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Abstract
Introduction: Due to the rapidity and necessity of implanting this plan, the authors did not
have enough time to run some preparations. To continue the plan, we need to an understanding
of the opportunities and challenges being faced to organizers. Implementation of a healthcare
reform, like other plans, had particular problems. Therefore, the aim of this study was to
identify the opportunities and challenges of healthcare reform organizers.
Materials and Methods: This was an applied research. For collecting the qualitative data,
semi-structured interviews with healthcare managers and experts in university hospitals were
performed. Sampling was based on purposive method. Data obtained was entered into
MAXQDA software and then was analyzed by content analysis approach.
Results: The results of the study, which was on opportunities, challenges, threats and strategies
to improve the Ministry of Health in the implementation of the health reform plan, led to the
formation and identification of 369 primary codes, 13 classes and 3 themes.
Conclusion: It is hoped that the results of the study, through identification of opportunities and
challenges, can be a useful step in order to provide a framework for monitoring and evaluating
the healthcare reform plan as well as being helpful for policy makers and planners in various
stages of healthcare reform.
Keywords: Delivery of Health Care, Healthcare Reform Plan, Qualitative Study.
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 1گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا(...عج) ،تهران ،ایران
 2گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا(...عج) ،تهران ،ایران
 3گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا )..عج( ،تهران ،ایران
 4مرکز مدیریت تحقیقات سالمت و دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی بقیهاهلل ،تهران ،ایران
 5دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 6گروه فیزیک پزشکی ،پردیس بینالملل دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران
 7گروه تصویربرداری پزشکی ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 8گروه پرستاری بهداشت جامعه نگر ،دانشکده پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی بقیهاهلل (عج) ،تهران ،ایران

چکیده
هر صورت ادامه اجرای این طرح مستلزم شناخت فرصتها و چالشهای پیش روی متولیان اجرای این طرح است.
نظام سالمت همانند هر طرح دیگری در اجرا با مشکالتی روبرو بوده است بنابراین هدف از این مطالعه ،شناسایی
فرصتها و چالشهای مجریان طرح تحول نظام سالمت میباشد.
مواد و روشها :این تحقیق نوع کاربردی است و بهصورت کیفی با مصاحبه نیمه ساختاریافته از مدیران و
صاحبنظران عرصه سالمت در بیمارستانهای دانشگاهی منتخب با روش نمونهگیری هدفمند انجامشده است.
اطالعات بهدستآمده وارد نرمافزار  MAXQDAشده و سپس از طریق رویکرد تحلیل محتوی مورد تجزیهوتحلیل قرار
گرفتند.
نتایج :این تحقیق نوع کاربردی است و بهصورت کیفی با مصاحبه نیمه ساختاریافته از مدیران و صاحبنظران عرصه
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مقدمه :اگرچه سرعت و ضرورت اجرای این طرح ،فرصت خیلی از این زمینهسازیها را از مجریان طرح گرفت ،اما به

سالمت در بیمارستانهای دانشگاهی منتخب با روش نمونهگیری هدفمند انجامشده است .اطالعات بهدستآمده وارد
نرمافزار  MAXQDAشده و سپس از طریق رویکرد تحلیل محتوی مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند.
نتیجهگیری :امید است نتایج این پژوهش بتواند با شناسایی فرصتها و چالشها ،گامی هرچند کوچک در جهت

کلمات کلیدی :ارائه مراقبت بهداشتی ،طرح تحول سالمت ،مطالعه کیفی.
تمامی حقوق نشر برای معاونت پژوهش بیمارستان بقیه اهلل محفوظ است.
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فراهم کردن چارچوبی مناسب برای پایش و ارزشیابی طرح تحول سالمت و راهگشای مناسبی برای سیاستگذاران و
برنامه ریزان در مراحل مختلف طرح تحول نظام سالمت بردارد.

علیدادی و همکاران
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مقدمه
سالمت سرمایه ارزشمندی است که حفظ و ارتقای آن باید جزو
مهمترین تالشهای زندگی روزمره انسانها محسوب شود [.]1
انسان سالم ،محور توسعه پایدار بوده و سالمتی برای بهرهمند
شدن انسانها از مواهب الهی امری ضروری است ،لذا توجه
بهسالمتی و تالش برای حفظ و ارتقای آن همواره یک اولویت
زیرساختهای آموزش و سالمت جامعه  ،میزان تولید ناخالص
داخلی را  /16درصد افزایش میدهد [ ]4با توجه به اهمیت
موضوع ،سالمت آحاد مردم بهعنوان یک حق در قانون اساسی
موردتوجه قرارگرفته و ارتقای سطح سالمت مردم نیز از
مهمترین اهداف در چشمانداز جمهوری اسالمی ایران در نظر

در حال تغییر ،تکمیل و یا اصالح نظام سالمت خود هستند [,9
 .]13نتایج بهدستآمده از مطالعه صدیقی نشان داد که
مشکالت اقتصادی ،مشکالت محیطی -رفاهی و آموزشی،
مشکالت دستگاهی -سازماندهی و مشکالت اجتماعی-
فرهنگی در استقرار و اجرای طرح پزشک خانواده تأثیر به
سزایی در نارضایتی و لذا کنارهگیری پزشکان خانواده و نافرجام
ماندن این طرح داشته است [ .]14همچنین مطالعه

 .]6این نیازها تحت تأثیرات شرایط اقتصادی ،اجتماعی،

نظام سالمت پزشک خانواده است [ ]15در بسیاری از تحقیقات

سیاسی و محیطی پیوسته تغییر میکنند [ .]8 ,7از سوی

مربوط به ریفورم های نظام سالمت استفاده از اهرمهای نظارت
و کنترل ( )control knobشامل موضوعاتی چون تأمین
مالی ،نظام پرداخت ،سازماندهی ،وضع مقررات و رفتار یکی از
رایجترین روشهایی است که از طرفداران زیادی دارد اما این
اهرمها بهتنهایی نمیتواند برای اصالح نظام سالمت
مورداستفاده قرار میگیرد .بنابراین یکی از اصول اساسی جهت
اجرای هر تغییری آمادهسازی زیرساختها بهویژه نیروی
انسانی ،تأمین مالی ،وضع مقررات و برنامهریزی مناسب
میباشد .چراکه زیرساختها باعث افزایش فعالیتها  ،کاهش
هزینهها ،نهایتاً افزایش کارایی میشوند و از این طریق بر رشد

گرفتهشده است [ .]5مأموریت اصلی نظام سالمت ،ارتقای

دیگر بیماریها و عوامل مخاطرهآمیز سالمت دائماً در حال
تغییر بوده و بهخصوص در دوره حاضر تحوالت بسیار سریعی را
تجربه مینمایند [ .]9پاسخگویی به این تغییرات مهمترین
استداللی است که بر اساس آن باید نظام سالمت را متحول و
ارتقا داد .یکی از اصلیترین دالیلی که اصالحات نظام سالمت را
اجتنابناپذیر کرده هزینههای روزافزون این بخش است []11
مردم کشور ما مدت طوالنی است که در انتظار عزمی راسخ
برای حرکت بهسوی اهداف غائی نظام سالمت چشم امید خود
را به عملکرد سیاست گذاران و مدیران اجرایی دوختهاند ،که
همانا ایجاد عدالت در تأمین بار هزینههای مالی و برخورداری
از سیستم مراقبتهای بهداشتی و درمانی در دسترس برای
همه اقشار جامعه و بهبود مستمر کیفیت خدمات ،توجه و
حفظشان و کرامت بیماران و نهایتاً کاهش سهم مردم در
پرداخت مستقیم هزینههای خدمات بهداشتی درمانی و سالمت
میباشد [ .]11 ,9در این راستا تدوین نقشه جامع علمی کشور

در سالمت کشور ترسیم گردند [ .]12بنابراین تقریباً اکثریت
جامعه بر ضرورت اصالحات در نظام سالمت تأکیددارند ،شاید

و ضرورت اجرای این طرح ،فرصت خیلی از این زمینهسازیها
را از مجریان طرح گرفت ،اما به هر صورت ادامه اجرای این
طرح مستلزم شناخت فرصتها و چالشهای پیش روی متولیان
اجرای این طرح است .طرح تحول نظام سالمت همانند هر
طرح دیگری در اجرا با مشکالتی روبرو بوده است بنابراین هدف
از این مطالعه شناسایی فرصتها و چالشهای مجریان طرح
تحول نظام سالمت میباشد.

مواد و روشها
مطالعه حاضر یک مطالعه کیفی است که با روش تحلیل
محتوای کیفی انجامگرفته است .مالکهای ورود به این مطالعه،
داشتن حداقل پنج سال تجربه در بحث سیاستگذاری و
برنامهریزی در نظام سالمت ،حداقل تحصیالت پزشکی ،دکترا
در علوم مدیریت سالمت و اقتصاد سالمت و سیاستگذاری
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نخستین گامی بوده که به دنبال آن الزام به تدوین نقشه نظام
سالمت برای تحقق اهداف چشماندازی ،بسیار ضروری
مینماید .در این اثنا طرح الگوی اسالمی– ایرانی پیشرفت از
سوی رهبر فرزانه انقالب اسالمی که در حقیقت مجموعه کامل
فعالیتهای حوزه سالمت کشور اعم از بهداشت ،درمان،
آموزش ،پژوهش و فناوری را در برگرفته بر این امر تالش نموده
که جهتگیریهای کلی و حرکتهای الزم برای تحول بنیادی

اقتصادی نظام سالمت تأثیرگذار هستند [ .]4اما اگرچه سرعت

] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1395.1.3.5.7

سطح سالمت و پاسخ گفتن به نیازهای مردم و جامعه است [,5

انجامگرفته توسط مطلق و همکارانش نیز مؤید همین مطلب
است که نقش مشکالت اقتصادی و کمیت حقالزحمه و
پرداختهای بهموقع به پزشکان  ،موجب نافرجامی اصالحات در

] [ Downloaded from hrjbaq.ir on 2023-01-07

مهم بوده است [ .]3 ,2بهطوریکه یک درصد افزایش در

اصالحات متعدد و مقطعی و نافرجام در نظام سالمت ناشی از
این مطالبه عمومی باشد .اما تأکید بر ضرورت اصالح نظام
سالمت مختص کشور ما نبوده بلکه با یک مرور اجمالی و
بررسی ساده برخی مطالعات انجامشده پیرامون تحوالت در
نظام سالمت ،میتوان دریافت که اکثر کشورهای جهان بهنوعی

علیدادی و همکاران
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جدول  .1سؤاالت مصاحبه نیمه ساختاریافته
 -1محورهای چالشهای برنامه تحول

 معایب و چالشهای اجرای طرح تحول نظام سالمت ازنظر شما چیست؟ چالشهای حوزه برنامهریزی برنامه تحول در نظام سالمت چیست؟ چالشهای حوزه سیاستگذاری برنامه تحول در نظام سالمت چیست؟ چالشهای حوزه اخالق و معنویت برنامه تحول در نظام سالمت چیست؟ -چالشهای عدم برنامهریزی مدون و پایدار در برنامه تحول در نظام سالمت چیست؟

 -2فرصتهای پیش روی برنامه تحول

 مهمترین عوامل ایجادکننده فرصتها در برنامه تحول در نظام سالمت چیست؟ مهمترین فرصتهای تقویتکننده تحول در نظام سالمت در بحث رضایتمندی و اعتماد مردمچیست؟
 -مهمترین فرصتهای الزم در تدوین اهداف برنامههای طرح تحول نظام سالمت چیست؟

 -3مهمترین راهکارهای ارائهشده

 مهمترین راهکارها جهت پایدار ماندن طرح تحول نظام سالمت در دولتهای مختلف چیست؟ مهمترین راهکارها پیرامون مشخص شدن تأمینکنندگان و مشارکتکنندگان ثابت در برنامههای طرحتحول نظام سالمت چیست؟
 مهمترین راهکارها جهت ارائه برنامهریزی مدون و پایدار و سیاستگذاریها بر مبنای نیازمندیها براساس آمایش سرزمینی چیست؟

در نظام سالمت چیست؟

در نظام سالمت چیست؟

توسط کارشناسان و متخصصان حوزه
سالمت پیرامون برنامههای طرح تحول
نظام سالمت چیست؟

 -4چشمانداز آینده طرح تحول نظام سالمت را چگونه میبینید؟

یافتهها

 -1چالشها و عوامل تهدیدکننده ،این تم دارای دوطبقه
بود
 -1-1عوامل ایجادکننده ضعف در محور ساختار،
سیاستگذاری ،برنامهریزی و مدیریت
 -1-1-1عدم توجه به اخالق و معنویت
در این زمینه مشارکتکنندهای بیان میدارد که این در صورتی
است که به دنبال اجرای طرح "تحول نظام سالمت" و بازدید از
مراکز درمانی و بیمارستانها ،تصاویر بیماران توسط عکاسان و
رسانهها بهراحتی منتشر میشود که از منظر اخالق پزشکی کار
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نتایج نشان داد تمام مشارکتکنندگان دارای تحصیالت دکتری
و پزشک عمومی بودند که در مشاغل مدیریتی شاغل بودند و یا
در مراکز دانشگاهی و یا در امر تدوین برنامهریزی و
سیاستگذاریها مشارکت داشتند و یا منتقدانی بودند که
اجرای تحول در نظام سالمت را بدون مهیا شدن زیرساختها
صالح نمیدانستند 51.درصد از مشارکتکنندگان دارای سابقه
مدیریتی  11تا  21سال و نیمی از مشارکتکنندگان دارای
سابقه کار  21تا  31سال بودند .یافتههای حاصل از مصاحبه بر
اساس سه مقوله چالشها ،فرصتها و راهکارها وآیتم های
موردنظر مربوط به هرکدام از سه مقوله موردنظر منجر به
شکلگیری  369کد اولیه 13،طبقه و  3محور چالشها و

تهدیدات ،فرصتها و راهکارهای بهبود شد .در جداول شماره
 3 ،2و  4روند شکلگیری تمها ،طبقات و نمونهای از کدها (با
توجه به اینکه امکان ارائه همه کدها در مقاله میسر نیست)
نمایش دادهشده است.

] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1395.1.3.5.7

سؤاالت محوری

سؤاالت جزئی
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سالمت مشخص شد لذا جامعه پژوهش در این مطالعه
مسئولین ،مدیران و کارشناسان ستادی حوزه بهداشت و درمان
و برخی از منتقدان طرح تحول سالمت در ایران بودند که
نمونهها به روش هدفمند و غیر تصادفی انتخاب و وارد مطالعه
شدند و نمونهگیری تا جایی ادامه یافت که دادهها اشباع شدند.
مشارکتکنندگان شامل تعداد  12نفر از مسئولین ،مدیران و
خبرگان حوزه بهداشت و درمان دانشگاههای علوم پزشکی و
منتقدان تحول در نظام سالمت بودند .در جمعآوری دادههای
کیفی ،از مصاحبه نیمه ساختارمند استفاده شد .راهنمای
مصاحبه دارای  3سؤال اساسی و  8سؤال تکمیلی درزمینه
طرح تحول نظام سالمت بود (جدول  .)1با بررسی منابع و

اطالعات جمعآوریشده توسط گروه محقق ،حیطه اولیه
سؤاالت تعیین و درنهایت بهمنظور طرح سؤاالت اصلی تحقیق
تعدادی مصاحبه عمیق با سیاستگذاران و خبرگان انجام
پذیرفت که درنتیجه سؤاالت اصلی طراحی گردید .اعتبار
سؤاالت توسط  5نفر از خبرگان تائید گردید .برای تحلیل
دادهها با روش تجزیهوتحلیل محتوی با استفاده از نرمافزار
 MAXQDA10صورت گرفت .در این مطالعه ،با استفاده
روش تحلیل محتوا بر اساس دیدگاه افراد پژوهش ،مفاهیم
آشکار و پنهانشده ،مشخص شدند .سپس این مفاهیم
کدبندی ،خالصهسازی شد و آیتمها استخراج شدند.

علیدادی و همکاران

177

بیانشده است.
 -3-1-1عدم وجود برنامهریزی پایدار و مدون
منتقدان تحول در نظام سالمت بیان میدارند که واقعیت اصلی
عدم ادغام اصالحات نظام سالمت در طی دورههای گوناگون
زمانی ،این است که اصالحات ما در امتداد هم نیست و این
گسستههای اساسی در سیاستگذاری سالمت در جامعه را

سیاستگذاریهای کار تیمی است و این است که منجر به
ضعفهای اساسی مادر برخورد با مسائل میشود که باعث
میشود خطاهای استراتژیک در برنامهریزیها صورت بگیرد
در نقل مستقیمی آمده است که "یکی از این خطاهای
استراتژیک این است که ما خیلی زود به راهحل میرسیم بدون
اینکه به طرح مسئله ،صورتمسئله و پژوهش در مسئله و
مطالعه در ابعاد مختلف مسئله خوب فکر کرده باشیم".
بنابراین اولین قدم در اصالحات نظام سالمت وجود یک
مدیریت بین بخشی کارآمد میباشد همچنین یکی از
چالشهای مدیریت و برنامهریزی در طرح تحول نظام سالمت
این است که سازوکاری برای توزیع عادالنه بودجه
زیرمجموعهها اتخاذ نشده است .زیرشاخههای بهداشت و درمان
در حوزههای وسیعی همچنان مغفول مانده است ،بخشهایی از
پزشکی قانونی ،محیطزیست و ...از این جملهاند؛ و این تغافل در
دولتهایی که تاکنون بر سرکار آمدهاند همچنان باقیمانده
است؛ بنابراین اهم چالشها در این حوزه از دید
مشارکتکنندگان در جدول  3به تفضیل آمده است.
 -4-1-1توجه نکردن به عوامل تهدید در حوزه منابع
انسانی
از نگاه مشارکتکنندگان در این پژوهش تبعیض و افزایش
فاصله بین کارکنان پزشک و غیرپزشک ،نابرابری در تأمین
نیازهای کارکنان پزشک و غیرپزشک ،نابرابری دستمزد در بین
کارکنان ،نگاه محافظهکارانه نظام پزشکی در برخورد با متخلفان
زیرمیزی بگیر ،توسعه کمی بیرویه آموزش پزشکی را مهمترین
چالشها در حوزه منابع انسانی برشمردند .مشارکتکنندگان
بیان داشتند که صنفهای پرستاری و پیراپزشکی ازجمله
زیرمجموعههایی است مغفول ماندهاند و تدوین برنامههای آنها
بیشتر بر مبنای ساختار کار پزشکان بنانهاده شده است و حتی
برخی مشاغل و صنفها را جزو مشاغل لوکس و راحت در
وزارت بهداشت و درمان میدانند درصورتیکه درواقع  71درصد
بار جامعه پزشکی و درمانی بر دوش همین صنفها ازجمله
پیراپزشکان قرار دارد.
در نقلقول مستقیمی از یک مشارکتکننده بیانشده که "طرح
مذکور نهتنها تالش پرسنل غیرپزشک را بسیار زیاد میکند
بلکه موجب افزایش فاصله طبقاتی در جامعه پزشکی و رشد
قاچاق ،باندبازی و پدید آمدن مافیا میشود" .از طرفی عدم
توازن دریافتیهای پزشکان حاضر در طرح تحول سالمت ،عمده
افزایش پرداختها در حوزه بالینی بوده و اعضای هیئتعلمی
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بنابراین مهمترین چالشها در این حوزه در جدول  2بهوضوح

همچنین عدم وجود برنامهریزیهای مدون و پایدار برگرفته از
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 -2-1-1عدماصالح ساختار قبل از اجرای طرح
نظر اکثر مشارکتکنندگان در پژوهش بر این بود که عرصه
سالمت عرصه پیچیدهای است منتها در جامعه ما ضمن پیچیده
بودن اصالً ساختار درستی هم ندارد .در نقلقول مستقیمی که
از یکی از مشارکتکنندگان آمده است گفته است که ما
هیچوقت در نظام سالمت کشور شاهد یک سیستم
درستوحسابی نبودهایم برای اینکه دستاندرکاران نظام
سالمت ما ،مدیران ارشد ما که عمدتاً پزشکان متخصص هستند
هیچوقت نگاه سیستماتیک به قضیه سالمت نداشتهاند .در
نقلقول دیگری آمده است :پس در مسئله اصالحات در نظام
سالمت هنگامیکه ما عقبگرد میکنیم و به ساختار نظام
سالمت توجه میکنیم ممکن است با این سؤاالت روبرو شویم
که در شورای سیاستگذاری و تصمیمگیری سالمت آیا یک
غیرپزشک وجود دارد؟ اصالً باید دید یک اقتصاددان آنجا وجود
دارد؟ یا یک نماینده از  engoتا حضور دارد؟ وقتی عدهای
دورهم جمع میشوند و برای هم سیاستگذاری میکنند معلوم
است که به نفع خودشان سیاست گذاری میکنند و این طبیعی
است.

ما خیلی سیاست محور و فرد محور بوده نه جامعهمحور و
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شایستهای نیست و برخالف رازداری است .در شرایطی که طرح
تحول نظام سالمت در حال اجراست در همه ابعاد نظام سالمت
نیازمند توجه جدی به موضوع اخالق و معنویت هستیم.
همچنین مشارکتکنندگان بیان داشتند که در ارائه خدمات
نظام سالمت از مهمترین اهداف اخالق و معنویت پزشکی
کاهش آسیب رساندن به بیمار و پزشک است و عملی کردن
اقدامات اخالق پزشکی در نظام سالمت الزامی است و سالمت
روحی ،جسمی ،اخالقی و معنوی انسانها مهمترین مطلب در
جامعه اسالمی است و در نظام اسالمی حاکمیت وظیفه دارد
طبیب را تأمین کند بهطوریکه نگاه پزشک نیز نباید نگاه
اقتصادی و درآمدی به بیمار باشد .در غیر این صورت مسائل
ارجاع بیمار به مطب خصوصی و بحث زیرمیزی در جامعه
پزشکی مطرح میشود که با تأسف امروزه علیرغم اجرای طرح
تحول نظام سالمت کموبیش شاهد آن هستیم.
مهمترین چالشها در این حوزه در جدول  2به تفضیل
بیانشده است.

نشان میدهد و مشخص میشود که سیاستهای نظام سالمت
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 -5-1-1نامتناسب بودن بودجه مراحل طرح با اهداف

سالمت

اصالح نظام سالمت
محوریت صرف منابع در درمان ،بیماریابی و بیمار سازی ،رکود
شدید و کاهش منابع سالمت ،عدم مدیریت پول در نظام
سالمت ،تکیهبر پیشگیری از بیماریها و کاهش هزینههای
درمانی ،تقویت پزشک ساالری در کشور و زمینه ایجاد تبعیض
مهمترین چالشهای این حوزه است که توسط
مشارکتکنندگان بیانشدهاند
در نقلقول مستقیمی از یک مشارکتکننده آمده است که
"مسئله این است که هدف من چیست ،هدف من بیمارستان
ساختن ،ایجاد درآمد برای گروه یا قشر خاص یا ایجاد سالمت
برای مردم است .اگر هدف ساخت بیمارستان است ،اینکه
بیمارستان با بیمار میچرخد منتها من باید بیمار سازی هم
کنم که میکنم ولی اگر هدف من ایجاد سالمت برای مردم
است خوب سالمت در همه عرصهها قابلتولید است فقط
بیمارستان نیست که سالمت تولید میکند .مثالً اگر بنزین را
ازنظر استاندارد باال ببرند ،آلودگی صوتی را کم کنند ،آموزش
خوب رانندگی انجام گردد تا هرچند دقیقه تصادف منجر به
مرگ در جادهها نداشته باشیم یا فرهنگسازی و آموزش
صحیح شستشوی دستها و "...
در نقلقول دیگری آمده که "اینکه میگویم نگاه سیستمیک در
نظام سالمت ما وجود ندارد نظام سالمت ما فکر میکند که
فقط پزشکان سالمت تولید میکنند و سالمت فقط در
بیمارستانها تولید میشوند".

 -1-1-2درمان محوری و ایجاد تقاضای القایی
مشارکتکنندگان مهمترین چالشها در این حوزه را عدم توجه
کافی بهنظام خود مراقبتی و بهداشت و پیشگیری ،افزایش
القایی تقاضاهای درمانی ،القای تقاضا از سوی پزشک القای
تقاضا از سوی بیمار ،القای تقاضا از سوی شخص ثالث ،القای
ترکیبی تقاضا (پزشک ،بیمار و شخص ثالث) ،ابهام در تشخیص
محدوده نیاز واقعی بیمار بیان کردهاند.
مشارکتکنندگان بیان داشتند که تقاضای القایی خدمات
سالمت مهمترین چالش بخش سالمت هست که در دو موضوع
اجزا تقاضای القایی و روشهای تقاضای القایی موردبحث است.
مشارکتکنندگان همچنین بیان داشتند که روشهای تقاضای
القایی معموالً در قالب روشهای درمان (سرپایی ،پاراکلینیکی،
بستری و دارودرمانی) فراتر از حد نیاز واقعی نمایان میشود؛ و
روشهای تقاضای القایی از منظر مصاحبهشوندگان عبارتاند از:
 -1افزایش سرویسهای خدمات -2 ،تکرار سرویسهای
خدمات -3 ،تغییر در ترکیب سرویسهای خدمات
اجزاء تقاضای القایی از منظر مصاحبهشوندگان عبارتاند از-1 :
آغازکننده تقاضا القایی -2 ،القای تقاضا از طرف پزشک-3 ،
القای تقاضا از سوی بیمار -4 ،القای تقاضا از سوی شخص
ثالث -5 ،القای ترکیبی تقاضا (پزشک ،بیمار و شخص ثالث).
 -2-1-2عدم تعادل منابع و مصارف
مصاحبهشوندگان عدم وجود سازوکار الزم برای توزیع عادالنه
بودجه زیرمجموعهها ،محوریت صرف منابع در درمان ،بیماریابی
و بیمار سازی ،رکود شدید و کاهش منابع سالمت ،عدم
مدیریت پول در نظام سالمت ،عدم تقدم پیشگیری بر درمان و
کاهش بودجه بهداشتی ،تقویت پزشک ساالری در کشور و
زمینه ایجاد تبعیض را مهمترین چالشها در این حوزه بیان
نمودند .مشارکتکنندگان بیان داشتند که اکنون  4هزار
میلیارد تومان از مالیات بر ارزشافزوده و  4هزار میلیارد تومان
از هدفمندی یارانهها و حدود  3تا  4هزار میلیارد تومان نیز از
ردیف بودجه کشور به وزارت بهداشت و درمان اختصاص دارد.
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مهمترین چالشها این حوزه از نگاه مصاحبهشوندگان عبارتاند
از نظام بیمه سالمت ناهماهنگ و ناهمسو با اهداف طرح ،تفکر
محض تولید سالمت در بیمارستان ،نامتناسب بودن اهداف
طرح با عدالت در توزیع منابع مالی ،موازیسازی نهادهای
خدمات رسان ،عدم وجود توازن و عدالت بهداشتی و درمانی.
در طرح تحول نظام سالمت نگاه استراتژیک بهسالمت وجود
ندارد و اصالً سالمت و بیماری را بهعنوان یک کاالی عمومی
نمیبینند .بلکه برداشتشان از سالمت بسیار برداشت محدود و

غیرضروری
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 -1-2عوامل ایجادکننده اثربخشی و کارایی پایین نظام
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که در حوزه پایه خدمت میکنند ،افزایش قابلتوجهی در
پرداختهایشان صورت نگرفته است که این موضوع میتواند؛
نارضایتی و دلزدگی درباره طرح را بین همکاران حوزه علوم
پایه که جزء سیاستگذاران و برنامه ریزان اصلی طرح تحول
سالمت هستند را ایجاد کند.
مهمترین چالش در این حوزه در جدول  4به تفضیل بیانشده
است.

 -6-1-1ناهمسو بودن طرح باسیاستهای کالن کشور

بالینی است و هدف اصلی آن کاهش هزینههای درمان بیمارانی
آنهم در بخش دولتی میباشد.
مشکل در طراحی مسئله و رویکرد به مسئله است ،رویکرد
بهسالمت و بیماری است و سیاستگذاریهایی که بر اساس این
رویکردها انجام میشود ،مانند ساخت بیمارستانهای بزرگ در
کالنشهرها و صرف هزینههای بسیار سنگین نظام سالمت.
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 -3-1-2نامشخص بودن مشارکتکنندگان پایدار تأمین
منابع مالی طرح
عدم استمرار در تأمین منابع ،پیچیده بودن ساختار سالمت،
ضعف شدید در ساختارهای نظارتی ،عدم توجه مقوله تحقیق
در حیطه نظارت و ارزیابی و اختصاص منابع مالی بسیار کم
مهمترین چالشها در این حوزه بودند که توسط

مهمترین فرصتهای پیش روی وزارت بهداشت و درمان از نگاه
مشارکتکنندگان در این پژوهش در چند آیتم تقسیمبندی
شدهاند که عبارتاند از:

جدول  .2روند شکلگیری طبقات مربوط به درونمایه چالشها و
تهدیدات
تمها و زیرتم ها
ضعف در محور ساختار ،سیاست گذاری ،برنامه ریزی ومدیریت

درمان محوری و ایجاد تقاضای القایی غیرضروری
عدم توجه کافی بهنظام خود مراقبتی و بهداشت و پیشگیری
افزایش القایی تقاضاهای درمانی
القای تقاضا از سوی پزشک
القای تقاضا از سوی بیمار
القای تقاضا از سوی شخص ثالث
القای ترکیبی تقاضا (پزشک ،بیمار و شخص ثالث)
ابهام در تشخیص محدوده نیاز واقعی بیمار
عدم تعادل منابع و مصارف
محوریت صرف منابع در درمان
بیماریابی و بیمار سازی
رکود شدید و کاهش منابع سالمت
عدم مدیریت پول در نظام سالمت
تکیهبر پیشگیری از بیماریها و کاهش هزینههای درمانی
تقویت پزشک ساالری در کشور و زمینه ایجاد تبعیض
عدم مدیریت صحیح منابع در جهت افزایش اثربخشی منابع
نامشخص بودن مشارکتکنندگان پایدار تأمین منابع مالی طرح
عدم استمرار در تأمین منابع
پیچیده بودن ساختار سالمت
ضعف شدید در ساختارهای نظارتی
عدم توجه مقوله تحقیق در حیطه نظارت و ارزیابی و اختصاص
منابع مالی بسیار کم
عدم وجود نظام نوین مالی متناسب با طرح تحول سالمت
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اثربخشی و کارایی پایین نظام سالمت
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عدم توجه به اخالق و معنویت
سوق دادن پزشکان به سمت مادیگرایی با پرداختهای نجومی
تقویت نظام سرمایهداری و عمیقتر کردن شکاف طبقاتی در
جامعه
عدم آمیختگی خدمات سالمت به گوهر اخالق حرفهای
عدم توجه جدی به موضوع اخالق و معنویت در فعالیتهای
بالینی ،آموزشی ،پژوهشی
عدم دخالت مبانی اخالق و معنویت در ارائه خدمات نظام
سالمت عادالنه
نداشتن استقالل و اختیار بیمار برای انتخاب نوع و نحوه درمان
عدم دقت در حفظ رازداری به دنبال کرامت افراد
نگاه اقتصادی و درآمدی پزشک به بیمار
ارجاع بیمار به مطب خصوصی و گرفتن زیرمیزی
عدماصالح ساختار قبل از اجرای طرح
عدم ایجاد نظام اطالعاتی جامع بیمارستانی
عدم طراحی دستورالعملهای درمانی مثل گایدالینها
عدم ایجاد دقیق مدیریت تکنولوژی سالمت در کشور
عدم ایجاد سیستمی در جهت کاهش خطرات ریسک در مناطق
کمتر برخوردار و محروم نسبت به مناطق برخوردار
همراه ننمودن سایر بخشهای نظام با این طرح
عدم وجود برنامهریزی پایدار و مدون
عدم برنامهریزی برای توزیع عادالنه بودجه زیرمجموعهها
وجود نظام سالمت متمرکز
کارایی پایین ناشی از عدم تفویض اختیار
عدم وجود زیرساختهای نظام اطالعات و ناکارآمد بودن آن
ضعف در زیرساختها (کمبود تخت ،کمبود فضای فیزیکی
مراکز تشخیصی درمانی و واحدهای پشتیبانی ،منابع انسانی)
سیستم برنامهریزی مدیریتی عقبمانده و پزشک ساالر
عدم طراحی سیستمیک پرونده الکترونیک سالمت بیمار
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مصاحبهشوندگان بیانشدهاند.
 -2فرصتها

عدم هماهنگی و تعامل بین دستگاههای اجرایی
نگاه فرایندی و فرد محور بودن سیاستهای نظام سالمت
خطای استراتژیک در برنامهریزی
عدم وجود برنامه از پیش تعیینشده
تصمیمات مقطعی و برنامهریزی نشده
سیاستگذاری نامناسب و عدم نظارت کافی بر حسن اجرای
توجه نکردن به عوامل تهدید در حوزه منابع انسانی
تبعیض و افزایش فاصله بین کارکنان پزشک و غیرپزشک
نابرابری در تأمین نیازهای کارکنان پزشک و غیرپزشک
نابرابری دستمزد در بین کارکنان
نگاه محافظهکارانه نظام پزشکی در برخورد با متخلفان زیرمیزی
بگیر
توسعه کمی بیرویه آموزش پزشکی
نامتناسب بودن بودجه مراحل طرح با اهداف اصالح نظام سالمت
افزایش بیشازحد تعرفههای پزشکان
عدم توازن بین دریافتیهای پزشکان
وجود تبعیض در اجرای تعرفههای جدید
عدم تناسب بسته خدمات بودجهای با نیازمندیهای بیماران
وابستگی شدید نظام بیمه سالمت به اعتبارات دولتی
ناهمسو بودن طرح باسیاستهای کالن کشور
نظام بیمه سالمت ناهماهنگ و ناهمسو با اهداف طرح
تفکر محض تولید سالمت در بیمارستان
نامتناسب بودن اهداف طرح با عدالت در توزیع منابع مالی
موازیسازی نهادهای خدمات رسان
عدم وجود توازن و عدالت بهداشتی و درمانی
نبود آمادگی برای همراهی با این طرح در داخل خود وزارت
بهداشت
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 -1-2اعتماد مردم به طرح تحول سالمت
مطالبات عمومی مردم از حوزه سالمت ،ارتقاء کیفی و کمی
خدمات دریافتی ،نظارت کامل و بدون اغماض بر عملکرد
پزشکان در مراکز ارائه خدمات ،طرح تحول در نظام آموزشی،
پایش روزانه اجرای طرح تحول نظام سالمت مهمترین
فرصتهایی هستند که از دیدگاه مشارکتکنندگان در پژوهش،
از اجرای طرح تحول نظام سالمت است.
 -2-2اراده سیاسی مسئولین اجرایی
مشارکتکنندگان در پژوهش بیان داشتند که عزم راسخ و
همت و تالش دولت و وزارت بهداشت و درمان ،وجود نیروهای
کارآمد و متخصص برای بهکارگیری در این طرح ،بازسازی
احداث مراکز درمانی جدید ،اجرای مطلوب طرح تحول نظام
سالمت ،اصول و سیاستهای کلی سالمت از مهمترین
فرصتهای هستند که در این طبقه قرار میگیرند.
 -3-2کنترل هزینههای کمرشکن سالمت با کاهش
پرداختی مردم

 -4-2اجرای گامبهگام و وجود فرصتهای الزم جهت
شناسایی مشکالت احتمالی در حوزه اجرا و اصالح
مهمترین فرصتهای پیش روی مسئولین اجرایی برآمده از
گامبهگام بودن طرح تحول سالمت با توجه اولویت سیاست
دولت بر استمرار قطعی طرح تحول نظام سالمت و
پیچیدگیهای موجود در نظام سالمت لزوم همکاری همه
دستگاههای مختلف در استمرار طرح تحول سالمت و توسعه
متناوب برنامهریزی دقیق و جامع و توجه به شاخصهای
سالمتی جامعه توسط همه دستگاههای اجرایی را میطلبد.
مردم در کشور
در طراحی اهداف طرح تحول سالمت دسترسی همگانی در
همه مناطق جغرافیایی به خدمات سالمت ،توجه به تأکیدات
دینی در نظر گرفتن سالمت بهعنوان زیربنای هر فعالیت
اقتصادی و اجتماعی از مهمترین فرصتها در این حوزه
میباشند.

 -6-2اقدمت بسیار مناسبی در حوزه درمان و تجهیز
بیمارستانها
افزایش تعداد تختهای بیمارستانی ،بهسازی و تعمیرات مراکز
فرسوده ،برنامه جامع پایش دورهای بهبود مراکز ارائه خدمات
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 -5-2اهداف مناسب طرح و متناسب با مشکالت سالمت

اعتماد مردم به طرح تحول سالمت
مطالبات عمومی مردم از حوزه سالمت
ارتقاء کیفی و کمی خدمات دریافتی
نظارت کامل و بدون اغماض بر عملکرد پزشکان
طرح تحول نظام آموزشی
پایش روزانه اجرای طرح تحول نظام سالمت
عزم راسخ و همت و تالش و اراده سیاسی دولت و وزارت بهداشت
بازسازی و احداث مراکز درمانی جدید
اجرای مطلوب طرح تحول نظام سالمت
اصول و سیاستهای کلی سالمت
وجود نیروهای کارآمد و متخصص برای بهکارگیری در این طرح
کنترل هزینههای کمرشکن سالمت
کنترل هزینههای مستقیم در شهر به شش درصد و در روستاها
به سه درصد
تضمین امنیت مالی افراد و جمعیت آسیبپذیر
توجه به اقشار کمدرآمد و صعب االعالج
اجرای گامبهگام و وجود فرصتهای الزم جهت شناسایی
مشکالت احتمالی در حوزه اجرا و سیاستگذاری و اصالح آن
اولویت سیاست دولتها بر استمرار قطعی طرح تحول نظام
سالمت
توجه به همکاری همه دستگاههای مختلف در استمرار طرح
تحول سالمت
توسعه متناوب متناسب با پیچیدگیهای نظام سالمت
برنامهریزی دقیق و جامع
توجه به شاخصهای سالمتی جامعه
اهداف مناسب طرح و متناسب با مشکالت سالمت مردم
دسترسی همگانی
توجه به تأکیدات دینی
در نظر گرفتن سالمت بهعنوان زیربنای هر فعالیت اقتصادی و
اجتماعی
اقدامات بسیار مناسبی در حوزه درمان و تجهیز مراکز
افزایش تعداد تختهای بیمارستانی
بهسازی و تعمیرات مراکز فرسوده
برنامه جامع پایش دورهای بهبود مراکز ارائه خدمات
فراهم کردن فرصت اشتغال و جذب نیروی انسانی جدید
توسعه اشتغال روستایی و برقراری عدالت اجتماعی در امر
سالمت
نیروی انسانی برای مراکز درمانی جدید
تصویب قانون ارتقاء بهرهوری
وجود نیروی انسانی مناسب و رضایتمندی بیماران
برنامهریزی جذب ساالنه نیرو متناسب با افزایش ظرفیتهای
ارائه خدمات
حرفهآموزی و ایجاد اشتغال در جامعه
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مشارکتکنندگان در پژوهش بیان داشتند که طرح تحول
سالمت با کنترل هزینههای مستقیم در شهر به شش درصد و
در روستاها به سه درصد ،تضمین امنیت مالی افراد و جمعیت
آسیبپذیر و توجه به اقشار کمدرآمد و صعبالعالج مهمترین
فرصت را برای استمرار و جذب منابع بیشتر جهت حمایت از
اقشار کمدرآمد و آسیبپذیر فراهم کرده است.

تم و زیرتم
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الزمه اصلی آنها جلب اعتماد مردم و رضایت حداکثری مردم

جدول  .3روند شکلگیری طبقات مربوط به درونمایه فرصتها
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مهمترین فرصتها برای پیشبرد اهداف طرح تحول نظام
سالمت میباشند.

بیماریهای مختلف بهویژه بیماریهای مزمن

 -7-2فراهم کردن فرصت اشتغال و جذب نیروی انسانی

مشارکتکنندگان در پژوهش بیان داشتند که پایهریزی

جدید

سیستمهای پایش سالمت دورهای ،بیماریابی بیماریهای مزمن

 -3راهکارهای افزایش
اینتم نیز دارای شش طبقه بود:
 -1-3گسترش و بهبود مستمر زیرساختهای با رویکرد

 -2-3بسترسازی دسترسی عمومی به مراقبت و سالمت
همگانی
لزوم کنترل و نظارت بر هزینهها ،حضور بیشتر بخش خصوصی
برای ارائه خدمات ،شکل عادالنه اجرا در تمام نقاط کشور ،رفع
مشکالت عدم توازن ارائه خدمات مهمترین راهکارهایی هستند
که از دیدگاه صاحبنظران مورد مصاحبه در پژوهش اجرای
آنها برای دسترسی عمومی به خدمات نظام سالمت ضروری
میباشد.
 -3-3بهبود کیفیت مراقبتها در راستای افزایش رغبت
و رضایتمندی بیماران
از دیدگاه صاحبنظران مشارکتکننده در پژوهش ،ایجاد بستر

کشور برای پایهریزی و تقویت سیستمهای رجستری بیمارهای
مزمن ضروری است.
جدول  .4روند شکلگیری طبقات مربوط به درونمایه راهکارها
تم و زیرتم
گسترش و بهبود مستمر زیرساختهای با رویکرد مراقبت جامعهمحور
سالمت از اصلیترین مؤلفههای توسعه پایدار و همهجانبه
تأکید بر تکتک مؤلفههای تأثیرگذار در سالمت
بسترسازی دسترسی عمومی به مراقبت و سالمت همگانی
لزوم کنترل و نظارت بر هزینهها
حضور بیشتر بخش خصوصی برای ارائه خدمات
شکل عادالنه اجرا در تمام نقاط کشور
رفع مشکالت عدم توازن ارائه خدمات
بهبود کیفیت مراقبتها در راستای افزایش رغبت و رضایتمندی بیماران
ایما بستر الزم برای رضایتمندی دائمی مردم از سالمت
جهتگیری کلی در نظام بهبود خدمات درمانی
دغدغه نداشتن مردم نسبت به هزینهها و نحوه رسیدگی
پاسخگویی اجتماعی از طریق بهبود کیفیت خدمات سالمت
ضرورت تأمین امنیت شغلی کادر
پایهریزی و تقویت سیستمهای رجیستری برای بیماریهای مختلف بهویژه
بیماریهای مزمن
پایهریزی سیستمهای پایش سالمت دورهای
بیماریابی بیماریهای مزمن مناطق دورافتاده و دور از دسترس
ترویج سبک زندگی سالم
اجرایی کردن تشکیل پرونده الکترونیک سالمت در تمام نقاط
کشور
دگرگون کردن سیستم تأمین مالی مستقل و پایدار در سیستم بهداشت
درمان
همراه نمودن سایر بخشهای نظام در تأمین هزینهها
جلوگیری از روند صعودی ساالنه افزایش هزینهها در سالمت
اهرمهای کنترل و مدیریت مالی صحیح
تفویض اختیارات مدیریت مالی به مدیران مراکز با نظارت
آموزش و توانمندسازی کارکنان مبتنی بر تغییر رویههای اشتباه
بکار گیری آموزهها ،دانش و تدابیر طب سنتی در آموزش
آموزش مبتنی بر خدمات سالمت پیشگیرانه

کلی در نظام بهبود خدمات درمانی ،دغدغه نداشتن مردم

 -5-3دگرگون کردن سیستم تأمین مالی مستقل و

نسبت به هزینهها و نحوه رسیدگی ،پاسخگویی اجتماعی از

پایدار در سیستم بهداشت درمان

طریق بهبود کیفیت خدمات سالمت و ضرورت تأمین امنیت

مشارکتکنندگان در پژوهش بیان داشتند که در این بخش نیاز

شغلی کادر درمانی و بهداشتی برای بهبود کیفیت مراقبتها در

به این است که سایر بخشهای نظام در تأمین هزینهها نظام

راستای افزایش رغبت و رضایتمندی بیماران از خدمات نظام

سالمت را یاری نمایند و جلوی روند صعودی ساالنه افزایش

سالمت ضروری است.

هزینهها در سالمت مانند افزایش تعرفهها ،افزایش بیشازحد
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الزم برای رضایتمندی دائمی مردم از سالمت ،جهتگیری

اجرایی کردن تشکیل پرونده الکترونیک سالمت در تمام نقاط
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مراقبت جامعهمحور
مشارکتکنندگان صاحبنظر در پژوهش بیان داشتند که
سالمت از اصلیترین مؤلفههای توسعه پایدار و همهجانبه
جوامع میباشد لذا تأکید بر تکتک مؤلفههای تأثیرگذار در
سالمت با رویکردهای مراقبت جامعهمحور الزمه بهبود مستمر
زیرساختهای اصالحات در نظام سالمت میباشد.

مناطق دورافتاده و دور از دسترس ،ترویج سبک زندگی سالم،
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مشارکتکنندگان در پژوهش بیان داشتند اجرای طرح تحول
سالمت مهمترین فرصتها برای دولت در توسعه اشتغال
روستایی و برقراری عدالت اجتماعی در جامعه را فراهم کرده
است ،از جمله در امر سالمت ،جذب نیروی انسانی برای مراکز
درمانی جدید و کاهش نرخ بیکاری ،همزمانی تصویب قانون
ارتقاء بهرهور ی و لزوم افزایش نیروی کار در مراکز ارائه خدمات،
ضرورت وجود نیروی انسانی مناسب در افزایش رضایتمندی
بیماران ،برنامهریزی جذب ساالنه نیرو متناسب با افزایش
ظرفیتهای ارائه خدمات ،حرفهآموزی و ایجاد اشتغال.

 -4-3پایهریزی و تقویت سیستمهای رجیستری برای
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صحیح با تفویض اختیارات مدیریت مالی به مدیران مراکز

میرسد [.]18

صورت گیرد.
 -6-3آموزش و توانمندسازی کارکنان مبتنی بر تغییر

از طرفی عدم توازن دریافتیهای پزشکان حاضر در طرح تحول
سالمت و فاصله بسیار زیاد بین دریافتی کارکنان پزشک و
غیرپزشک یکی از چالشهایی است که نارضایتی بسیاری در
بین پزشکان و کارکنان غیرپزشک در پی داشته است .بسیاری
از عرصهها هستند که ما میتوانیم سرمایهگذاری کنیم و
سالمت مردم را ارتقاء داده و طول عمر و امید به زندگی را
افزایش دهیم .در مقایسهای که انجام دادیم کشورهای فقیری
هستند که امید به زندگی خیلی باالتری دارند و هم طراز
آمریکا هستند مثل کوبا که تقریباً هیچچیزی ندارد ولی در
حوزه سالمت وضعیت بسیار عالی و امید به زندگی باالیی
همانند فلوریدا دارد .همچنین کشور سریالنکا باوجود کمبود
منابع از وضعیت سالمت بسیار مناسبی برخوردار است
درصورتیکه در کشور ما باوجود منابع فراوان سرمایهای و مالی
و انسانی در حوزه سالمت و اجرای ریفورم های متعدد همچنان
در ردیف کشورهای درحالتوسعه قرار داریم و ضعفهای

رویههای اشتباه
مشارکتکنندگان در پژوهش در این موضوع بیان داشتند که
دانشگاهها و مؤسسات آموزش و تربیت نیروی کار بهداشت و
درمان باید از بکار گیری آموزهها ،دانش و تدابیر طب سنتی در
آموزش و آموزش مبتنی بر خدمات سالمت پیشگیرانه برای
ارتقاء سطح سالمت جامعه بهرهمند گردند.

بحث

بیقانونی را فراهم میآورد [.]16

برنامهریزی میشود [.]17
بهطورکلی یافتههای حاصل از این مطالعه بیانگر نامتناسب
بودن بودجه مراحل طرح با اهداف اصالح نظام سالمت و عدم
سیاستگذاری درست و مطالعه از شواهد و ساختار نامناسب
تعرفه گذاری میباشد نتایج این مطالعه با یافتههای دشمنگیر
همخوانی دارد طبق نتایج مطالعه وی موضوع تعرفه گذاری در
کشور همهساله یکی از بحثهای حساس بوده بهگونهای که

طرح تحول سالمت دستاوردهای خوبی را برای نظام سالمت در
ابعاد مختلف داشته است ،اما بر اساس ارزیابیهایی که درباره
نتایج این طرح از زبان برخی از صاحبنظران عنوان میشود،
نیازمند دقت نظر است اجرای طرح تحول نظام سالمت باعث
کاهش پرداختی از جیب بیماران گردیده و همین امر باعث
افزایش رضایتمندی بیماران از بیمارستانهای دولتی و افزایش
شاخصهای عملکردی بیمارستانها در این مراکز شده است؛ اما
از طرفی از چالشهای اساسی این طرح درمان محور بودن آن
است پس بنابراین الزم است ابتدا در خصوص پیشگیری و
بهداشت و ارتقاء سالمت جامعه ،بستههای حمایتی در این
راستا تهیه و ابالغ شود .از طرفی با توجه به عوامل تهدیدکننده
در حوزه منابع انسانی و نقشی که آنها در رضایتمندی و رغبت
بیماران از خدمات نظام سالمت دارند در راستای ارتقاء کیفیت
خدمات پرستاری و ایجاد انگیزه در بین نیروی انسانی کارآمد
پرستار و پیراپزشک در مراکز درمانی دولتی بستههای حمایتی
تهیه و ابالغ شود .همچنین برای جلوگیری از انجام خدمات
القایی غیرضروری برای بیماران از بخشهای درمانگاهی و
پارکلینیکی مراکز درمانی تابعه دانشگاههای علوم پزشکی
نظارت و ارزیابی مستمر و مداوم صورت گیرد تا ممانعتهای
الزم از انجام اینگونه خدمات به عمل آید .همچنین برای
جلوگیری از افزایش مراجعات بیماران به مراکز درمانی و
بیمارستانهای تابعه دانشگاههای علوم پزشکی ،تدابیری اتخاذ
شود تا بیمارستانهای تحت پوشش مراکز نظامی ،کمیته امداد،
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یکی دیگر از چالشهای طرح تحول سالمت عدم برنامهریزی
پایدار و مدون و ناشی از شتابزدگی سیاسی و عدم ادغام
اصالحات نظام سالمت در طی دورههای گوناگون زمانی است.
نتایج این پژوهش بامطالعه نعمتبخش همخوانی دارد .وی به
این نتیجه دستیافت که اگر عوامل بالقوه و یا بالفعلی که جزو
نقاط قوت و فرصت یک طرح اصالحی است بهطورجدی
عملیاتی نشود منجر به آموزش پزشکی و درمانی بدون

اساسی در حوزه سالمت داریم [.]22-19

] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1395.1.3.5.7

در این مطالعه تالش شد با شناسایی چالشها و فرصتها
پیشروی دستاندرکاران تحول در نظام سالمت و ارائه
راهکارهای مدیریتی نظرات سیاستگذاران و ارائهدهندگان
خدمات همسو شود .برنامهریزی و سیاستگذاری در راستای
ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی درمانی متضمن شناسایی
چالشها و توجه به خواست و نظرات بیماران و جامعه است .بر
اساس یافتههای این پژوهش عدم توجه به اخالق و معنویت
یکی از مهمترین چالشهای اصالحات در نظام سالمت است
بهطوریکه دستیابی حقیقی به خدمات سالمت منوط به
آمیختگی همه خدمات سالمت به گوهر اخالق و معنویت است
نتایج این مطالعه با یافتههای پژوهش میالنی فر مطابقت دارد
بر طبق مطالعه وی آموزش اخالق حلقه گمشده نظام سالمت
است و جهت ندادن افراد به سمت استفاده اخالقی از امکانات
است که اسباب اخالق گریزی را فراهم میکند و سایر موجبات

] [ Downloaded from hrjbaq.ir on 2023-01-07

دستمزد پزشکان گرفته شود و اهرمهای کنترل و مدیریت مالی

تبعیت از یک الگوی واحد در تعرفه گذاری ناممکن به نظر
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 گامی،نتایج این پژوهش بتواند با شناسایی فرصتها و چالشها
هرچند کوچک در جهت فراهم کردن چارچوبی مناسب برای
پایش و ارزشیابی طرح تحول سالمت و راهگشای مناسبی برای
سیاستگذاران و برنامه ریزان در مراحل مختلف طرح تحول
 لذا پیشنهاد میشود با بهرهگیری از.نظام سالمت بردارد
 آگاهی و،ظرفیتهای رسانه ملی برای اطالعرسانی
 مزایای طرح،توانمندسازی جمعیت هدف در خصوص اهداف
تحول سالمت اطالعرسانی کامل صورت گیرد و همه مردم را به
.همکاری و مدیریت جهادی فراخواند

تشکر و قدردانی
این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی بدون حمایت مالی با اخذ
معرفینامه از دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بقیهاهلل
(عج) جهت جمعآوری اطالعات موردنظر از اساتید و
صاحبنظران حوزه سالمت و منتقدان طرح تحول سالمت در
 بدینوسیله از.دانشگاههای علوم پزشکی تهران انجام گرفت
،کلیه افرادی که به ما در انجام این پژوهش یاری رساندند
.مراتب تقدیر و تشکر را اعالم میداریم

تأمین اجتماعی نیز در طرح تحول نظام سالمت همیاری و
حمایت گردند تا این بار مراجعات به مراکز دولتی کاهش یابد
خروجی این پژوهش فرصتها و چالشهای طرح تحول نظام
 نکته قابلتوجه در این مرحله.سالمت در چند محور میباشد
این بود که خیلی سعی شد محورهای چالشها و فرصت و
راهکارهای بهبود جدا و مرزبندی شود اما به دلیل همپوشانی
 این. طبق نظر خبرگان این کار عمالً ممکن نبود،تأثیر عوامل
مطالعه در تعیین سیاستهای اصالحات در نظام سالمت و
ارتقاء کیفیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی نظام سالمت
.راهگشا باشد

نتیجهگیری
یافتههای این پژوهش میتواند اطالعات مفیدی را برای مدیران
و سیاست گزاران و ارائهدهندگان خدمات سالمت ارائه کند تا با
 بتوانند برنامهریزی صحیحتر و آینده،استفاده از این یافتهها
روشن داشته باشند و با انجام اقدامات اصالحی در جهت ارتقاء
سالمت و رضایتمندی افراد در جامعه گام بردارند امید است

[ DOI: 10.18869/acadpub.hrjbaq.1.3.179 ]
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