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ی ،وزارت  ھدا ت       مان و آ وزش  ش 

  »لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالقمن  «
ها  در تدوین این برنامه. انداز کشور ماست ریزي کشور در جهت اجراي سند چشم برنامه هاي پنج ساله قسمتی از برنامه      

همواره استفاده از بیشترین توان کارشناسی جامعه در حوزه هاي گوناگون، همفکري اندیشمندان و همکـاري آنـان  بـا     

  .سیاست گذاران کشور بوده  است

کشور نیز   با  برخورداري از معاضدت فکري و عملی جمع کثیري از  برنامه  پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی        

نخبگان کشور  با رویکرد مبنایی  پیشرفت و عدالت و مبتنی بر الگوي توسعه ایرانی اسالمی  براي دستیابی به چشم انـداز  

  .ساله شکل گرفته است 20

اندرکاران وزارت بهداشت  تدوین برنامه، توسط همه دست به این وسیله از همه تالش هایی که در راه نظریه پردازي،         

هاي مرتبط صورت گرفته خصوصاً وزیر محترم بهداشت و درمان وقت، معاونین مختلـف و   و دیگر مسئولین کشور در حوزه

 هاي خـویش  اندرکاران این حوزه که با تالش مدیران مجموعه حوزه سالمت و وزیر محترم بهداشت و درمان فعلی و دست

   .کنم اند تشکر می امه برنامه توسعه، مسیر تصویب آن را دنبال نمودهددر ا

  انـداز، برنامـه توسـعه،     سند چشم .ریزي حوزه سالمت اسناد باالدستی متعددي کمک کننده هستند در عرصه برنامه         

  است با عنایـت خداونـد متعـال و    امید  ؛نقشه جامع علمی کشور و نقشه علمی حوزه سالمت از اسناد مهم و کلیدي هستند

ریزي عملیاتی در حوزه وزارت بهداشت بتوان به قوت در این  ها و برنامه نقشه سالمت کشور و برنامه با پیوستگی این برنامه

  .هاي آن را کاست بخش افزود و چالش

  رئیس شوراي سیاستگذاري
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  1388ماه  دي
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 فهرست 

 صفحه انعنو

 14 مقدمه

 19 مروري بر دیدگاه ها و مبانی نظري و تجربی سالمت با رویکرد اسالمی: بخش اول 

 36 بررسی تحوالت گذشته : بخش دوم

 70 تحلیل وضع موجود: بخش سوم

 70 وضعیت کارکردهاي نظام سالمت ، نقاط قوت و ضعف) 3-1

 Stewardship in health  « 70 «نظام تولیت در سالمت ) 3-1-1

 70 سیاستگذاري، برنامه ریزي و ساختار کالن) 1- 1- 1- 3

 75 )تدوین قوانین، مقررات و سازوکارهاي تنظیمی(حاکمیت درون بخشی ) 2- 1- 1- 3

 78 مشارکت ذینفعان و تعامالت برون بخشی) 3- 1- 1- 3

 80 مدیریت دانش، اطالعات و ارتباطات) 4- 1- 1- 3

 82 یی و شفافیتقانونمداري، پاسخگو)5- 1- 1- 3

 84 نقاط قوت و ضعف کارکرد تولیت)6- 1- 1- 3

 85 مهمترین مشکالت کارکرد تولیت)7- 1- 1- 3

 86  (Health System Financing)تأمین مالی ) 3-1-2

 88 شرایط اقتصاد کالن و منـابع و مصـارف بخش سالمت) 1- 2- 1- 3

 88 درآمد ملی)1- 1- 2- 1- 3

 90 تـورم) 2- 1- 2- 1- 3

 92 تـوزیع درآمـد) 3- 1- 2- 1- 3

 94 هزینـه هاي دولـت)4- 1- 2- 1- 3

 97 هزینـه هاي سالمت دولـت و خـانوار)5- 1- 2- 1- 3

 99 سرانه هزینه بخش بهداشت و درمان دولت)6- 1- 2- 1- 3

 100 وضعیت هزینه بهداشت و درمان خانوار در سبد مصرفی خانوار)7- 1- 2- 1- 3

 104 بررسی اعتبارات بخش سالمت)2- 2- 1- 3

 106 روندها و الگوهاي موجود مصارف سالمت)3- 2- 1- 3

 106 روند کالن منابع و مصارف)1- 3- 2- 1- 3

 107 روند کالن پوشش بیمه هاي درمانی)2- 3- 2- 1- 3

 108 روند کالن مصارف در  بیمه هاي درمانی اجتماعی)3- 3- 2- 1- 3

 108 و دندانپزشک) عمومی، متخصص(مراجعه به پزشک )  1- 3- 3- 2- 1- 3

 110 مراجعه به داروخانه)  2- 3- 3- 2- 1- 3

 111 مراجعه به مراکز پاراکلینیک )  3- 3- 3- 2- 1- 3

 112 مراجعه به مراکز تصویربرداري  )  4- 3- 3- 2- 1- 3

 113 مراجعات بستري)  5- 3- 3- 2- 1- 3

 115 روند کالن مصارف در  بیمه هاي درمانی بازرگانی )4- 3- 2- 1- 3
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 صفحه انعنو

 116 عدالت و حفاظت مالی) 4- 2- 1- 3

 119 بستـه خدمـات سـالمت تامین مالی  )5- 2- 1- 3

 120 پرداخت کنندگان و جمع آوري منابع يمنـابع درآمدي سهم ها) 6- 2- 1- 3

 123 )انباشت ریسک(تجمیع منابع و خطر)7- 2- 1- 3

 125 سـازوکارهاي خریـد و تخصیص منابع عمومی)8- 2- 1- 3

 125 پوشش جمعیتی بیمه هاي سالمت) 1- 8- 2- 1- 3

 126 تخصیص کالن منابع سالمت) 2- 8- 2- 1- 3

 128 از چـه کسی بخریم؟: نظام پـرداخت ) 3- 8- 2- 1- 3

 128 چگونه بخریم؟:نظام پـرداخت ) 4- 8- 2- 1- 3

 130 هدفمنـدي در مشـارکت در پـرداخت)5- 8- 2- 1- 3

 132 نقاط قوت و ضعف کارکرد تامین مالی)9- 2- 1- 3

 133 مین مالیمهمترین مشکالت کارکرد تا) 10- 2- 1- 3

 135 (Resource Generation) تولید منابع) 3-1-3

 135 منابع انسانی) 1- 3- 1- 3

 135 وضعیت موجود نیروي انسانی بخش بهداشت و درمان) 1- 1- 3- 1- 3

 139 منابع انسانی نقاط قوت و ضعف )2- 1- 3- 1- 3

 140 منابع انسانی مهمترین مشکالت)3- 1- 3- 1- 3

 141     زم پزشکیتجهیزات و لوا) 2- 3- 1- 3

 143 نقاط قوت و ضعف حوزه تجهیزات پزشکی) 1- 2- 3- 1- 3

 144 ا و تهدیدهاي حوزه تجهیزات پزشکیفرصته) 2- 2- 3- 1- 3

 146 منابع فیزیکی سالمت ) 3- 3- 1- 3

 146 نقاط قوت و ضعف حوزه منابع فیزیکی سالمت) 1-  3- 3- 1- 3

 147 کی سالمتفرصتها و تهدیدهاي حوزه منابع فیزی) 2-  3- 3- 1- 3

 147 مهمترین چالش هاي پیش رو مدیریت منابع فیزیکی) 3-  3- 3- 1- 3

 148 و دارو  ، تغذیهغذا) 4- 3- 1- 3

 148 و تغذیه غذا)  1- 4- 3- 1- 3

 150 اهم فعالیتهاي وزارت بهداشت در راستاي بهبود تغذیه) 1- 1- 4- 3- 1- 3

 151 فرآورده هاي دارویی) 2- 4- 3- 1- 3

 157 وت و ضعف حوزه غذا و دارونقاط ق) 3- 4- 3- 1- 3

 159 :مهمترین چالش هاي حوزه غذا و دارو)4- 4- 3- 1- 3

  مدیریت اطالعات سالمت) 5- 3- 1- 3
  

164  

 166  (Servicre Provision) تدارك خدمات و مراقبت هاي سالمت) 3-1-4

 166 ساختار ارائه خدمات سالمت)1- 4- 1- 3

 166 بخش دولتی)1- 1- 4- 1- 3
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 صفحه انعنو

 168 سایر بخشهاي دولتی و عمومی ارائه خدمات بهداشتی درمانی )2- 1- 4- 1- 3

 169   بخش خصوصی)3- 1- 4- 1- 3

 169 بخش خیریه) 4- 1- 4- 1- 4

 169   سایر بخشها) 5- 1- 4- 1- 4

 170 پراکندگی واحدهاي گوناگون در ساختار ارائه خدمات سالمت کشور ) 2- 4- 1- 3

 171 تنوع خدمات ارائه شده برحسب ساختار) 3- 4- 1- 3

 171  خانه بهداشت) 1- 3- 4- 1- 3

 173 مراکز بهداشتی درمانی روستایی)2- 3- 4- 1- 3

 174 پایگاههاي بهداشتی)3- 3- 4- 1- 3

 174 مراکز بهداشتی درمانی شهري) 4- 3- 4- 1- 3

 174 درمانگاه)5- 3- 4- 1- 3

 174 کلینیک) 6- 3- 4- 1- 3

 174 پلی کلینیک) 7- 3- 4- 1- 3

 174 مطب) 8- 3- 4- 1- 3

 Day Clinic( 174روزانه، (مراکز جراحی محدود سرپایی ) 9- 3- 4- 1- 3

 175 واحدآزمایشگاهی) 10- 3- 4- 1- 3

 175 )رادیولوژي(واحد پرتونگاري ) 11- 3- 4- 1- 3

 175 واحد توانبخشی) 12- 3- 4- 1- 3

 175 داروخانه) 13- 3- 4- 1- 3

 176 واحدهاي خدمات درمان بستري ) 14- 3- 4- 1- 3

 176 تختدرصد اشغال ) 1- 14- 3- 4- 1- 3

 177 برنامه بیمه روستایی مبتنی بر پزشک خانواده و نظام ارجاع) 4- 4- 1- 3

  179  بهداشت حرفه اي) 5- 4- 1- 3
 186 نقاط قوت و ضعف تدارك خدمات و مراقبت هاي سالمت)  6- 4- 1- 3

 187 تدارك خدمات و مراقبت هاي سالمتمهمترین چالش هاي حوزه )  7- 4- 1- 3

 188 هاي پیش روي نظام سالمت فرصت ها و تهدید) 3-2

 192 تحلیل چشم انداز ملی و جهانی آینده سالمت: بخش چهارم

 192 تحلیل چشم انداز ملی )1- 4

 193 1404انداز نظام سالمت جمهوري اسالمی ایران در سال  چشم)2- 4

 194 تحلیل چشم انداز باروري و جمعیت در ایران)3- 4

 196 تتغییرات ساختار سنی جمعی) 1- 3- 4

 197 ها روند، پیآمدها و چالش: میانسالی و سالخوردگی جمعیت)2- 3- 4

 199 مقایسه شاخص هاي مهم سالمت و خدمات سالمت در منطقه چشم انداز)4- 4

 199 شاخص سطح و توزیع سالمت)1- 4- 4
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 صفحه انعنو

 206 پاسخگویی در نظام سالمت) 2- 4- 4

 207 مشارکت مالی در نظام سالمت) 3- 4- 4

 209 ومیر در ایران گري مرگ ن آینده)5- 4

 212 چشم انداز و چالشهاي آینده نیروي انسانی بخش بهداشت و درمان ) 6- 4

 212 پنجره فرصت منابع انسانی) 1- 6- 4

 212 عوامل موثر بر نیروي کار آتی بخش بهداشت و درمان)4-6-2

 213 درمانی تیبهداشضرورت بازنگري مرزهاي حرفه اي و ترکیب مهارتهاي کارکنان )4-6-3

 214 بررسی الزامات منبعث از سیاست هاي کلی: بخش پنجم

 214 بررسی سیاست هاي کلی) 5-1

 216 ارزیابی الزامات، ظرفیت ها و توانمندي هاي موجود براي پوشش تحقق آنها) 5-2

 216 کاستی هاي موجود) 5-3

 218 ها و ظرفیت هاي اجراییپیشنهاد اصالحات و تغییرات الزم جهت ارتقاء توانمندي ) 5-4

 219 اهداف و برنامه هاي اجرایی : بخش ششم

 219 تصویر کالن بخش ) 6-1

 221 شاخص هاي کالن) 6-2

 222 اهداف کالن )6-3

 223 تهیه جداول کمی کالن منابع و شاخصها) 6-4

 224 تعیین اهداف کمی و راهبردهاي بسته هاي اجرایی) 6-5

 228 ازاحکام مورد نی) 6-6

 232 منابع

  جداول برنامه: 1 پیوست
 اسامی همکاران: 2پیوست 

235  
246 

  256  احکام مصوب کارگروه تخصصی سالمت: 3پیوست 
  263  پیشنهاد مشترك معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي و وزارتین بهداشت و رفاه: احکام بیمه سالمت: 4پیوست 
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  فهرست نمودارها
 صفحه عنوان رهشما

 36 1386تا 1335روند شاخص امید زندگی در ایران در فاصله سالهاي  1

سالهاي ) + YLL(، سالهاي از دست رفته )DALYs(بار گروه هاي بیماري و آسیب بر حسب مجموع سالهاي به هدر رفته عمر  2
 1382،  در هر دو جنس و در همه سنین براي سال )YLD(سپري شده با ناتوانی

39 

سالهاي ) + YLL(، سالهاي از دست رفته )DALYs(بیماري و آسیب  اول بر حسب مجموع سالهاي به هدر رفته عمر  21بار  3
 13821382، در سطح ملی، در هردو جنس و در همه سنین  براي سال )YLD(سپري شده با ناتوانی

39 

 40 1382سال  بیماري و آسیب اول در مردان  در 25ناشی از   DALYsدرصدي از  4

 40 1382در سال زنان بیماري و آسیب اول در  25ناشی از   DALYsدرصدي از  5

 41 روند نسبت پرداخت مستقیم از جیب در هزینه هاي سالمت 6

 42 1386الی  1374روند شاخص مشارکت عادالنه در تامین مالی سالمت در کل کشور از سال  7

 42  1386تا 1382مین مالی سالمت در خانوارهاي شهري، روستایی و کل کشور سال روند شاخص مشارکت عادالنه در تا 8

 43 1386الی  1374روند نسبت جمعیت مواجه با هزینه هاي فاجعه بار سالمت در کل کشور از سال  9

 44 1386الی  1382 روند نسبت جمعیت مواجه با هزینه هاي فاجعه بار سالمت در مناطق شهري ، روستایی و کل کشور از سال 10

 45 %-1386فراوانی گروههاي چهارگانه مبتنی بر سهم هزینه درمان از ظرفیت پرداخت خانوار  11

 46 1386-توزیع خانوارهاي دچار هزینه هاي فاجعه بار سالمت بین دهکهاي هزینه اي 12

دچار هزینه هاي فاجعه (رهاي گروه چهارمسهم خدمات درمانی مصرف شده توسط خانوارهاي گروه اول در مقایسه با خانوا 13
 درصد -1386-)بار سالمت

46 

 47 1386الی  1374روند نسبت جمعیتی که به دلیل هزینه هاي درمانی در ورطه فقر می افتند  در کل کشور از سال  14

روستایی و کل کشور از سال اند  در مناطق شهري، روند نسبت جمعیتی که به دلیل هزینه هاي درمانی در ورطه فقر افتاده 15
 1386الی 1381

48 

  رعایت حقوق گیرند گان خدمت ؛ درجریان دریافت یک مجموعه از خدمات بهداشتی درمانی سرپایی ؛  16
 1381اسفند  -به تفکیک چند منبع ارائه خدمت  مطالعه بهره مندي از خدمات بهداشتی درمانی 

49 

ان دریافت یک مجموعه از خدمات درمان بستري ؛ به تفکیک نوع بیمارستان ارائه رعایت حقوق گیرند گان خدمت ؛ درجری 17
 1381اسفند  --مطالعه بهره مندي از خدمات بهداشتی درمانی  --دهنده خدمت  

49 

 50   1379الی 1359سال در شهر و روستا از سال  5مقایسه روند مرگ و میر کودکان زیر  18

 50 1386الی  1353ران باردار از سال روند میزان مرگ و میر ماد 19

 51 1385سال -برآوردي از تعداد موارد مرگ بر حسب علل عمده  و متوسط سن هنگام مرگ در ایران  20

 51 1385مهمترین عوامل از دست رفتن عمردر گروههاي مختلف سنی در سال 21

 52  1385مرگ ناشی از حوادث در سال 22

 55 )هزار نفر 100میزان در ( 1385تا  1380ه شهري و روستایی در سالهاي میزان خام مرگ در جامع 23

 56 1383کودك زیر یکسال بر حسب جنس در سال  10000ماهه  به ازاي  59تا  1میزان مرگ و میر کودکان  24

 56 بهداشت  در مناطق روستایی تحت پوشش خانه هاي  1382تا  1372ماه از سال  59تا  1روند میزان مرگ کودکان  25

 57 تبیین علل توزیع  ناعادالنه مرگ و میر شیرخواران  بر اساس سطح اجتماعی اقتصادي 26

ماه با متوسط تعداد آدمهاي که در یک اطاق زندگی می کنند  در مناطق روستایی  59تا 1ارتباط خطی نسبت مرگ کودکان  27
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  :مقدمه
  اسـت، امـري ضـروري شـمرده     » رشـد و توسـعه  «و » کارآمـدي و بهـره وري  «اي که مدعی هر سامانهاستفاده از برنامه در 

بر همین اساس برنامه ریزي  .دهند دو مفهوم اساسی برنامه ریزي را تشکیل می» منابع محدود«و » هدفهاي مطلوب«. می شود
فهاي مطلوب در حداقل زمان و با حـداقل هزینـه   را تهیه، توزیع و تخصیص عوامل، وسایل و منابع محدود براي رسیدن به هد

برنامه ریزي نمی تواند جز در یک چارچوب مدیریت، توجیه شود و مدیریت نیز بـه مفهـوم واقعـی آن    . ممکن تعریف می کنند
 .هرگز نمی تواند بدون برنامه در وصول به مقصود و منظور خود آنچنان که باید و شاید موفق باشد

فرهنگی با توجه به جهت گیري خاص این سازمانها، عـالوه   -اجتماعی -و مدیریت در سازمانهاي سیاسیاهداف برنامه ریزي 
است، که دقیقاً همـین دو هـدف اخیـر، هـدفهاي     » توسعه«و » خدمت«هدفهاي دیگري همچون » سود باالتر«و » تولید بیشتر«بر 

 .غالب دولت و مدیریت دولتی را تشکیل می دهند

رنامه ملی یا برنامه توسعه وجـود دارد کـه اهـداف و وظـایف هریـک از بخشـهاي اقتصـادي، اجتمـاعی و         در غالب کشورها ب
فرهنگی را در هر ناحیه و در هر دوره خاص تعیین می کند و هر سازمان دولتی به منزلـه جزیـی از سـازمان وسـیع اجرایـی      

  . گیرد میکشور، قسمتی از وظایف و بنابراین رسیدن به اهداف فرعی را به عهده 
برنامه توسعه را می توان مجموعه مدونی از تصمیمات سیاسـی دولـت در زمینـه چگـونگی تخصـیص منـابع بـین فعالیتهـاي         
مختلف براي رسیدن به رشد و توسعه در دوره هاي معین تعریف کرد که برآن اساس، نوع و میزان خدماتی را کـه هریـک از   

  .ه و ارائه کند، تعیین می نمایداجزاء دولت می بایست در یک دوره معین تهی
به عنوان دومین برنامه در مسیر دستیابی به چشـم انـداز    توسعه اقتصادي اجتماعی فرهنگی کشورفرآیند تدوین برنامه پنجم 

با دسـتور ریاسـت محتـرم جمهـوري جنـاب آقـاي دکتـر محمـود          1386جمهوري اسالمی ایران در مهر ماه سال  1404سال 
مـاه تـالش مـداوم سیاسـت هـاي کلـی برنامـه را         6این شورا پس از . شکیل شوراي عالی آن شروع گردیداحمدي نژاد براي ت

مستندات بـراي بررسـی و ابـالغ، تقـدیم مقـام معظـم        1386تدوین نمود که پس از تصویب در هیئت دولت در اسفند ماه سال 
  . این مستند براي بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. رهبري شد

معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبـردي ریاسـت جمهـور بنـابر مامویـت سـازمانی خـود کـه وظیفـه           1387در شهریور ماه 
  همــاهنگی و مــدیریت تــدوین برنامــه را در بخــش هــاي مختلــف بــه عهــده دارد ســاختار برنامــه ریــزي پــنجم را بــا تشــکیل   

  .کمیته ها و کارگروه هاي مختلف راه اندازي نمود
اولـین جلسـه خـود را بـا      25/6/1387اداري یکی از کارگروه هاي شش گانه است کـه در تـاریخ    –مشترك اجتماعی  کارگروه

حضور اعضاء مشخص شده با ریاست جناب آقاي دکتر عزیزي معاون محترم توسعه منابع انسـانی رئـیس جمهـور برگـزار     
ــرر شــد   ــکــرد و در ایــن جلســه مق ــا شــرکت نماینــد  تخصصــی ســالمتارگروه ک ــه ریاســت  ب   گان ســازمان هــاي زیــر ب

  :بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل گرددوقت جناب آقاي دکتر لنکرانی وزیر محترم 
 )رئیس(وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا نماینده تام االختیار وي .1

 )دبیر(نماینده معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي .2

 توسعه منطقه اي نماینده کمیسیون برنامه ریزي فضایی و .3

  معاون برنامه ریزي وزارت کشور به تشخیص وزیر مربوطه .4

 معاون وزیر رفاه و تامین اجتماعی به تشخیص وزیر مربوطه .5

 رئیس سازمان بیمه خدمات درمانی .6

 رئیس سازمان انتقال خون ایران .7
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 رئیس سازمان صدا و سیما جمهوري اسالمی ایران .8

 شکیدو تن از روساي دانشگاه هاي علوم پز .9

 )پیشنهاد به رئیس شوراي عالی(نماینده سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران  .10

 )پیشنهاد به رئیس شوراي عالی( نماینده سازمان شهرداري هاي کشور در امور بهداشت و سالمت .11

 نماینده شوراي عالی تدوین برنامه پنجم .12

 سازمان تامین اجتماعی .13

 وزارت کار و امور اجتماعی .14

 )ره(د امام خمینیکمیته امدا .15

 سازمان بهزیستی کشور .16

 رئیس سازمان حفاظت محیط زیست .17

  رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوري .18

در واقع بازوي کارشناسی و مطالعاتی کارگروه مشترك هستند که در امر تهیه و تنظیم گزارش هـا،  کارگروه هاي تخصصی 
برنامـه و برنامـه عملیـاتی بسـته هـاي اجرایـی، شـاخص هـاي سـنجش در          براساس چارچوب به منظور تعیین اهداف، احکام 

 . موضوعات مربوطه منطبق بر سیاست هاي کلی و چارچوب تدوین برنامه پنجم فعالیت خواهند کرد

  :کمیته ها شامل موارد ذیل استکارگروه هاي تخصصی عمده وظایف این 

 بوطهانجام مطالعات و تهیه گزارش هاي مطالعاتی در حوزه مر .1

  تهیه و تنظیم پیش نویس اولیه و شاخص هاي سنجش آن .2

  پیشنهاد اولویتها براساس اسناد ابالغی .3

  .تهیه پیش نویس احکام برنامه اي در امور مربوط .4

تهیه برنامه هاي عملیاتی بسته هاي اجرایی و پیشنهاد آئین نامـه هـاي مـورد نیـاز اجـراي احکـام مطـابق چـارچوب          .5
  .گزارش مربوطه

  .د منابع مالی مورد نیاز اجرایی هر یک از بسته هاي اجراییبرآور .6
  :رنامه ریزي و روش کارب

تخصصـی سـالمت بـه ریاسـت وزیـر محتـرم بهداشـت،         کارگروهاداري مبنی بر تشکیل   –پس از تصمیم کارگروه اجتماعی 
وریـت سـازمانی خـود وظیفـه     درمان آموزش پزشکی دبیرخانه مربوطه در معاونت هماهنگی وزارت بهداشت کـه بنـا بـه مام   

  .هماهنگی و مدیریـت فرآیند سیاست گذاري و برنامه ریزي راهبردي نظام سالمت را برعهده دارد مستقر شد
همکـاري خـود را بـا     1386متشکل از کارشناسان معاونت در آبان ماه سـال  ،  خوشبختانه گروه هماهنگ کننده تدوین برنامه

  ی از نماینـدگان شـوراي عـالی تـدوین برنامـه پـنجم آغـاز و باتوجـه بـه تجربیـات           آقاي دکتر سید حسـن امـامی رضـوي یکـ    
برنامه هاي گذشته و ادبیات موجود نظامی براي تدوین برنامه پیش نـویس کـرده و سـازماندهی اولیـه در وزارت را انجـام و      

اجرایـی   يبسـته هـا   ،صـلحت مصـوب مجمـع تشـخیص م    یکلـ  يباعنایت به سیاست هاآموزش هاي اولیه را نیز داده بود لذا 
گروه ها و کمیتـه هـاي کارشناسـی را پـیش     کارگروه هاي تخصصی باتوجه به چارچوب مصوب گزارش دولت و  يپیشنهاد

  )3و  2جدول (گزارش تهیه نمود 7و  6، 5و چارچوبی براي تهیه بندهاي )  1جدول (بینی نمود 
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  چارچوب گزارش کمیـته هاي تخصصی: 1جدول 
  وظیفه تهیه پیش نویس صفحاتتعداد   عنوان

  1گروه  صفحه 5حداکثر   .بر دیدگاه ها و مبانی نظري و تجربی با رویکرد اسالمیمروري ) 1
  2گروه  صفحه 5حداکثر  موجود، شامل تهدید ها و فرصت ها، قوت ها و ضعف ها تحلیل وضعیت ) 2
  3گروه  صفحه 5 حداکثر  .چشم انداز ملی و جهانی آینده در حوزه مربوطتحلیل ) 3
  کمیته تخصصی سالمت صفحه 5حداکثر   .الزامات منبعث از سیاست هاي کلی و نسبت آن با نظامات موجودبررسی ) 4

جداول اهداف کمی مورد نیاز و راه کارهاي عملیاتی و برنامه اجرایی مربوط به بسته هاي تهیه ) 5
  اجرایی

 صفحه 40حداکثر 

 صفحه 5حداکثر  احکام برنامه اي مورد نیاز ه تهی) 6  کمیـته هاي کارشناسی

و تنظیم شرح وظایف و دستوالعمل ها، اقدامات مشخص براي هر یک از دستگاههاي اجرایی تهیه ) 7
  .ملی و استانی در اجراي بسته و جدول منابع مالی

 صفحه 35حداکثر 

   .در بیان دیدگاهها مبانی اسالمی باید ذکر شود
شنهادي براي احکام موضوع این بند توسط کمیته تخصصی به همراه گزارش آئین نامه هاي پی

 .ارائه می گردد

  جمع حداکثر
 صفحه 100

  

   
  کلی برنامه پنجم در هر حوزه  ) سیاست هاي( برنامه دستیابی به اهداف :  2جدول شماره 
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  دستور عمل تکمیل جدول: 3جدول شماره 

  
  

مطالعـه    100دي که در طی چند سال گذشته در نظام سالمت انجام شده بـود و بـیش از   مجموعه پژوهش هاي راهبرهمچنین 
براي اطالع رسانی و ارتباط . است به صورت لوح فشرده تهیه شد و براي استناد در اختیار کمیته هاي کارشناسی قرار گرفت

روي وب سایـت معاونت هماهنگی بـه نشـانی   مستمر با ذینفعان و نخبگان نظام سالمت در فرآیند تدوین برنامه صفحه اي بر 
 http//:siasatgozari.hamahangi.behdasht.gov.ir.                                                                       زیر تشکیل شد

. رس را قـرار دهنـد  از کلیه دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور خواسته شد که در صفحه اول وب سایت دانشگاه لینـک ایـن آد   
  دانشـجویی،  یپژوهشـ  ي، کمیتـه هـا   یمختلـف، مراکـز تحقیقـات    یآموزشـ  ي، گروه هایعلوم پزشک يهمینطور با دانشگاه ها

  . مکاتبه شد يمشارکت نخبگان و خبرگان سالمت در فرآیند برنامه ریز يبرا... و  یعلوم پزشک یعلم يانجمن ها 
تشکیل شد و پـس از   8/7/1387ور نمایندگان سازمان هاي مختلف در تاریخ با حض تخصصی سالمت کارگروهاولین جلسه 

  : ارائه گزارش درباره فرآیند تدوین برنامه ، مقرر شد اقدامات زیر انجام گردد
  .بر دیدگاه ها و مبانی نظري و تجربی با رویکرد اسالمیمروري براي تهیه پیش نویس  1تشکیل گروه  .1
 موجود، شامل تهدید ها و فرصت ها، قوت ها و ضعف هاتحلیل وضعیت نویس براي تهیه پیش  2تشکیل گروه  .2

 .چشم انداز ملی و جهانی آینده در حوزه مربوطتحلیل براي تهیه پیش نویس  3تشکیل گروه  .3

مطالعه سیاست هاي کلی مصوب توسط اعضاء کمیته تخصصی سالمت و پیشنهاد الزامات منبعث از سیاست هاي  .4
 .ظامات موجودکلی و نسبت آن با ن

 :گزارش 7و  6، 5تشکیل کمیـته هاي کارشناسی زیر براي تهیه پیش نویس بندهاي  .5

  کمیـته کارشناسی برنامه هاي سالمت •
  کمیـته کارشناسی عوامل اجتماعی تعیین گرسالمت •
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  کمیـته کارشناسی غذا و دارو •
  کمیـته کارشناسی توسعه مدیریـت و منابع غیرمالی •
  منابع مالی کمیـته کارشناسی تامین •

  :کمیته هاي فوق در معاونت هاي وزارت بهداشت با ریاست و دبیري افراد زیر تشکیل گردید
  دبیر  رئیس  معاونت  کمیـته کارشناسی  ردیف

آقاي دکتر امامی رضوي، معاون   سالمت  برنامه هاي سالمت  1
  سالمت

آقاي محمد جواد کبیر معاون اجرایی 
  مرکز توسعه شبکه و ارتقاء سالمت

2  
آقاي دکتر اولیایی منش، رئیس   آقاي دکتر دالوري، معاون هماهنگی  هماهنگی  عوامل اجتماعی تعیین گرسالمت

  SDHدبیرخانه 

3  
آقاي دکتر دیناروند، معاون غذا و   غذا و دارو  غذا و دارو

  دارو
آقاي دکتر حسینی، رئیس دبیرخانه 

  تحقیقات کاربردي

4  
عه مدیریت توس  توسعه مدیریـت و منابع غیرمالی

  و منابع
آقاي دکتر حافظی، معاون توسعه 

  مدیریت و منابع
مرکز  سرپرستآقاي مهندس حبیبیان، 

  توسعه مدیریت و تحول اداري

توسعه مدیریت   تامین منابع مالی  5
  و منابع

آقاي دکتر امامی رضوي، معاون 
  سالمت

الحالج مدیرکل دفتر وبآقاي مسعود ا
  جهمنابع مالی و بود يبرنامه ریز

جلسـات   يبرگـزار  دردسـترس و  با بررسـی شـواهد و مسـتندات     یکارشناس يمختلف و کمیتـه ها يماه گروه ها 6درطول 
  : پیش نویس موارد زیر را آماده کرده اند یکارشناس نفر ساعت کار  3000بیش از و مرتب 

  .بر دیدگاه ها و مبانی نظري و تجربی با رویکرد اسالمیمروري ) 1

 موجود، شامل تهدید ها و فرصت ها، قوت ها و ضعف ها ضعیت تحلیل و) 2

  .چشم انداز ملی و جهانی آینده در حوزه مربوطتحلیل ) 3

  .الزامات منبعث از سیاست هاي کلی و نسبت آن با نظامات موجودبررسی ) 4

   و راهبردها کمی ، اهداف یکلاهداف ) 5
 ي، دسـتورعمل اجرایـی تهیـه گـزارش هـا      20/9/1387برنامه پنجم در تاریخ  يریزابالغ نظام برنامه  تصویب و  باتوجه بهو 

   يمــورد تاییــد مقــام معظــم رهبــر  برنامــه پــنجم یکلــ يسیاســت هــامراحــل دوم و ســوم تــدوین برنامــه پــنجم و و ابــالغ  
   .ند و نهایی شدندقرار گرفت يبازنگرمورد نفر ساعت کار مداوم  3000با بیش از فوق  يپیش نویس ها 21/10/1387در تاریخ 

  

  دبیرخانه کارگروه تخصصی سالمت
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  مروري بر دیدگاه ها و مبانی نظري و تجربی سالمت با رویکرد اسالمی :بخش اول 
ا النَّاسیا أَحا فَکَأَنَّماهینْ أَحا میعم32آیه  مائده سوره( ج (  

 . مه مردم را زنده کرده استه یبخشد، چنان است که گوی یرا از مرگ رهای ی، انسان هر کس
اللهم صل علی محمد و أله و عافنی عافیه کافیه شافیه َ عالیه نامیه تولد فی بدنی العافیه، عافیه الدنیا واالخره و امنن علی 

  )1)(صحیفه سجادیه ( بالصحه واالمن و السالمه  فی دینی و بدنی والبصیره فی قلبی
در بدنم  عافیت بخش، عافیتى کافى و شفابخش، و برتر و روزافزون، عافیتى که ، و مراخداوندا بر محمد و آلش درود فرست"

سالمت در دین و بدن، و  تندرستى و امنیت و عافیت دنیا و آخرت، و بر من منّت نه به: تولید کند، و در یک کلمه عافیت
  "در دل بصیرت

  
طول عمـر قابـل قبـول و عـاري از بیمـاري و نـاتوانی، حقـی اسـت         توام با  ،مولد و با کیفیت ، سالم برخورداري از یک زندگی

اصـول  ( قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران  )3)(ماده بیست و پنجم(، اعالمیه جهانی حقوق بشردر مکتب اسالمهمگانی که 
پیش شرط هاي تحقـق   ولیت و تولیت این امر بر عهده دولت ها  بوده و یکی ازؤمس .گرفته استقرارتاکید  مورد) 4()  3،29،43

نیز برخورداري از باال تـرین حـد اسـتاندارد هـاي     ) 1946(اساسنامه سازمان جهانی بهداشت   .رودتوسعه پایدار به شمار می
حـق مسـلم   را سالمت، بدون در نظر گرفتن نژاد، مذهب، عقاید سیاسی و موقعیت اقتصادي و اجتمـاعی   حصولمنطقی و قابل 

  .کندبیان میهر انسانی 
  تعاریف سالمت

سالمت در ادبیات بین المللی به صر زیر تعریف شده استو: 

   :از دیدگاه سازمان جهانی بهد اشت) الف 
     "رفاه کامل جسمانی ، روانی و اجتماعی نه تنها فقدان بیماري و ناخوشی " :سالمت عبارتست از 

   : 1از دیدگاه تئوري سرمایه انسانی)  ب 
بیمـاري باعـث اسـتهالك    . مستهلک می شود 2است که به مرور زمان با گذر طبیعی عمر »خیره سرمایه ذ« سالمتی افراد یک 

سـالمت  . این اسـتهالك را جبـران مـی کنـد    ) یو بازتوان درمان ،بهداشت(می گردد و سرمایه گذاري در سالمت  آن غیرطبیعی
به عبـارت اقتصـادي   . جسمی، روحی و هوشی استوري شغلی، ظرفیت یادگیري در مدرسه و توانایی براي رشد  مبناي بهره

  درصـد بهبـود در    10دهـد هـر    برآوردهـاي آمـاري نشـان مـی     .سالمت و آموزش دو وجه اساسـی سـرمایه انسـانی هسـتند    
  .را در صورت ثابت بودن سایر عوامل دربردارد 4/0تا  3/0حداقل رشد اقتصادي معادل ، امید  زندگی در بدو تولد
  ي طیف سالمت و بیمار

ازآنجایی که سالمتی و بیماري مرز مشخصی ندارند، بهتر است براي سالمتی طیفی در نظر بگیریم که یک طـرف آن سـالمت   
سالمت کامل، سالمت نسبی، بیمـاري غیـر آشـکار، بیمـاري     : کامل و در طرف دیگر مرگ قرار دارد که مراتب آن عبارتست از

  .نده همراه با عوارض و نهایتا مرگیماري شدید، بیماري کشبخفیف، بیماري متوسط، 
  

  سالمت 3ابعاد
                                                             
١ Human Capital Theory 
٢ Natural Aging 
٣ Domain 
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شویم که سالمتی یک مسئله چند بعدي است حتی امروزه  متوجه می ،سالمت يبهداشت برا یسازمان جهانبا توجه به تعریف 
ت تـاثیر  تحـ ابعاد مختلف سالمتی و یـا بیمـاري   . گیرند عالوه بر بعد جسمی، روانی و اجتماعی، جنبه معنوي را هم در نظر می

چنانچه مشکالت جسمی بر روان فرد، مشکالت روانی بر جسم او و نیز هر دوي آنها بر جامعه و اختالالت  یکدیگر قرار دارند؛
گذارند لذا اقدامات انجام شده براي ارتقاي سالمتی باید بـه تمـام جوانـب     موجود در جامعه بر هر دو بعد دیگر سالمتی اثر می

ابعـاد  توضـیح بیشـتر    يبـرا  .و سالمت کلی جامعـه توجـه داشـته باشـد    ) و معنوي ی، اجتماعانیجسمی و رو(سالمتی فردي 
  . دهیم گرچه عمال قابل تفکیک از یکدیگر نیستند شرح میبه اختصار مختلف سالمتی را جداگانه 

  بعد جسمی 
سـالمت  . ان آنـرا ارزیـابی کـرد   تو معمول ترین بعد سالمتی، سالمت جسمی است که نسبت به ابعاد دیگر سالمتی ساده تر می

جسمی در حقیقت ناشی از عملکرد درست اعضاء بدن است یعنی تمام اعضـاء و جـوارح فـرد بایـد بـه تناسـب سـن، جـنس و         
ــیط محیشــرا ــا یط ــر  یفیوظ ــد در آف ــه خداون ــرایرا ک ــ  ينش ب ــا مع ــد   یآن ه ــام دهن ــوب انج ــه نحــو مطل ــوده اســت ب    .ن نم

به عنـوان نمونـه   . ا و اعضاء بدن و هماهنگی آنها با هم نشانه سالمت جسمی استه عمل مناسب سلول زیست شناختیاز نظر 
ظاهر خوب و طبیعی، وزن مناسب، اشتهاي کـافی، خـواب راحـت و مـنظم،      :بعضی از نشانه هاي سالمت جسمی عبارتست از 

اهنگ، طبیعـی بـودن نـبض و    اجابت مزاج منظم، جلب توجه نکردن اعضاء بدن توسط خود فرد، اندام مناسب، حرکات بدنی هم
  . . .فشار خون و  افزایش مناسب وزن در سنین رشد و وزن نسبتا ثابت در سنین باالتر و 

  بعد روانی 
طیفی از هنجارهاست که رفتار فرد را نسبت به خود، خانواده و اجتماع به تناسب و مقتضیات سن، جنس و شـرایط حـاکم بـر    

ظیم  و او را براي یک زندگی فعال، شاداب و بـر خـوردار از نعمـت هـاي الهـی آمـاده       محیط زیست و اجتماع به نحو مطلوب تن
  . نماید و در مسیر نیل به کمال انسانی و قرب الهی قرار می دهدمی

بدیهی است سنجش سالمت روانی نسبت به سالمت جسمی مشکل تر خواهد بود در اینجا تنها نداشتن بیماري روانی مـد نظـر   
تطابق با شرایط محیطی، داشتن عکس العمـل مناسـب در برابـر مشـکالت و حـوادث زنـدگی جنبـه مهمـی از          نیست بلکه قدرت

هاي روانی نظیر اضطراب، افسردگی و غیره بـر روي   اینکه بسیاري از بیماري دیگر مهم دهد نکته سالمت روانی را تشکیل می
بعضی از نشـانه هـاي سـالمت    . روانی و جسمی وجود داردهاي  سالمت جسمی تاثیر گذار است و ارتباط متقابلی بین بیماري

سازگاري فرد با خودش و دیگران، قضاوت نسبتا صحیح در برخـورد بـا مسـائل، داشـتن روحیـه انتقـاد       : روانی عبارتست از
  . پذیري و داشتن عملکرد مناسب در برخورد با مشکالت

  ).28رعد ( افراد می داند و تضمین کننده سالمت روانآرام بخش دلها را یاد خدا اسالم 
  بعد اجتماعی 

بعد اجتماعی سالمتی از دو جنبه قابل بررسی است یکی ارتباط سالم فرد با جامعه، خانواده، مدرسه و محیط شغلی و دیگري 
  .توان سالمت جامعه را تعیین و با هم مقایسه کرد هاي بهداشتی قابل محاسبه می سالمتی کلّی جامعه که با توجه به شاخص

اجتماعی افراد وابسته نیست ، سالمت و هر آنچه مرتبط با آن اسـت بازتـابی از وضـعیت     سالمت تنها به موقعیت اقتصادي و
نوع برخورد هر فرد با سالمتش تا حد زیـادي بـه میـزان سـواد بهداشـتی وي       فعلی جمعیتی خاص یا گروهی از مردم است و

  .لف مردم نیازمند توسعه علمی ومنطقی آموزش سالمت در کشور استبستگی دارد و افزایش سواد بهداشتی اقشار مخت
ارتقاي سالمت در برگیرنده سه فاکتور آموزش سالمت ، حفاظت از سالمت و پیشـگیري از بیمـاري اسـت کـه بـدون برنامـه       

امیـدي داشـت لـذا     برابر براي هر یک از این سه فاکتور نمی توان به ارتقاي سالمت مردم ریزي موزون ، هماهنگ ، همزمان و
  )6.(بحث ارتقاي سالمت نیازمند احساس مسئولیت همگانی هم در بین مردم وهم در بین مسئولین است
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  بعد معنوي
ها و مشکالت روانی و عـوارض جسـمی و اجتمـاعی آن احسـاس پـوچی، بیهـودگی و تزلـزل         یکی از زمینه هاي عمده بیماري

 ایمان، هدفدار بودن زندگی، پاي بندي اخالقی، تعاون، داشتن حسـن . راد استروحی است که ناشی از فقدان بعد معنوي در اف

  . شود تزلزل روحی و عوارض ناشی از آن میو  ظن و توجه بیشتر به مسائل معنوي زندگی باعث کاهش اضطراب
مبودهـا و مشـکالت   تر زندگی تالش نمایـد و در مقابـل ک   شود فرد همواره براي اهداف عالی جنبه هاي معنوي زندگی باعث می

تحمل و بردباري بیشتري داشته و همواره از رضایت خاطر برخوردار باشد ضمن اینکه در ارتباط با افراد دیگـر جامعـه نیـز    
بنابراین تقویت جنبه معنوي به سالمت جسم و روح افراد و نهایتا سـالمت جامعـه بـزرگ بشـري     . رفتار مناسب خواهد داشت

  .کمک بسزایی خواهد کرد
و دل  مـرض قلـب یـا بیمـاري دل نـام دارد چـون وقتـی روح        اسخت ترین و ناگوار ترین بیماریها همان اسالمی نیزفرهنگ در 

اعـراف  ( است که انسـان پیـدا مـی کنـد     فردي به این بیماري گرفتار شد از شنیدن حقایق عاجز می شود و این بد ترین وضعی
  ). 125و توبه  179

منطقه مدیترانه مسلمان عضو به تصویب سازمان جهانی بهداشت نرسیده است ولی کشورهاي البته بعد معنوي سالمت هنوز 
شرقی سازمان جهانی بهداشت حدود دو دهه است که تالش هایی را براي تصـویب ایـن بعـد در اساسـنامه سـازمان جهـانی       

  .بهداشت آغاز نموده اند و تصویب آن دور از ذهن به نظر نمی رسد
  سالمتی 4عوامل تعیین کننده

بطـور  هسـتند کـه    یسـالمت عـوامل   يتعیین کننده هـا 
کنـد کـه   شرایطی را فـراهم مـی  ستقیم یا غیرمستقیم م

قـرار   یابعاد مختلف سالمت تحت تاثیر مثبـت یـآ منفـ   
بیولـوژي  : این عوامـل بـه اختصـار عبارتنـد از      .گیرند

ــردي ــار و و  ف ــدگرفت ، محــیط فیزیکــی و یشــیوه زن
ــاعی، سیاســت  ــد  اجتم ــا و اق ــه آن ه ــوط ب و  امات مرب
کـه روابـط    ت سـالمت  کیفیباهاي  دسترسی به مراقبت

ترسیم  1آن ها با یکدیگر به صورت شماتیک در شکل 
  عوامل تعیین کننده سالمتی: 1شکل                                                                                . شده است

   : بر ابعاد مختلف سالمت عبارت است ازتعیین کننده  هریک از عواملثر ادهد سهم بررسی ها نشان می
، نظـام مراقبـت   )درصـد  10(ی، محـیط فیزیکـ  )درصـد  50(ياقتصـاد  - یاجتماعوضعیت ، )درصد 15( يفرد يیا بیولوژ ژنتیک

  ).درصد 25(سالمت 
  
  
  
  
  

                                                             
٤ Determinants 
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   تعیین کننده هاي اجتماعی سالمت
که  یان عواملیاز م ،ر نشان داده استیاخ يجهان در دهه ها یمعتبر علمقات مراکز یج تحقینتاهمانطور که بیان شد 

 یکیولوژیو ب یکیاثر را دارند و سهم آنها از عوامل ژنت  نیشتریب یدهند عوامل اجتماع یر قرار میرا تحت تاث انسان یسالمت
شتر بر سالمت یات نامطلوب خود را باثر ینکه عوامل اجتماعیمهم تر ا %) 50حدود ( .شتراستیار بیبس یسالمت يو مراقبتها
الزم است لذا . شوند یجوامع مدر سالمت وضعیت  ينابرابرجاد ین رو باعث ایدهند و از ا ین تر جامعه نشان مییطبقات پا

ن تر و محروم تر جامعه ییسالمت بخصوص سالمت طبقات پا ید کننده اصلیبه عنوان تهد یبه عوامل اجتماع يژه ایو نگاه
کل جامعه و کاهش  يبرا یدن به هدف سالمتین کننده سالمت رسییتع یبدون توجه به عوامل اجتماعچون شت معطوف دا

  .گردد یر ممکن میغ یسالمت يهاینابرابر
  :ده شده استیر کشیبه تصورا سالمت  يامدهایبا پ یارتباط عوامل اجتماع 2شکل 

  سالمت یاجتماع ين کننده هاییچارچوب تع : 2شکل 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  6، محرومیـت اجتمـاعی  5طبقـه اجتمـاعی  : مولفه هاي اجتماعی سالمت شـامل  وجود دارد که  )11(امروزه شواهد علمی محکمی

، اعتیـاد، غـذا،   8، بیکاري،  شرایط محیط کـار، حمایـت اجتمـاعی     7کودکی ابتداي ، استرس، تکامل  دوران ...)حاشیه نشینی و  (
  :جهانی شدن، تاثیر بسیاري بر سالمت دارند ،)مهاجرت(حمل و نقل، شهرنشینی 

                                                             
٥ Social Gradient 
٦ social exclusion 
٧ early childhood development 
٨ Social Support 

بازار : اجتماعی، عمومی، فرهنگی و ارزشی، ياقتصاد حکومتی،:  اثرگذار يساختار ياست هایس
نظام آموزش و پرورش، نظام سالمت،  ی، شرایط کار، شرایط مسکن،استخدام يفرصت هاکار، 

 تماعی، حمایت اجتماعی، انسجام دولتیسرمایه اج

 استان، شهرستان، شهر ، روستا، منطقه، محله:  یمحل زندگ

نژاد، ت، یجنس: يفرد يمشخصه ها
 وضعیت ،ییسطح درآمد و دارا

التیت استخدام، تحصیاشتغال، وضع  

  
 پیامد نهایی

 ي    ناتوانیماریب   ی ناخوش    یسالمت

 سالمت عادالنه
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  :گرادیان اجتماعی .1
  افـرادي کـه در طبقـات پـایین اجتمـاعی قـرار       . شرایط ضعیف اقتصادي اجتماعی در طول زندگی بر سالمتی تاثیر گـذار اسـت  

   .گرفته اند حداقل دو برابر افرادي که در طبقات باالتر هستند دچار بیماري جدي و مرگ زودرس می شوند
    :شرایط دوران ابتدایی زندگی .2

بررسـی هـا   . اثرات یک شروع خوب در زندگی ، یعنی حمایت مناسب از مادران و فرزندان،  براي یک عمـر بـاقی خواهـد مانـد    
شرایط نامناسب در دوران بـارداري  . نشان داده که پایه سالمت دوران بزرگسالی ریشه در دوران کودکی و قبل از تولد دارد

  ء تغذیه ، سیگار کشـیدن، اسـتفاده نادرسـت از دارو، ورزش ناکـافی و عـدم مراقبـت هـاي قبـل از زایمـان همگـی           از قبیل سو
عادات خـوب سـالمتی از   . خطري براي سالمت آتی فرد محسوب خواهد شدکه می توانند منجر به رشد نامطلوب جنین گردند 

تلزم دریافت تربیت مناسـب از سـوي والـدین و آمـوزش     مس... قبیل مصرف غذاي مناسب ، سیگار نکشیدن ، ورزش کردن و 
  رشـد کنـد و عقـب مانـدگی جسـمی در کـودکی منجـر بـه کـاهش رشـد و عملکـرد سیسـتم هـاي              . هاي صحیح مربیان است 

  . عروقی ، تنفسی و کلیوي گشته و احتمال خطر بیماري در بزرگسالی را افزایش  می دهد -قلبی
  :انزواي اجتماعی .3

فقـر مطلـق یعنـی کمبـود     . بی و انزواي اجتماعی تاثیر مهمی بر سالمتی و نیز احتمال مـرگ زودرس دارنـد  فقر، محرومیت نس
در این میان بطـور اخـص ، افـراد بیکـار، گـروه هـاي       . مایحتاج ضروري اولیه زندگی که هنوز در برخی از مناطق وجود دارد

کسانی که در خیابانهـا  . اد بی خانمان در معرض خطر قرار دارنداقلیت قومی ، کارگران خارجی، افراد ناتوان ، پناهندگان و افر
  .زندگی می کنند میزان مرگ زودرس باالتري دارند

  :کارشرایط محیط  .4
افرادي که کنتـرل بیشـتري بـر کارهایشـان دارنـد از  سـالمت بهتـري        . استرس در هنگام کار خطر بیماري را افزایش می دهد

  . ي سالمتی فرد بهتر است تا اینکه فرد هیچ شغلی نداشته باشددر کل شغل داشتن برا. برخوردارند
  :بیکاري .5

  میـزان بیکـاري بـاال موجـب بیمـاري و مـرگ زودرس       . امنیت شغلی باعث افزایش سالمتی، رفاه و رضایت شـغلی مـی گـردد   
اثـرات  . بیشـتر اسـت  بیکاري سالمت را به مخاطره انداخته و میزان این خطر در مناطقی کـه بیکـاري گسـترش دارد    . می شود

  .بیکاري بر روي سالمتی در نتیجه مسائل روحی روانی و مسائل مالی به وجود می آید
  :حمایت اجتماعی .6

حمایت اجتماعی در جهت تحقق نیازهـاي واقعـی و عـاطفی    . حمایت و روابط خوب اجتماعی سهم چشمگیري در سالمت دارند
ز جامعـه و الزامـات متقابـل موجـب مـی شـود تـا افـراد احسـاس محبـت،           تعلق به یک شبکه اجتماعی ا. افراد کمک کننده است

افرادي که حمایت هاي اجتماعی و عاطفی کمتري دارند بیشتر در معرض ابـتال بـه افسـردگی،    . دوستی، احترام و ارزش نمایند
ولـی نامناسـب مـی توانـد     از طرفی دیگر روابط نزدیـک  . مشکالت بارداري و ناتوانی به دنبال بیماري هاي حاد قرار می گیرند

  منجر به تضعیف سالمت روانی و جسمی گردد
  :اعتیاد .7

مصرف مـواد مخـدر واکنشـی اسـت بـه شکسـت       . وابستگی افراد به مواد مخدر و دخانیات متاثر از محیط اجتماعی آنان است
فقط مشـکالت آنهـا را بـدتر     اجتماعی و براي استفاده کنندگان از آن سرابی است بمنظور فرار از فالکت و استرس که در واقع

به عنوان مثال دهـه گذشـته کـه    . مصرف مواد مخدر و سیگار ارتباط نزدیکی با عالئم معیوب اجتماعی اقتصادي دارد. می کند
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زمان تحول اجتماعی اقتصادي بزرگی در اروپاي مرکزي و شرقی بود، مرگ هاي ناشی از استفاده از الکل از قبیل تصادفات، 
  . ت، خودکشی و صدمات بطور قابل توجهی افزایش یافتخشونت، مسمومی

  :غذا .8
کمبود مـواد غـذایی و نیـز تنـوع آن     . رژیم غذایی خوب و مناسب براي ارتقاء سالمتی و رفاه از ضروریات محسوب می شود

ان، عروقـی، دیابـت، سـرط    -سـوء تغذیـه در بـروز بیمـاري هـاي قلبـی      . موجب بروز بیماریهاي ناشی از سوء تغذیه می شود
موضوع مهم بهداشتی مسئله دسترسی و تامین هزینه غذاي سالم و . بیماریهاي چشمی، چاقی و مراقبت هاي دندان نقش دارد

  . مغذي است
  :حمل و نقل و ترافیک .9

دوچرخـه سـواري، پیـاده روي و    . منظور از حمل و نقل سالم، رانندگی کمتر و پیاده روي و دوچرخـه سـواري بیشـتر اسـت    
اینهـا خـود نـوعی ورزش انـد، تصـادفات      : سایل حمل و نقل عمومی به چهار دلیل سبب ارتقاء سالمتی می گردنداستفاده از و

  .منجر به مرگ را کاهش می دهند، ارتباط اجتماعی را افزایش و آلودگی هوا را کم می نمایند
  عدالت در سالمت

 کامـل  ظرفیت به دستیابى براى اى عادالنه فرصت باید آل، ایده بطور کسى هر که دارد مطلب این بر داللت سالمت در عدالت

 بـه  البتـه  گـردد،  محـروم  هـا  ظرفیـت  ایـن  آوردن بدسـت  از نباید کسى هیچ که این تر بینانه واقع و باشد داشته خود سالمت
 و بـوده  مـرتبط  سـالمت  بـراى  برابـر  هـاى  فرصت ایجاد با عدالت بنابراین. باشند اجتناب قابل راه،  سر بر موانع که شرطى
  . خواهدداد تنزل ممکن سطح ترین پایین به را سالمتى هاى تفاوت

  :مفهوم عدالت در حوزه سالمت از دو جنبه مهم قابل بررسی است
مورد نیاز  9یعنی وقتی هر نفر به حداقل بسته خدمت. که باید براساس نیاز فرد باشد خدمات سالمت يمندعدالت در بهره )1

  : بر دو گونه است يعدالت در بهره مند. عدالت بر قرار استبراي  سالمتی دسترسی دارد 
  .یعنی احتمال برخورداري از خدمات سالمت در افرادیکه نیاز یکسان به خدمات سالمت دارند برابر باشد :عدالت افقی 

   .یعنی احتمال برخورداري از خدمات سالمت براي افرادیکه نیاز بیشتري دارند افزونتر است: عدالت عمودي
  ،دسترس در مراقبتى خدمات به مساوى نیاز براى مساوى دسترسى-: بعنوان سالمت مراقبت در عدالت دیگر یبه عبارت

   .گردد مى تلقى همه براى مراقبتى خدمات مساوى کیفیت و مساوى نیاز براى مساوى مندى بهره
 : دو گونه است باشد که بر  10پرداخت فرد توانکه باید براساس  عدالت در تامین مالی سالمت )2

  . یعنی افراد با توانایی برابر پرداخت، میزان مساوي براي خدمات سالمت بپردازند: عدالت افقی
  یعنی افراد با توانایی باالتر پرداخت میزان بیشـتري بـراي خـدمات سـالمت بپردازنـد و  افـراد بـا توانـایی          :عدالت عمودي

  . ت بپردازندمیزان کمتري براي خدمات سالم ،پایین تر پرداخت
 کیفیـت  و سـطح  افـراد  همـه  طوریکـه  بـه  سـالمت  هاى تفاوت حذف سالمت در عدالت هاى سیاست از هدف باید توجه کرد

 قابـل  کـه  عـواملى  از کـه  اسـت  هـایى  تفـاوت  از دسـته  آن حذف یا کاهش هدف بلکه نیست باشند داشته را سالمتى یکسان
  باشند گرفته نشات هستند اجتناب

ابل قبولی از سالمت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوي  و مهمتر از آن عدالت در سالمت اهدافی قابل رسیدن به سطح ق
داشته و به تعیین نیز دستیابی می باشند به شرطی که سیستم هاي بهداشت و درمان کشورها نگاهی به خارج از محیط خود 

                                                             
٩ minimum health benefit package 
١٠ Capacity to Pay 
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سیاست گذاران ما بر بهبود شرایط تعیین کننده هاي بنابراین الزم است  .سالمتی توجه ویژه داشته باشند یاصل کننده
  .  اجتماعی توجه ویژه نموده و تالش نمایند که این بی عدالتی ها را کاهش دهند

است در سیاستگذاري ها به همه  يلذا ضرورپراکنده می باشند توسعه  تعیین کننده هاي بی عدالتی در بخش هاي مختلف
  یاجتماع يلی سیاست ها بر سالمت ، خصوصا بر سالمت آسیب پذیرترین گروه هااحتمااثرات بخشهاي مرتبط توجه و 

  . تدوین شوندهماهنگ  يارزیابی گردد و بر اساس آن سیاست ها
حداقل مزیت این اقدام این رد؛ در برنامه ریزي توسط سایر بخش ها، سالمت و عدالت در سالمت همواره باید مد نظر قرار گی

، بایستی تالش هایی در زمینه پیدا کردن راه حل هایی  ر بخش ها در تضادندداف سالمت با اهداف سایاست که هنگامی که اه
  . که تاثیر معکوس بر سالمت نداشته باشند  صورت  پذیرد

  عوامل خطر سالمت
 فاضالب ی دفعاشتبهدفقر، روشهاي غیر : یابد مانندعواملی هستند که در حضور آنها احتمال ایجاد بیماري در فرد افزایش می

  و مشـکالت   روابـط جنسـی غیـرایمن    ،، مصـرف دخانیـات   هـاي جامـد در محیطهـاي بسـته     ، دود ناشی از سوختو مواد زائد
  ، بــدخوري و بــیش خــواري، ) ، آهــن و رويآ و ديویتــامین (و امــالح ویتــامین انــرژي،  تغذیــه اي ناشــی از کمبــود دریافــت

کم سبزیجات مصرف  ،کل، ال غذاهاي پرچرب ، پرنمک و شیرین ، مصرف رول باالکلست، خوني فشارپراضافه وزن ، چاقی ، 
  .فعالیت فیزیکی یکمو میوه جات، 

  :نگرش هاي مختلف نسبت به موضوع سالمت
  :شود ها می باشند که در ذیل اشاره مختصري به آن مطالعات مختلف بیانگر چهار نگرش اصلی به موضوع سالمت می

  حقسالمت به عنوان ) الف
در این تعریف حکومت موظف است کلیه موانع دسترسی به سالمت را از میان بردارد و شرایطی که براي حفظ سـالمت همـه   

  .فقط جزئی از آن است هاي سالمت مراقبتآحاد جامعه الزم است را فراهم نماید که در آن صورت 
  هاي سالمتی به عنوان حق مراقبت) ب

، هدف اصلی است و دسترسی به مراقبت سـالمت هماننـد برابـري در    هاي سالمت مراقبتدسترسی عادالنه به در این حالت 
هاي پایه سالمت در مقابل کلیه سطوح سالمت اولویت دارد و  در این ارتباط مراقبت. شود تلقی می... دسترسی به غذا، مسکن و
شـود کـه محقـق گـردد      زمـانی مثبـت تلقـی مـی     که حـق  توضیح این. ها باید تبدیل به حق مثبت شود در نهایت نتیجه همه تالش

اي سه لیوان شیر را براي کودکان حق بدانـد و آن را تـأمین نمایـد حـق مثبـت تلقـی        اگر دولت وعده تأمین هفته: عنوان مثال به
  .شود چه مصرف سه وعده خاویار را براي آحاد مردم حق دانسته ولی تأمین ننماید حق منفی تلقی می اما چنان. شود می
  سالمت به عنوان کاالي مصرفی) ج

شـود   حکومت مسئولیت خاصی در تأمین آن ندارد و وظیفه حکومت محدود مـی . در این دیدگاه سالمت از نگاه افراد مهم است
  .اي در مقابل دسترسی عادالنه به خدمات سالمت ندارد و وظیفه) مانند سایر کاالها(ها  به تضمین کیفیت مراقبت

  گذاري سرمایه سالمت به عنوان) د
شود که بر تولید از طریق کـاهش غیبـت از کـار و     وري نیروي کار تلقی می در این نگاه سالمتی به عنوان حفظ توانایی و بهره

  .اي براي دستیابی به اهداف است در این نگاه سالمت وسیله. زا، اثرگذار است کاهش آثار معلولیت
  ویژگی هاي اجتماعی منحصر به فرد سالمت

ن عمر ممکن توام با سـالمتی ، زنـدگی بـا کیفیـت وعـاري از      ین طوالنی تریجه آن تامیکه  نت است همگانی و برابر حقی  )1
  .  معلولیت و ناتوانی براي کل آحاد جامعه است
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ماي سالمت در کشور اثـر ایـن عوامـل را    یویژگی هاي چند بخشی  داشته و آثار دگرگونی س عوامل اثرگذار بر سالمت )2
  .ندک می تشدید

المللی   ، فقط به فرد و خانواده وي مربوط نمی شود و اثر آن به جامعه  محلی ، ملی و بین خطر و زیان  ناشی از بیماري )3
 ...)، ایدز، سارس، جنون گاوي، آنفلوانزاي مرغی، ماالریا، سل، وبا. (نیز بر می گردد

عدالت در (ماعی با هر میزان درآمد امکان پذیر  باشدبهره مندي از خدمات سالمت  باید براي تمام سنین و گروه هاي اجت )4
 ) ن مالییبهره مندي از خدمات و تام

 .حاصل از خدمات سالمت و اثر بخشی آن نقش بزرگی  در سایر بخش هاي توسعه دارد 11منافع خارجی )5
پیچیـده تـر و   روز بـه روز  ماي سالمت و توسعه علوم و فنآوري هاي جدیـد  یارائه خدمات سالمت به علت دگرگونی س )6

  . می شودگرانتر 
از طرف دولت ها حمایت و ضمانت می شود و تامین آن جزء وظایف حاکمیت  12کاالیی عمومیخدمات سالمت به عنوان   )7

 .است
  بازار سالمت

رقابت پذیري، حاکمیت مشـتري، آزادي در انتخـاب، جریـان    : پیش شرط هاي استقرار بازار آزاد و عملکرد مفید آن عبارتند از
  . زاد اطالعات و آگاهی مشتري، تصمیم گیري عقالیی، همگونی محصول، بازار کاملآ

  : به دلیل جنبه هاي ویژه بازار سالمت اجراي پیش شرط هاي فوق به علل زیر مشکل و در برخی موارد ناممکن است 
 . است رقابت ناپذیربخش عمده ا ي از خدمات سالمت کاالي عمومی است ، جنبه همگانی دارد و  .1
قـدرت تصـمیم گیـري را در بسـیاري      ،به تغییرات قیمـت  13حیاتی بودن خدمات سالمت و در نتیجه عدم حساسیت  .2

 .می شود حاکمیت مشتري مخدوشموارد از فرد می گیرد و به این دلیل 
 . شود انحصاریت واحدهاي ارائه خدمات و حیاتی بودن خدمات سالمت می تواند باعث محدود  .3
آزادي بین عرضه کننده و دریافت کننده خدمت، قدرت تصمیم گیري و بهداشتی و پزشکی  عاتاطال عدم تقارن در .4

 .را از دریافت کننده خدمت می گیرد در انتخاب
 14تقاضاي القـایی رنده خدمات  زمینه ایجاد ین ارائه دهنده و گیحیاتی بودن خدمات سالمت و عدم تقارن اطالعات ب .5

  .را فراهم می کند
 .ندومیشدیده هاي سالمت  اي در مراقبت بطور گسترده ،اثرات خارجی .6
 . تدر این بخش اساي گسترده  15اطمینانعدم شواهد عینی مبین وجود  .7
 .نمی باشند همگونخدمات سالمتی ماهیت و کیفیت یکسانی ندارند و  .8
  . مواجه هستیم افزایش فزاینده هزینه هاي سالمتیبا پدیده  .9

عدم اطمینان  و وضعیت انحصاري در ارائه آنها، رقابـت پـذیري، آزادي در   ن اطالعات، عدم تقارحیاتی بودن خدمات سالمت، 
نامتقارن بودن اطالعات و تقاضاي القایی بر آگـاهی مشـتري  و   . انتخاب و حاکمیت مشتري را بطور اساسی مخدوش می کند

ب  بـازار ناکامـل  و محصـول نـاهمگون     اثرات خارجی و نا همگـونی خـدمات  بترتیـ   . تصمیم گیري عقالیی او تاثیر جدي دارد

                                                             
١١ Externality 
١٢ Public good 
١٣ Elasticity  
١٤ Induced demand 
١٥ Uncertainty 
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تحـت تـاثیر   د، و همچنین افزایش فزاینده هزینه هاي سالمتی آزادي در انتخاب و تصمیم گیري عقالیی مشتري را نایجاد می کن
خـدمات  بنـابراین   مواجـه هسـتیم   16شکسـت بـازار   پدیده  ، لذا با توجه به عوامل فوق در ارائه خدمات سالمت باقرار می دهد

هـاي  حـوزه   ،اقتصـادي هـاي  نظریـه  . تی بنا به ماهیتی که دارند باید به طور پیوسته و بـا حمایـت حاکمیـت ارائـه شـوند     سالم
 هـا شـامل اطمینـان یـافتن از تولیـد کـاالي عمـومی ،         این حوزه. کند را براي مداخله دولت در بخش سالمت معرفی می یمتفاوت

  ، تنظـیم قیمتهـا، تـامین منـابع کـافی از طریـق روشـهاي عــادالنه         سـالمت  اي ه ازار در بیمهـاصالح یا تعدیل شرایط شکست ب 
پایـه   خـدمات بسـته  کنندگان درجهت برابري در دسترسی بـه   اعطاي یارانه به مصرفو ) بیمه اجتماعی یا تامین مالی دولتی( 

  .می باشدسالمت 
  ياقتصاد رشد سالمت و 

 ينیـرو  يبـر رو  يگذارسرمایه . سهیم است  ياو در رشد اقتصاد یانسانسرمایه سالمت هر فرد به عنوان جزئی از سرمایه 
. را در پـی دارد  يو رشـد اقتصـاد   يورشود و در نتیجه افـزایش بهـره   یسبب افزایش ذخیره دانش و سالمت افراد م یانسان

و  کنند  یکار م دیگران بیش تر و بهتر از شود؛ کارگران سالم  یسالمت از طرق مستقیم و غیرمستقیم موجب افزایش تولید م
بهتـر را بـه    ي، انگیزه ادامه تحصیل و کسب مهـارت هـا  یانسان يبهبود سالمت نیرو یاز طرف . دارند يذهن خالق و آماده تر

را  یآموزشـ  يدر آمـوزش و فرصـت هـا    يو جذابیت سرمایه گـذار س، از یک یزیرا بهبود شرایط بهداشت دنبال خواهد داشت
بیشـتر،   يادامـه تحصـیل و کسـب مهارتهـا     ي، افـراد را بـرا  يدیگر، با افـزایش توانـایی یـادگیر    يسوو از  افزایش خواهد داد

کنـد کـه بـدنبال آن سـرمایه      یبیشتر تشویق م پس انداز ، افراد را بهیامید زندگافزایش سالمت با رشد . هد کردامستعدتر خو
افزایش امیـد  «توان گفت  یم. خواهد بود يرشد اقتصاد کار و ينیرو يافزایش یافته و به صورت غیرمستقیم بهره ور یفیزیک
کل اقتصـاد را افـزایش    يو در نهایت سرمایه گذار یانسان يدر نیرو ي، سرمایه گذاریانسان ي، بازگشت سرمایه نیرویزندگ

مثبـت دارد را   بـازده  ياز این منبع را بیشتر کرده و تعداد سال هایی که سرمایه گـذار  يبهره بردار يچرا که سال ها .»میدهد
تشـویق شـده و گـام     یمستقیم خارج يبخش خصوصی و هم چنین سرمایه گذار ي، پس انداز و سرمایه گذاردهدافزایش می

درصـد بهبـود در امیـد      10دهـد هـر    برآوردهاي آماري نشان می . کشور برداشته می شود يدر بهبود شرایط اقتصاد يبلند
  .را در صورت ثابت بودن سایر عوامل دربردارد 4/0تا  3/0معادل  زندگی در بدو تولد، حداقل رشد اقتصادي

 يبـر نیـرو   يسرمایه گذار یاندك در سالمت، نرخ مرگ و میر را افزایش می دهد و نرخ بازده يدیگر، سرمایه گذار ياز سو
 يشـد در سـرمایه گـذار   و مدار بسته عدم ر آن در کل اقتصاد ظاهر خواهد شد یکه در نهایت اثر منف را خواهد کاست یانسان

برون رفـت از ایـن مشـکل، دخالـت دولـت در امـر تـامین         يیکی از مهمترین راه کارها. شکل خواهد گرفت یدر سرمایه انسان
دولـت هـا را    یتوسـعه انسـان   يدرباره شاخص هـا  یوجود نگران .جامعه است یبهبود وضعیت بهداشت يالزم برا يهزینه ها

نشـان   یآمار سازمان بهداشت جهان. مربوط به این شاخص ها باشند يقسمت عمده هزینه ها وادار کرده است که تامین کننده
مختلف جهان را دولت بر عهده دارد و سهم این هزینه ها در  يکشورها یبهداشت يدرصد هزینه ها 60دهد بطور متوسط  یم

    . درصد است 3/14بودجه دولت بطور متوسط 
از داده هـاي  بـا اسـتفاده   اثرات تغییر هزینه هاي بهداشتی دولت بـر رشـد اقتصـادي ایـران     در مطالعه ) 1387(قنبري و باسفا 
کـه هزینـه هـاي    داده انـد  بانک مرکزي ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشـور نشـان    1383تا  1381آماري سالهاي 

د داشته اما افزایش هزینه هاي بهداشتی نقـش  آموزشی چه در بلند مدت و چه در کوتاه مدت سهم تقریباً ثابتی در افزایش تولی
) بعـد از سـرمایه فیزیکـی   (مهمتري در افزایش تولید ایفا کرده است و شوکهاي ناشی از تغییر هزینه هاي بهداشتی بلنـد مـدت   

                                                             
١٦ Market failure 
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 23/0بیشترین تغییرات را در تولید ایجاد خواهد کرد و افزایش یـک درصـدي هزینـه هـاي بهداشـتی در طـول مـدت بررسـی         
  .ایش در تولید را به دنبال داشته استافز

  در بررسـی تـاثیر هزینـه هـاي بهداشـتی بـر روي رفـاه اجتمـاعی نشـان داد کـه اثـر            ) 2003(نتیجه مطالعه کـالرك والسـالم   
  .هزینه هاي بهداشتی دولت بر رشد اقتصادي یک کشور در حال توسعه بیشتر از تاثیر آن در یک کشور توسعه یافته است

ا و کرایس نشان داد هزینه هاي عمرانی دولت در امور سالمت در کوتاه مدت تاثیر معنی داري بر رشد اقتصادي مطالعه ریور
و رشد اقتصادي زمان بیشتري مـورد   ينداشته است و براي مشاهده تاثیر هزینه هاي عمرانی دولت در این بخش بر بهره ور

  ر مربوط به سالمت تـاثیر بیشـتري بـر روي رشـد اقتصـادي نشـان       نیاز است اما تاثیرگذاري هزینه هاي جاري دولت در امو
  .می دهد

Smith    ر نشـان داد یـ را در جـدول ز ) کـا یبـه دالر آمر (ن سالمت و درآمد یرابطه ب يا در انگلستان در مطالعه 1999در سال .
  .می گردد یزولنشود روند درآمد  یهرچقدر وضعیت سالمت ضعیف تر م

متوسط                           
  )دالر(درآمد

  ت سالمتیوضع

  1994سال   1989سال   1984سال 

 127900 99300  68300  یعال

 90900 81900  66300  خوب یلیخ

 64000 59600  51800  خوب

 34700  36000  39200  فیضع

   
Arota  درصـد رشـد    40تـا   26ن یکـه بـ  شرفته نشـان داد  یکشور با اقتصاد پ 9سال گذشته در  125با مطالعه  2001در سال
  .سالمت است يل ارتقایکشور به دل 9ن یدر ا ياقتصاد

  Fogel بـه دلیـل سـالمت     1980تـا   1970هـاي بـین    درصد رشد اقتصادي در بریتانیا در سال 30نشان داد که  2006در سال
  . تر ایجاد شد بهتر و  مناسب
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  سالمت و توسعه پایدار
افـراد   یکنـون  يازهـا یبه ن ییپاسخگو یج مورد توجه واقع شد و به معنیاست که از سه دهه قبل به تدر یدار مفهومیتوسعه پا

ان یـ قت مـا حصـل تعـادل م   یدار در حقیباشد توسعه پا یخود م يازهاین نینده در تامیآ ينسلها ییف توانایجامعه بدون تضع
،  یعـ یمنـابع طب  يداریـ تمرکز نداشـته و عـالوه بـر پا    یطیست محیز يست و اقتصاد است و تنها بر جنبه هایط زیجامعه ، مح

نسـل   يازهـا یبـه ن  یید پاسـخگو یدهد کل ین موضوع نشان میا. رد یگ یز در بر میرا ن يو اقتصاد ی، اجتماع یاسیس يداریپا
جاد یا. شد بخ یدار کرده و آن را تداوم میخود توسعه را پا يها يریم گیاست که با تصم ینده در دستان ماست و نسل فعلیآ
گر تضـاد داشـته   یکـد یمختلف با  يطه هاینده در حیچه در زمان حال و چه در آ يبشر يازهایرا نیاست ز ين تعادل ضروریا

  .باشد یرممکن میبه توسعه درازمدت غ یابین آنها دستیو در صورت عدم تعادل ماب
ت پرداختن یست و توسعه است که در آن اهمیز طیمرتبط با مح يکردهایدر رو یاساس ير الگوییک تغیدار یمفهوم توسعه پا

ه کنفرانس سـران  یانین بیدر اول. گردد یشتر مشخص میدن به اهداف روز به روز بیه رسیبه عنوان اصل و پا یبه ابعاد انسان
  :ان شده است ین گونه بید بدین تاکیرو ایودژانیر.درکشورها 

عـت  یسـالم و مولـد و هماهنـگ بـا طب     یک زنـدگ یـ آنهـا حـق دارنـد از    دار قـرار دارنـد   یـ انسانها در محور موضوع توسعه پا "
دار مورد توجه بود اما بـا بهتـر   یتوسعه پا يه هایاز اصول و پا یکیهر چند سالمت از همان ابتدا به عنوان  "برخوردار باشند 

 يتازه تـر  يابعاد و نگاه هابر سالمت انسانها  یم عوامل اجتماعیر مستقیو سالمت و تاث يشناخته شدن رابطه عوامل اقتصاد
نـا تـوان کننـده و فقـر      يهـا  يمـار یب يوع بـاال یدار با وجود شیاهداف توسعه پا. جاد شد یدار و سالمت اینه توسعه پایدر زم

و  یط سالم اجتمـاع یدار و پاسخگو و محیک نظام سالمت پایز بدون وجود یگر سالمت مردم نید يست و از سویر نیامکان پذ
  .نخواهد بود  یابیبل دستقا یطیست محیز

داشـته و   يمنزل که اثرات فـور  يهوا یناسالم ، سوخت نا سالم و آلودگ يآبها یر بهداشتیچون فاضالب غ یطیاز عوامل مح
خته یشـدن مهـار گسـ    یو صـنعت  ینیاز شهر نشـ  یشتر بر اقشار محروم جامعه اثر گذار هستند تا عوامل خطر نوظهور ناشیب

ن عوامـل معلـول گسـترش    یـ از ا ياست کـه پـاره ا   ین در حالیند و اینما ید میرا تهد يجوامع بشر در کنار هم سالمت یهمگ
  باشد  یاز عدم توسعه م یناش يتوسعه بوده و پاره ا يندهایفرآ
وهانسبورگ برگزار شد در مورد سـالمت و توسـعه   یدار که با حضور سران کشورها در ین اجالس توسعه  پایه آخریانیدر ب

 يسر اسـت و از سـو  یناتوان کننده م يهایماریب يوع باالیاب شیدار تنها در غیبه اهداف توسعه پا یابید شد که دستیاکدار تیپا
در  یادغـام مباحـث سـالمت   . گـردد  یر مـ یفقر امکان پـذ  یشه کنیتمام مردم تنها با ر يسالمت برا يامدهایبه پ یابیگر دستید

افراد به صـورت   یه به تمامیارائه خدمات اول يت نظام سالمت برایدار تقویه پافقر و توسع یشه کنیر يراهکارها و برنامه ها
ط ضـمن توجـه بـه    یها و کاهش خطرات محـ یماری، کنترل و درمان ب يریشگیمت مناسب با هدف پیکارآمد ، در دسترس و با ق

نـه  یه در زمیـ انین بیـ مهـم ا  ياز بنـدها  ینـ یو د یفرهنگـ  ين و ارزشـها یدر چارچوب قوان يضرور يها ی، آزاد یحقوق انسان
  باشد یدار میسالمت و توسعه پا

د مـورد توجـه   یـ با یاسـتان  يبلکه در برنامـه هـا   یدار نه تنها در سطح ملیتوسعه پا ياستهایقرار دادن موضوع سالمت در س
سـالمت   يتهایوتوسعه داشته و از گنجانده شدن اول يبرا يزیدر برنامه ر يرد و الزم است بخش سالمت نقش فعالتریقرار گ

ز مـورد  یدارنیـ بهداشـت در رابطـه بـا توسـعه پا     یسازمان جهان يها ين امر در استراتژینان حاصل شود ایدر برنامه ها اطم
و  ي، اقتصـاد  یاجتمـاع  ياسـتها یالقـاء ابعـاد سـالمت در س    يتوانمند در نظام سالمت برا يجاد ساختارید قرار گرفته و ایتاک
   .شمرده شده است یاساس يرهاست و توسعه از راهکایط زیمح
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  نظریات اخالقی در سالمت
در جهان امروز سـه دیـدگاه اخالقـی عمـده بـه عنـوان       . قضاوت ما در مورد عملکرد بخش سالمت مستلزم تحلیل اخالق است
 يفـرد   يدطرفـدار آزا ، )Utilitarianism(نتیجـه گرایـی  : مبناي چنین قضاوت هایی مورد استناد قرار می گیرند که عبارتند از 

(Libertarianism)  و جامعه گرایی)Communitarianism(. 

این دیـدگاه بـا بررسـی اثـرات     . معتقد است که ما باید بر اساس پیامدهاي یک سیاست در مورد آن قضاوت کنیم نتیجه گرایی
کرد در پـی اسـتفاده کـارا    این روی. یک تصمیم بر مجموع کل تندرستی افراد یک جامعه ، به ارزشیابی پیامدهاي آن می پردازد

   نتیجـه گرایـی  . نتیجه گرایی بـه دو دسـته غیـر عینـی و عینـی تقسـیم مـی شـود        . از منابع براي ایجاد حداکثر فایده ممکن است
عینـی معتقـد اسـت کـه      نتیجـه گرایـی  غیر عینی معیار مطلوبیت پیامد از دیدگاه فرد یا شادي او را محور قرار می دهد ولـیکن  

مثال هـایی از   QALY18و   DALY17معیارهاي . ناسان باید با معیارهاي دقیق به بررسی پیامد بپردازندمتخصصان و کارش
 .معیارهاي نتیجه گرایی عینی هستند

حقوق و فرصت هاي پیش رو اهمیت داشته و به جاي پایان کار بر نقطه شروع افراد تاکید  يفرد  يطرفداران آزاددیدگاه در 
 يفـرد   يطرفدار آزادشهروندان داراي حق مراقبت سالمت یا حق سالمت هستند نشاندهنده این تفکر این مطالبه که . می گردد

معتقـد بـه تـامین     ان مطلقآزادي خواه. و مساوات طلب تقسیم می شوند مطلق خود به دو دسته آزادي خواهاین دیدگاه  .است
الزم از منـابع و خـدمات را    قلکه دولت باید سطح حـدا  معتقدند ها آزادي افراد بدون دخالت دولت هستند ولیکن مساوات طلب

  .براي تضمین نسبی برابري فرصت ها فراهم نماید
، نوع جامعه اي را که سیاست گزاري عمومی به ایجاد آن کمک می کند و نوع افرادي را که در آن جامعـه  جامعه گرایی دیدگاه

د اعضاي خود را بـه ایـن سـمت و سـو حرکـت دهنـد کـه اعتقـادات         در این دیدگاه جوامع موظفن. زندگی می کنند مهم می داند
جامعه گرایی ممکنست هم با تفکرات مبتنی بر پیامد و هم با . مشترکی با جامعه در زمینه فضیلت و رفتار مطلوب داشته باشند

اقـداماتی باشـد کـه     تفکرات مبتنی بر حقوق در تعارض باشد، چرا که القاي اجباري فضیلت و خوبی ممکن است در بر گیرنـده 
جامعه گرایان نیز بـه دو دسـته جهـانی و نسـبی گـرا      .  سالمت افراد را به حداکثر نمی رساند یا آزادي افراد را محدود می کند

دسته اول معتقد به وجود هنجارهاي جهانی هستند و جامعه گرایان نسبی گرا معتقدند که هر جامعه اي خـود  .تقسیم می شوند
  )8. (ص خود را تعریف نمایدباید هنجارهاي خا

  سالمت در فرهنگ متعالی اسالم 
  سالمت در فرهنگ متعالی اسالم بعنوان یک ارزش مطرح شده و با تعبیر هـاي زیبـایی ماننـد برتـرین نعمـت هـا، گـوارا تـرین         

یـا حـد مطلـوب    ) ن از دیدگاه معصومی( توصیف شده است و اصوالً سالمت ایده آل .... نصیب ها، سرمایه زندگی و بهره ها و
و تزایـد و در  ) مفهـوم پویـایی و طیـف سـالمت    (آن، سالمتی است که کامل، همه جانبه شفابخش و مهمتر از همه رو به تکامل

بهمین لحاظ طبیعـی اسـت کـه تـالش     ). فراز دوم از دعاي بیست وسوم صحیفه سجادیه( آخرت باشد  بردارنده سالمت دنیا و
حمایت آئین اسالم باشد و براي تحقق آن در قالـب احکـام    زشمندي کامالً مورد توجه، تایید وبراي دستیابی به چنین نعمت ار

  . حرام، مستحب ، مکروه و مباح و یا در قالب توصیه هـا و رهنمودهـا حرفـی بـراي گفـتن داشـته باشـد        تکلیفی اعم از حالل و
ري خواه قدیم و خواه جدیـد و هـیچ نظـام اعتقـادي و     البته بدون هیچگونه شک و تردیدي می توان ادعا نمود در هیچ مکتب فک

                                                             
١٧ Disability Adjusted Life Years 
١٨ Quality Adjusted Life Years 
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تکامل سـالمت فـراهم نبـوده و همچنـین پشـتوانه اي بـا        گسترش و الهی و یا غیر آن به اندازه اسالم زمینه رشد، شکوفایی و
    .همانند اسالم وجود ندارد) درونی و بیرونی و مسئولیت شرعی و ثواب و عقاب دنیوي و اخروي(قدرت اجرایی 

گواهی تاریخ، سرزمین عربستان تا قبل از ظهور اسالم هیچگونه پیشرفتی در زمینه پزشکی و بهداشت، نداشته و هیچیک  به
  هاي مرتبط با علم و هنر پزشکی را در خود نپرورده بود ولی از یک طرف تعلیمات حرکت آفرین مکتب  از شخصیت

باعث طلوع خورشیدهاي جهان افروزي . . . ان، هند، روم و انسان ساز اسالم و از طرف دیگر آمیزش فرهنگ پزشکی ایر
گردید و به مدت چند قرن، ابتکار عمل را به دست مسلمین سپرد و . . . همچون محمد زکریاي رازي، ابن سینا، جرجانی و 

بلکه تغییر رفتار ! بنابراین منظور از طب و بهداشت اسالمی صرفاً اشارات بهداشتی مجمل موجود در قرآن یا احادیث نیست
سرنوشت سازي است که در سایه تعلیمات اجتماعی انسان ساز موجود در این منابع، منجر به تولید تفکر جدیدي در دنیاي 

المعارف الحاوي، قانون، ذخیره خوارزمشاهی و  آن زمان و باعث اقتباس، تالیف و تولید دانش پزشکی و بهداشت در دایره
  .ه را براي تکامل بعدي علوم پزشکی  و بهداشت در سایه دستیابی به تکنولوژي جدید، فراهم نمودها گردید و زمین امثال آن

طب، بهداشت، حفظ سالمتی و (توان به سه فصل بزرگ  به طور خالصه طب قرآنی را با مطالعه این کتاب آسمانی می
  . تقسیم نمود) تندرستی
ز تشکیل نطفه و جنین و دوران تکامل آن در رحم تا به دنیا آمدن نوزاد پیدایش آدمی ا: در مورد موضوعاتی نظیر  فصل اول

هاي مخصوص آدمی و معرفت النفس و رابطه بین  و طرز پرستاري و شیردادن کودك و توجه به علل و اسباب بیماري
  .هاي جسم و جان و مرگ و معاد بیماري

لباس و (ا و پیشگیري آنها و بهداشت و سالمت فردي ه توجه به بیماري: در مورد موضوعات بهداشتی نظیر  فصل دوم
ه به بیماري(و بهداشت محیط ) استراحت و بهداشت مو و غذا و خوراك و دقت در خوردن و آشامیدن سکن و توج هاي  م

سري و اتفاقات و بیماري هاي عمومی و واگیر م.(  
ها و اجتناب از خوردن  ا و عدم اسراف در آندقت در غذاه: در مورد موضوعات و وسائل سالمتی از قبیل  فصل سوم

رابطه بین زن و شوهر و اجتناب از معاشرت و (هاي مضر حیوانات و الکل و توجه به بهداشت در موضوعات جنسی  گوشت
و سایر موضوعات از قبیل ختنه و روزه و تطهیر و استراحت و امثال آنها و ) مباشرت نامشروع با زنان و بهداشت جنسی

  . دفن و کفن و ضدعفونی نمودن مرده و امثال آنغسل و 
اسالم از یک طرف ارزش و اهمیت سالمتی انسان را تا حدي باال برده که طبق نص صریح قرآن، نجات جان یک نفر انسان را 

و از ) 32ه مائد(ها اعالم نمود ها و هالکت یک نفر انسان را به منزله هالکت تمامی انسان مساوي با نجات جان تمامی انسان
و به ) 5(در یک ردیف قرار دادو طرف دیگر علوم پزشکی را بر علوم دینی ترجیح داده و یا الاقل هر دو را با اهمیت شمرده 

و با  منظور رشد و شکوفایی استعدادها پیروان خود را به سیر آفاق و انفُس و کسب دانش در اقصی نقاط جهان دعوت نموده
پیشگیري آساي  انگیزه پژوهش را برانگیخته و بسیاري از موارد نیز اثرات معجزه “درمانی هستهردردي را ”بیان اصل کلی 

  .مورد استفاده قرار گیردرا عمالً به معرض نمایش گذاشته تا به عنوان یک اصل کلّی در آموزش بهداشت،  رفتاري
ري جالب توجه است که هرچند پیشگیري رفتاري در رسانه هاي غربی و به تبع آن د ر بینش مصرف کنندگان دانش، طرز تفکّ

آید ولی واقعیت اینست که یکی از  هاي نظیر آن به حساب می جدید و یا حداقل، شیوه اي نوین در امر مبارزه با ایدز و بیماري
تشکیل دار ایدئولوژي اسالمی را  موفق و سازنده ثابت شده و ریشه کردارهايو حتی در بسیاري از موارد، یکی از  پندارها

) ص(دهد و به عبارت دیگر یکی از شیوه هاي آموزشی قرآن و فرهنگ سازي اسالمی است که حتی در زمان حیات پیامبر  می
مثال شیوه پیامبر اکرم براي حلّ تدریجی . نیز با موفقیت کامل و گاهی طی مراحل چندگانه، به مورد اجرا گذاشته شده است

ه کثیري از معضل بهداشتی اعتیاد اکثریت مردم  به الکل و تغییر رفتار شرابخواران و منع شرابخواري که دامنگیر عد
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شهروندان عربستان آن زمان قابل دکر است که در مرحله اول دستور آمد که در حالت مستی به نماز نایستید تا با هوشیاري 
اله و(گویید  کامل بدانید با چه کسی هم صحبت شده اید و چه می والص قرَب ولون التَ قُ موا ما تَ علَ کاري حتی تَ و بدینوسیله ) اَنتُم س

رب خمر و حفظ هوشیاري خود بود رفتار قبلی خود را  مسلمان اهل صالت آن روز که روزي چند بار ملزم به خودداري از شُ
گسازي اسالمی و به تدریج، تعدیل کرد و لذا پس از مدتی که زمینه براي اجراي مرحله دوم این سیاست انسان ساز و فرهن

اقدام بهداشتی مهم، مهیا شد پیامبر اکرم بار دیگر به امر خداوند، این رفتار ناهنجار را بطور کامل تقبیح فرموده، فرمان 
ملِ الشیطانِ فَاجتَ(اجتناب مطلق از عمل شرابخواري را صادر کردند  ن عاالَزالمِ رِجس ماالَنصابِ ورِ و یسالممرِ و ماالخَ بوه انَّ ن

فلحون کُم تُ علَّ و آن طور که در تاریخ ثبت شده است با نزول این آیه و توجیه جامعه اسالمی آن زمان کلّیه ) 29مائده ) (لَ
کردند داوطلبانه و آشکارا در بیرون منازل به شکستن و معدوم  افرادي که خمره هاي شراب در خانه هاي خود نگهداري می

بدیهی است که کسی موفق به پیاده کردن چنین . کوچه ها جویی از شراب به راه انداختند کردن آن پرداخته در بعضی از
ها سعی کرد عدالت اجتماعی را نیز عمالً پیاده کند و با فقر و برده داري نیز به مبارزه  طرحی شد که در کنار اینگونه آموزش

باشد که به تمامی ابعاد یک رفتار  ی موفق و کارآمد میپیشگیري رفتاري، زمانبه عبارت دیگر بر اساس این الگو، . برخیزد
  . و این همان معناي تفکر بهداشتی از دیدگاه ادیان الهی استناهنجار، توجه شود 

عالوه بر دستورات کلّی اسالم در خصوص بهداشت گرایی و حفظ و ارتقاء سالمت، دستورات صریحی نیز در زمینه بهداشت 
  :توان اشاره کرد  ت که به برخی از آنها میفردي و عمومی صادر کرده اس

، موضوع خوردن و به اندازه صرف کردن غذا و آشامیدنی و خواب و استراحت و )طهارت(در مورد بهداشت بدن و پاکیزگی 
استحمام و غسل، شیر دادن به کودك توسط مادر به مدت دو سال تمام، خودداري از اسراف در خوردن گوشت و 

مورد بهداشت مو و کوتاه  هداشت فردي و اصطالحاً مطهرات که جاي هیچگونه بحثی در آن نیست، درمخصوصاً رعایت ب
هاي حاصله از نگهداري و تماس  ها و زیان کردن آن و بهداشت دهان و وجوب مسواك زدن و گرفتن ناخن، در مورد بیماري

دستورات صریحی وجود دارد . . . ت الکلی و با سگ، در مورد حرمت گوشت خوك و بعضی حیوانات دیگر در مورد مشروبا
ها باعث حفظ و  که اجراي آن) کل مضر حرام(و مصرف هرچیزي را که براي بدن ضرر داشته باشد ممنوع اعالم کرده 

  .ارتقاي سالمت خواهد شد
وردگـار و شـادمانی   ان فی صحه البدن فرح المالئکه و مرضاء الرب و تثبت السنه یعنـی رضـایت پر  : فرمود) ص(پیامبر اکرم  

تردیدي نیست که روح پاك پیامبر از مسلمینی که رنجـور و  . فرشتگان و نظم و استحکام سنت براي بدنی است که سالم باشد
  آنـان کـه حـریم سـالمت خـویش را مخـدوش       . ناالنند و وجودشان نه براي خود و نـه دیگـران نـافع نیسـت آزرده مـی باشـد      

مسـلمانانی را  ) ص(خـدا و رسـول   . کنند از دایره رضایت خدا و خشنودي فرشتگان بیرونند می سازند و از تهلکه استقبال می
دوست دارند که از ظاهري آراسته و باطنی وارسته بر خوردار باشند و پلیدي هاي روحی و بـاطنی را بـا توبـه و آلودگیهـاي     

همانا خدا توبه کـاران و  » «توابین و یحب المتطهرینان اهللا یحب ال« :جسمی و ظاهري را با تطهیر و پاکیزگی از خود دور سازند
  )222بقره (» .پاکیزگان را دوست دارد

چون اسالم براي انسان ارزش قائل است و او را موجودي شریف می شمارد و می خواهد بـراي او امکـان رسـیدن بـه کمـال      
یت داده و در این مورد دستوراتی صادر کرده نهایی و مقصد اصلی حیات را فرآهم آورد، لذا به سالمت و بهداشت او نیز اهم

بـه طـور کلـی شـیوه اسـالم در برخـورد بـا        . دستورات و تعالیم بهداشتی اسالم ، پیشگیري را مقدم بر درمان می دانـد . است
  . شیوه رفعی با موضوعات به گونه اي فعال برخورد می کند نه منفعل و واکنشی. مسائل شیوه اي رفعی است نه دفعی

بهداشت اسالمی مهـار کننـده افـراط هـا و تفـریط      . عتدال و و تأکید بر آن از بارزترین ویژگیهاي بهداشت اسالمی استاصل ا
و یـا بـه   . می فرماید افراد جاهل یا در حال افراطند یا تفریط ـ ال یري الجاهل اال مفرطً او مفرطـه  ) ع(موالي متقیان علی . هاست
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کلـو و اشـربوا و ال تسـرفوا انـه ال     . مورد خوردن و آشامیدن اسراف را جایز نمی شـمرد عنوان مثال در آیه شریفه قرآن، در 
  )6)(30اعراف (یحب المسرفین 

، خود، خانواده و جامعه امسئولیت در برابر خد. اسالم دین مسئولیت است ):مسئولیت همگانی(دین اسالم دین مسئولیت است
ولیت همگانی است، گرچه به تناسب موقعیت اجتمـاعی و علـم  و مسـئولیت    این مسئ. و حتی در مقابل محیط زیست و حیوانات

همانگونه که فرد در برابر جامعه و خود مسوول است، جامعه نیـز  . هاي ویژه میزان این مسئولیت نزد همه افراد یکسان نیست
سـازمانهاي مختلـف در برابـر    اما بهر حال نوعی مسئولیت مشترك میان افـراد و  . در برابر خود و تک تک افراد مسوول است

  . مسائل جامعه وجود دارد
از نظر اسالم هـرکس بـراي حفـظ سـالمت     . تامین سالمت آحاد مردم مثال خوبی براي بررسی اشکال مختلف مسئولیت است

ي از خـوددار  خود مسئولیت دارد و این مسئولیت را با رعایت پاکیزگی ، اجتناب از آلـودگی هـا ، رعایـت اعتـدال در تغذیـه  و     
. مصرف مواد زیان بخش و خودداري از هرچه که سالمت و حیات او را در معرض خطر قرار می دهد باید بـه انجـام برسـاند   

همین انسان در موقعیت دیگر بعنوان یکی از والدین و یا بعنوان یـک همسـر مسـئولیت دیگـري دارد و نیـز در موقعیـت دیگـر        
ابر دیگر افراد جامعه بخصوص در برابر کسانی که نسبت به آنهـا نفـوذ کـالم دارد    بعنوان معلم ، روحانی و انسان آگاه در بر

  ). امر به معروف ونهی از منکر(نمی تواند نسبت به آنچه که بر آنها می گذرد بی تفاوت باشد مسئول است و
ما فـی الصـدور   : فرماید قرآن کریم می ل فاء تکُم موعظه من ربکم و شللمـومنین    یا ایها الناس قَد جآء و رحمـه دي سـوره  : (و هـ

در » .اي مردمان؛پندي از پروردگارتان براي شما آمد، که شفاي دردها است، و هدایت و رحمت براي مومنـان «): 57آیه : یونس
  ).80شعرا (اند فرهنگ قرآنی این خداوند است که بیماري ها را شفا می دهد و دیگران وسیله و واسطه

فاء و رحمه للمومنین: ایددر جاي دیگر می فرمو  زل من القرآن ما هو ش سراء (نُنَ فرسـتیم   ز قرآن چیزي را فرو میا« )82آیه   ا
فقط بیمـار نبـودن    یسالمت در تعاریف نوین بین المللی،همانگونه که پیش تر اشاره شد،  ».که براي مومنان شفا و رحمت است

  کـه شـامل تمـامی ابعـاد جسـمی، روانـی، معنـوي و اجتمـاعی انسـان           تلقی نمی شود بلکه سالمت، حالتی از خوب بودن است
تلقـی  » بیمـاري «هـر کـدام یـک    » آرتریت روماتویید«، یا »فشارخون باال«، »نارسایی قلبی«طور که  در این نگاه، همان. می شود 

فقـدان  «نشـان از   باشـند و تشـویش، اضـطراب، نگرانـی و سـوءظن هـم       می» بیماري«شود، افسردگی، وسواس و فوبیا هم  می
تفـاوتی نسـبت بـه هـم نـوع، خشـونت، و عـدم مـداراي          دارد و عالوه بر این، غیبت، سخن چینی، بدبینی، ناامیدي، بـی » سالمت

بوده و به تبع آن، انسان سالم، انسانی است که از همه این عوارض جسمی روحی، معنوي و اجتمـاعی،  » بیماري«اجتماعی هم 
  . الهی واقع شده است» رحمت«، و »شفا«انسانی که مشمول . است» انسان اسالم«سانی، همانا چنین ان. مصون و بري باشد

، انسـانی مـداراگر، مهربـان، حسـاس و داراي احسـاس مسـوولیت نسـبت بـه وضـعیت سـایر            سالم از دیدگاه اسالمی انسان
انسـان  . شـود  فتـاري و اجتمـاعی هـم مـی    واقعی است که شامل ابعاد ر» سالمت«این معنا و مفهوم . مسلمانان و دل رحم است

. نیسـت » سالمی«ها، انسان  تفاوت به وضعیت و سرنوشت سایر انسان گر، تندخو، خشن، خودخواه و خودمحور، و بی پرخاش
بـارتر از   هـاي اخالقـی و اجتمـاعی، بسـیار زیـان      بلکـه بیمـاري  ! بیماري تنها رنجوري جسمی و حتی روحـی و روانـی نیسـت   

ها را به رنج و آسـیب   هاي جسمی و ارگانیک، انسان هاي اجتماعی، درست مانند بیماري این بیماري. هستند هاي جسمی بیماري
ها، به تعبیر قرآن کریم، تنها در گرو  شفاي از این بیماري. سازند تر، آدمیان را از رحمت الهی محروم می افکنند و از آن مهم می

  .کیم و عمل به فرامین و دستورات الهی استو اجابت دعوت خداوند ح» موعظه الهی«شنیدن 
مسئله عدالت با وجود اینکه یک مسئله اجتماعی، سیاسی و اقتصادي است، ولی از نظر مکتب شـیعه آنقـدر مهـم اسـت کـه در      

یـري  به همین دلیل عدالت باید یک مسـئله فراگ . کنار پنج اصل اعتقادي یعنی توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت قرار گرفته است
اینکـه در کنـار اصـول اعتقـادي     . توان عدالت را فقط اختصاص به یـک بعـد از زنـدگی اجتمـاعی مـردم تلقـی کـرد        باشد و نمی
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عـدالت مـورد نظـر اسـالم بـا عـدالت مـورد نظـر مکاتـب          . مسلمانها قرار گرفته، مانند همه اصول اعتقادي بایـد فراگیـر باشـد   
اسـالم تـالش مـی کنـد تـا      . الت اسالمی نه فرد و نه جامعه حق استثمار ندارنددر عد. کمونیستی و سرمایه داري متفاوت است

انسان ها به حکم انسانیت، معنویت و شرافت مازاد مخارج خود را در اختیـار نیازمنـدان قـرار دهنـد کـه بـه احکـامی همچـون         
  . خمس و زکات و صدقه و حتی مالیات دولت اسالمی می توان اشاره داشت

  بهداشـت مـردم دارنـد، بواسـطه قصـور و تقصـیر و        پشـتوانه اي کـه جوامـع اسـالمی در تـامین سـالمت و       حال اگر با چنین
آیا در پیشگاه الهی حجتی براي توجیه این مشـکالت خواهنـد   . بی توجهی گرفتار مشکالت فراوان شده و نیازمند دیگران باشند

این مسئولیت ها، بهر دلیل که باشد غفلت ورزیـده انـد، کـه ایـن     بله، شاید تنها حجت آنها این باشد که اهل علم در تذکر . داشت
  . مهم مسئولیت نیروهاي بهداشتی و افراد ذي نفوذ را سنگین می کند

 نظام سالمت و  کارکردهاي آن 
  . دولت ها براي پاسخگویی به نیـاز سـالمت در جامعـه  سـامانه اي را شـکل مـی دهنـد  کـه نظـام سـالمت نامیـده مـی شـود             

عریف، نظام سالمت مشتمل بر تمام سازمان ها و منابعی است که به ارائه اقدامات سالمت می پردازند و اقـدام سـالمت   بنابر ت
  عبارت است از هرگونه تالشـی کـه خـواه در مراقبـت سـالمت فـردي، خـدمات سـالمت عمـومی و یـا از طریـق برنامـه هـاي              

  .تبین بخشی انجام می گیرد و هدف اصلی آن ارتقاي سالمت اس
نظـام سـالمت مسـئولیتی    . افراد در دسـتان نظـام سـالمت قـرار دارد     کلیه در جهان امروز ، زندگی به جرات می توان گفت که

نظام سالمت با اعـاده، حفـظ و بهبـود وضـعیت سـالمت افـراد ،       . حیاتی و مداوم نسبت به افراد در کل دوره زندگی آنها دارد 
  )3شکل ( .طح وکیفیت زندگی آحاد جامعه ایفاي نقش می کندخانواده ها و جوامع ، در جهت ارتقاء س

  
  

  الگوي سازمان جهانی بهداشت براي نظام سالمت - 3شکل 
  

 :اهداف نهایی نظام سالمت
اما چون ممکن است مراقبت از سالمت هزینه هاي کمرشکن بـه  . بهتر بدون تردید هدف اصلی هر نظام سالمت است  سالمت 

ز به آن ، غیر قابل پیش بینی باشد ، سازو کارهاي مشارکت، تسهیم خطر و حمایت مالی، بسـیار حـائز   دنبال داشته باشد و نیا
ــردماهمیـــت هســـتند از ایـــن رو هـــدف دوم نظـــام ســـالمت   ــه مـ ــارکت عادالنـ ــالی مشـ ــابع مـ ــامین منـ   . اســـت  در تـ

از اهمیـت توجـه    یت کـه حـاک  مرتبط با سالمت ، هدف سومی اسـ  یبه انتظارات مردم در مورد مسائلی غیرپزشک پاسخگویی
ارتبـاط و کیفیـت محـیط     ي، برقـرار يدرت انتخاب، محرمانه بودن اطالعات، مشارکت در تصمیم گیرقسریع، احترام به شان ، 

  .اطراف در جریان دریافت خدمت سالمت است 
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  :نظام سالمت يکارکردها
  :زیر را بطور هماهنگ انجام دهد  به منظور دستیابی به اهداف فوق نظام سالمت باید کارکردهاي چهارگانه

 19تولیت .1
 20تامین مالی .2
  ) انسانی، فیزیکی، تجهیزات ، دارو(21در تولید منابع  يسرمایه گذار .3
  )7( 22خدمات تدارك .4

جهت گیري هـا و راهبردهـا   به منظور تعیین  یتولید شواهد و خرد جمع به عنوان مهم ترین کارکرد نظام سالمت بمعنی تولیت
تعیـین و تقویـت قواعـد اجرایـی      و پذیرش مسئولیت کالن و پاسخگویی در باالترین سطح  ،آفرینان این بخشبراي تمامی نقش 

تولیـت در سـه زیرکـارکرد    . را بـر عهـده دارد   نقشاست که وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به نیابت از دولت این 
بکـارگیري همـه تمهیـدات  ممکـن     ( کمیت درون بخشیحا، ) تعیین خط مشی و جهت گیري کالن نظام سـالمت ( سیاستگذاري

بکارگیري ابزارهاي مشـروع تاثیرگـذاري بـر بخـش هـاي      ( رهبري بین بخشیو ) جهت تضمین اجراي سیاستهاي اتخاذ شده
  .تجلی می یابد) دیگر در جهت دستیابی به اهداف و آرمان هاي نظام سالمت 

خـود را از طریـق دولـت ، خـانوار،      یفرآیندي که نظام سالمت منـابع مـال  ( بعجمع آوري منادر سه زیرکارکرد  تامین منابع مالی
تجمیـع  ). کارفرما، بیمه ها، کمکهاي اهدایی مردم، سازمانهاي غیردولتی، نهادهاي خیریه و سازمانهاي  بین المللی تامین مـی نمایـد  

سیله تمامی افراد و نه توسط تـک تـک افـراد در    به گونه اي که ریسک پرداخت براي هزینه هاي سالمتی بو( خطر و مدیریت منابع
فرآیندي  که طی آن منابع تجمیع شده جهت انجام مجموعه اي از مداخالت موثر در ارتقاء ( خرید خدماتو ) تامین منابع تحمل شود 

  ).سالمتی افراد به ارائه کنندگان خدمات پرداخت  می شود
نیروي انسانی ماهر و متخصص در گروه بهداشتی و  پزشکی بر عهده انشگاههاي تامین و تربیت : سرمایه گذاري در تولید منابع 
درمـانی ،   و از آنجائیکه عملکرد مطلوب نظام سالمت در تمام جنبه هـا از قبیـل خـدمات بهداشـتی    . علوم پزشکی گذاشته شده است 

دانش آموختگان  دانشگاههاي علوم پزشـکی   ژوهش ، مدیریت و رهبري و آموزش به طور کامل به دانش ، مهارت ها و توانائیهايپ
سرمایه گذاري در پژوهش ، ساختمان و تجهیزات و تدارك دارو و ملزومات پزشکی نیز از جمله کارکرد هـاي نظـام   . بستگی دارد 

  .سالمت در این زمینه می باشد
ــدارك خــدمات  ــارکرد ت ــرین ک ــوان اصــلی ت ــه عن ــب ای نظــام ســالمت ب ــرل  ارچــه یــک پاد ســازوکارهاي جــدر قال ــراي  کنت   مناســب ب

ز مغذي هـا، روابـط   ین انرژي و ریفقر، کمبود تغذیه اي پروتئ(بیماري هاي واگیردار ، غیر واگیردار،  کنترل مخاطرات تهدید کننده سالمت 
، خـون ي فشـار ، پر هاي جامد در محیطهاي بسـته  ، دود ناشی از سوختو مواد زائد فاضالب ی دفعبهداشتجنسی غیرایمن، روشهاي غیر 

ط و ین و ارتقاي سالمت خـانواده، سـالمت محـ   ی، تام)و چاقیی، افزایش وزن کمبود فعالیت فیزیک ،الکل و دخانیات،، مصرف کلسترول باال
گانـه   4این وظائف در حال حاضر در قالب برنامه هـاي مـداخالت در سـطوح    . کار و بازتوانی و نوتوانی در شرایط عادي و بحرانی است

در قالـب  ) بـازتوانی و نوتـوانی  (و سـطح سـوم  ) تشخیصـی درمـانی  (،سـطح دوم )بهداشـتی (، سـطح اول )ارتقایی( نخستین یشگیري شاملپ
  .می شوند فراهم يسرپایی و بسترجامعه محور، به صورت  )، تخصصی و فوق تخصصی یعموم(شده يسطح بند يساختار

  
  

                                                             
١٩ Stewardship 
٢٠ Financing 
٢١ Resource Generation 
٢٢ Service Provision 
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  تحوالت گذشته  یبررس :بخش دوم
در بـازه   یمناسب و قابل مقایسه بین المللـ  يشاخص هاروند خش سالمت براساس جامع از وضعیت ب يتهیه تصویر يبرا
مرتبط کردن شاخص ها به یکدیگر  يگردید و برا یمختلف تحلیل وضعیت نظام سالمت بررس يالگوها 1386تا  1379 یزمان

که باید در هر  يعات کلیدساده و جامع درآمد که موضو يماحصل کار به صورت ابزار. ارزش استفاده شد زنجیره يالگواز 
 بـه ترتیـب   تدوین شده وضعیت شـاخص هـا    یباتوجه به چارچوب مفهوم. آن لحاظ شد يحیطه به آن توجه شود و سنجه ها

  :عبارتند ازمربوطه  یدربازه زمانالمقدور  یحت، برونداد، فرآیند و درونداد پیامد،اثرنهایی  يشاخص ها
  امید زندگی

هجري شمسی بوده و به تدریج ایـن شـاخص رونـد افزایشـی      14سال در اوائل قرن  25دگی حدود برآوردها حاکی از امید زن
.  سال افزایش یافته اسـت  54به حدود  1355سال بوده که در سال  47امید زندگی در کشور حدود  1345در سال . داشته است

سالمی موجب افزایش قابل توجـه امیـد زنـدگی    بهبود وضعیت بهداشتی و کاهش مرگ و میر اطفال در سالهاي بعد از انقالب ا
سال  2بین امید زندگی زنان و مردان حدود . سال افزایش یافته است 70به حدود  1385شده، بطوري که این شاخص در سال 

علیـرغم بهبـود وضـعیت    . سـال بـرآورد شـده اسـت     69سال و مردان  71امید زندگی زنان  1385در سال . تفاوت وجود دارد
تـرین   پـائین  1385درسال . باشد تر از سایر نقاط می در کشور، امید زندگی براي مردان و زنان در نقاط محروم پائینبهداشتی 

امید زندگی در سیستان و بلوچستان، کردستان، کهکیلویه و بویراحمد و لرستان مشاهده شده که در حقیقت جزء استانهاي با 
، سیستم بهداشتی در کشور بایسـتی بـه وضـعیت نـابرابر بهداشـتی در اسـتانها       بنابراین. باشند سطح توسعه یافتگی پایین می

ها براي افزایش امید زنـدگی اجـرا    اي را در این استان هاي ویژه توجه داشته و ضمن اولویت دادن به استانهاي محروم، برنامه
  )1نمودار (.دنمای

  1386تا 1335هاي امید زندگی در ایران در فاصله سال شاخصروند  - 1شماره  نمودار

  
  )معاونت سالمت: مرجع(وزارت بهداشت آمار ایران و بر حسب برآوردهاي مرکز
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  شاخص توسعه انسانی
این شاخص که نشان دهنده توان و ظرفیت انسانی هر کشور براي دستیابی به اهداف توسـعه اسـت از ترکیـب سـه شـاخص      

روند تغییرات این شاخص در بازه زمانی . ، آموزش و امید به زندگی با سهمی مساوي محاسبه می شودداخلی ناخالص تولید
   :عبارت است از به تفکیک اجزاء در کشور  1386الی  1370

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

، شـاخص امیـد بـه    24/1، شـاخص آمـوزش    85/0براي شاخص تولید ناخالص داخلی ) به درصد(میانگین نرخ رشد کل دوره 
بـراي  ) بـه درصـد  (د سه ساله اول برنامه چهـارم  همچنین میانگین نرخ رش.است 04/1و شاخص توسعه انسانی  02/1زندگی 

 92/0و شـاخص توسـعه انسـانی     16/2، شاخص امید به زنـدگی  24/0، شاخص آموزش  27/0شاخص تولید ناخالص داخلی 
  . است

  
  
  
  

 شاخص تولید سال
ناخالص داخلی   

 شاخص
آموزش   

 شاخص
امید به زندگی   

 شاخص
توسعه انسانی   

نرخ رشد شاخص 
 توسعه انسانی

1370 640/0  700/0  670/0  670/0  ___ 
1371 645/0  713/0  680/0  679/0  3/1  
1372 646/0  724/0  700/0  686/0  3/1  
1373 652/0  729/0  737/0  694/0  9/0  
1374 660/0  726/0  742/0  707/0  9/1  
1375 661/0  729/0  742/0  711/0  6/0  
1376 662/0  730/0  742/0  713/0  3/0  
1378 671/0  739/0  760/0  723/0  4/  
1379 680/0  729/0  767/0  725/0  3/0  
1380 687/0  770/0  730/0  729/0  6/0  
1381 697/0  820/  735/0  741/0  6/1  
1382 720/0  825/0  738/0  761/0  7/2  
1383 722/0  847/0  740/0  770/0  2/1  
1384 729/0  849/0  755/0  777/0  9/0  
1385 730/0  851/0  782/0  788/0  4/1  
1386 733/0  853/0  788/0  791/0  4/0  

محاسبات دفتر نظارت برنامه، معاونت نظارت راهبردي: مأخذ  



 تخصصی سالمتارگروه ک                                                                                                يادار  – یاجتماعمشترك کارگروه 

 شوراي سیاست گذاري -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی                                                                                     38

  :در استان هاي کشور عبارت است از 1385وضعیت شاخص توسعه انسانی و اجزاء آن در سال 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  

  شاخص   نام استان
  یامید به زندگ

  شاخص
  آموزش 

  شاخص
  تولید ناخالص داخلی 

  شاخص
  توسعه انسانی 

  750/0  714/0  802/0  735/0  آذربایجان شرقی
  706/0  658/0  746/0  714/0  آذربایجان غربی

  735/0  673/0  775/0  726/0  اردبیل
  796/0  776/0  849/0  772/0  اصفهان

  731/0  685/0  807/0  701/0  ایالم
  784/0  769/0  850/0  733/0  بوشهر
  829/0  818/0  893/0  776/0  تهران

  734/0  665/0  806/0  730/0  چهارمحال و بختیاري
  772/0  678/0  786/0  704/0  خراسان جنوبی

  748/0  696/0  831/0  716/0  خراسان  رضوي
  716/0  682/0  758/0  709/0  خراسان شمالی

  768/0  749/0  815/0  742/0  خوزستان
  741/0  713/0  791/0  720/0  زنجان
  794/0  763/0  864/0  754/0  سمنان

  630/0  571/0  657/0  662/0  سیستان و بلوچستان
  765/0  704/0  841/0  750/0  فارس
  781/0  764/0  820/0  757/0  قزوین

  759/0  695/0  831/0  752/0  قم
  687/0  651/0  741/0  670/0  کردستان

  751/0  735/0  796/0  721/0  کرمان
  728/0  675/0  794/0  714/0  کرمانشاه

  725/0  661/0  821/0  692/0  کهگیلویه و بویر احمد
  724/0  673/0  776/0  723/0  گلستان

  762/0  697/0  814/0  776/0  گیالن
  724/0  661/0  799/0  711/0  لرستان

  767/0  733/0  829/0  740/0  مازندران
  781/0  792/0  812/0  738/0  مرکزي

  764/0  753/0  808/0  730/0  هرمزگان
  731/0  683/0  786/0  723/0  همدان

  790/0  751/0  854/0  766/0  یزد
  محاسبات دفتر نظارت برنامه، معاونت نظارت راهبردي: مأخذ
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  : )Burden Of  Diseases( بار بیماري ها
ب و بـراي گروههـاي بـزرگ    شاخصی ترکیبی است که براي هر بیماري و آسی  (DALY)ناتوانیتعدیل شده با  یزندگسالهاي 

بـر اسـاس    . بدسـت مـی آیـد   )  YLD(و سالهاي سـپري شـده بـا نـاتوانی     )  YLL(بیماریها از مجموع سالهاي از دست رفته عمر
در گروههاي بزرگ بیماري و آسیب ، حوادث غیـر عمـدي و عمـدي ، بیماریهـاي      1382مطالعه بار بیماریها در ایران در سال 

) 2(نمـودار . به خود اختصاص می دهنـد  را ي و بیماریهاي قلب و عروق بترتیب بیشترین بار بیماریها روانی و اختالالت رفتار
و جنسیت متفاوت بوده و بترتیب در مردان حوادث ترافیکی ، بیماریهـاي ایسـکمیک  قلبـی و     ياین ترتیب بر اساس نوع بیمار

بیماریهاي ایسکمیک قلبی بیشترین بار بیماري را بـه خـود   سوء مصرف مواد و در زنان اختالالت افسردگی ، استئوآرتریت و 
 )    5، 4، 3نمودار .(اختصاص می دهد

 +) YLL(سالهاي از دست رفته  ،)DALYs(بر حسب مجموع سالهاي به هدر رفته عمر و آسیب  بیماري يگروه هابار :   2نمودار شماره
   1382سال براي مه سنین دو جنس و در ه در هر  ،)YLD(سالهاي سپري شده با ناتوانی

0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000 4000000

  حوادث عمدي وغـیر عمـدي
   بیماري ھاي رواني واختالالت رفتاري 

   بیماري ھاي قلب و عروق 
  بیماریھا واختالالت مربوط بھ دوره حول تولد 

بیماریھاي  دستگاه استخواني وعضالني 
   بیماري ھاي  ادراري وتناسلي 

بیماریھاي  دستگاه گوارش 
   بیماري ھاي دستگاه  تنفســي 

   بیماري ھاي تغذیھ اي ومتابولیك 
  سرطانھا 

   بیماري ھاي دستگاه عصبي 
بیماریھاي  دسـتگاه پوسـتي

   بیماري ھاي  خوني ودستگاه خونساز 
بیماریھاي عفوني وانگلي 

   بیماري ھاي مادرزادي واختال الت كروموزومي 
   بیماري ھاي چشمي

   عوارض  بارداري ؛ زایمان و پس از زایمان 

سال

(YLLs)سالھاي ازدست رفتھ بعلت مرگ زود رس

(YLDs)سالھاي سپري شده توام با ناتواني

  
  1386،وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، معاونت سالمت1382براي سال عوامل خطر در ایرانآسیبها ، بار  مطالعه ملی بار بیماریها و:مرجع

+ ) YLL(رفته  سالهاي از دست ،)DALYs(بیماري و آسیب  اول بر حسب مجموع سالهاي به هدر رفته عمر  21بار :  3 نمودار شماره
  1382در همه سنین  براي سال  در هردو جنس و در سطح ملی، ،)YLD(سالهاي سپري شده با ناتوانی

0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000

ح   وادث ت    رافیكي
 بالی ا و ح وادث غ یر مترقب ھ وطبیع ي  زلزل ھ ب م  وس ایر م وارد س  ال 1382 

بیم   اري ھ   اي ایس   كمیك قل    ب (آن  ژین ; س  كتھ قل  بي ونارس   ایي بع   د از س   كتھ)
افس     ردگي : غ   یر قاب   ل تفكی   ك ازافس   ردگي پ   س از زایم    ان

اعتی  اد
س قوط از ارتف  اع ی  ا س  قوط در ھم  ان س  طح

بیماریھاي عروقي مغز
كم   ر درد 

آرتروز زانو
آنم ي (فقر آھن و س ایر آنم ي ھ ا)

اخت    الالت  دوقط     بي(I,II و اخت       الالت س        ایكلوتایمیك)
بیم اري ھ اي م زمن انس دادي ری ھ وبیم اري قل بي ری وي

س  وختگي ب  ا دود ش  علھ و م  واد داغ
ح وادث ناش ي از ت اثیر ن یرو ھ اي مك انیكي ب  ي ج  ان و جان  دار

تول  د زود ھنگ  ام ب  ا وزن طبیع  ي
دیاب  ت

س  نگ كلی  ھ و مج   اري ادراري
عفون  ت دس  تگاه تنفس  ي فوق  اني اوتی  ت وك   ري ب   دنبال اوتی   ت

آكن  ھ ولگ  اریس
اخت    الالت تنفس    ي وع    روقي در ن    وزادوجنین

ش یزوفرني

(YLLs)سالھاي ازدست رفتھ بعلت مرگ زود رس

(YLDs)سالھاي سپري شده توام با ناتواني

  

  1386،وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، معاونت سالمت1382براي سال عوامل خطر در ایرانآسیبها ، بار  مطالعه ملی بار بیماریها و:مرجع
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  1382در سال آسیب اول در مردان   بیماري و 25ناشی از   DALYsاز درصدي :  4نمودار شماره 

  
  

  1382در سال  زنانآسیب اول در  بیماري و 25ناشی از   DALYsدرصدي از :  5شماره  نمودار
  

  
  

    1386پزشکی ، معاونت سالمت،وزارت بهداشت ، درمان و آموزش 1382براي سال عوامل خطر در ایرانآسیبها ، بار مطالعه ملی بار بیماریها و :مرجع 
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    :       Fair Financial Contribution(FFC) هاي بخش سالمت مشارکت عادالنه مردم در تأمین هزینه
تـامین   ش درمتناسب بـا اسـتطاعت مـالی و درآمـد     عدالت در مشارکت مالی تمرکز و توجه به این نکته دارد که آیا هر خانوار

  .ارد یا اینکه مشارکت خانوارها تناسب منطقی با سطح  رفاهی و درآمدي شان نداردمشارکت دسالمت هاي  هزینه
  :  براساس مطالعات انجام شده در کشور مقدار و روند شاخص هاي عدالت در مشارکت مالی در نظام سالمت عبارت است از

ت که خدمت گیرنده به هنگام پرداخت مستقیم از جیب  مبلغی اس: (Out Of Pocket Payment)پرداخت مستقیم از جیب
براساس محاسبات انجام شده در مطالعه حساب هاي ملی . دریافت خدمت مستقیما به ارائه کننده خدمت پرداخت می کند

روند نسبت پرداخت مستقیم از جیب به کل هزینه هاي سالمت به صورت زیر  1386سالمت در وزارت بهداشت در سال 
  :برآورد شده است

  روند نسبت پرداخت مستقیم از جیب در هزینه هاي سالمت:  6نمودارشماره 

44

46

48

50

52

54

56

58

OOP% 56.03 54.44 53.42 49.02 52.6

1381 1382 1383 1384 1385

  
  1386معاونت هماهنگی . محاسبه شاخص هاي حساب هاي ملی سالمت، بهداشت درمان و آموزش پزشکی:مرجع 

  
  جمهـوري اسـالمی ایـران  نشـان      1381همچنین نتایج بدست آمده از مطالعه میزان بهـره منـدي از خـدمات سـالمت در سـال      

  :دهد کهمی 
  .در بخش درمان سرپایی هزینه می گردد) پرداخت از جیب(هزینه هاي مستقیم درمان  %  68 - 1
اقدامات درمانی و هزینه دارو  _در بخش سرپایی مربوط به هزینه هاي ویزیت متخصص مستقیم بیشترین میزان پرداخت  - 2

  .است
  .بستري هزینه میگردد از هزینه هاي مستقیم درمانی در بخش درمان% 32در حدود  - 3
در بیمارستانهاي خصوصی مربوط به حق ] در بخش بستري[بیشترین میزان هزینه هاي پرداخت مستقیم توسط مردم  -4

  .العالج و در بیمارستانهاي دولتی مربوط به سایر هزینه هاي بستري بوده است
  

رت کسر ، هزینه هایی است که خانوار به صورت در محاسبه این شاخص صو: (FFCI)سالمت مالیدر تامین مشارکت عادالنه 
هر چه این . مستقیم صرف سالمتی خود و خانوار می نماید و مخرج کسر، هزینه غیر خوراکی خانوار را شامل می شود
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نسبت براي کل خانوارها برابر باشد، نظام تامین منابع عادالنه تر خواهد بود و هر چه این نسبت بین خانوارها و گروههاي 
  )7نمودار (.مختلف اجتماعی و درآمدي فاصله بیشتري داشته باشد، نظام تامین مالی غیر عادالنه تر خواهد بود

  1386الی  1374از سال  کشورکل شاخص مشارکت عادالنه در تامین مالی سالمت در روند :  7نمودارشماره 
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0.836

0.838

0.84

0.842

0.844

ffci 0.8345 0.8334 0.8416 0.8355 0.837 0.8358 0.8337 0.833 0.8338 0.833 0.8367 0.8358 0.8322
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  1386-7معاونت هماهنگی . وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.رمانی ایران اندازه گیري شاخص عدالت در تامین هزینه هاي بهداشتی و د:مرجع 

آغاز شـده بـود تـا     1375، که از سال  FFCمشاهده می شود، روند بهبود شاخص هاي  7همانطور که در نمودار شماره 
شروع  1382د آن از سال ادامه یافت و مجددا روند بهبو  1381تداوم یافت و سپس روند آن معکوس شده تا سال  1377سال 
  )7نمودار نقطه چین (. شد

 1386تا1382و کل کشور سال  روستایی ،در خانوارهاي شهري سالمت مالیدر تامین شاخص مشارکت عادالنه روند :  8نمودارشماره 

  
  1386-7معاونت هماهنگی . وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.ان اندازه گیري شاخص عدالت در تامین هزینه هاي بهداشتی و درمانی ایر:مرجع 

به تفکیک مناطق  1386تا  1382سالمت را طی سال هاي  مالیوضعیت شاخص مشارکت عادالنه در تامین  8نمودار شماره 
اهش، از ک 013/0بر اساس این برآورد، وضعیت شاخص در مناطق شهري با . دهدشهري، روستایی و کل کشور، نشان می

کندتر  یز البته با آهنگین شاخص در مناطق روستایی نیا. افته استیکاهش 1386در سال  8416/0به  1385در سال  8544/0
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 يل هایاگر چه از نظر  تحل. ده استیرس 1386در سال  8247/0به  1385در سال  8255/0افته و از ینسبت به شهرها، کاهش 
است، اما قضاوت  یدرمان ينه هایهز یع بار مالیت توزیناعادالنه تر شدن وضع یعنبه م ين روندیچن ffciبرشاخص  یمبتن

. ز می باشدیدر این خصوص مستلزم توجه به سایر ابعاد عدالت در سالمت همچون عدالت در دسترسی و عدالت در پیامدها ن
ز ین 1386در کل کشور، در سال نظام سالمت  ین مالیو روستایی ، شاخص مشارکت عادالنه در تام يبه تبع مناطق شهر

  .دیرس 8322/0افت و به یکاهش 
اعم از مستقیم و (هاي سالمت   از نسبت هزینه :(Catastrophic Health Expenditure)فاجعه بار سالمت هزینه هاي 
میزان باال رفتن این شاخص بدین معنی است که خانوار . به ظرفیت پرداخت هر خانوار محاسبه می گردد ) غیرمستقیم

براي این . غیرمنطقی از ظرفیت پرداخت خود را باید جهت نگاهداشت سطح سالمت و درمان اعضاي خانوار بناچار هزینه کند
سالمت تامین مالی خدمات فاجعه بار شود که تجاوز  از این حد بحرانی را به عنوان حالت  شاخص یک حد بحران تعریف می

درصد  40بنا به مطالعات و تجربیات این مرز بحران را در حد  سالمتصین اقتصاد متخص. نامیده اند ) یدرمان -یبهداشت(
  .تعیین نموده اند

  1386الی 1374از سال  کشور کل درروند نسبت جمعیت مواجه با هزینه هاي فاجعه بار سالمت :  9نمودارشماره 
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  1386-7معاونت هماهنگی . وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.ایران  اندازه گیري شاخص عدالت در تامین هزینه هاي بهداشتی و درمانی:مرجع 

نسبت جمعیت مواجه با هزینه هاي فاجعه بار سالمت، همانگونه که در نمودار فوق  هم مالحظه می شود، طی دوره مورد 
صورت نقطه چین در نمودار  این روند تغییرات که به. بررسی، اگر چه با نرخ رشدي مالیم، همواره در حال افزایش بوده است

در سال  02494/0و  1385در سال  02265/0به  1374در سال  0212/0نشان داده شده، باعث افزایش شاخص مذکور از 
  .گردیده است 1386
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 1386الی  1382و کل کشور از سال  روستایی ،در مناطق شهري روند نسبت جمعیت مواجه با هزینه هاي فاجعه بار سالمت : 10نمودارشماره 

  
  1386-7معاونت هماهنگی . وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.اندازه گیري شاخص عدالت در تامین هزینه هاي بهداشتی و درمانی ایران :مرجع 

    
یی و کل کشور نشان روند نسبت جمعیت مواجه با هزینه هاي فاجعه بار سالمت در مناطق شهري، روستا 10نمودار شماره 

  . فاجعه بار سالمت بوده اند ينه هایت کشور دچار هزیدرصد از جمع 5/2حدود  1386ن اساس، در سال یبر ا می دهد
. باشد یم 1385درصد در سال  1.5آن تا سطح  یجیبررسی روند شاخص مذکور در مناطق شهري نشان دهنده کاهش تدر

 2حدود  یعنی  1386تا  1382ن سطح طی سالهاي یرا تجربه نمود و به باالتر يرین شاخص رشد چشمگی، ا1386اما در سال 
  .ده استین کشور، رسیت شهرنشیدرصد از جمع

روند کاهشی داشته است  1383ن حال، در مناطق روستایی، نسبت جمعیت مواجه با هزینه هاي فاجعه بار سالمت که تا یبا ا
  .را تجربه نموده است یت شده و نوسانات بطئیمیرسد که پس از آن تثباندکی افزایش یافته و به نظر  1384در سال 

، وضعیت توزیع خانوار ها برحسب بار تحمیل شده از سوي هزینه هاي درمانی در سطح کشور و مناطق 11 نمودار شماره
  داخت خانواربر حسب گروههاي چهارگانه مبتنی بر سهم هزینه درمان از ظرفیت پر 1386را در سال  شهري و روستایی

درصد افراد با هزینه هاي فاجعه بار سالمت مواجه  2 مالحظه می شود که در مناطق شهري، بالغ بر .نشان داده شده است
در رابطه با فراوانی افراد گروه . است) درصد 3(بودند که بطور قابل توجهی کمتر از شاخص مذکور در مناطق روستایی

  .می باشد) درصد جمعیت 78( به مراتب بهتر از روستاها) معیتدرصد ج 84( نخست، وضعیت در شهرها
درصد جمعیت  4/7درصد جمعیت شهري و  5/4نکته اي که در این میان باید مورد توجه قرار گیرد، آن است که بالغ بر 

به وضعیت  درصد جمعیت کشور در گروه سوم قرار دارند یا به عبارت دیگر، در آستانه فروغلتیدن 3/5روستایی و در کل 
  .می باشند) گروه چهارم( هزینه هاي فاجعه بار درمانی
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  %- 1386ت پرداخت خانوار یبر سهم هزینه درمان از ظرف یچهارگانه مبتن يگروهها یفراوان: 11نمودار شماره 

   
  1387معاونت هماهنگی . وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.ایران اندازه گیري شاخص عدالت در تامین هزینه هاي بهداشتی و درمانی :مرجع 

  
  

فاجعه بار در دهـک   ينه هایدچار هز يخانوارها ین فراوانیشتریرد آن است که بید مورد توجه قرار گینجا بایکه در ا ينکته ا
 ينه هـا یدچار هز يصد خانوارهادر 8/23، بالغ بر 1386که در سال یبطور. 23شود یمشاهده م ينه ایهز) ن دهکیباالتر(دهم 

ن یـ ا. درصـد اسـت   13تـا   7ن ین خانوارهـا، بـ  یـ ر دهکهـا از ا یکه سهم سـا ین دهک قرار داشتند، درحالیفاجعه بار سالمت در ا
  .شود یمالحظه م 12در نمودار شماره  یموضوع به خوب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
مربوط به توزیع درآمد بر پایه ي تئوري هاي اقتصادي و همچنین محدودیت هاي اطالعاتی مخارج و هزینه هاي خانوار را به عنوان اشاره شد،در مطالعات  "همان طور که قبال ٢٣

 .جانشین از درآمد آن استفاده می شود
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  1386- ينه ایهز ين دهکهایت بفاجعه بار سالم ينه هایدچار هز يع خانوارهایتوز :12شماره نمودار 

   
  1387معاونت هماهنگی . وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.اندازه گیري شاخص عدالت در تامین هزینه هاي بهداشتی و درمانی ایران :مرجع 

که در نمودار شماره  سالمت، همانگونه فاجعه بار ينه هایدچار هز يخانوارها یدرمان ينه هایهز يقتر اجزایدق یدر بررس
که، یدر حال. باشد یم ينه خدمات بستریاز هز ین خانوارها، ناشیل شده به ایتحم ین بار مالیشتریشود، ب یمشاهده م 13
، )کنند یم یدرمان ينه هایت پرداخت خود را صرف هزیدرصد ظرف 10که کمتر از (در گروه نخست ينه خدمات بستریهز

فاجعه بار به  ينه هایدچار هز ين نسبت در رابطه با خانوارهایشود، ا یاز کل سبد مصرف درمان را شامل مدرصد  3حدود
  . رسد یدرصد م 65ش از یب

گروه  يخانوارها ین سهم ها را در مصارف درمانیشتریت پزشک، بیزیمربوط به دارو و و ينه هایگر، هزید ياز سو
فاجعه بار سالمت، به مراتب  ينه هایدچار هز يخانوارها یمصرف یبد خدمات درمانن اقالم در سیکه، ایدرحال. نخست دارند

  . برخوردارند يت کمتریاز اهم
  گروه چهارم يسه با خانوارهایگروه اول در مقا يمصرف شده توسط خانوارها یسهم خدمات درمان:13شماره نمودار 

  درصد - 1386- )فاجعه بار سالمت ينه هایدچار هز(
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  1386الی  1374از سال  کشوردر کل   نسبت جمعیتی که به دلیل هزینه هاي درمانی در ورطه فقر می افتندروند : 14نمودارشماره 
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  1386-7ی معاونت هماهنگ. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.اندازه گیري شاخص عدالت در تامین هزینه هاي بهداشتی و درمانی ایران :مرجع 

  
در بررسی شاخص نسبتی از جمعیت که به دلیل هزینه هاي درمانی به زیر خط فقر سقوط کرده اند، مشاهده می شود که  

همچنین، بررسی روند تغییرات آن طی دوره . کاهش یافته است 00884/0به  0122/0این شاخص از  1385تا  1374سالهاي 
به  1378ن داده شده است ، بیانگر تداوم یافتن روند کاهشی این شاخص  از سال مذکور که در نمودارفوق با نقطه چین نشا

البته در اینجا باید به این نکته هم توجه داشت که در سالهاي پایانی دوره مورد بررسی به نظر می رسد که . بعد می باشد
  . تغییرات شاخص لزوما روند یکنواختی را تجربه نمی کند و با نوساناتی همراه است

  
مشاهده می شود، نسبت جمعیتی که در مناطق روستایی به دلیل هزینه هـاي درمـانی    15 بر اساس آنچه که در نمودار شماره

نکته قابل تامل دیگر در این خصوص، روند افزایشـی  . به ورطه فقر می افتند، به طور چشمگیري از مناطق شهري بیشتر است
همانطور که در این نمودار هم مشـاهده مـی شـود، ایـن افـزایش      . بعد می باشد به 1383میانگین کشوري این شاخص از سال 

از سوي دیگـر، علیـرغم آنکـه رونـد افـزایش ایـن نسـبت در        . بیشتر متاثر از افزایش شاخص مذکور در مناطق روستایی است
  .نان تداوم یافته استکندتر شده است، به نظر می رسد که نرخ افزایش آن در شهرها همچ 1384مناطق روستایی از سال 
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  اندافتادهنسبت جمعیتی که به دلیل هزینه هاي درمانی در ورطه فقر روند : 15نمودارشماره 
  1386الی 1382و کل کشور از سال  روستایی ،در مناطق شهري 

  
  1386 -7معاونت هماهنگی. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.درمانی ایران اندازه گیري شاخص عدالت در تامین هزینه هاي بهداشتی و :مرجع 

دهـد کـه سـکونت در     یتحلیل الجیـت نشـان مـ    1386براي یآفتن عوامل موثر بر بروز هزینه هاي فاجعه بار سالمت در سال 
ل شـده خـانوار و   ی، اندازه تعدمه قرار داشتنیسرپرست خانوار، تعداد افراد شاغل در خانوار، تحت پوشش ب يشهرها، باسواد

بـرعکس، وجـود   . ر قابـل تحمـل دارنـد   یـ نه ها غیرابطه عکس با احتمال قرار گرفتن خانوار در معرض هر سرانه مسکن خانوار
بـا   یمینه کل خـانواده، رابطـه مسـتق   یزل شده هیسال سن در خانواده، سن سرپرست خانواده و سرانه تعد 60ش از یافراد با ب

  :فاجعه بار دارند ينه هایدن خانوار به محدوده هزیتاحتمال فرو غل
 .ابددرصد کاهش می ی 6/4احتمال قرار گرفتن در معرض هزینه هاي فاجعه بار به باشد اگر خانوار ساکن شهر  •

  احتمـال قـرار گـرفتن در معـرض هزینـه هـاي فاجعـه بـار بـه         مه قرار داشته باشـند  اگر افراد خانوار تحت پوشش بی •
 .ابدش می یدرصد کاه 3/6 

درصـد   8/5، احتمال قرار گرفتن خانوار در معـرض هزینـه هـاي فاجعـه بـار بـه       باشداگر سرپرست خانوار با سواد  •
 .بدکاهش می یا

درصـد   9/6، احتمال قرار گرفتن خانوار در معرض هزینه هاي فاجعه بـار بـه   باشد اگر یکی از اعضاي خانوار شاغل •
 .بدکاهش می یا

، احتمال اینکه خانوار در معرض هزینـه هـاي فاجعـه    اشدبیشتر بو وار معادل یک میلیون ریال اگر مخارج ساالنه خان •
 .بددرصد افزایش می یا 7/7بار قرار گیرد،  به 

  درصـد کـاهش    4/7احتمال قرار گرفتن خانوار در معـرض هزینـه هـاي فاجعـه بـار بـه       باشد اگر بعد خانوار سه نفر  •
  .بدمی یا
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  غیر پزشکی مردم به انتظاراتگویی  پاسخ
  :وضعیت شاخص هاي پاسخگویی به انتظارات غیرپزشکی مردم در نمودار هاي زیر آمده است

  رعایت حقوق گیرند گان خدمت ؛ درجریان دریافت یک مجموعه از خدمات بهداشتی درمانی سرپایی ؛ : 16نمودارشماره 
  1381اسفند  - اشتی درمانی مندي از خدمات بهد به تفکیک چند منبع ارائه خدمت  مطالعه بهره

  
  1384وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، معاونت سالمت .1381 در جمهوري اسالمی ایرانمطالعه بهره مندي از خدمات بهداشتی درمانی :مرجع

  
- ع بیمارستان ارائه دهنده خدمت  رعایت حقوق گیرند گان خدمت ؛ درجریان دریافت یک مجموعه از خدمات درمان بستري ؛ به تفکیک نو: 17نمودار  

  1381اسفند  -- مندي از خدمات بهداشتی درمانی  مطالعه بهره - 

  
  1384وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، معاونت سالمت .1381 در جمهوري اسالمی ایرانمطالعه بهره مندي از خدمات بهداشتی درمانی :مرجع
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 یسال به طور مشخص در شهر و روستا روند نزول 5ر یزان مرگ کودکان زیم :ر کودکان و مادران بارداریروند مرگ و م
ن حـال  یـ بـا ا  .)18نمـودار (ده اسـت  یه رسـ یـ پا يزانهـا یک چهـارم م یبه حدود ) 2000تا  1980از (سال  20داشته و در فاصله 

بـا ثابـت مانـده و    یته تقرسـال گذشـ   15ر نوزادان در یزان مرگ و میم .افته است یر کاهش یسال اخ 10ن کاهش در یسرعت ا
  .تداشته است يرییتغ

در صد هزار  7/24به   1386در سال  افته ویکاهش %  90حدود  1386تا  1353ر مادران باردار در فاصله یمرگ و ممیزان  
  )19نمودار.(استرسیده تولد زنده 

    1379یال 1359ال سال در شهر و روستا از س 5مقایسه روند مرگ و میر کودکان زیر : 18شماره نمودار 

  
  2008 در سال سازمان جهانی بهداشتگزارش  :مرجع

  
  1386الی  1353روند میزان مرگ و میر مادران باردار از سال : 19نمودار شمار

  
  معاونت سالمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: مرجع 
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  :سن هنگام مرگعلل مرگ و میر و 
 46تـا  ) النیاسـتان گـ  (سال  64از  يسال بوده که در دامنه ا 58برابر با  1385در سال  استان کشور 29ن سن مرگ در یانگیم

و  يمـار یب یاصـل  يزان بـروز و گروههـا  یـ ن علل مـرگ براسـاس م  یعتریشا .ر استیمتغ) ستان و بلوچستان یاستان س(سال 
ن سـن مـرگ در حـوادث ،    یانگیـ بـودن م  نیی، حوادث و سرطانها  اما با توجه به پـا  یعروق_یقلب يهایماریب عبارتند از بیآس
  )21و  20 نمودار.(ازدست رفته عمر حوادث خواهد بود يت علت مرگ بر اساس سالهایعتریشا

  1385سال - برآوردي از تعداد موارد مرگ بر حسب علل عمده  و متوسط سن هنگام مرگ در ایران : 20نمودار شماره 

  
  1385تن عمردر گروههاي مختلف سنی در سالهمترین عوامل از دست رفم -  21نمودار شماره 

  
  معاونت سالمت - 1385نظام ثبت و طبقه بندي علل مرگ در ایران گزارش سال : مرجع 

 ١٣٨٥ سنی در سال مل از دست رفتن عمر در گروههاي مختلفمهمترین عوا
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   یکـ یسـال  حـوادث تراف   60ر یـ ن زیسـال و بـالغ   4 ين علـت مـرگ در کودکـان بـاال    یعتریز شـا یـ ن یسـن  يبر اساس گروههـا 
   .)21نمودار  (باشد یم

ن یبر حسب مکـان بـد    یکینسبت  بروز حوادث تراف  1385در سال  یدانشگاه علوم پزشک 13بر اساس مطالعه انجام شده در 
  .%)5/8(، بزرگـراه  %) 19( یی، جـاده روسـتا  %) 5/21( ين شـهر ی، جـاده بـ  %) 8/46(ابان داخل شهر و روسـتا  یخ :صورت بود

  .ک بروز و سن هنگام مرگ آورده شده استیبه تفک   22ر از حوادث در نمودا یناش ير علل مرگهایسا
  1385در سال مرگ ناشی از حوادث: 22نمودارشماره

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مرگ ناشی از حوادث در سال 
1385 

مرگ ناشی از حوادث 
 غیرعمدي

مرگ ناشی از حوادث 
 عمدي

 حوادث ترافیکی

 سوختگی

 سقوط

 مسمومیت

 شدگی غرق

 خودکشی

 خشونت

92: تعداد در روز  
 36.8: میانگین سن

  5: تعداد در روز
 50.4: نگین سنمیا

  8: تعداد در روز
 34.5: میانگین سن

  7: تعداد در روز
 33.6: میانگین سن

  4: تعداد در روز
 22: میانگین سن

  11: تعداد در روز
 30.3: میانگین سن

  7: تعداد در روز
 32.5: میانگین سن
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  : سالمت عوامل خطر
ز آن کشور ما از نظر مخاطرات سالمت بار مضاعفی را به دوش می کشد که در واقع به علت گذر سالمتی اسـت کـه بخشـی ا   

 ی دفـع بهداشتمردم ما با فقر، روشهاي غیر  می باشد؛  ناشی از توسعه  نیافتگی و بخشی دیگر مربوط به جوامع توسعه یافته
و  روابـط جنسـی غیـرایمن    ،، مصـرف دخانیـات   هـاي جامـد در محیطهـاي بسـته     ، دود ناشی از سـوخت و مواد زائد فاضالب

که  ، بدخوري و بیش خواري) ، آهن و رويآ وديویتامین (و امالح ویتامین ي، انرژ مشکالت تغذیه اي ناشی از کمبود دریافت
مبتال کرده زمینه را براي ابتال به بیماري هـاي قلبـی و عروقـی مهیـا مـی کنـد        خوني فشارپرآنان را به اضافه وزن ، چاقی ، 

   )3، 2، 1جدول شماره (.. هستندروبرو 
و بـا  هـاي مغـزي دارنـد     حمالت قلبی و سـکته افزایش  می باستقیال که ارتباط مو کلسترول با خوني فشارپرخطرات ناشی از 

وقتـی ایـن خطـرات بـا     . هر روز تهدید کننده تر بنظر می رسـند  غذاهاي پرچرب ، پرنمک و شیرین نیز مرتبط هستند مصرف 
مواد مصرف ازدیاد قی که نتیجۀ چا افزایش وزن و .شوند تر می نیروهاي مرگبار دخانیات و الکل عجین گردند، بازهم خطرناك

که بر گستردگی  گردد  ي براي سالمت محسوب میید و عمده ابه خودي خود خطر جدنیز و کمبود فعالیت فیزیکی است  غذایی
نیز به نوبـه خـود باعـث    ) سل و ماالریا(و بیماریهاي بازپدید ...) ایدز و سارس و(البته بیماریهاي نوپدید   .افزایندمخاطرات می

  کشــور بالخیــز دنیاســت و از   10ازطــرف دیگــر ایــران جــزو    طرات و بــالطبع هزینــه هــا مــی گردنــد؛     فــزایش مخــا ا
ازجمله بالیاي عمدة کشور ما سیل . پیوندد نوع آن در کشور ما به وقوع می 33نوع بالیاي طبیعی شناخته شده در جهان ،  42 

نفـر بـر اثـر بالیـا کشـته       000/160ل گذشته درایـران بـیش از   سا 10موجود در  براساس آمار. باشد ، زلزله و خشکسالی می
  بر اثر سایر بالیا بوده است % 18بر اثر سیل و % 6بر اثر زلزله و % 76اند که از این میزان  شده

  1381ها سال  يماریبار ب یبار منتسب به عوامل خطر در مطالعه مل:  1جدول شماره 

  

  1386،معاونت سالمت1381سال يبرا عوامل خطر در ایرانا ، بار بهیآسمطالعه ملی بار بیماریها و:مرجع
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  1380نتایج بررسی وضعیت ریزمغذیها در گروههاي مختلف  در کشور  سال : 2جدول شماره 
  ماهه 15- 23کودکان   ساله 6کودکان   جوانان  مادران باردار  میانساالن  درصد

  37,8  18,2  17,3  21,4  14,5  کم خونی بر اساس هموگلوبین
  32,8  25,7  23  43  9,1  کمبود ذخیره آهن
  14  3,9  5,6  16,7  4,2  کم خونی فقر آهن

  18,8  21,7  17,4  32,6  4,8  در معرض کم خونی فقر اهن
  19,4  31  28  39  -   يکمبود رو

  2,1  -   -   15,2  -   کمبود شدید و خفیف ویتامین آ
  3,7  -   -   18,3- 37,3  -   کمبود متوسط ویتامین د

  1374و سال 1377سال-  سال 5سوئ تغذیه کودکان زیر براي  سازمان جهانی بهداشت  طیقه بنديمطابق کشور یت وضع: 3جدول شماره 

  )روز/نفر/گرم(با سبد غذایی مطلوب) 1379- 1381(مقایسه سبد غذایی مصرفی جامعه ایرانی : 4جدول شماره 

  مقدار مطلوب مصرف  )1379- 1381(مقدار مصرف   ماده غذایی در سبد مطلوب
  320  320  نان 

  100  110  برنج 
  20  14  ماکارونی
  26  19  حبوبات

  70  68  سیب زمینی
  280  218  سبزي ها 

  260  202  میوه ها 
  48  39  گوشت قرمز
  50  39  گوشت سفید

  24  24  تخم مرغ
  225- 240  139  شیر و لبنیات

  35- 40  46  روغن جامد و مایع 
  40- 50  59  قند و شکر 

  معاونت سالمت -دفتر سالمت جمعیت خانواده و مدارس -اداره بهبود تغذیه جامعه: مرجع 
  

 سوء  تغذیه با              

  شاخص
  شیوع  خیلی باال  شیوع  باال  شیوع  متوسط  شیوع پایین

 74 77 74 77 74 77 74  77  

 وزن براي قد
>5%  9/9 -5%  14/9 -10%  <15%  

  1/7% 9/4%      

 وزن براي سن
>20%  9/29 -20% 9/39 -30 <40%  

6/16%  9/10%         

 قد براي سن
>10% 9/19 -10% 9/29 -20% <30%  

    20% 4/15%     
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  سالمتو عدالت در  یاجتماع ين کننده هاییتع
  ش یر و افزایر واگیر به غیها از سمت واگ يماریب همه گیرشناسیگذر ، یبه سمت سالخوردگ یتیجمعهرم سنی رات ییتغ

ن یب يپرخطر جوانان، که تقاضا از نظام سالمت را باالتر خواهد برد، تفاوت ها يو رفتارها مزمن يها يماریابتال به ب
  ، ... ه ی، سوء تغذید زندگیمرگ کودکان، ام يزان هایل میمناطق مختلف کشور از قب یبهداشت يشاخص ها/يامدهایپ

  ه مشخص بخش سالمت قرار دارند رون از محدودیکه ب یهشدار دهنده خصوصا اجتماع ينظام سالمت را با موضوع ها
  الت یتحصو  یر درآمد و طبقه اجتماعیهوا، تاث یو آلودگ یخطرات شغلراه ها،  یمنیحوادث و ا. رو به رو خواهد ساخت

  .ارات نظام سالمت خارج هستندیه اختیداشته اما از حط یار فاحشیر بسیسالمت تاثبر  یهمگ
 ناخالص تولیددرصد از  10بطور میانگین ها در خور توجه است و  يماریبسالمت و بار  ينه اقتصادیگر هزید ییاز سو
  نه ها هم چون یگر هزیخ شناور در آب است و دینه ها تنها نوك قله کوه ین هزیا یدهند ول یرا به خود اختصاص م داخلی

مزمن ممکن است  يها يماری به برا کارگران مبتالیکار ز يروین ینیگزیکار؛ جا پایین ي؛ بهره وريماریبت از کار به سبب بیغ
   رد؛یگ یگر خانواده را در بر نمید يمرگ نان آور خانه و اثر بر رفتارها و رفاه اعضا يامدهایزودتر بازنشسته شوند و پ

مرور مطالعه ( دیژه نمایز بر سالمت دارند توجه وین% 50حدود  يریل موضوعات که سهم تاثین قبید به ایلذا نظام سالمت با
  )یبانک جهان- رانیا یاسالم يسالمت در جمهور نظام

 .دیـ بـوده و ظالمانـه بـه نظـر آ     ير ضـرور یـ شود که قابل اجتنـاب و غ  یف میتعر یدر نظام سالمت بصورت تفاوت یعدالت یب
  سـالمت مطـرح    ین مـال یسـالمت و تـام  خـدمات  از  يو بهره مند یسالمت ، دسترسوضعیت عدالت در نظام سالمت در سطح 

ن یشـتر یسـالمت ب  يامد هایدر مورد عدالت در پ .شود یاستفاده م آنسنجش  يبرا  ییهر مورد از شاخصهادر  گردد که یم
د بـه  یـ ر و امیـ ع مـرگ و م یـ مثـال توز  يبرا .است یاجتماع – ياقتصاد يرهایسالمت بر حسب متغ يامدهایع پیشاخصها توز

  )   24،  23نمودار  ( زان سوادیرآمد و مزان دی، م ییای، منطقه جغراف یسن يبر حسب جنس ، گروهها یزندگ
  

  )هزار نفر 100میزان در ( 1385تا  1380میزان خام مرگ در جامعه شهري و روستایی در سالهاي :  23شماره  نمودار

  
  معاونت سالمت - نظام ثبت و طبقه بندي علل مرگ در ایران :مرجع

  



 تخصصی سالمتارگروه ک                                                                                                يادار  – یاجتماعمشترك کارگروه 

 شوراي سیاست گذاري -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی                                                                                     56

 1383کسال بر حسب جنس در سال یر یکودك ز 10000 يه  به ازاماه 59تا  1ر کودکان یزان مرگ و میم : 24شماره  نمودار

 

 
 1386، معاونت سالمت  یوزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشک0 يد جعفری، ناه يمحسن نقو.1383استان کشور در سال  29ر در یمرگ وم يمایس:مرجع

 
داشـته امـا    ینزولـ رونـد    در کـل کشـور   ییتاماهه در مناطق روسـ  59تا  1ر کودکان یزان مرگ و مین میانگیبا وجود آنکه م

ش فاصـله  یاز افـزا  یب حـاک ین ضـر یـ ا یش کلیرسد افزا ینداشته و در کل به نظر م ین شاخص روند ثابتیرات  اییب تغیضر
 .دهد یناهمگن را نشان م ین پراکندگیا یبه خوب 4 يشکلها) 25(نمودار .ن مناطق مختلف باشدیب

  
   در مناطق روستایی تحت پوشش خانه هاي بهداشت  1382تا  1372ماه از سال  59تا  1مرگ کودکان  میزان روند :25شماره  نمودار
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  یمعاونت سالمت ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشک :مرجع  
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اي پوشش خانه ه درمناطق روستایی تحت دو جنس ؛ ؛ درهر ) راست(کسالیر یز کودکان و) چپ(میزان مرگ نوزادان - 4 شماره شکل
  1381تا1379طول سه سال بهداشت؛ در 

    
  1384.کشور یقات علوم پزشکیتحق یعاونت سالمت ومرکز ملم. 1382-1372ران ینان ایسالمت روستانش يمایس:مرجع

  
در  ین نـاهمگن یـ علـت ا  يکسال تا حـد یر یر کودکان زین کننده مرگ ومیین عوامل تعیمطالعات انجام شده در خصوص مهمتر

رخواران عبـارت اسـت از   یر شین عوامل مرتبط با مرگ ومین اساس مهمتریبر ا. دهد  یر کودکان را نشان میم ع مرگ ویتوز
  )  26شماره  نمودار( خانواده ، سطح سواد مادر و اقامت در روستا يت اقتصادیوضع

  اقتصادي ناعادالنه مرگ و میر شیرخواران  بر اساس سطح اجتماعی ع ین علل توزییتب:  26نمودار شماره 

-5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

1

Household economic status Mother's illiteracy
Residence in a rural area Risky birth interval
Hygienic status of toilet Mother's age at the child birth
Mother's history of stillbirth Child sex
Mother's history of abortion Province of residence

Decomposing socio-economic inequality in 
infant mortality in Iran

  
Who commission on social determinant of health.Country Progress Report on Social Determinants of Health & Equity,     مرجع:  
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دو عامـل   .نشـان داده شـده اسـت    یبه خـوب   30تا   27   يماهه در نمودارها 59تا  1ر کودکان ین مرگ و مین ارتباط بیهمچن
ماهـه در منـاطق    59 -1ر کودکـان  یـ م رات مـرگ و ییـ تغ % 65ک بـه  یـ نزد ییک به تنهایهر  لمان در منزیو زا ينسبت سربار

  .دهد یح میرا توض ییروستا
  ماه با متوسط 59تا 1ارتباط خطی نسبت مرگ کودکان  - 27شماره  نمودار

  تعداد آدمهاي که در یک اطاق زندگی می کنند  در مناطق روستایی
  1382- 1381و1380و1379ر سالهاي هرستان کشور دش

  DHSبر اساس اطالعات ثبت شده در زیج حیاتی خانه هاي بهداشت ومطالعه 
  

 59تا 1ارتباط میزان سواد مادر با مرگ کودکان  : 28نمودار شماره 
  ماهه در مناطق روستایی ایران

  
  

ماه با نسبت  59تا 1ارتباط خطی نسبت مرگ کودکان :  29شماره  نمودار
شهرستان کشور در سالهاي  281در مناطق روستایی   ایمان در منزلز

بر اساس اطالعات ثبت شده در زیج حیاتی خانه  - 1381و1380و1379
  هاي بهداشت

ماه با نسبت  59تا 1ارتباط خطی نسبت مرگ کودکان  : 30شماره  نمودار
شهرستان کشور در سالهاي  281سرباري  در مناطق روستایی 

بر اساس اطالعات ثبت شده در زیج حیاتی خانه  - 1381و1380و1379
  هاي بهداشت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

معاونت سالمت ومرکز –. 1382-1372سیماي سالمت روستانشینان ایران :مرجع
  1384.ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور

  y = 0.35x - 10.94
R2 = 0.65
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   :میزان باروري کلی
 ،در کشـور  يبـارور سـطح و رونـد   ر مورد د) 2006و مکدونالد يشواز ی، عباس1380 يشواز یعباس(مطالعات انجام شده  

ل یـ در اوا )تعداد فرزند زنده اي که یک زن در دوران باروري به دنیا می آوردمتوسط ( میزان باروري کلیکه  نگر این استابی
  بـه حـدود   1350فرزند براي هر زن در سن بـاروري بـوده اسـت کـه بـا کـاهش انـدك در نیمـه اول دهـه           7حدود  1340دهه 

کشـور   يو ادار یاسـ ی، سی، فرهنگـ یط خاص اجتماعینحال با توجه به شرایبا ا. کاهش داشته است 1355د در سال فرزن 5/6 
 يرونـد  ي، بـارور یهاي تنظیم خـانواده و شـرایط جنگـ    از جمله توقف برنامه 1360و اوائل دهه  1350دهه  یانیپا يدر سالها

  ).31شماره  نمودار(افت یش یبراي هر زن افزافرزند  7داشت و میزان باروري مجدداً به حدود  یشیافزا
   1385تا  1350برآورد روند میزان باروري کلی به تفکیک شهر و روستا در ایران طی سالهاي   :31 شماره نمودار

   1385، 1375و  1365سرشماري سالهاي  هاي با استفاده از داده
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  ران  یمرکز آمار ا  يسرشمار يداده ها:مرجع

به بعـد شـروع بـه کـاهش نمـود و سـپس از        1365 يکل در کشور از سالها يبارورنشان داده است که میزان  نتایج مطالعات
، 1385سـال   يسرشمار یعنیر یاخ يها داده يو برمبنابه خود گرفت  يسرعت چشمگیرن کاهش یا 1360دهه  ياواخر سالها

  . افته استیش فرزند کاه 9/1ر به حدود یاخ يران در سالهایدر ا یکل يزان باروریم
 یو روسـتائ  ين است که نقاط شهریانگر ایب1385تا  1351 يسالها یمختلف کشور ط يها در استان يتحوالت بارور یبررس

 1350در دهـه   ینقاط روسـتائ  يسطح بارور. اند را تجربه کرده يدر تحوالت بارور یسه دهه گذشته روند مشابه یکشور ط
در نقـاط   یکلـ  يزان بـارور یـ م 1359به عنوان مثال، در سال . بوده است يدر نقاط شهر ن سطحیبه مراتب باالتر از ا 1360و 

انگر بـه حـداقل   یـ بـوده کـه ب    1/2و  8/1ب یـ بـه ترت  1385زان در سال ین میا. بوده است 4/8 یو در نقاط روستائ 8/5 يشهر
کسـو،  یاز   يزان بـارور یکاهش م روندن یا یو همگون یباشد همزمان یران میدر ا يبارور يشهر-یروستائ يدن تفاوتهایرس

از  یشـتر ناشـ  یباشـد کـه ب   یران میدر ا يتحوالت بارور يهایژگیگر سو از ویاز د یدر نقاط روستائ يع باروریو کاهش سر
و ن گسـترش شـبکه بهداشـت    یهمچنـ . اسـت  یران پس از انقالب اسالمیا یها در نقاط روستائ دهیو اشاعه ا يا تحوالت توسعه

ش سطح بهداشت و ارتقاء سالمت مادر و کودك و یکشور همراه با افزا یبهداشت در نقاط روستائ يها س خانهیو تأسدرمان 
  . فراهم نموده است ییع در نقاط روستاین تحول سریا ير اطفال بستر الزم برایکاهش مرگ و م
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همگرایـی  "در سـالهاي اخیـر بـه    شهري، روند مشابه باروري در اسـتانهاي کشـور    -عالوه بر همگونی روند باروري روستا
تحـوالت بـاروري اسـتانهاي    ).  2006شـوازي و مکدونالـد    ، عباسی1380شوازي  عباسی(تعبیر شده است  "رفتارهاي باروري

اجتماعی صورت پذیرفته و روند افزایشـی و کاهشـی در اسـتانها نسـبتاً     -اي مستقل از سطح توسعه اقتصادي کشور تا اندازه
را تجربـه   1370و دهـه   1360و حتی استانهاي محروم نیز کـاهش بـاروري در سـالهاي پایـانی دهـه      همزمان صورت گرفته 

هاي عمومی و اشاعه بعد کوچک خـانوار در جامعـه    این همگرایی ناشی از تحوالتی است که در زمینه افزایش آگاهی. اند نموده
استانهاي کشـور، کـه عمـدتاً ناشـی از سـطح نـابرابر       در بستر این همگرایی، شکاف بین سطح باروري . ایران ایجاد شده است

  ایی بوده است،  توسعه
شـایان ذکـر اسـت    .  اختالف میزان هاي باروري در مناطق مختلف کشور نشان دهنده انحراف معیاري به میزان سه می باشد

در سیسـتان و   4.1ر حـداکث ( 2.7حـدود   1379که تفاوت میزان هاي باروري در مناطق مختلف کشور براساس اطالعات سـال  
ارایه خدمات تنظیم خانواده در سراسر کشور با تاکید بر مناطق محروم سبب گردیـده  . بوده است) در گیالن 1.4بلوچستان و 

و همگرایـی در  ) در گـیالن  1.44در سیسـتان و بلوچسـتان و حـداقل     3.56حـداکثر  (کاهش یافته  2.12است که این اختالف به 
  )33، 32، مکرر 31شماره  نمودار(یش یابدمیزان هاي باروري افزا

  
 - 1381و1380و1379شهرستان کشور در سالهاي  281در مناطق روستایی  ارتباط  میزان باروري کلی با نسبت بیسوادي - مکرر 31نمودار شماره 

  1379د ر سال  DHS   بر اساس اطالعات ثبت شده در زیج حیاتی خانه هاي بهداشت ومطالعه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1384معاونت سالمت و مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور  1382-1372سیماي سالمت روستاییآن ایران : عمرج

y = 0.04x + 0.95
R2 = 0.34
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 - 1381و1380و1379شهرستان کشور در سالهاي  281ارتباط نسبت زایمان در منزل  با میزان باروري کلی  در مناطق روستایی  -  32شماره  نمودار
  تی خانه هاي بهداشتبر اساس اطالعات ثبت شده در زیج حیا

  

  

  

  

  

  

  
  1384.کشور یقات علوم پزشکیتحق یمعاونت سالمت ومرکز مل–. 1382-1372ران ینان ایسالمت روستانش يمایس:مرجع

  
  

  1385میزان باروري کلی استان هاي کشور در سال :  33شماره  نمودار

  
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت سالمت:مرجع

  
  

y = 25.69x - 33.54
R2 = 0.64
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 رانیت در ایو روند جمع یکل يمایس

. ون نفر بوده استیلیم 10حدود  یشمس يهجر 14ران در آستانه قرن یت ایانگر آن است که جمعیآمارها و اطالعات موجود ب
 1365ن تعداد در سـال  یا. ون نفر بوده استیلیم 7/33، 1355ون نفر و در سال یلیم 9/18ت کشور یجمع 1335 يدر سرشمار

ران یـ ت ایـ ز جمعیـ ن 1385 يسرشـمار  يبر مبنا. افتیش یون نفر افزایلیم 60به حدود  1375ون و در سال یلیم 1/49به حدود 
ران در یـ ت ایـ ن اسـاس تعـداد جمع  یـ بر ا). 1386ران ی؛ مرکز آمار ا1382گران یو د یرزائیم(ون نفر بوده استیلیم 5/70حدود 

  )34 شماره نمودار(.برابر شده است 7ک قرن حدود یکمتر از 
  

  ش هـ1260- 1385ران، یاجمعیت  ساالنه رشد يها نرخروند تحوالت تعداد و متوسط -  34شماره  نمودار
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  اطالعات مرکز آمار ایران: مرجع

  
  ران بـا رشـد  یـ ت ایـ ، جمع1335-1345در دهـه  . داشـته اسـت   ییقرن گذشـته همـواره رشـد بـاال     یران طیت اینرو جمعیاز ا

 یافته و در طـ یزان رشد کاهش یم 1340مه دوم دههیم خانواده از نیتنظ يها اعمال برنامه لیبدل یافت، ولیش یدرصد افزا 1/3 
ط خاص دوران انقالب یو شرا یبا وقوع انقالب اسالم1355 -1365 يسالها یمجدداً ط. دیدرصد رس 7/2به  1345-1355دهه 

درصـد   9/3حـدود   یعنـ یران یـ ت ایتحوالت جمعخ ین سطح خود در طول تاریزان به باالترین میران و عراق ایا یلیو جنگ تحم
 يزان بـاال یـ ن میـ ا. افتیش یافزا) از مهاجرت بوده است یدرصد ناش 7/0و حدود  یعیدرصد رشد طب 2/3ن رشد حدود یاز ا(

 یانیپا ياستگذاران از سالهاین و سیجه مسئولیت کشور بود و در نتیش از حد جمعیش بیافزا يبرا يت، زنگ خطریرشد جمع
انه یزان سـال یـ جـه م یدند و در نتیت بخشـ یم خانواده مشـروع یتنظ يها ت به برنامهیکنترل جمع يها استیاء سیبا اح 1360دهه 

درصـد کــاهش  6/1بـه حـدود    1375-1385دهــه  یدرصـد و سـپس طـ    9/1بــه حـدود   1365-1375دهـه   یت طـ یـ رشـد جمع 
    ) 35شماره  نمودار(.افتی
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 1365- 1385ران، یت ایجمع یسن ساختار يها انتقال :  35شماره  نمودار

ش1365/م1986ران، یت ایجمع یهرم سن ش1375/م1996ران، یت ایجمع یهرم سن  ش1385/م2006ران، یت ایجمع یهرم سن   

20 15 10 5 0 5 10 15 20

 
20 15 10 5 0 5 10 15 20

 
رانیمرکز آمار ا  يآمار يسالنامه ها :مرجع   

  
بـه   1385سرشـماري سـال    این میزان براسـاس . بوده است 1.96معادل  1375براساس سرشماري سال  : میزان رشد جمعیت

براساس قانون آمایش سرزمین مصوب مجلس محترم شوراي اسالمی حداکثر میـزان رشـد جمعیـت    . کاهش یافته است 1.61
  نشـان   1385سرشـماري سـال    .بایـد باشـد  هر کدام از شهرستان هاي کشور معادل یک و نـیم درصـد    در کشور عدد یک و 

براساس ایـن سرشـماري اسـتان هـاي همـدان، اردبیـل،       . شد مثبت جمعیتی هستندمی دهد که همه استان هاي کشور داراي ر
% 23معـادل  (نفـر   16200000کرمانشاه، کردستان، زنجان، گیالن، لرستان، آذربایجان شـرقی و مرکـزي بـا جمعیتـی معـادل      

لی، ایالم، مازندران، رشد جمعیت در استان هاي خراسان شما. از رشد جمعیت کمتر از یک درصد برخوردارند) جمعیت کشور
جمعیـت  % 26معـادل  (نفر  18200000چهارمحال و بختیاري، گلستان، فارس، خوزستان و آذربایجان غربی با مجموع جمعیت 

استان هاي اصفهان، کهگیلویـه و بویراحمـد، سـمنان، قـزوین، خراسـان رضـوي، خراسـان        . درصد بوده است 1-1.5، )کشور
% 51معـادل  (نفـر جمعیـت    36000000هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچسـتان بـا مجمـوع    جنوبی، بوشهر، قم، یزد، تهران، 

  .برخوردار بوده اند% 1.5از رشد جمعیتی بیش از ) جمعیت کشور

 1385میزان رشد جمعیت براساس سرشماري سال : 36شماره  نمودار

  
  ، معاونت سالمتیوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک:مرجع

20 15 10 5 0 5 10 ١٥ 
 20
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نظر داشت که مهاجرت نیز یکی از عوامل مهمی است که در رشد جمعیـت منـاطق مختلـف کشـور از اهمیـت       البته باید در
، 1385ضمن تداوم روند مهاجرت از مناطق روسـتایی بـه شـهري، براسـاس سرشـماري سـال       . بسزایی برخوردار است

اطق ایـن شـاخص بـر میـزان     خالص مهاجرت فقط در دو استان هرمزگان و قزوین حدود صفر بوده است و در سایر منـ 
استان هاي مهاجر فرست، استان هایی با درصـد اشـتغال پـایین در    )  36شماره  نمودار. (رشد جمعیت اثرگذار بوده است

ن در اسـتان  یرش مهاجریزان پذین میباالتر)،کرمانشاه ،خوزستان یجان شرقیآذربا( سال و بیشتر هستند 15گروه سنی 
  .باشد یم هزار در سال 50هزار و  70در حدود  یزد با رقمیپس اصفهان و هزار و س 600ش از یتهران باب
م خانواده در یبرنامه تنظ. ها است يم خانواده، خواسته بودن همه بارداریچشم انداز برنامه تنظ :ناخواسته يها يباردار

 يشاخص باردار يورمتوسط کش. ناخواسته شده است يها ياجرا باعث بهبود قابل توجه شاخص باردار يسال ها یط
افته یکاهش % 18.6ن اطالعات به یزان براساس آخرین میا. بوده است% 37م خانواده یبرنامه تنظ يناخواسته در ابتدا

 يفراوان برا يت هایازمند فعالیار باال بوده و نیزان هنوز بسین میناخواسته، ا يها يزان بارداریرغم بهبود میعل. است
 يها يک تولد از هر پنج تولد حاصل بارداریدهد که در حال حاضر،  ین شاخص نشان میا. شتر استیبهبود هر چه ب
ر یغ يتواند تقاضاها ین مسئله میناخواسته تولد فرزند است، حال آنکه ا يها ين حاصل بارداریبهتر. ناخواسته است

 . مانند در خواست سقط را به دنبال داشته باشد یر شرعیو غ یقانون

با  يسال، باردار 35ش از یب يسال، باردار 18ر یز يباردار: عبارت است از پرخطر  يها يباردار :خطرپر يها يباردار
 يها يزان بارداریم خانواده به حداقل رساندن میچشم انداز برنامه تنظ. بار 4ش از یب يسال و باردار 3فاصله کمتر از 

ها و  یتیک مادر را در معرض خطر مورتالی است که یار مهمیپرخطر از عوامل بس يها يباردار. پرخطر است
  نشان  ياطالعات حاصل از نظام مراقبت مرگ مادر. دهد یمان ها قرار میها و زا ياز باردار یناش يها یتیدیمورب

به  1385زان در سال ین میا. پرخطر بوده است يها ياز موارد باردار 1381موارد مرگ مادر در سال % 77دهد که  یم
ن یشتر ایت ها، بهبود هر چه بین جمعیم خانواده در ایتنظ يت هایت فعالیاست که تقو یهیبد. ته استافیکاهش % 61
 . خواهد داشت یزان را در پیم

ل یرغم عدم تمایاست که عل ییم خانواده به مفهوم شاخص زوج هایاز برآورده نشده به تنظین :از برآورده نشدهیزان نیم
زان یب کاهش مین ترتیبد. کنند یاستفاده نم ياز باردار يریشگیپ يک از روش هایچیهنده، از یتا دوسال آ يبه باردار

ن شاخص یا. ر خواهد گذاشتیپرخطر تاث يها يناخواسته و باردار يها ياز برآورده نشده بر هر دو شاخص باردارین
ست که با اهداف برنامه افته ایکاهش % 5.9زان ین شاخص به میبوده است که براساس آخر% 7.5معادل  1379در سال 

 .هارم مطابقت داردچ

به  1384بوده است که در سال % 56معادل  1379ن پوشش در سال یا :ياز باردار يریشگیمطمئن پ يپوشش روش ها
زان روش یسبب خواهد شد که از م% 65مدرن به  يش پوشش روش هایافزا. افته استیش یافزا% 59.7معادل  یزانیم
سبب کاهش  یز همانند شاخص قبلین شاخص نیا. مطمئن افزوده گردد يه سهم روش هایشده و ر مطمئن کاسته یغ يها

  .سالمت خانواده را به دنبال خواهد داشت يناخواسته و پرخطر شده و شاخص ها يها يباردار
له یسانجام شده بو يمانهای، درصد زا 2008بهداشت در سال  یبر اساس گزارش سازمان جهان:منیا يمانهاینسبت زا

ن گزارش ذکر یمانها در ایانجام شده به کل زا ينهایدرصد سزار .بوده است% 97،  2006تا  2000پرسنل ماهر در فاصله 
و در % 40ن در کل کشور حدود یزان سزاریم 87ت در سال ینشده اما براساس آمار مرکز سالمت خانواده و جمع

   .باشد یم % 70بزرگ باالتر از  يشهرها
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کشور مشاهده  يده در روستاهایله افراد دوره ندیانجام شده بوس يمانهایدر درصد زا يریتفاوت چشمگگر ید ياز سو
  ده انجام یله افراد دوره ندیمانها  بوسیزا% 47ک به یستان و بلوچستان نزدیس يکه در روستاها یدر حال .شود یم
استان کشور  8  يا باالتر است در روستاهای% 20ه ، هرمزگان و کردستان در حدود یویلیرد و در سه استان  کهگیگ یم
  .ا کمتر استی% 1زان کمتر ین میا

  وضعیت رفتارهاي سالمتی ، شیوه زندگی سالم و سواد بهداشتی  مردم
میزان ظرفیت هر فرد براي کسب، تفسیر و درك اطالعات اولیه و خدمات سالمتی است که براي تصمیم گیـري   سواد سالمتی

  حـدود نشـان مـی دهـد     1385استان کشـور در سـال    5در بررسی سطح سواد سالمت در بزرگساالن  .دمتناسب الزم میباش
  .برخــوردار بودنــد یکــاف یاز ســطح ســواد ســالمت% 28و فقــط حــدود  یناکــاف یاز شــرکت کننــدگان از ســواد ســالمت% 57 
 .تایی از سواد سالمت کافی برخوردارنـد سافراد در مناطق رو%  20سال در مناطق شهري و کمتر از  18افراد باالي % 40تنها  
محصلین و دانشجویان داراي بیشترین میزان سواد سالمتی می باشند و کمتـرین میـزان سـواد سـالمتی     ) 37شماره  نمودار(

یکی از نتایج جالب این مطالعه مربوط به میانگین سـواد سـالمتی بـاالتر افـراد بیکـار      . کافی مربوط به افراد خانه دار می باشد
  . نسبت به دیگر مشاغل طبقه بندي شده است

  )1385(سال  18سطح سواد سالمت به تفکیک سکونت در شهر و روستا در افراد باالي :  37شماره  نمودار
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  توزیع فراوانی سواد سالمتی به تفکیک جنس

  

  
  
  
  
  
  
  

. و همکاران حق دوست ع، امیرخانی م، آ طهرانی بنی هاشمی :مرجع
  . استان کشور و عوامل موثر بر آن 5در  سالمت سواد 

  ام هاي توسعه در آموزش پزشکیگ
  9-1):1(4  ;1386بهار و تابستان  
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، یدرمان- ، تشخیصییاشترتقاء سالمت، بهدشامل اخدمات سالمت اثربخشی ، بهره مندي، پوشش، توزیع و کیفیت 
  یبازتوان

از % 30ک بـه  یـ و نشـان داده شـد نزد   یافراد بررسـ  یسالمت ي، رفتارها 81از خدمات سالمت در سال  يدر مطالعه بهره مند
تفـاوت رفتـار افـراد در     نـد؛ افت خـدمت اقـدام نکـرده ا   یاز داشته اند جهت درین ییافت خدمات سرپاین که به مراجعه و دریبالغ

  ) 5جدول شماره ( .سالمت است يبه خدمات در رفتارها ین کننده دسترسییانگر نقش تعیو قمر ب یاصل يروستاها
  اند و کردند؛ نسبتی که اقدام کردهنسبتی از جامعه که براي مراجعه سرپایی طی دوهفته قبل احساس نیاز می: 5جدول شماره 

  سن اند به تفکیکنسبتی از جامعه که موفق به دریافت خدمت شده

 گروه سنی

درصدي از 
جامعه که  

نیاز به 
 مراجعه و
دریافت 
خدمت 

سرپایی 
 داشته

در صدي از 
جامعه که 

براي دریافت 
خدمت اقدام 

 کرده اند

در صدي 
از 

نیازمندان 
که براي 
دریافت 
خدمت 

اقدام کرده 
 اند

در صدي  از 
جامعه که 
نیازداشته 
وموفق به 
دریافت 

 خدمت شدند

در صدي 
از اقدام 

گان که کنند
موفق به 
دریافت 
خدمت 
 شدند

در صدي 
از جامعه 

که فکر می 
کردند نیاز 
 دارند و

نیاز آنها 
اورژانس 

 است

در صدي 
از اقدام 
کنندگان 
که فکر 

می 
کردند 

نیاز آنها 
اورژانس 

 است

متوسط بار 
مراجعه 
براي 

دریافت 
خدمت در 

اقدام 
کنندگان 
 نیازمند

 4/1 2/21 7/9 0/96 8/43 7/91 6/45 8/49 زیر یکسال

 7/1 8/28 6/6 0/98 5/22 8/79 9/22 7/28 یک تا چهار سال

 7/1 7/24 3/2 6/97 0/9 4/65 2/9 1/14 سال 14پنج تا 

 7/1 9/28 2/4 1/98 1/14 6/69 4/14 7/20 سال 49پانزده تا 

 6/1 4/26 3/5 8/97 5/19 4/66 0/20 0/30 سال 65پنجاه تا 

 0/2 6/30 2/8 4/97 1/26 9/72 8/26 7/36 شصت وپنج سال وباالتر

 7/1 9/27 2/4 9/97 8/14 3/70 1/15 5/21 همه سنین 

   5/27 2/4 4/98 1/15 1/74 4/15 7/20  شهري
  2/27 4/4 0/97 5/15 2/70 0/16 8/22 روستاي اصلی
  1/37 9/3 2/99 5/10 4/45 6/10 3/23 روستاي قمر

 روستاي سیاري و
 عشایري

4/15 4/10 2/56 6/9 7/92 8/2 8/26  

  
  1384.، معاونت سالمت یوزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشک.1381ران یا یاسالم ياز خدمات سالمت در جمهور يمطالعه بهره مند:مرجع

سه علت عمده عدم اقدام جهـت  %) 25(، و کمبود وقت % ) 30(، مصرف خودسرانه دارو %)47( یپول یب در کل مراجعه کنندگان 
دن، ساختن بـا  یرزیو ن یمراجعه بعد، گران يم برایتصم :ر علل عبارت بودند ازیسا .بوداز یدر هنگام ن ییخدمات سرپا افتیدر

اد ، خاتمه اعتبار نامـه ، ندانسـتن محـل    یز یو معطل ی، شلوغ یراه ، برطرف شدن مشکل ، نبود خدمت تخصص يمشکل، دور
  .یتناسب زماناز محل ارائه خدمت ، عدم  يندیمراجعه ، ناخوشا

رش یبعد ، ندادن پـذ  ي، بسته بودن محل ، وقت برا یپول یب :افت خدمات با وجود اقدام عبارت بودند از ین علت عدم دریمهمتر
   .وقت و نامناسب بودن رفتار يریل دیدن، انصراف به دلیرزیو ن یمحل ، گران ی، شلوغ
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مارسـتان  یدر ب يبستر يبرا ،کسال قبل از مطالعهید مطالعه در طول افراد جامعه مور %  6/6  ، 81سال  يدر مطالعه بهره مند
 50 يافـراد بـاال   يدر طول سال بـرا  يمتوسط دفعات بستر. آن اورژانس بوده است % 75از کرده اند که در حدود یاحساس ن

 يکـه بـرا   ییروسـتا و  ياز جامعـه شـهر   ینسبت )6جدول شماره . (بوده است  2/1و در کل ) 3/1(ر گروهها یش از سایسال ب
  . نداشت يریچشمگ یشده اند تفاوت يمارستان بستریکه در ب یاز کرده اند و نسبتیشدن احساس ن يبستر

  
  کرده اند؛  که براي درمان بستري  طی یکسال  قبل احساس نیاز) درصد(نسبتی :  6جدول شماره 

  د به تفکیک سناننسبتی که بستري شده اند ونسبتی که براي بستري شدن مراجعه کرده
  احساس نیاز به مراجعه براي  بستري شدن

  در طول سال گذشته 
 بستري در بیمارستان در طول سال گذشته  بار مراجعه و بار

 بستري نیاز ؛ مراجعه  و     
 

  
  
  

 توزیع سنی

نسبتی از جامعه 
که براي بستري 

شدن درطول 
سال گذشته 

احساس 
 اندنیازکرده

نسبتی از جامعه 
ول که در ط
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  داشته اند
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 ندااشتهد

جمع مراجعات 
براي بستري در 

طول 
بارمراجعه (سال

 )%جامعه 

جمع بستري 
شدگان در طول 

باربستري (سال 
  ) %جامعه 

 

متوسط 
دفعات  
بستري 
در طول 

  سال
 

 1/1 3/14 9/18 5/0 9/0 9/12 4/13 4/13 8/13 زیر یکسال

 2/1 2/7 3/8 3/0 1 6/5 9/5 8/5 8/6 یک تا چهار سال

 1/1 4/2 5/2 0 2/0 2/2 2/2 9/1 5/2 سال 14پنج تا 

 1/1 5/5 5/6 2/0 6/0 7/4 9/4 4/4 8/5 سال 49پانزده تا 

 3/1 7/10 4/12 7/0 9/1 7/7 6/8 9/6 10 سال 65پنجاه تا 

 3/1 2/18 1/21 3/1 4/3 4/13 3/14 1/12 9/16 شصت وپنج سال وباالتر

 2/1 5/6 7 3/0 8/0 9/4 7/5 5 6/6 جمع
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گاه و خانه بهداشت یپا ،یدرمان – یبرآورد  بار مراجعه به مراکز بهداشت يدر مطالعه بهره مند :یبار مراجعه به مراکز درمان

کسـال بـوده اسـت    ی یبـار در طـ   5/0کمتـر از   یر مراکـز دولتـ  یو سا بار  81/0 یدولت يداروخانه ها بار و مراجعه به  25/1،
کمتـر از   یر مراکـز در بخـش خصوصـ   یو سا  1/2  یر دولتیغ  ي، داروخانه ها 49/2 یخصوص ين مراجعه به مطبهایانگیم.

شماره  و روستا در نمودار در شهر یو خصوص یک بخش دولتیبرآورد بار مراجعه به تفک .کسال بوده استی یبار در ط 5/0
  .نشان داده شده است   38
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  طول سال به مراکز مختلف دربخش دولتی و بخش خصوصی  قایسه برآورد بار مراجعه درم:  38شماره  نمودار
  روستا و به تفکیک شهر - براساس مراجعه در طی دوهفته قبل - 
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  ب مربـوط بـه   یـ ن بـار مراجعـه بترت  یشـتر یب یبـار مراجعـه بـر اسـاس ارائـه دهنـدگان خـدمت در بخـش خصوصـ          یدر بررس

) 9/0(ر پزشـک  یمربوط به پرسنل غ یر دولتیو در بخش غ)  9/0(و پزشک متخصص ) 8/0(ی، پزشک عموم) 1/2(داروخانه ها 
  ) 39شماره  نمودار( باشد یو داروخانه ها م) 8/0( ی، پزشک عموم

  
  بخش دولتی و خصوصی طول سال به ارائه دهندگان مختلف خدمات  در مقایسه برآورد بار مراجعه در:  39شماره  نمودار 

  براساس مراجعه در طی دوهفته قبل -  
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   1384.، معاونت سالمت یوزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشک.1381ران یا یاسالم يجمهور از خدمات سالمت در يمطالعه بهره مند:مرجع

ن زمـان  یشتریپزشک متخصص و ب يقه برایدق 57ماما و  يقه برایدق 61ن راه ین زمان بیشتریبر اساس زمان صرف شده ، ب
خـدمات  فـت  ایدر ين زمان برایشتریب. ست بوده ا یتوانبخش خدمات يقه برایدق 53پزشک متخصص و  يقه برایدق 69انتظار 

 .باشد یم یدندانپزشک يقه برایدق 37و  یخدمات توانبخش يقه برایدق 55
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نشـان داده   40شماره  در نمودار یو خصوص یک بخش دولتیبه تفک ییافت  خدمات سرپایدر نهیهز :افت  خدمات ینه دریهز
و  یمربوط به اقـدامات درمـان   یل و در بخش خصوصیه دارو وسانیمربوط به هز ینه در بخش دولتین هزیشتریب .شده است

   .م بوده استیافت مستقیدر/زیا فرانشیت یزینه ویهز
 یتفاوت چنـدان  ییخدمات سرپا يبرا یدرمان ینه خدمات بهداشتیدر هز  1381در سال  يمطالعه بهره مند يبر اساس داده ها

نان یبـا دو برابـر روستانشـ   ینان تقریشهر نش يبرا ينه خدمات بستریهزشود اما  یده نمینان دینان و شهر نشین روستانشیب
  . است

  ،درصد هزینه انجام شده براي  دریافت خدمات بهداشتی درمانی سرپایی در طول سال توسط هر فرد به تفکیک نوع هزینه : 40شماره  نمودار
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نشان   41شماره  راس گفته مراجعه کنندگان در نمودابر اس ییسرپا یدرمان – یافت خدمات بهداشتیجه مراجعه جهت درینت
  .داده شده است

  ت بهداشتی درمانی سرپاییبراي  دریافت خدما) به گفته  مراجعه کننده (نسبت درصد نتیجه  :  41شماره  نمودار
  به تفکیک بخش ارائه دهنده خدمت  
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  تحلیل وضع موجود: بخش سوم
ر با توجه به چـارچوب اعـالم شـده معاونـت برنامـه ریـزي و       به همین منظو ؛پیش نیاز هر هدف گذاري ، تحلیل وضعیت است

در اسـتخراج نقـاط    .اسـتفاده شـد   SWOTنظارت راهبردي ریاست جمهوري براي تحلیل وضعیت نظام سالمت از مدل تحلیلی 
ه و در چند سال اخیر بـود کاربردي نظام سالمت منابع و مراجعی که حاصل تحقیقات از قوت ، ضعف ، تهدید ها و فرصت ها 

  . خبرگان و کارشناسان سطح ملی و استانی و مراکز تحقیقاتی و انجمن هاي علمی علوم پزشکی استفاده شده است نظرات 
 و عملکردهاي نظام سالمت بوده سازمان جهانی بهداشت براي ضعف بر اساس مدل قوت و چارچوب دسته بندي نقاط 

، ارایه خدمات ) یروي انسانی بخش سالمت ، اطالعات ، تجهیزات پزشکی دارو ، ن(تولیت ، تامین مالی ، تولید منابع : شامل
در تک تک عملکردهاي ذکر شده نیز نقاط قوت و ضعف از پنج نظر است؛  )سطح اول ، سطح دوم و سطح سوم (سالمت 

، اطالعات و  مالی ، انسانی(ساختار ، فرایندهاي سیستم ، اهداف و رسالت ، شیوه مدیریت و منابع : بررسی شده است 
  )تسهیالت الزم 

سیاسی ، اقتصادي ، اجتماعی ، : تهدید ها و فرصت ها در شش حیطه اصلی استخراج شده است  ،براي تحلیل محیط خارجی
  .فناوري ، محیط زیست و محیط بین المللی 

  )44 ،43، 42، 41، 40، 39، 38، 37، 36، 35( ، نقاط قوت و ضعف وضعیت کارکردهاي نظام سالمت) 3-1
براساس نظر سازمان بهداشت جهانی، نظام سالمت متشکل از تمام سازمانها، مؤسسات و منابعی است که در ارائه خدمات 

سالمت مداخله دارند و این نظام در پی سه هدف کالن سالمت خوب، پاسخگویی به انتظارات مردم و عادالنه بودن مشارکت 
نیروي (تولیت، تدارك خدمات سالمت، تولید منابع: ام سالمتی چهار کارکرد داردهر نظ .مالی در تأمین خدمات با کیفیت است

 . و تامین مالی) تسهیالت فیزیکیتجهیزات و ملزومات پزشکی و انسانی، دارو، 

  )  ،    ( »  Stewardship in health«ت در سالمت ینظام تول) 3-1-1
  خوب است و چون سـالمت مـردم همـواره یـک اولویـت ملـی        متحکومدیریت دقیق و مسئوالنۀ تندرستی جامعه، جوهرة یک 

عمل به این مسئولیت نیازمند ترسیم چشم انداز و تبیین سیاسـتها و جهـت   . می باشد، لذا مسئولیت دولت نیز دائمی خواهد بود
عات مطمئن و قابل گیریهاي سالمت، قانونگذاري و تنظیم مناسبات و روابط، پشتیبانی و حمایت طلبی و برقراري یک نظام اطال

  .اعتماد می باشد که عمدتاً در رابطه با وزارت بهداشت مطرح می شود
  :و ساختار کالن برنامه ریزي ،سیاستگذاري) 3-1-1-1

کـه بایـد از سـوي دولـت بـه تبیـین جهـت گیریهـا، سیاسـتها و          اسـت  نهـادي  سالمت جامعـه   یبه عنوان متولوزارت بهداشت 
تار نقش آفرینان درون و برون بخش، نظارت کلی، هدایت تالشها و توسعه اقـدامات سـالمت ملـی    راهبردها، تأثیرگذاري بر رف

بدیهی است این وظایف در قالب یک چارچوب سیاستی که هر سـه هـدف نظـام سـالمت را مـدنظر قـرار مـی دهـد و         . بپردازد
  . راهنماهایی را براي دستیابی به هر یک معین می کند، ترسیم و تشریح می گردد

، وزارتخانه هاي سالمت کشورهاي در حال توسعه، از نظام اداري دولتی بسیار کم اثـر و  معتقد است یسازمان بهداشت جهان
کله کنونی در اوایل قرن بیستم راه انـدازي شـدند و در دوره پـس از    ااین وزارتخانه ها با ش. به شدت بروکراتیک برخوردارند

رستانهاي دولتی و مراقبت اولیه بیماران و مصدومین گرفتـه تـا تـأمین مـالی بـه آنهـا       جنگ مسئولیتهاي متعددي از اداره بیما
به مرور زمان ساختار آنها به بروکراسی تمرکزگرا و سلسله مراتبی مبدل شد و قوانین اجرایی خسته کننـده و  . واگذار گردید

یـادي از برنامـه هـاي عمـودي کـه غالبـاً توسـط        تعـداد ز . متعدد بر آنها سایه افکند و کارکنان آنها مسـتخدمین دایمـی شـدند   
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سازمانهاي مجازي و یا گروههاي ملوك الطوایفی پیشنهاد و اداره می شدند و به منابع مالی اهدایی غیرقابل اعتماد بین المللـی  
  . متکی بودند، آنها را تکه تکه کرد و مدیریت آنها را دچار تشتت نمود

بـا چنـین سـیر    ) م1941(ش 1320ه از وزارت داخله و تأسـیس وزارت بهـداري در سـال    در ایران نیز با تفکیک اداره کل صحی
بـا   یاسالمپس از انقالب . تاریخی مواجه و ساختار بروکراتیک و غیرمنعطف و متکی بر بودجه هاي عمومی را شاهد بوده ایم

ن دغدغه حاکمیت و مدیریت کـالن  ، اولین و مهمتری1364تصویب قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 
  بـه همـین جهـت     ،سالمتی به کلیه آحـاد جامعـه اعـم از شـهري و روسـتایی بـود      پایه سالمت کشور، ارائه مناسبترین خدمات 

. برنامه ها و طرحهاي متعددي به اجرا درآمد تا در عینیت بخشیدن به این هدف متعالی و عادالنه، گامی اساسی برداشته شـود 
قانون اساسی جمهوري اسالمی، سالمت به عنوان یکی از حقوق مسلم و پایـه انسـانها برشـمرده      29و  3د مواد براساس مفا

فارغ از زبان، نژاد، رنگ، قومیـت و  عموم مردم از خدمات سالمت را  يموجبات بهره مندشده و دولت موظف گردیده است تا 
عه ایرانی، جامعه اي برخوردار از سـالمت، امنیـت غـذایی و نهـاد     کشور، جام 1404سال در سند چشم انداز . فراهم کندمذهب 

مستحکم خانواده و داراي توزیع عادالنه درآمد و منابع، فرصتهاي برابر، رفاه و تأمین اجتماعی کارآمد با سطح کمی و کیفـی  
  . باالي زندگی معرفی شده است

در سـطح کشـوري، وزارت بهداشـت،    . ندهی شده استنظام سالمت ایران در سه سطح کشوري، استانی و شهرستانی سازما
درمان و آموزش پزشکی نقش اصـلی سیاسـتگذاري و حاکمیـت برنامـه هـاي کـالن بخـش سـالمت را برعهـده دارد و عمـدة           

به همین جهـت در  . سیاستها و راهبردهاي بخش سالمت از کارکرد این دستگاه اجرایی نشأت گرفته، مالك عمل قرار می گیرد
هرچند که این دستگاه در قبال چنین مسـئولیتی ضـمن   . ت و نمایندگان مردم در مجلس شوراي اسالمی پاسخگوستبرابر دول

تعارض با برخی نهادها و دستگاههاي اجرایی در امر تـولیتی سـالمت، از اختیـارات الزم بـراي پیگیـري و نظـارت بـر حسـن         
به طوري کـه   ؛در کلیه ابعاد بخش سالمت برخوردار نیست مغایر ياجراي سیاستهاي سالمتی و جلوگیري از اجراي سیاستها

ــأمین اجتمــاعی، ســازمان نظــام پزشــکی،     يریاســت جمهــور يو نظــارت راهبــرد يمعاونــت برنامــه ریــزوزارت رفــاه و ت
 بـا خـود را   سالمت ، سازمانهاي بیمه گر و حمایتی و شوراهاي وابسته در امر تولیت)سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزي(
از سوي دیگر سازمانهایی وجود دارند که بر اسـاس قـوانین رایـج مجـاز بـه انجـام       . می دانندیا رقیب شریک زارت بهداشت و

است که بدون داشتن اختیـارات الزم بایـد    و وزارت بهداشتاقداماتی هستند که بر سالمت جامعه اثر سوء به جاي می گذارند 
عنوان مثال سیاستها و راهبردهایی همچون اولویت بهداشـت بـر درمـان، اشـاعه     به . نسبت به این آثار سوء واکنش نشان دهد

سبد غذایی سالم، حمایت از تولید و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی مبتنـی بـر سـطح بنـدي خـدمات و نظـام ارجـاع، اسـتقرار         
هدفمنـد  عه سرمایه گـذاري  اقشار جامعه، توس سالمتپزشک خانواده، کاهش نرخ رشد جمعیت، تقویت و توسعه بیمه همگانی 

بخش غیردولتی در بازار سالمت، و ادغام آموزش پزشکی در نظام ارائه خدمات در دستور کار این وزارتخانه مـی باشـد امـا    
  . بنابر اسناد موجود اختیار و ظرفیت کافی براي اجراي این سیاستها و نظارت بر حسن اجراي آنها را ندارد

یزیهاي کالن دولت در دو دهـه اخیـر توجـه دولتمـردان بـه جایگـاه سـالمت را در برنامـه هـاي          نگاهی به سیاستها و برنامه ر
در این مدت دولت به منظور دستیابی به رشد باالي اقتصادي و پاسخگویی بـه نیازهـاي اساسـی    . توسعه به تصویر می کشد

  :کرده است يپیگیراه مردم سیاستهاي کلی زیر را فجامعه و تأمین ر
 مبتنی بر دانایی و توجه به سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعیتولید ملی  -

 ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاري به ویژه در اقشار جوان و تحصیل کرده -

 ایجاد زمینه رقابت پذیري کاالها و خدمات در سطح بازارهاي داخلی و خارجی -

 ي عوامل تولیدهم افزایی و بکارگیري سازوکار مناسب براي رشد بهره ور -
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 کاهش فاصله بین دهکهاي درآمدي جامعه از طریق نظام تأمین اجتماعی و ایجاد فرصتهاي برابر    -

 فرهنگ سازي براي استفاده از تولیدات داخلی، افزایش تولید و صادرات کاالها و خدمات  -

 تبدیل داراییهاي حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه گذاریها -

و افزایش جذب سرمایه گذاریهاي فعاالن اقتصادي خارجی، سیاستهاي  یغیردولتجلب همکاریهاي بیشتر بخش  ين براهمچنی
  : است گرفتهزیر مورد توجه قرار 

 توسعه مالکیت مردم و توجه به مشارکت عامه مردم -

  مالی بخش دولتی و غیردولتی -اقتصادي -توسعه پیوندهاي فنی -

  راي سرمایه گذاران با اتکا به مزیتهاي نسبی و رقابتیتثبیت فضاي اطمینان بخش ب -
  ایجاد اعتماد و حمایت از سرمایه گذاران بویژه در طرحهاي اشتغالزا و زیربنایی با حفظ مسئولیت پذیري آنان -
  تسهیل فرایند دستیابی به منابع، اطالعات و شبکه ارتباطی مطمئن -
  د بازار سرمایه  اصالح ساختار بانکی و بیمه اي کشور در جهت بهبو -
برقراري نظام بیمه اي توانمند و پایدار در جهت اصالح روابط مـالی میـان مـردم و ارائـه کننـدگان خـدمت در بخـش         -

  خصوصی
  تشویق رقابت و پیشگیري از وقوع بحرانهاي اقتصادي و مقابله با جرائم مالی بویژه پولشویی -
  اونی  توسعه مراکز و شرکتهاي کوچک و متوسط بخش خصوصی و تع -

با وجود چنین سیاستهاي تحول گرایانه، انتظار می رفت که بخش سالمت نیز به عنوان یکـی از زیربخشـهاي امـور اجتمـاعی،     
همچون سایر بخشهاي توسعه کشور، ضمن تبعیت از این سیاستها، از آثار مثبتی که بر اجراي ایـن سیاسـتها مترتـب فـرض     

  . بودجه و شواهد و قرائن عملکردي، حکایت دیگري را بیان می کنداما اسناد برنامه و . شده بود، سود ببرد
دولت در بخش بهداشت و درمان در دوران پس از انقالب با عنایت بـه سیاسـتهاي کـالن     برنامه هاي عمدةبر اساس مدارك، 

  :اجتماعی، اداري، مالی و اقتصادي عبارت بوده اند از
درمـان سـرپایی رایگـان بـراي کلیـه      و  یخـدمات بهداشـت  وندان و رایگـان بـراي کلیـه شـهر     یارائه خـدمات بهداشـت   -

 یدرمان یبهداشت ياز طریق گسترش شبکه ها روستاییان

 خدمات سالمتنظام ارائه در  یپزشکعلوم ادغام آموزش و پژوهش  -

 تنظیم خانواده و کنترل موالید -

 سالمت کودکان و مادران -

  یر واگیر و غیرواگ يها يواکسیناسیون و مدیریت بیمار -
  واگذاري برخی از واحدهاي دولتی به بخش غیردولتی و خرید خدمات تعریف شده از بخش غیردولتی -
  اجراي سطح بندي خدمات درمان بستري، حسب تخصصهاي مختلف و بار بیماریها به تفکیک شهرستان -
 ساماندهی شبکه اورژانس کشور با تشکیل و تجهیز واحدهاي پیش بیمارستانی و بیمارستانی -

  سالمت از طریق گسترش سیستم پزشک خانواده و نظام ارجاع یک پارچه يمراقبت هاخدمات و یت تقو -
  اولویت حمایت دولت از صنایع داروسازي و غذا بویژه تهیه مواد اولیه، تأمین ارز، نقدینگی و تسهیالت بانکی -
  یاز بیماران صعب العالج، طوالنی مصرف ضروري و داروهاي موردنیتخصیص یارانه براي تهیه داروهاي بهداشت -
  ایجاد واحدهاي کنترل کیفیت و بکارگیري متخصصین ذیربط در کارخانجات تولید دارو به منظور تضمین کیفیت -
  آگاهی هاي تغذیه اي و ارائه آموزش هاي الزم جهت ترویج سبد مطلوب غذایی اشاعه  -
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 رداخت به موقع تعهدات سازمانهاي بیمه گر اصالح فرایندها و روشهاي تعرفه گذاري، رسیدگی به اسناد پزشکی و پ -

  درمانی -تسهیل فرآیندهاي صدور، تمدید و لغو پروانه ساخت، ایجاد و اداره مراکز بهداشتی -
تالش در جهت استقرار نظام حساب هاي ملی سالمت و استفاده از آن در تحلیل اقتصادي و تهیه گزارشـات مـالی و    -

 مدیریتی

متی جامعه براي کنترل جمعیت و بهداشت بـاروري و توانمندسـازي زنـان در فراینـد     ارتقاء سواد و آگاهی هاي سال -
 توسعه کشور

- ... 

با نگاهی به این برنامه ها و بررسی عملکرد وزارتخانه طی دو دهه گذشته به این موضوع پی می بریم کـه بـا وجـود تغییـرات     
پاسخگویی به نیازهـا تغییـرات    يبرا سالمت ارائه خدمات ، ساختارکالن کشور سیاستها و برنامه ها سالمت، يمستمر نیازها

هـاي جدیـدي شـده کـه     و همین امر سبب مواجهه حاکمیـت بـا چـالش   است ترکیب اولیه خود باقی مانده  ابکرده و غالباً  یاندک
  . می کندبازنگري و اصالح ساختار شبکه عرضه خدمات سالمت کشور را ضروري 

تبط با اسـتقرار پروتکلهـا و اسـتانداردهاي سـطح دوم خـدمات سـالمت و اجـراي عملیـات         فعالیتهاي اجرایی مردرحال حاضر
توانبخشی سـرپایی و بسـتري، عملیـات حـوادث و فوریتهـاي پزشـکی،        -درمانی -نظارت و اعتباربخشی واحدهاي تشخیصی

تجهیزات پزشکی کـه بایـد از    برنامه هاي آموزش و پژوهش پزشکی، و همچنین اجراي برنامه هاي مرتبط با امور دارو، غذا و
طریق شبکه فعلی بهداشت و درمان عرضه و مدیریت شود، با مانع جدي روبرو بوده و در شـرایط کنـونی، بسـتر سـاختاري     
مناسب براي اجراي بهینه فـراهم نبـوده و مـدیریت بخـش سـالمت از بهـره بـرداري مناسـب از ظرفیـت بـالقوه شـبکه بـراي             

برنامه ریزان و مدیران هر یک از حوزه هـاي مـدیریت آمـوزش و پـژوهش     درنتیجه  ؛انده استگویی به نیازها محروم مپاسخ
ایمنی غذا و دارو و حتی ارائه خدمات فوریتهاي پزشکی در فکر طراحی و استقرار شبکه مسـتقلی بـه    ،پزشکی، تأمین سالمتی

مراکز پژوهشی، قطبهاي علمی، مراکز ( پژوهششبکه به گونه اي که با تشکیل  شده اندموازات شبکه بهداشت و درمان کشور 
ــی و    ــاي جمعیت ــا، پایگاهه ــد، انکوباتوره ــین      ...) رش ــه و همچن ــر جامع ــی ب ــژوهش مبتن ــتراتژي پ ــت و اس ــرخالف سیاس   ب

  بـرخالف اسـتراتژي آمـوزش پزشـکی جامعـه نگـر       ) افزایش روزافـزون آموزشـگاهها، دانشـکده هـا    ( شبکه آموزش پزشکی
برخالف سیاست یکپارچه سـازي و ادغـام خـدمات دارو و غـذا در شـبکه بهداشـت و        غذا و دارو شبکه نظارت و کنترل "و 

  مـی کنـد و   تحمیـل  ایـن امـر بـه شـدت بـر سیسـتم هزینـه         .روبـرو هسـتیم  با تکه تکه شدن نظام ارائه خدمات سالمت درمان 
همـین ناهمـاهنگی   . کـاهش مـی دهـد    را) زاتتجهیـ  ، تسـهیالت و  انرژي، اطالعاتمواد اولیه، نیروي انسانی، (بهره وري منابع 

ساختاري منجر به تشکیل جزایر جداگانه و عملکرد مجزاي هر یک از حوزه هاي تخصصی دانشگاه شده است و لذا هر یک از 
  . هاي خود بطور مستقل در پی کسب منابع و جلب اعتبار بیشتر در دانشگاه و وزارتخانه هستند آنها جهت اجراي طرح

، بـا ایجـاد شـبکه هـاي مـوازي در درون همـین شـبکه        یدرمان یبهداشت هاي موازي در خارج از شبکه سامانهیجاد عالوه بر ا
مشاهده می کنیم کـه واحـد مـدیریت بیماریهـا در عمـل، پروتکلهـا و        مثالبه عنوان . موجود نیز روبرو هستیم خدمات سالمت

مـی آورد و در   واگیر را خـارج از ضـوابط شـبکه، بـه اجـرا در     بیماریهاي غیر بارهدرویژه درمانی خود ب -اقدامات تشخیصی
چنـین تصـویري در مـورد واحـد بهداشـت      . نهایت اقدامات آن می تواند با برنامه هاي شبکه مطابقت و هماهنگی نداشته باشـد 

یل اختیـارات  بـروز چنـین اتفاقـاتی امـا بـدل     از ي جلوگیر يبراتالش باوجود . حرفه اي و محیط نیز به خوبی مشاهده می شود
بخشی از زمان مفید خود را بایـد بـه رفـع ناهمـاهنگی هـا و      بهداشت و درمان قانونی موجود، مدیریت ارشد دانشگاه و شبکه 

  .دنممانعت از بروز اختالفات اختصاص ده
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  . داردهمخـوانی نسـبی برنامـه هـا بـا اهـداف        کایـت از ح کشـور  یو فرهنگـ  یاجتمـاع  يتوسعه اقتصـاد  يمرور برنامه ها
 افـزایش دسترسـی  توسـعه،   برنامه دومو در  بهبود شاخصهاي حیاتی، سیاست اصلی بخش سالمت، توسعه برنامه اولدر 

به دنبال افزایش توقع مردم براي دسترسـی   برنامه سومدر طول . مردم به ویژه روستاییان و محرومین به خدمات بوده است
درمانی مدنظر قرار گرفت و از اواخر همین برنامه   -دمات بهداشتیخ افزایش کیفیتسهل و سریع به خدمات مناسب، سیاست 

به دلیل محدودیت منابع مالی و انسانی، ضرورت بکارگیري بهینه تمامی منابع، امکانات و تسهیالت موجـود کشـور در بخـش    
اتخـاذ  بـا   باکیفیـت عادالنه مردم از خـدمات سـالمت    يبهره مندتوسعه  برنامه چهارمبهداشت و درمان مطرح گردید و در 

نظـام ارجـاع پیگیـري و بـراي دسـتیابی بـه آنهـا        پزشـک خـانواده و   بـر   یسالمت مبتنـ  يگسترش بیمه ها يراهبردسیاست 
  . چارچوب زمانی، منابع و اهداف کمی مشخص گردید

مـی نمایـد    تعیـین  يریاست جمهور يو نظارت راهبرد يکه معاونت برنامه ریز یتوسعه پنج ساله براساس روش يبرنامه ها
  پس از ابالغ قـانون برنامـه توسـعه، وزارت بهداشـت بـه طـور مسـتقیم و شـورایعالی بیمـه خـدمات درمـانی،            . شود یتهیه م

عالی رفاه و تأمین اجتماعی به گونۀ غیرمستقیم، تصـمیماتی را در قالـب برنامـه    عالی سالمت و امنیت غذایی و شورايشوراي
مقررات جاري اخذ کرده و به صورت سیاستهاي اجرایی ملی به دانشگاههاي علوم پزشکی  هاي توسعه و با تکیه بر قوانین و

در نهایت در کمیته هاي کشوري، کارشناسان و مدیران وزارت بهداشت، درمـان و  . درمانی ابالغ می کنند -و خدمات بهداشتی
دانشگاهها نیـز  . ایی را تهیه و تنظیم می نمایندآموزش پزشکی با عنایت به سیاستهاي اجرایی و دستورالعملها، برنامه هاي اجر

با توجه به این مقررات و آمار و اطالعات منطقه اي و برنامه هاي پیشنهادي واحدهاي تابعه و وابسته خود، برنامـه اسـتان را   
یس آن، وزیـر  تنظیم و پس از بررسی دقیق کارشناسی و تطبیق آنها با سیاستهاي کالن دولت، در هیئت امناء دانشـگاه کـه ریـ   

الزم به توضیح اسـت کـه در تنظـیم برنامـه اسـتان، همـاهنگی بـا        . بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، تصویب می کنند
پس از تأیید برنامه کالن دانشگاه، برنامه ریزي تفصیلی و اجرایی . شوراي برنامه ریزي و توسعه استان نیز صورت می گیرد

  . گاه انجام می شوددر واحدهاي تابعه و وابسته دانش
از سوي دیگر در برنامه هاي ساالنه که در قالب قانون بودجه عینیت می یابد، روند سیاستگزاري و برنامه ریزي بخش به این 

عالی سالمت و یا وزیـر، کمیتـه هـاي    ترتیب است که با تعیین و ابالغ سیاستهاي بخش سالمت از سوي هیئت دولت یا شوراي
  ادي دانشگاه تشکیل می شود و بر مبناي آن سیاستها، تصمیماتی گرفتـه شـده و برنامـه هـایی تـدوین      کاري در واحدهاي ست

اما این روند همیشه ثابت، رسمی و نهادینه شده نیست و در برخی موارد برنامه به طور مستقیم از سوي وزیـر یـا   . می گردد
  . پیشنهاد و ابالغ می شود ین ایشانمعاون

اسـتان و همچنـین مـردم در قالـب شـوراهاي اسـالمی در تصـمیم         و توسـعه  شوراي برنامه ریـزي  شفاف نمودن نقش يبرا
در فرایند برنامه ریزي حوزه سالمت به تازگی مسـئولیت اصـلی تـدوین سیاسـتها و برنامـه      سازیها، برنامه ریزیها و نظارتها 

  .ستانی به این شورا سپرده شده استهاي ا
  عوامل اجتماعی سالمت وضعیت تولیت باتوجه به رویکرد 

 است کارتولیت درحیطه اولویتها شدن برآورده از اطمینان و سالمت نظام اولویتدار نیازهاي درمورد گیري تصمیم فرایند
از آنجا . بنابراین الزم است که در این حیطه به مهمترین علل تاثیر گذار بر سالمت ، خصوصا عدالت در سالمت، توجه شود 

لل و عوامل تاثیر گذار سهم عوامل اجتماعی سهم بسیار چشمگیري است، اتخاذ دیدگاه تعیین کننده هاي که در میان این ع
سالمت در امر تولیت نظام سالمت ضروري می نماید تا از این طریق بتوان به باالترین هدف نظام سالمت که عدالت در 

  .سالمت است دست یافت
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سالمت با دیدگاه تعیین کننده هاي اجتماعی سالمت مشهود است عدم وجود  مهمترین مشکالتی که بر سر راه تولیت نظام
اطالعات مورد نیاز در / زمانی که سیستم هاي جمع آوري داده هاي پایه و داده ها . شواهد و داده هاي کافی در کشور است

ه باشد درك کامل این رویکرد و پایش بر اساس توجه به عدالت در سالمت و تعیین کننده هاي اجتماعی در کشور  تنظیم نشد
اهمیت تولیت با این دیدگاه به آسانی مقدور نبوده و  در زمینه تدوین سیاست ها، یرنامه ها و اقدامات کاربردي با مشکالتی 

لذا ایجاد سیستم مراقبت از عدالت در . مواجه خواهیم شد زیرا نداشتن داده اغلب به معناي تشخیص داده نشدن مشکل است
و سیستم جمع آوري داده بر اساس نشانگرهاي اجتماعی اقتصادي ضروري ) نشان دهنده وضعیت توزیع سالمت( سالمت

از سویی دیگر،متاسفانه در حال حاضر اغلب منابع مالی تحقیقات سالمت صرف موضوعات بیومدیکال می گردد و از . است
مت و وضعیت عدالت در سالمت به شدت غافل که الزم نشان دادن و به تصویر کشیدن این گونه عوامل تاثیر گذار بر سال

  . است در این حیطه تجدید نظر صورت پذیرد
مشکل دیگر در تولیت سالمت بر اساس رویکرد تعیین کننده هاي اجتماعی سالمت عدم توجه و یا به عبارتی عدم مشارکت 

تا سهم تاثیر سیاست ها، . مشکل اول باشد جدي کلیه ذي نفعان و سیاستگزاران است که خود می تواند نشات گرفته از
اقدامات و برنامه هاي سایر بخش ها در این راستا مشخص نگردد، مسئولیت پذیري جدي نیز در این عرصه شکل نخواهد 

مسئولیت اقدام در زمینه عدالت در سالمت باید در باالترین سطح دولت قرار گیرد تا سالمت و عدالت در سالمت از .گرفت
ارد کردن عدالت در سالمت در نشانگرهاي عملکردي دولت، به عنوان موضوعی منسجم و مشترك براي کل دولت در طریق و

  . آمده و مورد حمایت مسئولین و سیاست گذاران قرار گیرد
 شنایی سیاستگزاران، تصمیم گیرندگان و نیز نهادهاي مدنی و مردم با این گونه تاثیرات اجتماعی بر سالمت، خودآعدم 

مانعی بر سر راه تولیت با دیدگاه تعیین کننده هاي اجتماعی سالمت است که در این راستا الزم است توانمند سازي صورت 
گیرد چه در درون و چه در برون وزارت بهداشت باید درك عمومی از این موضوع افزایش یافته و سیاستگزارن و تصمیم 

  .باور جدي براي اقدام در این زمینه برسند گیرندگان درون و برون وزارت بهداشت به درك و
  ):تدوین قوانین، مقررات و سازوکارهاي تنظیمی(حاکمیت درون بخشی ) 3-1-1-2

آنچه که جایگاه، نقش و وظیفۀ حکومت را تعیین و شفاف می کند، قانون است و اولین اصل در حاکمیت قانون  :تقنین مقررات
قانون به معناي اعم کلمه شامل کلیۀ مقررات موضوعی است که بر جامعـۀ معـین   . کندآن است که دولت نباید فوق قانون عمل 

و در زمان معین حکومت می کند و به این لحاظ کلیۀ مصوبات الزم االجـراي صـادره از مراجـع قانونگـذاري و اجرایـی را در      
  :این مفهوم عام شامل دو جزء است. برمی گیرد

  .مستقیم از قوة مقننه ابالغ می گردندمقررات و قواعد الزم االجرایی که  .1
 .مقرراتی که به تصویب قوة مجریه می رسند و به صورت تصویب نامه، آیین نامه یا بخشنامه ابالغ می شوند .2

امـا تشـخیص مغایرتهـا و    . عارض و پیچیدگی قوانین بدون تردید مانع گردش سریع تمام چرخه هاي فعال کشور خواهد بودت
بـر  . نهایت تغییر قانون حاکم نه تنها براي مردم، بلکه براي متخصصین فـن نیـز بسـیار دشـوار اسـت      ناسخ و منسوخها و در

اساس مطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعداد قوانینی که بـا یکـی از جنبـه هـاي تولیـت سـالمت متنـاقض        
مـاعی حـاکم بـر جامعـه بوجـود آمـده انـد کـه نوعـاً          باشند اندك بوده و اغلب این تناقضات نیز به دلیل شرایط فرهنگـی و اجت 

در حقیقت آنچه سبب خدشه به اعمال حاکمیت دولت و ایفـاي نقـش تـولیتی    . قضاوت در مورد آنها نیز به آسانی میسر نیست
م بلکه ضعف در اجراي صحیح آنها، کندي در تدوین آیین نامه هاي اجرایی، عـد . نظام گردیده، نقص در محتواي قوانین نیست

جامعیت آیین نامه ها، نـاهمخوانی برخـی از قـوانین و مقـررات بـا یکـدیگر و خـالء قـانونی در برخـی موضـوعات اسـت کـه             
  .پاسخگویی کامل نظام سالمت را با مشکل روبرو ساخته است
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س از اخـذ نظـر   در فرایند قانونگزاري کشورمان، ابتدا دستگاهها یا شوراهاي زیرمجموعه دولت، الیحه پیشنهادي را تنظیم و پ
در این مرحله اگر تأییـد هیئـت جلـب شـد، بـه مجلـس       . ، به هیئت دولت ارسال می کنند)امور اجتماعی(موافق کمیسیون ذیربط 

در ادامـه کمیسـیون   . ارائـه نماینـد   تحـت عنـوان طـرح   نمایندگان مجلس نیز مختار هسـتند پیشـنهاد قـانونی    . شودمی هفرستاد
هادي را مورد بررسی قرار می دهد و در صورت تأییـد بـراي تصـویب بـه صـحن علنـی       تخصصی مجلس الیحه یا طرح پیشن

آنگاه اگر تصویب گردید جهت بررسی مغایرت مصوبه با قانون اساسی و احکام شرع در اختیـار شـوراي    . مجلس می فرستد
  شـده و بـه اطـالع عمـوم     نگهبان قرار گرفته و در صورت تصویب، جهت اجرا ابالغ می گـردد و در روزنامـه رسـمی منتشـر     

در تنظیم آیین نامه ها، در اغلب موارد فرایند تهیه و بازنگري و همچنین مسئول و زمان انجام آن توسـط قـانونگزار   . می رسد
  چنین شـفافیتی در مـورد تهیـه دسـتورالعملهاي اجرایـی و بخشـنامه هـا نیـز دیـده          . مشخص شده است) هیئت دولت/ مجلس(

ظیمی با تکیه بر مصوبات مجلس و هیئت دولت، توسط وزارتخانه تهیه و به کلیه واحـدهاي تابعـه ابـالغ    این اسناد تن. می شود
بدیهی است با تغییر قوانین، آیـین نامـه هـا    . هاي اجرایی نیز مکلف به تبعیت از آن مقررات هستند می گردد و البته کلیه دستگاه
معموالً تنظیم قوانین و مقررات مرتبط با سالمت در کمیسـیون بهداشـت و   . دها نیز تغییر می نماین و به دنبال آنها دستورالعمل

درمان مجلس و یا کمیسیون امور اجتماعی هیئت دولت انجام می شود و نماینده وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـکی    
ینـده یـا متـولی سـالمت جامعـه      لذا بطور قانونمند نما. در آنها به عنوان عضو محق رأي یا به عنوان مطلع و ناظر حاضر است

به عنوان مثال شوراهاي بین بخشی از جمله شوراي عالی بیمه خدمات درمـانی، شـوراي عـالی    . مورد مشورت قرار می گیرد
رفاه و تأمین اجتماعی، شوراي عالی سالمت و امنیت غذایی، شوراي عـالی محـیط زیسـت و سـایر شـوراهاي سیاسـتگزار و       

ه عضویت وزیر یا نماینده وزیر در آن شوراها، وزارتخانه را در تنظیم مقررات، مورد مشورت قـرار  هماهنگ کننده، با توجه ب
  .می دهند

قوانین و مقررات وجود ندارد  بازنگري مستمرنکته قابل توجه در این روند آن است که برنامه، فرایند یا سازمان منظمی براي 
حسب چالشها و مشکالتی که با آنها روبرو مـی گردنـد، قـوانین و مقـررات     و هریک از ذینفعان و دستگاههاي اجرایی دولت بر

هرچند که بر اساس قانون، معاون امور حقـوقی و مجلـس ریـیس    . خود را بازبینی و پیشنهاد اصالحی خود را ارائه می نمایند
رنامـه هـاي توسـعه و قـوانین     البته در مقطـع تهیـه و تنظـیم قـوانین ب    . جمهور مکلف به بررسی و تحلیل مستمر آنها می باشد

بودجه سالیانه، باالجبار بخشی از قوانین و مقررات مورد بازبینی قرار می گیرند که عمدتاً مربوط به شیوه هاي ارائه خدمات، 
در عـین حـال از   . تأمین و توزیع منابع مالی و انسانی و چگونگی تأمین و تضمین کیفیت و کمیت دارو و لوازم پزشـکی اسـت  

  .اط زنجیره اي و سیستماتیک برخوردار نیستیک ارتب
در تهیه لوایح و آیین نامه ها و تنظیم ضوابط و دستورالعملهاي اعتباربخشی، مجوز فعالیت، و رتبه بنـدي اشـخاص حقیقـی و    

ی بطـور کلـ  . درمانی هستند ، وزارت بهداشت از توان مناسبی برخوردار نیست -انجام فعالیتهاي بهداشتی متقاضیحقوقی که 
این وزارت در حوزه هاي کاري بین رشته اي از جمله مالی، حقوقی، بازرگانی، اقتصـادي، مـدیریتی، علـوم اجتمـاعی و سـایر      

به همین جهت در تدوین سیاست نامه هاي کاري مشترك با سایر دستگاهها و نهادها و . رشته هاي مشابه ضعف آشکار دارد
هـر چنـد بـراي    . ستمر کارشناسان مجرب علوم انسانی و حقوقی محـروم اسـت  تنظیم قراردادها و مقررات سالمت از وجود م

درمانی، دو واحد تخصصی بنام دفتر امور حقوقی و دفتر امور مجلـس وجـود دارد کـه     -تنظیم قراردادها و مقررات بهداشتی
  : طبق فرایند زیر عمل می کنند

مقرره یا قرارداد را تنظیم کرده، سپس واحـد مـالی انطبـاق    درمانی محتواي کلی متن قانون یا  -ابتدا واحد تخصصی بهداشتی
. آن را با قوانین مورد بررسی قرار می دهد و آنگاه واحد حقوقی چارچوبهاي حقوقی و مسئولیتهاي طرفین را کنترل می نماید

ونمند تعریف نشده و البته با وجود آنکه چنین فرایندي تعریف شده است، اما چون روابط بین این سه بخش بطور شفاف و قان
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گاهی دفاتر مالی یا حقوقی در محتواهاي فنی مداخله می نمایند و یا تحلیل هاي مـالی و حقـوقی را خـارج از محـدوده قـانونی      
ضـمناً نهـاد   . مأموریت خود زیر سئوال می برند، لذا در مجموع تمایلی به تبعیت از فرایند فوق و تشکیل تیم کاري وجود ندارد

تعریف شده جهت مراجعه وزارتخانه به ایشان براي انجام امور حقوقی و قانونی یا وجود ندارد و یـا اگـر هـم    مستقل خارجی 
وجود داشته باشد تاکنون مورد شناسایی و بهره برداري قـرار نگرفتـه و یـا از توانمنـدي الزم در ایـن خصـوص برخـوردار        

منهاي حرفه اي گروه پزشکی گاه اقداماتی را انجام مـی دهنـد   هر چند که سازمان نظام پزشکی و نظام پرستاري و انج. نیست
اما نقـش قـانونی و تعریـف شـده اجتمـاعی برجسـته اي در ایـن        . و در این زمینه ها مورد همفکري و همکاري قرار می گیرند

  .فرایندها ندارند
زشـکی و واحـدهاي تابعـه و    مسئول اجراي قوانین مرتبط با سـالمت، وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پ     :اجراي مقررات

دادگسـتري،  , از جمله وزارت نفت، دفاع(دستگاههاي دولتی در حال حاضر عالوه بر وزارت بهداشت، سایر . وابسته آن هستند
ی و درمـان  یبهداشـت در ارائـه خـدمت   ) عمومی مثل سـازمان تـامین اجتمـاعی، خیریـه    (و بخش غیردولتی ) آموزش و پرورش

پـایش و نظـارت،     از طریـق سـامانه صـدور مجـوز،    باید وزارت بهداشت  ،مطابق قانوناگرچه . ندسرپایی و بستري فعال هست
واحدهاي ارائه خـدمت  بر اعمال حاکمیتی خود را نقش در ستاد و دانشگاه هاي علوم پزشکی مستقر اعتباربخشی و رتبه بندي 

، ، نظام روانشناسی و مشاوره، سازمان ملـی جوانـان  ایفا نماید لیکن سایر دستگاه هاي اجرایی همانند بهزیستی، نظام پزشکی
قانونا در این روند شریک هستند و فعالیت هاي موازي انجام مـی دهنـد کـه نیازمنـد یکپارچـه      ... و  سازمان هاي بیمه گر پایه

یـات  و استفاده از توان بخش غیردولتی و نهادهـاي مردمـی بـراي تقویـت اجـراي عمل      ، شفاف سازي نقش ها و وظایفسازي
معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبـردي ریاسـت   پایش و نظارت کالن منابع و برنامه ها بر عهده  همچنین. ستاعتباربخشی ا

، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و سایر نهادهاي مشابه است که عمـدتاً بـر ورودي هـا متمرکـز مـی      جمهوري 
در این فرایند هـر چنـد یـک الگـوي گسـترده و چنـد الیـه        . عنایت قرار می گیردشوند و عملکردهاي کلیدي و نتایج کمتر مورد 

بازرسی و کنترل را شاهد هستیم، اما مبانی نظري اینکه بازرس  قبول کند که بـازرس اسـت و بایـد بازرسـی کنـد جانیفتـاده       
می گـذارد، اجـراي نـاقص یـا نادرسـت      لذا آنچه بر نتیجۀ عملی قوانین، آیین نامه ها و ضوابط و مقررات تأثیر نامطلوب . است

  . استبه علت عدم هماهنگی بین سازمان هاي مجري آنها از یک طرف و نقصان پایش و نظارت از طرف دیگر 
و مجلـس شـوراي اسـالمی جهـت دریافـت       90و کمیسـیون اصـل    ژه پزشـکی قـانونی    بوی سازمان نظام پزشکی، قوه قضاییه

دارنـد و بـه علـت     ، بازرسی غیرفعالنقش درمانی  -ارائه خدمات بهداشتی واحدهاي پزشکان واز مردم  شکایاترسیدگی به 
تضادهاي منافعی که در این روند وجود دارد بعضا رعایت عدالت و جلب رضایت مردم نمی شود و بی اعتمادي به نظام ارائـه  

   .خدمات سالمت را موجب می گردد
ه شـکایات و واحـدهاي غیررسـمی دیگـر، بـا اسـتفاده از پروتکلهـا و        در درون وزارتخانه نیـز دفتـر بازرسـی و رسـیدگی بـ     

استانداردهاي ارائه خدمات و همچنین اصول و روشهاي بازرسی و از طریق بازوهـاي اجرایـی خـود در دانشـگاهها اقـدامات      
وجـود تعـدد ایـن    امـا بـا   . اسـت  بازرسی و نظارت فعالموردي و دوره اي بازرسی، نظارت و پایش را انجام می دهند که این 

  . واحدها، نقش و ارتباط قانونی بین آنها به خوبی روشن نیست
مصرف کننده وجود دارد و نسبت بـه کنتـرل قیمتهـا نظـارت     تولیدکننده و هرچند در بخش عمومی، سازمان حمایت از حقوق 

پزشکی بـه عنـوان نـاظر فنـی بـه      تعریف نشده و تنها سازمان نظام به روشنی عام دارد، اما چنین وظیفه اي در حوزه سالمت 
در همـین  . اما نه از بعد قیمت و هزینه که فقط در چـارچوب عملیـات و اقـدامات فنـی پزشـکی     . شکایات مردم رسیدگی می کند

رابطه ذکر این نکته ضروري است که وزارتخانه منشور حقوق بیمار را تصویب و ابالغ نموده و جهت اطالع رسـانی عمـومی،   
اما این روش اطـالع رسـانی محـدود    . ورودیهاي بیمارستانها، درمانگاهها و داروخانه ها اجباري ساخته استنصب آنها را در 
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و ضـمناً در پیـاده سـازي    . بوده و از طریق رسانه هاي جمعی تفسیر و تحلیل نشده تا افراد دقیقاً به حقوق خود واقف گردنـد 
فتاري و اخالقی الزم بـراي رصـد منشـور تبیـین و تصـویب نشـده       زیرا کدهاي ر. عملی این منشور، ضمانتی هم وجود ندارد

  .است
  :مشارکت ذینفعان و تعامالت برون بخشی) 3-1-1-3

نگاهی به عوامل موثر بر سالمت مشخص می سازد که تأمین، حفظ و ارتقاي سالمت  سالمت یک موضوع چند وجهی است؛
به عبارت دیگر وزارت . ي همه جانبه بخش هاي توسعه استجامعه نیازمند مشارکت همگانی اقشار مختلف مردم و همکار

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تنهایی قادر به تأمین و حفظ سالمت جامعه نیست و می بایست در این مسیر مشارکت 
در روند زمانی سالمت می تواند محور توسعه باشد که همه سازمانها نقش خود را . سازمانهاي دیگر و مردم را جلب نماید

ارتقاي سالمت جامعه پذیرفته و فرایندهاي مرتبط با سالمت را در سازمان خود شناسایی و ارتقاي آنها را در اولویت برنامه 
همکاري هاي بین بخشی را می توان از سه منظر سازمانی، . هاي خود قرار دهند و در مدیریت سالمت کشور شریک شوند

از بعد سازمانی اگر چه همکاري و مشارکت می بایست در بین مدیران ارشد اتفاق . ردبرنامه اي و جغرافیایی سطح بندي ک
افتاده و از سطح بندي آنان شروع شود، لکن به ثمر نشستن طرحهاي اجرایی منوط به درك عمیق و باور سطوح مختلف 

در سطح . زمان هاي ذیربط استو جلب مشارکت شرکاء و سا گروهیاجرایی، تدارکاتی و پشتیبانی به لزوم انجام کارهاي 
و از منظر جغرافیایی نیز مشارکت . برنامه اي نیز همکاري بین بخشی در کلیه مراحل چرخه برنامه ریزي می تواند اتفاق بیفتد

  .چند شهرستان یا استان یا چند کشور در رابطه با پیشبرد یک برنامه یا هدف را می توان مشاهده کرد
  :می توان به سه دسته عمده تقسیم کردرا همکاري بین بخشی سالمت  کشور ما در تجارب مختلف

جنگ هشت ساله ایران و عراق . ، شامل فعالیت هاي بین بخشی حول محور بحران ها و شرایط اضطرار استدسته اول
ي آن عرصه اي براي مشارکت همه سازمانها در مدیریت جنگ و کاهش عوارض آن بود که به دلیل روشن بودن اهداف واال

بازسازي و  پاسخ به نیازهاي سالمت آسیب دیدگان از حوادث غیرمترقبه و . براي همه بخشها، نتایج بسیار موفقی داشت
بالیاي طبیعی از طریق مشارکت سازمانهاي دولتی و غیردولتی نیز تجربیاتی هستند که بارها در کشور ما اتفاق افتاده و 

  اما با سپري شدن ایام بحران و فروکش کردن هیجان ناشی از آن، . نتایج نسبتاً موفقی را رقم زده اند
  .جمع بین بخشی از هم پاشیده و سازمانهاي محدودي به تنهایی، امور را به کندي پیش برده اند

اما با یک ضرب االجل ) و نه بحرانی(آن قسمت از تجربیات بین بخشی هستند که با برنامه از پیش تعیین شده  دسته دوم،
ص و اراده جمعی ناشی از سیاستگزاري کالن و معموالً به صورت بسیجی به اجرا گذاشته می شوند و معموالً موفقیت مشخ

نمونه بارز این تجربیات، بسیج ملی ریشه کنی فلج اطفال و برنامه واکسیناسیون همگانی بر علیه بیماري . شایان توجهی دارند
  .می باشد مه بیمه روستایی مبتنی بر پزشک خانواده و نظام ارجاعو برنا هاي سرخک، اوریون، هپاتیت و سرخجه

بسیاري از این تشکل ها . فعالیت هایی هستند که در قالب کمیته ها، شوراها و تیم هاي بین بخشی انجام می گیرند دسته سوم،
لکن آن . رخوردار نیستندفاقد ساختار رسمی و یا حتی غیررسمی بوده و به بار نشستن تصمیمات آن از پشتوانه محکمی ب

قسمتی که داراي ساختار می باشند، هر چند که مشکالتی در زمینه تبدیل شدن تصمیمات به عمل دارند ولی حداقل از پایداري 
از مشخص ترین این تشکل ها، شوراهاي بهداشت بودند که در سه سطح کشوري، استانی و شهرستانی . خوبی برخوردارند

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور،  70ماده  1اما به استناد تبصره. تندوجود داش 1379تا سال 
کارگروه تشکیل می  16شوراي اخیر از . شوراهاي بهداشت منحل و در شوراهاي برنامه ریزي و توسعه استان ادغام شدند

این شورا در شهرستان نیز با همان ساختار مشابه . گردید که یکی از آنها کارگروه بهداشت، درمان و تأمین اجتماعی بود
  .استان ایجاد گردیده بود
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را می توان به عنوان یکی از تجارب موفق کشورمان در زمینه همکاریهاي بین ) BDN24(تجربه نیازهاي اساسی توسعه 
ی را به عنوان هدف غایی رویکرد نیازهاي اساسی توسعه فرآیندي است که دسترسی به کیفیت باالي زندگ. بخشی مرور کرد

خود انتخاب نموده و سالمت براي همه، از اهداف اصلی آن به شمار می رود و در پی دستیابی به منافعی از جمله کاهش 
شاخص هاي ابتال به بیماري و مرگ و میر به ویژه در بین مادران و کودکان، افزایش درآمد خانواده، تحقق عدالت، بهبود 

حس مالکیت در بین مردم در زمینه برنامه هاي سالمت، ترویج تمرکززدایی و خوداتکایی و کاهش فقر شیوه زندگی، توسعه 
مردم با کمک کارشناسان، د و بر منابع خود افزایش می دهد؛ این طرح خوداتکایی مردم را از طریق مدیریت بر خو. است

ادي درآمدزا، خودشان براي تامین منابع الزم به منظور نیازهاي سالمت منطقه خود را شناسایی و با انجام فعالیت هاي اقتص
در این راستا، سازمان هاي ذیربط نیز همراه مردم بوده و گام به گام آنها را راهنمایی و . رفع نیازهاي سالمت اقدام می کنند

ی سازمانها با مردم، عالوه بر همراه. حتی منابع مالی مورد نیاز آنها را به صورت وام و سایر تسهیالت تأمین می کنند
بطور کلی رویکرد . همکاري سازمانها با یکدیگر نیز بسیار حیاتی است و می بایست هدف و زبان مشترکی داشته باشند

  . نیازهاي اساسی توسعه، یک استراتژي مردم نگر بوده و به شدت وابسته به همکاري بین بخشی است
توسعه  یاساس ينفر براي اجراي طرح رویکرد نیازها 27730ی برابر روستا با جمعیت 17در ایران تعداد  2001در سال 

ترغیب و تشویق مردم به  ،ظرفیت سازي براي مشارکت و همکاري در سطوح استانی، شهرستانی و محلی. انتخاب شدند
ویژه زنان براي مشارکت در برنامه ریزي، اجرا، پایش و ارزشیابی فرایند توسعه، توانمندسازي اقشار آسیب پذیر جامعه به 

قبول مسئولیت در هدایت و راهبري طرح هاي سالمت و توسعه، توسعه همکاري بین سازمانهاي مختلف دولتی، درگیر شدن 
سازمانهاي غیردولتی در طرحهاي سالمت و توسعه، افزایش فرصت هاي شغلی، پیشگیري از مهاجرت وسیع روستاییان به 

شرکاي این . مع آوري و دفع فضوالت عمده اهدافی بود که این طرح دنبال می کردشهرها و بهسازي محیط روستا از جمله ج
طرح وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزي، آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعی، کشور، 

ا و سیما، مدیریت و فرهنگ و ارشاد اسالمی، و سازمانهاي بهزیستی کشور، حفاظت محیط زیست، شهرداري تهران، صد
  . بودند UNICEFو  UNIDOبرنامه ریزي کشور و سازمانهاي بین المللی 

تجارب جهانی و ملی نشان داد که انجام فعالیت هاي بین بخشی، عالوه بر نیاز به توان و مهارت کارشناسان و مدیران بخش 
. سازوکارهاي خاص دیگري نیز الزم داردسالمت در برقراري ارتباط و جلب اجماع عمومی بر سیاستهاي مورد نظر، 

برد در بین سازمانها و حمایت همه جانبه کلیه شرکاء به -استمرار همکاري، تبادل دوجانبه دانش و تجربیات با رویکرد برد
همچنین وجود ساختاري که هر چند به . ویژه در فراهم آوردن امکانات و منابع از سازوکارهاي همکاري بین بخشی است

در کنار آن، حمایت هاي . غیررسمی، بتواند همه بخش ها را درگیر سازد، از اهمیت و اولویت خاصی برخوردار استصورت 
مشترك در بین سازمانها در زمینه سالمت نیز از ابزارهاي و دید قانونی و مالی از استراتژیهاي بین بخشی و ایجاد زبان 

نی که به جاي آرمانها و اولویتهاي مشترك، به دنبال اولویت هاي اما زما. ضروري براي موفقیت برنامه ها می باشند
  . سازمانی خود بوده اند، نتوانسته اند برنامه هاي بین بخشی را پیش ببرند

  : مدیریت دانش، اطالعات و ارتباطات) 3-1-1-4
زارش عملکـرد و دریافـت   بخش دیگري که در تولیت باید مورد توجه قرار گیـرد نظـام مـدیریت و شـبکه آمـار و اطالعـات، گـ       

شبکه بهداشت و درمان شهرستان مرجع نهـایی تصـمیم گیـري در    ستاد نظام ارائه خدمات سالمت کشور، در . بازخورد است
زمینه خدمات مدیریتی و تخصیص منابع مربوط به واحدهاي دولتی تحت پوشـش در سـطح شهرسـتان اسـت و وظیفـه دارد      
                                                             
٢٤ Basic Development Needs(BDN) 
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بهداشت و درمان واحدهاي تابعه، خدمات مدیریتی این واحدها را نیز نظـارت و کنتـرل    عالوه بر پایش فنی کلیه خدمات مراکز
استان صـورت  و معاونت درمان در مقیاس شهرستان این تصمیم گیري ها باید با مشورت و هماهنگی معاونت بهداشتی . کند

در بسته به سـایر دسـتگاههاي اجرایـی    در عین حال نظارت و ارزشیابی واحدهاي غیردولتی و سایر واحدهاي دولتی وا. گیرد
به عالوه نظارت و پایش عملکـرد و فعالیـت واحـدهاي تولیـد، نگهـداري، عرضـه و       . می باشد ستادنیز بر عهده این شهرستان 

فروش مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی و دارویی نیز بر عهده مرکـز بهداشـت شهرسـتان اسـت کـه همـین امـر بـر         
ع فعالیتهاي این مرکز تأکید دارد و اهمیـت ایـن موضـوع را خـاطر نشـان مـی سـازد کـه ارتبـاط سـازمانی و           گستردگی و تنو

بایـد  ) معاونتهاي سـتادي دانشـگاه  (هماهنگی میان این مرکز با واحدهاي سیاستگزار، برنامه ریز و ناظر عالی در سطح استان 
گـردد کـه در برخـی مـوارد ایـن ارتبـاط و همـاهنگی قابـل         به وضوح روشن شده باشد تا مانع تداخل وظایف در سطح اجـرا  

به دلیل همین پیچیدگی ساختاري و عدم جامعیت، شاملیت و شفافیت ، تبادل اطالعـات و ارتباطـات نیـز دچـار     ؛ مشاهده نیست
زنجیـرة   خاص شده و مشاهده می کنیم که سیستم اطالعات سازمان یافته، یکپارچه و جامعی که از ابتـدا تـا انتهـاي    مشکالت

هرچنـد کـه ایـن نظـام در     . ارزش نظام ارائه خدمات سالمت را در کلیۀ بخشهاي دولتی و غیردولتی پوشش دهد، وجود نـدارد 
تعریـف شـده و مبتنـی بـر مهندسـی ارزش       یو آن هـم فقـط در سـطح روسـتا از انسـجام      و درمـان سـرپایی   حوزه بهداشت

این اطالعات به صورت دستی در فرم هاي . ارتباط منطقی دیده نمی شودبرخوردار است اما در سایر حوزه ها این انسجام و 
و گزارش به سـطح بـاالتر   تجزیه و تحلیل  دسته بندي،استاندارد وارد می شود و در ستاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان 

مرکـز  بـه   Offlineرت وارد می شـود و بـه صـو    D Tarhاطالعات ساختاري و منابه انسانی در برنامه نرم افزاري . می شود
بدلیل تغییـر نیازهـا و تجـویز برنامـه هـاي متعـدد در شـبکه ارائـه خـدمات           در سالهاي اخیر. بهداشت استان ارسال می شود

گسـترده از فرمهـاي    ینیز در حال از دست دادن انسـجام خـود اسـت و نظـام بـا حجمـ       سالمتسالمت، این زنجیره اطالعات 
  .اطالعاتی روبروست

توسط شبکه بهداشت و ) عمدتا روستایی(تحت پوشش ثبت موالید و مرگ و میر جامعه  ،آمار حیاتیداده هاي  در حال حاضر
خدمات بهداشـتی  اطالعات سایر درمان جمع آوري و در سالنامه هاي آماري وزارتخانه به همراه اطالعات کامل دموگرافیک و 

واگیر و غیرواگیر در اولویت، نظام ثبت مرگ به تفکیک علل، نظام  نظام مراقبت براي بیماري هاي. بطور منظم منتشر می گردد
از و سرشماریها برخی مطالعات و مستقر گردیده است ... و ، نظام ثبت سرطان غیرواگیر  هاي مراقبت از عوامل خطر بیماري

ه کودکـان ، ریزمغـذي   وضعیت تغذیـ مطالعات اپیدمیولوژیک  پیمایش جمعیت و سالمت، ،)1378سال (جمله سالمت و بیماري 
ایـن   بـا ؛ ه صورت موردي انجام شده و نتایج آن در اختیار مـی باشـد  ب.. و  بیماریهاي قلب و عروقها، سالمت دهان و دندان، 

نتایج آنها بصورت مقطعی در تـدوین سیاسـتها   مستمر انجام نمی شود و مطالعات طبق یک برنامه نظام مند، منسجم و وجود 
در تهیه و ثبت شـده اسـت    توسط وزارت بهداشتو تعاریف استاندارد آنها گی شاخص هاي ملی سالمت به تاز. می رود کارب

معاونـت برنامـه ریـزي و نظـارت     مرکز آمـار ایـران، سـازمان ثبـت احـوال کشـور،       مثل حالی که برخی نهادهاي دولتی دیگر 
سـازمان پزشـکی   ، نگسـتان علـوم پزشـکی    استاندارد و تحقیقات صـنعتی ایـران، فره  ملی ، مؤسسه راهبردي رییس جمهوري

سازمان نظام پرستاري و انجمنهاي علمی در تهیه و نشر آمـار و  ،  جمله سازمان نظام پزشکی قانونی و نهادهاي غیردولتی از
اقدام می نمایند که به دلیل موازي کاري و تداخل وظـایف، جـز   با تعاریف بعضاً متفاوت درمانی  -بهداشتی -اطالعات جمعیتی

بر دقـت، صـحت    بالطبع و  نتیجه اي ندارد ،زینه بري و کاهش بهره وري و سردرگمی مردم، تصمیم سازان و سیاستگزارانه
  . و سرعت توزیع اطالعات تاثیر منفی می گذارد و پاسخگویی مسئوالنۀ دست اندرکاران و مدیران را دچار خدشه می سازد

د تأکید در سطح ملی و بین المللی از جمله سـل، ایـدز، هپاتیـت، ماالریـا،     ذکر این نکته ضروري است که برخی بیماریهاي مور
سرخک، فلج اطفال و التور، نظام جمع آوري اطالعات ویژه اي تحت عنوان سامانه دیده بـان اطالعـات دارنـد کـه بطـور مـنظم       
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  مانها و نهادهـاي مسـئول قـرار    و نتـایج آن در اختیـار سـاز    ، پاالیش، طبقه بنـدي، تحلیـل مـی شـود     هاي آنها جمع آوري داده
در این رابطه براي جمع آوري داده ها از سطح واحدهاي ارائه کننده خـدمت حتـی در بخـش خصوصـی پروتکلهـاي      . می گیرد

اما این نظام جمع آوري نیز علیرغم همکاري نزدیک و قطعی واحدهاي داخلـی و بـین المللـی مسـئول و     . مشخصی وجود دارد
همچنین در ثبت اطالعات موجود، . ی، می تواند از ضمانت اجرایی کافی و قطعی برخوردار نباشدتعهد همکاري بخش خصوص

پیمـایش  آمار نیروي انسانی شاغل و مؤسسات خصوصی فعال در بخش سالمت یا وجود ندارد و یا بسـیار نـاقص از طریـق    
  .معاونتهاي درمان دانشگاهها ارائه می شود سازمانهاي بیمه گر، مرکز آمار ایران، سازمان نظام پزشکی وهاي موردي و یا 

علیرغم پیروي وزارت بهداشت، درمـان و  . طرح هاي مطالعاتی و تحقیقات کاربردي استو کاربست تدوین معضل دیگر تهیه، 
آموزش پزشکی از راهبرد ادغام آموزش عالی در نظام ارائه خدمات، جاي این نوع پژوهشها در سـتاد وزارتخانـه و حتـی در    

و  ي همـاهنگی تحقیقـات کـاربردي شـامل شـورا    ساختار تشکیالتی براي رفع این مشکل . ستبوده ا نشگاهها به شدت خالیدا
طـی دو سـال اخیـر بـا تـدوین      و  اسـت  طراحـی و راه انـدازي شـده   در ستاد وزارتخانـه  دبیرخانه هاي تخصصی معاونت ها 

رزشـیابی طـرح هـاي کـاربردي از طریـق معاونـت همـاهنگی        فرایند تهیـه، تصـویب، اجـرا، نظـارت و ا     هاي الزم دستورالعمل
همچنین موسسه ملی تحقیقات سالمت با هدف تدارك تحقیقات کاربردي ملی با تغییر ماموریت موسسه  .ستساماندهی شده 

یج و براي کاربست نتا ستقرار نظام جامع مدیریت دانشادر راستاي . شروع بکار کرده است 1388تحقیقات بهداشتی در سال 
تحقیقات کاربردي در فرآیند سیاست گذاري و برنامه هاي توسعه بخش سالمت دبیرخانه شوراي سیاسـت گـذاري و اصـالح    

در معاونت همـاهنگی راه انـدازي شـده تـا تصـمیم      ) حافظه سازمانی(و مرکز اسناد و اطالعات راهبردي سالمت نظام سالمت 
  .ري مبتنی بر شواهد نهادینه گرددگی
عمدتاً در قالـب گزارشـات عمـومی و تخصصـی و از طریـق رسـانه هـاي        که ارتباطات برون سازمانی  ع رسانی،اطالدرباب  

 مـی آینـد  پزشکی و جمعی و روابط عمومی با مردم و سایر نهادهاي عمومی برقرار می شود، منبع غنی از اطالعات به حساب 
گزارشـات عملکـردي دسـتگاههاي اجرایـی و بخشـهاي      . ردمورد استفاده قـرار گیـ  باید و در تصمیم سازیها و تصمیم گیریها 

کـه مـی توانـد بـالقوه حـاوي اطالعـات اداري، مـالی و مـدیریتی          انـد  از ایـن منـابع   وسعه اي کشور به عنوان نمونه بااهمیتیت
کـه   کنون گزارشهاي عملکرد  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیهم ا. ارزشمندي براي استفاده مخاطبین مختلف باشد

حاوي اطالعات مربوط به وضعیت کلی سالمت و داده هاي مرتبط بـا منـابع و دروندادهاسـت بـه صـورت مـوردي از سـطح        
بـه صـورت    يگزارشـات عملکـرد  به سطح باال ارسال می گردد لیکن این در استان شهرستان جمع آوري شده و پس از تلفیق 

الوه بر به روز گزارشات منتشره عیف شده تهیه و منتشر نمی شود و تعربا استانداردهاي نظام مند، سازمان یافته و مستمر 
، قابلیت استفاده کم هـم  العاتی آنها و عمدتاً تخصصی بودننبودن ، به دلیل عدم شناخت جامع و کامل مخاطبین و نیازهاي اط

  .مردم را دارد ی و هم براي عمومبراي کارشناسان فن
ضمن سهولت و سرعت عملیـات اجرایـی، امکـان دسترسـی بـه اطالعـات را آسـان و         فرایندهاي ارتباطی درون وزارتخانه که

در حال حاضر این فرآینـدها چـه در سـطح    . همگانی می کند، نیز حائز اهمیت در روند شفافیت و عدالت در اطالع رسانی است
  یسـتند و تـابع اصـول علمـی    افقی و چه عمودي بسیار سنتی و کند می باشند و از پویایی کافی و رضایت بخـش برخـوردار ن  

 فناوري هـاي نـوین  از  مندي همچنین در بهره ؛در عین حال از خدمات مشاوره اي بسیار کم بهره گرفته می شود. نمی باشد 
خـدماتی مثـل    -کمی نسبت به سایر حوزه هاي اجرایی استفادهبا وجود پتانسیل هاي مناسب، متأسفانه  ارتباطات اطالعات و

شـاید یکـی از دالیـل آن پیچیـدگی، تنـوع و      و نقل و شهرداري صورت گرفته اسـت؛  حمل  ،سیستم بانکی ،گمرکات و بازرگانی
خدمات بهداشت و درمان، صنعت دارو و تجهیزات پزشکی و خـدمات  (تعدد محیط هاي کاري سالمت چه در درون وزارتخانه 

بـه همـین   . اسـت ) عی و اقتصادي مؤثر بر سالمتتعدد مؤلفه هاي اجتما(و چه در بیرون وزارتخانه ) آموزش و پژوهش عالی
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جهت اغلب مالحظه می شود که سیستم مکاتبه و بایگانی هنوز مبتنی بر کاغذ است و در مواردي هم که سیستم مکانیزه شده، 
و مقررات مربوط به مسـتند سـازي و نحـوه بایگـانی اسـناد      . استفاده می شود Backupکاغذ به موازات آن براي پشتیبانی یا 

مدارك دولتی با وجود آن که از سوي هیئت دولت و مرکز اسناد وابسته به نهاد ریاست جمهوري ابالغ شده است اما در اجـرا  
تجربـی   -قـانونی  -به همین جهت فرایند مستندسازي جاري تـابع چـارچوب علمـی   . و نظارت بر حسن اجرا مشکل وجود دارد

ضـمن  . ا و افراد بر اساس تجارب و اطالعات خـود روشـی را برگزیـده انـد    شفاف، جامع و یکپارچه نیست و هر یک از واحده
 .اینکه در بسیاري موارد تدوین سند انجام نمی شود و فرهنگ مستندسازي با مشکل روبرو است

  :قانونمداري، پاسخگویی و شفافیت )3-1-1-5
ست و رسانه هـا و نشـریات نسـبت بـه انتشـار      به طور کلی مسایل اجتماعی در ایران بسیار مورد توجه بوده و زیر ذره بین ا

مسایل مربوط به آسیب هـاي اجتمـاعی از جملـه اعتیـاد، فقـر، فحشـا و بهداشـت و درمـان بـه شـدت حسـاس مـی باشـند و              
نمونه هاي این اقدامات در حوزه سـالمت را مـی تـوان در    . هاي آنان پاسخگویی مسئولین را تحت الشعاع قرار می دهد پیگیري

مربوط به دارو، بیماران هموفیلی آلوده شده به ویروس ایدز، اورژانس هاي بیمارسـتانی و جـاده اي و آلـودگی     مورد مسایل
در مجموع در حوزه هاي غیرسیاسی، کارکرد پاسخگویی بیشتر، عمیق تـر و بهتـر اسـت و در    . هاي مواد غذایی مشاهده کرد

  . ودیتهاي سیاسی قرار گرفته استچند سال اخیر این فرایند کمتر تحت تأثیر مانورها و محد
و مطـابق قـانون اساسـی چنانچـه      مردم از طریق نمایندگان خود در مجلس می توانند از ریـیس جمهـور و وزرا سـئوال کننـد    

چنانچـه پاسـخ قـانع    . وزیري از سوي حتی یک نماینده مجلس مورد سئوال قرار گیرد، باید در صحن علنی مجلس پاسـخ دهـد  
و  وزیر را استیضاح کـرده ضمن اینکه جمعی از نمایندگان می توانند . یسیون تخصصی ارجاع داده می شودکننده نباشد به کم

 90کمیسـیون اصـل   همچنـین  . لذا قدرت نظارت مجلس بر روي قوه مجریه بسـیار بـاال اسـت   . حتی وي را از وزارت خلع کنند
اما چون این نهاد یک کمیسیون عالی است و بـه کـل   . دکن از دستگاههاي اجرایی رسیدگی می مجلس نیز به شکایات شهروندان

بالطبع جایگزین هاي دیگري را قانون . دولت نظارت می کند طبعاً وقت کافی براي رسیدگی به جمیع مشکالت را نخواهد داشت
ازرسـی و  این کمیته ها به صورت ویـژه عملیـات ب  . از آن جمله هستند کمیته هاي تحقیق و تفحص مجلس. در نظر داشته است

به عنوان یک نهاد حسابرس عمومی که وابسـته بـه    دیوان محاسباتهمچنین . نظارت بر دستگاههاي اجرایی را انجام می دهند
مجلس است عملکرد وزارء را در قالب بودجه هاي مصـوب مـورد بررسـی قـرار مـی دهـد و در صـورت کـوچکترین تخلـف          

  .بازخواست می نماید
نیز باید گفت هر چند این سازمان به شکایات مصـرف   ز حقوق تولیدکنندگان و  مصرف کنندگانسازمان حمایت ادر رابطه با 

  . کنندگان رسیدگی می نماید اما وابسته به دولت است و از استقالل مناسب برخوردار نیست
یی کشور رسـیدگی  هاي اجرا نیز نهاد وابسته به قوه قضاییه است که به شکایات مردم از دستگاه سازمان بازرسی کل کشور

بـه شـکواییه مـردم رسـیدگی مـی کننـد و در هـر         دادگاه هاي عمـومی و خـاص  در عین حال نهادهاي دیگري همچون کند؛  می
  . وجود دارد که به درخواستهاي مردم رسیدگی می نماید واحد رسیدگی به شکایاتدستگاه واحدي بنام 

سـازمان نظـام   کایات مـردم از اسـتقالل نسـبی برخـوردار مـی باشـد،       در این میان تنها نهاد مستقلی که در امر رسیدگی به ش
در رسـیدگی بـه تخلفـات پزشـکی دو     . است که به مشکالت مردم پیرامون حقوق سالمتی آنها رسیدگی فنی می نمایـد  پزشکی

راي آنهـا  هاي انتظـامی دارد و اختیـارات قـانونی بـ    سطح اول سازمان نظام پزشکی است که هیئت. سطح رسیدگی وجود دارد
در این سطح قـوانین و مقـررات خاصـی    . پیش بینی شده است و تخلفات مورد بررسی قرار می گیرد و احکام صادر می شود

  . براي رسیدگی به جرایم پزشکی وجود  دارد
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روي در مورد تخلفات مربوط به دارو، غذا و تجهیزات پزشکی نیز ذکر این نکته الزم است که وزارت بهداشـت بـا همکـاري نیـ    
انتظامی و پشتیبانی قوه قضایی به جرایم مربوطه رسیدگی می کند اما بدلیل مداخالت قانونی سایر دستگاهها در امـر اجـرا و   

  . نظارت و همچنین کندي روند رسیدگی به تخلفات، نتایج نهایی این نوع رسیدگی ها قابل قبول جامعه نیست
در این رابطه قوانین ویژه اي در اختیار نیست و شعبه رسـیدگی خاصـی   در سطح دوم دادگاه هاي دستگاه قضایی هستند که 

در چند سال اخیر تالش هایی براي ایجاد دادگاه هاي تخصصی در حوزه هـاي مختلـف از جملـه پزشـکی در     . هم وجود ندارد
  :در پایان ذکر دو نکته مهم ضروري به نظر می رسد. قوه قضاییه صورت گرفته است

  . سیاري از مردم از حقوق حقه خود در امر سالمت و چگونگی درخواست و پیگیري آنها مطلع نیستنداینکه ب) نکته اول
تغییر مکرر و بدون ضابطه مدیران و عمر کوتاه مدیریت آنهـا، امکـان پاسـخگویی و احسـاس مسـئولیت در برابـر       ) نکته دوم

  .اقدامات انجام گرفته را به شدت کاهش می دهد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 تخصصی سالمتارگروه ک                                                                                                يادار  – یاجتماعمشترك کارگروه 

 شوراي سیاست گذاري -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی                                                                                     84

  : تولیتکارکرد نقاط قوت و ضعف )6- 1- 1- 3
تولیت در نظام سالمت به استناد شواهد موجود در منابع و مراجع و نظرات خبرگان در  کارکردمهمترین نقاط قوت و ضعف 
  :جدول زیر جمع بندي شده اند

 تولیت 
حقوق مصرف کنندگان (، تاثیر)نظام برنامه ریزي و نظارت  داشتن برنامه و(، دورنما )مشارکت ذینفعان و استفاده از شواهد(استفاده از خرد جمعی

)،همکاري بین بخشی و تنظیم مقررات   

 نقاط قوت نقاط ضعف

 پراکندگی مراکز سیاست ساز و تصمیم گیر حوزه سالمت  .1

شورا ، کمیته و کمیسیون تصمیم گیر و  100وجود بیش از  .2
  دشواري هماهنگی   

یر بخش هاي برنامه چهارم ضعف برنامه ریزي عملیاتی براي سا .3
  )فصول عمومی (

 ضعف در پایش سیاست ها و برنامه هاي ملی  .4

نیاز به تقویت هماهنگی سیاست هاي آموزشی ، پژوهشی و ارائه  .5
 خدمات 

ضعف نظام تصمیم گیري و سیاست گذاري مبتنی بر شواهد در  .6
 وزارت بهداشت

 ضعف و یا کمی حضور ذینفعان کلیدي نظام سالمت در شوراي .7
سیاست گذاري وزارت بهداشت ، جلب مشارکت و تعهد ناکافی 

 ذینفعان براي اجراي سیاستها

 نیاز به نظام نامه سیاست گذاري در وزارت بهداشت   .8

ناکافی بودن الزامات حقوقی و قانونی براي دبیرخانه سیاست  .9
 گذاري جهت هماهنگی در تدوین سیاست هاي مصوب وزارت 

یف شده براي تحلیل دوره اي کمبود مرکز یا مراکزي تعر .10
وضعیت نظام سالمت ، تحقیقات ملی مرتبط و تامین اطالعات 

 مورد نیاز سیاست گذار

انفکاك نسبی برنامه هاي حوزه هاي ستادي با برنامه هاي  .11
 توسعه در زمان اجرا 

 انفکاك بودجه ریزي ساالنه از اهداف برنامه هاي توسعه  .12

کارشناسان براي فعالیت هاي به روز نبودن توانایی و مهارتهاي  .13
 ستادي 

براي مثال : ابهام در ساختار کالن و تعارض منافع ناشی از آن .14
نقش هاي متعدد وزارت بهداشت به عنوان سیاستگذار، ناظر، 

 صدور مجوز، خریدار، ارائه کننده 

 نظام تصمیم گیري متمرکز  .15

 ضعف در نظام پاسخگویی  .16

 بهداشت  عدم تناسب مسئولیت و اختیار در وزارت .17

 * اداره بخش دولتی توسط پزشکان بخش خصوصی  .18

 فقدان نظام انتخاب مدیران و ناپایداري عمر مدیران  .19

هاي مدیریت  ها و مهارت هاي الزم در زمینه تکنیک کمبود آموزش .20

 قانون تشکیل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  .1

سالمت به عنوان حقی  دولت به تأمین وجود تکلیف قانونی .2
 .همگانی

قانون هیئت امنا و قدرت تصمیم گیري در هر سطح  بر اساس  .3
اولویتهاي محلی و منطقه اي در چارچوب سیاستهاي کالن نظام 

 سالمت

اصالح نظام سالمت درقالب سطح بندي خدمات، راهبرد اساسی  .4
 نظام ارجاع و پزشک خانواده   

کارگروه هاي استانی براي  شوراي عالی سالمت و امنیت غذایی و .5
 تسهیل همکاري بین بخشی 

توان ایجاد هماهنگی بین بخشی براي اجراي برنامه هاي توسعه  .6
 )شهرسالم ،روستاي سالم(اي در شهر و روستا 

انجمن تخصصی علمی در حوزه علوم    140وجود بیش از  .7
  پزشکی 

شوراي هماهنگی تحقیقات کاربردي و دبیرخانه هاي معاونت هاي  .8
  تابعه براي تولید شواهد الزم براي سیاست گذاري 

وجود برنامه هاي توسعه اي ، برنامه دستیابی نظام سالمت به  .9
 ساله  20چشم انداز 

 .اران بخش سالمتذمابین سیاستگ همگرایی در مبانی نظري فی .10

در زمینه مشکالت المللی  بینو شواهد تجارب امکان استفاده از  .11
 نظام سالمت 

 .هاي جهانی سازمانمشارکت جلب  .12

حضور افراد صاحب تجربه در کمیسیون بهداشت و درمان  .13
  مجلس 

  .آفرینان سالمتی به ضرورت تغییر سیستم احساس نیاز کلیه نقش .14
تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و   .15

  تشکیل وزارت رفاه و تأمین اجتماعی
م توسعه که بر رچهابینی شده در برنامه  هیدات قانونی پیشتم .16

کید أگري دولت ت بندي خدمات، واگذاري و کاهش تصدي سطح
  .دارد

بین نهادهاي مؤثر مانند وزارت بهداشت،  نسبی وجود هماهنگی .17
 گر و نظام پزشکی و مجلس هاي بیمه سازمان

در مورد نظارت آزمایشگاهی مواد غذایی ،  تنظیمیوجود قوانین  .18
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   مهمترین مشکالت کارکرد تولیت)7- 1-1- 3

  : به شرح زیر فهرست می شود 
 ون و توافق شده براي اصالح تولیت نظام سالمت نداشتن برنامه مد 
  ضعف دانش و آگاهی محققان ، سیاست گذاران و مدیران در مورد مفاهیم و تجربیات جهانی در اجزاي مختلف تولیت  
 کمی یا ضعف در به کارگیري نیروي انسانی ماهر در برنامه نویسی ، سیاست سازي و همچنین پایش موثر  
 و اجماع شده براي فرایند ها ، روال ها و استانداردهاي برنامه نویسی و سیاست سازي  نبود نظام نامه مدون 
 تخصیص کم منابع مالی براي فعالیت هاي برنامه نویسی و مراقبت از سیاست ها و برنامه ها  
 نبود نظام هماهنگ و مصوب براي ارتباط ساختارمند وزارت رفاه و تامین اجتماعی با وزارت بهداشت 
 و یا کمی تفاهم در مورد متولی ساختاري براي سیاست گذاري و برنامه ریزي  نبود 
 جدي گرفته نشدن امر پایش و گزارش دوره اي و قابل دفاع از پیشرفت برنامه ها توسط سیاست گذاران 
ضعف نگرش و آگاهی دست اندرکاران سیاست سازي و تصمیم گیري در مورد تبعات مشارکت ضعیف ذینفعان که خود  

 .را به صورت اجرایی نشدن تصمیمات و مخالفت آنان نشان می دهد که در نهایت سالمت مردم به خطر می افتد 
ضعف فرهنگ و مهارت هاي مدیریت پروژه در ستاد و واحد هاي تابعه که دستیابی به اهداف را کند کرده و منابع را هدر  

 .می دهد 

 فهرست اولویت هاي تحقیقاتی و سواالت تصمیم گیرندگان جهت دار نبودن تحقیقات کاربردي به دلیل نبود  

  تعامل کم وزارت بهداشت با ذینفعان سالمت  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ،نوین

 نیاز به تقویت بهره گیري بیش از پیش از نظرات نخبگان  .21

سیاست ضعف نظام مشارکت مردمی در تصمیم گیري ها و  .22
  گذاري هاي کالن

حوزه هاي موازي تصمیم گیري در برخورد با تخلفات بهداشتی  .23
 و درمانی 

شفاف نبودن نقش شوراي عالی سالمت و امنیت غذایی کشور  .24
  در مقابل شوراي عالی رفاه و تامین اجتماعی 

 

پایش واحدهاي  و کاربهداشت محیط  ، یدارویی، آزمایشگاه
 درمانی و تجهیزات پزشکی _بهداشتی

وجود دبیرخانه سیاست گذاري و اصالح نظام سالمت و نظام  .19
 نامه تدوین سیاست سالمت

 وجود مرکز اسناد و حافظه سازمانی وزارت بهداشت   .20
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   ) FinancingSystem Health(تأمین مالی ) 3-1-2
امروزه دردنیا بخش بهداشت و درمان از مهمترین بخش هاي خدماتی محسوب می شود و شاخص هاي پیشرفت در آن یکـی  

نخست اینکـه  : اهمیت این بخش بر چند برهان عمده استوار است. اصلی توسعه و رفاه اجتماعی تلقی می شوداز شاخص هاي 
سالمت یکی از نیازهاي غیر قابل کاهش بشر است و حتی اساسی تر از امنیت تلقی می شود، دوم آنکه این موضوع بـر رشـد   

نیروي کار هم موثر است، سوم آنکه این بخش از نظر حجـم در   اقتصادي تاثیر مثبت و فزاینده اي دارد و بر بهبود بهره وري
بـه دلیـل   اما باید توجه داشـت کـه   . اقتصاد هر کشور مهم است و سهم قابل توجهی از نیروي کار را بخود اختصاص می دهد

) و مـالی  فیزیکـی ( افزایش دسترسی زندگی به سمت صنعتی شدن، تغییر شیوهافزایش جمعیت و نیز  رشد تکنولوژي پزشکی،
رشد فزاینده اي روبرو بـوده  سالمت با خدمات  هاي هزینه ،و ظهور بیماري هاي جدیدسالمت افراد به خدمات  و سطح آگاهی

  . مــی باشــد سـالمت اقتصــاد  مطالعــاتبســیار مهـم در  موضـوعات یکــی از  ،ایـن خــدمات  تـأمین منــابع مــالی  ، از اینــرواسـت 
و به این تجهیزات و فضاي فیزیکی  نیروي انسانی متخصص، آموزش رد مانندجهات مختلفی داپرهزینه بودن خدمات پزشکی 

 صورت گیـرد و نظمی دقیق علمی  بهداشت و درمان با برنامه ریزياختصاص یافته به  ضروریست توزیع منابع محدوددالیل 
   .ستامکان پذیر ا وري و کارآییبهره  ارتقاءاز امکانات واقتصادي استفاده این امرنیز فقط با و 

دسترسـی همگـانی بـه خـدمات      و اسـت سرمایه گذاري در بخش سالمت محور هرگونـه راهبـرد کلـی توسـعه و کـاهش فقـر       
ضروري سالمت بر مبناي تحلیل هاي اقتصادي و اولویتهاي جوامـع مختلـف و اثـر متقابـل دولـت و جامعـه مـدنی از طریـق         

بـر پیشـرفت   قابـل تـوجهی   بخـش سـالمت تـاثیر     اسـت کـه  امروزه آشکار شده . سرمایه گذاري در سالمت ترسیم  می شود
 ثابـت شـده و مـورد قبـول همگـان     این موضوع با مطالعات مختلفـی  . می گذاردکاهش فقر بر اقتصادي یک جامعه و در نتیجه 

  .تاثیر شدیدي بر روي رخدادهاي جهانی خواهد داشت و است
ل سه موضوع جمع آوري منـابع ، انباشـت ریسـک و خریـد     شام 2000در سال تعریف سازمان جهانی بهداشت  باتامین مالی 

تـامین مـالی بـا در نظـر گـرفتن      . خدمت است که از ابتدا تا انتهاي چرخه منابع مالی را، از بسیج آن تا مصرف در بر می گیرد
  . ی مـی گـذارد  کارائی تـاثیر بسـیار مهمـ    و کیفیت ،دسترسی، عدالتیعنی خریداري خدمات تقریباً بر همه اهداف میانی سالمت 

 باید توجه داشت که موضوع تامین مالی به تمامی کارکردهاي سالمت باز مـی گـردد و منحصـر بـه تـامین مـالی بـراي ارائـه        
خدمت نیست و باید در بخش تولیت و همچنین تولید منـابع کـه شـامل آمـوزش نیـروي انسـانی نیـز مـی شـود بـه آن توجـه            

  )17(.داشت
  :چند سئوال اساسی وجود دارددر تامین مالی سالمت همواره  

 چه خدمتی را و با چه کیفیتی و براي چه کسی می خواهیم؟  .1

 این خدمت را می خواهیم از چه کسی و چگونه خریداري کنیم؟   .2

 ارائه کننده خدمت، مردم و نهاد خریدار هرکدام چه نقشی دارند و چه میزان از ریسک مالی به آنان انتقال می یابد؟  .3

 عات و شواهد دقیق مربوط به گردش وجوه و هزینه ها دست می یابیم؟  چگونه به اطال .4

 )16(چگونه تهیدستان از خدمات بهره مند شده و یارانه ها چطور هدفمند می شود؟  .5
در سئوال اول موضوع بسته خدمات اساسی به طور کلی مطرح می شود که معین کردن این بسته با روش علمی و مبتنـی بـر   

ارتبـاط مسـتقیم   . است و در حقیقت میزان تخصیص کل منابع نظام سالمت با این موضوع معلوم می شـود  شواهد بسیار مهم
بین هزینه هر خدمت سالمت و کیفیت آن بسیار اساسی و تنگاتنگ است بطوریکـه مـی تـوان در مقابـل هـر تقاضـاي خـدمتی        

در بحـث بعـدي بـه چگـونگی     . اوتی در نظـر گرفـت  عنوان کرد که با چه کیفیتی خدمت را می خواهند و بر آن اساس قیمت متف
خرید خدمات و پرداخت براي آن  پرداخته می شود و خرید راهبردي و میزان انتقال ریسک به هریک از نقـش آفرینـان مطـرح    
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این موضوع همچنین به ساختارهاي موجود و روش توزیع ریسک . می شود که در انگیزه هاي رفتاري آنان بسیار موثر است
اینکه از هزینه هاي افراد و هر خـدمت  . در تامین مالی داردهم در ارائه خدمت و هم ردازد که تاثیر بسیار مهمی بر عدالت ی پم

بدسـت مـی آوریـم و ایـن     ... ) خصوصـی و  (از مراکز دولتی و طرف قـرارداد  چگونه آگاه می شویم و این اطالعات را چگونه 
و قابل اتکایند بسیار مهم و اساسی اسـت و در اینجـا سیسـتم هـاي حسـابداري       اطالعات تا چه حد شفاف، صحیح و دقیق اند

مراکز دولتی و توان بکارگیري آنان مطرح می شود و در سیستم خصوصی نیز در برخـی مـوارد ایجـاد اطالعـات صـحیح و      
رسـیدگی بـه فقـرا و    سـر انجـام چگـونگی    . دقیق و بطور کلی چگونگی انتقال این اطالعات به سیستم تصمیم گیري مهم اسـت 

بایـد توجـه داشـت کـه     . تهیدستان و هدفمنـد کردن یارانه ها در راستاي سیاستگذاري هاي کالن نظام سالمت مطرح می شود
  افزون بر موارد فوق نظام تامین مالی ارتباط قابل توجهی با سایر کارکردهاي سـالمت هـم از ارائـه خـدمت و تولیـد منـابع و      

در تـامین   تغییـر در برنامه ریزي هاي توسعه، اصالحات نظام سالمت در بسیاري از کشورها بـا  . ردبیش از همه با تولیت دا 
مالی همراه بوده و اصالحات موفق در تامین مالی نیز با اصالحاتی در سایر کارکردها بویژه تولیت همراه بوده است و دست 

ندسـازي و نظـارت و ضـمانت اجـراي تعهـدات در مـوارد       کم در ساختار کالن جمع آوري منابع و توزیع ریسک، نحوه قانونم
  . تولیت و انتقال اطالعات و شواهد مورد استفاده قرار گرفته است

در بررسی هاي کالن تامین مالی سالمت باید به سـئواالت فـوق پاسـخ داد کـه ایـن امـر نیازمنـد وجـود اطالعـات هزینـه اي،           
از آنجا که بخشی از این اطالعات تولید نمـی شـود ارزیـابی و تصـمیم     . ستمدیریتی و بهداشتی در نظام سالمت در کنار هم ا

. گیري در این بخش بدون این شواهد دشوار است از اینرو باید به روش هاي دستیابی به شواهد در این برنامـه توجـه داشـت   
مشـکالت زیـادي   تأکیـد بـر    از سوي دیگر تحلیل و ارزیابی منابع مالی بخش از جهات حدود مناسب آن و کارآیی همـواره بـا  

شـیوه   قدرهر . از محدودیت هاي اصلی در توسعه بخش  بهداشت و درمان محسوب می گردد مشکالتاین  .همراه بوده است
  تـر  النـه د، نظـام سـالمت عا  اتکـا داشـته باشـد   ) بیمـاري بـروز  قبـل از  ( هاو پیش پرداخت منابع عمومی برتر تأمین منابع، بیش

، نظـام تـأمین   گرددتأمین  و در زمان بیماري خانوارها مستقیم هايتر از محل پرداختبیش مالی ان منابعو هرچه میز باشدمی
 ،در تأمین منابع مالی نظام سـالمت  هامشارکت غیر عادالنه خانوار ترین نتایجِمهم .تر خواهد بودمنابع مالی سالمت غیرعادالنه

ایـن خانوارهـا   و بـراي   سالمتی را پرداخت می کنند افزایش می یابـد  باربتمصی هايدرصد خانوارهایی که هزینه که است این
راساس مطالعات حسابهاي ملی سالمت در کشور، بیش از نیمی از منـابع  ب .کندپیدا میافزایش  ها نیزنابرابري در توزیع درآمد

 .درسمی به مصرف هازمان بیماري و بصورت پرداخت مستقیم خانوار سالمت در بخش

براساس آنچه که در چارچوب حسـابهاي ملـی بهداشـت و     در بخش بهداشت و درمان، منابعوجه به روند اعتبارات و تنوع با ت
پرداخـت در   و منابع پـیش  پایین بودن سهم اعتبارات تخصیصی از محل بودجه عمومی دولت ،شوددرمان کشور مشاهده می

بهداشـت و درمـان کشـور از     مصرفی خانوار ها از مجموع هزینه هاي باال بودن سهم هزینه هاي هاي اجتماعی درمانی وبیمه
نظـام تـأمین    ،مطلـوب در وضعیت . شودمحسوب می مصرفی در بخش سالمتهاي عوامل محدود کننده در تأمین مالی هزینه

ا و منـابع  هـ هاي دولـت از مالیـات  باید براساس یک نظام وابسته به درآمـد  بخش سالمت کشور آن در مالی و تخصیصمنابع 
هاي ها بابت بیمه درمانی و مالیاتپرداختمانند پیش(عمومی و سایر درآمدهاي اختصاصی دولت در بخش بهداشت و درمان 

-کننـدگان در هزینـه  پایدار مصـرف  مشارکت ها به عنواندرآمد این گونه این نظام کسبدر  .دهی شودسازمان )بیمه اجتماعی

مطلـوب   ها بدون آن که به طور مستقیم تحمیلی به بیماران محسوب شـود أمین این هزینههاي سالمت و روش مناسبی براي ت
بـویژه پرداخـت هـاي خـارج از فرانشـیز و      (خـدمات   يه کننـده ئـ بیمار به ارا  پرداخت مستقیمبه عبارت دیگر  ؛رسدبه نظر می

 :لوب مداخالت در بخش سالمت براساسهمچنین در وضعیت مط. داشتخواهد  حداقلمیل به ) رداخت هاي بیمهپمشارکت در 
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بنـدي  با سهمیه شده گذاريیک نظام اولویت در چارچوبخرید خدمات سالمت  ،یک صندوق واحد به مانندبخش  منابع مدیریت
   .)١٩، ١٧، 16(گیردمیصورت  و کاهش هزینه ریسک بیماري براي بیماران پایه خدمات يه بستهئتضمین ارا با شفاف و

  رایط اقتصاد کالن و منـابع و مصـارف بخش سالمتش) 3-1-2-1
  درآمد ملی )1- 1- 2- 1- 3

. است) معموالً یکسال(درآمد ملی مجموع ارزش پولی کلیه کاالها و خدمات نهایی تولید شده در کشور طی یک دوره معین 
  یه و تحلیل کالن آن تلقی درآمد ملی یکی از اصلی ترین ضوابط براي اندازه گیري میزان توسعه یافتگی کشور و نیز تجز

  . چرا که یکی از عوامل اصلی و تعیین کننده حجم پس انداز و سرمایه گذاري در کشور به شمار می رود ؛می شود
افزایش درآمد ملی منجر به فراهم آمدن امکانات گسترده تري براي افزایش پس انداز و درنتیجه سرمایه گذاري است و 

در . براي سرمایه گذاري و کاهش رشد اقتصادي و درآمد ملی طی دوره آتی خواهد شد کاهش آن باعث امکانات محدود
برخی کشورها افزایش درآمد ملی با افزایش جمعیت همراه بوده، به طوري که نرخ رشد افزایش جمعیت بیش از درآمد ملی 

، تولید )به قیمت پایه( 25ید ناخالص داخلیتول 43و  42 نمودارهاي. بوده و لذا این کشورها را در دام جمعیتی قرار داده است
نرخ رشد را نشان می دهد؛  1350-85طی سال هاي و رشد جمعیت  76ناخالص داخلی سرانه را بر اساس قیمت ثابت سال 

GDP  اي % 8/0اي جمعیت، حاکی از نرخ رشد % 5/2بوده که با توجه به نرخ رشد % 4/3طی این دوره معادلGDP  سرانه
به  GDPرشد داشته ، اما جمعیت نیز تقریباً به طور متناسب با آن رشد کرده است و لذا  GDPدیگر اگرچه  به بیان. است

سرانه بر اساس قیمت هاي ثابت  GDPآنچه که در اینجا قابل ذکر است آنست که . ازاي هر فرد تغییر چشمگیري نداشته است
هاي گذشته باشد، هر چند که توزیع آن می تواند در بین اقشار به نوعی می تواند بیانگر تغییر کیفیت مردم به نسبت سال

  ). 15(مختلف جامعه نامتقارن باشد 

) به قیمت پایه(روند رشد تولید ناخالص داخلی: 42نمودار شماره   1350- 85روند رشد جمعیت طی سال هاي : 43نمودار شماره 
  1350- 85طی سال هاي   76سال  براساس قیمت ثابت

جمعیت کشور طی دوره 85- 1350
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، گزارش  مطالعـه بخش سالمت "بررسی وضعیت موجود محیط خارجی وزارت بهداشت"صطفی، فرجادي غالمعلی، منظم کامبیز، مریدي سیاوش و دیگران نوري م

 ،1387. کشور ایـران، بـررسی اطالعـات ثـانویـه

 GDPاي ناشی از آن به کشور، در سالهاي برنامه پنجم قبل از انقالب، به دلیل افزایش شدید قیمت نفت و سرازیر شدن دالره
  سرانه مردم به باالترین میزان دوره GDPتجربه نمود و این امر باعث افزایش  1355را در سال % 6/17رشدي معادل 

                                                             
٢٥ Gross Domestic Product(GDP) 
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پس از فروکش قیمت نفت، )7جدول (.سال، هنوز به این میزان دسته نیافته ایم 30گردید که پس از گذشت بیش از  1350- 85 
گ تحمیلی رشدي منفی بر اقتصاد کشور حاکم گشت و در کنار افزایش شدید جمعیت طی این سالها، انقالب اسالمی و جن

 1/4به  55میلیون ریال در سال  2/7سرانه از  GDPوضعیت اقتصادي مردم کشور را دچار چالش جدي نمود به طوري که 
و کاهش شدید قیمت هاي جهانی نفت در  به دلیل تشدید جنگ و نیز تحوالت بازار نفت. رسید 60میلیون ریال در سال 

خسارات گسترده وارد . سرانه و در نتیجه اقتصاد کشور پدیدار گشت GDP ،GDPسالهاي پس از آن، تاثیر منفی آن بر 
شده به امکانات سرمایه گذاري و زیربنایی کشور و افزایش کسري بودجه به دلیل تامین هزینه هاي جنگ تحمیلی و اقتصاد 

) میلیون ریال 5/3(ساله  35سرانه به پایین ترین میزان خود طی این دوره  GDPو وابسته به نفت باعث شد که تک محصولی 
ساله و همجنین در برنامه هاي توسعه  35در جدول زیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در طی دوره . رسید 1367در سال 

  ).  15(اي آمده است 

GDP  سرانهجمعیت کشورGDP  به قیمت پایه

ریالهزار نفر میلیارد ریال
1350139,27813.6  %29,5392.7  %4,715,06910.6  %
1355242,32617.6  %33,7092.7  %7,188,76214.5  %
1360170,281-4.4  %41,2214.0  %4,130,934-8.1  %
1367180,823-5.5  %51,9092.5  %3,483,452-7.8  %
1370245,03612.1  %55,8372.5  %4,388,4239.4  %
1380330,5653.3  %64,5281.4  %5,122,8171.9  %
1385446,8806.2  %70,4962.8  %6,339,0843.3  %

3.4  %2.5  %0.8  %
5.7  %2.0  %1.7  %
3.0  %1.5  %1.1  %
5.3  %1.5  %3.6  %
5.9  %1.9  %3.8  %

متوسط نرخ رشد برنامه دوم توسعه
متوسط نرخ رشد برنامه سوم توسعه 

متوسط نرخ رشد دو سال اول برنامه چهارم توسعه

جدول شماره GDP : 7 و GDP سرانه (با نفت ) به قیمت ثابت سال   76 طی دوره 1350-85

سال

متوسط نرخ رشد برنامه اول توسعه
متوسط نرخ رشد طی دوره 1350- 85

رشدرشدرشد
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  ،1387. کشور ایـران، بـررسی اطالعـات ثـانویـه

 GDPین اوصاف نرخ رشد با ا. را تجربه می نمود% 50برنامه دوم توسعه در حالی آغاز گردید که کشور تورمی نزدیک به 
که نرخ تورم بسیار باال  74به استثناي سال . کاهش یافت% 5/1بود و با کنترل جمعیت، نرخ رشد آن به % 3طی این برنامه 

در سال و در دو سال اول برنامه % 6/3سرانه همواره طی این سال ها رشد داشته است و در برنامه سوم به  GDPبود، 
سرانه هنوز به سال  GDPاما باید اذعان داشت که بعلت رشد جمعیت با وجود افزایش درآمد میزان رسید، %  9/5هارم به چ

  ). 15( )44نمودار (نرسیده است  1354

  

  

  1350- 85طی سال هاي   76روند رشد تولید ناخالص داخلی سرانه براساس قیمت ثابت سال : 44نمودار شماره 
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GDP   سرانه بر اساس قیمت هاي ثابت سال 76 
طی دوره 85- 1350
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، "بررسی وضعیت موجود محیط خارجی وزارت بهداشت"کامبیز، مریدي سیاوش و دیگران نوري مصطفی، فرجادي غالمعلی، منظم 

  ،1387. گزارش  مطالعـه بخش سالمت کشور ایـران، بـررسی اطالعـات ثـانویـه
  : تـورم) 2- 1- 2- 1- 3

ددانان و اندیشمندان بسیاري از اقتصا. تورم به معنی افزایش قیمت ها از پدیده هاي عام و جاري تمام اقتصادهاي جهان است
رونق و افزایش تولید دارد لکن بحران زمانی به وقوع می پیوندد که میزان تورم از اندکی در بر این باورند که تورم نقش 

یکی از شاخص هاي عمده اندازه گیري . کنترل خارج شده و میزان افزایش قیمت ها به نحو روز افزونی رو به افزایش گذارد
سه   63-70طی دوره  76شاخص مذکور بر اساس سال پایه . است )CPI(خرده فروشی کاالها و خدماتتورم، شاخص بهاي 

 CPI، شاخص  63-86به عبارت دیگر طی دوره  ؛برابر افزایش داشته است 4نیز بیش از  70-76برابر شده و طی دوره 
است  87درصدي براي سال  24از نرخ تورم این در حالی است که برآورد ها حاکی . درصد افزایش داشته است 62نزدیک به 

صرف نظر از دالیل تورم . درصد خواهد رسید 78به بیش از  63-87طی دوره  CPIو با این اوصاف درصد افزایش شاخص 
و نیز سیاست هاي اقتصادي دولت، آنچه که در اینجا درخور اهمیت است، قدرت خرید مردم در خصوص کاالها و خدمات 

و همچنین برنامه هاي توسعه،  63-86مشاهده می شود طی دوره  45نمودار همانطور که در . ی استبهداشتی و درمان
شدیدترین افزایش قیمت کاالها و خدمات . همواره متوسط تورم بخش بهداشت و درمان بیش از تورم کل کشور بوده است

به برنامه اول و دوم توسعه بوده که کاهش بهداشتی و درمانی نیز مربوط به کاالها و خدمات بهداشتی ودرمانی مربوط 
یارانه ها، آزاد شدن نسبی نرخ ارز، چرخش در سیاست گذاري هاي اقتصادي را می توان از موارد عمده و اساسی آن 

بیش از . کل نشان می دهد CPIبخش بهداشت و درمان را به شاخص  CPIروند تغییرات نسبی شاخص  45نمودار . دانست
بت به معنی ناکارامدي بیشتر سیاست هاي دولت در کاهش قیمت خدمات بهداشتی و درمانی و فشار بیش از یک بودن این نس

میل به  60همانطور که مشاهده می شود این نسبت در دهه . حد آن بر مردم در مقایسه با کل سبد مصرفی خانوار است
  ). 15(جهت این روند تغییر نموده است کاهش داشته و پس از اجراي سیاست هاي تعدیل در برنامه اول توسعه 
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  1363- 86کل طی سال هاي  CPIبخش بهداشت و درمان به  CPIنسبت : 45نمودار شماره 

نسب  CPI بخش بهداشت و درمان به   CPI کل طی دوره    63-86
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بررسی وضعیت موجود محیط خارجی وزارت "نوري مصطفی، فرجادي غالمعلی، منظم کامبیز، مریدي سیاوش و دیگران 

  ،1387. ان، بـررسی اطالعـات ثـانویـه، گزارش  مطالعـه بخش سالمت کشور ایـر"بهداشت
و خدمات ) درصد 26(مربوط به خدمات بستري  64-83تورم کاالها و خدمات بهداشتی ودرمانی طی دوره یشترین میزان ب

همچنین مشاهده می شود که سیاست هاي اتخاذ شده در برنامه اول توسعه  )8جدول (.بوده است) درصد 21(دندانپزشکی 
نقش معنی داري را در افزایش قیمت 
کاالها و خدمات بهداشتی و درمانی 

افزایش قیمت ها تصویري . داشته است
کامل از روند تغییر قیمت کاالها و 
خدمات بهداشتی و درمانی را نشان می 
دهد و لذا می توان این احتمال را 
متصور شد که بخش هایی از کاالها و 
خدمات بهداشتی و درمانی که مورد 
نیاز مردم باشند، با میزانی به مراتب 

لذا کاهش  .بیشتر افزایش یافته باشد
قدرت خرید مردم در کنار افزایش 
قیمت این کاالها و خدمات این احتمال 
را به ذهن متبادر می سازد که شماري 
از مردم به دلیل عدم قدرت خرید، از 
مصرف این کاالها و خدمات سرباز 

احتمال تدوام چنین  مد در کشور وایش قیمت ها و بدتر شدن توزیع درآافز. زده و در معرض خطرات جدي قرار گیرند
را براي کاالها و خدمات بهداشتی ) یا چندگانه(روندي در آینده با توجه به افزایش جمعیت، احتمال وجود نوعی بازار دوگانه 

و درمانی تایید می نماید و گروهی از ثروتمندان جامعه در بازارهاي با کاالها و خدمات گران قیمت و بعضاً غیرضرور به 
حضور یافته و عرضه کنندگان نیز قیمت هاي خود را بر اساس هزینه فرصت خود در بازارهاي خصوصی یا عنوان خریدار 

. بین المللی تعیین می نمایند و فعل و انفعاالت در این بازار خارج از حیطه نظارت و سیاست گذاري دولت صورت می پذیرد

بهداشت و سال 
درمان 

خدمات 
بستري

خدمات داروویزیت
دندانپزشکی

خدمات 
پاراکلینیکی

سایر 

13647  %7  %12  %2  %4  %19  %12  %
13657  %9  %10  %3  %9  %3  %10  %
13663  %9  %-5  %2  %6  %-8  %3  %
13675  %7  %3  %1  %10  %-21  %11  %
136817  %11  %5  %16  %15  %61  %18  %
136915  %5  %2  %7  %28  %8  %16  %
137030  %56  %45  %5  %27  %48  %48  %
137154  %66  %28  %109  %29  %36  %44  %
137243  %49  %22  %67  %34  %13  %31  %
137341  %38  %29  %47  %48  %31  %30  %
137433  %44  %38  %14  %41  %32  %48  %
137534  %65  %23  %15  %28  %35  %54  %
137627  %37  %31  %13  %20  %44  %38  %
137722  %35  %21  %21  %19  %18  %21  %
137824  %24  %39  %23  %22  %23  %26  %
137916  %8  %26  %17  %15  %22  %18  %
138020  %14  %25  %18  %18  %30  %23  %
138116  %20  %22  %11  %17  %13  %18  %
138217  %16  %23  %15  %20  %7  %17  %
138317  %23  %25  %12  %21  %5  %17  %

%  24%  19%  21%  19%  20%  26%  22تورم طی دوره 64-83
%  34%  25%  29%  41%  23%  42%  35تورم طی برنامه اول
%  34%  30%  22%  18%  28%  39%  27تورم طی برنامه دوم
%  19%  13%  19%  14%  24%  18%  18تورم طی برنامه سوم

جدول شماره 8 :تورم زیرگروههاي بخش بهداشت و درمان طی دوره       83- 64
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به دنبال کاالها و خدمات اولیه هستند که در حیطه درآمدي گروهی دیگر افرادي هستند که در بازارهاي گسترده و کم رونق 
اینگونه تغییرات . آنها قرار گیرد و نتایج بیان شده حاکی از آنست که این بازار تا حد زیادي تحت تاثیر بازار اول قرار دارد

ر کالن اقتصادي و نشان دهنده نقص در تولیت و سیاستگذاري و هماهنگی بین بخشی در  نظام سالمت است، یعنی تصوی
  ).   15(شاخص هاي مطرح مانند تورم نیز بر کاستی هایی در نطام تولیتی اشاره دارد 

باید توجه داشت کـه همزمـان   
ــا تغییــرات   تــورم در نــرخ ب

کاالهــــا و خــــدمات بخــــش 
ــان   ــی در هم ســالمت، تغییرات

هزینـه اي  نـرخ  راستا در سبد 
ــده اس  ــد آمـ ــا پدیـ  ؛خانوارهـ

ه هـاي  بطوریکه درصـد هزینـ  
سالمت خانوارها در کل سـبد  

به  1376خانوار در سال هاي 
ــته اســت    ــزایش داش ــد اف . بع

رونـــد در ایـــن ) 46نمـــودار (
ممکن است دو عامل دیگر نیـز  

نخسـت  : مداخله داشته باشـند 
رصـد  د در مطالعـه بهـره منـدي   (آنکه برخی از فـقرا و تهیدستان از دریافت خدمت صرفنظر کننـد و درصـد را پـائین بیـاورد     

، و دیگر آنکه در طی این سال هـا بسـته خـدمات    )بوده است.......... مالی مشکالت ت خدمت بعلت صرفنظر کردن افراد از دریاف
  ). 28، 15( سالمت بزرگتر شده است و برخی از خدمات معموالً گرانفیمت نیز به مصارف اضافه شده و این درصد را باال ببرد

  : تـوزیع درآمـد) 3- 1- 2- 1- 3
رفاه  و در آمد سرانه نشان دهنده قدرت اقتصادي و رفاه جوامع بوده و شرط الزم براي گرچه افزایش تولید ناخالص داخلیا

به عبارت دیگر آنچه که باید بدان توجه شود آنست که این درآمد در جامعه چگونه . جامعه است، لکن شرط کافی نیست
  . توزیع شده است

بطور معمول افراد . ص هاي خوب و ساده تعیین سهم افراد مشخص از درآمد کل استیکی از شاخ :دهک هاي در آمدي
درصد فقیر ترین گروه بندي می شوند و  10درصد ثروتمند ترین تا  10جامعه را به ده گروه مساوي تقسیم می کنند که از 

در  1386بطور مثال در سال . ندحب نموده اجمعیتی چند درصد از در آمد را تصامشخص می کنند هر یک از این گروههاي 
به . درصد بوده است 6/30) دهک آخر(درصد و سهم ثروتمند ترین افراد  2) دهک اول (سهم درآمد فقیرترین افراد  ایران

  ). 15( درصد مرفه ترین افراد جامعه شده است 10درصد درآمد کشور، نصیب فقط  31عبارت دیگر در سال فوق نزدیک به 
این شاخص که از شاخص اولی بدست می آید از جمله شاخص هاي سنجش توزیع درآمد : ین به فقیرتریننسبت ثروتمند تر

می باشد و هر چه این نسبت باالتر باشد، بیانگر نابرابري ) فقیرترین(اول به دهک) ثروتمند ترین(دهک دهم  هزینهنسبت  .است
یعنی مرفه ترین افراد در  است، 2/15در مناطق شهري عدد  1386بطور مثال این شاخص در سال ) . 47نمودار (بیشتر است 

  1363-85روند سهم هزینه هاي سالمت در کل سبد خانوار طی سال هاي : 46نمودار شماره 
درصد سھم سالمت در سبد ھزینھ ھاي خانوار
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. شاخص هاي توزیع درآمد را در مناطق شهري نشان می دهد 9شماره جدول . برابر فقیرترین افراد درآمد دارند 2/15ایران 
فقیرترین درصد ثروتمندترین به  10متوسط نسبت هزینه ،  1354براساس این شاخص بدترین وضعیت توزیع درآمد در سال 

و  2/15،  3/16بوده که این نسبت براي برنامه اول، دوم و سوم توسعه به ترتیب معادل  1/19برابر  1350-85طی دوره 
  ). 15(می باشد 9/14متوسط این نسبت براي سه سال ابتدایی برنامه چهارم توسعه نیز معادل . است 4/15

13500.46824.413.2
13510.46122.812.5
13520.47826.214.3
13530.49929.516.0
13540.50233.816.1
13550.48131.414.9
13560.45824.713.8
13570.43619.611.5
13580.46226.612.9
13590.39817.99.0
1360NANANA
13610.44122.211.1
13620.45425.512.2
13630.40418.59.5
13640.39116.18.6
13650.394179.0
13660.40417.49.3
13670.40417.39.1
13680.40917.69.4
13690.39715.98.7
13700.40016.38.8
13710.38715.98.4
13720.398168.8
13730.39915.78.6
13740.40716.18.8
13750.39114.58.1
13760.40315.78.7
13770.39714.28.2
13780.40115.48.6
13790.399158.4
13800.39914.48.2
13810.41916.99.4
13820.41616.29.1
13830.40014.68.4
13840.40214.58.5
13850.40014.98.5
13860.40515.28.7

0.42119.110.2متوسط طی دوره 85- 1350
0.39816.38.8متوسط برنامه اول توسعه   
0.40015.28.5متوسط برنامه دوم توسعه   
0.40615.48.7متوسط برنامه سوم توسعه   

0.40214.98.6متوسط سه سال اول برنامه چهارم توسعه      

نسبت هزینه %20  
ثروتمند به فقیر  

جدول شماره 9 :  نحوه توزیع درآمد و نابرابري طی دوره        1350-86

نسبت هزینه 10%  ضریب جینی سال
ثروتمند به فقیر  

  
، گزارش  مطالعـه بخش سالمت "بررسی وضعیت موجود محیط خارجی وزارت بهداشت"معلی، منظم کامبیز، مریدي سیاوش و دیگران نوري مصطفی، فرجادي غال

  ،1387. کشور ایـران، بـررسی اطالعـات ثـانویـه
  

  1350-86درصد ثروتمندترین به فقیرترین دهک درآمدي طی سالهاي  10نسبت هزینه : 47نمودار شماره 
نسبت هزینه   10% ثروتمندترین به فقیرترین طی دوره      86- 1350
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، "بررسی وضعیت موجود محیط خارجی وزارت بهداشت"طفی، فرجادي غالمعلی، منظم کامبیز، مریدي سیاوش و دیگران نوري مص

  ،1387. گزارش  مطالعـه بخش سالمت کشور ایـران، بـررسی اطالعـات ثـانویـه
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شاخص  اندازه این. دضریب جینی یکی دیگر از شاخص هاي مهم اندازه گیري نابرابري توزیع درآمد می باش :ضریب جینی
 جامعه اي با برابري کامل توزیع درآمد و شاخص یک نمایانگر عدم برابري معرف شاخص صفر بین صفر و یک بوده و

  48نمودار شماره  . است و لذا هرچه این شاخص کمتر باشد توزیع درآمد عادالنه تر بوده است توزیع درآمد در جامعه
همانطور که مشاهده می شود بهترین سال از . در مناطق شهري نشان می دهد 1350-86مقدار ضریب جینی را طی دوره 

و بدترین سال ها از نظر توزیع درآمد سال ) 1351قبل از انقالب سال (بوده  1371نظر توزیع درآمد در مناطق کشور در سال 
نتایج حاکی از . ر داشته استبوده است، هرچند که طی سال هاي مذکور درآمد سرانه کشور در وضعیت خوبی قرا 1354

؛ نتایج حاصل از گزارش آنست که توزیع درآمد پس از انقالب بهبود یافته، لکن پس از چند سال تقریبا ثابت باقی مانده است
  ). 15(بوده است  43/0حاکی از آنست که ضریب جینی در ایران معادل  2007-8توسعه انسانی سال 

  1350-86در سال هاي  روند ضریب جینی: 48نمودار شماره 
ضریب جینی طی دوره 86- 1350
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  : هزینـه هاي دولـت)4- 1- 2- 1- 3
همراه با درجه  GDPنسانی سازمان ملل متحد، غالبا سهم هزینه هاي بهداشتی و درمانی از بر اساس گزارشات توسعه ا 

توسعه یافتگی افزایش می یابد و بنابراین براي رسیدن به سطح مطلوبی از توسعه، سالمتی نیروي انسانی همواره از اهمیت 
هم آن در توسعه اقتصادي باعث شده که دولت لذا ماهیت خاص خدمات بهداشتی و درمانی و نقش م. ویژه اي برخودار است

لکن رشد روزافزون هزینه . ها نقش عمده اي را در این بازار ایفا نموده و سهم قابل توجهی از این هزینه ها را بر عهده گیرند
هاي درمانی از یک طرف و محدودیت بودجه اي دولت ها از طرف دیگر، یکی از مهمترین چالش هاي موجود در حفظ و 
ارتقاي رفاه و سالمت جوامع مختلف بوده و فشار ناشی از افزایش هزینه ها بر بودجه محدود دولت ها، باعث کاهش نقش 

  . آنها در زمینه ارایه خدمات بهداشتی و درمانی شده است
انان را به خود یارانه هاي پرداختی از جانب دولت یکی از بحث انگیزترین مباحثی است که از دیرباز تا کنون فکر اقتصادد 

یارانه باالي دولت ). به خصوص در کشور ما که این میزان درصد باالیی را به خود اختصاص می دهد( مشغول داشته است 
بخش بهداشت و درمان و همچنین پایین و غیرواقعی بودن تعرفه ها در سالهاي پس از انقالب و رشد بیش از حد جمعیت، در 

بر این اساس دولت پس . وارد و محدودیت بودجه اي دولت را بیش از پیش فراهم آورده استفشار مالی زیادي را بر دولت 
از پایان جنگ تحمیلی و با توجه به نگرش تازه به سمت اهداف توسعه اي و اقتصاد بازار و آزاد سازي ، مساله کاهش 

شاید یکی از دالیل عمده افزایش قیمت کاالهاي  این کاهش در کنار غیر واقعی بودن تعرفه ها. تدریجی یارانه ها را دنبال کرد
در سال  7بخش بهداشت و درمان از  CPIبراي مثال شاخص . بهداشتی و درمانی در سالهاي پس از برنامه اول توسعه بود
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درصد بوده  21رسیده و نرم تورم بخش بهداشت و درمان طی این دوره به طور متوسط معادل  86در سال  556به  63
ا در شرایطی که محاسبه ارزش افزوده بخش بهداشت و درمان در دسترس نباشد و نتوان ارزش فعالیت هاي این لذ. است

بخش در سطح ملی را مورد مطالعه و تحلیل قرار داد، می توان از بدیل هاي دیگر و به ویژه هزینه هاي صرف شده توسط 
  . دولت در این حوزه استفاده نمود

هزینه . را به تفکیک امور نشان می دهد 76ینه هاي جاري دولت بر حسب قیمت هاي ثابت سال روند هز 10شماره جدول  
متوسط نرخ رشد هزینه هاي جاري دولت طی . را نشان می دهد% 5/5رشدي معادل  1350-85هاي جاري دولت طی دوره 
. بوده است% 6/13توسعه معادل و طی برنامه سوم % 2/2، برنامه دوم توسعه معادل % 7/12برنامه اول توسعه معادل 

مشاهده می شود، روند هزینه هاي جاري دولت حاکی از آنست که این هزینه ها طی دوره  49شماره نموداردر همانطور که 
، روند  80رسیده است، لکن پس از سال  68و کمترین میزان خود در سال  54به باالترین میزان خود در سال  80-1350

  .رسیده است 54موده و به میزانی بیش از سال افزایش خود را طی ن
این هزینه ها . )51، 50نمودار (را تجربه نموده است% 3/4هزینه هاي جاري امور عمومی دولت طی این دوره رشدي معادل  

با نوساناتی در برخی سالها، تا زمان انقالب اسالمی افزایش داشت، لکن پس از شروع جنگ تحمیلی،  1350-57طی دوره 
 2از % 4/18طی برنامه اول توسعه، این هزینه ها با رشد ساالنه اي معادل . ادامه یافت 68وند این هزینه ها کاهش و تا سال ر

رسید، اما دلیل عدم وجود برنامه توسعه طی سالهاي  72هزار میلیارد ریال در سال  8/4به  68هزار میلیارد ریال در سال 
با شروع برنامه دوم توسعه، دولت روند افزایش هزینه عمومی را با رشد کمتري . یداین هزینه ها دچار کاهش گرد 74-73

این . رسید 78هزار میلیارد ریال در سال  2/5رشد ساالنه به % 1/4نسبت به برنامه دوم توسعه دنبال نمود، به طوري که با 
این دوره نسبت به برنامه قبل بیشتر بود  هزینه ها طی برنامه سوم توسعه دچار نوسانات جدي شد، اما متوسط رشد آن طی

)2/9) .(%15(  
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روند هزینه هاي جاري دولت به قیمت ثابت سال : 49نمودار شماره 
ارقام به میلیارد ریال  1350- 85طی سال هاي  76

سال
GDP به قیمت 

پایه
کل پرداختهاي بودجه 

عمومی دولت
سهم بودجه 

GDP دولت از
1350139,27828,67320.6  %
1351162,55734,59221.3  %
1352174,66840,93123.4  %
1353196,581100,74751.2  %
1354206,114110,99453.9  %
1355242,326100,72141.6  %
1356236,645103,84243.9  %
1357219,19184,91538.7  %
1358209,91971,07233.9  %
1359178,14962,55035.1  %
1360170,28161,52536.1  %
1361191,66759,76231.2  %
1362212,87761,20528.8  %
1363208,51650,05424.0  %
1364212,68646,66621.9  %
1365193,23535,87318.6  %
1366191,31232,21816.8  %
1367180,82329,03916.1  %
1368191,50325,24413.2  %
1369218,53932,53314.9  %
1370245,03636,12014.7  %
1371254,82238,55515.1  %
1372258,60160,89523.5  %
1373259,87663,91724.6  %
1374267,53460,63922.7  %
1375283,80767,93123.9  %
1376291,76965,43822.4  %
1377300,14060,09320.0  %
1378304,94165,69921.5  %
1379320,06968,50821.4  %
1380330,56572,43421.9  %
1381355,55489,70125.2  %
1382379,838100,43626.4  %
1383398,234105,44226.5  %
1384420,928143,57034.1  %
1385446,880158,49035.5  %

25.2  %
15.9  %
22.1  %
24.2  %
34.8  %

متوسط سهم بودجه دولت در دو سال اول برنامه پنجم 
توسعه

جدول شماره 10 :سهم بودجه دولت از     GDP به قیمت ثابت سال  76

متوسط سهم بودجه دولت طی دوره 85- 1350
متوسط سهم بودجه دولت در برنامه اول توسعه
متوسط سهم بودجه دولت در برنامه دوم توسعه
متوسط سهم بودجه دولت در برنامه سوم توسعه

  

روند هزینه هاي جاري دولت به قیمت ثابت سال  76
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 76روند کل هزینه هاي دولت به قیمت ثابت سال : 50نمودار شماره 
 1350- 85طی سال هاي 

روند کل هزینه هاي دولت به قیمت ثابت سال 76
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روند کل هزینه هاي امور اجتماعی دولت به قیمت : 51نمودار شماره 
 1350- 85طی سال هاي  76ثابت سال 

روند کل هزینه هاي امور اجتماعی دولت به قیمت ثابت سال 76
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، گزارش  مطالعـه بخش سالمت "بررسی وضعیت موجود محیط خارجی وزارت بهداشت"نوري مصطفی، فرجادي غالمعلی، منظم کامبیز، مریدي سیاوش و دیگران 
  ،1387. عـات ثـانویـهکشور ایـران، بـررسی اطال
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  : هزینـه هاي سالمت دولـت و خـانوار)5- 1- 2- 1- 3
رونـد هزینـه    52شـماره   نمودار

ــاعی و   ــور اجتم ــاري ام ــاي ج ه
بخش بهداشت و درمان دولت را 

طی دوره  76به قیمت ثابت سال 
همـانطور  . نشان می دهد 85-75

که مشاهده مـی شـود، اگـر چـه     
هزینه هاي امور اجتماعی دولـت  
طـــی ایـــن دوره رونـــد رو بـــه 

وده است، لکـن  رشدي را شاهد ب
ــت و   ــش بهداش ــاي بخ ــه ه هزین
درمان به جـز دو سـال انتهـایی،    
تغییر قابـل توجـه اي را نداشـته    

مشـاهده کـل هزینـه هـاي     . است
امور اجتماعی و بخش بهداشـت  

) عمرانی+ جاري(و درمان دولت 
نیز طـی دوره مـذکور حـاکی از    
روندي مشابه است با این تفاوت 

افزایش  79-80که طی سال هاي 
ــاي   قا ــه ه ــوجهی در هزین ــل ت ب

عمــدتاً عمرانــی امــور اجتمــاعی  
نمـودار  (.دولت پدیـد آمـده اسـت   

53(  
ــدن     ــر ش ــن ت ــور روش ــه منظ ب

بهداشت و درمان دولت از هزینه هـاي امـور اجتمـاعی، هزینـه هـاي      ) عمرانی+ جاري(سهم هزینه هاي جاري و کلی  وضعیت
ینه هاي جاري بخـش بهداشـت و درمـان دولـت از هزینـه      متوسط سهم هزنشان می دهد که  11شماره جدول  GDPدولت و 

این سهم طی برنامه دوم توسعه تقریباً حفظ شده، لکن طی برنامـه   بوده است؛% 6/12ماعی طی دهه اخیر هاي جاري امور اجت
م و سهم این هزینه ها از هزینه هـاي جـاري دولـت نیـز طـی برنامـه دو      . سوم کاهش و طی برنامه چهارم افزایش داشته است

   ).15( سوم تقریباً ثابت و در برنامه چهارم افزایش داشته است

  :52نمودار شماره 

هزینه هاي جاري بهداشت و درمان و امور اجتماعی دولت 
طی دوره  85- 1375 ( به قیمت ثابت سال 76) 
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هزینه هاي جاري بهداشت و درمان دولت   هزینه هاي جاري امور اجتماعی دولت
  :53نمودار شماره 

کل هزینه هاي بهداشت و درمان و امور اجتماعی دولت 
طی دوره 85-1375 (به قیمت ثابت سال 76)

0
10
20
30
40
50
60
70

1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385

ال
 ری
رد
لیا
 می
زار
ه

هزینه هاي بهداشت و درمان دولت     هزینه هاي امور اجتماعی دولت 
بررسی وضعیت موجود محیط خارجی "نوري مصطفی، فرجادي غالمعلی، منظم کامبیز، مریدي سیاوش و دیگران 

  ،1387. بـررسی اطالعـات ثـانویـه، گزارش  مطالعـه بخش سالمت کشور ایـران، "وزارت بهداشت
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هزینه هاي 
امور اجتماعی

هزینه هاي 
GDPجاري دولت

هزینه هاي 
امور اجتماعی

کل هزینه هاي 
GDPدولت

137515.0  %6.3  %1.0  %18.8  %7.1  %1.7  %
137613.6  %6.4  %1.0  %17.3  %7.3  %1.6  %
137712.5  %6.0  %0.9  %17.5  %7.7  %1.5  %
137811.4  %5.1  %0.8  %17.5  %7.1  %1.5  %
137910.0  %5.7  %0.8  %12.0  %7.1  %1.5  %
138011.7  %6.4  %0.9  %12.9  %7.4  %1.6  %
138113.8  %6.2  %1.3  %19.9  %8.2  %2.1  %
138212.0  %5.4  %1.1  %17.6  %7.0  %1.9  %
138310.5  %4.8  %1.0  %15.7  %6.5  %1.7  %
138414.1  %6.4  %1.6  %18.7  %7.5  %2.5  %
138514.2  %6.4  %1.7  %19.3  %7.7  %2.7  %

%  1.9%  7.3%  17.0%  1.1%  5.9%  12.6متوسط نرخ رشد طی دوره 85- 1375

%  1.6%  7.3%  17.4%  0.9%  5.8%  12.5متوسط نرخ رشد طی برنامه دوم توسعه

%  1.8%  7.2%  15.6%  1.0%  5.7%  11.6متوسط نرخ رشد طی برنامه سوم توسعه

متوسط نرخ رشد طی دو سال اول برنامه چهارم 
توسعه

14.2  %6.4  %1.7  %19.0  %7.6  %2.6  %

جدول شماره 11 : سهم هزینه هاي بهداشت و درمان دولت از کل هزینه هاي امور اجتماعی، کل هزینه هاي       
دولت و GDP  طی دوره 85-1375( به قیمت ثابت سال 76 ) 

سال 

سهم هزینه هاي جاري بهداشت و درمان 
دولت از

سهم  کل هزینه هاي بهداشت و درمان 
دولت از

  
، گزارش  مطالعـه بخش سالمت "بررسی وضعیت موجود محیط خارجی وزارت بهداشت"نوري مصطفی، فرجادي غالمعلی، منظم کامبیز، مریدي سیاوش و دیگران 

  ،1387. ـهکشور ایـران، بـررسی اطالعـات ثـانوی
مشــخص  54نمــودار در  همــانطور کــه   

هاي بخـش بهداشـت و   است، سهم هزینه 
  درمــان دولــت از قاعــده خاصــی پیــروي 
می کند و از سالی به سال دیگـر نوسـان   

بـه عبـارت دیگـر مـی تـوان      . داشته است
استدالل نمود که طی ایـن دوره، سیاسـت   
هاي بهداشتی و درمانی دولـت در قیـاس   
با سیاست هاي آن در حـوزه هـاي دیگـر    
از ثبـــات چنـــدانی برخـــوردار نبـــوده و  

گذاري هاي دولت به جـاي آنکـه   سیاست 
بیشــتر تحــت تــاثیر برنامــه ریــزي هــاي  
استراتژیک و در راستاي چشم انـدازهاي  
بلندمدت باشد، بیشتر تحت تـاثیر مسـائل   

  ).15(روز صورت پذیرفته  است
  
  
  

  :54نمودار شماره 

سهم هزینه هاي جاري بهداشت و درمان دولت از کل هزینه هاي جاري دولت 
طی دوره 85- 1375 ( به قیمت ثابت سال 76) 
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بررسی وضعیت موجود "نوري مصطفی، فرجادي غالمعلی، منظم کامبیز، مریدي سیاوش و دیگران 

، گزارش  مطالعـه بخش سالمت کشور ایـران، بـررسی اطالعـات "محیط خارجی وزارت بهداشت
  ،1387. ثـانویـه
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  سرانه هزینه بخش بهداشت و درمان دولت)6- 1- 2- 1- 3
بخش بهداشـت و  در ي مردم از هزینه هاي صرف شده توسط دولت یکی از شاخص هایی که می تواند بیانگر میزان بهره مند 

این شاخص بیان می کند که به طور متوسط در هـر سـال   . درمان دولت است درمان باشد، سرانه هزینه هاي بخش بهداشت و
 ونـد ر 56و  55و نمودارهـاي   12شـماره  جـدول  . چه میزان هزینه توسط دولت براي هر فرد در هر ماه پرداخـت شـده اسـت   

هزینـه هـاي بهداشـت و    کـل  سـرانه  . نشان می دهـد  1375-85سرانه این هزینه ها را بر اساس قیمت ثابت و جاري طی دوره 
اما بـر اسـاس   . رسیده است 85هزار ریال در سال  50به  75هزار ریال در سال  5درمان دولت بر اساس قیمت هاي جاري از 

 85هـزار ریـال در سـال     14بـه   75هـزار ریـال در سـال     6و درمان دولـت از  هزینه هاي بهداشت کل  قیمت هاي ثابت، سرانه
با قرار دادن سرانه هزینه بهداشت و درمان که توسط دولت هر ساله بـراي سـازمان هـاي بیمـه گـر اعـالم مـی        . رسیده است

+ دولـت  (ش عمـومی  شود، در کنار سرانه هزینه بهداشت و درمان دولت، می توان سرانه هزینه هـاي بهداشـت و درمـان بخـ    
با توجه به اینکه بر اساس قیمت هاي جاري، سرانه هزینه بهداشـت درمـان سـازمان    . را مشخص نمود) سازمان هاي بیمه گر

بوده، لذا سرانه هزینه هاي بهداشت و درمان بخش عمومی براي ایـن سـال معـادل    ریال  38950معادل  85بیمه گر براي سال 
  ). 15(ریال خواهد شد  89402

جاري  + عمرانیجاري  جاري  + عمرانیجاري  
13753,8916,6703,3155,683
13763,9596,4983,9596,498
13773,6496,2194,3107,344
13783,2606,1684,6238,746
13793,2516,3905,19110,205
13803,9006,8856,93812,248
13815,6889,30811,71719,174
13825,0858,78512,11220,925
13834,9478,37713,58022,995
13848,38913,01825,80640,045
13859,03614,44831,58050,497

سرانه به قیمت جاري    (ریال )

جدول شماره 12: سرانه هزینه بهداشت و درمان دولت طی دوره   1375-85 
(به قیمت جاري و ثابت )

سرانه به قیمت ثابت   76 (ریال )سال 

  
  :56نمودار شماره  :55نمودار شماره 

سرانه هزینه هاي بهداشت و درمان دولت طی دوره 1375-85
( به قیمت جاري) 
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سرانه هزینه هاي بهداشت و درمان دولت طی دوره 85- 1375  
( به قیمت ثابت سال     76) 
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، گزارش  مطالعـه بخش سالمت "بررسی وضعیت موجود محیط خارجی وزارت بهداشت"نوري مصطفی، فرجادي غالمعلی، منظم کامبیز، مریدي سیاوش و دیگران 

  ،1387. کشور ایـران، بـررسی اطالعـات ثـانویـه
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  عیت هزینه بهداشت و درمان خانوار در سبد مصرفی خانواروض)7- 1- 2- 1- 3
آنچه که تاکنون مورد بررسی قرار گرفت، وضعیت کلی و کالن اقتصادي کشور بوده و شمایی کلی از وضـعیت کـالن بخـش    

نوار در اما در این قسمت به بودجه خانوار و سهم هزینه هاي بهداشتی ودرمـانی از بودجـه خـا   . بهداشت ودرمان ارائه گردید
مطالعه روند تغییرات نسبی و مطلق هزینه هاي بهداشتی و درمانی خانوارهـاي  . گروههاي مختلف درآمدي پرداخته شده است

  . شهري در جداول ذیل ارائه شده است

138013811382138313841385شرح
597,199739,991886,8701,099,7971,187,8641,265,701خوراکی و دخانی
161,647191,343209,872261,398295,341327,419    پوشاك و کفش

744,101938,4201,082,0501,249,1111,375,8261,653,463    مسکن 
145,418172,027192,783243,163280,842318,844     لوازم، اثاث  و خدمات خانوار
163,520214,270230,649314,822399,647445,417      بهداشت و درمان

343,709416,563510,304743,037956,0031,048,876     حمل  و  نقل  و ارتباطات 
81,92599,838111,860160,932183,189204,066       تفریحات ، سرگرمی ها و 

215,421253,216317,429395,088492,716574,056       کاالها و خدمات متفرقه  خانوار
2,452,9403,025,6683,541,8174,467,3475,171,4285,837,841هزینه ماهیانه خانوار 

 جدول شماره   13: متوسط  هزینه هاي  ناخالص ماهیانه  یک  خانوار شهري  طی دوره 85- 80 (به قیمت جاري )

  

138013811382138313841385شرح
%  21.7%  23.0%  24.6%  25.0%  24.5%  24.3خوراکی و دخانی
%  5.6%  5.7%  5.9%  5.9%  6.3%  6.6    پوشاك و کفش

%  28.3%  26.6%  28.0%  30.6%  31.0%  30.3    مسکن 
%  5.5%  5.4%  5.4%  5.4%  5.7%  5.9     لوازم، اثاث  و خدمات خانوار
%  7.6%  7.7%  7.0%  6.5%  7.1%  6.7      بهداشت و درمان
%  18.0%  18.5%  16.6%  14.4%  13.8%  14.0     حمل  و  نقل  و ارتباطات

%  3.5%  3.5%  3.6%  3.2%  3.3%  3.3       تفریحات  ، سرگرمی ها و خدمات  
%  9.8%  9.5%  8.8%  9.0%  8.4%  8.8       کاالها و خدمات متفرقه  خانوار

جدول شماره   14: مقایسه روند سهم گروه هاي عمده کاالیی از هزینه هاي خانوار شهري        (به قیمت جاري  )

  
بررسی وضعیت موجود محیط خارجی "و دیگران نوري مصطفی، فرجادي غالمعلی، منظم کامبیز، مریدي سیاوش 

  ،1387. ، گزارش  مطالعـه بخش سالمت کشور ایـران، بـررسی اطالعـات ثـانویـه"وزارت بهداشت
در گروههـاي مختلـف کـاالیی نشـان      80-85متوسط هزینه ناخالص ماهیانه یک خانوار شهري را طی دوره  13شماره جدول 
هزار ریال  445به  80هزار ریال در سال  164شود، هزینه خانوار بابت بهداشت و درمان از همانطور که مشاهده می . می دهد

مشاهده می شود، سهم بخش بهداشـت و درمـان    14شماره جدول در  همانطور که .  رسیده است 85در سال ) برابر 3حدود (
براي مثال با فرض آنکه . عابیر مختلفی داشته باشداین ثبات می تواند ت. در بودجه خانوار طی این دوره تقریباً ثابت بوده است

% 8/0معـادل   1350-85سرانه طی دوره  GDPنرخ رشد ( درآمد سرانه خانوار طبق آنچه که در قسمت درآمد ملی عنوان شد 
ه ثابت فرض شود، می توان تفسیر نمود که خانوارهاي شهري به طور نسبی توانسته اند اسـتانداردهاي خـود در زمینـ   ) است

لذا چنانچه تورم بخش بهداشت و درمان را نیز در نظر بگیریم که از نـرخ تـورم کشـور در    . بهداشتی و درمانی را حفظ نمایند
درمـانی خـانوار    به عبارت دیگر متوسط هزینه هاي بهداشتی و. همه سال ها باالتر بوده است، نتیجه دیگري حاصل می گردد

اما تفاوت در سطح درآمدي خانوارها و نوع مصرف آنها بـه عنـوان دو مجموعـه    . ستبه قیمت هاي ثابت رو به کاهش نهاده ا
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لذا در ادامه وضعیت هزینه هاي بهداشـتی و درمـانی را در خانوارهـاي کـم درآمـد      . مجزا، تحلیل جداگانه اي را طلب می نماید
  ).15(می شودبیان ) دهک باال 3(و پردرآمد ) دهک میانی 4(، با درآمد متوسط )سه دهک پایین(

  
  مشــاهده  15شــماره جــدول در همــانطور کــه 

 مــی شــود، متوســط هزینــه هــاي بهداشــت و 
ــد از    ــم درآم ــاي ک ــه خانواره ــان ماهیان   درم

هزار ریـال   108به  80هزار ریال در سال  34 
بـه عبـارت   . افزایش داشـته اسـت   85در سال 

دقیق تر سهم هزینـه هـاي بهداشـت و درمـان     
بـه   80در سال  %2/4خانوارهاي کم درآمد از 

آنچـه  ؛ افزایش داشـته اسـت   85در سال % 8/5
که در خصوص خانوارهـاي کـم درآمـد قابـل     
توجه است، آنست که در ایـن خانوارهـا سـهم    
هزینه هاي خوراکی و دخانی و مسکن، قسمت 
زیادي از بودجه خانوار را به خود اختصـاص  
ــث شــده کــه ســهم کمتــري از    ــذا باع داده و ل

 ینــه هــاي بهداشــتی وبودجــه خــانوار بــه هز
از سـوي دیگـر ایـن    . درمانی اختصـاص یابـد  

خانوارها بیشترین صدمه را از افـزایش قیمـت   
کاالها و خدمات بهداشتی و درمانی می بیننـد،  
چــرا کــه بــا افــزایش قیمــت کاالهــا و خــدمات 
بهداشتی و درمانی و  فشار ناشـی از افـزایش   
هزینه ها، خانوارهاي کم درآمد مجبـور شـده   

ــد  ــود را   ان ــا درصــد بیشــتري از بودجــه خ ت
  )15(صرف خدمات بهداشتی و درمانی نمایند 

  
  
  
  
  

  

  

  

138013811382138313841385شرح
287,552355,308439,198536,606580,381600,121خوراکی و دخانی
30,26339,74353,30068,88770,16566,760    پوشاك و کفش
329,650394,701503,764575,904648,101721,493    مسکن

36,38544,29354,24171,30975,30076,560     لوازم، اثاث  و خدمات خانوار
34,17053,64470,11781,58891,120107,669      بهداشت و درمان
38,67253,45776,78198,350119,432132,251     حمل  و  نقل  و ارتباطات

15,66622,05726,01231,49233,40330,372       تفریحات  ، سرگرمی ها و خدمات 
41,97559,20873,26294,740102,720121,303       کاالها و خدمات متفرقه  خانوار

814,3341,022,4111,296,6741,558,8741,720,6231,856,529هزینه ماهیانه خانوار

جدول شماره 15 :متوسط  هزینه هاي  ناخالص ماهیانه  یک  خانوار شهري کم درآمد  طی دوره 85- 80

  

138013811382138313841385شرح
%  32.3%  33.7%  34.4%  33.9%  34.8%  35.3خوراکی و دخانی
%  3.6%  4.1%  4.4%  4.1%  3.9%  3.7    پوشاك و کفش

%  38.9%  37.7%  36.9%  38.9%  38.6%  40.5    مسکن 
%  4.1%  4.4%  4.6%  4.2%  4.3%  4.5     لوازم، اثاث  و خدمات خانوار
%  5.8%  5.3%  5.2%  5.4%  5.2%  4.2      بهداشت و درمان
%  7.1%  6.9%  6.3%  5.9%  5.2%  4.7     حمل  و  نقل  و ارتباطات

%  1.6%  1.9%  2.0%  2.0%  2.2%  1.9       تفریحات  ، سرگرمی ها و خدمات  
%  6.5%  6.0%  6.1%  5.7%  5.8%  5.2       کاالها و خدمات متفرقه  خانوار

جدول شماره 16:مقایسه روند سهم گروه هاي عمده کاالیی از هزینه هاي خانوار شهري کم درآمد

  
  :57نمودار شماره 

مقایسه روند سهم گروه هاي عمده کاالیی از هزینه هاي خانوار شهري کم درآمد        
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بررسی وضعیت "نوري مصطفی، فرجادي غالمعلی، منظم کامبیز، مریدي سیاوش و دیگران 
، گزارش  مطالعـه بخش سالمت کشور ایـران، بـررسی "موجود محیط خارجی وزارت بهداشت

  ،1387. اطالعـات ثـانویـه
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ــان     ــت و درم ــاي بهداش ــه ه ــط هزین متوس
ماهیانه خانوارهاي با درآمد متوسط نیـز از  

هــزار  275بــه  80هــزار ریــال در ســال  99
ــال   ــال در س ــت  85ری ــته اس ــزایش داش   . اف

به بیان دیگر سـهم هزینـه هـاي بهداشـت و     
در % 5/5ن خانوارهــاي کــم درآمــد از درمــا
افزایش داشته  85در سال % 7/6به  80سال 
آنچه که در خصـوص خانوارهـاي بـا    . است

درآمـد متوسـط نســبت بـه خانوارهـاي کــم     
درآمد قابل توجه است آنست که سهم حمـل  
و نقــل و ارتباطــات در ایــن گــروه درآمــدي 

ــه اي دارد   ــل مالحظ ــزایش قاب ــین  .اف همچن
ماهیانه خانوارهاي با درآمـد  متوسط هزینه 

ــن    ــه ای ــه هزین متوســط حــاکی از آنســت ک
ــه   ــر هزینــ ــیش از دو برابــ ــا بــ خانوارهــ
خانوارهاي کم درآمد بوده است و از لحـاظ  
ــدمات     ــا و خ ــرف کااله ــق مص ــدار مطل مق
بهداشتی و درمـانی، اخـتالف قابـل تـوجهی     
ــد    ــا درآم ــد و ب ــم درآم ــاي ک ــین خانواره ب

   ).15(متوسط وجود دارد 
  

در خصــوص خانوارهــاي پردرآمــد،     امــا
مشاهده می شود که متوسط هزینه هاي این 
خانوارها بـیش از دو برابـر خانوارهـاي بـا     

ــیش از   ــط و بــ ــد متوســ ــر  5درآمــ برابــ
بـه  ) 19جـدول  .(خانوارهاي کم درآمد اسـت 

عبــارت دیگــر ایــن امــر حــاکی از نــابرابري  
توزیع درآمد در کشـور و شـکاف درآمـدي    

  .جامعه استبین دهک هاي مختلف 
متوسط هزینه بهداشت و درمان خانوارهاي 

برابـر خانوارهـاي    8حـدود  (هزار ریال  888به  80در سال ) حدود ده برابر خانوارهاي کم درآمد(هزار ریال  350پردرآمد از 
در سـال  % 5/7ز به عبارت دیگر سهم هزینه هاي بهداشتی و درمانی این خانوارهـا ا . افزایش یافته است 85در سال ) کم درامد

این افزایش اندك در سـهم هزینـه هـاي بهداشـتی و درمـانی خـانوار       ) 20جدول .(افزایش داشته است  85در سال % 2/8به  80

138013811382138313841385شرح
548,254679,898799,3491,021,0221,079,7331,134,969خوراکی و دخانی
115,025133,216158,747197,872209,550224,121    پوشاك و کفش

622,354740,005923,3001,060,9421,202,2101,359,318    مسکن 
91,510116,872139,476178,690201,672215,006     لوازم، اثاث  و خدمات خانوار
98,635128,099159,432206,407232,171275,013      بهداشت و درمان
116,101152,650219,122279,095341,216391,184     حمل  و  نقل  و ارتباطات

53,21564,13774,541106,299110,586112,732       تفریحات  ، سرگرمی ها و خدمات  
145,201181,391232,976304,306356,961404,988       کاالها و خدمات متفرقه  خانوار

1,790,2942,196,2682,706,9443,354,6343,734,0994,117,331هزینه ماهیانه خانوار

جدول شماره 17 :متوسط  هزینه هاي  ناخالص ماهیانه  یک  خانوار شهري با درآمد متوسط  طی دوره 85- 80

  

138013811382138313841385شرح
%  27.6%  28.9%  30.4%  29.5%  31.0%  30.6خوراکی و دخانی
%  5.4%  5.6%  5.9%  5.9%  6.1%  6.4    پوشاك و کفش
%  33.0%  32.2%  31.6%  34.1%  33.7%  34.8    مسکن

%  5.2%  5.4%  5.3%  5.2%  5.3%  5.1     لوازم، اثاث  و خدمات خانوار
%  6.7%  6.2%  6.2%  5.9%  5.8%  5.5      بهداشت و درمان
%  9.5%  9.1%  8.3%  8.1%  7.0%  6.5     حمل  و  نقل  و ارتباطات

%  2.7%  3.0%  3.2%  2.8%  2.9%  3.0       تفریحات ، سرگرمی ها و خدمات 
%  9.8%  9.6%  9.1%  8.6%  8.3%  8.1       کاالها و خدمات متفرقه  خانوار

جدول شماره 18:  مقایسه روند سهم گروه هاي عمده کاالیی از هزینه هاي خانوار شهري با درآمد متوسط

  
  :58نمودار شماره 

مقایسه روند سهم گروه هاي عمده کاالیی از هزینه هاي خانوار شهري با درآمد متوسط         
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خوراکی و دخانی      حمل  و  نقل  و ارتباطات                     بهداشت و درمان               مسکن           پوشاك و کفش         
  

بررسی وضعیت موجود "نوري مصطفی، فرجادي غالمعلی، منظم کامبیز، مریدي سیاوش و دیگران 
، گزارش  مطالعـه بخش سالمت کشور ایـران، بـررسی اطالعـات "تمحیط خارجی وزارت بهداش

  ،1387. ثـانویـه
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ــزایش قیمــت   حــاکی از آنســت کــه اف
کاالها و خدمات بهداشـتی و درمـانی   
تاثیر قابل توجهی در میـزان اسـتفاده   

  ).15(آنها نداشته است 
نوارهـا  آنچه که در خصـوص ایـن خا  

قابل ذکر است، افـزایش شـدید سـهم    
حمـــل و نقـــل و ارتباطـــات در ایـــن  

ــال   ــه در سـ ــت کـ از  84خانوارهاسـ
هزینه هاي مسکن و خوراکی ودخانی 

  . خانوار نیز بیشتر شده است
آنچه باید بـه آن توجـه ویـژه داشـت     
افزایش سهم بهداشت در هزینه هـاي  
ــائین   خانوارهــــاي ســــه دهــــک پــ

در طی شش درآمدیست که این روند 
% 7/6بــه %  2/4ســال مــورد بحــث از 

افـــزایش یافتـــه ولـــی ایـــن امـــر در 
ــد    ــط و پردرآمـ ــاي متوسـ خانوارهـ

باید توجه داشت . بترتیب کم می شود
ــه    ــالی روي داده ک ــده در ح ــن پدی ای
خانوارهاي کم درآمد همانطور که در 
ــالی و   ــدالت و حفاظـــت مـ بخـــش عـ
همچنین  هدفمنـدي در مشــارکت در  

ن خواهد شد از بسـیاري  پـرداخت بیا
از خدمات نیز بعلت کمبود منابع مالی 

ــد   ــرده ان ــره (صــرفنطر ک ــه به مطالع
گروه هـاي مرفـه و بـا    ). 1381مندي 

در طرح هاي بیمه . دارند) به هنگام دریافت خدمات(درآمد باال تحت پوشش بیمه هاي خصوصی هستند و مشارکت مالی کمی 
در مجموع گروه هاي با درآمد پایین بیشـتر پرداخـت مسـتقیم خـود را صـرف      . ستعمومی مشارکت در پرداخت قابل توجه ا

در حالی که گروه هاي پر درآمد سهم بیشتري را به خدمات انتخـابی ماننـد خـدمات دندانپزشـکی اختصـاص      . داروها می کنند
  )4(می دهند

  
  

138013811382138313841385شرح
929,2141,127,6311,404,2551,690,5411,799,8281,920,275خوراکی و دخانی
333,613384,054416,810507,371578,012641,477    پوشاك و کفش

1,249,2921,605,5551,803,8632,062,9802,162,6602,691,520    مسکن 
304,918340,015386,209471,424539,739617,768     لوازم، اثاث  و خدمات خانوار
349,873440,001464,537645,372840,286887,763      بهداشت و درمان
861,5211,000,1441,256,8271,845,8322,336,0292,456,997     حمل  و  نقل  و ارتباطات

173,948204,496236,703340,389389,770437,728       تفریحات  ، سرگرمی ها و خدمات  
449,472494,730644,020766,930965,3801,108,161       کاالها و خدمات متفرقه  خانوار

4,651,8505,596,6276,613,2248,330,8389,611,70610,761,690هزینه ماهیانه خانوار

جدول شماره 19:  متوسط  هزینه هاي  ناخالص ماهیانه  یک  خانوار شهري پردرآمد  طی دوره 85- 80

  

138013811382138313841385شرح
%  17.8%  18.7%  20.3%  21.2%  20.1%  20.0خوراکی و دخانی
%  6.0%  6.0%  6.1%  6.3%  6.9%  7.2    پوشاك و کفش
%  25.0%  22.5%  24.8%  27.3%  28.7%  26.9    مسکن

%  5.7%  5.6%  5.7%  5.8%  6.1%  6.6     لوازم، اثاث  و خدمات خانوار
%  8.2%  8.7%  7.7%  7.0%  7.9%  7.5      بهداشت و درمان
%  22.8%  24.3%  22.2%  19.0%  17.9%  18.5     حمل  و  نقل  و ارتباطات

%  4.1%  4.1%  4.1%  3.6%  3.7%  3.7       تفریحات  ، سرگرمی ها و خدمات 
%  10.3%  10.0%  9.2%  9.7%  8.8%  9.7       کاالها و خدمات متفرقه  خانوار

جدول شماره 20 : مقایسه روند سهم گروه هاي عمده کاالیی از هزینه هاي خانوار شهري پردرآمد

  
  : 59نمودار شماره 

مقایسه روند سهم گروه هاي عمده کاالیی از هزینه هاي خانوار شهري پردرآمد
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خوراکی و دخانی       حمل  و  نقل  و ارتباطات        بهداشت و درمان      مسکن      پوشاك و کفش   
  

بررسی وضعیت موجود محیط "نوري مصطفی، فرجادي غالمعلی، منظم کامبیز، مریدي سیاوش و دیگران 
  ،1387. ، گزارش  مطالعـه بخش سالمت کشور ایـران، بـررسی اطالعـات ثـانویـه"خارجی وزارت بهداشت
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  رسی اعتبارات بخش سالمتبر) 3-1-2-2
میلیـارد   14612بـه  13 65میلیارد ریال در سال  172بارات فصل بهداشت و درمان از شواهد موجود حاکی از آن است که اعت 

همزمان اعتبارات امور اجتمـاعی از  . برابر سال پایه می باشد 85بالغ شده که نشان دهنده افزایشی معادل  1385ریال در سال 
برابـر   80شده که نشان دهنده افزایشـی معـادل   بالغ  1385میلیارد ریال در سال  82237به  1365میلیارد ریال در سال  1027

میلیارد ریال در  416400به  1365میلیارد ریال در سال  2410در همین دوره کل اعتبارات جاري دولت از . سال پایه می باشد
  )21شماره  جدول .(برابر سال پایه می باشد 172بالغ شده که نشان دهنده افزایشی معادل  1385سال 

  1385و  1365مقایسه هزینه هاي عمومی ، امور اجتماعی و بهداشت و درمان دولت در سال :21جدول شماره 
عنوان                                                                                        

  سال
1365  1385  

  14612   172  )میلیارد ریال(کل هزینه هاي فصل بهداشت و درمان و تغذیه
   82237   1027  )میلیارد ریال(هزینه هاي امور اجتماعی  کل

   416400   2410  )میلیارد ریال(کل هزینه هاي عمومی دولت 
  %19.7  %42.6  سهم هزینه هاي اجتماعی از هزینه هاي عمومی دولت

  % 3.5  % 7.1  سهم هزینه هاي بهداشت و درمان از کل هزینه هاي عمومی دولت 
  %17.7  % 16.7  و درمان از کل هزینه هاي امور اجتماعی  سهم هزینه هاي بهداشت

بخـش مهمـی از اعتبـارات بهداشـت و     درمـان  به بعد با تصویب قـانون بیمـه همگـانی     1374البته باید توجه داشت که از سال 
. یافته اسـت  درمان با سازوکارهاي بیمه اي هزینه شده و وزن اعتبارات بیمه اي در تخصیص منابع بهداشت و درمان افزایش

  همچنـین   کـل اعتبـارات دولـت را نشـان مـی دهـد؛      لیکن به هر حال اعتبارات بهداشت و درمان رشـد کمتـري نسـبت بـه رشـد      
در ده سال اخیر بیشترین رشد اعتبارات مربوط به حوزه درمان، تغذیه و کنترل بیماریها بویژه بیماریهـاي نوپدیـد و بازپدیـد    

ه هاي بهداشتی از جمله برنامه هاي تنظیم خانواده و مادر و کودك و اعتبارات بهداشت محیط بوده، در حالی که از رشد برنام
  . و حرفه اي کاسته شده است

از  1365مشاهده می شود سهم هزینه هاي اجتماعی از هزینه هاي عمـومی دولـت بـه نسـبت سـال       21همانگونه که در جدول 
م هزینه هاي بهداشت و درمان از هزینـه هـاي امـور اجتمـاعی تقریبـأ رونـد       در حالیکه سه. کاهش یافته است% 19.7به % 42.6

، و در طی این دو دهه سهم هزینه هاي فصل بهداشت و درمان از کل هزینه هاي عمـومی دولـت نیـز    %)17حدود (ثابتی داشته 
هزینـه اي   -محاسـبه درآمـد   نظیر یکسـان سـازي نـرخ ارز و یـا    (البته اعمال تعدیل هاي بودجه اي . به نصف تقلیل یافته است

  همچنـین اثـر گسـترش    . در باال نشان دادن ظـاهري رشـد هزینـه هـاي عمـومی کشـور مـوثر بـوده اسـت         ) یارانه هاي انرژي
از اعتبارات مرتبط با اهداف بهداشـت و درمـان بـا سـازوکار بیمـه اي در      % 30برنامه هاي بیمه درمان و هزینه کرد نزدیک به 

میلیـارد   5674معـادل  1380هزینه هاي فصل بهداشت و درمان و تغذیه در سال . موثر بوده است بروز کاهش سهم این بخش
این در حالی است که رشد هزینه هاي بخـش  . بالغ گردیده است 85میلیارد ریال در سال  14612به %  41ریال بوده و با رشد 

کن بخشی از رشد مـذکور مربـوط بـه شـفاف سـازي      لی%). 83حدود (افزایش چشم گیري پیدا کرده بود  82تا  80در سالهاي 
هزار میلیارد ریال به صـورت یارانـه در    2424به عنوان مثال احتساب حدود . بوده است 82 -81یارانه هاي پنهان در سالهاي 

  ایـن اعتبـار بصـورت     81سرجمع اعتبارات بهداشت و درمان در سالهاي مذکور صورت پذیرفتـه، در حـالی کـه قبـل از سـال      
  .ر شفاف و در قالب پرداخت ارز دولتی در فصل بهداشت و درمان هزینه می شده استغی
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  ، تعهـد خاصـی را   اسـالمی  بـا عنایـت بـه شـعار عـدالت محـوري انقـالب        1360که در دهه باشد توجه این نکته مهم باید مورد 
ی کشـور مشـاهده   و درمـان  یاشـت بهد هاي بین دولتمردان براي افزایش اعتبار بخش سالمت و تشکیل و گسترش سریع شبکه

سیاسی در سطح بین المللی علیـه ایـران وجـود داشـت، افـزایش       -حتی در دوران جنگ که فشارهاي شدید اقتصادي می کنیم؛
اما این روند در دهه بعد با در نظر گرفتن افزایش هزینه هـا و تـورم ناشـی از     الیانه در بخش سالمت اعمال گردید؛اعتبارات س

ی، سیر صعودي خود را از دست داد و حتی در سالهاي اخیر بخش سالمت با کسـري بودجـه نسـبتاً سـنگینی     دوران سازندگ
البته در جریان تدوین قانون برنامه چهارم توسعه، با نقش آفرینی کارشناسـان بخـش سـالمت در تنظـیم و     . شده استروبرو 

که به نظر می رسد ایـن مسـئله حاصـل    . مان احراز شدتصویب قوانین برنامه اي، مجدداً ضرورت افزایش سهم بهداشت و در
بوده باشد که نشـان داد  براي سالمت خانوار مستقیم محاسبات استخراج شده از حسابهاي ملی سالمت و برآورد هزینه هاي 

  ) 22جـدول  ( در اواخر برنامه سـوم توسـعه رسـیده اسـت    % 50هزینه هاي بهداشت و درمان به بیش از کل سهم خانوار از که 
)12-19( .  
  

   1384تا  1375از سال  روند هزینه هاي بخش سالمت: 22جدول شماره 

  
   دفتر برنامه ریزي منابع مالی و بودجه -معاونت توسعه مدیریت و منابع -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
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 روندها و الگوهاي موجود مصارف سالمت)3- 2- 1- 3
   :روند کالن منابع و مصارف)1- 3- 2- 1- 3

دالر آن از منابع  414کرده است که سالمت هزینه ) PPP(دالر آمریکا  788ایران، به طور سرانه .ا.ج) 2005( 1384در سال  
بر اساس آخرین محاسبات . درصد تولید ناخالص داخلی کشور است 8/7این مبلغ  ؛دولتی یا عمومی بیمه ها هزینه شده است

  حدود 1383ایران در سال  ،ا سایر کشورها در آمار سازمان جهانی بهداشتحساب هاي سالمت موجود و قابل مقایسه ب
  منطقه در کشورهاي درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را صرف سالمت کرده است که که این میزان در مقایسه با  6/6 

قایسه با منطقه و دنیا بسیار کم میزان سهم منابع دولتی و عمومی در منابع سالمت در م). 60نمودار (رتبه باالیی قرار دارد 
به . به نظر می رسد که کشور در زمینه تامین مالی از طریق مسیرهاي دولتی و عمومی خوب عمل نمی کند)61نمودار (. است

طوري که کم تر از نیمی از درآمدها از آن طریق به دست می آید و این امر وجود مشکالتی را در مورد کارایی نسبی، عدالت 
  ) 16،15. (نین حفاظت مالی تهیدستان مطرح می کندو هم چ

    2004و مقایسه کشورها در سال  2005-1995از تولید ناخالص داخلی هزینه هاي سالمت (%)روند سهم کل:  60نمودار  شماره 
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  2007. جمهوري اسالمی ایران گزارش مرور بخش سالمت. بانک جهانی

در سال % 7برآوردها در حساب هاي ملی سالمت نشان می دهد که منابع صرف شده در بخش مراقبت هاي اولیه در حدود  
ت در بخش هاي مصارف سالم. بوده است که نسبت به نرم جهانی پائین تلقی می شود) 1377و همچنین در سال (  1384

در سال هاي %) 57-58(نشان داده شده حدود  63و  62نمودارهاي  بستري و مراقبت هاي ثانویه و ثالثیه نیز همانطر که در 
  ).  16(برآورد شده است که نسبت به هزینه ها در سایر کشورها باال تلقی می شود  1380و  1376
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  1376توزیع منابع سالمت در سال : 62نمودار شماره   1376توزیع منابع سالمت در سال : 63نمودار شماره 
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  2007. گزارش مرور بخش سالمت جمهوري اسالمی ایران. بانک جهانی

  
  روند کالن پوشش بیمه هاي درمانی)2- 3- 2- 1- 3

ک جهانی در کشور نیز اعداد متفاوتی را نشان می دهد براي مثال در گزارش بان) پایه(روند پوشش جمعیتی بیمه اجتماعی 
) مجموع اعداد اعالم شده%  (101و   8/93، %  5/90بترتیب   1383و  1377و  1376درصد افراد تحت پوشش در سال هاي 

در یک تحقیق مستقل در مورد روند هاي موجود در افراد تحت پوشش بیمه پایه این اعداد در طی سال هاي . بوده است
امر نشانه بی دقتی در آمار ارائه شده توسط سازمان ها و یا همپوشانی  این. گزارش شده است% 100بیش از  1380- 1385

ذکر می شود اما تحقیقات % 90ند پوشش بیمه پایه درمان در بیشتر موارد باالتر از چهر . بسیار در افراد تحت پوشش است
از خدمات سالمت در سال  براي مثال در تحقیق بهره مندي. عنوان می کنند%  10- 25پیمایشی میزان عدم پوشش را بین 

از آنجا که تعداد افراد تحت پوشش بیمه در همه  )28(.بوده است% 70میزان پوشش بیمه اجتماعی درمان در حدود  1381
محاسبات انجام شده در میزان مصرف سرانه و هزینه سرانه و حتی حق بیمه عامل اساسی تلقی می شود ، باید توجه داشت 

  ). 12) (16(هزینه هاي سرانه اعالم شده باید با ضریبی تعدیل شود  که میزان مصارف سرانه و
  هـم از نظـر تعـداد محـدود بـه      1381بیمه هاي خصوصی که در بررسی پیمایشی بهـره منـدي از خـدمات سـالمت در سـال       
) SOS(خصوصـی   مـه و بی) و دارایـی  وزارت اقتصـاد (نیمه دولتی وابسته به بیمه مرکزي ایران ) تجاري(بیمه بازرگانی  5-4 

شرکت بیمه نیمه دولتی و خصوصـی تحـت پوشـش بیمـه      19به  1385افراد را تحت پوشش داشتند در سال % 4بودند و تنها 
افـزایش  ...) آتیه سازان حافظ و (مرکزي ایران و دست کم سه شرکت بیمه خصوصی و وابسته به دولت خارج از این سیستم 

  بسـیار نـاقص اسـت و     نل اطالعات در شرکت هاي تحـت پوشـش بیمـه مرکـزي ایـرا     اگر چه سیستم هاي ثبت و ارسا. یافتند
  در بـرآوردي کـه از تخمـین کارشناسـان سـندیکاي بیمـه بعمـل آمـد تعـداد          . بر اساس بیمه نامه و نه فرد طراحی شده اسـت 

  نزمـان را در بـر   جمعیـت کـل کشـور آ   % 16برآورد مـی شـود کـه در حـدود      ) 1385(ملیون نفر  5/11بیمه شدگان در حدود 
میلیـون نفـر در بیمـه     5/1میلیون نفر آن توسط بیمه ایـران و   5/5از این جمعیت . جمعیت شهري است% 24می گیرد و معادل 

باید توجه داشت که آمار افراد تحت پوشش بیمه هاي تجـاري در  . دانا و یک میلیون نفر در بیمه البرز تحت پوشش قرار دارند
میلیـون   4(ایش است و دست کم می توان به گسترش پوشش بیمه هـاي مـازاد در نیروهـاي مسـلح     حال افز کشور بشدت در

اگر چه در ایـن مـورد آمـار قابـل     . و در سایر سازمانهاي و نهادهاي دولتی از طریق بیمه آتیه سازان حافظ اشاره داشت) نفر
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  معـادل کلیـه کـار کنـان کشـوري و لشـگري        اتکایی در دست نیست اما می توان حـدس زد کـه بـازاري بـا پتانسـیل جمعیتـی      
این جمعیت تـا سـال آخـر    % 70در صورتی که این روند ادامه یابد و .  در این مورد وجود دارد) میلیون نفر 10-11در حدود (

 از آنهـا  بایـد دانسـت کـه بیشـتر    . جمعیت کشور بالغ شود% 25برنامه چهارم بیمه شوند امکان دارد که جمعیت این بیمه ها به 
نهادهاي برخـوردار ماننـد   و که برخی از سازمان ها الزم به ذکر است .  سازمان ها و افراد متمول و برخوردار جامعه هستند

 سـالمت  دماتخـ به صورت یک اداره ، حساب یا صـندوق شـروع بـه خریـد     بطور مستقل خود .... اري و ردشرکت نفت و شه
  ). 13(کرده اند از ارائه کنندگان باالتر با نرخ هاي براي کارکنان خود و خانواده هایشان 

  : روند کالن مصارف در  بیمه هاي درمانی اجتماعی )3- 3- 2- 1- 3
آمارهاي موجود نشان می دهد که مصارف در بخش بیمه هاي اجتماعی در خدمات و در هزینه هـاي سـرانه رو بـه افـزایش      

  صـرف و تقاضـاي القـایی و مخـاطرات اخالقـی احالـه کـرد و        بخشی از این افزایش را می توان به تغییرات در الگـوي م . است
   )12(. بخش دیگري را نیز به گسترش دسترسی و افزایش بسته خدمات پایه نسبت داد

  
  و دندانپزشک) عمومی، متخصص(مراجعه به پزشک ) 3-1-2-3-3-1

نکته است که میزان مصارف در  بررسی مقایسه اي مراجعات به پزشکان اعم از عمومی، متخصص و دندانپزشک بیانگر این
سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهاي مسلح به طور قابل توجهی باالتر از نرم سایر سازمانهاي بیمه گر بوده و در نتیجه 

با توجه به اینکه متوسط هزینه به ازاي مراجعه به پزشک در )65و  64نمودار (. الگوي رفتاري پر مصرفی را نشان می دهد
لح چندان باال نبوده، لذا نمی توان به درستی به موارد دیگري به جز الگوي رفتاري مصرف براي توجیه این نیروهاي مس

نیز اشاره نمود، اما براي اظهار ... هر چند می توان به مواردي مانند تقاضاي القایی، مخاطرات اخالقی و . مساله اشاره نمود
مطالعات بیشتر و عمیق تري را براي تفکیک نقش این عوامل در الگوي رفتاري  نظر علمی در این موارد و میزان اثر آنها باید

همچنین با توجه به اینکه اطالعات موجود بیشتر در زمینه اندازه گیري برونداد و . مصرف کنندگان طراحی و اجرا نمود
نیست، نمی توان اثربخشی محصوالت سالمت است و در خصوص پیامدها و اثرات این خدمات بر سالمت اطالعاتی در دست 

  مراجعه به پزشک متخصص در تمام سازمان هاي. این خدمات و خدمات غیرضرور و یا مفید را از یکدیگر تفکیک کرد
لذا با توجه به اینکه پزشکان متخصصی که طرف قرارداد با این سازمان هاي . بیمه گر روند رو به رشدي را نشان می دهد 

مار لحاظ نشده اند، به نظر می رسد که روند مراجعات بر الگوي مصرفی تخصصی سوق داده شده بیمه گر نیستند، در این آ
  )12(.است
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  1380- 85به پزشک متخصص در سازمان هاي بیمه گر پایه ) مصرف خدمات(مقایسه روند  میانگین بار مراجعه : 64نمودار شماره 
Average Use Per Specialist-Org
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  1380- 85مقایسه روند  میانگین هزینه خدمات پزشک متخصص در سازمان هاي بیمه گر پایه : 65نمودار شماره 

Average       Cost Per Specialist-Org
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  مراجعه به داروخانه)  2- 3- 3- 2- 1- 3

روند مراجعات و هزینه هاي 
دارویی به سازمان هاي 
بیمه گر بیانگر افزایش در 
تعداد، متوسط هزینه ها و 
هزینه هاي کلی بابت دارو 

افزایش نرم  .می باشد
مراجعات به داروخانه بیمه 
شدگان سازمان خدمات 
درمانی نیروهاي مسلح از 
نرم سایر سازمان ها بیمه 
گر باالتر بوده ولی روند 
. افزاینده اي نداشته است

ت رشد قابل توجهی نسب 1381این در حالی است که نرم مراجعات به داروخانه بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی از سال 
  . به سایر سازمان هاي بیمه گر را نشان می دهد

همچنین متوسط هزینه دارویی در سازمان بیمه خدمات درمانی رشد قابل توجهی را نسبت به سایر سازمان هاي بیمه گر 
به نظر ) 67نمودار (. نشان می دهد

می رسد با آنکه کنترل تعداد نسخ 
دارویی در سازمان تامین اجتماعی 

جام نشده، ولی در بطور کامل ان
مجموع متوسط هزینه هاي دارویی 
این سازمان کمتر از سایر سازمان 

این امر می تواند به . ها بوده است
علت کنترل بهتر هزینه ها و یا 
محدودیت در عمق و پوشش خدمات 

البته تعیین این موضوع . دارویی باشد
نیاز به مطالعات گسترده تري براي 

 Incidence(مثال تحلیل تعلق واقعی 

Analysis ( دارد)12 .(  

  

  

  1380- 85مقایسه روند  میانگین بار مراجعه به داروخانه در سازمان هاي بیمه گر پایه : 66نمودار شماره 

Average Use Per Pharmacies-Org
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  1380- 85و در سازمان هاي بیمه گر پایه مقایسه روند  میانگین هزینه دار: 67نمودار شماره 

Average       Cost Per Pharmacies-Org
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  مراجعه به مراکز پاراکلینیک )  3- 3- 3- 2- 1- 3

ــات و هزینــه    ــد مراجع رون
هاي آزمایشگاهی سـازمان  
هاي بیمه گر بیانگر افـزایش  
در تعداد و هزینه هاي کلـی  
بوده و در همان حال شاهد 
کاهش متوسط هزینـه هـاي   
ــتیم  ــایش هسـ ــخ آزمـ . نسـ

افــزایش نــرم مراجعــات بــه 
آزمایشگاه در بیمه شـدگان  
ــانی   ــدمات درم ــازمان خ س
ــرم  نیروهـــاي مســـلح از نـ

یر سازمان هـا بیمـه گـر    سا
باید توجه داشـت کـه   ) 69و  68نمودار (. باالتر بوده ولی روند مشابهی را نسبت به سایر سازمان هاي بیمه گر نشان می دهد

کاهش متوسط هزینه سازمان هاي بیمه گر به ازاي نسخ آزمایش بـا توجـه بـه افـزایش جمعیـت، مراجعـات و همچنـین بسـته         
ر آنست که سازمان هاي بیمه گر از عمق پوشش خدمات خود کاسته اند که این امر معموالً منجر به خدمات آزمایشگاهی بیانگ

  ). 12(کاهش کیفیت خدمت یا افزایش پرداخت مستقیم از جیب بیماران به هنگام دریافت خدمت می گردد 
  1380- 85ایه مقایسه روند  میانگین هزینه آزمایشگاه در سازمان هاي بیمه گر پ: 69نمودار شماره 

Average       Cost Per Laboratory-Org
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  1380- 85مقایسه روند  میانگین بار مراجعه به آزمایشگاه در سازمان هاي بیمه گر پایه : 68نمودار شماره 
Average Use Per Laboratory-Org
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  مراجعه به مراکز تصویربرداري  )  3-1-2-3-3-4

رونــــد مراجعــــات و 
ــاي تصــویر   ــه ه هزین
برداري سازمان هـاي  
بیمه گر بیانگر افزایش 
ــداد،   ــر در تعـ مختصـ
متوســط هزینــه هــا و 
هزینه هاي کلـی بـوده   

افــزایش نــرم  . اســت
مراجعــــات تصــــویر 
بــــرداري در بیمــــه  

گان سازمان خدمات درمانی نیروهاي مسلح از نرم سایر سازمان ها بیمه گر باالتر بوده ولی روند مشـابهی را نسـبت بـه    شد
  )71و  70نمودار (. سایر سازمان هاي بیمه گر نشان می دهد

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  1380- 85تصویربرداري در سازمان هاي بیمه گر پایه  مقایسه روند  میانگین بار مراجعه به: 70نمودار شماره 
Average Use Per Imaging-Org
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  ١٣٨٧ گزارش بررسی عملکرد پنجساله بیمه هاي اجتماعی درمان در کشور"، ري مصطفی و همکاران نو

  1380- 85مقایسه روند  میانگین هزینه تصویربرداري در سازمان هاي بیمه گر پایه : 71نمودار شماره 

Average       Cost Per Imaging-Org
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  مراجعات بستري)  5- 3- 3- 2- 1- 3

رونــــد مراجعــــات و 
ــه هــاي بســتري   هزین
سازمان هاي بیمه گر 
بیـــانگر افـــزایش در  
ــه هــاي   تعــداد و هزین
کلی بوده و در همـان  
ــزایش   ــاهد اف ــال ش ح
یکنواخـــت متوســـط  
ــه هــاي بســتري   هزین

افــزایش نــرم . هســتیم
مراجعـات بسـتري در   

مان بیمه شدگان سـاز 
خدمات درمانی نیروهاي مسلح از نرم سایر سازمان ها بیمه گر باالتر بـوده ولـی رونـد تقریبـاً مشـابهی را نسـبت بـه سـایر         

باید توجه داشت که افزایش موارد و هزینه هاي بسـتري در ایـن سـطح     ) 73، 72نمودار (.سازمان هاي بیمه گر نشان می دهد
یر عوامل مختلفی نظیر افزایش دسترسی، تقاضاي القایی، کاهش کیفیت خدمات سـرپایی  قابل توجه بوده و می تواند بیانگر تاث

. باشد... و بستري، مخاطرات اخالقی و افزایش پوشش بیمه، نامناسب بودن انتقال ریسک به عوامل موثر در قطعی شدن آن و 
  ). 12(ترده اي دارد تعیین و تفکیک میزان اثرات این عوامل در این پیامدها نیاز به بررسی هاي گس

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  1380- 85مقایسه روند  میانگین بار مراجعه بیمارستان در سازمان هاي بیمه گر پایه : 72نمودار شماره 
Average Use Per Admission-Org
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  1380- 85مقایسه روند  میانگین هزینه بستري  بیمارستان در سازمان هاي بیمه گر پایه : 73نمودار شماره 

Average       Cost Per Admission-Org
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مراجعـات در همـه رده هـا از     بـار در سازمان هاي بیمه گر بیـانگر افـزایش در   ط مرتبروند مراجعات و هزینه هاي بطور کلی 
این روند مـی توانـد بـه دالیـل مختلــفی از      . جمله پزشک متخصص، داروخانه، آزمایشگاه، تصویر برداري و بیمارستان است

  زایش دسترسـی، افـزایش   افـ سالمند شدن جمعیت و تغییـر باربیمـاري هـا بـه سـمت بیمـاري هـاي مـزمن و غیرواگیـر،          جمله 
هـر چنـد روش هـاي    . ایجـاد شـده باشـد   ... و  )مصرف بی رویه(، تقاضاي القایی، مخاطرات اخالقیتحت پوشش بسته خدمات

  پرداخت و نظارت بر ارائه خمات بگونه اي  است که افزایش خدمات غیـر ضـروري را ممکـن مـی کنـد امـا بـا توجـه بـه نبـود           
  . ی در این زمینه ها نمی توان خدمات غیرضرور و یا مفید را از یکدیگر تفکیک کرداندازه گیري ها و اطالعات کاف

دسترسی به خدمات باید منجر به تغییر در سطح سالمت مردم شود اما با توجه به اینکـه اطالعـات موجـود بیشـتر در زمینـه      
و در خصـوص پیامـدها و اثـرات ایـن     .)  ....تعداد ویزیت، آزمـایش، بسـتري و   (سالمت است  بروندادهاي خدماتاندازه گیري 

خدمات بر سالمت افراد اطالعات کافی و درستی در دست نیست، نمی توان اثربخشی این خدمات را بـر سـالمت مـردم تعیـین     
این امر نیاز جدي به ایجاد ساختارها و تخصیص منابع کافی براي انجام مطالعات بیشتر و عمیق تر بـراي انـدازه گیـري    . کرد

. ز سنجه ها و شاخص ها و همچنین طراحی و اجراي نظام دستیابی به داده ها و اطالعات ضروري را مطـرح مـی کنـد   برخی ا
نکته قابل توجه دیگر افزایش هزینه هاي سرانه خدمات است که در همه رده ها بجز آزمایشگاه ها مشاهده می شود که بیانگر 

کاهش هزینـه هـا در بخـش آزمایشـگاهی را مـی تـوان بـه        . ن مردم استافزایش فشار مالی بر سازمان هاي بیمه و متعاقب آ
یشگاه هـا از مـردم   توسط آزمامستقیماً دریافت مابه التفاوت هزینه هاي دولتی تا خصوصی مرتبط دانست که در این سال ها 

  . نتقال یافته استگر چه هزینه هاي بیمه در این مورد کاهش داشته اما بار مالی آن به مردم ادریافت می شود؛ یعنی 
  افـزایش  ). 74نمـودار  (هزینه هاي سالمت در بیمه هاي درمـانی بـه قیمـت ثابـت نیـز افـزایش نشـان مـی دهـد         بلید توجه نمود 

نشـانه دیگریسـت کـه در مجمـوع     ) بیشتر از تـورم عمـومی  (هزینه ها که بر اساس نرخ تورم در بخش بهداشت محاسبه شده 
  ).16، 15، 12(ید براي حل این معضل در برنامه پنجم توسعه راهی جستهزینه ها رو به افزایش است و با

  
  

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1380- 85مقایسه روند سرانه هزینه هاي سالمت  به قیمت ثابت در سازمان هاي بیمه گر پایه : 74نمودار شماره 

Original Health Expenditures Per Capita (constant prices)
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 روند کالن مصارف در  بیمه هاي درمانی بازرگانی )4- 3- 2- 1- 3

بسته خدمات ارائه شده شرکتهاي تحت پوشش بیمه مرکـزي  . بسته خدمات را می توان بر اساس نوع خدمات دسته بندي کرد
خدمات درمـان  (ه مرکزي ایران که بیمه گروهی مازاد درمان ارائه می نمایند، تمام خدمات مجاز شمرده شده توسط بیم ،ایران

توسـط بیمـه مرکـزي     1/44و  44آئین نامه هاي است و حق بیمه ها نیز بر اساس ) دي کلینیک و پاراکلینیک سرپایی بستري و
  تحـت پوشـش بیمـه مرکـزي ایـران  بـاهم و بـا         بیمه شرکت هاي تفاوت هایی در بسته خدمات تعیین شده اند؛  همچنین ایران 

  .دارد از لحاظ عمق پوشش وجوداز پوشش بیمه مرکزي ایران بیمه هاي خارج 
تعرفه هاي مالك . شرکت هاي بیمه، بر اساس قرارداد فیما بین استطرف مراکز درمانی ارائه دهنده خدمت  بهروش پرداخت  

و مصـوبات  عمل، تعرفه هاي دولتی و تعرفه هاي توافقی شرکت هاي بیمه بر اساس دسـتورالعمل هـاي بیمـه مرکـزي ایـران      
درجـه یـک    در بیمارسـتانهاي  K 8در بیمارسـتانهاي دولتـی تـا     K 1شوراي عمومی سندیکاي بیمـه گـران ایـران بـوده و از     

از ضـرایب بـاالتري    و برخوردار اگر چه ادارات و صندوق هاي خرید خدمات نهادهاي متمول خصوصی تهران متفاوت است؛
این گونه خریدها در واقـع بـازار خـدمات درمـانی را     . ه خرید خدمت نموده اندجراحی نیز اقدام ب Kتا حد بیست برابر ضریب 

  . از بین می برد را تخریب می کند و اثرات تعرفه گذاري و سیاستگذاري ها در بازار سالمت
و بیشتر اطالعات مربوط بـه   ها در بیمه هاي تجاري وجود ندارد سیستم هاي مشخصی براي ارائه اطالعات در مورد بیماري

  مدي و تعیین نـرخ حـق بیمـه و درمـان نگـر بـودن       آروش هاي درطرح شده است؛ همچنین سود و زیان و پرداخت خسارات م
اطالعات واصـله   .زینه و ریسک حتی در بیمه هاي خصوصی نیز تولید نگرددبیمه باعث شده است که از اطالعات مربوط به ه

حاکی از آنست که ضریب خسارت از روند مشخصی تبعیت نمی کند و تقریباً به طـور   84-86از بیمه مرکزي ایران طی دوره 
د بـه میـزان قابـل تـوجهی     خسارات پرداختی در یک سال بیشتر از عایدات بیمه اي و در سال بعـ . هر ساله نوسان داشته است

طی دوره مورد . کمتر از آن بوده است
بررسی نرخ رشد حق بیمه تولیـدي بـه   

درصد رشد داشـته و   38طور متوسط 
ایــن در حــالی اســت کــه متوســط نــرخ 
رشد خسارات پرداختی طـی ایـن دوره   

ــت   2/33 ــوده اس ــانات . درصــد ب نوس
شدید در ضریب خسـارت مـی بایسـت    

ــه   ــدي در بیم ــرات ج ــا تغیی ــدگان،  ب ش
بیماري ها، بسته خدمات، نظام پرداخت 
ــراه باشــد در    ــدمات هم ــداد خ ــا تع و ی
حالیکه در این سالها موارد مربـوط بـه   

لذا بنظر می رسد این امر بیشتر ناظر بـر نبـود شـفافیت و یـا     . تغییر جدي مالحظه نمی شود... بسته خدمات و یا بیماري ها و 
  .العات باشدتعاریف استاندارد براي داده ها و اط

همانگونه که مالحظـه  . ضریب خسارات بیمه هاي تجاري تحت پوشش بیمه مرکزي ایران نشان داده شده است  75 نموداردر 
تغییـرات متنـاظر در عملکـرد بیمـه هـاي       بامی شود ضرایب خسارت در این سالها نوسانات قابل توجهی را نشان می دهد که 

  ).   13(تحت پوشش منطبق نیست درمانی از باب بسته خدمات و جمعیت 

  :75نمودار شماره 
ضریب خسارت بیمه گروهی مازاد درمان شرکت هاي تحت پوشش بیمه مرکزي ایران 

طی سال هاي  6- 76
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  ،1387خدمات بیمـه سـالمت در ایران، ) غیر دولتی(بـررسی ابعـاد بـخش خصـوصی . منظم، کامبیز 
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در مورد نوع خدمات مورد استفاده در بیمه هاي تجاري باید توجه داشت که اطالعات مربـوط بـه بیمـاري و انـواع خـدمت در      
ینـه اي در  زلذا میزان و نوع خدمات مصرف شده در دست نیست و اطالعات کالن ه. دسترس نبوده و یا اصالً تولید نمی شود

  ). 23جدول ( ت در این بیمه ها بیان می شودحد ضریب خسار

حق بیمه تولیدي تعداد خسارتتعداد بیمه نامه سال
خسارت پرداختی رشد حق بیمه(میلیارد ریال)

ضریب خسارت رشد خسارت(میلیارد ریال)
(درصد)

13764,562205,565112.8-108.9-106.0  %
137712,673321,827183.562.7  %133.622.7  %87.2  %
137825,199394,962413.4125.3  %310.0132.0  %102.7  %
137933,366809,600497.220.3  %450.645.4  %93.1  %
138035,1591,153,450733.847.6  %641.142.3  %104.3  %
138141,300938,784959.130.7  %786.322.6  %88.0  %
138271,2291,443,9851,311.536.7  %1,074.536.7  %92.4  %
1383129,5971,113,4751,272.9-2.9  %1,128.15.0  %89.0  %
1384160,2961,055,3121,764.438.6  %1,759.656.0  %115.3  %
1385147,7911,200,0352,331.432.1  %1,401.6-20.3  %65.2  %
1386175,3071,125,5882,833.621.5  %1,919.536.9  %74.3  %

جدول شماره 23:  عملکرد بیمه درمان شرکت هاي تحت پوشش بیمه مرکزي ایران طی سال هاي 86- 76

  
  ،1387خدمات بیمـه سـالمت در ایران، ) غیر دولتی(بـررسی ابعـاد بـخش خصـوصی . منظم، کامبیز 

  در بیمـه هـاي خصوصـی کـه تحـت نظـر       بازرگانی دولتی دشوار است و باید توجه داشت که دسترسی به اطالعات بیمه هاي 
گـاهی  دهاي متمول دسترسی به اطالعـات اولیـه هـم بسـیار دشـوار و      ابیمه مرکزي ایران نیستند و یا صندوق ها و ادارات نه

  ).13(این امر ضعف شدید نظارت و تولیت محسوب می شود است؛ناممکن 
  
  عدالت و حفاظت مالی )3-1-2-4

پرداخت هاي مستقیم مـردم  
ممکن است بر دسترسی بـه  

ــدمات  ــالمت خـ تـــأثیر سـ
بررســی پیمایشــی . بگــذارد

ینه خانوار ایران درآمد و هز
ســهم هزینــه هــاي افــزایش 

ــالمت را  ــه ســـ در بودجـــ
ــال   ــانوار از س ــه  1379خ ب
 نمـودار (. بعد نشان می دهد

76(  
  
  

  براي سالمت روند درصد مصارف بودجه خانوار : 76نمودار شماره 
  )1379- 1384( 1990 - 2005در دهک هاي درآمدي، 
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  نوري مصطفی، فرجادي غالمعلی، منظم کامبیز، مریدي سیاوش و همکاران

  1387، "بررسی وضعیت موجود محیط خارجی وزارت بهداشت" 
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بـر   1381مطالعه بهره مندي سـال  
نشان می دهـد  خانوار  3500روي 

درصـد خـانواده هـایی کـه      29که 
بسـتري   سابقه  اعضایشانیکی از 

با هزینه هـاي خانمـان   داشته است 
ــیش از (ســوز  ــی ب درصــد  50یعن
. مواجـه بـوده انـد   ) ماهیانـه  درآمد

ــزارش بیمارســتان   ــن گ ــر در ای اگ
هاي خصوصی را در نظر بگیـریم  

درصد می رسد کـه   37این عدد به 
درآمد و پـس انـداز خـانواده در    بر اثر بستري شدن . دو برابر است) درصد 18(در مقایسه با بیمارستان هاي تامین اجتماعی 

  . آمده است 77نمودار 
درصد کسانی که دیر مراجعه کرده اند هزینـه هـاي بـاالیی را بـه دلیـل عـدم        18نشان می دهد که  مطالعه بهره منديهمچنین 

در همین حال پرداخت مستقیم مردم بـر گـروه هـاي مختلـف درآمـدي اثـرات       ). 2006داشت سازمان جهانی به. (مراجعه دارند
  بـر دهـک هـاي درآمـدي شـهري و روسـتایی را نشـان         1383اثر پرداخت هاي مسـتقیم در سـال   بررسی . متفاوتی می گذارد

درآمد خود را صرف سالمت شهر و گروه هاي فقیر نسبت به عموم مردم مقدار بیشتري از به ساکنین روستا نسبت  می دهد
  ). 29. (می کنند

ــودار  ــان  78نم ــد  نش ــی ده ــه م ک
درصد بیشـتري از خانوارهـاي بـا    
درآمد پایین بـه علـت هزینـه هـاي     
ــال    ــدمات ســالمت در س ــاالي خ ب

ــدند  1383 ــر شــ ــرآورد . فقیــ   بــ
درصـد   4الی  3حدود می شود که 

پرداخـــت جمعیــت در هـــر ســـال  
درصد میانگین  40مستقیم بیش از 

کـه مالحظـات   دارنـد  د ماهانه درآم
ــا   جــدي و خطیــري را در رابطــه ب
حفاظت مالی و فقیر شـدن کسـانی   
سایر عواملی که با پرداخت هزینه هـاي مسـتقیم و خانمانسـوز همبسـتگی دارنـد شـامل       . که دچار می شوند را مطرح می کند

و تعداد اعضـاي خـانوار بـیش از پـنج تـن       سال 66بودن، سالخوردگی باالي  نان آور خانوار ،سکونت در روستا، مؤنث بودن
مطالعه رضـوي  . )درصد 87/1درصد در مقابل  29/3(میزان بروز آن در نواحی روستایی دو برابر نواحی شهري است . است

درصد افرادي که دچار هزینه هاي خانمـان سـوز مـی شـوند داراي پوشـش بیمـه هسـتند         35نشان می دهد و سایر همکاران 
  ). 16) (2006تماعی و رفاه، وزارت تامین اج(

  1381اثر بستري شدن بر درآمد و پس انداز خانواده اي ایرانی در سال  : 77نمودار شمره 

  
  1384.وزارت بهداشت معاونت سالمت "1381خدمات سالمت در ایران بهره مندي از "نقوي، محسن و همکاران 

  1383به علت پرداخت مستقیم هزینه هاي سالمت درصد خانوارهاي فقیر شده: 78نمودار شماره 

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

Quintile 1 Quintile 2 Quintile 3 Quintile 4 Quintile 5  
  1387. وزارت بهداشت. روند شاخص هاي عدالت مالی در سالمت. فضایلی امیرعباس
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پرداخت مستقیم مردم بهنگام دریافت خدمات بعلت اینکه خارج از مکانیسم انباشت ریسک عمل می کند بسیار مخاطره آمیـز و  
در حـدود یـک     1350پرداخت مستقیم مـردم از سـال   مالحظه می شود،  79نمودار همانطور که در . ضد عدالت تلقی می شود

   ).21-16(به میزان دو سوم از هزینه هاي سالمت افزایش داشته است  1377ال سوم بوده که در س
روند کل هزینه هاي بهداشت و درمان و هزینه هاي بهداشت و درمان در بخشهاي : 79نمودار شماره 

  1361به قیمت هاي ثابت سال  - )  1378 -  1350( دولتی و خصوصی سالهاي 

  
   1350- 1378 درمان و بهداشت ملی حسابهاي. میان و همکارانکاظ

بـراي مثـال در    . پـس از آن متفـاوت اعـالم شـده اسـت      و%  54در مطالعه بهره مندي    1381پرداخت مستقیم مردم در سال  
  ارهـاي مدر آ.  عنـوان شـده اسـت   % 50معـادل   1383و در سـال  % 59برابـر   1381اعالم وزارت رفاه این درصـد بـراي سـال    

البته بایـد  .  درصد اعالم شده اند 2/44و  1/56و  1/53و  9/56بترتیب   1384تا  1381بین المللی این سهم در خالل سال هاي  
اشـاره  %  60توجه داشت که کارشناسان و مسئولین اعداد باالتري را نیز عنوان کرده اند که به سهم پرداخت مردم به بیش از 

بنظر می رسد در سال هـاي اخیـر  ایـن رونـد رو بـه افـزایش بـوده        ). کمیسیون بهداشت مجلس حبه رئیس وقتامص(می کند 
  ). 16-28-22(است

نشان داده می شـود  ) IFFC(خانوارها در سالمت با استفاده از شاخص مشارکت مالی عادالنه بین توزیع مشارکت هاي مالی 
ر چه نظام تامین مالی سالمت عادالنه تر باشد این شاخص بـه  ه. روند این شاخص را به تصویر می کشد  8و  7نمودارهاي . 

درباره عملکرد نظام هاي سالمت بـر اسـاس امتیـاز شـاخص      2000گزارش جهانی سالمت در سال . یک نزدیک تر خواهد بود
بـاالتر از   کشور و کمـی  191را در بین  112مشارکت مالی عادالنه کشورها را رتبه بندي کرد و جمهوري اسالمی ایران رتبه 

و قابل پـذیرش نیسـت و بایـد در برنامـه پـنجم       بروندي، جامائیکا و ماداگاسکار کسب نمود که بسیار نامناسب تلقی می شود
عادالنه کردن مشارکت مالی را می توان بر اسـاس راهکارهـاي مختلـف ولـی     . توسعه براي بهبود آن راهکاري عاجل پیدا کرد

نه راهکارها باید در راستاي جمع آوري عادالنه تر منابع، توزیع ریسـک مـالی بطـور عادالنـه،     این گو. مرتبط به هم دنبال نمود
  .و حذف پرداخت هاي زیر میزي و مابه التفاوت ها دنبال کرد) پیش پرداخت(نظام هاي پرداخت با جهت گیري مصرف کننده 
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  بستـه خدمـات سـالمت تامین مالی  )5- 2- 1- 3
طـرح هـاي تـأمین مـالی سـالمت در ایـران بسـتۀ خـدمات بسـتري و سـرپایی و اعمـال جراحـی             برآوردها در حسـاب هـاي    

زمایش هاي تشخیصی و رادیولوژي، داروها ، و خدمات بازتوانی ، پروتز هـا ، و  آکه شامل نشان می دهد سخاوتمندانه اي را 
بـه ارائـه کننـدگان خـدمات دولتـی و      بستۀ خدمات معمـوالً اجـازة دسترسـی    . خدمات دندانپزشکی است در برخی موارد حتی

بسـته خـدماتی بـراي    . می دهد که حق انتخاب و دسترسی به خدمات را افزایش می دهنـد براي مصرف کنندگان خصوصی را 
داراي ابهـام  بسته خدمات سالمت در  سه گروه کلی تعریف مـی شـود کـه     ؛ایرانی ها بر اساس طرح یا نوع بیمه متفاوت است

  : اضافه شود ور دائم و بدون افزایش منابع مالیاست و می تواند بط
  ،خدمات پیشگیري و مراقبت هاي اولیه •

 خدمات سرپایی و  •

 خدمات بستري  •

، مزایـاي  اجـرا شـده اسـت    1384که از سـال   در برنامه بیمه سالمت روستاییان. بسته خدمات در طول زمان تغییر کرده است
طریـق نظـام ارجـاع     از دولتـی  و خدمات بستري ، مراقبت هاي اولیهپیشگیريبه بسته قبلی که شامل خدمات  بیشتري سرپایی

هم چنین تعداد داروها در لیسـت مثبتـه از پنجـاه بـه حـدود چهارصـد قلـم        . بوده اضافه شده است در شبکه بهداشتی درمانی
صورت گرفتـه امـا    سالمت یکسان براي بیمه هاي اجتماعی ايالم بستهعی براي ایدر حال حاضر تالش ها. افزایش یافته است

در این روش نـوع  . در مورد چگونگی تدوین بسته راهکاري ارائه نشده و صرفاً بسته تجمیعی خدمات بیمه ها اعالم شده است
یفیت مورد نظر و اثربخشی خدمت اعالم مـی شـود و   کبسته هاي خدمات بدون اولویت بندي و بدون توجه به منابع موجود و 

کم خواهد بـود و در نتیجـه از عمـق    خدمات براي بیمه شدگان د که منابع بیمه هاي اجتماعی براي پوشش نتیجه این خواهد بو
خدمت کاسته شده و بیمه بخشی از هزینه ها را می پردازد که منجر به بیشتر شـدن پرداخـت مسـتقیم مـردم مـی شـود و یـا        

  افـراد را بـه سـوي بخـش خصوصـی سـوق        ،اتخـدم و کیفیـت  کاهش عمـق  . بطور همزمان از کیفیت خدمات کاسته می شود
. بـر ایـن دریافـت هـا اسـت      کافی بخش خصوصی هزینه هاي بیشتري را طلب می کند و فاقد نظارت دولتی و عمومی. می دهد

 برابـر رسـیده اسـت    20و هم اکنون تـا   هجراحی آغاز شد  kریب ضول زمان از دو برابر طدریافت هاي بخش خصوصی در 
)16 .(  

بازرگانی با عنوان مکمل ولی در واقع به صورت مازاد براي پوشش هزینه هـاي   تا بیمه هاي تجاري و ت باعث شداین مخاطرا
باید توجه داشت که هم در ادبیات جهانی و هم در تحقیق بهـره منـدي   . بخش خصوصی وارد عمل شوند و بسرعت رشد کنند

هاي درآمـدي بـاالتر مـی رونـد تمایـل آنهـا بـه اسـتفاده از         خدمات معلوم شده است که در حال حاضر هر چه افراد در گروه
  مراکز دولتی و عمومی بـه عنـوان مراکـز باقیمانـده بـراي کسـانیکه      . خدمات بخش خصوصی نسبت به دولتی افزایش می یابد

. ارندگروههاي پردرآمد کامالً به خدمات خصوصی تکیه د. نمی توانند خدمات خصوصی و غیر دولتی را بخرند تلقی می شود
  ،همه این موارد را می توان از عوارض فقدان روشی براي تدوین بسـته هـاي پایـه خـدمات سـالمت مبتنـی بـر شـواهد علمـی         

  . دانسـت  ،بر اساس توجه به منابع موجود، کیفیت خدمات و کفایت دسترسی همه جانبـه بـه خـدمات سـالمت و بیمـه سـالمت      
مطالعـه بهـره منـدي     (را دیرتر مراجعه می کنند و هزینه باالتري می پردازند افراد دارا و متمول بیشتر مصرف می کنند ولی فق

  ). هزینه باالتر به دلیل عدم مراجعه% 18
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  پرداخت کنندگان و جمع آوري منابع يمنـابع درآمدي سهم ها) 3-1-2-6
نج دسته مالیات هاي مسـتقیم،  جمع آوري منابع مالی سالمت بصورت هاي مختلفی انجام می گردد و به لحاظ منشا منابع به پ 

از منظـر  . مالیات هاي غیرمستقیم، حق بیمه هاي اجتماعی، حق بیمه هاي خصوصی و پرداخت مستقیم مردم تقسیم می گـردد 
گزینه هاي تامین مالی سالمت نیز شش دسته اند و بر اساس عوامل عدالت و کارایی و انباشت ریسک، کاهش انتخـاب ریسـک   

و بدین معنی است که عدالت، انباشت ریسک و کم شدن امکان انتخاب ریسک در مالیات و بیمه اجتمـاعی  رتبه بندي شده است 
  ): 21-20-18-17-16(باال و در بیمه خصوصی و پرداخت مستقیم مردم پائین است 

  تامین مالی و اثرات آن بر عوامل موثر و اهداف میانی در نظام سالمت  روش ها و منشا: 24شماره  جدول    

  گزینه هاي تامین مالی  درآمد هاي مالیـاتی  منشا پرداخت هاي مالی
  اثرات بر عوامل موثر و اهداف میانی در نظام سالمت

  کارایی  عدالت
انباشت 
  ریسک

کاهش انتخاب 
  ریسک

  مالیات هاي مستقیم
درآمد ناشی از شرکت هاي 

  6  6  -  6  مالیـات هاي عمومی  نفت:  دولتی مانند

  رمستقیممالیات هاي غی

  :مالیـات  مستـقیم
  درآمـد افـراد .1
 سـود شرکت ها .2

 دارایـی .3

  ثـروت .4

  5  5  2  5  حق بیمـه اجتمـاعی

  حق بیمـه اجتمـاعی

  :مالیـات  غیـرمستـقیم
  فـروش .1
 ارزش افـزوده .2

 تعرفه گمرکی واردات .3

  تعرفه گمرکی صادرات .4

  4  4  3  4  حق بیمـه  خصـوصی

  3  3  4  3  تامین مالی جامعه محور    حق بیمـه خصـوصی

  پرداخت مستقیم مردم
  2  2  5  2  حساب پس انداز انفرادي  
  1  1  6  1  پرداخت مستقیـم مردم  

عـدالت در روش هـاي  تـامین و جمـع     . جمع آوري منابع و عدالت در آن یکی از مهمترین دغدغه هاي دولت ها تلقی مـی شـود  
  : آوري منابع به سه دسته کلی تقسیم بندي می شود

 . که بسیار ناعادالنه است ندهتامین مالی کاه .1

 تامین مالی درصدي یا تناسبی   .2

  . که عادالنه ترین روش تلقی می شود تامین مالی افزاینده .3
  در حـق بیمـه    ؛همـراه اسـت  از جیـب مـردم   جمع آوري منابع بسیار کاهنده و ناعادالنه و با پرداختهاي زیاد مسـتقیم  در ایران 

سـرانه اي  و  در سازمان بیمه خـدمات درمـانی    از حقوق و دستمزد اجتماعی در صدي طرح ها و برنامه هاي سازمان تامین 
در سازمان بیمه خدمات درمانی پرداخت حق بیمـه ماهانـه بـراي رئـیس دانشـگاه و سـرایدار آنجـا بـه عنـوان          ).  نزولی(است 

ان مانند هم حق بیمه اي نمـی پردازنـد و   فقرا و ثروتمندنیز  روستائیاندرمان برنامۀ جدید بیمۀ  در. کارمند دولت یکسان است
امـا بـراي سـایر برنامـه هـاي سـازمان بیمـه        . این سوال پیش می آید که ساختار پرداخت حق بیمه هدفمند طراحی نشده است
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خدمات درمانی، یارانه هاي دولتی براي پوشش بیشتر و ایجاد عدالت بهتر در دسترسی و کیفیت مراقبت هـاي سـالمت بـراي    
  . درآمد و بیکار بکار می روند اقشار کم

بعـالوه ایـن مالیـات     ؛در سازمان تامین اجتماعی پرداخت حق بیمه دستمزدي در مقایسه با سایر کشورها باال تلقی می شـود  
  از پرداخـت کامـل گـروه هـاي بـا درآمـد بـاال جلـوگیري          حق بیمه در ضمن سقف موجود نه بر دارایی؛ درآمد است و تنها بر
مالیات بسیار باال در نظر گرفته شده بطوري که بیشتر افراد دستمزد خود را براي فرار از مالیـات کمتـر از واقـع     این. می کند

  ).  16(برابر حداقل دستمزد است  2/1درآمد اعالم شده تنها متوسط . گزارش می کنند
طور عمده شرکت ملـی نفـت ایـران و     هاي دولتی و بهشرکت هاي اجتماعی بهداشت و درمان،بیمهدر کنار سه سازمان اصلی 

هـاي درمـانی   هایشـان تحـت نظـام بیمـه    هاي دولتی قرار دارند که خدمات بهداشتی و درمـانی کارکنـان آنـان و خـانواده    بانک
و یـا در بخـش خصوصـی، از منـابع داخلـی       به خـود  با استفاده از تعدادي موسسات بهداشتی و درمانی وابسته،اختصاصی 

هـاي  هایی شبیه به بیمـه کمیته امداد امام خمینی و بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز خدمات و حمایت. گرددها فراهم میشرکت
  . نمایندفراهم میو خانواده هایشان پذیر و جانبازان جنگ تحمیلی هاي آسیبدرمانی به ترتیب براي گروه

هـاي اجتمـاعی درمـانی    هـاي بیمـه  انی دولتی و حمایـت شود که دسترسی به خدمات بهداشتی و درمبه این ترتیب مالحظه می
هـایی بـه خصـوص از    اما به هرحـال هنـوز محـدودیت   . باشدتقریباً براي کلیه افراد جامعه، ساکن در شهر و روستا فراهم می

موجـب  هاي کم درآمد یا فاقد درآمـد مـنظم وجـود دارد کـه     هاي مقرراتی و توانایی پرداخت محدود براي گروهجهت پیچیدگی
بـه طـور کلـی    . برخـوردار نباشـد  همگانی فراگیـر  هاي درمانی از کارآیی مورد انتظار براي ایجاد پوشش شده است نظام بیمه

ي نظـم سـاختاري و مـالی    ربینی شده بـراي آن و برقـرا  هاي اجتماعی درمانی کشور هنوز در پاسخ به تعهدات پیشنظام بیمه
  .باشدیماساسی مورد انتظار مواجه با مشکالتی 

نظام تامین مالی در صندوق هاي بیمه اي کشورمان به جـزء در صنــدوق تـامین اجتماعــی کـه نـرخ حـق بیمـه تـا حـدودي           
 نزولـی صورت ه در سایر صندوق ها ب و بر مبناي درصدي از حقوق و دستمزد محاسبه می گردد؛) Proportional(تنـاسبی 
د توجه داشت که وجود سقف پرداخت در نظام تامین اجتماعی و همچنـین فـرار از   بای. می باشد) Regressive( نزولییا کامالً 

میـزان سـهم    ،به عبارت دیگر با افزایش توان پرداخـت . را کمرنگ می کنند عتامین مناب تناسبیحق بیمه هر دو عدالت در روش 
   .مشارکت افراد کاهش می یابد

براسـاس قـانون مراقبـت هـاي     (سـی کمتـري بـه خـدمات سـالمت دارنـد       که دهکهاي پائین تر جامعه معمـوالً دستر  از آنجایی
  ؛افراد با توان مالی کمتر، بار مـالی ناشـی از هزینـه هـاي سـالمت را بـه دوش مـی کشـند         که می توان نتیجه گرفت ؛)معکوس

د خـانوار در  این امر را می توان هم در میزان مصارف خانوار هاي فقیر بصورت افزایش درصد و سهم پرداخت آنـان از سـب  
) یارانه هاي سـالمت غیـر هدفمنـد   (از سوي دیگر به دلیل غیر هدفمند بودن منابع عمومی؛ مشاهده کرد 1380-1385طی دوره 

از افـراد بعلـت کمبـود منـابع مـالی از      % 18در حـدود   1381در مطالعه بهـره منـدي   ؛ سهم کمتري از فواید را دریافت می کنند
  ).28-16-15(دریافت خدمت صرفنظر کرده اند 

  که بیمه خود به عنوان یکـی از ابزارهـاي علمـی، قـانونی و عملـی بـراي گسـترش عـدالت اجتمـاعی محسـوب            بنابراین از آنجا
درنتیجه بازنگـري در شیوه فعلی تامین مالی سازمان هاي بیمه گر . نباید خود عامل ایجاد ناعدالتی در جامعـه باشد می گردد؛

  ):14(توجه نمائید  25براي درك بهتر موضوع به جدول  .به نـظر می رسدپـایه، اجتنـاب ناپـذیر 
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  صعوديو  نزولی، یمحاسبه حق بیمه به سه روش تناسب: 25جدول شماره 

دسته هاي 
 درآمدي

میزان متوسط 
حقوق و دستمزد 

)ریال(  

میزان حق بیمه درمان در 
سازمان تامین اجتماعی 

)شیوه تناسبی(  

سهم حق بیمه از 
وق و دستمزدحق  

میزان حق بیمه 
درمان در 

صندوق کارکنان 
دولت از سرانه 

55000 
)شیوه نزولی(   

سهم حق بیمه از 
 حقوق و دستمزد 

 میزان حق بیمه 
در یک  درمان

 صندوق فرضی
)روش صعودي(  

سهم حق بیمه از 
 حقوق و دستمزد

A 000/000/2 000/180 9%  000/55گروه   75/2%  000/180  9%  

B 000/000/6 000/540گروه   9% 000/55  91/0%  000/600  10%  

C 000/000/10 000/900گروه   9% 000/55  55/0%  000/100/1  11%  

  همانطور که مشاهده می گردد در صندوق کارکنان دولت با افزایش میزان حقـوق و دسـتمزد، درصـد حـق مشـارکت کـاهش       
با افزایش میزان حقوق و دستمزد، درصد حق مشـارکت ثابـت   ؛ در حالی که در صندوق تامین اجتماعی )روش نزولی(می یابد 

  و در نهایت در صندوق فرضی با افزایش میزان حقـوق و دسـتمزد، درصـد حـق مشـارکت افـزایش       ) روش تناسبی(می باشد 
  ). روش صعودي(می یابد 

یررسمی از لحـاظ تعـداد   بخش غ ،در بررسی تامین مالی ؛وجود بخش غیررسمی در کشور است دیگرنکته بسیار حائز اهمیت 
 را شامل مـی شـود و مطـابق     بدون بخش کشاورزي% 41و ) با احتساب بخش کشاورزي(جمعیت فعال کشور %  54در حدود 

در حال حاضـر روش تـامین   ). 2006اشنایدر (حجم مالی در اقتصاد کشور را تشکیل می دهد % 20گزارش بانک جهانی حدود 
یت وجود ندارد و بر اساس روش هاي بیمـه اي تحـت پوشـش نیسـتند مگـر اینکـه خـود        براي بخشی از این جمعمناسب مالی 

این روش هـم غیرفعـال   . بخواهند از طریق روش هاي خویش فرما در تامین اجتماعی و روش جدید بیمه ایرانیان استفاده کنند
وش انتخاب معکوس را افـزایش  در ضمن این ر ؛محسوب می شود نزولیاست و بر اساس دستمزد نیست و از نظر عدالت نیز 

عالوه بر این در روش بیمه ایرانیان دولت نیمی از حق بیمه سرانه افراد را بعنوان یارانه می پردازد که این نوع یارانـه  . می دهد
  با توجه به موارد فوق هرچند تامین مالی بروش درصدي در کوتـاه مـدت و بـراي بخـش رسـمی      . نیز هدفمندي مناسبی ندارد

اند عادالنه تر و پایدارتر باشد ولی مالیات دستمزدي باال  ایجاد شـغل و سـرمایه گـذاري را محـدود مـی کنـد و انگیـزة        می تو
از اینـرو بایـد بـراي   . بخش غیررسمی براي وارد شدن به بخش رسمی و پرداخت حق بیمه در طرحهاي بیمه اي را کم می کند

الزم بـه ذکـر اسـت کـه     . کرد که به نوعی یارانـه هـا را هـم هدفمنــد نمایـد     نده اي پیدا انبخش غیررسمی روش مناسب و انگیز
  ). 17(کمتر از ایران است% 10الیات دستمزدي در اروپا حدودم
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  )انباشت ریسک(تجمیع منابع و خطر)3-1-2-7
انـه شـوراي عـالی    و تحت پوشش سیاست هـاي دبیرخ  تجمیع منابع و انباشت خطر در کشور  بسیار پراکنده اند يهاصندوق

  :می توان در قالبهاي زیر دسته بندي کردآنها را  ؛.بیمه درمانی در وزارت رفاه و تامین اجتماعی هستند
  :صندوق هاي بیمه گر پایه

سازمان بیمه خدمات درمانی، سازمان تأمین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی نیروهاي مسلح و بیمه کمیتـه امـداد امـام خمینـی     
  ).ره(

 : اي بازرگانی دولتیهبیمه

شرکت سهامی بیمه ایران، شرکت سهامی بیمه آسیا، شرکت بیمه دانا، شرکت سـهامی بیمـه البـرز، شـرکت بیمـه صـادرات و       
  .سرمایه گذاري

 :بیمه هاي بازرگانی غیر دولتی

رکت بیمه سـامان،  شرکت بیمه رازي، شرکت بیمه معلم، شرکت بیمه پارسیان، شرکت بیمه اقتصاد نوین، شرکت بیمه ملت، ش
  .شرکت بیمه سینا، شرکت بیمه کارآفرین، شرکت بیمه توسعه، بیمه رازي، شرکت سهامی بیمه حافظ، شرکت بیمه امید

 :سازمان هاي دیگر با ماهیت بیمه اي

  .بنیاد شهید و امور ایثارگران، بیمه شهرداري تهران
 :گروههاي دولتی با امتیازات ویژه بیمه اي

لس شوراي اسالمی، سازمان بهداشت و درمان شرکت نفت وابسته به وزارت نفت، بیمه کلیه بانکهاي دولتی، بیمه کارکنان مج
، راه و ترابـري،  اطالعـات   و فنـاوري ارتباطـات  بیمه کارکنان صدا و سیما، بیمه موجود در وزارتخانه هاي کشـور، اطالعـات،   

  . هایی براي کارمندان خود در قالب بیمه تکمیلی تدارك دیده اندنیز بیمه ... ، قوه قضائیه و)در قالب بیمه ایران(نیرو 
زیـر   امداد رسان آریـا و آتیـه سـازان حـافظ    ، کمک رسان ایران،   SOSبیمه هاي خصوصی مانند باید توجه داشت که برخی 

  .نظر بیمه مرکزي ایران نیستند
  :مان هاي دیگر با ماهیت بیمه اي قابل تامل استدو نکته در خصوص بیمه در گروه هاي دولتی با امتیازات ویژه و ساز 

 .حق بیمه سرانه خدمات درمانی در این گروهها تا چندین برابر افراد معمولی است .1

بـه عبـارت دیگـر، چنـین افـرادي در تـامین مـالی بیمـه پایـه هیچگونـه           . بسیاري از این گروهها فاقد بیمه پایه هسـتند  .2
د منابع و کسري اعتبارات بخش سالمت و حتی ورشکستگی صندوق بیمـه  مشارکتی ندارند و  در فضاي کمبود شدی

خدمات درمانی، سعی نموده اند تا با اعتبارات ویژه دسترسی مناسبی به خدمات درمانی فراهم نمایند و این موضوع 
. اصل انسجام اجتماعی را زیر سئوال می برد و به ساختار مشارکت ضعیف مردم در بخش سالمت اشـاره مـی کنـد   

از سوي دیگر، سهم بسیار عمده اي از اعتبارات این سازمان ها به ارائه کنندگان بخش خصوصی می رسـد و از ایـن   
 . بیش از پیش تضعیف شده اند دولتیمنظر ارائه کنندگان بخش 

ی نخواهـد  هاي بیمه اي در کشور، نتیجـه اي جـز گسـترش ناعـدالتی و ناکـارای     ادامه چنین روندي و پراکندگی و تعدد صندوق
از نگاه عدالت، این پراکندگی به این مفهوم است که جامعه پذیرفته است کـه تـک تـک افـراد جامعـه و یـا گروههـایی از        .  داشت

را بـه عهـده گیرنـد و    سـالمت  ها و مراقبـت هـاي    جامعه که عمدتاً افراد با توان مالی کمتر هستند، خود خطرات ناشی از هزینه
از نگاه کارایی، امکان کاهش عدم قطـعیت ها ناشی از هـزینه هـا   .ناسب بین افراد تقسیم نشده استبنابراین خطرات به طور مت

).            18(و مراقبت هاي سالمت که یکی از اهداف نهایی تمامی نظام هـاي سـالمت در دنیـا مـی باشـد؛ بـه سـختی رخ خواهـد داد         
عالوه بر خدشـه دار شدن نگاه مردم نسبـت به عدالت، می توانـد منجـر   بنابراین در نبود یک نظام مناسب براي انباشت خـطر، 
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پر واضح است که ماهیت انباشت خطر سبب انتقال منابع مالی به سمت گروه فقیـر جامعـه مـی شـود و     . به ناکارایی نیز گردد
عالوه بـر ایـن، بـدون    . ونددار شآنها را توانا خواهد نمود تا بیش از گروه ثروتمند جامعه از خدمات سالمت مورد نیاز، برخور

و از نگـاه اقتصـادي بـه افـرادي      امی براي انباشت، شهروندان فقیر که می توانسته اند از مراقبت هاي سالمت بهرمند شوندنظ
و بر آسیب هـاي اجتمـاعی    مولد تبدیل شوند، ممکن است همچنان ناتوان و درمان نشده باقی مانده و وبال گردن جامعه شوند

گذشته از این، فرایند انباشت می تواند درجه باالیی از عدم قطعیت در ارتباط با هزینه هاي سالمت را کـاهش داده یـا   . ندبیافزای
بنابراین در صورتی که یکـی از  . حذف نماید و در نتیجه سبب پیشرفتهاي اساسی در بهرمندي و بهره وري افراد جامعه شود

ارانه هاي متقاطع از گروه هاي ثروتمند، کم خطـر و مولـد بـه سـوي گروههـاي فقیـر،       هاي سالمت را انتقال یاهداف ذاتی بیمه
وجود صندوق هاي متعـدد، بـر ناعـدالتی     لذا. واهد شدنخپرخطر و غیر مولد بدانیم؛ چنین هدفی با چنین پراکندگی خطر محقق 

  ،  پوشـش همگــانی محسـوب مـی شـود     ؛ یکـی از مهمتـرین مــوانع ایجــاد     ایران دامن مـی زنـد    هاي موجود در نظام سالمت
  . را گسـترش مـی دهـد   هاي مختلـف  هاي اداري و سرباري را به شدت افزایـش و همپوشانی میان بیمه شدگان صندوقهزینه 

  بـه سـوء مـدیریت در تخصـیص بهینـه منـابع و بـه خریـد         بایـد  از نکات منفـی و تهدیـدهاي بـالقوه پراکنـدگی انباشـت خطـر       
  .اشاره نمودنیز  ماتخد) Passive(غیر فعال

کمک رسان ایران، کمک رسان آریا و آتیـه سـازان حـافظ تحـت پوشـش      ،   SOSمانند  ي بیمه خصوصی برخی از شرکت ها
برخـی از نهادهـاي   . تبعیـت نکننـد   درمـانی  بیمه مرکزي ایران نیستند و به همین دلیل می توانند از مصوبات شوراي عالی بیمه

  شرکت ملی نفت و شهرداري تهران و سایر نهادهـا بـدون ایجـاد صـندوق بیمـه اقـدام بـه ایجـاد          عمدتاٌ متمول در کشور مانند
براي پرسنل خود کرده اند که این نهادها نیز می توانند از قوانین بیمه، تعرفه ها  سالمت شبکه گسترده ارائه و یا خرید خدمات

سـان آریـا، شـرکت نفـت و شـهرداري تهـران بـا توجـه بـه          بیمه هاي کمک رسان ایران، کمـک ر . و سایر مقررات تبعیت نکنند
گستردگی پوشش و نقش و یا سهم قابل توجهی که در خرید خدمات، ارائه خدمات و تاثیرگذاري بر قیمت و یا روند آن دارنـد  

ن در بیمـه  نکته بسیار مهم نبود آمار تعداد بیمـه شـدگا  . از ارائه هر گونه اطالعاتی در خصوص عملکرد خود سر باز می زنند
باید توجه داشـت کـه   . که ارزشمند نیست داردو تنها اطالعات مربوط به سرجمع تعداد بیمه نامه ها وجود  استمرکزي ایران 

  بیشتر نهادهاي دولتی و خصوصی که از بیمه هاي بازرگانی استفاده می کنند از جمله سـازمان هـا و نهادهـاي متمـول تلقـی      
بـا توجـه بـه امکانـات مـالی      . وده و کارکنان آنان نیز در دهک هاي باالتر درآمدي قرار دارندمی شوند و درآمد موسسه باال ب

که در دهک هـاي بـاالتر   ) حقوق بگیران(بیشتر در صورتی که حق بیمه پایه درمانی به صورت سرانه دریافت گردد، کارکنانی 
ند و بسادگی می توانند از سیسـتم مکمـل اسـتفاده    درآمدي هستند درصد بسیار کمی از درآمد خود را صرف بیمه پایه می کن

  تفـاوت قابـل مالحظـه اي بـا بسـته خـدمات       بیمه هـاي بازرگـانی درمـان    باید توجه داشت که بسته خدمات اعالم شده . نمایند
منطـق   به همین دلیـل ایـن بیمـه هـا از    . است میزان پرداخت مازاد هزینه خدماتندارد و تفاوت عمده در سالمت بیمه هاي پایه 

معمـوالٌ خـارج از   (ی شده است که مراکـز خصوصـی   یبیمه مکمل خارج شده اند و تبدیل به نظام پرداخت براي مازاد هزینه ها
باالتر نیز بـدنبال   قیمت هاي سایهشده و  تثبیت قیمت هاي باالتراین امر در طی زمان باعث . دریافت می کنند) سازوکار تعرفه

در دراز مدت منجر به بی عدالتی بیشتر، افزایش بـی رویـه هزینـه هـا و تثبیـت آن، خـارج شـدن        این نظام . آن ایجاد می شوند
  .   تعرفه گذاري از سیاستگذاران و تعیین آن توسط ارائه کنندگان خصوصی و ضعف قانونمندسازي می گردد

طـرات مـالی ناشـی از بـروز     که آنچه موجب دسترسی بهتر مـردم بـه سـالمت و حفاظـت از آنهـا در مقابـل خ      کرد تاکید باید 
از سـوي دیگر صـندوق هاي بیمه اي پراکنده سبب می شود تا  تجمیع منابع و تجمیع خطر می باشد؛بیمـاري می شـود، عامل 

بسیاري از این صندوق ها به علت قدرت ناشی از در اختیار داشتن منابع مالی، به سیاسـتگذاري در نظـام سـالمت پرداختـه و     
تجمیع منابع و ریسک باید به سمت یکپـارچگی و   برايبنابراین . ندگانگی سیاست ها در عمل گردیده استاین موضوع سبب چ
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همچنین در بحث یکپارچگی و اطالعات نیز باید همه نهادهاي بیمه اي بطور مشخص به یک سازمان . ادغام منابع حرکت نمائیم
-13(شند و پیوسته اطالعات خود را ارائه داده و تحـت نظـارت باشـند   پاسخگو با) مانند شورایعالی بیمه یا نهاد مشابه(یا نهاد 

15-16-18.(  
  :سـازوکارهاي خریـد و تخصیص منابع عمومی)3-1-2-8

سیستمهاي بیمه  فعالیـت هـایی را آغـاز کـرده انـد امـا       ،  به کارگیري عناصر خرید راهبردي در ایراننظر به اهمیت و فوریت 
دارد، لذا تمهیدات و اقدامات تضعیف می شود که این امر اجازه اثر بخشی کامـل آنهـا و تغییـر    اغلب هماهنگی بین آنان وجود ن

. بـه سـمت خـدمات هزینـه اثـر بخـش نمـی دهـد        ي ارائه کنندگان و مصرف کنندگان خدمات سـالمت را  مورد نیاز در رفتارها
که برخی از عناصر ) 2005رکر و النگن برنرپ(بسیاري از کشورها چارچوب هاي کلی خرید خدمات سالمت را ایجاد کرده اند 

  : توجه کرد بویژه باید به نکات زیر ؛خرید را مشخص می کند
مشخصه هاي اصلی سیاستی یا اهرم هاي سیاسـتی کـه بایـد بـراي تخصـیص منـابع توسـط خریـداران در منـاطق           .1

 )26جدول (.مختلف جغرافیایی و یا مستقیماً به ارائه کنندگان استفاده شود

 ه هاي سازمانی خریداران و ارائه کنندگان و برنامه انگیزشی درون آنها مشخص .2

مشخصه هاي نهادي که تعامالتی که بین سازمان هاي مختلف و دولت و بین بخش هاي عمومی و خصوصی اسـت،   .3
سـازمان جهـانی    2000این موضوع به لحاظ مفهومی همـان موضـوعی اسـت کـه در گـزارش سـال       . در برمی گیرد

 .در بخش سالمت بیان شده است "تولیـت "ربارة  بهداشت د

مـدیریت ،  ... ). تولیـت، حاکمیـت ، خـودگردانی و   ( جزء چهارم مدیریت است که با محیط سازمانی گره خورده اسـت   .4
  . مشخصه هاي سازمانی و نهادي بر اهرم هاي سیاستی که دولت ممکن است در پیش گیرد تأکید دارد

  استی مرتبط با کاربرد منابعاهرم هاي سی: 26جدول شماره 
اهرم هاي 
سیاستی 
  اصلی

  ؟)براي که می خریم( › پوشش جمعیتی‹تقاضا یا 
  ؟  )چه چیزي را می خریم ، در چه شکلی و چه چیزي را نمی خریم ( › بسته خدمات یا مزایا ‹عرضه یا 

  ؟ )و چه مقدار باید بخریماز چه کسی و با چه قیمتی ( › عقد قرارداد‹ عوامل و تولیدات بازارها یا 
  ؟)به چه قیمتی می خریم و چگونه می پردازیم( › نظامهاي پرداخت به ارائه کنندگان‹ قیمت ها و برنامه انگیزشی یا 

   2005پرکر و النگن برنر، : منبع 
  
  پوشش جمعیتی بیمه هاي سالمت) 3-1-2-8-1

دارند اما بررسی هاي %) 10(رهاي رسمی تخمین هاي کمتري آما. درصد جمعیت بدون پوشش مانده اند 25الی  10حدود 
با برنامه جدید بیمۀ سالمت روستائیان گروه بزرگی که خارج از . پیمایشی گروه هاي غیر تحت پوشش را بیشتر می دانند

). 2006اشنایدر (سیستم جاري بیمه می مانند، بخش خصوصی شهري هستند که احتماالً با بخش غیررسمی همخوانی دارد 
بررسی هزینه و درآمد خانوارها در ایران نشان می دهد که افراد پوشش داده نشده در طول زمان کم شده اند اما کاهش 

  نشــان داده  80نمــودار همانگونــه کــه در . پوشــش در بــین گــروه هــاي کــم درآمــد بــه طــور نامتناســبی وجــود دارد  
  . )16(باز گشته است  1990ه در واقع پوشش دو دهک پایینی درآمد به سطح ده. می شود
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  2005الی  1990درصد خانوارهاي تحت پوشش بیمه در طول زمان بر اساس دهک هاي درآمدي : 80شماره نمودار 
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  ایران،.ا.گزارش مرور بخش سالمت ج. کارشناسان بانک جهانی

  ،1386 "تامین مـالی سالمت انبـاشت ریسک و خریـد خدمات"بخش ششم  

  
  تخصیص کالن منابع سالمت) 3-1-2-8-2
وسط منـابع دولتـی کـه بیشـتر بـه ارائـه خـدمت میپـردازد در وزارت بهداشـت و          تمنابع ،باید توجه داشت که تخصیص کالن 

توزیع این منابع بر اساس فرمـول بهینـه اي صـورت     ؛راهبردي ریاست جمهوري متمرکز استبرنامه ریزي و نظارت معاونت 
سـایر منـابع سـالمت از طریـق     . و همبستگی کمی دارد ی از بروز فقر در استان ها انطباقعات ناشنگرفته و بدین لحاظ با اطال

  .  خرید خدمات و توسط بیمه ها ي درمانی و با مکانیزم عقد قرارداد و پرداخت به ارائه کننده صورت می گیرد
منـاطق دسترسـی    بعضـی مـه شـده در   موضوع دوم که در سیستم جاري بیمه وجود دارد این است که برخی از گروههاي بی

وزارت بهداشت و دیگر نهادهاي دولتی دربارة دسترسـی فقـرا و گروههـاي روسـتایی کـه      . عادالنه به خدمات با کیفیت ندارند
در دهۀ اخیر یک فرمول تخصیص جغرافیایی بوجـود آوردنـد کـه مبتنـی بـر      . هدفمند دارند برنامههنوز پوشش داده نشده اند 

ایـن موضـوع بـه    . هسـتند  "سمت عرضـه   "می باشد که برخالف هنجارهاي قدیمی مبتنی بر "سمت تقاضا "  اصول سرانه یا
ریسـک در حـق بیمـه هـا یـا تنظـیم کننـده هـاي ریسـک در           يویژه در کشور مهم است و می تواند از طریق تنظـیم کننـده هـا   

  . تخصیص و یا سیستم هاي پرداخت اجرا شود
هاي مهمی در تخصیص سرانه به هر استان که با نرخ فقر در آن ناحیه همخوانی کمـی دارد و   نشان دهندة نوسان 81نمودار 

  82نمـودار  . نشان گر این است که فرمول هـاي تخصـیص جغرافیـایی بـه عنـوان یـک ابـزار سیاسـتی مـی توانـد مفیـد باشـد            
  ). 16(بین این دو سنجه وجود دارد  تخصیص سرانۀ بهداشتی را به بروز فقر در هر استان نشان می دهد که همبستگی کمی
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  2006و بروز فقر در استانها در سال)  به هزار ریال(تخصیص سرانۀ بودجۀ وزارت بهداشت : 81نمودار شماره 
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  ایران،.ا.گزارش مرور بخش سالمت ج. کارشناسان بانک جهانی
  ،1386 "تامین مـالی سالمت انبـاشت ریسک و خریـد خدمات"بخش ششم  

  
  2006همبستگی بروز فقر و تخصیص بودجه سرانۀ وزارت بهداشت در استانها در سال: 82نمودار شماره
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  )16(خریم؟از چـه کسی ب: نظام پـرداخت ) 3-1-2-8-3
در برخی موارد مانند سـازمان  . در حال حاضر قراردادهاي خارجی زیادي بین سازمان هاي بیمه و ارائه کنندگان وجود دارد

مرکـز مـدیریتی وجـود     30دي کلینیک و 10مرکز سرپایی،  270بیمارستان،  69تامین اجتماعی شبکه اي از مراکز ملکی حدود 
ال وجود دارد که بیشتر در مناطق شهري تمرکز یافته و در خدمات سطح دوم و سـوم  بخش خصوصی رشد یافته و فع. دارد

گـزارش شـده   ) 2006(در بررسی اخیر بخش سالمت توسـط سـازمان بهداشـت جهـانی     . سالمت نقش عمده اي را ایفا می کند
ایشـگاهی و تشخیصـی   است که تقریباً تمام صنعت داروسازي و بخش توزیع دارو و هـم چنـین بخـش بزرگـی از مراکـز آزم     

. بیمارستان خصوصی در کشور وجود دارد که برخی انتفاعی و برخـی غیـر انتفـاعی هسـتند     150بیش از . خصوصی هستند
درصد کلیه پزشکان کار خصوصی دارند که بیشتر در بعدازظهرهاست و با کار بخش دولتـی   80برآورد می شود که بیش از 

  . آن ها مخلوط شده است
در مجمـوع کارشناسـان بـرآورد مـی کننـد کـه فعالیـت بخـش         . صد متخصصین سرپایی خصوصـی هسـتند  در 85در حدود 

بررسـی بهـره منـدي از خـدمات     ). 2006وزارت رفاه و تامین اجتماعی سـال  (درصد کل مصارف باشد  20خصوصی حدوداً 
  درصـد کـل    66ایی درصد کـل بسـتري هـا و در خـدمات سـرپ      18فعالیت بخش خصوصی در بستري را  2002سالمت سال 

. برنامه بیمه سالمت روستاییان منجر به عقد قرارداد بیشتري با بخش خصوصی شده اسـت ). 2003وزارت بهداشت (می داند 
بدین دلیـل اسـت کـه ابتـدا بـا مرکـز بهداشـت        . به ویژه هنگامی که تنها ارائه کنندگان خصوصی در برخی نواحی وجود دارند

  . ن مرکز بعداً با ارائه کنندگان قرارداد می بنددشهرستان قرار داد می شود و آ
این قراردادها منعطف و سهل گیرانه و با همه ارائه کننـدگانی کـه   . در همین حال عقد قرارداد ساده و براي جبران خدمات است

بانـک  . نـدارد  روش هاي انتخابی عقد قرارداد شناخته شده اي بر اساس کیفیـت و عملکـرد وجـود   . تمایل دارند بسته می شوند
ایجاد  یک سیستم اطالعات مدیریتی فوري را در مراکز پایلوت توصیه کرده است کـه بتوانـد رویکردهـاي اسـتاندارد     ) جهانی(

این اطالعات باید به عنوان مبنا بـراي مـذاکره بـا بیمـه گرهـا و خریـداران       . براي کسب اطالعات بالینی و هزینه اي تدوین نماید
  . رددولتی خدمات قرار گی

  نظام هاي پرداخت گوناگونی به ارائـه کننـدگان خـدمات در برنامـه هـاي بیمـه عمـومی در کشـور وجـود دارد کـه در جـدول           
با این وجود تعدد اشکال و گوناگونی آن بین پرداخـت کننـده هـاي مختلـف احتمـاالً اثربخشـی ایـن        . نشان داده شده است  27

عالوه بر این، اتکا زیادي بر نظـام پرداخـت   . کیفیت و کارایی تضعیف می کند ابزارهاي سیاستی را براي تشویق آنان به سمت
  ). 16(وجود دارد ) Fee For Service(کارانه 

  چگونه بخریم؟:نظام پـرداخت ) 3-1-2-8-4
وجـود  ) فهرسـت بهـا  (رسـماً دو برنامـه   . تعرفه ها یا کارانه ها در دو سطح براي بخش عمومی و خصوصی تعیین می شوند

که هر کدام توسط شوراي عالی بیمـه خـدمات درمـانی پیشـنهاد شـده و      ) براي پرداخت کنندگان عمومی و خصوصی(د  دار
فهرست تعرفه هاي دولتی از یـک سیسـتم کـدینگ قـدیمی در ایالـت      . توسط هیأت وزیران تصویب می شود و انتشار می یابد

یک مقدار پایه به طـور سـاالنه تصـویب شـده و بـر      . ده می کنداستفا) 1995(کالیفرنیاي آمریکا که براي مدیکار طراحی شده 
به طور غیـر رسـمی فهرسـت    . بود 2005ریال در سال  24000این مقدار پایه برابر . اساس تغییرات جمعیتی به روز می شود

وع در بخـش  نـ  3 -4: براي پزشکان سرپایی براي مثال انواع گوناگونی از فهرست بهـا وجـود دارد  . هاي متعددي وجود دارد
تعرفـه هـاي خـود را بـراي بخـش      از طریـق نظـام پزشـکی    انجمن هاي پزشـکی  . دولتی و انواع متعددي در بخش خصوصی

ایـن امـر باعـث تغییـرات در رونـد      . برابر هم مـی رسـد    10-20خصوصی تعیین می کنند و تفاوت آن ها با بخش عمومی به 
           ).16(ار در انگیزه ها ي ارائه خدمات می گردد درآمدها بین بخش عمومی و خصوصی و ایجاد تفاوت بسی
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  2006: خالصه پرداخت به پزشکان، کارکنان و مراکز: برنامه هاي دولتی بیمه: 27جدول شماره 
  (%)مشارکت بیمار   روش پرداخت  خدمت/ ارائه کننده  خدمت/ ارائه کننده

خانه (خدمات پیشگیري و اولیه 
 هاي بهداشت، مراکز بهداشتی

روستایی، پایگاه هاي بهداشت و 
  ) مراکز بهداشتی شهري

  پزشکان و کارکنان  -
  مراکز -

  حقوق -
  بودجه خطی  -

  
0%  

  پزشکان خصوصی 
   

  ویزیت -
  اقدامات پزشکی -

  پرکیس  -
  کارانه -

50 -45%  

مراکز و درمانگاه هاي 
  بیمارستانهاي عمومی 

  

  پزشکان عمومی -
  پزشکان متخصص -

  حقوق
  صدي از کارانهدر+ حقوق 

درصد براي بیمه شدگان  25
 30سازمان بیمه خدمات درمانی و 

  درصد براي سایر سازمان ها
مراکز ملکی سازمان تامین 

  اجتماعی
  

  پزشکان عمومی -
  
  پزشکان متخصص -

 0 -10+ پرکیس ساعتی + حقوق  -
  درصد پاداش

  درصدي از پرکیس + حقوق  -

30 %  
  
30%  

ی و سایر درمانگاه هاي دولت
درمانگاه هاي طرف قرارداد با 

  تامین اجتماعی 

  %*30  حقوق  -  پزشکان عمومی -

  داروخانه
  %30  –فهرست ملی دارو   کارانه -  دارو،

  %30 –فهرست دارویی بیمه 
  %100-سایر داروها

  آزمایشگاه
  %30 –مراکز عمومی   کارانه -  آزمایش خدمات تشخیصی

  %50 -مراکز خصوصی

یربرداري و سایر ، تصو  و رادیولوژي
  سرپایی

  %30 –مراکز عمومی   کارانه -
  %50 -مراکز خصوصی

  ) عمومی(مراقبت هاي بستري 

  بیمارستان دولتی 
  
  

  پزشکان
  پرستاران 

کل % 50-60ماده بودجه خطی براي  19
درآمدها تعرفه ها از بیمه هاي عمومی و 

پرداخت روزانه براي : خصوصی شامل
ي خدمات خدمات هتلینگ و کارانه برا

  گروه پرداخت موردي کارانه 60انتخابی 
  %)80-50(حقوق و درصد کارانه 

  ) کارانه% 15( حقوق و 

براي بیمه شدگان کمیته امداد %  0
  امام خمینی

  %25خانوارهاي روستایی 
  %10سایر افراد 

  ) خصوصی(مراقبت هاي بستري 
  پزشکان  -
  کارکنان بهداشتی -

  سود مشارکت + کارانه 
ترکیبی از حقوق، کارانه و . وتمتفا -

  پاداش 

10%  

  2006، )منظم(وزارت رفاه و تامین اجتماعی : منبع
  

ویزیـت در سـال    4/8میانگین سـرانه ویزیـت هـر نفـر     . بیماران ترجیح می دهند خودشان مستقیم به متخصصین مراجعه کنند
. تامین اجتماعی میانگین مراجعه سرانه بیشتر است در سازمان). 2003مطالعه بهره مندي، وزارت بهداشت، (بوده است  2002

وزارت رفـاه و تـامین اجتمـاعی،    (بـار بـراي شـبکه داخلـی مراکـز ملکـی        12 -13بار براي ارائه کنندگان طرف قرارداد و  5/9
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ایـن  . باال اسـت میانگین این اعداد براي کشور و براي سازمان تامین اجتماعی به نسبت استانداردهاي بین المللی بسیار ). 2005
  ). 16(برابر متوسط سرانه آن ها در کشورهاي اروپایی است  3-4نسبت ها 

تخصیص هاي بودجه اي بر اساس فرمول زیـر  . مقدار بودجه هر ساله با مذاکراتی با بیمارستان ها بررسی و تعیین می شود
  :صورت می گیرد

  میلیون ریال 35/1× )کارکنان به تخت نسبت پیشنهادي( 7/1× تعداد تخت هاي فعال = تخصیص بودجه اي
  

   هدفمنـدي در مشـارکت در پـرداخت)3-1-2-8-5
 تحـت پوشـش   گروه هاي مرفه و با درآمـد بـاال  

بیمه هاي خصوصـی هسـتند و مشـارکت مـالی     
در طـرح  . دارنـد )به هنگام دریافت خـدمات (کمی 

هاي بیمـه عمـومی مشـارکت در پرداخـت قابـل      
در مجمـوع گـروه هـاي بـا درآمـد      . توجه اسـت 

پایین بیشـتر پرداخـت مسـتقیم خـود را صـرف      
در حـالی کـه گـروه هـاي پـر      . داروها مـی کننـد  

به خدمات انتخابی ماننـد   درآمد سهم بیشتري را
این امر . خدمات دندانپزشکی اختصاص می دهند

تغییري نداشـته   -1990از سال  –در طول زمان 
این امر نشان دهنـده ایـن   ). 83-84نمودار (است 

 است که مشارکت در پرداخت ها خوب هدفمند نشده و نتوانسته است آنچنان که باید براي حفاظت از گروه هاي کم درآمـد بـه  
  ). 16(کار رود 

  1990 - 2005مصارف دارویی به عنوان درصدي از مصارف کل خانوار در سالمت، :  84نمودار شماره 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1990

1997

2001

2005

  
  1990 - 2007 "مطالعه هزینه و درآمد خانوارها". مرکز آمار ایران: منبع

  
ودجه خطی وجود دارد که حقوق را از سوي دیگر یارانه هایی در ب. ترکیب کنونی انگیزه ها در نظام پرداخت گمراه کننده است

ولی بر مدیریت خدمات و پرسنل به طور کلی اثري ندارد، و هم چنین توانـایی ایجـاد سـاز و کارهـایی بـراي      . تضمین می کند
بودجه خطی معموالً با نظام کارانه پوشش داده می شود که باعث تشـویق در مصـرف بـدون ارتبـاط بـا      . پاسخگویی را ندارد

  ترکیب هزینه اي پرداخت مستقیم بین دهک هاي درآمدي : 83شماره نمودار 
  2005، )براي خانوارهایی که پرداخت بیش از صفر دارند(
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  2007. مرکز آمار ایران :منبع
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ایـن  . جامعه ارائه کنندگان خدمات شدیداً به نظام کارانه براي همه انواع خدمات تمایـل دارد . ود پیامدها شده استعملکرد و بهب
از ایـن رو مسـیر   . امر قابل درك است براي آن که سیستم کارانه باعث افزایش حجم و هزینه ها در خدمات سالمت مـی شـود  

نظام پرداخت کارانه می تواند به عنوان ابزاري قـوي بـراي ارائـه خـدمات بـا      . درآمد را به سوي ارائه کنندگان افزایش می دهد
اما، دولـت بایـد در مـورد    . الویت به گروه هاي جمعیتی خاص مانند فقرا یا آن هایی که در مناطق دورافتاده هستند به کار رود

در  -اي پرداخـت کارانـه ثابـت شـده اسـت     اثرات تورمی شدید نظام ه. استفاده از کارانه براي همه خدمات بسیار محتاط باشد
کشورهاي توسعه یافته کارانه را در فقط در زمینه هایی بکار برد که سقف هزینه اي کلی یا مکانیزم هاي مدیریتی دقیقی براي 

به طور کلی مطالعات الگوي مصرف و تحلیل ترکیب نهاده ها نشان می دهد کـه  . جلوگیري از افزایش حجم خدمات وجود دارد
ولت باید از اتکا به نظام پرداخت کارانه در خدمات درمانی سرپایی خارج شود و از پرداخت بودجه بر اساس نهاده ها بـراي  د

خدمات پیشگیري و اولیه بایـد از  . در بخش سرپایی انگیزه هاي پرداخت باید معکوس ساختار فعلی باشد. مراکز نیز دور شود
بر عکس، خدمات درمـانی  . نه براي تشویق مصرف خدمات اولویت دار حرکت کندحقوق و بودجه خطی به سمت پرداخت کارا

 Fund(و حتـی خزانـه داري سـالمت    ) Gatekeeping(سرپایی باید بتدریج به سمت سرانه یا رویکـرد دروازه بـانی سـالمت    

holding (میـزان مصـارف تـامین     این موضوع می تواند الگوي مصرفی مازاد را که در خدمات سرپایی بویژه در. حرکت کند
  ). 16(اجتماعی دیده می شود را مهار کند 

آن  زیکی از مشکالت بودجه مبتنی بر نهاده ها ست که معموالً همراه حقوق براي ارائه کنندگان است که بسیاري از کشـورها ا 
ت خدمات یا فعالیت ها سـوق پیـدا   اغلب با جدا کردن خریدار از ارائه کننده از طریق بیمه ها، نظام پرداخت به سم. جدا شده اند

دولـت بایـد دسـته اي از قـوانین و نظـام هـاي پرداخـت        .  می کند و بدین لحاظ با محصوالت و حتی پیامدها سنجیده می شود
تفاوت ها میان پرداخت کنندگان انگیزه هـاي ارائـه کننـدگان    . جدید براي بیمه گران در نظر گرفته و به شدت از آن حمایت کنند

یب می کند و حتی می تواند با تشویق مصرف بیش از حد خدماتی که گران قیمت هستند الگـوي ارائـه خـدمت را تغییـر     را تخر
دهد و در همان زمان می تواند دسترسی به خدماتی که ارزان قیمت هستند را تضعیف کند و هم چنـین درمـان عادالنـه بـراي     

به طور خالصه، دولت باید بودجه خطی را حـذف کنـد   . تضعیف کند گروه هایی که تحت پوشش برخی از بیمه گران هستند را
  ). 16(و اتکاي بیش از حد خود بر نظام کارانه را متوقف کند 
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  )37، 35(نقاط قوت و ضعف کارکرد تامین مالی )3-1-2-9
 تامین مالی 

 جمع آوري منابع ، تجمیع و مدیریت منابع ، خرید خدمات 
 نقاط قوت نقاط ضعف

در مقایسه به ) درصد  7حدود (هاي سالمت هاي اولیه بهداشت از هزینهن سهم مراقبتکم بود .1
  استانداردهاي جهانی 

هزینه کرد در سطوح دوم و سوم نظام سالمت براي خدمات درمان بستري  در حد کشورهاي  .2
یی در اما باال بودن رقم هزینه، الزاماً به معناي کارا). درصد 57حدود (توسعه یافته جهان است

  )کارایی ضعیف.(مصرف منابع نیست
از مسیرهاي (منابع مالی اختصاص یافته به سالمت بسیار پیچیده ، پراکنده و ناهماهنگ است  .3

  ) عمومی و خصوصی
-را تشکیل می) درصد 30(برخالف سازمان تأمین اجتماعی که حق بیمه، درصدي از حقوق کارگر .4

رمانی مبلغی ثابت است و از فقیر و غنی یکسان ي بیمه شدگان سازمان خدمات ددهد، حق بیمه
  .شوددریافت می

درصد از مردم در  26تا  10هاي مختلف بر حسب داده. هنوز پوشش بیمه همگانی کامل نیست .5
هاي گوناگون در سازمان –هاي اعالم شده براي کل بیمه شدگان رقم. پوشش بیمه قرار ندارند

  .یخته استبا همپوشی و تکرار آم –ي پایه بیمه
در مراجعه  (Out of Pocket)هاي مستقیم مردم درصد عمده از منابع مالی سالمت، از پرداخت .6

هاي شود که درصد پرداختهاي سرپایی، بستري، پاراکلینیک و دارو تأمین میبراي مراقبت
به هاي اخیر تقریباً در همه دهک هاي درآمدي روي نسبت به درآمد در سال (OoP)مستقیم مردم 

  . افزایش داشته است
هاي غیر رسمی گر چه مشخص نیست باري بر هاي مستقیم رسمی، رقم پرداختدر کنار پرداخت .7

. شودها پرداخت میدوش مردم است و معموالٌ براي داروهاي اضافی، خدمات تشخیصی و جراحی
فرار از صف انتظار یا دست یافتن به کیفیت بیشتر خدمات  هاي غیر رسمی، گاه برايپرداخت

  .گیردصورت می
درصد از خانوارها که در بیمارستان بستري  29ها براي ، پرداخت هزینه 1381در بررسی سال  .8

درصد از  18. گرفتدرصد از درآمد آنان یا بیشتر را در بر می 50شده بودند فاجعه بار بوده و  
هاي کمرشکن خدمات و ناتوانایی مالی ند هزینهابه مراجعه درمانی تأخیر داشته آنان که براي اقدام

درصد  4تا  3براي  (OoP)هاي مستقیم مردم  پرداخت. اندخود را علت مراجعه نکردن اعالم داشته
  .دهددرصد درآمد ساالنه آنان را تشکیل می 40از جمعیت، بیش از 

طبقات کم درآمد در مقایسه با افراد پردرآمد درصدي بیتشر روستا نشینان در قیاس با شهریان و  .9
نیز درصد خانوارهایی که با  1383در سال . کنندهاي سالمت میاز درآمد خود را صرف هزینه

 35تنها . اند در میان اقشار  فقیر بیشتر گزارش شده استهاي کمرشکن رو به رو بودههزینه
  .ي کمرشکن سالمت رو به رویند در پوشش بیمه قرار دارندهاهایی که با هزینهدرصد از خانواده

دهد که زندگی در روستا، تصدي سرپرستی خانوار توسط نشان می 1381مندي سال مطالعه بهره .10
هاي نفره و بیشتر، پرداخت 5سال در خانه و خانوارهاي  65زنان، داشتن سالمندان باالتر از 

  . دهدا افزایش میمستقیم مردم براي برخورداري از سالمت ر
  نظام تصمیم گیري نامتمرکز و ناهماهنگ در تامین مالی نظام سالمت .11

عدم تناسب . 14وجود صندوق هاي متعدد و گسسته بیمه اي  .  13روش تامین مالی کاهنده عدالت ، 
م و نظا عدالتی در نظام پرداخت بی. 15مسئولیت و اختیار در بازیگران اصلی تامین مالی نظام سالمت 

  هاي سالمتگسترش بیمه .1
اي تقریباًٌ همه جمعیت پوشش بیمه .2

روستایی و ساکنان شهرهاي با کمتر از 
جمعیت با محوریت پزشک  20000
حق بیمه این اقشار به طور کامل . خانواده

  .شودتعهد و پرداخت میتوسط دولت 
هاي دولت براي ي هزینهرقم فزاینده .3

  سالمت
بر پایه (دالري 788ي تخصیص سرانه .4

براي سالمت ) قدرت خرید بین المللی دالر
درصد  8/7حدود  1384که در سال 

  . محصول ناخالص داخلی بوده است
تعهد مستمر دولت براي تخصیص منابع  .5

  مورد نیاز بخش
اي ضرور و از آن هدست زدن به پژوهش .6

هاي ملی سالمت در ي حسابجمله مطالعه
 . 1380و سال  1376-77هاي سال

میزان شاخص مشارکت مالی مردم در  .7
که میان صفر و یک  –هاي سالمت هزینه

نزدیک تر  1کند و هر چه به حرکت می
در فاصله  –شود شود عادالنه تر می

در شهر از  1385تا  1381هاي میان سال
در همین . بهبود یافته است 85/0 به% 83

هاي فاصله درصد خانوارهایی که پرداخت
اند کاهش یافته داشته اند اکمرشکن داشته

  است
تامین بخشی از منابع مالی بخش سالمت  .8

 از محل منابع عمومی دولت 

تامین بخشی از منابع مالی بخش سالمت  .9
 از محل تولید خدمات در بخش

ز طریق امکان ایجاد منابع مالی ا .10
 واردات وصادرات تجهیزات پزشکی

 دریافت عوارض  .11

دریافت منابع مالی از محل مدیریت  .12
 مصرف بهینه سوخت 

دریافت عوارض از صنایع مضر به  .13
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براي خدمات مشابه (عدالتی از نظر پرداخت در نظام خصوصی و دولتی  بی. 16پرداخت هزینه زا 
شاخص کاتاستروفیک در ایران . 17). تر  برابر و شاید بیش 20توسط افراد مشابه با میزان اختالف 

بیمه عدم فراگیري عمق پوشش . 18درصد است 1است در حالی که میزان قابل قبول جهانی زیر % 3/2
هاي دولتی  خرید خدمت به وسیله بسیاري از دستگاه.  20ها  نامتعادل بودن تعرفه.  19از نظر پرداخت 

عدالتی و جدا نمودن حاکمیت از  افزایش بی(کشور با نرخ چند برابر تعرفه مصوب از بخش خصوصی 
قیر و سالم به بیمار، ضعف رعایت فلسفه بیمه در رابطه با انباشت و توزیع ریسک غنی به ف. 21). مردم

کاهش تدریجی سهم بخش سالمت در فصل امور اجتماعی  . 23عدم رعایت عدالت افقی و عمودي، .22
ناعادالنه بودن توزیع سهم بهداشت از بودجه هاي . GDP 25پایین بودن سهم بخش سالمت از . 24

و جذب هاي تخصیص عادالنه نبودن تامین مالی و ناکارآمدي ساز و کار. 26عمومی بخش سالمت 
  نامناسبناکارآمد بودن روش محاسبه سرانه براي دریافت حق بیمه و .  27 سالمت بخشمنابع مالی 

 نامناسب بودن تعریف و حدود تعهدات بیمه خدمات درمانی. 28 حق بیمه سرانهتعیین بودن فرآیند 
پراکندگی صندوقهاي . 30عدم تبعیت نرخ گذاري خدمات از نظامی هنجار  29 هاي مکمل و بیمه پایه

 خدمات بیمه پوششنگر در  دیدگاه سالمت ضعف. 31تجمیع ریسک و انباشت منابع 

 سالمتی 

 

  
  )21-20(مهمترین مشکالت کارکرد تامین مالی سالمت) 3-1-2-10

   $n %GDP - US$ - PPP ) دولتی /کلی(عدم تکـافوي منـابع 
n   نزولی تـامین منـابع، توسط بخش عمومیریباٌ تق روند 

  )زولیـن(تامین مالی در روش سرانـه    n  اعادالنهـنتامین مالی 
n   تامین اجتماعی(در صدي با سقف  تـامین منـابع روند( 

  ) ترمیم/ روش خرابی (بیمه پزشکی   n نگـرش کوتاه مدت در بیمـه
n   نگرش ساالنه به منابع درآمدي(PAYG)  

   (OOP)پرداخت مستقیم مردم     n ت هاي نـاعادالنه مـردمپـرداخ
n    درصد افراد دچار هزینه هاي خانمـانسوز(CHE)   
n   1/4 -7/7(  ر سهم در سبد هزینه خانوا(%  
n    بیماران بی بضاعت(عدم توان پرداخت هزینه درمـان(  

  هدفمنـد نبـودن منابع بخش سالمت
 به سمت دهک هاي پـایین درآمـدي 

n  اخت یارانه ها براساس الگوي جغرافیایی پرد  
n   فقدان روشی براي شناسایی و اختصاص یارانه به دهک هاي درآمدي پایین بویژه در

  %)44-55(افراد و گروههاي غیررسمی  
n    خرید عملکرد و(پرداخت یارانه ها به سمت عرضه(... 

  ناهماهنگی و ناپایداري بین 
  منابع با بسته خدمت مورد نیاز

 با کیفیت ) هزینه(صارف و م

n   بسته خدمت بصورت گروه خدمتی وکنترل نشده است  
n    ورود خدمت به بسته بدون توجه به تامین منابع  
n   دولتی و خصـوصی(تخصیص نامناسب منابع مالی سالمت (  
n   عدم استفاده از روش هاي پایدار، کارا و هماهنگ با شرایط کشور 

  گسستگی در جمع آوري منابع 
 باشت ریسک و ان

n   30(صندوق هاي متعدد دولتی، نیمه دولتی و خصوصی(  
n   تفاوت در روش هاي تامین مالی و میزان درآمد سرانه  
n   فقدان روشی براي محاسبه ریسک بین افراد و صندوق ها  
n   فقدان روشی براي انتقال ریسک بین صندوق ها 

  ي مختلف براي تخصیص منابع  وجود نهاد ها  n تـولیت نـا منسجم در نظام تـامین مـالی 
n    ارتباط کم برنامه ریزي و تخصیص منابع  
n   نظارت، شواهد و(تخصیص کم منابع به اقدامات تولیتی(...  
n  عدم استفاده از تعرفه به عنوان ابزار سیاست گذاري منسجم 

  نظام پرداخت 
 با اثرات انگیزشی ناهماهنگ

n   نظام پرداخت هزینه زا و نـاعادالنه  
n  خت  یکسان براي خدمات با کیفیت هاي متفاوت پردا  
n   غیر منطقی بودن سرانه خدمات  
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n   رعایت نکردن تعرفه ها و چند نرخی بودن خدمات 

  توسعه نیروي انسانی بیش از توان اشتغال    n ایجاد ظرفیت اضافی وعدم تناسب با نیاز
n    ورود بی رویـه فنـاوري جدید و گران  
n  انسانی،فیزیکی، تجهیزات و (نابع توزیع و تخصیص نامناسب م(.. 
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  )35 ،38 ،45( Resource Generation تولید منابع) 3-1-3
   منابع انسانی) 1- 3- 1- 3

از نگاه سازمان جهانی بهداشت به چهار دلیل نگاه ویژه به . منابع انسانی به عنوان یکی از اجزاي کارکرد تولید منابع است 
  : رد اهمیت دارد این کارک

  . ها ، در دسترس بودن و عملکرد نیرو هاي انسانی آن وابسته است  عملکرد هر سیستمی به ترکیبی از مهارت .1
میلیون نفر در  35بخش قابل توجهی از بودجه سالمت به تولید و روزآمد کردن منابع انسانی اختصاص داده می شود و  .2

 .بخش سالمت در جهان مشغول به کار هستند 

  .هزینه هاي انسانی و اقتصادي مدیریت ضعیف نیروي انسانی بخش سالمت بسیار باال است .3
به دلیل ضعف مدیریت نیروي انسانی بخش سالمت در برخی از کشورها منابع مالی بین المللی به دشواري و با محدویت  .4

ل و ماالریا یا واکسیناسیون و تخصیص داده می شود به عنوان مثال می توان از بودجه هاي گلوبال براي ایدز ، س
  )31(برد  مبارزه با فقر نام

 وضعیت موجود نیروي انسانی بخش بهداشت و درمان) 1- 1- 3- 1- 3

وزارت بهداشـت و واحـدهاي   در  ) غیر هیئت علمـی  رسمی، پیمانی، خریدخدمت، هیات علمی و( نسانیا روند تغییرات نیروي 
در  1387الی  1378از سال  تابعه

 .نشان داده شده اسـت  28جدول 
مالحظـه مـی شـود    همانطور کـه  

ارکنــان وزارت بهداشــت تعــداد ک
در سالهاي اخیـر افـزایش داشـته    
ــت آن اختصــاص     ــت کــه عل اس

ــاالنه  ــتی   6000س ــوز بهداش مج
البتـه الزم بـه   . درمانی می باشـد 

ذکر است بخشی از ایـن افـزایش   
مربـوط بـه    87و  86در سـالهاي  

احتســــاب احکــــام کارکنــــان   
در ... قراردادي و خرید خـدمت و 

ــان وزارت   ــداد کارکن ــوع تع   مجم
و . رونـد کاهشـی داشـته اسـت     87تـا   78تعداد کارکنان زیردپیلم و دیپلم وزارت طـی سـالهاي   در این بازه زمانی  .ی باشدم

نمـودار  (.بالعکس تعداد کارکنان داراي مدرك تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس و دکترا طی سالهاي مذکور افزایش یافته اسـت 
86-85(  

  

 

 

  1378- 87تعداد کارکنان شاغل در وزارت بهداشت به تفکیک تحصیالت : 28جدول شماره 
 1387 1386 1385 1384 1382 1381 1380 1378 سال تحصیالت

 زیردیپلم
 58098 61584 54135 60862 93909 104914 105711 105001 تعداد

 20.92 21.96 26.91 29.45 33.73 37.26 37.64 39.56 درصد

 دیپلم
 59524 62500 44101 47592 62034 66637 66885 66786 تعداد

 21.43 22.29 21.93 23.03 22.28 23.66 23.82 25.16 درصد

 فوق دیپلم
 40889 40071 26876 26563 34099 33822 33352 30133 تعداد

 14.72 14.29 13.36 12.85 12.25 12.01 11.88 11.35 درصد

 لیسانس
 81338 78898 50037 45696 58256 47722 47090 39807 تعداد

 29.29 28.14 24.88 22.11 20.92 16.95 16.77 15 درصد

فوق 
 لیسانس

 6148 5790 5991 5836 6182 5707 5628 5335 تعداد

 2.21 2.06 2.98 2.82 2.22 2.03 2 2.01 درصد

 دکتري
 31714 31555 19998 20122 23939 22800 22157 18385 تعداد

 11.42 11.25 9.94 9.74 8.6 8.1 7.89 6.93 درصد

   277711 280398 201138 206671 278419 281602 280823 265447 تعداد  جمع
  1388توسعه مدیریت و منابع، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دفتر مدیریت منابع انسانی، معاونت 
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تعداد کارکنـان رسـمی طـی سـالهاي     

روند کاهشـی داشـته کـه     87الی  78
عمده ترین علت آن خروج نیروها در 

بـالعکس  . ی باشـد اثر بازنشستگی مـ 
تعداد کارکنـان پیمـانی طـی سـالهاي     

درصد از کل کارکنـان   7.9مذکور از 
رسـیده   87درصد در سـال   17.5به  

ــت ــان    . اس ــداد کارکن ــالوه تع ــه ع ب
قراردادي و خرید خدمت طی سالهاي 

  . مذکور افزایش یافته است
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 نسـبت بـه سـال اول برنامـه     87نشان داده شده تعداد پزشکان شاغل در وزارت بهداشـت در سـال    29همانطور که در جدول 
 84در سـال   2517به عالوه تعداد دندانپزشکان نیـز از  . نفر کاهش یافته است 19710نفر به  22727از  )1384( چهارم توسعه 

و تعـداد کـل    87نفـر در سـال    1314بـه    84نفر در سـال   1246در مقابل تعداد داروسازان از . نفر کاهش یافته است 2204به 
به نظر می رسد بخـش عمـده اي از کـاهش تعـداد     . یافته است افزایش 87نفر در سال  174669نفر به  158886پیراپزشکان از 

پزشکان و دندانپزشکان شاغل در این وزارت ناشی از فعال شدن آنها در بخش غیر دولتی و تقویت سیاست واگذاري خـدمات  
  . به بخش خصوصی باشد

مجـوز اسـتخدام نیـروي     6000بر اساس ماده واحده اعطاي مجوزهـاي بهداشـتی درمـانی از ابتـداي برنامـه چهـارم سـاالنه        
نشـان داده شـده مجوزهـاي مـذکور هرسـاله       29همـانطور کـه در جـدول    . بهداشتی درمانی به این وزارت اعطـا شـده اسـت   

  . تخصیص یافته است
  
  
  

  1378- 87رت بهداشت و واحدهاي تابعه به تفکیک تحصیالت روند کارکنان وزا: 85نمودار شماره 

0
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زیردیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس

فوق لیسانس دکتري مجموع
  

  1388دفتر مدیریت منابع انسانی، معاونت توسعه مدیریت و منابع، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 

  1378- 87به تفکیک تحصیالت  روند نسبت کارکنان وزارت بهداشت و واحدهاي تابعه: 86نمودار شماره 
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  1388دفتر مدیریت منابع انسانی، معاونت توسعه مدیریت و منابع، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
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  87تا  73اي تعداد پزشک، دندانپزشک، داروسازو پیراپزشک شاغل در وزارت بهداشت از سال مقایسه:  29جدول شماره 

  

  )31.(نفر می باشد 60000شاغل در کشور حدود عمومی تعداد پزشکان  1386وجه به اطالعات جمع آوري شده در سال با ت

  ی پزشکان ، دندانپزشکان و داروسازانیتوزیع جنس: 30جدول شماره   :87نمودار شماره 

توزیع پزشکان عمومی و متخصص بر حسب فعالیت در 
سال 2004
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کل شاغلین

پزشک عمومی
متخصص و فوق تخصص

  

  
جنس              مرد زن

  تعداد درصد  تعداد درصد نوع 
 پزشک 64753 68 29656 32

 دندانپزشک 12220 64 6831 36

 داروساز 7650 58 5538 42

نویس سند سیاست  پیش. دماري بهزاد، وثوق مقدم عباس، عباچی زاده کامبیز
  1387. وزارت بهداشت. »مدیریت منابع انسانی بخش سالمت«

   1386داده هاي  –آمار سازمان نظام پزشکی  

وضعیت اشتغال پزشکان عمومی و متخصص را  87ان و داروسازان و نمودار توزیع جنسیتی پزشکان ، دندانپزشک 30جدول 
  .  در بخش دولتی و غیردولتی نشان می دهد
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روند دانش آموختگان گـروه  
هاي مختلف علوم پزشکی از 

نزولی بوده است  1384سال 
همچنـین تعـداد   ). 88نمـودار  (

موارد اعزام بـدلیل گسـترش   
معافیــت هــا و عــدم نیــاز بــه 
بکـارگیري فـارغ التحصــیالن   
رشــته هــاي مــازاد بــر نیــاز   

ه عـالوه  ب. کاهش یافته است 
کاهش پیـام آوران،  بـه علـت    
ــداد ســــهمیه   ــاهش تعــ  کــ

تخصیص یافته در سالهاي اخیر از سوي وزارت دفاع به وزارت بهداشت می باشد کـه دالیـل آن نیـاز بـه بررسـی و پیگیـري       
  . جدي دارد

  . آورده شده است 31برآورد هزینه تربیت دانش آموختگان گروه پزشکی به تفکیک مقاطع تحصیلی در جدول 

و تدوین آیـین نامـه اداري،    49ته طی برنامه چهارم در حوزه منابع انسانی اجراي بند الف ماده عمده ترین اقدام صورت پذیرف
استخدامی و تشکیالتی اعضاء غیر هیات علمی دانشگاههاي علوم پزشـکی و دسـتورالعملهاي مـرتبط آن مـی باشـد کـه البتـه        

بدیهی است با توجه به اجراي آزمایشی قانون مـدیریت خـدمات   
ــد و   کشــوري بایســت ــه آتــی توســعه تکلیــف ایــن بن ی در برنام

به عالوه یکی دیگر از . اختیارات دانشگاهها مشخص و تبیین گردد
، 88ب و ج مـاده  برنامه چهـارم بنـدهاي   در موارد مهم گنجانیده شده 

ــاده   ــف م ــاده ، 138ال ــاختار     143ج م ــر اصــالح س ــب ب ــه ترتی ــه ب ک
از (دیریت اقتصـادي  از طریق اصالح فرایندها و ساختار مبیمارستانها 

ــه ــرد،    :جمل ــر عملک ــی ب ــاي حســابداري، پرداخــت مبتن اصــالح نظامه
اداره بیمارسـتانهاي پیشـنهادي دانشـگاههاي    ، )ریـزي عملیـاتی   بودجه

علوم پزشکی، به صورت هیئت امنایی و یا شرکتی و تفویض اختیارات 
، مـالی بـه آنهـا    -کارگیري نیروي انسانی و اداري  مدیریت، جذب و به

پیش بینـی  و  دستگاههاي اجرائی سائی و احصاء فعالیت و خدماتشنا
ضوابط و دستورالعمل هاي پرداخت حقوق کارکنان بر اسـاس تلفیـق   

 193تداوم ماده ( مناسب نتیجه گرائی و بهره وري به جاي وقت مزدي
مت عمال پیشرفت قابـل تـوجهی در طـول    باشد که علی رغم اهمیت بسزاي آنها در توسعه منابع انسانی بخش سالمی) قانون برنامه سوم

  .برنامه نداشته و مغفول مانده اند
  
  
  
  

   87تا    77سالهاي  در  هاي مختلف علوم پزشکیرشتهروند تعداد کل دانش آموختگان : 88نمودار شماره 
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 1388ابع، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دفتر مدیریت منابع انسانی، معاونت توسعه مدیریت و من

  برآورد هزینه تربیت دانش آموختگان گروه پزشکی: 31جدول شماره 
هزینه سرانه   نام مقطع تحصیلی

82-83  
هزینه 

  84-83سرانه
  16  14  کاردانی

  17  15  کارشناسی نا پیوسته
  27  25  کارشناسی پیوسته
  36  33  کارشناسی ارشد

  58  52  دکتري حرفه اي پزشکی
  73  66  دکتري حرفه اي دندانپزشکی
  50  46  دکتري حرفه اي داروسازي

  66  60  دکترا تخصصی بالینی پزشکی
  72  65  یفلوشیپ و فوق تخصص بالینی پزشک

  83  75  دکتراي تخصصی دندانپزشکی
  PHD 85  94دکتراي تخصصی 

  هزینه ها به میلیون ریال است 
  )معاونت آموزشی و دانشجویی وزارت  : منبع (
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  )45، 38، 35( : منابع انسانی نقاط قوت و ضعف )3-1-3-1-2
 بخش مدیریت نیروي انسانی : تولید منابع 

  تولیت ، آموزش ، به کارگیري و نظام دستمزد 
  قوت ها  ضعف ها

ساله براي توسعه منابع انسانی بخش سالمت و  20انداز نبود سیاست کشوري اجماع شده در چشم  .1
 نبود برنامه جامع تامین نیروي انسانی براي مشکالت سالمتی در اولویت

  نبود متولی و نظام ستادي هماهنگ  و همچنین نظام داده ها و اطالعات  .2
  در مدیریت منابع انسانی بخش سالمت

  مازاد نیروي انسانی در برخی رشته ها .3
  اده از تحقیقات و شواهد  در برنامه ریزي بخش مدیریت منابع انسانی ضعف استف .4
  ضعف دانش و مهارت مدیریت ارشد براي تحلیل در نظام نیروي انسانی .5
  ضعیف بودن نقش انجمن هاي علمی در نظارت بر عملکرد حرفه اي .6
  نبود استانداردهاي حرفه اي مصوب و نظارت هاي مربوطه  .7
  ردهی و صدور مجوزوجود ضعف در فرایند اعتبا .8
نبود شاخص هاي ملی نسبت نیروي انسانی در گروه هاي مختلف به جمعیت به غیر از پزشکی و  .9

  پرستاري
کار در مناطق جغرافیایی خاص ، ساعات خاص و : نبود خط مشی کلی براي پاداش در سه حیطه زیر  .10

 بیماران و شرایط خاص

  نبود خط مشی مشخص براي استخدام گروه هاي مختلف .11
  کمبود اطالعات در زمینه اشتغال به کار و دالیل .12
  )سطح  اول ، دوم و سوم (نبود خط مشی تعادل نیروها در سطوح مختلف  .13
  مهاجرت نیروي انسانی بخش سالمت به عنوان یک معضل و کم بودن مطالعات پژوهشی  .14
  کم بودن رضایت شغلی و مشخص نبودن علل یا راهکارهاي رفع علل .15
 توازن بودن درآمد گروه هاي هم سطحکم بودن حقوق و نام .16

  مشکالت اجرایی طرح ادغام آموزش و ارایه خدمات و ارجحیت ارایه خدمات .17
  مشخص نبودن هزینه اثربخشی اعطاي بورس تحصیلی درازمدت و کوتاه مدت  .18
  ضعف در فرایند گزینش و استخدام شایسته ترین ها براي هیات علمی .19
  حضور کم اثر اساتید در دانشگاه .20
  رت اساتید به خارج از کشورمهاج .21
  ورودي مازاد بر نیاز در رشته پزشکی عمومی و تخصص هاي مرتبط .22
و مشخص نبودن اولویت هاي  HRHنبود مرکز تحقیقاتی یا شبکه مرتبط براي انجام تحقیق در زمینه  .23

  تحقیقاتی این حیطه در کشور
  ن رشته هاتخمین هاي کم در مورد هزینه سرانه تربیت هر یک از دانش آموختگا .24
  سنتی بودن روش تعیین پست هاي شغلی در نظام سالمت .25
  پر شدن پست ها در رشته هاي مورد نیاز توسط رشته هاي نامربوط .26
  نامناسب بودن نظام هاي پرداخت کارکنان .27
  باال بودن  تعداد ویزیت بیمار توسط پزشکان و کاهش کیفیت ارایه خدمات .28
  ه هاي تخصصیبار کاري بیش از اندازه در دستیاران رشت .29

وجود مراکز آموزشی دانشگاهی  .1
متعدد و رشد کمی آن در دو دهه 

 گذشته 

نزدیک شدن شاخص هاي  .2
نیروهاي  انسانی مورد نیاز براي 

سالمت مردم به استانداردهاي 
 قابل قبول 

وجود مراکز توسعه و مطالعات  .3
آموزش پزشکی در همه دانشگاه 

هاي علوم پزشکی براي تقویت 
امعه نگر و آموزش پزشکی ج

 روش هاي آموزشی نوین 

بهبود وضعیت  توزیع نیروهاي  .4
تخصصی و مرتبط در مناطق 

 محروم 

افزایش ظرفیت هاي رشته هاي  .5
تخصصی علوم پزشکی و دوره 

در موارد  phDهاي دکتراي 
 مورد نیاز 

ادغام نظام آموزش علوم پزشکی  .6
در نظام ارائه خدمات بهداشتی 

 درمانی
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  ن مشکالت منابع انسانیمهمتری )3-1-3-1-3
  : عبارتند از بخش بهداشت و درمان انسانی مرتبط با منابع اساسیو مشکالت مسائل 
  فقدان برنامه جامع و استراتژیک منابع انسانی در کشور  −
  ارتقاء منابع انسانی در چهار برنامه گذشتهجهت فقدان برنامه و راهبرد مشخص  −
 انسانی در برنامه هاي توسعه منابع مدیریت اصلی مشکالت ینهزم در قانونی نبود، کمبود و ضعف مواد −

 )آموزش، عرضه، نظارت(هاي مختلف با منابع انسانی بخش بین مند درون بخشی نظام ارتباط و هماهنگی ضعف −

 بخشی و پراکندگی اقدامات مربوط به بخش سالمت بین هماهنگی و تعامل نبود یا و شدید ضعف −

 ظرفیت و نیاز تعیین سعه از جمله مطالعاتضعف فعالیتهاي تحقیق و تو −

 براساس آموزشها کمیت و کیفیت تنظیم در ضعف( عدم انطباق آموزش هاي دانشگاهی با نیازهاي بازار کار و توسعه کشور −

 )جامعه نیاز

 محروم ومناطق استانها در انسانی نیروي توزیع سیاستهاي ضعف −

 ها بازآموزي و ضمن خدمت آموزشهاي کیفیت ضعیف رشد −

  )اساتید و التحصیالن فارغ مهاجرت( رقابت بازارهاي کار بین المللی و جذب نیروي انسانی ماهر و متخصص و فرار مغزها −
 التحصیالن فارغ بیکاري −

 انسانی و سرمایه هاي مدیریت منابع  در خصوصدانش بسیار ضعیف  −

فقدان شاخص هاي مدون و برخوردار از اعتبار (فقدان سیستمی براي سنجش و ارزیابی مستمر وضعیت نیروي انسانی کشور  −
ساماندهی نیروي انسانی  جهت مربوطهو به تبع آن نا مشخص بودن میزان کارآمدي سیاستهاي  )و روایی و مقبولیت ملی

  کشور
  ، انعطاف پذیري شغلی ، سلسله مراتب اداري و اطاعت پذیريتیمیفقدان مهارت هاي کار  −
  ي مبتنی بر خالقیت و نوآوريفقدان روحیات، و نیز آموزش ها −
 بهره وري پایین نیروي انسانی −

 گ تن پروري و تنبلی در نیروي کارنوجود فره −

 پایین بودن روحیه تغییر پذیري در نیروي کار −

 مدرك گرایی صرف بدون توجه به کارآیی واقعی −

   اسیسیتحوالت مسائل و نیروي انسانی از  و تأثیر پذیري سیاست هاي مدیریت منابع انسانی −
 دولتی بیمارستانهاي و دانشگاهها در علمی هیأت موثر حضور ضعف −

 مناسب بسیاري از کارکنان از انتظارات شغلینا درك −

عدم وجود سیستمهاي مناسب انگیزش و نگهداشت نیروي انسانی  و عدم توجه جدي به تاثیر انگیزش در بهبود عملکرد نیروي  −
 کار

  نتایج عملکرد نیروي کار با غیر مستمر نامتناسب بودن حقوق، پاداش و مزایاي −

  کاهش مستمر ارزش واقعی دستمزد به دلیل سیاست هاي تورم زا  −
 نیروي کار پیچیدگی و طوالنی بودن مسیر تغییر قوانین و مقررات مربوط به  −

   بخش بهداشتو پایین بودن سهم نیروي انسانی از ارزش افزوده  فقدان منزلت نیروي کار −
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      )46(: یزات و لوازم پزشکیتجه )2- 3- 1- 3
اهمیت روز افزون تجهیزات و لوازم پزشکی در سالمت جامعه و نقش حساس و حیاتی آن ، توجه بـیش از پـیش و لـزوم یـک     

  . برنامه ریزي دقیق ، مدون و کالن را در عرصه مدیریت تجهیزات پزشکی کشور می طلبد
فراوان تجهیزات پزشکی هستیم و این موضوع پـس از پیشـرفت علـم و هنـر     در دنیاي امروز ، شاهد تنوع ، کارآیی ، پیچیدگی 

امـروزه دیگـر تصـور مرکـزي     . پزشکی و با بهره گیري از علم مهندسی ، به تدریج عرصه گسترده اي را ایجـاد نمـوده اسـت   
گی کـه ایـن تجهیـزات بـا     یا پزشکی، بدون وجود این تجهیزات و اقالم، تقریباً محال بوده و بـه جهـت ارتبـاط تنگـاتن     درمانی و

هـاي درمـانی و ارتقـاء رضـایتمندي      ها دارد و نیز تأثیر انکارناپذیر آنها بر کـارایی و اثربخشـی فعالیـت    سالمتی و جان انسان
بیماران به عنوان یک شاخص مهم، همواره مسائل مربوط به این مقوله مورد عالقه و توجه دولتمـردان مختلـف در مقـام یـک     

موج گرایش به تقویت تولید و جایگزینی منابع ارزي در سالهاي اخیر و از طرفی پیـاده سـازي   . گیز بوده استوظیفه تأمل بران
شرایط پیوستن به سازمان تجارت جهانی ، صنعت نوپاي تجهیزات پزشکی ایران را درگیر مسـایلی چـون انتقـال تکنولـوژي ،     

. نمـوده اسـت  .... ذ مجوزهـاي ورود بـه بازارهـاي بـین المللـی و      افزایش ظرفیتهاي تولیدي، باال بردن کیفیـت ، صـادرات ، اخـ   
تجهیزات پزشکی از کاالهاي حساس در تجارت بین المللی بوده و نظارت شدیدي در سطح جهانی و منطقه اي بر کیفیت تولیـد  

اخیر رشـد   طی سالهاي.  و عرضه این محصوالت در راستاي حمایت از خدمات بهداشتی و درمانی کشورها صورت می گیرد
چشمگیري از لحاظ کمیت و کیفیت در تولید تجهیزات پزشکی بوجود آمده و روشهاي کنترل کیفـی بـر اسـاس اسـتانداردهاي     

بـا تشـویق شـرکتهاي    . پایش و کنترل کیفی با دقت بیشتري نسبت به گذشته انجـام مـی گیـرد    . روز جهانی تغییر کرده است 
 .گذشـته رشـد چشـمگیري در اخـذ اسـتانداردهاي بـین المللـی بوجـود آمـده اسـت          تولید کننده تجهیزات پزشکی طی سالهاي 

شـرکت داراي ایـن گواهینامـه     120و در حـال حاضـر   بودنـد   13485شـرکت داراي گواهینامـه ایـزو     20بطوریکه قبالً حـدود  
تعداد تولیدکننـدگان   همچنین. دشرکت نیز قرارداد بسته اند که در آینده نزدیک این گواهینامه را اخذ خواهند نمو 58میباشند و 

افزایش یافته و متعاقب آن تعداد محصوالت تولیدي نیز بـه   87شرکت در سال  450تجهیزات پزشکی در سطح کشور به تعداد 
و سیستم مـدیریت کیفیـت   ISO 13485 کلیه تولیدکنندگان باید داراي گواهینامه 1388تا پایان سال .قلم افزایش یافته است  550

در حال حاضر ، دامنه وسـیعی از   .این امر یک انقالب بزرگ در حوزه تولید تجهیزات پزشکی کشور محسوب می شود .باشند
، تا تجهیزات .... مانند پودر استخوان، دریچه مصنوعی قلب، تجهیزات رادیولوژي ، دستگاه اتوآناالیزر و High-Techتجهیزات 

و امکان تولید بسیاري از دستگاهها نیز در کشور وجود دارد کـه در آینـده   پتانسیل  .مصرفی،  در داخل کشور تولید می شود
  .نزدیک به بهره برداري خواهد رسید

  
تعـداد تولیـد   نشان می دهنـد  آمار  

کننــدگان تجهیــزات پزشــکی داراي 
مجـــوز از اداره کــــل تجهیــــزات  

ــکی   ــدات  ، ) 450(پزش ــداد تولی تع
تعـداد شـرکت   ، )550(داراي مجوز 

 ISO 13485هاي دارنده گواهینامه

تعداد شـرکت  و ) 120(       2003 :
  ) 32جدول (. باشدمی )CE       )50هاي دارنده گواهینامه 

  

کارخانه ها و تولیدات تجهیزات پزشکیروند رشد : 32جدول شماره   

87 84 -86  80 -83  70 -79  60 -69  سال قبل از انقالب 

 تعداد کارخانه 4 52 245 350 420 450

 تعداد تولیدات 4 72 278 450 520 550
1388مرکز هماهنگی امور بازرگانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی   
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ــیش از    ــد داخــل ب ــازار مصــرف تولی  120ب
 شود که سـاالنه در  میلیون دالر برآورد می

ــزات   8حــدود  ــون دالر صــادرات تجهی میلی
 .پزشکی به سایر کشورها انجـام مـی شـود   

ــزات پزشــکی در    ــازار مصــرف تجهی کــل ب
ــور  ــی   650کشـ ــرآورد مـ ــون دالر بـ میلیـ

  )33جدول (.شود
  
  
  

 :را نشان می دهدتشخیصی درمانی روند رشد تجهیزات پزشکی  34جدول شماره 

  87-57تگاه هاي پزشکی از سال تعداد دس: 34جدول شماره 

 جمع کل
 تعداد نصب شده 

تاکنون 84از سال   

دستگاه  تعداد  
84- 57بین سالهاي   

 نام دستگاه

 سی تی اسکن 125 77 202

 آنژیو گرافی 41 33 74
 ونتیالتور 2205 1949 4154

 رادیوتراپی 20 11 31

37 17 20 MRI 

144 52 92 Carm 
1388گانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مرکز هماهنگی امور بازر  

  :طی سالهاي گذشته چالشهاي موجود در زمینه تولید تجهیزات پزشکی
 خالء قوانین و مقررات و ضوابط مربوط به تولید تجهیزات پزشکی •

  خالء مربوط به پیگیري هاي حقوقی و قضایی •
  عدم شفافیت فضاي تولید  •

بـی تـوجهی بـه مقولـه تولیـد و از بـین رفـتن اعتبـار تولیـدات داخلـی و توجـه بـه               ، هتهدید سالمت جامع این چالشها موجب
  :ه استمحصوالت خارجی شده بود که براي رفع این چالشها اقداماتی در زمینه هاي ذیل انجام گردید

 .تدوین قوانین و مقررات •

  . شفاف سازي و اطالع رسانی  •
  .آموزش در صورت نیاز  •
  . فرصت جهت اجراي قوانین  •
  .اجراي دقیق و برخورد با متخلفین  •

  
  

  آمار صادرات تجهیزات پزشکی: 33جدول شماره 
 1388تا پایان فروردین ماه  1384از ابتداي سال  

 ارزش دالري ارزش ریالی )کیلوگرم(وزن سال

1384 391085 38727014936 4270910 

1385 475683 53494835624 5814834 

1386 419485 45630934505 4925898 

1387 401928 82816115009 8532227 

 126613 1261150003 11983 1388فروردین 
  1388مرکز هماهنگی امور بازرگانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
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  :ضعف حوزه تجهیزات پزشکی و نقاط قوت) 1- 2- 3- 1- 3
  ضعف ها  قوت ها

 وجود  توانمندیها و تجارب  در حوزه تجهیزات  توانبخشی -

 وجود مراکز آموزشی توانمند در حوزه تجهیزات توانبخشی  -

وجود  توانمندیهاي علمی و پژوهشی در حوزه تجهیزات   -
 خشیتوانب

 وجود  توانمندیها و تجارب  در حوزه تجهیزات  بازتوانی  -

 وجود مراکز آموزشی توانمند در حوزه تجهیزات باز توانی  -

وجود  توانمندیهاي علمی و پژوهشی در حوزه تجهیزات  باز   -
 توانی

 وجود علم تولید  تجهیزات تشخیصی وخود تشخیصی -

 وجود  نیروهاي متخصص -

 یخی  در استفاده  از طب سنتیوجود تجربه و پیشینه تار -

  دانش فنی تولید وسایل یکبار مصرف  -
 وجود مواد اولیه تولید وسایل یکبار مصرف  -

  توانمندي در دانش طراحی صنعتی  -
  وجود دانش  و فناوري نانو  -
 وجود بستر آزمایشگاهی فناوري  نانو  -

  وجود متخصصین ودانش علمی  -
 عدم نیاز به سرمایه گذاري کالن  -

  استاندارد در دنیا عدم وجود -
افزایش اعتبارات به تولید کنندگان وبنگاه هاي اقتصادي کوچک و  -

  متوسط

و   Tele  medicine براي اجراي ITعدم کارآمدي زیر ساختهاي   -
homecare 

 homecareو   Tele  medicineعدم وجود نرم افزارهاي مناسب براي   -

  عدم وجود استانداردهاي معین و  به روز شده  -
  تولید تجهیزات تشخیصی و خود تشخیصی  در حال حاضر  عدم -
  عدم وجود دانش فنی تولید  تجهیزات تشخیصی و خود تشخیصی   -
  نبود تکنولوژي ودانش فنی تولید -
  باال بودن هزینه هاي تولید  -
  افزایش قیمت ها   -
  کاهش صادرات -
  ی عدم اطالع تولیدکنندگان داخلی نسبت به بازارها و قیمت هاي بین الملل  -
 حذف در نیازسنجی در سطح جامعه -

  عد م وجود تجربه  در استفاده از فناوري در آموزش افراد   -
  عدم وجود روشهاي نوین تجاري سازي محصوالت  -
 عدم وجود نرم افزارهاي آموزشی مناسب -

 معتبر  Brandنداشتن یک  -

    Rapid prototype عدم دسترسی به تجهیزات و فناوري -

  رفته نانو عدم وجود تجهیزات پیش -
  پراکندگی وعدم دسترسی وتملک شخصی تجهیزات نانو  -
 عدم وجود نیروي متخصص در حوزه ریز فناوري به تعداد کافی  -

عدم وجود استانداردهاي مناسب جهت بکارگیري انواع روشهاي  -
 غیرمخرب 

  عدم اطمینان فرد به سیستم هاي و تمایل به حضور فرد در مرکز درمانی -
   Careزش  هاي مناسب  تله مدسین  و تله عدم دسترسی به آمو -
 عدم وجود ساختارهاي الزم براي بدست آوري نیازهاي سالمت  -

  حذف یارانه مستقیم در تولید تجهیزات پزشکی -
 پدیده فراگیر شدن فناوریهاي نوظهور در کشورها و توسعه صادرات -

  توجه بیشتر جهانی به محیط زیست  -
  قوانین جهانی   -
 الت بازیافت پذیر وفناوري هاي زیست سازگاررشد گرایش به محصو  -

  ساده سازي قوانین و افزایش ضمانت اجرایی قوانین  -
  روشهاي تبلیغاتی    -
- Post market   
 تاثیر رسانه در تعیین بازار   -

کم شدن توجه سرمایه گذاران  و مصرف کنندگان به مقررات سیاسی   -
  کشورها 
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  :جهیزات پزشکیفرصتها و تهدیدهاي حوزه ت )2- 2- 3- 1- 3
  تهدیدها  فرصت ها

  توسعه وسایل یکبار مصرف -
  توسعه فناوري  هاي تولید  ، بسته بندي ، استریل ، امحاء ، بازیافت  -
کاهش زمان ( تبدیل ایده به محصول )  کاهش زمان ( افزایش سرعت  -
(  

 روند توسعه ریز فناوري  ها -

طه صفر و ظهور تجهیزات نوپدید در حوزه ریز فناوري  سقوط به نق -
  شرایط رقابت بندیهاي مارا افزایش می دهد

  حداکثر استفاده از امکانات وتجهیزات موجود  -
  افزایش تقاضا براي تجهیزات چند منظوره در آزمایشگاهها   -
  توسعه فناوري  ساخت پردازنده هاي پیشرفته  -
  افزایش سهم نرم افزار در تجهیزات پزشکی  -
  Wirelessمانیتورینگ ، توسعه فناوري هاي جدید مانند تله  -
  سقوط به نقطه صفر -
تله  مانیتورینگ و به تبع تله مدسین منجر به کنترل و    ICTتوسعه  -

  . مراقبت هاي هوشمند پزشکی  خواهد بود
توسعه تجهیزات پزشکی براي اندازه گیري هاي دقیق برروي بدن   -

  انسان 
  کاهش هزینه ها  -
  افزایش میزان استفاده از تجهیزات  -
  ه تجهیزات اورژانس توسع  -
  افزایش تقاضا براي تجهیزات خودتشخیصی  -
  ا فزایش تقاضا براي تجهیزات تشخیصی و پایشی -
  افزایش تقاضا براي تجهیزات پیشگیري -
  افزایش تقاضا براي اعتبار دهی به تولید ات تجهیزات پزشکی -
  افزایش پوشش بیمه اي کاالها  -
  کاهش مهاجرت نخبگان  -
  .ت هاي جدید ایجاد می کندتجهیزات تخصصی تر فرص  -
  تقاضا براي تجهیزات  مراقبت در منزل   -
  کاهش مدت زمان بستري بیمار دربیمارستان  -
تمایل به درمان سرپایی  و روند افزایش استفاده از روش هاي   -

  تشخیصی ، درمان غیرتهاجمی و نیمه تهاجمی
تولید ناخالص (  GDPافزایش سهم اعتبارات  بخش سالمت  از  -

  .  منجر به  رونق بازار تجهیزات پزشکی  می شود)  داخلی
  عرضه محصوالت با شبکه هاي   خدمات پس از فروش  بین المللی  -
  استفاده از فناوري در آموزش افراد   -
  کمک به کشورهاي منطقه جهت  آموزش خدمات پس از فروش  -
افزایش سهم مدیریت وپشتیبانی خدمات سالمت در انتخاب روشهاي  -

  مناسب 

 تغییر درنوع مواد اولیه -

  سرعت ارتقاء دانش طراحی صنعتی  در دنیا  -
امکان دسترسی کمتر به دانش طراحی صنعتی دنیا به دلیل امکان  -

  محدودیتهاي  سیاسی 
  روند توسعه ریز فناروي ها  -
  لید تجهیزات  پزشکی تغییر و جایگزینی روشهاي ساخت و تو -
  یکپارچه سازي  سیستمها در آزمایشگاهها ي پزشکی  -
  از بین رفتن تجهیزات قدیمی موجود  -
  نبود امکانات و تجهیزات مرتبط  -
  عدم وجود قوانین حمایت کننده از مالکیت معنوي -
  Wirelessتوسعه فناوري هاي جدید مانند تله مانیتورینگ ،  -
  EMCوجود آزمایشگاههاي  -
صوت ، پالسما در  –ر  روش هاي غیرمخرب مانند امواج لیزر تغییر د -

  آموزش استاندارد پژوهشی -درمان   –تشخیص  –پیشگیري 
  تهدید ساختارها -
  توسعه تجهیزات اورژانس  -
عدم وجود قوانین حقوقی شفاف در رابطه با مسئولیت پذیري جریان  -

 سیستم هاي تله مدیسین

 دسترسی به اطالعات شخصی بیماران  -

م به روز بودن جامعه پزشکی کشور مبتنی بر تکنولوژیهاي جدید عد -
مورد نیاز کشور و سازمانی که تکنولوژي  را به شکل علنی بررسی و 

 . ارائه کند

 تغییر و نوآوري در تکنولوژي -

  افزایش تقاضا براي بهبود کیفیت  تجهیزات پزشکی  -
  کاهش هزینه هاي بین المللی تولید تجهیزات پزشکی  -
  رفتن قدرت  رقابتی  از دست -
  عدم سرمایه گذاري در بخش تجهیزات پزشکی  -
 کاهش هزینه استفاده از تجهیزات پزشکی و امکان دسترسی عموم  -

  افزایش  تجهیزات و  تولیدات تخصصی تر -
  نوآوري در تجهیزات پزشکی  -
  افزایش  کیفیت تجهیزات پزشکی  -
برآورده کردن تقاضا براي تجهیزات  مراقبت در منزل   اگر قادر به   -

  آن نباشیم  تهدید است 
  کاهش مدت زمان بستري بیمار دربیمارستان -
  باال رفتن کیفیت بیمارستانها و خدمات هتلینگ بیمارستانی  -
 افزایش هزینه هاي تجهیزات پزشکی در بیمارستان -

 عدم پاسخگویی به نیازهاي  بازار تجهیزات پزشکی   -

 رقابتی شدن بازار تجهیزات پزشکی    -
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  تهدیدها  فرصت ها
  زایش سهم تحقیقاتاف -
 –ارگونومی  –افزایش  روش هاي درمانی جدید و بازپدید ومتافیزیک  -

  و تجهیزات پزشکی وابسته به آن ) طب سنتی 
  حذف یارانه مستقیم در تولید تجهیزات پزشکی  -
پدیده فراگیر شدن فناوریهاي نوظهور در کشورها و توسعه   -

  صادرات 
  رقابت شدید بین شرکتها  -
  نفوذ بیمه افزایش ضریب  -
افزایش اعتبارات به تولید کنندگان وبنگاه هاي اقتصادي کوچک  -

  ومتوسط 
  افزایش هزینه هاي خدمات درمانی و پیشگیري   -
  افزایش تجارت الکترونیکی   -
  افزایش تنوع محصوالت شرکت ها  -
  روند رو به رشد ادغام شرکت ها  -
  رقابتی شدن قیمت ها  -
  افزایش سرعت تبدیل ایده به محصول   -
  توجه به مالکیت معنوي  -
  ارجحیت تحقیق بر تولید   -
 اهمیت بیشتر به  نام شرکت ها به جاي کشورها -

  توجه بیشتر جهانی به محیط زیست   -
  اعمال قوانین جهانی   -
رشد گرایش به محصوالت بازیافت پذیر وفناوري هاي زیست   -

  سازگار
  افزایش و ارتقاء همکاریهاي سیاسی بین کشورها -
  به گرایانه در محیط سیاسی جهان نگاه چند جان -
  کم اهمیت شدن مرزهاي سیاسی براي سرمایه گذاران  -
  روند کوچک شدن دولت ها و ایفاي نقش ناظر   -
  ساده سازي قوانین و افزایش ضمانت اجرایی قوانین   -
  روشهاي تبلیغاتی   -
- Post market   
  جهانی شدن  استانداردها   -
 تاثیر رسانه در تعیین بازار  -

توجه سرمایه گذاران  ومصرف کنندگان به مقررات سیاسی  کم شدن -
 کشورها

  

  یزات پزشکی نوظهور تجه -
افزایش سهم مدیریت وپشتیبانی خدمات سالمت در انتخاب روشهاي  -

  مناسب 
 توجه مردم به برندهاي  معتبر سازنده محصوالت -

  رقابت شدید بین شرکتها -
 روند به رو به رشد ادغام شرکتها -

  توجه بیشتر جهانی به محیط زیست  -
  قوانین جهانی  -
ر وفناوري هاي زیست رشد گرایش به محصوالت بازیافت پذی -

 سازگار

کم شدن توجه سرمایه گذاران  ومصرف کنندگان به مقررات سیاسی  -
  کشورها 

  تاثیر رسانه در تعیین بازار -
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  )47(منابع فیزیکی سالمت  )3-1-3-3
اطالعـات،   تنظیم و اعمال قوانین و مقررات  ، مدیریت  ریزي ، گذاري و برنامه سیاست( حوزه منابع فیزیکی  درخصوص تولیت
الزم به توضیح است که دراین خصوص تعامالتی با وزارت مسکن و شهرسازي ایجـاد گردیـده اسـت    ) ها همکاري بین بخش

ها بایستی قبل از اجرایی شدن به تصویب دانشگاه مورد نظـر جهـت انطبـاق بـا اهـداف مـورد نظـر         که مطابق با آن کلیه نقشه
مورد دیگر ایجاد تعـادل بـین بخشـی درخصـوص     . هایی نیز حاصل گردیده است ترسد در این زمینه موفقی برسد و بنظر می

ریـزي بـدین گونـه بـوده اسـت کـه کلیـۀ         باشـد کـه برنامـه    هاي منابع فیزیکی در بـین دانشـگاهها مـی    توزیع اعتبار و نیز طرح
  .فیزیکی باشندمندي متعادل از توزیع امکانات بنایی و منابع  دانشگاههاي تابعه وزارت متبوع داراي بهره

در حال حاضـر رشـته پیشـنهادي بـا عنـوان مهندسـی بیمارسـتان در حـال         نیروهاي متخصص مرتبط  در خصوص آموزش
پیگیري و مصوب شدن به منظور اعالم براي جذب دانشجو میباشد چرا کـه لزومـا فـارغ التحصـیالن رشـته هـاي مـرتبط بـا         

اي تخصصـی خصوصـا در زمینـه هـاي امـور فنـی و مهندسـی        از دانشـگاههاي کشـور پاسـخگوي نیازهـ     حـوزه اهداف این 
همچنین رشته هاي دیگري نظیر مهندسی تسهیالت فیزیکی سالمت نیز در دستور کار بـه منظـور   .. نمیباشند... بیمارستانی و 

 کـر اسـت،  نکته اي که در سیاستگذاري منابع فیزیکی و طرحهاي عمرانی قابـل ذ .. داردتعیین واحدها و درس هاي مرتبط قرار 
وزارت مسکن و شهرسازي به عنوان یکی از مهمترین متولیـانی اسـت کـه در ایـن خصـوص      میباشد؛ عدم وجود تولیت واحد 

میباشـد،  مهـم وزارت   مطرح میباشد و به توافق رسیدن در زمینه سیاستگذاري واحد و نیز استانداردهاي اجرا یکی از اهـداف 
به سـاخت و سـاز مینماینـد، بخشـی دیگـر از      وزارت اقدام بدون انجام توافق با  همچنین خیرین فعال در  این عرصه که بعضا

سیاسـتگذاریهاي پراکنـده اي وجـود دارد کـه     نیز  در این باب .مسائل مربوط به سیاستگذاري را به خود اختصاص داده است
جـع رسـمی برگـزاري دوره هـاي     نظام مهندسی بـه عنـوان بـاالترین مر   . مانع از تخصیص بهینه منابع در موارد الزم میگردد

منـابع   عمال ارتباط سازمانی با دفتر...آموزشی تخصصصی در زمینه رشته هاي فنی و نیز اعطا کننده پروانه کار مهندسی و 
نداشته و لزوما دوره هاي آموزشی برگزار شده از جهت کسب مجوز برگزاري از معاونت توسـعه و   فیزیکی وزارت بهداشت

تنها مورد پذیرش وزارت متبوعه نمـی باشـند بلکـه از نظـر سرفصـل هـاي آموزشـی نیـز تطـابق الزم بـا           سرمایه انسانی نه 
 . نیازمندیهاي فنی و  تخصصی در زمینه امور بیمارستانی و سایر  ابنیه و تاسیسات بهداشتی را دارا نمیباشند

  
  
  نقاط قوت و ضعف حوزه منابع فیزیکی سالمت) 1- 3-1-3-3

  ضعف ها  قوت ها
  ها   جود روحیه همکاري و هماهنگی بین معاونتو -
 وجود کارشناسان ذیصالح و مستعد  -

 وجود واحد تحقیق و توسعه  -

 وجود امکانات استفاده از تکنولوژي اطالعات -

 ساخت و سازهاي متناسب با استاندارد -

  نظارت صحیح و کارآمد بر عملکرد کارشناسان  -

  کمبود فضاي فیزیکی  -
 تخصصی و عمومی کارکنان هاي  ناکافی بودن آموزش -

 )کارشناسان(بودن منابع انسانی   ناکافی -

 مناسب نبودن چارت سازمانی دفتر با نیاز فعلی  -

 عدم وجود مشاورین الزم در قسمت فنی و ساخت  -

  عدم امکان ساخت و ساز با توجه به امکانات فنی وزارت متبوع  -
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  سالمتفرصتها و تهدیدهاي حوزه منابع فیزیکی ) 2- 3-1-3-3
  تهدیدها  فرصت ها

  یکسان سنجی امکانات و نیازها  -
 تعامل مناسب با قانون گذاران و مجلس  -

 دارابودن هماهنگی الزم در امور ساخت و ساز -

 تعامالت نسبی باشهرداري ، وزارت مسکن و شوراي شهر -

 تعامل مناسب با مجمع خیرین سالمت -

  هاي مربوطه  وجود پیمان سپاري قسمتی در فعالیت -

  غیر استاندارد  اخت و سازهاي غیر فنی و بعضاًس -
عدم قبول مشاورین فنی وزارت متبوع توسط شهرداري در امر  -

 تائید نقشه و طرح اولیه 

 چندگانگی در اجرا -

 هاي باالي ساخت و ساز و طوالنی بودن زمان تحویل بنا هزینه -

  خوداجرایی مجمع خیرین و اقدام بدون هماهنگی با دفتر  -

  
  

  مهمترین چالش هاي پیش رو مدیریت منابع فیزیکی) 3- 1-1-3-3
 اعتبارات مصوب% 100کمبود اعتبارات عمرانی پروژه ها و عدم تخصیص .1

 وجود معایب و نواقص  بیمارستانهاي تحویلی از وزارت مسکن و نیاز به انجام هزینه مجدد .2

 برنامه جامع براي جایگزینی آنهافرسودگی بیمارستانهاي تحت پوشش دانشگاههاي علوم پزشکی و عدم تصویب  .3

 هاي مرتبط  عدم جامعیت ضوابط استانداردهاي خدمات رسانی بهداشتی درمانی تدوین شده از سوي حوزه .4

در ) برنامه ریزي،نظارت ، اجرا ، تامین و تخصـیص منـابع  (عدم وجود متولی ثابت و مشخص در امور طرحهاي عمرانی  .5
 حوزه نظام سالمت و آموزش پزشکی

 استخدام نیروهاي کارشناسی مورد نیاز و حقوق کارکنان -سب سازي فضاي فیزیکی با فعالیت و تعداد کارکنانمتنا .6

 عدم وجود سامانه مناسب بمنظور کنترل پروژه هاي عمرانی .7
 و نیز نحوه برگزاري مناقصات این پروژه 5عدم تخصیص اعتبار مناسب بمنظور تکمیل پروژه نصر .8

شگاههاي علوم پزشکی از تصمیمات اتخاذ شده و برنامه ریزي هاي انجام شده از سـوي ایـن   عدم تبعیت و همکاري  دان .9
 دفتر

 عدم جامعیت ضوابط در نحوه برگزاري مناقصات دانشگاهی و همچنین انتخاب مشاورین طرحها .10

 عدم جامعیت در نحوه رسیدگی به صورت وضعیت گزارش شده توسط پیمانکار .11

   "پیمان و رسیدگی  "زي نسبت به مسائل پیرامون ضرورت آگاه سازي و توانمند سا .12
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 تخصصی سالمتارگروه ک                                                                                                يادار  – یاجتماعمشترك کارگروه 

 شوراي سیاست گذاري -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی                                                                                     148

  )39، 35(و دارو ،  تغذیه غذا ) 3-1-3-4
  و تغذیه غذا)  1- 4- 3- 1- 3

و همچنین قانون نظارت بر مواد  1367مصوب  یبر اساس ماده یک قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک
نظارت و کنترل کیفی مواد غذایی و بهداشتی ، این وزارتخانه  1346وب خوردنی ،آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی مصو

دنی ، رصدور، تمدید و تعیین ضوابط مربوط به ورود، ساخت ، نگهداري ، صدور ، مجوز مصرف و یا انهدام مواد خو
به الوه این وزارتخانه بع. دارد به عهده به منظور ارتقاء و ایمنی و سالمت این محصوالت را آشامیدنی  آرایشی و بهداشتی

توسعه و تشدید کنترل بهداشتی اماکن عمومی و مراکز کشور  یسالمت و بهداشت جامعه در مورد نظام غذای یعنوان متول
ارتقاء و بهبود تغذیه مادران باردار و زنان شیرده و کنترل رشد کودکان ، تهیه و توزیع و فروش و نگهداري مواد غذایی

   .را در اهداف خود قرار داده است کیفیت تغذیه اي کشور
 عالوه بر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکیو دارو با توجه به گستردگی و دامنه فعالیتهاي مرتبط با امر غذا و تغذیه 

  . دارنددخالت  دیگري مختلف يوزارتخانه ها و سازمان ها
در تمامی زمینه هـاي سیاسـت هـاي کـالن و راهبـردي      به دلیل فقدان سیاستگذاري متمرکز و نبود یک سازمان سیاست گذار 

دارو نیاز به تشکیل سازمانی که تمامی زنجیره تولیـد، واردات، حمـل و نقـل، نگهـداري، توزیـع، عرضـه و       تغذیه و ایمنی غذا، 
 .مصرف را تحت کنترل و نظارت داشته باشد ضروري است

آمـده   35بـه تفکیـک در جـدول     )واحـد کیلـوگرم   (  م توسـعه سـالهاي برنامـه چهـار    پیش بینی الگوي عرضه مواد غذایی طـی 
  : )48(است

  پیش بینی الگوي عرضه مواد غذایی طی: 35جدول شماره 
  ) واحد کیلوگرم(  سالهاي برنامه چهارم توسعه

 سال پایه  محصول
1383  1384  1385  1386  1387  1388  

  9/151  5/153  2/155  8/156  5/158  2/160  )آرد(گندم
  4/36  5/36  6/36  7/36  9/36  0/37  برنج

  4/41  1/41  8/40  6/40  3/40  40  سیب زمینی
  8/7  6/7  5/7  3/7  1/7  7  حبوبات
  1/25  3/25  4/25  6/25  8/25  26  قند وشکر

  3/17  2/17  2/17  1/17  1/17  17  پیاز
  4/91  2/91  9/90  6/90  3/90  90  محصوالت جالیزي
  4/41  1/41  8/40  6/40  3/40  40  سایر سبزي تازه

  8/25  7/25  5/25  3/25  2/25  25  یبس
  3/42  2/42  2/42  1/42  1/42  42  مرکبات
  3/21  2/21  2/21  1/21  1/21  21  انگور
  0/10  0/10  0/10  0/10  0/10  10  خرما
  2/7  2/7  2/7  2/7  2/7  2/7  انار

  0/18  0/18  0/18  0/18  0/18  18  سایر میوه تازه
  9/1  8/1  8/1  8/1  8/1  8/1  پسته
  3/1  3/1  2/1  2/1  2/1  2/1  بادام
  0/2  0/2  0/2  0/2  0/2  2  گردو
  2/0  2/0  2/0  2/0  2/0  2/0  فندق
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  پیش بینی الگوي عرضه مواد غذایی طی: 35جدول شماره 
  ) واحد کیلوگرم(  سالهاي برنامه چهارم توسعه

 سال پایه  محصول
1383  1384  1385  1386  1387  1388  

  x  6/0  6/0  6/0  7/0  7/0  7/0زیتون
  6/1  5/1  5/1  5/1  4/1  4/1  چاي خشک
  4/14  5/14  6/14  7/14  9/14  15  روغن نباتی
  7/12  5/12  3/12  2/12  0/12  8/11  گوشت قرمز
  2/22  9/20  7/19  6/18  5/17  5/16  گوشت مرغ
  5/10  2/10  0/10  7/9  4/9  2/9  تخم مرغ
  7/11  6/10  5/9  6/8  8/7  7  ماهی
  6/126  1/113  8/106  9/100  3/95  90  شیر
  743  2/727  8/718  1/711  8/703  697  جمع

  معاونت سالمت -دفتر سالمت جمعیت خانواده و مدارس -اداره بهبود تغذیه جامعه
 

مطـابق  ... ورمان  مستقل از خصوصیات سنی ، جنسی ، شرایط فیزیـو لوژیـک و   مردم کش يبا توجه به آنکه متوسط نیازمند
ذیل صـرفا جهـت تعیـین خـط     مواد غذایی کیلو کالري تخمین زده شده است ، مجموعه  2070تعریف سازمان  بهداشت جهانی 

  )36جدول (.فقر با توجه به بعد خانوار و مطابق تعاریف وزارت رفاه تهیه و ارائه شده است 
  سبد مطلوب غذایی : 36ول شماره جد

محتوي کالري   مقدار سبد غذایی ماهیانه  ماده غذایی
  روزانه

محتوي پروتئین 
  جایگزین ها  روزانه

  -  27  720  کیلوگرم 8  نان 
  -  9  240  کیلوگرم 3  برنج 

  رشته فرنگی  5/1  20  )یک بسته(گرم  700  ماکارونی
  نخودسبز  5/1  40  کیلوگرم 5/1  سیب زمینی 

  دیگر حبوبات  2  40  گرم 600   عدس
  -  5/7  115  کیسه یک لیتري 7  شیر 

  -  4  50  کیلوگرم 3  ماست 
    9  65  کیلوگرم 2/1  گوشت قرمز 
  کیلوگرم 500/1  گوشت سفید

  )یک عدد مرغ( 
  )کیلوگرم 5/1(ماهی منجمد   11  100

  -  2  30  عدد 10  تخم مرغ 
  -  5  20  گرم 450  پنیر

  یحات مراجعه شودبه توض  -  120  واحد 60  میوه 
  به توضیحات مراجعه شود  4  50  واحد 60  سبزي هاي برگ سبز 

  به توضیحات مراجعه شود  4  50  واحد 60  دیگر سبزي ها
  -  -  290  سی سی 900  روغن مایع 

  قند، عسل یا مربا  -  130  کیلوگرم 1  شکر 
    88  2080    جمع 

  معاونت سالمت -مدارس دفتر سالمت جمعیت خانواده و -اداره بهبود تغذیه جامعه
در اولین سال اجراي برنامه چهارم توسعه تهیه و تصـویب گردیـد تشـکیل جلسـات     ” امنیت غذا و تغذیه”اگرچه سند مهم ملی 

که  يریاست که تا کنون مطالعه فراگ نیا ییغذا یمنینکته قابل توجه در حوزه ا. شوراي مذکور مورد عنایت خاص قرارنگرفت
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اگرچه . شود یصورت نگرفته است و ضرورت انجام آن احساس م د،ینما رینظر و بطور جامع تصو نیاکشور را از  تیوضع
ایلوت در استان قزوین به اجـرا درآمـد کـه امیـد میـرود در      در سال جاري الگوي مشارکت استانی غذا و تغذیه در قالب طرح پ

غـذا و   ایمنـی ي متمرکز و تولیت یکپارچـه در زمینـه   بدون شک سیاستگزار. تی به دیگر استانهاي کشور تسري یابدسالهاي آ
  . تغذیه یکی از مهمترین مداخالتی خواهد بود که پیش روي نظام سالمت و مدیریت اجرائی کشور است

عالوه بر انجام فعالیت هاي روتین در راستاي شرح وظایف فوق الذکر، وزارت بهداشت درمان و آمـوزش پزشـکی از ابتـداي    
. را در دستور کار خـود قـرار داده اسـت    (PMS)محصوالت غذائی پس از ورود به بازار و در سطح عرضه پایش  1385سال 

 یدانشـگاه علـوم پزشـک    41داروي وزارت متبوع و در سطح و در معاونت غذا ” PMSکمیته کشوري ”این برنامه که با هدایت 
و  یمورد بررسـ ... س و کالباس، آرد وی، سوسیراکپس، روغن خویر چینظ یین دوره فرآورده هایکشور آغاز شده است در ا

کـه در   کـرده اسـت   يزیـ ن طرح، وزارت بهداشت برنامه ریج سودمند ایبا توجه به نتا. نظارت در سطح عرضه قرار داده است
  .درآورد PMSفرآورده را تحت پوشش  30و  20، 15، 6به ترتیب  1388و  1387، 1386، 1385سال 

  
  )48(یتهاي وزارت بهداشت در راستاي بهبود تغذیه اهم فعال) 3-1-3-4-1-1

 :در برنامه چهارم اقدامات زیر انجام شده است

هـاي تغذیـه بـالینی و رژیـم     بهبود وضـعیت مراقبـت   هاي سنی مختلف،جامعه در خصوص تغذیه براي گروه ارتقاي آگاهی)1
 هاي کشور و اصالح تغذیه در اماکن عمومی  درمانی در بیمارستان

غییر الگوي مصرف روغن از جامد به مایع از طریق افزایش سهم توزیع روغن مایع در سیسـتم توزیـع کـاالبرگی، کـاهش     ت)2
تولیدات روغـن در کشـور بـه نـوع مـایع اختصـاص یافتـه        %  50تولید روغن جامد به طوري که در پایان برنامه چهارم حدود 

  .است
هـاي جمعـی،   هاي جامد، آمـوزش عـام و تخصصـی از طریـق     رسـانه     کاهش میزان اسید چرب اشباع و ترانس در روغن )3

  اجراي دستورالعمل اصالح مصرف روغن در مراکز دولتی، تشکیل کمیته فنی بهبود کیفیت و اصالح الگوي مصرف روغن 
  تاکنون  84اندازي مراکز مشاوره تغذیه از سال درصدي راه 15افزایش )4
  تا کنون 84سال از سال  6اي آموزشی تغذیه براي مادران داراي کودك زیر هدرصدي برگزاري کالس 50افزایش )5
  درصد دختران راهنمایی کشور تحت پوشش برنامه آهنیاري قرار گرفته اند  20درصد دختران دبیرستانی و  100تاکنون )6
ر محـدوده مناسـب دریافـت یـد     آموزان ددرصد دانش 5/56برنامه پیشگیري و کنترل اختالالت ناشی از کمبود ید  يبا اجرا)7

  .قرار گرفته اند
  1386در سال % 5/6به  1380در سال % 8/9کاهش شیوع گواتر از )8
درصد خانوارها از نمک یددار  7/98هاي خوراکی تصفیه شده داراي میزان ید مناسب هستند و درصد نمک  6/96هم اکنون )9

  . کننداستفاده می
  . اندازي شده استه شده یددار در کشور احداث و راهواحد تولیدکننده نمک تصفی 17) 10
سازي آرد با آهن و اسیدفولیک تـاکنون  در برنامه غنی. اجرا شد 85سازي آرد به صورت ملی از شهریور ماه برنامه غنی) 11

  . اندکلیه استان هاي کشور تحت پوشش قرار گرفته
  .وضع تغذیه کودکان قرار گرفته اندیک میلیون کودك تحت پوشش برنامه مداخله اي بهبود )12
درصـدي سـوئتغذیه در    40ارایه سبد غذایی به چهل هزار کودك مبتال به سوءتغذیه در برنامه حمایت تغذیـه اي و کـاهش   )13

  کودکان تحت پوشش
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ا مهـد  روسـت  5000ش از یدر بـ  ییازمند در مناطق محروم و روستاین يساله خانواده ها 3 – 6ه کودکان یکاهش سوء تغذ)14
    تا کنون 86از سال % 40به میزان 

 ه شده در روستامهدها یاستانداردنمودن برنامه هاي تغذیه اي و آموزشی ارا)15

 دوران بارداري براي اولین بار در کشور  مراقبت هاي ادغام یافته  ترسیم منحنی وزن گیري مادران باردار در پرونده)16

   هاي متولی امداد رسانی غذا و تغذیه در کشور به سازمان  هیر بحران ها و اراد  طراحی و تدوین سبد مطلوب غذایی)17
تهیه و ابالغ دستورالعمل تامین میان وعده غذایی و سبد غذایی بوفه هـاي مدارس،تغذیـه رایگـان و تغذیـه مـدارس شـبانه       )18

 روزي کشور 

هـاي اجرایـی مشـمول     در واحدهاي غذاخوري دسـتگاه تهیه و ابالغ دستورالعمل کنترل سالمت غذا و تعادل ترکیب غذایی )19
 قانون برنامه چهارم توسعه در کشور 160ماده 

   88-1387سال کشور به تفکیک شهرستان ها در سال  6تهیه نقشه سوء تغذیه کودکان زیر )20
  فرآورده هاي دارویی) 3-1-3-4-2

 “سیاست هاي ملی دارویی ایران“. را برعهده دارد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مسوولیت نظارت بر بخش دارو
نظـام دارویـی ژنریـک، عـدالت در دسترسـی بـه       اسـت هـاي   ین سـند س یـ ا. چارچوب اصلی وضع مقررات را تشکیل می دهـد 

داروهاي اساسی، چگونگی استانداردهاي کیفی تولید، توزیع، ثبت و استانداردهاي گزارش دهی، دستور العمـل هـاي مصـرف    
  .در بر می گیردرا  حمایت از صنایع ملی داروئیو و منطقی دار

ثبت داروها در فهرست رسمی، انتخاب داروها براي صدور اجازه ثبت و ورود به بازار داروئـی کشـور، نظـارت بـر واردات،     
بررسـی وضـعیت تجـویز و     تولید، توزیع و عرضه داروها در داروخانه هاي کشور، ثبت و بررسی عوارض جانبی داروها و

نـین هزینـه کـرد    چهم و ارتقاء خدمات دارویی ارائه شده در مراکـز درمـانی کشـور و    ترویج تجویز و مصرف منطقی داروها
  .   اعتبارات یارانه مربوط به داروها مهمترین وظایف معاونت غذا و دارو را در این بخش تشکیل می دهد

برقراري ایمنی دارویی در جامعه و کاهش مـرگ و میـر    و به منظور حفظ و) WHO(بر اساس قوانین سازمان جهانی بهداشت 
بـه عنـوان عضـو     1377از سـال   )ADR(بررسی عوارض ناخواسته داروها  و مرکز ثبت ناشی از عوارض و مشکالت دارویی،

. پذیرفتـه شـده اسـت   ) International Drug Monitoring(کامل سازمان جهانی بهداشت در برنامه پـایش بـین المللـی دارو    
داف عمده این مرکز مشتمل بر شناسایی به موقع عوارض و تداخالت دارویی جدید و ناشناخته، شناسایی افـزایش ناگهـانی   اه

در فراوانی عوارض دارویی شناخته شده، شناسایی ریسک فاکتورهاي همراه با وقوع عـوارض دارویـی، ارتقـاء ایمنـی بیمـار      
)Patient Safety(شی فرآورده هاي دارویی پس از ورود به بازار، شناسایی به موقع اشـتباهات  زیان و اثربخ-، ارزیابی فایده

، ارتقاء آموزش در زمینه ایمنی دارویی و در نهایت مصرف ایمـن فـرآورده هـاي دارویـی در     )Medication Errors(دارویی 
  )37جدول ( .کشور می باشد
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  1387الی  1377اخواسته داروها طی سالهاي وضعیت برخی شاخص هاي مهم مرکز ثبت و بررسی عوارض ن- 37جدول 
 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 1378 1377 شاخص

تعداد گزارش عارضه 
  4511  3556  2383  1407  1321  1521  1503  506  952  741  476  دارویی بررسی شده

تعدادگزارش اشتباه دارویی 
  187  156  186  71  65  155  156  35  24  65  49  بررسی شده

تعداد بیمارستانهاي واجد 
 ADRسیستم 

0  0  0  0  0  0  0  3  8  12  500  

تعداد اطالعیه هاي منتشره 
 ADRاز مرکز 

3  4  3  8  4  10  7  10  16  18  20  

  وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی ، معاونت غذا و دارو:مرجع
  و کاهش میزان مسمومیت ها معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت در جهت افزایش شاخص سواد دارویی مردم 

ایجاد کرده در هماهنگی با ستاد مرکزي و مرکز ملی اطالع رسانی داروها و سموم را  مراکز اطالع رسانی داروها و سموم
  :ستاد مرکزي اطالع رسانی داروها و سموم در جهت این مهم در گروههاي هدف اقدامات ذیل را صورت داده است .است

 الع رسانی داروها و سموم در کشورافزایش تعداد مراکز اط - 1

 در کل کشور 09646استفاده از شماره تلفن مشترك  - 2

جلب مشارکت گروههاي مختلف با افزایش ساعت کاري و تعداد خطوط تلفن که نتیجه آن افزایش تعداد تماسهاي  - 3
 . تلفنی می باشد

  :شرح سه شاخص فوق در جدول ذیل مشهود می باشد
  1387  1386  1385  1384  1383  1382  شاخص

  DPIC 000/20  000/26  000/36  000/60  000/90  000/90تعداد تماسهاي تلفنی مرکز ملی
 30 29 28 27 24 23  در کشور DPICتعداد مراکز 

  %100  %94  %0  %0  %0  %0  09646پوشش تلفن 
  

، مخصـوص مـواد دارویـی    هـاي  آزمایشـگاه  بـا دارا بـودن مجموعـه اي از    کـه   اداره کل آزمایشگاه هاي کنتـرل غـذا و دارو  
آزمایشـگاه دانشـگاهی و    42آزمایشگاههاي بیولوژیک، مولکولی و میکروبیولوژیک در رأس یـک شـبکه آزمایشـگاهی شـامل     

 PMSشـات  یفـه کنتـرل کیفـی غـذا و داروي کشـور و نیـز انجـام آزما       یوظ آزمایشگاه خصوصی معتبـر قـرار دارد   20حدود 
  .هده داردرا به ع ییو دارو ییمحصوالت مختلف غذا

بطور متمرکز توسط معاونت غذا و  آزمایشگاه هاي کنترل داروي همچنین و بازرسی از تولید کنندگان و توزیع کنندگان دارو
  توسط دانشگاههاي علوم پزشکی بعمل  بازرسی از داروخانه ها و کارخانجات مواد غذائیدارو انجام میشود در حالیکه 

بهداشت نیز مسئولیت بازرسی ها و اجراي برنامه هاي کشوري بخصوص در ارتباط با واحد بازرسی ویژه وزارت . یدآمی 
  .  مبارزه با قاچاق و همچنین کنترل کیفیت بازرسی هاي انجام شده توسط دانشگاهها را بعهده دارد

لی وارداتی وزارت بهداشت، قیمت داروهاي خارجی اص. بر اساس هزینه تمام شده صورت می گیرد داروهاقیمت گذاري ها 
سود براي % 40را که شامل یارانه نمی شوند براساس قیمت بین المللی اعالم شده توسط شرکت تولید کننده به عالوه 

اعمال  یند مشابهیز فرآین در مورد داروهاي مشمول یارانه. مجموعه وارد کننده، خریدار عمده و خرده فروش تعیین می نماید
یع آن کمتر می باشد، چون وزارت بهداشت سعی در تعدیل هزینه توزیع این داروها که می شود هرچند که هزینه هاي توز

  .گران قیمت نیز هستند دارد
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 .قبل از انقالب اکثر کارخانه ها متعلق به خارجی ها بود. سال قبل بازمی گردد 60به حدود  صنایع داروسازي در ایرانسابقۀ 
ولید تحت کنترل مرکزي درآمد و انقالب اسالمی منجر به مصادره این پس از انقالب اسالمی، صنعت دارو به صورت ت

اخیرا بار دیگر به . کردکه منحصرا داروهاي ژنریک را وارد بازار می کارخانجات و در نتیجه دولتی شدن صنعت دارو گردید
موافقت با تولید دارو با  اند وهایی که مالکیت دولتی داشتهر، مالکیت خصوصی یا شرکتی کردن موسسهسازوکارهاي بازا

در قیاس . اند که محصوالت خود را در رقابت با دیگران وارد بازار کنندها اجازه دادههاي تجاري رجعت شده و به شرکتنام
وارتر براي دارو و ثبت دستاوردها ، و از آن جمله تامین با دیگر کشورهاي با درآمد متوسط، کشور ما سیاستی است

  . قیر و ایجاد صنعتی توانا در سطح ملی دارددسترسی قشرهاي ف
  . تصویر کلی از قابلیت هاي بخش دارو را در کشور نشان می دهد 38جدول شماره 

  تصویر کلی از قابلیت هاي بخش دارو: 38جدول شماره 
  Finished Product(  68(شرکتهاي داروسازي

  70 -15  منطقه اي+ شرکتهاي پخش سراسري 
  30  لیه داروییسازندگان مواد او

  50  شرکتهاي وارد کننده
  7800  تعداد داروخانه هاي سرپایی

  800  تعداد داروخانه هاي بیمارستانی
  15  تعداد بیمارستانهاي داراي بخش مراقبتهاي دارویی

  13000  تعداد داروسازان
  600  داروسازان شاغل در صنایع داروسازي

  11  دانشکده هاي داروسازي
  13  داروییمراکز تحقیقاتی 

  6  انجمنهاي علمی دارویی
  10  )پزشکی(پارکهاي علم و فناوري

  وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی ، معاونت غذا و دارو:مرجع
. مدل تجاري صنایع دارو در ایران مبتنی بر بازار داخلی و روش هاي محاسبه قیمت براساس مدل قیمت تمام شده می باشد

رفتار منطقی و کاهش هزینه ها توسط تولید کنندگان ایجاد نمی نماید و ممکن است براي حفظ بقاء  این مدل انگیزه اي براي
  .علیرغم وجود قیمت هاي ثابت با ارائه کنندگان مواد اولیه تبانی براي اعالم بیش از حد قیمت مواد اولیه صورت گیرد

شرکت دولتی و  5کارخانه متعلق به  60ط حدود توس) از نظر ارزش% 72از نظر حجمی و % 95(بیشتر داروهاي مصرفی 
 تعدادي کارخانه خصوصی کوچک تر داخلی تولید می شوند و ایران جزو کشورهائی است که تولیدات آن عمدتا

Finished products  14000در ایران  2005کل حجم بازار دارو در سال . با استفاده از مواد اولیه وارداتی می باشد و 
میلیون دالر آن بعنوان یارانه توسط وزارت بهداشت  250میلیارد دالر امریکا بوده است که حدود  5/1معادل  میلیارد ریال

یارانه ها به صورت . است OTCاین رقم براساس قیمت مصرف کننده و با درنظر گرفتن داروهاي . پرداخت گردیده است
ارقام اشاره شده داروهاي ورودي از مجاري غیر رسمی را . مستقیم به واردکنندگان داروهاي گران قیمت پرداخت می شود

از نظر قانونی در کشور عرضه ) نوع ماده دارویی 1700با کمتر از (محصول مخلتف مجاز  5000در مجموع . دربرنمی گیرد
  .می شود
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  )میلیون دالر(1386تا  1380روند حجم بازار دارویی ایران از سال : 89نمودار شماره 

720
900
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  وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی ، معاونت غذا و دارو:مرجع

افزایش حجم داروهاي مصرفی بسیار کمتر از افزایش ارزش آنهاست که نشان دهنده اهمیت افزایش قیمت واحد دارو در 
  ولید داخل از نظر حجم افزایش بیشتر افزایش ارزش، ناشی از داروهاي وارداتی است و داروهاي ت. رشد هزینه هاست

  )89 نمودار(.می یابند
سیستم بیمه درمانی در ایران تاحد زیادي شاخه شاخه است و بیمه هاي مختلف منابع خود را از گروه هاي متفاوت جمعیتی 

% 90و  هزینه داروهاي تجویزي سرپایی% 70 .به دست می آورند، فهرست داروهاي تحت پوشش بیمه ها تقریباً مشابه است
هرچند در موارد  .موارد تجویز بستري تحت پوشش توسط سازمان هاي بیمه گر پرداخت می شود که محدودیتی نیز ندارد

سرپایی سقف مشخصی براي هزینه پرداختی به ازاي هر نسخه وجود دارد و بیماران باید براي دریافت هزینه هاي باالتر از 
توسط افراد محروم که مجبور به  OOPاین موضوع باعث افزایش پرداخت . آن سقف به سازمان بیمه خود مراجعه کنند

هزینه سرانه  مصرف دارو از نظر این در حالیست که . هزینه داروهاي گران قیمت تجویز شده هستند می شود% 30پرداخت 
قیمت تولید داخل این سرانه را  ولی داروهاي ارزان) برابر باالتر است 4سرانه هزینه دارو در ترکیه (ارزش نسبتاً پایین است 

به صورت مصنوعی پایین آورده است سهم هزینه هاي دارویی از کل هزینه هاي سازمان هاي بیمه گر اصلی یعنی سازمان 
  .می باشد% 30تأمین اجتماعی و سازمان بیمه خدمات درمانی حدود 

ت توزیع سراسري و تعداد زیادي شرکت هاي شرک 37داروخانه و 8000ایران داراي سیستم پخش پیشرفته شامل بیش از 
داروخانه بیمارستانی در کشور وجوددارد که برخی از آنها اجازه فروش  800پخش استانی می باشد عالوه بر این بیش از 

     .دارو به بیماران سرپایی را نیز دارند حاشیه سود عمده فروشی و خرده فروشی تحت کنترل است
  خود پرداخت می کنند و بودجه جداگانه اي براي دارو دریافت  یویی خود را از محل بودجه کلبیمارستان ها هزینه دار

گزارشاتی مبنی بر استفاده بعضی از بیمارستان ها از بودجه دارویی در حیطه هاي دیگر وجود دارد که منجر به . کنند نمی
. بیرون از بیمارستان براي تهیه داروها می فرستندکمبود مزمن داروها شده است و در عوض بیماران را به داروخانه هاي 

به علت عدم  .هاي دارویی را از بودجه بیمارستان به سیستم سرپایی منتقل کنند نهاین موضوع به آنها اجازه می دهد تا هزی
رش، تدوین، تصویب و اجراي یک دارونامه بیمارستانی در مراکز درمانی بستري کشور، آشفتگی زیادي در سیستم سفا

این موضوع می تواند باعث افزایش هدر رفت داروها از یک طرف و افزایش . تامین و توزیع دارو در بیمارستانها وجود دارد
  . شودن از طرف دیگر اارجاع بیماران به داروخانه هاي خارج از بیمارستان براي تهیه دارو و افزایش نارضایتی بیمار
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وارد می شود و بیماران باید کل  اياز طریق تعدادي از شرکتهاي تک نسخه  ایران داروهاي خارج از فهرست رسمی داروهاي
  یارانه به . سود داروهاي وارداتی مشمول یارانه براساس قیمت یارانه اي محاسبه می شود. قیمت دارو را بپردازند

به عمده فروشان عرضه می کنند و یارانه ) همراه با یارانه(وارد کنندگان دارو تعلق می گیرد و آنها دارو را با قیمت کمتر 
  )90نمودار (.خود را از وزارت بهداشت می گیرند

  )میلیون ریال(میزان یارانه دارو و شیر خشک در سالهاي اخیر: 90نمودار شماره 

  
  وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی ، معاونت غذا و دارو:مرجع

در بعضـی از کشـورهاي در   . تهدیدهاي جدي در نظام سالمت کشور مـی باشـد   یکی از نگرانی ها و داروهاي قاچاقموضوع 
حجم بازار دارویی را داروها قاچاق تشکیل می دهد که عمدتاَ در بازارهاي غیر رسمی و به صورت %  30حال توسعه بیش از 

در بازار رسمی و غیر رسمی  نتایج بدست آمده از مطالعه انجام شده بر روي داروهاي قاچاق. غیر قانونی به فروش می رسد
منتشر شده است نشان میدهد که الگوي داروهاي قاچاق در ایران تا حدود بسیار زیـادي   1386داروئی در کشور که در سال 

این نکته پیشنهاد مـی کنـد   . مطابقت دارد IMPACTبا الگوي اعالم شده توسط سازمان جهانی بهداشت و ) در صد 97بیش از (
دیگر کشورها تحت تاثیر شبکه هاي قاچاق دارو در سطح جهانی قرار داشـته و نقـش عوامـل داخلـی در پدیـده      که ایران مانند 

  )91-92نمودار  ( .قاچاق دارو در کشور در صورت وجود بسیار ضعیف است
  فراوانی گروه هاي داروئی مختلف در بازار غیر رسمی داروئی ایران: 91نمودار شماره 
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  و درمان وآموزش پزشکی ، معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت:مرجع
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  داروئی مختلف در بازار غیر رسمی داروئی ایراندسته هاي فراوانی : 92نمودار شماره 

  
آنتی بیوتیکها  ،) CoxIIشامل مهارکننده هاي (عروقی ، دیابتی ، زنان و زایمان ، تنفسی ، مغز و اعصاب ، –قلبی :داروهاي تخصصی

  عضالنی–، دروهاي گوارشی، هورمونها ، اسکلتی 
 OTCضد دردها ، ضد سرما خوردگی ، مسهل گیاهی ، :  داروهاي غیر تخصصی

  ، افزاینده و کاهنده وزن 3ویتامینها ، ترکیبات معدنی ، امگا  :مکملها
  وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی ، معاونت غذا و دارو:مرجع

  
اي صـورت گرفتـه و    هـاي گسـترده   صوص ترویج فرهنگ تجویز و مصرف منطقی دارو در کشور در دهه اخیـر فعالیـت  در خ

هـاي   به عنوان مثال میانگین اقالم داروئی در نسخه که یکی از شـاخص . هاي تجویز دارو بهبود یافته است بسیاري از شاخص
حـاکی از آن  گرچه هنوز اطالعات حاصل از بررسی و پایش نسـخ  ا. کاهش یافته است 3/3به  2/5مهم در تجویز دارو است از 

  )39جدول شماره . (باشد ها و داروهاي تزریقی میزان تجویز باال می بیوتیک ها نظیر آنتی در برخی از شاخصاست که 
  

  در کشور 1382-87روند تجویز دارو در نسخ پزشکی : 39جدول شماره 

ردیف
  

  1387  1386  1385  1384  1383  1382  نام شاخص

  3/3  35/3  46/3  39/3  37/3  59/3  میانگین اقالم تجویزي در هر نسخه  1
  45  7/38  1/40  61/39  9/33  41  درصد نسخ حاوي داروهاي تزریقی  2
  48  1/50  38/58  83/49  38/50  2/46  درصد نسخ حاوي داروهاي آنتی میکروبیال  3
  23  23  04/21  69/17  5/18  9/16  در صد نسخ حاوي داروهاي کورتیکواستروئید  4

  وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی ، معاونت غذا و دارو:مرجع
برخالف پیشرفتهاي حاصل شده در شاخص هاي اصلی بخش سالمت، کشور ایران از نظر شاخص هاي مصرف دارو در 

ي مربوط به بیماري حد کشورهاي در حال توسعه است که با مصرف باالي داروهاي ضد عفونت و مصرف نسبتاً کم داروها
اطالعات نشان می دهد که مصرف آنتی بیوتیک ها و داروهاي تزریقی زیاد است که هر دو  .غیرواگیر مشخص می شود

  میانگین تعداد داروهاي تجویز شده در هر نسخه  1387در سال . شاخص نشان دهنده مصرف غیر منطقی داروها هستند
  )40و  39ول شماره اجد( است قلم می باشد که رقم نسبتاً باالیی 3/3 

٠٠/٠  

٠٠/٢٠  

٠٠/٤٠  

٠٠/٦٠  

٠٠/٨٠  

 

ییدسته دارو   

 
 

 مکمل

يتخصص  
ير تخصصیغ  

 ناشناختھ
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در زمینه آگاهی از نحوه صحیح مصرف داروها، تحقیقات نشان می دهند که  مصرف کنندگان داروها اطالع کمی در مورد 
، فواصل مصرف %22، زمان مصرف دارو %32.3براي مثال  آگاهی کامل از دوز دارو ، نحوه صحیح مصرف داروها دارند 

  .بوده است% 58.7و طول مدت مصرف دارو % 93.3، راه مصرف %26دارو 
  نحوه مصرف داروهاي انتی بیوتیک، تزریقی و کورتیکواستروئیدهاروند : 40جدول شماره 

  1387  1386  1385  1384  1383  1382  شاخص
  44  40  42  39.6  36.1  43.6  درصد بیماران که داروي تزریقی دریافت کرده اند

  48  43  41  49.3  51.3  46.0  فت کرده انددر صد بیمارانی که آنتی بیوتیک دریا

  23  21.91  22.33  17.7  17.7  14.6  در صد بیمارانی که کورتیکواستروئید دریافت کرده اند
  ، معاونت غذا و دارو یوزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشک:مرجع

یت کم رنگ داروسازان بیمارستانی در مراکز درمانی با نگاهی به تجارب سایر کشورها در این زمینه، به نظر می رسد که عدم حضور و یا فعال
یکی از دالیل اصلی باال بودن ) به عنوان یکی از مهمترین مراکز مصرف داروهاي آنتی بیوتیک تزریقی و کورتیکوستروئید تزریقی(بستري کشور 

  . میزان مصرف غیر منطقی این داروها می باشد

  
  ارونقاط قوت و ضعف حوزه غذا و د) 3- 4- 3- 1- 3

  دارو و ، تغذیهغذابخش : تولید منابع 

)نیروي انسانی مورد نیاز ، تحقیقات و تولید دارو و غذا (تولیت و نظارت دارو و غذا ، اقتصاد دارو ، ارایه خدمات دارویی ، تامین منابع   
 نقاط قوت نقاط ضعف

  (national health policy)سیاست هاي ملی سالمت نبود  .1

  ون دارو در ایران قانقدیمی بودن  .2
  غذا و دارو سیاستگذار، اجراکننده سیاست ها و ناظر بر بخش داروي کشور معاونت .3
بیمه ها در ایران بعنوان خریدار فعال عمل نمی کنند و فهرست داروهاي تحت پوشش بیمه ها  .4

، % ) 80فقط (پوشش ناکافی فهرست داروي . تقریبا همان فهرست رسمی داروهاي کشور می باشد
 تامین ناکافی هزینه هاي دارویی

  بودجه داروهاي بیمارستانی از طریق بودجه هاي کلی بیمارستان تأمین می شوند  .5
  . دارندسازمان هاي بیمه گر داده هاي نسبتاً کامل اما با تأخیري در مورد الگوي تجویز دارو  .6
  ی براي تجویز داروهاي گران قیمت خارجمتنفذ و پزشکان متخصص  ضعف نظارت بر .7
خصوصی سازي صنایع دارویی هنوز منجر به ایجاد شرکت هاي واقعاً مستقل خصوصی همراه  .8

 با بازار محوري و استراتژي هاي رشد و توسعه پایدارآینده نگر نگردیده است 

تولید کنندگان داخلی در صنعت دارویی ایران، وضعیت شکننده اي خصوصاً به علت تجهیزات  .9
 بین المللی نشده است  GMPهیچ کارخانه اي موفق به دریافت استاندارد هنوزو نسبتاً قدیمی دارند 

 صنایع داروئی فعالیت ادامه  و به تبع آن ابهام در چگونگیداروهاي داخلی نامناسب قیمت گذاري  .10

    غیررسمینامتناسب بودن جرم و کیفر در تخلف فروش داروهاي  .11
   GLPاستانداردهاي بین المللی فاقد  يآزمایشگاه هاها بر عهده کنترل کیفیت دارو .12
ضعف و نبود مشاوره داروساز براي (. شاخص هاي کیفیت خدمات داروئی در ایران پائین است .13

  )بیماران
  .میزان سود توزیع دارو در ایران نسبت به کشورهاي هم سطح پائین است .14

وجود سند سیاست ملی دارو و برنامه  .1
  راهبردي معاونت غذا و دارو 

کنترل کیفی واکسن و سرم منطبق بر  .2
 اي بین المللی استاندارده

نظارت مستمر بر تولید ، توزیع و نحوه ارایه  .3
 خدمات دارویی و تجهیزات پزشکی 

 وچود مراکز اطالع رسانی دارویی  .4

 نظام دارویی ژنریک  .5

 وجود سیستم رتبه بندي در صتایع دارویی  .6

وجود نیروي انسانی متخصص در زمینه  .7
 هاي علوم دارویی 

م وجود بیمارستان هاي آموزشی و نظا .8
 ارجاع 

 توانایی عرضه مکانیزه خدمات دارویی  .9

دستیابی به فناوري پیشرفته تولید  .10
 داروهاي بیولوژیک 

افزایش کیفیت فراورده هاي دارویی  .11
 بیولوژیکی و تولید پالسما 

 وجود برنامه هاي غنی سازي مواد غذایی  .12
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  دارو و ، تغذیهغذابخش : تولید منابع 

)نیروي انسانی مورد نیاز ، تحقیقات و تولید دارو و غذا (تولیت و نظارت دارو و غذا ، اقتصاد دارو ، ارایه خدمات دارویی ، تامین منابع   
 نقاط قوت نقاط ضعف

 . شاخص هاي مربوط به مصرف غیر منطقی دارو در وضعیت نگران کننده اي قرار دارد .15

  ضعف کاربردي کردن تحقیقات و حفظ حق مالکیت این تحقیقات  .16
 . هنوز میزان سرمایه گذاري خارجی در بازار داروئی ایران ناچیز است .17

 مشخص نبودن نقش ذینفعان دارو و غذاي کشور  .18

 دولتی بودن صنعت دارو و حمایت هاي ممانعت کننده از بخش خصوصی توسط دولت  .19

 از توجه به افزایش کمیت  کاهش کیفیت مواد غذایی ناشی .20

 ضعف کاربرد فناوري هاي نوین در فرآوري و بسته بندي مواد غذایی  .21

 سیستم نامناسب برچسب گذاري مواد غذایی  .22

 ناکارآمد بودن آموزش هاي دانشگاهی مرتبط به غذا و دارو ضعف انطباق با نیازهاي جامعه .23

 ضعف دانش مسئولین فنی واحدهاي تولید کننده غذایی  .24

و تجهیزات هاي بیولوژیک ، آرایشی و بهداشتی  دارو ، غذا و فرآورده ترسایی در کنترل کیفینا  .25
 آزمایشگاهی و پزشکی، علی رغم قوانین و مقررات قابل دفاع

نبود چارت تشکیالتی براي مدیریت نظارت بر تجویز و مصرف دارو مشتمل بر مرکز ثبت و  .26
 (RUD)کشوري تجویز و مصرف منطقی دارو  ، کمیته(ADR)بررسی عوارض ناخواسته داروها 

   (DPIC)و مرکز ملی اطالع رسانی دارو و سموم 
عدم توجه کافی به کیفیت خدمات و مراقبت هاي دارویی ارائه شده در بیمارستان ها در ارزشیابی  .27

 کلی ساالنه مراکز درمانی بستري

 متعدم توجه کافی به مقوله داروسازي بیمارستانی در برنامه هاي سال .28

عدم تعامل مناسب و کافی بین دبیرخانه تحقیقات کاربردي معاونت و بخش داروسازي  .29
  بیمارستانی در تعیین اولویت هاي پژوهش هاي کاربردي ساالنه

  .تعداد داروسازان شاغل در بیمارستان ها با استاندارد هاي بین المللی فاصله زیادي دارد .30
فعالیت داروسازان بیمارستانی و بالینی در مراکز  عدم وجود ساختار و جایگاه تعریف شده براي .31

  درمانی بستري
عدم وجود اطالعات کافی در رابطه با میزان وقوع اشتباهات دارویی و آلودگی ناشی از کار غیر  .32

  استاندارد با فراورده هاي استریل تزریقی و داروهاي خطرآفرین در بیمارستان هاي کشور
 .در مراکز درمانی تحت پوشش بیمه قرار ندارد خدمات دارویی و تخصصی داروسازان .33

عدم معرفی داروسازي بیمارستانی و اهمیت آن در ارتقاء کیفیت درمان بیماران در شوراي  .34
  سیاست گذاري سالمت صدا و سیما

 

نظارت مستمر بر تولید ، عرضه و  .13
. واردات غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی 

 داشتی به

وجود نیروي انسانی متخصص براي  .14
 نظارت 

 نظارت بر ورود مواد اولیه غذایی  .15

هماهنگی درون بخشی در موضوعات غذا  .16
 و تغذیه 

ارتقاي استانداردهاي ملی تولید و کنترل  .17
 مواد غذایی آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی 

توسعه آزمایشگا ه هاي کنترل خصوصی  .18
 و دولتی 

 منیت غذاییوجود نشان سالمت و ا .19

  وجود فهرست رسمی دارویی کشور .20
نظارت بر ایمنی دارویی توسط مرکز  .21

ADR 
 15استقرار بخش مراقبت هاي دارویی در  .22

  بیمارستان کشور
طراحی کوریکولوم آموزشی داروسازي  .23

 (MSc)بیمارستانی 

تعریف بخش مراقبت هاي دارویی در  .24
چارت سازمانی بیمارستان هاي هیأت 

  امنایی
بررسی و پایش نسخ و وجود سیستم  .25

   تعیین وضعیت تجویز دارو
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  :و دارو ، تغذیهحوزه غذا يمهمترین چالش ها)4- 4- 3- 1- 3
  

در کشور بعنوان چارچوب کلی تـري کـه سیاسـتهاي داروئـی     ) national health policy(سیاست هاي ملی سالمت  - 1
جهـت گیـري    "سیاستهاي ملی سـالمت "تدوین . دکشور میبایستی در قالب و هماهنگ با آن به اجرا درآید وجود ندار

سیاستهاي داروئی کشور را تعیین خواهد کرد و تنها در این صورت است که جهت گیري سیاست هاي ملـی داروئـی   
  .کشور قابلیت طرح و ارزیابی خواهد داشت

 ياز پیچیـدگها  يه بسیاراست و در نتیج یو بسیار قدیم یقانون دارو در ایران مربوط به دوران قبل از انقالب اسالم - 2
نحـوه فعالیـت صـنایع     ،یو همچنین مناسبات مربوط به بازار داروئـ  يدر داروساز يتکنولوژ ياز پیشرفت ها یناش
  نمیدهدرا پوشش  ریاخ يالهاشکل گرفته در س یو نیز تعامالت بین الملل یداروئ یمل

 نیـ ا. باشـد  یکشور مـ  يو ناظر بر بخش دارو ها استیاجراکننده س استگذار،یدر حال حاضر معاونت غذا و دارو س - 3
نوع نظارت بر بخش غذا و دارو توسط وزارت بهداشت منجر به اتخاذ تصـیمات براسـاس تلفیقـی از الزامـات فنـی و      

را از بحث سیاسـتگذاري جـدا نمـوده و     ظارتجهت است که بسیاري از کشورها کارکرد ن نیبهم. سیاسی شده است
  ي نظارت بر غذا و دارو تأسیس نموده اندساختارهاي جداگانه اي برا

همـان فهرسـت    بـا یهـا تقر  مهیتحت پوشش ب يکنند و فهرست داروها یفعال عمل نم داریبعنوان خر رانیها در ا مهیب -4
و با توجه به منـابع   یبر اساس مطالعات فارماکواکونوم یفهرست نیتدو کهیدر حال. باشد یکشور م يداروها یرسم
ها هنوز از امکانات و قدرت مالی خود بـراي تـأثیر    مهیب. باشد یم يموجود ضرور يها تیحدودو م اریدر اخت یمال

یکـی  . بر ارائه کنندگان خدمت به منظور افزایش کیفیت خدمات خریداري شده در ازاي پول پرداختی استفاده نمی کنند
به عنوان کمک به سازمان هـاي بیمـه گـر    از دالیل این مسأله، تکیه بر متمم هاي بودجه دولتی در پایان سال است که 

  می شود و منجر به کاهش انگیزه براي افزایش کیفیت خریدهایشان می شود پرداخت
بودجه داروهاي بیمارستانی از طریق بودجـه هـاي کلـی بیمارسـتان تـأمین مـی شـوند و سیسـتم متمرکـزي بـراي            -5

منـابع و کـاهش شـفافیت  چگـونگی عملکـرد       تخصیص و پایش هزینه داروها وجود ندارد که خـود منجـر بـه اتـالف    
  .گردیده است

هـا در اختیـار    شـود کـه ایـن داده    افـزاري ثبـت مـی    هـا بـه صـورت نـرم     هاي نسـخ در داروخانـه   در حال حاضر داده -6
هـا   از آنجـا کـه ایـن داده   . گیـرد  هاي تجویز و مصرف منطقی داروي دانشگاهها قرار مـی  گر و کمیته هاي بیمه سازمان

پایش الگوي تجویز دارو در کشور و توسـعه و تـرویج تجـویز و مصـرف منطقـی دارو قابـل اسـتفاده         براي سیستم
هاي بین بخشـی بـین ذینفعـان اصـلی شـامل وزارت       است، ضروري است تا با اصالح و توسعه، هماهنگی و همکاري

وه بر الزام به ورود و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و سازمان نظام پزشکی عال
هـاي مـذکور در    ها، تعامل و همکاري بیشتر بین سـازمان  هاي نسخ اعم از بیمه و غیربیمه در داروخانه ثبت کلیه داده

  .ها و اطالعات بوجود آید تبادل داده
گروهی از پزشکان متخصص متنفذ وجود دارند که هـیچ ضـرورتی بـراي عقـد قـرارداد بـا سـازمان هـاي بیمـه گـر            - 7

احساس نمی کنند در حالی که داروهاي تجویزي آنها اگر در محدوده فهرست رسـمی داروهـا باشـد، تحـت پوشـش      
هزینه هاي دارویی تحمیل شده توسط این متخصصان ممتاز بسیار باالتر از حد متوسط اسـت و  . بیمه قرار می گیرد
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از عوامـل نشـان دهنـده مهـارت و کسـب      سیر تصاعدي نیز داردو تجویز داروهاي گران قیمت خارجی معموالً یکـی  
  .شهرت توسط این پزشکان است

خصوصی سازي صنایع دارویی هنوز منجر به ایجاد شرکت هاي واقعاً مستقل خصوصی همراه با بازار محـوري و   - 8
استراتژي هاي رشد و توسعه پایدارآینده نگر نگردیده است و علیرغم اعمال مدیریت کارامد در قالب اهداف هولدینگ 
هاي داروئی موضوع تقابل منافع به معنی واحد بودن خریدار و فروشنده که در مورد برخی از شـرکتها اشـاره شـد    

ایـن موضـوع   . همچنان باقی است هم اکنون سازمان تأمین اجتماعی بزرگ ترین سهام دار شرکت هاي دارویی اسـت 
ار داروهاي تولیدي شرکت هاي متعلـق بـه   منجر به شرایطی شده است که سازمان تأمین اجتماعی بزرگ ترین خرید

و مانع بـالقوه اي در ارتقـاء کیفیـت    ) conflict of interest(از مصادیق بارز تقابل منافع  یکیخودش می باشد و این 
  .داروهاي تولید داخل میباشد

قـدیمی دارنـد و   ایران، وضعیت شکننده اي خصوصاً به علت تجهیزات نسبتاً  ییتولید کنندگان داخلی در صنعت دارو - 9
بین المللی نشده است بانک هاي خارجی نیز به خاطر وجـود   GMPهنوز هیچ کارخانه اي موفق به دریافت استاندارد

خـودداري مـی نماینـد و در صـورت ورود ایـران بـه        يخطرات بالقوه از سرمایه گذاري در زمینه صـنایع داروسـاز  
ی، این صنایع دچار مشکالت زیادي با توجه به الزام دولـت  سازمان تجارت جهانی بدون توسعه مناسب صنایع داروی

  . به گشودن بازارها و کاهش حمایت هاي انحصاري خواهند شد
 عیصـنا  تیادامه فعال یرا در مورد چگونگ یابهامات یداخل يدر مورد داروها يگذار متیق يموجود برا يها سمیمکان -10

باال منجر بـه بـاال    یبه علت تعرفه گمرک زین یخارج ياروهاد يگذار متینحوه ق نیهمچن. مطرح ساخته است یداروئ
سـبب شـده اسـت     زین کیژنر يداروها يثابت بودن بها. استشده  یداخل داتیو عدم امکان رقابت با تول متیبودن ق
 کیـ با همان نـام ژنر  یاز داروهائ شتریحجم ب دیبا تول عیتوز يکنندگان محور رقابت خود را اشباع شبکه ها دیکه تول

  .شود، قرار دهند یم دیتول زیشرکت ها ن گریکه توسط د متیو همان ق
بعضی از داروها از راههاي غیر رسمی و به صورت قاچاق وارد کشور می شوند که می تواننـد منجـر بـه عـوارض      -11

ا بـا  مشکل اینجاست که این راههاي غیررسمی خطر ورود داروهاي تقلبـی ر  جانبی جبران ناپذیر براي بیماران شوند
داروخانه ها در صورت کشف داروهاي غیرقـانونی در  . توجه به عدم نظارت بازرسان به فروش آنها زیادتر می کنند

داروهاي توقیـف شـده در اختیـار    . آنها، بدون اینکه  قابل اطمینان یا تقلبی بودن آنها بررسی شود توقیف خواهد شد
  .ارت بهداشت براي بررسی داروها با مشکل دسترسی مواجهندقوه قضائیه قرار می گیرند و بازرسان دارویی یا وز

ــذ            -12 ــرف اخ ــه در ش ــک ک ــاي بیولوژی ــا و داروه ــن ه ــتثناي واکس ــا، باس ــت داروه ــرل کیفی ــر کنت ــال حاض در ح
Prequalification        از سازمان جهانی بهداشت می باشد در کشور بر عهده آزمایشـگاه هـایی اسـت کـه بعضـا فاقـد

 يداروهـا  سـت یوارد شده به ل يانواع مختلف داروها شیبا افزا کهیحال رد .می باشند GLPاستانداردهاي بین المللی 
 شگاهیآزما نی، ارتقا عملکرد ا)PMS(مراقبت بازار پس از فروش  يبرا يکشور يوجود طرح ها زیکشور و ن یرسم

. باشـد  یهـا الزم مـ   شـگاه یو ساختمان مربوط به ازما یانسان يروین زات،یتجه نهیارتقا در زم نیا. است يها ضرور
 .دارند يبه اصالح و بازنگر ازین زیخصوص ن نیدر ا يکشور يها یمورد استفاده جهت بازرس يها ستیچک ل

شاخصهاي کیفیت خدمات دارویی در ایران پائین است عللی ماننـد عـدم آگـاهی بیمـاران نسـبت بـه حقـوق خـود در          -13
   کم دارو در عدم ارائه خدمات و مشاوره علمی مناسب موثر استداروخانه، تعرفه پائین داروسازان و حاشیه سود 

محاسـبه   ياست که برا یاست و علت آن فرمول نیهم سطح پائ ينسبت به کشورها رانیدارو در ا عیسود توز زانیم. -14
داروخانه ها مربوط به فروش محصـوالت   ينشان داده است که سود آور یمطالعات یحت. شود یسود استفاده م نیا
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نخواهد داشت، بلکه در  يبپردازند، نه تنها سود روباشد و چنانچه داروخانه ها منحصرا به فروش دا یم یداروئ ریغ
  داروخانه دچار ضرر خواهند شد  يها نهیبا هز سهیمقا

گزارشاتی مبنی بر استفاده بعضی از بیمارستان ها از بودجه دارویی در حیطه هاي دیگر وجـود دارد کـه منجـر بـه      -15
مزمن داروها شده است و در عوض بیماران را به داروخانه هاي بیرون از بیمارستان براي تهیـه داروهـا مـی    کمبود 
این موضوع به آنها اجازه می دهد تا هزینه هاي دارویی را از بودجه بیمارستان به سیسـتم سـرپایی منتقـل    . فرستند

  کنند
هـائی ماننـد    بـاال بـودن شـاخص   . اي قرار دارد ندهکن هاي مربوط به مصرف دارو در وضعیت نگران برخی از شاخص -16

. باشـد  ها، کورتیکواستروئیدها و داروهاي تزریقی نشـانگر وجـود مشـکالتی در ایـن بخـش مـی       بیوتیک مصرف آنتی
هاي اخیر از اثربخشی مناسبی برخوردار بوده و در خصوص برخی از مصادیق  اگرچه مداخالت انجام شده در سال

، کاهش موارد تداخالت داروئـی ناشـی از            )3/3به  2/5کاهش از (قی دارو نظیر اقالم داروئی تجویز و مصرف غیرمنط
پلی فارماسی در نسخ و پیشگیري از مصـرف خودسـرانه دارو مـؤثر بـوده، لکـن هنـوز در سـایر مـوارد، مصـرف          

یکی از مشکالت اساسی مطـرح   به عنوان) هر دو جنبه از آن شامل مصرف کمتر یا بیشتر از دوز درمانی(غیرمنطقی 
  .هاي مهم نظام داروئی کشور در آینده خواهد بود و بحث ترویج تجویز و مصرف منطقی دارو از اولویت

درصـد از مـوارد، توسـط افـراد      90نظام سالمت کشور، در  یدرمان یمرکز بهداشت 3500در حدود  یخدمات  داروئ -17
  .   باشد یبخش کامال محسوس م نیدر ا یسانان يرویگردد و کمبود ن یداروساز ارائه م ریغ

بخصـوص در دفتـر    یمختلفـ  يطرح ها یمل يها ازیبر اساس ن قیو انجام تحق یقاتیتحق يها تیتعیین اولو نهیدر زم -18
باشد امـا وجـود برنامـه جـامع علمـی و پزوهشـی کشـوري و ایجـاد          یم انیمعاونت دارو در جر يکاربرد قاتیتحق

نارسـائی هـاي موجـود در زمینـه     . آوري در ایـن راسـتا ضـرورتی انکارناپـذیر اسـت     سیستم حقوقی حمایـت از نـو  
کاربردي نمودن تحقیقات لزوم تقویت ارتباط دانشگاهها و مراکز تحقیقـاتی بـا صـنایع و درگیـر نمـودن بخـش هـاي        

  .    تحقیق و توسعه صنایع داروئی در تحقیقات کاربردي را خاطرنشان میسازد
. است زیناچ رانیا یدر بازار داروئ یخارج يگذار هیسرما زانیهنوز م ریاخ يبت در سال هامث يبا وجود حرکت ها -19

 رانیـ از بـازار ا  یگـذاران خـارج   هیسـرما  زیـ پره لیـ از دال یکـ یممکن است  یدولت ينبود ساختار شفاف و پاسخگو
  . آن باشد يباال لیپتانس رغمیعل

 شهیداشت وجود دارد، ولی تعدادي عوامل دیگر هم در رهرچند بعضی موضوعات سیاسی خارج از کنترل وزارت به -20
ممکـن اسـت یکـی از ایـن عوامـل باشـد و عـدم         یآزادي محدود در بازار داروئ. ایران دارند یدر ساختار بازار داروئ

و کـاهش خطـرات مربـوط بـه      یشناسـائ  ل،یـ ن دلیبهمـ . امکان پیش بینی سیاست هاي دولت نیز، عامل دیگري اسـت 
 .خواهد بود يها ضرور هیسرما نیجهت جذب ا یخارج يگذار هیسرما

. با توجه به فراهم شدن مقدمات الحاق به سازمان تجارت جهانی این موضوع در صنعت دارو می تواند اثرگذار باشد -21
از سویی این موضوع افق جدیدي را براي صنایع فراهم می کند و از سویی دیگر با توجه به وجود قوانین ذیـل آن از  

انون مالکیت معنوي که سبب می شود دسترسی به بعضی داروها محدود شـود و در نتیجـه زمینـه رقابـت را     جمله ق
به هر حال دوراندیشی در این موضوع می تواند زمینـه اسـتفاده بهتـر از فرصـتهاي پـس آن را      . تحت تاثیر قرار دهد

 .فراهم کند

واسـته داروهـا، کمیتـه کشـوري تجـویز و مصـرف       ساله مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخ 15علیرغم سابقه فعالیت  -22
منطقی دارو و مرکز ملی اطالع رسانی دارو و سموم که در حال حاضر، به عنوان زیر مجموعه هاي مدیریت نظـارت  



 تخصصی سالمتارگروه ک                                                                                                يادار  – یاجتماعمشترك کارگروه 

 شوراي سیاست گذاري -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی                                                                                     162

بر تجویز و مصرف دارو مشغول به فعالیت می باشند، و با وجود فواید آشکار حاصل از فعالیت هاي مراکز مـذکور  
ان و جامعه، متأسفانه چارت تشکیالتی این مراکز تاکنون به تصویب نرسیده اسـت کـه بـالطبع    در حفظ سالمت بیمار

  . موجب ایجاد مشکالت فراوان در ادامه فعالیت هاي این مراکز گشته است
درصد کـل امتیـاز    1در سیستم ارزشیابی کلی ساالنه مراکز درمانی بستري، سهم بخش مراقبت هاي دارویی حدود  -23

باشد که این درصد به هیچ وجه متناسب با اهمیت این قسمت نبوده و معموال به علت محـدودیت منـابع    ارزشیابی می
به همین علت، کادر مدیریتی بیمارستان تـالش مـی کنـد تـا منـابع      . مالی بیمارستان، به این بخش کم توجهی می شود

ضـعف در سیسـتم تـامین دارو توسـط     مالی داروخانه را هم به سایر بخش ها منتقل نماید کـه ایـن موضـوع باعـث     
  .داروخانه و ایجاد مشکالت بعدي می شود

درصد کل داروهاي مصرفی در بیمارستان ها و مراکز درمانی بستري مصـرف مـی شـوند،     40علیرغم اینکه حداقل  -24
عنـوان  بـه  . متناسب با اهمیت این موضوع در برنامه هاي سالمت به مقوله داروسازي بیمارستانی پرداخته نمی شود

مثال در تعیین اولویت هاي پژوهشی کاربردي توسط دبیرخانه تحقیقات کاربردي معاونت غذا و دارو، اولویـت هـاي   
  .مرتبط با داروسازي بیمارستانی در نظر گرفته نشده است

 علیرغم اینکه نظارت بر بخش مراقبت هاي دارویی بایستی بر عهده این معاونت باشد، ارزشیابی ایـن قسـمت توسـط    -25
عالوه بر این کمیته دارو درمـان کـه زیـر مجموعـه بخـش مراقبـت هـاي دارویـی         . معاونت سالمت صورت می گیرد

به این دلیل کمیته دارو درمان وظایف خود را محـدود بـه   . محسوب می شود، تحت نظارت معاونت سالمت قرار دارد
  .پرداختن به موضوع تامین دارو در بیمارستان نموده است

رین نقایص موجود در سیستم خدمات بهداشتی درمانی، عدم مشارکت مؤثر داروساز در چرخه درمـان  یکی از مهمت -26
متاسـفانه  . می باشد که این خود نیز ناشی از عدم دانش کافی داروسازان در حیطه داروسازي بیمارستانی می باشـد 

  .در برنامه آموزشی دوره عمومی داروسازان به این مقوله توجه کافی نشده است
بوده و با استانداردهاي بین المللـی فاصـله    20تعداد داروسازان شاغل در بیمارستانهاي کشور مطابق با قوانین دهه  -27

این موضوع باعث بروز مشکالت دیگر مانند عدم امکان ارائه مناسب خدمات و مراقبـت هـاي دارویـی از    . زیادي دارد
درمانی، مانیتورینگ اشتباهات دارویی، اصالح سیسـتم توزیـع   جمله ارائه مشاوره دارویی به بیماران و اعضاء کادر 

  .شده است... و استقرار داروخانه هاي اقماري و
انی بسـتري کشـور   در حال حاضر ساختار تعریف شده براي فعالیت داروسازان بیمارستانی و بالینی در مراکز درم -28

رستان از جملـه شـرکت داروسـازان در رانـدهاي     نجا که بسیاري از فعالیت هاي داروساز در بیماوجود ندارد و از آ
صبحگاهی، مشارکت در تیم درمانی و حضور در بالین بیمار وابستگی مستقیم به نیروي انسانی دارد ایـن موضـوع   
. مانعی جدي بر سر راه تامین داروساز الزم براي ارائه مناسب خدمات دارویی در بیمارسـتانها محسـوب مـی شـود    

سـال   50یمارستانهاي کشور از نظر بخش مراقبـت هـاي دارویـی بـر اسـاس نیـاز سـنجی        طراحی چارت سازمانی ب
  .گذشته صورت گرفته است که نیاز به بازنگري اساسی دارد

متاسفانه تا بحال تحقیقات و مطالعه اي در رابطه با میـزان وقـوع اشـتباهات دارویـی، میـزان آلـودگی ناشـی از کـار                  -29
بـه همـین   . ه هاي استریل و داروهاي خطرآفرین در بیمارستانهاي کشور انجام نشـده اسـت  غیر استاندارد با فراورد

  .دلیل اطالعاتی در این رابطه در دسترس نمی باشد
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به دلیل عدم حضور یا حضور کم رنگ داروساز بیمارستانی در مراکز درمانی، اشتباهات دارویی و عوارض دارویی  - 30
لیرغم اینکه اهمیت این موضوع در سالمت بیمـاران بـر همگـان روشـن مـی      به خوبی پیشگیري و ردیابی نمی شود ع
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  )43( :مدیریت اطالعات سالمت)5- 3- 1- 3
ترین منابع به بیشترین نتایج دست  که با کم این. درستی است شرط الزم براي افزایش کارایی خدمات تن مدیریت خوب پیش

رو است و این در حالی است که حجم منابع ثابت، و یا  ت است، زیرا بخش سالمت با نیازهاي روزافزون روبهیابیم، حائز اهمی 
براي آنکه اطالعات بطور مطلوب بر مدیریت تاثیر گذارد باید تصمیم گیرندگان در هر نقطه اي از چرخه . رو به کاهش است

. می سطوح مدیریت نظام سالمت، از محیط تا مرکز بسیار حیاتی استاطالعات در تما. مدیریت از آن اطالعات استفاده نمایند
اطالعات براي مدیریت بیماران یا گیرندگان خدمت، براي مدیریت واحدهاي سالمت و به همان میزان براي برنامه ریزي و 

اده از اطالعات در تصمیم این بدان معناست که نه تنها سیاستگزاران و مدیران نیازمند استف. مدیریت نظام سالمت حیاتی است
در . گیري ها هستند بلکه ارائه کنندگان خدمات همانند پزشکان،کارشناسان و کارکنان سالمت نیز به آن نیازمند خواهند بود

غیر اینصورت،فرصت قابل توجه و مقرون به صرفه اي که بمنظور راه اندازي و حفظ نظام اطالعات سالمت وجود دارد، 
  .دچار مشکل می شود

  :برآوردي از نسبت مراکز بهداشتی ، درمانی که از سیستم اطالعات مدیریت سالمت برخوردارند  به صورت زیر می باشد
  %30:مراکز مراقبتهاي بهداشتی خصوصی%                                  60):سطح اول(مراکز مراقبتهاي بهداشتی دولتی

  %40:بیمارستانهاي خصوصی                                                %                 20:بیمارستانهاي دولتی 
  

بخش مدیریت اطالعات سالمت: تولید منابع   

 شاخص ها ، جمع آوري ، هماهنگی و کاربرد 
 نقاط قوت نقاط ضعف

مرتبط به مدیریت اطالعات سالمت و  کمبود نیروي متخصص .1
  کمبود پست هاي مرتبط

هی ذینفعـان در ارتباطبـا اهمیـت آمـار و     ضعف شـناخت و آگـا   .2
  اطالعات 

ضعف سرمایه گـذاري الزم نسـبت بـه تولیـد آمـار و اطالعـات        .3
  ضروري 

ضعف ونبود قوانین مربـوط بـه حـق مالکیـت معنـوي در نظـام        .4
 مدیریت اطالعات سالمت 

ضعف پشتیبانی از بخش خصوصی تولید کننده نرم افزار هـاي   .5
 HMIS مربوط به 

  فی مادي براي بخش خصوصینبود انگیزه کا .6
عدم یکپارچگی نظام اطالعات سـالمت  و وجـود سیسـتم هـاي      .7

 موازي  جمع آوري اطالعات، عدم تمرکز انتشار آمار و اطالعات

نبود استاندارد در چرخه گردش اطالعات ،استاندارد جمع آوري  .8
داده ها ، استانداردهاي نرم افزاري ، پائین بودن کیفیت اطالعات 

بینی و سـاماندهی داده هـاي جـاري ،نبـود سیســتم     و عـدم بـاز  
 گزارش دهی و بازخورد منظم

به (ناکافی بودن همکاري هاي درون بخشی و برون بخشی  .9
  )ویژه بخش خصوصی

ضعف ارزیابی و ارزشیابی الزم دوره اي عدم وجود بازنگري  .10

 وجود نظام نوین آماري جهت اصالح ابزار جمع آوري داده ها  .1

وجودکمیته آمار بخشـی بهداشـت و درمـان بـا عضـویت نماینـده        .2
 امی ذینفعان تم

وجود کمیته آمارهاي ثبتی به منظور ثبت آمار فعالیت ها در هنگام  .3
 انجام فعالیت

ــته   .4 ــود هس ــایی ( GISوج ــات جغرافی ــامانه اطالع ــا حضــور  ) س ب
 نمایندگان ذینفعان

وجود مرکز مدیریت و هماهنگی آمار و اطالعـات زیـر نظـر وزیـر      .5
 بهداشت 

 وجود مجموعه اي از شاخص هاي ملی سالمت  .6

 Health Metric(شکیل کمیته سـنجش نظـام اطالعـات سـالمت     ت .7

Network( 

 اجراي طرح استاندارد سازي و هماهنگی مدارك پزشکی کشور  .8

کتب و نشریات تـألیف و ترجمـه شـده،    : ایجاد بانک هاي اطالعاتی .9
 طرح هاي تحقیقاتی و بانک اطالعات محققان

 HISتوسعه شرکت هاي خصوصی در مورد  .10

  IHAو  ADS9ر کاربردي نظیر استفاده از ابزا .11

ــزایش   HBIاســتقرار  .12 و طراحــی و توســعه نظــام انفورماتیــک و اف
 در سطوح وزارتی و دانشگاهی ITضریب نفوذ 

  تهیه و تدوین نشریه هاي آماري ساالنه  .13
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بخش مدیریت اطالعات سالمت: تولید منابع   

 شاخص ها ، جمع آوري ، هماهنگی و کاربرد 
 نقاط قوت نقاط ضعف

 و اصالح سیستم ها

ضعف استفاده درست و منطقی از کامپیوتر و تکنولـوژي هـاي    .11
 SPSS– SASتباطی بویژه اینترنت و نرم افزارهاي آماري نظیرار

– STATA 
ضعف سهیم نمودن کارکنان نظام اطالعات سـالمت در طراحـی    .12

 و توسعه تکنولوژي هاي مورد استفاده

  )e-Office(ضعف در اتوماسیون  .13
 پائین بودن سواد کامپیوتري کارکنان  .14

ته هـاي  پائین بودن فرهنگ عمـومی آمـار و اطالعـات نبـود بسـ      .15
آموزشــی الزم، نبــود الــزام قــانونی جهــت آمــوزش مــدیران و  

  کارکنان
  HMISعدم وجود پژوهش هاي کافی و الزم در حوزه  .16

 مشخص نبودن اولویت پژوهش هاي مورد نیاز  .17

ضعف در اولویت گذاري ملی براي تحقیقات نظام سالمت و  .18
  تولید شواهد 

  ظام سالمتهدایت ناچیز منابع پژوهشی به سوي اولویت هاي ن .19
ضعف در بخش داده هاي اقتصـادي اجتمـاعی کـه بـر سـالمت       .20

 تاثیر دارند

 ضعف در تحلیل نابرابري هاي سالمت  .21

 ضعف در تحلیل داده هاي سالمت بر اساس گرادیان اجتماعی  .22

جامع نبودن سیستم جمع آوري داده ها و اطالعات و بانک  -
اطالعاتی پژوهشی مرتبط با عدالت در سالمت و عوامل 

  جتماعی آن در سازمان هاي مرتبط کشورا
ضعف داده هاي اقتصادي اجتماعی در سیستم جمع آوري  -

  اطالعات نظام سالمت
  نامشخص بودن دهک هاي اقتصادي اجتماعی در کشور .23

  
 

ــر     .14 ــتري در اکث ــاران بس ــاي بیم ــاري ه ــات بیم ــع آوري اطالع جم
  .بیمارستان هاي دولتی و خصوصی

مت در مجموعه اي که حرکتـی اسـت   تدوین شاخص هاي ملی سال .15
  .جهت تصمیم گیري مبتنی بر شواهد

شناسایی اقالم ثبتی و تهیـه تعـاریف و مفـاهیم آن توسـط کمیتـه       .16
 .قلم آماري 453آمارهاي ثبتی به تعداد 

در برخی از دانشـگاه هـاي    HMISراه اندازي و نصب الگوهایی از  .17
ه علـوم  تحـت پوشـش دانشـگا   ) شهرسـتان شـمیرانات  (علوم پزشکی 

 ).GISH(پزشکی شهید بهشتی، شیراز، ایران، مشهد 

توسـط مراکـز، دفـاتر یـا     ) Surveys(انجام بررسی هاي دوره اي  .18
ادارات کل در معاونت هاي مربوطه در سطح ملی و انتشـار نتـایج آن   

 .جهت استفاده کاربران

جهت الکترونیکی کردن اطالعـات  ) IT(استفاده از فنآوري اطالعات  .19
 در سطح ستادي و محیطی) فابتک(سالمت 

اسـتقرار  : بهبود امکان دسترسی به اطالعات در فعالیت هایی نظیـر  .20
شوراي هماهنگی اطالع رسانی وزارت بهداشت ، استقرار نظام نـوین  
آماري ، اجـراي تکفـا ، ایجـاد و توسـعه سـایت هـاي اطـالع رسـانی         
،  بهداشتی و توسعه خطوط دیتا در دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور

تأسیس و استقرارانجمنهاي علمی مـدارك پزشـکی وهمچنـین انجمـن     
 علمی اطالع رسانی بهداشتی و زیست پزشکی در کشور

 طراحی نظام جامع اطالعات سالمت شهروندان ایرانی .21

 NHDDتدوین فرهنگنامه داده هاي سالمت ملی  .22
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  )49، 41، 40، 35(  تدارك خدمات و مراقبت هاي سالمت) 3-1-4
هـاي  هاي اولیه بهداشتی در قالب شـبکه و به منظور دسترسی مردم به خدمات بهداشتی درمانی، نظام مراقبت 60در طول دهۀ 

هاي تعریف شده بهداشت و درمان جـاري  هاي اولیه بهداشتی بعنوان درون مایه شبکهبهداشتی درمانی شکل گرفت و مراقبت
  : ریزي شددتاً بر سه اصل زیر پایههاي دولت براي این جریان عمسیاست. گردید
 اولویت مناطق محروم و روستایی بر مناطق شهري برخوردار از امکانات  - 1

  گیري بر خدمات درمانی اولویت خدمات پیش - 2
 اولویت خدمات سرپایی بر خدمات بستري  - 3

  : با در نظر گرفتن سیاستهاي فوق، خدمات در این نظام داراي خصوصیات ذیل است
  ) بندي خدمات و منابعسطح(شود ، خدمات در سطوح مختلف ارائه میدر این نظام - 1
 ارائه خدمات به صورت ادغام یافته است  - 2

 . هاي تعریف شده وجود داردبندي شده، براي جمعیتمنابع در واحدهاي مختلف سطح - 3

 . شودریزي و با استانداردهاي، روشن و تعریف شده، ارائه میخدمات بصورت برنامه -4

ها و گسترش منابع بیشتر در محیط روستا بود، هاي اولیه بهداشتی تمرکز برنامهگیري نظام مراقبتاي نخست شکلهدر سال
هاي بعد به دلیل مهاجرت روستائیان به مناطق شهري خصوصاً حاشیۀ شـهرها، و کمبـود تسـهیالت بهداشـتی در     اما در سال

گرچه توسعه خدمات بهداشتی درمانی به . ا به شهرها نیز توسعه دهندریزان سالمت کوشیدند این خدمات راین مناطق، برنامه
مناطق شهري جزء فعالیتهاي مسئولین امر قرار گرفت ولی به دالیل گوناگون پوشش کامـل خـدمات بخـش دولتـی در منـاطق      

  .  شهري تحقق نیافت
  :ساختار ارائه خدمات سالمت)3-1-4-1
  :بخش دولتی )3-1-4-1-1

هـر  سطوح مختلف و توسط ارائه کننـدگان خـاص در   قالب شبکه بهداشتی درمانی در در بخش دولتی در خدمات تعریف شده 
 :گردد سطح به شرح زیر ارائه می

. نفـر را تحـت پوشـش دارد    1500ترین واحد ارائه خدمت در محیط روستاست کـه جمعیتـی در حـدود    محیطی:  خانه بهداشت
هـاي  وظیفۀ اصلی بهورز ارائۀ خدمات مراقبت. کندز در محل خانۀ بهداشت خدمت مییک کارمند زن به نام بهورحداقل معموالً 

 يیک روسـتاي اصـلی و چنـد روسـتا     شامل خانۀ بهداشت یک تا چند روستا هر. بهداشتی اولیه به جمعیت تحت پوشش است
ستائیان به شـهر قـرار دارد و   روستاي اصلی محل استقرار خانه بهداشت، در سر راه رومعموالً . قمري، را تحت پوشش دارد

بهورزان از بین جوانان روستایی که از حسـن شـهرت   . از شمار بیشتري از جمعیت، نسبت به روستاهاي قمر برخوردار است
به لحاظ رفتار اجتماعی، هوش و سایر صفات پسندیده برخوردارند انتخاب شـده و پـس از طـی یـک دورة دوسـاله در مرکـز       

معموالً براي جمعیت حدود هزار نفر، یک بهـورز  . نماینداقدام به ارائۀ خدمات در خانۀ بهداشت میآموزش بهورزي شهرستان 
اگـر جمعیـت    . شـود شود، در صورتیکه جمعیت بیش از این باشد یک بهورز مرد هم به خانه مزبور اضافه مـی زن انتخاب می

دهنـدگان  در واقع بهورزان ارائه. شودمذکور اضافه میهزار نفر باشد بهورز سومی نیز به جمع  3الی  2تحت پوشش بیش از 
، 1380تـا پایـان سـال    . باشـند چند پیشه خدمات سالمت هستند که توانایی ارائه خدمات مراقبتهاي بهداشـتی اولیـه را دارا مـی   

پوشـش خـود   از جمعیـت روسـتایی را تحـت    %) 86(میلیون نفر  20هزار نفر بهورز، نزدیک  28خانه بهداشت با حدود  16281
  . داشتند



 تخصصی سالمتارگروه ک                                                                                                يادار  – یاجتماعمشترك کارگروه 

 شوراي سیاست گذاري -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی                                                                                     167

در ایـن واحـد   . یک واحد روستایی است که یک تا پنج خانـه بهداشـت را تحـت پوشـش دارد     :مرکز بهداشتی درمانی روستایی
محل استقرار مرکـز بهداشـتی درمـانی    . حداقل یک پزشک عمومی و چند کاردان و پرسنل خدماتی دیگر مشغول به کار هستند

  . گی است که مسیر تردد روستائیان به مناطق شهري هستندروستایی بیشتر در روستاهاي بزر
ارائـۀ ایـن خـدمات بـه مـردم      . هاي اولیۀ بهداشتی به جمعیت شهري اسـت مسئول ارائۀ خدمات مراقبت :پایگاه بهداشت شهري

تحـت  نفـر را   12000هـر پایگـاه بهداشـت، جمعیتـی در حـدود      . مناطق روستایی دارد مناطق شهري شباهت زیادي به خدمات
  اي و در هــر پایگــاه بهداشــت ســه نفــر کــاردان بهداشــت خــانواده، یــک نفــر کــاردان بهداشــت محــیط و حرفــه . پوشــش دارد

  . نمایندیک نفر ماما ارائۀ خدمت می
اساساً شبیه مرکز بهداشتی درمانی روسـتایی اسـت و سـه تـا پـنج پایگـاه بهداشـت را تحـت         : مرکز بهداشتی درمانی شهري

و همچنـین  ) بویژه نظارت بر عملکـرد پایگاههـا  (قل دو پزشک عمومی به منظور انجام وظایف مدیریتی مرکز حدا. پوشش دارد
پایگاه بهداشت ضمیمه به همراه تعـــدادي از . نمایندپذیرش موارد ارجاعی در مرکز بهداشتی درمانی شهري ارائه خدمات می

  . دهندمانی شهري را تشکیل میپرسنل خدماتی، مجموعاً ترکیب سازمانی مرکز بهداشتی در
هاي بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی عمدتاً خدمات مراقبتی اولیه؛ شامل مراقبـت مـادر و کـودك،    خدمات ارائه شده در خانه

خـدمات بهداشـت   ...) مواردي مثل سل، ماالریـا، اخـتالالت روانـی، فشـارخون، دیابـت و      (گیري تنظیم خانواده، بیماریابی و پی
هاي ساده عالمتـی در سـطح   عالوه براین، درمان. باشداي، بهداشت مدارس و بهداشت دهان و دندان میبهداشت حرفه محیط،

در مراکز بهداشـتی درمـانی   ) و نیز بیماران مراجعه کننده سرپایی( خانه بهداشت و درمان بیماران ارجاعی و موارد اورژانس 
  . شودانجام می

ریـزي، پـایش، ارزشـیابی،    ح مدیریتی است که مسئول اجراي فراینـدهایی همچـــون برنامـه   یک سط: مرکز بهداشت شهرستان
  . تر در عرصۀ خدمات بهداشتی در حوزة شهرستان استپشتیبانی منابع، انجام خدمات فنی و پیچیده

بستري بخـش   یمانهاي ارائه خدمات بهداشتی و نیز درمسئول هماهنگی فعالیت :شهرستان بهداشتی و درمانی مدیریت شبکه
  . در حــوزة شهرســتان اســتو نظــارت بــر خــدمات درمــان ســرپایی و بســتري بخــش غیردولتــی و   115دولتــی، اورژانــس 

  .شهرستان در زیر چتر مدیریت آن قرار دارد) هاي(مرکز بهداشت شهرستان و بیمارستان
پشتیبانی، همـاهنگی، پـایش و ارزشـیابی     ؛ وظایفمعاونت درمان، معاونت آموزشی ،)معاونت بهداشتی(مرکز بهداشت استان 

  . دارند عهده  بهخدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی را 
 تـدارك و نیـز  ) و علـوم وابسـته  ( داراي دو مسـئولیت اساسـی آمـوزش پزشـکی      :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دانشـگاه  علـوم پزشـکی و    یا چنـد  ور یک در هر استان کش. پهنۀ جغرافیایی کشور استدر تمامی مردم براي خدمات سالمت 
با توجـه بـه   . هستند) ايیا منطقه(مسئول اجراي دو ماموریت فوق در حوزة استانی موچود است که خدمات بهداشتی درمانی 

هـاي  استقرار دانشگاههاي علوم پزشکی در مناطق مختلف کشور که تحت سرپرسـتی وزارتخـــانه اقـدام بـه آمـوزش رشـته      
هـاي  دهند با شبکهپیوند بین دانشگاه که بخش اساسی از بدنۀ علمی نظام سالمت را تشکیل می. نمایندزشکی میمختلف علوم پ

هاي سالمت را بوجود آمـده  سازي برنامهارائه خدمات بهداشتی درمانی، امکان مشارکت و همکاري بیشتر، در طراحی و پیاده
  . شده استتر شدن و پایداري نظام سالمت ئه خدمات مؤثر، عادالنهاین تعامل موجب توسعۀ نظام شبکه به سوي ارا. است

و فراگردهاي اطالعاتی مربـوط بـه آن   در مسیر ارجاع شبکۀ بهداشت و درمان، روندهاي مراقبتی، حرکت بیمار ساختار کامل 
تـی و اپیـدمیولوژیک،   هاي سریع سیاسـی، اجتمـاعی، اقتصـادي، جمعی   به دلیل دگرگونیلیکن طراحی شده بود،  1360در سال 
  آنهـم  بطور کامل تحقق نیافت، از آنچه که طراحی شده بود تا حـد بیمارسـتانهاي عمـومی و تخصصـی، البتـه       از آن بخشهایی
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ونـدهاي مراقبتـی پیچیـده، ارجـاع بیمـار، فراگردهـاي اطالعـاتی بیمـار و اقـدام بـراي تـداوم            ر. نه بطور کامل، تحقق پیدا کـرد 
  . ارج از بیمارستان هنوز شکل نگرفته استمراقبتهاي بیمار در خ

  عمومی ارائه خدمات بهداشتی درمانی دولتی و سایر بخشهاي  )3-1-4-1-2
 هسـتند وزارت بهداشت و درمان در سطح استان قائم مقام عالوه بر دانشگاههاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی که 

 عهـده   بهارائه خدمات بهداشتی درمانی و آموزش پزشکی را  ي خودارستانهاهاي بهداشت و درمان و بیمو با استفاده از شبکه
برخـی از ایـن   . اشتغال دارنـد ) عمدتاً درمانی(دولتی نیز به ارائه خدمات بهداشتی درمانی دارند، سازمانهاي دیگر دولتی و نیمه

  : سازمانها و نهادها عبارتند از
  بــراي خـدمات درمـانی سـرپایی و بسـتري را     ه اجتمـاعی سـالمت،   بـا داشـتن صـندوق بیمــ     :سـازمان تـامین اجتمـاعی    -

شـدگان ایـن سـازمان    عالوه بر ایـن، بیمـه  . )درمان مستقیم(دهدارائه میبه رایگان در واحدهاي ملکی خود شدگانش بیمه
یـا   بسیاري از خدمات مورد نیاز خـود را از بخـش خصوصـی طـرف قـرارداد     ) سهم بیمار(با پرداخت فرانشیزتوانند می

تواننـد  نیـز مـی  ) شدگان تامین اجتماعیغیر بیمه(سایر افراد . )درمان غیرمستقیم(سایر بخشهاي دولتی نیز دریافت نمایند
  . مند گردندهـــاي دولتی از خدمات ارائه شده در واحدهاي بهداشتی درمانی سازمان مزبور بهرهبا پرداخت تعرفه

 ارتـش، سـپاه پاسـداران   : روهاي مسلح در جمهـوري اسـالمی ایـران، شـامل    نی  :نیروهاي مسلحتامین اجتماعی سازمان  -
با داشتن صـندوق بیمـه اجتمـاعی سـالمت، خـدمات درمـانی       نیز این سازمان . هستندو نیروهاي انتظامی  انقالب اسالمی

ی خـود ،  در واحـدهاي ملکـ  ) پرسنل نظامی و غیرنظامی خـود و خـانواده آنهـا   (شدگانش سرپایی و بستري را براي بیمه
همچنـین ایـن    ). درمان مستقیم(دهدبه رایگان ارائه می) درمانگاهها و بیمارستانهاي عمومی، تخصصی و فوق تخصصی(

طـرف قـرارداد بـا سـازمان     و سایر بخشهاي دولتـی  از بخش خصوصی ) سهم بیمار(با پرداخت فرانشیز توانندافراد می
  ).غیرمستقیمدرمان ( .بیمه نیروهاي مسلح نیز استفاده نمایند

بـه پرسـنل   را در قالب درمانگاه ها و بیمارستان هاي ملکی خدمات درمانی سرپایی و بستري بطور مستقیم  :وزارت نفت -
 .خدمات براي این افراد در قالب نظام پزشک خانواده و ارجاع صورت میگیرد .نمایدخود و خانواده آنها ارائه می

نیز نسبت به ارائه خـدمات درمـانی    .....:گستري، وزارت آموزش و پرورش و بانک مرکزي، شهرداري تهران، وزارت داد -
 . نمایدبه پرسنل خود اقدام میدر قالب درمانگاه ها و بیمارستان هاي ملکی بستري یا سرپایی بطور مستقیم 

المت دارنـد و  صـندوق بیمـه اجتمـاعی سـ    این دو سـازمان  ): ره(خمینی سازمان بیمه خدمات درمانی و کمیتۀ امداد امام  -
کنند یا بعبارت دیگر مراکز سـرپایی و بسـتري ملکـی در    مستقیماً نسبت به ارائه خدمات درمانی و بهداشتی اقدام نمی

 . این نهادها وجود ندارند

افـراد داراي مشـاغل   (سازمان بیمه خدمات درمانی کلیه کارمندان رسمی دولتـی، روسـتائیان و خـویش فرمایـان      §
 .اي را داردترین پوشش بیمهاین سازمان دولتی، گسترده. دهندرا تحت پوشش قرار می ... ، طالب و )آزاد

توانند از خدمات درمان سرپایی و بستري بخش خصوصی و دولتـی طـرف قـرارداد ایـن     شدگان سازمان میبیمه
 . هاي دولتی استفاده نماینددرحد تعرفه

کـه بـه نـوعی در    جامعـه   پذیراقشار کم درآمد و آسیب ردادننیز با تحت پوشش قرا) ره(خمینی کمیتۀ امداد امام  §
خدمات براي ایـن  . نمایندمندي از خدمات آنان فراهم میچتر حمایتی آن  قرار دارنــــد نیز تسهیالتی را براي بهره
 .افراد در قالب نظام پزشک خانواده و ارجاع صورت میگیرد

خانوادة شهدا در مراکز توانبخشـی، درمـان    ان جنگ تحمیلی و خانوادة آنها وبه جانباز  :جانبازانامور ایثارگران و بنیاد  -
، خدمات ارائه میخود بستري و سرپایی   . نمایندمستقیماً



 تخصصی سالمتارگروه ک                                                                                                يادار  – یاجتماعمشترك کارگروه 

 شوراي سیاست گذاري -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی                                                                                     169

  دیـدگان جسـمی و روانـی و اجتمـاعی، خـدمات توانبخشـی ارائـه        بطور عمده این سـازمان بـه آسـیب    :سازمان بهزیستی -
 . است این خدمات بطور عمده رایگان. نمایدمی

   : بخش خصوصی)3-1-4-1-3
خدمات خود را بصورت مستقیم و با دریافت پول که در ابتدا  قدیمی ترین بخش ارائه خدمات بهداشتی درمانی در کشور است

تـامین  ( پایـه و مکمـل   گـر هـاي بیمـه  هاي خود را از طریق سـازمان بخشی از هزینهدر حال حاضر . نمودبه مراجعین ارائه می
و بخشـی را  ) و سـایر صـندوق هـاي بیمـه اي    ) ره(نیروهاي مسلح، سازمان بیمه خدمات درمانی، کمیتۀ امـداد امـام   اجتماعی، 

   .کندمستقیماً از مراجعین دریافت می
اي ، توانبخشـی و مشـاوره  )محـدود (عرصه فعالیت این بخش بطور عمده خدمات درمان سرپایی، تشخیصی، درمـان بسـتري   

اینچنـین  غالبـاً  ولـی  اعالم شده توسط سـازمان نظـام پزشـکی باشـد     هاي ش باید در چارچوب تعرفههاي این بخدریافت. است
و  %) 80تقریبـا  (شـود تقاضاي خدمات درمان سرپایی در مناطق شهري بطور عمده بوسیله  این بخـش پاسـخ داده مـی   . نیست

بخـش دولتـی   . گیرنـد وشش این بخش قرار میآورند زیر پبخشی از روستائیان نیز که براي دریافت خدمات به شهر روي می
در قالب سیستم شبکه بهداشتی درمـانی مبتنـی بـر پزشـک خـانواده و      بیشترین حجم خدمات سرپایی را در مناطق روستایی 

بـیش   .گـردد عمده خدمـــات بهداشتی در مناطق شهري و روستایی تـــوسط بخش دولتی ارائه مـی . دارد عهده  بهنظام ارجاع 
بخـش  . (می شـود و عمومی ارائه  یدولتبخش خدمات درمان بستري، براي روستانشینان و شهرنشینان، توسط رصد د 80از 

  . )% 20خصوصی کمتر از 
  . گرددهاي دولتی بخصوص در مورد خرید وسایل و تجهیزات پیچیده نیز میدر مواردي این بخش مشمول یارانه

   : بخش خیریه )4-1-4-1-4
بطـور مثـال   . بخش خیریه آمیختگی زیادي با بخش عمومی و دولتی پیدا کرده اسـت  ،ص طی دو دهه اخیرایران، بخصو.ا.جدر 

بـه  عمـدتا   ،نمایـد از هزینه خدماتی خود را از طریق وجوه خیریۀ مـردم تـامین مـی    یبا وجود اینکه بخش) ره(کمیتۀ امداد امام 
ادهاي خیریه که در امر بهداشت و درمـان فعالیـت دارنـد، از    دولت متکی است، همچنین بسیاري دیگر از نهي اعتبارکمک هاي 

  . هاي مستقیم و غیرمستقیم دولتی نیز برخوردار هستندیارانه
 و گـاهی خـدمات بسـتري    )درمانگـاهی ( خـدمات درمـان سـرپایی   ارائه مسـتقیم  در عرصۀ ، بطور عمده بخش خیریه در ایران

تجربه مشـارکت بخـش خیریـه در بیمارسـتان     . ستري اغلب حمایتی استمداخلۀ این بخش در خدمات درمان ب. داردمشارکت 
  )بیمارستان شهید هاشمی نژاد تهران(هاي دولتی نیز دیده می شود

هاي البته مشارکت و همکاري ایرانی. کامالً ایرانی است و در موارد نادري به کمکهاي خارجی متکی است  کشوربخش خیریه 
هـاي خیریـۀ خـارجی کـه     را در امور خیریه درمانی باید از مشارکت مسـتقیم سـازمان   ساکن یا شاغل در کشورهاي خارجی

  . وابسته یا مستقل از دولتهاي خود هستند جدا کرد
   : سایر بخشها) 4-1-4-1-5

شود، امداد و نجات در مرتبط میسالمت یکی از وظایف عمده این سازمان که به نوعی به خدمات  :سازمان هالل احمر -
است و در مواردي وظایف امداد و نجات در منـاطق غیرشـهري را   طبیعی و غیرطبیعی ز حوادث غیرمترقبه زمان برو

شـهرداري  در مناطق شهري بعهدة سازمان آتش نشـانی   وظیفه امداد و نجات). اورژانس جاده اي(. دارد عهده  بهنیز 
ان بروز حوادث غیرمترقبه و هم در خارج از سازمان هالل احمر در کنار ارائه وظایف امداد و نجات، هم در زم. است

صـلیب  «المللـی سـازمان مرجـع هـالل احمـر      گرچه در سطح بـین . نمایدآن اقدام به ارائه خدمات بهداشتی درمانی می
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یک سازمان خیریه غیردولتی است ولی در ایران تاکنون این سـازمان بصـورت یـک بخـش نیمـه دولتـی اداره       » سرخ
  . شده است

در مواقـع بحرانـی، زمـان بـروز حـوادث        :نماینـد ارائـه مـی   سـالمت   ارجی که درمواقع بحران خدماتسازمانهاي خ -
هــــایی از  نمایند؛ نمونـه المللی نسبت به سامان دهی ارائه خدمات درمانی اقدام میغیرمترقبه و جنگ، سازمانهاي بین

 و تـداوم آن تـا مـدتها پـس از    .... لزلـه رودبـار و   هاي درمانی در جریان جنگ خلیج فارس، زاین نوع فعالیتها، مداخله
 . باشندخاتمه شرایط بحرانی می

  ارائه خدمات سالمت کشوردر ساختار گوناگون واحدهاي پراکندگی ) 3-1-4-2
  : نشان داده شده است 1در جدول  1381براساس اطالعات سال تعداد واحدهاي مختلف سالمت 

  در بخش هاي دولتی و غیردولتی 1381سالمت در سال  تعداد واحدهاي ارائه خدمات: 41جدول 
  بخش                                    

  شرح واحد
  دولتی

  عمومی
  سازمان   خصوصی  خیریه

  تامین اجتماعی
  سایر 
  نهادها

          16022  هاي بهداشت فعال خانه
          829  پایگاههاي بهداشت

          2388  مرکز بهداشتی درمانی روستایی
          2262    مرکز بهداشتی درمانی شهري 

  550  250  416  303    *کلینیکها و درمانگاههاي سرپایی
  1448  113  149  222  1902  خدمات آزمایشگاهی 

  883  81  104  139  672  خدمات پرتونگاري 
  1087  66  392  45  236  خدمات توانبخشی

  5393  52  107  53  349  داروخانه
  120  27  36  59  488  بیمارستان

  11301  3444  6695  12057  77300  تخت بیمارستانی ثابت
   59620    تخت بیمارستانی فعال 

)69(%  
8688  

)10(%  
5121   

)9/5(%  
2722 

)1/3(%  
10588 

)2/12(%  
  .در بخش خصوصی در این آمارها منظور نشده است... مطبهاي عمومی و تخصصی پزشکان، دندانپزشکان، دفاتر ماما و * 

  سالمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت: مرجع
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  :تنوع خدمات ارائه شده برحسب ساختار) 3-1-4-3
خدمات درمانی نیز . شودتقسیم می درمانیو  بهداشتیبصورت عرفی خدمات مرتبط به سالمت در ایران به دو گروه خدمات 

اختار به محتوا و انواع خدمات ارائه شده در هر سـطح  اگر برحسب س. شودتقسیم می بستري سرپایی وبه دو گروه خدمات 
  : توجه شود، تنوع خدمات به شرح زیر است

    :خانه بهداشت) 3-1-4-3-1
  : تنوع خدمات ارائه شده در خانه بهداشت و خارج از آن زیاد است، برخی از موارد آن به شرح زیر است

  . اند و دارو در اختیار دارندش دیدهدرمان عالمتی برخی از بیماریهایی که براي آن آموز -  
اگر ارجاع فوري باشد همان روز به . به پزشک مرکز روستایی اندارجاع بیمارانی که براي درمان آن آموزش ندیده -

شود، در غیر اینصورت براي روزي که پزشک مرکز روسـتایی بـه خانـه    مرکز بهداشتی درمانی روستایی اعزام می
اي در پزشکان مراکز روستایی مؤظفند در زمانهاي از قبـل تعیـین شـده   . شودار نوبت داده میآید به بیمبهداشت می

  . طول هفته یک روز بعد از ظهر در خانۀ بهداشت حضور یابند و بیماران را ویزیت نمایند
ان در آن دو قفسه دارو در هر خانه بهداشت وجود دارد، یک قفسه متعلق به بهورز است و براساس دارونامه بهـورز 

یک قفسـه دیگـر متعلـق    . توانند بطور رایگان آنها را به مراجعین تجویز نمایندقلم دارو وجود دارد که بهورزان می 40
نمایـد و بصـورت   به پزشک است که پزشک در مواقع سیاري به خانه بهداشت، به مراجعین داروي الزم را ارائـه مـی  

  . نمایدرسمی تعرفه آن را دریافت می
قلم دارو وجود دارد کـه براسـاس آن فهرسـت، دارو بـه      160زشکان مراکز روستایی نیز یک دارونامه شامل براي پ

پزشـکان در مراکـز   . شـود هاي بهداشت تحویـل داده مـی  داروخانۀ مراکز روستایی و قفسه دارویی پزشکان در خانه
ارو توسـط بیمـار از داروخانـه نیـز دارو     توانند بوسیله نسخـــه و خرید مسـتقیم د هاي بهداشت میروستایی و خانه

پیگیري اقدامات توصیه شـده بوسـیله   . توانند بوسیله نسخه به بیماران دارو تجویز نمایندبهورزان نمی. تجویز نمایند
  . پزشک نیز به عهده بهورزان خواهد بود

  مراقبت و ارائه خدمات پیشگیري به گروههاي پرخطر  -
o شـود ایـن   تولد، روز دهم تولد و یک ماه پس از تولد از نوزادان مراقبت مـی  در روز دوم: مراقبت از نوزادان

 : مراقبت شامل 

 غربالگري کم کاري مادرزادي تیرویید §

 گیري قد و وزن نوزاد اندازه §

 معاینۀ ناف نوزاد  §

 آموزش چگونگی شیردادن به مادر، حمام کردن و سایر مسایل نوزاد به مادر است  §

 مرکز در صورت لزوم ارجاع نوزاد به پزشک  §

 آموزش مادر در زمینۀ پیشگیري از بارداري در دوران شیردهی  §

 آموزش مادر در مورد چگونگی تداوم شیردهی خود به نوزاد  §

، هپاتیـت و فلـج   BCGکه شـامل واکسـن   ) حداکثر تا روز دهم (انجام واکسیناسیون بدو تولد نوزاد  §
 . اطفال است

 .در پروندة خانوار ثبت جزئیات در برگه مخصوص نوزاد §

o مراقبت از کودکان : 
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 : ماهه هر ماه باید مراقبت شوند هر دورة مراقبت شامل موارد زیراست 12تا  1کودکان  §

 اندازه گیري قد و وزن و دورسر کودك  •

 هاوآموزشهاي الزم به مادر کنترل نوع تغذیه کودك وانجام توصیه •

ث، دو نوبت واکسـن هپاتیـت، سـه    انجام واکسیناسیون کودك شامل سه نوبت واکسن ثال •
 نوبت واکسن فلج اطفال و یک نوبت واکسن سرخک 

 به کودك  Dو  Aتجویز و ارائه مکملهاي آهن، ویتامین  •

 کنترل رشد جسمی و ذهنی کودك و ثبت جزئیات آن در پروندة کودك  •

 کنترل تداوم استفاده از روشهاي پیشگیري از بارداري مادر  •

 وندة کودك و مادر ثبت همه جزئیات در پر •

ماهه هرسه مـاه مـورد مراقبـت قـرار      36تا  24هردو ماه یکبار و کودکان : ماهه 26تا  12کودکان  §
 . گیرندمی

 . گیرندهر شش ماه یکبار مورد مراقبت قرار می: ماهه 60تا  36کودکان  §

o  ساله همسردار 49تا  10مراقبت از زنان : 

گیري ریافت روشهاي پیشگیري از بارداري مدرن و معتبر مورد پیساله همسردار از بابت د 49تا  10زنان 
 . کننددریافت می) قرص یا کاندوم(گیرند و دارو یا وسیله پیشگیري از بارداري قرار می

o مراقبت از زنان باردار : 

شوند با مراجعه به خانـه بهداشـت تحـت مراقبـت قـرار      زنان بارداري که به بارداري خود آگاه می §
اي از مراقبتها شامل مجموعه. شوندد و سیزده بار در طول دورة بارداري خود مراقبت میگیرنمی

  اقـداماتی اســت کـه طــی آن زنــانی کـه بــارداري پرخطـري دارنــد شناســایی و بـه پزشــک ارجــاع     
اندامها، تجویز و ارائه مکملهاي  ورمدر مورد بقیه زنان ضمن کنترل وزن، فشارخون،  و شوندمی 

شـود،  زنانی که بارداري آنها پرخطر تشخیص داده مـی . یابدمراقبتهاي آنها تداوم می.. .آهن دار و 
دفعات مراقبتهاي آنان زیر نظر پزشک یا هر فرد دوره دیده دیگـر دو برابـر مـوارد عـادي خواهـد      

 . بود

o  مراقبت از زنان زایمان کرده: 

ان کـرده در جمعیـت تحـت پوشـش     گرچه بهورزان در زایمان دخالت ندارند ولی موظفند زنان زایم §
 . هفته پس از زایمان مراقبت نمایند 6خود را طی دو روز اول پس از زایمان، روز دهم و 

o  و اعـزام مـواردي کـه در خطـر ابـتال بـه        ساله و باالتر بـراي بیمـاري فشـارخون    30اخیراً غربالگري افراد
 . گرفته استفشارخون قرار دارند، به پزشک نیز، جزء وظایف بهورزان قرار 

o بهورزان است  عهده  بهنیز ) بیماریهاي روانی شدید( مراقبت از بیماران روانی 

o هسـتند نیـز در عهـده     هـایی کـه داراي معلـول جسـمی و روانـی     مراقبت و ارائه آموزشهاي الزم به خانواده
 . بهورزان است

o جم دبسـتان و سـال اول و سـوم    آمـوزان پایـه اول تـا پـن    که براي کلیه دانـش  آموزانمعاینات ادواري دانش
 . گیردراهنمایی صورت می
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o      بهداشـت آب و فاضـالب،    : و کـار شـلمل   محـیط  سـالمت بهورزان فعالیتهاي متعـدد دیگـري نیـز در زمینـۀ
آموزان، بهداشت مواد غذایی و محلهـاي تهیـه و توزیـع    بهداشت خانه محل سکونت خانوارها، بهداشت دانش

هاي خدمات محیطهاي تولید خانگی و صنعتی کوچک را دارند که برابر بسته مواد غذایی، بهداشت شاغلین و
  هـاي مناسـب هسـتند کـه معمـوالً بـه جامعـه یـا خـانوار ارائـه           تعریف شـده مؤظـف بـه بررسـی و مداخلـه     

 . شودمی

  
  : مراکز بهداشتی درمانی روستایی)3-1-4-3-2

  : شود شامل موارد زیر استنندگان ارائه میکمجموعۀ خدماتی که در مراکز بهداشتی درمانی به مراجعه
  : ، توسط پزشک، در جریان این پذیرش اقدامات زیر بایدانجام شودپذیرش بیماران سرپایی ارجاع فوري -

o  با استفاده از آزمایشگاههاي موجود (معاینه، اقدامات تشخیصی مورد نیاز در حد مقدورات مراکز روستایی
درمان در حد پزشک عمومی باشد، تجویز دارو، ارائه دارو بـه وي در   ، در صورتیکه تشخیص و)در مراکز

هـاي  درکنار تجویز دارو، پزشک آموزشها ومشـاوره . حدود داروهاي موجود در دارونامه مراکز روستایی
در صورتیکه تشخیص و درمـان بیمـار خـارج از حـدود وظـایف پزشـک عمـومی         .می کندالزم را نیز ارائه 

 . د، بسته به وضعیت بیمار ارجاع فوري یا غیر فوري به مراجع تخصصی خواهد شدمراکز روستایی باش

  .نیز همین روند اجرا خواهد شد بیماران ارجاعی غیر فوريدر مورد  -

هاي بهداشت، نظارت بر فعالیتهاي آنهـا، نظـارت   مدیریت مرکز، خانهپزشک مراکز بهداشتی درمانی روستایی وظیفه  -
عهـده   نیـز بـه  .... و  رکز، مشارکت در امور اجتماعی مربوط به سالمت جمعیـت تحـت پوشـش   بر فعالیت کاردانهاي م

 .دارند

 : در مراکز روستایی حداقل چهار کاردان با وظایف متفاوت نیز حضور دارند -

o  نه تنها وظیفه نظارت بر فعالیت بهورزان در زمینـۀ ارائـه خـدمات مربـوط بـه       ):بهداشت خانواده(کاردان زن
تر از بهورزان در زمینه بهداشـت خـانواده را   انواده را برعهده دارند، بلکه ارائه خدمات تخصصیبهداشت خ

 . دارند عهده  بهنیز 

o  بطور عمده این گروه از کاردانها در مراکز وظایفی  ):اي و مبارزه با بیماریهابهداشت محیط، حرفه(کاردان مرد
نمایند و محـدودة خـدمات   ی و جمعیتی خاص ارائه خدمت میدارند که مستقیماً به گروههاي شغل عهده  بهرا 

 .  ها استکنندهآنها کمتر به افراد و مراجعه

o این گروه نیز وظیفه پـذیرش ارجاعـات مربـوط بـه بهداشـت دهـان و دنـدان         :کاردان بهداشت دهان و دندان
 : عبارتست از دارند مجموعه وظایف کاردانها عهده  بهآموزان و زنان باردار را بخصوص دانش

 ارائه آموزش و مشاوره در زمینۀ بهداشت دهان و دندان به مراجعین  §

، جـرم گیـري، کشـیدن    2و  1انجام خدمات بهداشت دهان و دندان تا حد پر کردن دنـدانهاي درجـه    §
 .... دندان و 

 ...آموزان، مادران و ارائه آموزش و مشاورة گروهی به دانش §

o دارند عهده  بهفه پیچیدن نسخه و ارائه دارو در داروخانه مراکز روستایی را این گروه وظی: کاردان دارویی . 

o کند این گروه نیز وظیفه انجام آزمایشات تشخیصی که پزشک مرکز روستایی توصیه می :کاردان آزمایشگاه
 . مجموعه آزمایشات انجام شده توسط این گروه نیز تعریف شده ومشخص است. دارند عهده  بهرا 
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  : پایگاههاي بهداشتی) 3-1-4-3-3
دریافت خـدمت بـه ازاي مراجعـه    (هاي بهداشت، بصورت غیرفعال ارائه خدمات بهداشتی در پایگاههاي بهداشتی برعکس خانه

در عین حال کالسهاي . است؛ تفاوت دیگر اینکه در پایگاهها وظیفه پیگیري دریافت خدمات به عهده رابطین بهداشتی است) فرد
سـومین تفـاوت پایگـاه بـا خانـه وجـود       . شـود براي رابطین در هفته یک روز در پایگاههاي بهداشتی برگزار مـی آموزشی نیز 

 عهـده   بـه را  IUDکاردان مامایی در پایگاههاي بهداشتی است که وظیفه مراقبت مادران و تنظـیم خـانواده بخصـوص گذاشـتن     
  . دارند

   :مراکز بهداشتی درمانی شهري) 3-1-4-3-4
  . کندمراکز روستایی است بااین تفاوت که به جاي خانه بهداشت، پایگاه بهداشتی را مدیریت، نظارت وهدایت میهمانند 

    :درمانگاه)3-1-4-3-5
شده و بوسیله چند پزشک عمـومی  معموالً این اصطالح براي مراکز درمان سرپایی که بوسیله بخش خصوصی یا خیریه دایر 

  : پردازنداین گونه مراکز درمان سرپایی بیشتر به خدمات زیر می. رودشود، بکار میهاي متعدد اداره میدر نوبت
  پذیرش بیماران سرپایی، تشخیص، مشاوره و تجویز دارو  -  
  انجام جراحیهاي کوچک و سرپایی  -  

رنـد نیـز در   تر تخصصی و بستري نیـاز دا سازي و ارجاع فوري بیمارانی که به خدمات پیچیدهانجام اقدامات آماده -
  .گیردمجموعه فعالیتهاي این مراکز قرار می

   : کلینیک) 3-1-4-3-6
ایـن  . روداین اصطالح نیز براي درمانگاههاي وابسته به بخش خصوصی، خیریه یا دولتی وابسته به مراکز بسـتري بکـار مـی   

اي از نـه کلینیکهـا نیـز مجموعـه    در ایـن گو . شوداداره می) داراي یک نوع تخصص(گونه مراکز بوسیله چند پزشک متخصص 
خدمات مثل؛ پذیرش بیماران سرپایی، اقدامات تشخیصی در حد مقدورات تخصصی، اقدامات درمان سـرپایی، تجـویز نسـخه،    

  . شودارائه می.... انجام مشاوره و آموزشهاي الزم
   : پلی کلینیک) 3-1-4-3-7

اي از تخصصـهاي مختلـف در کنـار    رود، با ایـن تفـاوت کـه مجموعـه    معموالً این اصطالح براي مراکزي مثل کلینیکها بکار می
در اغلـب مـوارد   . شـود نمایند و محدودة فعالیتهاي آنها به اقدامات تشخیصی و درمانی سرپایی محدود مـی یکدیگر فعالیت می

  . نمایندکلینیکها در کنار مراکز درمان بستري دولتی و خصوصی فعالیت میاینگونه پلی
  :مطب) 3-1-4-3-8

همـواره بصـورت   کـه   رودایــن اصطالح براي محل ارائه خـدمات یـک پزشـک عمـومی، متخصـص یـا دندانپزشـک بکـار مـی         
تواننـد در جنـب مطـب    التحصیالن مامایی مـی فارغ .شود و نمونه دولتی، عمومی، یا خیریه آن وجود نداردخصوصی ارائه می

  . ر نمایندپزشکان عمومی یا متخصص دفاتر مامایی خود را دای
   ):Day Clinicروزانه، (راکز جراحی محدود سرپایی م) 3-1-4-3-9

  یـا جراحـی بـزرگ    ) بدون بیهوشـی و یـا بـا بـی حسـی موضـعی      (شود که در آنها اعمال جراحی کوچک به مراکزي اطالق می
شدن نداشته باشد، انجـام   که بیمار حداکثر ظرف چند ساعت قادر به ترك مرکز بوده و نیازي به بستري) با بیهوشی عمومی(

  . شوداین مراکز در کشور عمدتاً بصورت خصوصی اداره می. شودمی
  
  



 تخصصی سالمتارگروه ک                                                                                                يادار  – یاجتماعمشترك کارگروه 

 شوراي سیاست گذاري -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی                                                                                     175

   : واحدآزمایشگاهی) 3-1-4-3-10
شود که در آن آزمایشهاي مربوط به انسان از قبیل خون، ادرار، نسوج، غـدد و انـواع آزمونهـاي سـرطانی     به واحدي گفته می

آسـیب شناسـی بـالینی و    : شوندواحــدهاي آزمایشگاهی به چند گروه تقسیم می. تناد باشدانجام گیرد و نتایج آن نیز قابل اس
  تشخیص طبی، آسیب شناسی تشریحی، آسیب شناسی بالینی و تشریحی 

واحد آزمایشگاهی در کشور فعالیت داشته که بطور متوسط هر واحد آزمایشگاهی جمعیتی حدود  3834تعداد  1381در سال 
یک واحد آزمایشـگاهی  (حداقل این میزان مربوط به استان چهار محال و بختیاري . حت پوشش قرار داده استنفر را ت 17094

  . بوده است) نفر 27630یک واحد آزمایشگاهی براي (و حداکثر آن مربوط به استان کردستان ) نفر 7862براي 
    ):رادیولوژي(واحد پرتونگاري ) 3-1-4-3-11
طبـق مجـوز وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی تاسـیس شـده و در آن آزمایشـهاي          شـود کـه   ه محلی گفتـه مـی  ب

  . پردازدشود و یا با استفاده از انرژي بصورت اشعه، به تشخیص علل بیماریها میپرتوشناسی انجام می
را تحـت پوشـش    نفـر  34880واحد پرتونگاري در کشور فعالیت داشته و هر واحد، جمعیتی حدود  1879تعداد  1381در سال 

و حداکثر آن مربوط بـه اسـتان   ) نفر 21691یک واحد پرتونگاري براي (حداقل میزان مربوط به استان سمنان . قرار داده است
  . بوده است) نفر 69539یک واحد براي (سیستان و بلوچستان 

  : واحد توانبخشی) 3-1-4-3-12
بازگرداندن بخشی از عملکـرد از دسـت رفتـه و حفـظ توانمنـدیهاي       شود که به منظورتوانبخشی به مجموعه اقداماتی گفته می

  . شودهاي مختلف انجام میبالقوه افراد داراي ناتوانی
نفـر یـک واحـد     35893بطور متوسط بـه ازاي هـر   . واحد توانبخشی در کشور فعالیت داشته است 1826تعداد  1381در سال 

  . توانبخشی وجود داشته است
   : نهداروخا) 3-1-4-3-13

شود که طبق مجوز وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـکی، بـه منظـور عرضـه، سـاخت و مشـاوره         به محلی اطالق می
  . دارویی ایجاد شده است

نفـر یـک    11008داروخانه در کشور فعالیت داشته اسـت و بطـور متوسـط بـراي جمعیتـی حـدود        5954تعداد  1381در سال 
و بیشـترین آن  ) نفـر  8039(ن نسبت جمعیت به یک داروخانه مربـوط بـه اسـتان اصـفهان     کمتری. داروخانه موجود بوده است

  . بوده است) نفر 20254(مربوط به استان سیستان و بلوچستان 
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  واحدهاي خدمات درمان بستري ) 3-1-4-3-14
این نام به کلیه مراکز درمانی اعم از بیمارستان، بیمارستان و زایشگاه، زایشگاه و آسایشگاه که مجهز به تخـت باشـند اطـالق    

-ارسـتان ، تعـداد بیم 1381در سـال  . شودمی

. بـود واحـد   730هاي فعال در سـطح کشـور   
بــراي ایــن تعــداد بیمارســتان در مجمــوع     

بینی شده بود کـه از  تخت ثابت پیش 110797
. مورد فعال بوده اسـت  86729این رقم تعداد 

نسبت جمعیت به تخـت ثابـت در کـل کشـور     
در  756و نسبت جمعیت به تخـت فعـال    592

سـبت یـک   استان یـزد بـا ن  . باشدآن سال می
نفـر، بهتـرین و اسـتان     314تخت ثابت بـراي  

کهگیلویه و بویراحمد با نسبت یک تخت براي 
نفر بدترین وضـعیت را در ایـن زمینـه     1095
تقریبا ثابـت بـوده امـا ضـریب      1384تا  1381نفر از سال  1000میانگین کشوري شاخص تخت بیمارستانی به ازاء هر . دارند

  )42جدول (.ین امر میتواند نشان دهنده  کاهش تفاوت این شاخص در نقاط مختلف کشور باشدتغییرات کاهش یافته است و ا
   : درصد اشغال تخت) 3-1-4-3-14-1

این شاخص متاثر از عوامل متعددي از جملـه متوسـط   . هاي مهم در آمار بیمارستانی استدرصد اشغال تخت یکی از شاخص
هـاي تحـت پوشـش وزارت بهداشـت     اشغال تخت در بیمارستانوضعیت . ري استاقامت بیماران و میزان پذیرش بیماران بست

  :عبارت است از 1380سال در 

 1380هاي تحت پوشش وزارت بهداشت در سال وضعیت اشغال تخت در بیمارستان: 43جدول 

 درصد اشغال تخت  دانشگاه علوم پزشکی  

 و پایینتر % 45 و بوشهر  کهکیلویه و بویراحمد –ایالم  -یزد –کرمانشاه 

 50-99/54 مازندران  –لرستان  –کردستان  –کاشان  –سمنان  –رفسنجان  –جهرم  –هرمزگان  –اصفهان  –اردبیل 

شیراز  –چهار محال و بختیاري    –آذربایجانشرقی  -بیرجند –ایران  –خوزستان  –آذربایجانغربی  –مرکزي 
 همدان  –گلستان  –گیالن  –کرمان  –

99/59-55 

 60-99/64 قم –شهید بهشتی  –زنجان  –سیستان و بلوچستان  –تهران  –بابل 

 65-99/69 مشهد -سبزار

 و باالتر % 70 قزوین و فسا  – گناباد -شاهرود

  معاونت سالمت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: مرجع

  
  
  
  

 1000میانگین و ضریب تغییرات کشوري شاخص تخت به ازاي هر : 42جدول 
  1384تا  1380  تلف کشور در فاصله سالهايدر استانهاي مخ نفر
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  آوري اطالعاتوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دفتر آمار و فن: مرجع
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  )44( عبرنامه بیمه روستایی مبتنی بر پزشک خانواده و نظام ارجا)3-1-4-4
هزار نفر، پزشکان عمومی  20در مناطق روستایی و شهرهاي با جمعیت کمتر از  1384با اجراي طرح بیمه روستائیان از سال 

هدف از اجراي ایـن برنامـه افـزایش دسترسـی     . تحت عنوان پزشک خانواده با ضوابط خاصی در این مناطق بکار گرفته شدند
در قالب این برنامه خدمات باید توسط اعضاي تیم سالمت متشـکل  . مت بوده استجمعیت ساکن در این مناطق به خدمات سال

پزشک خانواده به عنـوان  . از پزشک، ماما، کاردانهاي بهداشتی و بهورز و در قالب بسته خدمت از پیش تعیین شده ارائه گردد
رود بـراي   شـده و انتظـار مـی    و مسئول تیم سـالمت شـناخته  ) نفر 4000بطور متوسط (مسئول سالمت جمعیت تحت پوشش 

  . ایفاي این نقش بطور مناسب تحت آموزش قرار گیرد
  :هاي زیر را دارند ال اعضاي تیم سالمت وظیفه ارائه خدمات در حیطه صورت ایده به

 مدیریت سالمت •

  :سالمت جامعه •
، د شیمیایی و سموممدیریت موا، جمع آوري و دفع فاضالب، مدیریت پسماندها، آلودگی هوا، آب آشامیدنیسالمت 

، نظارت بر بهداشت آب و فاضالب، اقدامات اضطراري در بالیاي طبیعی، بهداشت پرتوها، کنترل ناقلین بیماریها
  پسماندهاجمع آوري نظارت بر نحوه ، نظارت بر بهداشت و بهسازي سرویسهاي بهداشتی و حمام

  سکونت خانوار سالمت محیط  •
نور و سر و ، آلودگیهاي هواي داخل ساختمان و تهویه، مساحت مسکونی، نگهداري دام و طیورنظارت بر محل 

  سوانح و حوادث، سیستم گرمایش و سرمایش، بهداشت موادغذایی، سیستم پخت و پز مناسب، مناسبنا يصدا
 سالمت محیط هاي تهیه و توزیع مواد غذایی •

ارائه خدمات ، بهداشت محیط مدرسه، ي و طیوردامدار، کشتارگاه، مراکز تهیه، توزیع، نگهداري و فروش مواد غذایی
  تخصصی و فنی حرفه اي دانشگاهها، آموزشگاههاي، مهد کودك، و اطالع رسانی بهداشت محیط مدارس آموزشی

 سالمت محیط زندگی جمعی •

  زندان، سراي سالمندان، پرورشگاه، خوابگاه، پادگان
  سالمت محیط هاي بهداشتی درمانی •

، کلینیک هاي دامپزشکی ،مطب ،مراکز پرتو پزشکی ،مراکز بهداشتی درمانی ،یعموم، تخصصی هاي کلینیک
  بیمارستان

 تفریحی –سالمت محیط هاي فرهنگی  •

هتل ها، مسافرخانه ها، اماکن بین راهی، سرویس هاي بهداشتی، پایانه ها و وسایل حمل و ( رفاهی و خدماتی اماکن
  شهر بازي ،تماشاخانه و فرهنگسراهاها، سینما،  پارك، ورزشی و استخر مراکز، )نقل

  سالمت محیط هاي عبادي مذهبی •
  ، زیاتگاه، زائرسرامتبرکه اماکن، گورستان، مسجد

 سالمت محیط هاي پیرایشی و بهداشتی •

  مؤسسات الغري، پرورش اندام و حمامهاي سونا ،آرایشگاه، حمام
 سالمت محیط کار •

حیط کار، ساماندهی فعالیتهاي شناسایی، اندازه گیري، ارزشیابی ، مدیریت سالمت کار، کارگر و مقالیبافانبهداشت 
ارگونومی در فعالیت   و کنترل روشنایی در محیط کار، ارائه مراقبت هاي اولیه بهداشتی به کارگران، برنامه ارتقـاي
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و سموم و هاي بهداشت حرفه اي در نظام شبکه، ایجاد ایستگاه بهگر، بهداشت کشاورزي، نظارت بر موادشیمیایی 
کنترل و پیشگیري از عوامل زیان آور شیمیایی، تأمین شرایط جوي مناسب در محیط کار، برنامه مقابله با صدا در 

  محیط کار، برنامه مراقبت از بیماریهاي شغلی
  سالمت اعضاي گروه هدف •

o 2روز،  45-30روز،  15-14روز،  5-3در دوره هاي سنی (مراقبتهاي از کودکان سالم نوزادان  و کودکان 
  5سالگی،  4سالگی،  3سالگی،  2, ماهگی 18, ماهگی 15, ماهگی 12, ماهگی 9, ماهگی 6, ماهگی 4, ماهگی

با تأکید بر پیشگیري از بیماریها و مخاطرات شایع دوران کودکی با توجه به اولویتها و ) سالگی 6سالگی،  
گیري از بروز عوارض و ناتوانیهاي آموزش صحیح به والدین، تشخیص و درمان صحیح و به موقع، پیش

 احتمالی، درمان عوارض ایجاد شده، ارجاع به موقع و پیگیري نتیجه ارجاع
o  انجام مراقبتهاي درمانی براي کودکان بیمار با رعایت استانداردهاي ارائه شده 

o  14سال،  13-11سال،  11- 9سال،  8-6در دوره هاي سنی : (سال 25تا  6نوجوانان و جوانان، گروه سنی -
با تأکید بر پیشگیري از بیماریها و مخاطرات شایع ) سال 25-23سال و  23-21سال،  19-17سال،  16

دوران نوجوانی و جوانی با توجه به اولویتها و آموزش صحیح به فرد و والدین، تشخیص و درمان صحیح 
وانیهاي احتمالی، درمان و به موقع بیماریها و اختالالت ایجاد شده، پیشگیري از بروز عوارض و نات

 عوارض ایجاد شده، ارجاع به موقع و پیگیري نتیجه ارجاع

o  با تأکید بر پیشگیري از بیماریها و مخاطرات شایع دوران ) سال 60تا  25گروه سنی (سالمت میانساالن
به  میانسالی با توجه به اولویتها و آموزش صحیح به فرد و خانواده و جامعه، تشخیص و درمان صحیح و

موقع بیماریها و اختالالت ایجاد شده، پیشگیري از بروز عوارض و ناتوانیهاي احتمالی، درمان عوارض 
 .ایجاد شده، ارجاع به موقع و پیگیري نتیجه ارجاع

o  با تأکید بر پیشگیري از بیماریها و مخاطرات شایع دوران سالمندي ) سال و باالتر 60گروه سنی (سالمندان
تها و آموزش صحیح به فرد و خانواده و جامعه، تشخیص و درمان صحیح و به موقع با توجه به اولوی

بیماریها و اختالالت ایجاد شده، پیشگیري از بروز عوارض و ناتوانیهاي احتمالی، درمان عوارض ایجاد 
 .شده، ارجاع به موقع و پیگیري نتیجه ارجاع

o ارائه خدمات سالمت مادران باردار 

o  خانوادهارائه خدمات تنظیم 

o  مراقبت و درمان بیماریهاي خاص، آموزش افراد جامعه براي شناخت بیماري و راههاي پیشگیري از ابتال
به آن، شناخت موارد مشکوك، انجام اقدامات مناسب جهت تشخیص به موقع بر اساس دستورالعملهاي 

لیشمانیوز (، کاالآزار هاري: شامل(موجود، ارجاع موارد مورد نیاز به ارجاع و پیگیري نتیجه ارجاع 
، تب مالت، جذام، )لیشمانیوز جلدي(، سالک )CCHF(کریمه  تب خونریزي دهنده ویروسی کنگو، )احشایی

ماالریا، هپاتیت، مننژیت، سرخک، سرخجه و سندرم سرخجه مادرزادي، فلج اطفال، آنفلوانزا، دیفتري، سیاه 
 )و حفظ زنجیره سرما بوتولیسم  ، وبا، تیفوئید، اسهال خونی سرفه، ایدز،

 هادرمان اولیه و تدبیر فوریت •
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  بهداشت حرفه اي) 5- 4- 1- 3

در . اي و سالمت شاغلین است بخش از وظایف مراکز بهداشتی درمانی اعم از شهري و روستایی پرداختن به بهداشت حرفه
  : هاي مرتبط با این حوزه عبارتند از این راستا فعالیتها و شاخص

با تشدید نظارت و پوشش شاغلین در کارگاههاي صنعتی در مواجهه با پرتوهاي زیان آور یونیزان  :کارانبهداشت پرتو - الف
می باشد،کارگران به ویژه در مشاغلی نظیر کشاورزي و )ماوراء بنفش ومادون قرمز(و غیر یونیزان ) ایکس –گاما -بتا -آلفا(

جوشکاري، ریخته گري،کوره هاي (و مصنوعی ) نور خورشید(یصنایع فلزي به طور پیوسته در معرض منابع پرتوزاي طبیع
رغم اینکه این گروه از عوامل زیان آور شغلی از جمله موارد قابل ثبت و گزارش دهی در  علی. قرار دارند) قوس الکتریکی

ن از آن بایست شاغلی شاخص هاي کشوري بهداشت حرفه اي بوده اما تاکنون بویژه از نظر آموزش هاي اختصاصی که می
  .بهره مند باشند کمتر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است

  
میلیون نفر از روستائیان  2.5نشان می دهد بیش از  87آمارسالیانه جمع آوري شده طرح بقا در سال  :بهداشت قالیبافان –ب 

تحت معاینات % 50پوشش حدود  به شغل قالیبافی اشتغال دارند و از شاغلین قالیباف تحت%) 90(به ویژه زنان و دختران 
افراد مبتال به % 9.6. آنها دچار اختالت شغلی گردیده اند% 21کارگري قرار گرفته اند و از این تعداد افراد معاینه شده حدود 

این آمار موید تحقیقات انجام شده توسط متخصصان علوم . دچار مشکالت چشمی هستند% 8ت اسکلتی عضالنی و الاختال
یرجند مرکز استان خراسان جنوبی است که در آن آمده است قالیبافان بیش از سایرین در معرض مخاطرات پزشکی در ب

عضالنی و  –شغل قالیبافی می تواند به عنوان شغلی که ریسک ابتال به اختالت اسکلتی . زایمانی و عیوب بینایی قرار دارند
یري از وقوع این اختالالت در شاغالن حرفه قالیبافی و حذف مشکالت چشمی در آن باالست مطرح باشد و از این رو، پیشگ

  .ریسک فاکتورهاي مربوطه می بایست مورد توجه مسئولین قرار گیرد
  1387در سال ) بهداشت قالیبافان(گزارش طرح بقا : 44جدول 
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 تعداد شاغلین داراي بیماري شغلی
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48448 70086 34217 41477 3091 2300 18642 1165 637 1496 146 160 277 3881 

  
6/70 % 2/59 % 9 % 5/5 % 9/44 % 2/6% 4/3% 8 % 8/0% 9/0 % 5/1% 8/20% 

  گزارش مرکز سالمت محیط و کار، معاونت سالمت، وزارت بهداشت  ، درمان و آموزش پزشکی: مرحع
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  :بهداشت شاغلین کارگاه ها – ج

اقبت از بیماري هاي شغلی و سالمت شاغلین در محل هاي کار براساس تعداد شاغلین ساختاري در نظر گرفته شده براي مر
  : روند توسعه آن در سال هاي اخیر نشان داده شده است زیر است که در جداول

  
  : نفر شاغل 49تا 20در کارگاههاي  ایستگاه بهگر-الف 

  1شاخص   سال
جمعیت تحت 

  پوشش

تغییرات 
به (%) بتنس

  سال قبل
  2شاخص

جمعیت تحت 
  پوشش

تغییرات 
به (%) نسبت

  سال قبل

درصد کارگاههاي داراي ایستگاه بهگر   84
  نفر شاغل 49تا  20در کارگاههاي 

درصد شاغلین تحت پوشش   درصد 2/21  کارگاه 1415
  خدمات ایستگاه بهگر

  درصد 5/22  45000

درصد کارگاههاي داراي ایستگاه بهگر   85
  نفر شاغل 49تا  20گاههاي در کار

درصد شاغلین تحت پوشش   درصد 1/22  کارگاه 1477
  خدمات ایستگاه بهگر

  درصد 3/24  48765

درصد کارگاههاي داراي ایستگاه بهگر   86
  نفر شاغل 49تا  20در کارگاههاي 

درصد شاغلین تحت پوشش   درصد 24  کارگاه 1600
  خدمات ایستگاه بهگر

  درصد 6/25  51234

  

  )خانه بهداشت کارگري( نفر شاغل  499تا  50در کارگاههاي  ئه مراقبتهاي بهداشتی اولیه به کارگرانارا -ب

  1شاخص   سال
جمعیت تحت 

  پوشش

تغییرات نسبت 
به سال (%) 
  قبل

  2شاخص
جمعیت تحت 

  پوشش

تغییرات 
به (%) نسبت 

  سال قبل
درصد کارگاههاي داراي خانه بهداشت   84

نفر  499ا ت 50کارگري در کارگاههاي 
  شاغل

درصد شاغلین تحت پوشش خانه   درصد 6/32  کارگاه 1305
  هاي بهداشت کارگري

  درصد 4/29  نفر160000

درصد کارگاههاي داراي خانه بهداشت   85
نفر  499تا  50کارگري در کارگاههاي 

  شاغل

درصد شاغلین تحت پوشش خانه   درصد 7/34  کارگاه 1390
هاي بهداشت کارگري در 

  نفر شاغل 499تا  50کارگاههاي 

  درصد 7/34  نفر 188754

درصد کارگاههاي داراي خانه بهداشت   86
  کارگري 

درصد شاغلین تحت پوشش خانه   درصد 35  کارگاه 1400
  هاي بهداشت کارگري

  درصد 9/39  نفر217110

درصد کارگاههاي داراي خانه بهداشت   87
  کارگري

خانه درصد شاغلین تحت پوشش   درصد 1/36  کارگاه 1442
  هاي بهداشت کارگري

  درصد 5/47  نفر 258110
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  نفر شاغل 500در کارگاههاي با بیش از  مرکز بهداشت کار- ج

  1شاخص   سال
جمعیت تحت 

  پوشش

تغییرات 
به (%) نسبت

  سال قبل
  2شاخص

جمعیت تحت 
  پوشش

تغییرات 
به (%) نسبت

  سال قبل

درصد کارگاههاي داراي مرکز بهداشت   84
  نفر به باال  500رگاههاي کار در کا

درصد شاغلین تحت پوشش مراکز   درصد 75  کارگاه 319
 500بهداشت کار در کارگاههاي 

  نفر به باال

  درصد 5/31  127654

درصد کارگاههاي داراي مرکز بهداشت   85
  نفر به باال 500کار در کارگاههاي 

درصد شاغلین تحت پوشش مراکز   درصد 77  کارگاه 331
 500ر کارگاههاي بهداشت کار د

  نفر به باال

  درصد 4/35  143210

درصد کارگاههاي داراي مرکز بهداشت   86
  نفر به باال 500کار در کارگاههاي 

درصد شاغلین تحت پوشش مراکز   درصد 80  کارگاه 362
 500بهداشت کار در کارگاههاي 

  نفر به باال

  درصد 5/44  180234

درصد کارگاههاي داراي مرکز بهداشت   87
  نفر به باال 500ار در کارگاههاي ک

درصد شاغلین تحت پوشش مراکز   درصد 89  کارگاه 384
 500بهداشت کار در کارگاههاي 

  نفر به باال

  درصد 51  نفر 205415

  

  :در جداول زیر آخرین اطالعات تعداد واحدهاي سالمت حرفه اي و جمعیت تحت پوشش آنان خالصه شده است
 1387 1386 1385 1384 نام تشکیالت 

 1648 1600 1477 1415 ایستگاه بهگر

 1442 1400 1390 1305 خانه بهداشت کارگري

 370 362 331 319 مرکز بهداشت

 7828 7610 3506 1671 کمیته حفاظت

 4997 832 0 0 دانش آموخته بهداشت حرفه اي
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83  54  805767  -  29  3010255  -  22  3010255  -  

84  50  906350  4  21  3299775  8  25  3299775  3  

85  51  100893  1  26  3620394  5  30  3620394  5  

86  .5/51  1026272  5/0  27  3969192  1  31  3969192  1  
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  :گیرد به شرح زیر میباشد عمده فعالیتهایی که در زمینه تشکیالت بهداشت حرفه اي صورت می
ارزشیابی از خانه بهداشت کارگري و اخـذ   هاي بهداشت کارگري و تدوین فرم بازدید و تشکیل کمیته نظارت بر فعالیت خانه -

  نظرات از دانشگاهها و نهایی نمودن فرم 
  شرکت در شوراي هماهنگی بیمه شدگان در وزارت کار و بحث و بررسی موارد مربوط به خانه هاي بهداشت کارگري-
  تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی فرم بازدید و ارزشیابی از خانه بهداشت کارگري -
  نگري طرح ارائه مراقبتهاي اولیه بهداشتی به کارگران و اخذ نظرات از سراسر کشور و نهایی نمودن آنباز-
  :ستاوردهاد

  بهبود استاندارد و کیفیت خانه هاي بهداشت کارگري -
 افزایش تعداد کارخانه هاي تحت پوشش خدمات خانه هاي بهداشت کارگري  -

 یشرفت برنامه هاي بهداشتیافزایش میزان مشارکت کارفرمایان در بهبود پ -

 کاهش میزان حوادث و بیماریهاي ناشی از کار -

 افزایش میزان امدادرسانی و کمکهاي اولیه -

نفر کارگر بمنظور ارائه مراقبتهاي بهداشتی اولیه به  499تا  50و استقرار در کارگاههاي  تربیت بهداشتیار کار -
 کارگران

  اههاي مشمولجذب دانش آموختگان بهداشت حرفه اي در کارگ -
  بازآموزي بهداشتیاران کار و بهگران -
 ایجاد ایستگاه بهگر در کارگاههاي مشمول -

 نفر کارگر بمنظور ارائه مراقبتهاي بهداشتی اولیه به کارگران 49تا  20تربیت بهگر و استقرار در کارگاههاي  -

 هداشتی اولیه به کارگراننفر به باال و ارائه مراقبتهاي ب 500تاسیس مراکز بهداشت کار در کارگاههاي  -

 نفر 25تشکیل کمیته ها ي حفاظت فنی و بهداشت کاردر کارگاههاي باالي  -

  تهیه و تدوین دستورالعمل و پروتکل غربالگري بیماریهاي شغلی -
 برگزاري دوره هاي بازآموزي جهت پزشکان عمومی -

 اجراي طرح معاینات رانندگان وسائط نقلیه سنگین با همکاري وزارت راه  -

 فزایش سطح آگاهی کارفرمایان و کارگران در خصوص مسائل طب کار با برگزاري کارگاه آموزشی ا -

 افزایش پوشش معاینات شغلی کارگران  -

  تدوین بسته هاي آموزشی جهت ادغام طرح پیشگیري و کنترل سیلیکوزیس در نظام شبکه -
 تدوین تعرفه هاي خدمات غربالگري -

 ر بخش خصوصیتدوین آئین نامه کلینیک هاي طب کا -

 تهیه و تدوین دستورالعمل غربالگري بیماریهاي شغلی -

 تدوین برنامه جامع ارائه خدمات طب کار در دو بخش دولتی و خصوصی -

 شناسایی کارگاههاي داراي شرایط نامناسب ارگونومیک -

 شناسایی شاغلین در معرض عوامل شرایط نامناسب ارگونومیک -

  عوامل ارگونومیک سازي محیط کار از نظر بهسازي و سالم -
  تهیه کیت ارگونومی -
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 تعیین وضعیت ایستگاههاي کار و ابزار کار در کارگاههاي پایلوت -

 
 :چالشها 

مرکز ,ایستگاه بهگر,خانه بهداشت کارگري(قانونمند نشدن ارائه مراقبت هاي بهداشتی اولیه در کارگاههاي کشور  -
 ... )بهداشت و

 خش دولتی جهت ارائه خدماتنداشتن نیروهاي مجرب و متخصص کافی در ب -

 کافی نبودن تعداد شرکت هاي خصوصی فعال داراي مجوز ارائه خدمات سالمت کار -

 عدم توجیه کارفرمایان جهت استفاده از خدمات سالمت کار در محیط کاري -

 مشکالت اقتصادي کارفرمایان بویژه در صنایع کوچک -

  :راه حل ها
ی اولیه در کارگاههاي کشور و دستورالعمل هاي اجرایی آن توسط تدوین آیین نامه ارائه مراقبت هاي بهداشت -

 دستگاههاي ذیربط

 جذب نیروهاي متخصص و کارآمد -

 فعال نمودن بخش خصوصی جهت ارائه خدمات سالمت کار -

 توجیه کارفرمایان و جلب مشارکت آنان جهت اجراي قوانین مربوط به سالمت شاغلین در محیط هاي کار -

 ایگان توسط نیروهاي متخصص و توانمند به کارفرمایان بویژه در کارگاههاي کوچکارائه مشاوره هاي ر -

 جذب دانش آموختگان بهداشت حرفه اي در کارگاههاي مشمول -

  

  )کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار( قانون کار 93اجراي ماده  -د
  دستاوردها

 افزایش آگاهی مدیران صنعتی -

 قانون کار 93اجراي آئین نامه ماده  -

 کیل کمیته استانی نظارت بر کمیته هاي حفاظت فنی و بهداشت کارتش -

 تهیه دستورالعمل ارتقاء کیفیت خدمات -

 
   تامین سالمت کارکنان دولت - ه

  :دستاوردها
 تصویب سیاستنامه تامین سالمت کارکنان دولت در شوراي عالی سالمت -

  اجراي نرمش روزانه در محل کار -
  :چالشها 

  ابط بهداشت در محیطهاي اداريعدم تدوین معیارها و ضو -
 عدم دسترسی کارکنان دولت به خدمات بهداشتی درمانی در محیط کار -
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کاهش کارآیی کارکنان دولت ناشی از ایجاد شرایط نا مناسب بهداشتی در محیط کار و عدم ارائه مراقبت هاي  -
 بهداشتی درمانی در محل کار

  عدم سالمسازي و بهسازي محیط هاي کار -
  استانداردهاي ساختمان و تجهیزات اداريعدم تدوین  -
  اجراي نرمش جبرانی روزانه -

  
  بهداشت معادن - هـ

بر حسب مفاد قانون کار، به منظور حفظ و صیانت از نیروي کار کشور، کار فرمایان موظف به انجام معاینات دوره اي 
، برخی از فعالیت هاي معدنی از جمله مشاغل عالوه بر موارد مذکور. کارگران و تشکیل پرونده بهداشتی براي آنها می باشند

در این راستا، برنامه بهداشت .سخت و زیان آور محسوب گردیده و در نتیجه به نظارت و پیگیري هاي بیشتري نیازمند است
  :معادن با در نظر گرفتن اهدافی چون

  ی و کنترل عوامل زیان آورحفظ و ارتقاي سالمت شاغلین معادن و بهسازي محیط کار از طریق شناسایی، ارزیاب •
  برقراري تماس هاي سازمانی برون بخشی به منظور ارائه خدمات به معدن کاران •
  هدایت برنامه هاي بهداشتی در سطح ملی •

به پیگیري فعالیت هاي مرتبط از جمله بازدید از معادن، برگزاري کارگاههاي آموزشی بهداشت حرفه اي براي معدن کاران، و 
  .اي فنی مشترك می پردازدبرگزاري نشست ه

معدن کار را در  60067باب معدن، جمعیتی بالغ بر  1459بر طبق آخرین آمار معادن تحت پوشش خدمات بهداشت حرفه اي، 
 . بر می گیرد که در این برنامه، ارتقاي سالمت آنها مورد نظر و توجه می باشد

  
  بهداشت کشاورزي - و

 2020میلیارد نفر در سال  15بینی انجام شده مبنی بر رسیدن جمعیت دنیا به مرز  پیشرویه جمعیت و  با توجه به افزایش بی
خود کشاورز از سالمتی کامل برخوردار باشد و : و ضرورت تامین غذا و انرژي براي آنها توسط کشاورزان الزم است اوالً

یرباز فاقد تسهیالت بهداشتی الزم بوده و بخش کشاورزي از د. ثانیاً محصول غذایی سالم و بهداشتی به جامعه عرضه گردد
امروزه که نیاز بشر تکنولوژي را وارد این بخش نموده مطالعات الزم نیز روي عوارض و اثرات و عوامل زیان آور این 
تکنولوژي بر روي کشاورزان انجام نشده است و همین امر باعث شده تا وضعیت موجود میزان آگاهی و عملکرد کشاورزان 

البته از بعضی جهات به دلیل ورود همین تکنولوژي حفاظت فردي و آگاهی از . اي مشخص نباشد بهداشت حرفه درخصوص
خطرات ایمنی و بهداشت شغلی کارکنان کشاورزي ارتقاء یافته ولی در کنار آن به کارگیري انواع آفت کشها بهداشت 

در بخش ) میلیارد نفر 3/1حدود (باً نیمی از نیروي کار در دنیاي امروز که تقری. کشاورزان را به مخاطره انداخته است
ریزي و کنترل  تواند کمک شایانی در جهت برنامه کشاورزي مشغول به کار هستند آگاهی از سطح دانش و عملکرد آنها می

هاي شغلی  توان انتظار داشت سهم بیماري در نتیجه این کمبود آگاهی از بخش کشاورزي می. سطح سالمت این گروه بنماید
  . هاي کلی سالمت جامعه نادیده انگاشته شود ها و در نتیجه در شاخص آنها در بار بیماري

شوند و این بدان معناست که ریسک  نفر از کشاورزان بدلیل انجام کار کشته می 000/170ساالنه حدود  ILOطبق برآورد 
توان عدم آگاهی از خطرات  از دالیل عمده آن را می لذا یکی. مرگ در بخش کشاورزي تقریباً دو برابر سایر مشاغل است
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شغل کشاورزي دانست که در صورت تغییر سطح دانش و نگرش و همچنین افزایش عملکرد مطلوب کشاورزان در خصوص 
  .عوارض و مخاطرات محیط کار می توان تا حدود زیادي از این خطرات کاست 

تواند بیماریهاي مزمن را در بین کشاورزان افزایش  ط کار و عوارض آن میآور محی بعالوه اینکه عدم آگاهی از عوامل زیان
آنچه حائز اهمیت است این است که در . هاي درمان آن بسیار باال و یا اینکه این عوارض غیرقابل درمان هستند دهد که هزینه

ولوژي و ماشین آالت توانسته وري اصلی با نیروي انسانی است این برخالف سایر بخشهاست که تکن بخش کشاورزي بهره
ور بخش کشاورزي نیز  همین امر باعث شده تا توجه به دانش گروههاي بهره. تا حدود زیادي جایگزین نیروي انسانی شود

ریزي مطلوب  شک بررسی میزان آگاهی و عملکرد کشاورزان ما در جهت برنامه بی. از درجه اهمیت زیادي برخوردار باشد
  . نماید هداشتی به کشاورزان کمک شایانی میبراي ارائه خدمات ب

هاي خدمتی مناسب و نیازهاي آموزشی متناسب با گروه هدف تدوین نمود استفاده از نظرات  براي اینکه بتوان بسته
ریزي جهت پیشگیري از اثر  باشد همچنین اگر برنامه کشاورزان بهترین و روشنترین راه ممکن جهت دستیابی به هدف می

ها و نظر خود کشاورزان صورت پذیرد، اوالً رضایتمندي مطلوب  شی از کار بر سالمت کشاورزان مبتنی بر دانستهعوارض نا
  . آنها را در پی دارد دومآ اثر پذیري مطلوبتري را به دنبال خواهد داشت

ه با عوارض ناشی هاي مختلف پیشگیري و عادات غلط در مواجه آور و شیوه مشاغل کشاورزان به دلیل وسعت عوامل زیان
اي نیز تا حدودي ناشناخته است که بررسی وضعیت موجود در خصوص آگاهی و  از کار براي کارشناسان بهداشت حرفه

در واقع پیچیدگیهاي . تواند این گروه از کارشناسان را نیز در جهت ارائه خدمات بهداشتی کمک نماید عملکرد کشاورزان می
آور متعدد آن و همچنین رفتارهاي متفاوت بهره وران در مواجهه با این عوامل  زیانموجود در شغل کشاورزي و عوامل 

محقق را بر آن داشت تا میزان آگاهی و عملکرد این گروه عظیم را سنجش نماید تا موارد الزم جهت طراحی بسته هاي 
  .آموزشی خدمتی مناسب براي آنها ارائه گردد
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)42، 41، 40، 35( ك خدمات و مراقبت هاي سالمتنقاط قوت و ضعف تدار)  6- 4- 1- 3  

 سالمتو مراقبت هاي تدارك خدمات 

 سطح اول ، سطح دوم ، سطح سوم 
 نقاط قوت نقاط ضعف

 نبود سیاست هاي مدون پیشگیري در سطوح اول ، دوم و سوم  .1

نبود برنامه هاي جامعه محور براي کنترل عوامل خطر سالمتی  .2
  بیماري هاي کشور در اولویت منطبق با بار 

  )چند پاره(نظام ارائه خدمات و خرید خدمات گسسته  .3
  توزیع نامناسب ارائـه کنندگان در سطح خرد و کالن .4
  استفاده زیاد از تکنولوژي گرانقیمت در سطح دوم و سوم  .5
  )مخاطرات اخالقی و تقاضاي القایی(مراجعات مکرر مردم  .6
بازار و ایجاد ورود بی رویه ارائه کنندگان خدمات سالمت به  .7

  تقاضاي القایی
  )فقدان راهنماهاي بالینی(خدمات غیر استا ندارد  .8
زمان کم ویزیت بیمار و ضعف ارتباط موثر ارایه کنندگان  .9

  خدمات با مراجعین
مراجعه مستقیم به سطوح تخصصی و فوق تخصصی و ارجاع  .10

  ضعیف
  تصمیم گیري به روش ناکارا در ارائه خدمات .11
  ،خدمات سالمتی الگوي مصرف ناصحیح از .12
هاي  توجهی به ستاده هاي بخش سالمت و بی تمرکز بر داده .13

  بخش،
  عدم نگهداري و استفاده بهینه از منابع فیزیکی و تجهیزاتی، .14
  ،زا نظام پرداخت نامناسب و هزینه .15
  ،افت کیفیت مستمر در ارائه خدمات .16
عدم وجود پرونده سالمتی براي هر فرد و عدم ثبت اطالعات  .17

  ،مورد نیاز
سرگردانی بیمار و عدم هدایت بیماران به مسیر صحیح که  .18

هاي مالی و از دست دادن  باعث آسیب به سالمتی فرد، زیان
  ،گردد هاي بهبود می فرصت

  ،سالمت يعدم وجود ابزارهاي الزم بین بخشی در جهت ارتقا .19
و کیفی عملیات، مدیریت و فقدان   عدم تبیین استانداردهاي کمی .20

  ،یابیسیستم پایش و ارزش
فقدان سیستم آموزشی مناسب براي گروه پزشکی در ارتباط با  .21

  ،)التحصیلی قبل و بعد از فارغ(وظایف محوله 
  ،ابهام در تعریف بسته خدمات سالمتی .22
  ناکارامدي نظام مدیریت اطالعات موجود، .23
بینی  عدم تعریف و توزیع نامناسب منابع در اختیار و عدم پیش .24

  هاي عملیاتی سالمت، حی بر نامهمنابع و زمان کافی براي طرا

 وجود راهبرد ملی پزشک خانواده و نظام ارجاع  .1

وجود شبکه گسترده بهداشتی و درمانی در کلیۀ مناطق  .2
 : کشور

 مرکز بهداشتی درمانی روستایی، 16560خانه بهداشت -الف .3
2321 ،  

 مرکز بهداشتی درمانی شهريو 1387ی پایگاه بهداشت-ب .4
2191 .   

رمان بستري د سرپایی و بندي خدمات  طراحی نظام سطح .5
درصد مردم  100اعم از دولتی، صوصی به طریقی که 

درصد روستایی ها به مراقبت هاي  اولیه  90شهرها و 
 .سالمت دسترسی دارند

توسعه مراقبتهاي مدیریت شده بیمارستانی و امکان نظارت  .6
 برکیفیت خدمات بیمارستانی

وجود بخش غیردولتی متقاضی ارائه خدمات بهداشتی  .7
  درمانی

پیش بیمارستانی (حی برنامه ارتقاء کیفیت شبکه اورژانس طرا .8
 ) و بیمارستانی

پوشش توانایی کنترل بیماري هاي واگیردار که منجر به  .9
کاهش میزان مرگ و میر کودکان زیر ،باالي واکسیناسیون 

در هزار تولد زنده و میزان مرگ و میر  6/28یکسال به 
 .است شده درصد هزار تولد زنده 4/37مادران به 

واگیردار و بیماري هاي مختلف براي مبارزه  طرح توان اجراي .10
  غیر واگیردار

طرح غنی سازي آرد براي  و پیگیري اجراي طراحی توان .11
 پیشگیري از کم خونی

طراحی و اجراي برنامه پیشگیري از اختالالت ناشی از کمبود  .12
درصد خانوارهاي شهري و  90ید بگونه اي که بیش از 

 60ک یددار دسترسی دارند و شیوع گواتر از روستایی به نم
  درصد کاهش یافته است   15درصد به 

پیوند کلیه ، تعویض (  پیشرفتههاي جراحی  امکان انجام عمل .13
توان بالقوه اجراي سیاستهاي کنترل موالید ... دریچه قلب و 

 در کشور

وجود عرصه هاي آموزشی و پژوهشی جهت آموزش و  .14
 پژوهش مبتنی بر جامعه

رائه خدمات آموزشی و پژوهشی در فضاي فیزیکی مناسب ا .15
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  فقدان تعریف مشخصی از وضع مطلوب، .25
  ناهمگونی در نظام عرضه و تقاضاي خدمات بهداشتی درمانی، .26
هاي اضافی بر  عدم مشارکت پزشک در ریسک تحمیلی هزینه .27

  .بخش
  هماهنگ اطالعات جامع بیمه شدگان  نا نظام .28

 بندي شفاف نبودن  بسته خدمات بر اساس نیاز و اولویت  .29

 

 با اعضائ هیئت علمی و محققین مجرب و توانمند

 توان تشکیل نیروهاي بسیج مردمی در ارایه خدمات .16

 امکان ادغام برنامه هاي بهداشتی با برنامه هاي توانبخشی  .17

امکان ادغام برنامه هایی براي کنترل ریسک فاکتور هاي مولد  .18
وسعه خدمات مبتنی بر جامعه توسط رابطین بیمارها ت
 بهداشتی

طراحی و اجراي برنامه هاي مرتبط با بهداشت مواد  .19
غذایی،بهداشت آب و فاضالب ، کنترل مصرف دخانیات 

،کنترل عوامل زیان آور محیط کار ،ایمنی شیمیایی و 
 بیماریهاي ناشی از کار 

 اجراي  نظام ثبت مرگ و بیماریها برحسب علل در سطح .20
 کشور

اجراي نظام ثبت حوادث منجر بمرگ وبستري در برخی  .21
 onlineاستانهاي کشور بصورت 

اجراي نظام تصمیم گیري مبتنی بر شواهد در شبکه بهداشت  .22
زیج سالمت،برنامه هاي ادغام یافته پایش (ودرمان 

 )وارزشیابی در سطح روستا ،شهر، شهرستان و استان

  
  تدارك خدمات و مراقبت هاي سالمت مهمترین چالش هاي حوزه)  6- 4- 1- 3

ایجاد ساختارهاي متفاوت ارائه خدمات سالمت توسط سازمانهاي مختلف که هدف وجودي آنها ارتقاي سالمت  -
هاي متفاوت به  که به شیوه...) مانند شهرداریها، بانکها، دادگستري، وزارت نفت، سازمان صدا و سیما و (نیست 

 .دازندپر تأمین مالی و ارائه خدمت می

هاي خدمات متفاوت توسط تأمین کنندگان مالی گوناگون که بعضا بر اساس اولویتها هم تعریف نشده  وجود بسته -
 .اند

 .هاي متفاوت تأمین منابع که بر شیوه ارائه خدمت تأثیر مستقیم دارد وجود شیوه -
تها این رویه به شدت وجود خدمات تأثیر مستقیم تأمین کنندگان مالی بر  ترکیب خدمات مورد نیاز بر اساس اولوی  -

 .پیشگیري اولیه در بسته خدوات را تحت تأثیر قرار میدهد

 هاي فرهنگی متفاوت بر شیوه استفاده از خدمات سالمت  تأثیر زمینه -

ریزان و سیاستگذاران بر بسط و توسعه خدمات تخصصی و پیچیده به جاي اتخاذ رویکرد  تمایل مردم، برنامه -
 دمات پیشگیري سطح اولگسترش و تقویت خ

  عدم وجود نظارت مؤثر بر شیوه ارائه خدمات در بخشهاي مختلف  -
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  ي پیش روي نظام سالمت ها و تهدید ها فرصت )3-2
سیاسی  :و نظرات خبرگان در جداول زیر در حیطه هاي منابع و مراجع شواهد موجود در مهمترین فرصت و تهدید به استناد 

، 43، 42، 41، 40، 39، 38، 37، 36، 35(، فناوري ، محیط زیست و محیط بین المللی جمع بندي شده اند، اقتصادي ، اجتماعی 
50 ،51 ،55،56 :  

 تحلیل محیط خارجی 
 سیاسی 

 فرصت تهدید
 تعدد مراکز تصمیم گیري .1

شورایعالی بیمه، (تعدد و ضعف هماهنگی مراکز تصمیم گیري در موارد تولیتی نظام سالمت .2
  ...) کی، معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي و نظام پزش

  عدم شفافیت اطالعات و عدم دسترسی به آن در مراکز تصمیم گیري .3
  ضعف روش تصمیم گیري مبتنی بر شواهد و خرد جمعی در سیاست هاي کالن کشور  .4
وجود شکاف در نظام برنامه ریزي از سطوح سیاست ها و اهداف کالن تا برنامه هاي عملیاتی  .5

  و اجرا
 ضعف نگرش سالمت محور بودن سیاست ها در دست اندرکاران  .6

 داف توسعه اي که جنبه هاي حفظ سالمتی شهروندان در آن کمتر رعایت شده استوجود اه .7

در اولویت نبودن سالمت مردم در بین احزاب سیاسی و عملکردهاي مضر مدخالت  .8
  نسانی مورد نیاز نظام سالمتدر تعیین سیاست هاي تولید نیروي ا) سیاسی(غیرکارشناسی

 سیاست هاي نادرست در ساخت بیمارستانها .9

است ها و یر سیر ارگان ها و تاثیسالمت و سهم سا یاجتماع ين کننده هاییبه تع یتوجه ناکاف .10
  سالمت يامدهایمداخالتشان بر پ

  وردر سالمت در کش يبر سالمت و نابرابر یر عوامل اجتماعینه تاثیدر زم یکمبود شواهد مل .11
  سالمت یاجتماع ين کننده هاییدگاه مشترك در خصوص تعیضعف زبان و د .12
  طه هایاز ح ین در برخیکمبود قوان .13
  فیضع ییضمانت اجرا .14
  ناکارآمد یابیش و ارزشیستم پایس .15
  ک از دستگاه ها در آن مشخص شده باشدیف هر یوظا یکه به روشن ینبود وجود برنامه مل .16
  ها يل همکارین قبینه ایدر زم.)..یانسان-یمال(منابع ینیش بیضعف پ .17
  کننده هاي اجتماعی سالمت نییدر خصوص تع یالتیو ساختار تشک ینبود چارت سازمان .18
 ناکافی بودن استانداردهاي محصوالت غذایی  .19

 ناکافی بودن سیاست هاي حمایتی بخش کشاورزي .20

 ضایعات باالي محصوالت کشاورزي .21

 رزي ضعف در استفاده بهینه از ضایعات در بخش کشاو .22

 مشکالت تولید محصوالت سالم عاري از کود و سموم .23

 مغایرت سیاست هاي اتخاذ شده توسط برخی از سازمانها با اصول و معیارهاي سالمت .24

 مغایرت سیاست هاي اتخاذ شده توسط برخی از سازمانها با اصول و معیارهاي سالمت .25

 هاي سالمتی استاننبود سیستم پایش و ارزشیابی استانداران بر اساس وضعیت نشانگر .26

 
  

حضور افراد صاحب تجربه  در حوزه  .1
  سالمت در مجلس هشتم 

وجود نگرش مناسب براي کاهش فقر ،  .2
بیکاري و تامین مسکن به عنوان سیاست 

  هاي در اولویت دولت 
حمایت از نهادینه شدن شوراي عالی  .3

  و امنیت غذایی در کشور سالمت 
مصوبه هیات دولت در مورد ساختار  .4

ري در استان و تشکیل شوراي تصمیم گی
برنامه ریزي و توسعه استان و کارگروه 
هاي مرتبط به ویژه کارگروه تخصصی 

 سالمت و امنیت غذایی 

هزار سازمان مردم  16وجود بیش از  .5
نهاد براي مشارکت در امور سالمت 

 جامعه

وجود شوراهاي اسالمی شهر و روستا  .6
به عنوان بازوهاي مشارکت و نظارت 

 حوزه سالمت  مردمی در

وجود تفاهم نامه وزارت کشور و وزارت  .7
بهداشت براي همکاري در جهت سالمت 

وجود قوانین باالدستی براي تمرکززدایی 
 )44اصل(در بخش سالمت

وجود رسانه ملی حساس به سالمت  .8
مردم و نظام هاي تصمیم گیري موجود 

  در آن 
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  اقتصادي
  فرصت    تهدید

  مردم  پایین بودن سهم سرانه درآمد .1
  )توزیع درآمد(نامناسب بودن ضریب جینی .2
  افزایش تورم .3
  ناکارآمدي سیستم مالیات .4
  ...)بیمه، مالیات و(ناکارمدي سیستم هاي بازتوزیع درآمد .5
  پایین بودن حداقل دستمزد .6
  عدم شفافیت در تخصیص منابع به موارد غیرضروري و کمتر ضروري .7
  افزایش سهم پرداخت از جیب مردم در سرانه سالمت .8
  افزایش سهم سالمت از سبد هزینه هاي مصرفی خانوار .9

که تغییر در عمق و کیفیت خدمات می ( رشد کمتر هزینه هاي درمان نسبت به سطح خدمات .10
  )شود

  حوزه چشم اندازنسبت به نرم جهانی و کشورهاي  GDPپایین بودن سهم بهداشت از  .11
  پایین بودن درصد هزینه هاي عمومی در بخش بهداشت و درمان .12
  پایین بودن سرانه در مانی بیمه هاي پایه علیرغم باال بودن نرخ حق بیمه .13
  باال بودن نرخ بیکاري جامعه و تاثیرات اقتصادي جانبی آن .14
  عدم تناسب سرمایه گذاري دولت در بخش عمرانی سالمت نسبت به رشد جمعیت .15
افزایش (متعدم امکانات فیزیکی و منابع اعتباري براي سرمایه گذاري در بخش خصوصی سال .16

  )قیمت تمام شده بخش خصوصی
 نامتناسب بودن تعرفه هاي بخش سالمت با بهاي تمام شده آن .17

 ضعف و کافی نبودن مهارت خانواده ها در مدیریت اقتصادي  .18

  ياقتصاد يسالمت با صرفه ها يارهایاز مع یتناقض برخ .19

  GDPافزایش سهم سرانه سالمت از  .9
  )جاري(ارتقاي سطح درآمد سرانه .10
  ش نسبت جمعیت فعال به غیر فعالافزای .11
افزایش قیمت نفت و فرصت هاي ناشی از  .12

 آن

  اجتماعی
  فرصت  تهدید

  تغییر هرم سنی در جهت سالخوردگی جامعه .1
  )موج دوم  افزایش جمعیت(افزایش نسبت جمعیت بارور  .2
  )تغییر در الگوي بیماري ها(افزایش نسبت جمعیت شهري .3
  پراکندگی محیط هاي سکونت .4
  ع مشاغل و بیماري هاي حرفه اي ناشی از آنتغییر نو .5
افزایش بزه کاري (افزایش حاشیه نشینی در شهرها به علت افزایش مهاجرت از روستاها .6

  ...)اجتماعی و 
 فرهنگ غلط مصرف دارو .7

  روند رو به رشد ترك تحصیل در دوره هاي راهنمایی و متوسطه  .8
 کمبود امکانات آموزش کودکان قبل از سنین مدرسه  .9

 ود مهارت هاي فرزند پروري در خانواده ها  و ضعف رعایت حقوق کودکان کمب .10

تغییر شیوه زندگی به سمت کم تحرکی ، مواد غذایی پر انرژي و نامناسب ، تغییر شیوه  .11
  زندگی به سمت رفتارهاي پرمخاطره و اشتغال پراسترس 

ضرور و تغییر در الگوي رفتار مصرف کنندگان خدمات به سمت درخواست خدمات غیر .12
 )مخاطرات اخالقی(لوکس

  روند کاهنده نرخ رشد جمعیت .13
  افزایش نرخ باسوادي .14
وجود سیاست هاي تامین مسکن ،  .15

 اشتغال و توزیع یارانه ها  

 وجود مراکز آموزش حرفه اي  .16

  روند رو به رشد سواد بهداشتی مردم  .17
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 مصرف سیگار و روند رو به رشد اعتیاد  .13

 کمبود امکانات تفریحی و ضعف جدي در رعایت تعادل کار و زندگی  .14

 توسعه ناکافی حمل و نقل عمومی براي کاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی .15

مختلف و  يگان هاف اریو تعامل ضع يرات جوییل تغیژه به دلیبه و ییمت مواد غذایش قیافزا .16
  ياقتصادیو بحران ها يتورم اقتصاد

  يفناور
  فرصت  تهدید

 ي ها که منجر به کاهش تحرك و تغذیه نامناسب می شود رشد شهرنشینی و حضور تکنولوژ .1

  به خارج از کشور و برخی مواد اولیه ) دستگاه(وابستگی زیاد به صنایع تکنولوژي سالمت .2
  پایین بودن کیفیت داروهاي تولیدي ساخت داخل .3
  کمبود تکنولوژیک براي ساخت داروهاي جدید .4
  ...عداد و ورود بی رویه تکنولوژي هاي نوین به لحاظ نوع، ت .5

وجود تکنولوژي هاي مناسب براي  .18
  ارتقاي سالمت و افزایش تحرك 

  سهم قابل توجه اقالم دارویی تولید داخل .19
وجود تکنولوژي هاي رسانه اي براي  .20

  ارتقاي سالمت جامعه 
  محیط زیست

    فرصت    تهدید
  نگرش ضعیف در سطح جامعه و سیاست گذاران و مدیران در ارتباط حفظ محیط زیست  .1
، ) ..و  ی، عناصر سنگین، مواد نفتشیمیایی يو کودهاسموم (وجود آالینده هاي خاك .2

و کارخانجات و  خودرو(و هوا...) بیمارستانی و ، یفاضالب انسانپسماند هاي صنعتی و (آب
صوت، نور و (نوپدید يها یو آلودگ) یگیاهان و جانوران تغییر شکل یافته ژنتیک(ی، زیست...)

  )امواج
  ف دستگاه ها براي کنترل آلودگی ها ي زیست محیطی تعامل ضعی .3
 کشور ها و مراتع فرسایش خاك؛ کاهش مساحت جنگل روند .4

 گیرانهخشکسالی ها و نبود سیاست هاي پیش .5

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بهبود دسترسی مردم به آب سالم .1
بهبود دسترسی مردم به راه هاي  .2

  ارتباطی
وجود سازمان هاي مردم نهاد فعال در  .3

  بخش محیط زیست 
وانین کنترلی و نظارتی بر صنایع وجود ق .4

و شهرك هاي صنعتی از طرف سازمان 
  محیط زیست 

وجود کارگروه تخصصی محیط زیست  .5
  در سطح استان 

عضویت رئیس سازمان محیط زیست در  .6
 شوراي عالی سالمت و امنیت غذایی 
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  محیط بین المللی
    فرصت    تهدید

  ن بر تجهیزات ، تکنولوژي و مواد مصرفیمحدودیت هاي ناشی از تحریم و اثر آ .1
محدودیت هاي ناشی از تحریم و اثر آن بر منابع انسانی در بخش سالمت و در دریافت  .2

  کننده هاي خدمات 
  جنگ در کشورهاي همسایه و تبعات ناشی از عدم کنترل آنها بر بیماري هاي واگیر .3
  نوسان هاي قیمت در ارزهاي خارجی و بحران اقتصاد جهانی .4
رکت کشورهاي همجوار براي توریسم درمانی و جدب بیماران بویژه در کشورهاي ح .5

 حوزه خلیج فارس و احتمال جذب بیماران منطقه و حتی از داخل کشور

تاثیر پذیري منفی کشور از سیاست هاي بین المللی در  صورت عدم مشارکت فعال  .6
  توسط دستگاه هاي مختلف 

ات وجود تقاضاي باال براي دریافت خدم .1
  در سطح منطقه

پایین بودن قیمت تمام شده خدمات در  .2
داخل کشور به نسبت منطقه و سطح بین 

  المللی
وجود پتانسیل هاي قابل توجه در نیروي  .3

انسانی و تجهیزات براي ارائه خدمات 
  بخش سالمت

وجود مراکز ایرانی وابسته به کشور در  .4
برخی کشورهاي همجوار که سابقه و 

  داعتبار باالیی دارن
وجود افراد خوشنام و با مهارت ایرانی  .5

در سایر کشورها با اعتبار بین المللی که 
امکان انتقال تجربه و یا استفاده از آنها 

 در داخل کشور وجود دارد

نوسان ارزش ارز هاي خارجی و تاثیر  .6
 آن بر بخش سالمت
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  متسال آینده یو جهان یتحلیل چشم انداز مل: چهارمبخش 
   تحلیل چشم انداز ملی )4-1

توسـط رهبـر    1382آبان  13هجري شمسی؛ که در تاریخ  1404ي جمهوري اسالمی ایران در افق  بیست سالهسند چشم انداز 
  :ه استگانه ابالغ شد معظم انقالب به سران قواي سه

شـده و مدبرانـۀ جمـع و در مسـیر تحقـق       ریـزي   اتکال به قدرت الیزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشـش برنامـه   با
توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادي، علمی ایران کشوري است : انداز بیست ساله ها و اصول قانون اساسی، در چشم آرمان

، با هویت اسالمی و انقالبی، الهام بخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و موثر در روابط و فناوري در سطح منطقه
  .مللال بین

 : هایی خواهد داشت انداز چنین ویژگی در افق این چشم ي ایرانی جامعه

هـاي   یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگـی، جغرافیـایی و تـاریخی خـود، و متکـی بـر اصـول اخالقـی و ارزش         توسعه •
کرامـت و حقـوق   هـاي مشـروع، حفـظ     ساالري دینی، عدالت اجتماعی، آزادي اسالمی، ملی و انقالبی، با تأکید بر مردم

  .مند از امنیت اجتماعی و قضایی ها، و بهره انسان

اجتمـاعی و    برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوري، متکی بر سهم برتر منابع انسـانی و سـرمایه    •
 . تولید ملی

  .دم و حکومتجانبه و پیوستگی مر امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه  •

هاي برابر، توزیع متناسب درآمد، نهاد مستحکم  برخوردار از سالمت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت •
  .مند از محیط زیست مطلوب خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره

ي تعـاون و سـازگاري    اط، روحیـه مند، برخوردار از وجدان کاري، انضب پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت فعال، مسئولیت •
  .اجتماعی، متعهد به انقالب و نظام اسالمی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن

شامل آسیاي میانه، (ي آسیاي جنوب غربی  دست یافته به جایگاه اول اقتصادي، علمی و فناوري در سطح منطقه •
افزاري و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي،  نرم با تأکید بر جنبش) قفقاز، خاورمیانه و کشورهاي همسایه

  .ارتقاء نسبی درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل

ي کارآمـد، جامعـه اخالقـی،     توسـعه   سـاالري دینـی،   بخش، فعال و مؤثر در جهان اسالم با تحکیم الگـوي مـردم   الهام •
اي بـر اسـاس تعـالیم اسـالمی و      ی اسـالمی و منطقـه  نواندیشی و پویـایی فکـري و اجتمـاعی، تأثیرگـذار بـر همگرایـ      

  ).ره(هاي امام خمینی  اندیشه

  .داراي تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت •

. فوق تا موجبات به کمال رسیدن انسان را فراهم کنـد   يهابا ویژگی یاست آرمان يکشور داشتن جامعه ا هدف نهایی توسعه
کـه خصوصـیات آن   است  یکامل انسان ،کشوردر  یاسالم یایران يبا الگوتوسعه پایدار دستیابی به پیشران  يرونی یاز طرف

 يبخـش هـا   یتمـام سـهم  احصاء گـردد و   فوق یجامعه آرمان يهاویژگیو  يو اعتقاد یفلسفو اصول   یمبان باید باتوجه به
  . معلوم گردد اوموجبات رشد  یدر فراهم...، قضایی و ی، امنیتی، دفاعی، سیاس ی، اقتصادي ، فرهنگ یتوسعه شامل اجتماع

پس از تعامل با ذینفعـان و صـاحبنظران    ، سند فوقبر اساس بندهاي مرتبط با نظام سالمت در باعنایت به موارد پیش گقت و 
  . است نظام سالمت چشم انداز ذیل براي نظام سالمت ایران پیشنهاد گردیده
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  1404در سال جمهوري اسالمی ایران   26سالمتانداز نظام  چشم)4-2
  :چشم انداز
  »27نظام سالمت در منطقه است با مردمی داراي باالترین سطح سالمت و توسعه یافته ترین  يایران کشور«
  :رسالت
سـالم تـک تـک سـاکنین و شـهروندان ایـران از طریـق        » طول عمر«و افزایش مستمر »  کیفیت زندگی مرتبط با سالمت«ارتقاء 

تامین عادالنه و گسترش منطقی خدمات سالمتی، آموزشی و پژوهشی علوم پزشکی مبتنی بر آخرین شواهد معتبر، بیشـترین  
از سـالم تـرین جامعـه در     يبرخـوردار  يکارایی در بهره گیري از منابع،  مشارکت منطقی ذینفعان و همکاري بین بخشی برا

  .سطح کشورهاي منطقه ودستیابی به توسعه پایدار
  

  :اهداف کالن
توسعه یافته و برترین  يمردم ایران تا حد کشورها يو معنو ی، اجتماعی، روانیتامین، حفظ و ارتقاء سالمت جسم .1

 1404جایگاه در منطقه تا سال 

 1404سالمت تا سال   يها ياز علوم و فن آور يبه جایگاه اول منطقه در تولید، نشر و بهره مند یدستیاب .2

 1404از سالمت در منطقه تا سال  يعدالت در برخوردارتامین باالترین سطح  .3

  1404دستیابی به جایگاه اول منطقه در پاسخگویی به نیازهاي غیر پزشکی خدمت گیرندگان تا سال  .4
  

  :ارزش ها
  تامین و حفظ کرامت اسالمی، انسانی .1
 مشارکت ذینفعان و همکاري بین بخشی در تامین سالمت .2

  عدالت  .3
  
  : اصول 

 ن حق  اساسی همه مردمسالمت به عنوا .1

 یکپارچگی تولیت نظام سالمت .2

 حمایت از خالقیت و نوآوري .3

 کاربست آخرین شواهد علمی معتبر .4

  صیانت از منابع .5
  
  
  
  

                                                             
  .شت، هر نهادي که یکی از اهداف اولیه فعالیتهاي آن تامین، حفظ و ارتقاء سالمت مردم باشد، زیر مجموعه نظام سالمت خواهد بودسازمان جهانی بهدا2000طبق تعریف گزارش سال  26
  شامل آسیاي میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهاي همسایه 27
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  )35( تحلیل چشم انداز باروري و جمعیت در ایران)4-3
  :  نتایج تحقیقات مبین تداوم کاهش کند باروري در دهه آینده به دالئل زیر است

باروري در سالهاي اخیر، هنوز تفاوتهایی بین سطح باروري نقاط شهري و روستایی و نیـز اسـتانهاي   علیرغم کاهش  •
تر از حد جانشـینی   بیش از نیمی از استانهاي کشور باروري پائین 1385برمبناي سرشماري . مختلف کشور وجود دارد

در . دارد 7/3تان و بلوچسـتان بـاروري حـدود    باشند و استان سیسـ  را دارا می 3و 2ها باروري بین  داشته و بقیه استان
هـر چنـد شـرایط فرهنگـی و اجتمـاعی منـاطق روسـتائی و        . باشـد  نقاط روستائی نیز باروري باالتر از نقاط شهري مـی 

شـود کـه در دهـه     بینی می استانهاي با باروري باال موجب مقاومت در برابر کاهش بیشتر باروري خواهد بود، ولی پیش
ادامه داده و بـه سـطحی پـایینتر    ) هر چند با سرعتی آرامتر(طق و استانها نیز روند کاهشی باروري خود را آینده این منا

  . از وضعیت حاضر برسند که در مجموع بر کاهش اندك سطح باروري کل کشور مؤثر خواهد بود
ل دیگـري بـراي کـاهش    شهري باروري در ایران، تـداوم افـزایش میـزان شهرنشـینی دلیـ     -با توجه به تفاوتهاي روستا •

شـود تـا    بینی می کردند، و پیش درصد جمعیت در مناطق شهري زندگی می 68حدود  1385در سال . باروري خواهد بود
زنـدگی شـهري و الزامـات آن، آمـال و آرزوهـاي      . درصد جمعیت ایران در نقاط شهري بسر برنـد  75حدود  1400سال 

ییر داده و این تغییر نگرش به نوبـه خـود بـه تغییـر رفتارهـاي بـاروري و       تر تغ زوجین را براي دستیابی به زندگی مرفه
  . شود محقق شدن ایده خانواده با بعد کوچک منجر می

میزان سواد و تحصیالت نسل جدید، بـویژه تحصـیالت دختـران در سـطوح عـالی افـزایش بیشـتري خواهـد داشـت و           •
افـزایش  . هاي نسل گذشته متفاوت است، تشـکیل خواهـد داد   دگاههاي آنان با دی جمعیت آینده را افراد باسوادي که نگرش

انتظار زنان و دختران باسواد براي دسـتیابی  . تواند موجب تأخیر در سن ازدواج گردد سواد و تمایل به ادامه تحصیل می
شـغل و   زیـرا تـالش زنـان بـراي یـافتن     . شـود  به کار از یکسو موجب تأخیر در ازدواج  و کاهش میزان فرزندآوري مـی 

زنـی آنـان بـراي     هاي خارج از منزل به استقالل و توانائی بیشتر زنان منجر شـده و قـدرت چانـه    اشتغال آنان در فعالیت
بطور خالصه، باالرفتن سطح تحصـیالت، افـزایش اشـتغال زنـان را     . تشکیل خانواده و فرزندآوري را بیشتر خواهد کرد

این وضعیت در حـالی اسـت کـه انتظـارات     . برد راي فرزندآوري را باال میبدنبال داشته و در نهایت هزینه فرصت آنان ب
تجربه کشورهاي اروپاي . هاي سنتی زنان از جمله ازدواج و فرزندآوري تاکید دارند خانواده و جامعه هم چنان بر وظیفه

، ازدواج و فرزنـدآوري،  این است که زنان در رقابت بین تحصیالت، اشـتغال ) 2000مکدونالد (جنوبی، کره جنوبی و ژاپن 
هرچند براي ازدواج اهمیت قائلند ولی براي دستیابی به تحصـیالت عـالی و اشـتغال، فرزنـدآوري را تعـدیل کـرده و بـه        

 . رسانند حداقل می

شرایط اجتماعی و اقتصادي و فرایند جهانی شدن بر تغییر نگرش زوجین در کاهش بعد خانوار همچنان تـاثیر خواهـد    •
بررسـی انجـام شـده در    . اشاعه بیشتري در میان طبقات پایین جامعه خواهد داشت) فرزندي 2(فرزند کمترداشت و ایده 

دهـد کـه اکثریـت زنـان تعـداد       چهار استان آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان، گیالن و آذربایجان غربی نشان مـی 
عـالوه بـر تغییـرات سـاختاري و     ). 1383دیگـران  عباسی شـوازي و  (دانستند  فرزند می 2آل براي یک زوج را  فرزند ایده

هاي تنظیم خانواده نقش زیادي در نهادینه کردن این ایده بویژه در بـین نقـاط روسـتائی و حتـی      ایی در ایران، برنامه ایده
ا ب. تر داشته و همچنین شرایط تحقق این ایده را فراهم نموده است اجتماعی پایین-زوجین با تحصیالت و سطح اقتصادي

ها را تحقق  تواند خانواده هاي تنظیم خانواده می ایی در جهت کاهش فرزند، افزایش کیفیت برنامه توجه به این تغییرات ایده
 . هاي ناخواسته یاري دهد آمال فرزندآوري خود و نیز کاهش باروري
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با توجه به عوامـل مـذکور   . د افتادبدین ترتیب مجموع عوامل فوق، بر تداوم آرام کاهش باروري براي دهه آینده مؤثر خواهن
بیشـتر    منـد گردنـد،   ها از وضعیت بهتر اقتصادي نیـز بهـره   شود حتی چنانچه خانواده بینی می ها، پیش و تغییر نگرشی خانواده

زنـد  با این حال باید اذعـان داشـت حتـی علیـرغم اعتقـاد بـه فر      . بدنبال بهبود کیفیت زندگی فرزندان باشند تا افزایش تعداد آنها
کمتر، به دلیل ساختار جوان جمعیتی و ورود نسل متولدین دوره انفجار موالید بعد از انقالب به سنین باروري، کشور در دهه 

  . آینده با افزایش تعداد موالید روبرو خواهد شد
 هاي باروري در آینده پیامدها و چالش 

هـا، اثـرات و پیامـدهاي     از استان برخیاین کاهش در  ین در ایران و بخصوص شتابیبا توجه به کاهش باروري به سطح پا
در ایـن  . هاي رفاهی، اجتماعی و بهداشتی برخوردار اسـت  ریزي اي در امر برنامه اجتماعی و بهداشتی این پدیده از اهمیت ویژه

  : ددهنقرار موارد زیر را مورد توجه ریزان امورجمعیتی و بهداشتی  استگزاران و برنامهیسالزم است راستا 
 و درخواست بیشتر براي خدمات تنظیم خانواده آل ین بودن تعداد فرزند ایدهیپا •

  و سقط جنینهاي ناخواسته  وقوع حاملگیافزایش  •
 اجتماعی زناناقتصادي میزان اشتغال و مشارکت افزایش توقف زودرس فرزندآوري و  •

 اثرات جانبی تداوم طوالنی مدت استفاده از روشهاي پیشگیري هورمونی •

 اروري پایین و افزایش ساعات فراغت زنان و اثرات جسمی و روانی جانبی آنب •

   زنان و پیامدهاي آن افزایش سطح تحصیالت و آمال اقتصادي و اجتماعی  •

و  کاهش نیروي کار، فشار بر منابع و تأمین اجتماعی و بهداشت سـالمندان (سالخوردگی جمعیت و مسائل ناشی از آن  •
 (... 

متوسط سن فرزندآوري زنان کاهش یافته و طـول دوره فرزنـدآوري    و آل باروري ایدهجه به این موضوع که از اینرو با تو
تنظـیم  اي  به گونههاي رفاهی، اجتماعی و بهداشت باروري باید  سالگی محدود شده است، سیاست 30آنان نیز به دوره قبل از 

نکتـه اساسـی   . باشندزنان ... تنظیم خانواده، اشتغال، اوقات فراغت و ها در ارتباط با گردند تا پاسخگوي نیازهاي جدید خانواده
هـاي تنظـیم    این است که پایین بودن سطح باروري و محدود شدن دوره فرزندآوري به معناي توقف و محدود نمودن برنامـه 

، با گسترش ایده بعد کوچک خانواده، تقاضاي زوجین براي استفاده از . خانوده نیست خدمات تنظیم خـانواده بـراي   چراکه اوالً
، محدود شدن طول دوره فرزندآوري به حـدود  . هاي فرزندآوري افزایش خواهد یافت آل تحقق ایده سـال بـه ایـن معنـی      8ثانیاً

است که خدمات تنظیم خانواده و بهداشت باروري بایستی به اندازه قابل توجهی در این دوران فرزندآوري زنان متمرکز شود 
بـراي مـدت   (از دیگر سو، این خدمات بایستی در دوران بعد از توقـف فرزنـدآوري   .  یازهاي گسترده آنان باشدتا پاسخگوي ن

دلیل این امر این است که زنان ضمن اینکه در این دوران قابلیت باروري دارند، تقاضـائی بـراي   . نیز تداوم یابد) سال 20حدود 
عـدم دسترسـی بـه وسـائل تنظـیم خـانواده در ایـن دوران        . کننـد  نترل میداشتن فرزند بیشتر نداشته و فرزندآوري خود را ک

) نابهنگـام و ناخواسـته  (ریزي نشـده   هاي برنامه گردد و ممکن است به افزایش باروري می 28موجب باال رفتن نیاز برآور نشده
جنـین عـالوه بـر ایـن کـه       افـزایش سـقط  .  تواند افزایش میزان سقط جنین را بهمراه داشته باشـد  این وضعیت می. منجر شود

تواند عواقب بهداشتی، روحی و روانی زیـادي را بـراي    مسائل شرعی و اجتماعی خاصی را در ایران بهمراه خواهد داشت، می
ریزي نشـده و سـقط    هاي تنظیم خانواده و ارتقاء کیفیت آنها، از باروري برنامه بنابراین تداوم برنامه. زنان بدنبال داشته باشد

                                                             
٢٨ . Unmet Need  
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ایـدز نیـز دلیلـی دیگـر     / وي.آي.هاي مقاربتی از جمله اچ ها و عفونت عالوه بر اینها، احتمال افزایش بیماري. هد کاستجنین خوا
  .باشد براي ضرورت تدوام و گسترش خدمات تنظیم خانواده در آینده می

 تغییرات ساختار سنی جمعیت) 1- 3- 4

یر شکل داده و نوعی فرورفتگی در قاعده آن ایجاد شده در دو دهه اخیر به سبب کاهش باروري ساختار سنی جمعیت تغی
  نیز تنها 1385در سال . درصد کاهش یافت 5/39به  1375سال در سال 15بر این اساس نسبت جمعیت کمتر از . است

ها تا چند دهه دیگر البته با سرعت  ساله15روند کاهش جمعیت کمتر از . سال بوده است15درصد جمعیت ایران زیر  25 
  . درصد خواهد رسید 20به حدود  1430شود که  تا سال  تري ادامه خواهد داشت و  برآورد میکم

  2025هرم جمعیتی کشور ایران در سال : 94 شمارهنمودار   2005هرم جمعیتی کشور ایران در سال : 93نمودار شماره 

Iran Population Estimate, 2005
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Iran Population Estimate, 2025
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  1386. ایران،.ا.گزارش مرور بخش سالمت ج.کارشناسان بانک جهانی 

.  مشهود است 5محدود شدن قاعده هرم سنی در اثر کاهش سریع باروري در دو دهه اخیر به خوبی در نمودار شماره  آثار
رسیده و این بخش از هرم سنی را متراکم  15-29عالوه بر آن، در سالهاي اخیر نسل متولدین بعد از انقالب به سنین 

این سنین تاثیر خود را بر تعداد موالید در دهه آینده خواهد گذاشت که بطور طبیعی، افزایش بیش از حد جمعیت در . اند نموده
سال درحال افزایش است که ناشی  5به عنوان مثال، در حال حاضر تعداد جمعیت زیر . به اثر گشتاور جمعیتی معروف است

 20به بیش از  1375ر درسال ساله از کل جمعیت براي اولین با 24تا  15نسبت درصد جمعیت . باشد از تأثیر همین پدیده می
درصد  2/25به  1385که نسبت مذکور در سال  درصد رسید و از آن به بعد نیز روندي رو به افزایش داشته است، بطوري

شود  اطالق می "فرصت طالئی"این وضعیت شرایطی را براي توسعه اقتصادي در ایران بوجود آورده که به آن . رسیده است
 39تا  25ساله کاسته خواهد شد و تورم جمعیت بتدریج به سنین  24تا  15ز نسبت درصد جمعیت بتدریج ا 1390در دهه 

  . گردد ساله منتقل می
توسط سـازمان ملـل بیـانگر    ) م 2050تا  2007(ش  هـ1386-1430هاي انجام شده در مورد جمعیت ایران براي دوره  بینی پیش

یکـم جمعیـت    نماید، ولی در مجموع تا نیمه قرن بیسـت و  آرامی را طی میاین است که هرچند رشد جمعیت ایران روند کاهشی 
یعنی رسیدن به میزان بـاروري کـل   (در صورت تحقق فرضیات ارائه شده توسط سازمان ملل . روندي افزایشی خواهد داشت

جمعیـت  )  2050سـال  تـا   78و نیز با فرض افزایش امید زندگی به حـدود   2050و ثبات آن تا سال  2020در سال  85/1حدود 
سـال   50الـی  40بدیهی است تداوم رشد جمعیت ایـران تـا حـدود    .  خواهد رسید 2050میلیون نفر در سال  100ایران به حدود 
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با اینحال، باید اشاره نمود که فرضیات ارائه شده توسـط سـازمان   . است) گشتاور جمعیتی(آینده ناشی از تأثیر ساختار سنی 
نیـز وجـود دارد کـه در اینصـورت، جمعیـت       5/1طانه است و احتمال کاهش میزان باروري کل به حـدود  اي محتا ملل تا اندازه

  .  ایران با رشد محدودتري افزایش خواهد یافت
   ها روند، پیآمدها و چالش: میانسالی و سالخوردگی جمعیت)2- 3- 4

ایران در سنین میانسالی و فعالیت قرار خواهـد  بر اثر تغییرات ساختار سنی جمعیت، در چند دهه آتی نسبت زیادي از جمعیت 
این موضوع ضمن اینکه تأثیر بالقوه مثبتی بر روند توسعه اقتصادي و اجتمـاعی خواهـد داشـت، نیازهـاي جدیـدي در      . گرفت

هاي جمعیتـی بایسـتی ضـمن شـناخت ایـن تغییـرات        ریزي ها و برنامه سیاست. عرصه زندگی براي جمعیت ایجاد خواهد نمود
هـا را مناسـب بـا وضـعیت جمعیـت و نیازهـاي آن تغییـر         تی به نیازهاي جدید دوران میانسالی نیز توجه داشته و برنامهجمعی
مرحلـه  . دهـد  نشـان مـی   1430تـا   1365مراحل مختلف انتقال جمعیتی و ساختار سنی متأثر از آن را از سال  95نمودار . دهند

در مرحلـه دوم نیـز بـا    . بودن باروري و در نتیجه ساختار جمیتی جوان است اول انتقال که ناشی از کاهش مرگ و میر و باال
در مرحله سوم انتقال جمعیتـی، بـه علـت کـاهش      .گردد کاهش سریع باروري و انتقال ساخت جمعیت به سنین میانی ایجاد می

ساله و باالتر به  65یت سریع باروري و مرگ ومیر، موج جمعیتی به سمت سنین سالمندي حرکت کرده و در نتیجه سهم جمع
گـردد و   در این حالت که تورم جمعیتی از دامنه سنین فعالیت خارج شده و وارد مقوله سالمندي مـی . شود مرور زمان زیاد می

  . به خود می گیرد اي شکل استوانههرم سنی 
 1365- 1430ران، یت ایجمع یساختار سن يها انتقال :95شماره  نمودار

ش1365/م1986 ران،یت ایجمع یهرم سن ش1375/م1996ران، یت ایجمع یهرم سن  ش1385/م2006ران، یت ایجمع یهرم سن   

20 15 10 5 0 5 10 15 20
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ش1395/م2016ران، یت ایجمع یهرم سن ش1415/م2036ران، یت ایجمع یهرم سن  ش1430/م2050ران، یت ایجمع یهرم سن   
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  2007سازمان ملل  یتیجمع يدهاو برآور 1365- 85رانیمرکز آمار ا يها يج سرشماریبر اساس نتا: مأخذ

  .باشد ارقام توزیع سنی بصورت درصد از جمعیت کل می***  
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میلیون به  50شود و از  بینی شده که دو برابر می با وجود اینکه پیش 1430تا  1365بطورکلی جمعیت ایران در فاصله سالهاي 
د انتقال ساختار سنی از ساخت جمعیتی جوان به سالخورده در عین حال در این دوره، فراین. یابد  میلیون نفر افزایش می 100

افزایش . بهبود امید زندگی در این پروسه انتقال نیز به افزایش سالخورده شدن جمعیت خواهد افزود. گیرد صورت می
انتقال و  روند این. دهد روند کلی این انتقال را بوضوح نشان می 1430سال در 6/40به  1365سال 6/17شاخص میانه سنی از 

  ).  95نمودار(تغییرات ساختار سنی جمعیت ایران در نمودارهاي هرم سنی به تصویر کشیده شده است
نکته مهم در مورد سالخوردگی جمعیت در کشورهائی که انتقال باروري در دوره کوتاهی تجربه کرده و باروري با سرعت 

هاي جمعیتی بایستی بصورت  از اینرو، سیاست. خواهد بود روند سالخوردگی نیز پرشتابزیادي کاهش یافته این است که 
  . هاي الزم براي حمایت جمعیت سالخورده را فراهم نمایند پویا و خالق آینده روند و انتقال جمعیت را در نظر گرفته و آمادگی

یر کشورهاي آسیایی، همانند سا. اقتصادي موجود، شرایط را براي سالمندان در کشور تغییر خواهد داد -تحوالت اجتماعی
هاي زندگی باعث مهاجرت فرزندان  افزایش سواد و افزایش هزینه. سالمندان به حمایت خانواده و اعضاي آن وابسته هستند

عالوه بر آن، بیشتر روستائیان سالخورده در . به شهرها شده و در آینده این افراد براي سالمندان منبع حمایت نخواهند بود
  کنند و هیچگونه شغل ثابتی ندارند و بنابراین، تنها اقلیت ناچیزي از آنها از حمایتهاي دولتی مثل  میبخش کشاورزي کار 

در چنین شرایطی . یابد کنند و با وجود مهاجرت فرزندان به شهرها حمایت اعضاي خانواده نیز کاهش می بیمه استفاده می
در حال حاضر درصد قابل توجهی از جمعیت نقاط . شود یموضوع سالمندان از پیچیدگی و اهمیت باالتري برخوردار م

%) 1/6(ساله و باالتر در نقاط روستایی 65آمارها نیز حاکی از درصد باالتر جمعیت . باشد روستائی جمعیت سالخورده می
ین همچنین باتوجه به امید زندگی بیشتر زنان، در آینده تعداد زنان در سن. باشد می%) 8/4(نسبت به مناطق شهري

سالخوردگی بیشتر از مردان خواهد بود، بیشتر آنان بیوه خواهند بود و منبع درآمد مستقلی نخواهند داشت و مجبورند با 
اي  رسند با مشکالت عدیده کننده هستند و زمانی که به چنین سنینی می زنان معموال مراقبت. خانواده خود وابسته باشند

این . رسند از امید زندگی باالتري برخوردار خواهند بود سالگی می 60وزه کسانی که به عالوه بر آن، امر.  روبرو خواهند بود
برآورد حداقل نیازهاي افراد سالمندي . هاي تأمین اجتماعی و رفاه سالمندان خواهد داشت تغییر، تأثیر قابل توجهی بر برنامه
از یک سو، افزایش . براي اقتصاد و جامعه خواهد بود هاي تأمین اجتماعی نیستند، چالشی که تحت پوشش هیچگونه از برنامه

) سالگی قرار دارند 70و  60بویژه سالخوردگان جوان که در بین سنین (امیدزندگی و بهبود وضعیت سالمت افراد سالخورده 
د سالخورده هاي جدیدي است که افرا این امر مستلزم ایجاد فرصت. توانند هنوز فعال باشند به این معنی است که آنها می

هاي  ها براي افراد سالمند بایستی به عنوان برنامه تغییر سن بازنشستگی و افزایش فرصت. بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند
از دیگر سو، افزایش قابل توجه افراد سالخورده تأثیر قابل توجهی بر . متناسب با سالخوردگی جمعیت در نظرگرفته شود

هاي مزمن و  تعداد افرادي که از بیماري.  هاي بهداشتی در آینده خواهد داشت به مراقبتها و نیاز  الگوي بیماري
ها افزایش  برند و نیز دوره و هزینه این مراقبت رنج می) دیابت، سرطان، فشار خون، کاهش بینائی، شنوائی و حافظه(غیرواگیر

عالوه بر آن، با . گذارد ترکیب خانوار تاثیر می همچنین تحصیالت و مهاجرت جوانان براي کار بر ساخت و. خواهد یافت
بنابراین، برآورد . کاهش بعد خانوار و تعداد فرزندان امکان هم خانگی براي آینده سالخوردگی گزینه خوبی نخواهد بود

  . نیازهاي مسکن و احتیاجات روزانه سالخوردگان از چالشهاي آینده خواهد بود
اشتی براي جمعیتی که به سوي سالخوردگی در حال تغییر است، نیازمند تغییراتی در بر این اساس، مدیریت نیازهاي بهد

ریزیهاي جدید بایستی موضوعات اخالقی در  در برنامه. سیستم خدمات بهداشتی و آموزش و تربیت پرسنل جدید است
  .  وصی در نظر گرفته شوندهاي بهداشتی و پزشکی و نقش خانواده و اجتماع و داروهاي محلی و بخش دولتی و خص برنامه
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   مقایسه شاخص هاي مهم سالمت و خدمات سالمت در منطقه چشم انداز)4-4
  شاخص سطح و توزیع سالمت)4-4-1

شـود،   گیري مـی  با ناتوانی در بدو تولد اندازه  تعدیل شدهو امیدزندگی از نظر شاخص سطح سالمت، که بر مبناي امید زندگی 
کشـور   190ایـران از ایـن نظـر، در میـان     . ورهاي ژاپن، استرالیا، فرانسه، سوئد و اسپانیا اسـت بهترین عملکرد، مربوط به کش

در . در همسـایگی آن قـرار دارنـد   ) 91بـا رتبـه   (و روسیه ) 95با رتبه (قرار گرفته است که کشورهاي لبنان  96جهان در رتبه 
، عمـان  73، ترکیه رتبه  68، کویت رتبه  66، قطر رتبه  65 ، آذربایجان رتبه 58مورد سایر کشورها، امارات عربی متحده رتبه 

  )32(.اند را کسب کرده 141و یمن رتبه  126، عراق رتبه 124، پاکستان رتبه 115، مصر رتبه  89، مالزي رتبه 72رتبه 
، در ...)شـهري، روسـتایی، مـرد، زن، منـاطق جغرافیـایی و      (عالوه بر سـطح سـالمت، توزیـع سـالمت بـین افـراد و گروههـا        

، کشورهاي شیلی، 2000با توجه به شاخص توزیع سالمت، در سال . اي برخوردار است کشورهاي مختلف نیز از اهمیت ویژه
  .اند کشور جهان دارا بوده 190انگلیس، ژاپن، نروژ و لهستان، بهترین جایگاه را در بین 

، کویت با رتبـه  49نظر شاخص توزیع سالمت، مالزي با رتبه  در این میان، از. را کسب نموده است 113ایران از این نظر، رتبه 
، سوریه با 99، آذربایجان با رتبه 72، بحرین با رتبه 70، عربستان با رتبه 92، امارات متحده عربی با رتبه 59، قطر با رتبه 54

  انـد و کشـورهاي عـراق بــا     ، همگـی وضـعیتی بهتـر از ایـران داشـته     110و الجزایـر بـا رتبـه     109، ترکیـه بـا رتبـه    107رتبـه  
  .اند ، بعد از ایران قرار گرفته183و پاکستان با رتبه  165، یمن با رتبه 141، مصر با رتبه 130رتبه 

جایگاه فعلی ایران در برخی شاخص هاي کالن در سطح کشورهاي منطقه چشم انداز بر اساس آخرین ارقام اعالم شده 
  :)33(زیر آورده شده است در نمودارهاي 2008ل مستند آماري سازمان جهانی بهداشت در سا

  )رتبه هشتم(2006مقایسه امید به زندگی در بدو تولد کشورهاي منطقه چشم انداز سال : 96نمودار شماره 
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  2008مستند آماري سازمان جهانی بهداشت در سال 

نیازمند مداخالت  )LE(اخص امید به زندگینشان می دهد که دستیابی به جایگاه اول منطقه در ش شده پیش بینی هاي انجام
موثریست که بتواند در شیب فعلی افزایش امید به زندگی کشور ایران در طی پانزده سال آینده افزایش نسبتا قابل توجهی 

مدل هاي ریاضی استفاده شده در این مطالعه که بر اساس رفتار شاخص در سایر کشورها و روند قبلی ). 33(ایجاد نماید
فعلی باید % 4/0ص انتخاب شده است پیش بینی می نماید که براي کسب رتبه اول در منطقه رشد ساالنه این شاخص از شاخ

  )97نمودار () 33(.برسد 2024در سال % 58/0و  2009در سال % 89/0به 
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  1404پیش بینی شاخص امید به زندگی در بدو تولد کشورهاي منطقه چشم انداز تا سال : 97نمودار شماره 
  و شیب الزم براي دستیابی ایران به رتبه اول منطقه در این شاخص 

  
  . 1404پیش بینی روند شاخص  هاي نظام سالمت ایران و کشورهاي منطقه تا سال . و همکاران ، محمدحسینفروزانفر

  1388. وزارت بهداشت
  

  )رتبه پانزدهم( 2002د کشورهاي منطقه چشم انداز سال مقایسه امید به زندگی همراه با سالمتی در بدو تول: 98نمودار شماره 
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شاخص نسبتا جدیدي است و بررسی روند و مدلسازي بر  )HALE(از آنجایی که شاخص امید به زندگی توام با سالمتی
حال مطالعات نشان داده است که  با این. بسیار مشکل استر این شاخص اساس آن امکان ندارد پیش بینی و آینده نگري رفتا

است و شاخص امید به ) 830/0-839/0فاصله اطمینان ( 835/0در اکثر کشورها حدود  LEبه شاخص  HALEنسبت شاخص 
البته توجه هرچه بیشتر به کاهش ناتوانی هاي موجود و . زندگی همراه با سالمتی تابعی از شاخص امید به زندگی است

پیشگیري و درمان به موقع بیماري هاي مزمن و حوادث ناتوان کننده نیز در بهبود شاخص امید به زندگی همراه با سالمتی 
  )98نمودار (.بسیار موثر است
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  : مشابه شاخص توسعه انسانی است و از  مجموع موارد زیر تقسیم بر سه محاسبه می گردد شاخص توسعه کودکان
 صورت کسر میزان مرگ زیر پنج سال در هزار تولد زنده •

 عدد مطلق درصد کودکان زیر پنج سال کم وزن •

  د مطلق درصد کودکان محروم از ورود به آموزش ابتداییعد •
کشور گزارش شده  137رتبه فعلی ایران در میان و  2006سال در  75/10 ، 1999در سال 62/16این شاخص براي ایران عدد 

  )99نمودار (.است 68
  

  )تبه دوازدهمر( 2004مقایسه میزان مرگ نوزادان کشورهاي منطقه چشم انداز سال   :  100نمودار شماره 
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  ).100نمودار (بوده است 2003رتبه ایران در میزان مرگ نوزادان در بین کشورهاي منطقه چشم انداز دوازدهم در سال 
  
  
  
  
  

  ) Child Development Index(مقایسه شاخص توسعه کودکان: 99نمودار شماره 
  )منطقه کشور 20از  15رتبه ( 2006کشورهاي منطقه چشم انداز سال 

  
  2008مستند آماري سازمان جهانی بهداشت در سال 
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  )پانزدهمرتبه ( 2006مقایسه میزان مرگ شیرخواران کشورهاي منطقه چشم انداز سال : 101نمودار شماره 
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شاخص مرگ شیرخواران در تمامی کشورهاي منطقه در حال کاهش است ولی مدل هاي ریاضی آینده نگري بیان کننده این 
درصدي فعلی این شاخص در ایران  5/4کاهش  واقعیت هستند که براي دستیابی به جایگاه اول در سطح منطقه چشم انداز

  )102- 101نمودار (.افزایش یابد 2024تا  2009درصد در طی سال هاي  5/10باید به 
  
  
  

  و  2024پیش بینی میزان مرگ شیرخواران کشورهاي منطقه چشم انداز تا سال :  102نمودار شماره 
  شیب الزم براي دستیابی ایران به رتبه اول منطقه در این شاخص

  
  . 1404هاي نظام سالمت ایران و کشورهاي منطقه تا سال  پیش بینی روند شاخص . فروزانفر، محمدحسین و همکاران

  1388. وزارت بهداشت
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بسیار زیاد است و جبران این فاصله تا سال  5میزان مرگ کودکان زیر فاصله ایران تا برخی کشورهاي منطقه در شاخص 
جزء سه کشور  1404براي این که ایران در سال . ص و عوامل موثر بر آن استنیازمندتوجه ویژه به این شاخ 1404سال 

تا  2009مابین سال هاي  89/45فعلی باید به % 67/4اول منطقه در این شاخص باشد میزان کاهش سالیانه این شاخص از 
  ).104- 103نمودار (برسد 2024

  )رتبه چهاردهم( 2006کشورهاي منطقه چشم انداز سال تولد زنده در  1000ر دمقایسه میزان مرگ کودکان زیر پنج سال :  103 نمودار شماره
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  کشورهاي منطقه چشم انداز سال تولد زنده در 1000در  پیش بینی میزان مرگ کودکان زیر پنج سال: 104نمودار شماره 
  تیابی ایران به رتبه اول منطقه در این شاخصو  شیب الزم براي دس 2024تا سال  

  
  1388. وزارت بهداشت. 1404پیش بینی روند شاخص  هاي نظام سالمت ایران و کشورهاي منطقه تا سال . فروزانفر، محمدحسین و همکاران
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  )رتبه ششم( 2006سال کشورهاي منطقه چشم انداز سال  60تا  15مقایسه میزان مرگ بالغین :  105نمودار شماره 
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 يافته ایتوسعه  يران نسبت به کشورهاین کشور ایدهد که از نظر شاخص مرگ بالغ یصورت گرفته نشان م يل هایتحل
سال  30ات حدود ت و اماریمانند کو ییز نسبت به کشورهایسال عقب تر است و در منطقه ن 50ا حدود یمانند ژاپن و اسپان

ران در ین ایران در شاخص مرگ بالغیرتبه ا یدر صورت ادامه روند فعل. مین کشورها برسیا یزمان الزم است تا به عدد فعل
زان یبه رتبه حداقل رتبه اول تا سوم در سطح منطقه م یابینخواهد کرد و دست يرییدر سطح منطقه چشم انداز تغ 1404سال 

ن یب ساالنه کاهش مرگ بالغیکه ش يابد به گونه ایش یافزا یبرابر وضع فعل 5/2د تا یران بایا روند شاخص در یب منحنیش
  ).106-105نمودار (ابدیش یافزا% 5/2به  یفعل% 4/1و در مورد زنان از % 5/4به  یفعل% 2مذکر از 

  و  2024سال تا سال  سال کشورهاي منطقه چشم انداز 60تا  15پیش بینی میزان مرگ بالغین : 106نمودار شماره 
  شیب الزم براي دستیابی ایران به رتبه اول منطقه در این شاخص

  
  1388. وزارت بهداشت. 1404پیش بینی روند شاخص  هاي نظام سالمت ایران و کشورهاي منطقه تا سال . فروزانفر، محمدحسین و همکاران
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باردار، پوشش واکسن هپاتیت و سرخک در کودکان یک ساله شاخص هاي میزان مرگ و میر مادران  110تا  107نمودارهاي 
  . را در کشورهاي منطقه چشم انداز مقایسه می کندو درصد سزارین 

  )رتبه پنجم( 2005مقایسه میزان مرگ مادران باردار کشورهاي منطقه چشم انداز سال:  107نمودار شماره 
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  )رتبه اول(  2006در کشورهاي منطقه چشم انداز سال  پوشش  سه بار واکسیناسیون هپاتیت ب در کودکان یکسالهمقایسه : 108مودار شماره ن
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  )رتبه اول(  2006منطقه چشم انداز سال  در کشورهاي در کودکان یکساله سرخکپوشش  سه بار واکسیناسیون مقایسه :  109نمودار شماره 
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  درصد زایمان هاي انجام شده به روش سزارین در:  110نمودار شماره
   2006برخی کشورهاي منطقه چشم انداز و توسعه یافته سال  

  
  2008مستند آماري سازمان جهانی بهداشت در سال 

  
  پاسخگویی در نظام سالمت) 4-4-2

میان کشورهاي جهان، از نظر شاخص پاسخگویی نظام سالمت، آمریکا، سوئیس، لوکزامبورگ، دانمارك و آلمان، بهتـرین  در 
) 111نمـودار   (قـرار گرفتـه اسـت    100، در مکـان  2000کشـور در سـال    190از این نظر، ایران در میان  .اند وضعیت را داشته

و در بخش بستري ) کشور ایرلند 74/93باالترین نمره ( 45/75اسخگویی نظام سالمت ایران در بخش سرپایی میانگین نمره پ.
  )32(. بوده است)کشور لوکزامبورگ 92/86باالترین نمره ( 94/71

  2000مقایسه رتبه شاخص پاسخگویی در نظام سالمت در برخی از کشورهاي منطقه چشم انداز : 111نمودار شماره 
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 مشارکت مالی در نظام سالمت) 4-4-3

جهـان قـرار داشـته اسـت کـه نشـانگر وضـعیت         112در رتبـه   مشارکت عادالنه مالی در نظام سـالمت شاخص  نظر ایران، از
، بـنگالدش  49، ترکیه 39، اسرائیل 37دي ، عربستان سعو31، کویت 21نامناسب آن نسبت به کشورهاي امارات متحده عربی 

البته ایران نسبت به کشورهاي آذربایجـان  . باشد می 101و لبنان  74، الجزایر 70، قطر 26، پاکستان 75، بحرین  65، عراق  51
  )32( .، از وضعیت بهتري برخوردار بوده است141و سوریه  131، یمن 126، مصر 122، مالزي 118

در صورتی که . درصدي سالیانه است 11سرانه هزینه سالمت در ایران نشاندهنده میانگین افزایش روند گذشته تغییرات 
جزء سه کشور اول منطقه در این شاخص باشد، بر اساس مدل هاي ریاضی بررسی  1404ایران قصد داشته باشد در سال 

 2019تا  2015و مابین سال هاي % 21د به حدو 2014تا  2009رفتار این شاخص، رشد ساالنه این شاخص مابین سال هاي 
  باید برسد که در شکل زیر نیز آورده شده است%  53به حدود  2024تا  2020و مابین سال هاي % 37به حدود 

  ).112-113نمودارهاي (
  )رتبه سوم( 2005ل در کشورهاي منطقه چشم انداز سا (PPP)مقایسه سرانه هزینه هاي سالمت بر حسب قدرت خرید مردم : 112نمودار شماره 

  
  2008مستند آماري سازمان جهانی بهداشت در سال 

   2024پیش بینی میزان سرانه هزینه هاي سالمت کشورهاي منطقه چشم انداز تا سال : 113نمودار شماره 
  و شیب الزم براي دستیابی ایران به رتبه اول منطقه در این شاخص

  
  1388. وزارت بهداشت. 1404بینی روند شاخص  هاي نظام سالمت ایران و کشورهاي منطقه تا سال  پیش. فروزانفر، محمدحسین و همکاران
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نشان  45در جدول ) OOP:Out of Pocket(مقایسه روند سهم پرداخت هاي مستقیم از جیب مردم از کل هزینه هاي سالمت
با توجه به  2025در سال %  15تا  8ود حد يبه عدد یابیرسد که دست یبه نظر م OOP در مورد شاخص. داده شده است

د توجه نمود که یبا. ن روند شاخص در سطح منطقه مطلوب باشدیافته و همچنیتوسعه  ين شاخص در کشورهایت ایوضع
به عدد مطلوب  یابیدست يبرا. با ثابت استیزان تقرین میکن ایدارند ول% 20ر یکشور منطقه عدد ز 4ز یدر حال حاضر ن

  .است يضرور 2024در سال % 1تا  2009درصد از سال  5/2انه یسال OOP یجیکاهش تدر
  1998- 2004سهم هزینه هاي پرداخت از جیب از کل هزینه هاي سالمت بین سالهاي: 45جدول شماره 

  2004گزارش جهانی سالمت   
  

در ) Outcome & Impact(ایی همانگونه که نمودارهاي فوق نشان می دهد رتبه ایران در اکثر شاخص هاي پیامد و نتیجه نه
سالمت نیازمند تالش و توجـه   1404سال   کشور منطقه در حد متوسط قرار داشته و رسیدن به جایگاه اول منطقه در 24بین 

البته باید توجـه نمـود کـه از آنجـایی کـه تنهـا منبـع مـورد         . مضاعف نظام سالمت و جلب حمایت و همکاري سایر نهادهاست
سازمان جهانی بهداشت اسـت و ایـن سـازمان نیـز اکثـر آمارهـاي اعالمـی را بـر          2008ایسه گزارش سال استفاده در این مق

اساس گزارش خود کشورها اعالم نموده است، روایی و پایایی برخی ارقام اعالم شـده مشـخص نیسـت و تفسـیرهاي بعـدي      
گزارش هاي بانک جهـانی و برنامـه توسـعه سـازمان     نیازمند توجه دقیق تر به این امر و استفاده از سایر منابع موجود مانند 

  .ملل متحد است
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 )51( و میر در ایران نگري مرگ  آینده)4-5

اما با درنظـر گـرفتن سـطح و    . باشد یران میش امید زندگی در ایر و افزایانگر کاهش سطح مرگ ومیهاي انجام شده، ب بررسی
اجتماعی مناطق مختلف ایران، هنـوز پتانسـیل زیـادي بـراي کـاهش      -قتصاديهاي ا روند گذشته و حال مرگ و میر و شاخص

بینـی شـده اسـت کـه      بـراي مثـال، پـیش   . سطح مرگ و میر و افزایش امید زندگی به ویژه در مناطق محروم کشور وجود دارد
  عـالوه بـر آن،   . رسـد در هـزار ب  25/8، بـه حـدود   1400در هـزار و تـا سـال     2/16، به 1390میزان مرگ و میر اطفال  تا سال 

و بـراي زنـان،    66/71بـراي مـردان،   ( سـال   03/74، بـه  1390شده است شاخص امید زندگی در بدو تولد تـا سـال    ینیش بیپ
: 1382مرکز آمار ایـران،  (برسد ) سال 79/79و براي زنان،  73/74براي مردان، (سال  2/77، به 1400، و تا سال )سال 52/76

 ياریو کنتـرل و درمـان بسـ    یبهداشت يها يکاهش نابرابر يازمند تالش برایشده ن ینیب شیارقام پ نیدن به ایرس). 208-187
 ين استانهایز بیدر سطح شهر و روستا و ن یر در کل کشور، تفاوتهائیرغم کاهش مرگ ومیعل.  باشد یمزمن م يها يماریاز ب

ر در مناطق کمتر توسـعه  یمرگ وم يزانهایجهت کاهش م یستیبا یتوسعه بهداشت يهایزیر برنامه.  مختلف کشور وجود دارد
  .افته متمرکز شودی

ي نـه چنـدان دور بـا جمعیـت بـزرگ       ران در آینـده یـ ر، ایـ اخ يهـا  و افزایش امید زنـدگی در دهـه   يبا توجه به کاهش بارور
سـالمندان بایـد جـزو     يبـرا  یدرمـان -یبنابراین تأمین اجتماعی و خدمات بهداشـت . سالمندان و بازنشستگان مواجه خواهد شد

هاي مزمن بیشتر  جمعیت، میزان بروز بیماري یبه عالوه، با افزایش امید زندگی و سالخوردگ. هاي سیاستگذاري باشد اولویت
هـاي   هاي اجتماعی موجود در جامعه و ناتوانی بخش قابل توجهی از جمعیت در پرداخـت هزینـه   شود که با وجود نابرابري می

  . تر خواهد شد عیت بحرانیمترتب بر آنها، وض
 يماریاز ب یا ناشیر در دنیمورد مرگ و ممیلیون   58از % 61، يالدیم 2005درسال بهداشت  یبراساس آمار سازمان جهان

  )114نمودار (ر بوده است یرواگیغ يها
توزیع فراوانی علل مرگ و میر در جهان برحسب :115نمودار شماره 

   2005وضعیت اقتصادي کشورهادر سال 
توزیع فراوانی علل مرگ و میر در جهان در : 114نمودار شماره 

   2005سال 

    
  سازمان جهانی بهداشت 2005گزارش سال   براساس گزارش بانک جهانی(

با درآمـد   ينبوده و در کشورها یصنعت يمنحصر به کشورهان معضل ی، انشان داده شده است 115نمودار همانگونه که در 
ظرفیت موجود کشورها در کنترل بیماري هـاي    2001در سال  مطالعه سازمان جهانی بهداشت .وجود داردکم و متوسط هم 
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در و  باشـد  یشتر میب یعفون يهایماریر از بیرواگیغ يها يمارینشان داد که در حال حاضر بار بو غیرواگیر را بررسی کرد 
اسـت و در   یعفـون  يهـا یماریبرابـر ب  1.5 یر عفـون یمزمن غ يها يماریبا سطوح مختلف درآمد، بارب يا و در کشورهایکل دن

ها را به تفکیک مناطق مختلف  يبار بیمار،  116 شماره  نمودار .رسد یبرابرم 17زان به حدود ین میبا درآمد باال ا يکشورها
  . دهد یجهان نشان م

  بار بیماریها در مناطق مختلف جهان: 116نمودار شماره 

Disease Burden Distribution
by Select World Bank Region, 2001
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  2006. ویرایش دوم. ترل بیماري ها در کشورهاي در حال توسعهکتاب اولویت هاي کن

  ن یشتریدهد ب ینشان م مختلف جهان است و یر در نواحیمرگ و م عللنشان دهنده  46جدول شماره ، ن رابطهیدر هم
  .است  یعروق یک قلبیسکمیا يها يماریل بیانه به دلیر منطقه خاورمیمرگ و م

  در نقاط مختلف جهان علل مرگ و میر: 46جدول شماره 

Leading Causes of Disease Burden
by Select World Bank Region, 2001 
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  2006. ویرایش دوم. کتاب اولویت هاي کنترل بیماري ها در کشورهاي در حال توسعه
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  :)52(دهدینشان م 2030علل مرگ و میر را تا سال  یپیش بین. 117 شمارهنمودار 
  2030تحلیل چشم انداز روند جهانی بیماري ها تا سال : 117نمودار شماره 

  
  2008سالمت گزارش جهانی 

سهم بیماري هاي غیرواگیردار مانند  2030، تا سال )117نمودار ( طبق پیش بینی انجام شده توسط سازمان جهانی بهداشت
سرطان ها، بیماري هاي ایسکمیک قلبی و بیماري هاي عروق مغزي و همچنین تصادفات در علل مرگ در سطح جهان افزایش 

سل کاهش  واگیردار مانند بیماري هاي اسهالی، عفونت هاي تنفسی، ماالریا، ایدز و خواهد داشت و برعکس سهم بیماري هاي
  .خواهد یافت

سهم بیشتري از منابع باید با شتابی حساب شده با توجه به روند بیماري ها اینگونه به نظر میرسد که نظام سالمت ایران نیز 
  .حوادث سوق دهد و امکانات خود را به سمت کنترل بیماري هاي غیرواگیردار و
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  )45(چشم انداز و چالشهاي آینده نیروي انسانی بخش بهداشت و درمان ) 4-6
  پنجره فرصت منابع انسانی) 4-6-1

سـاله هـاي کشـور،     0-14سـاله بـه     54-20هدیه جمعیت شناختی ناشی از تغییر مثبت تقریبی دو تا سه برابر نسبت جمعیت 
ي جهت بهره گیري از سرمایه انسانی کشور فراهم کـرده اسـت و از آنجائیکـه اسـتفاده  از     پنجره فرصت توسعه اي بی نظیر

تمـام تـالش خـود را    بایـد  این امکان با محدودیت زمانی کمتر از بیست سال روبروست، لـذا دولـت جمهـوري اسـالمی ایـران      
در این راسـتا ضـرورت دارد جهـت    . نماید) Human Capital(معطوف به بهره گیري و افزایش ارزش سرمایه انسانی کشور 

تحقق هدف حداکثر سازي ارزش سرمایه انسانی، مکانیزمهایی چون تهیه پیشـنهادات مربـوط بـه اصـالح قـوانین و مقـررات،       
 .تدوین استراتژیها، بسته هاي سیاستی و برنامه هاي اجرایی متناسب بکار گرفته شود

  و درمان عوامل موثر بر نیروي کار آتی بخش بهداشت )4-6-2
عوامل تغییر متعددي بر شکل دهی نیروي کار آتی بخش بهداشت و درمان موثر خواهنـد بـود کـه برنامـه ریـزي اسـتراتژیک       

 :اثربخش نیروي انسانی بدون توجه به این چالشهاي اصلی، امکان پذیر نخواهد بود
   :ها و خدمات مراقبتدهنده نیروي کار ارائه  ژگیهاي تغییرات وی) الف

تقاضـاهاي  بـا   عرضـه نیـروي انسـانی بخـش بهداشـت     تطـابق   اجتماعی جمعیت شناختی، جهـت روندهاي اس پیش بینی براس
هـاي بازنشسـتگی و   فزاینده مشتریان بایسـتی تغییـرات اساسـی در رویـه هـاي اسـتخدامی، طرحهـاي پرداخـت، خـط مشـی          

صـورت   و توزیـع جغرافیـایی   داشـتی درمـانی  جابجـایی کارکنـان به  حذف موانـع  نگهداشت، اقدامات سازمانی، شرایط کاري، 
؛ مورد نیـاز هسـتند   نیروي کاري ویژگی هادر حال تغییر دادن و اصالحات سازمانی  تکنولوژیکی هاينوآوریبه عالوه  .پذیرد

ارائـه شـود، مجموعـه هـایی کـه ایـن       درواقع تغییرات فن آوري از طریق تعیین نوع خدماتی که بایستی توسط نیروي انسـانی  
  ت باید درآنها ارائه شـود و سـاختار و شـکل اقـدامات مـورد نیـاز، بـر نیـروي انسـانی بخـش بهداشـت و درمـان تـاثیر              خدما

  .می گذارند

  :درمانی هداشتیب مراقبت هاي يمحتواتغییرات ) ب
ران مبـتال بـه   در حال رشـد بیمـا  مند، مستلزم انواع اقدامات چند رشته اي مرتبط با سهم افزایش جمعیت سالتغییراتی از جمله 
نـوآوري هـاي   . ت در طـول زمـان و از طریـق مراکـز موجـود مـی باشـد       خدماترکیبی از  و ارائه مزمنه و شرایط ناتوان کنند

بلکـه اسـتفاده از کارکنـان     داده اسـت، گسترش  رامراقبت هاي بهداشتی سازماندهی گزینه ها براي ه دامننه تنها  ،تکنولوژیکی
. الزامـی نمـوده اسـت    را آنهـا مهارت هاي و بازنگري مستمر شواهد بزارهاي متناسب مبتنی بر ی درمانی براي کاربرد ابهداش

و ابزاري براي حمایت از ذخیره سـازي  ها و مراقبتجهت ارائه دایی ناپذیر ء جتبدیل شدن به یک جز در حالفن آوري اطالعات 
  تقسـیم کـار سـنتی در    شـیوه  الحات سـازمانی،  اصـ بخـش  در . اسـت  بـالینی  اطالعات بیمار و کمک به تصـمیم گیـري   ازیابیب

را  اي جدیـد تهمسـئولی و نقش ها  ،بسیاري از مشاغلضروري است و شده الش کشیده ه چب نیزدرمانی مراقبت هاي بهداشتی 
و کمرنـگ شـده    نتی بین مشـاغل در واقع بایستی تمایز س. می باشد، به عهده بگیرد توسعه مهارت هاي جدیدخود مستلزم که 

درمـانگران و   نط بـی غییـر روابـ  به عالوه ت. درمانی به چالش کشیده شود ر سلسله مراتبی سنتی مراقبت هاي بهداشتیساختا
 .ت را می طلبدارتباطا هايمهارت درنیز  یماران تغییرب
   .ویژگی هاي محیط کارتغییرات ) ج

و تغییـر روابـط   ي کار محیطهايحی مجدد موضوع طرابهداشتی درمانی نیز سازمان هاي در بسیاري از صنایع دیگر،  همانند
 بـه طـور  ی اسـتخدام  روابـط . مطـرح شـده اسـت    و بهـره وري  کاراییپذیري،  براي افزایش انعطاف اي کاري به عنوان وسیله

کـار شـیفتی،   ماننـد   يکـار  اقـدامات جدیـد   اشـکال . به سوي ناپایداري، عدم اطمینان و موقتی شدن پیش مـی رونـد  فزاینده اي 
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مخـاطرات   و ساعتهاي کاري غیـر قابـل پـیش بینـی،     کارشدید افزایش  ، تاثیر فن آوري هاي جدید وآنکالوقت و  ، پارهیموقت
درمـانی   بخش مراقبت هاي بهداشـتی  درایجاد کرده و در حالی تغییر دادن ماهیت زندگی کاري  کار محیطدر  يجدید یسالمت

 . می باشند

  ب مهارتهاي کارکنان بهداشتی درمانی و قوانین مرتبط با آنهاضرورت بازنگري مرزهاي حرفه اي و ترکی)4-6-3
یکی از اساسی ترین شاخصهاي عدالت در سالمت، دسترسی کلیه افـراد جامعـه بـه خـدمات سـالمت مـی باشـد، لـیکن عمـال          

فیت کـار در  با توجه به صدمات وارده به کی. نگهداشت پزشکان در مناطق محروم  و روستائی به آسانی امکان پذیر نمی باشد
نتیجه فشار کاري زیاد و وجود ماما و پرستار در تیم پزشک خانواده، بررسی مرزهاي حرفه اي وظـائف اعضـاي ایـن گونـه     

 . تیمها جهت ارائه خدمات اثر بخش تر امري قابل بررسی می باشد

هـت ارائـه خـدمت    سازمان جهانی بهداشت چالشـهاي مربـوط بـه حصـول ترکیـب مناسـب کارکنـان ج        2000در گزارش سال 
یکی از این چالشها تقسیم وظائف بـین کارکنـان بهداشـتی درمـانی و وجـود قـوانین و نرمهـاي فرهنگـی         . مشخص شده است

ایـن  . باشـد نانوشته اي که برخی از وظائف از جمله حق نسخه نویسی را محدود به گروه خاصی از کارکنـان مـی نمایـد، مـی    
اوت در قـدرت حـرف کـه معمـوال انعکاسـی از روابـط جنسـیتی در جامعـه بصـورت          عوامل مجموعه اي از مسائل از جمله تف

 . حاکمیت مردان شاغل در حرفه پزشکی بر زنان پرستار را نیز در بر می گیرد

به عالوه در مـرز   ؛می باشد سیستم پرداخت یکی از مسائلی که در مرز بندي مجدد وظائف بایستی مورد بررسی  قرار گیرد 
لذا طبق تحقیقات انجام شده قبل از اقدام به مرزبنـدي  . نیز بسیار مهم می باشد عرضه کارکنان ئف، وضعیت  بندي مجدد وظا

مـدلهاي انگیزشـی    ،موانع قانونی براي تغییر ،اثر بخشی، آموزش و مهارت کافی: وظائف بایستی موارد زیر مد نظر قرار گیرد
 .و پرداخت، وضعیت توزیع و عرضه حرف
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  یکل يالزامات منبعث از سیاست ها یبررس: پنجمبخش 
  یکل يسیاست ها یبررس) 5-1

  مـوارد زیـر بطـور مسـتقیم بـه بخـش سـالمت مربـوط          يبرنامه پنجم مصوب مقام معظم رهبـر  یکل يسیاست ها یبا بررس
شـود کـه در    یربوط مدرصد از سایر سیاست ها نیز غیرمستقیم به نظام سالمت م 30و بیش از  )درصد 11حدود (شوند یم

  :تدوین برنامه باید به آن توجه کرد 
  : يامور علم و فناور

  .آموزان دانش سالمت روحى و جسمىافزایش  ... - 8
  امور اجتماعى

 :توجه به با انسان سالم و سالمت همه جانبهتأکید بر رویکرد  -19

 .منابع عمومى صیصدر سیاستگذارى، برنامه ریزى، ارزشیابى، نظارت و تخ یکپارچگىـ 19 - 1

 .روحى سالمت هوا، امنیت غذا، محیط و بهداشت جسمى وـ ارتقاء شاخصهاى 19 - 2

 .هاى تهدید کننده سالمت مخاطرات و آلودگىـ کاهش 19 - 3

 .الگوى تغذیه جامعه با بهبود ترکیب و سالمت مواد غذایى ـ اصالح19ـ 4

 .پنجم تا پایان برنامه% 30به  هاى سالمت هزینهمردم از و کاهش سهم  هاى سالمت بیمه ـ توسعه کمى و کیفى19ـ 5

  .و اهتمام به اجراى سیاستهاى کلى مبارزه با مواد مخدر روانگردان مواد مخدر وـ مبارزه همه جانبه با 20ـ 1
  يامور اقتصاد

  .ارائه خدمات بیمه درمانى ـ ایجاد بازار رقابتى براى25ـ4
طورى که در پایان برنامه پنجم، شاخص  و اشتغال به بهداشتآموزش، : اى وسعهارتقاء و هماهنگى میان اهداف ت  -31

  .باال برسد توسعه انسانى به سطح کشورهاى با توسعه انسانى
  :با یگسترش عدالت اجتماع

  .خدمات بیمه درمانىاجتماعى و  نظام تأمین گسترش کمى و کیفىتأمین بیمه فراگیر و کارآمد و  ـ 35ـ 5
  .و اجتماعى هاى فردى هاى پیشگیرى از آسیب نظام توسعه ـ 35ـ 6
  

  :گانه فوق عبارتند از 11نکات مهم در مستند سیاست هاي ابالغی بویژه سیاست هاي 
  :در دو جا کلمه رویکرد آورده شده است .1

اي تنظیم شده، بتواند در جاي جـ  پیشرفت و عدالتمبنایی  رویکردانتظار می رود این سیاستها که با : در مقدمه  •
عد عد تقنین و چه در ب اجرا ظاهر گردد کلیه فعالیتهاي کشور چه در ب. 

 بند ذیل آن 5ه توجه ب با انسان سالم و سالمت همه جانبه رویکردتأکید بر :  19در سیاست کلی شماره  •

الم و سـالمت  مقام معظم رهبري عنایت ویژه اي به مبحث سالمت داشته اند و بر انسـان سـ  این موضوع حاکی از آن است که 
همه جانبه به عنوان رویکرد برنامه پنجم و وظیفه تمامی بخش هاي توسعه تاکید کرده اند و راه بردهاي آن را نیز بر شـمرده  

، هـاى تهدیـد کننـده سـالمت     کاهش مخاطرات و آلودگىاند از جمله یک پارچگی در سیاست گذاري تا تخصیص منابع عمومی، 
این فرصت مناسبی است که در تدوین برنامه پنجم سـالمت بحـث سـالمت محـور بـودن کـل        ... گسترش بیمه هاي سالمت و 

برنامه در تمامی بخش ها بطور جدي پیگیري شود و با همکاري بین بخشـی مناسـب سیاسـت هـاي اجرایـی عمـومی نیـز بـا         
  .  محوریت سالمت تهیه گردند تا انسان سالم و سالمت همه جانبه محقق شود
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 .وحی بویژه در گروه هدف دانش آموزان در اولویت استسالمت جسمی و ر .2

  رویکرد مولفه هاي اجتماعی سالمت مورد توجه ویژه قرار گرفته و براي تمامی مولفه ها سیاست گذاري شده اسـت کـه   .3
 .می توان براي گسترش عادالنه سالمت از آن بهره جست 

 :رویکرد مدیریت عوامل خطر سالمت مدنظر بوده است .4

 منیت غذا، اصالح الگوي تغذیه   سالمت و ا •

 سالمت هوا، محیط •

 آلودگی هاي تهدید کننده •

  روانگردان مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و •
  .که با برنامه ریزي مناسب و موثر می توان پاسخ گوي چالش گذر سالمت و مدیریت بیماري هاي غیرواگیر بود

بـراي تحقـق انسـان سـالم و      منـابع عمـومى   نظـارت و تخصـیص  در سیاستگذارى، برنامه ریزى، ارزشیابى،  یکپارچگى .5
سالمت همه جانبه راهکاري مهم براي تقویت جایگاه تولیتی و حاکمیتی وزارت بهداشـت بـراي همسـو نمـودن سـازمان      
هاي گسسته بخش سالمت و جلب مشارکت تمامی بخش هـاي توسـعه کشـور در فـراهم کـردن سـالمت همـه جانبـه و         

 . استمحوریت انسان سالم 

درصـد باشـد کـه شـامل حـق       30در تامین مالی سالمت ، مشارکت عادالنه مردم در کل هزینه هاي سالمت باید حداکثر  .6
بیمه و فرانشیز است و نظام بیمه اي براي جمع آوري منابع، تجمیع خطـرات و خریـد بسـته خـدمات بایـد بیمـه سـالمت        

 .باشد

 :تدر سیاست هاي امور اقتصادي موارد زیر آمده اس .7

رقابت در بیمه هاي درمانی که باتوجه به اینکه فقط بیمه هاي مکمل زیر مجموعه بیمه مرکزي و وزارت اقتصاد  •
است، رقابت در این خصوص بیشتر مدنظر بوده است نه بیمه هاي پایه سالمت که وظیفه اي حـاکمیتی اسـت و   

  ت داخلی بین صندوق هاي دولتی شـکل  در اغلب کشورهاي دنیا به صورت دولتی اداره می شود و حداکثر رقاب
 .می گیرد

 براي گسـترش  یاجتماعى و خدمات بیمه درمان تأمین بیمه فراگیر و کارآمد و گسترش کمى و کیفى نظام تأمین •
 . عدالت اجتماعی که بر همگانی نمودن بیمه ها تاکید دارند

شاخص توسعه انسانى به  اي دستیابی برو اشتغال  بهداشتآموزش، : اى ارتقاء و هماهنگى میان اهداف توسعه •
مدنظر است تا ترکیب مناسبی از بهبود این سه شاخص شکل گیرد و بـه  باال  سطح کشورهاى با توسعه انسانى

 .  بهانه اشتغال زایی سالمت مردم و امید به زندگی آنها به خطر نیفتد و شاخص توسعه انسانی کاهش نیابد

 :می زیر صورت گرفته استدر سیاست هاي کلی هدف گذاري هاي ک .8

 ورود افـزایش  و پـنجم  برنامه پایان تا داخلى ناخالص تولید درصد 3 به پژوهش و تحقیق بودجه افزایش -7 ـ1 .1
 .درصد 20 به تکمیلى تحصیالت هاى دوره به کارشناسى دوره آموختگان دانش

 .پنجم مهبرنا در آن تثبیت و منطقه در فناورى و علمى دوم جایگاه به دستیابى ـ7 ـ2 .2

 .پنجم برنامه پایان تا% 30 به سالمت هاى هزینه از مردم سهم کاهش ـ19 ـ5 .3

 .برنامه پایان در سوم یک به اقتصادى رشد در ورى بهره سهم ارتقاء ـ21 ـ2 .4

 پـنجم،  برنامـه  پایـان  در که طورى به اشتغال و بهداشت آموزش،: اى توسعه اهداف میان هماهنگى و ارتقاء ـ31 .5
 .برسد باال انسانى توسعه با کشورهاى سطح به انسانى توسعه شاخص
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 پایـان  در 35/0 حـداکثر  به جینى ضریب که طورى به جامعه درآمدى پایین و باال دهک دو فاصله کاهش ـ35 ـ3 .6
 .برسد برنامه

 .درصد 7 به کشور در بیکارى نرخ رساندن براى ضرورى اقدامات انجام ـ 35 ـ4 .7

 برنامه پایان تا که نحوى به جامعه درآمد کم و متوسط اقشار توانمندسازى دفه با تعاون بخش توسعه  ـ35 ـ8 .8
 .برسد درصد 25 به تعاون سهم پنجم

 بـه  انـداز  پـس  نسـبت  حفـظ  با گذارى سرمایه - انداز پس شکاف کاهش طریق از گذارى سرمایه توسعه ـ21 ـ1 .9
 .خارجى هاى سرمایه و منابع جذب و درصد 40 سطح در حداقل داخلى ناخالص تولید

 صـندوق  بـه  نفتى هاى فرآورده و گاز و نفت صادرات از حاصل منابع از درصد 20 حداقل ساالنه واریز ـ22 ـ1 .10
 .ملى توسعه

دومـین پـس از وزارت   (وزارت بهداشت باتوجه به شرح وظایف قانونی و نیروي انسـانی شـاغل خـود    10و  9به غیر از مورد 
  . ست و باید در برنامه خود مداخالت مناسب لحاظ نمایددر تحقق آنها موثر ا) آموزش و پرورش

  پوشش تحقق آنها يموجود برا يها يالزامات، ظرفیت ها و توانمند یارزیاب) 5-2
  :ظرفیت هاي قانونی موچود براي اجراي سیاست هاي فوق عبارتند از

 قانون تشکیل وزارت بهداشت .1

 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی .2

 فاه و تامین اجتماعیقانون جامع نظام ر .3

 قانون نظام پزشکی .4

 قانون نظام پرستاري .5

 نظارت بر اماکن 13ماده  .6

 قانون کنترل دخانیات .7

 قانون وظایف وزارت جهاد کشاورزي .8
 قانون وظایف سازمان استاندارد ایران .9

 قوانین وظایف وزارت خانه ها و دستگاه هاي اجرایی .10

 قانون مدیریت خدمات کشوري .11

12. ... 

  موجود يها یکاست) 5-3
ساله کشور براي دستیابی توسـعه پایـدار ، انسـان و جامعـه کامـل ایرانـی اسـالمی طراحـی شـده،           20از آنجا که چشم انداز 

این سیاست سـاختار مـدیریت کـالن    . استقرار رویکرد پیشرفت عادالنه و انسان سالم و سالمت همه جانبه اجتناب ناپذیر است
انتظـار مـی رود   «: ا عنایت به این موضوع است که مقام معظم رهبري تاکید دارند که کشور را دچار تغییر اساسی می کند و ب

عد تقنـین و   این سیاستها که با رویکرد مبنایی پیشرفت و عدالت تنظیم شده، بتواند در جاي جاي کلیه فعالیتهاي کشور چه در ب
عــد توســعه  دامات اساســی بــراي تــدوین الگــويانتظــار دارم در دوره ي پنجســاله آینــده اقــ .اجــرا ظــاهر گــردد چــه در ب  

جامعـه اي متکـی بـر ارزشـهاي اسـالمی و       ایرانی ـ اسالمی که رشد و بالندگی انسانها بر مدار حـق و عـدالت و دسـتیابی بـه     
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 .در گـرو آنسـت، توسـط قـواي سـه گانـه ي کشـور صـورت گیـرد          انقالبی و تحقق شاخصهاي عدالت اجتماعی و اقتصـادي 
  ».و دانشگاه در تبیین مقوله ي عدالت و اقتضائات آن نقشی تعیین کننده در این امر دارد وران حوزه مشارکت جدي اندیشه

باید گروهی بین بخشی از کارشناسان علمی دانشگاه و حوزه از تخصص هاي مختلف براي تدوین این الگو در کشـور بـویژه   
  . در نظام سالمت تشکیل گردد

  :اصالحی می باشند عبارتند ازو مداخالت  مهمترین مواردي که نیازمند قانون
براي ایجاد یک پارچگی در سیاست گذاري تا تخصـیص منـابع عمـومی بایـد قـانون رفـاه و تـامین اجتمـاعی ، نظـام           .1

براي تحقق سالمت همه جانبه و انسان سـالم بـازنگري و  اصـالح    ... پزشکی، جهاد کشاورزي، سازمان استاندارد و 
 .بین بخشی براي آن طراحی و تبدیل به قانون عمومی شودشود و سازوکار همکاري 

وزارت بهداشت باید ساختار و شرح و وظایف خود را براي تقویت تولیت و پیگیـري تحقـق انسـان سـالم و سـالمت       .2
همه جانبه باتوجه به رویکرد مدیریت عوامل اجتماعی و کنترل عوامـل خطـر و تهدیـد کننـده سـالمت دراسـرع وقـت        

  .بازبینی کند

اتفـاق افتـد کـه بایـد قـوانین      ... براي ایجاد سالمت و امنیت مواد غذایی باید یک پارچگی در سیاست گذاري، نظارت و  .3
مرتبط با وظایف وزارت بهداشت، جهـاد کشـاورزي، سـازمان اسـتاندارد ، محـیط زیسـت ، وزارت بازرگـانی بـراي         

 .تشکیل سازمان غذا و دارو اصالح شود

 .ت باید قانون بیمه همگانی خدمات درمانی اصالح شودبراي تشکیل بیمه سالم .4

 .قوانین بودجه سنواتی باتوجه به رویکرد انسان سالم و سالمت همه جانبه باید تدوین شوند .5

براي تحقق انسان سالم و سالمت همه جانبه در ساختار و شرح وظایف برخی از دستگاه هاي اجرایی باید تغییراتـی   .6
 .ایجاد شود

از قـوه   13ي یک پارچگی نظارت و ارزشیابی برخی اختیارات اجراي جریمه هـاي تعزیـري مثـل مـاده     الزم است برا .7
 .  قضاییه به وزارت بهداشت و یا سازمان هاي وابسته منتقل شود

بطور اخص براي تحقق رویکرد انسان سالم و سالمت همه جانبـه و بنـدهاي ذیـل آن بایـد نظـام سـالمت در کشـور         .8
در حـال حاضـر بـا وجـود گسسـتگی      . یگاه دسـتگاه هـاي موجـود و جدیـد الزم تعریـف شـود      بازتعریف شود و جا

و نظـارت   برنامـه ریـزي  معاونـت  وزارت رفاه، بهداشت، نظـام پزشـکی، پزشـکی قـانونی،     (سازمانی در نظام سالمت
ه، ، مجمع تشخیص مصلحت ، جهاد کشاورزي، حفاظت محیط زیست، اوقاف و امور خیریـ راهبردي ریاست جمهوري

  . و همپوشانی هاي ماموریتی تحقق این سیاست ها به سختی امکان پذیر است...) دفاع ، بیمه مرکزي و 
همچنین باید توجه کرد توانمندي سازمانی دستگاه هاي اجرایی براي سالمت محور نمودن فعالیت هاي خود محـدود   .9

 .ر اصالح ساختاري استاست و این نیآزمند زمان براي تغییر نگرش و رفتار سازمانی عالوه ب

10. ... 
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  )54، 53(اجرایی يها و ظرفیت ها يپیشنهاد اصالحات و تغییرات الزم جهت ارتقاء توانمند) 5-4
   ،سـاله  20 چشـم انـداز  سیاست هاي کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادي اجتماعی فرهنگـی کشـور در راسـتاي سـند     جهت تحقق 

سیاستگذاري مبتنی بر شواهد و اعمال حاکمیت بر روي عملیات بخش سالمت  ریقرا از ط تولیت سالمت جامعهنظام سالمت ما 
سـاختار نظـام سـالمت بـر اسـاس تفکیـک نقـش        .  و راهبري فعالیت هاي مرتبط  با سالمت درسایر بخش ها به دست می گیرد

سـاختار الزم بـراي امـر    . دتعیـین مـی شـو   )  ،خریدار، ارائه کننده و  مصرف کننده رسیاست گزا(عناصرموثر در نظام سالمت 
در جهـت تقویـت راهبـري بـین      در وزارت بهداشت ، درمـان و آمـوزش پزشـکی   مبتنی بر شواهد   ریزي برنامه و سیاستگذاري

بخشی ، اولویت بندي خدمات و تدوین بسته خدمات سالمت،  تدوین و استقرار راهنماها  و پروتکل هاي طبابت بالینی مبتنی بـر  
مناسب براي انتخاب فن آوري هاي تشخیصی و درمـانی از طریـق هـدایت و ارتقـاي پـژوهش هـا و ایجـاد         شواهد  و سازوکار

مبتنی بر شواهد، نظام جامع جمـع آوري، تحلیـل    ریزي برنامه و در راستاي سیاستگذاري. سازمان هاي مناسب ایجاد می گردد
  .  عه اي در نظام سالمت گسترش می یابدو انتشار اطالعات سالمت برقرار میگردد و تحقیقات کاربردي و توس

به گونه اي عادالنه و در قالب الگویی وابسته به درآمد و مسـتقل از   بخش سالمتمنابع  ت یریو مد تخصیص، ، تجمیع تامین
  .می یابد سالمت افزایش ي در هزینه ها، بگونه اي که در تامین و تخصیص منابع سهم دولت خطر صورت می گیرد

روشـهاي درصـدي و پیشـرونده  دریافـت حـق       مالی دولتی سالمت در بیمه هاي پایه سالمت تجمیع شده و کلیه منابع •
 بیمه استقرار می یابد 

 .افزایش می یابد سالمت بخش سهم بیمه در تامین مالی ملزم می شوند وبیمه سالمت  مردم به داشتن   آحاد •
می و با در نظر گرفتن عواملی ماننـد اثـر بخشـی و کـارآیی     ي علبندبسته خدمات سالمت براساس یک  نظام اولویت     •

 .می شودو توجه ویژه به پوشش کامل بسته خدمات پایه تعریف  خدمات
 . گرددسالمت تضمین می دسترسی آحاد جامعه به بسته خدمات پایه  •
 .می یابد کاهشپرداخت مستقیم از جیب مردم   •
 .محقق می گردد تامین مالی در)  افزایش سهم دولت (ولت و د) حق بیمه پیشرونده(مشارکت عادالنه مردم  •
 .رعایت می شودبراي فقرا به ویژه عدالت اجتماعی و رفع تبعیض در دسترسی به خدمات سالمتی   •

 ن سطح تماس به صورت غیر متمرکز و از طریق خانه بهداشتیدراول یکپارچهجامع و نظام در قالب یک   سالمت هیپاخدمات 
 .  ارائه می شودپزشک خانواده کز بهداشتی درمانی وگاه ومرای،پا

فراهمی، دسترسی و امکـان   این امر سبب افزایش. خدمات تخصصی با ارجاع و هدایت به سطوح باالتر ارائه می گردد   •
 .دشومی  آسیب پذیراقشارخصوصاٌ  مصرف خدمات براي آحاد مختلف جامعه

 تحت پوشش خواهد بود ارتقاي سالمت جامعه وحفظ ري یشگینقش پزشکان  عالوه بر درمان، پ   •
نظام جامع سالمت به منظور  پاسخ به  نقش هـا و نیازهـاي  جدیـد، توانمندسـازي نیـروي انسـانی موجـود و تربیـت نیـروي           

  .به عمل خواهد آورد اصالحات آموزشی ،انسانی جدید
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   اجرایی ياهداف و برنامه ها: ششمبخش 
  بخش تصویر کالن ) 6-1
اساس نظر سازمان بهداشت جهانی، نظام سالمت متشکل از تمام سازمانها، مؤسسات و منابعی است که در ارائـه خـدمات    بر

سالمت مداخله دارند و این نظام در پی دستیابی به سه هدف کـالن سـطح سـالمت خـوب، پاسـخگویی بـه انتظـارات مـردم و         
مدیریت دقیق و مسئوالنۀ تندرستی جامعـه، جـوهرة یـک دولـت     . ستعادالنه بودن مشارکت مالی در تأمین خدمات با کیفیت ا

عمـل بـه ایـن    . خواهـد بـود   دائمـی یک اولویت ملی می باشد، لذا مسئولیت دولت نیـز   هموارهخوب است و چون سالمت مردم 
و روابـط،  مسئولیت نیازمند ترسیم چشم انداز و تبیین سیاسـتها و جهـت گیریهـاي سـالمت، قانونگـذاري و تنظـیم مناسـبات        

پشتیبانی و حمایت طلبی و برقراري یک نظام اطالعات مطمئن و قابل اعتماد می باشد کـه عمـدتاً در رابطـه بـا وزارت سـالمت      
یعنی نهادي که باید از سوي دولت به تبیین جهت گیریها، سیاستها و راهبردهـا، تأثیرگـذاري بـر رفتـار نقـش      . مطرح می شود

بـدیهی اسـت ایـن وظـایف در     . رت کلی، هدایت تالشها و توسعه اقدامات سالمت ملی بپردازدآفرینان درون و برون بخش، نظا
 قالب یک چارچوب سیاستی شفاف که هر سه هدف را مدنظر قرار می دهد و راهنماهایی را براي دسـتیابی بـه هـر یـک معـین     

در حـال توسـعه، از نظـام اداري دولتـی      به اعتقاد این سازمان، وزارتخانه هاي سالمت کشـورهاي . می کند، ترسیم می گردد 
شاکله کنونی این وزارتخانه ها در اوایل قرن بیستم پایـه گـذاري شـد و در    . بسیار کم اثر و به شدت بروکراتیک رنج می برند

ین دوره پس از جنگ، مسئولیتهاي متعددي از اداره مراکز نگهداري شبانه و بیمارستانها و نقاهتگاههاي دولتـی گرفتـه تـا تـأم    
به مرور زمان ساختار آنها به بروکراسی تمرکزگرا و سلسله مراتبی مبـدل شـد و قـوانین اجرایـی     . مالی به آنها واگذار گردید

تعداد زیادي از برنامه هاي عمودي کـه غالبـاً   . خسته کننده و متعدد بر آنها سایه افکند و کارکنان آنها مستخدمین دایمی شدند
پیشنهاد و اداره می شدند و به منابع مالی اهدایی غیرقابل اعتماد آنها متکـی بودنـد، آنهـا را تکـه      توسط سازمانهاي بین المللی

 .تکه کرد و مدیریت آنها را دچار تشتت نمود

بـا چنـین سـیر تـاریخی مواجـه و سـاختار بروکراتیـک و        ) م1941(ش 1320در ایران نیز با تأسیس وزارت بهداري در سـال  
قـانون اساسـی    29و  3اما پـس از انقـالب براسـاس مفـاد مـواد      . دجه هاي عمومی را شاهد بوده ایمغیرمنعطف و متکی بر بو

خـدمات  جمهوري اسالمی، سالمت به عنوان یکی از حقوق مسلم و پایـه انسـانها برشـمرده شـده و دولـت موظـف گردیـد تـا         
ارغ از زبان، نژاد، رنگ، قومیـت و مـذهب قـرار    فآحاد جامعه اختیار قالب بیمه و با مشارکت مردم در بهداشت و درمان را در 

، ارائه مناسب ترین خدمات سالمتی به کلیه 1364با تصویب قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در . دهد
ا به همین جهت برنامه ها و طرحهاي متعددي به اجرا درآمد تـ . برشمرده شدآن آحاد جامعه اعم از شهري و روستایی وظیفه 

توسـعه کشـور،   سـاله   20در سند چشـم انـداز   . در عینیت بخشیدن به این هدف متعالی و عادالنه، گامی اساسی برداشته شود
و نهـاد مسـتحکم خـانواده و داراي توزیـع      ، محیط زیست مطلـوب جامعه ایرانی، جامعه اي برخوردار از سالمت، امنیت غذایی

. ه و تأمین اجتماعی کارآمد با سطح کمی و کیفی باالي زندگی معرفـی شـده اسـت   عادالنه درآمد و منابع، فرصتهاي برابر، رفا
اما در حال حاضر نظام ارائه خدمات سالمت ایران در قبال این تکلیف قانونی پاسخگوي خوبی نبوده و به تغییـر بنیـادي نیـاز    

زه اعتقاد دارند اساساً آن خدماتی که مورد بسیاري از بیماران، پزشکان، پرستاران، کارکنان و مدیران شاغل در این حو. دارد
بین نظام ارائه خدماتی که داریم و نظامی که می توانیم داشته باشیم فقط یک تفـاوت گـذرا و   . انتظار می باشد، ارائه نمی شوند

  .قابل اغماض نیست، بلکه یک شکاف عمیق وجود دارد
و همان گونه که این . ه اي را در علم و فناوري سراغ نداریمدر هیچ دوره اي از تاریخ پزشکی، چنین رشد و توسعه گسترد

پیشرفت خارق العاده، به سرعت سرسام آور خود ادامه داده، نظام ارائه خدمات سالمت ایران نیز به منظور ارتقاء کیفیت 
تواناییهاي خود را  تحقیقات نشان می دهد که نظام سالمت ما در اغلب موارد. خدمات خود دائم در تالش و تکاپو بوده است
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تنها براي ترجمه سطحی علوم دیگران به عمل در محیطی بومی و بکارگیري فناوریهاي نوین در شرایط پایدار و مطمئن هزینه 
هرچند که این اقدام پسندیده و قابل تقدیر می باشد، اما به دلیل عملکرد متفاوت نظام سالمت در مقاطع و شرایط . کرده است

به همین جهت این . دي که با آنها روبرو بوده است، شاهد نتایج غیرقابل پیش بینی و بعضاً متناقض بوده ایمعدم قطعیت متعد
نظام در حالی که می توانسته متعالی باشد، در عمل چنین نبوده و بسیاري از مردم نتوانسته اند به طور مستمر و مطمئن 

ر حالی که نظام ارائه خدمات سالمت ما در شرایط کنونی به گونۀ د. خدمات با کیفیت، مناسب و به موقع دریافت نمایند
نامناسبی از دانش و فناوري روز پزشکی و بهداشتی بهره می گیرد، ممکن است این نظام در طول دوره چشم انداز ایران 

زم براي به روز نگه که دنیاي پزشکی به سرعت خارق العاده پیشرفت خود به مراتب بیشتر ادامه خواهد داد، آمادگی ال 1404
  .داشتن خود را نداشته باشد

هر چند که با تغییرات اپیدمیولوژیک یعنی گذر از بیماریهاي عفونی واگیردار به بیماریها و آسیبهاي غیرواگیر و تحوالت 
افزایش دموگرافیک از جمله مسن شدن جمعیت روبرو هستیم که خود زمینه افزایش تقاضا براي خدمات، دارو و تجهیزات و 

. مصرف منابع را در پی خواهد داشت، ولی در این میان اتالف منابع و عدم بهره برداري کامل از آنها را نمی توان انکار کرد
که عمدتاً فاقد تواناییهاي الزم براي بهره برداري صحیح و به موقع از اطالعات   (Fragmented)یک نظام ارائه خدمات منقطع 

به این . هاي خود را در تمامی سطوح ارائه خدمت به درستی تعیین، تعریف، مستقر و مدیریت نمایداست، نمی تواند فرآیند
ترتیب در حالی که بخش اعظم جامعه از دریافت عادالنه خدمات ضروري، با کیفیت و به موقع محروم می ماند، و تنها قشر 

می گردد و به تبع آن منابع و انرژي بسیاري را در خاصی از جمعیت به دریافت خدمات غیرضروري بیش از نیاز خود نائل 
  .سامانه ارائه خدمت مورد استفاده قرار داده ایم، روز به روز با افت بهره وري و استهالك منابع روبرو می گردیم

که شاهد  در دهه اول. نامید "دهه گذار"و  "دهه ثبات"، "دهه جهش"شاید بتوان سه دهه اخیر نظام سالمت ایران را به ترتیب 
در این دهه، ضمن . جهش باور نکردنی شاخصهاي جمعیتی و سالمتی ایران بودیم، مهمترین تحول نظام به وقوع پیوست

، با ادغام سامانۀ ارائه خدمات آموزش علوم )بخش اول زنجیرة ارجاع(مراقبت هاي اولیه سالمت استقرار موفقیت آمیز 
در هر استان حداقل یک دانشگاه . بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شکل گرفتپزشکی با نظام ارائه خدمات سالمت، وزارت 

  پژوهشی  -درمانی تأسیس شد که ریاست دانشگاه عالوه بر اداره امور آموزشی - علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
زمینه ناپایداري  در این دوره آنچه که احتماالً. علوم پزشکی، مسئولیت سالمت حوزه استحفاظی خود را نیز بر عهده گرفت

نظام سالمت در دهه هاي بعدي را فراهم می نمود، عدم توجه به موضوعات زیرساختی همچون کیفیت و بهره وري در 
بازسازي نظام و عدم توفیق در بکارگیري صحیح و به موقع فناوري اطالعات و ارتباطات براي بازمهندسی و بهبود عملکرد 

علی رغم اقدامات خستگی ناپذیر مدیران و متخصصان این حوزه از جمله استقرار شبکه . فرآیندهاي اداري و فنی نظام بود
ارائه خدمات یکپارچه بهداشت و درمان و ادغام نظام آموزش پزشکی در نظام سالمت، با این وجود هنوز آن تحوالت 

طبع با تمامی دستاوردهاي بی نظیري ساختاري و ریشه دار و نتایجی که مورد انتظار بوده است را مشاهده نمی کنیم و بال
به همین جهت مدیران . که حاصل شده، هنوز با نقطۀ طراحی شده و نتایج از پیش تعیین شدة خود فاصلۀ بسیاري داریم

از یک سو باید با تغییر نگرش و موضع راهبردي دانشگاه، این نهاد را براي . دانشگاههاي ما تحت فشار سنگینی هستند
ده اي که تضمین کننده دستیابی به اهداف نقشۀ جامع علمی کشور و سند توسعه چشم انداز باشد، آماده سازند مواجهه با آین

  .و از سوي دیگر بتوانند با مقابله با چالشهاي امروز، پاسخگوي نیازهاي کنونی جامعه باشند
ب می گردند و تقریباً نیمی از افراد در حال حاضر بیماریهاي مزمن عامل اصلی ناخوشی، ناتوانی، و مرگ در جامعه محسو

در حالی که نیاز و تقاضا براي دریافت . جمعیت را تحت الشعاع قرار داده و مسبب عمده هزینه هاي بهداشت و درمان هستند
روز به روز گسترش می یابد، سهم منابع تخصیص داده  (Community-Based)محور  -خدمات فوري و بلندمدت جامعه
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مات در مقایسه با مراقبتهاي بیمارستانی به جهت هزینه هاي سنگین دارو و تجهیزات پزشکی چندان قابل شده به این خد
کلیۀ خدمات تکمیلی  تداركبه همین دلیل با ضعف برنامه ها و مداخالت بالینی و نقص زیرساختهاي الزم براي . توجه نیست

استخوانی،  -قی، دیابت، اختالالت تنفسی، بیماریهاي عضالنیعرو - مورد نیاز مردم جهت شناسایی و کنترل بیماریهاي قلبی
  واقعیت آن است که بیش . حوادث و سوانح، مشکالت روانی، سرطانها و سایر بیماریها و اختالالت مزمن روبرو هستیم

براي مراقبت از درصد مردمی که مبتال به بیماریهاي مزمن هستند، از بیش از یک اختالل رنج می برند و به همین جهت  40از 
اما به جهت نقص آموزشهاي مهارتی ارائه شده به کارکنان . آنان به سازوکارهاي ارتباطی و هماهنگی پیچیده تري نیاز داریم

یابی و محدودیتهاي برنامه اي، به کرات مشاهده می کنیم که شبهداشت و درمان کشور و ضعف توان پایش، نظارت و ارز
کز ارائه خدمات بهداشت و درمان در غالب موارد، ارتباط صحیح و اثربخش با بیمار و اطرافیان پزشکان، بیمارستانها و مرا

وي برقرار نمی کنند و اطالعات مورد نیاز در رابطه با سابقۀ پزشکی، تاریخچه بیماري، خدمات و داروهاي تجویز شدة قبلی 
در مقابل اطالعات مورد نیاز بیماران در رابطه با مشکل و یا سابقه اقدامات جراحی آنان را مورد پرسش قرار نمی دهند و 

   .کنونی را نیز به آنان منتقل نمی کنند
تداوم موفقیتهاي دهه هاي اخیر نظام سالمت و ارتقاء روزافزون سطح سالمت جامعه، راهبردها براي به این ترتیب الزم است 

جامع علمی کشور و سیاستهاي کلی برنامه پنجم توسعه  ، نقشۀ1404و سیاستهاي جدید مبتنی بر سند چشم انداز ایران 
اتخاذ کنیم که بدون شک اجراي آنها نیازمند سازوکارهاي پیچیدة ارتباطی و هماهنگی در درون و برون وزارتخانه و نظام 
سالمت و کسب مهارتهاي عمومی و تخصصی بیشتر و جدیدتر از سوي کارکنان و مدیران بهداشت و درمان و همچنین 

  . مردم است
  شاخص هاي کالن) 6-2
  شاخص توسعه انسانی .1
  عوامل خطر/  (DALY)سال هاي از دست رفته عمر تطبیق شده با ناتوانی  .2
   Childhood Development Indexشاخص توسعه کودکان / سال  5مرگ و میر کودکان زیر  .3
 و سالم و ایمن میزان دسترسی خانوارهاي ایرانی به سبد غذایی مطلوب .4

  ...خطرناك و مهم آب ، هوا، خاك و  ين آالینده هامیزا  .5
  عادالنه به خدمات پایه سالمت با کیفیت یشاخص دسترس .6
  سهم پرداخت مستقیم جیب مردم از کل هزینه هاي سالمت .7
دولتی و / بخش سرپایی و بستري(میزان پاسخگویی به نیازهاي غیرپزشکی مرتبط با سالمت در خدمت گیرندگان  .8

 )غیردولتی

  پژوهش سالمت از بودجه پژوهشی کل کشور و تحقیق سهم بودجهشاخص  .9
    

  
  
  



 تخصصی سالمتارگروه ک                                                                                                يادار  – یاجتماعمشترك کارگروه 

 شوراي سیاست گذاري -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی                                                                                     222

  
  اهداف کالن )6-3
  تا پایان برنامه 835/0به  توسعه انسانیافزایش میزان شاخص ) 1-1
  سال تا پایآن برنامه 1نسبت به سال پایه حداقل  امید به زندگی همراه با سالمتیافزایش میانگین ) 2-1
  
  درصد سال پایه تا پایان برنامه 20حداقل به میزان  یث ترافیکحواداز  یکاهش بار ناش) 1-2
  درصد سال پایه تا پایان برنامه 10حداقل به میزان  يحوادث غیرعمداز  یکاهش بار ناش) 2-2
  درصد سال پایه تا پایان برنامه 5حداقل به میزان  ایسکمیک قلبی يها يبیمارکاهش بار ) 3-2
درصد سال پایه تـا پایـان    10حداقل به میزان ) کمردرد و آرتروزپوکی استخوان، (یعضالن-یاسکلت يها يبیماراز  یکاهش بار ناش)4-2

  برنامه
 درصد سال پایه تا پایان برنامه 5حداقل به میزان  افسردگی يبیمارکاهش بار ) 5-2

  ال پایه تا پایان برنامهدرصد س 5حداقل به میزان ) مواد مخدر و روانگردان( ناشی از اعتیاد يبیمارکاهش بار ) 6-2
 درصد سال پایه تا پایان برنامه 10سال به میزان  15 يدر افراد باال...) سیگار، قلیان،( تنباکومصرف فرآورده هاي کاهش شیوع ) 7-2

  درصد نسبت به سال پایه تا پایآن برنامه  5حداقل به میزان  جامعهدر و اضافه وزن چاقی  کاهش شیوع)8-2
  دندان تا پایان برنامه 5/3به ) سال 18زیر  یگروه سن(در دانش آموزان  DMFTص کاهش شاخ) 9-2

  درصد سال پایه تا پایان برنامه 5کاهش بروز بیماریهاي واگیردار به میزان )10-2
 
  تا پایان برنامه 50/8به  شاخص توسعه کودکانبهبود  )1-3
در صد سال پایـه تـا پایـان     20به میزان ) باالترین میزان مرگ(استان اول  8در کاهش میانگین وزنی میزان مرگ و میر مادران باردار  )2-3

  برنامه
  در صد سال پایه تا پایان برنامه 30استان اول به میزان  10کاهش میانگین وزنی نسبت زایمان توسط افراد دوره ندیده در   )3-3
درصد نسبت سال پایه تا پایـآن   30استان پایین تر کشور به میزان  3به  استان باالتر 3در باروري کلی میزان کاهش نسبت میانگین ) 4-3 

  برنامه
درصد نسـبت سـال    30استان پایین تر کشور به میزان  3استان باالتر به  3در  سال 5مرگ و میر کودکان زیر کاهش نسبت میانگین ) 5-3

  پایه تا پایآن برنامه
  
  حـداقل بـه میـزان    ، سـالم و ایمـن  سبد غـذایی مطلـوب  خانوارهاي ایرانی به ) یرهنگ، في، افتصادیفیزیک(افزایش میزان دسترسی)1-4
 برنامهتا پایان نسبت به سال پایه درصد  20 

  درصد تا پایآن برنامه  5به کمتر از  یخوراک يدر روغن ها اسید چرب ترانسکاهش میزان ) 2-4
  درصد سال پایه تا پایان برنامه  15ان حداقل غذایی به میز يموجود در فرآورده ها نمک طعامکاهش میزان )3-4
غذایی منتخب  يدر فرآورده ها یقارچ یو آلودگ )و تتراسیکلین یهورمون يداروها/یسموم آفات نبات(مواد شیمیاییباقیمانده کاهش )4-4
  تا پایان برنامه درصد سال پایه 10به میزان حداقل ) پستهفرآورده هاي گوشتی و  ،شیر / ، برنجيچا يمحصوالت گلخانه ا(



 تخصصی سالمتارگروه ک                                                                                                يادار  – یاجتماعمشترك کارگروه 

 شوراي سیاست گذاري -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی                                                                                     223

   برنامهسال پایه تا پایان % ) 30(به میزان سی درصد) گروه هاي هدف(افزایش سواد سالمتی در  مردم )5-4
  به میزان نصف سال پایه تا پایآن برنامه روزهاي هواي ناسالم در شهرهاي بزرگکاهش تعداد ) 1-5
  تا پایان برنامه رصد د 99به از نظر نیترات  آب آشامیدنیافزایش مطلوبیت   )2-5
درصد نقاط جغرافیایی کشور تا پایان برنامه  40حداقل به میزان  )فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک(آالینده هاي خاك کاهش میزان ) 3-5

  WHOپنجم با توجه به گایدالینهاي 
  نامهبه حد استانداردهاي جهانی تا پایآن بر میزان فلزات سنگین در رنگهاي ساختمانیکاهش ) 4-5
  به حد استاندارد جهانی تا پایآن برنامه میزان سرب موجود در رنگهاي اسباب بازيکاهش ) 5-5
  سال پایه تا پایآن برنامه% 15حداقل به میزان   میزان آلودگی هوا در فضاهاي بستهکاهش ) 6-5
  
پزشک سالمت از طریق سامانه ارد خدمات بسته استانددرصد جمعیت به  90حداقل ) ی، فرهنگي، اقتصادیفیزیک(یدسترسافزایش  )1-6

  .تا پایآن برنامه پنجم خانواده و نظام ارجاع
  پایآن سال برنامه درصد تا  100به میزان  مراقبت هاي اولیه سالمتجمعیت شهري، حاشیه شهر و روستایی به  دسترسیافزایش )2-6
  تا پایآن برنامهسال پایه درصد 10میزان  در بیمارستان حداقل به یکاهش مرگ و میر تا یک ماه پس از جراح)3-6
  
  درصد تا پایآن برنامه 30از کل هزینه هاي سالمت به  سهم پرداخت هاي مستقیم جیب مردمکاهش ) 1-7
  .درصد تا پایآن برنامه 1هستند به  جمعیت که مواجه با هزینه هاي فاجعه بار سالمتکاهش نسبتی از )2-7
   تا پایآن برنامه درصد  9به  تولید ناخالص داخلی کشوراز سالمت هزینه هاي سهم افزایش )3-7
  تا پایآن برنامه  درصد  50به  سالمت از تولید ناخالص داخلی کشورهزینه هاي مشارکت دولت در سهم افزایش ) 4-7
  درصد از گردش مالی سالمت تا پایآن برنامه 50به  سهم بیمه پایه سالمت از پرداخت هاي سالمتافزایش ) 5-7
  درصد تا پایآن برنامه    100به  نسبت جمعیت تحت پوشش بیمه پایه اجتماعی سالمتافزایش ) 6-7
  
دولتی و / بخش سرپایی و بستري( پاسخگویی به نیازهاي غیرپزشکی مرتبط با سالمت در خدمت گیرندگانافزایش میزان  )8

 درصد تا پایان برنامه 90به ) غیردولتی

  
  درصد تا پایآن برنامه پنجم 30به  ی کل کشورپژوهشمت از بودجه بخش سال سهم بودجهافزایش ) 9

  
  
  تهیه جداول کمی کالن منابع و شاخصها) 6-4

  .آمده است 1 در جداول پیوست
  
  
  



 تخصصی سالمتارگروه ک                                                                                                يادار  – یاجتماعمشترك کارگروه 

 شوراي سیاست گذاري -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی                                                                                     224

 تعیین اهداف کمی و راهبردهاي بسته هاي اجرایی) 6-5

  : بسته اجرایی
لمی و اجرایی در تـدوین بسـته هـاي اجرایـی سـه      باتوجه به سیاست هاي کلی مصوب مقام معظم رهبري و با لحاظ مسائل ع

ذکر این نکته مهـم  . است شدهبسته زیر پیشنهاد گردید که ذیل هریک از آنها محورهایی که باید به  آن پرداخته شود مشخص 
  .است که این بسته ها در راستاي همدیگر هستند و یکدیگر را حمایت می کنند

 ن محور سیاست ها و برنامه هاانسان سالم و سالمت همه جانبه به عنوا .1
  هاي سالمت هوا، محیط، بهداشت جسمی و روحیارتقائ شاخص •
  کاهش مخاطرات و آلودگی هاي تهدید کننده سالمت •
  اصالح الگوي تغذیه جامعه با بهبود ترکیب و سالمت مواد غذایی و امنیت غذا و تغذیه •

 سال پایه تا پایان  برنامه) % 15(پانزده درصد افزایش تعداد محیط هاي حامی سالمت به میزان .1

 تا پایان  برنامهنسبت به سال پایه ) % 20(بیست درصد افزایش تعداد برنامه هاي خودمراقبتی در جمعیت سالم و بیمار به میزان .2

 در صد هزار تا پایان برنامه)  30(سی کاهش میزان مرگ ناشی از حوادث ترافیکی به  .3

 نسبت به سال پایه تا پایان برنامه )% 10(ده درصد میزان به یث ترافیکاز حواد یناش یکاهش میزان ناتوان .4

  نسبت به سال پایه تا پایان برنامه )% 15(پانزده درصد به میزان یاز حوادث ترافیک یکاهش میزان جراحات ناش .5
 نسبت به سال پایه تا پایان برنامه  )%10(ده درصد به میزانکاهش بروز حوادث در محیط کار  .6

 نسبت به سال پایه تا پایان برنامه )% 15(پانزده درصد به میزان روز حوادث در محیط آموزشیکاهش ب .7

 نسبت به سال پایه تا پایان برنامه )% 10(ده درصد به میزان کاهش بروز حوادث در محل سکونت .8

  نسبت به سال پایه تا پایان برنامه  )%5(پنج درصد به میزان یکاهش بروز حوادث در محیط تفریح .9
 سال پایه تا پایان برنامه%)  50(پنجاه درصد به میزان یتا یک ماه پس از حمله قلب یقلب ياز سکته ها یکاهش مرگ ناش .10

 تا پایان برنامه%)  50(پنجاه درصدکمتر از به  یقلب ياز سکته ها یبه کل مرگ ناش یسالگ 70زیر  یقلب ياز سکته ها یکاهش میزان مرگ ناش .11

  برنامهتا پایان % 5ت در افراد پره دیابتی به میزان کاهش بروز بیماري دیاب .12
 سال پایه تا پایان برنامه% ) 10(ده درصددرآمدي به میزان  يمصرف لبنیات در جمعیت برحسب گروه ها یهبود میانگین و ضریب جین .13

   پایان برنامه تا سال پایه% ) 10(ده درصدبه میزان حداقل کمردرد و آرتروز در جمعیت پوکی استخوان، کاهش شیوع  .14

 )آرتروزپوکی استخوان، کمر درد و (هاي در معرض خطر و بیماران در ارتباط با بیماریهاي موسکولواسکلتال  افزایش آگاهی گروه .15

  به میزان یک درصد سال پایه   ESRDکاهش نرخ رشد ساالنه  .16
  سال پایهساله نسبت به  5در برنامه % 10کاهش مرگ و میر ناشی از بیماري آسم به میزان  .17
  سرطان پستان ) M/I Ratio(کاهش نسبت مرگ و میر به بروز  .18
  سرطان گردن رحم ) M/I Ratio(   کاهش نسبت مرگ و میر به بروز .19
  )روده بزرگ ، راست روده ( سرطان کولورکتال  ) M/I Ratio(کاهش نسبت مرگ و میر به بروز  .20
  سرطان پوست ) M/I Ratio(   کاهش نسبت مرگ و میر به بروز .21
 سال پایه تا پایان برنامه %)5(درصدپنج  افسردگی حداقل به میزان يکاهش شیوع بیمار .22

 سال پایه تا پایان برنامه%) 10(کاهش شیوع اضافه وزن و چاقی در جمعیت دانش آموزان، جوانان و میانساالن به میزان حداقل ده درصد .23

  تا پایان برنامه%) 75(جات در روز مصرف می کنند به هفتادوپنج درصد گرم سبزي و میوه 400افزایش نسبتی از جمعیت که بطور میانگین  .24
  تا پایان برنامه%) 60(افزایش نسبتی از جمعیت  که بطور منظم تحرك جسمانی حداقل متوسط دارند به شصت درصد .25
  امهسال پایه تا پایان برن% ) 10(ده درصدسال به میزان  15 يکاهش شیوع استفاده از قلیان در افراد باال .26
  سال پایه تا پایان برنامه% ) 10(ده درصدسال به میزان  15 يکاهش شیوع استفاده از سیگار در افراد باال .27
 نسبت به سال پایه تا پایان برنامه %) 25(بیست و پنج درصد افزایش کودکانی که در بدو ورود به مدرسه درجه تکاملی مطلوب دارند حداقل .28

  تا پایان برنامه% )  30(سی درصد ماه در سطح شهرستان نسبت به سال پایه به میزان 59تا  1ودکان شاخص مرگ و میر ک یکاهش ضریب جین .29

  برنامهدر صد سال پایه تا پایان  20به میزان ) باالترین میزان مرگ(استان اول  8کاهش میانگین وزنی میزان مرگ و میر مادران باردار در  .30
  برنامهدر صد سال پایه تا پایان  30استان اول به میزان  10راد دوره ندیده در کاهش میانگین وزنی نسبت زایمان توسط اف .31

 پایه تا پایان برنامهسال نسبت %)  30(سی درصد استان پایین تر کشور به میزان 3استان باالتر به  3در  یکل يمیزان بارورمیانگین کاهش نسبت  .32

  نسبت به سال پایه% 5تلف به میزان در گروههاي سنی مخ  کاهش میزان شیوع کم خونی فقرآهن .33
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  )1380سال پایه : (نسبت به سال پایه% 5شیوع کمبود روي در گروههاي سنی مختلف به میزان  کاهش  .34
  ماهه 15-23زنان باردار و کودکان : در)1380سال پایه (   نسبت به سال پایه% 5کاهش کمبود ویتامین آ به میزان  .35
  ساله 15-23زنان باردار و کودکان : در) 1380سال پایه (نسبت به سال پایه% 5کاهش کمبود ویتامین د به میزان  .36
  پایه)1380پایه  سال(نسبت به سال % 5ساله به میزان  8-10کاهش شیوع گواتر در دانش آموزان  .٣٧
  تا پایان برنامه  %)2(دو درصد به کمتر از یخوراک يکاهش میزان اسید چرب ترانس در روغن ها .38
  سال پایه تا پایان برنامه %) 15(پانزده درصد غذایی به میزان حداقل يام موجود در فرآورده هاکاهش میزان نمک طع .39
 سال پایه تا رسیدن به حدمجاز استاندارد هرمحصول تا پایان برنامه ) % 10(ده درصد  کشور به میزان حداقل یشیر و پسته مصرف, برنج, کاهش میزان آفالتوکسین موجود در گندم .40

 سال پایه تا رسیدن به حدمجاز استاندارد هرمحصول تا پایان برنامه% ) 10(حداقل ده درصد سموم آفات نباتی و آالینده هاي فلزي در محصوالت گلخانه اي به میزان  کاهش میزان .41

 تا رسیدن به حدمجاز استاندارد آن تا پایان برنامه سال پایه % ) 10(حداقل ده درصد  کاهش میزان هورمون ها و آنتی بیوتیک ها در شیر مصرفی در سطح عرضه کشور به میزان .42

 . محصول غذائی فراوري شده پرمصرف و استراتژیک به شاخص هاي استاندارد مطلوب در هرسال تا پایان برنامه پنج ارتقاء سطح ایمنی و سالمت .43

 . به سال پایه تا پایان برنامه نسبت) % 15(پانزده درصد ارتقاء سطح ایمنی و سالمت محصوالت غذایی و آشامیدنی به میزان .44

 سال پایه تا پایان برنامه %   50حداقل به میزان ) شامل دي اکسید گوگرد، نیتروژن اکسید، ذرات معلق، منوکسید کرین و ازن(کاهش میزان آالینده ها ي مهم هوا  .45

 تا پایان برنامه ... سبز به  يافزایش سرانه فضا .46

 تا پایان برنامه... به  یخانگو  ی، بیمارستانیصنعت  يکاهش سرانه تولید زباله ها .47

 تا پایان برنامه... استاندارد زباله هستند به  ياز جمعیت که تحت پوشش سیستم جمع آور يافزایش درصد .48

 تا پایان برنامه یبه حد استاندارد جهان یساختمان يکاهش میزان فلزات سنگین در رنگ ها .49

  تا پایان برنامه یبه حد استاندارد جهان يباب بازموجود در اس يکاهش میزان سرب در رنگها .50
  درصد تا پایان برنامه  ... به میزان  یبسته مسکون يهوا در فضاها یکاهش میزان آلودگ .51
  درصد تا پایان برنامه... به میزان  یبسته محیط صنعت يهوا در فضاها یکاهش میزان آلودگ .52
 درصد تا پایان برنامه... به میزان  یبسته محیط عموم يهوا در فضاها یکاهش میزان آلودگ .53
  کاهش میزان کشندگی بیماري وبا به کمتر از یک درصد تا پایان برنامه پنجم .54
  دریافت تاییدیه ریشه کنی بیماري بیالرزیوزیس از سازمان جهانی بهداشت تا پایان برنامه پنجم .55
  ه پنجمبرنام   سال پایه تا پایان% 50کاهش میزان بروز بیماري اسهال خونی تا  .56
  برنامه پنجم  مبتالیان تا پایان% 5کاهش میزان کشندگی بیماري بوتولیسم به کمتر از  .57
  برنامه پنجم  تا پایان    حفظ وضعیت عاري ازپولیو .58
  برنامه پنجم   حذف بیماري سرخک و سندروم سرخجه مادرزادي تا پایان .59
  1393سال    حذف انتقال محلی ماالریا فالسیپارم در کشور تا پایان .60

 ارتقائ خدمات سالمت جامع و عادالنه براي تمام آحاد جامعه .2

 دسترسی عادالنه به خدمات جامع، مداوم و باکیفیت سالمت از طریق نظام پزشک خانواده و ارجاع •

  متناسب سازي منابع انسانی، فرآورده هاي دارویی، تجهیزات پزشکی و تسهیالت فیزیکی با نظام ارائه خدمات سالمت در کشور •
  در تمام شهرستان هاي کشور تا پایان برنامه پنجم% 95تقاي پوشش برنامه ایمن سازي کودکان به میزان ار .61
 پنجمبرنامه    در برنامه ایمن سازي کودکان تا پایان) روتاویروس، هموفیلوس آنفلوانزا و پنوموکوك( ادغام واکسن هاي جدید  .62

 سالمت به میزان دو برابر سال پایه تا پایان برنامه   اولیه  يافزایش دسترسی عشایر به خدمات و مراقبت ها .63

 نسبت به سال پایه تا پایآن برنامه%) 100(صد درصد به میزان یپیش بیمارستان يبه خدمات فوریت ها) شهر و روستا(مردم  یافزایش دسترس .64

   تا پایآن برنامه نسبت به سال پایه) %100(صد درصد افزایش بهره مندي از خدمات پایه سالمت دهان و دندان در دانش آموزان به میزان .65

 تا سال پایان برنامه   %)60(شصت درصد مصوب توسط ارائه کنندگان خدمت حداقل به یطبابت بالین يفزایش میزان استفاده از راهنماهاا .66

  .سال پایه تا پایان برنامه %) 30(سی درصد بهبود شاخصهاي تجویز و مصرف منطقی دارو حداقل به میزان .67
  . سال پایه تا پایان برنامه %)20(بیست درصد ارتقاء کیفیت خدمات سالمت سرپایی و بستري حداقل به میزان .68
  ه منابع انسانی، فیزیکی و تجهیزات پزشکی در نظام ارائه خدمات سالمت براساس سطح بندي و نظام ارجاع  تا پایان برنام %)  100(صد درصد تدارك و توزیع عادالنه و متناسب سازي .69
 سال عمر تا پایان برنامه  50مراکز دولتی ارائه خدمات بهداشتی و درمانی باالي  %)50(پنجاه درصد بازسازي .70

 .فرآورده هاي منتخب دارویی،  آرایشی و بهداشتی، ملزومات و تجهیزات پزشکی در حد استانداردهاي برتر بین المللی تا پایان برنامه%)  100(درصد صد ارتقاء کیفیت  .71

  ل و تجهیز کلیه واحدهاي دولتی ارائه خدمات بهداشتی و درمانی براساس سطح بندي و نظام ارجاع  تا پایان برنامه تکمی .72
  سال شوع برنامه تا پایان برنامه پنجم% 50وکاهش شیوع عفونت بیمارستانی به میزان  %) 60(شصت درصد افزایش مراقبت از عفونت بیمارستانی به میزان .73
 سال پایه تا پایان برنامه  )%10(ده درصد به میزانحداقل رزیابی عوارض و خطاهاي داروئی در بیماران سرپائی و بستري بهبود شاخص هاي ا .74
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  بیمارستانهاي کشور تا پایان برنامه توسعه پنجم%  100استقرار اعتباربخشی در  .75
  بیمارستانهاي کشور% 5اخذ مدرك اعتباربخشی بین المللی در حداقل  .76
  تهاي بیمارستانهاي دانشگاهی به صورت هیئت امنایی، شرکتی با تفویض اختیار تا انتهاي برنامهتخ%  50اداره  .77
 برنامه پنجمسال شروع برنامه تا پایان % 100ارتقاي میزان رعایت بهداشت دست در بیمارستانها به میزان  .78

 هري پایان برنامه پنجمافزایش پوشش برنامه کشوري پیشگیري و کنترل دیابت با اجراي برنامه در مناطق ش .79

 افزایش دسترسی به خدمات با ثبت بیماران دیابتی شناسایی شده در شهرهاي بزرگ پایان برنامه پنجم .80

  )بیماران% 50در حداقل % 2به میزان     HBA1Cکاهش(ارتقا کیفیت کنترل متابولیک بیماران دیابتی تحت درمان  .81
   مامه پنجبرنبهبود کیفیت آموزش بیماران دیابتی تا پایان  .٨٢

 یک پارچگی در تولیت سالمت .3

  یک پارچگی در سیاست گذاري، برنامه ریزي، ارزشیابی، نظارت و تخصیص منابع عمومی •
 تامین مالی پایدار و توسعه کمی و کیفی بیمه هاي سالمت •

  برقراري عدالت در سالمت با مدیریت تعیین کننده هاي اجتماعی سالمت •
  م بسته هاي خدمات سالمت مبتنی بر شواهد و منابع مالی کشور تا پایان برنامه اقال %) 100(صد درصد  بازنگري .83
 سال پایه تا پایان برنامه  %)10(ده درصد در بیمارستان به میزان حداقل) پزشک، پرستار، داروساز(کاهش خطاهاي پزشکی  .84

 پایه تا پایان برنامه  نقاط عرضه نسبت به سال %)1(یک درصد کاهش مراکز عرضه داروهاي تقلبی و قاچاق به .85

 کل منابع سالمت تا پایان سال سوم  برنامه  %)  50(پنجاه درصد افزایش تخصیص منابع مالی سامانه پزشک خانواده و نظام ارجاع حداقل به میزان .86

  از کل منابع سالمت از محل درآمدهاي ناشی از توریسم درمانی تا پایان برنامه %)  5/0(نیم درصد تامین .87
 تا پایان برنامه  %)5/1(یک و نیم درصد م هزینه هاي دارویی از کل هزینه هاي سالمت سازمان هاي بیمه پایه حداقل ساالنه به میزانکاهش سه .88

  . مالی اهدایی خیرین براي جبران هزینه هاي بیماران دچار پرداخت هاي فاجعه آمیز سالمت تا پایان برنامهمنابع  %) 50(پنجاه درصد هدفمند سازي  .89
 . تا پایان برنامه ) 4(چهار به ) 8(هشت درصد اهش سهم هزینه هاي سالمتی مردم در هزینه هاي غیرخوراکی از ک .90

  . موارد دریافت خارج از تعرفه مصوب توسط ارائه کنندگان خدمات سالمت تا پایان برنامه %) 100( صد درصد حذف .91
  . ر سالمت در رسانه ملی، جراید ، تابلوهاي تبلیغاتی و حرفه اي تا پایان برنامهتاثیرگذار ب یتبلیغات و اطالع رسان%)  100(صد درصد کنترل  .92
  . رسانه ملی به موضوعات سالمت تا پایان برنامه يسهم زمانی و اعتباري برنامه ها %) 10(ده درصد اختصاص ساالنه .93
  . و خصوصی تا پایان برنامه یدر بیش از یک جایگاه دولتی، عموم) يبویژه پزشکان متخصص، مدیران و کارشناسان ستاد(ممنوعیت اشتغال کارکنان سالمت  .94
  . در نظام سالمت تا پایان برنامه) جمع آوري، تولید ، توزیع، و دانش سازمانی(راه اندازي سامانه جامع مدیریت دانش و اطالعات  .95
 . صاد سالمت و نوع خدمت و وضعیت منطقه به بخش غیردولتی تا پایان برنامهاز موسسات ارائه خدمات سالمت دولتی بر اساس سیاست هاي اقت %) 30(سی درصد  واگذاري .96

  . از کل بودجه هاي عمومی بخش  سالمت و بیمه سالمت به تحقیقات سیستم هاي سالمت تا پایان برنامه %)  5/0 (ساالنه نیم درصد اختصاص .97
 . مات سالمت براساس عملکرد کمی و کیفی تا پایان برنامهدرصد موسسات ارائه خد 50حداقلدر اعتبارات عمومی و حمایتی کل توزیع  .98

 . در بخش دولتی و غیردولتی تا پایان برنامه.....) دانشگاه، شبکه بهداشتی درمانی، بیمارستان ها و (مراکز مرتبط با سالمت  %)  100(صد درصد  راه اندازي نظام شفافیت مالی در .99

  . یردولتی مرتبط با سالمت در شبکه یک پارچه سیاستگذاري مبتنی بر شواهد سالمت  با محوریت وزارت بهداشت تا پایان برنامهدستگاه هاي دولتی و غ %)100(صد درصد پوشش .100
  .درصد تا پایان برنامه 100سالمت و احکام نظام سالمت برنامه پنجم  به  یعال يمصوبات شورا یافزایش ارزیابی اثرات سالمت .101
  . بخشی براي عوامل اجتماعی موثر بر سالمت در سطوح ملی و تمامی استان ها تا پایان برنامهراه اندازي سامانه همکاري بین  .102
 کشور تا پایان برنامه یدرمان یبهداشت يشبکه ها %)100(صد درصد  سامانه مدیریت اطالعات سالمت در  يراه انداز .103

  تا پایان برنامه  %)100(درصد  صد به میزان ياول تا پنجم درآمد يافزایش عمق پوشش بیمه سالمت در دهک ها .104
 تا پایان برنامه %) 80(هشتاد درصد تا) ياول تا پنجم درآمد يدهک ها(هدف  يدولت در بخش سالمت به گروه ها يافزایش سهم تخصیص یارانه ها .105

 اعتبارات بودجه عمومی سالمت به ارتقاء سالمت تا پایان برنامه  %)/5(نیم درصد  تخصیص حداقل .106

  برابر سال پایه تا پایان برنامه  3به میزان  ) سرمایه، انرژي، مواد اولیه، نیروي انسانی(بخش سالمتتولید  (TFP)وري کل عواملافزایش بهره  .107
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  :راهبردها
 بر شواهد و مدارك مستند و مستدل یها مبتنبرنامه و تنظیم تمامی  هاسیاستحمایت از کلیۀ  .1

 يقاء سالمت و پیشگیرارائه خدمات یک پارچه سالمت با اولویت ارت .2

 ادغام آموزش پزشکی در تمامی سطوح نظام ارائه خدمات سالمت  .3

 خدمات و محوریت پزشک خانواده  يتقویت و توسعه نظام ارجاع با تاکید بر سطح بند .4

  تماعیمتناسب سازي برنامه هاي جاري سالمت با اولویت ها و نیازهاي اساسی و عوامل مخاطره آمیز سالمت جسمی، روانی و اج .5

 اولویت ها و نیازهاي اساسی و عوامل مخاطره آمیز سالمت جسمی، روانی و اجتماعی یی بهدر راستاي پاسخگوشبکه ارائه خدمات سالمت ساختار اصالح  .6

  براساس نظام ارجاع و پزشک خانواده ی، دارو و تجهیزات پزشکی، مالی، فیزیکیتولید، تدارك، تخصیص و توزیع عادالنه منابع انسان .7

  حفظ و ارتقاء آگاهانه سالمت خود يمردم برا يتوانمندساز .8
 با توجه به محوریت انسان سالم، محور توسعه پایدار   GDPمتناسب سازي سهم بخش سالمت از  .9

  مشارکت عادالنه مردم در تامین هزینه هاي بخش سالمتن یتضم .10

در تمامی سطوح ارائـه  ) خصوصی، خیریه، تعاونی و نهادهاي عمومی و مردمی(غیردولتی  توسعه و بکارگیري تمام ظرفیتها و تواناییهاي بالقوه و بالفعل بخش .11
 خدمت

 وه زندگی سالم در تمامی اقشار و محیط هاي جامعهین بخشی در تأمین و تضمین تغذیه سالم و ترویج شیتوسعه همکاریهاي ب .12

 رائه خدمتاستقرار کامل نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد در تمامی واحدها و سطوح ا .13

 واقعی کردن تعرفه هاي خدمات همگام با درآمدها، تورم و تحوالت اقتصادي  .14

 کاهش مخاطرات اخالقی و تقاضاي القاییمه اي سالمت نگر با در نظر داشتن تقسیم ریسک مالی، یجاد نظام بیا .15

  تقویت حاکمیت بالینی و نظارت عالیه بر اجراي قوانین و مقررات مرتبط با سالمت .16
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  احکام مورد نیاز )6-6
پس از بازنگري و تصـویب در کـارگروه تخصصـی سـالمت، کـارگروه مشـترك       )  3 پیوست(احکام پیشنهادي بخش سالمت 

مـورد بررسـی    1388در هیئت محترم وزیران در مرداد و  شـهریور مـاه   اجتماعی اداري، ستاد تلفیق و هماهنگی برنامه پنجم 
  :رح ذیل تصویب شدقرار گرفت و به ش

را انجام  به منظور حفظ یکپارچگی در سیاستگذاري و برنامه ریزي بخش سالمت دولت مکلف است، اقدامات زیر) 1ماده 
  :دهد
 و  ساختار متناظر استانی آن را حداکثر تا پایان نبمـه اول سـال اول برنامـه ایجـاد    ” شوراي عالی سالمت و امنیت غذایی")الف

  .نماید
مبتنی بر مولفه هاي اجتماعی و تکـالیف دسـتگاهها  را تـدوین و از ابتـداي سـال       "ارتقاء عدالت در  سالمت  "جامعبرنامه  )ب

  .نمایددوم برنامه اجرا 
شوراي عالی سالمت و امنیت غذایی موظف است  استانداردهاي ملی پیوست سالمت براي طرحهاي  بـزرگ توسـعه اي را   ) ج

  .طرحهاي بزرگ توسعه اي را دولت مشخص می نماید مصادیق. تدوین و ابالغ نماید 
دولت موظف است سامانه خدمات جامع و همگانی سالمت مبتنی بر مراقبت هاي اولیه سالمت ، محوریت پزشک خـانواده   -د 

دوم در ابتـداي سـال   ز را در سال اول برنامه باز طراحی و ا غیردولتیدر نظام ارجاع و با اولویت استفاده از ظرفیتهاي بخش 
  . سراسر کشور اجرا نماید

ایجاد ، توسعه و تغییر واحدهاي بهداشتی درمانی کشور ، تاسیس ، تخصیص و توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی  -هتبصر
، دندانپزشکی و آزمایشگاهی توسط بخش هـاي دولتـی و غیردولتـی برمبنـاي نیازهـاي کشـور و در چـارچوب سـطح بنـدي          

  .گرفت  خدمات سالمت صورت خواهد
  

به منظور ایجاد و حفظ یکپارچگی در تأمین، توسعه و تخصیص عادالنه منابع عمومی  سالمت، اقدامات زیر انجام می ) 2ماده 
  :شود
منطقـه، ضـمن ایجـاد    در است براي دستیابی  جمهوري اسالمی ایران به مقام اول تـدارك نیازهـاي سـالمت     مجازدولت ) الف

از بخـش غیردولتـی بـراي ایجـاد       ترجیحاًمایه گذاري خارجی در بخش سالمت حمایت الزم را تسهیالت قانونی براي جلب سر
آیین نامه این بند  توسط  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی و بـا همکـاري    . شهرکهاي دانش و سالمت به عمل اورد 

  .وزیران می رسدسایر دستگاه هاي اجرایی ذیر ربط طی سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیئت 
موظف است ساالنه فهرست مواد و فرآورده هاي غذایی سالم و ایمن و سبد غـذایی مطلـوب بـراي گروههـاي سـنی      دولت  )ب

  .مختلف را اعالم  و مورد حمایت قرار دهد
وهی شود وجـ  به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میبه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وابسته ) ج

را در ازاء ارائه خدماتی که فهرست عناوین و تعرفه هاي آن بطور ساالنه در طول برنامه پنجم توسعه  با پیشنهاد مشترك آن 
رسـد، دریافـت و بـه حسـاب      وزارت و معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور به تصویب هیـات وزیـران مـی   

معادل مبالغ مزبور پس از واریز به خزانه داري کل از محـل اعتبـار   . ریز نمایدختصاصی قوانین بودجه سنواتی واامدهاي آدر
  .قرار می گیرد تا طبق قوانین و مقررات هزینه گرددواحدهاي فوق الذکر درآمد اختصاصی قوانین بودجه سنواتی در اختیار 
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درمـانی کـه توسـط     مراکزي خدمات به منظور تقویت امور حاکمیتی و کاهش تصدي گري در بخش سالمت هزینه ها )3ماده 
هزینه هاي واقعی قابل قبول که توسـط شـوراي عـالی بیمـه تعیـین مـی گـردد دریافـت         شوند براساس  هیاتهاي امناء اداره می

  خواهد شد 
  .دولت مکلف است حمایت مالی الزم را از طریق سازمان هاي بیمه گر از این مراکز به عمل آورد -تبصره

  
استقرار نظام سیاستگذاري و برنامه براي حفظ یکپارچگی در مدیریت دانش و اطالعات حوزة سالمت به منظور ) 4ماده 

  :ریزي  اقدامات زیر انجام می شود
نسـبت بـه اسـتقرار     به منظور ارائه خدمات الکترونیکـی سـالمت   وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی مکلف است  )الف

و  در هماهنگی با پایگاه ملی مرکز آمـار ایـران  هاي اطالعاتی مراکز سالمت  ران و سامانهسامانه پرونده الکترونیکی سالمت ای
کلیه مراکز سالمت اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکـاري در ایـن زمینـه    . براساس اطالعات طبقه بتدي شده اقدام نماید

  .می باشند
حداکثر ظرف دو سال اول , نها و مراکز خدمات درمانی و بیمهوزارت رفاه وتامین اجتماعی  مکلف است با همکاري سازما )ب

برنامه خدمات بیمه سالمت  را بصورت یکپارچه و مبتنی بـر فنـاوري اطالعـات و در تعامـل بـا سـامانه پرونـده الکترونیکـی         
  .مینه می باشندکلیه واحدهاي ذیربط اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاري در این ز. سالمت ایران ساماندهی نماید

  
سالمتی که داراي بیشترین هزینه اقتصادي و اجتماعی هستند، اقدامات زیر رساز براي مقابله با بیماریها و عوامل خط) 5ماده 

  :انجام می شود
وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـکی مکلـف اسـت بـراي آگـاه سـازي و فرهنـگ سـازي سـالمت بطـور مسـتمر             ) الف

طریق رسانه هاي گروهی بویژه رسانه ملی به اطالع عموم رسانده و سازوکارهاي الزم را براي کنترل  هشدارهاي الزم را از
  . استانداردها در فرآورده ها ، کاالهاي آسیب رسان به سالمت مردم و داروهاي با احتمال سوء مصرف  ایجاد نماید

توسـط وزارت بهداشـت،   ا احتمـال سـوء مصـرف    و داروهاي بـ  به سالمت آسیب رسان مباح ولی فهرست کاالهاي  -تبصره
در ابتـداي هرسـال  توسـط کـارگروهی بـا مسـئولیت وزارت       بـراي ایـن کاالهـا     درصد عوارضدرمان و آموزش پزشکی، و 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عضویت  وزارتخانه هاي  امور اقتصاد و دارایی ،  بازرگانی ،  رفاه و تامین اجتمـاعی  
  .برنامه ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور تعیین  و ابالغ می شودو معاونت 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است اقدامات الزم براي  درمان فوري و بدون قید و شـرط مصـدومین    )ب
ر اعـزام بـه مراکـز    حوادث و سوانح رانندگی در تمامی واحدهاي  بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی، انتقال آنهـا در مسـی  

براي تـامین بخشـی از منـابع الزم جهـت ارایـه خـدمات تشخیصـی و        . تخصصی و مراجعات ضروري بعدي را  به عمل آورد
طـور علـی   ب حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد توسط شرکتهاي بیمه تجاري از % 10درمانی به مصدومین فوق، معادل 

توزیع این منابع توسـط  . ت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می گردددرآمد هاي اختصاصی وزاربه حساب  حسابال
. وزارتخانه مزبور بر اساس عملکرد واحدهاي  فوق الذکر برمبناي تعرفه هاي مصوب، هر سه ماه یک بار صـورت مـی گیـرد   

ر بـه بیمـه مرکـزي    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است هزینه کرد اعتبارات مذکور را هر شـش مـاه یکبـا   
  .ایران گزارش نماید 

دولت مکلف است در بودجه هاي سنواتی نسبت به تامین اعتبارات مورد نیاز براي پوشش کامل خدمات موضوع این  -تبصره
  . بند اقدام نماید
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نامـه ،   دولت موظف است با محوریت اصالح الگوي تغذیه جامعه با بهبود ترکیب و سـالمت غـذایی در طـول سـال هـاي بر     ) ج
غنی سازي فرآورده هاي غذایی راهبردي با ریزمغذیهاي حیاتی ، کاهش میـزان  سیاست گذاري و برنامه ریزي براي نسبت به 

نمک خوراکی تا سـطح مطلـوب    و درصد و کاهش مصرف شکر 2اسیدهاي چرب ترانس کلیه روغن هاي خوراکی به کمتر از 
  .مع ابالغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام نمایدبراساس ضوابط، استاندارد ها و برنامه هاي جا

وزارت  توسـط مـوارد شـمول آن سـاالنه    . تبلیغ خدمات و کاالهاي تهدید کننده سالمت از سوي کلیه رسانه ها ممنوع اسـت  )د
   .بهداشت  درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعالم می شود

ي مصرف، هرگونه بازاریـابی و تبلیغـات خـدمات و کاالهـاي سـالمت براسـاس        براي کنترل تقاضاي القایی و اصالح الگو )ـه
  . تهیه و ابالغ خواهد شدوزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشکی توسط دستور العملی خواهد بود که استاندارد و 

بـه مقـررات امـور    قـانون مربـوط    5عدم رعایت مفاد بند د و هـ این ماده مشمول مجازات هاي قانونی موضوع مـاده  -تبصره
 . و اصالحات بعدي خواهد بود 1343پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی، مصوب 

 

به صورت پیشنهاد مشترك دفتر امور اجتماعی معاونت برنامه ریزي و نظـارت راهبـردي و وزارتـین    نیز  احکام بیمه سالمت
پـس  و ) 4پیوسـت  (روه مشترك اجتماعی اداري ارائه شد بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تامین اجتماعی به کارگ

ستاد تلفیق و هماهنگی برنامه پنجم در هیئت محترم وزیـران در   و از بازنگري و تصویب در کارگروه مشترك اجتماعی اداري
  :مورد بررسی قرار گرفت و به شرح ذیل تصویب شد 1388مرداد ماه 

هاي سالمت، دستیابی به پوشش فراگیر و عادالنه خدمات سالمت و کاهش سهم  به منظور توسعه کمی و کیفی بیمه  -1ماده 
  :اقدامات ذیل  انجام می شود% 30هاي سالمت به  مردم از هزینه

  دولت مکلف است ضوابط و سازوکارهاي الزم براي  بیمه همگانی را تا پایان سـال اول برنامـه تعیـین و ابـالغ نمـوده و      ) الف
  .اي تحت پوشش قرار گرفتن همه آحاد جامعه فراهم نمایدزمینه هاي الزم را بر

  :از درآمد بیمه شونده خواهد بود یحق بیمه پایه سالمت به شرح زیر سهم -ب 
صد درصدآن توسط دولـت و از   که  در صد حداقل دستمزد مشموالن قانون کار 7اقشار نیازمند تحت پوشش معادل - 1

  .منابع عمومی تامین می شود
 در صد حقوق و مزایاي مستمرکه حداکثر 7کنان کشوري و لشکري شاغل و بازنشسته دولت معادل خانوارهاي کار - 2

حـق بیمـه    تـا هفتـاد و پـنج درصـد     . حق بیمه مشمولین جزء یک این بند  خواهد بود، تعیین مـی گـردد   آن تا دو برابر
 .مشمولین این جزء توسط دولت و از منابع عمومی تأمین خواهد شد

 .رگران و مشمولین تامین اجتماعی مطابق قانون تامین اجتماعیخانوارهاي کا - 3

سهم حق بیمه خانوارهاي سایر اقشار متناسب با گروه هـاي  درآمـدي بـا پیشـنهاد وزارتخانـه هـاي رفـاه و تـامین          -4
دولت مجاز اسـت بخشـی از   . اجتماعی و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید

 .موضوع این بند را از محل منابع عمومی دولت پرداخت نماید حق بیمه

دستگاه هاي اجرائی مکلفند حق بیمه سالمت سهم کارمندان، بازنشستگان و مـوظفین را از حقـوق ماهانـه     -1تبصره 
  .کسر و حداکثر درمدت یک ماه به حساب سازمان بیمه گر مربوطه  واریز نمایند

نظارت راهبردي ریاست جمهوري موظف است هرساله اعتبارات مربوط به سـهم   معاونت برنامه ریزي و -2تبصره 
خـدمات کشـوري را بـه     تیریدولت از حق بیمه سالمت مستخدمین شاغل، بازنشسته و موظفین مشـمول قـانون مـد   

  .دیصورت یک ردیف مشخص و جداگانه در قالب بودجه کل کشور منظور نما
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سهم دولت از  بیمه سالمت  در لوایح بودجه سـنواتی پـیش بینـی خواهـد شـد         کلیه اعتباراتی که به عنوان: 3تبصره 
  .کمک تلقی شده و پس از پرداخت به سازمان هاي بیمه گر به هزینه قطعی منظور می گردد

هـاي سـالمت دچـار مخـارج      دولت موظف است اعتبارات الزم را در بودجه هاي سنواتی براي  افرادي کـه بـه دلیـل هزینـه    ) ج
نامه اي خواهد بود که  حـداکثر تـا پایـان سـال      مصادیق مخارج مصیبت بار برا ساس آیین. گردند منظور نماید ت بار میمصیب

  .اول برنامه با پیشنهاد وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید
زش پزشکی مکلفند ساالنه نسبت به بازنگري ارزش نسبی دـ وزارتخانه هاي رفاه و تامین اجتماعی و بهداشت و درمان و آمو

هاي دولتی و غیردولتی متناسب با قیمت تمام شده اقـدام و مراتـب را جهـت     و تعیین تعرفه خدمات استاندارد سالمت در بخش
  تصویب به هیات وزیران ارایه نمایند

سـات ارائـه دهنـده خـدمات سـالمت را بـر       وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مجاز  است نظـارت بـر موس   -1تبصره 
  .اساس استانداردهاي اعتبار بخشی مصوب  به موسسات مورد تایید  واگذار نماید

استانداردهاي خدمات پایه سالمت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و قبل از پایان سـال دوم   -2تبصره 
  .برنامه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید

هـاي ابالغـی توسـط وزارت بهداشـت، درمـان و       هاي ارایه کننده بیمه پایه سالمت مکلفنـد در چـارچوب سیاسـت    سازمان -ه 
دسـتورالعمل اجرایـی ایـن بنـد     . آموزش پزشکی و با رعایت نظام ارجاع نسبت به خرید راهبردي خدمات سالمت اقدام نماینـد 

د تعهد بیمه پایه سالمت و الزام رعایت راهنماهاي بـالینی ظـرف   مشتمل بر اصالح نظام پرداخت براساس فهرست خدمات مور
  .مدت یکسال توسط  وزارتخانه هاي  رفاه و تامین اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابالغ خواهد شد

دولتـی یـا   (کـه صـرفاً در یـک بخـش     مراکـز، پزشـکان و پیراپزشـکانی خواهـد بـود      از  خدمات سالمت  اولویت خرید: تبصره
  .به کار اشتغال دارند) غیردولتی

اي صرفاً با رعایت ضوابط ابالغـی از طـرف هیـات وزیـران مجـاز بـه ارایـه         هاي بیمه ها و صندوق ها، سازمان کلیه شرکت -و
  .باشند خدمات بیمه سالمت می

ازند در زمینه ارایه خدمات ها و ضوابط مصوب هیات وزیران  مج گر تجاري صرفاً در چارچوب سیاست هاي بیمه سازمان -ز
نامـه نحـوه    آیـین . هاي بیمه خـود اقـدام نماینـد    شدگان مجازند نسبت به جابجایی صندوق بیمه. بیمه درمان به فعالیت بپردازند

اي پایه سالمت ظرف مدت یکسال توسـط شـوراي عـالی بیمـه سـالمت تهیـه و بـه         هاي بیمه شدگان بین صندوق جابجایی بیمه
  .رسد ران میتصویب هیات وزی
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