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Abstract
Introduction: One of the goals of health systems is to reduce inequality in access to care
and promote people's health. Decentralization in the past four decades has aimed at
improving management processes and providing appropriate services. The purpose of
this study was to investigate the consequences of decentralization by updating systematic
review studies.
Materials and Methods: This research is the result of updating the last studies on
systematic review of health system's decentralization (March 2016). For this research, all
original research papers on the topic were collected by searching in valid databases and
qualitative evaluation was performed after removing duplicate and non-related ones.
Results: Out of the 640 founded papers, seven study were selected.Decentralization in
countries with an organizational structure and appropriate local capacity improves the
Governance and active participation of the community, trusts decentralized care,
reducing travel distances, increasing access to treatment, achieves universal coverage,
and improves all important parameters of service delivery, including quality. It also
increase annual visits and reduces infant mortality that can improve access to equity and
health outcomes.
Conclusion: Decentralization provides an opportunity for community and employee
participation in planning, budgeting and providing of justice in resource allocation, and
thereby motivates and improves the quality of service delivery. Given that the
decentralization implementation in each country depends on the political leadership,
socio-economic background, pre-implementation infrastructure and managerial and
technical skills at the local level, therefore, key health sector policy makers should have
a deep understanding of the country's context in designing and implementing technical
strategies.
Keywords: Decentralization, Governance, Justice in Health, Health Implications,
Updating Regular Review Studies.
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تحلیل پیامدهای تمرکززدایی سیستم سالمت بر حاکمیت و عدالت در سالمت:

انتشار آنالین1911/8/11 :

مقدمه:یکی از اهداف سیستمهای سالمت ،کاهش نابرابری در دسترسی به مراقبتها و ارتقاء سالمت مردم میباشد.
تمرکززدایی در چهار دهه گذشته با هدف بهبود فرایندهای مدیریتی و ارائه خدمات مناسب مطرح بوده است .هدف
مطالعه حاضر بررسی پیامدهای تمرکززدایی با بهروزرسانی مطالعات مرور منظم میباشد.
مواد و روشها :این پژوهش حاصل بهروزرسانی آخرین مطالعات مرور منظم تمرکززدایی سیستم سالمت (مارس)6912
می باشد .برای این مطالعه تمام مقاالت پژوهشی اصیل تمرکززدایی سیستم سالمت با جستجو در پایگاههای اطالعاتی
معتبر جمعآوری شدند و پس از حذف موارد تکراری و غیرمرتبط ،ارزیابی کیفی شدند.
یافتهها :از  249مقاله یافت شده هفت مقاله معیارهای ورود را داشتند .تمرکززدایی در کشورهایی با ساختار سازمانی
و ظرفیت محلی مناسب باعث بهبود حاکمیت و مشارکت فعال جامعه ،اعتماد به مراقبتهای غیرمتمرکز ،کاهش فاصله
سفر ،افزایش دسترسی به درمان ،دستیابی به پوشش همگانی و بهبود همه پارامترهای مهم ارائه خدمات از جمله کیفیت
شده .همچنین باعث افزایش ویزیت ساالنه و کاهش مرگ و میر نوزادان شده که میتواند عدالت در دسترسی و پیامدهای
سالمت را ارتقاء دهد.
نتیجهگیری :تمرکززدایی فرصتی برای مشارکت جامعه و کارکنان در برنامهریزی ،بودجهبندی و فراهم شدن زمینه
عدالت در تخصیص منابع و در نتیجه باعث ایجاد انگیزه و بهبود کیفیت ارائه خدمات شده .با توجه به این که اجرای
تمرکززدایی در هر کشوری بستگی به رهبری سیاسی ،زمینههای اجتماعی -اقتصادی ،زیرساختهای قبل از اجرا و
مهارتهای مدیریتی و فنی در سطح محلی دارد ،بنابراین ،باید عوامل کلیدی سیاستگذاری بخش سالمت در طراحی
و پیادهسازی استراتژیهای فنی ،درک کامل از زمینه آن کشور داشته باشند.
کلمات کلیدی :تمرکززدایی ،حاکمیت ،عدالت در سالمت ،پیامدهای سالمت ،بهروزرسانی مطالعات مرور منظم.

تمامی حقوق نشر برای معاونت پژوهش بیمارستان بقیه اهلل محفوظ است.
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سیستم مراقبت سالمت مجموعهای از فعالیتها و بازیگران آن است که
هدف اصلی آنها بهبود سالمت از طریق ارائه خدمات سالمت عمومی
و خصوصی است [ .]1از زمان گزارش سال  6999سازمان جهانی
بهداشت ،تفکر سیستمی پایهای برای بهبود وضعیت سالمت و تغییر
الگوی سیاستگذاری از بیماری (های) خاص به سمت تقویت سیستم
های بهداشتی ظهور کرده است .یکی از عوامل کلیدی این تغییر ،درک
این موضوع بود که یک سیستم با مشکالت مزمن دستیابی به اهداف
توسعه هزاره را تهدید خواهد کرد [ .]6براین اساس دولتها برای حل
مشکالت مرتبط با نظام سالمت تغییرات گستردهای را اجرا کردهاند
[ .]3دراینبین تمرکززدایی بهعنوان راهکاری برای بهبود عملکرد بخش
سالمت از طریق بهبود کار آیی،پاسخگویی و مسئولیتپذیری محلی
سیستمهای بهداشتی ترویجشده است [.]2-4
طبق تعریف  Rondinelliو همکاران ( )1933تمرکززدایی در بخش
دولتی (عمومی) ،بهعنوان انتقال مسئولیت برای برنامهریزی ،تصمیم-
گیری ،تولید و تخصیص منابع و قدرت اجرایی از دولت مرکزی به :الف)
واحدهای کاری دولت مرکزی ،وزارتخانهها یا سازمانها ،ب) واحدهای
وابسته یا سطوحی از دولت ،ج) شرکتها  /مقامات دولتی نیمهمستقل،
د) سازمانهای خصوصی یا داوطلب غیردولتی میباشد [ .]7این تعریف
نشان میدهد که تمرکززدایی اساساً یک مسئله سیاسی و شامل انتقال
قدرت و اقتدار است و میتواند بهعنوان وسیلهای برای افزایش خدمات
بهداشتی استفاده شود .تمرکززدایی در عمل شامل انتقال قدرت و
اختیار مدیریت منابع عمومی از سطح ملی به سطوح محلی میباشد.
این امر نیازمند اصالحات سیاسی بسیاری است ،هرچند ماهیت و زمینه
سیاسی آن بهندرت در مطالعات تجربی تحلیل میشود [.]19-3 ,2
تمرکززدایی تاریخچه طوالنی در کشورهای کمدرآمد و با درآمد
متوسط دارد ،در سالهای  1979میالدی ،این نوع اصالحات در سالمت
جهانی ظاهر شد و در طول دهه  1939ادامه یافت .اعالمیه هراره در
سال  1937مراقبت بهداشتی اولیه بر اساس سیستمهای بهداشتی
غیرمتمرکز را بهعنوان ستون فقرات برای دستیابی به هدف «سالمتی
برای همه» در سال  6999توصیه کرد [ .]11انواعی از فرایندهای
تمرکززدایی وجود دارد ،اما در عمل تعدادی آنها همپوشانی دارند
درنهایت چهار رویکرد گسترده برای تمرکززدایی توصیفشده است [.]2
تمرکززدایی :انتقال برخی از اختیارات به ادارات محلی وزارت بهداشت
با استفاده از ابزارهای اداری میباشد [ .]16این امر مستلزم ایجاد
مدیریت محلی با وظایف اداری مشخص و با درجهای از اختیار است که
مقامات محلی را قادر میسازد تا بدون ارجاع مداوم به وزارت بهداشت
مدیریت کنند [ .]13عملکرد سیاست معموالً تنها عملکردی است که
در مرکز حفظ میشود.
واگذاری :انتقال قانونی قدرت به سازمانهای سیاسی محلی (دولت
محلی) که اساساً از سطح ملی با توجه به مجموعه مشخص از عملکرد
مستقل است [ .]16 ,2آنها بهندرت "بهطور کامل خودمختار" هستند،
اما در حوزه مسئولیتی خود سازمانهایی کامالً مستقل از دولت ملی
هستند.بهعنوانمثال برای افزایش درآمد و انتصاب کارکنان [.]14
نمایندگی :شامل انتقال مسئولیتهای مدیریتی برای عملکردهای
تعریفشده به سازمانهایی است که خارج از ساختار دولت مرکزی

هستند و تنها بهطور غیرمستقیم توسط وزارت بهداشت کنترل میشود.
مسئولیت نهایی با وزارت بهداشت است ،اما عامل آن اختیار گستردهای
برای انجام وظایف مشخص دارد [ .]2روابط دقیق مدیریتی و مالی
متفاوت است ،اما همه تصمیمات اجرایی روزانه به موسسه داده میشود.
خصوصیسازی :شامل انتقال عملکردهای دولت به سازمانهای
داوطلبانه و یا شرکتهای خصوصی سودآور یا غیرانتفاعی میباشد .با
توجه به مفاهیم ذکرشده ،درحالیکه تمرکززدایی اغلب یک اقدام
سیاسی است ،میتواند تأثیرات مهمی بر ابعاد مختلفی مانند کار آیی
در ارائه خدمات عمومی ،عدالت و رشد اقتصادی داشته باشد [ ]17و
در سیستمهای سالمت منجر به فرصتی برای رسیدن به کار آیی فنی
و تخصیصی،توانمند کردن دولتهای محلی و افزایش پاسخگویی،عدالت
و بهبود کیفیت و کاهش هزینهها شود [.]12 ,16
با توجه به مطالعه کان و همکاران ( ،)1992بیش از  67کشور در آفریقا
با پشتیبانی اهداکنندگان در حال اجرای بعضی از انواع سیاستهای
تمرکززدایی در اوایل دهه  1999بودند .در ابتدا این اقدام بهعنوان ارزش
سیاسی مهم ویک عامل کلیدی در اصالحات که عملکرد و کیفیت
خدمات را بهبود میبخشد تلقی میشد و بعدها بهعنوان وسیلهای برای
ترویج دموکراسی و پاسخگویی به مردم محلی به رسمیت شناخته شد
[ .]17بسیاری از طرفداران تمرکززدایی آن را بهخودیخود یک اصالح
مهم میدانند ،معمولترین هدف تمرکززدایی نزدیکتر کردن دولت به
مردم و تشویق مشارکت جامعه است [ ]13اما اهداف عمدهای شامل
نزدیک کردن خدمات به مردم [ ،]19 ,7بهبود دسترسی به خدمات [,2
 ،]19فراهم کردن امکان مشارکت جامعه [ ،]61 ,69بهبود روحیه و
گردش کار کارکنان [ ،]66تأکید بر بهبود کیفیت ،دسترسی و
توانمندسازی دولتهای محلی و افزایش نوآوری و کار آیی [،]19 ,7
تشویق به ارائه خدمات مراقبت بهداشتی عادالنه و آزادی فردی ،سرعت
بخشیدن به برنامههای توسعه و پوشش مراقبتهای بهداشتی در سطح
ملی ،ترویج هماهنگی بین بخشی،افزایش انعطافپذیری مدیریت،
سازگاری و همچنین افزایش پاسخگویی و ارتقای سطح استقالل محلی
را دنبال میکند [.]4
مشارکت جامعه در مدیریت مراکز سالمت بهعنوان یک جنبه مهم
سیستمهای بهداشتی در بسیاری از کشورهای آفریقایی در حال ظهور
است [.]63تمرکززدایی از این نوع میتواند مدیریت خدمات را با
سازماندهی فعالیتهای تولیدی و اعمالنفوذ بر برنامهریزان و تصمیم
گیران مسئول تخصیص منابع ترکیب کند [ .]64مشارکت جامعه در
مدیریت بیمارستانها باعث بهبود عملکرد از طریق تقویت
مسئولیتپذیری ارائهدهندگان به مشتریان میشود .بااینحال ،اثرات
تمرکززدایی در بخش سالمت متناقض است [,66 ,69 ,4
.]67اصالحات تمرکززدایی برای اجرا بسیار پیچیده و چالشبرانگیز
است .درنتیجه ،مزایای موردنظر ممکن است همیشه قابلدستیابی
نباشد [.]19
پیادهسازی سیاستهای تمرکززدایی در بخش بهداشت و درمان ،طیف
وسیعی از شیوهها و اشکال را که توسط ماهیت و ساختار نهاد سطح
محلی برای انتقال مسئولیت مشخصشده ،اتخاذ کرده است .بااینوجود،
صرفنظر از شکل ،تأثیرات نهایی اصالحات تمرکززدایی تحت تأثیر
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این پژوهش ادامه مطالعات مروری دانیل کوبوس مونوز ( Daniel
 )Cobos Mun˜ozو همکاران با عنوان "تمرکززدایی سیستمهای
سالمت در کشورهای کمدرآمد و با درآمد متوسط :یک بررسی منظم
( 74مقاله) [ ]44و  Anthony Mwinkaara Sumahو همکاران
با عنوان تأثیر تمرکززدایی بر عدالت در سالمت :مرور نظاممند شواهد
(نه مقاله) [ ]47است .در این مطالعه نتایج مطالعات مروری این
پژوهشگران در مورد تأثیر تمرکززدایی بر متغیرهای موردبررسی با
استفاده از مطالعات انجامشده از مارس  6912تا  17می 6913
بهروزرسانی شد.

استراتژی جستجو
این پژوهش یک مرور منظم از تألیفات بر اساس بیانیه پریزما میباشد
[ .]42برای شناسایی مقاالت مرتبط با تمرکززدایی ،نمایندگی و تفویض
اختیار اجرای برنامهها در سیستم بهداشتی به سطوح پایین یک
جستجوی جامع در پایگاههای اطالعاتی PubMed, EMBASE,
Sid, Springer, science direct, Scopus, Web of
 Scienceو در موتور جستجوی  Google Scholarبا کلیدواژههای
زیر انجام شد:
Decentralization of health systems, Evaluation of
decentralization in health system, Determinants of
decentralization in health, Decentralization of health
care and its impact on health outcomes,
Decentralization of health system and its impact on
health costs, Decentralization of health systems and
Service delivery, Decentralization of health systems
and accessibility, Decentralization of health
systems and efficiency. AND [Health governance,
health administration, healthcare administration,
health care governance, heath system, health
service] AND [Decentralisation, devolution,
delegation, privatization] AND [equity, equitable].
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بسیاری از عوامل داخلی و خارجی ازجمله دالیل یا محرکهای
تمرکززدایی و وضعیت سیاسی کشور است [.]62 ,19 ,7 ,2 ,4
عالوه بر این ،برخی از استداللهای قانعکننده برای تمرکززدایی
سیستمهای بهداشتی پاسخگویی خدمات بهداشتی به نیازهای مردم
محلی و بهبود دسترسی و کیفیت خدمات بهداشتی تلقی میکنند ،از
سوی دیگر استدالل میشود که تمرکززدایی ممکن است از روند
گستردهتر اصالحات اقتصادی ،سیاسی و فنی حاصل شود [،]67
همچنین میتواند با اصالحات نئولیبرالی همراه شود که هدف آن،
معرفی اقدامات ریاضتی برای کاهش هزینههای دولت ،کاهش نقش
دولت در ارائه مراقبتهای بهداشتی برای ایجاد رقابت و آگاهی از
هزینههای بخش دولتی است [.]69 ,63
تمرکززدایی ممکن است به کاهش نابرابری بین مناطق کمک کند ،زیرا
مقامات محلی عمالً اطالعات بهتری در موردنیازهای محلی دارند و با
تمرکز بر روی گروههای آسیبپذیر بهتر میتوانند پاسخ دهند [.]39
بااینحال ،اجرای موفقیتآمیز تمرکززدایی نیازمند تعادل پیچیده بین
سیاستهای مالی ،سیاسی واداری است .برای بهبود پاسخگویی
سیاستگذاران ،تمرکززدایی باید شامل تقسیم واضح مسئولیتها و یک
سیستم شفاف پاسخگویی باشد [ .]31مطالعه ارتباط بین تمرکززدایی
مالی و معیارهای مختلف سالمت جمعیت ،بهویژه مرگومیر نوزادان
نشان میدهد که تمرکززدایی مالی با مرگومیر نوزادان رابطه منفی
دارد [ ،]32-36بهویژه هنگامیکه دولتهای محلی در مدیریت درآمد
و هزینههای خود درجه باالیی از اختیارات را داشته باشند [.]37 ,39
بااینحال ،احتماالً به علت فقدان دادهها ،پیامدهای مربوط به سایر انواع
تمرکززدایی غیر از مالی ،توجه کمتری را به خود جلب کرده است.
تعدادی از مطالعات اثرات منفی یا مبهم بودن تمرکززدایی در
مراقبتهای بهداشتی را مطرح میکنند []39 ,33؛ بنابراین ،درحالیکه
بهطورکلی انتظار میرود که تمرکززدایی باعث افزایش عدالت شود،
شواهد کمی برای حمایت از این گزاره وجود دارد [ .]49برخی معتقدند
که تمرکززدایی سیستم بهداشتی را مستعد نابرابری میکند ،زیرا
استقالل غیرمتمرکز برای تصمیمگیری منجر به نابرابری و اختالف در
رویکردهای مراقبتهای بهداشتی بین واحدهای مستقل میشود [.]49
همچنین تمرکززدایی میتواند دو اثر منفی بر عدالت را تشدید کند:
خواستههای محلی که با دستیابی به عدالت ملی متضاد هستند (بهویژه
هنگامیکه با یک مکانیسم تولید منابع محلی مرتبط است)؛ و ضعف در
ظرفیت برنامهریزی مرکزی [ .]41در سیستمهای متمرکز میتوان
سیاستهای حامی عدالت را توسعه داد و سیستمهای عادالنه ایجاد
درآمد را در سطح ملی ایجاد کرد .بااینوجود عدالت به محیط سیاسی
غالب و انتخاب سیاستها بستگی دارد [ .]49بررسی تأثیر تمرکززدایی
بر عدالت در مکزیک ( ]46[ )1939با ارائه خدمات مراقبت بهداشتی
متمرکز در یک ایالت دیگر مقایسه شد .درحالیکه خدمات عمومی در
حالت غیرمتمرکز افزایشیافته است ،تغییر  139درجهای سیاستهای
توزیع خدمات ،از یک الگوی عادالنه به یک الگوی ناعادالنه وجود داشت.
به همین ترتیب ،در چین ،پس از تمرکززدایی ،بیمارستانها برای کسب
تکنولوژی پیشرفته،مشتری وسود بیشتر وارد رقابت شدند .اینها
هزینههای مراقبتهای بهداشتی را افزایش داد و نشان داد که
خانوارهای فقیر تقریباً  ٪29از درآمد خالص ساالنه خود را در بیمارستان
هزینه میکنند [ .]43خطر بیشتر تمرکززدایی و سیاستهای تکمیلی

برای مشارکت جامعه ممکن است این باشد که افرادی که در سطح
محلی نفوذ دارند از آن به نفع جامعه استفاده نکنند .این در هند در
مراحل اولیه توسعه هیئتمدیره سالمت در بیمارستانهای خودمختار
رخ داد که بانفوذ بزرگان محلی و غالب در مقامات سیاسی قدرت
حمایتی رسمی و نهادینهشده برای رسیدن به منافع خود دریافت
کردند [.]2
استداللهای بیانشده مطالعات نشان میدهد که شواهد تجربی کافی
برای نتیجهگیری قطعی در مورد تأثیر تمرکززدایی سیستم سالمت بر
حاکمیت ،تأمین مالی ،ارائه خدمات و دسترسی به داروها و تجهیزات،
منابع انسانی ،عدالت در دسترسی به مراقبت سالمت و عدالت در
وضعیت یا پیامدهای سالمت وجود ندارد؛ بنابراین ضروری است که یک
بررسی سیستماتیک از تألیفات موجود در این موضوع انجام شود ،زیرا
شواهد حاضر متضاد و مبهم است.
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تمام مقاالتی که از مارس  6912تا  17می  6913منتشرشده و ارتباط
بین انواع تمرکززدایی و تأثیر آن بر حاکمیت ،منابع انسانی ،تأمین مالی
و ارائه خدمات ،دسترسی به داروها و تجهیزات ،عدالت در دسترسی به
مراقبت سالمت و عدالت در وضعیت یا پیامدهای سالمت را بررسی
کرده بودند و هدف اصلی مطالعه تجزیهوتحلیل عدم تمرکز بخش
سالمت بود ،نتایج بر اساس دادههای اولیه بود و به زبان انگلیسی
بینالمللی و یا فارسی ایران نوشتهشده بود و همچنین بهطور شفاف
نتایج تمرکززدایی بر متغیرهای موردبررسی مشخصشده بود ،برای
ارزیابی کیفی و استخراج اطالعات انتخاب شدند.

انتخاب مطالعات و استخراج دادهها

شرح مطالعات و ارزیابی کیفی
مطالعات انجام شده در پنج کشور دنیا شامل ماالوی [ ،]49کنیا [-79
 ،]76بنین [ ،]73اسپانیا [ ]74و هند [ ]77بود .رتبه کلی کیفیت
روششناسی فقط یک مطالعه کمی ( ،)39قوی بود و همه مطالعات از
روشهای معتبر جمعآوری داده استفاده کرده بودند.در مطالعات کیفی
سه مطالعه کامالً با 19معیار برنامه مهارتهای ارزشیابی انتقادی
( )CASPمطابق بود و یک مطالعه باقیمانده بیش از  ٪77از معیارها
را رعایت کرده بود .همه مطالعات دارای سؤال و هدف مشخص بودند و
نتایج را با وضوح نشان داده بودند ،اطالعات کامل مطالعات در جدول
شماره 1آورده شده است.

تصویر  :1نحوه انتخاب مقاالت
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با اجرای استراتژی جستجو  249مقاله به دست آمد 612 .مقاله تکراری
حذف و با بررسی عنوان  332مقاله به دلیل غیر مرتبط بودن و اصیل
نبودن و زبان غیر مرتبط ،حذف شدند و در مرحله بعد با بررسی چکیده
 29مقاله و با بررسی کل متن  9مطالعه دیگر کیفیت الزم و معیارهای
ورود را نداشتند و حذف شدند .کیفیت مطالعات با استفاده از معیارهای
دو ابزار ارزیابی کیفیت سنجیده شدند .مطالعات کیفی با استفاده از
معیارهای تعدیلشده ابزار ) (CASPمورد ارزیابی قرار گرفت و
بهطورکلی باکیفیت "قوی" " ،قابلقبول" و "مرتبط" رتبهبندی
شدند[ .]47و برای مطالعات کمی از معیارهای تعیینشده توسط
تامسون و همکاران استفاده شد[ .]43مطالعات کمی برای خطر تورش

یافته ها

] [ DOI: 10.29252/hrjbaq.3.4.211

معیارهای ورود و خروج

انتخاب  ،خطر تورش مرتبط با طراحی مطالعه ،شناسایی و کنترل
مخدوشکنندهها ،روشهای جمعآوری دادهها ،پیگیری
شرکتکنندگان و کورسازی مورد ارزیابی قرار گرفتند و ازلحاظ کیفیت
بهصورت"قوی"" ،متوسط" و "ضعیف" رتبهبندی شدند[ .]43درنهایت
 7مقاله (4مطالعه کیفی3 ،مطالعه کمی) وارد مطالعه شد و موردبررسی
قرار گرفتند .سپس اطالعات کلیدی شامل سال انتشار ،کشور
موردمطالعه ،نویسنده ،نام مجله ،هدف ،روش کار و نتایج مطالعه و تأثیر
تمرکززدایی بر شش متغیر بررسی استخراج و وارد نرمافزار ماکروسافت
اکسل شدند .فرآیند غربالگری و انتخاب مقاالت در تصویر  1نشان
دادهشده است.

امامقلی پور سفیددشتی و محمود زمندی

612

ردیف

سال

نام مجله

نویسنده

عنوان

روش مطالعه

انتشار
مقاله
1

2017

Alyssa Bilinski

PLOS ONE

Neno,
Malawi

فاصله

تا

دریافت
مراقبت،

تأثیر تمرکززدایی درمان
ضد رتروویروسی در ثبت

بیماران ثبت شده در برنامه
درمان ضد رتروویروسی در

بیماران درمان ضد رتروویروسی
در  Nenoاز  43به  3949افزایش

پیگیری و
عدم پیگیری

و حفظ بیمار در مناطق
روستایی ماالوی پرداخته

منطقه نینو را از  1آگوست
6992بررسی و از  31دسامبر

یافته است .میانگین فاصله سفر
برای درمان با داروهای ضد

بیماران
مبتال به اچ
آی وی در
طول
تمرکززدایی

است.

 6913با استفاده از داده¬های
GPSبرای محاسبه فاصله بیمار
تا مراقبت استفاده شد ،وتعداد
ویزیت ساالنه درمان¬های ضد
رتروویروسی و تعداد موارد

رتروویروسی از 7/3کیلومتر به
4/7کاهش یافته است .زمانی که
که درمان ضد رتروویروسی به 16
مرکز بهداشت عمومی انتقال
یافت .پس از انتقال ،نسبت

درمان ضد
رتروویروسی

ازدست رفته پیگیری مراقبت از
اچ آی وی برای یک سال

بیماران برای دستیابی به
توصیه¬های کلینیکی افزایش

نینو،
در
ماالوی :یک
مطالعه
کوهورت
گذشته نگر

استفاده شد.

یافته است.

از یک رویکرد کیفی استفاده
شده و سطح خودمختاری و
استقاللی که بر عملکرد¬های
کلیدی مدیریت بیمارستان¬ها
داشته اند و نحوه تاثیر
برعملکرد در سه بیمارستان
استانی در کنیا بررسی شد.
داده¬ها از طریق مصاحبه
مفصل با مدیران بهداشت استان
و مدیران در 61بیمارستان برای
بررسی پنج حوزه مدیریت

واگذاری منجر به کاهش قابل
استقالل
در
توجهی
بیمارستان¬های شهرستان در
پنج عملکرد کلیدی مورد بررسی
قرار گرفت .این امر منجر به
تضعیف مدیریت و رهبری
بیمارستان شد ،کمبود مشارکت
اجتماعی در امور بیمارستان،
کاهش کیفیت خدمات ،کاهش
انگیزه در میان کارکنان
بیمارستان ،عدم هماهنگی

(مدیریت استراتژیک ،امور مالی،
تدارک ،منابع انسانی و اداری)

اولویت¬های
اولویت¬های

مورد کاوش قرار گرفت و این که
چگونه این موارد بر عملکرد
بیمارستان¬ها تاثیر گذاشته.
تحقیق مبتنی بر مداخله در
چهار مرحله انجام شد :مطالعه
پایه ،آموزش کارکنان بالینی
منطقه ،آموزش¬های همگانی،
ارزیابی نتایج و تأثیرات.

اطمینان کارکنان و کاهش کیفیت
رخ داده است.

1

2017

W.
Barasa

Edwine

PLOS ONE

Kenya

تمرکزگرایی
در داخل
تمرکززدایی:
استقالل
بیمارستان
شهری تحت
واگذاری در
کنیا

بررسی تغییرات در
استقالل بیمارستان¬ها
در نتیجه واگذاری
بیماراستان ها به استان-
ها و این که چگونه این
تاثیرات بر عملکرد
بیمارستان تاثیر گذاشته
است

9

2018

Arnaud
Setondji
Amoussouhoui

PLOS ONE

Benin,West
Africa

اجرای یک
برنامه درمان
مبتنی بر
جامعه
بصورت
غیرمتمرکز
برای بهبود
مدیریت
زخم بورولی
در ناحیه
Ouinhi
بنین ،غرب
آفریقا

یک برنامه پایلوت
نوآورانه برای اجرای عدم
تمرکز درمان زخم
Buruliدر منطقه
 ،Ouinhiطراحی شده
یکی از بخش¬های
اندمیک بنین که قبال
مراقبت¬های متمرکز
بیمارستانی داشتند.

4

2017

Dolores
Jim
enez-Rubio

Social
Science
&
Medicine

Spain

5

2017

Benjamin
Tsofa

International
Journal for
Equity
in
Health

Kenya

تمرکززدایی
سیستم های
سالمت و
پیامدهای
سالمت:
شواهدی از
تجارب
طبیعی
واگذاری و
تأثیر آن در
مدیریت
نیروی کار و
تجهیزات-
تجربیات

نتایج مطالعه نشان داد که ضایعات
اولیه زخم ( ٪71از موارد تشخیص
داده شده) می تواند در جامعه پس
از آموزش همگانی درمان
شوند.نود و سه درصد فقط با آنتی
بیوتیک¬ها با موفقیت درمان
شدند .ارزیابی تأثیر نشان
می¬دهد که اعتماد جامعه به
مراقبت¬های غیرمتمرکز زخم
بورولی توسط کارکنان بطور
چشمگیری افزایش یافته است.

تخمین تاثیر عدم تمرکز
خدمات بهداشتی و
درمانی بر مرگ و میر
نوزادان با استفاده از یک

4

2017

در سال  ،6919کنیا یک
قانون اساسی جدید را
تصویب کرد که 47
دولت نیمه مستقل محلی

5

2017
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این مطالعه به بررسی

پرونده پزشکی

الکترونیکی

در طی دوره تمرکززدایی تعداد

] [ DOI: 10.29252/hrjbaq.3.4.211

جدول  :1اطالعات کامل هفت مقاله تحلیلشده
کشور

هدف

نتایج

امامقلی پور سفیددشتی و محمود زمندی

617

بر کارآیی
واحدهای
بهداشتی
تأثیر

رضایتمندی) کارکنان
بهداشتی در مورد تاثیر
RKSنهاد تصمیم
(
گیری محلی) در بهبود

کارمند از  39موسسه به روش
تصادفی
نمونه¬گیری
شده چند
طبقه¬بندی
مرحله¬ای انتخاب شدند.

کارآمد بوده و منجر به بهبود همه
پارامترهای مهم ارائه خدمات
بهداشتی ،از جمله کیفیت
می¬شود .این در  PDبسیار بیشتر

میگذارد؟
مطالعه¬ی
و
دیدگاه

کارایی تصمیم¬گیری
بهداشت
واحدهای
محیطی

پرسشنامه نیمه ساختار یافته
جهت ارزیابی ادراک و نظر
کارکنان بهداشتی درمورد تأثیر

بود .عالوه بر این ،درصد بیشتری
از پاسخ دهندگان از  PDبا
مجموعه¬ای از مقررات و رفتار

ادراک
کارکنان

)(DMHUانجام
بررسی تفاوت

شد.
بین

RKSبر کارآیی تصمیم¬گیری
در سطح محلی ،انگیزه و

کارکنان واحدهای بهداشتی نمونه
کامال موافق بودند .مشارکت فعال

بهداشتی در
اودیشیا

اولویت¬بندی و عدم
اولویت¬بندی ،شناسایی

عملکرد کارکنان و در دسترس
بودن بودجه،بهبود کیفیت

جامعه ،مشارکت نمایندگان
منتخب ،انتخاب یک رئیس فعال

عوامل تعیین کننده
رضایت از کار ،و بحث در
مورد پیشنهادات برای
بهبود عملکرد انجام شده.

خدمات و هماهنگی میان
همکاران و مشارکت جامعه در
تصمیم¬گیری محلی طراحی
شد .سه ناحیه با باالترین نرخ
مرگ و میر نوزادان ) (IMRاز 3
منطقه  Odishaو 3منطقه با
کمترین  IMRبر اساس
برآوردهای  IMRا سال 6911
انتخاب شدند .نمرات جمع

و آموزش برای اعضای  RKSبه
عنوان نکته عملی و اولویت فوری
برای دولت محلی بود .میانگین
نمرات معنادار بین  PDو  NPDبا
توجه به تأثیر  RKSدر عملکرد
فردی،سازمانی و بیمار متفاوت
بود .غیبت به شدت با رضایت و
خودمختاری محلی ارتباط داشت.
عوامل مرتبط با کار ،عوامل

شدند و بین( PDمناطق در
اولویت) و  NPDمقایسه شد.
برای تعیین عوامل تعیین کننده
رضایت از کار ،رگرسیون خطی
تعدیل شده انجام گرفت.
2017

سیستمیک ،پاسخگویی محلی و
مشارکت بیماران به عنوان عوامل
تعیین کننده رضایت از نیروی
کاربهداشتی شناخته شدند.

چگونه
تمرکززدایی
بر مدیریت
و
مالی
برنامه-ریزی
بخش

7

Tsofa et al

سالمت
تاثیر
گذارد؟
مطالعه
موردی اثرات
اولیه
می

تأثیر تمرکززدایی بر ابعاد مختلف سیستم بهداشتی
تأثیر بر حاکمیت
شاخص کمی خاصی برای اندازهگیری اثر تمرکززدایی بر حاکمیت
سالمت بیاننشده .مطالعات کیفی هم اثرات مثبت و هم اثرات منفی
تمرکززدایی را توصیف کردهاند .یکی از اثرات مثبت تمرکززدایی ،ایجاد
نهادهای تصمیمگیری محلی در خانههای بهداشت است که باعث بهبود
کار آیی تصمیمگیری واحدهای بهداشتی محلی و همچنین منجر به
بهبود همه پارامترهای مهم ارائه خدمات بهداشتی ازجمله کیفیت شده
است .عالوه بر این ،باعث مشارکت فعال جامعه و نمایندگان
منتخبشده است [ ]77 ,47و همچنین تمرکززدایی درمان عفونت
مایکوباکتریوم اولسران که بهعنوان زخم  Buruliشناخته میشود از
سیستم متمرکز دولتی به تمام سطوح جامعه ،نشان داد که باعث
افزایش اعتماد جامعه به مراقبتهای غیرمتمرکز شده و مشارکت جامعه
را افزایش داده است [.]73

همچنین یکی از مطالعات انجام شده در کنیا نشان داد ،تمرکزگرایی و
عدم استقالل در اداره بیمارستانها نیز باعث تضعیف مدیریت و رهبری
بیمارستان شده و مشارکت جامعه را در اداره امور بیمارستان تضعیف
کرده است [ .]79همچنین در این کشور تمرکززدایی به سطوح محلی
قبل از ایجاد ساختار سازمانی مناسب و ظرفیت کافی برای مدیریت
منابع انسانی و تدارک داروها و تجهیزات ،منجر به اختالالت عمده در
پرداخت حقوق کارکنان سالمت ،دخالت سیاسی در مدیریت منابع
انسانی و سردرگمی در مدیریت کارکنان شده است .همچنین عدم
وضوح در مورد نقشها و مسئولیتهای خاص در دولت ملی و محلی و
بازیکنان کلیدی در سطوح مختلف ایجاد شد  .درنتیجه ،باعث اعتصاب
کارکنان بهداشت و استعفای جمعی شده است [.]71
همچنین در کنیا تأثیر تمرکززدایی عمده سیاسی بر برنامهریزی
بهداشتی ،بودجهبندی و مدیریت مالی در سطح شهرستان موردبررسی
قرار گرفت .نتایج نشان داد که اجرای واگذاری ،فرصتی برای اولویت-
بندی فعالیتها در سطح محلی و مشارکت جامعه در برنامهریزی و
بودجهبندی بخش سالمت فراهم کرد .بااینوجود ،این فرصت به دلیل
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تأثیر بر ارائه خدمات و دسترسی به داروها و
تجهیزات

تأثیر بر منابع انسانی
نتایج مطالعات نشان داد تمرکززدایی بر منابع انسانی هم اثرات مثبت و هم
اثرات منفی دارد .یکی از اثرات مثبت تمرکززدایی ایجاد یکنهاد تصمیم-
گیری محلی که باعث بهبود کار آیی تصمیمگیری واحدهای بهداشتی
محیطی و کاهش چشمگیر در غیبت کارکنان سالمتی شد [. ]77در مقابل،
مطالعات کیفی تعدادی از اثرات منفی تمرکززدایی در مدیریت و حفظ منابع
انسانی را نشان داد ،تمرکزگرایی مجدد در اداره مراکز سالمتی در کنیا باعث
کاهش انگیزه در میان کارکنان بیمارستان،عدم اطمینان کارکنان و باعث به
خطر افتادن کیفیت مراقبت شد [.]79

تأثیر بر عدالت در دسترسی به مراقبت سالمت و
عدالت در وضعیت یا پیامدهای سالمت
پیامدها ممکن است به چهار دسته تقسیم شوند )1 :وضعیت سالمت
 )6دانش مربوط بهسالمت  )3رفتارهای جستجوی سالمتی  )4رضایت

بحث
برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار و پوشش همگانی سالمت تحول
در سیستمهای سالمت ضروری است[ .]72تمرکززدایی سیستمهای
سالمت بهعنوان یک عنصر ضروری برای رسیدن به پوشش همگانی
سالمت موردحمایت دولتها و تصمیم گیران است [ .]77این مطالعه
باهدف بهروز کردن یافتههای دو مطالعه مروری [ ]47 ,44در مورد
پیامدهای تمرکززدایی سیستمهای سالمت با مروری بر تألیفات
منتشرشده در مورد تجربه تمرکززدایی کشورهای مختلف را ارائه
میدهد .شواهد جمعآوریشده از چهار قاره میباشد.
در این مطالعه پیامدهای مثبت و منفی تمرکززدایی سیستمهای
بهداشتی بررسی شد [ .]79 ,73 ,12بر اساس یافتههای مطالعه حاضر
تمرکززدایی باعث افزایش مشارکت جامعه در فرآیندهای برنامهریزی
بهداشتی شده است [ ،]77ممکن است این مشارکت از طریق
نمایندگان محلی یا ارزیابی عملکرد سیستم بهداشتی محلی خود و
ایجاد کانال های ارتباطی جدید میسر شود که این نتایج با یافتههای
مطالعات منتشرشده مطابقت دارد [.]21 ,29 ,49 ,32-33همچنین
فرایندهای برنامهریزی محلی موجب افزایش مشارکت ذینفعان مختلف
شده است [ .]29 ,46 ,49 ,39 ,37 ,32این نتایج میتواند به دلیل
توانمندسازی پیش رونده جوامع و در نظر گرفتن عوامل محلی در
تصمیمگیری باشد.
تمرکززدایی از سیستم متمرکز دولتی به تمام سطوح جامعه باعث
افزایش اعتماد جامعه به مراقبتهای غیرمتمرکز شده و مشارکت جامعه
را افزایش میدهد [ .]26 ,73اما تمرکززدایی قبل از ایجاد ساختار
سازمانی مناسب و ظرفیت کافی برای مدیریت منابع انسانی ،عدم وضوح
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در تئوری ،یکی از مهمترین مزایای تمرکززدایی ارائه خدمات این است
که خدمات به استفادهکنندگان نزدیکتر خواهد شد .در کنیا نیز
تمرکززدایی خدمات بهداشتی و درمانی باعث بهبود سریعتر و ارزانتر
با داروهای در دسترس شد [ .]73در ماالوی در طی دوره تمرکززدایی
تعداد بیماران تحت درمان ضد رتروویروسی در  Nenoاز  43نفر به
 3949نفر افزایش یافته است .میانگین فاصله سفر برای درمان با
داروهای ضد رتروویروسی از 7/3کیلومتر به  4/7کاهشیافته
است.زمانی که درمان ضد رتروویروسی به  16مرکز بهداشت عمومی
انتقال یافت ،نسبت بیماران ی که ساالنه چهار بار در کلینیک ویزیت
میشدند از  ٪39به ٪99افزایشیافته است .در رگرسیون خطرات
متناسب  ،Coxبیمارانی که در فاصله  3کیلومتری از یک مرکز بهداشتی
قرار داشتند خطر بیشتری از عدم پیگیری را در مقایسه با بیماران
بافاصله کمتر از 3کیلومتر را داشتند [.]49
مطالعه تأثیر تمرکززدایی بر کار آیی واحدهای بهداشتی در اودیشا
(هند) نشان داد همه پارامترهای مهم ارائه خدمات بهداشتی ،ازجمله
کیفیت خدمات افزایش یافت [ .]77همچنین تمرکزگرایی مجدد و
کاهش استقالل در اداره بیمارستانها در کنیا باعث کاهش کیفیت
خدمات ،عدم هماهنگی اولویتهای استان و اولویتهای بیمارستانها
شد [ .]79در کنیا تمرکززدایی به استانها قبل از اینکه ساختار سازمانی
مناسب سطح استان و ظرفیت کافی برای مدیریت منابع انسانی و
تدارک داروها و تجهیزات در محل ایجاد شود انجامشده ،درنتیجه منجر
به تأخیر قابل توجهی در تدارک داروهای ضروری و لوازم پزشکی و
تخلیه طوالنیمدت انبارها از داروهای ضروری در مراکز بهداشتی شد و
کیفیت خدمات بهداشتی بهطور چشمگیر کاهش یافت ،اما پس از
اینکه شرایط مناسب شد و موفق به خرید دارو شدند ،در مقایسه با
دوره پیش از واگذاری(تمرکززدایی) ،وضعیت تهیه دارو و میزان سفارش
بهتر شد [.]71

] [ DOI: 10.29252/hrjbaq.3.4.211

انتقال وظایف به استانها ،قبل از اینکه ظرفیتهای محلی برای انجام
وظایف غیرمتمرکز ایجاد شود ،مورداستفاده قرار نگرفت [.]76

از مراقبت .عدالت در دسترسی به مراقبت سالمت ازنظر سیاسی یک
نگران ی مهم است که در تعدادی از مطالعات کمی به آن اشارهشده بود
[ .]74 ,73 ,49در این مرور متغیرهای مورداستفاده در مطالعات برای
اندازهگیری عدالت شامل :وضعیت سالمتی که توسط خود فرد
گزارششده ،هزینههای بهداشتی سرانه ،سرانه ویزیت پزشک عمومی،
ویزیتهای متخصص و یا اقامت در بیمارستان ،سرانه پزشک و سرانه
تخت بیمارستانی و دسترسی همگانی به مراقبتها ارزیابی میشود.
بررسی تأثیر تمرکززدایی درمان ضد رتروویروسی در ثبت و حفظ بیمار
در مناطق روستایی ماالوی نشان داد سرانه ویزیت پزشک افزایشیافته
است [ .]49اجرای یک برنامه درمان غیرمتمرکز مبتنی بر جامعه برای
بهبود مدیریت زخم بورولی در ناحیه  Ouinhiبنین ،غرب آفریقا ،نشان
داد که ضایعات اولیه زخم ( ٪71از موارد تشخیص دادهشده) میتواند
در جامعه پس از آموزش همگانی درمان شوند .نودوسه درصد فقط با
آنتیبیوتیکها با موفقیت درمان شدند .ارزیابی تأثیر نشان میدهد که
اعتماد جامعه به مراقبتهای غیرمتمرکز از زخم بورولی توسط کارکنان
بهطور چشمگیری افزایشیافته است [.]73
نابرابری در نتایج سالمتی با شاخص مرگومیر وامید به زندگی بررسی
شد .در اسپانیا تمرکززدایی سیستمهای خدمات بهداشتی باعث کاهش
مرگومیر نوزادان و در مناطق شده .تخمین زدهشده که تمرکززدایی
کامل (یعنی هم ازنظر سیاسی و مالی) تقریباً باعث کاهش  1/1در تعداد
مرگومیر کودکان زیر یک سال در هر هزار تولد زنده شده (کاهش 17
درصدی در کل دوره پس از اصالحات) [.]74
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در مورد نقشها و مسئولیتهای خاص در دولت ملی و محلی و بازیکنان
کلیدی در سطوح مختلف شده و منجر به سردرگمی در مدیریت منابع
انسانی خواهد شد [.]71
مسائل و مشکالتی نیز برای هماهنگی بین مقامات سطح محلی و
مرکزی گزارش شده است ،وجود اختالف بین احزاب سیاسی در سطح
مرکزی و محلی باعث ضعف هماهنگی ،تضاد منافع و عدم اجرای برنامه-
ها بر اساس اولویت میشود [ .]23در یک محیط غیرمتمرکز ،اختیارات
برنامهریزی ،بودجهبندی و مدیریت مالی اغلب با ظرفیت سازمانی و
مکانیسم پاسخگویی برای تأثیرگذاری بر نتایج برنامهریزی بخش
سالمت ارتباط دارد [ .]24یافتههای مطالعه حاضر نشان میدهد که
این تعامل و نتایج مرتبط باید در بستر سیاسی وسیعتر که در آن مدل
تمرکززدایی طراحی و اجراشده موردتوجه قرار گیرد.
در کشور فیجی پس از تمرکززدایی ،مراکز بهداشتی کنترل و مدیریت
خیلی کم بر منابع انسانی داشت؛ زیرا قبالً درجه باالیی از تمرکز خدمات
اجتماعی وجود داشت که توسط کمیسیون خدمات عمومی اداره میشد
[ .]66در فیلیپین ،استخدامهای سیاسی در سال اول تمرکززدایی به
دلیل افزایش نفوذ دولتهای محلی و کاهش کنترل قانونی توسط وزارت
بهداشت گزارششده است [ .]27عدم هماهنگی اولویتهای استان و
بیمارستانها کیفیت خدمات ارائهشده توسط بیمارستانها را از بین
میبرد ،با افزایش استقالل بیمارستان کیفیت خدمات نیز افزایش
خواهد یافت [.]27 ,22
مطالعهای در ماالوی نشان داد که در طی دوره تمرکززدایی میانگین
فاصله سفر برای درمان کاهشیافته است و تعداد بیماران تحت درمان
ضد رتروویروسی افزایشیافته است[.]49این توجیه و دلیل با یافتههای
چین و کامبوج پشتیبانی میشود[.]23مطالعات قبلی از ماالوی نتایج
متضادی را در مورد اثرات تمرکززدایی درمان ضد رتروویروسی در
پیامدهای سالمت نشان دادهاند .در منطقه روستایی تایلو ،اگرچه عدم
پیگیری بیماران به میزان قابلتوجهی برای بیمارانی که درمان ضد
رتروویروسی در مراکز بهداشتی اولیه شروع کردند در مقایسه با بیمارانی
که درمان ضد رتروویروسی را در بیمارستانهای منطقه شروع کردند
پایینتر بود ،تمرکززدایی درمان ضد رتروویروسی با مرگومیر باالتری
همراه بود [ .]29در ناحیه زامبا ،بیماران دریافتکننده مراقبتهای
غیرمتمرکز  49درصد کمتر احتمال عدم پیگیری و مرگ در طی دوره
مطالعه  19ماهه داشتند [.]79
نتایج نشان میدهد که تمرکززدایی کامل درمان ضد رتروویروسی برای
همه بیماران میتواند نتایج مطلوب را در مناطق ماالوی و مناطق
روستایی فقیر کشورهای جنوب صحرای آفریقا به دست آورد .در اغلب
مناطق تمرکززدایی بهطور مثبت عملکرد برنامههای بهداشتی تحت
تأثیر قرار داده است .تمرکززدایی در هند (اودیشا) همه پارامترهای مهم
ارائه خدمات بهداشتی ،ازجمله کیفیت خدمات را افزایش داده
است[ .]77شاخصهای عملکرد برنامههای سل و اچ آی وی در
جیبوتی [ ]71سودان [ ]76و چین [ ]73بعد از تمرکززدایی بهبودیافته
است .تنها یک نمونه وجود دارد که متوسط بار ویروسی پس از  16ماه
درمان در مراکز بهداشتی غیرمتمرکز بدتر از بیمارستانهای مرکزی بود
[ .]74یکی از مهمترین علل اثرات منفی تمرکززدایی ،مربوط به عملکرد
ضعیف مدیران و ضعف زیرساختها میباشد .بعضی از نویسندگان
عملکرد بدتر برنامه را بعد از تمرکززدایی نشان دادهاند [.]72 ,77

یافته های مطالعه حاضر نشان داد که پوشش خدمات بهداشتی بعد از
تمرکززدایی افزایشیافته است که با یافتههای مطالعات دیگر مطابق
است []77 ,49در مطالعات متعدد کیفیت مراقبت پس از عدم تمرکز
در تعدادی از مناطق بهبودیافته است [.]73 ,29
در مطالعات مختلف تأثیر تمرکززدایی بر دسترسی و استفاده از خدمات
بهداشتی متناقض بود .رشیدیان و همکاران برآورد کردهاند که احتمال
دسترسی به تخت بیمارستان در مناطق غیرمتمرکز  4/2بار بیشتر بوده
) .]79[(P<0.001نتایج مشابهی در الئوس[ ،]39کلمبیا [ ]31و زامبیا
[]36یافت شد .تجزیهوتحلیل پوشش واکسیناسیون در  144کشور
نشان داد که پوششهای  DTP3و سرخک  ٪3/3بود و در کشورهای
با درجه عدم تمرکز باالتر  ٪3/3بیشتر از کشورهای دارای تمرکز بود
[.]33
تعدادی از مطالعات شاخصهای کمّی دسترسی به داروها و تجهیزات
را نشان دادهاند و همه آنها در تجزیهوتحلیل خود به کیفیت پایین
دسترسی به داروها را اذعان کردهاند[.]32-34دادههای مطالعات کیفی
بهطور مداوم اثرات منفی تمرکززدایی را در دسترسی به داروها ،واکسن-
ها و یا تجهیزات پزشکی نشان دادهاند [ .]37کمبود مهارتهای
مدیریتی [ ]39 ,33برای این نتایج گزارششده بود .همچنین
تمرکزگرایی مجدد در اداره مراکز سالمتی انگیزه و اطمینان کارکنان
بیمارستان را کاهش داده و باعث خطر افتادن کیفیت مراقبتها شده
است [ .]79افزایش استقالل بیمارستانی میتواند منجر به کار آیی
بیشتر ،بهبود کیفیت خدمات ،افزایش مسئولیتپذیری ،درک فزاینده
در جوامع در مورد چگونگی فعالیت و خدمتدهی بیمارستانها و بهبود
عدالت در توزیع خدمات ارائهشده باشد [ .]91 ,99اصالحات
تمرکززدایی میتواند بهطور قابلتوجهی بر خودمختاری بیمارستانها
تأثیر بگذارد [.]96
مدل واگذاری ساختار دولتی که در کنیا در سال  6919توسط قانون
اساسی معرفیشده است ،فرصت زیادی برای افزایش فضای تصمیم-
گیری درزمینه ی مدیریت منابع انسانی از سطح ملی به سطح
شهرستان ایجاد کرد .عالوه بر این ،قوانین واگذاری مکانیسم دقیق برای
افزایش مشارکت مستقیم و غیرمستقیم (از طریق نمایندگان منتخب)
جامعه در برنامهریزی و بودجهبندی ایجاد کرده است [ .]76بااینحال،
این فرصتها ،تغییر مثبتی در چالشهای تاریخی هماهنگی ضعیف
برنامهریزی بخش سالمت و فرایندهای بودجهبندی و مشارکت ضعیف
جامعه حداقل در اوایل اجرای واگذاری در کیلیفی(کنیا) ایجاد نکردند.
این موارد تا حد زیادی به عدم شفافیت نقش بین وزارت بهداشت و
درمان ملی و بخشهای بهداشت شهرستان ،تأخیر در ایجاد زیرساخت
موردنیاز در سطح شهرستان برای تسهیل فرآیندها،و نبود توانایی فردی
و سازمانی موردنیاز در سطح محلی برای انجام عملکرد برنامهریزی و
بودجهبندی وابسته بود [.]76
مطالعه حاضر نشان داد تغییرات مثبت در مدیریت و کیفیت ارائه
خدمات به دلیل وجود نهاد تصمیمگیری در مراکز بهداشتی صورت
گرفته است .کاهش غیبت ،بهبود در حاکمیت محلی ،انگیزه و عملکرد
کارکنان به نهاد تصمیمگیری واقع در مرکز بهداشتی مرتبط بود،
بهطوریکه بهوضوح توسط پاسخدهندگان قابلدرک است [ .]77کیفیت
حاکمیت و رضایتمندی بهشدت مرتبط بودند و غیبت کارکنان بهطور
مستقیم با حاکمیت و رضایتمندی ارتباط مستقیم داشت؛ بنابراین،
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اثرات منفی ذکرشده از فرآیندهای تمرکززدایی گسترده در درجه اول
با اجرای اصالحات مرتبط است و نه خود اصالحات .نبود مهارتهای
مدیریتی رهبران و مدیران ،نحوه اجرا و زیرساختهای آن کشور ،ناکافی
بودن مهارت های فنی در سطح محلی برای انجام وظایف محول شده،
تمرکززدایی تصمیمگیری بدون تأمین قدرت برای تحقق تصمیمات ،یا
منابع ناکافی برای اجرای فعالیتهای ضروری ،بعضی از نقاط ضعف
گزارششده از همه کشورها بودند .تمرکززدایی در کشورهایی با
زیرساختهای مناسب و ظرفیت کافی در سطح محلی ،میتواند باعث
بهبود حاکمیت و مشارکت فعال جامعه ،بهبود ارائه خدمات ،افزایش
انگیزه و حضور فعال و همراه با رضایت کارکنان سالمت و دسترسی به
داروها و تجهیزات ،تدارک داروهای ضروری در مراکز بهداشتی و کاهش
مرگومیر شده که عدالت در دسترسی به مراقبت سالمت و عدالت در
وضعیت سالمت را میتواند افزایش دهد.
برخی از عناصر طراحی و پیادهسازی که به تأثیرات مثبت آنها کمک
میکردند عبارت بودند از :آموزش مناسب و کافی کارکنان که عملکردی
را به عهده خواهند گرفت ،اجرای تدریجی یا پایلوت برنامهها برای درک
پیامدهای اصالحات یا نظارت مؤثر بر واحدهای غیرمتمرکز.
تمرکززدایی فعالیتها میتواند چالشبرانگیز باشد اگر ساختار و ظرفیت
مناسب و کافی در سطح محلی وجود نداشته باشد و مکانیسمهای
پاسخگویی شفاف در دسترس نباشد.
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هرگونه تالش برای کاهش غیبت در محل کار باید مسائل مربوط به
حاکمیت را موردتوجه قرار دهد [.]77
عدالت در دسترسی به مراقبت سالمت ازنظر سیاسی یک نگرانی مهم
است ،با تمرکززدایی سرانه ویزیت پزشک افزایشیافته است [ .]49در
شیلی و کلمبیا ،تمرکززدایی با افزایش دسترسی به مراقبت بهداشتی
همراه بود [ .]93اجرای یک برنامه درمان غیرمتمرکز مبتنی بر جامعه،
اعتماد به مراقبتهای غیرمتمرکز را بهطور چشمگیری افزایش داده
است [ .]26 ,73این امر همچنین باعث افزایش عدالت بین استانی در
دسترسی به پزشکان عمومی ،خدمات تخصصی و در داخل استان به
عدالت در دسترسی به پزشک عمومی و مراقبت بیمارستانی کانادا کمک
کرد [ .]94در سوئیس،تمرکززدایی ،به دلیل سیاستهای استانی،
عدالت در دسترسی را تضمین نکرده [ .]97بااینحال ،تمرکززدایی با نا
عدالتی بیشتر در دسترسی به مراقبتهای بهداشتی به نفع مناطق
ثروتمند در چین مرتبط بوده است [ .]92این یافتهها همچنین میتواند
نشان دهند که نابرابری گزارششده مربوط به درآمد است.
نابرابری در پیامدهای سالمتی با استفاده از میزان مرگومیر وامید به
زندگی بررسی شد [ .]93-92بهطورکلی ،نابرابری در وضعیت سالمتی
به حاکمیت سیستم غیرمتمرکز مرتبط نیست [. ]99 ,97در اسپانیا،
استانهای غیرمتمرکز نابرابری سیستماتیک را در نتایج سالمتی یا
سالمت نشان ندادند ،اما تمرکززدایی بیشتر با افزایش عدالت مرتبط
بود [ .]99در اسپانیا تمرکززدایی کامل ،باعث کاهش در تعداد مرگومیر
کودکان زیر یک سال شده.
در مقابل ،نابرابری در سالمت در چین به دلیل تأثیر تمرکززدایی در
تشدید نابرابریهای موجود در پیامدهای سالمت است .شواهد نشان
میدهد که نابرابری در دسترسی به مراقبتهای بهداشتی به نابرابری
در شاخصهای پیامد یا وضعیت سالمتی منجر شده است .بااینحال،
این یافته ممکن است مطلق نباشد ،چراکه عوامل اجتماعی-اقتصادی
نیز تعیینکننده مهم وضعیت سالمتی هستند [ ]199که میتواند عامل
تأثیرگذار در وضعیت غیرمتمرکز چین باشد .فاکتورهایی مانند سطح
تحصیالت ،مسکن و شیوه زندگی بهویژه میتواند عوامل مؤثر بر نابرابری
در وضعیت سالمتی باشند [.]191
اگرچه در ادبیات ،در مورد پیامدهای تمرکززدایی بر عدالت در سالمت
هیچ توافقی وجود ندارد ،برخی نتایج اولیه در رابطه با زمینه ،میتواند
موردتوجه قرار گیرد .حاکمیت غیرمتمرکز سیستمهای بهداشتی می-
تواند موجب تقویت و یا تشدید نا عدالتیهایی مربوط بهسالمت بر اساس
زمینه اجرای تمرکززدایی شود .بیشتر ادبیات به این واقعیت اشاره می-
کنند که تمرکززدایی میتواند عدالت را افزایش دهد یا به نا عدالتی
کمک کند که بستگی به مکانیسمهای تکمیلی همراه با آن دارد؛
بنابراین تأثیر تمرکززدایی بر عدالت در سالمت متناقض است [.]47

تمرکززدایی در اسپانیا و کانادا نابرابریها در استفاده از مراقبتها را
کاهش داده است .نقش عوامل اجتماعی-اقتصادی موجود آشکار است.
در شرایطی که موانع مالی برای دسترسی وجود دارد ،تفاوت در استفاده
از مراقبتهای بهداشتی معمول است ،همانطور که در چین و سوئیس
تجربهشده است .بااینحال ،اثر تمرکززدایی بر پیامدهای سالمتی
دشوارتر میشود زیرا وضعیت سالمتی تابع شرایط اجتماعی-اقتصادی
و جمعیت شناختی نیز میباشد  .باوجوداین مسائل مربوط به
روششناختی ،این ادبیات ،ارتباط مثبتی بین تمرکززدایی حاکمیت و
وضعیت یا پیامدهای سالمتی را نشان میدهد [.]47
استثنا در این مطالعه ،چین بود که درنتیجه تمرکززدایی ،نابرابریهای
گستردهای را در پیامدهای سالمتی تجربه کرد .درنهایت ،شواهد تجربی
در مورد تأثیر تمرکززدایی بر عدالت در تأمین مالی ،عمدتاً مثبت بوده
است ،اگرچه نابرابریهای موجود را در بعضی موارد تشدید میکند .در
کانادا ،شیلی ،کلمبیا و اسپانیا کمکهای قابلتوجه از دولت مرکزی،
همراه با سیستمهای یارانهای متقابل ،نابرابریها در تأمین مالی
مراقبتهای بهداشتی حداقل بود [.]47
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