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  محتوي ةدربار

از  ترین مدل انتخاب شود وهاي متعددي وجود دارد که براساس سطوح مختلف مخاطب ضرورت دارد مناسبروش ،براي انتشار اطالعات

قات سالمت ملی تحقی ۀسسؤم از سوییگذاران مناسب باشد. سیاست ۀبراي مطالع تواندمی مواردي است که ازبرگ میان انواع مستندات، گزاره

کند به همراه تمام مستنداتی که منتشر می روکند. از همینگذاران تولید الزم است شواهد براي سیاست ،براساس رسالتی که بر عهده دارد

  است.کرده ها برگمبادرت به انتشار این گزاره

در خصوص طرح تحول سالمت و  است،ملی تحقیقات سالمت  ۀسسؤهاي هفتگی مبرگاول گزاره ةشمار 20مجموعه حاضر که مجلد 

برگ جداگانه تهیه و و سپس هر گزاره را برشمردیمترین موضوعات مرتبط با اهداف طرح در ابتدا مهم باشد. براي تهیه آن،اهداف آن می

وز و جامع رمستندي به ۀبرگ تهیگزاره حاضر در پشت جلد مجموعه ارائه شده است. هدف از انتشار هفتگی این ۀ. فهرست مجموعمنتشر شد

برگی شود. سعی شده است هر گزارهمیشماره، در قالب یک مجلد منتشر  20بعد از هر  است کهدر خصوص ابعاد مختلف طرح تحول سالمت 

وجود ي و گردآوري اطالعات مگیرلذا در تدوین، نتیجه. رسانده شود مرتبطه تایید دفتر شود باز اطالعات سایر دفاتر استفاده می در آن که

  بهره گرفته شود. یمحیطواحدهاي هم در ستاد و هم در  ،سعی شده از مشارکت همکاران متعددي

و  ۀ مدیریتمعاونت درمان (ستاد طرح تحول سالمت)، معاونت بهداشت، معاونت توسع اند:هایی که در تدوین این مجلد همکاري داشتهحوزه

  .، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیبودجه و پایش عملکرد) ریزي و دفترمدیریت برنامه (دفتر ریزي منابعبرنامه

 سجادي، خانم زهرا سادات دکتر الهام احمدنژاد، دکتر ژاله عبدي، دکتر حانیهسالمت: ملی تحقیقات  ۀسسؤکننده از متهمکاران مشارک

  .منشاولیاییزاده، دکتر علیرضا گودرزي، دکتر محمدرضا مبینی
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 گزارهبرگ1 مواجهه با هزینههاي کمرشکن2 و فقرزا3، قبل و بعد از طرح تحول نظام سالمت 

اهداف طرح تحول سالمت، حفاظت مالی از از 

هاي سالمت است. آیا شهروندان در برابر هزینه

طرح تحول سالمت طرح حفاظت مالی ایجاد  ياجرا

  کرده است؟ 

دو شـاخص مهـم در بحـث  هاي حفاظـت مـالی:شاخص

حفاظــت مــالی سیســتم ســالمت، درصــد مواجهــه خانوارهــا بــا 

بررسـی رونـد  فقرزا هستند.هاي و با هزینه هاي کمرشکنهزینه

تواند در پاسخ به ایـن سـؤال کـه آیـا هـدف این دو شاخص می

حفاظت مالی طرح تحـول سـالمت تـامین شـده اسـت یـا نـه، 

تـا  1379ها از سال کننده باشد. در ادامه، روند این شاخصکمک

هاي ارزیـابی بـه سـه قسـمت ارائه شده است. دوره 1394پاییز 

هاي ، سـال1390تا  1379اند از: سال شود که عبارتتقسیم می

هاي قبـل از طـرح تحـول که بـه عنـوان سـال 1392و  1391

هاي بعـد از اجـراي طـرح تحـول شوند و سالسالمت تلقی می

است. در ادامـه ایـن  1394و  1393هاي سالمت که شامل سال

  دو شاخص ارائه شده است:

 هاي کمرشکندرصد مواجهه با هزینه. 1

 کـل کـه افتـدمی اتفـاق زمـانی سـالمت رشکنکم هايهزینه

 از بیشـتر یا برابر خانوار، جیب از شدهپرداخت سالمت هايهزینه

 .یا مصارف غیرخـوراکی باشـد خانوار 4پرداخت ظرفیت درصد40

، پرداخـت از جیـب بـه هاي سالمت نیازمراقبتسه عامل وجود 

پرداخـت شسیستم پی و نبود ظرفیت پایین خانوار جهت پرداخت

داخــت گیري پرســاز شــکل، زمینه(بیمــه) جهــت انباشــت خطــر

منتشرشده از براساس آمار ، 1کمرشکن هستند. در نمودار شماره 

هـاي شـهري و درصـد مواجهـۀ خانوار سوي مرکز آمـار ایـران،

تـا  1379هاي کمرشکن سالمت در طی دورة روستایی با هزینه

، 1394پـاییز نمایش داده شده است که ایـن شـاخص در  1394

درصـد و بـراي خانوارهـاي 1/3براي خانوارهاي روستایی معادل 

درصدها این  در حالی است که یندرصد بود. ا1/2شهري معادل 

راي خانوارهاي شـهري و روسـتایی بـه ترتیـب ب 1388در سال 

براساس اسـناد و  طورکلیبهبود. رصد د7/5درصد و 2/10 معادل

درصـد مواجهـۀ پس از اجراي طرح تحول سالمت،  ،آمار موجود

نسبت بـه  ،هاي کمرشکنهاي شهري و روستایی با هزینهخانوار

تـا حـدي مسـئله ایـن سـت. کاهش یافته ا شدتبه 1388سال 

یکـی کمرشکن را  ۀکاهش شاخص هزینگیر بوده است که چشم

  اند.برشمرده طرحآثار ترین مهماز 

درصد مواجهۀ خانوارهاي شهري و روستایی با  .1شماره  نمودار

 1394تا  1379هاي کمرشکن سالمت در طی دورة هزینه

  هاي فقرزادرصد مواجهه با هزینه. 2

 جیـب از سـالمت خـدمات ۀهزینـ شـامل خانوار کل ۀهزین اگر

 بهداشـت ۀهزین بدون خانوار کل ۀهزین اما ،باشد فقر خط باالي

 فقـرزاي ۀهزین داراي خانوار ،باشد فقر خط زیر جیب از درمان و

هاي درمانی ؛ به عبارتی فقر ناشی از هزینهاست سالمت خدمات

  1شماره انتشار:
  22/03/95تاریخ:

 ١ 1. Fact Sheet 
2. Catastrophic Expenditure (CE) 
3. Medical Impoverishment (MI) 

حداقل هزینۀ معاش طی یک دورة معین است.. ظرفیت پرداخت حاصل تفریق هزینۀ کل خانوار از 4  
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شـده از براسـاس آمـار منتشر 2شـماره نمودار د. کنرا تجربه می

کـه را  شهري و روسـتایی تیسبت جمعنسوي مرکز آمار ایران، 

از سـال  افتنـد،میفقر  دامدر  خدمات سالمت يهادلیل هزینهبه

 مورد اشاره، شاخص .دهددر کل کشور نشان می 1394 تا 1379

درصـد و 4/1، براي خانوارهـاي روسـتایی معـادل 1394در پاییز 

ین در حالی است بود. ادرصد 3/0براي خانوارهاي شهري معادل 

راي خانوارهــاي شــهري و بــ 1388در ســال  شــاخصکـه ایــن 

 پس در واقع، بود.رصد د4درصد و 4/5روستایی به ترتیب معادل 

 شـهري خانوارهايمواجهۀ درصد  سالمت، تحول طرح اجراي از

 1388 سـال به نسبت سالمت، يهاي فقرزابا هزینه روستایی و

 ترین حد خود رسیده استو به پایین کاهش یافته است شدتبه 

هاي مواجهـه بـا هزینـهنتایج درصد  نتایج این شاخص مؤیدکه 

 احتمال تغییر دهک؛ چرا که کمرشکن در بازة زمانی مشابه است

 روروبـهکمرشکن سالمت  هايهزینهفردي که با براي  يدرآمد

 ،باشـد تـرنزدیک فقر خط به فرد هرچهو  یابدمیشده، افزایش 

احتمـال فـرورفتن  بـود وخواهد  پذیرترها آسیبهزینهنسبت به 

 یابد.وي به زیر خط فقر افزایش می

خانوارهاي شهري و روستایی با  ۀدرصد مواجه. 2شماره  نمودار

  1394تا  1379هاي فقرزاي سالمت در طی دورة هزینه

برگ، بیان دو نکته حائز هدر تحلیل نمودارهاي این گزار نکات:

  اهمیت است:

براي مبناي مقایسه، کاهش استفاده از  1388دلیل انتخاب سال 

بوده  1392و  1391هاي خدمات سالمتی توسط مردم طی سال

هاي کمرشکن که در این مقطع هزینه شدهاست که منجر به آن 

و فقرزاي سالمت با کاهش غیرواقعی مواجه شوند. کاهش 

هاي کمرشکن و فقرزا زمانی ارزشمند است که مواجهه با هزینه

اضافه شده باشد؛ خدمات تغییر نکرده باشد یا استفاده از 

ول در کاهش توان گفت که اجراي طرح تحصورت میدراین

 اي کمرشکن و فقرزا موفق بوده است؛هدرصد مواجهه با هزینه

هاي با هزینه خانوارهاي روستایی کشور ۀدرصد مواجه .1

تر این ، به سبب توان پرداخت کمکمرشکن و فقرزاي سالمت

  نسبت به خانوارهاي شهري همواره بیشتر است.گروه از افراد 

  گیرينتیجه

هاي طـرح تحـول سـالمت بسـته براساس آمار، در پـی اجـراي

ـــزان پرداختـــی بیمـــاران بســـتري در  همچـــون کـــاهش می

شـدن بیمـه ودولتی وابسته بـه وزارت بهداشـت هاي بیمارستان

روستایی  يخانوارهامیلیون نفر در خالل اجراي طرح،  11حدود 

و  کمرشـکن يهانـهیهز بادر معرض مواجهه  تريکم و شهري

 توجـه بایـد درهرصورت. اندگرفتهقرار  فقرزاي خدمات سالمت

 امکان این افراد به ی،مال يخطرها برابر در محافظت که داشت

مصون بماننـد  سالمت مراقبت ياههزینه کل از که دهدنمی را

هاي نیـاز بـه اجـراي برنامـهها، و به صفر رسیدن ایـن شـاخص

  تکمیلی دارد. 

  منابع:

Raghfar H, Atrkar Roshan S, Atefi M. Measurement of the Fair 
Financial Contribution Index and Catastrophic Expenditures in 
Different Religions of Iran, 1984-2010. Hakim. 2013; 16 (3): 
192-191 

URL: http:/hakim.hbi.it/article-1-1162- fa.html
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  نظام سالمت مردم، قبل و بعد از طرح تحول 2پرداخت مستقیم از جیب 1برگگزاره

تـرین روش بـراي روش پرداخت مستقیم از جیـب، غیرعادالنـه

این نوع پرداخـت یـک روش  است.بخش سالمت  ۀتأمین بودج

ارتجاعی است که براساس آن ثروتمندان و فقـرا بـراي دریافـت 

کنند. لذا براي اینکه به یک اندازه پول پرداخت می ،خدمات ویژه

ضـروري  ،تسریع شود سالمت حرکت به سمت پوشش همگانی

را کاهش دهیم.  از جیب هاي مستقیماست وابستگی به پرداخت

یکـی از که پرداخت مستقیم از جیب در ایـران به اینحال باتوجه

 افکـی از اهـدآن ی کاهش مین مالی است وأهاي اصلی تروش

ال ؤاجراي طرح تحول نظام سالمت بوده اسـت، ایـن سـ اصلی

طرح تحول توانسته اسـت منجـر بـه  يآید که آیا اجراپیش می

این سهم به  ،ر جواب مثبت استاگ ؟کاهش این نوع پراخت شود

بخـش  مین مـالیأتـ کننـده درهاي مشارکتکدام یک از بخش

  انتقال یافته است؟ سالمت

مردم در تأمین  یباز ج سهم پرداخت مستقیم

  ، قبل و بعد از تحولهاي سالمتهزینه

پرداخت مستقیم از جیب، شامل مبالغی است کـه فـرد در زمـان 

رسـمی) مـی یـا غیرصورت مستقیم (رسـمی دریافت خدمت، به

 یهـاد یـا شـخص ثـالثبازپرداخت از سوي هـیچ نپردازد و قابل 

هـاي رسـمی شـامل . پرداختنیسـتهـاي بیمـه) (مانند برنامـه

که تحت پوشش بیمه قـرار است  سایر خدماتی ۀفرانشیز و هزین

گیـرد کـه در بر میرا رسمی، مبالغی غیرهاي پرداخت .گیردنمی

 3منظور رسیدن به درآمد هدفقانونی (زیرمیزي) بهغیرصورت به

 اصل یک عنواند. بهشومیگرفته  از مردم 4سازي سودیا بیشینه

 دلیـلهاي سالمت بـهافزایش سهم مردم در تأمین هزینه ،کلی

کاهش حفاظت مـالی از افـراد در  دسترسی به خدمات و کاهش

کـاهش  روازایـن .است امري نامطلوب ،هاي سالمتبرابر هزینه

 توسعه (کاهشو پنجم  مچهار ۀبرنام در هدف یک عنوانبه آن

در  درصد) مدنظر قرار گرفته است.30 جیب تا از مستقیم پرداخت

 ،هاي ملی سـالمتبر اساس آمار بررسی حساب 1نمودار شماره 

هاي سـالمت مردم از کل هزینـه از جیب سهم پرداخت مستقیم

طـور همـان .شده استنمایش داده 1393تا  1385در طی دورة 

رونـد  1390کنید پرداخت از جیب خانوار از سال که مشاهده می

کاهشی خود را آغاز نموده است که در پی اجراي طرح تحول در 

درصـد کـاهش یافتـه اسـت. 10به میزان حـدودي  1393سال 

هـاي قبـل سـهم پرداخـت نسبت به سال 1393چند در سال هر

هاي سـالمت بـیش از سـایر مردم از کل هزینه از جیب مستقیم

ال ؤبا وجود این ممکن است ایـن سـ ،کاهش یافته استها سال

که روند کاهشی پرداخت مسـتقیم از به اینکه باتوجه شودمطرح 

دیگـر چـه  ،هاي قبل از تحول وجود داشـته اسـتسال جیب در

الب طرح تحول بوده است؟ در پاسـخ بـه قنیازي به اقداماتی در 

زارش اسـاس گـمنـدي برهاي بهـرهال باید گفت بررسیؤاین س

 ۀها سراندهد که در طی این سالسالمت نشان می ۀعملکرد بیم

مراجعه براي دریافت خـدمات سـالمت کـاهش یافتـه اسـت. بار

بنابراین کاهش پرداخـت مسـتقیم از جیـب مـردم در طـی ایـن 

منـدي بـوده و دسـتاوردي ارزشـمند دلیل کاهش بهرهها بهسال

 .نیست

1. Fact Sheet 
2. Out of Pocket 
3. Target income  
4. Profit maximization 

 2شماره انتشار:
  28/03/95تاریخ:

 

 ١ 

 ریزي، برنامه مدیریت دفتر

 عملکرد پایش و بودجه

 و درمان بهداشت وزارت 

 پزشکی آموزش
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در  هاي سالمتهزینه سهم مردم در تأمین. 1شماره  نمودار

  1393تا  1385طی دورة 

سؤال دومی که ممکن است پیش بیاید این است که این کاهش 

هاي سالمت به در سهم پرداخت مستقیم از جیب مردم در هزینه

   کننده  انتقال پیدا کرده است؟هاي تأمینکدام یک از سایر بخش

سهم بخش خصوصـی  1393در پی اجراي طرح تحول در سال 

کـاهش یافتـه  1392هاي سالمت در مقایسه بـا سـال از هزینه

دنبال آن سهم بخش دولتی عمومی (وزارت بهداشـت، است و به

هاي ۀ وزارت بهداشت، نیرومجموعهاي علوم پزشکی زیردانشگاه

هاي دولت مرکزي، سازمان خدمات درمـانی مسلح، سایر دستگاه

هـاي تـأمین ري و صـندوقصنعت نفت، صـدا و سـیما، شـهردا

اجتماعی (سازمان خدمات درمانی و سـازمان تـأمین اجتمـاعی)) 

به  ،درصد بوده است5/38تقریباً  1392تا  1381 ةکه در طی دور

  است. ارتقاء یافته درصد 6/50

اجـزاي  2براسـاس نمـودار شـماره تـر صورت دقیـقحال اگر به

ی را بخش تأمین مالی خصوصـی و دولـت عمـوم ةدهندتشکیل

شود که سـهم دولـت داخلـی (دولـت ، مشخص میکنیمبررسی 

هـاي تـأمین اجتمـاعی) از متوسـط غیـر از صـندوقبـه یعموم

درصد در سال 26، به 1392تا  1381اي هدرصد در طی سال21

هاي تأمین اجتمـاعی قهمچنین سهم صندو .رسیده است 1393

در  7/24بـه  1392تـا  1381هـاي در طی سال 3/17از متوسط 

رسیده است. بنابراین در پی اجراي طرح تحول سالمت  93سال 

ــی و صــندوق ،1393در ســال  ــت داخل ــأمین ســهم دول هــاي ت

   .افزایش یافته است ها)پرداخت(پیش اجتماعی

 منابع بر بیشتر منابع، تأمین ةشیو که هر اندازهبه اینتوجهحال با

 داشـته اتکـا بیمـاري بـروز از قبل هايپرداختپیش و عمومی

خواهـد بـود، اجـراي  ترعادالنـه سالمت تأمین مالی نظام باشد،

هاي سالمت نیز در بهبود مشارکت عادالنه در هزینهطرح تحول 

  .مؤثر بوده است
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دولت داخلی بیمه اجتماعی بیمه تکمیلی خانوارها سایر بخش هاي خصوصی

 1393تا  1381طی دورة  در هاي سالمتهاي مختلف در تأمین هزینهسهم مشارکت بخشدرصد  .2شماره  نمودار

  

 گیرينتیجه

اجـراي طـرح تحـول  کـه اسـت آن از حاکیموجود،  هايیافته

است نظام بهداشت و درمان کشور ایـران را در  توانسته سالمت

 یعنی کاهش خود فاهدا ترینمهم یکی از  راستاي دستیابی به

الزم بـه ذکـر اسـت در  مردم یاري دهد. جیب از پرداخت میزان

اجــراي ایــن مهــم، دولــت بــا مداخلــۀ خــود از طریــق شــناخت 

هاي مؤثر در پرداخت مستقیم از جیب با تکیـه بـر منـابع گلوگاه

آمده از افزایش بودجۀ بخش سالمت توانسته است سهم دستبه

مردم را کاهش و با انتقال آن به دولت  پرداخت مستقیم از جیب

اجتماعی، دسترسـی محدودشـده از ایـن داخلی و صندوق تامین 

هاي الزم نوع پرداخت در افراد فقیر را افزایش دهد و زیرسـاخت

 براي ایجاد حفاظت مالی در این افراد را فراهم آورد.
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 بهداشت حوزة اقدامات و ت مداخال براي شدههزینه بودجۀ 1برگگزاره 

هاي پس از اجراي طرح تحول نظام سالمت در کشور، شـاخص

المللی، با چه هاي اقتصادي مطرح در سطح بینبودجه و شاخص

ایجادشده در بخش سـالمت اند؟ آیا حرکت تغییراتی مواجه شده

هاي یـاد ) در مسـیر بهبـود شـاخصتحول سالمت (اجراي طرح

  گرفته است یا خیر؟ شده قرار

 گونه سؤاالت، الزم است به بررسی سه شـاخصدر پاسخ به این

هاي سالمت کـل از سهم هزینه 2هاي سالمت،سرانۀ کل هزینه

بودجـۀ درصد بودجۀ بخـش سـالمت از و  3تولید ناخالص داخلی

  بپردازیم. 4دولت

 سرانۀ هزینۀ کل سالمت. 1

آمـده درچـرخشبهسرانۀ هزینۀ کل سالمت، بیانگر متوسط پول 

ایـن ازاي هر شـهروند، در نظـام سـالمت هـر کشـور اسـت. به

شاخص از نسبت کل چرخش مالی در نظـام سـالمت کشـور در 

ها یا بخش شده توسط بخش دولت داخلی، بیمهیک سال (تأمین

نمـودار آیـد. کل جمعیت همان سال به دسـت می خصوصی) به

مـت ثابـت و یسـالمت (بـه ق يهانهیبیانگر سرانۀ هز، 1ه شمار

اســت.  1393تــا  1381هاي ســال یبرحسـب هزارریــال) در طــ

هاي سـالمت پـس از اجـراي سرانۀ هزینـهبراساس این نمودار، 

هزارریال رسیده که نسـبت بـه  10،355طرح تحول سالمت به 

درصـد افـزایش 32حدوداً  ،هزارریال 7،870با مقدار  1392سال 

هـاي مختلفـی از قبیـل دولـت از بخش یافته است. این سـرانه

عمومی و بخش خصوصی (پرداختی مسـتقیم مـردم از جیـب و 

شود؛ لذا ممکن است ایـن هاي خصوصی) تأمین میسایر بخش

رت گیـرد کـه بـاال رفـتن ایـن برداشت از سوي منتقـدین صـو

بـودن شاخص، الزاماً به معنی بهبـود شـرایط مـردم یـا مناسـب

وضعیت نیست و ضرورت دارد تغییرات سرانۀ بخش خصوصی را 

هاي سـالمت که دربرگیرندة پرداختی مستقیم مردم براي هزینه

است نیز نسبت به سرانۀ بخش دولت عمومی در نظـر بگیـریم. 

دهد که سـرانۀ نشان می 5ملی سالمت هاينتایج بررسی حساب

طور هاي قبل از اجراي طرح تحـول بـهبخش خصوصی در سال

برابر سرانۀ بخش دولت عمومی بود و بعد از اجرا به  6/1متوسط 

هاي سالمت بعد از رسیده است. بنابراین، افزایش سرانۀ هزینه 1

هاي مردم و انتقـال اجراي این طرح، در راستاي کاهش پرداختی

آن به بخش دولت عمومی، منجر به حمایـت از مـردم در برابـر 

  هاي سالمت شده است.هزینه

  

 ،هاي سالمت برحسب هزارریالسرانۀ هزینه. 1شماره  نمودار

 1393تا  1381هاي طی سال

   

  3شماره انتشار:
  05/04/95تاریخ:

 دفتر مدیریت برنامه ریزي،

 بودجه و پایش عملکرد

 وزارت بهداشت درمان و 

 آموزش پزشکی

 ١ 1. Fact Sheet 
2. Total Health Expenditure per capita 
3. Total Health Expenditure as a percentage of Gross Domestic Product 
4. Health Sector budge as a percentage of the Government Budget 
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عنوان درصدي از تولید هاي سالمت کل بههزینه. 2

 ناخالص داخلی

مجمــوع ارزش کاالهــا و خــدمات نهــایی تولیــد ناخــالص ملــی، 

تولیدشده طی یک دوره (یک سال) در داخل یـک کشـور اسـت. 

هاي توسعه سهم سالمت از تولید ناخالص داخلی یکی از شاخص

شود. این شـاخص در واقـع بیـانگر یافتگی کشورها محسوب می

 میزان توجه به بخش سالمت است، چرا که سالمت شهروندان و

لم و مطمئن و امیدوار به آینـده، هـدف اساسـی داشتن زندگی سا

نتـایج بررسـی  .رودهاي اجتماعی و سیاسـی بـه شـمار مـینظام

هاي بانک مرکـزي و همچنین گزارش 1هاي ملی سالمتحساب

 شـدهارائـه  2در مورد تولید ناخالص داخلی که در نمودار شـماره 

هاي ســالمت، از دهــد کــه ســهم کــل هزینــه، نشــان میاســت

رسیده و در  1393درصد در سال 5/7به  1392د در سال درص6/6

یافته است. حال ممکن اسـت ایـن سـؤال  درصد افزایش13واقع 

نسبت  1393هاي سالمت در سال مطرح شود که چرا سهم هزینه

ه درصد افزایش یافته است؟ نمودار شـمار2/0، تنها 1389به سال 

این شاخص بـا  1389تا  1381دهد که در طول دورة نشان می 2

رو بوده که در انتهاي آن، یعنـی یک روند متعادل و افزایشی روبه

درصد رسیده است. سپس با تـأثیر اتفاقـات 3/7به  1389در سال 

نامتعارف، نظیر افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ تورم و کاهش سهم 

سالمت در سـبد خـانوار و درنتیجـه کـاهش اسـتفاده از خـدمات 

صـورت ، این روند به1392و  1391هاي سالویژه در سالمت، به

منزلـۀ مـانعی در مقابـل کاهشی شکل گرفتـه، کـه ایـن خـود به

. اسـت کـردهعمـل  1393گیـر شـاخص در سـال افزایش چشـم

، 1389تا  1381هاي سالکه درصورت ادامۀ روند افزایشی آنحال

از تولیـد ناخـالص داخلـی، بـه بـیش از  هاي سالمتسهم هزینه

  رسید.میدرصد 5/7

  

هاي سالمت از تولید ناخالص سهم کل هزینه. 2شماره  نمودار

  1393تا  1381داخلی از 

  درصد بودجۀ خدمات سالمت از بودجۀ دولت. 3

کل بودجۀ دولـت  این شاخص از نسبت بودجۀ بخش سالمت به

لویت افزایش و کاهش اوآید و تغییرات آن به معنی دست می به

نمـودار سـت. اها براي دولت به سایر بخشبخش سالمت نسبت

که بیانگر درصد نسبت بودجۀ دولتی سالمت به بودجۀ  3شماره 

دهـد اسـت، نشـان می 1393تا  1382هاي کل دولت طی سال

، نسـبت بـه 1393اجراي طرح تحول در سال  این درصد در پی

متوسط آن در طی یک دهۀ قبل از اجراي طرح تحـول، تقریبـاً 

درصـد در طـی 9درصد افزایش یافته است. در واقع از متوسط 7

 رسـیده اسـت. 1393در سال  2/16به  1392تا  1382هاي سال

یافته در بخش سالمت از سه منبع افزایش هايینههزتأمین این 

   از: داناصلی صورت گرفته است که عبارت
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1. National Health Account Survey 
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. رشد بودجۀ 2 ؛درصد36. رشد بودجۀ وزارت بهداشت به میزان 1

. ایجاد بودجۀ تحول سالمت، 3درصد؛ 65بیمۀ سالمت به میزان 

ــزایش به ــر 1صــورت اف ــرخ مالیــات ب ــزوده ارزشدرصــد ن و  اف

درصـد از 10اختصاص آن به بخـش سـالمت و نیـز اختصـاص 

قـانون هدفمنـدي درآمدهاي دولت از محل اجراي مرحلۀ سـوم 

  ها.یارانه

درصد نسبت بودجۀ دولتی سالمت به بودجۀ کل  . 3شماره  نمودار

  1393تا  1382هاي دولت طی سال

  گیرينتیجه

قرار  خدمات دولت يدر قلمروکه نظام سالمت  مسائل مربوط به

اقتصاد محض سـنجید و تحلیـل دیدگاه توان با نمی را گیرندمی

 نیتأم اساسو براین ی ضروري استسالمت کاالی کرد؛ چرا که

  .گیردها قرار میهاي اصلی دولتاولویت ، ازمالی آن

 . ســرانۀ1هاي گرفته درخصــوص شــاخصهاي صــورتبررســی

درصد نسبت بودجۀ خـدمات سـالمت از . 2هاي سالمت؛ هزینه

 ناخـالص تولیـد از سالمت کل هاي. سهم هزینه3بودجۀ دولت؛ 

بیانگر اقدام مؤثر دولـت در راسـتاي مسـئولیت خـود در داخلی؛ 

و در اولویـت عنوان کاالیی ضروري سالمت مردم بهتأمین مورد 

 همچنین. ها استقرار دادن بخش سالمت نسبت به سایر بخش

جایگـاه  ها منجر به بهبودباید توجه داشت که ارتقاء این شاخص

مدیترانـه منطقـه (سالمت کشـور در مقایسـه بـا کشـورهاي هم

  درآمد (درآمد متوسط رو به باال) خواهد شد.شرقی) و هم
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 ،سالمت کل هايهزینه مختلف 2کارکردهاي سهم در هدفمند جاییجابه بررسی 1برگگزاره 

سالمت نظام تحول طرح اجراي از بعد و قبل 

شـده هاي ملی سالمت، منابع تأمینهاي حساببراساس گزارش

تـرین شوند که مهمهاي مختلفی میدر این بخش صرف کارکرد

هـاي از: خدمات درمانی، انـواع دارو و سـایر کاال نداها عبارتآن

شده به بیماران سرپایی و خدمات بهداشت عمومی پزشکی توزیع

  .و پیشگیري

جایی مـؤثري در منظور پاسخ به این سؤال که آیا جابهبنابراین به

هاي کـل سـالمت در راسـتاي افـزایش هاي مهم هزینهکارکرد

مت، قبـل و بعـد از کارایی تخصیصی منابع محدود بخـش سـال

اجراي طرح تحول صورت گرفته است یا خیر، الزم اسـت رونـد 

دلیـل اتفاقـات غیرمعمــول در بـه  .شــودتغییـرات آنهـا ارزیـابی 

روند تغییرات این سه شـاخص در سـه  1392و  1391هاي سال

 1392تـا  1391هاي ، سال1390تا  1381هاي بازة زمانی: سال

  مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 1393و سال 

انواع دارو و سایر کاالهـاي پزشـکی  ۀسهم هزین. 1

هاي شده به بیمـاران سـرپایی از کـل هزینـهتوزیع

 سالمت

شده به هزینۀ کل کارکرد دارو و سایر کاالهاي پزشکی توزیع

شامل هزینۀ دارو  ،هاي ملی سالمتبیماران سرپایی در حساب

لوازم طبی درمانی (لوازم ارتوپدي، و بدون نسخه)، نسخه (با 

تولیدات بینایی، لوازم شنوایی و ابزار فنی) و سایر مواد مصرفی 

، در پی اجراي طرح 1پزشکی است. برمبناي نمودار شماره 

هاي کل سالمت به ها از هزینهسهم این هزینه ،تحول

درصد رسیده است و این در حالی است که سهم متوسط 4/14

 1392تا  1391و  1381تا  1390هاي این شاخص در طی دوره

درصد بوده است، بنابراین در پی اجراي این 1/21و  17به ترتیب 

هاي کل سالمت نسبت به ها از هزینهطرح سهم این هزینه

  متوسط دو دوره قبل کاهش یافته است.

دلیل قیمت دارو و تجهیزات به 1392و  1391هاي در طی سال

هاي بازار دارو (افزایش تورم و نرخ ارز، شرایط تحریم، نینابساما

دلیل مشکالت عدم تخصیص بودجه و ارز به بخش دارو به

 مدیریتی ارشد وزارت بهداشت) افزایش یافت، این امر منجر به

شده دارو و سایر کاالهاي پزشکی توزیع ۀسهم هزین این شد که

طور غیرعادي به ،هاي کل سالمتبه بیماران سرپایی از هزینه

. در پی اجراي طرح تحول با اقدامات و مداخالتی از افزایش یابد

التفاوت ارز، مابه ۀقبیل استقرار تیم مدیریت جدید، تزریق بودج

التفاوت ارز به بیمه براي حمایت از مردم در انتقال سوبسید مابه

برابر افزایش قیمت داروهاي خارجی، واردات موازي دارو و 

تجهیزات، اصالح لیست قیمتی دارو، تدوین لیست قیمتی 

خرید تجهیزات  سازيبندي تجهیزات، متمرکزتجهیزات و درجه

رود داروهاي با منشأ خارجی و تشویق و ممنوعیت و محدودیت و

دارو و سایر کاالهاي پزشکی  ۀتولید داخلی، سهم هزین

تنها هاي سالمت نهشده به بیماران سرپایی از کل هزینهتوزیع

نیز  1381تا  1390بلکه در طی دوره  ،نسبت به دو سال قبل

  کاهش یافت.

  

  

  4شماره انتشار:
  11/04/95تاریخ:
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کاالهاي پزشکی  انواع دارو و سایر ۀسهم هزین: 1 نمودار

 طی ،سالمت هايشده به بیماران سرپایی از کل هزینهتوزیع

 1393 تا 1381 هايسال

هاي هاي خدمات درمانی از کل هزینهسهم هزینه. 2

 سالمت

 ،هاي ملـی سـالمتهزینۀ کل کارکرد خدمات درمانی در حساب

شامل هزینۀ خـدمات درمـان بسـتري، خـدمات درمـان روزانـه، 

براساس خدمات درمان سرپایی و خدمات درمانی در منزل است. 

ها از سهم این هزینه ،اجراي طرح تحول، در پی 2نمودار شماره 

درصـد رسـیده اسـت و ایـن در 8/60هاي کل سالمت به هزینه

هـاي حالی است که سـهم متوسـط ایـن شـاخص در طـی دوره

درصـد 5/57و  4/62ترتیـب به 1392تا  1391و  1381تا  1390

ها از سهم این هزینه ،بنابراین در پی اجراي این طرح .بوده است

درصد نسبت به سـال قبـل افـزایش 5/5هاي کل سالمت هزینه

هاي دارو و انتقـال آن بـه سـهم یافته است. اصالح سهم هزینه

منجر به افـزایش سـهم  ،خدمات درمانی با هدف افزایش کارایی

  است. شدههاي کل سالمت این کارکرد از هزینه

 پیشگیري و عمومی بهداشت خدمات هزینۀ سهم. 3

  سالمت هايهزینه کل از

 در پیشـگیري و عمـومی بهداشـت خـدمات کـارکرد کل هزینۀ

 بهداشـتی خـدمات هايهزینـه شـامل سالمت ملی هايحساب

 خـدمات مشـاوره، و خانواده تنظیم مادران، و کودکان از مراقبت

 واگیـردار، هـايبیماري از پیشـگیري خـدمات مدارس، بهداشت

 بهداشـت خـدمات غیرواگیردار، هايبیماري از پیشگیري خدمات

 نمـودار مبناي بر. است عمومی بهداشت خدمت سایر و ايحرفه

 از هاهزینـه ایـن سـهم تحـول طـرح اجـراي پـی در ،3شماره 

 حـالی در ایـن و است رسیده درصد9 به سالمت کل هايهزینه

 تـا 1390 هـايدوره طی در شاخص این متوسط سهم که است

 اسـت، بـوده درصد1/6 و 3/4 ترتیب به 1392 تا 1391 و 1381

 ایـن سـهم 1393 سـال در طـرح ایـن اجـراي پـی در بنابراین

 قبـل سال به نسبت درصد33 سالمت کل هايهزینه از هاهزینه

  .است یافته رشد

  

 از پیشگیري و عمومی بهداشت خدمات هزینۀ سهم: 2 نمودار

  1393 تا 1381 هايسال طی سالمت هايهزینه کل

   

هاي هاي خدمات درمانی از کل هزینهسهم هزینه: 2نمودار

 1393تا  1381هاي سالمت در طی سال
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  گیرينتیجه

اجراي طـرح تحـول منجـر بـه انتقـاالت مـؤثر در کارکردهـاي 

دیگر سـهم هزینـۀ عبارتاست؛ بـه شدههاي کل سالمت هزینه

شده به بیماران سـرپایی کـه سایر کاالهاي پزشکی توزیع دارو و

صـورت غیرعـادي و به 1392و  1391هـاي در پی اتفاقات سال

جاي آن سـهم و بـهیافـت نامتناسب افزایش یافته بود، کـاهش 

هــاي خــدمات درمــانی و خــدمات بهداشــت عمــومی و هزینــه

بنابراین اجراي طرح تحول سالمت بـا  .پیشگیري، افزایش یافت

هـاي بـا هاي غیرضروري و انتقـال آن بـه فعالیـتحذف هزینه

رایی تخصیصـی در اسـتفاده از منجر به بهبود کـا ،اولویت باالتر

 از هاهزینه این سهم 1393 کل هايهزینهمنابع محدود بخش س

 یافتـه رشد قبل سال به نسبت درصد33 سالمت کل هايهزینه

  .است
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2ايپایداري منابع مالی سالمت براساس تحلیل فضاي بودجه 1برگگزاره 

نبودن منابع بخش سالمت، همواره یکی از کمبود منابع و پایدار 

موانع دستیابی به پوشش همگانی سالمت در کشورهاي با درآمد 

ها سبب شده است شود. این دغدغهپایین و متوسط محسوب می

نظران علم اقتصاد به دنبال یافتن پاسخ بـراي چنـین که صاحب

هاي اقتصادي کـالن بـر بخـش تأثیر شاخص«سؤاالتی باشند: 

هاي عمومی تا چه حد هزینه«که یا این» کشور چیست؟ سالمت

هـاي کـالن اقتصـادي کشـور و خصوصی سالمت بـر شـاخص

  »؟تأثیرگذارند

هایی که با شروع طرح تحول در کشور ما همواره یکی از دغدغه

پذیري طرح و توانایی دولت براي تأمین مطرح شده، بحث تداوم

در آینده است. در پاسـخ  منابع مالی الزم براي اجرا و ادامۀ طرح

هـاي توان از تحلیلشده در باال، میاالت ذکربه این سؤال و سؤ

 بهره برد.اي تصادي کالن همچون تحلیل فضاي بودجهاق

 اي. تحلیل فضاي بودجه1

پـذیري دولـت در این اصـطالح بیـانگر انعطـاف ،در علم اقتصاد

رفـاه مـالی  ۀطور معمول در زمینمخارج عمومی است و به انجام

دولـت  ۀدولت مصداق دارد. به عبارت دیگـر، فضـایی در بودجـ

اي تحقق هدف مورد نظر را کردن منابع براست که امکان فراهم

دادن پایـداري دسـتکه بـا خطـر ازکند؛ البته بدون اینمیسر می

اقتصادي همراه باشد. این تحلیل در بخش موقعیت مالی و ثبات 

کنـد کـه توانـایی دولـت بـراي افـزایش سالمت مشـخص مـی

مـدت در بخـش سـالمت چگونـه مدت و میانها در کوتاههزینه

که آیا این افزایش در بلندمدت قدرت پرداخت بـدهی است و این

ثیر سـویی بــر دیگــر أیـا تــاســت؟ کشـور را بــه خطـر انداختــه 

   ؟دارد یا خیر هاي اقتصاديبخش

بـراي بخـش  اي، جهـت ایجـاد فضـاي بودجـهطـور معمـولبه

تولید ناخالص  رشد .1از جمله:  چند راه کلی وجود دارد. ،سالمت

شـدن قائـلاولویـت .2 مدهاي مالیاتی؛کشور و افزایش درآ 3ملی

 .3 ۀ کشـور؛براي بخش سـالمت و افـزایش سـهم آن از بودجـ

 .4 ؛المللـیهاي بینفت کمکاستقراض (داخلی و خارجی) و دریا

   .هاي غیرضروريبهبود کارایی در بخش سالمت و کاهش هزینه

  نتایج تحلیل. 2

بهبود حفاظت مالی مردم، توانایی  دربررسی توانایی کشور  براي

با استفاده از منابع اصلی مورد  ايکشور براي ایجاد فضاي بودجه

کـالن  اقتصـاديهـاي شـاخص ،بررسی قرار گرفت. شکل اول

المللی پـول نشـان اساس آخرین آمارهاي صندوق بینایران را بر

ها، توانـایی ایـران بـراي افـزایش درآمـد دهد. براساس یافتهمی

بینـی ایـن پـیش طبـقکشور در آینده با چـالش همـراه اسـت. 

صندوق، رشد تولید ناخالص ملی کشور با نوسان همـراه بـوده و 

 ۀرسد. درصد تغییـرات سـاالند میدرص4به  1395تا پایان سال 

تـا  1391هـاي طور میـانگین در سـالتولید ناخالص ملی هم به

، ایجـاد این شـکل بهباتوجهدرصد خواهد بود. 5/2بالغ بر  ،1402

جدید از طریق اسـتقراض دولـت هـم محـدود  ايبودجهفضاي 

که تراز مالی دولت منفی است و ایجاد فضـاي اضـافی ، چرابوده

ایـن  زیـرابرانگیز اسـت، هاي دولت چالشلغو بدهی با کاهش یا

  عمالً در حال افزایش هستند.  1397ها تا سال بدهی

  5شماره انتشار:
  13/04/95تاریخ:

 

1. Fact Sheet 
2. Fiscal Space 
3. Gross Domestic Product 
 

 ١ 

 



 

2 

 

هاي کالن اقتصادي ایران در فاصلۀ . شاخص1شکل شماره 

  1400تا  1389هاي سال

  

توانایی ایران را در تخصیص بیشـتر منـابع بـه  ،دو ةشکل شمار

اسـاس ایـن تحلیـل، دهـد. بربخش بهداشت و درمان نشان می

عنوان هاي کل سالمت بههزینه ،هارغم وجود برخی نوسانعلی

هـاي سال ۀطور مداوم در فاصلدرصدي از تولید ناخالص ملی به

سـهم  افزایش یافتـه اسـت. طبـق ایـن شـکل، 1393تا  1382

طور مرتـب افـزایش پیـدا هاي دولت نیز بهسالمت از کل هزینه

شـده از درصد (حداکثر سقف تعیین15اکنون به سقف کرده و هم

جهانی بهداشت) رسیده است. این افـزایش سـهم سوي سازمان 

ال و نگرانی در خصوص توانایی ؤس ،هاي دولتسالمت از هزینه

  ها را ایجاد کرده است.دولت براي حفظ و تداوم این هزینه

تا  1382هاي سالمت ایران از سال . هزینه2شکل شماره 

1393  

  

و  هاي بخـش سـالمتمیزان رشد هزینـه ۀمقایس ،بر اینعالوه

عمـومی و خصوصـی) نسـبت بـه  ۀهاي اساسی آن (هزینلفهمؤ

هـاي حـاکی از آن اسـت کـه هزینـه ،تولید ناخالص ملی کشور

تر از اقتصاد کشور رشـد داشـته و ایـن امـر بخش سالمت سریع

هـاي تولیـد ناخـالص ملـی بـه سبب وجود کشش در کل نسبت

هـاي هزینـه ،عـالوههاي بخش سالمت شـده اسـت. بـههزینه

هاي عمومی آن با رشد خصوصی بخش سالمت نسبت به هزینه

  بیشتري همراه بوده است.

 1393. کشش اسمی براي سال 1جدول شماره 

  

هاي سالمت در مقایسه با درصد رشد هزینه

  تولید ناخالص داخلی

5/1  

دولت در بخش سالمت در  ۀدرصد رشد هزین

  مقایسه با تولید ناخالص داخلی

3/1  

هاي خصوصی سالمت در درصد رشد هزینه

  مقایسه با تولید ناخالص داخلی

7/1  
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  گیرينتیجه

، حفـظ و تـداوم سـطح ايبراساس نتایج تحلیل فضـاي بودجـه

اختصاصی به بخش سـالمت در آینـده بـا چـالش  ۀکنونی بودج

ید ناخالص ملی در پنج سال همراه خواهد بود. با این که رشد تول

بینی آینده متعادل خواهد بود، تراز مالی دولت منفی است و پیش

م أبا افـزایش تـو 1397شود که بدهی عمومی دولت تا سال می

کل  ۀبخش سالمت از بودج ۀافزایش سهم بودج ،عالوهباشد. به

کـه ایـن رقـم در حـال یز با چالش همراه خواهد بود، چرادولت ن

 ،باالترین سطح خود رسـیده اسـت. بـه همـین دالیـلحاضر به 

جهت بهبود فضاي مالی بخش سالمت، دولـت بایـد بـه اتخـاذ 

راهکارهایی براي افزایش کارایی در ایـن بخـش متوسـل شـود. 

درصـد از 40تـا  20حدود  ،تخمین سازمان جهانی بهداشت طبق

منابع بخش سالمت کشورها درست مصرف نشده و بیهوده تلف 

کارایی و افزایش آن در بخش بهداشت و درمـان  ۀمقولشود. می

گیـري کـارایی بـا مشـکل هم اندازه زیرااي است، مقوله پیچیده

سازي راهبردهاي مناسب جهـت همراه است، هم طراحی و پیاده

پذیر نیسـت. بـا ایـن حـال تجـارب افزایش آن به راحتی امکان

ازوکارهاي موفقی در دنیا مانند خرید راهبردي خدمات، اصالح س

ارایی پرداخت و تجمیع منابع وجود دارد که حاکی از افـزایش کـ

. در کشور ما نیز هستندآن  اياین بخش و افزایش فضاي بودجه

بخـش سـالمت و  ايي بودجـهمنظور افزایش فضاست بها الزم

 کـارگیري سـازهبـ ،بهداشـت و درمـان عملکرد مجموعـهبهبود 

ملکرد و حرکت از پرداخت بر عوکارهایی همچون پرداخت مبتنی

محـور و در بر تعرفه بـه پرداخـت کـیسفی فور سرویس مبتنی

هاي ناکـاراي پرداخـت از جیـب در و اصالح روش DRGنهایت 

تجمیـع  تـروکارهاي سازمان یافتـه زمان دریافت خدمت به ساز

در دسـتور کـار  پرداخـت و تجمیـع خطـراتبر پیشمنابع مبتنی

  د.وزارت بهداشت قرار بگیر
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 بخش سالمت، قبل و بعد از اجراي طرح تحول نظام سالمت 2بررسی تورمِ 1برگگزاره 

تـرین اهـداف اقتصـاد کـالن در هـر یکـی از مهم ،کنترل تورم

مخرب آن بـر رفـاه  تأثیرشود. تورم باال و کشوري محسوب می

گذاران اقتصـادي و اجتمـاعی مردم، موضوعی است که سیاسـت

کنند با استفاده از ابزارهاي مناسب، اثرات آن را سعی میهمواره 

ی هـاي اصـلنظام سالمت یکـی از بخش کنند.تعدیل و کنترل 

هاي آن همچـون تـورم کننـدهاست که از اقتصاد کشور و تعیین

 که در پی اجـراي طـرح هدفمنـد تحـول سؤالی پذیرد.تأثیر می

 ،طرحاجراي این است که قبل و بعد از  شده،مطرح نظام سالمت

   است؟ داشتهچه تغییراتی ، تورم بخش سالمت

  تورم

سـطح عمـومی  رویـۀبیو  یتورم عبارت است از افـزایش دائمـ

بـه کـاهش قـدرت منجـر  در نهایتقیمت کاالها و خدمات که 

شـاخص بهـاي کاالهـا و شـود. می خرید و نابسامانی اقتصـادي

تـرین ، یکـی از مهمبخش عمومی و سـالمت 3خدمات مصرفی

هاي قیمتی و نشانگري براي سنجش نرخ تورم و قدرت شاخص

براي طراحـی . از این شاخص 4خرید پول داخلی هر کشور است

هاي رفاهی و تـأمین اجتمـاعی، تعـدیل مـزد و حقـوق و برنامه

بهاي کاالها شاخص  شود.تنظیم قراردادهاي دوجانبه استفاده می

شـود، صـرفاً نامیـده می CPIی که بـه اختصـار و خدمات مصرف

تغییرات قیمتی مجموعـۀ خـدمات و کاالهـاي مصـرفی بخـش 

ــدازه ــالمت را ان ــد و گیري میس ــکن ــداخالتی در نش ان دادن م

همچون ارتقاي کیفیت در ارائۀ خدمات، ارتقاي دانـش و تجربـه 

، ارتقـاي رضـایت و کادر پزشکی و پیراپزشکی، پیشرفت فنّاوري

 CPIهزینه در صـورت اضـافهو... کـه به حفاظت مـالی از مـردم

  شوند، ناتوان است.ظاهر می

ومی و بخـش عمـکه روند تغییرات تـورم  1نمودار شماره بنا بر 

(براساس آمار بانک  1393تا  1381هاي کشور طی سال سالمت

 ،طورکلی میزان تورم بخش سالمتدهد، بهمینشان را مرکزي) 

 بـوده اسـت. و توأم بـا نوسـانات باالتر از بخش عمومی همواره

 این است که چـراتقدین مطرح، در این خصوص، اغلب منسؤال 

باوجود کاهش  ،1393بعد از اجراي طرح تحول سالمت در سال 

مقدار کمـی کـاهش یافتـه  تورم عمومی، تورم سالمت گیرچشم

است؟ براي قضاوت در این مورد، ابتدا باید عوامل مؤثر در تـورم 

کـه  CPIسالمت را بررسی نماییم و درنهایت با توجه به ماهیت 

  گیري کنیم.شود، نتیجهتورم از آن استخراج می
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  1393 تا 1381 هايسال طی کشور عمومی تورم درصد و سالمت بخش تورم درصد مقایسۀ: 1 نمودار

  

تواننـد باعـث افـزایش شـاخص صورت بـالقوه میبه که عواملی

کلـی  ۀدو دسـت بـهکننده در بخش سالمت شوند، قیمت مصرف

  شوند:بندي میتقسیم

اي، شدن، گسترش پوشش بیمـهشامل سالمند. طرف تقاضا: 1

  ؛...افزایش درآمد مردم و

کننده، تقاضـاي القـایی عرضـهافزایش شامل  . طرف عرضه:2

هاي بیمـه، تغییـرات وري، سـوءمدیریت شـرکتبهـره کـمرشد 

 .ۀ خدمات سالمت و... اورانه در عرصفنّ

اي از مـداخالت از قبیـل در پی اجـراي طـرح تحـول مجموعـه

اي، کـاهش گذاري خدمات سالمت، افزایش پوشش بیمـهتعرفه

ها فرانشیز خدمات بستري و افزایش کیفیت هتلینگ بیمارسـتان

افـزایش رضـایت، ارتقـاي انجام شد. هـدف از ایـن مـداخالت، 

کیفیت ارائۀ خـدمات، بهبـود دسترسـی بـه خـدمات سـالمت و 

بـود. بنـابراین  هاي رسـمی و غیررسـمی مـردمکاهش پرداخت

اي از عوامــل طــرف عرضـه و تقاضــاي تــورم، بــدون مجموعـه

کردن تغییرات کیفیت، رضایت و حفاظت مالی مـردم در منعکس

هاي سالمت، منجر به افزایش این شاخص در بخش برابر هزینه

 به تورم بخـشسالمت شد. برهمین اساس، هنگام قضاوت راجع

  سالمت، عوامل یادشده نیز باید در نظر گرفته شوند.

 بخـش تـورم مـورد در قضـاوت بـراي مـوارد ترینمهم از یکی

 بـا ایـن شـاخص مقایسۀ ،مردم بر آن اثرات و درمان و بهداشت

 دو ایـن ۀمقایسـبراسـاس  است. خانوار پرداختی هايهزینه رشد

 دربـوده کـه  درصـد 16 حـدود سبد خانوار هايههزین رشد، عدد

 تـرپایین درصد 18 ،سال در بخش سالمت همان تورم با مقایسه

 است توانسته سالمت تحول هدفمند طرح اجراي بنابراین است،

 ،خـدمات قیمـت سـازيواقعیشـامل  اقـداماتبرخـی  طریق از

افـزایش  از ،بـازار تنظـیم و هـاي زیرمیـزيپرداخت از جلوگیري



 

٣ 
 

بخـش  تـورم انـدازة میـزانبـه  ،خانوار سبد سالمت هايهزینه

 ،تحـول طـرح از قبـل، تـرواضح بیان به. کند جلوگیري سالمت

هـاي پرداخت از ناشـی هايهزینه ،هاقیمت نبودنواقعی دلیلبه

 با دولتاجراي طرح،  از بعد اما ؛شدمی تحمیل مردم به میزيزیر

 و واقعـی را هـاقیمت ،خدمات گذاريتعرفه طریق از خود مداخلۀ

   .کرد تنظیم را بازار

  گیرينتیجه

هاي زیـادي پیچیـدگی دارايتـورم در بخـش سـالمت، تحلیل 

باید به عوامل تأثیرگذار آن توجه  ،قضاوت زمان در؛ چراکه است

 جیب از تغییرات کیفیت ارائۀ خدمات، پرداخت کرد. عواملی مانند

 ۀسـران افـزایش ،سـالمت بخش کارکنان و بیمار رضایت مردم،

 درمـانی و بهداشـتیراستاي رفع نیازهاي  در سالمت هايهزینه

  هاي سبد خانوار.و رشد هزینه دافرا

 مطالعـات در ،عمومی بخش بهنسبت این بخش، تورمنرخ باالتر 

 بـهتـوان می پدیـده این بروز عللاز  .است شده تائید نیز جهانی

  زیر اشاره کرد: موارد

 ضـعیف مـدیریت یا ناقص ايبیمه پوشش جمعیت، شدنسالمند

 سـالمت، بخـش در شاغل انسانی نیروي کم وريبهرهاي، بیمه

 هفنّاوران تغییرات ،موجود منابع و تجهیزات از نکردنهاستفاد بهینه

 گیرنـده بین اطالعاتی تقارن عدم جمعیت، رشد خدمات، ارائۀ در

  کشور. هر عمومی متور و خدمات دهندةارائه و
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توسعۀ پایدار هدف پایش و ارزیابی تحقق سومین 1برگگزاره

هدف را براي دستیابی به توسعۀ پایدار در  17سازمان ملل متحد 

همۀ کشورهاي دنیا تعیـین کـرده اسـت کـه سـومین هـدف از 

اسـت و  سالمت جامعـهمربوط به  گانه،مجموع این اهداف هفده

هـاي اطمینان از زندگی سالم و ارتقاي رفاه در همۀ گروه«با نام 

ختصاصی که براي تحقق در کنار اهداف ا .شودخوانده می »سنی

منظور پایش و ارزیـابی میـزان پیشـبرد این هدف تعیین شده، به

تحقق هدف سوم و اهداف اختصاصی مربـوط بـه آن در سـطح 

 شـاخصوضعیت سه اي و جهانی توصیه شده است ملی، منطقه

  بررسی شود: صورت مداومزیر به

متوسـط طـول عمـر در یـک دهـد که نشان می امید زندگی. 1

طور بـههـر عضـو آن جامعـه  ،دیگرعبارتبه. ه چقدر استجامع

حیات داشته باشد. این شـاخص تواند توقع چند سال میمتوسط 

هــاي ســنی اســت و گروه میــر در همــۀونمایــانگر میــزان مرگ

ها و مداخالت سالمتی و مرتبط با سالمتی تأثیر همۀ برنامهتحت

 قرار دارد؛

شده از هاي سپريکه نمایانگر میانگین سال امید زندگی سالم. 2

عمر، با سالمتی کامل و بدون ناتوانی است. براي محاسـبۀ ایـن 

دلیل مرگ زودرس و رفته بههاي ازدستشاخص الزم است سال

بـه توجـه. بادلیل ناتوانی تعیـین شـودشده بههاي سپرينیز سال

واگیـر، هـاي غیررشد سالمندي و نیز گسـترش بیماريروند روبه

محاسبه و پایش این شاخص مورد توجـه بسـیاري قـرار گرفتـه 

 است؛

میرهـاي قبـل از ودهنـدة مرگکه انعکاس میر زودرسومرگ. 3

تـوان سالگی اسـت و در مقایسـه بـا دو شـاخص قبلـی، می 70

بـودن آن علت حسـاسگیري کرد و بـهتر اندازهتر و سریعراحت

راحتی قابل رصـد اسـت. هـر بهبه مداخالت، تغییرات آن نسبت 

اش، بـراي هـاي اپیـدمیولوژیکیتواند براسـاس اولویتکشور می

ومیر اطفـال و ومیر ناشی از ایدز، ماالریا، سل، مرگکاهش مرگ

 70تـا  30هـاي غیرواگیـر در سـنین هاي ناشی از بیماريمرگ

 . کندریزي و اقدام سالگی برنامه

  وضعیت شاخص امید زندگی. 1

  ازاي هر دهه، به میزانی بیشی بهامید زندگ 1950از سال 

کـه  1990 ۀاستثناي دهـبه؛ سال بهبود داشته است سهاز 

فریقـا و فروپاشـی اتحـاد جمـاهیر آدر  ويآياچگیري همه

امیــد زنــدگی در همــۀ منــاطق . رخ داد شــوروي در اروپــا

رشـد  2000از سـال  ،سازمان جهـانی بهداشـتگانۀ شش

اي که افزایش امید زندگی در سـطح گونهبهسریعی داشته، 

برابر پنج سـال بـوده  2015و  2000هاي جهان، بین سال

 است؛

 »برابـر بـا2000 در سال »سالگی 60 سن در زندگی امید ، 

 رسـیده 4/20 ، بـه2015بوده که این مقدار در سال  7/18

سـالگی در  60است. بیشترین افزایش امید زندگی در سن 

سال) و کمترین در منطقۀ جنـوب شـرق  5/2منطقۀ اروپا (

 سال) بوده است؛ 7/0آسیا (

  در اهداف اختصاصی هدف سوم توسعۀ پایـدار، کـاهش یـا

هاي قابل پیشگیري دیده شـده اسـت. بـرآورد حذف مرگ

کـاهش شود موفقیت در تحقق این اهداف اختصاصـی (می

هاي عفـونی، کودکـان، هاي ناشی از بیماريیا حذف مرگ

 ١ 1. Fact Sheet 
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) بتواند امید زنـدگی را هاي غیرواگیرمادران باردار و بیماري

، افـزایش دهـد. 2030، تـا پایـان سـال چهـار سـالحدود 

صورت فاصلۀ بین امید زندگی کشـورهاي بـا درآمـد دراین

به  2015سال در  5/17باال و کشورهاي با درآمد پایین، از 

 یابد؛کاهش می 2030ل در سا 14یا  13

  سـال  4/71، امید زنـدگی در سـطح جهـان 2015در سال

کشـور (سـوئیس، اسـپانیا،  11گزارش شد. امید زندگی در 

ایتالیا، ایسلند، فرانسه، سوئد، ژاپن، سنگاپور، استرالیا، کره و 

به کشور، که عمدتاً مربوط 22سال و در  82کانادا) بیش از 

سال بـود. امیـد  60ند، کمتر از جنوب صحراي آفریقا هست

سـال گـزارش شـده  5/75زندگی در ایران در ایـن سـال، 

 است؛

 سال) بیشـتر از مـردان  8/73طورکلی امید زندگی زنان (به

سال) است. کمترین و بیشترین اخـتالف بـین امیـد  1/69(

ــه ــردان ب ــان و م ــدگی زن ــورهاي ترتیب مربوطزن ــه کش ب

سـال) و شـوروي  4/3سوئد با و  3اسکاندیناوي (ایسلند با 

سـال) اسـت. در  8/9و  6/11سابق (روسـیه و اکـراین بـا 

سـال اسـت  5/74و مـردان  6/76ایران، امید زندگی زنان 

 سال). 1/2(اختالف 

  وضعیت شاخص امید زندگی سالم . 2

  1/63، امید زنـدگی سـالم در سـطح جهـان 2015در سال 

ســالم  طور متوســط، امیــد زنــدگیســال بــرآورد شــد. بــه

تـا  3/9تر و دامنـۀ آن از درصد از امید زنـدگی کوتـاه7/11

درصد در بین کشورهاي مختلف دنیـا متغیـر اسـت.  7/14

اگرچه با افزایش امید زندگی، شاهد افـزایش امیـد زنـدگی 

سالم هستیم، ولی سرعت افزایش امید زندگی سالم بسـیار 

 کندتر از امید زندگی است؛

 هـاي ناراحتیدر سـطح جهـانی، هـا ترین علل ناتوانیمهم

درد)، مشکالت روانـی و اسکلتی (کمردرد و گردنعضالنی

دادن صــرف مــواد (افســردگی و اضــطراب)، ازدســتمسوء

 است؛ هاي قلبی عروقی و دیابتبینایی و شنوایی، بیماري

 سـال  5/61و در مـردان  6/64زندگی سـالم در زنـان  امید

زندگی سالم مـردان و توجهی بین امید اختالف قابل است.

سـازمان جهـانی بهداشـت  ۀگانـمناطق شش ۀزنان در هم

شـود کـه بیشـترین و کمتـرین ایـن اخـتالف مشاهده می

سـال) و جنـوب شـرق آسـیا  پنجاروپا ( ۀترتیب در منطقبه

هاي سـالم تعـداد سـال ،سال) وجـود دارد. در ایـران یک(

 سال است. 8سال و در مردان  10رفته در زنان ازدست

  ومیر زودرس وضعیت شاخص مرگ. 3

  سـالگی تـا سـال  70ومیر قبـل از مرگ درصد 40کاهش

در سطح جهـانی و کشـوري بـراي  ةشدهدف تعیین 2030

دهـد در سـال پایدار است. برآوردها نشان می ۀتحقق توسع

میلیون مرگ  30 سالگی، 70هاي قبل از تعداد مرگ 2015

ایـن  ،میـرومـرگ بود که درصورت تحقق اهداف مرتبط با

صـورت بـا درایـن .میلیون مرگ خواهـد رسـید 19رقم به 

توان میلیون مرگ)، می 11مرگ زودرس ( درصد36کاهش 

 11 پایدار نزدیک شد. ۀشده در اهداف توسعبه هدف تعیین

تواند به دنبال کاهش پنج میلیـون مـرگ میلیون مرگ می

ــی از بیماري ــونی،ناش ــاي عف ــوءتغذیه و مرگ ه ــر وس می

کودکان و مادران باردار (مشابه علل مرگ در اهداف توسعۀ 
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ــاهش  ــز ک ــرگ ناشــی از  5هــزارة ســوم) و نی ــون م میلی

میلیون مرگ ناشی از صدمات  9/0 هاي غیرواگیر وبیماري

 حاصل شود. و جراحات

اي کنونی براي پایش تحقق سومین نیازهاي داده. 4

  هدف توسعۀ پایدار

 هاي ثبت مرگ، ثبت احـوال و نظام اندازي یا ساماندهیراه

 وقایع حیاتی، ردیابی منظم علل اصلی مرتبط با مرگ؛

 هـاي ملـی انـدازي و اجـراي پیمایشتوجه و اهتمام به راه

ــتخراج دادهبه ــراي اس ــدون، ب ــورت ادواري و م ــاي ص ه

 ومیر در همۀ سنین؛مرگ

 آوري مــداوم و قابــل مقایســه در دقــت بــه ویژگــی جمــع

 هاي حیاتی؛وري دادهآهاي جمعنظام

 هاي جمعیتی بـا تفکیـک آوري دادهریزي براي جمعبرنامه

  سنی، جنسی و سطح درآمدي در سطح ملی. 
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  گیرينتیجه

رسد نظام سالمت کشور ایران در راستاي تحقق هدف نظر میبه

بـا  اسـت خوبی عمل کـرده و توانسـتهتأمین سالمتی جامعه، به

کـاهش و حـذف  ۀویـژه در زمینـبـه مداخالت و اقدامات خـود،

، و مـادران بـاردار هـاي کودکـانهـاي عفـونی و مـرگبیماري

سطح امید زنـدگی را افـزایش  میر،وبر کنترل میزان مرگعالوه

رشد افزایش سـن و نیـز گسـترش به روند روبهتوجهدهد. البته با

هاي اصـولی ریزيبرنامه هاي غیرواگیر، الزم استشیوع بیماري

صورت پـذیرد تـا شـاهد افـزایش امیـد  هاي زیربرنامه در جهت

  باشیم:زندگی توأم با سالمتی در کشور 

عروقـی، قلبی هـايمیرهـاي ناشـی از بیمـاريوکاهش مرگ. 1

  میر کودکان؛وو مرگغیرواگیر  هايبیماري

ــی2 ــاتوانی یعن ــلی ن ــت اص ــنج عل ــدیریت پ ــاي بیماري . م ه

اسکلتی (کمردرد)، اختالالت افسـردگی اساسـی، آنمـی یعضالن

   فقر آهن، اختالالت اضطراب و استئوآرتریت
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http://www.healthdata.org/sites/default/files/files/co

untry_profiles/GBD/ihme_gbd_country_report_iran
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 سالمت نظام تحول طرح قبل و بعد از اجراي ،از خدمات 2منديبررسی بهره 1برگگزاره 

 بسترساز سالمت، خدمات از جامعه آحاد منديبهره

 سالمت نظام تحول طرح در عدالت به دستیابی

 افزایش منجربه سالمت تحول طرح اجراي آیا. است

 ؟خیر یا است شده مردم منديبهره

 خـدمات از منـديبهره را سـالمت خـدمات از استفاده و دریافت

ــه و بیشــتر منــديبهره. نامنــدمی ســالمت  هــايگروه ترعادالن

 بـهمنجر درمانیبهداشتی خدمات از اقتصادي و اجتماعی مختلف

 از منـديبهره روازایـن. شودمی جامعه سالمت جانبۀهمه ارتقاي

 یافتگیتوسـعه از معیـاري عنوانبه درمانیبهداشتی هايمراقبت

ــع ــرح جوام ــده مط ــت ش ــرانۀ. اس ــه« س ــی ،»بارمراجع  از یک

ـــاخص ـــم هايش ـــی در مه ـــديبهره بررس ـــدمات از من  خ

 کـه سؤال این به پاسخ در سبب همین به است؛ درمانیبهداشتی

 چـه بـا تحول، طرح اجراي از پس جامعه افراد منديبهره میزان

  .است شده استفاده بردهنام شاخص از شده، مواجه تغییراتی

 بارمراجعه سرانۀ

 بـراي افـراد مراجعـۀ دفعـات تعـداد مجمـوع به کلی، بارمراجعۀ

 اطـالق معین دورة یک طول در خدمت نوع چند یا یک دریافت

 در جمعیتـی تغییـرات از شاخص این بودندلیل متأثربه. شودمی

 شاخص از اغلب معین، دورة یک طی بارمراجعۀ تغییرات بررسی

 عبارت بارمراجعه سرانۀ شاخص. شودمی استفاده بارمراجعه سرانۀ

 عمومـاً معین، دورة یک در کلی بارمراجعۀ تقسیم حاصل از است

  .دوره آن در افراد جمعیت تعداد بر ساله،یک

 کارکنـان از متشـکل چندبعدي، صندوقی سالمت، بیمۀ صندوق

 بـا کـه اسـت اقشـار سـایر و روسـتائیان فرمایان،خویش دولت،

ــک قراردادنپوشــشتحت ــه نزدی ــت درصــد40 ب ــور جمعی  کش

 کـل از خوبی نمایندة تواندمی) 1393 سال در نفر 37،403،250(

 ایـن بارمراجعـۀ سـرانۀ تغییـرات بنـابراین باشـد. ایـران جمعیت

پـذیر از تعمیم شاخصـی سـرپایی، و بسـتري خدمات در صندوق

 در) تحـول از بعـد و قبـل( خـدمات از منديتغییرات میزان بهره

 بـه بارمراجعـه سـرانۀ ،6 تـا 1 ينمودارها در. است کشور سطح

 و پرتوپزشـکی خـدمات داروخانـه، متخصـص، عمـومی، پزشک

 براساس ،1393 تا 1389 هايسال طی در کلی بارمراجعۀ سرانۀ

  .است شده ارائه یادشده سازمان گزارش
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  طرح تحول سالمت از سرانۀ مراجعه، قبل

 و متخصص عمومی، پزشک به بارمراجعه سرانۀ بررسی

 1393 تا 1389 دورة طی در پرتوپزشکی داروخانه، تخصص،فوق

 هايسال در خدمات این از منديبهره میزان که دهدمی نشان

 کاهش) 1392 و 1391 هايسال در ویژهبه( تحول از طرخ قبل

 پزشک به بارمراجعه سرانۀ مثال،عنوانبه. است کرده پیدا

 درصد 9/6 و 2/5ترتیب به 1392 و 1391 هايسال طی عمومی

 هاسال همین در متخصص پزشک به بارمراجعه سرانۀ و

 سرانۀ همچنین. درصد کاهش یافته است 3/7 و 2 ترتیببه

 یافته کاهش) 1392 و 1391( هاسال این در نیز کلی بارمراجعۀ

 نرخ افزایش همچون عواملی که دهندمی نشان مطالعات. است

 ناخالص تولید از سالمت بخش سهم کاهش تورم، نرخ و ارز

 درنهایت و) 1392 سال در 6/6 به 1389 سال در 4/7 از( ملی

 سالمت سبد در بهداشتی هايهزینه سهم کاهش

 منجربه) سالمت خدمات جايکردن سایر کاالها بهجایگزین(

  .است شده سالمت خدمات از منديبهره مشخص کاهش

  سالمت تحول طرح از سرانۀ مراجعه، بعد

دفعات توسط منتقدین طرح تحـول سـالمت در  به که موضوعی

 تحول طرح اجراي از بعد سالمت خدمات از منديخصوص بهره

دلیل افــزایش ســطح بارمراجعــه، بــه افــزایش شــود،می مطــرح

توان گفت، این اسـت دسترسی است. آنچه که در این مقوله می

 خـدمات از منـديبهره که از اولین سال طـرح تحـول سـالمت،

. اسـت رسیده 1392 و 1391 هايسال از قبل سطح سالمت، به

دسترسی  افزایش که است موضوع این گویاي مذکور نمودارهاي

در کـه طوريبه. اسـت نبوده منديبهره افزایش علت به تنهایی،

سرانۀ بارمراجعـه بـه پزشـکان عمـومی، پی اجراي طرح تحول، 

 ،3/5 ترتیب به درنتیجه سرانۀ مراجعۀ کلی و متخصص، داروخانه

 افـزایش بنـابراین سـت؛ا یافتـه افـزایش درصد 7/2 و 2/3 ،1/2

 کیفیت فرانشیز، کاهش( تحول طرح مداخالت از ناشی دسترسی

 پزشـکان ماندگاري از حمایت اي،بیمه پوشش افزایش هتلینگ،

 را سالمت خدمات از منديبهره میزان) غیره و محروم مناطق در

 بـرآورده نیازهاي به پاسخ است؛ اما این افزایش در داده افزایش

 قبـل هايسال در کشور اقتصادي نامطلوب شرایط ازناشی نشدة

  .است بوده تحول از

  گیرينتیجه

 مختلـف اقشار منديبهره دقیق میزان موجود، مطالعات براساس

 عوامــل از ايمجموعــه تــأثیرتحت ســالمت، خــدمات از جامعــه

 آنهـا کنتـرل کـه دارد قرار اجتماعی و اقتصادي شناختی،جمعیت

 سالمت نظام تحول طرح باوجود این، اجراي است، مشکل بسیار

 ایـن از مـردم منـديبهره قبولی،قابـل میـزان بـه است توانسته

  .بخشد بهبود را خدمات
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 آیا طرح تحول سالمت در ماندگاري پزشکان متخصص در مناطق محروم 1برگگزاره 

موفق بوده است؟ 

یکـی  ،»ماندگاري پزشکان در مناطق محرومحمایت از «برنامۀ 

کـه بـا  ه اسـتبود نظام سالمت از مداخالت اصلی طرح تحول

هـاي و حـذف پرداخـت، حفاظـت مـالی هدف افزایش دسترسی

ه شـکل گرفتـ نیافتۀ کشورمحروم و توسعه مناطق غیررسمی در

 منبـع خـدمت (ضـریب کـا)،متخصـص متعهدبه. پزشکان است

ن نیروهـاي متخصـص منـاطق محـروم میأتـ ارزشمندي بـراي

پـس  ،در مناطق محروماین پزشکان حال، جذب درعینِهستند. 

افـزایش تواند یکی از راهکارهاي اصـلی می ،تعهد ةاز پایان دور

نسـبت عدالت در توزیع نیروي متخصص باشد و نیز باعث شـود 

 تبع آنبـه وافـزایش یابـد در مناطق محروم  ،پزشک به جمعیت

در  سالمت، بیشـتر شـود.دسترسی مردم این مناطق به خدمات 

از آغـاز ملـی تحقیقـات سـالمت  ۀسسؤهاي فصلی که مبررسی

، دهـد) انجـام می1393 (اردیبهشـتتحول سالمت طرح  اجراي

در منـاطق محـروم، به مانـدگاري پزشکان و تمایل آنها رضایت 

  بررسی شده است.  ايصورت دورهبه

پزشکان مناطق محروم کشور را از  روند رضایت ،هاي زیرنمودار

  دهند:این موضوعات نمایش می

. ابـالغ کتـاب ارزش نسـبی 2اجراي طرح تحـول سـالمت؛ . 1

. انتقال مطب به کلینیک ویـژة 3هاي سالمت؛ خدمات و مراقبت

   بیمارستان، پس از اجراي طرح تحول سالمت.

  

  

. درصد رضایت پزشکان مناطق محروم، از 1 شماره نمودار

  اجراي طرح تحول سالمت

. درصد رضایت پزشکان مناطق محروم، از ابالغ 2 شماره نمودار

  هاي سالمتکتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت
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. درصد رضایت پزشکان مناطق محروم، از 3نمودار شماره 

ویژة بیمارستان، بعد از اجراي طرح انتقال مطب به کلینیک 

  تحول سالمت

طرح تحـول و افـزایش  اجراي روند کاهشی رضایت پزشکان از

 مقطعی رضایت آنها از اقدامات و مداخالتی ماننـد ابـالغ کتـاب

در این نمودارها  ها،تر شدن تعرفهواقعی همچنین و ارزش نسبی

 روددر ایـن طـرح انتظـار مـی ،از سوي دیگـر شود.مشاهده می

ــکان ــدگاري پزش ــص  مان ــوق تخص ــکان ف ــص و پزش متخص

پـس از ایفـاي  ،در منـاطق محـروم )،ضریب کا( خدمتمتعهدبه

میـزان تمایـل ایـن  ،4شـماره تعهدات آنها افزایش یابد. نمودار 

پـس از پایـان  ،فعالیت در مناطق محـروم ۀپزشکان را براي ادام

دهـد. نشان مـی 1394تا پاییز  1393از تابستان ، خدمتشان ةدور

ها به شکل کنونی ادامـه پرداختاین اعداد با این شرط است که 

حـاکی از افـزایش میـزان تمایـل در  ،رونـد موجـود داشته باشد.

به مداخالتی ماننـد ن را مربوطتوان آکه میاست مقاطع خاصی 

بـر دستورالعمل پرداخت مبتنی«ابالغ و  ابالغ کتاب ارزش نسبی

دهـد در دانسـت. ایـن نمـودار بـه روشـنی نشـان می» عملکرد

موقع صـورت مقاطعی از زمان که پرداخت مطالبات پزشکان بـه

گرفته است، تمایل آنها به ماندگاري در مناطق محروم افـزایش 

گرِ پایـه هاي بیمـهیافته است. در مقابل، در مقاطعی که سازمان

پزشکی هاي علومانشگاهاند یا در پرداخت برخی دپرداختی نداشته

تأخیر وجود داشته است یا پرداخت تشویقی ماندگاري به تعویـق 

افتاده یا تأخیر زیادي داشته است، پزشـکان تمایـل چنـدانی بـه 

انـد. در مصـاحبه بــا ادامـۀ خـدمت در ایـن منـاطق نشـان نداده

 پزشکان ماندگار، در پاسخ به این پرسش که چرا پزشکان تمایلی

تـرین عنوان مهمندارند، این علل به مناطق محروم به فعالیت در

  عوامل، مطرح شد:

هاي تشـویقی مانـدگاري و کارانـه، توسـط . تأخیر در پرداخت1

  پزشکی؛هاي علومدانشگاه

  نداشتن همسر و خانواده؛. دالیل خانوادگی و تمایل2

  . موقعیت نامناسب زندگی در مناطق محروم.3

 آثـار ممکـن اسـتمی اسـت کـه علت مه ،هاخیر در پرداختأت

  را در پی داشته باشد. هاي غیررسمیپرداخت مانندناخوشایندي 

  گیري نتیجه

 ماندگار در مناطق محـروم کشـور، پزشکان پایش مداوم رضایت

ریـزي بـراي ثر بـر نارضـایتی آنهـا و برنامـهؤشناسایی عوامل م

اصـالح وضـع موجـود و  از راهکارهاي اصلیکردن آنها، برطرف

افزایش میزان ماندگاري پزشکان متخصص در مناطق  تبع آنبه

  .استمحروم 
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. تمایل به ماندگاري پزشکان متخصص در 4نمودار شماره 

 مناطق محروم پس از ایفاي تعهدات

بـراي مانـدگاري مهمـی اقدامات  ،با اجراي طرح تحول سالمت

. نتـایج نشـان گرفتـه شـدپزشکان در منـاطق محـروم در نظـر 

تواند تأثیر بسزایی در افزایش انگیزه هاي مالی میمشوق دهدمی

ــه  ــد؛ چراک ــته باش ــاطق داش ــن من ــدمات در ای ــۀ خ ــراي ارائ ب

ـــاي بســـیاري در ایـــن منـــاطق وجـــود دارد. محرومیت ه

ــایی، اقتصــادي، محرومیت ــدد جغرافی ــل متع ــر عوام ــایی نظی ه

نادار در تسهیالت زندگی اي معاجتماعی و فرهنگی، وجود فاصله

شـهرها و منـاطق محـروم کشـور، و امکانات رفاهی میان کالن

همچنین وضعیت نامناسب اسکان و کمبـود تجهیـزات پزشـکی 

  مورد نیاز.

ــنباتوجه ــه ای ــأخیر در پرداخت ب ــه ت ــگاهک ــا، در دانش هاي ه

اي طــوالنی دارد و اعتمــاد جامعــۀ پزشــکی کشــور ســابقهعلوم

موقع و استمرار آن در ر کرده است، پرداخت بهداپزشکی را خدشه

هـاي توانـد ضـمن حـذف گـرایش بـه پرداختاین منـاطق، می

غیررسمی، منجربه افزایش تمایل پزشکان به مانـدگاري شـود و 

تخصصی در این منـاطق افـزایش ارائۀ خدمات تخصصی و فوق

  یابد. 

تـوان گفـت افـزایش دسترسـی مـردم در منـاطق در پایان، می

ــاهنگی محــرو ــابعی از هم ــا، ت ــالی از آنه م، ضــمن حفاظــت م

و  »بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوزارت «بخشی میان برون

منظور تسهیل و تسـریع ، به»وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی«

کـردن ها اسـت. همچنـین ملزمدر پرداخت مطالبات بیمارسـتان

بهبـود  موقع پزشـکان،پزشکی به پرداخت بـههاي علومدانشگاه

کردن تجهیزات الزم و نیز وجود وضعیت اسکان پزشکان، فراهم

و افـزایش ظرفیـت ورودي  گزینـیبـومیاي مدون بـراي برنامه

ثر در افـزایش ؤاز عوامـل مـ، ها بـراي منـاطق محـرومدانشگاه

و  دسترسی مردم مناطق محروم کشـور بـه خـدمات تخصصـی

  است. بنديمطابق با نظام سطحالزم، تخصصی فوق
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   دولتی هايبیمارستان در شدهارائه خدمات از بستري بیماران رضایت 1برگگزاره 

سالمت تحول طرح اجراي از بعد

با سه رویکرد حفاظت مالی، ایجـاد عـدالت طرح تحول سالمت، 

در دسترسی به خدمات سالمت و ارتقاي کیفیت خدمات شـروع 

و سـپس شـروع  زیـر به ترتیبطرح طی سه فاز اصلی شد. این 

 ارائـۀفـاز دوم در ؛ اجرایـی ۀفاز اول با هشت بسـت عملیاتی شد:

هاي خدمات تصحیح تعرفهبا فاز سوم  ؛سالمت ۀهاي اولیمراقبت

  .پزشکی

دستاوردهاي طـرح تحـول سـالمت در فـاز اول کـه مقـرر شـد 

  خدمات بیمارستانی را هدف قرار دهد، شامل:

هاي دولتـی: . کاهش فرانشـیز پرداختـی مـردم در بیمارسـتان1

درصـد کـه 5درصد و بستري روسـتایی 10بستري غیر روستایی 

ترتیب رائۀ شواهد پایش و ارزیـابی، بـههاي آتی مطابق اطی ماه

  درصد، کاهش داده شد؛3درصد و 6به 

  شدن زایمان طبیعی؛. رایگان2

  . حمایت از ماندگاري پزشکان در مناطق محروم؛3

هاي دولتـی . ارتقاي کیفیت وضع اقامت بیماران در بیمارستان4

  (هتلینگ)؛

ــی شــدن پزشــکان متخصــص در بیمارســتان. مقیم5 هاي دولت

  ابسته به وزارت بهداشت؛و

هـاي تخصصـی ایـن . ارتقاي کیفیت ویزیت بیمار در کلینیک6

  ها.بیمارستان

  

نیـاز مطـرح مطابق اهداف طرح، اصالح پوشش بیمه، یک پیش

اي و محدود هاي بیمهشد. براساس مطالعات قبلی، تعدد صندوق

هاي پایه، باعث کـاهش دسترسـی مـردم، بودن پوشش در بیمه

شود. لذا ارائۀ بیمـۀ پایـۀ سـالمت هاي پایین میهکخصوصاً د

درصـد 98ایرانیان در دستور کار قرار گرفت و اجـرا شـد. تقریبـاً 

مردم تحت پوشش بیمه قرار گرفتند. براساس افزایش دسترسـی 

هاي دریافتی، زنجیرة تـأمین به خدمات سالمت و کاهش هزینه

تجهیـزات و ها تعریـف شـد و مقـرر شـد دارو، براي بیمارسـتان

ها انجـام خدمات آزمایشگاهی و رادیولوژي در داخل بیمارسـتان

شود و هیچ بیماري را براي دریافت ایـن خـدمات، بـه خـارج از 

ترین اهداف این اقدامات، افزایش بیمارستان ارجاع ندهند. از مهم

هاي دولتـی رضایت بیمـارانی اسـت کـه از خـدمات بیمارسـتان

منظور، مؤسسۀ ملی تحقیقات سالمت  کنند. به همیناستفاده می

جمهوري اسالمی ایران، از همـان ابتـداي شـروع طـرح تحـول 

سالمت، مبادرت به سنجش رضایت بیماران بستري (گروه هدف 

اصلی طرح تحول سالمت) کـرد. بـه همـین منظـور، از ابتـداي 

براساس نمونـۀ بیمارسـتانی، مطـابق مـداخالت  1393تابستان 

شده مداخالت حوزة درمان، از بیماران ترخیصعنوان شده بهارائه

هـاي ها براي دورههایی صورت گرفت. نتایج این ارزیابیپرسش

ارائـه  7تـا  1انجام شده، به مدت دو سال، در نمودارهاي شماره 

   شده است:

  

  11شماره انتشار:
  16/05/95تاریخ:

 ١ 1. Fact Sheet 
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  1393 تابستان سالمت، تحول طرح در شدهارائه مداخالت از بستري بیماران رضایت. 1 شماره نمودار

  

 

  1393 پاییز سالمت، تحول طرح در شدهارائه مداخالت از بستري بیماران رضایت. 2 شماره نمودار
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  1393 زمستان سالمت، تحول طرح در شدهارائه مداخالت از بستري بیماران رضایت. 3ه شمار نمودار

  

 

  

 1394 بهار سالمت، تحول طرح در شدهارائه مداخالت از بستري بیماران رضایت. 4 شماره نمودار
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  1394 تابستان سالمت، تحول طرح در شدهارائه مداخالت از بستري بیماران رضایت. 5شماره  نمودار

 

  

 1394 پاییز سالمت، تحول طرح در شدهارائه مداخالت از بستري بیماران رضایت. 6شماره  نمودار
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  1394 و 1393 هايسال در بستري بیماران کل رضایت مقایسۀ. 7شماره  نمودار

  

  گیرينتیجه

طورکلی نشانگر این است که طرح تحول سالمت تـأثیر نتایج به

هاي دولتـی مناسبی در رضایت بیمـاران بسـتري در بیمارسـتان

تلینــگ، از جملــه ه يارتقــاکــاهش فرانشــیز و همچنــین دارد. 

ها اجـرا تانبوده که در ایـن طـرح در بیمارسـ ترین اقداماتیمهم

با درصد قابـل قبـولی در طـی ارزیـابی  شده است و هر دو اقدام

ــه ــه پای ــی ،دوم نســبت ب ــزایش معن ــابیاف ــایج ارزی  دار دارد. نت

دهنـده ارائـهخـدمت از  ةرضایت قابل قبـول گیرنـد ةدهندنشان

طی فازهاي اجرایی طرح تحـول سـالمت (فـاز  خدمت است. در

شد و ایـن  ارائهخدمات پزشکی  ۀگذاري نسبی تعرفسوم)، ارزش

دهندگان خدمت شد. ارائه یگذاري، منجر به افزایش دریافتارزش

عـاملی در  است ممکنموضوع که افزایش درآمد این با توجه به 

آمـد در ثیر افـزایش درألـذا ایـن تـ ،تر باشـدخدمت مناسب ارائۀ

در ایـن مطالعـه، رضایت مطلوب بیماران قابـل مشـاهده اسـت. 

هاي دهندة رضایت مناسب از بستهارزیابی رضایت بیماران نشان

کـه طوريشده در قالب فاز یک و سه طرح تحول اسـت؛ بهارائه

عنوان یکی از اهداف مهـم ابتـدایی طـرح، رضایت از فرانشیز به

شود و هاي مطالعاتی مشاهده میدرصد در دوره80تقریبا بیش از 

دهندگان خدمات، از مهمترین این درصد روند صعودي دارد. ارائه

عوامل دخیل در رضایت بیمار هستند. در ایـن مطالعـه، رضـایت 

بیمار به تفکیک برخورد با بیمار و اطالعاتی که براي بیمار ارائـه 

زشک، اند. دو جنبۀ ذکر شده در سه گروه پکنند، بررسی شدهمی

پرستار و سایر پرسنل شاغل در بیمارستان در این مطالعه بررسی 

ترین رضایت ذکـر شـده از رفتـار ها، مهماند. در بیشتر دورهشده

که رضـایت بیمـار برآینـدي از پزشک ارائه شده است. با وجودي

شود مـداخالتی کـه در قالـب مجموعه علل است، اما فرض می

شـود، ممکـن بار ارائـه مییکطرح تحول سالمت هر چندمدت
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طور است بالفاصله رضایت بیمار را تحت تأثیر قرار دهـد. همـان

شود، در اجراي فاز سوم، طرح تحول سـالمت و که مشاهده می

ــل  ــار را در فص ــایت بیم ــۀ دوم، رض ــیز در مرحل ــاهش فرانش ک

درصد افزایش داد. بـا 15داري تا حدود شده، به طور معنیبررسی

عنوان مطالعـۀ پایـۀ قبـل از ژوهشی (ارزیابی) بهتوجه به اینکه پ

اجراي طرح تحـول سـالمت انجـام نشـده بـود، ایـن اقـدامات 

شده در کشور در قالب طرح تحول سالمت ارائـه شـده و از ارائه

قبل به این شکل اجرا نشده است. لذا مقایسۀ اعداد بدست آمـدة 

 رضایت بیمار از این بررسـی، بـا مطالعـات قبلـی ممکـن اسـت

مناســب نباشــد؛ بــه همــین دلیــل، در ایــن بررســی از مقایســۀ 

به شود. باتوجهآمده در نتایج اجتناب میتک اعداد به دستبهتک

هاي جدید وجود دارد و همچنـین امکـان اینکه امکان ارائۀ بسته

اینکه با دورشدن از شروع طرح تحول سالمت ممکن است تغییر 

شود، این بررسی همچنان  در رضایت بیمار به هر دلیلی مشاهده

هاي ابتـدایی طـرح به طور فصلی براي مقایسۀ رضایت با سـال

تحول ادامه دارد. از سویی، مطابق آنچه در بررسی سایر کشورها 

هایی کـه بـه نـوعی شود تمام پروژهآید، توصیه میبه دست می

مقرر است در سطح کشور خدمات مرتبط با سالمت را بسـنجند، 

یفیت و کمیت مناسب ارائه این خدمات، سـؤاالت براي ارزیابی ک

ــزار ارزیابی ــار را در اب ــا رضــایت بیم ــرتبط ب ــد. م شــان بگنجانن

توان نماي جامعی از رضایت عموم و بیمـاران را ترتیب، میبدین

دست آورد. براي رسیدن به این منظور، اگر از خدمات سالمت به

رها وجـود اي مرکزي براي مطالعات ملی سالمت در کشوکمیته

صورت استاندارد و توانند بهشده میداشته باشد، ابزارهاي طراحی

ها را هم مدنظر قرار دهند و سؤاالت مـرتبط خوان، این جنبههم

  شده در تمام مطالعات مرتبط بررسی شوند. با خدمات ارائه
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  دستاوردهاي طرح تحول سالمت در ارائۀ خدمات زنجیرة تأمین 1برگگزاره 

هاي دولتیدر بیمارستان 

هدف کلی کاهش فرانشیز پرداختی توسط بیماران، حفاظت مالی 

بـا اسـت. ایـن هـدف هاي سـالمت شهروندان در برابـر هزینـه

ــیب ــار آس ــت اقش ــدمات محوری ــاماندهی خ ــق س پذیر، از طری

هاي دولتـی بیمارستانی و حمایـت مـالی بیمـاران در بیمارسـتان

اخلـه، منجربـه کـاهش پرداخـت . اجراي این مدگیردصورت می

هاي شـدة بسـتري در بیمارسـتانمستقیم از جیب بیمـاران بیمه

نبـودن . از جمله علل پرداخت مستقیم از جیب، فـراهمشددولتی 

ــدمات آزمایشــگاهی و  ــدمات دارو، خ ــارج از خ ــوژیکی خ رادیول

ها این بود که در حدود در شروع برنامه، تخمینبیمارستان است. 

علل پرداخت از جیب، مربوط به ارجاع بیمار به خارج درصد از 10

از بیمارستان براي دریافت خدمات دارو و تجهیـزات و از سـویی 

بر این اساس، مقرر شـد کـه آزمایشگاه و رادیولوژي خواهد بود. 

دارو، تجهیزات پزشـکی  تأمینزنجیرة  منظور حذف این مبالغ،به

ري شـکل بگیـرد. و درمانی، خدمات آزمایشـگاهی و تصـویربردا

و شـود که تمامی این خدمات در داخل بیمارستان ارائـه طوريبه

یک از این خدمات، به بیرون ارجـاع داده افراد براي دریافت هیچ

حسـاب صورت ارجاع، مبلـغ ایـن خـدمات در صورت نشوند و در

هاي تحــت پوشــش بیمارســتان آورده شــود. تمــامی بیمارســتان

 وزش پزشکی، مشـمول ایـن برنامـهوزارت بهداشت، درمان و آم

سازي تمامی خدمات تشخیصی مکلف به فراهمشدند. همچنین، 

و درمانی، دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی الزم براي تمامی 

بیماران بستري در همان بیمارستان یا در زنجیرة ارجاع خـدمات 

 الزام این موارد را سازمان غذا و دارو تهیه کرد و بالفاصله شدند.

سـامانۀ ارتبـاط  بعد از شروع برنامه و در راستاي اجراي مناسب،

هـدف  پزشـکی بـاهاي علـوممردمی وزارت بهداشت و دانشگاه

هـاي نظـارتی وزارت نظارت عموم مـردم شـکل گرفـت و گروه

بهداشت و دانشـگاه علـوم پزشـکی، کنتـرل مسـتقیم برنامـه را 

کز درمانی بـه رسانی عمومی در داخل مرااطالع. عهده گرفتندبه

طرق مختلف انجام شـد. پیشـنهاد ممنوعیـت فـروش داروهـاي 

بیمارستانی و تجهیزات پزشکی تخصصی در خارج از بیمارسـتان 

ها، بـراي نظـارت انبیمارسـت تـأمین. در داخل زنجیـرة شدارائه 

ارجاع بیمار براي خـدمات تشخیصـی و درمـانی، هرچه بیشتر بر 

شگاه طراحی شد که ستاد وزارت فرم ارجاع به مراکز معین در دان

. تـرخیص را برعهـده داردها نظارت این فرم بهداشت و دانشگاه

بیمار در بیمارستان نیز منوط بـه تائیـد کارشـناس مقـیم بیمـه، 

  درصد شده است.10بر دریافت فرانشیز به میزان حداکثر مبنی

پایش و ارزیابی زنجیرة تـأمین دارو و تجهیـزات در 

  دولتیهاي بیمارستان

صـورت زمان شروع برنامه، مؤسسۀ ملی تحقیقات سالمت، به از

ري در کننده از خدمات بسـتفصلی، درصد ارجاع بیماران استفاده

ــراي هاي دولتــی را در تمــام دانشــگاهبیمارســتان هاي کشــور ب

تصـویربرداري  و آزمایشـگاهی خـدمات تجهیزات، دریافت دارو،

صـورت درصـد ارجـاع و نتایج این ارزیـابی، بهکرده است  پایش

ارائـه شـده اسـت.  1براي خـدمات یادشـده، در نمـودار شـماره 

یافتـه،  دهد، تمامی موارد کاهشطور که نمودار نمایش میهمان

دهد که اند. بررسی روند ارجاع نشان میاما هنوز به صفر نرسیده

کاهش یافته  1393نسبت به سال  1394ها در سال تمام قسمت

   است و بیشترین کاهش، مربوط به دارو بوده است.
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. درصد ارجاع بیماران بستري، به خارج از 1نمودار شماره 

  هاي دولتی بیمارستان

  گیرينتیجه

ایجاد زنجیره تأمین دارو و خدمات، از مهمترین اقـداماتی تلقـی 

درمـان در شود که با همکاري معاونت غذا و دارو و معاونـت می

هاي دولتی کشور اجرا شد. این اقدام بـه تنهـایی تمام بیمارستان

درصد پرداخت مستقیم از جیب بـراي 10منجربه کاهش حداقل 

خدمات بیمارستانی شده است. این برنامه براي بخـش سـرپایی 

هم اجرا شده است؛ امـا پـایش و ارزیـابی آن را بـراي خـدمات 

 انجام داده است.بستري، مؤسسۀ ملی تحقیقات سالمت 

پیش از اجراي طرح تحول سالمت، ارائۀ خدمات جامع سـالمتی 

پذیر نبـود. اکنـون دلیل محدودیت مالی در برخی مواقع امکانبه

نیاز  تواند خدمات مورداین مشکل برطرف شده است و بیمار می

. در این وضـعیت، هاي دولتی دریافت نمایدخود را در بیمارستان

شود؛ بنـابراین، دلیل محدودیت مالی قطع نمیبهزنجیرة اقدامات 

شده است. بررسی هزینۀ  تأمینکیفیت ارائۀ خدمت از این منظر 

شده به بیماران، قبل و بعد از طرح تحـول هاي خدمتی ارائهبسته

دهندة این موضـوع اسـت کـه قیمـت خـدمات و سالمت، نشان

 درصـد15تـا درصـد 10ملزومات در یک دورة بستري در حـدود 

توان گفت کیفیـت خـدمات ترتیب میاینافزایش یافته است. به

الشـعاع دلیل محدودیت مـالی بیمـار تحتتشخیصی و درمانی به

 .گیردقرار نمی

فرد وزارت بهداشـت، توان از اقدامات منحصـربهاین اقدام را می

درمان و آموزش پزشکی در کنترل قیمت خـدمات، بـازار دارو و 

اهش پرداخـت مسـتقیم از جیـب بـراي تجهیزات و از سویی کـ

 خدمات سالمت برشمرد. 
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  سویی طرح تحول نظام سالمت با پوشش همگانی سالمتبررسی هم 1برگگزاره 

 ۀععنـوان یکـی از اهـداف توسـبـه 2پوشش همگـانی سـالمت

 شـدهپذیرفتهدر جهـان  ،طور گسـتردهبه 2010از سال  ،سیاستی

شـناخته  3پایـدار ۀحاضر یکی از اجزاي مهم توسعاست و درحال

آیا مناسـب اسـت پوشـش همگـانی  این پرسش را که. شودمی

سالمتی در کشورها مدنظر قـرار  ۀعنوان اهداف توسعسالمت به

  دهیم:میزیر پاسخ  پرسشبا دو  الًداده شود، معمو

  تعریف پوشش همگانی سالمت چیست؟ .1

سـمت توان پیشـرفت و حرکـت نظـام سـالمت را بـهآیا می .2 

  به این تعریف پایش و ارزیابی کرد؟رسیدن

تعریـف  ،سمت پوشش همگانی سالمتبراي بررسی پیشرفت به

افرادي که به خدمات سالمتی از هر نـوعی  :ست ازا رایج عبارت

نیاز دارند،  (پیشگیري، ارتقا، درمان، توانبخشی و درمان تسکینی)

بدون اینکه از نظـر مـالی دچـار  کنند؛باید بتوانند آن را دریافت 

را شـامل  همبـهمرتبطمشکل شوند. این تعریف در واقع دو جزء 

بـه حفاظـت دسترسـی. 2 ؛کیفیـتباپوشش خدمات . 1شود: می

مالی براي هر فرد. باید اطمینان حاصل شود که تمام افرادي که 

بدون اینکه از نظر هزینه برایشان  ،به خدمات سالمتی نیاز دارند

  راحتی به این خدمات دسترسی پیدا کنند. هب ،مشکلی ایجاد شود

آنچه در بررسی و پایش پیشرفت اسـتقرار پوشـش  براین اساس،

ترین هدف سالمت در دنیا مطرح عنوان مهمهمگانی سالمت به

ثر مداخالت و حفاظت ؤبررسی سطح و توزیع پوشش م ،شودمی

عنوان اجزاي مهم به ،و این دو جنبه استمالی براي این خدمات 

نظام سالمت به سمت اسـتقرار پوشـش بررسی و پایش حرکت 

 ،کشورها براساس تعهدي که دارند. همگانی سالمت مطرح است

تواننـد اطمینـان حاصـل مهم می ۀبا پایش و ارزیابی این دو جنب

استقرار پوشش همگانی سالمت در کشور اتفاق افتـاده کنند که 

ی چه اقدامو  پذیرست یا نهاین امر امکان آیا اصالًو  یا خیر است

پـذیر در کشورها باید انجام شود تا رسیدن به ایـن مهـم امکـان

  . شود

با اهداف حفاظـت  1393طرح تحول سالمت از اردیبهشت سال 

خـدمات و  ۀبودن عادالنـمالی براي خدمات سالمتی، دردسترس

. ایـن طـرح کـه شددر سراسر کشور آغاز  ،خدمات باکیفیت ئۀارا

المت در کشـور شـناخته براي اصالح نظـام سـ برنامهترین مهم

سـو بـا پوشـش دو هـدف مهـم هـم ،از همان ابتـدا ،شده است

به خدمات براي حفاظت مالی و دسترسی، یعنی همگانی سالمت

کار خود قرار داد. پـایش و ارزیـابی ایـن  تمام اقشار را در دستور

در دستور کار قـرار گرفـت و  ،از همان ابتداي شروع ،مهم ۀبرنام

 بـراي پـایش و ارزیـابی آن چـارچوب ،شدههئارابه اهداف باتوجه

با متون و  ،. بررسی و انطباق ابعاد اصلی طرحشدتعیین  متناسبی

هاي ارزیـابی هاي سالمت و برنامههاي جهانی براي نظامبرنامه

طـرح موجود انجام شد و در نهایت ایـن بررسـی نشـان داد کـه 

رصت بسـیار تواند فشده میهئارا تحول سالمت مطابق با اهداف

هـاي نظـام سـالمت مناسبی را براي بررسـی پیشـرفت برنامـه

. کنــدبــه پوشــش همگــانی ســالمت فــراهم درجهــت دســتیابی

که ایران از جمله کشورهایی است که متعهد شده است ازآنجایی

بـراي  پـیش از ایـن،پایـدار و  ۀبه اهداف توسعدر جهت رسیدن

داماتی را درجهـت الزم اسـت اقـ کند،هزاره اقدام  ۀاهداف توسع

بـا انجـام ایـن  زمـانهمو  کنـدبه این اهـداف طراحـی رسیدن
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لـذا وزارت  دهـد؛انجـام  را بررسـی و پـایش پیشـرفت ،اقدامات

اصـلی نظـام  ۀارزیابی برنامـ ،بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

عنـوان ضـرورت اصـلی بـه بهرا سالمت (طرح تحول سالمت) 

اسـالمی ایـران سـپرد. جمهوري  ملی تحقیقات سالمت ۀموسس

ملی تحقیقات سالمت بـر آن شـد تـا  ۀدنبال این مهم، موسسهب

بهترین چارچوب و مدل موجود را براي پـایش و ارزیـابی طـرح 

سوشـدن آن را بـا هـم ،حالو درعین کندتحول سالمت انتخاب 

  . کندپوشش همگانی سالمت بررسی 

 در پایش و بررسی پیشرفت پوشش همگـانی سـالمت در مـدل

ــدا یــک ،جهــانی ســري توصــیه شــده اســت کــه از همــان ابت

هاي ساده ناظر بر ایـن پیشـرفت تـدوین شـود. امکـان شاخص

 ؛واحد براي تمام کشورها وجـود نـدارد هاییکارگیري شاخصهب

 و از نظـر کشورها از نظر نظـام سـالمت موقعیتکه علت اینبه

مـاعی اجتمالی و سطح اقتصـادي تأمیناپیدمیولوژیکی،  موقعیت

اجراي ایـن برنامـه در کشـورها  . درنتیجه،بسیار متفاوت هستند

هم متفاوت  هاهاي ارزیابی آنروش تبع،بهباید اختصاصی باشد و 

شده ایـن اسـت کـه ابتـدا هـر هئخواهد بود. دستورالعمل کلی ارا

را مالك  1شده در سطح جهانیهئهاي اراکشور مجموعه شاخص

طـور بـالقوه دیگـري را کـه بـه هايشـاخصو سپس  دهدقرار 

گیري نمایند و پـایش توانند پوشش همگانی سالمت را اندازهمی

  . کنده ئارا ،پیشرفت آن را انجام دهند

شده  ارائههایی ها و برنامهشاخص برگ حاضر، مجموعهدر گزاره

را که پایش و ارزیابی نظام سالمت (طرح تحول سـالمت)  است

به اهداف پوشش دستیابی برايآن را سویی هم دهند وانجام می

. ضـرورت دارد ارزیـابی تمـام کننـدمیهمگانی سالمت بررسی 

 کـه شده در قالـب طـرح تحـول سـالمتمداخالت اصلی انجام

سمت پوشش همگـانی اصلی پایش پیشرفت به ءسو با دو جزهم

 پرسـشمداخالت بـا ایـن دو  ءجزبهءجز شود،انجام می سالمت

کدام خدمات تحت پوشش قـرار گرفتـه . 1 :اصلی سنجیده شود

حفاظـت مـالی در نظـر  ،آیا براي دریافت این خدمات. 2 ؟؛است

   ؟گرفته شده است

اصلی پوشش همگانی سالمت و انطباق آن بـا  ءبراساس دو جز

پوشش  منظور از توان گفتاهداف پوشش همگانی سالمت، می

از سـطح وسیعی از اقدامات گسترة  ،مداخالت سالمتیا خدمات 

 است که باید براي هر بیماري ارائهتسکینی  ارتقا تا سطح درمانِ

 ارائـهها در سطوح مختلف مراقبتـی لذا الزم است شاخص شود؛

م با این سطوح مختلف مراقبت، ضـرورت دارد کیفیـت أ. توشود

 کارگرفتـهبههـایی سنجیده شود و شـاخص نیزشده ارائهخدمات 

از جملـه،  ؛دهنـدرا نمـایش مـیخدمات باکیفیـت  ارائۀکه  شود

شــده ارائــهدرمــان موفــق ســل یــا کنتــرل فشــارخون. پوشــش 

ها، ترین این شـاخصمهم .حفاظت مالی باشد باهمراه بایستمی

هاي فقـرزاي سـالمتی هاي کمرشکن و درصد هزینهبروز هزینه

طور گسترده . این دو شاخص، بههستندبا پرداخت از جیب مرتبط

در هر  اینکه؛ ضمنطح جهانی قرار گرفته استمورد توافق در س

هـاي سـالمت و وضـعیت مـالی، هزینـه تـأمینکشور براساس 

تـوان مـی نیـزهاي دیگري مجموعه شاخص ،اجتماعیاقتصادي

   .ایمهکرد که در ادامه آورد ارائه

ایـن  ارائۀبحث عدالت در ، در پوشش خدماتدیگر  موضوع مهم

. توصـیه شـده اسـت در پـایش پیشـرفت پوشـش استخدمات 

 ارائـۀعدالت در  به ،هاي سالمتهمگانی سالمت و ارزیابی نظام

بـدون توجـه بـه  شود؛بحث توجه  تریناصلی به عنوان، خدمات

هـایی در هـر کشـور اسـتفاده و چه شـاخص اینکه چه چارچوبی

 همکاري برگگزاره در که شده ارائه شاخص 16 اکنونهم. 1

  .است آمده مفصل طوربه هادانشگاه با 
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سطح مـورد انتظـار از پوشـش  در آیا بدانیمبراي اینکه  شود.می

سـطح  معمـوالً ،خدمات پیشـرفت در حـال وقـوع اسـت یـا نـه

امـا ایـن موضـوع  گیـریم؛را در نظـر میاز هر پوشش  یمتوسط

هـا شکسـته شـود و بـراي بسیار ضرورت دارد که تمام شـاخص

هـاي جمعیتـی بـراي زیرگـروه ،معیتگیري نابرابري در جاندازه

نـد از: طبقـات مختلـف اعبارت هاشـاخص. این شود ارائهنظر مد

 مـثالًرفاهی، تحصیالت، سن، جنس، محل سکونت (یا  درآمدي

ــا  شــهري ــزوم روســتایی)، وضــعیت مهــاجرت و درصــورتی  ل

  هاي مختلف قومی. گروه

 ارائـهگونه که در چارچوب پوشش همگـانی سـالمت هـم همان

شـده در طـرح تحـول ارائهاصلی  ءگیري دو جزاندازه ،ده استش

ا حفاظـت بهمراه افزایش پوشش خدمات باکیفیت یعنی سالمت

سـمت براي شروع پایش بـه اي آغازیننقطهفقط  ،مالی مناسب

هـاي سـالمت نظـام ،مسـیر ۀدر ادام .شودپیشرفت محسوب می

چـه  ،که آیا این پیشرفت مناسب اسـت یـا نـه کنندبررسی  باید

شوند و آیا پیشـرفت  ارائهاقداماتی باید براي شناسایی مشکالت 

سمت پوشش همگانی سالمت بر نتایج و پیامدهاي سـالمتی به

ملـی تحقیقـات سـالمت  ۀسسـؤاساس، مثیر دارد یا نه. براینأت

بـا  را این مهم، این چـارچوب و اهـداف ۀجانببراي ارزیابی همه

. براساس انطباق داد(درونداد، برونداد، پیامد و اثر)  1مدل لوجیک

شده براي پوشش همگانی سالمت، طرح تحول ارائهمدل جهانی 

اجراشـده در نظـام سـالمت  ۀتـرین برنامـعنوان مهمسالمت به

، جمهوري اسالمی ایران، براي پایش پوشش همگـانی سـالمت

 ایـن اجـزابا  ی، چارچوبهدف قرار گرفت و همانند تمام کشورها

پایش و ارزیابی طرح  برنامۀهاي و زیرحیطه هاحیطه.1: ارائه شد

آوري ایـن منابع اطالعاتی موردنیاز براي جمع .2 تحول سالمت؛

هـا براسـاس بنـدي و جداسـازي شـاخصتقسـیم. 3 ها؛شاخص

 نظر. مدهاي زیرگروه

چارچوب کلی و اسامی  ،مدنظر ۀبراساس حیط 1 ةدر جدول شمار

  شده است: ارائهها شاخص
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  سو با اهداف پوشش همگانی سالمت. چارچوب کلی پایش و ارزیابی طرح تحول سالمت، هم1جدول شماره 

  

  

  

   

 درونداد

 مالی

هاي سـالمت از تولیـد سهم (درصد) هزینـه

 ناخالص ملی

سـالمت از بودجـۀ هاي سهم (درصد) هزینه

 عمومی

هاي سـالمت، براسـاس قیمـت سرانۀ هزینه

 ثابت و برابري قدرت خرید

هاي دارویـی، براسـاس قیمـت سرانه هزینه

 ثابت و برابري قدرت خرید

بودجۀ کلی سالمت از بودجۀ دولت 

شاخص مشارکت مالی عادالنه 

 سهم عاملین تـأمین منـابع مـالی در تـأمین

 هاي سالمتهزینه

 (درصد) پرداخـت مسـتقیم از جیـب از سهم

ـــه ـــک دارو، هزین ـــه تفکی ـــالمت، ب هاي س

 دندانپزشکی و تصویربرداري

 هامنابع انسانی و زیرساخت

تفکیک، تعداد پزشک عمومی و متخصص به

 هزار نفر10ازاي هر به

ازاي هــر هــاي پیراپزشــکی، بــهتعــداد گروه

 هزار نفر10

ازاي تختهاي پرستار، بهتعداد گروه 

نفر1000ازاي هر داد دندانپزشک، بهتع 

نفر1000ازاي هر تعداد تخت بیمارستانی، به 

 سیستم اطالعاتی

 تعداد (درصد) مراکزي که کـامپیوتر دارنـد و

دسترسی به ایمیل و اینترنت برایشـان فـراهم 

 شده است.

هایی که به سـامانۀ تعداد (درصد) بیمارستان

 اند.سپاس وصل شده

 اثر برونداد

 وضعیت سالمتی

 امید زندگی بدو تولد 

 مــوارد حــاد در اورژانــس  میــرومرگمیــزان

 هاي قلبی، مغزي و تروماهاي سر) (سکته

 هزار تولد زنده) 100مرگ مادر (در 

 تولـد 1000سـال (در  5مرگ زیـر

 زنده) 

 سالمت اظهارشده توسط فرد 

 شیوع دیابت، براساس میزان قند خون ناشـتا

، HbA١Cتۀ گلـوکز یـا یا تست تحمل دوساع

ــاال، بیماري ــی و هــاي قلبیفشــارخون ب عروق

 بیماري تنفسی، استانداردشده براساس سن 

هاي جدید سل ریوي میزان نمونه 

 ــاي ــالۀ5بق ــرطان س ــی س ــتان، برخ ها (پس

 پروستات، کولون و معده) 

 بقاي بیمـاران خـاص: بیمـاران بـا نارسـایی

هــاي پیشــرفتۀ کلیــه، تحــت درمــان بــا روش

 جایگزین 

 هزار نفر 100در  خودکشیبروز موارد 

 ــروز مــرگ ناشــی از حــوادث ترافیکــی در ب

 هزار نفر 100

 حفاظت مالی 

هاي با هزینـهشـدهنسبت خانوارهـاي مواجه

 کمرشکن 

ي هابا هزینـهشـدهنسبت خانوارهـاي مواجه

 فقرزا 

 رضایت

رضایت بیمار 

 رضایت مردم از نظام ارائۀ خدمات سالمت 

کنندة خدمات رضایت ارائه 

 دسترسی

به مراکـز ارائـۀ خـدمات سـرپایی/ بسـتري در دسترسی

 مراکز دولتی/عمومی غیردولتی/ خصوصی

بیمارستانیبه خدمات اورژانس پیشدسترسی 

 درصد تأمین دارو و تجهیزات در بیمارستان 

قلم داروي پیشنهادي سازمان بهداشـت  14به دسترسی

 جهانی

 پوشش

 شیوع استفاده از خدمات تنظیم خانواده 

پوشش بیمۀ پایه و تکمیلی، براساس اظهارات خود فرد 

هاي اولیه براي دوران بـارداري، پوشش دریافت مراقبت

 دیابت، فشارخون، سل و افسردگی

پوشش تغذیۀ انحصاري با شیر مادر 

سال 1واکسن پنتاوالن، درصد کودکان زیر  پوشش 

 سال 1پوشش واکسن سرخک، درصد کودکان زیر 

هـاي هاي پیشگیرانۀ دارویـی بـراي گروهپوشش درمان

 عروقیهاي قلبیخطر زیاد ابتال به بیماريدرمعرض

دیدهشده توسط فرد دورههاي انجامنسبت زایمان 

بیوتیک، یهاي محتمل پنومونی تحت درمان با آنتنمونه

 سال 5تر از براي کودکان کم

درمانی خوراکی: اوآراسشده با مایعهاي درماناسهال 

هاي پرخطرمیزان استفاده از کاندوم در گروه 

 درصد جمعیت تحت غربالگري براي سرطان سینه، بین

 باریکساله هردوسال 65تا  40سنین 

 منديبهره

النه)ازاي فرد (ساهاي سرپایی بهتعداد ویزیت 

ازاي فرد (ساالنه)تعداد بستري به 

(خدمات بستري/سرپایی) سرانۀ مصرف دارو 

 :نســــبت خـــــدمات درمــــانی بستري/ســـــرپایی

 خصوصی/عمومی غیر دولتی/ دولتی بودن

نشدة سالمت اظهارشدة خود فرد، براي نیازهاي برآورده

ــار در مراقبت ــرپایی/تجربۀ بیم ــدمات بستري/س ــاي خ ه

 سالمتی

 ایمنیکیفیت و 

ـــتان ـــبت بیمارس ـــۀ نس ـــب نتیج ها برحس

 اعتباربخشی

هاي درمان موفق سلدرصد نمونه 

میزان موفقیت در ترك سیگار 

روز اول مراجعـه،  30هاي بیمارستانی، طی درصد مرگ

 براي سکتۀ قلبی و مغزي

هـاي غیـراورژانس در افـراد زمان انتظـار بـراي جراحی

ن/زانـو و سال (کاتاراکت، تعـویض مفصـل لگ 65از بیش

 جراحی قلب باز)

کیفیت خدمات دوران بارداري 

درصد بستري مجدد آسم 

هاي موجـود بـراي میزان تطبیق درمـان بـا گایـدالین

آي، جراحـی آراسـکن، امتیآنژیوگرافی، آنژیوپالستی، سی

 کاتاراکت و آزمایشات تشخیص طبی

پوشش ثبت مرگ 

 پیامد

 پوشش مؤثر

 فشارخون پوشش درمان مؤثر براي

 باال

پوشش درمان مؤثر براي دیابت 

پوشش درمان مؤثر آنژین ناپایدار 

 پوشش درمان مؤثر براي افسردگی 

هـاي پوشش درمان مؤثر براي آسم/ بیماري

  مزمن ریوي

هاي جایگزین کلیهپوشش درمان مؤثر روش  

شـنوایی مؤثر براي مـوارد کمدرمان  پوشش

 65بـاالي که نیاز به سمعک دارنـد، در افـراد 

 سال

پوشش خدمات درمانی دندانپزشکی 

ــه ــزارین، ب ــد س ــکم اول و درص تفکیک ش

 ها، به کل زایمانهاي بعديشکم

 وضعیت عوامل خطر 

سال 5قدي در کودکان زیر شیوع کوتاه 

سال 5وزنی در کودکان زیر شیوع کم 

سال 5وزن در کودکان زیر شیوع اضافه 

وزنی بدو تولدشیوع کم 

شدهآب آشامیدنی بهینه نسبت منابع 

شدههاي دفع فاضالب بهینهنسبت سیستم 

تعداد روزهاي با هواي سالم 

وزن و چاقیدرصد جمعیت با اضافه 

شیوع مصرف مواد دخانی 

شیوع مصرف مواد اعتیادآور غیردخانی 

 (ــدیم ــد س ــک (کلری ــرف نم ــط مص متوس

سـال  18روزانه/گرم در افراد با سـن بـیش از 

 ساس سن)(استانداردشده برا

 سال با مصـرف کمتـر  18نسبت افراد باالي

 گرم) میوه در روز 400واحد ( 5از 
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در سـطح  را وضعیت نظام سالمت کشور، هشدارائه هايشاخص

شــده در ســطح ارائــهبــراي مــداخالت  ،ملــی و بــدون تفکیــک

که  مسائلیکند. در این چهار حیطه، می ارائهها ها و حوزهمعاونت

  ند از:اعبارت شوندمیارزیابی 

  و انسـانی منـابع ،سیستم اطالعـاتی مالی، حفاظت: درونداد 

 ؛زیرساخت

  . داردشاخص  15 مجموعدر  طهیح نیا

  ؛ایمنی و کیفیت ،منديهبهر پوشش، دسترسی،: برونداد 

  .دارد شاخص 30در مجموع  طهیح نیا

  ؛خطر عوامل و ثرؤم پوشش: پیامد 

  .دارد شاخص 24در مجموع  طهیح نیا

  مـردم رضایت وضعیت ،مالی حفاظت سالمتی، وضعیت: اثر 

 .خدمتة دهندارائه و

 . دارد شاخص 16 مجموع در طهیح نیا

شاخص بـراي بررسـی و پـایش  85 در مجموعدر این چارچوب 

سو با پوشش همگانی سالمت هم ،پیشرفت طرح تحول سالمت

ها از منابع اطالعاتی مختلف بدست شده است. این شاخص ارائه

آوردن ایـن دسـتهترین منبع اطالعـاتی بـراي بـآیند و مهممی

  . استمطالعات و نظام اطالعاتی جاري ها، شاخص

هاي جاري ها، دادهمطابق این چارچوب و نتایج تعیین منابع داده

ن مرحلـه اطالعـات را در ایـ تـأمینامکان  ،نظام ثبت اطالعات

نــدارد و نیــاز بــه مطالعــات در ایــن زمینــه وجــود دارد. بررســی 

هاي دهد که اگر تمام شاخصها در این مرحله نشان میشاخص

عنوان گزارش اول پایش پیشرفت و بررسـی به ،موجود در جدول

طرح تحول سالمت به سمت پوشش همگانی سالمت در کشور 

تـا تمـام  ت گیـردصور پژوهش 9الزم است حداقل  شوند، ارائه

  شوند.  ارائهها شاخص

  ند از:املی موردنیاز عبارت هايپژوهش

 گـزارش و مرکز آمـار ایـران اجـرا : هاي ملی سالمتحساب

 کند؛می

 مرکز آمار ایـران اجـرا و گـزارش : درآمد خانوارهزینه ۀمطالع

نتـایج  بر ملی تحقیقات سالمت ۀسسؤاکنون مو هم کندمی

 ؛داردآن نظارت 

 بررسـی آمـادگی  نیـز ارزیـابی دسترسـی خـدمات و ۀمطالع

این مطالعه تـاکنون در کشـور اجـرا نشـده اسـت و  :1مراکز

بار اول به معـاون  ،ملی تحقیقات سالمت براي اجرا ۀسسؤم

بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیشـنهاد 

 داده است؛

 تـاکنون  پـژوهشمندي از خدمات سالمت: این بهره ۀمطالع

مـدیریت  1387سه دوره اجرا شده اسـت. بـار اول در سـال 

و بار  شبکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۀتوسع

 ۀسسـؤم 1394و  1393 هايترتیـب در سـالدوم و سوم به

 است؛ دادهملی تحقیقات سالمت انجام 

 سالمت و بیماري: تاکنون سه  ۀهاي چندگانشاخص ۀمطالع

مدیریت توسعه  1379ت. بار اول در سال دوره اجرا شده اس

بـار دوم  و شبکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ملـی  ۀسسؤم 1394و  1389 هايترتیب در سالو سوم به

 است؛ دادهتحقیقات سالمت انجام 

 هاي غیرواگیـر: تـاکنون شـش عوامل خطر بیماري ۀمطالع

هـاي غیرواگیـر وزارت بهداشـت، واحـد بیمـاريرا مرحلـه 

 است و بار هفتم مقـرر دادهدرمان و آموزش پزشکی انجام 

1. Services Availability and Readiness Assessment 
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 ملی تحقیقات سـالمت ۀسسؤمتوسط  1395ست در سال ا

 سفارش داده شده است؛

 ثر خدمات و مداخالت براي بهداشـت و درمـان: ؤپوشش م

کـه  پژوهش اسـتمل چند دسته این بخش از مطالعات شا

پوشـش  اهـاي مـرتبط بـگیري شاخصاست براي اندازهبن

 ارائـۀبـراي  الزمهـاي ثر انجام شود. برخی از شـاخصؤم

عوامـل خطـر ۀ مطالعـ تـوان بـارا می ثر خدماتؤپوشش م

امـا  داد؛ ارائههاي غیرواگیر یا سایر مطالعات مذکور بیماري

 قـرار اسـتبیشتر آنها منبع اطالعاتی مشخصـی ندارنـد و 

 شود؛ ارائهخاص  پژوهشیبراي هرکدام از آنها برنامه و 

  خـدمت: ایـن دسـته از  ةدهنـدارائهبررسی رضایت بیمار و

بعـد  ،شودمی ارائهها که براي بررسی اثر برنامه هاپژوهش

ــی  ۀسســؤتوســط م ،از اجــراي طــرح تحــول ســالمت مل

طراحــی و اجــرا شــده اســت. در ایــن  ســالمت تتحقیقــا

 ارائهمداخالتی که در قالب طرح تحول سالمت  هاپژوهش

خـدمت  ةدهنـدارائهبررسی و از دیدگاه بیمار و  ،شده است

  شود. می ارائه

هـا در سـطح این شـاخص ارائۀها در عنوان زیرگروهآنچه که به

  :، در ادامه آمده استملی مدنظر قرار گرفته

 ،در طــرح تحــول ســالمت اخیــراً: براســاس محــل ســکونت .1

شـده اسـت و زمـانی کـه  ارائـهشـهر  ۀهایی براي حاشـیبرنامه

بـراي  تحلیـلشهر موجود باشد، ایـن  ۀاطالعات در سطح حاشی

  خواهد شد؛  ۀ شهر، حاشیۀ شهر و روستا ارائهسه منطق

  )؛ هاکسطح رفاه: شاخص رفاه براساس سطوح درآمدي (پنج. 2

  نس سرپرست خانوار؛ج. 3

  جنس فرد؛. 4

  سن فرد؛. 5

  سطح سواد مادر؛. 6

  نوع خدمت: بستري، سرپایی. . 7

  گیرينتیجه

  طـرح تحـول سـالمت بـراي دسـتیابی بـه اهـداف کــالن و

نیازمنـد چـارچوب مناسـب  ،المللیسوشدن با تعهدات بینهم

 ؛استبراي پایش و ارزیابی 

 پیشـنهادي،  تـرین چـارچوببراساس اهداف کـالن، مناسـب

بـه چارچوبی است که حرکت نظام سالمت را بـراي رسـیدن

 ؛کندپوشش همگانی سالمت بتواند پایش و ارزیابی 

  براي پایش و ارزیابی طرح تحول سالمت در سال اول اجراي

اسـت و  ارائـههاي برنامـه قابـل تنها نیمی از شاخص ،برنامه

رنامـه سال قبل از اجـراي بپنج  هاحتی برخی از این شاخص

 اند؛آوري شدهجمع

  چارچوب پیشنهادي بـراي پـایش و ارزیـابی برنامـه، حـداقل

تواند مسیر مناسب اجراي این طرح را در سال میپنج مدت به

 د؛شوکشور باعث 

 همـراه چـارچوب پیشـنهادي، اجراي طرح تحول سالمت بـه

تواند منجربه تقویت و مدیریت مناسـب نظـام اطالعـاتی می

 ؛ایجاد شودنیروي انسانی ماهر و توانمند  آن، دنبالشود و به

  اطالعات  ارائۀاین برنامه نیاز به مطالعات ملی و تقویت نظام

در این زمینه انجـام  یطور جدي اقداماتدارد که الزم است به

 ؛شود

 هاي نظــام ســویی برنامــهحمایــت بــاالي سیاســی بــراي هم

 دارد.سالمت با پایش پیشرفت پوشش همگانی سالمت وجود 
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  آیا طرح تحول سالمت با اسناد باالدستی کشور در حوزه سالمت همخوانی دارد؟ 1برگگزاره

تحول سالمت در  طرح يدو سال از اجرا حدود

 همواره که ییهادغدغهاز  یکی. گذردیمکشور 

 داشـته، وجـود طـرح نیا شدنییاجرادر مسیر 

 بـودهکشـور  یبا اسناد باالدسـت آن ییراستاهم

حرکت نظام  ریبه مس واقعدر دغدغه نی. ااست

ــوانین و تکــالیف  ۀدر ســای ،ســالمت کشــور ق

شــده اشــاره دارد و الزم اســت پاســخی تعیــین

. شـــودمســـتدل و مســـتند بـــراي آن ارائـــه 

در ایـن نوشـتار کوتـاه سـعی  ،منظـورهمـینبه

آنچـه در طـرح با بیان مبـانی قـانونی شود می

بـا  راستایی آن را، همتحول سالمت انجام شده

عنـوان تکـالیف قـانونی بـراي بخـش آنچه به

 اسـت، سالمت در اسناد باالدستی تعیین شـده

  .کنیمارزیابی 

براي این ارزیابی، در وهلۀ اول، مبـانی قـانونی 

ــی را کــه در طــرح تحــول  تحــوالت و تغییرات

به دو سـند مهـم توجهسالمت رخ داده است، با

برنامـۀ پـنجم «و » هاي کلی سالمتسیاست«

» توسعۀ اقتصادي، اجتماعی و فرهنگـی کشـور

  کنیم:معرفی می
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 يفضـا يهـاتیـواقع و موجـود شواهد یبررس به توجه با حال

  :کرد اذعان دیبا 1392حاکم بر بخش سالمت کشور در سال 

بـه اسـتناد  یهمگ ،شده ییاجرا سالمت تحول طرح در آنچه. 1

عملکـرد نظـام سـالمت  يارتقـا يبـرا که است یقانون فیتکال

 شده بود.  نییکشور تع

 یطرح بیو تصو نیطرح تحول سالمت، تدو ياجرا ۀپشتوان. 2

بخـش  یقـانون فیآن به تکال يضرورت اجرا هیبوده که در توج

کــه مراجــع  اســتســالمت اشــاره شــده اســت. دور از انتظــار 

 راسـتاهـم مهـم موضـوع طـرح، بیتصو زمان در کنندهبیتصو

گرفتـه و مجـوز آغـاز  دهیـرا ناد یباالدست نیقوان باطرح  نبودن

 مصوب را داده باشند. نیبا قوان ریمغا یطرح

 از يااندوختـهو  تیوضـع لیـتحل ،یقـانون فیـتکل هر پشت. 3

حل مشـکالت سـالمت،  يخبرگان قرار دارد که برا یدانش بوم

ــب تکــال ییراهکارهــا ــانون فیرا در قال  بیو تصــو شــنهادیپ یق

همـان  بـهتوجهبا زین سالمت تحول طرح دهندگانارائه. کنندیم

ــتحل ــو  تیوضــع لی ــرا یدانشــ ۀاندوخت همــان  يخبرگــان و ب

 جـادیا يبـرا را ییبـود، راهکارهـا مانده نشدهحلکه  یمشکالت

 بـا کـرد بـاور توانیم سختدر نظام سالمت ارائه کردند.  رییتغ

مشابه، جمع خبرگـان نسـبتاً ثابـت و  باًیتقر تیوضع لیتحل کی

 رمـرتبطیدو مجموعه راهکـار غ ،کشور کیدر  کسانیمشکالت 

 شده باشد. یو طرح تحول) طراح یقانون فی(تکال

روبـرو بـود و  يجـد یبا بحرانـ 1392سالمت در سال  نظام. 4

بحران سبب شد طرح تحول سالمت در گام اول، اقدامات  نیهم

 ریرا، از مسـ ينظام سالمت به حالـت عـاد بازگشت براي يفور

 نیـقرار دهـد. ا تیدر اولو ،یحفاطت مال شیبه افزا شتریتوجه ب

 هـاتیـاولو گـرید گـرفتندهیـناد يمعنا به چگاهیه يبندتیاولو

 مـدتانیـماقدامات  شدنییاجراوزارت،  يکار ۀبرنامو در  نبوده

 .استشده  دهید یقانون فیانجام تکال يبرا يگرید

بـوده  1390، پـنجم ۀبرنامـ یتعهدات قـانون يآغاز اجرا سال. 5

 يدر راسـتا یمهمـ فیتکـال خصـوصبـهاست. ایـن تعهـدات، 

 نیتـأم نظام اصالح و سالمت یهمگان و جامع ۀسامان ياندازراه

 سـال تـا دهـدیمشواهد نشان  داشته است. سالمت یمال منابع

 نیـاز ا ياریبس ،برنامه ةدورسال بعد از گذشت  ، یعنی سه1392

 ف،یتکـال نشـدنمحققعـدم  نیمحقق نشده بوده و هم فیتکال

ــ تیوضــع ــال  یبحران ــالمت را در س ــم زد.  1392س ــانرق  زم

 از یقـانون فیتکـال ۀهمـ بهدسـتیابی يبرا زین سال دو ةماندیباق

بـود.  یکوتـاه زمـانمـدت ،سـالمت تحـول طرح ياجرا قیطر

 راسـتارا به هم فیتکال ۀهمکامل  نیافتنتحقق توانینم نیبنابرا

  . داد نسبت یباالدست اسناد با تحول طرح نبودن

  گیرينتیجه

و  نیحـاکم بـر تـدو روح رسدیم نظربهآنچه گذشت،  براساس

 اسـناد بـا آن ییراسـتاهم بریمبتن ،سالمت تحول طرح ياجرا

بـر عملکـرد طـرح تحـول  ي. البته با مروراست بوده یباالدست

نظـام سـالمت  يبـرا یمهمـ يدسـتاوردها يایسالمت که گو

 از یبرخ همچنانکه شد  منکر توانینم زیرا ن نیا ،استکشور 

 ۀسـاماناسـتقرار  ماننـد، سـالمتو مهـم نظـام  یانتظارات اصل

 سـالمت، يهـامـهیب عیـسالمت، تجم یجامع و همگان خدمات

 نیاسـت. بنـابرا دهینپوشـ عمـل ۀجام... و پرداخت نظام اصالح

برداشتن  يصبر و تأمل برا ،الزم است یمقطع زمان نیآنچه در ا

  .است سالمت نظام در تحول يبعد يهاقدم
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  سالمت نظام تحول طرح اجراي از تحوالت بیمۀ سالمت پس 1برگگزاره

پوشش  شیاهداف طرح تحول سالمت افزا از

 شیافزا و یحفاظت مال جادیا منظوربه يامهیب

 نیا ياجرا ایآ. است سالمت خدمات به یدسترس

اهداف موفق  نیا به یابیدست در است توانسته طرح

  باشد؟

 سـالمت هـاينظام مـالی منـابع تأمین براي مختلفی هايروش

 پرداختپیش دریافت عمومی، مالیات از: اندعبارت که دارد وجود

 یـک هر. جیب از پرداخت و خصوصی و اجتماعی بیمۀ طریق از

 یـا یـک از مالیات آوريجمع هايزیرساخت براساس کشورها از

 هاییکشـور جزو ایران کنند.می استفاده هاروش این ايمجموعه

 هـايروش از ترکیبـی از خـود مـالی منابع تأمین براي که است

اي در حال حاضـر چهـار صـندوق بیمـه. کندمی استفاده یادشده

اجتمـاعی، بیمـۀ سـالمت ایرانیـان، (شامل سـازمان تأمین 2پایه

سازمان خدمات درمـانی نیروهـاي مسـلح و کمیتـۀ امـداد امـام 

خمینی) در کشور وجود دارد کـه بیشـترین پوشـش جمعیتـی را 

گـذار ههاي بیمبر این چهار صـندوق، صـندوقدارند. البته عالوه

دیگري نیز کارکنان و خانوارهاي آنان را در کشور تحت پوشـش 

اند که میزان تعهدات و مشارکت کارکنان و سـازمان در قرار داده

هاي اصلی هاي درمانی آنها با صندوقپرداخت حق بیمه و هزینه

هـا، شـهرداري، ها در بانکمتفاوت اسـت. نمونـۀ ایـن صـندوق

ا وجود دارد. در پـی اجـراي طـرح کارکنان هواپیمایی، صداوسیم

منظور بهبود دسترسی به خـدمات بهداشـتی و تحول سالمت، به

بار ناشی از این هاي فاجعهدرمانی و حفاظت مالی در برابر هزینه

خدمات، اقداماتی از قبیل افزایش پوشش (خـدمت و جمعیـت) و 

منظور تعیین آثار ناشی از این کاهش حق بیمه صورت گرفت. به

براسـاس  3هاي پایه و تکمیلـیمات، روند تغییرات سهم بیمهاقدا

  هاي ملی سالمت بررسی شد.هاي حسابگزارش

هاي پایـه (تـأمین ، تغییرات سهم بیمـه4تا  1نمودارهاي شمارة 

هاي تکمیلـی (خصوصـی و اجتماعی و خدمات درمـانی) و بیمـه

دهنـد. نشـان می 1393تـا  1385هاي دولتی) را در طـی سـال

س این نمودارها، در پی اجراي طرح تحول سالمت، سـهم براسا

عنوان عـاملین تأمین اجتمـاعی بـه هاي خدمات درمانی وبیمه«

درصـد 20درصـد و 46بـه ترتیـب » هاي پایـهبیمه 4تأمین مالی

هاي بیمـۀ تکمیلـی شرکت«افزایش یافته و از سوي دیگر سهم 

ین عنوان عـاملهاي بیمه تکمیلی خصوصـی بـهدولتی و شرکت

درصـد 13درصـد و 8ترتیب بـه» هاي تکمیلـیتأمین مالی بیمه

دهـد کـه طـرح تحـول بـا کاهش یافته است. این امر نشان می

پوشش افراد بدون بیمه از طریق سازمان بیمۀ سالمت و پوشش 

ها را در تأمین پرداختخدمات جدید در بستۀ خدمات، سهم پیش

اعث شده است نقش هاي سالمت ارتقاء داده و این بمالی هزینه

هاي تکمیلـی کشـور در حمایـت مـالی و افـزایش ناموفق بیمـه

  دسترسی به خدمات سالمت کاهش یابد.

) و 2و  1(نمودارهاي شماره هاي پایه مقایسۀ سهم بیمه

هاي ) در تأمین هزینه4و  3هاي تکمیلی (نمودارهاي شماره بیمه

ها در ایران است که این بیمه 5سالمت، نمایانگر رابطۀ جانشینی

بودن محتواي آن، نامشخص گیريترین دالیل شکلاز مهم

بنابراین براي احیاي  .شده استهاي اشارهبستۀ خدمات در بیمه

  ن این دوـبی 6طۀ مکملـیلی و برقراري رابـهاي تکمجایگاه بیمه

  16شماره انتشار:
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)Substitute Goods.( 

مشخص را  ازین کیمصرف شوند تا  باهمو  یلیتکم صورتبه که یخدمات ای محصوالت نیب ارتباط. 6

 (Complement Goods). برطرف سازند
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از سوي دیگر، مقایسۀ دستاورد طـرح تحـول نظـام سـالمت در 

هاي پایه و تغییرات سهم پرداخت از جیـب مـردم (کـاهش بیمه

درصدي) حاکی از آن است کـه سیسـتم تـأمین مـالی 10حدوداً 

تـأمین مـالی  نظام سالمت ایران با اجراي ایـن طـرح در مسـیر

  است. عادالنه و پایدار قدم نهاده

  

  

هاي بیمۀ پایۀ در پی اجراي طرح تحول، سازمان گیرينتیجه

عنوان یکی از عاملین مؤثر در تأمین مالی عادالنه، سالمت به

اند سهم پرداختی مردم براي دریافت خدمات را کاهش توانسته

فراهم آورند. دهند و دسترسی به خدمات سالمت را در زمان نیاز 

با توجه به آنچه گفته شد، مرز مشخصی بین خدمات پایه و 

تکمیلی وجود ندارد و این امر، دستاوردهاي مداخالت طرح 

عنوان چتر حمایت از مردم در برابر تحول در بیمۀ سالمت را به

  هاي خدمات سالمت کاهش داده است.هزینه



 

1 

 

هاي عمومی سالمت پس از اجراي طرح تحول سالمتوضعیت هزینه 1برگگزاره 

عمومی سالمت در ایران هاي وضعیت شاخص هزینه

  و در مقایسه با کشورهاي منطقه چگونه است؟

هـاي هاي دولت داخلی و صندوقبخش عمومی شامل زیربخش

شهرداري و دولـت هاي اجتماعی است. دولت داخلی بخشتأمین

وزارت هاي مرکزي را در بر می گیرد. دولت مرکزي از زیربخش

وزارت  ۀزیرمجموعـ پزشکیهاي علومبهداشت و درمان، دانشگاه

سـازمان خـدمات درمـانی ، مسـلحهـاي بهداشت و درمان، نیرو

هاي صـندوق. شـودصداوسـیما تشـکیل مـینیـز صنعت نفت و 

سـازمان خـدمات درمـانی و سـازمان دربرگیرندة  اجتماعیتأمین

  است.اجتماعی تأمین

عمـومی سـالمت سـرانه هاي هزینـه«شاخص مقایسۀ وضعیت 

مصـر، اردن، هاي کشـور وایران میان  »المللیبینبراساس دالر 

امـارات  لبنان، ترکیه، بحرین، عمان، قطر، عربسـتان سـعودي و

در طـی  2010بـر مبنـاي سـال  دهـدنشـان می ،عربـی ةمتحد

از نظـر ایـن شـاخص در  ، کشور ایران1393تا  1381هاي سال

اجراي طرح تحـول سـالمت در  است. جایگاه پایینی قرار گرفته

توانسته است بهبود این شـاخص را تسـهیل  ،هاي اخیرسال طی

المللی و در دالر بین 446، مقدار 1393که در سال طوريکند؛ به

دهد که ایـن را نشان می المللیدالر بین 440 ، مقدار1391سال 

نسـبت بـه  1393درصد افزایش در سـال 2/1حدود دهندة نشان

ایش نسـبت بـه درصد افـز45حدود  است. همچنین 1391سال 

شود که این مقدار مشاهده می 1391تا  1381هاي میانگین سال

 ۀحـال هنـوز سـرانایـنبـااسـت.  المللـیدالر بـین 307برابر با 

عمــومی ســالمت کشــورمان بســیار کمتــر از ســایر هاي هزینــه

تـري را ي کـه شـاخص کمو تنها کشوري منطقه است کشورها

این شاخص  است. همچنیندهد، مصر نسبت به ایران نشان می

 2014در سـال  شـاخصاین  است. برابر با کشور لبناندر ایران 

 146 ةمیـانگین دور، بـا المللـیدالر بین 227براي کشور مصر، 

بـا المللـی دالر بـین 470و بـراي کشـور لبنـان  المللیدالر بین

حـداکثر میـزان ایـن  اسـت. المللـیدالر بین 359ة میانگین دور

طـور میـانگین در ایـن هب که ثبت شدهور قطر شاخص براي کش

سـت ابـدیهی . المللـی بـوده اسـتدالر بین 2240ها حدود سال

 يارتقـا ،سالمت ةمین مالی حوزأت ۀمنظور تقویت نظام عادالنبه

تواند نقش حمـایتی دولـت را و می استاین شاخص بسیار مهم 

بهبـود بـار سـالمت فاجعـههاي در حفاظت مردم در قبال هزینه

از طریـق منـابع  ،سالمت ۀپایهاي این امر با تأمین بیمه .بخشد

  پذیر خواهد بود.پایدار امکان

  گیري نتیجه

هاي اخیر توانسته اسـت اجراي طرح تحول سالمت در طی سال

حال بااین کند؛عمومی سالمت سرانه را تسهیل هاي بهبود هزینه

هنوز این شاخص براي کشورمان بسیار کمتر از سایر کشورهاي 

   .استمنطقه 
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  2010 مبناي بر شده المللی، ثابتبین دالر براساس سرانه سالمت عمومی هايهزینه تغییرات .1 نمودار شماره

  

  2010سال  يبر مبنا شدهثابت ی،المللنیب دالر براساس سرانه سالمت یعموم يهانهیهز. 1 شماره جدول

 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 227 214 196 200 185 195 186 175 181 147 138 141 157 مصر

رانیا  231 275 282 321 358 369 382 455 447 432 440 440 446 

 556 514 574 610 606 688 547 480 405 400 364 317 330 اردن

 470 476 503 430 432 473 436 465 408 409 394 345 373 لبنان

هیترک  330 340 391 424 516 572 670 718 711 749 752 790 803 

نیبحر  934 935 878 858 855 895 945 1081 1022 946 1132 1306 1438 

 1294 985 885 887 1041 1061 712 819 735 788 872 928 969 عمان

 2634 2521 2426 2019 2001 2394 1858 2256 2472 2626 3238 3337 1933 قطر

 عربستان

يسعود  
854 853 822 856 967 973 791 1168 982 1185 1368 1577 1838 

 امارات

 متحده

یعرب  

1424 1442 1291 1164 1154 1184 1339 1806 1610 1572 1475 1620 1740 
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طور متوسط براي هر نوبت ویزیت سرپایی چقدر هزینه پرداخت شدگان بهبیمه 1برگگزاره

کنند؟می

اي از ارائۀ خدمات ســـالمت در کشـــور مربوط به بخش عمده

سیعی از ارائه سترة و سط گ ست که تو سرپایی ا گان دهندخدمات 

ــی تدارك دیده می ــوص ــود. باتوجهدولتی و خص به بار مراجعۀ ش

شــود این جامعه براي خدمات ســرپایی، پرســشــی که مطرح می

ینه اســـت که مردم بابت دریافت خدمات ســـرپایی چه مقدار هز

شـــود با توجه به برگ تالش میکنند؟ در این گزارهپرداخت می

مندي از خدمات سالمت که با مدیریت مؤسسۀ نتایج مطالعۀ بهره

 1393ملی تحقیقات و همکاري پژوهشکدة آمار در زمستان سال 

ــت، ــده اس ــعیت پرداخت انجام ش ــویري از وض هاي مردم از تص

هاي به دادهذکر است باتوجههاي سرپایی ارائه شود. شایان هزینه

ــرفاً براي  ــرپایی، ص موجود، میانگین پرداختی مردم در بخش س

پزشـــک عمومی و متخصـــص، بدون  ویزیتدریافت یک نوبت 

شد. هزینه سبه  صی، دارو و... محا شخی هاي مربوط به اقدامات ت

یت  یانگین براي جمع یۀ همچنین این م پا مۀ  داراي پوشـــش بی

  تعیین شد. سالمت

گفت، متوســـط پرداخت هاي مطالعۀ پیشتحلیل داده براســـاس

شک عمومی در بخش مردم به ازاي دریافت یک نوبت ویزیت پز

 640هزار و 92ریال و در بخش خصوصی  870هزار و 30دولتی 

ـــت آمد. این مقدار هزینه، براي دریافت یک نوبت ریال به دس

ریال و  430هزار و 56ویزیت پزشک متخصص در بخش دولتی 

صی در  صو سۀ  430هزار و 196بخش خ شد. مقای سبه  ریال محا

ها، با مقدار تعرفۀ مصوب براي خدمات ویزیت این میانگین هزینه

سال  صص در  شک عمومی و متخ هزار و 80ترتیب ، به1393پز

یال در بخش دولتی و 100 یال در 260هزار و 165هزار ر هزار ر

ــد پرداختی مردم از ــت. این اعداد، درص ــی اس ــوص  بخش خص

نه بدون هزی یت پزشـــک عمومی و متخصـــص را  هاي ویز

ــان می ــیز، نش ــد براي ویزیت درنظرگرفتن فرانش دهد. این درص

درصد و 39ترتیب پزشک عمومی در بخش دولتی و خصوصی به

صی 56 صو صص در بخش خ شک متخ صد و براي ویزیت پز در

سهم 76درصد و 56ترتیب به ست. اگر  صد را براي 30درصد ا در

ش سالمت براي پرداخت هزینۀ ویزیت جمعیت با پو ش بیمۀ پایۀ 

ــیز) درنظر بگیریم، مابه ــک (فرانش ــد پرداختیپزش  التفاوت درص

آید. این مقدار، براي دســـت میواقعی مردم با تعرفۀ مصـــوبه به

ـــک عمومی در بخش دولتی  ـــد (برابر 9پزش  870هزار و 6درص

 ریال) 140هزار و 43درصد (برابر 26ریال) و در بخش خصوصی 

ـــک متخصـــص در بخش دولتی  ـــت. همچنین، براي پزش اس

ریال) و در بخش خصــوصــی  430هزار و 24درصــد (برابر 26

  ).1ریال) برآورد شده است (جدول  430هزار و 118درصد (46
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ـــان می  که دهد. اول آنتأملی بر این جدول، چند نکته را نش

سهم پرداختی مردم از هزینهنظر میبه سد  سرپایی ر هاي ویزیت 

درصد، مطلوب نیست. 30حتی بعد از درنظرگرفتن سهم فرانشیز 

گونه که در ابتدا نیز اشـــاره کردیم، این ســـهم بدون البته همان

شتن ارائۀ خدمات سرپایی دی گر مانند خدمات تشخیصی درنظردا

یا دارو اســت و این احتمال وجود دارد که درصــورت واردکردن 

سایر خدمات سرپایی، این سهم بیشتر نیز بشود. بیشتربودن سهم 

سبتپرداخت سرپایی ن ستري، هاي مردم در خدمات  به خدمات ب

نیز نشـــان داده  1393درآمد خانوارها در ســـال در مطالعۀ هزینه

ساس آمار و ارقام این مطالعه، سهم پرداختی مردم شده است. برا

سرپایی  ست.  6/3براي خدمات  ستري ا شتر از خدمات ب برابر بی

ر هاي ویزیت دنکتۀ دوم اینکه پرداختی مردم براي جبران هزینه

سومین  ست.  بخش خصوصی و براي پزشک متخصص بیشتر ا

رسد نظر میهاي مازاد بر تعرفۀ مصوب است که بهنکته، پرداخت

هاي غیررسمی هاي مازاد که نوعی از پرداختاین نوع از پرداخت

هستند، اگرچه با درنظرگرفتن مقدار متوسط آن کمرشکن نیست، 

ولی در هر صـــورت در بازار ارائۀ خدمات ویزیت پزشـــک در دو 

 بخش دولتی و خصوصی وجود دارد.

  يریگجهینت

 و  ییســرپا خدمات مصــوب ۀتعرفمازاد بر  يهاپرداخت وجود

 و سوکیاز  خدمات نیا افتیدر يبرا مردم ۀبارمراجع شیافزا

 از ییاسرپ بخش درو مقررات  نیقوان مینظام تنظ نبودنیکاف

 نیا يسازوکارها کردنقانونمند بهتوجه شیافزا گر،ید يسو

 .سازدیم يضرور را بخش

 *جدول شماره 1. میانگین و درصد پرداخت بیمهشدگان بابت دریافت ویزیت سرپایی در بخش دولتی و خصوصی

 یخصوص یدولت **بخش

  مردم پرداخت نیانگیم
 92،640 30،870 یعموم پزشک

 196،430 56،430 متخصص پزشک

 مصوب ۀتعرف
 165،000 80،000 یعموم پزشک

 260،000 100،000 متخصص پزشک

بدون  مردم پرداخت درصد

 زیفرانش گرفتندرنظر

 درصد30

 درصد56 درصد39 یعموم پزشک

 درصد76 درصد56 متخصص پزشک

پرداخت  درصدو  نیانگیم

 گرفتندرنظر بامردم 

 درصد30 زیفرانش

 43،140درصد) 26( 96،870درصد) 9( یعموم پزشک

 118،430) درصد46( 26،430) درصد26( متخصص پزشک

  .است الیر به هامتیق *
 زارتو به وابســته یدولت مارســتانیب بهداشــت، گاهیپا بهداشــت، ۀخان ،یدرمان یبهداشــت مرکز در خدمت دهندگانارائه ها،يبندمیتقســ در **

 اندگرفته قرار یدولت بخش دهندگانارائه گروه در ،یاجتماعنیتأم به وابسته مارستانیب و بهداشت وزارت به روابستهیغ یدولت مارستانیب بهداشت،

 رارق یخصوص بخش دهندگانارائه گروه در منزل، در خدمت افتیدر و هیریخ و یخصوص مارستانیب کار، دفتر مطب، در خدمت دهندگانارائه و

  .اندشده داده
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 کاهش 1393 ماهبهشتیاردطرح تحول سالمت در  مداخالت 

ــتق پرداخت ــتریب رامردم  بیج از میمس ــتر بخش در ش  يبس

 يهاتعرفه شیافزا با زین مهرماه در و کرد يگذارهدف یدولت

مات مت خد جهبود همراه ســـال باتو کات،  نیبه ا.   نظر بهن

ــدیم ــهم باالبودن رس  يهانهیهز ازمردم  بیپرداخت از ج س

مردم در بخش  یپرداخت ســهمباالبودن  ازیناشــ ســالمت،

شد. بر ییسرپا ساسنیابا ص ا ضمن تداوم شودیم هیتو  که 

ستر یمداخالت فعل ستا يمداخالت بعد ،يدر بخش ب  يدر را

ــامانده ــع یس ــتق يهاپرداخت تیوض  در مردم بیج از میمس

 .شود یطراح ییسرپا بخش

 تیفعال ما، کشور سالمت نظام يهااز قوت یکی کهباوجودآن 

ستفاده از ا یبخش خصوص  خدمات ۀارائبخش در  نیو توان ا

 لیمبه تح ادشدهیبخش  تیفعال رسدیم نظربه سالمت است،

مردم منجر شــده اســت.  توســطســالمت  يهانهیپرداخت هز

 و یتیریمد مداخالت اعمال با شـودیم شـنهادیپ اسـاسنیابر

 شبخ تیفعال بر یکاف نظارت و تیحاکم ۀنیزم آوردنفراهم

ر تحقق بخش د نیا لیپتانس ازبهتر  ةبستر استفاد ،یخصوص

 .شود فراهماهداف نظام سالمت 

 جهتوانیشا یدر حال ییسرپا يهانهیهز از مردم یپرداخت سهم 

ست که  و حداقل  سالمت خدمات از مندبهره افراد، نیا ۀهما

شش  شور سالمت یۀپا يهامهیب از یکیتحت پو ستن ک . ده

از  یکی تیجمع يامهیپوشــش ب اگرچهگفت  توانیم نیبنابرا

سالمت است،  یتحقق هدف پوشش همگان يالزم برا طیشرا

ست در گام رونیازا. ستینآن  یکاف شرط  يبعد يهابهتر ا

سالمت، شش خدمات و  تحوالت  ضوع پو بحث  ژهیوبهبه مو

ست فیتعرمهم   شود ژهیو توجهمکمل و آزاد  ه،یپا خدمات ۀب

 رد بتوان یمال حفاظت شیافزا به مربوط مداخالت کنار در تا

 گام کشــور در ســالمت یهمگان پوشــش کامل تحقق ریمســ

  .برداشت
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  مداخالت اصلی حوزة بهداشت براي طرح تحول سالمت 1برگگزاره 

تحول سالمت از مهرمـاه سـال  هاي طرحدنبال تدوین برنامهبه

، مقرر شد که سامانۀ خدمات جامع و همگانی سـالمت در 1392

تمامی روستاها، حاشیه شهرها و مناطق عشایري مستقر شود. در 

دنبال اجراي مـداخالت مراحـل اول طـرح ، به1393شهریورماه 

، خدمات سطح یـک معرفـی 1393تحول سالمت در اردیبهشت 

مـداخالت، براسـاس گـذار اپیـدمیولوژیک، ها و شد. این برنامـه

هاي موجـود ها و شکافهاي موجود، تحلیل چالشپیشینۀ برنامه

هاي اصلی این خـدمات در در این حوزه تدوین شده بود. اولویت

  صورت مدنظر بود:اینابتداي برنامه، به

برخـوردار؛ . تمرکز بر پیشگیري و ارتقاي سالمت در مناطق کم1

بهداشت و خـدمات سـطح یـک بـه شـهرها؛ . گسترش شبکۀ 2

ــانواده؛  ــۀ پزشــک خ ــدریجی برنام ــۀ 3توســعۀ ت ــرویج برنام . ت

ـــودمراقبتی و  ـــت و نهادینه4خ ـــازي همکاري. تقوی ـــاي س ه

  بخشی.بین

هاي اولیـه و برگ، مداخالت مهم حوزة مراقبتدر طی این گزاره

اقدامات مهم این مداخالت که در طی سـه سـال اجـراي طـرح 

  شود.م شده است، ارائه میتحول انجا

  اند از:مداخالت مهم در حوزة بهداشت عبارت

 کیفیـت ارتقاي .2 بهداشتی؛ خدمات ارائۀ واحدهاي اندازي. راه1

 در تغییـر و شـاغل انسانی نیروي افزایش .3 یک؛ سطح خدمات

 بـازنگري و سالمت نوین هايبرنامه . طراحی4 قراردادها؛ شیوة

 ارتقـاي در جامعـه مشـارکت از گیـريبهره .5 قبلی؛ هايبرنامه

 ارتقـاي بـا عمـومی، بهداشـت هايبرنامـه تقویـت .6 سالمت؛

 و مهارت آموزش، ارتقاي .7 اي؛حرفه و محیط بهداشت سالمت

 اول؛ سـطح خـدمات دهندةارائه کارکنان و مدیران توانمندسازي

 ارتقـاي و حفـظ .گسـترش9 اطالعات؛ ثبت و فناوري . ارتقاي8

 برنامـۀ اسـتمرار و اصالح .10 المللی؛بین بهداشت مقررات نظام

 .بخشی بین همکاري سازينهادینه و تقویت .11خانواده؛  پزشک

انـدازي واحـدهاي ارائـه خـدمات چهار مداخلۀ نخست، یعنی راه

بهداشتی، ارتقاي کیفیت خـدمات سـطح یـک، افـزایش نیـروي 

هاي ري برنامههاي نوین سالمت و بازنگانسانی و طراحی برنامه

تـر از قبلی، در ابتدا براي روستا، مناطق عشایري و شهرهاي کم

انـدازي هزار نفر آغاز شد و سپس بالفاصله این اقدامات با راه20

هاي خدمات سالمت براي شهرها و حاشـیۀ مراکز جامع و پایگاه

شـد. در شهرها ادامه یافت که این اقدام براي اولین بار انجام می

مداخالت اصلی و مهمتـرین اقـداماتی کـه در قالـب ایـن ادامه، 

  مداخالت انجام شد، آورده شده است.

   

 19شماره انتشار:
  10/07/95تاریخ:

 ١ 1. Fact Sheet 
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اقدامات مربوط بـه مداخلـۀ اسـتمرار و اصـالح برنامـۀ پزشـک 

خانواده در استان مازندران و فارس در قسـمت سـایر مـداخالت 

 همکــاري ســازينهادینه و تقویــتآورده شــده اســت و مداخلــۀ 

برگ مرتبط با معاونت تازه تأسیس اجتمـاعی بخشی در گزارهبین

اینکـه برخـی از ایـن  تر ارائه خواهد شد؛ با اشاره بهطور کاملبه

برخـی از اقدامات با مسئولیت حوزة بهداشت انجام شـده اسـت. 

ها، ازجمله سازمان اقدامات (نه مداخالت) این حوزه را سایر حوزه

  برگ مرتبط ارائه خواهند شد. اند که در گزارهغذا دارو انجام داده

تمام اقدامات تحت یک برنامۀ زمـانی مشـخص انجـام شـده و 

گیري پیشرفت مداخالت، شاخص تدوین شده اسـت ازهبراي اند

هاي بعدي ارائه خواهـد شـد. ایـن مـداخالت برگکه طی گزاره

منجر به این شده است که ساختار ارائه خدمت در حوزة بهداشت 

بـرگ ارائـه تغییر کند که آخرین شکل ارائه خدمت، در این گزاره

  شود.می
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بهداشت حوزة اقدامات و مداخالت براي شدههزینه بودجۀ 1برگگزاره 

طرح تحول سالمت از مهرمـاه سـال  هايدنبال تدوین برنامهبه

، مقرر شد سامانۀ خـدمات جـامع و همگـانی سـالمت در 1392

تمامی روستاها، حاشیۀ شهرها و مناطق عشایري مستقر شود. در 

دنبال اجراي مـداخالت مراحـل اول طـرح ، به1393شهریورماه 

تحول سالمت در اردیبهشت همان سـال، خـدمات سـطح یـک 

ــه ــن برنام ــد. ای ــی ش ــذار معرف ــاس گ ــداخالت، براس ــا و م ه

هـا و هاي موجـود، تحلیـل چالشاپیدمیولوژیک، پیشـینۀ برنامـه

بـرگ هاي موجود در این حوزه تدوین شده بود. این گزارهشکاف

که معرفی مداخالت طـرح تحـول  19برگ شماره دنبال گزارهبه

شـود. سالمت در حوزة بهداشـت را انجـام داده اسـت، ارائـه می

شـده در هاي ارائهتخصیص بودجه و ماهیت برنامـهبررسی روند 

حوزة بهداشت، داللت بـر ایـن موضـوع دارد کـه زمـان شـروع 

شـده در حـوزة هاي ارائهها مناسـب بـوده اسـت. برنامـهمداخله

بهداشت، نیاز به طراحی و بازطراحی مجـدد داشـت و الزم بـود 

المللی هاي مناسب و منطبق با نیازهاي ملی و تعهدات بینبرنامه

هاي نوین خدمات ارائه شود. استقرار نظام شبکۀ شهري و برنامه

بـه شـروع شـد و باتوجه 1393سالمت در سطح یک، از مهرماه 

ساله از زمان شـروع طراحـی تـا اجـرا، بـه نظـر دورة زمانی یک

رسد زمان مطلوبی را طـی کـرده اسـت و ایـن تـأخر زمـانی می

سـطح دو و سـه، داللـت بـر شده براي هاي ارائهبه برنامهنسبت

داشتن خدمات سطح دو و سه بر خـدمات سـطح یـک و اولویت

شــده حــداقل بــه هاي ارائهپیشــگیري نیســت و ماهیــت برنامــه

سال زمان براي تدوین، طراحی مناسب و نیز در اختیار قـرار یک

گرفتن بودجه نیاز داشت. از سویی این مداخالت همگی از دسته 

زمینـۀ اجـراي ختاري تلقی شـده و پیشمداخالت زیربنایی و سا

شود. حوزة بهداشت امکان اجراي برنامۀ پزشک خانواده تلقی می

بندي خدمات را تا قبل از اسـتقرار ایـن شـبکه در شـهرها  سطح

ندارد و الزم است خدمات نوین و مراکز نوین ابتـدا بـراي تمـام 

 اقشار جامعه تعریف شود تا تمام مقدمات اجراي برنامـه پزشـک

ریزي و اجراي مداخالت، خانواده فراهم باشد. بررسی روند برنامه

چه در سطح یک و چه در سطح دو و سه، نشانگر این است کـه 

ترین مسیر را طی کرده است تـا تمـام شده، مناسبتمراحل طی

  بندي خدمات فراهم شود. هاي اجراي برنامۀ سطحزیرساخت

موجود توسط دولت و تعریف منابع جدید مالی و افزایش منابع 

ها، در حوزة بهداشت هم انجام شد. مجلس، همانند سایر حوزه

ترین اقدامی که دولت و مجلس در زمینۀ تأمین منابع براي مهم

این حوزه انجام دادند، تأمین بخشی از بودجۀ طرح پزشک 

هزار میلیارد ریال و 2800، به مبلغ 1392خانواده بود که در سال 

هزار میلیارد ریال بود. این بودجه  9210مبلغ ، 1393در سال 

زیربناي اقدامات مهم در حوزة بهداشت شد. اقدام مهم دیگر، 

گر براي خرید خدمت تمام هاي بیمهانتقال منابع مالی به سازمان

هزار نفر بود. این خدمات 20سطح روستائیان و شهرهاي زیر 

این  شود. باشامل خدمات سطح یک، سطح دو و سطح سه می

اقدام دولت، بودجۀ خدمات تمام سطوح را به سازمان بیمه 

  اختصاص داده است. 

هزار نفر کـه 20براي صندوق روستائیان، عشایر و شهرهاي زیر 

نفر اسـت، دولـت تمـام حـق بیمـۀ ایـن گـروه از  22،926،377

قـانون  12کند. مطـابق مـادة شدگان را تقبل و پرداخت میبیمه

بیمۀ همگانی خدمات درمانی و قـوانین بودجـۀ سـنواتی، بـراي 

هـزار نفـر، 20و ساکنین شهرهاي زیـر  تمامی روستائیان، عشایر

  20شماره انتشار:
  17/07/95تاریخ:
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امکان دریافت خدمات سرپایی و بستري با رعایت نظام ارجاع در 

  شود. قالب پزشک خانواده فراهم می

. 1گر انجام داده است: برخی این اقدامات که سازمان بیمه

افزایش دسترسی و برخورداري روستائیان از پزشکان و خدمات 

. بهبود درخور توجه فضا و 2یک؛ نامۀ سطح سالمت، با تفاهم

تجهیزات واحدهاي ارائۀ خدمات روستائی و شهرهاي زیر 

  هزار نفر. 20

نامۀ نامۀ مالیات بر ارزش افزودة سطح یک و تفاهممطابق تفاهم

، اقدامات و اعتبارات شامل مـوارد 1394سطح دو و سه در سال 

  زیر است:

 و یک سطح افزوده ارزش بر مالیات نامۀتفاهم. 1 جدول شماره

  1394 سال در سه و دو سطح

) هزار( اعتبار  یک سطح

  ریال میلیارد

  3240  قلم دارو  436تامین   

  900  تامین داروهاي مکمل  

  1260  اقدامات پاراکلینیک  

  225  پروندة الکترونیک  

  2700  سازي و بهبود استانداردهاآماده  

  450  خرید خودرو  

  225  یافتهادغامهاي مدیریت برنامه  

  9000  کل  

) هزار( اعتبار  سه و دو سطح

  ریال میلیارد

  1290  درصد بستري5کاهش فرانشیز   

  4460  بار مالی طرح تحول  

  750  تخفیف ارزش نسبی  

  1800  بازخوراند ارجاع  

  8300  کل  

شده براي مداخالت و اقدامات در این هاي صرفدر ادامه، هزینه

شود. منـابع تـامین ایـن بودجـه، از محـل بودجـۀ حوزه ارائه می

درصد مالیـات 1هاي جمعیتی، اختصاص پزشک خانواده، سیاست

بر ارزش افزوده به بخش سالمت و در نهایت از محل هدفمندي 

ــه ــیاران ــامین دارو و واکس ــراي ت ــت. ب ــوزه، ها اس ــن ح ن در ای

هایی که از طریق سازمان غذا و دارو انجام شده اسـت، در هزینه

اند از: در سـال هاي اجرایی طرح تحول سالمت عبارتطی سال

مبلــغ  1393هــزار میلیـارد ریــال؛ در سـال  2،360، مبلـغ 1392

هـزار  2،000مبلـغ  1394هزار میلیارد ریـال و در سـال  1،900

شدة کلی براي این اقدام در این حوزه فمیلیارد ریال، هزینۀ صر

  هزار میلیارد ریال است.  6,260

شده براي مداخالت حوزة بهداشت هاي صرفدر ادامه، هزینه

شود، تمام اقداماتی بوده است که شود. آنچه ارائه میارائه می

اند. اگر اقدامی در این جداول نیامده، هزینۀ مستقل هزینه داشته

بري نبوده شده نداشته است یا اساساً اقدام هزینهاز موارد ارائه

  است. 

 حـوزة مـداخالت براي شدهصرف هايهزینه 2شماره  جدول در

  .است شده ارائه بهداشت
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  بهداشت (هزار میلیارد ریال) حوزة مداخالت براي شدهصرف هزینۀ. 2 شماره جدول

  کل  1394  1393  1392  مداخله  

1  

  دولتی بخش در موجود پرسنل با قرارداد شیوة تغییر و شاغل انسانی نیروي افزایش

  15،074  6،511  6،358  2،205  جذب پزشک عمومی در روستا) 1(

  3،951  1،915  1،496  540  جذب ماما در روستا) 2(

 

  کل  1394  1393  1392  مداخله  

3  

  دولتی بخش در سه و دو سطح یک، خدمات کیفیت ارتقاي

   و روستایی سالمت جامع خدمات مرکز و بهداشت خانۀ تجهیز و تعمیر )1(

  نفر هزار20 زیر شهري

  

935  2،107  3،042  

  561  سالمت تیم اقامت محل تجهیز و تعمیر) 2(
  

561  

  187  187  یک سطح خدمات ارائه براي موردنیاز خودروي تأمین )3(

 سالمت خدمات ارائه براي سالمت جامع خدمات مراکز تجهیز و تکمیل )4(

  دندانپزشکی در روستا تجهیزات بازسازي و تجهیز و دندان و دهان
748  1188  1،936  

            

مداخلۀ مهم ارائۀ خدمات نوین سالمت در بخش بهداشت که با 

مسئولیت معاونت بهداشتی انجـام شـده اسـت، شـامل اقـدامات 

 1393متعددي است؛ اما هزینۀ انجام تمام این اقدامات در سـال 

در شهرها جداگانه دیده نشده است و همـراه بـا هزینـۀ  1394و 

هـاي همع و پایگاسپاري مراکز جـاساخت، تبدیل وضعیت و برون

، مبلـغ 1393سالمت دیده شده است. در روسـتاها بـراي سـال 

گیري از مقـدار هزار میلیارد ریال هزینه شـده اسـت. نتیجـه324

شده بـه سـطح یـک و خـدمات پیشـگیري دادهبودجۀ تخصیص

براساس برآورد مؤسسۀ ملی تحقیقات سالمت از نتـایج مطالعـۀ 

د. نتـایج ایـن مطالعـه تـا آیدست میهاي ملی سالمت بهحساب

نمایش داده شـده  1موجود است و در نمودار شمارة  1393سال 

طور ها نشانگر این است که بودجۀ ایـن حـوزه، بـهاست. ارزیابی

طور ویژه بعـد از طـرح تصاعدي افزایش داشته و این افزایش به

تحول سالمت مشهود است. براساس نتایج ارزیابی، رشد بودجـه 

درصـد بـوده 32اي بهداشت و پیشگیري در حـدود هبراي هزینه

درصـد در 9، بـه 1392درصـد در سـال 8/6که از طورياست؛ به

کنـد کـه بـرگ بیـان میرسیده است. لذا ایـن گزاره 1393سال 

هاي هاي حوزة بهداشت، از جنس اقدامات نوین و طراحیمداخله

جدید بوده است که به خوبی در طرح تحـول سـالمت بـه آنهـا 

پرداخته شده و در طی این مدت زمان انـدك، شـبکۀ بهداشـت 

وین استقرار مناسب پیدا کرده اسـت. ایـن در شهري و خدمات ن

حالی است که شـبکۀ بهداشـت در سـطح روسـتا، طـی سـالیان 

متمادي شکل گرفته و طی سه دهۀ اخیر گسـترش پیـدا کـرده 

است و این در شرایطی بـود کـه ایـن اقـدامات در سـطح شـهر 

  کل  1394  1393  1392  مداخله  

2  

  بهداشتی  خدمات ارائه واحدهاي اندازيراه

سپاري مرکز خدمات جامع سالمت در ساخت، تبدیل وضعیت و برون) 1(

  شهرها و حاشیه شهرها 

  
3،160  3،160 

 389  389  ابتدایی مدارس در سیار دندان و دهان سالمتهاي پایگاه اندازيراه )2(
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زمان استقرار و گسترش خـدمات مغفول مانده بود. مقایسۀ مدت

ها شکل گرفته اسـت، بـه که در روستا طی دههشهري با آنچه 

کنـد کـه طـرح تحـول سـالمت خوبی این موضوع را آشکار می

بهترین فرصت را براي بازطراحی، طراحـی و گسـترش خـدمات 

جاي نوین و ارائه این خدمات به جامعه شهري فراهم آورده و بـه

صرف چندین دهه فعالیت براي این امر مهـم، تنهـا در طـی دو 

اکنـون حـوزة ل اجراي طرح تحول عملی شده است. همسال او

بهداشت، این خدمات را به تمام اقشار جامعه حتی حاشیۀ شهرها 

نظیـر محسـوب نیز گسترش داده است که در نوع خود اقدام بی

شود. بدیهی است نتایج این مداخالت و اثربخشی آنهـا طـی می

حقیقـات خوبی آشکار خواهد شد. مؤسسۀ ملی تهاي آتی بهسال

هایی را در این زمینه انجام داده و برخی از آنها سالمت، پژوهش

در حال اجراست که اهمیت ایـن مـداخالت را در سـطح جامعـه 

  هاي آتی ارائه خواهد شد. برگدهند. این نتایج در گزارهنشان می
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  سالمت ملی هايحساب مطالعۀ براساس پیشگیري، و یک سطح خدمات براي یافتهاختصاص بودجۀ. 1 شماره نمودار

 




