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 . مقدمه1

 ندیتوانم ارتقای و همگانی گسترش سالمت برای هادولت که است هاییبرنامه و هاسیاست مجموعه: سالمت سیاست

رفاه  هاست که باتوسعه سیاست سالمت، مسئولیت دولت .کننداتخاذ می اجتماعی نابرابری کاهش هدف با شهروندان

ها و ها، ایدئولوژیها، اعتقادات، ارزشهای سیاسی، عقاید، گرایشگیریفردی و اجتماعی مرتبط است و تحت تأثیر جهت

 های آنها در ابعاد اجتماعی و اقتصادی است.ها و سیاستمشی دولتکننده خطهای تعیینکلیشه

ها از تدول»ها در قبال سالمت مردم. تأکیدی است صریح بر مسئولیت دولت« انسان سالم محور توسعه پایدار»عبارت

سالم و تسهیل  شرایط بنیادین برای یک زندگیِ برای ایجاد ایعمومی، مسئولیت ویژه هایگذاریسیاستطریق 

در برابر مردم، نسبت به  نهایتاً ها بعنوان کنترل کنندگان اصلی منابع،برای شهروندان دارند. دولت سالم هایانتخاب

مدهای و باید نسبت به پیا گذاری خود بر روی سالمت عمومی، مسئول هستند.یا عدم سیاست گذاری وپیامدهای سیاست

فِ لذا باید اهدا .قتصادی دارند، به سالمت توجه کنندمان اندازه که مالحظات اه گذارهای خود جوابگو بوده و بهسیاست

قانون اساسی  43و 23و3. این مسئولیت در اصول 1«کید کندأسالمت ت ارتقای سالمت صریحی تعیین کرده، که بر حفظ و

 ا بعنوان حقی همگانی، مورد توجه قرار گرفته است..ا .ج

ای بین سالمت و هایِ عمدهگسترهِ عمل، تناقضات و ناسازگاریارزش است. اما، در سالمت، به قول هابرماس یک فرا

های سیاستگذاری عمومی وجود دارد؛ سالمت برای دیگر بخشها اولویت باالیی ندارد و تنها درک ارزشهای دیگر بخش

نچه که ز آشود؛ و نبود یا کم بودن شواهدی ااینکه، فقط وزیر بهداشت و درمان مسؤل و جوابگو برای سالمت دانسته می

دهد خود تأییدی بر این مدعا است. یک مثال؛ موضوع دخانیات است. مثال دیگر؛ دهد، و آنچه که رخ  نمیدر عمل رخ می

وضعیتِ تلفات سوانحِ رانندگی در ایران است)بعنوان دومین عامل مرگ و میر در ایران(؛ چهرهِ زشت این نابسامانی آنجاست 

ز، خود یک طرف اصلی است!، حال آنکه، بعنوانِ مجری قانون اساسی و مدعی در نقش یک خودروسا« دولت»که؛ 

داشت؛ تعهد گذاری عمومی، باید، ارزشهای اساسی جامعه را محترم دارد و در اولین قدم تعهدی به سالمت میسیاست

 گویی(. پذیری و پاسخصل مسئولیت بدین معنی که پیامدهای عدالت و سالمت سیاست ها و اقدامات خود را در نظر گیرد)ا

به هرحال، سالمت، تحت تأثیر تصمیمات سیاستی که خارج از بخش بهداشت و درمان)بخش مراقبتی سالمت( گرفته  

گیرد؛ فقر بر سالمت مردم اثرگذار است، همچنین، آلودگی هوا، آب، های سالمت ندارند قرار میشده و کاری با مراقبت

های فرهنگی مروّج الگوهای دی از قبیل مالیات بر دخانیات، الکل و.../ سیاستهای اقتصامحیط زیست و.../ سیاست

 های صنعتی  و...رفتاری و.../ سیاست

در حوزه سالمت و مراقبت سالمت، امری صرفاً  بالینی که  در حیطه عمل متخصصان  ریزیبرنامهو  گیریتصمیماز طرفی، 

جریان های دیگر، تحت تاثیر و مداخله صاحبان قدرت، مقامات سیاسی و و پزشکان باشد نیست؛ بلکه، به راحتی، مانند 

 دولتی و مداخالت مقامات و منابع فاقد صالحیت خارج از حوزه مذکور، قرار دارد.

ای که در چند دهه گذشته در زمینه ارتقای سالمت مردم ایران به دست آمده است. ولی با وجود موفقیت های ارزنده

امروزه، سالمت مردم در معرض خطرات جدی است. و شواهدی رخ نموده که وضعیت را بسیار نگران کننده می نمایاند؛ 

                                                           
1 Adelaide, South Australia, 5-9 April 1991 .Second International Conference on Health Promotion 

www.irpublicpolicy.ir



 ایرانگذاری سالمت در جمهوری اسالمی سیاست واکاوی                                                               

2 

انون لتی، تبعیض و بی توجهی به قهزار نفر براثر بیماریهای غیرواگیر و سوانح ترافیکی، بی عدا255مرگ هر ساله حدود 

و مقررات و مسئولیتها در تمام سطوح نظام مراقبت سالمت، ناتوانیهای عدیده، ناکارآمدی و اثر بخشی پائین خدمات، 

همراه با نارضایتی مردم و عدم پاسخگوئی نیازهای حال و ضروریات آینده مردم، تنها گوشه ای از شواهد رنج آور موجود 

 است.

گزارش بر آن هستیم تا به اختصار مروری بر وضعیت سیاست سالمت در ایران کرده و ضمن اشاره به موفقیت ها در این 

ی یشه یابی مسائل سالمتو دستاوردهای اساسی نظام سالمت در ایران،  به شرح ناکامی ها و ضعف های آن پرداخته و با ر

 ازیم. اولویتها و پیشنهاداتی برای اقدام را مشخص س در ایران،

 گاه نظری سیاست سالمت:.تکیه2

مفهوم سالمت، وابسته به زیربنای پارادیمی تفکر است. در برخورد با موضوعات و مسائل سالمت، دو پارادایم اساسی)الگوی 

 معنایی(، مطرح گردیده است؛

o  پزشکی-پارادایم زیست  Biomedical paradigm  

o  اجتماعی  -روانی-پارادایم زیستی Bio-psycho-social paradigm   

هر یک از این پارادایم ها، مفروضات هستی شناسی، جهان بینی و معرفت شناسی خود را داشته و به دنبال آن، الگوی 

یزان و رگذاران، برنامهدانشمندان، پژوهشگران، سیاستکند. گذاری تجویز میشناسی خاص خود را برای کار سیاستروش

کنند؛ که با موضوع سالمت سروکار دارند، بسته به اینکه در چه چارچوب معنایی می اندیشند و عمل میمدارانی و سیاست

 داشته باشند.« انسان سالم»و « سالمتی»ممکن است برداشتی کامال متفاوت و حتی متضاد از مفهوم 

عریف معمول زیستی درک و ت با تفکر در پارادایم زیست پزشکی)بیومدیکال(؛ سالمت، برحسب عملکردها و فرآیندهای

بیماری را نوعی ناهنجاری جسمی . این دیدگاه، «نداشتن اختالل جسمی»اساساً، عبارت است از؛ « سالمتی»شده و 

 زاست؛ مثال یک نقص ژنتیک یا میکروارگانیسم مهاجم. داند، که عامل آن؛ نوعی هویّتِ بیماریمی

گذاری سیاست»کشور ما است، با جدا فرض کردن فرد از اجتماع، اقدامات  این الگوی معنایی، که نگاه غالب به سالمت در

ای هبه بیماری، یا اصالح و درمان نقایص و آسیب شناختی منتهی -مسیرهای زیسترا، به سمت اصالح « سالمت

  .کندبیولوژیکی هدایت می

بینی طبّی)علوم پزشکی مدرن(، تقلیل چنین دیدگاهی در سالهای اخیر، موردانتقادِ جدی قرار گرفته است که؛ جهان 

های حیات را، تا یک پدیده زیستی محض تقلیل داده است؛ بدون استناد به هر یک از ابعاد غیر گراست، چراکه، پیچیدگی

 ، آن. «روحانی»، یا «سیاسی»، «اقتصادی»، «فرهنگی»، «اجتماعی»قابل اجتناب 

اه کامل حالتی از رف: کندتر تعریف میسالمت را در مفهومی مثبت عی؛اجتما-روانی-ر پارادایم زیستیدر مقابل، تفکر د

 جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی و نه فقط نبود بیماری و ناتوانی. یا به قول حکیم نظامی؛ 

 سالمت در اقلیم آسودگی ست      کزین بگذری جمله بیهودگیست

تقیمی برای ماهیت تبیین عواملی در بردارد، که سالمت و این تعریف گسترده از سالمت و شالوده نظری آن، نتایج مس

 کنند؛ مدل تعیین کننده های سالمت)نمودار زیر(بیماری را کنترل می
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گذاری آنان است که موضوع سیاست« زمینه زندگی»مرکز مداخله بوده و « افراد»، بجای بیماری یا عارضهدر این دیدگاه،  

 برایعدالت در سالمت، به این معنی است که بطور ایده آل؛ همه باید، یک فرصت منصفانه » در اینجا، گیرد.قرار می

  .2«کسب پتانسیل کامل سالمت شان داشته باشند

در حالی که، تبیین بر اساس پارادایم زیست پزشکی، از نقش عامل واحد، یعنی تقلیل گرایی زیست شناسیک حمایت کرده 

شوق م، ماین پارادای شود.گذاری سالمت میاجتماعی در فرآیندهای سیاست -مانع درگیرکردن ذینفعانِ توسعه اقتصادیو 

یک، ای زیست شناسیک، روان شناسبه صورت پدیده« سالمت»رویکردی چند بعدی و چند سطحی است، که در تبیین آن؛ 

رفاً گیرد، و نه صجامعه شناسیک، و حتی سیاسی درک و مطمح نظر کارورزان و نظریه پردازان اجتماعی و انتقادی قرار می

کرد: بعنوان مثال، بر پایه این روی افراد، یا مربوط به حوزه پزشکی. به منزله موضوعی اختصاصی، مربوط به امور شخصی

لیه یا اینکه عدم دسترسی به مراقبت های او«. بیکاری و سالمت نوعی رابطه دیالکتیکی، همراه با تاثیر متقابل دارند»

 سالمت، ارتباط مستقیمی با فقر دارد. 

 رآیندبدر سطحی استراتژیک،  ،«عدالت سالمت»فردی و عمومی( و «)سالمت»های سالمت، کنندهبر مبنای تئوری تعیین

هایی که التزام به سالمت بعنوان ارزش برتر داشته و علل شود؛ یعنی سیاستدیده می« سالمهای عمومی گذاریسیاست»

داد های سالمت، برونعدالتیت و بیسالمبه همین سبک، حاالت ناپسند  دهند.ای سالمت و عدالت را خطاب قرار میریشه

 .هستند« ناسالم»شوند که ای دیده میهای عمومیگذاریسیاست

عدالتی در سالمت ریشه بی)و عدالت بوسیله یک نگرانی صریح و روشن برای سالمت«: های عمومی سالمگذاریسیاست»

به اثرات  پذیری نسبتعمومی، و مسؤلیت گذاریسیاستهای عدالتی اجتماعی دارد(، در همه حوزهدر بی

                                                           
2Whitehead, M.1991.Concepts and Principles of Equity and Health.WHO Regional Office for Europe, Copenhagen. 5115. 

 تعیین کننده های سالمت
 تمثیل: جاده سالمت

 ولی اله وحدانی نیا( /ارشد سیاستگذاری عمومیپارادایم سالمت در سیاستگذاری عمومی؛ یافتن چارچوب مفهومی صحیح برای اقدام)پایان نامه کارشناسی  منبع:
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های عمومی سالم نیز، خلق گذاریو هدف عمده سیاست شود.های عمومی بر روی سالمتی، توصیف میگذاریسیاست

 . 3زندگی سالمی داشته باشند ،مردم را قادر سازد کهبود  محیطی حمایتی خواهد

ماعی و تمرکز بر روی تعیین کننده های سالمت، بخودی خود، اجت-روانی-با تفکر در پارادایم زیستیخالصه اینکه؛  

 ؛ به طیف وسیع تری از نیروهایصرف درمانی-گذاری و ارائه خدمات بهداشتی ، سرمایهریزیبرنامه تاکیدات سالمتی از

ت هایی افراد و مهمتر از آن جمعی المتکند، که تاثیراتی بر روی سسیاسی، اقتصادی، اجتماعی و محیطی شیفت پیدا می

های عمومی هدایت شده)سالم( باشند، نتیجه آن؛ گذاریدر جائیکه سیاستتوان امیدوار بود که می و گسترده تر دارند.

توسعه برای مردم، یا به عبارتی ایجاد شرایط بنیادینی خواهد بود که در آن همه افراد جامعه، فرصتی برابر برای انتخاب 

 گی سالم داشته باشند)اصل عدالت سالمت(یک زند

 و اسناد باالدستی(  )مروری بر تاریخچه.پیشینه سیاست سالمت در ایران3

 های آگاهانه جهت حفظ سالمت و درمانگردد، که اولین تالشپیشینه سیاست سالمت در ایران به تاریخ باستان بر می

زمان یافتگی آن به مثابه نهادی مدرن در ایران، به قصد فایده بیماریها آغاز گردید. اما شکل گیری نظام سالمت و سا

 رساندن به کل جمعیت، عمری در حدود نیم قرن دارد.

بر عهده اداره کل صحیّه)بهداری( وابسته به وزارت داخله بود. در این سال به وزارت  1325اداره امور درمان کشور تا سال

 بهداری تبدیل شد. 

آن، سازمان تأمین خدمات  2تصویب و به موجب ماده « خدمات درمانی مستخدمین دولت»قانون  1301اسفندماه  27در

 درمانی تشکیل گردید. 

به منظور گسترش خدمات رفاهی، تشکیل وزارت رفاه اجتماعی به تصویب مجلس رسید و به موجب بند  1303در سال

، سازمان 2رمان همگانی به این وزارتخانه محول گردید و به موجب بند ج ماده این قانون وظیفه تامین بیمه د 1الف ماده

 تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت از وزارت بهداری منتزع و به این وزارت خانه ملحق گردید.

 ، به منظور اجرا، تعمیم و گسترش بیمه های اجتماعی با تصویب مجلس سازمان تأمین اجتماعی تشکیل1304در سال

 گردید. 

، با ادغام وزارت رفاه اجتماعی در وزارت بهداری، وزارت خانه جدید تحت عنوان وزارت بهداری و بهزیستی، 1300در سال 

با هدف یکپارچه سازی خدمات بهداشتی و درمانی و بیمه خدمات درمانی، تأسیس گردید. وظایف اجرایی این وزارتخانه 

 داری و بهزیستی محول گردید.در استانها به سازمانهای منطقه ای به

شایان ذکر است، در این سالها، واحدهای بهداشتی درمانی از جمله بیمارستانها، عالوه بر بخش دولتی، عمدتاً توسط 

های علوم پزشکی، بنیادها جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران)هالل احمر(، سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی، دانشکده

شد. بنابراین، مقارن با پیروزی انقالب اسالمی، تولیت امور بهداشت و درمان و تأمین اجتماعی می و مؤسسات خیریه اداره

از جمله بیمه درمانی با وزارت بهداری و بهزیستی و مدیریت واحدهای بهداشتی و درمانی از جمله بیمارستانها با 

 دستگاههای فوق الذکر بود.

                                                           
3 Adelaide Recommendations on Healthy Public Policy.1911 
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انقالب، بیمارستانهای وابسته به هالل احمر، سازمان شاهنشاهی خدمات پس از پیروزی انقالب، با مصوبات شورای 

 اجتماعی، و بیمارستانهای وابسته به بنیادها به وزارت بهداری و بهزیستی منتقل گردید.

با مصوبه شورای انقالب، سازمان بهزیستی به صورت سازمانی مستقل و از ترکیب معاونت بهزیستی وزارت  1303در سال

بهزیستی، کمیته امداد امام ره، بنیاد شهید و سازمان تربیتی شهرداری تهران تشکیل گردید و ادراه آن به وزیر  بهداری و

مشاور و رئیس سازمان بهزیستی محول گردید.که در سالهای بعد کمیته امداد امام و بنیاد شهید از سازمان بهزیستی منتزع 

 و بصورت سازمانهای مستقل درآمدند.

، با توجه به تشکیل سازمان بهزیستی، نام وزارت بهداری و بهزیستی نیز به وزارت بهداری تغییر یافت که 1303در سال

بود و همه شرح وظایف وزارت بهداری و بهزیستی بجز معاونت بهزیستی را دارا  1302تر از وزرات بهداری قبل ازگسترده

رت بهداری ملحق گردید و مجدداً وزارت بهداری و بهزیستی ، با تصویب مجلس سازمان بهزیستی به وزا1363بود. در سال 

 تشکیل نام گرفت.

، به منظور یکپارچه سازی امکانات پزشکی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل گردید 1364در سال 

در  گ و آموزش عالی کهو به موجب این قانون کلیه اختیارات وزیر بهداری و بهزیستی و آن بخش از اختیارات وزیر فرهن

ارتباط با امور بهداشت ودرمان و آموزش و پژوهش پزشکی بود به این وزارتخانه محول گردید. تشکیالت و شرح وظایف 

 به تصویب مجلس رسید. 1367این وزارتخانه در سال

 ت و درمان و آموزش، با تصویب قانون بیمه همگانی، سازمان بیمه خدمات درمانی وابسته به وزارت بهداش1373در سال

 پزشکی تشکیل گردید.

مایتی( و ای و ح، با تصویب قانون تشکیل وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، کلیه وظایف تأمین اجتماعی)بیمه1383در سال

های بهزیستی، خدمات درمانی و تأمین اجتماعی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منفک و به وزرات سازمان

 گردید.جدید منتقل 

 سال گذشته 55.تحوالت اساسی سیاست سالمت ایران در 3-1

 سال گذشته  ترسیم گردیده است. 05در نمودار زیر مهمترین و بنیادی ترین تحوالت نظام سالمت ایران در 
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ایلوت  و پ طراحی

 نظام شبکه

تشکیل نظام تأمین 

 اجتماعی

سازمان بهزیستی در  تجمیع

 وزارت بهداری 

 ،نظام هماهنگ بهداشت

درمان و آموزش پزشکی 

تشکیل وزارت بهداشت و درمان  )

و آموزش پزشکی با ادغام آموزش  

و پژوهش پزشکی در وزارت  

 (بهداری و بهزیستی

توسعه نظام شبکه 

  قانون تنظیم خانواده و

 جمعیت

 قانون بیمه همگانی

خودگردانی بیمارستانها 

 فانون ساختار نظام جامع

رفاه و تأمین اجتماعی  

)تشکیل وزارت رفاه و تأمین 

 اجتماعی(

 بیمه روستایی 

  نظام ارجاع و پزشک

 خانواده

  تصویب نهایی قانون نظام

 (1369پزشکی ج اا )تأسیس

 ابالغ سیاست های

 کلی سالمت

 طرح تحول  درمان

 )دولت یازدهم(
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 .سیاست سالمت در قانون اساسی ج ا ایران3-2

ل دوم و سوم ومطابق اصاز مهمترین ویژگیهای قانون اساسی ج اا، نگاه جامع آن به بحث سالمت و الزامات آن است. 

 ام با مسئولیت او که از راهؤو آزادی ت انسان واالی و ارزش به کرامت ایمان بر پایه استایران نظامی .ج.ا ؛قانون اساسی

ت ]اصل کرامت اس ملی و همبستگی ، استقالل، دنبال تامین قسط، عدلبشری پیشرفته و تجارب و فنون از علوم استفاده

 در مردم عامه اموری از جمله مشارکت خود را برای امکانات دولت باید همه این اهداف به نیل و آزادی انسان[. برای

 طبق ادالنهو ع اقتصاد صحیح ریزیغیرضروری، پی تشکیالت و حذف صحیح اداری خویش، ایجاد نظام سرنوشت تعیین

 اشتکار و بهد مسکن، تغذیه، هایدر زمینه محرومیت هر نوعکردن  و رفع فقر و برطرف برای ایجاد رفاه ضوابط اسالمی

از  اجتماعی از تامین ، برخورداری43و  23صل کارایی و عدالت در سالمت[ همچنین اصول کار برد ]ا بیمه به و تعمیم

مگانی ه  های اجتماعی[ را حقیو... ]مساعدت بیمه صورت به پزشکی هایو مراقبت درمانی بهداشتی خدمات نظر نیاز به

و  ، خدماتمردم از مشارکت حاصل و درآمدهایعمومی  درآمدهای از محل قوانین طبق است موظف داند. دولتمی

 ازهاینی کند ]اصل حق محوری در نظام سالمت[. برای برآوردن افراد کشور تامین یکیک را برای فوق مالی هایحمایت

 وزش، آم، درمان، بهداشت، پوشاک، خوراکاساسی همچون مسکن نیازهای او، تامین رشد، با حفظ آزادگی در جریان انسان

همه را از ضوابط اساسی اقتصاد کشور برشمرده شده است ]اصل  برای خانواده تشکیل برای الزم و امکانات و پرورش

 ،، اقتصادیاجتماعی های، نظارت بر اداره امور جوامع محلی برای پیشبرد سریع برنامه155اقتصاد برای سالمت[. اصل 

شوند قرار که توسط مردم همان محل انتخاب می ، فرهنگی و آموزشی را به عهده شوراهای اسالمیداشتی، بهعمرانی

اصول نظام سالمت قانون اساسی کشور مدنظر بوده  دردهد ]اصل مشارکت مردمی[. اگرچه به روشنی جایگاه سالمت می

  4ته است به سالمت توجه نشده است.آنطور که شایس گذشته، یانآمده طی سالهای پیشاما به واسطه چالش

 اسالمی شورای قانونگذاری مجلس دورة 1 در سالمت .سیاست3-3

ساله، احکام بسیار مهمی در رابطه با سالمت به تصویب  0های سنواتی و برنامه های توسعه گذاری بودجهدر جریان قانون

 کلش کشور سالمت فعلی نظام اول مجلس از تدریج به دهد کهمی نشان مجلس گذشته ادوار بر رسیده است. نگاهی

 انسانی یروین تربیت و خدمات گسترش مناسب، ساختار ایجاد بر تأکید بخش این به مربوط قوانین ابتدا در. است گرفته

 از و فیتکی ارتقای همچون دیگر مسائل سمت به قوانین نیازها این شدن برطرف با و تدریج به اما، اندداشته متخصص

 و دولت هایدغدغه مشترک فصل از ناشی را مجلس در مصوب قوانین اگر. شده است معطوف سالمت اقتصاد مهمتر آن

 ینا نخست دغدغه سالمت بخش مالی مسائل اخیر هایسال در دهدمی نشان سالمت بخش قوانین سیر بدانیم مردم

 . است بوده حوزه

 ا.ا .دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جساله اول و 5های .سیاست سالمت در برنامه3-3-1

و  «اول»های دهد که رویکرد اصلی برنامههای توسعه نشان میگیری اصلی بخش سالمت در برنامهنگاهی به جهت

های اولیه بهداشتی برای عامه مردم و با تاکید بر مناطق محروم و روستایی توسعه پس از انقالب، تامین مراقبت« دوم»

های توان توسعه امکانات و اتخاذ سیاستچوب این رویکرد را میهای اتخاذ شده در چارکشور بوده است. مهمترین سیاست

                                                           
 . نشریه سپيدنظام سالمت مطلوب در اسناد باالدستي مختصات؛عليرضا،دالوري،عباس.وثوق مقدم 4

www.irpublicpolicy.ir



 ایرانگذاری سالمت در جمهوری اسالمی سیاست واکاوی                                                               

7 

های آموزش، تشویقی در زمینه کنترل جمعیت از یک سو و گسترش بهداشت و درمان و ارائه خدمات فعال در زمینه

ستایی، وبهداشت مادر و کودک و بهداشت باروری از سوی دیگر دانست. به این ترتیب، افزایش مراکز بهداشتی و درمانی ر

بیل های مرتبط با بهداشت از قآموزش دیده در کنار بهبود شاخصهای بیمارستانی و نیروهای تخصصی گسترش ظرفیت

مچون های سالمتی همیزان دسترسی جمعیت به آب آشامیدنی سالم و افزایش سطح آگاهی اجتماعی باعث ارتقای شاخص

 و کاهش سهم بیماریهای واگیردار در کل علل مرگ شده است. کاهش نرخ مرگ و میر مادران و کودکان زیر پنج سال

 ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج اا 5.سیاست سالمت در قانون برنامه 3-3-2

از  هاییبرنامه سوم، با هدف افزایش کارآیی، جلب مشارکت بخش غیردولتی و ساماندهی نظام ارائه خدمات )در زمینه

این قانون با عنوان بهداشت و  20مات و اصالح شبکه بهداشت و در مان کشور(، تدوین شد. فصلبندی خدقبیل سطح

مهمترین احکام مرتبط با سالمت در قانون برنامه سوم، می باشند. در این برنامه همچنین  137الی  132درمان؛ شامل مواد 

 .اً به این امر پرداختاختصاص 137اهمیت خاصی به مقوله امنیت غذا و تغذیه داده شد و ماده

 ساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج اا 5.سیاست سالمت در قانون برنامه 3-3-4

های اصلی کاهش مخاطرات سالمتی و ارتقای امنیت غذایی، حضور فعال در بازارهای گیریبرنامه چهارم توسعه با جهت

ها نمندسازی مردم در جهت ارتقای سالمت و تقویت و تعمیم هماهنگیجهانی، عدالت در دسترسی و تامین منابع مالی، توا

بخشی بر محوریت ارتقای سالمت تدوین شد. مهمترین احکام مرتبط با سالمت در قانون برنامه های بینو مشارکت

 هستند.  34الی 84و 43چهارم توسعه، مواد 

برای هیأت اُمنای دانشگاهها ایجاد نمود تا با اختیارات  ، استقالل بیشتری به دانشگاه ها داد و این فرصت را43ماده 

 نمایند. گیریتصمیمبیشتری در راستای پیشبرد اهداف 

شورای عالی سالمت و »قانون برنامه چهارم، با ادغام شـورای غذا و تغذیه و شورای عالی سـالمت،  84بر اساس ماده

 برای حل مسائل بین بخشی سالمت  تشکیل گردید. « امنیت غذایی

نظام ، در رابطه با شاخص های عدالت و گسترش بیمه و پیاده سازی طرح پزشک خانواده و 31و  35همچنین در مواد

 ارجاع اهدافی روشن تعیین گردید.

، یکی از معضالت پیچیده اجتماعی مرتبط با بخش سالمت یعنی مشکالت پیرامون بیماران تصادفی را بصورت 32ماده

 اساسی حل کرد و منابع پایداری برای حل مشکل در این بخش تأمین نمود.

و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در  عالوه بر اینها، در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

 مواد معین، نیز احکام خوبی در رابطه با ارتقای بخش سالمت پیش بینی شده بود.

 ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج اا5.سیاست سالمت در قانون برنامه 3-3-5

نظام ارائه خدمات »، «و بخش های توسعه سالم تر مردم»جهت گیری کلی سیاست سالمت در برنامه پنجم به سمت 

ست. انعکاس ا« تر و پایدارترتأمین مالی عادالنه»و « تر و پاسخگوترتولیت و حاکمیت یکپارچه»، «ترتر و کیفیعادالنه

 گیریها در بندهایی از سیاست های کلی برنامه پنجم آمده است؛ مستقیم این جهت

 امور اجتماعی: -

 :به توجه با جانبه همه سالمت و سالم انسان رویکرد بر تأکید ـ13
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 .عمومى منابع تخصیص و نظارت ارزشیابى، ریزى، برنامه سیاستگذارى، در یکپارچگى ـ13 ـ1

 .روحى و جسمى بهداشت و محیط غذا، امنیت هوا، سالمت شاخصهاى ارتقاء ـ13 ـ2

 .سالمت کننده تهدید هاىآلودگى و مخاطرات کاهش ـ13 ـ3

 .غذایى مواد سالمت و ترکیب بهبود با جامعه تغذیه الگوى اصالح ـ13 ـ4

 .پنجم برنامه پایان تا %35 به سالمت هاىهزینه از مردم سهم کاهش و سالمت هاىبیمه کیفى و کمى توسعه ـ13 ـ0

 .مخدر مواد با مبارزه کلى سیاستهاى اجراى به اهتمام و روانگردان و مخدر مواد با جانبه همه مبارزه ـ25 ـ1

 امور اقتصادی:-

 .درمانى بیمه خدمات ارائه براى رقابتى بازار ایجاد ـ20ـ4

 نسانىا توسعه شاخص پنجم، برنامه پایان در که طورى به اشتغال و بهداشت آموزش،: اىتوسعه اهداف میان هماهنگى و ارتقاء ـ31

 .برسد باال انسانى توسعه با کشورهاى سطح به

 :با اجتماعى عدالت گسترش

 .درمانى بیمه خدمات و اجتماعى تأمین نظام کیفى و کمى گسترش و کارآمد و فراگیر بیمه تأمین ـ30 ـ0

 .اجتماعى و فردى هاىآسیب از پیشگیرى هاىنظام توسعه ـ30 ـ6

مستقیماً به بخش  است که 45-32آنچه بعنوان احکام قانونی سالمت در قانون برنامه پنجم مقرر گردیده است شامل: مواد 

پردازند و مواد متعدد دیگر که مستقیم یا غیرمستقیم به اهداف سالمت مربوط می شوند است. اهم تکالیف سالمت می

 کلی مقرر در این مواد عبارتند: 

هش ای، کابزرگ توسعه هایپیوست سالمت به طرحادامه فعالیت شورای عالی سالمت و امنیت غذایی، ضرورت تهیه 

خدمات جامع و »درصد، راه اندازی و عملیاتی کردن سامانه  35مستقیم مردم از هزینه های سالمت به حداکثرسهم 

مبتنی بر مراقبت های اولیه سالمت، محوریت پزشک خانواده و نظام ارجاع، سطح بندی خدمات، خرید « همگانی سالمت

 ه، استقرار سامانه پرونده الکترونیک سالمت، توسعهها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافتگریراهبردی و کاهش تصدی

ها و عوامل خطرساز سالمتی با بار اجتماعی اقتصادی باال، پوشش همگانی و طب سنتی، پیشگیری و مقابله با بیماری

 های درمانی، اصالح ساختار صندوق های بیمه و...اجباری بیمه

 (1333ج اا )سال های کلی سالمتسیاست.3-4

با  در سطح رهبری و که« سالمت»های کلی سیاست، 1333در فروردین ماه  ،قانون اساسی 115بند یک اصل  در اجرای

به رؤسای قوای سه گانه ابالغ توسط مقام معظم رهبری، است،  گردیدهمجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین مشورت 

داف کامل آن نظر به اهمیتی که برای اه این بسته سیاستی به مثابه نقشه راه نظام سالمت تلقی شده که متن .کردند

 بحث ما دارد، در اینجا آورده شده است:

در  اسالمی و نهادینه سازی آن -های انسانیـ ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی سالمت مبتنی بر اصول و ارزش 1
 جامعه

های های علمی و دانشگاهی متناسب با ارزشاساتید و دانشجویان و مدیران و تحول در محیط ارتقاء نظام انتخاب، ارزشیابی و تعلیم و تربیت- 1-1

 .ایاسالمی، اخالق پزشکی و آداب حرفه

های سالمت برای رشد معنویت و های ارائه مراقبتهای اجتماعی خود و استفاده از ظرفیت محیطسازی مردم از حقوق و مسؤولیتآگاه- 2-1

 .ر جامعهاخالق اسالمی د
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 :های اجرایی و مقررات با رعایتتحقق رویکرد سالمت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانین، سیاست- 2

 اولویت پیشگیری بر درمان- 1-2

 های بهداشتی و درمانیروزآمد نمودن برنامه- 2-2

 های تهدید کننده سالمت مبتنی بر شواهد معتبر علمیکاهش مخاطرات و آلودگی- 3-2

 ایهای کالن توسعهتهیه پیوست سالمت برای طرح- 4-2

 های سالمت برای دستیابی به جایگاه اول در منطقه آسیای جنوب غربیارتقاء شاخص- 0-2

 یهای کلهای پایش، نظارت و ارزیابی برای صیانت قانونمند از حقوق مردم و بیماران و اجرای صحیح سیاستاصالح و تکمیل نظام- 6-2

ایرانی، تحکیم بنیان خانواده، رفع موانع تنش آفرین در زندگی فردی و اجتماعی،  -سالمت روانی جامعه با ترویج سبک زندگی اسالمی ارتقاء - 3
 های سالمت روانیهای اخالقی و معنوی و ارتقاء شاخصترویج آموزش

دارویی، واکسن، محصوالت زیستی و ملزومات و تجهیزات پزشکی ها و مواد اولیه های مورد نیاز برای تولید فرآوردهایجاد و تقویت زیرساخت - 4
 المللیدارای کیفیت و استاندارد بین

بندی و راهنماهای بالینی، طرح ژنریک و نظام دارویی ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القائی و اجازه تجویز صرفاً بر اساس نظام سطح - 0
مد بر تولید، مصرف و واردات دارو، واکسن، محصوالت زیستی و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از گذاری و نظارت کارآملی کشور و سیاست

 تولید داخلی و توسعه صادرات

مندی عادالنه آحاد مردم از سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی، آب و هوای پاک، امکانات ورزشی همگانی و تأمین امنیت غذایی و بهره- 6
 ای و جهانییمن همراه با رعایت استانداردهای ملی و معیارهای منطقههای بهداشتی افرآورده

تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات در حوزه سالمت با هدف پاسخگویی، تحقق عدالت و ارائه خدمات درمانی مطلوب به - 7

 :مردم به شرح ذیل

های راهبردی، ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش ریزیبرنامههای اجرایی، گذاریتولیت نظام سالمت شامل سیاست- 1-7
 پزشکی

 .مدیریت منابع سالمت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهادها- 2-7

 عمومی و خصوصیهای دولتی، تدارک خدمات توسط ارائه کنندگان خدمت در بخش- 3-7

 هماهنگی و ساماندهی امور فوق مطابق ساز و کاری است که قانون تعیین خواهد کرد- 4-7

های جامع و یکپارچه سالمت با محوریت عدالت و تأکید بر پاسخگویی، اطالع رسانی شفاف، افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت- 8

 :بکه بهداشتی و درمانی منطبق برنظام سطح بندی و ارجاع از طریقوری در قالب شاثربخشی، کارآیی و بهره

های سالمت، آموزش و خدمات با تدوین استانداردها و راهنماها، های متقن و علمی در مراقبتگیری و اقدام مبتنی بر یافتهترویج تصمیم- 1-8
 ها در نظام آموزش علوم پزشکیقاء سالمت و پیشگیری و ادغام آنبندی با اولویت خدمات ارتهای سالمت، استقرار نظام سطحارزیابی فناوری

 .های سالمت با استقرار و ترویج نظام حاکمیت بالینی و تعیین استانداردهاافزایش کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت - 8 -2

 اء سالمت و توانمندسازی آنانتدوین برنامه جامع مراقبتی، حمایتی برای جانبازان و جامعه معلوالن کشور با هدف ارتق- 3-8

 :های بهداشتی و درمانی با هدفتوسعه کمی و کیفی بیمه- 3

 همگانی ساختن بیمه پایه درمان- 1-3

ها برای آحاد جامعه و کاهش سهم مردم از هزینه های درمان تا آنجا که بیمار جز رنج بیماری، پوشش کامل نیازهای پایه درمان توسط بیمه- 2-3
 رنج دیگری نداشته باشددغدغه و 

ات پایه ای که کیفیت ارائه خدمهای قانونی و شفاف به گونهارائه خدمات فراتر از بیمه پایه توسط بیمه تکمیلی در چارچوب دستورالعمل- 3-3
 درمانی همواره از مطلوبیت الزم برخوردار باشد

ایه و تکمیلی توسط وزارت بهداشت و درمان و خرید آنها توسط نظام های پتعیین بسته خدمات جامع بهداشتی و درمانی در سطح بیمه- 4-3
 های غیرضروری در چرخه معاینه، تشخیص بیماری تا درمانها با حذف اقدامات زاید و هزینهای و نظارت مؤثر تولیت بر اجرای دقیق بستهبیمه

 تقویت بازار رقابتی برای ارائه خدمات بیمه درمانی- 0-3

های سالمت مبتنی بر شواهد و بر اساس ارزش افزوده با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و فه خدمات و مراقبتتدوین تعر- 6-3
 غیردولتی
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ات و های مثبت ارائه کنندگان خدماصالح نظام پرداخت مبتنی بر کیفیت عملکرد، افزایش کارآیی، ایجاد درآمد عادالنه و ترغیب انگیزه- 7-3
 های ارتقاء سالمت و پیشگیری در مناطق محرومیتتوجه خاص به فعال

 تأمین منابع مالی پایدار در بخش سالمت با تأکید بر- 15

 هاها و فعالیتشفاف سازی قانونمند درآمدها، هزینه- 1-15

ه بودجه عمومی دولت ب افزایش سهم سالمت، متناسب با ارتقاء کیفیت در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، از تولید ناخالص داخلی و- 2-15
 دانداز تحقق یابنحوی که باالتر از میانگین کشورهای منطقه باشد و اهداف سند چشم

 آور سالمتوضع عوارض بر محصوالت و مواد و خدمات زیان- 3-15

المت بویژه در مناطق های بهداشت و درمان با هدف تأمین عدالت و ارتقاء سپرداخت یارانه به بخش سالمت و هدفمندسازی یارانه- 4-15
 های پایین درآمدیغیربرخوردار و کمک اختصاصی به اقشار نیازمند و دهک

ه دافزایش آگاهی، مسؤولیت پذیری، توانمندی و مشارکت ساختارمند و فعاالنه فرد، خانواده و جامعه در تأمین، حفظ و ارتقاء سالمت با استفا- 11
 ای کشور تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیموزشی و رسانههای فرهنگی، آاز ظرفیت نهادها و سازمان

 بازشناسی، تبیین، ترویج، توسعه و نهادینه نمودن طب سنتی ایران- 12

های های علمی و فنی در تولید و عرضه فرآوردهترویج کشت گیاهان دارویی تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و حمایت از توسعه نوآوری- 1-12
 دارویی سنتی تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 های مرتبط با آنهای تشخیصی و درمانی طب سنتی و فرآوردهاستاندارد سازی و روزآمد کردن روش- 2-12

 تبادل تجربیات با سایر کشورها در زمینه طب سنتی- 3-12

 مات طب سنتی و داروهای گیاهینظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر ارائه خد- 4-12

 های درمانیافزایی تجربیات و روشبرقراری تعامل و تبادل منطقی میان طب سنتی و طب نوین برای هم- 0-12

 اصالح سبک زندگی در عرصه تغذیه- 6-12

بیت پاسخگو و عادالنه و با ترتوسعه کیفی و کمی نظام آموزش علوم پزشکی به صورت هدفمند، سالمت محور، مبتنی بر نیازهای جامعه، - 13
 های متناسب با نیازهای مناطق مختلف کشورای و دارای مهارت و شایستگینیروی انسانی کارآمد، متعهد به اخالق اسالمی حرفه

ه خدمات ارائبرای دستیابی به مرجعیت علمی در علوم، فنون و  ریزیبرنامهتحول راهبردی پژوهش علوم پزشکی با رویکرد نظام نوآوری و - 14

 .پزشکی و تبدیل ایران به قطب پزشکی منطقه آسیای جنوب غربی و جهان اسالم

 .سیاست سالمت در دولت یازدهم)طرح تحول درمان(3-5

هایی است که در های هریک از دولتها و کنشیکی از موضوعات مرتبط با سیاست سالمت در ایران، مطالعه رهیافت

ای به رویکرد سیاست سالمت اند. در اینجا نظر به اهمیت موضوع اشارهقدرت را در دست گرفتههایی بعد از انقالب دوره

دردولت یازدهم خالی از لطف نیست. دولت یازدهم اولین دولت بعد انقالب است که رسیدگی به وضعیت سالمت مردم را 

با عنوان طرح تحول نظام سالمت از ابتدای جزو مهمترین شعارهای انتخاباتی خود قرار داد. این دولت سلسله اقداماتی 

 کند:شد سه هدف عمده زیر را دنبال میبه اجرا گذاشته که ادعا  33

 .محافظت مالی از مردم در قبال هزینه های سالمت-1
 عدالت در دسترسی به خدمات در سراسر کشور برای آحاد مردم   -2
 . یژه در بیمارستان های دولتی سراسر کشورارتقای کیفیت خدمات درمانی در بیمارستان ها به و-3

 :تدوین و به اجرا گذاشته شده است زیر سالمت خدمتی بسته 8جهت پیشبرد این اهداف،  در

 هابیمارستان  در بستری بیماران پرداختی میزان کاهش برنامه .1

 محروم مناطق در پزشکان ماندگاری از حمایت برنامه .2
 هابیمارستان در مقیم متخصص پزشکان حضور برنامه .3

 هابیمارستان در ویزیت خدمات کیفیت ارتقای .4
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 هابیمارستان در هتلینگ کیفیت ارتقای برنامه .0

 نیازمند و خاص العالج،صعب بیماران از مالی حفاظت برنامه دستورالعمل .6
  طبیعی زایمان ترویج برنامه .7

 سالمت تحول های برنامه اجرای حسن بر نظارت .8

خاص وزارت بهداشت و فشار عمومی دولت که تاکنون مانع نقد و بررسی جدی طرح تحول سالمت ای با وجود فشار رسانه

دهد ها و عملکرد طرح تحول نظام سالمت دولت یازدهم بخوبی نشان میشده است اما، نگاهی گذرا، بر اهداف و برنامه

ود، شات انجام گرفته در این طرح میکه سیاست سالمت ادعایی این دولت، حداقل تا آنجا که مربوط به چارچوب اقدام

خدمات »بیشتر متمرکز بر ارتقای وضعیت خدمات درمانی بوده؛ آنهم ادعای کاهش پرداختی از جیب مردم در بخش 

وع، است و در مجم« خدمات سرپایی»های مردم امروزه مربوط به حال آنکه، کانون هزینه«! بستری بیمارستان های دولتی

درمانی را  هایهش هزینه ها را نداشته بلکه می توان ادعا کرد با ارائه کتاب جدید، که میانگین تعرفهاین طرح نه تنها کا

از طرفی، این طرح توجه الزم  .0درصد افزایش داد، این طرح افزایش هزینه ها را بدنبال داشته است 105تا  125حداقل 

 کننده های سالمت را ندارد.هبردی بر تعیینبه سایر ابعاد سالمتی همچون بهداشت و پیشگیری و تمرکز را

آمیز به کادرهای مختلف فعال در نظام سالمت، به حاشیه سپردن طرح پزشک خانواده در طرح تحول سالمت، نگاه تبعیض

که ریشه در منافع پزشکان دارد و... از نقدهای وارد به طرح تحول ادعایی  القایی تقاضای اولویت دادن به درمان و ایجاد

 برای سالمت است. 

 :کرد دقت آنها به باید نظام سالمت تحول طرح در بررسی و تحلیل که مهمی نکات

o محروم و برخوردار مناطق و شهرها و روستاها بین سالمت تحول طرح اعتبارات توزیع نحوه بررسی 
o کشوری خدمات مدیریت قانون با سالمت بخش اندرکاراندست و پزشکان به پرداختی تطبیق 
o سالمت تحول طرح اجرای از پس و اجرا از قبل عمومی و دولتی بخش پرستاران و پزشکان الزحمهحق پرداخت نحوه بررسی 
o از سپ پزشکان بودن وقت تمام و بودن شغلهتک از اطمینان جهت شده اعمال اداری و مالی کنترل هایمکانیسم اثربخشی گزارش 

 سالمت تحول طرح اجرای
o حاصله نتایج و متخلف پزشکان با برخورد میزان و نحوه 
o هایتسیاس با آن تطبیق و سالمت تحول طرح اجرای از پس پزشکی تجهیزات و دارو واردات جهت شده صرف اعتبارات میزان بررسی 

 مقاومتی اقتصاد

o هداشتب و پیشگیری آموزش، هایحوزه تفکیک به هایارانه هدفمندسازی و افزوده ارزش مالیات درصد یک عمل از کردهزینه گزارش 
 .درمان حوزه و

 

 شرایط ترین بحرانی از یکی به ایران، در یازدهم دولت کارآمدن روی مقطع در درمان ایران و بهداشت به هرحال، نظام

 هزینه فشار اثر بر جدی های آسیب بروز از و ممانعت بود رسیده بیماران توسط شده پرداخت های هزینه لحاظ به خود

                                                           
 مضحکي حرف سالمت اقتصاد کارشناسان براي است رسيده درصد 6 به مردم جيب از پرداخت اینکه بر مبني بهداشت وزارت دکتر باقري لنکراني: ادعاي 5

 .است شده کم دولتي هايبيمارستان بستري بخش در صرفا مردم هايهزینه پرداخت و است سرپایي خدمات در هاهزینه کانون حاضر حال در چون. است

 رابرب چندین سالمت تحول طرح جریان در هم بخش این هايتعرفه و کنندمي مراجعه خصوصي و غيردولتي بخش به سرپایي کنندگانمراجعه درصد 81

 .شد
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 کاستن برای یازدهم دولت که بود راهکاری  تحول ساخت. طرح می ضروری را مالی تأمین در دولت مداخله مردم، بر ها

 .کرد اجرا 1331 اردیبهشت از بخش این در مشکل شدت از

هر تالشی برای حل یک مسأله سیاستی، مسائل دیگری را »گذاری کهاما، بر اساس یک قاعده معروف در علوم سیاست

 میان هآمد پدید مناقشه سالمت نظام جامع تحول با طرح مرتبط مسائل شدن آشکار پر رنگ ، نقطه«بدنبال خواهد آورد

 وزارت با مرتبط گر بیمه سازمان های و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت و پزشکی آموزش و بهداشت، درمان وزارت

ست. که ا سالمت نظام جامع تحول تأمین مالی طرح سر بر ایرانیان( سالمت بیمه سازمان و اجتماعی تأمین )سازمان رفاه

ها این مناقشه ابعاد رسانه ای به خود گرفته است. این که ماهیت این  بیمه تجمیع با درخواست وزارت بهداشت برای

هداشت به ابعاد و پیچیدگی آن دامن زده و مناقشه بین وزارتین رفاه و بهداشت مسأله چیست و چگونه طرح تحول وزارت ب

را پدید آورده پرسشی است که تحلیل گران سیاستی در تالشند تا بدان پاسخ گویند. در این گزارش سعی خواهیم کرد تا 

 در سطحی راهبردی به این موضوع وارد شویم.

 سالمت نظام تحول طرح های اساسی .چالش3-5-1

 .4انسانی،  نیروی چالش .3 مالی، چالش .2 قانونی، .چالش1است:  مواجه چالش چندین دسته با کلی طور به تحول، طرح

 . چالش7کشور  در خدمات نامتوازن توزیع . چالش6سالمت  از جامع برداشت فقدان . چالش0چالش مدیریتی)بیمه ای(، 

امنیتی.  البته، -سیاسی .چالش3پزشکان  فرهنگ رفتاری اخالق پزشکی وبه  توجهی بی چالش .8ذینفعان  با ناقص تعامل

شکلی بحرانی  احتماالً چهارم تا اول های چالش رفع در موفقیت و ناتوانی عدم صورت طرح در این امنیتی-سیاسی چالش

 به مسائل این طرح خواهد داد.

 .چالش قانونی3-5-1-1

 و درمان و بهداشت حوزه در مصوب قوانین با آن اجرای شیوه و فعلی برنامه داشتن تعارض قانونی، چالش از منظور

 پنجم برنامه قانون 38 تا 32 مواد نشدن اجرا. است رهبری معظم مقام سوی از سالمت بخش های ابالغی سیاست

 است. طرح این قانونی چالش پایه بیمه و درخصوص سالمت توسعه

در  یرز موارد که شد می اجرا ای گونه به باید تحول پنجم توسعه؛ برنامهبر اساس سیاست های کلی و قوانین برنامه 

 :گرفت می قرار اولویت

  سالمت، اولیه های مراقبت .1

  ارجاع، نظام در خانواده پزشک محوریت .2

  خدمات، بندی سطح .3
 خدمات، راهبردی خرید .4

  کشوری خدمات مدیریت قانون 13 ماده رعایت با گری تصدی امور واگذاری .0

 عملکرد. بر مبتنی پرداخت .6
: به منجر که شرایطی و ایجاد ریزیبرنامهطرح ریزی و  در بهداشت وزارت کردن مکلف در قانون صراحت رغم علی

 ارستانهایبیم در امنا هیئت تشکیل دولتی، و خصوصی بخش در پزشکان فعالیت همزمان از ارجاع، ممانعت نظام استقرار

 گری تصدی برخی واگذاری سپاری و برون و نظارت غربالگری، های تست انجام درمان،بر  پیشگیری اولویت آموزشی،

 کاهش بر عمدتاً و... طرح تحول دولت پاراکلینیکی های بخش برخی در مشکالت مردم حل و خصوصی، بخش به ها
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شه راه از قوانین ونق این انحراف. است شده جهت خدمات بستری در بیمارستانهای دولتی تأکید مردم پرداختی های هزینه

 یدهانجام آن مالی ناپایداری کاهش نداده که بلکه به تورم و را درمان و بهداشت بخش های نه تنها هزینه نظام سالمت،

تصریح  سالمت کلی های سیاست 7 بند در که خدمات ارائه از منابع تأمین کردن جدا بحث طرح این چنین هم .است

  .گرفته است نادیده را شده

 های کلی نظام سالمت.تطبیق طرح تحول سالمت با سیاست3-5-1-1-1

از مهمترین انتقاداتی که به رویکرد دولت در طرح تحول سالمت وارد می شود از باب مقایسه طرح تحول سالمت با 

از  های کلی سالمت بر مدیریت منابع نظام سالمتسیاست 7-2های کلی سالمت است. به عنوان مثال در بند سیاست

ای تاکید شده است در حالی که در طرح تحول سالمت، مدیریت منابع از طریق وزارت بهداشت و با دور طریق نظام بیمه

 هاست. در جدول زیر تناقضات این طرح با طرح تحول سالمت آورده شده است:زدن بیمه

 های کلی نظام سالمت مقایسه عملکرد طرح تحول سالمت با سیاست

 طرح تحول سالمت کلی نظام سالمتهای سیاست 

 1بند 

ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی سالمت 

 اسالمی-های انسانیمبتنی بر اصول و ارزش

از بین خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی طرح 

 تحول سالمت بیشتر بر درمان متمرکز بوده است.

 محور است.طرح تحول سالمت، درمان بر درمان اولویت پیشگیری

 

 

 2بند 

 

 

 های بهداشتی و درمانیروزآمد کردن برنامه

های قلبی و عروقی و سرطان، طرح تحول با وجود مرگ و میر باالی بیماری

رائه ها اهای پیشگیری در این زمینهای را برای مراقبتسالمت هیچ برنامه

 نکرده است.

 سالمت هایارتقای شاخص

طرح تحول سالمت متمرکز بر شاخص پرداخت از جیب مردم در خدمات 

های ای برای بهبود شاخصهای دولتی است و برنامهنبستری بیمارستا

 بهداشتی ارائه نداشته است.

 در طرح تحول سالمت مدنظر قرار نگرفته است امنیت روانی 3بند 

 تحول سالمت مدنظر قرار نگرفته استدر طرح  های مورد نیاز تولیدزیرساخت 4بند 

 

 

 5بند 

 طرح تحول سالمت تقاضای القایی را تشدید کرده است ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القایی

  

 بندی و راهنماهای بالینیاجازه تجویز صرفا بر اساس نظام سطح

 در طرح تحول سالمت نظام ارجاع جایگاهی ندارد.

متعددی تهیه و تدوین شده اما مورد استفاده عمومی راهنماهای بالینی 

گیرد و در طرح تحول سالمت الزامی برای پزشکان در پزشکان قرار نمی

 استفاده از این راهنماها وجود ندارد.

 در طرح تحول سالمت مدنظر قرار نگرفته است. تامین امنیت غذایی 6بند 

 
 
 

 2بند 

 در طرح تحول سالمت مدنظر قرار نگرفته است. تدارکتفکیک وظایف تولیت، تامین مالی و 

های راهبردی، ارزشیابی و نظارت ریزیهای اجرایی، برنامهگذاریسیاست

 توسط وزارت بهداشت

در حالی که ضعف اساسی در نظارت از سوی وزارت بهداشت وجود دارد و 

 گیرد، در طرح تحول سالمتها هنوز توسط نظام پزشکی صورت مینظارت

 ای برای اصالح این مشکل ارائه نشده است.برنامه

 مدیریت منابع سالمت از طریق نظام بیمه

طرح تحول سالمت نظام بیمه را دور زده و مدیریت منابع طرح خارج از 

دیریت ها در مشود و موجب تضعیف بیشتر جایگاه بیمهچرخه بیمه انجام می

 منابع شده است.

 
 
 
 
 1بند 

 

های جامع و یکپارچه بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبتافزایش و 

 رسانی شفاف،سالمت با محوریت عدالت و تاکید بر پاسخگویی، اطالع

وری در قالب شبکه بهداشتی و درمانی منطبق بر اثربخشی، کارآیی و بهره

 بندی و ارجاعنظام سطح

ر ها دنامههای جامع تدوین نشده و بردر طرح تحل سالمت بسته مراقبت

 ها است.زمینه ارائه خدمات در بیمارستان

 بندی خدمات در طرح تحول سالمت صورت نگرفته استسطح بندی با اولویت خدمات ارتقای سالمت و پیشگیریاستقرار نظام سطح

 طرح تحول سالمت بر درمان تاکید دارد

 در طرح تحول سالمت مدنظر قرار نگرفته است تدوین برنامه جامع مراقبتی، حمایتی برای جانبازان و معلوالن
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 3بند 

 های بهداشتی و درمانیتوسعه کمی و کیفی بیمه

ها افزایش و عمق خدمات در طرح تحول سالمت جمعیت تحت پوشش بیمه

ها ها نیز افزایش یافته است. همچنین حمایت مالی بیمهتحت پوشش بیمه

 های دولتیخدمات بستری بیمارستانافزایش و پرداخت از جیب مردم در 

 کمتر شده است.

 های درمانکاهش سهم مردم از هزینه

ادعا می شود در طرح تحول سالمت پرداخت از جیب مردم در حوزه خدمات 

های دولتی کمتر شده است )هرچند این کاهش بستری در بیمارستان

 نبوده است(جویی همراه وری و صرفهپرداخت از جیب با افزایش بهره

 بیمار جز رنج بیماری، دغدغه و رنج دیگری نداشته باشد

های دولتی در طرح تحول سالمت دارو و تجهیزات مورد نیاز در بیمارستان

شود و بیمار برای تهیه آنها مجبور نیست به خارج توسط بیمارستان تهیه می

 از بیمارستان مراجعه کند.

و درمانی با حذف اقدامات زاید و تعیین بسته خدمات جامع بهداشتی 

 های غیرضروری در چرخه معاینه، تشخیص بیماری تا درمانهزینه
 در طرح تحول سالمت مدنظر قرار نگرفته است

 در طرح تحول سالمت مدنظر قرار نگرفته است تقویت بازار رقابتی برای ارائه خدمات بیمه درمانی

مبتنی بر شواهد و بر اساس  های سالمتتدوین تعرفه خدمات و مراقبت

 ارزش افزوده با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی

ها افزایش یافت اما هنوز دوبار تعرفه 33در طرح تحول سالمت در سال 

ای تفکیک نشده و همچنین واقعی بودن نیز تعریف حق فنی از حق حرفه

 نشده است.

 
 

 15بند 

 

 در طرح تحول سالمت مدنظر قرار نگرفته است هاها و فعالیتدها، هزینهسازی قانونمند درآمشفاف

افزایش سهم سالمت، متناسب با ارتقای کیفیت در ارائه خدمات بهداشتی 

 و درمانی، از تولید ناخالص داخلی و بودجه عمومی دولت
 درصد تولید ناخالص داخلی 2به  5.5افزایش سهم سالمت از 

 در طرح تحول سالمت مدنظر قرار نگرفته است آور سالمتمحصوالت و مواد و خدمات زیانوضع عوارض بر 

 11بند 
پذیری، توانمندی و مشارکت ساختارمند و فعاالنه افزایش آگاهی، مسئولیت

 فرد، خانواده و جامعه در تامین، حفظ و ارتقای سالمت
 در طرح تحول سالمت مدنظر قرار نگرفته است

 در طرح تحول سالمت مدنظر قرار نگرفته است بازشناسی،تبیین،ترویج، توسعه و نهادینه نمودن طب سنتی ایران 12بند 

 

 

 13بند 

توسعه کیفی و کمی نظام آموزش علوم پزشکی به صورت هدفمند، 

محور، مبتنی بر نیازهای جامعه، پاسخگو و عادالنه و با تربیت نیروی سالمت

ای و دارای مهارت و اخالق اسالمی حرفه انسانی کارآمد، متعهد به

 های متناسب با نیازهای مناطق مختلف کشورشایستگی

 در طرح تحول سالمت مدنظر قرار نگرفته است

 14بند 

 و نوآوری نظام رویکرد با پزشکی علوم پژوهش راهبردی تحول

 دماتخ ارائه و فنون علوم، در علمی مرجعیت به دستیابی برای ریزیبرنامه

 جهان و غربی جنوب آسیای منطقه پزشکی قطب به ایران تبدیل و پزشکی

 اسالم

 در طرح تحول سالمت مدنظر قرار نگرفته است

 

 .چالش مالی3-5-1-2

 کنترل فقدان بر ناظر مالی، منابع ناپایداری درخصوص اصلی است استدالل مالی پایداری فاقد سالمت، نظام تحول طرح

 است: بدین شرح طرح مالی این ناپایداری دالیل عمده است. تحول طرح در مصارف و ها هزینه

 پزشکی خدمات نسبی ارزش .افزایش3-5-1-2-1

 مالی کتاب، ، مقرر گردیده بود بار20/4/33خدمات بیمه عالی شورای جلسه پنجمین و پنجاه جلسهصورت2 بند اساس بر

نشود. لکن نه تنها این  بیشتر فعلی، عمل مالک کتابنسبت به  درصد 125 سرجمع گرفته، صورت اصالحات اساس بر

 خدمات های تعرفه شدن واقعی فرآیند ادعایی در که ای نکته ترین ، بلکه مهم6مصوبه در عمل زیر پا گذاشته شد

                                                           
 53 تا 12 بين موارد درصد 3در و یافته، افزایش درصد 833 تا 5 بين موارد درصد 97 در خصوصي و دولتي بخش در بستري خدمات هاي تعرفه قيمت- 6

 .است یافته کاهش درصد

 مردم جيب از پرداخت آن، تناسب به است. یافته افزایش درصد 7911 تا 41 بين خدمات درصد 111 در دولتي بخش در سرپایي خدمات تعرفه قيمت -

 .است داشته افزایشي روند درصد4711تا 4 از آن اول نيمه به نسبت 1393 سال دوم نيمه در
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 است. بر رهبری( معظم مقام )ابالغی سالمت کلی های سیاست 3-6بند مفاد رعایت فراموش شد، درمانی و تشخیصی

 واقعی فنی حق با افزوده ارزش اساس بر و شواهد مبتنی بر باید سالمت های مراقبت و خدمات تعرفه بند، این اساس

 پذیرفت می صورت ای گونه به باید درمانی گذاری خدمات تعرفه شود. یعنی تدوین غیردولتی و دولتی بخش برای یکسان

 .شود غیردولتی و دولتی های بخش در ها تعرفه میان تفاوت حذف موجب که

 پزشکان به پرداخت روش نوع .3-5-1-2-2

 برای دهنده ارائه انگیزه روش است. این نگر گذشته شده، که ( انجامFFSخدمت) واحد هر اساس بر پزشکان به پرداخت

 در این کند. می وارد تحول طرح و درمان و بهداشت نظام مالی منابع بر زیادی فشار و ساخته حداکثر را درآمد افزایش

 اساس بر پرداخت سمت به رفتن سالمت کلی های و سیاست پنجم، برنامه قانون جمله از باالدستی که اسناد است حالی

  کنند. می توصیه را DRG جمله از نگر پرداخت آینده نظام های و عملکرد

شد که  اجرا نیز وقت تمام پزشکان سایر برای علمی هیئت اعضای K2سالمت،ضریب تحول طرح جریان در ضمن، در

 .دهد می افزایش را درمان و بهداشت نظام هزینه نیز اقدام این

 بالینی راهنماهای فقدان .3-5-1-2-3

 هزینه کنترل ابزارهای و درمانی، خدمات ارائه نظام و ها بیمه میان هماهنگی ایجاد ابزارهای) گایدالین(بالینی راهنماهای

 درمانی راهنماهای نبود دلیل به درمان، و بهداشت های هزینه افزایش و هزینه کنترل فقدان از مهمی بخش هستند.

  .است سالمت مغفول مانده نظام تحول برنامه در بالینی راهنماهای شدن اجرایی .است

 است. شده یکسان های بیمارهای در متفاوت های هزینه شدن صرف سبب بالینی راهنماهای نبودن 

 است. گذاشته باز بیماران به غیرضرور خدمات ارائه در را پزشکان دست بالینی راهنماهای نبود

 اساس بر صرفاً تجویز اجازه و  القائی تقاضای از ممانعت و تقاضا ساماندهی سالمت، بر نظام کلی های سیاست 0 بند 

 بر کارآمد نظارت و گذاریسیاست و کشور ملی دارویی نظام و ژنریک طرح بالینی، راهنماهای و بندی سطح نظام

 و داخلی تولید از حمایت «هدف با پزشکی تجهیزات و زیستی محصوالت واکسن، دارو، واردات و مصرف تولید،

به  گیرد،نمی صورت بالینی راهنماهای اساس بر پرداخت و درمان که اکنون کند. لکن، می تأکید «صادرات توسعه

.افزایدمی ها هزینه بر و داشته وجود هم القایی تقاضای طبع،

 است کرده دشوار بسیار را تفاهم و تشدید را درمان نظام و ها بیمه بین اختالف بالینی، راهنماهای فقدان. 

 رایگان بیمه پوشش افزایش .3-5-1-2-4

 بیمه طرح اجرای اثر بر سالمت ایرانیان، بیمه سازمان پوشش تحت جمعیت یکباره به ،1334و 1333 های سال طی

تا  بیمه پوشش 1387 ماه دی از بیمه ایرانیان طرح اجرای سازمان با این پوشش تحت جمعیت .یابد می افزایش همگانی

 بیمه این پوشش تحت جمعیت 1333سال در ایرانیان بیمه سالمت طرح اجرای اثر بر اما. رسد می 2633436 به 1332

                                                           
 تا -34 کاهشي روند خدمات درصد 19 در و درصعدي 4711 تعا 4 يافزایش درون خدمات درصد 75 در خصوصي بخش در سرپایي خدمات تعرفه قيمت -

 .است داشته درصد -78

www.irpublicpolicy.ir



 ایرانگذاری سالمت در جمهوری اسالمی سیاست واکاوی                                                               

16 

 سال در سالمت تحول طرح اجرای محل به این ترتیب، از .یابد می افزایش نفر 3473330 به یکباره به نفر 2633436 از

 7است شده تحمیل سازمان بودجه بر میلیارد ریال 25555 به قریب 1334 سال در و ریال میلیارد 25147 مبلغ 1333

 القایی تقاضای اثر بر هزینه افزایش .3-5-1-2-5

 فعلی شکل» القایی تقاضای از ممانعت و تقاضا ساماندهی «سالمت، بر نظام کلی های سیاست 0 با وجود تصریح بند

 از ها تعرفه بردن باال و سو یک از هزینه کنترل سازوکارهای و سایر بالینی راهنماهای داشتن بدون تحول، طرح اجرای

 کشور، درمان و بهداشت نظام طورکلی به مهم این است که؛ است. نکته شده القایی تقاضای افزایش سبب دیگر، سوی

است. و این در  گرفته قرار دستورکار در درمانی خدمات عرضه بخش در اصالح و بوده ناکام تقاضا بخش در اصالحات از

 .است بدیهی امری بالینی، راهنماهای فقدان شرایط در القایی حالی است که تقاضای

ب شده پزشکان و... سب به پرداخت برابری چندین افزایش و القایی تقاضای ها، هزینه کنترل عدم بهداشت، به توجه عدم

 باشد. تحول طرح تا افزایش هزینه و بی توجهی به صرفه جویی انتقادی جدی به

 اتکاء قابل و فراگیر اطالعاتی بستر فقدان .3-5-1-2-6

 طرف دو هر اخالقی مخاطرات کنترل بالینی، راهنماهای اجرای و تدوین عملکرد، بر مبتنی پرداخت های نظام اجرای

 پوشش به دستیابی حتی و خانواده پزشک و ارجاع نظام اجرای درمانی، مؤسسات و مراکز کارآمد مدیریت و تقاضا، عرضه

 ماده در دلیل همین است. به هنگام به و معتبر اطالعات به دسترسی نیازمند ... و عادالنه صورت به بیمه همگانی فراگیر

 ایسامانه و ایرانیان سالمت الکترونیک پرونده تشکیل و است، شده تأکید مقوله این بر نیز توسعه برنامه پنجم قانون 10

 مبتنی و یکپارچه صورت به سالمت بیمه خدمات برنامه ساماندهی و بهداشت وزارت عهده بر مراکز سالمت، اطالععاتی

 اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت عهده به ایرانیان الکترونیک سالمت پرونده سامانه با در تعامل و اطالعات فناوری بر

 .است نشده کافی توجه اطالعاتی شرط پیش این به سالمت نظام جامع تحول اجرای طرح در اما .است شده گذارده

 انسانی نیروی چالش .3-5-1-3

کارکنان بین  منابع توزیع شیوه پزشکان، مسأله وقتی تمام در خصوص انسانی نیروی عالوه بر الینحل ماندن مسأله

 افزایش القایی چنین هم هتلینگ، و و بستری خدمات کیفیت افزایش برای است. تالش تحول طرح مشکالت از درمانی

است. و این در حالیست  داده قرار فشار تحت را ها بیمارستان پرستاری کارکنان بستری، خدمات برای شده ایجاد تقاضای

 و ها تکنیسین پرستاران، عمومی، پزشکان غیرجراح، متخصصین یا جراحان درآمدی ایجاد شده بین که؛ شکاف سنگین

 کادر رضایت میان همبستگی شدت دلیل به .است زده دامن درمانی کارکنان در نارضایتی به ها بیمارستان در اداری کادر

 درازمدت، و مدت میان در وضعیت این درمانی، مراکز در انسانی روابط بزرگ نقش و درمانی خدمات کیفیت و درمانی

 .شد خواهد تشدید نیز آینده در و کرده ایجاد درمانی خدمات نظام برای نامناسبی وضعیت

 ای( بیمه چالش مدیریتی) .3-5-1-4

 ارجاع نظام کلیت نظام بیمه ای درمان در ایران بدون همگانی سالمت بیمه قالب در شده ایجاد رایگان عالوه بر بیمه

 بالاستفاده معنای به استاندارد در طرح تحول های رویه و بالینی راهنماهای رعایت بدون پرداخت کند. تضمین می کار

                                                           
 1394 ب، مجلس هاي پژوهش گزارش مرکز 7

 

www.irpublicpolicy.ir



 ایرانگذاری سالمت در جمهوری اسالمی سیاست واکاوی                                                               

17 

 برای منابع و ظرفیت اما است کرده دهی سازمان را فزاینده توقعات تحول طرح که است این هاست. معضل بیمه شدن

 ندارد.  وجود ها آن به گویی پاسخ

 طراحی در سالمت نظام ذینفعان نشدن داده مشارکت که همراه با است این ها بیمه با ارتباط طرح تحول در مهم نکته

 بالینی، راهنماهای نشدن تدوین کنار در مشارکت عدم اند. این نداشته مناسبی مشارکت نیز ها بیمه اصالحی، برنامه این

 ها بطورکامل بیمه شده تااست. این طرح سبب  ایجادکرده ها بیمه برای نیز دیگری دغدغه ملی، استانداردهای و

 سیاست نقش که شده ای به گونه ها انگیزه تنظیم نظام و داده دست از درمان های هزینه کنترل برای خود اقتدارسازمانی

 های پوشش فهرست در برند داروهای گنجاندن درخصوص گرفته صورت اقدامات .است شده فراموش ها بیمه گذارانه

 کشور ای بیمه همچنین نظام .است ساخته وارد ها بیمه بر زیادی فشار نیز پوشش تحت داروهای شدن افزوده و ای بیمه

 .برد می رنج نیز ای بیمه های پوشانی معضل هم از

 از و ها گروه همه رو، این از و نگرفته قرار کار دستور در همگانی بیمه ازخدمات استفاده برای وسع های آزمون عالوه به

 .اند گرفته قراررایگان  همگانی بیمه گیرندگان خدمات فهرست در غیرنیازمند افراد و ثروتمندان جمله

 سالمت  از جامع برداشت فقدان . چالش3-5-1-5

 فاقد برنامه که باورند این بر منتقدان اما است مفهوم سالمت از جامع برداشتی بر سالمت دال نظام تحول عنوان برنامه

 اولویت به توجه :هستند مغفول شده ارائه برنامه در بسیار مهم مقوله دو منظر، این از .است سالمت به جامع نگاهی

 .بهداشت وزارت توسط نه اجتماعی مقیاس در سالمت تولید و درمان؛ بر پیشگیری

 کشور در خدمات نامتوازن توزیع .چالش3-5-1-6

 ج داردو بند صراحت محروم اولویت مناطق با خدمات متوازن توزیع درخصوص توسعه پنجم برنامه با وجود اینکه قانون 

 ویژه به یافته کمترتوسعه مناطق مندی اولویت بهره»با » سالمت همگانی و جامع سامانه «طراحی بر قانون این 62 ماده

 کند ولی طرح تحول به این مقوله بی توجهی داشته است.  می تأکید« عشایری مناطق و شهرها حاشیه روستاها،

 ذینفعان با ناقص تعامل .چالش3-5-1-2

 زیادی افراد و ها سازمان مشارکت نیازمند باشد، داشته همراه به را سالمت نظام در تحول عنوان که ای برنامه اجرای 

 .است نگرفته صورت مناسبی تعامل نیز سالمت نظام تحول برنامه طراحی در معتقدند متخصصان است.

 پزشکان فرهنگ رفتاری به اخالق پزشکی و توجهی بی .چالش3-5-1-1

 مصارف ساختن متعادل و ها هزینه کنترل نیازمند شد، اشاره پیشین محورهای در که چنان سالمت، نظام ساختاری اصالح

 پزشکان و گیرد، می صورت نظام این کنشگران رفتاری فرهنگ توسط ها هزینه کنترل از مهمی بخش .است منابع با

 می تربیت ای گونه به کشور پزشکی آموزش نظام در پزشکان که شود می ادعا .هستند نظام این در کنشگران ترین مهم

 .ندارند هزینه به حساسیتی که در مسائل اخالق پزشکی و رفتار حرفه ای ضعیف اند و شوند

 امنیتی-سیاسی چالش .3-5-1-3

 تجمعات اعتراضی کارکنان پرستاری، درشواهد آشکار شده از بی عدالتی در توزیع منابع طرح و بدنبال آن نارضایتی و 

 به خدمات کیفیت بردن باال در ناکامی چنین هم پایدار برای تداوم طرح و مالی منابع تأمین شدن ناممکن یا کنار دشوار

 .کرد خواهد مواجه مشکل با خود اجتماعی مداخله و طرح ترین بزرگ در را دولت یازدهم مرور،
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 و شده اجرا و طراحی توسعه پنجم برنامه در مصرح قانونی تکالیف به توجه بدون برنامه این منتقدان بر این باورند که؛

 طراحی سرعت به برنامه این نهاد. آن بر را» سالمت نظام تحول «عبارت تواننمی اساساً است و مالی پایداری فاقد

 بیماری تنها نه برود، پیش شیوه همین به اگر و نیست، شده تضمین آن مالی منابع پایداری دارد، پوپولیستی گرایشی شده،

 شدن کاسته با نهایت در و زند می دامن را ای فزاینده تقاضای بلکه کند،نمی درمان را ایران در سالمت نظام مزمن های

 از ناشی شده ایجاد فرصت و گیردمی قرار خطر معرض در دولت اجتماعی سرمایه برنامه، مالی تأمین توانایی و امکان از

 .رودمی دست از درمان، و بهداشت گرفتن قرار اولویت در و برنامه این

 اپایدارین»مشکل  دارای فقط سالمت نظام تحول طرح که نیست معنا این به شد در این چند صفحه قبل گفته چه آن

 ینا حل وفصل کند، طریقی هر به طرح را این مالی دولت یازدهم موفق شود تأمین حتی اگر. است«  مالی منابع تأمین

 :زیر گریزی ندارد موارد تحلیل گران نظیر جدی دیگر انتقادات از طرح

 کاستی ها و انحرافات طرح جامع تحول سالمت دولت یازدهم 

 سالمت کلی های سیاست و باالدستی قوانین به توجهی بی 1

 پیشگیری به توجه جای به محوری درمان 2

 محوری خدمات جای به محوری پزشک 3

 محوری سالمت جای به بیمارمحوری 4

 هزینه کنترل سازوکارهای ناکارآمدی اثر بر پایداری فقدان 0

 درمان کادر کار کیفیت روی منفی اثر و نارضایتی ایجاد درمانی، کادر در درآمدی شکاف تعمیق 6

 .سالمت 1و2 های سطوحهزینه افزایش و ها(بیماری از پیشگیری سالمت)نظیر خدمات 3 سطح به توجهیبی و گراییمتخصص 7

 غیردانشگاهی های بیمارستان به توجه عدم 8

 دولتی و خصوصی بخش در خدمات نسبی ارزش تفاوت از ناشی آمدهای پی به توجهی بی 3

 درآمدی پایین های دهک سمت به سالمت بخش منابع نبودن هدفمند 

 درمان و سالمت نظام در مناسب اطالعاتی بستر نکردن فراهم 15

 سرپایی خدمات به توجهی بی 11

 به مشارکت نگرفتن و نادیده گرفتن نقش تعیین کننده ذی نفعان نظام سالمت 12

 انطباق نداشتن با معیارهای اقتصاد مقاومتی 13

 نیاز با نامتناسب و زا هزینه )پزشکی تجهیزات انسانی، نیروی( اضافی ظرفیت ایجاد 14

 و مدیریت خدمات سالمت گذاریسیاستپیامدهای نابودکننده آن برای جایگاه نظام بیمه ای در  10

 نگرش بازاری در برخورد با مسائل نظام سالمت حال آنکه این مسائل ماهیتاً غیربازاری اند و راه حل آنها هم مدیریتی و... است. 16

 ... و مریض شکار یا رادار سندرم یرمیزی،ز های القایی، پدیده تقاضاهای و اخالقی مخاطرات 17

 .مسأله شناسی سیاست سالمت در ایران4

زد المللی الگو و زباندرمان کشور در سه دهه گذشته متنوع و در برخی موارد در سطح بینو  بهداشتبخش  دستاوردهای

سطح مصون سازی های مرگ نوزادان، کودکان و مادران باردار، کاهش شاخصهای بهداشتی وارتقاء شاخصبوده است؛ 

 73 افزایش امید به زندگی به میانگین جمعیت، رشد برنامه تنظیم خانواده وکنترل ،های عفونیکنترل بیماریمناسب، 

 وسعهدارویی، ت های فرآورده غالب داخلی انسانی، تولید نیروی تربیت و سالمت، ادغام خدمات به دسترسی بهبود ،سال

  .از آن جمله استای و... فیزیکی، بهبود تغذیه و برخورداری اکثریت جمعیت از پوشش بیمه منابع
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درمانی در  -یهای بهداشتتوسعه خدمات شبکهتمرکز استراتژیک بر پیشگیری و بهداشت و مرهون  ، بیشترهااین موفقیت

عوامل پیشران در این موفقیت توسعه نیروی انسانی در بخش همترین مهای روستایی و محروم جامعه بوده است. جمعیت

سالمت و همچنین ارتقای عوامل اجتماعی چون افزایش سواد مردم )به خصوص کاهش اختالف سواد زنان و مردان( و 

 .رفاهی و زیر ساختی در روستاها بوده استتوسعه امکانات بهداشتی، 

ها و چالشهای اساسی ای گریبانگیر سیاست سالمت در ایران است که ناکامی علی رغم همه این موفقیتها، اشکاالت،

نیازمند واکاوی دقیق است. چنین کنکاشی مستلزم ابزارها و روش هایی است که ابعاد گسترده نظام سالمت را شامل 

 گردد. 

 .U.Sاست که توسط  8«سالمترویکرد ارزیابی نظام »های ارزیابی نظام سالمت در دنیا، یکی از رایج ترین نظامنامه

Agency   بسط داده شده است. این رویکرد به گونه ای تدوین شده است که بتواند یک ارزیابی سریع و وسیع از عملکرد

یک رویکرد شاخص محور برای ارزیابی سریع با استفاده از اطالعات ثانویه، بازبینی اسناد و نظام سالمت ارائه دهد؛ 

 باشد. خل میمصاحبه با افراد ذیمد

دهد اجزای نظام سالمت از طریق نقاط قوت و نقاط ضعف سالمت این مدل به گونه ای طراحی شده است که اجازه می

ها و استراتژی های توسعه بر اساس درک خالءهای برنامه ها و اولویت های سیستم در کشور درک شده و سپس توصیه

 استخراج گردند. 

مجموعه ای از معیارهای تکنیکی جهت راهنمایی جمع آوری نامه یک توصیف کلی از محیط نظام سالمت و این نظام

منابع ، 11ارائه خدمات سالمت ،15تامین مالی گذاری(،و سیاست 3تولیت)حاکمیت اطالعات و پوشش اطالعاتی حوزه های

 نماید.فراهم می  14سیستم اطالع رسانی سالمت ، 13مدیریت دارو ، 12انسانی

همان گونه که در الگوی مفهومی ذیل تشریح شده است جهت آسیب شناسی یک نظام سالمت الزم است که در ابتدا 

وضعیت محیط نظام سالمت بررسی و وضعیت آن با مؤلفه ها و شاخص های جهانی مقایسه گردد. سپس وضعیت عناصر 

ت، دسترسی، کیفیت، اثربخشی و پایداری مورد ارزیابی شاخص عدال 0تشکیل دهنده بدنه نظام سالمت بایستی بر مبنای 

 و آسیب شناسی قرار گیرد. و در ادامه توصیه های مداخله بر مبنای تحلیل نقاط قوت و ضعف استخراج گردند. 

                                                           
8 Health Systems Assessment Approach 
9 Governance 
11 Financing 
11 Health service delivery 
15 Human resources 

Pharmaceutical management 13 

 Health information systems 14 
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 پردازیم:در ادامه، بر اساس الگوی فوق به بررسی مهمترین مسائل و چالشهای سیاست سالمت در ایران می

 . بررسی وضعیت محیط نظام سالمت 4-1

 مهمترین مسائل و چالش های محیطی نظام سالمت در ایران 

 و الگوی تغذیه در کشور (life style) تغییر سبک زندگی 1

2 
( 10یرندو حوادث ترافیکی)بیشتر نسل جوان درگ سوانح عروقی،-گیرشناختی )بیماریهای قلبیتغییر وضعیت همه

 هند(.د می اختصاص خود به ایران در را ناتوانی و میر و مرگ علل و بیماریها بار سوم تا اول های رتبه سرطان و

 گذار یا تغییرات جمعیتی )افزایش میانسالی و سالمندی(. 3

4 
دارد؛ یعنی شرایط بنیادینی که در آن همه افراد « عدالت اجتماعی»که ریشه در نبود « عدالت در سالمت»نبود 

 جامعه، فرصتی برابر برای انتخاب یک زندگی سالم داشته باشند.

 گذاریهای عمومی سالمت محور نیستند(.های عمومی در ایران)سیاستناسالم بودن سیاست 0

 ضالت ناشی از رشد و توسعه نامتوازن و ناپایدار مثل الودگی هوا و...پدیدار شدن مع 6

 چالشهای ناشی از بازپدیدی و نوپدیدی بیماریها درکنار پیامدهای جهانی شدن 7

                                                           
هزار نفر معلول و مجروح  311هزار کشته را شاهد بودیم اما در عين حال بيش از  18، 92در سال ؛ محمدرضا مهماندار، فرمانده پليس ناجا 15

 د.حوادث داشتيم که مجبورند تا آخر عمر روي تخت یا روي وليچر عمر بگذرانن ناشي از این

 بررسی وضعیت محیط نظام سالمت

 مدیریت اطالعات سالمت

 تولیّت

 )حاکمیت و سیاستگذاری(

 تامین مالی

 ارائه خدمات سالمت

 مدیریت منابع انسانی

 مدیریت دارو و تجهیزات

 بررسی وضعیت محیط جهانی نظام سالمت 

 بررسی وضعیت  محیط داخلی نظام سالمت

 شاخص 5ارزیابی نظام سالمت بر مبنای 

 عدالت، دسترسی، کیفیت، اثربخشی و پایداری

 تحلیل نقاط قوت و ضعف نظام سالمت

 توصیه های مداخله
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8 

 شیوع ایدز بعنوان یکی از مهمترین تهدیدات سالمت در ایران:
 

Prevalence of HIV in Iran (per 155،555 population) since 255116 

 
 

 
 

 
 

 

 ایدز کنندهاجتماعی تعیین هایمؤلفه در ریشه که است ایبیماری
 عیاجتما نهادهای اجتماعی سرمایه و از توان گیری بهره و بخشی بین اتخاذ رویکردی و نیازمند .دارد سالمت

 وکنترل افزایی هم به منجر رویکردی چنین اتخاذ غیره دارد. تنها و اقتصاد شناسی، جامعه نظیر هاییحوزه و

 .بود خواهد آینده در بیماری
 

 ناپذیر ان برای نظام سالمت و سالمت مردمتحریم و پیامدهای جبران  3

15 
از  ناشی های خسارت بودن باال همچنین و اول( کشور 15 )جز جهان سطح در ایران بالخیزی میزان بودن باال

 ای جاده و ترافیکی حوادث

11 
 )پسماندهای آب شیمیایی(، خاک)سموم های آالینده زائد، وجود د موا و فاضالب دفع غیربهداشتی هایروش

 (... و ها کارخانه و )ماشین هوا و و...( و بیمارستانی صنعتی

 مردم طرف از آن یمطالبه عدم و سالمت بخش حقوق خود در مردم با ناآشنایی 12

13 
 هادستگاه ضعیف تعامل و زیست حفظ محیط برای مدیران و گذارانسیاست و جامعه سطح در ضعیف نگرش

 غذایی ی کاالها ز ا برخی به ها( یارانه )شامل منابع نامتعادل تخصیص -زیستی محیط های آلودگی کنترل برای

 .است بار زیان جامعه آحاد سالمت برای ها آن که مصرف

 

 گذاری(. تولیّت)حاکمیت و سیاست4-2

 گذاری( سالمت در ایرانمهمترین مسائل و چالش های تولیّت)حاکمیت و سیاست 

1 
 تفکیک رسالت، اهداف، کارکرد، و عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ عدمابهام در فلسفه، 

و اجرایی)کار وزارت بهداشت سیاستگذاری  گریتصدی هایارزشیابی از نقش و نظارت سیاستگذاری، هاینقش
 17و نظارت است و نه کار اجرایی(

 پیشرو های چالش به نسبت سالمت بخش کالن ساختار ناکارآمدی 2

 خدمات ارائه و پژوهشی آموزشی، های سیاست گذاری و ناهماهنگی سیاست مراکز ناهماهنگی و تعدد 3

                                                           
16 World Health Bulletin, World Bank Online Data Bank, Global  5114SOURCES: World Health Organization 

Health Observatory  

که با ادغام سطوح آموزشي، دانشگاهي، ستادي، درماني  ،شود و مسئوليت آن توليت نظام سالمتاین وزارت در حالي متولي سالمت در کشور دانسته مي 17

 . عمالً مجري جزئي ترین اقدامات بهداشتي و درماني و اموزشي است حال آنکه نقش توليتي سالمت در اینجا فراموش شده است.و..

22
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Rather than decreasing the prevalence of HIV in Iran, 

the rate of HIV per 111,111 population has increased 

by 355223 from 5111 to 5115. Iran must reverse this 

rate of increase. 
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 ، اجرا، پایش و ارزیابی  ریزیبرنامهتدوین،  درسیاست سازی، الزم های مهارت و فرهنگ دانش، ضعف 4

 مسائل سالمت.غالب بودن پارادایم زیست پزشکی)بیومدیکال( در مواجهه با موضوعات و  0

 حاکمیت رویکرد درمان محور بجای تمرکز استراتژیک بر پیشگیری 6

7 
شناختی در رویکردهای استراتژیک ارتقاء سالمت و انسان سالم محور توسعه شناختی و روشماندگی معرفتعقب
 پایدار

 بعنوان یک موضوع فرابخشی)سالمت بعنوان یک ارزش برتر(.« سالمت»عدم برخورد با  8

 ضعف در حکمرانی بین بخشی و جلب مشارکت های مردمی 

3 
ذاری گگذاری و حاکمیت سالمت در کشور هماهنگی و یکپارچگی الزم را ندارد؛ ناتوانی در سیاستتولیت سیاست

زیع ای دولت، و توها، ساختار مدیریت جزیرهو مدیریت یکپارچه خدمات سالمت، بدلیل پراکندگی مسئولیت
 ها و نهادهای مختلف.های سالمت در بخشکنندهتعیین

 های عمودی سالمت نسبت به اهداف و برنامه های ادغام یافته. ریزیبرنامهغالب بودن  15

 توسعه های برنامه اهداف از ساالنه ریزی بودجه انفکاک 11

 18نئولیبرال و رویکرد بازارمحور در نگاه به خدمات سالمت و نحوه مدیریت و حل معضالت آن غلبه دیدگاه 12

13 
ت ترین سطح سیاست گذاری و مدیریتضاد منافع خصوصی و عمومی و ترجیح منافع نخبگان قدرتمند، در عالی

 و ائه خدمت و مدیریتهای ارناشی از حضور همزمان کارکنان در جایگاه منافع ضادمرتبط با سالمت)اغلب، ت
  13صنفی نظام پزشکی است( نفوذ بالمنازع سازمان

14 
 سخت است از مدیرانی در وزارت بهداشت که خودشان تخصص بالینی دارند انتظار پیشگیری داشت. 

د که مدیریت شونشود، اکثرا کسانی وزیر بهداشت میدر دنیا مدیریت وزارت بهداشت کمتر به پزشکان سپرده می
 .25انداقتصاد سالمت خواندهیا 

10 
بر دلیل زمان به« پیشگیری»در حالی که با « درمان»های سیاسی و تبلیغاتی دولت حاضر در پرداختن به انگیزه

 ای پرداخت. توان به تبلیغ رسانهبودن آن نمی

 تنظام سالم بی توجهی دولت حاضر در طرح تحول ادعایی به سیاست های کلی سالمت به مثابه نقشه راه 16

17 
های توجهی به نقش و جایگاه پر اهمیت مشارکت مردم در سیاستگذاری و حکمرانی خدمات سالمت )توانمندیبی

 مردم در عرصه خودمراقبتی و...(

 .درمان بخش در کنندهمصرف از حمایت یا رگوالتور نهاد فقدان 18

 مختلف های حوزه در اجرایی های پروتکل طبابت و بالینی راهنماهای نبود یا نهدینه نبودن 13

 

                                                           
ترین دولت هاي دنياي امروز هم سه حوزه امنيت، آموزش و سالمت سه خط قرمزي هستند که دولت ها حق شانه خالي کردن از آن را در ليبرال 18

 .ندارند
همه امور نظام سالمت در دست متخصصان پزشکي است و چون این پزشکان خودشان ذینفع ردیف اول هستند به هر صورت، تعارض منافع  در ایران 19

قدرت بالمنازعه پزشکان، در نظام سالمت، سبب گردیده  ها و اصرار حاکميت اجرا شود.دهد که قوانين مربوط به حوزه سالمت با وجود پيگرياجازه نمي

وق داده کند ستر منابع و اقدامات سياستگذاري سالمت به سمت درمان و آنجا که منافع ایشان و شرکتهاي دارویي و تجهيزات پزشکي ایجاب ميتا بيش

 شود.
عني نفر غيرپزشک بودند، ی 41کشور اول دنيا،  16وزیر بهداشت  44تحقيقي که داشتيم از  دکتر طریقت منفرد، وزیر سابق بهداشت و درمان: در 20

 ولغيرذینفعي بودند که تخصص الزم را هم براي مدیریت بخش بهداشت و درمان داشتند. آن تعداد محدودي هم که ذینفع بودند، مجاز نبودند در ط

 هاي انتفاعي فعاليت داشته باشند.تصدي و بعد از تصدي در بخش
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 . تأمین مالی4-3

 مهمترین مسائل و چالش های تأمین مالی خدمات سالمت در ایران 

 مالی خدمات سالمت تأمین نظام در نامنسجم تولیت 1

 درمان و ای بیمه خدمات ارائه در تعاون وزارت و بهداشت وزارت میان چالش 2

 رشد به رو نیازهای به توجه با دولتی( )کلی/ منابع تکافوی عدم 3

 (.... و بیمه )مالیات، نیست شده تعریف و شفاف کشور سالمت بخش مالی منابع تأمین های روش 4

0 
های نئولیبرال بازار آزاد و سیاست خصوصی سازی بر عرضه خدمات سالمت؛ ترویج غلبه سوداگری و نگرش

 نظر اخالقی قابل دفاع نیست.قواعد بازار آزاد و فرهنگ سوداگری از 

6 
 توزیع داخلی، ناخالص تولید از سالمت سهم کافی نبودن سالمت، منابع تامین در ها بیمه سهم بودن پایین

 دهندگان ارائه بین سالمت مالی منابع نامتعادل مختلف جامعه، تخصیص اقشار بین امکانات و مالی منابع نامتعادل

 21ها تعرفهبودن  نامتعادل دلیل به خدمات

7 
 های مراقبت و درصد30 حدود و سرپایی بستری تخصصی خدمات بخش درون مالی منابع توزیع در توازن عدم

 درصد 7 حدود اولیه

8 
 و کند نمی دنبال را محوری-پیامد استراتژی سالمت خدمات مختلف سطوح و بخش به مالی منابع تخصیص

 22 .باالست سوم و دوم سطوح به مالی منابع تخصیص میزان

3 
تامین منابع مالی عادالنه صورت نمی گیرد و حمایت از فقرا در برابر هزینه های کمرشکن سالمت بشدت ضعیف 

 درآمدی پایین های دهک سمت به سالمت بخش منابع نبودن است؛ هدفمند

 23بویژه در بیمارستانهای غیردولتی.  ( OUT OF POCKET )باال بودن پرداخت از جیب مردم 15

 یکپارچگی و اثربخش نبودن(. عدم گر، بیمه های سازمان نبود یک بیمه همگانی کارآمد و اثربخش )تعدد 11

12 
جمع آوری منابع ناعادالنه و ناکافی /پوشش ناکامل بیمه پایه /تعرفه گذاری نامناسب و خرید پراکنده و ناکارآمد 

 است. خدمات و عدم شفافیت از مهمترین معضالت بیمه های درمانی

 ها کمتر توجه شده است.جویی در هزینهبه نقش نهاد پزشک خانواده در صرفه 13

 24.درمان و بهداشت مالی تأمین در ها هزینه کنترل نظام ناکارآمدی 14

10 
 اولیه های مراقبت سهمو  در کشور نیست. و علل اصلی مرگ و میر بیماریهابار تخصیص منابع مالی متناسب با 

 پایین است.بهداشتی 

                                                           
 1393.دیگران و مرندي 21
 خدمات سهم از تري بيش درصد پرداخت براي  جامعه افراد الزام پيشگيري، گذاري در سرمایه و سالمت بيمه جاي به درماني بيمه بر تاکيد: همان 22

 خدمات در را سهم کمترین عمومي هايبيمه عمال که است کرده ایجاد را کنوني اي، وضعيت بيمه خدمات پوشش شدن محدود درماني، و بهداشتي

 دارند. بيماران آالم و رفع سالمت
درصد رسيده است براي  6ادعاي وزارت بهداشت مبني بر اینکه پرداخت از جيب مردم به : کامران باقري لنکراني، وزیر سابق بهداشت و درماندکتر  23

هاي مردم صرفا در بخش ها در خدمات سرپایي است و پرداخت هزینهکارشناسان اقتصاد سالمت حرف مضحکي است. چون در حال حاضر کانون هزینه

هاي این بخش کنند و تعرفهکنندگان سرپایي به بخش غيردولتي و خصوصي مراجعه ميدرصد مراجعه 81هاي دولتي کم شده است. بيمارستانبستري 

 ...هم در جریان طرح تحول سالمت چندین برابر شد
 .ها را زیاد کرده استمحوري هزینهمحور است و این فننظام سالمت ما فن: همان 24
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 20شیوه پرداخت ناکارامد و غیر اثربخش 16

 26جایگاه و نقش ضعیف  بیمه ها در سیاستگذاری نظام سالمت)بیمه ها، تنها صندوق پرداخت اند!(. 17

 نظارت( قدرت و پوشش خود)عمق درمانی تعهدات ایفای در گر بیمه های سازمان توان کاهش 18

13 
یا ناشی از طرح تحول سالمت وزارت بهداشت مانند دورزدن و تضعیف بیمه مسائل و چالش های تشدید شده 

 برای پایداری منابع و گیرد صورت الزم هزینه کنترل که آن بدون مصارف در طرح تحول ها، افزایش یکباره

 شود گرفته نظر در درمان مالی نظام تأمین

 سالمت بیمه ی حوزه در استراتژیک خرید در ضعف 25

21 
 دو بخش هر شاغالن برای منافع منجر به تضاد که دولتی و خصوصی بخش در هاپرداخت گیرچشم تفاوت
 است.

22 
 بیمه سهم پوشش برای بلکه پایه های بیمه تعهد از خارج خدمات پوشش خاطر به نه مکمل های بیمه ظهور

 خصوصی و دولتی های بخش تعرفه التفاوت مابه و شده)فرانشیز(

 درمانی – تشخیصی خدمات کنندگان ارائه و بیماران میان غیررسمی مالی روابط شیوع و ظهور 23

 نیاز با و نامتناسب زا هزینه پزشکی و...( تجهیزات انسانی، )نیروی اضافی ظرفیت ایجاد 24

 گر بیمه های سازمان به دولت بدهی انباشت 20

 . ارائه خدمات سالمت4-4

 خدمات سالمت در ایرانمهمترین مسائل و چالش های ارائه  

1 
کردن نظام ارجاع و سیستم خدمات پزشکی خانواده، بویژه سازی سطوح خدمات سالمت و نهادینهناتوانی در پیاده

 27به حاشیه رانده شدن آن در طرح تحول دولت یازدهم

  3و2طوح س با آن ارگانیک گیریارتباطمشکالت ناشی از نهادینه نشدن سیستم مراقبتهای اولیه سالمت و  2

3 
تخصصی( در اولویت است؛ دیدگاه و رویکرد غالب به سالمت، خدمات بیمارستانی و درمانی)تخصصی و فوق

 28دیدگاه بیماری محور و درمانی است.

 نابرابری شاخص های سالمت در شهر و روستا و دهک های درآمدی. 4

 بخشی بین های همکاری بودن رنگ کم 0

  جامعه نیازهای با های آموزشی سرفصل کامل تطابق عدم 6

7 
مصرف  مثل سالمت خطرساز فاکتورهای سالمت و بر مؤثر اجتماعی هایبه مؤلفه کافی تمرکز و توجه عدم

  بخشیبخشی و درونبین های فرابخشی،ریزیبرنامه خانواده و... در نهاد ندیدن تحرکی،کم چاقی، دخانیات،

 ثانویه( و نارضایتی از آن و اولیه مراقبت شکل هردو مراقبتی سالمت)درکیفیت نامطلوب خدمات  8

                                                           
پرداخت به ارائه کنندگان خدمات سالمت در سطوح تخصصي و فوق تخصصي به ویژه در رشته هاي جراحي و تهاجمي در سيستم دولتي شيوه و نظام  25

مي باشد. این شيوه پرداخت با وجود برخي ویژگي هاي مثبت، داراي عوارض و تبعات زیان باري است که به نوبه  Fee for serviceبه صورت کارانه و  

 ت و پيچيدگي هاي مسائ  در حوزه سالمت افزوده است.خود بر مشکال
گذاري شده و مانع ها در ایران فقط صندوق پرداخت هستند، در حالي که باید وارد سياستبيمه: دکتر فاطمه رخشاني، معاون وزیر بهداشت دولت دهم 26

 ...زمایش و تصویربرداري القایي نوشته است پول پرداخت کنندها نباید راحت به هر پزشکي که آایجاد تقاضاي القایي توسط پزشکان شوند. بيمه
سال است در قوانين برنامه توسعه چهارم و پنجم  18تا  17دکتر طریقت منفرد، وزیر سابق بهداشت و درمان: پزشک خانواده عليرغم اینکه نزدیک به  27

 ده است.هاي مختلف به تاخير افتابه شدت تاکيد شده است اما متاسفانه به بهانه
طرح تحول سالمت به جاي بهداشت و  در زمينه پزشکي اقتصاد مقاومتي یعني بهداشت. اما در: درمان و بهداشت سابق وزیر مرندي، سيدعليرضا دکتر 28

 .شودها و وابستگي به واردات دارو و تجهيزات پزشکي ميپيشگيري به درمان توجه شده است که باعث افزایش هزینه
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3 
خدمات  بسته در پیشگیری خدمات که گوناگون مالی کنندگان تأمین توسط سالمت خدمات متفاوت های بسته

 .دهد می قرار تأثیر تحت را

15 
 پزشک و ارجاع سالمت، نظام هوشمند کارت طرح قبیل از سالمت حوزه قوانین و ها بسیاری از طرح ناکامی

 خصوصی و... دولتی و هایبخش در پزشکان ممنوعیت فعالیت همزمان خانواده،

11 
ه های بیمارستانی شده است، در حالی کمنافع پزشکان باعث ایجاد تقاضای القایی و افزایش سطح اشغال تخت

 . 23های بیمارستانی خالی بودتا چند سال قبل بسیاری از تخت

12 
 تجویز و القایی تقاضای درمانی مبتنی بر شواهد نمی باشد و عمدتاً هزینه بر است؛ ایجاد -روند تدابیر تشخیصی

 دارویی، و تجهیزات پزشکی  هایشرکت برخی از متأثر پرهزینه خدمات

13 
مورد و جویزهای بی؛ استفاده صحیح از علم بالینی جای خود را به ت 35فقدان یا عدم نهادینگی راهنماهای بالینی

 31قیمت داده.استفاده از تجهیزات گران 

  32ناکامی در تکرار تجارب موفق گذشته 

14 
 هتوج بدون خصوصی بخش درمانی -تشخیصی خدمات ارائه مؤسسات و مراکز نظارت از فارغ و ناموزون رشد

 کمیت ارائه ای یکسان قیمت با بهتر کیفیت و کمیت سازی؛ ارائه خصوصی به اولویت ها و نیازها و حتی فلسفه
 کمتر؟!. قیمت با یکسان کیفیت و

10 
 کشور سالمت در حوزه های جنبه ترین مغفول از یکی درمان و تشخیص مراحل تمام در پزشکی اخالق رعایت

 است

16 
 بهداشتی مراکز و بهداشت های خانه و سال 05باالی هایفیزیکی: بیمارستان تجهیزات و تأسیسات فرسودگی

 سال 35 درمانی باالی

 

 . مدیریت منابع انسانی سالمت4-5

 مهمترین مسائل و چالش های مدیریت منابع انسانی نظام سالمت در ایران 

 ضعف توزیع نیروی انسانی در استانها و مناطق محروم)توزیع نامتناسب و ناعادالنه نیروی انسانی( 1

 33در دانشگاهها. چالش تمام وقتی اعضای هیأت علمی و حضور آنها 2

                                                           
 همان 29
ها و راهنماهاي تخصصي اشاره شده ولي در قانون برنامه پنجم توسعه به لزوم رعایت گایدالین: فاطمه رخشاني، معاون وزیر بهداشت دولت دهمدکتر  30

 هاي جراحي درشود و مردم هم به دلي  کاهش هزینهمورد توسط پزشکان تجویز ميهاي بيبسياري از جراحي؛ در طرح تحول سالمت از آنها غفلت شد

 دهند...هاي دولتي آنها را انجام ميبيمارستان
درصد از این دستگاه  11در ایران منفي است. یعني اینکه ما فقط  M.R.Iدرصد جواب  91دکتر فاطمه رخشاني، معاون وزیر بهداشت دولت دهم:  31

خصص است. طرح تحول سالمت باعث تشدید چنين درصد دیگر یا دادن دستور براي پول درآوردن است یا اشتباه مت 91کنيم و درست استفاده مي

 اقداماتي شد.
 171ومير نوزدان را از ایران در زمان جنگ با تکيه بر پيشگيري و تربيت بهورزها که تحصيالت رسمي زیر دیپلم داشتند، توانست ميزان مرگ: همان 32

ي درماني متخصص و امکانات پزشکي و منابع مالي کالن چنين سطحي از برساند، ولي االن با وجود افزایش پزشکان، سایر کادرها 17در هزار نفر به 

 .موفقيت تکرار نشده است. دلي  این امر فراموشي پيشگيري و به جاي آن تمرکز بر درمان بود
همزمان آنها در بخش  ؛ قانون تمام وقت شدن پزشکان در بخش دولتي و ممنوعيت اشتغالدکتر کامران باقري لنکراني، وزیر سابق بهداشت و درمان 33

هاي علوم پزشکي که خودشان باید تمام وقت خصوصي اجرا نشد، به دلي  اینکه خود مدیران وزارت بهداشت از وزیر گرفته تا معاونين و روئساي دانشگاه

نند قطعا سایر پزشکان هم به کدر بخش دولتي باشند همزمان در بخش خصوصي هم فعال هستند. وقتي خود مدیران وزارت بهداشت به قانون عم  نمي

 قانون تمکين نخواهند کرد
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آمیز نسبت به نیروهای انسانی فعال در نظام سالمت وجود دارد بطوریکه بعنوان مثال نگرش ناعادالنه و تبعیض
انتقاد می شود که؛ طرح تحول سالمت دولت یازدهم منافع بخش محدودی از پزشکان را تامین کرده و باعث 

ی فاصله های مختلف پزشکشده است) فاصله درآمدی بین گروهها و کاهش کیفیت کار آنها نارضایتی سایر گروه
 (.34معقولی نیست

 عقب ماندگی نظام پرداخت موجود 4

 .یراپزشکانپپرستاران واز قبیل  بهداشت و درمان جامعه به اکثریت کارکنانی در حداقل های پرداخت 0

 30العاده شغل تبدیل شد.یک فوقای از اعتبارات در طرح تحول سالمت، به سیاق گذشته به بخش عمده 6

7 
ها ها( به صورتی است که پزشکان و بیمارستانروش پرداخت ناکارامد )به صورت کارانه به پزشکان بیمارستان

دمات ای برای خهرچقدر بیمار بیشتری پذیرش و درمان کنند، درآمد بیشتری کسب خواهند کرد و هیچ انگیزه
 ندارند زیرا سود آنها در ارائه خدمات درمانی است.پیشگیرانه و حفظ سالمت مردم 

 و مکانیزمهای تشویق و ترغیب کارکنان بخش سالمت کاری(عوامل شغلی و )های غیرمالیضعف انگیزش 8

 .36های فراموش شده نظام سالمت هستندپزشکان عمومی از حلقه 3

15 
ن عدم استقبال از این شغل بدلیل سختی فراواکمبود نیروی انسانی؛ بویژه در گروه خدمات پرستاری مضاف بر 

 .37و حقوق پایین

11 
درکتاب ارزش نسبی خدمات سالمت حدود »نارضایتی پرستاران از عدم اجرای قانون تعرفه خدمات پرستاری: 

 .38«دهد ولی دریافت پول آن با پزشک استخدمت وجود دارد که آنها را پرستار انجام می 105

 اولیه و مداوم و دوره های مهارتیضعف در آموزشهای  12

 خروج نیروهای توانمند از بخش دولتی و کشیده شدن به سمت بخش خصوصی 13

 نبود نظام های ارزیابی و مدیریت عملکرد مؤثر کارکنان  14

 مهاجرت فارغ التحصیالن و اساتید 10

 . مدیریت دارو و تجهیزات 4-6

 تجهیزات فراورده های دارویی در ایرانمهمترین مسائل و چالش های مدیریت  

 سیاست های مرتبطثباتی و بی و تجهیزات واردات و توزیع دارو ،مشکالت در  تولید 1

2 
های کلی سالمت)ابالغی رهبری( بر اولویت داروهای ژنریک تاکید شده است، اما منافع و نفوذ در سیاست

 33آسا وارد کشور شود.غیرژنریک به شکلی سیلشود که داروهای های دارویی باعث میشرکت

 ای از داروهای بیمهسیستم حمایتضغف  3

 داروسازی آموزش در نگری جامعه مباحث به توجه عدم 4

                                                           
 همان 34
العاده شغ  تبدی  شد در حالي اي از اعتبارات به یک فوقبا وجود افزایش اعتبارات وزارت بهداشت در طرح تحول سالمت، به سياق گذشته بخش عمده 35

با عملکرد ارتباطي ندارد و همگاني هم است و به کسي که عملکردش بد بوده با  هاي پرداخت از بدترین کارهاست چرا کهالعاده شغ  در ک  نظامکه فوق

 شودکسي که عملکردش خوب بوده یکسان پرداخت مي
 دکتر داریوش طاهرخاني عضو شوراي عالي نظام پزشکي 36
 16است، االن وزارت بهداشت آگهي استخدام  نيروي پرستاري ایران یک سوم حداق  استانداردهاي جهاني»: مقدم، دبيرک  خانه پرستاردکتر شریفي 37

 «هزار پرستار زده است ولي متقاضي فقط هزار نفر است. دلي  عدم استقبال سختي فراوان و حقوق پایين این شغ  است
 همان 38
 درمان و بهداشت سابق وزیر مرندي، سيدعليرضا دکتر 39
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 ، درکناراهاین فنآوری اصولیغیر ترویججامعه و  حقیقینیاز  بی توجه بهپیشرفته  آوریهایفن غیرضرورورود 
اد تقاضای ایج ؛نمایدها را تنقیح آوریکه نحوه استفاده از این فن فقدان راهنماهای بالینی برای طبابت بالینی

میل پرداخت از جیب مردم و تحافزایش  ،کنندگان مختلف بخش سالمتروابط ناسالم بین فراهم ، ترویجالقائی
 یگر.دلیل داز پیامدهای آن است. گر های بیمههزینه به سازمان

 ایران در دارویی خدمات های شاخص بودن پایین 6

  های خارجیگذاریعدم سرمایهو   کیفیت پایین برخی داروهای ایرانی یا وارداتی 7

 از نظر جغرافیای، توان مالی مردم و... دسترسی به داروها و خدمات داروییضعف  8

 مرجع و رفرنس و تعداد کم آنها،های روز برای کنترل در آزمایشگاهنبودن امکانات به 3
 

 . مدیریت اطالعات سالمت 4-2

 مهمترین مسائل و چالش های مدیریت اطالعات سالمت در ایران 

 عقب ماندگی زیرساختهای الکترونیکی سالمت؛ پرونده الکترونیک سالمت، خدمات پزشکی از راه دور و... 1

 سالمت یکپارچه و جامع اطالعات پایگاهنبود  

 چالش حفظ محرمانگی  و امنیت اطالعات   ضعف های مهارتی، تخصصی و فنی مورد نیاز و 2

 ریزیبرنامهکافی نبودن اطالعات و تحقیقات کاربردی، به منظور سیاستگذاری و  3

 45سیستم سالمت عمومی فاقد یک نهاد و سیستم مطالعه و ارزیابی حسابهای ملی سالمت است 4

 ضعف در سیستم ثبت بیماریها و سیستم نظارت و مراقبت از بیماریها  

 ها و پیشنهاداتی برای اقدام.راه حل شناسی سیاست سالمت در ایران؛ اولویت5

با بررسی ای که در بخش قبل داشتیم برخی از مهمترین مسائل و چالشهای نظام سالمت ایران در ابعاد مختلف ارائه 

آنها مستلزم توصیه ها و استراتژیهای خاص خود برای مداخله هستند. لکن با توجه به اهداف این گردید که هرکدام از 

 ردد.گهایی برای اقدام شناسایی و جهت دستورکار سیاستگذاران و دولتمردان پیشنهاد میگزارش، در اینجا صرفاً اولویت

مردم است که سالم بودن یا نبودن آنها را تعیین « زمینه زندگی»در بخش اول این گزارش به روشنی توضیح دادیم که؛ 

دهد که؛ به ترتیب عوامل اجتماعی و کند. مطالعات انجام گرفته بر روی عوامل اثرگذار بر سالمت، نیز نشان میمی

درصد و عوامل فیزیکی  10درصد، عوامل بیولوژیک و ژنتیک 20درصد، دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی  05اقتصادی 

که؛ چنانچه برنامه های  41باشند. شواهد زیادی هم وجود دارددرصد سهم تعیین کنندگی در سالمت مردم می 15دارای

پیگیری نگردند، نه تنها آسیب پذیری سالمت مردم را بیشتر خواهند کرد بلکه، « محوریت انسان سالم»توسعه در کشور با 

 ناتوانی بخش بهداشت درمان در پاسخگویی به نیازهای مراقبتی سالمت مردم بیشتر و بیشتر خواهد شد. 

                                                           
منابع سالمت در   نمي توانيم به سئواالتي از این قبي  جواب دهيم:   )( sources & usesبدون داشتن اطالع و آگاهي از منابع و مصارف در سالمت  41

شوند ؟      کدام بخش ها و شتر هزینه مي  سطوح مختلف ارائه    ز کجا و چگونه تامين مي گردند ؟  و یا این منابع مالي احيطه ها بي خدمات از منابع  سهم 

ست ؟    سهم بخش دولتي و غير مالي چقدر ا ست ؟   دوو یا  شوند ؟     منابع عملتي از منابع مالي چقدر ا صرف مي شي از منابع   ومي عمدتاً در کجا  چه بخ

 صرف تکنولوژي هاي گران قيمت تشخيصي و درماني مي شود ؟ 

 
 و مرگ  عل و بيماریها بار سوم تا اول هاي رتبه سرطان و حوادث ترافيکي)بيشتر نس  جوان درگيرند( و سوانح عروقي،-بيماریهاي قلبي 41

 دهند. مي اختصاص خود به ایران در را ناتواني و مير
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گرچه، در پرتوِ پارادایم غالب زیست پزشکی، که؛ از تقلیل گراییِ زیست شناسیک حمایت کرده، و هنوز هم، منابع و 

حور مسالمت را به سمت اصالح مسیرهای طبی و فرآیندهای بیولوژیک و خدمات پزشکی درمان گذاریسیاستاقدامات 

شود، اما، بر بستر تجربه ارزشمند چند دهه من، محسوب میدهد؛ صحبت از چنین چهارچوبی، جسور و گسترده داسوق می

سازی نظام شبکه در ایران که با تکیه بر پیشگیری و تربیت بهورزها توانست افتخارات بزرگی برای اهداف پیش پیاده

المت در روی سیاست سهای پیشآور چالشانداز دلهرههای موجود و چشمها و ضعفسالمت در ایران رقم بزنید، ناکامی

 دارند:هایی را برای اقدام به شرح زیر نمایان میایران، اولویت

 های عمومی سالم)حکمرانی فرابخشی سیاست سالمت(توسعه سلسله مراتبی سیاست .1

 حکمرانی بین بخشی سیاست سالمت .2

 پوشش همگانی و تأمین مالی یکپارچه خدمات مراقبتی سالمت .3

 و سیستم پزشک خانواده به مثابه یک اصالح اجتماعی  بندی نظام ارجاعسازی الگوی سطحپیاده .4

 )حکمرانی فرابخشی سیاست سالمت(.توسعه سلسله مراتبی سیاست های عمومی سالم5-1

، است. از این دیدگاه ارتقاء سالمت؛ یک حوزهِ اصلی و حتی یک نگرانی برجسته برای 42های عمومی سالمگذاریسیاست

-تعیین هایمؤلفه»داشته؛ و با تمرکز استراتژیک بر « سالمت به عنوان ارزش برتر» بههای عمومی باید؛ التزام سیاست

عدالتی را خطاب قرار ای مسائل سالمت و بیعلل ریشه ؛«عدالت همه برای سالمت و» بر اصل؛ و تکیه «کننده سالمت

مشترک و فرابخشی، محقق  به عنوان آرمانی «سالمت( )عدالتِ همهسالمت برای »و  «سالمت»دهند؛تا هدف 

 گردد)اصل عالیق مشترک، مبنای عمل مشترک(. 

 در عمل، تحقق چنین آرمانی مستلزم دو پیش نیاز است:

 های عمومی سالم)حکمرانی فرابخشی سیاست سالمت( اول، سیستم توسعه سلسله مراتبی سیاست 

 .دوم، حکمرانی بین بخشی سیاست سالمت 

 های عمومی، باید به این پرسش اساسی پاسخ داد که؛سیاستبرای هدف توسعه سلسله مراتبی 

 گیرند؟ ها از کجا ریشه میسیاست

الت و گیرند، گستره متنوعی از تمایدر پاسخ می توان گفت: تا جایی که سیاست ها از سنجش و تفکر آگاهانه نشأت می

 یحی. آنها می توانند پیامدهای ناخواستهکنند؛ برخی مبهم، برخی خاص، برخی متعارض و برخی تلونیات را منعکس می

توانند به نوبه خود به ها و اقدامات هم مییا نسنجیده اقدامات حرفه ای یا روال عادی امور اداری باشند. برخی نیات، ایده

 واسطه شرایط محیطی شکل بگیرند؛ از عالیم و انگیزه های خاص و فوری گرفته تا روح عام تر زمان یا اعتقاد به یک

 . 43حقیقت بدیهی جهانی

یبی از این یا احتماالً ترک« اقدامات»یا « نیات»ها را توان سیاستهای چنین چیز متنوعی، میبنابراین، برای تبیین ریشه

دو معرفی کرد که بر این اساس چهار سطح انتزاعی برای توسعه سیاستی قابل تصریح است: نیات و اقدامات هریک به 

 تقسیم هستند؛دوگروه متمایز قابل 

                                                           
45 healthy public policies (HPP) 

 نامه سياستگذاري عمومي. مایک  مورن، مارتين رین. ترجمه محمد صفاردانش 43
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یستم توسعه توان سبا چنین برداشتی از سطوح انتزاعی توسعه سیاست، و با عنایت به ویژگیهای نظام سیاسی ایران، می

 های عمومی سالم در ایران را به شرح زیر تبیین و بعنوان الگویی برای اقدام توصیه نمود:  سیاست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سیاستی؛بر اساس این سیستم توسعه 

 ،سیاست های کلی)سیاست به مثابه اصول(، بواسطه قانون اساسی ج اا و سند چشم  در سطح مجمع و رهبری

ل داشته باشند.)بعنوان مثال؛ اص «سالمت به عنوان ارزش برتر» گردند که التزام به، به نحوی تعیین می1454انداز

 « (سالمت همه جانبه وانسان سالم محور توسعه پایدار»

  های تعیین کننده سالمت، خطوط سیاستی)قوانین( به شکلی با تمرکز استراتژیک بر سرشاخه سطح قوه مقننه،در

 عدالتی را خطاب قرار دهند. ای مسائل سالمت و بیگردند که علل ریشهتعیین می

)دیدگاههای عام در باره سازماندهی امور عمومی اند. مانند: خصوصی سازی   سیاستی اصول
 نیات.1

 )مثل برخی قوانین، در پی اهدافی مربوط به موضوعات/مسائل خاص هستند(. خطوط سیاستی

 .(قانون نیستند همیشهد. ابزار دولتند ولی کننیمابزارهای خاصی هستندکه خطوط متمایز را عملیاتی )معیارهای سیاستی 
 .اقدامات2

 )رفتار عملی مقامات در استفاده از معیارها(. اقدام سیاستی

 تی  سیاس تعیین معیارهای ی  سیاست تعیین خطوط تی  اصول سیاستعیین 

 اقدام های سیاستی

 سیاست های اجرایی

 )معیارها و اقدامات(

 سطح قوه مجریه و قضائیه

 قانون گذاری

 سیاستی()خطوط 

 سطح قوه مقننه

 سیاست های کلی 

 )اصول( 

 مجمع و سطح رهبری

 قانون اساسی
 :  100/ 26/43اصولبنابر 

زندگی سالم،  برخورداری از یک

بل ام با طول قاؤمولد و با کیفیت، ت

و ناتوانی،   قبول و عاری از بیماری

 حقی است همگانی

 :1404چشم انداز 
رفاه، امنیت برخوردار از سالمت، 

غذایی، تامین اجتماعی، فرصتهای 
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 سرشاخه های تعیین کننده سالمت

نظام تولید و ارائه 

 :خدمت
وزارت بهداشت و درمان -

 و آموزش پزشکی

وزارت رفاه و تأمین -

 اجتماعی

سایر وزارت خانه ها و -

سالمت همه جانبه و انسان سالم  سازمانها

 محور توسعه
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 ،ی)معیارها اجرایهای بایست سیاستمی «عدالت همه برای سالمت و»با تکیه بر اصل  در سطح قوای مجریه و قضائیه

به « سالمت( )عدالتِ همهسالمت برای »و « سالمت»و اقدامات( به نحوی سازماندهی و هدایت گردند که هدفِ

 مشترک و فرابخشی، محقق گردد. عنوان آرمانی

 .حکمرانی بین بخشی سیاست سالمت5-2

م ها، هومی کشور، فارغ از همپوشانیساختارهای نهادی و تقسیم وظایف بین آنها و سازماندهی بخشی محور در اداره عم

درصد تعیین  20، که تنها %«عدالت سالمت»و « سالمت»ها و منازعات بین بخشی، کار را برای پیگیری اهداف افزایی

مابقی تعیین کنندهای سالمت در اختیار و یا تحت تأثیر عملکرد  %70کنندگی آن در اختیار وزیر بهداشت و درمان است و 

 سازد. ی سیاستی است، مشکل میهاسایر بخش

مراقبت  متولیها )در همکاری با بخش آفرینی همه بخشمین سالمت مطلوب جامعه، مستلزم فعالیت و نقشأتبنابراین، 

  سالمت( است.

-با این حال، برای بخش مراقبت سالمت)وزارت بهداشت و درمان(، کار کردن با سایر بخشها، و به منظور نفوذ بر سیاست

گذاریهای عمومی جهت خلق شرایط محیطی، فرهنگی، اقتصادی، و اجتماعی الزم برای سالمت و عدالت سالمت، مشکل 

ذاری های سیاستگای بین سالمت و دیگر بخش؛ چراکه، در گسترهِ عمل، تناقضات و ناسازگاریهایِ عمدهرسدبه نظر می

ی ندارد. از همین روست که این موضوع در قانون برنامه پنجم عمومی وجود دارد و سالمت برای دیگر بخشها اولویت باالی

توسعه با عنوان ضرورت تهیه پیوست سالمت برای طرح های بزرگ توسعه ای، مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته و 

 استانداردهای ملی و پروژههای مشمول پیوست سالمت توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

 گردید. ابالغ

و  پیش بردن موضوعات سطح باالی عدالتترین ابزارها برای کار بین بخشی و یکی از کاربردی ترین و رو به پیشرفت

-است؛ چهارچوب مفهومییک سیاست/ برنامه/ پروژه  HIA44ارزیابی پیامدهای عدالت و سالمت سالمت، 

رویکردی که برای  ؛هاای/ پروژههای توسعه/ طرحهای عمومیای مهم، برای کشف همپوشانی بین سالمت و سیاست

های هکنندها، برروی سالمت مردم، و روی تعیینها/پروژهپیش بینی و مدیریت پیامدهای پیشنهاداتِ سیاستی/طرح

سالمت، طرح ریزی شده است؛ روشی نظاممند و شفاف برای اطمینان و تضمین اینکه هر انتخاب سیاست عمومی 

مدافعین »، «بخش سالمت»را لحاظ خواهد کرد؛ فرآیندی جهت کار با سایر بخشها، برای « متسال»و « عدالت»

 «.ذینفعان»و دیگر « گرانتحلیل»،«سالمت

های مختلف در درون ساختار نهادی و ها/ طرح ها و پروژه های بخشبرای سیاست HIAسازی ابزار بنابراین، نهادینه 

تواند گامی مفید باشد برای حکمرانی بین بخشی در دست تولیت سالمت و کشور می ریزیبرنامهنظام سیاستگذاری و 

شان این است؛ تا بر اقدامات سیاستی سازمانها و مؤسسات ریزان نظام سالمت، که قصد و تالشبرخی مقامات و برنامه

 مت دارند، متمرکز گردیده و برخارج از بخش مراقبت سالمت، که انتخاب ها و رفتارشان تأثیرات و پیامدهایی برای سال

 آنها تأثیر گذارند.

                                                           
44 health impact assessment 
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 ای از فرآیند ارزیابی پیامدهای سالمت یک انتخاب سیاستی آمده است:در زیر خالصه 

 (HIAفرآیند ارزیابی پیامدهای سالمت یک انتخاب سیاستی)

 
 

شورای »یم تقویت و تحک گردد؛ اما از مهمترین اقداماتی که باید به منظور بهبود حکمرانی بین بخشی سالمت پیگیری

 و اجتماعی اقتصادی، توسعه چهارم برنامه قانون 84 ماده الف بند استناد است که به «عالی سالمت و امنیت غذایی

، با ریاست عالی ترین مقام اجرایی کشور)رئیس جمهور( تشکیل 1383 سال مصوب ایران اسالمی جمهوری فرهنگی

تواند هدایت کننده و فصل الخطاب عالی ترین مرجع متولی در امر سالمت در کشور، میگردد.  این شورا بعنوان می

 بسیاری از مناقشات بین بخشی بر سر موضوعات سالمت باشد. 

 .پوشش همگانی و تأمین مالی یکپارچه خدمات مراقبتی سالمت5-3

 ؟همگانیچرا پوشش  •

 درحال حاضر کجا هستیم؟ •

 کنیم؟چگونه باید این وضعیت را درست  •
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ناسب مورد نیاز خود با کیفیت م سالمتتوانند از کلیه خدمات پوشش همگانی عبارتست از؛ اطمینان از اینکه همه مردم می

 و کارا؛ بدون تحمیل مشکالت مالی برخوردار گردند. 

ه ب تشکیل شده که باید همزمان دارای حداکثر کارامدی باشند و ناکارامدی هریک سه بعد به هم مرتبطاز  این پوشش

 معنای عدم موفقیت کل است :

 (عدالت در دسترسی به خدمات سالمت)گستره پوشش که باید حداکثری و برای همه مردم باشد، نخست، 

 بسته خدمات تحت پوشش که می بایستی شامل نیازهای اساسی جامعه باشد ،دوم،  

  ه و باشد که بیانگر میزان پوشش بیمها میپوشش هزینه، به عبارتی سوم، حفاظت در مقابل خطرات اقتصادی بعدو

که توان پرداخت کافی هزینه خدمات پوششی یا میزان پرداخت مالی دولت برای خدمات مورد تعهد است. بدون شک 

 .را نداشته باشد، حتی اگر تمام انواع خدمات را تحت پوشش خود داشته باشد کارایی الزم را نخواهد داشت

 به ارمغان می آورد. اقشار آسیب پذیرسالمت و حفاظت از فقر را برای ت بهترشدن وضعیپوشش همگانی امید 

منطق روشن دیدگاه نظری فوق، تکلیف نظام های سالمت و مسیری که دولت ها بعنوان مسئول سالمت مردم باید طی 

 کنند روشن ساخته است. 

حق خروج کامل و  هاهستند که دولتهائی حوزهبدلیل خصائل و ماهیتی که دارند، سه حوزه آموزش، سالمت و دفاع 

شته واگذاری کامل خدمات به بخش خصوصی را ندارد و موظف است حداقل خدمات مورد نیاز جامعه در این حوزه ها را دا

 ردنکدموکراسی که معتقد به کوچک -و لیبرال لیبرال نئوحتی در کشورهای توسعه یافته با نظام های این مهم  .باشد

و نقش دولت را به عنوان هماهنگ کننده روابط  هستنددخالت دولت در امور جاری حق حداقل دولت حداقل و دولت و 

چندصباحی است که به تأسی از موج سفانه در کشور ما؛ حوزه سالمت أمتاما،  شود.دنبال می انداجتماعی تقلیل داده

وارد م سوداگری و نگرشهای بازارمحور افتاده و قانون اساسی، در دا 44برخاسته از سیاست های خصوصی سازی اصل 

این روند تا . حرکت کرده استخالص نمودن خود از هزینه های این حوزه  در جهتو دولت  عرصه خصوصی سازی شده

ای ههمین جا که پیش رفته، تبعات ناسالمی برای سالمت مردم و نظام سالمت بدنبال داشته است که؛ پدیدارشدن بیمه

ی از اناکارامد و غیراثربخش همراه با تخصیص و توزیع نامناسب و ناعادالنه همین منابع محدود، تنها گوشهمتعدد ولی 

www.irpublicpolicy.ir

http://ayaronline.ir/main/wp-content/uploads/2014/04/Salamat.png


 ایرانگذاری سالمت در جمهوری اسالمی سیاست واکاوی                                                               

33 

تبعات ترویج قواعد بازار آزاد و تقلیل گرایی شناختی و عملی در سیاست سالمت کشور است. لذا، به استناد شواهد همین 

ها هسازی بیمای، یکپارچهاصالح سیاست بیمهد سالی است که چن است، کشور در بیمه پوشش پایین عمقها و نابسامانی

 گردد. از سوی تحلیل گران توصیه می و تأمین مالی هماهنگ خدمات سالمت

در بخش قبلی این گزارش اشاره کردیم که یکی از مسائل پی آمده از اجرای طرح تحول سالمت دولت یازدهم، مناقشه 

ها تحت تولیت وزارت بهداشت است. مسأله ای وزارت رفاه بر سر یکپارچه سازی بیمهشکل گرفته بین وزیر بهداشت و 

عمیق و قدیمی که از نیم قرن پیش تاکنون همواره به اشکال مختلفی با آن برخورد و راه حل های آن سازماندهی شده 

 مصارف افزایش یکباره »ر خالصهاست و اکنون با اجرای طرح تحول و مداخالت پرهزینه آن در حوزه تأمین مالی، یا بطو

بیش از  «شود گرفته نظر در درمان مالی نظام تأمین برای پایداری منابع و گیرد صورت الزم هزینه کنترل که آن بدون

هر زمانی مسأله کارامدی و ناکارمدی نظام بیمه ای کشور، ادامه وضعیت فعلی یا یکپارچه کردن آنها مورد توجه قرار 

 ناشی ها هزینه سالیانه افزایش است، رقمی دو تورم نرخ داشته، قرار تحریم شرایط در گرفته است. بعالوه اینکه، کشور

 سازمان مالی منابع تأمین در دولت که معناست بدان ها است و این کرده افت یکباره به نفت قیمت و است زیاد تورم از

های  سازمان منابع به جدید شدگان بیمه بیمه حق ورود اقتصادی، رکود دلیل چنین به هم .دارد مشکل ای بیمه های

 نیز بیمه در طرح تحول حق پرداخت بدون اختیاری به اجباری بیمه از انتقال که آن است. ضمن شده کند نیز بیمه ای

 .است افزوده منابع بر فشار تأمین

 های درمانی، نظام همه در و نیست، پایداری و مناسب راهکار -توجیهی هر با و قیمتی هر به-منابع  تأمین که آنجا از

 چه هر مالی تأمین ها، هزینه کنترل برای اساسی اقدام بدون گفت توانمی است، اساسی اصول از یکی هاهزینه کنترل

 نظام کردن پذیرتر آسیب و ناپایدارتر جز معنایی فعلی، رویه با درمان و بهداشت نظام کل و سالمت تحول طرح بیشتر

نخواهد داشت. پس باید راهی را برگزید که همزمان با  آن بر مترتب اجتماعی های بحران تعمیق و درمان و بهداشت

 تأمین مالی را با حل مسائل طرف هزینه پی گیرد. مهار بحران موجود، پایدارسازی

کنترل و بدون دوراندیشی در طرح تحول سالمت و بحران تأمین مالی آن، ادعای گذشته از مناقشه ناشی از هزینه کرد بی

ی اوزارت بهداشت مبنی بر تجمیع بیمه ها تحت تولیت این وزارت خانه، موافقین و مخالفینی دارد که هرکدام استدالله

 محکمی عرضه میدارند. 

 45سالمت بیمه متعدد و واحد های سیستم مزایای و معایب
 نظام واحد نظام متعدد

 منابع
 یارانه ایجاد در .برتری1
 آوری جمع هزینه بودن پایین دلیل به منابع تجمیع کارایی .2
 و کاری از موازی جلوگیری لحاظ به ها هزینه جدی کنترل امکان .3 

 مقیاس از ناشی جویی صرفه

 دولت توانایی محدود بودن صورت در منابع سایر آوری جمع در موثر .1
 مالیات آوری جمع برای

 فرد ترجیحات به حساسیت بودن باالتر .2

 ریسک انباشت
 حق جهت تنظیم در ها گروه یا افراد اطالعات آوری جمع به نیاز .عدم1

 پوشش و بیمه
 های گروه مناسب برای خدمات و ای بیمه محصوالت در تنوع .1

 بیمه مربوط حق دریافت شرط به پرمخاطره
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 ریسک تعدیل به نیاز .عدم2

 خدمات خرید
 و خدمات سالمت تنظیم باالی قدرت و خرید انحصاری .قدرت1

 آن محصوالت
 در ارتباط تخصیصی سازوکارهای از استفاده برای بیشتر توان .2

 بافناوری

 مردم توسط ای بیمه محصوالت انتخاب .قدرت1
 کنندگان فراهم با انتخابی قرارداد عقد .2
 شدگان بیمه ترجیحات مقابل در .پاسخگویی3

 اجتماعی همبستگی
 افراد بین مالی بار توزیع بودن تر عادالنه .1
 غنی و فقیر بین همبستگی افزایش .2

 مدنی و مشارکت اجتماعی سرمایه ایجاد برای بیشتر امکان .1

دالیل  که به دهدمی نشان کارشناسان نظرات تطبیقی و بررسی مناقشه تولیت بیمه ها بعد از تجمیع، مطالعهدر خصوص 

 :زیر

 درمانی؛ های بیمه تصدی دوران در بهداشت وزارت ناموفق عملکرد -

 دنیا؛ در موجود موفق الگوهای و المللی بین های سازمان های دیدگاه گرفتن نظر در -

 بهداشت در شکل و ساختار و مأموریت فعلی بعنوان )وزارت خدمت خریدار و خدمت دهنده ارائه اختارس جدابودن لزوم -

 سازمان عنوان به خدمت خریدار و ایبیمه هایسازمان به خدمت فروشنده تواند همزماننمی درمانی خدمات کننده ارائه

 ؛)بیمه ای باشد

از نظر معرفت  ها،بیمه تجمیع از پس سالمت بیمه نظام تولیت بر مبنی پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت پیشنهاد

 دنیا در موفق تجربیات با تناقض در و البته، است مناسب کارکرد و کارایی فاقد گرا، و از نظر روش علمی؛شناختی؛ تقلیل

 شود. نم توصیه پس است؛

یابد که؛ تشکیالت و مأموریت وزارت بهداشت و دفاع میها در یک صورت قابلیت البته، تولیت وزارت بهداشت بر بیمه

درمان به نحوی ارتقاء یابد که این وزارت خانه از یک مجموعه اجرایی در شکل فعلی خارج و تنها به رسالت اصلی خود 

درمانی  ،گری و ارائه خدمت)بهداشتییعنی تولیت نظام سالمت)سیاستگذاری، نظارت و ارزیابی و...( پرداخته و امور تصدی

 وآموزشی( را به اهلش واگذار نماید.

اما، در خصوص راه های برون رفت از نابسامانی و بحرانی که سیاست بیمه ای امروزه در آن گرفتار است و خود تبعات 

ها؛ عالوه بر استناد به شواهد و دالیل ناکارمدی و سنگینی برای خدمات سالمت داشته، و درباره بحث لزوم تجمیع بیمه

وان صندوق ها بعنتوان چنین استدالل کرد که اگر نگرش به بیمهای نظام سالمت، میشکست های موجود در سیاست بیمه

و  ها جهت تحقق اهدافگذاری سالمت تغییر و ارتقاء یابد آنگاه تجمیع بیمهها بعنوان ابزار سیاستپرداخت، به بیمه

تعیین شده بود و آنچه در سیاست های کلی سالمت ابالغی مقام معظم  (3846ساله پنجم)ماده 0هایی که در برنامه آرمان

 رهبری بعنوان نقشه راه نظام سالمت تعیین شده است نه تنها یک الزام که بلکه ضرورت است. لذا:

است. لکن، مرکز ای متسیاست بیمهای غیرمتمرکز کشور به پیشنهاد الف)سناریوی الف( این گزارش: تغییر سیاست بیمه 

این امر مستلزم تعیین تکلیف تولیت و نهاد مدیریت کننده این سازمان بیمه ای خواهد بود. از طرفی، اگر شورای عالی 

                                                           
 رعایت با(  سالمت بيمه سازمان در متمرکز (سازماني سالمت،یکپارچگي هايبيمه پوشش کردن همگاني بر مشتم  پنجم، برنامه قانون38 ماده 46

 و تشخيصي خدمات هاي تعرفه بازنگري خدمات، راهبردي خرید ،)سالمت بيمه عالي در شوراي متمرکز( گذاريسياست وحدت ،4 و 2 تبصره مستثناهاي

 است. «تقاضا در بازار خدمات سالمتساماندهي سمت »و درماني
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سالمت را بعنوان عالی ترین نهاد سیاستگذار و تصمیم گیر در نظام سالمت بشناسیم و سیاست بیمه ای بعنوان یکی از 

وجود شورای عالی سالمت و پس از تجمیع بیمه ها، دیگر وجود شورای عالی بیمه  کارکردهای این نظام سالمت، آنگاه با

ا مدیریت و البته ب تحت تولیت شورای عالی سالمت ای یکپارچهسازمان بیمهضرورتی نداشته و شایسته است که این 

تأمین مالی نظام سالمت وتنزل اداره گردد. به عبارتی، در این سناریو، کلید برون رفت از بحران ناپایداری  وزارت رفاه

 ای برجایگاه شایسته خود در سیاستگذاری نظام سالمت)گایدالینابزاری جایگاه بیمه ها در نظام سالمت، نشاندن نظام بیمه

ها تحت لوای شورای عالی سالمت و مدیریت وزارت ها، نظام ارجاع، پرونده الکترونیک سالمت و...( از طریق تجمیع بیمه

 ی می گردد.رفاه معرف

در سناریوی ب، که این گزارش پیشنهاد می دارد، مسائل و چالشهایی که در بحث تجمیع بیمه ها می توانند ذاتی و نشأت 

گرفته از الزامات خاص صنعت بیمه باشند مانند محدودیت تفکیک بخش درمان سازمان های بیمه ای از سایر بخش 

مدیریت  در موجود علمی آن(، اصول از درمانی های بیمه کردن کیکتف غیرقابل و ها بیمه بودن چندالیه ها)اصل

ها، ابهام در چگونگی تلفیق و کفایت، نرخ های مختلف حق بیمه صندوق و جامعیت اصل از جمله اجتماعی هایبیمه

ت بیمه ای سیاسها، و... درنظر گرفتن تجربیات موفق برخی کشورها در حرکت از مدیریت منابع مالی گسترده این صندوق

و... مورد مالحظه قرار گرفته و چنین استنباط می شود که تجمیع  47متمرکز به سیاست بیمه ای غیرمتمرکز همچون هلند

ها به شکل ساختاری بیمه ها در قالب یک سازمان بیمه گر ممکن است راه حل بهینه نباشد لذا، در این سناریو تجمیع بیمه

ابزارهای تنظیم مقررات به منظور هم ها و مکانیسمگردد: از گردد بلکه پیشنهاد میمیآمده در سناریوی الف توصیه ن

ای واحد استفاده شود به نحوی افزایی و همسوسازی یکپارچه سازی راهبردی بیمه ها در جهت اهداف یک سیاست بیمه

 ظام سالمت دست یابد.که نظام بیمه ای به جایگاه شایسته کارکرد های خود را در سیاستگذاری و اداره ن

جامعه،  آحاد برای سالمت پایه بیمه خدمات ی عادالنه پوشش در کنار ساماندهی طرف تقاضا در بازار، و با هدف تعمیم
که در  توان انتظار داشتای برای چنین تحولی در نظام بیمه ای کشور)سناریوی الف یا ب( شکل گیرد آنگاه میاگر اراده

 اجرای طرح هایی مسئولبعنوان یک ابزار علمی مدیریت خدمات بهداشتی و درمان، خود گر بیمهسازمان نظام سالمت، 
 ،البتهد؛ گرد الکترونیک و... سالمت پرونده دولتی، پزشکان شدن شغله ، تکاستقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده از قبیل

ارائه دارد و نه ارائه کننده خدمات بهداشت  که وزارت بهداشت، بعنوان تولیت نظام سالمتی یهادر چهارچوب سیاست
 درمان.

.پیاده سازی الگوی سطح بندی و نظام ارجاع و سیستم خدمات پزشکی خانواده به مثابه یک اصالح 5-4

 اجتماعی

 را ،3و2و1 سطح سه که ترسیم گردیده منسجم شبکه یک قالب در درمانی ایران، و ارائه خدمات بهداشتی ایده نظام

 .گیردمی صورت ارجاع سیستم قالب در مذکور، سطوح بین بیماران دهند؛ و حرکتمی تشکیل

 از ییک خانواده پزشک برنامه و ارجاع اجرای نظام سطح بندی، سیستم درمان، و در سطح سیاست های اجرایی بهداشت

 سوبمح سالمت کشوروسیاست های کلی  فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه پنجم و چهارم برنامه اهداف ترینمهم
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که علی رغم تالشهای صورت گرفته، موفقیتی در پیاده سازی نداشته است و آنچه هم تاکنون ادعا می شود که  .شودمی

 کند. اجرا شده؛ تنها برداشت ناقصی از آن چیزی است که اصول و فلسفه وجودی این طرح ایجاب می

رایی گکند و مبتنی بر تخصصشته و بدون سطح بندی عمل میسیستم ارائه خدمات، درحال حاضر، ساختار مناسب ندا

 افراطی و بیمارستان محوری و درمان نگری است و مرزهای خدمات دولتی و خصوصی مخدوش است.

هرم خدمات سالمت در واقع هرم خدمات سالمت در کشور شکل نگرفته و بر پایه ها و قاعده خود استوار نگردیده است. 

 است. زیر مجموعه 4شامل 

 

 که تمامی جمعیت کشور را تحت پوشش قرار می دهد.  ؛(public health services)( خدمات سالمت عمومی 1

؛ اینجا تقریباً تمامی جمعیت کشور را تحت پوشش قرار  ( primary health care)( مراقبت های اولیه سالمت 2

ضروری سالمت مهمترین ویژگی آن است. در این سطح دهد و دسترسی بسیار ساده تمامی افراد جامعه به خدمات می

،  ارتقاء سالمت، P.H.C( دارد. استراتژی اصلی در medicalخدمات پزشکی هم ارائه می شود و بیشتر جنبه طبی )

مراقبت های خاص و پیشگیری های بالینی و درمان قطعی و کنترل ریسک فاکتورها در مراحل اولیه بیماری هاست. از 

 یستم نیز است.های این س

خدمات سیستم سالمت را شامل شده، فرابخشی بوده یعنی به دستگاه خاصی تعلق  %85این دو بخش از قاعده هرم، 

 نداشته و قابل واگذاری به بخش خصوصی حداقل در شرایط موجود نیست.

  ( secondary health care) ( مراقبت های ثانویه سالمت 3

 (  tertiary health care)  ( مراقبت ثالثیه سالمت4

 شوند. خدمات سیستم سالمت را شامل می %25این دو بخش از راس هرم، 

ساختار فعلی نظام سالمت ایران، از دو پایه و محور اصلی و تعیین کننده در تولید حفظ و ارتقاء سالمت، یعنی سیستم 

سالمت عمومی و سیستم مراقبت اولیه سالمت، بدور مانده است؛ در واقع این هرم در کشور ما به صورتی واژگون و از 

ی آنکه اکثر مردم با نیازهای متعدد سالمت در برابر قاعده هرم راس خود شکل گرفته و متورم شده است. یعنی به جا

قرار بگیرند، در برابر راس هرم یعنی خدمات فوق تخصصی و تخصصی قرار  P.H.Cیعنی سالمت عمومی و نیز سیستم 

ها از جمله زییرگیریها، تصمیم گیریها و برنامهگرفته اند و متاسفانه این امر منجر به اشتباهات مهم استراتژیک در جهت

تربیت و آموزش بی حد و حساب و خارج از نیاز نیروهای تخصصی و فوق تخصصی، ورود و استفاده بدون ارزشیابی از 
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های سیاسی کم یاب درمانی و از همه مهمتر، هدررفت منابع، انرژیها و اراده -داروها، تکنولوژیها و تجهیزات تشخیصی

گردیده است. این امر در واقع بزرگترین و مهمترین چالش نظام سالمت ایران همچون طرح تحول سالمت دولت یازدهم 

می باشد که به نوعی، همه عوارض و تبعات دیگر و چالش های مختلف انسانی، مالی، ... ناشی و معلول این بیماری 

 ساختاری در نظام سالمت ایران است. 

ردازیم؛ نقطه شروع اصالح، سیستم ارائه خدمات بوده و تمرکز اگر بخواهیم به اصالح بخش مراقبتی سالمت در ایران بپ 

راهبردی آن هم باید بر تقویت، توســعه و بازآرایی و بازســازی همین هرم خدمات ســالمت در کل کشــور، اعم از جامعه 

ناسب م استراتژیدر سطوح مدیریتی اصالحات و هماهنگی الزم انجام، در این راستا الزم است روستایی و شهری، باشد. 

نامه بر مداخالت ســالمت مبتنی بر ســطوح فوق تنظیم، موضــوعات مهم نحوه تامین مالی ســاماندهی،ســالمت تعیین، 

شده         شخص  سمت خدمات م ضا به  سب تدوین و هدایت تقا سالمت  انجام و از القاء    آموزش متنا سته خدمات  درقالب ب

 اجتناب گردد.(  induced demand) تقاضا 

ازی منطق نظری هرم خدمات سالمت که در سطور فوق تشریح شد، و هدف مدیریت روابط ارگانیک به منظور، پیاده س

حلهای اساسی که نزدیک به نیم قرن است که  مطرح شده و سطوح سه گانه نظام ارجاع و نهادینه سازی آن؛ یکی از راه

 زی سیستم خدمات پزشک خانواده به مثابهسازی و نهادینه سادر برنامه پنجم و سیاست های کلی نظام آمده است؛ پیاده

 یک اصالح اجتماعی است. 

مطالب پیش گفته، با نحوه اجرای صحیح طرح پزشک خانواده مرتبط می باشند. لکن، دو موضوع اساسی نظام سالمت 

به سرانه می باشد  FFS( تغییر نظام پرداخت از 2( نظام ارجاع  1که با اجرای طرح پزشک خانواده گره خورده اند شامل : 

ه این ترتیب شود؛ بکه در این صورت، پیش بینی می گرد، بسیاری از مسائل و مشکالت فعلی نظام سالمت کشور حل می

شود)سیستم پرداخت ارجاع داده می 3و  2به سطح  % 0 -15بوده و در صورت نیاز حداکثر  1که؛ مراجعات اولیه به سطح 

می شود(. در مراحل بعد الزم است که این دو موضوع ارتقاء کمی و  FFSن سیستم سرانه بوده که جایگزی 1در سطح 

بصورت ارگانیک یعنی از طریق گایدالین  3و  2و  1سطح درمانی تعریف و سطوح  3کیفی داشته باشد؛ یعنی بسته پایه هر 

منطقی شده، و در نهایت سیستم  ویزیت، سرانه و تعرفه 2-3های درمانی با هم ارتباط داشته باشند. سپس بجای پرداخت 

 استفاده نمود.  DRGنیز اعمال گردد. در بخش بستری نیز می توان از روش های نوین پرداخت مثل  3و2سرانه در سطح 

  خانواده ارجاع و طرح پزشک نظام استقرار برای الزم شرایط 

   خانواده پزشک و طرحنظام ارجاع  برای استقرار حاکمیتی کالن تصمیم و اراده سیاسی، و عزم 1

 عملکرد بر تخصصی  - علمی نظارت 2

 سالمت)پرونده الکترونیک سالمت( الکترونیک کارت استقرار 3

  کشور سالمت بخش مالی تأمین نظام اصالح 4

 سالمت مالیات اخذ قابلیت بهبود و کشور مالیاتی تأمین نظام اصالح 0

 سالمت پایه بیمه همگانی پوشش 6

 پایه درمانی های بیمه یکپارچه سازی 7

 3و2و1 سطوح برای سالمت خدمات پایه بسته تهیه 8

 3و2و1 سطوح ارگانیک ارتباط برای درمانی های گایدالین تهیه 3

 ضروری خدمات بسته اساس بر خدمات بندی اولویت و بندی سهمیه لزوم 15

 تعرفه بودن واحد و سرانه و تعرفه نمودن منطقی 11
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 سالمت خدمات راهبردی خرید نظام استقرار 12

 تکمیلی بیمه به مربوط ضوابط و تنظیم مقررات تعیین 13

 باشد( صفر تا حداقل ممکن)نزدیک به  کننده مصرف کاهش فرانشیز 14

 خصوصی بخش توسط الیه دو نظام ایجاد از ممانعت 10

 خانواده پزشک اجرای جهت در هاآموزش و منابع همسوسازی تولید 16

  سازی فرهنگ 17

 

 «تجمیع، یکپارچه سازی و تمرکز تولیت نظام سالمت».جمع بندی نهایی؛ 6

جستجو و معرفی مهمترین مسائل و چالشهای مبتالبه نظام سالمت در  از؛ است بوده هدف اصلی از این گزارش، عبارت

 تعیین و معرفی راهبردهای سرانجام، و شود؛ شناخته اقدام و مداخله مرزهای بطوریکه آن، محتوا و ابعاد روی بحث بر ایران؛

شه ای به بتوان بصورتی ری بطوریکه، قابل فهم؛ و اولویت دار جهت دستورکار تصمیم گیران سیاستی، در قالبی اجرایی

 مسائل نظام سالمت ایران و توسعه سالمت مردم پرداخت.

د هنوز یک گره اصلی در کار سیاست سالمت در ایران باقی است لکن، عالوه بر چهار اولویتی که پیش از این معرفی ش

عیت و آنهم تعیین تکلیف وض«. آب در هاون کوبیدن است و بس»که اگر این موضوع حل و فصل نگردد، هرگونه تالشی 

 تولیت نظام سالمت ایران است. 

متولی کامالً روشن است: نهادی  تولیت، از کارکردهای اصلی حکومت و جزء اصلی یک نظام سالمت است و تعریف از

، تنظیم گیری، ساماندهی، ریزیبرنامه، گذاریسیاستکه عهده دار وظیفه حکمرانی مجموعه خاصی است، مشتمل بر 

ع، ها، وتقسیم کار میان بازیگران کلیدی، تأمین و مدیریت منابتنظیم قوانین و مقررات و رفتار بازیگران و گردش فعالیت

 نظارت و ارزیابی عملکردها و تولید شواهد و اطالعات. 

نگ ر}وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ایران شود؛ آیا های تبلیغاتی که گرفته میحال، فرای شعارها و ژست

 اش بواقع متولی عملی نظام سالمت و سالمت مردم است ؟ با عملکرد فعلیدهد از سر درون{ رخساره خبر می

 پاسخ کامالً قاطع است؛  خیر !

 آنها مدیران وزارت خانه وسرطان بدخیمی که بخش مدعی تولیت نظام سالمت بدان گرفتار است این است که این 

اجرایی و مداخله مستقیم در  اقدامات فدای را نظارت و تنظیم گری و ریزی و برنامه گذاری سیاست یالعاده فوق اهمیت

نظام سالمت و پرداختن صحیح  پیشرفت از و شده رفتن منابع هدر باعث آمده بوجود خطاهای با و اند ارائه خدمت نموده

 .به سالمت مردم دور و دورتر شده اند

 چیدگیهایپی هنوزهم، و کرده، حمایت شناسیک زیست گراییِ تقلیل از که؛ پزشکی، علوم غالب پارادایم پرتوِ در گرچه،

سالت ر نگرِ درمان محور؛ جزئی نگاه با اساساً، و  دهد،می تقلیل محض مادی یا( میکروبی)زیستی پدیده یک تا را، حیات

ی از مفهوم برداشت و ماموریت وزارت خانه بهداشت و درمان را نیز، اینگونه تعبیر و عملیاتی می کند، چنین «نظام سالمت»

دامن تر است از حد و اندازه عملکرد و نام وزارت خانه بهداشت و  گسترده و سئولیت های مرتبط با آن، جسورتولیت و م

 درمان و آموزش پزشکی، که در وضعیت کنونی بدان شناخته می شود. 
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ا به ی سازماندهی سیاسی بد و تک قطبی بودن بازیگران نظام سالمت در ایران)قدرت بالمنازع پزشکان( و البته فقدان

پارادایم »گذاری سالمت، مدیریت و اقتصاد سالمت و... سبب شده تا بازی نگرفتن متخصصین توانمند در علوم سیاست

در حد یک بخش تقلیل داده شده و در نگاه سیاستمداران و اصالح گران نظام سیاسی در ایران، تمام « گسترده سالمت

تقلیل و وزیر بهداشت ودرمان مسئول و پاسخگوی سالمت مردم نظام سالمت در یک وزارت خانه بهداشت و درمان 

 خوانده شود.

بسیاری از مشکالتی که در این گزارش بدان اشاره شد؛ مسائل مبتالبه و پیرامون طرح تحول سالمت ادعایی دولت 

پزشک خانواده  یازدهم، مناقشه وزارت رفاه و وزارت بهداشت و درمان، ناکامی طرح سطح بندی خدمات و نظام ارجاع و

 دارد. « تولیت نظام سالمت»و... همه و همه ریشه در این مفروضات هستی شناختی و معرفت شناختی مرتبط با 

و تحول سبک   مأموریت بازتعریف رسالت و بنابراین، بر اساس تئوری حرکت پروانه ای؛ بازاندیشی، بازطراحی، بازآرایی،

ی ای و کلید اصلی است که بایستنظام سالمت خوانده می شود همان نقطه پروانه ای که متولیمدیریت و اداره وزارت خانه

ر از تدولت مردان بدان اهتمام ورزند. البته چنین اصالحاتی مستلزم نگاه کل نگر و تسری این حرکت در سطحی گسترده

 .است« تجمیع و یکپارچه سازی تولیت نظام سالمت»این وزارت خانه، و در یک کالم؛ 

نقش های تولیتی نظام سالمت و  یر پارادایم سنتی و دولت محور موجود، به پارادایم حکمرانی؛ از طریق، متمرکزکردنتغی

 رهاکردن تصدی گریهای موجود، پیشنهاد و توصیه اساسی این گزارش است. 

بر زمین  ی از آرمانهایاین همان تحولی است که اگر در نظام سالمت ایران شکل گیرد آنگاه بستر الزم برای تحقق بسیار

گردد؛ بستری مبتنی بر خالقیت و نوآوری و مشارکت همه ذینفعان، مانده و برون رفت از ناکامی های  موجود فراهم می

 پایش و ریزی، برنامه گذاری، سیاست تنها به مستقیم در عملیات،وکنترل و ایفای نقش  مداخله جای که در آن متولی به

 های خود است.راهنما پرداخته و پاسخگوی مسئولیت و دستورالعمل ارائه گری، وتنظیم ارزشیابی، و

 چگونگی سازماندهی و تحقق چنین تحولی؟  پرسشی است که باید بدان پرداخته شود.
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