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چکیده
مقدمه :نظامهای سالمت پیوسته تالش میکنند تا با لحاظ منابع محدود ،شاخصهای دسترسی و عدالت ،کیفیت و کارایی را بهبـود دهنـد.
طرح تحول نظام سالمت ایران با همین رویکرد در 1393آغاز شد .این مطالعه به دنبال آن بود که باگذشـت چهـار سـال از اجـرای طـرح،
بازبینی جامعی بر دستاوردها و پیامدهای آن ارائه نماید.
مواد و روش کار :برای ارزیابی طرح ،نخست باخبرگان حوزه سالمت مصاحبه صورت گرفته و خروجیها با روش "تحلیل مضمون" بررسی
گردیدند .سپس گزارشهای مستند سازمانهای رسمی "تحلیل محتوا" شده و در نهایت مجموع نتایج با"سهسویه سازی" تجمیـع و تحلیـل
شدند.
یافته ها :آثار مثبت طرح ،درقالب کاهش پرداختهای مردمی در بخش بستری دولتی ،کاهش تعداد افراد فاقد بیمـه ،حفاتـت از بیمـاران
آسیب پذیر ،توسعه زایمان طبیعی ،ارتقای داراییهای مشهود حوزه سالمت و بهبود دسترسی به خدمات تخصصی؛ و آثار منفی طرح درقالب
افزایش تقاضای القایی ،افزایش کل هزینه های درمانی ،افزایش بار مراجعات مراکز دولتی ،افزایش سهم هزینه های سالمت از سبد هزینـه
خانوار ،افزایش نارضایتی کادرهای درمانی به دنبال بی عدالتی در پرداختها و افزایش اختالالت در زنجیـره تـامین دارو تحلیـل شـدند .بـه
عالوه عدم انجام مطالعات امکان سنجی ،عدم وجود منـابع پایـدار بـرای ادامـه طـرح ،مغـایرت بـا سیاسـتهای باالدسـتی ،تضـادمنافع در
سیاستگذاری ،اولویت درمان بر پیشگیری ،مدیریت ناکارآمد منابع انسانی و پایین بودن اثربخشی سیاستها بعنوان چالشـهای اصـلی طـرح
شناسایی شدند.
بحث و نتیجه گیری :به رغم دستاوردهای طرح ،عدم یکپارچگی و عدم برخورداری از منطق صحیح اقتصادی مانع تحقـق اهـدان نهـایی
طرح شده و باگذش ت زمان برخی از آثار مثبت آن که باصرن منابع زیادی به دست آمده بودند ،روند معکوس به خود گرفتـه کـه نیـاز بـه
بازبینی دارند.
کلیدواژه :طرح تحول نظام سالمت ،دستاوردها ،چالش ها
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مروری بر دستاوردها و چالش های طرح تحول نظام سالمت ایران

از آنجا که اهدان اصلی تمام نظـام هـای سـالمت ،ارتقـای سـالمت
جامعه ،مشارکت عادالنه در تامین منابع و رضایت بیماران است .این
نظام ها همواره تالش می نمایند تا با افـزایش اهـدان میـانی ماننـد
افزایش دسترسی و ارتقای کیفیت و کارایی ،شاخص های مربوط بـه
اهدان عالی خود را بهبود دهند .انتظار می رود نتیجه این تالش هـا
در نهایت ،ارتقای سالمت جامعـه ،تـامین و توزیـع عادالنـه منـابع و
کسب رضایت بیمـاران از طریـق پاسـخگویی مناسـب بـه نیازهـای
پزشکی و غیر پزشکی آنها باشد[ .]1نظام هـای سـالمت در سراسـر
جهان تحت تاثیر چهار نیروی محـر ،،دائمـا در پـی اصـالح خـود
هستند .این محر ،ها که قدرت آنها به طور نسـبی از کشـوری بـه
کشور دیگر متفاوت است ،شامل هزینه های فزاینده در مراقبت های
سالمت ،انتظارات فزاینده شهروندان ،محدودیت منابع مالی دولت ها
برای پرداخت هزینه های سالمت و تردید نسـبت بـه کـارایی نظـام
مستقر در برآورده کردن اهدان نظام سالمت است[]1؛ لذا اصالحات
نظام سالمت در دهه های گذشته در کشورهای زیـادی بـا وضـعیت
های اقتصادی اجتماعی مختلف به منظور سازماندهی و تامین مـالی
نظام سالمت در کنار ارتقای اثربخشی ،کارایی و عدالت اجرا گردیده
است[.]2
در ایران نیز پیش از آغاز طرح تحول نظام سـالمت ،اشـکاالت قابـل
مالحظه ای در حوزه بهداشت و درمان کشور دیده مـی شـد .طبـق
داده های مرکز آمـار ایـران ،سـهم مـردم در پرداخـت هزینـه هـای
مرتبط با خدمات نظام سالمت ) (Out of packetدر سـال 1389
معادل  58/2درصد بود که پس از تزریق  20000میلیارد ریال مازاد
اعتبارات باقیمانده از هدفمندی یارانـه هـا بـه بخـش سـالمت ایـن
شاخص به  50/5درصد در سال  1392رسیده بود[ .]3این در حالی
بود که متوسط ایـن شـاخص در ایـن بـازه زمـانی در جهـان 17/9
درصد ،در خاورمیانه و شـمال آفریقـا  46/6درصـد و در کشـورهای
منطقه چشم انداز  36/0درصد گزارش مـی شـد .بعـالوه در بخـش
قابل توجهی از مراکز بیمارسـتانی ،همراهـان بیمـاران بـرای خریـد
برخی از اقالم دارویی یا لوازم پزشکی مورد نیاز و انجـام بسـیاری از
آزمایشات به خارج از بیمارستان هدایت مـی شـدند کـه ایـن خـود
عالوه بر نارضـایتی بیمـاران ،منجـر بـه افـزایش پرداخـت از جیـب
بیماران می شد .از طرفی از نظر پزشکان مقدار تعرفه های خـدمات
پایین بود و این امر توجیهی برای اخذ وجوه غیر رسمی (زیرمیـزی
از مردم از سوی برخی پزشـکان گردیـده بـود .در نهایـت ،در رتبـه
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بندی سازمان سالمت جهان ،ایران از نظر شاخص درصد پرداخت از
جیب مردم از کل هزینه های نظام سالمت در بـین  191کشـور در
رتبه  86قرار گرفته بود[.]4
با این توضیحات ،طرح تحول نظام سـالمت از اردیبهشـت  1393بـا
دو هدن اصلی افزایش دسترسی و افزایش عدالت در ارائـه کاالهـا و
خدمات سـالمت ،آغـاز و دسـتورالعمل آن بـه دانشـگاه هـای علـوم
پزشکی سراسر کشور ابـال شـد .بـا اجـرای ایـن طـرح ،عـالوه بـر
محافظت مالی از مردم در برابر هزینه های سالمت ،ارتقـای کیفیـت
خدمات درمانی در بخش های بستری بیمارستان هـای دولتـی مـد
نظر قرار گرفت[ ]5و منابع آن بـا تصـویب بودجـه  68000میلیـارد
ریالی از محل درآمد هدفمندی یارانـه هـا ( 57520میلیـارد ریـالی
محقق شده  20000 ،میلیارد ریال از محل اعتبارات پزشك خانواده
( 15820میلیارد ریال محقق شده  5940 ،میلیـارد ریـال از محـل
اعتبارات کمك به اجرای سیاسـت هـای جمعیتـی ( 2500میلیـارد
ریال محقق شده و  28000میلیارد ریال از محل یك درصد مالیات
بر ارزش افزوده ( 23870میلیـارد ریـال محقـق شـده بـا مجموعـا
 121940میلی ـارد ریــال افــزایش بودجــه نســبت بــه ســال 1392
( 99710میلیارد ریال محقق شده تامین گردید[.]6
اهدان این طرح به ترتیب در چهار گام "بهبود دسترسی ،استطاعت
پذیری و کیفیت درمان"" ،توسعه خـود مراقبتـی"" ،واقعـی سـازی
تعرفه ها" و "تحول در آموزش پزشکی" پیگیری گردید .در گام اول
با تمرکز بر بخش درمان ،کاهش میزان پرداخت بیماران بسـتری در
بیمارستان های وابسته بـه وزارت بهداشـت؛ کامـل نمـودن پوشـش
بیمه در جمعیت فاقد پوشش بیمـه سـالمت؛ حمایـت از مانـدگاری
پزشکان در منـاطق محـروم؛ حضـور پزشـکان متخصـص مقـیم در
بیمارستان های وابسته به وزارت بهداشت؛ ارتقای کیفیـت معاینـات
پزشــکی در بیمارســتان هــای دولتــی؛ ارتقــا کیفیــت هتلین ـ در
بیمارستان های دولتی؛ حفاتت مالی از بیماران صعب العالج ،خاص
و نیازمند؛ ترویج زایمان طبیعی و گسترش پوشش خـدمات هـوایی
اورژانس کشور در دست اجرا قرار گرفت .هـدن از اجـرای گـام دوم
طرح تحول نظام سالمت که با شعار ارتقای خود مراقبتی آغـاز شـد،
ارتقای سطح بهداشت جامعه از طریق آمـوزش و فرهنـ سـازی و
بازسازی خانه های بهداشت بـود .در گـام سـوم ،کتـار ارزش هـای
نسبی خدمات سالمت مورد بازبینی قرار گرفت و بـر ضـرورت عـدم
دریافت وجوه غیر رسمی از بیماران تاکید شد و در نهایت بـا توجـه
به وجود مشکالتی نظیر طوالنی بودن دوره های دکترای حرفـه ای،

حمیدرضا راسخ و

مروری بر دستاوردها ...

وجــود واحــدهای غیـر ضــروری در طــول دوره تحصـیل ،مشــکالت
دانشجویان در طول دوره درسی و کارآمد نبـودن آمـوزش هـا ،گـام
چهارم به تحول در نظام آموزشی علوم پزشکی اختصاص پیدا کرد.
در حالی که چهار سال از اجرای طرح تحـول سـالمت مـی گـذرد و
انتظار می رود که اصالحات ایجاد شده توانسته باشد تغییراتی را در
شــاخص هــای اصــلی نظــام ســالمت شــامل ســالمت ،عــدالت و
رضایتمندی ذی نفعان ایجاد کرده باشد ،این مقاله در پی آن بود تـا
نظر خبرگان حوزه سالمت را در مورد نکـات قـوت و ضـعف آن ،در
قالبی یکپارچه بررسی نموده و تحلیل جامعی بـر داده هـای انتشـار
یافته توسط سـازمان هـای رسـمی دسـت انـدرکار طـرح ،پیرامـون
دستاوردها ،پیامدها و چالش های طرح تحـول نظـام سـالمت ارائـه
دهد.
در این پژوهش از سه روش تحلیل مضـمون ،تحلیـل محتـوا و سـه
سویه سازی ( Triangulationبرای پردازش داده هـا و اسـتخراج
نتایج استفاده شده است .در مرحله نخست پـس از تعیـین سـواالت
پژوهش و معیارهایی کـه الزم اسـت مـورد بررسـی واقـع شـوند ،بـا
خبرگان بخش های مختلف حوزه سالمت (تا رسیدن به نقطه اشباع
نظرات تحلیلی  ،مصاحبه صورت گرفته و نظـرات مربوطـه پیرامـون
نقاط مثبت و منفی طرح تحول ،جمع آوری گردیـد .انتخـار افـراد
برای انجام مصاحبه بصورت هدفمند بود .پس از اتمام مصـاحبه هـا،
فایل های مربوطه به متن تبدیل شده و برای تجزیـه و تحلیـل داده
هـای متنـی ،از روش کارآمـد "تحلیـل مضـمون" اسـتفاده گردیـد.
تحلیل مضمون روشی برای بررسی ،تحلیل و دسته بنـدی الگوهـای
موجود در داده های کیفی است .این روش فرآینـدی بـرای تحلیـل
داده های متنی پراکنده و متنوع و تبدیل آنهـا بـه مضـامین غنـی و
فراگیرتر است[ .]7در واقع تحلیل مضمون به چارچور هـای نظـری
پیش از خود وابسته نیست و بـا داشـتن ماهیـت تفسـیری بـر پایـه
مضامینی که در طی تحلیل رن بیشـتری پیـدا مـی کننـد الگـوی
مستقلی را ارائـه خواهـد داد[.]7بـرای رسـیدن بـه ایـن هـدن ،بـه
کارگیری کدگذاران مستقل اهمیت ویـژه ای در فراگیـری مضـامین
حاصل شده دارد[ .]8که در پژوهش حاضر کدگذاری توسط دو نفـر
از اعضا تیم تحقیق و با کمك نرم افـزار  MAXQDA 10صـورت
پذیرفته و نظرات داده شده ،با اعمال نظر دو نفر از اعضا تیم تحقیق
به صورت گروهی تجمیع گردیـد .در مرحلـه دوم پـژوهش ،از روش
تحلیل محتوا استفاده گردید .بر طبـق تعریـف  Berelsonتحلیـل
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محتوا یك شیوه پژوهشی اسـت کـه بـرای تشـریح عینـی و مـنظم
محتوای آشکار پیام های موجود به کار می رود[ .]9در واقع با کمك
تحلیل محتوا می توان ویژگی های یك متن بیان شده و یا مکتـور
را به طور واقع بینانـه ای شـناخت و بـر اسـاس آن اسـتنتاج کـرد.
 Burnsو  Groveتحلیــل محتــوا را از جملــه روش هــای تحلیــل
کیفی می دانند که به منظور طبقه بندی کلمات و واژه های موجود
در متن انجام می شود[ .]10طبـق نظـر  Stemlerتحلیـل محتـوا
فرآیندی بیش از یك روش ساده شمارش کلمـات بـوده و فرآینـدی
است که به معانی ،نیـات ،پیامـدها و محتـوای عبـارات و بسـترهای
مربوطه پرداخته و فضای واقعی که داده ها در آن شکل گرفته است
را نیز مورد توجه قرار می دهـد[ .]11در تحلیـل محتـوا ،داده هـا از
قبل وجود دارند بنابراین مانند دیگر روش های آمـاری تحـت تـاثیر
خطای آزمودنی نیست .همچنین تحلیل محتوا ،مطالب فاقد ساختار
را هم می پذیرد و آنها را در کنار دیگر داده های اعتبار سنجی شده،
مورد بررسی و تحلیل قرار می دهـد .بـرای انجـام تحلیـل محتـوای
کیفی ،گزارش های منتشر شده وزارت بهداشـت ،درمـان و آمـوزش
پزشکی ،موسسه ملی تحقیقات سـالمت جمهـوری اسـالمی ایـران،
سازمان تامین اجتماعی و موسسه عالی پـژوهش تـامین اجتمـاعی،
سازمان بیمه سالمت ایرانیان در بازه سال هـای  1393تـا  1396بـا
محوریت نقد و بررسی آثار طرح تحول نظام سالمت و گزارش مرکـز
پژوهش های مجلس در بررسـی بودجـه بخـش بهداشـت و درمـان،
بررسی گردیدند .پـس از آن گزارشـات جمـع آوری شـده ،مسـتقال
توسط سه نفر از اعضـا تـیم تحقیـق ،مطالعـه و کدگـذاری گردیـد.
کدهای اولیه در طبقات محتوای مشخص دسته بندی شده و پایایی
اولیه آنها با مقایسه محتوای هر طبقه از دیـد هـر یـك از افـراد بـه
صورت مجزا بررسی شده[ ]12و کدهای مـورد اخـتالن ،بـا نظـر دو
خبره حذن و یا اصالح گردیدند.
در نهایت ،مجموع نتایج به دست آمـده بـا کمـك روش سـه سـویه
سازی تجمیع گردیدند .سه سویه سازی یکی از مهم ترین راهبردهـا
برای بهره بردن همزمان از انـواع روش هـای پـژوهش (دو روش یـا
بیشتر است که در این مطالعـه در سـطح داده هـا و نتـایج صـورت
می پذیرد .طبق این روش ،یك فرضیه زمانی ابقـا مـی شـود کـه در
برابر یك سری از روش های مکمل آزمـودن ،تـار مقاومـت داشـته
باشد و الزم است تا در کنار مصاحبه یـا پرسشـنامه ،از انـدازه هـای
نامداخله ای (که نیاز به مشارکت پاسخگو ندارند و در آن هـا پاسـخ
ها دستکاری نمی شوند استفاده شود[ .]13در واقع راهبـرد تلفیـق

روش ها ،از دادن پاسخ های ساده انگارانه به پرسـش هـای پـژوهش
جلوگیری می کند[ ]14و درصدد است تا به واسطه این پیش فرض
که سه سویه سازی همیشه باید به گزاره هـای معتبـر واحـد منـتج
شود ،ناسـازگاری هـا و تناقضـات بـین نتـایج حاصـل از روش هـای
مدنظر را جهت افزایش پایایی ،برطرن کرده و همگرایی های موجود
را به عنوان نتیجه ارائه نماید[ .]15در این مطالعه ،سه سویه سـازی
عالوه بر نتایج حاصل از دو مرحله تحلیل مضمون و تحلیـل محتـوا،
داده های منتشر شده از پایگاه های بانك مرکزی جمهوری اسـالمی
ایران ،مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال کل کشور را هـم بـرای
ارائه نتایج تلفیقی همگرا در برگرفته است.

مصاحبه نیمه ساختار یافته کیفی با  17نفر از خبرگان بخـش هـای
مختلف حوزه سالمت جهت استخراج نقاط قوت و ضعف طرح تحول
نظام سالمت انجام گردید .جامعه آماری شامل خبرگان بخش هـای
مختلف حاکمیتی و سیاست گـذاری ،مـدیریتی ،دانشـگاهی ،بیمـه،
پزشکان ،صنعت و تجارت و سـازمان هـای مـردم نهـاد بـا میـانگین
تجربه ی کاری  9/3سال بود .دیگر آمار توصیفی مربوط به مصـاحبه
شوندگان در جدول  1ارائه گردیده است .آنچنان که ذکر شد جهـت
دست یابی به تفاسیر و تعـابیر ذهنـی کـنش گرهـا از روش کیفـی
Thematic Analysisبهـره بـرده شـد .طبـق نظـر Stirling
 2001و  Elo 2008در اولین فرصت پس از انجام مصاحبه ،پیاده
سازی مطالب مصاحبه به فایل متن نوشتاری به صـورت کامـل و بـا
دقت تمام اقدام گردیـد و سـپس "جمـالت کلیـدی" هـر مصـاحبه
استخراج و "کدهای اولیه (یا کـدهای درونـی " و "یادداشـت هـای
تحلیلی" برای هر مصاحبه در جدول پردازش ،وارد شـد[ .]8، 16در
صورت وجود ابهام در برداشت های صـورت گرفتـه ،مجـدداا بـا فـرد
مصاحبه شونده تماس برقـرار شـده و نسـبت بـه رفـع ابهـام اقـدام
می گردید .پس از آن با پردازش کدهای اولیه" ،کـدهای متمرکـز"،
"مقوله ها" و "مضامین نهایی" مشخص شدند که نتایج بـه صـورت
یکپارچه در جداول  2و  3ارائه شده است .در ادامه ،بخشی از گـزاره
های استخراج شـده از تحلیـل محتـوا کـه در ارتبـاط بـا داده هـای
جدول  2بوده ،آورده شده است .طبق گزارش موسسه ملی تحقیقات
سالمت ،پرداخت از جیب مردم از  % 50/5در سال  1392بـه 40/6
 %در سال  1393کاهش یافته است که این تغییر همزمان با افزایش
سهم بیمه تامین اجتماعی از  %19/4به  %24/7و سهم منابع دولتی
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از  %20به  %26بـوده اسـت[ .]14براسـاس گـزارش ارسـالی وزارت
بهداشت به سازمان جهانی سالمت جهـان در  ،2016میـزان سـرانه
پرداخت از جیب مردم پس از طرح تحول نظام سـالمت نسـبت بـه
قبل از طرح تحول بـر مبنـای سـال پایـه  2011در بخـش بسـتری
 32/8درصد کاهش داشته و در بخش سـرپایی  5/3درصـد افـزایش
داشته است و در مجموع میزان سـرانه پرداخـت از جیـب مـردم در
نظام سالمت  2/4درصد کاهش داشته است (از  2102422ریال بـه
 2052261ریال ؛ اما پرداختی مطلق در بخش روسـتایی کـاهش و
در بخش شهری افزایش داشته است[.]18
همچنین طبق داده های حسار های ملی سالمت ،میـزان پرداخـت
از جیب مردم در سال  1394به  %37کاهش داشته و سهم دولـت و
صندوق های بیمه در تـامین مـالی هزینـه هـای خـدمات سـالمت،
هریك به میزان  %26بوده اسـت .در پوشـش هزینـه هـای بسـتری،
سهم مردم و دولت هریك  %25و سهم صندوق های بیمه  %44بوده
است .این در حالی است که طبق این داده ها قـدر مطلـق پرداخـت
های صندوق های بیمه در پوشش هزینـه هـای بسـتری بـین سـال
های  1392به  1393معادل  103درصد و بین سال های  1393بـه
 1394معادل  48درصد افزایش داشته است .همچنین قـدر مطلـق
پرداخت از جیب مردم در پوشش هزینه های بستری بین سال های
 1392بـه  1393معـادل  9/8درصـد و بـین سـال هـای  1393بـه
 1394معادل  27/9درصد افزایش داشته اسـت[ ،]14درحـالی کـه
تورم کلی کشور در آن بازه  22/8درصد کاهش داشته است[.]20
وفق آمار بانك مرکزی تورم موجود در بخش بهداشـت و درمـان در
سال  1393بیش از دو برابر شاخص کل تورم بـوده اسـت .در سـال
 1394به رغم کاهش شـاخص تـورم عمـومی ،سـیر صـعودی تـورم
بخش بهداشت و درمان همچنان ادامه داشته اسـت بـه طـوری کـه
تورم عمومی  11/9درصد و تورم بهداشت و درمان  23/8درصد بوده
است؛ همچنین این ارقام در سال  1395به ترتیب  9درصـد و 16/7
درصد گزارش شده اند[.]20
مطالعه انجام شده در بیمارسـتان هـای شـهر ایـالم در سـال هـای
 1392و  ،1393قبل و بعد از اجرای طرح تحول نیز نشان می دهـد
که گرچه کاهش سهم پرداختی بیماران به میزان  %2/11در بخـش
زنــان و زایمــان و  %5/1در ســایر بخــش هــا توانســته اســت میـزان
پرداخت از جیب بیماران را به  %6/2و  %7/4کاهش دهد ،اما در کل
رشــدی معــادل  %7/43در می ـانگین هزینــه هــای بیمــاران دیــده
می شود[ .]21در بیمارستان های استان گیالن نیز بـدون تغییـر در

حمیدرضا راسخ و

مروری بر دستاوردها ...

شاخص های عدالت و بهره مندی ،مجموع پرداخت از جیب بیماران
بستری و سرپایی معادل  10دالر افزایش یافته است[ .]22در مـورد
هدن کالن دیگر نظام سالمت که پاسـخ بـه نیازهـای غیرپزشـکی و
رضایتمندی ذی نفعان است ،مـی تـوان بـه گـزارش ارسـالی وزارت
بهداشت به سالمت جهان سالمت در سال  ،2016اشاره کرد کـه در
طی سه فصل پس از آغـاز طـرح تحـول از  % 73بـه  % 89افـزایش
داشته است .به صورت جزئـی تـر رضـایتمندی در بخـش پرداخـت
هزینه ها ،پذیرش و خدمات پرستاری افزایش داشته و در ارتباط بـا
پزشــکان ،تــیم درمــانی و کیفیــت ارائــه خــدمات کــاهش داشــته
اســت[ .]18همچنــین میــزان رضــایت  48درصــدی بیمــاران در
بیمارســتان مصــطفی خمینــی ایــالم[ ]23و  50/2درصــدی در
بیمارستان های مازندران[ ]24گرچه در یك مقطع از زمان و بعـد از
اجرای طرح تحول سنجیده شده اند اما در کل رضایتمندی باالیی را
نشان نمی دهند .مطالعه انجام شده در بخـش اورژانـس بیمارسـتان
شهدای تجریش ،که به صورت طولی در دو مقطع سال هـای 1392
و  ،1393قبل و بعد از طرح تحول انجام شد ،نیز به صورت معنـادار
کاهش رضایت بیماران از آموزش های قبل از تـرخیص ،از وضـعیت
اتاق های بستری ،از نظافت سرویس هـای بهداشـتی ،از ویزیـت بـه
موقع پزشکان ،از صرن زمان و دقت بـرای معاینـه ،از توصـیه هـای
بهبودی و بهزیستی به بیمار و از رسـیدگی بـه امـور مـالی و میـزان
رعایت موازین شرعی و اخالقی ،بعد از اجرای طرح تحول سالمت را
نشان می دهد[ .]25نکته دیگر آنکـه طبـق گـزارش موسسـه ملـی
تحقیقات سالمت ،درصد رضایت پزشکان مناطق محـروم ،از اجـرای
طرح تحول ،از  %82در پاییز  1393بـه  %55در بهـار  1394و %42
در پاییز  1394کاهش داشته است که این نارضایتی تا حـد زیـادی
تحت تاثیر نحوه پرداخت ها بوده است[ .]17طبـق گـزارش ارسـالی
وزارت بهداشت به سازمان سالمت جهان ،درصد افراد مواجهه شـده
با هزینه های کمرشـکن در بخـش سـالمت ایـران از  % 2/9قبـل از
طرح تحول به  % 2/4پس از طرح تحول کاهش داشـته اسـت[.]18
متوسط بروز هزینه های کمرشکن در  47کشور (با انتخار تصادفی
% 2/7؛ در  12کشور با درآمد باالتر از سطح متوسـط  % 2/5و در 8
کشور منطقه مدیترانه شرقی سازمان سالمت جهـان سـالمت برابـر
 % 1/7بوده است[ .]22به گزارش موسسه ملی تحقیقات سالمت ،که
نرخ هزینه های کمرشکن سالمت را به تفکیك دو بخـش شـهری و
روستایی ارائه داده است ،در بین سنوات  1392تـا  1394ایـن نـرخ
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در مناطق روستایی کاهش داشته ،امـا در  9ماهـه اول سـال 1394
مجددا سیر صعودی به خود گرفته است (از  %1/7به .]17[ %2/2
از دیگر آثار مثبت طرح تحول نظام سالمت ،اهتمام مسئوالن امر به
تحت پوشش بیمه قرار دادن افراد فاقد پوشش بوده اسـت بـه گونـه
ای که حدود  6میلیون و  800هزار نفر از افراد فاقد بیمه ،به رایگان
بیمه شدند[ .]27اما این پوشش بدون توجه به میزان درآمـد انجـام
گرفت ،درحالیکه طبق فرآیندهای اصولی بیمه گری ،در یك مسـیر
اصولی و پایدار ،سیاستگذاران باید مشارکت عادالنه افـراد در تـامین
منابع را به نسبت درآمدشان لحـاظ مـی کردنـد ،چنانچـه در سـال
 1396پوشــش خــدمات و کاالهــا توســط بیمــه ســالمت ،تنهــا بــه
بیمارستان های دولتی محدود شد.
طبق گزارش موسسه ملی تحقیقات سالمت در طی سال اول پس از
آغاز طرح ،به میزان %3/2از ارجاع مراجعـه کننـدگان و بیمـاران بـه
بیرون از بیمارستان ها برای خرید لوازم مصرفی و تجهیزات کاسـته
شد؛ فرانشیز رسمی در بخش بستری دولتی برای شهرنشینان به 10
درصد و برای روسـتائیان و عشـایر بـه  5درصـد کـاهش یافـت؛ 14
پایگاه اورژانس هوایی برای پوشش راه های فرعی و صعب العبور و با
متوسط  5ماموریت در روز راه اندازی گردید؛ نرخ زایمان طبیعی در
سال  1393نسبت به سال  1392بـه میـزان  %5افـزایش یافـت بـه
طوری که در سه ماهه نخست اجرای طرح  130هزار زایمان طبیعی
در بیمارستان های دولتی به ثبت رسید[.]17
گرچه مستندات موجود برای نشان دادن اثرات طرح تحول سـالمت
بر اهدان غایی نظام سالمت جامع نیست ،اما در بُعد عدالت و تامین
مالی مستندات بیشتری منتشر گردیده است .مقاالت نشان داده انـد
که میزان هزینه های پرداختی توسط بیماران بستری در بیمارستان
های دولتی به صورت معناداری کاهش یافته است .چنانچـه مطالعـه
انجام شده در بیمارستان الزهرای شیراز نشـان داد کـه پرداخـت از
جیب بیماران جراحی قلب ،از  10میلیون ریال بـه  6میلیـون ریـال
کاهش و متقابال سهم بیمه افزایش یافته است[ .]28همچنین میزان
پرداخت از جیـب بـرای زایمـان سـزارین در بیمارسـتانهای اسـتان
کردستان که قبل از اجرای طرح  %16بوده است بعد از اجـرای ایـن
طــرح در ط ـی در دو مرحلــه بــه  4/3و  2/5درصــد کــاهش یافتــه
است[ .]29در شهر ساری نیز میزان پرداخت از جیب هزینـه کـل و
هزینه ی دارویـی بیمـاران مبـتال بـه سـرطان خـون بـه ترتیـب از
 % 17/12به  %3و از  % 16/8به  %7/7تقلیل یافته است[.]30

مطالعه انجام شده در استان کردستان ،نشان داد که میـزان زایمـان
به روش سزارین بعد از اجرای طرح تحول سالمت  %14کاهش یافته
است[ .]29درصد سـزارین هـای انجـام شـده خصوصـا در برخـی از
اندیکاس ـیون هــا در بیمارســتان نظــام مــافی شــهر شــوش اســتان
خوزستان نیز به صورت معنادار کاهش یافتـه اسـت[ .]31همچنـین
مطالعه انجام شده در یکی از بیمارستانهای شهر تهـران %2 ،کـاهش
در درصد زایمان های سزارین را نشان می دهد کـه البتـه بـا هـدن
کاهش  10درصدی تعریف شده در برنامه همچنان فاصله دارد[.]32
در مورد سنجه هـای حـد واسـط نظـام سـالمت شـامل دسترسـی،
کیفیت و کارایی نیز مطالعات چندانی منتشر نشـده اسـت .مطالعـه
انجام شده در استان آذربایجـان غربـی ،هرچنـد کـاهش کـارایی در
برخی از بیمارستان ها را نشان داد ،اما به طور کلی ثابت بودن تعداد
پرسنل و تخت فعال (درونداد و افزایش ضریب اشغال تخت ،تعـداد
بیماران و تعداد جراحی ها (برونداد  ،نشان دهنده ی افزایش کارایی
فنی ،مدیریتی و مقیاس در بیمارستان ها بعد از طـرح تحـول نظـام
سالمت است[ .]33گرچه افزایش برونداد در مطالعاتی مانند مطالعـه
انجام شده در اورژانـس بیمارسـتان شـهدای تجـریش کـه افـزایش
معنــادار میــزان مراجعــات را نشــان داد مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه
است[ ،]25اما درخصوص درونداد هـی مطالعـه ای در قالـب مقالـه
منتشر شده ای وجود ندارد که به میزان منابع مالی بیشتر تخصیص
داده شده به بیمارستان ها پرداخته باشد .البته برخی مطالعـات کـه
به موضوع نیروی انسانی پرداخته اند ،افزایش معنادار درونداد از بُعد
کادر پزشکی حتی در حوزه هایی که از قبل مازاد نیرو وجود داشـته
است را نشان داده اند[.]34
در مورد میزان پرداخت های غیر رسمی که اهتمام مجریان طرح در
گام سوم ،صفر کردن این نـوع پرداخـت هـا بـوده اسـت ،مطالعـات
جامعی که نشـان دهنـده تغییـرات ایـن شـاخص در ادوار مختلـف
اجرای طرح باشد وجود ندارد .در این زمینه به عنـوان یـك مطالعـه
کوتاه مدت می توان به گزارش موسسه ملی تحقیقات سالمت اشاره
کرد که بر مبنـای شـکایات ثبـت شـده در سـامانه  1690در سـال
 ،1394فراوانی مازاد تعرفه در فصول ابتدایی تا انتهایی ایـن سـال را
به ترتیب برابر با  45/5درصـد 34/5 ،درصـد 49/6 ،درصـد و 42/9
درصد و فراوانی مبالغ زیرمیزی در همین فصول را به ترتیب برابر بـا
 4/1درصد 15/2 ،درصد 10/9 ،درصد و  10/1درصد از کل شکایات
واصله بیان نموده است[.]17
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در ادامه بخشی از گزاره های استخراج شده از مرحله تحلیل محتـوا
که دارای رویکرد حمایتی نسبت به گـزاره هـای جـدول  3هسـتند
آورده شده است .بر اساس مستندات موجود ،اعتبارات نظام سـالمت
در سال  1392حدود  200هزار میلیارد ریال بوده است که در سـال
 1393همزمان با اجرای طرح تحول نظـام سـالمت بـا افـزایش 65
درصدی به  360هزار میلیارد ریال رسید .در سال  1394نیـز بـرای
اجرای پایـدار ایـن طـرح ،اعتبـارات نظـام سـالمت بـا افـزایش 71
درصدی نسبت بـه سـال قبـل 510 ،هـزار میلیـارد ریـال شـد[.]6
مستندات نشانگر آن است که عالوه بر افزایش بودجه عمومی وزارت
بهداشــت از  114000میلیـارد ریــال در ســال  1392بــه 225000
میلیارد ریال در سال ( 1393رشـدی تقریبـا معـادل  100درصـد ،
درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت نیز در سال  1394نسـبت بـه
سال  1393به علت گام سـوم طـرح تحـول و افـزایش  2/5برابـری
تعرفه ها بر پرداختی بیمه ها و جیـب مـردم در مجمـوع دو بخـش
دولتی و خصوصی حدود  120درصد رشد داشته است[ .]6البته این
روند با توجه به آشکار شدن ضعف های مدیریت مـالی در طـرح ،در
سال  1396اصالح شد و مجموع اعتبارات وزارت بهداشـت در سـال
 1396نسبت به سال  15 ،1395درصد رشد داشت[.]35
طبق داده های مرکز آمار ایران ،سهم هزینه های بهداشت و درمـان
از سبد هزینه خانوار ،در خانوارهای شـهری از  9/18درصـد قبـل از
طرح تحول نظام سـالمت بـه  10/67درصـد پـس از اجـرای طـرح
افــزایش داشــته اســت[ .]36ایـن ســهم در بــازه زمــانی متنــاتر در
کشورهای آمریکا ،استرالیا ،هند ،چین و مالزی به ترتیـب ،2/7 ،2/9
 4/1 ،4/8و  1/4درصــد بــوده اســت[ .]37عــالوه بــر ای ـن ،افــزایش
شاخص قیمت مصرن کننده برای سـبد کاالهـای سـالمت از سـال
 1392به سال  1393بـه میـزان  32/2درصـد بـوده ،در حـالی کـه
افزایش  16/2درصدی این شاخص بـرای کـل سـبد کاالهـا نشـان
دهنده افزایش سهم سالمت از کل سبد خانوار بوده است[ .]38ایـن
افزایش هزینه ها در صورتی می تواند قابل قبول باشـد کـه توانسـته
باشد پیامدهای سالمتی متناسبی را برای خانوارها ایجاد نمایـد .لـذا
جهت تحلیل بهتر این ارقام ،بایستی نسـبت افـزایش هزینـه هـا بـه
ارتقای شاخص های سالمت در جامعـه در قالـب مطالعـات ارزیـابی
اقتصـادی مـورد بررســی قـرار گیـرد .متاســفانه در خصـوص تغییـر
شاخص های سالمت در سـطح جامعـه بـر اثـر اجـرای ایـن طـرح،
گزارشات جامع یا مقاالت منتشر وجـود نـدارد .و برخـی از مقـاالت
نشان می دهند که این شاخص هـا در سـطح بیمارسـتانی تغییـری

حمیدرضا راسخ و

مروری بر دستاوردها ...

نداشته و یا حتی بدتر شده اند .به عنوان مثال مطالعه انجام شده در
شهر اصفهان بیانگر افزایش تعـداد بسـتری ،طـول مـدت بسـتری و
حتی افزایش مرگ و میر در سطح بیمارستان بوده اسـت کـه البتـه
این می تواند بر اثر افزایش تعداد بیمـاران پـذیرش شـده باشـد کـه
مورد بررسی قـرار نگرفتـه اسـت[ .]39طبـق قـانون برنامـه بودجـه
 ،1396میزان  7000میلیارد ریال از اعتبارات طرح پزشك خـانواده
کاسته شد که  3000میلیارد ریال آن به راه اندازی مراکز بهداشـتی
درمانی اختصاص یافت و  4000میلیارد ریال آن به اعتبارات هزینـه
ای دانشگاه ها اضافه شد ،لذا با عدم توسعه طرح پزشـك خـانواده و
نظام ارجاع به عنـوان یکـی از اصـول پایـه ای مـدیریت بهداشـت و
درمان کشور ،تقاضای القایی همچنان بدون کنترل باقی ماند[.]35
طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس ،در روند طرح تحـول نظـام
سالمت با توجه به نحوه اختصاص بودجه به بخش های مختلف ،بـه
طور شایسته ای به مواردی چون لزوم اولویت پیشگیری بـر درمـان،
کاهش مخـاطرات و آلـودگی هـای تهدیدکننـده سـالمت ،اصـالح و
تکمیل نظام های پایش ،نظـارت و ارزیـابی ،ارتقـای سـالمت روانـی
جامعه ،تولید فرآورده ها و مواد اولیه دارویـی و واکسـن ،سـاماندهی
تقاضا و ممانعت از تقاضای القایی ،تأمین امنیت غذایی و کاهش بـار
بیماری های غیرواگیر و ...توجه کافی نشد[.]35
با توجه به چالش وزارت بهداشت برای کسری حقوق و مزایای سـال
 ،1395رشد حدود  45درصـدی در اعتبـارات مربـوط بـه حقـوق و
مزایای مستمر در سال  1396لحاظ شد .از جمله آثـار ایـن کسـری
بودجه ،کاهش رونـد جـذر هیـات علمـی بـه صـورت ضـریب  Kو
استخدام پیمانی در دانشگاه ها بود .همچنین از آنجاکه  64درصد از
اعتبارات دانشگاه ها مشروط به کسب درآمد توسـط بیمارسـتان هـا
در قالب درآمدهای اختصاصی شده بود ،هیات علمی آموزشی بیشتر
به صورت درمانی به کار گرفته شد و حفظ کیفیت آموزش پزشـکی
دشوار گردید .همچنین اعتبار فعالیت پـاداش پایـان خـدمت هیـات
علمی از ذیل ردیف های ستادی وزارتخانه حذن شد و بـه دسـتگاه
ها اجازه داده شد که از محل فروش تملك های خـود آن را جبـران
نمایند .بعالوه اعتبارات مربوط به حمایت از  15دانشگاه برتر حـذن
گردید[ .]35طبق گزارش موسسه عالی پـژوهش تـامین اجتمـاعی،
طرح تحول نظام سالمت همراستا بـا قـوانین باالدسـتی مصـور در
حوزه بهداشت و درمان ،خصوصـا در مـورد مـواد  32تـا  38قـانون
برنامه پنجم توسعه نبوده و در آن به مراقبـت هـای اولیـه سـالمت،
محوریت پزشك خانواده و نظام ارجاع ،سطح بندی خـدمات ،خریـد
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راهبردی خدمات ،واگذاری امور تصـدی گـری بـا رعایـت مـاده 13
قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت مبتنی بر عملکـرد توجـه
کافی نشده است[.]27
در نهایت ادامه ی این طرح با همه ی منافع و معایبی که ذکر شـد،
به علت ناپایداری منابع مالی دشوار خواهد بود و چالشهای مالی زیر
می تواند منجر به توقف ایـن طـرح و از دسـت رفـتن دسـتاوردهای
مثبت آن گردد .افزایش ارزش نسبی خدمات پزشکی :این مورد هـم
در رابطه با تعیین ارزش ریالی تعرفه کا و هـم در ارتبـاط بـا تغییـر
ضرایب محقق گردید ،چنانکه رشد آن در برخی خدمات بستری بـه
 460درصد در بخش دولتی و  833درصد در بخش خصوصی رسید.
در خدمات سرپایی بخش دولتی در  93درصد خدمات ،روند افزایش
 4درصــد تــا  4700درصــدی و در بخــش خصوصـی در  47درصــد
خدمات ،روند کاهشی  10تا  87درصـدی و در  53درصـد خـدمات
روند افزایشی  8تـا  466درصـدی داشـت .متوسـط افـزایش قیمـت
تعرفه خدمات سرپایی در بخش دولتـی معـادل  202/8درصـد و در
بخش خصوصی  185درصد بوده است .در همین راستا هزینه هـای
بیمه ها افزایش یافت به طوری که هزینه هـای کـل سـازمان بیمـه
سالمت از  43513میلیارد ریال در سال  1392با رشد  98درصـدی
به  86086میلیارد ریال در سـال  1393رسـید[ .]27رویکـرد قابـل
تامل دیگر در روند پرداخت ها ،تعمـیم پرداخـت  2Kهیئـت علمـی
دانشگاه های علوم پزشکی به همه پزشکان تمـام وقـت بـود .روش
پرداخت به پزشکان :پرداخت به پزشکان بر اساس هر واحد خـدمت
( Fee for Serviceو گذشته نگر بوده ،لذا هر مقـدار کـه تعـداد
ویزیت یا اعمال جراحی پزشك بیشتر شود میزان پرداخـت هـم بـر
اساس تعداد بیشتر می شود و این انگیزه ارائه دهنده را برای افزایش
درآمد و ایجاد تقاضای القایی حداکثر می سازد .ایـن درحـالی اسـت
که اسناد باالدستی از جمله قانون برنامه پنجم و سیاست های کلـی
سالمت ،رفتن به سمت پرداخت بر اساس عملکرد و نظـام پرداخـت
آینده نگـر (از جملـه  Diagnosis-Related Groupرا توصـیه
می کنند[ .]27عدم تاکیـد بـر راهنماهـای بـالینی :کمرنـ بـودن
استفاده از راهنماهای بالینی ،امکان نظارت بر رفتارهـای درمـانی را
تضعیف و زمینه را مستعد ارائه خدمات غیرضروری و یا گران قیمت
به بیماران می نماید؛ لـذا در سـال  1396در سـومین سـال اجـرای
طرح ،تدوین راهنماهای بالینی برای  50داروی پرهزینـه در دسـتور
کار قرار گرفت .افزایش پوشش بیمه رایگان :طی سال های  1393و
 1394جمعیت تحت پوشش سازمان بیمه سـالمت بـر اثـر اجـرای

بیمه همگانی افزایش می یابد و عده ای از افراد تحت پوشش تـامین
اجتماعی نیز بر همین اساس به بیمه سالمت مهاجرت می کنند .بـا
اجرای طرح بیمه ایرانیان در دی ماه  1387جمعیت تحـت پوشـش
این بیمه در سال  1392معادل  2611406نفر بوده است که پس از
اجرای طرح تحول در پایان سال  1393به  9479105نفـر افـزایش
می یابد[ .]27بعالوه عدم توازن رشد منابع و مصارن سـازمان هـای
بیمه پایه از محل بودجه عمومی کشور منتج به کسری ساالنه حدود
 22درصدی گردیده است .از طرفی سـهم دولـت از منـابع سـازمان
تامین اجتماعی از جمله سهم کارفرمایی و  3درصد حق بیمه را کـه
سال ها پرداخت نگردیده بود تـا پایـان سـال  1395بـه  130هـزار
میلیارد تومان رسید ،و طبق گزارش موسسه عـالی پـژوهش تـامین
اجتماعی ،صندوق درمان تامین اجتماعی در مرز ورشکسـتگی قـرار
گرفته است[.]27
طبق گزارش هزینه کرد سازمان بیمه سالمت پس از طـرح تحـول،
رشد هزینه های بخش های بستری موقت  ،%111پرتوپزشکی %98
و پزشك متخصص و فوق تخصص  %72بوده ،در حالی که رشد ایـن
شاخص بـرای خـدمات توسـط پزشـك عمـومی  %18و در خـدمات
جدول :1آمار توصیفی مصاحبه شوندگان
تعداد افراد مصاحبه شده

17

جنسیت

سن (سال)

تحصیالت

میانگین زمان مصاحبه (دقیقه)

میانگین تعداد کلمات مصاحبه

مرد11 :
زن6 :

میانگین52/2 :
(72-42
میانه50/9 :

دکترای تخصصی8 :
دکترای حرفه ای5 :
کارشناسی ارشد4 :

53/6

3419

جدول :2نقاط مثبت طرح تحول نظام سالمت
مضامین اصلی

1
حفاتــــت مــــالی بیمــــاران در
بیمارستان های دولتی

مقوله ها
کـاهش پرداخـت هـای مردمـی در بخــش
بستری دولتی

ارتقای عدالت در پوشـش بیمـاران آسـیب
پذیر
2

توسعه کمی زایمان طبیعی

شیفت روند زایمان از سزارین به طبیعی

3

توسعه های زیرساختی

بهبود و ارتقای دارایی های مشـهود حـوزه
بهداشت و درمان

4

عدالت در دسترسی

بهبود دسترسی به خدمات تخصصی

کد های متمرکز
کاهش شاخص پرداخت از جیب مردم در بخش بستری دولتی
کاهش حجم پرداخت های غیر رسمی به پزشکان
عد م ارجاع بیماران به خارج از بیمارستان برای تهیه دارو و ملزومات
ارتقای رضایتمندی نسبی بیماران بستری در بخش دولتی
پوشش نیازهای دیده نشده بیماران بی بضاعت
بیمه نمودن جمعیت فاقد پوشش بیمه سالمت
کاهش درصد افراد مواجهه شده با هزینه های کمرشکن
ترویج زایمان طبیعی
کاهش نرخ زایمان سزارین و کاهش هزینه های مربوطه
گسترش پوشش خدمات هوایی اورژانس
بازسازی خانه های بهداشت
ارتقای کیفیت هتلین در بیمارستان های تحت پوشش وزارت بهداشت
افزایش کمی و ارتقای کیفی تخت های بیمارستانی
حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم
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سطح یك تنها  %9بوده که این امر می تواند ناشی از تقاضای القایی
و در تضاد با اصل "صرفه جویی بر اساس حیطـه" ( Economies
 of scopeباشد .طبق گزارش ارسالی وزارت بهداشت بـه سـازمان
جهانی سالمت در  ،2016درصد افرادی منتقل شده به زیر خط فقر
مطلق بر اثر هزینه های سالمت از  % 0/3قبل از آغاز طرح به % 0/5
در سال  2016افزایش داشته که این شـاخص در منـاطق روسـتایی
 9/7برابر نسبت به مناطق شهری بوده است[ .]18در نهایت چـالش
اجتماعی طرح تحـول نـاتر بـه اعتراضـات کـادر درمـانی ،ناشـی از
افزایش فشار کار بـر کـادر پرسـتاری و نارضـایتی ناشـی از تعمیـق
شکان درآمدی پزشکان و سایر اعضای کادر درمانی بود .بعالوه با به
تعویق افتادن پرداخـت درآمـدهای مصـور شـده بیمارسـتان هـای
مختلف دولتی ،بخش های رادیولوژی ،آزمایشگاه ها ،داروخانـه هـا و
برخی بخش های دیگر بارها بر عدم ارائـه خـدمات بـه افـراد تحـت
پوشش بیمه تاکید و یا اقدام شد .در ادامه توقعات درآمدی پزشکان،
پرستاران و انتظارات به حق بیماران که بسـیار بـاال رفتـه اسـت ،بـا
توجه به عدم امکان تامین منابع می تواند منجر به نارضایتی بخـش
های مذکور گردد.

حمیدرضا راسخ و

مروری بر دستاوردها ...

جدول :3نقاط ضعف طرح تحول نظام سالمت
مضامین اصلی

مقوله ها

1

افزایش مجموع هزینه هـای
سالمت

2

عــدم توجــه بــه عــدالت در
تامین و تخصیص منابع

3

عدم امکان پایداری طرح

4

عدم انطباق با سیاست هـای
باالدستی

5

کاهش کارایی

افزایش کل هزینه های درمانی

افــزایش حجــم ارائــه خــدمات در مراکــز
دولتی به نسبت امکانات موجود
افزایش سهم هزینه های سـالمت از سـبد
هزینه خانوار
افزایش نارضایتی کادر درمانی

بروز مصادیق بی عدالتی در ارائه خدمات

عدم انجام مطالعات امکان سنجی طرح

تضعیف زنجیره تامین و عدم وجود منـابع
برای ادامه ارائه خدمات

مغــایرت بــا سیاســت هــای کلـی اقتصــاد
مقاومتی

مغایرت با سیاست های کلی سالمت

مغایرت با اصل  44قانون اساسی
بــروز مصــادیق تضــاد منــافع در سیاســت
گذاری
اولویت درمان بر پیشگیری و بهداشت
مدیریت ناصحیح منابع انسانی
پایین بودن اثربخشی سیاست ها

"ایجاد تقاضای القایی و انعکاس اثرات آن در کسری تجهیزات و داروهای مورد نیـاز"؛ "پـر شـدن تخـت هـای
بیمارستانی به طور کاذر و نیاز روزافزون به احداث تخت های بیشتر"؛ "عدم تدوین راهنماهای بالینی و الـزام
به رعایت آنها"
"گسترش انتظارات کادر درمانی به دلیل حصول دریـافتی هـای نامتعـارن"؛ "تنظـیم پرداخـت هـا در سـطح
دریافتی های غیر رسمی"؛ "افزایش غیرضروری تعرفه های کلیه خدمات پزشکی"؛ " 2/5برابر شدن همزمـان و
هم نسبت تعرفه های بخش خصوصی همگام با بخش دولتی"؛ "جهت دهی بودجه  1396در راسـتای پوشـش
هرچه بیشتر هزینه ها و کاهش سهم اعتبارات امور زیربنایی"؛ "تبدیل غیرمنطقی بخشی از خدمات سرپایی به
خدمات بستری"
"عدم توجه مناسب به بیمارستان های غیر دولتی"؛ "فرسودگی شغلی کادرهای پرستاری به علت افـزایش بـار
مراجعات"؛ "تشدید بار مراجعات با شروع فعالیت کلینیك های ویژه و افزایش هزینه های بلندمـدت بـه دلیـل
کاهش کیفیت خدمات"
"افزایش قدر مطلق پرداختی مردم در مناطق شهری بیش از نرخ تورم عمومی کشور"
"بی عدالتی در نظام پرداخت"؛ "افزایش شکان درآمدی و گسترش اعتراضات اجتماعی سایر کادرهای درمـانی
و سایر رشته ها و تسری اختالفات به جامعه کارگری"؛ "پرداخت نامناسب بـه متخصصـان در منـاطق مختلـف
جغرافیایی"؛ "تغییرات غیرمتوازن در دریافتی رشته های مختلف تخصصی"
"امتناع برخی از بیمارستان ها و پزشکان از ارائه خدمات به افراد تحت پوشش تامین اجتماعی به دنبال افزایش
بدهی ها"؛ "اخذ وجوه غیرقانونی از برخی بیماران برای کاهش زمان انتظار آنها در صف دریافت خدمات"
"ضعف و خطای بیمه ها در پذیرش نسنجیده و عجوالنه طرح و قرار گـرفتن در آسـتانه ورشکسـتگی"؛ "عـدم
وجود ساختار فنی و علمی بیمه در سازمان های بیمه گر و داشتن عملکرد صندوق به جای اجرای سازوکارهای
علمی بیمه"
"پیش بینی خطر شکست در زنجیـره تـامین دارو و تجهیـزات پزشـکی بـا توجـه بـه کسـری شـدید منـابع"؛
" ورشکستگی برخی از شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی با توجه به افزایش دوره وصول مطالبات تا بـیش
از پنج برابر"؛ "ملزم شدن دولت به پرداخت اوراق مرابحه با سود مشخص در محل هزینه کردهای طرح و انتقال
بدهی ها به دوره های آتی"؛ "اختالل در فرآیند پرداخت های پرسنلی و غیر پرسنلی مانند (دارو و تجهیـزات و
غیره و در نتیجه بروز نوعی خود تحریمی در تامین اقالم مورد نیاز مراکز درمانی دولتی"
" واگذاری های غیر علمی و عدم توجه به ترفیت های بخش خصوصی در ساخت بیمارستان و تامین تجهیزات
مربوطه"؛ "تحمیل پوشش داروهای برند به منابع نظام سالمت و مصرن بیش از پیش این داروها در بیمارستان
ها"؛ "افزایش آسیب پذیری اقتصادی ذی نفعان طرح تحول نظام سالمت"
"پوشش داروهای غیر بیمه ای با بودجه طرح تحول"؛ "عدم تطابق کامل با نظام دارویـی ژنریـك"؛ "تضـعیف
قابل توجه سازوکارهای بیمه"؛ "عدم استقرار نظام ارجاع و صرن منابع مربوطـه در هزینـه هـای جـاری طـرح
تحول"؛ "عدم وجود در ،صحیح از سازوکار پزشك خانواده و اجرای نامناسب پایلوت و در نتیجه تضعیف آن"
"توسعه مجموعه های شبه دولتی به دنبال کسری منابع ناشی از طرح و تخریب ترفیت های بخش خصوصی"؛
"اختیارات فراوان سیستم هیئت امنایی دانشگاه ها بدون اعمال نظارت و پایش های الزم"
"تضاد منافع مدیران در سیاست گذاری های گام سوم"؛ "تشدید تضاد منافع و در نتیجه عملکرد دوگانه بیمـه
تامین اجتماعی به دلیل مدیریت هم زمان تولید کنندگان کاالهای سالمت ،ارائه دهندگان مسـتقیم خـدمت و
نظام بیمه گری "
"عدم وجود نگاه جامع برای گسترش هزینه اثربخش واکسیناسیون"؛ "عدم توجه کافی به عوامل تعیین کننده
سالمت از جمله سواد سالمتی"؛ "ضعف جدی فرهن سازی عمومی در حوزه پزشك خانواده و نظام ارجاع"
"تحمیل حجم کاری نامتناسب به کادر درمانی"؛ "عدم مشارکت صحیح کادر درمانی در طراحی دسـتورالعمل
ها"
"عدم دستیابی به خروجی های مطلور همچون کاهش بار بیماری های غیر واگیردار و ارتقای سالمت جامعه "
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افزایش تقاضای القایی

کد های متمرکز

جدول :4راهکارها و توصیه های برون رفت از چالش های طرح تحول نظام سالمت
رویکرد

2

ارتقای عدالت

3

ارتقای پایداری طرح

4

توجــه بــه سیاســت هــای
باالدستی

5

بهبود کارایی

اجــرای طــرح پزشــك خــانواده و نظــام ارجــاع بــر مبنــای پرونــده
الکترونیك سالمت ،اصـالح رونـد تجـویز و مصـرن دارو ،تجهیـزات
پزشکی و خدمات کلینیکـی و پـاراکلینیکی بـا هـدن جلـوگیری از
تقاضای القایی فزاینده ،اجرای برنامه های پیشگیری محور بر اساس
تاکید سیاست های کلی سالمت ،اصالح نظـام پرداخـت مبتنـی بـر
عدالت و کارایی (منطبق بر سیاسـت هـای کلـی سـالمت  ،اجـرای
قانون تمام وقتی پزشکان و اساتید تمام وقـت جغرافیـایی در بخـش
دولتی ،ایجاد دسترسی عادالنه به خدمات سالمت با توزیع مناسب و
بهینه نیروی انسانی و زیر ساخت ها در منـاطق مختلـف کشـور بـه
ویژه مناطق محروم پرداخته شود و به تحول واقعی در نظام سـالمت

بحث و نتيجهگيري

در تحلیل نتایج این طرح ،مشخص گردیـد کـه طـرح تحـول نظـام
سالمت ،نکات مثبت و خروجی های مطلوبی نظیر کـاهش پرداخـت
از جیب مردم در بخـش بسـتری دولتـی ،بهبـود دسترسـی و ارائـه
خـدمات تخصصــی در منــاطق محــروم و پوشــش نیازهــای درمــانی
جمعیت نیازمند فاقد بیمه را برای نظـام سـالمت ایـران بـه ارمغـان
آورده است .اما با شروع طرح تحول نظام سالمت و کاهش پرداخـت
از جیب مردم در بخش بستری دولتـی ،امیـد آن مـی رفـت کـه در
ادامه به اصالح ساز و کارهای نظـام سـالمت همچـون اصـالح نظـام
بیمه ای با خرید راهبردی خـدمات بـر مبنـای راهنماهـای بـالینی،
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1

مدیریت صحیح هزینه ها

راهکارهای عملیاتی
اجرای سازوکارهای خرید راهبردی و استفاده بهینه از ترفیت های بخش غیر دولتی
اعمال شیوه های مناسب پرداخت نظیر  DRGو ارتقای ابزارهای کنترل هزینه های غیر ضروری
توجه بیشتر به بیمارستان های عمومی غیردولتی و خصوصی
برقراری مشوق ها و جرائم اثرگذار در تنظیم رفتار کادر درمانی بر اساس راهنماهای بالینی
حذن دریافت های غیر رسمی با نگاه توامان به فرآیندهای اقتصادی و اعمال قوانین و مقررات
تدوین الیحه اصالح قانون بیمه همگانی خدمات درمانی در جهت یکسان شدن جز حرفه ای تعرفه درمانی ،بیمه پلکانی ،تعیـین حـق بیمـه بـر اسـاس سـبد
تعهدات معین بیمه های پایه و تعیین مشارکت بیمه شده متناسب با توان پرداخت
پرهیز از تعمیق شکان درآمدی بین کادر درمانی و همچنین برقراری مالیات آموزشی برای فعالیت پزشکان متخصص شاغل در دو بخش دولتـی و خصوصـی؛
عملیاتی کردن کارانه پلکان ی ،بازنگری در ضرایب ارزش نسبی خدمات و اصالح مبتنی بر عدالت و کارایی (تقویت رشته های تخصصی مادر ،رفع تبعیضات بین
رشته های تخصصی و تقویت سیاست های تشویقی برای متخصصین شاغل در مناطق محروم
پرهیز از ایجاد تعهدات جدید در قالب طرح تحول نظام سالمت
پایدار کردن منابع حاصل از بودجه عمومی دولتی نظیر مالیات و عوارض وضع شده بر کاالها و اقدامات آسیب رسان سالمت در لوایح بودجه سنواتی کشور
پرهیز سازمان های بیمه گر از تامین مالی بدون برنامه نظیر دریافت وام و انتشار اوراق قرضه (که میزان بدهی آنها را بیشتر کرده و مدیریت دوره های آتـی را
پیچیده تر می کند
ارتقای تار آوری نظام سالمت و توجه به نقشه های ترسیم شده اقتصاد مقاومتی در سازمان های مرتبط؛ تسهیل برون گرایـی نیروهـای تخصصـی و صـنایع
سالمت محور جهت نفوذ در بازارهای منطقه؛ تسهیل توریسم سالمت؛ تقویت بومی گزینی رشته های تخصصی اصلی و تسهیل قانونی واگذاری مسئولیت های
درمانی بر طبق اصل "صرفه جویی بر اساس حیطه"
ایجاد تیمی از خبرگان حوزه سالمت جهت چاره اندیشی برای مدیریت مخاطرات و نقاط بحرانی ایجاد شده در طرح تحول نظام سالمت
توجه به امور تولیتی ،واگذاری تدریجی تدار ،خدمات به فعالین بخش های مختلف ،واگذاری امور تصدی گری و اصالح مخلوط بودن نقش سیاستگذار ،ناتر
و مجری (موضوع بند ج ماده  32قانون برنامه پنجم توسعه
توجه به پیامدهای ناشی از تفاوت ارزش نسبی خدمات در بخش خصوصی و دولتی براساس تاکید بند  9-6سیاست های کلی سالمت ،اجرای دقیـق و کامـل
قانون تمام وقتی پزشکان در بخش دولتی مطابق برنامه پنجم و ششم توسعه
توجه به طرح ژنریك و سیاست ملی دارویی کشور
اجرای سطح بندی خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس نظام ارجاع مبتنی بر پزشك خانواده و الزام تجویز بر اساس راهنماهای بالینی
استقرار سامانه پرونده الکترونیك سالمت و مکانیزه نمودن فرآیندهای درمان
استفاده بیش از پیش از دانش و ابزارهای ارزیابی فناوری سالمت؛ استفاده موثرتر از داروسازان بالینی در جهت اعمال درمان های هزینه اثربخش؛ بـازنگری در
سبد تعهداتی فعلی و جایگزینی مداخالت غیر هزینه اثربخش و بیمه ای فعلی با مداخالت هزینه اثربخش؛ استفاده از پتانسـیل بخـش خصوصـی و واگـذاری
برخـی از امــور فنـی و تخصصـی بیمــه گــری بــه ایـن بخــش (هماننــد ســاختار  Health maintenance organizationو Pharmacy benefit
 management؛ استقالل سازمان غذا و دارو از وزارت بهداشت و ایفای نقش مستقل حاکمیتی
شناسایی ،اندازه گیری و مدیریت تضاد منافع در برنامه ریزی های آتی
توجه به سطح یك خدمات سالمت و پرهیز از تخصص گرایی و افزایش هزینه ها در سطوح دوم و سوم سالمت؛ توجه به پیشگیری به جای درمان
تمرکز بر عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ( Social determinants of healthو افزایش سطح سواد سالمتی جامعـه ،فرهنـ سـازی عمـومی در حـوزه
پزشك خانواده و نظام ارجاع
تعهد سازمان های بیمه گر به تدوین و عملیاتی کردن راهنماهای بالینی موجود در زمان بنـدی مشـخص؛ الـزام قـانونی بـه تهیـه و اسـتفاده از فرمـوالری و
راهنماهای دارویی ،تجهیزات و ملزومات پزشکی در بیمارستان ها
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برسیم .اما اجرای گام سوم طرح تحول ،عالوه بر تحمیل هزینه های
باال ،سیستم سالمت را بیش از قبل به سمت درمان محوری هـدایت
نمود؛ به طوری که در مجمـوع شـرایطی حاصـل شـد کـه مجلـس
شورای اسالمی برای جبران بدهی بیمه ها به بیمارستان های دولتی
در چند مرحله مصور کرد دولت اوراق مرابحه با سود  15درصد در
محل هزینه کرد منتشر کند تا با خرید اوراق توسط مردم ،بیمـه هـا
بتوانند بدهی خود را پرداخت کنند .نظیر این کار در مورد بدهی بـه
شرکت های پخش دارویی بـا انتشـار  2هـزار میلیـارد تومـان اوراق
قرضه با سود  16درصد و در سررسیدهای یك ساله و دو ساله تکرار
شد .از آنجاکه ادامه این روند منجر به انباشت بدهی های بیمه هـا و
ورشکستگی نظام بیمه ای کشور خواهد شـد ،الزم اسـت تـا برنامـه
های نظـام سـالمت کشـور بـر اسـاس اصـالح واقعـی سـازوکارها و
مدیریت منابع اصالح گردد .راهکارهای پیشنهادی خبرگـان شـرکت
کننده در این پژوهش در جدول  4ارائـه گردیـده اسـت .بـر اسـاس
مستندات ارائه شده ،به رغم نقاط قوتی که طرح تحول نظام سالمت
به همراه داشته است ،این طرح از عدم یکپارچگی و عدم برخورداری
از منطق صحیح اقتصادی آسیب دیده و خروجی های آن با توجه به
اهدان اصلی نظام سالمت ،دچار ابهام است .هرچند در حـوزه هـای
حفاتت مـالی بیمـاران در بیمارسـتان هـای دولتـی ،توسـعه کمـی
زایمان طبیعی ،توسعه های زیرساختی و عدالت در دسترسی مناطق
محروم به خدمات سالمت دستاوردهای ارزشمندی حاصل شده ،امـا
افزایش غیر اصولی مجموع هزینه هـای سـالمت ،ضـعف عـدالت در
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Objective (s): Healthcare systems always are trying to improve accessibility, equity, service quality, and efficiency indicators
within their limited resources. This study was aimed to provide a comprehensive overview of four-years achievements and
challenges of Iran’s Health Transformation Plan (HTP), which began in 2014.
Methods: "Thematic analysis" following interviews with health experts was carried out to identify positive and negative
consequences. Subsequently, "Content analysis" was applied on published official reports. Finally, results were aggregated and
analyzed through "Triangulation" method.
Results: Positive outcomes of Iran’s HTP, identified in this study, included reducing inpatients’ out-of-pocket expenditures in
public sector, protecting vulnerable patients, promoting natural childbirth delivery, improving public health sector’s tangible
assets, and improving access to specialized services in remote areas. In contrast, negative consequences of this plan were
increasing induced demand, increase in total health expenditures, higher number of referrals in public sector services, increase
in share of health expenditure in household budget, increasing disruptions in pharmaceutical supply chain, and intensification
of medical personnel’s complaints due to salary inequity. Additionally, lack of feasibility studies before starting the plan, lack
of sustainable resources to maintain services provision, conflicts with macro policies and conflict of interest in policymaking,
prioritizing treatment over prevention, inappropriate human resource management, and inefficient policies were identified as
main drivers of HTP challenges.
Conclusion: Despite some achievements, HTP is suffering from lack of holistic approach and acceptable economic measures
that resulted to fall achieving the ultimate goals of the plan. As time passing some positive outcomes acquired by immense
expenses of public budget have begun a revers trend, which necessitates a major revision of HTP. It seems that a major
revision of HTP based on sound health economics measures is necessity.
Key Words: Health Transformation Plan, Iran, achievements, challenges
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