقدر فهرست  ینظم یبوجود 

مشاکل مبناایی هماان سیساتم      نیتار  مهام . گاذارد  یما بنا مشکلی جدی را  یرواقعیغ
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منظم توزیاع کارکناان    یروزرسان بهکارکنان است که از ثبت و  درمورداطالعاتی ضعیف 

قارار   رانیا بگ حقاوق که در فهرست  یرواقعیغ، کارکنان وجود نیباا. درمانی ناتوان است

ممکن است که کارکناان   حتی)دارند، بعید است که تنها ناشی از کارکنان درمانی باشند 

 رانیا بگ حقاوق کارکنان اداری کاه مسائول حفاظ اساناد     (. درمانی دخالت نداشته باشند

 .هستند، فرصت بیشتری برای دستکاری اسناد برای تصاحب پرداخت حقوق دارند

فرآیند استخدام و ارتقای کارکنان درمانی و کارکنان اداری بخش درمان، محدوده مهام  

نقشای کلیادی در فرآیناد     تواند یمپرداخت رشوه . گذارد یمبنیان  و خطرناک دیگری را

در برخی از کشورها، شالل پزشاکان و دیگار مشااغل درماانی را      . گزینش داشته باشد

 هاا  خاناه  وزارتتأسیسات درمانی، اعضای هیاأت مادیره یاا کارکناان      تهیکماز  توان یم

ن درماانی و نیاز کارکناان    ، فرآیند اساتخدام و گازینش کارکناا   جهیدرنت. خریداری کرد

، ردیا گ یما اداری، تحت نفوذ توانایی و تمایل به پرداخت برای تصااحب مناصاب قارار    

در ساطح ارائاه خادمات،    . باید مالک استخدام و گزینش، معیار عادالنه باشد که یدرحال

باه اساتخدام کارکناان جدیادی منجار شاود کاه بارای جباران           تواند یمچنین چیزی 

برای تصاحب مناصب، بیماران را به پرداخت مباللی  ها آنبرای  شده امانج یگذار هیسرما

آوردن مبالغ پرداختی برای  دست به مسألهدر حوزه اداری بخش درمان، . کنند یممجبور 

 .باعا اقدام مدیران به کالهبرداری و اختال  شود تواند یمتصاحب منصب، 

 

 :دهنده کاهشراهبردهای 

منظم فهرست  یروزرسان به :رانیبگ حقوقرست پاالیش و مدیریت نمودن فه

کارمندان و تعهدات حقوقی یکی از ابزارهای اساسی مدیریت و با اولویت باال در سیستم 

ارزیابی حضوری در هنگام پرداخت حقاوق  . است که تعداد زیادی کارمند دارد یا یدرمان

اسات کاه وظیفاه     ، داشتن حسابرساانی نهیهز کمیکی از متدهای . هم قابلیت اجرا دارد
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دارند تا از حضاور واقعای کارکناانی کاه      بر عهدهبررسی مکانی در تأسیسات درمانی را 

 .است مطمئن شوند رانیبگ حقوقدر فهرست  اسمشان

 :اساتخدام، تفاویم مسائولیت و ارتقاای شافلی شافا        یها ستمیس

روشن بنا فرآیندهای استخدام، تفویض مسئولیت و ارتقای شللی که بر معیارها و قواعد 

شناخته شده هستند، به کاهش اقدامات کالهبردارانه  ها طرزو برای تمام  اند شدهنهاده 

استخدام و ارتقای شللی توسط کمیته گازینش در مقایساه باا اقادامات     . کنند یمکمک 

، چراکاه ا عماال نظارات شخصای را باه حاداقل       شاوند  یممدیریتی فردی ترجیح داده 

در . کنناد  یما فاز باشند به بهبود اعتبار تصمیمات کماک  و اگر تصمیمات ش رسانند یم

، کشور مولداوی چنین سیستمی را اجرایی کرد و از مدیران تماام تأسیساات   2117سال 

با این وجاود، بایاد باه    . درخواست کنند پستشاندرخواست کرد که مجدداً برای تصدی 

اساتخدام، تفاویض   در  یسااالر  ساته یشااین نکته هم اشاره کرد که ارتقای شافافیت و  

در  نیچن هم. سیاسی و اداری دشوار است ازنظرمسئولیت و ارتقای شللی در اغلب موارد 

بخشای از سیساتم    تواناد  یما برخی از کشورها اساتخدام و ارتقاای کارکناان درماانی     

فاردی   یها سوءاستفادهآن دشوارتر از توجه به  شکستن درهمفساد باشد، که  یباز یپارت

 .است

 در :بخش خصوصی در تسریع فرآیناد اساتخدام و اساتقرار    استفاده از

استخدام عمومی عملکرد ضعیفی دارند، سیساتم اساتخدام بخاش     یها ستمیس که ییجا

تحات  . و ماؤثرتری ارائاه کناد    تار  عیسار  یها نیگزیجا تواند یمخصوصی گاهی اوقات 

مالی و  مثل وزارت بهداشت، امور)راهنمایی و نظارت مؤسسات مرتبط با بخش عمومی 

برای استخدام، استقرار، پرداخت و مدیریت،  توان یم، شرکت عمومی را (دیگر مؤسسات

قرارداد کارکنان درماانی کاه    تیدرنهاگرفت تا  کار به دار ندهیآسیستم استخدام  براسا 

 .دولتی منتقل شود رانیبگ حقوقبه فهرست  شوند یمجدیداً استخدام 
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 تأمین، خرید و توزیع دارو( ج

 :التمشک

اطمینان از امنیت داروها و توزیع مؤثر منابع، بخش پرسود داروساازی در تماام    منظور به

گرچه . مراحل مربوط به چرخه عمر کاالهای پزشکی، تحت نظارت مقررات دولتی است

را بهبود بخشاند، ولای در تماام مراحال مرباوط باه فرآیناد         یور بهرهاین مقررات باید 

این مراحل شاامل مرحلاه تولیاد،    . کنند یمفساد را هم فراهم ، شرایط بروز یگذار قانون

. شاود  یما ثبت داروها و اقالم دارویی، گزینش دارو، خرید، توزیع، تجویز و مصرز دارو 

باه   کاه  نیا اپیچیده است، گااهی اوقاات ایان زنجیاره، قبال از       شدت بهزنجیره تأمین 

 .شود یمطرز  11نهایی برسد، شامل بیش از  کننده مصرز

 خطرات اصلی و راهبردهای مقابله با فساد در زنجیره تأمین دارو(: 1)ول شماره جد

 فرآیندها راهبردهای مقابله
موضع 

 یریگ میتصم

 GMPبازرسی منظم و تصادفی  -

فراهم کردن، آموزش دادن و  -
جایگزین کردن بازرسانی با حقوق 

 کافی

انتشار عمومی فهرست  -
 تولیدکنندگان منطبق با استانداردها

تشار اسامی تولیدکنندگان ناسازگار ان -
 ها آنبا استانداردها و رسواکردن 

وفاداری به مقررات  -
 (GMP)مناسب تولیدی 

 مدیریت کیفی -

 یگذار برچسب -

کنترل تولید و کنترل  -
 فرآیند تولید

 تأیید -

 تولید

قوانین و استانداردهای شفاز و  -
 ثبت دارو درخصوصمتحدالشکل 

 اطمینان از ظرفیت کنترل کیفی -

 نتشار اطالعات ثبت داروا -

بازرسی بازار و ارزیابی تصادفی  -
 وراد یها بسته

 ثبت کامل یا مختصر -

 یور بهرهایمنی و  -

 یگذار برچسب -

 بازاریابی -

 ارزیابی مجدد -

 ثبت
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 فرآیندها راهبردهای مقابله
موضع 

 یریگ میتصم

 منظور بهانتشار معیارهای شفاز  -
 براسا  یگذار متیقگزینش و 

سازمان  یالملل نیباستانداردهای 
 بهداشت جهانی

عمومی عضویت در دستر  بودن  -
 گزینش دارو یها تهیکمدر 

 یها نشستمنظم  یده گزارش -
 مربوط به گزینش دارو

و  آمده دست بهانتشار عمومی نتایج  -
 تصمیمات اتخاذشده

 تعیین بودجه -

 ارزیابی پروفایل بیماری -

 تعیین نیازهای دارویی -

فایده -تحلیل هزینه -
 داورها

انطباق با معیارهای سازمان  -
 بهداشت جهانی و دیگر
 معیارهای سند محور

مربوط به  تصمیمات -
و بازپرداخت  یگذار متیق

 وجه

 گزینش

و نیز  منتشرشدهشفاز و  یها هیرو -
 درخصوصمعیارهای صریح 

 قراردادی یها قیتشو

موجه ساختن و نظارت بر گزینش  -
 کننده نیتأم

 اسناد ثبتو  ها خیتاروفاداری به  -

در  ها یریگ میتصمقرار دادن نتایج  -
و  کنندگان شرکت دستر  تمام
 عموم مردم

 درموردمنظم  یده گزارش -
 اصلی عملکرد خرید یها شاخص

تعیین مدل تأمین یا  -
 توزیع

ایجاد موازنه میان نیازها و  -
 منابع

ایجاد معیارهایی برای  -
 مزایده

 صدور مزایده -

 ارزیابی مزایده -

 کننده نیتأمتشویق  -

 نظارت بر سفارش -

 تضمین کیفیت -

 خرید

 درمورد اطالعاتی یها ستمیس -
 و نگهداری دارو ونقل حملتوزیع، 

 ارتباط منظم برای کنترل انبار -

 تأییدیه واردات -

دریافت و بررسی داروها  -
 سفارش براسا 

 توزیع



 گزارش پژوهشی/ 11 

 

 فرآیندها راهبردهای مقابله
موضع 

 یریگ میتصم

 درحالنظارت الکترونیک بر انبار  -
 ها سفارشتوزیع و بررسی تحویل 
 با توجه به موجودی انبار

و ذخیره  ونقل حمل -
 صحیح

قوانین توزیع و کنترل  -
 انبار

 بر تقاضا نظارت -

اصول رفتاری از راه عضویت تابعیت از  -
 یا حرفه یها هیاتحاددر 

مجازات و انتشار اسامی و رسوا ساختن  -
 ناقضان استانداردهای قانونی و اخالقی

چارچوب بخشیدن به تعامل صاحبان  -
 زکنندگانیتجوصنایع با 

سرپایی و  یها مراقبت -
 بستری

 مصرز اقالم دارویی -

 نظارت معکو  بر -
 واکنش به داروها

تجویز و 
 مصرز

 

 :دهنده کاهشراهبردهای 

ویاژه در   صاورت  به یریپذ تیمسئولکاهش ا عمال نظرات شخصی و افزایش شفافیت و 

 یساادگ  باه  گذاران قانون، صورت نیابخش دارو از اهمیت برخوردار است، چراکه در غیر 

زنجیاره تاأمین    درمورد یریگ میتصمو مواضع و فرآیندهای  رندیگ یمتحت سیطره قرار 

باه   جاا  نیا ادر . خواهند باود  ریپذ بیآساز استانداردها و فساد  سوءاستفادهدارو در مقابل 

راهبردهاای کاهناده خطارات فسااد شاامل ماوارد زیار        . رویکردی سیستمی نیاز داریم

 :شوند یم

برنامه اداره مناسب داروهای سازمان بهداشات جهاانی موساوم باه      -

GGM:  خریاد   منظور بهاداری شفاز  یها هیروبه افزایش شفافیت و ایجاد این برنامه

عالوه بر این، این برناماه بارای ارتقاای اصاول اخالقای در میاان       . کند یمدارو کمک 

کشاور ایان معاهاده را باه رسامیت       19، 2117در ساال  . کارکنان درمانی کاارایی دارد 
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ارزیاابی   درموردفاز اول . اند نرفته بسیاری از این کشورها هنوز از فاز اول فراتر. شناختند

باا ایان وجاود، شاواهدی کاه      . میزان شفافیت برای شناسایی خألهاای موجاود اسات   

 .ظهور هستند درحالنتایج مثبت هستند، در کشورهایی مثل تایلند،  دهنده نشان

متعاددی   نفعان یذاین برنامه که (: MeTA)اتحادیه شفافیت اقالم دارویی  -

شارو  شاد و توساط ساازمان بهداشات جهاانی و باناک جهاانی          2111دارد، در سال 

هدز آن افزایش دسترسی به اقالم دارویی با ایجاد شفافیت در . قرار گرفت تیموردحما

ایان برناماه باه گاردهم آوری فعااالن دولتای،       . خرید اقالم دارویی است یها گامتمام 

کیفیات و ثبات اقاالم    . 1 درماورد صنعت داروسازی و جوامع مدنی و افشای اطالعاات  

و قوانین مرتبط با ارتقای  ها استیس. 4قیمت داروها و . 1دسترسی به داروها . 2دارویی 

ایان  . اند شدهکشور عضو این اتحادیه  7حاضر،  درحال. اقالم دارویی مشلول بوده است

 .از غنا، اوگاندا، زامبیا، فیلیپین، پرو، قرقیزستان و اردن اند عبارتکشورها 

استقرار یاا تقویات ساازمان مساتقل      :ان مستقل تنظیم مقررات داروییسازم -

تنظیم مقررات دارویی، که به توصیه سازمان بهداشت جهانی صاورت گرفات، نیااز باه     

همراهای مباانی قدرتمناد حقااوقی دارد تاا از شافافیت و نیااز ا عماال یکساان و مااؤثر        

تنظایم مقاررات    یهاا  زمانسابسیاری از . اطمینان حاصل کند شده فیتعراستانداردهای 

 هاا  ساازمان دیگار از ایان    یا دسته. اند بهره یبدارویی، کارکنان کمی دارند و از فناوری 

مادیریتی از کماک    یهاا  ساتم یسراهباردی و   یزیر برنامهدر توسعه رهبری،  توانند یم

که منابع مالی محادود اسات و آزمایشاگاهی پار از دارو در      ییدرجا. دیگران بهره ببرند

ر  نیست، اتکا به داروهایی که فرآیناد احاراز صاالحیت را در ساازمان بهداشات      دست

 .در نظر گرفته شوند توانند یم، اند گذراندهجهانی 

در امنیات و کنتارل بیشاتر     یگاذار  هیسرما :مدیریت دارو یها سامانهتقویت  -

مات تجااری  بهترین اقدا. از سرقت جلوگیری کند تواند یمانبارها و فرآیند توزیع داروها 
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در . از انبارهاا مراقبات کنناد    توانناد  یممدیریت لجستیک  یها روشکه  دهند یمنشان 

خدمات بهداشتی و اقالم دارویی، میزان کساری انباار را    کنندگان عیتوزآفریقای جنوبی، 

و شاواهدی را ارائاه    اناد  دادهکااهش  ( درصاد  22از حادود  )درصد  دهم کیبه کمتر از 

به حفظ کاالهاای ارزشامند    تواند یمدر جلوگیری از انحراز  یگذار هیسرماکه  اند کرده

درمانی  یها ستمیسفعالیت تقویتی  صورت بهاین نو  از رویکرد در اغلب موارد . بیانجامد

 .، ولی این روش فواید آشکاری در کنترل فساد هم داردکند یمبودجه خود را تأمین 

باه افازایش شافافیت و     تواناد  یما ات استفاده از فناوری اطالع :فناوری اطالعات -

، هاا  دهیا مزاآنالین قیمات دارو، انتشاار    یها کاتالوگ داجیا. منجر شود یریپذ تیمسئول

تصمیمات داوری و نظارت بر نتایج بر روی شبکه اینترنت، اساتفاده از ابزارهاای خریاد    

افشای . ندکن یمرا ارائه  ینشور یها مثالآنالین برای خرید داروها و تجهیزات پزشکی، 

اطالعات باید از روی تعهد و آموزش باشاد، دقات در اطالعاات بایاد تضامین شاود و       

اطالعات باید برای استفاده از اطالعات جهت انجام فرآیندهای نظارتی  کنندگان افتیدر

 .و حمایتی تقویت شوند

ایجاد فرآیندهای  :یریگ میتصمدر فرآیندهای  یریپذ تیمسئولشفافیت و  -

    ، افشاای فعاالناه اطالعاات بارای     نفعاان  یذمختلاف جهات مشاارکت     یریا گ میتصم

 دسات  باه و نتایجی کاه   ماتشانیتصمو مسئول دانستن فعاالن برای  نفع یذ یاهزرط

اصالی بارای جلاوگیری و     یهاا  مؤلفاه و رسوا ساختن خاطیاان،   ، از راه معرفیاند آورده

 .کنترل فساد در زنجیره تأمین دارو هستند

 :یا حرفاه  یهاا  هیا اتحادز جانب صنعت داروسازی و مقررات ا میتنظ -

نگاران اسات،    انادازد  یما شاهرتش را باه خطار     خطراتی که درموردصنعت داروسازی 

کاه متخصصاین    ییجاا  آننگران ورود داروهای تقلبای در باازار اسات و از     خصوص به

، معماوالً دارای  برناد  یما درمانی از میزان باالی قدرت ا عماال نظارات شخصای ساود     

به همین دلیل، پیروی از اصاول   .در سطح باال هم هستند یا حرفهتانداردهای اخالق اس
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اتحادیاه   یالمللا  نیبتوسط فدراسیون  شده یمعرفمثل اصول )رفتاریِ صنعت داروسازی 

توساط   شاده  یمعرفو اجرای مؤثر این اصول رفتاری و نیز اصول ( تولیدکنندگان دارویی

اتحادیاه جهاانی    الملالِ  نیبا اصول اخالق پزشاکی   مثل) یا حرفهپزشکی  یها هیاتحاد

 .این افراد است یها مؤلفه جزء( پزشکی
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 ابزارهای مهم شناسایی، ردیابی و سنجش فساد :بخش سوم

 هاا  آنبه  چه آنارزیابی میزان قدرت هر یک از بازیگران و  :تحلیل اقتصاد سیاسی

دن دو جنبه کلیدی در هر یک ، برای مشخص کردهد یمبرای انجام این رفتارها انگیزه 

میزان قدرت و نفوذ قابل ا عمال . 1: از اند عبارت ها جنبهاین . از این بازیگران مفید است

برای دستیابی به  ازیموردنبه آن میزان، از اصالحات  توانند یم ها آنکه  یا محدوده. 2و 

دن ایان دو  مشاخص کار  . نتایج بهتر طرفداری کنند یا از آن اصالحات جلوگیری کنند

اطالعات مهمی را برای طراحی راهبردهای اصالحی مؤثر فراهم کند که  تواند یممؤلفه 

ناام بارد کاه از     ییهاا  آنبه تاالش بارای قادرت بخشایدن باه       توان یم ها آن ازجمله

باا وجادان خادمات     دهنادگان  ارائاه مثل غالب بیمااران و  ) کند یماصالحات طرفداری 

عمال فشار بر قدرتمندانی نام برد که باید اصاالحات بیشاتر را   از ا  توان یمو یا ( درمانی

عالوه بر شناسایی نقاط شارو  احتماالی جهات تلییار معادلاه حاکمیات، ایان        . بپذیرند

بودن دستیابی به اصاالحات   ریپذ امکان درخصوصبه ارزیابی واقعی  توانند یماطالعات 

 .معنادار در همان ابتدای کار بپردازند

 نیتار  مهمشناسایی  یا یابیارزهدز چنین  :در برابر فساد یریپذ بیآسارزیابی 

، ایان تهدیادات   دهناد  یما خطراتی است که اشکال مختلف رفتارهاای مفسادانه باروز    

. کلای در بخاش درماان و یاا در یاک محادوده خااص رخ دهناد         صاورت  به توانند یم

و بارای   پاردازد  یمد و قواع ها هیرومورد استفاده معموالً به تحلیل قوانین،  یشناس روش

را ترتیاب   ییهاا  مصااحبه ، نفعان یذگروهی جهت آگاهی از نظرات  یها بحاتمرکز بر 

، توجه کاافی  ها یابیارزیکی از نقاط ضعف این رویکرد آن است که بسیاری از . دهد یم

ایان  . و برندگان و بازندگان احتمالی اقدامات اصالحی ندارند نفعان یذبه تحلیل عالیق 

 .را فراهم کند یگذار استیسبرای توسعه  ازیموردن انداز چشم تواند یمضافی تحلیل ا
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این روش شامل شناسایی خطرات فساد در هر گام از چرخاه   :تحلیل زنجیره ارزش

کاه عالئام    شود یمدر این روش نقشه راهی ایجاد . برنامه یا زنجیره ارائه خدمات است

با تمرکاز بار تحلیال مواناع تاا      . دهد یمار هشدار مفیدی را در سراسر فرآیند اجرایی قر

مثل ارائاه دارو باه بیمااران یاا تاأمین بودجاه تأسیساات        )تمرکز بر نتایج ارائه خدمات 

 نیچنا  هام . کند یمسودمندی را ارائه  یگذار استیس، این روش ابزار مدیریت و (درمانی

احتماالی   یاها  حال  راهاصلی و اولویت دادن باه   یها یریپذ بیآساین متد به شناسایی 

است که با  MeTAتوسط  مورداستفادهیکی از این ابزارها ارزیابی روش . کند یمکمک 

نمراتی را به هار یاک    DFIDحمایت سازمان بهداشت جهانی، بانک جهانی و سازمان 

اقادامات ابتکااری   ) کند یممختلف زنجیره تحت ارزیابی تأمین دارو اعطا  یها قسمتاز 

GGM شاره شد را ببینیدکه در باال به آن ا.) 

حساا  کاه    حاال  نیدرعبسیار آموزنده و  یها لیتحلیکی از  :یا نامه شجرهتحلیل 

است کاه باازیگران    یا نامه شجرهتحلیل زنجیره ارزش را همراهی کند، تحلیل  تواند یم

، کارمنادان؛ بازرگاناان خاارجی و محلای،     مداران استیسعمده و میانه در بخش درمان، 

کاه مالکاان و اعضاای هیاأت مادیره       شاان  خاانواده ارجی و اعضاای  خا  یها پلماتید

کلای، ایان تحلیال     صاورت  باه . کشاد  یمبخش درمان هستند را به تصویر  یها شرکت

واقعای یاا    یهاا  تعاارض مختلف را در کنار هم قرار دهاد تاا تماام     یها مؤلفه تواند یم

 احتمالی منافع در بخش درمان را به تصویر بکشد

این رویکردی سیساتمی اسات کاه باه رواباط       :بخشی یریپذ تیمسئولارزیابی 

، یگااذار قااانوندر میااان بساایاری از عواماال مختلااف  درگیاار در    یریپااذ تیمساائول

گو با تعیین شخص پاسخ. پردازد یم، ارائه خدمات و بازبینی بخش درمان یگذار استیس

ال گاو باودن، احتما   ارائه خدمتی خاص توسط فردی خااص و چگاونگی پاساخ    درمورد

ایان  . گویی در بخش درمان وجود داردپاسخ یسازوکارهاتشخیص وجود یا نبود خأل در 
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میاان مؤسساات حااکمیتی تاا بررسای      )افقای   یریپاذ  تیمسئولارزیابی شامل بازبینی 

 یدها  گازارش عمومی و شعب دولتی یاا الزاماات    یها سازمانتوسط دیگر  سوءاستفاده

، جواماع  هاا  رساانه شهروندان، )و عمودی ( یمراتب سلسله صورت بهعمومی  یها سازمان

و خواهاان اجارای    دانند یمرا مسئول  ندگانشانینماکه  یردولتیغمدنی و دیگر فعاالن 

این روش را  UNPD. شود یم( استانداردهای عملکرد مناسب در میان مسئولین هستند

ن روش ایا . ا عماال آن در دیگار منااطق آسیاسات     دنبال بهدر ملولستان ا عمال کرده و 

 .ارزیابی فساد باشد دربرابرذکرشده  یریپذ بیآس ابزاری جذاب برای تکمیل تواند یم

ایان چاارچوب تحلیلای کاه      :مراقبت درمانی یها ستمیستحلیل حاکمیت در 

توسط بانک جهانی ارائه شده است، ابزاری بارای تحلیال حاکمیات مناساب در بخاش      

در ایان روش  . ه موضاو  فسااد اسات   درمان و ابزاری برای افزایش عملکرد و توجه با 

عملکارد کاه احتماال رهگیاری عملکردهاای درماانی مارتبط را         یها شاخصتحلیلی، 

و چارچوبی را برای تحلیل حاکمیات مناساب در بخاش     اند شده، ارائه دهند یمپیشنهاد 

، دهندگان ارائهمدیریت بودجه و منابع، عملکرد فردی  یها حوزهارائه خدمات درمانی در 

 .اند کردهو درک فساد ارائه  یررسمیغ یها پرداختد تأسیسات درمانی، عملکر

کاه قابالً هام اشااره      طور همان :هزینه عمومی و رهگیری آمارها یها شاخص

بارای شناساایی   ( PEFA)گویی ماالی  عمومی و پاسخ یها نهیهز یها شاخصکردیم، 

آمارهاای رهگیاری    که یدرحالمشکالت حاکمیتی مربوط به فرآیند بودجه مفید هستند، 

، آمارگیری کمی ارائاه  (PERs)عمومی  یها نهیهز، مرور (PETS)عمومی  یها نهیهز

اصالح کماک   یها حوزهو  ها یناکارآمد، ها نشتبه شناسایی  ها متیقخدمات و مقایسه 

 .کند یم

مشاهورترین پیماایش درک فسااد در ساطح جهاان       :درک فسااد  یهاا  شاخص

گویی، میزان تاأثیر  و پاسخ اظهارنظرکه شامل حق ) حاکمیتی بانک جهانی یها شاخص

و شاخص درک فسااد  ( شود یمحاکمیت، کنترل مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد 
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 یهاا  شیماا یپ عالوه بر این، در بسایاری از کشاورها،  . است الملل نیبسازمان شفافیت 

 تیا موردحماد ماوار  تاوان  یما  ها آندرک فساد در سطح ملی انجام شده است، از میان 

در ساطح   یردولتا یغ یهاا  ساازمان را نام برد که توسط  ییها شیمایپبانک جهانی و یا 

 درماورد اطالعات سودمندی را  توانند یم ها شیمایپبسیاری از این . شوند یمملی انجام 

بار ارائاه    یا ژهیا ودر اغلب موارد تمرکاز   ها آنفساد در بخش درمان ارائه دهند، چراکه 

ایان   آل دهیا اباید به این نکته هم اشاره کرد که حالت . اجتماعی دارند خدمات در سطح

مربوط به درک فساد بایاد توساط دیگار ابزارهاا تکمیال شاوند،        یها شیمایپاست که 

گروهای اشااره    یها بحامبتنی بر تجربه و  یها شیمایپبه  توان یم این ابزارها ازجمله

تی تما  داشته باشند تا دریابناد کاه آیاا    مشاورین درمانی باید با مشاورین حاکمی. کرد

 .فساد در آن کشور خاص در دستر  است یا نه درموردکلی  یها داده

 درماورد  ییهاا  دادهکه در اغلب ماوارد دربردارناده   ) :مبتنی بر تجربه یها شیمایپ

درک محور، ابزارهایی هستند  یها شیمایپاین ابزارها برخالز (. درک فساد هم هستند

از فسااد در یاک دوره زماانی خااص،      شاان  یواقعا تجربه  درمورد دهندگان خپاسکه از 

در بسایاری از  . پرساند  یمرا  ییها سؤالاطالعات،  یآور جمعدر سال قبل از  خصوص به

در میان سطح تجربه و درک فساد مشاهده کارد، کاه    یا عمدهتفاوت  توان یمکشورها 

یاا محلای    یالمللا  نیبا مشهورترین ابزار . معموالً مقدار اولی بیشتر از مقدار دومی است

شامل شاخص آفرو، شاخص التین، شاخص یورو و شااخص فسااد سااالنه جهاانی در     

یکی دیگر از رویکردهای ثبت تجربه و درک موجود از . شود یم الملل نیببحا شفافیت 

مؤسسات بخش درمانی، پیمایش رضایت بیمااران در هنگاام خاروج از ایان مؤسساات      

از رضاایت بیمااران باه انجاام      یا سااالنه مثالً کشور مولاداوی پیماایش    .درمانی است

 .شود یم( یررسمیغ یها پرداخت)فساد  درموردکه شامل سؤاالت متعددی  رساند یم
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که در باال بحاا کاردیم،    طور همان :تمرکز یها گروهمطالعات کیفی مبتنی بر 

فسااد   درموردردم محلی ، تحلیل طرز فکر مضدفسادجهت طراحی و نظارت بر اقدامات 

گروه تمرکز یاا مطالعاات کیفای مبتنای بار مصااحبه       . از فساد ضرورت دارد درکشانو 

با تلییر جوامع و قواعاد   زمان هم. ابزارهای سودمندی برای رسیدن به این هدز هستند

باه هماین دلیال، چناین     . کناد  یما ، الگو و درک فساد هام تلییار   نشانیادیبنو اصول 

 .العاتی باید هر از چند گاهی تکرار شوندیا مط ها شیمایپ
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 خالصه انواع و اقسام فساد نامه واژه: ضمیمه

، شاامل ماوارد زیار    (تصویر شماره یک و جادول یاک را ببینیاد   )انوا  فساد  نیتر مهم

 :شود یم

مشاوقی   عناوان  باه پیشنهاد، قول، ارائه، قبول یا درخواست یک مزیات   :رشوه -

باه   تواناد  یما این مشوق . یا خیانت است یراخالقیغنی، برای اقداماتی که غیرقانو

 .باشد ها تیمزشکل هدیه، باج، وام، کرایه، جایزه یا دیگر چیزهای ارزشمند و 

خصوصی و یا عماومی   یها بخشتوافق مخفیانه میان اشخاصی که در  :تبانی -

ادن و هدز از آن توطئه برای انجام اقداماتی است که به فریاب د  کنند یم تیفعال

و هدز از این اعمال متقلبانه کسب مزایاای   شود یمیا ارتکاب کالهبرداری منجر 

 .مالی غیرقانونی است

از موقعیات یاک منصاب     میرمساتق یغمستقیم یا  یبردار بهرهاقدام به  :اخاذی -

تهدیادات   جاه یدرنترسمی برای درخواست همکاری غیرشایسته یا پرداخت اماوال  

 .قهرآمیز

و اماوالی   هاا  بودجه وانتقال نقلناروا و غیرقانونی، استفاده یا تصاحب  :اختالس -

است، برای کسب مناافع شخصای یاا     قرارگرفتهکه در اختیار صاحب مقام رسمی 

 .دیگر اهداز

 منظاور  بهتوسل صاحب مقام رسمی به اعمال و وسایل متقلبانه  :کالهبرداری -

 ...(.سیاسی و مزایای مالی، )کسب مزایای غیرمنصفانه یا غیرقانونی 

توزیع منابع و مناصب به دوساتان، آشانایان و همکااران، بادون      :یباز یپارت -

 .آن افراد یها ارزشو  ها تیصالحتوجه به 
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فساد بزرگ یا سیاسی در مقابال فسااد اداری یاا کوچاک و      مانندرایجی  یها واژه

 قارار  مورداساتفاده دولتی، برای توصیف اشاکال و ساطوح مختلاف فسااد      زرصت

 تاوان  ینما  هام  ها آنو بین  دهند ینمرخ  ییتنها بهاین دسته از فسادها . رندیگ یم

ساودمند   تواناد  یما  هاا  آنتمایز میان  وجود نیباا. کامل تفکیک قائل شد صورت به

فعاالنی که درگیر این اعمال هستند، با یکادیگر   یها زهیانگباشد، چراکه محرک و 

تصاویر شاماره یاک را    )لفی نیااز دارد  سیاسی مخت یها واکنشمختلف است و به 

 (.ببینید

کارمندان اداری سطح پایینی را درگیر  :رد اداریفساد معرو  به فساد خُ -

درماانی را کنتارل    یها مراقبتارائه  مانندکه دسترسی به خدمات عمومی،  کند یم

 درخواست رشوه یا پول شان یرسم این دسته از افراد قبل از انجام وظایف. کنند یم

در نظار   تیا اهم کام ، گذاران استیسگرچه این نو  از فساد توسط . کنند یمفوری 

از درآماد فقارا را تشاکیل     یتاوجه  قابال است، این مبالغ اندک، ساهم   شده گرفته

، این نو  از فساد برای اخالقیات عماومی و مشاروعیت دولات    نیچن هم. دهند یم

 .مخرب است

 بارده  ناام عنوان فساد سیاسای هام   که گاهی اوقات از آن تحت  :فساد کالن -

عمده منابعی مثل رشوه برای کسب مزیات   وانتقال نقل، شامل اختال  یا شود یم

چناین فساادی   . شاود  یما  در میان نخبگان سطح باالی دولتی و صنایع خصوصی

بازرگ یاا    یها رساختیزدر تصمیمات،  یگذار هیسرمامعموالً با خرید تصمیمات و 

تاأثیرات   لیا دل باه . مناصب همراه اسات  دوفروشیخرنیز و  وساز ساخت یها پروژه

، شوند یماینکه مدیران بد باعا اضمحالل اعتماد دولتی  لیدل بهاقتصادی وسیع و 

 .شود یماین نو  از فساد جدی در نظر گرفته 

یاا   هاا  اسات یسکاه در آن، قاوانین،    کند یماشاره  یا دهیپدبه  :دولتی  رصت -

از راه رشوه یا تأمین )، اند شده بنانهادهنفع عمومی  ظورمن بهکه  یا یدولتمؤسسات 
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 منظور بهتوسط نخبگان سیاسی و یا اقتصادی ( بودجه از جانب اشخاص نامشخص

دولتای   زرصا ت. شاوند  یما کسب منافع شخصی اقتصادی یاا سیاسای، تصااحب    

 لیا دل باه چناین فساادی   . یا نفوذ و تهدید سیاسی شود عمدهشامل مبالغ  تواند یم

  گرفتاه سااختاری، جادی در نظار     یها ینابرابریرات آن بر قواعد بازی و ایجاد تأث

 .تسا هدش




