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  :پیش زمینه و هدف

و نیز نیاز سنجی و اولویت سـنجی طـرح تحـول دربیمارسـتان      مرتبط بررسی عملکرد وضعیت موجود و آتی برنامه ها و اهداف این مطالعه به

  . استان منتخب کشور از طریق روش تاپسیس می پردازد 8هاي آموزشی 

  :روش

ــامل  ــتانها ، روســـاي بخشـــهاي  : گـــروه هـــدف در ایـــن مطالعـــه شـ ــتانها ، مـــدیران بیمارسـ ــدیران روســـاي بیمارسـ ــتانی، مـ بیمارسـ

،سوپروازیرها، سرپرستاران وپرستاران ارشد در  بیمارستانهاي دانشگاهی آموزشی ودرمانی در بیمارستانهاي منتخـب اسـتانهاي   )مترون(پرستاري

اي، و  روش نمونـه گیـري چنـد مرحلـه     .تهران، اصفهان، قم، یزد، همدان، آذربایجان شرقی، سیستان وبلوجستان، خراسان رضوي بـوده اسـت  

نتایج پرسشنامه در ایـن مطالعـه بـا اسـتفاده از روش تاپسـیس کـه در محـیط و        . نمونه در این مطالعه مورد بررسی قرارگرفته است 300تعداد 

  .کاربرگ اکسل باز آفرینی شده است مورد تحلیل قرار گرفته است

  :نتایج

کـه بـه منظـور    . شده استبیان موجود، آتی و نیاز و اولویت سنجی نتایج این مطالعه در قالب رتبه ي عملکردي استانی در خصوص وضعیت 

  .رعایت اختصار از شرح جزئیات در اینجا خودداري می شود

  : بحث

مورد نیاز  و سیاست هاي الزم با توجه به رتبه و عملکرد استانی سناریو هاو سایر مطالعات متشابه و نیز با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه 

آتی در دوره هاي زمانی مشخص براي پایداري و استمرار برنامه هاي طرح تحول نظـام سـالمت طراحـی، اجـراء و پـایش       وجود ووضعیت م

  .شود

  :کلمات کلیدي
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  معرفی پژوهش: 1صل ف

  مقدمه -1-1

  .در این قسمت بیان و اهمیت مساله ارایه می شود  و در ادامه اهداف مطالعه ارایه می شود

قضـاوت نتـایج بدسـت آمـده از      سنجش ، ارزشیابی و .دالیل آغار رفرم سالمت در ایران می باشد عمده،وجود مشکالت 

 تاپسـیس  در این میان استفاده از ابزار تصمیم گیـري چنـد معیـاره    د وطرح تحول می تواند به اثربخشی آن کمک نمای

TOPSIS  ه از روشـهاي مـذکور مـی تـوان     بـا اسـتفاد  . )1(کاررا براي مدیران وسیاست گزاران می تواند آسان تر نمایـد

  . قضاوت قرارداد ارزشیابی و عملکرد مبتی بر اهداف برنامه هاي هشتگانه طرح تحول را مورد سنجش،

  :با این وصف ، اهمیت وضرورت انجام مطالعه حاضر را می توان در موارد زیر خالصه نمود   

  م سالمتآتی برنامه ها و اهداف برنامه تحول نظا وضعیت سنجی فعلی و -

  اولویت سنجی برنامه ها و اهداف برنامه تحول نظام سالمت نیاز سنجی و -

نحوه ي هزینه کرد در سـازمان بیمـه    آتی طرح تحول به شناسایی نوع و این مطالعه می تواند با ارایه وضعیت موجود و

ان بیمـه سـالمت در   سالمت کمک کند ضمن اینکه وضعیت سنجی و اولویت سنجی رفرم سالمت می توانـد بـه سـازم   

  .تعیین سیاست هاي اجرایی و مالی ، تعیین استراتژي هاي اجرایی و اهداف عملکردي مناسب کمک شایانی نماید

  

  بیان مساله -1-2- 1

: کیفیت خدمات از جمله رفرم ها در بخش سالمت سالمت به دنبال افزایش سطح دسترسی جامعه به خدمات مناسب،

بهبود  روشهاي تامین منابع ومالی خدمات وکمک به کاهش منطقی هزینه و ی،ایمنی بیمار، اثربخش روشهاي درمان

  . )2(بهره وري می باشند کارایی و

بـه عبـارت دیگـر قابـل      مریکا طرح اوباما کر به منظور کاهش پرداخت از جیب وافـزایش تـوان پرداخـت بیمـاران و    در ا

در رفرم صورت گرفته در کشور چـین، اهـداف قابـل پرداخـت     . )3(پرداخت بودن خدمات مراقبت سالمت صورت گرفت

 و )4(بودن خدمات مراقبتی سالمت هم زمان با فراهم وقابل دسترس بـودن ایـن گونـه خـدمات مـد نظـر بـوده اسـت         
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و  ينظر یمبان: 2فصل 

  پژوهش نهیشیپ

همچنین در این کشور مطالعاتی براي کاهش هزینه داروهاي گران قیمت به منظـور بـاالبردن تـوان پرداختـی بیمـاران      

در نظام سالمت دانمارك رفرم صورت گرفته به منظور کاهش پرداخت از جیب مردم بر رایگـان   .)5(صورت گرفته است

   .)6(شدن خدمات پزشکان عمومی متمرکز شد

مـی  را  و ایجـاد رفـرم هـا    عوامل تغییر عمده ترینته در ایران مورد بررسی قرارگیرد اگر تاریخچه رفرم هاي صورت گرف

در رفرم هاي چهـار دهـه اخیـر در نظـام سـالمت ایـران       . قوانین مصوب و اهداف دولت دانستبرنامه هاي توسعه، توان 

، شکل گیري بیمه ها و تفکیک آنها، تعیـین و تفکیـک خـدمات بهزیسـتی،     )تغییر نام(ساختاري وتشکیالتی: موضوعات

یکپارچگی خدمات بهداشتی درمانی و بیمه خدمات ، انیتأمین بیمه درمان همگ تفکیک آموزش پزشکی از وزارت علوم،

، مراقبت هاي اولیه سالمتدرمانی
1

، تشـکیل  قانون بیمـه همگـانی  پوشش واکسیناسیون، نظام شبکه و سطوح ارجاع،  -

به عنوان محور ها و دالیل اصـلی  عمدتا گانه تحول  8، پوشش همگانی و برنامه وزارت رفاه، نظام پزشک خانواده و ارجاع

  .)7(رفرم هاي سالمت در ایران شناخته شده اند

بااین وصف ،درنظام سالمت ایران تاریخچه رفرمهاي صورت گرفته بیان گر تغییر تدریجی نظام سالمت به سوي بهبودي 

  )10-8(.می باشد 

طرح تحول  1392غ سیاست هاي کلی مصوب مقام معظم رهبري در ارتباط با سالمت و با تغییر دولت در سال پیرو ابال

اهداف این طرح . دستورالعمل اجرایی می باشد برنامه و 8آغاز شد که داراي ) 15/2/1393( 1393نظام سالمت از سال 

حمایـت از مانـدگاري پزشـکان در منـاطق     بهداشـت،  کاهش میزان پرداختی بیماران دربیمارستانهاي وابسته به وزارت 

ارتقاء کیفیت خدمات ویزیت در بیمارسـتان هـاي   ، هاي دانشگاهی حضور پزشکان متخصص مقیم در بیمارستان، محروم

برنامه حفاظت مالی از بیمـاران صـعب   ، ارتقاء کیفیت هتلینگ در بیمارستان هاي وابسته به وزارت بهداشت، دانشگاهی

 نظارت برحسن اجراي برنامه هاي تحول سالمتو ترویج زایمان طبیعی بارایگان نمودن فرانشیز، و نیازمند العالج، خاص

  )12, 11(.می باشد

کمیتـه هـاي پـایش طـرح      استانهاي مختلف نتایج مختلفی داشته اسـت و  اجراي طرح تحول نظام سالمت در مناطق و

کـه البتـه    )11(.دارنـد  تحول که در دانشگاههاي علوم پزشکی مستقر هستند وظیفه بررسـی وکنتـرل داخلـی طـرح را    

عملی اهداف رفرم با  یا در صورت انتشار امکان مقایسه علمی و تاکنون نتایج مطالعه یا مطالعات خود را منتشر ننموده و

از سوي دیگر عدم وجود مطالعه اي خارج از نظام کمیتـه هـا    .استفاده از تصمیم گیري چند متغیره وجود نداشته است

                                                 
1
 PHC / Primary Health Care 
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و  ينظر یمبان: 2فصل 

  پژوهش نهیشیپ

ی طرح را بررسی کند منجر به شکل گرفتن مطالعه حاضر گردید که هـدف  ي پایش طرح تحول سالمت که به شکل مل

  .می باشد1393در اولین سال اجرایی آن) طرح تحول نظام سالمت(آن بررسی رفرم انجام شده 

ایران، این مطالعـه صـورت گرفتـه کـه      نظام سالمت طرح تحولآتی  ارزشیابی نتایج کوتاه مدت فعلی و براي سنجش و

اهداف اختصاصی مرتبط بـوده اسـت ایـن مطالعـه از طریـق       یک از برنامه ها و تعیین اولویت هر جی وهدف آن نیازسن

آتـی بـه    در این مطالعه بعالوه  وضعیت سـنجی فعلـی و   .صورت گرفته است TOPSISروش تصمیم گیري چند معیاره 

 لعـه حاضـر را اسـتانهاي تهـران،     اهداف اختصاصی تحول صورت گرفته است دامنه اجرایی مطا سبک الیکرت از برنامه و

  .  خراسان شمالی تشکیل می دهندو بلوچستان، آذربایجان شرقی اصفهان، قم، سیستان و

  

  اهمیت پژوهش -1-1-3

هزینه بر بودن این بخش براي دولتها اکنون رفرمها ابزار ایجاد  به توجه به کمبود منابع در بخش سالمت ورفرم ها 

 دولتها براي تکمیل پوشش خدمات سالمت در ابعاد دسترسی جغرافیایی، )9(.ز انداصالحات مورد نیا و تغییرات مناسب

هزینه هاي کمرشکن در در دو الی  جلوگیري از فقرناشی از استفاده ي خدمات سالمتی و پرداختنی بودن خدمات و

هدفی جز تکمیل پوشش همگانی، بهبود  و )13(سه دهه اخیر رفرمهاي سالمتی را یکی پس از دیگري به اجرا گذاشته

  )14(.استفاده بهینه از منابع نداشته اند و کاهش منطقی هزینه ها مراقبتهاي سالمتی و کیفیت خدمات و کمیت و

در حـالی   .)15(است شدهرو هها روب هاي سالمت، با چالش افزایش شدید هزینه نظام سالمت ایران نیز همچون سایر نظام

 71هـاي بخـش سـالمت     برابر شده است؛ این رشد در هزینه 30سال گذشته  20ر در ها در کشو که شاخص کلی هزینه

  .)16(هاي مختلف با مشکالت زیادي مواجه گردد این موضوع باعث شده است که نظام سالمت در بخش. برابر شده است

سـهم بیمـاران از پرداخـت     .)17(ي خدمات درمانی ایران در حال حاضر با چالش تداوم خدمات مواجـه اسـت   نظام ارایه

هاي بهداشـت و   میلیون نفر از مردم، تنها به دلیل هزینه 5/3هاي بهداشت و درمان به قدري زیاد است که ساالنه  هزینه

هـاي سـالمت    مندي از خدمات درمانی و عدالت مالی در پرداخت هزینه عدالت در بهره .)18(روند درمان زیر خط فقر می

گر از ایفاي نقش اصـلی خـود در حفاظـت از بیمـاران در برابـر       هاي بیمه به صورت جدي زیر سؤال رفته است و سازمان

هـاي جـدي مواجـه     بـا چـالش  ي خـدمات دارویـی ایـران را     اند و نظـام ارایـه   بینی عقب مانده هاي غیر قابل پیش هزینه

   .)19(اند کرده
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خدمات سالمت و نظام کامـل ارجـاع، بـه مصـرف بـیش از نیـاز       بندي  عدم سطح ،ي خدمات درمانی ایران  در نظام ارایه

فقـدان  . )20(خدمات منجر شده است و با صرف ناصحیح منابع مالی و انسانی، باعث ناکارآمدي اقتصـادي گشـته اسـت   

ایـن ناکارآمـدي را تشـدید نمـوده      ي خـدمات درمـانی ایـران،    راهنماهاي بالینی، به ویژه با عنایت به ساختار نظام ارایه

گـر و در پاسـخ بـه     هاي بیمه هاي بیمارستانی، به طور عمده براي حفظ توان سازمان پایین نگه داشتن تعرفه. )21(است

هاي دولتی منجر به کاهش درآمد و فشـار اقتصـادي    اما این سیاست، در بیمارستان. )22(همین مشکل انجام شده است

هاي خارج از تعرفه و در نهایت فشار به بیماران را موجـب   و در بخش خصوصی، دریافت )23(ها شده است به بیمارستان

هاي دولتی نیـز نتوانسـت    براي کنترل و کاهش فشار اقتصادي بیمارستان» ها خودگردانی بیمارستان«طرح . گشته است

 .)24(بکاهد ها را کم کند و از فشار اقتصادي وارد بر آن) دولتی(هاي آموزشی  مشکالت بیمارستان

هـاي مبتنـی بـر بـازار،      سـت ایران، پس از حدود دو دهه اجراي طرح ژنریک، اجراي سیا اروییي خدمات د در نظام ارایه

هـاي   قیمت خارجی، باعث افزایش قابل توجه هزینـه  هاي دارویی جدید و گران ضمن بهبود دسترسی بیماران به فرآورده

هـزار   352بـه   1380هزار میلیارد ریـال در سـال    3/3هاي دارویی کشور از  ؛ به طوري که هزینه)25(دارویی کشور شد

ي خـدمات   با توجه به مشـکالت سـاختاري در نظـام ارایـه    . رسیده است) برابر 107حدود ( 1389میلیارد ریال در سال 

. )26(اند به صورت کارآمدتري هزینه شـود تو ها مبتنی بر نیاز نیست و می درمانی ایران، بخش قابل توجهی از این هزینه

گر براي پوشش مناسب داروهـاي موجـود، سـهم بیمـاران از پرداخـت       هاي بیمه با این وجود، به دلیل عدم توان سازمان

  .)27(اي افزایش یافته است هاي دارویی نیز به طور قابل مالحظه هزینه

ایـران،   ودارویـی  ي خـدمات درمـانی   هاي ناشی از تحمل بار مشکالت نظام ارایه گر نیز عالوه بر چالش هاي بیمه سازمان

پوشـانی بیمـه شـدگان و عـدم      گر، هـم  هاي بیمه تعدد سازمان .)18(خود نیز از مشکالت ساختاري فراوانی رنج می برند

هاي اقتصادي بـراي تحـت پوشـش قـرار دادن خـدمات، از جملـه مشـکالت سـاختاري هسـتند کـه            استفاده از ارزیابی

  .)24(اند ها تحمیل کرده هاي اقتصادي زیادي را به آن چالش

درصد به همـراه عـدم پوشـش خـدمات بـراي       70میلیون بیمه نشده و میزان پرداخت ازجیب بیش از  10وجود تقریبا 

نظـام سـالمت ایـران نیـز همچـون سـایر        .بیماران خاص احتماال دالیلی براي آغاز طرح تحول نظام سالمت بوده اسـت 

سال  20ها در کشور در  حالی که شاخص کلی هزینه در. رو است ها روبه هاي سالمت، با چالش افزایش شدید هزینه نظام

   .)29, 28(برابر شده است 71هاي بخش سالمت  برابر شده است؛ این رشد در هزینه 30گذشته 

قضاوت نتایج بدست  سنجش، ارزشیابی و .در ایران می باشد طرح تحول نظام سالمتالت مذکور دالیل آغار وجود مشک

را  کـار  TOPSISدر این میان استفاده از ابزار تصمیم گیري  آمده از طرح تحول می تواند به اثربخشی آن کمک نماید و
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اده از روش مذکور مـی تـوان عملکـرد مبتـی بـر اهـداف       با استف. براي مدیران وسیاست گزاران می تواند آسان تر نماید

  . قضاوت قرارداد ارزشیابی و برنامه هاي هشتگانه طرح تحول را مورد سنجش،

  :ضرورت انجام مطالعه حاضر را می توان در موارد زیر خالصه نمود  با این وصف، اهمیت و  

  ام سالمتاولویت سنجی برنامه ها و اهداف برنامه تحول نظ نیاز سنجی و -

  وضعیت سنجی فعلی وآتی برنامه ها و اهداف برنامه تحول نظام سالمت -

کـرد در سـازمان   نحوه ي هزینـه   آتی طرح تحول به شناسایی نوع و این مطالعه می تواند با ارایه وضعیت موجود و      

سازمان بیمه سالمت در کند ضمن اینکه وضعیت سنجی و اولویت سنجی رفرم سالمت می تواند به بیمه سالمت کمک 

  .تعیین سیاست هاي اجرایی و مالی ، تعیین استراتژي هاي اجرایی و اهداف عملکردي مناسب کمک شایانی نماید

  

  

 اهداف -1-1-4

 : اهداف آرمانی - 2-1

 :محقق نماید  انجام پژوهشی که حاصل آن بتواند موارد ذیل را

  برنامه تحول نظام سالمت  8تی مرتبط با تصمیمات اولویت دار، موجود، و آارتقاء سطح کیفیت  -1-1- 1-4

برنامه ریزي وضع موجود و آتی رفرم سالمت با توجه به نیاز سنجی، اولویت ارتقاء سطح کیفیت  -1-2- 1-4

  سنجی، وضعیت سنجی فعلی و آتی برنامه تحول

  کشور جغرافیا و استانی منطقه 8برنامه تحول در  نظام طراحی، اجراء و ارزشیابیبهبود  -1-3- 1-4

  

 :هدف اصلی -2-2

با استفاده از روش  استان هاي منتخبردبررسی وضعیت موجود و آتی برنامه ملی تحول نظام سالمت  - 4-2-1- 1 

 94/1393تاپسیس در سال هاي 

 

     اختصاصی اهداف:   - 2-3

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


Error! No text of specified style in document.  

٦ 

و  ينظر یمبان: 2فصل 

  پژوهش نهیشیپ

 - )هاي منتخب می باشند و استان 94/93به ترتیب سال هاي   تمامی اهداف  زیر داراي بعد زمانی ومکانی( 

   برنامه تحول نظام سالمت 8نیازسنجی ،اولویت سنجی و تعیین وضعیت فعلی و آتی  -3-1- 1-4

کاهش میزان پرداختی نیازسنجی ،اولویت سنجی و تعیین وضعیت فعلی و آتی اهداف اختصاصی برنامه  -3-2- 1-4

 ، درمان وآموزش پزشکی بیماران بستري در  بیمارستان هاي تحت پوشش  وزارت بهداشت

حمایت از ماندگاري نیازسنجی ،اولویت سنجی و تعیین وضعیت فعلی و آتی اهداف اختصاصی برنامه  -3-3- 1-4

  پزشکان در مناطق محروم

حضور پزشکان متخصص نیازسنجی ،اولویت سنجی و تعیین وضعیت فعلی و آتی اهداف اختصاصی برنامه  -3-4- 1-4

   هاي دانشگاهی مقیم در بیمارستان

ارتقاء کیفیت خدمات ازسنجی ،اولویت سنجی و تعیین وضعیت فعلی و آتی اهداف اختصاصی برنامه نی  -3-5- 1-4

   ویزیت در بیمارستان هاي دانشگاهی

ارتقاء کیفیت هتلینگ نیازسنجی ،اولویت سنجی و تعیین وضعیت فعلی و آتی اهداف اختصاصی برنامه  - 3-6- 1-4

   در بیمارستان هاي وابسته به وزارت بهداشت

برنامه حفاظت مالی از بیماران نیازسنجی ،اولویت سنجی و تعیین وضعیت فعلی و آتی اختصاصی برنامه  -3-7- 1-4

   صعب العالج، خاص و نیازمند

ترویج زایمان طبیعی بارایگان نیازسنجی ،اولویت سنجی و تعیین وضعیت فعلی و آتی اختصاصی برنامه  -3-8- 1-4

   نمودن فرانشیز

نظارت برحسن اجراي برنامه جی ،اولویت سنجی وتعیین وضعیت فعلی و آتی اختصاصی برنامه نیازسن -3-9- 1-4

  هاي تحول سالمت

 

 

 

 

 :اهداف کاربردي - 2-4

طرح آتی به کارگیري اولویت سنجی، وضعیت سنجی فعلی و آتی طرح تحول در بهبود و طراحی  -4-1- 1-4

  تحول نظام سالمت 

  

  فرضیه پژوهش -1-1-5

  .نمی باشداین مطالعه داراي فرضیه 
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  سواالت پژوهش -1-1-6

برنامه تحول نظام سالمت درگروه هدف  ایـن   8نیازسنجی، اولویت سنجی و تعیین وضعیت فعلی و آتی   -1-6-1

   مطالعه چیست؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تعاریف نظري و عملیاتی مفاهیم و واژه ها -1-1-7

HCR( رفرم مراقبت هاي سالمتی -1- 1-7
1

(  

و  بیمجدد، اصالح خدمات، و حذف معا یابیتوسط ارز یسالمت يبت هامراق ستمیو بهبود س ينوآور  :تعریف نظري

 مهیو ب یتعهد مجدد از خدمات سالمت کیشامل  رفرم. مارانیبه ب یخدمات سالمت عیو توز هیسوء استفاده در ارا

) ییوستاپرتراکم، مناطق ر يها تاننشدگان، سالمندان، شهرس مهیفقرا، ب کاران،یب( یتیسالمت به حداکثر عناصر جمع

،  انیگران و کارفرما مهیب يها نهیها، هز نهینمودن هز یو منطق يگذار متیق ،يپوشش، بستر طیبا در نظر گرفتن شرا

  )1994 سال معرفی(. )30(می باشد و خدمات زات،یشده، تجه زیتجو يموجود، داروها یپزشک طیوضع شرا

                                                 
1 Health Care Reform 
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وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان متولی سالمت در کشور : طرح تحول نظام سالمت :تعریف عملیاتی

ساله، سیاست هاي کلی سالمت  20با عنایت به وظایف و ماموریت هاي کلی و اسناد باالدستی بویژه سند چشم انداز 

ابالغی مقام معظم رهبري، مواد قانونی مرتبط با سالمت در برنامه پنجم توسعه و برنامه هاي دولت یازدهم اجراي برنامه 

تحول در نظام سالمت . آغاز کرده است 1393از یک مرحله مطالعاتی شش ماهه از اردیبهشت ماه  تحول سالمت را پس

مالی از مردم، ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات سالمت و نیز ارتقاي کیفیت خدمات اجرا می  با سه رویکرد حفاظت

شود تا بتدریج با همکاري خدمتگذاران عرصه سالمت شاهد تحقق سیاست هاي کلی رهبري و ارتقاي مورد انتظار در 

ساختن بیمه پایه درمان و پوشش سیاست هاي کلی سالمت ابالغی مقام معظم رهبري به همگانی  .نظام سالمت باشیم

دارد  اي کامل نیازهاي پایه درمان توسط بیم هها براي آحاد جامعه و کاهش سهم مردم از هزینه هاي درمان تاکید ویژه

 :)16(اهداف نهایی طرح تحول نظام سالمت .تا آنجا که بیمار جز رنجِ بیماري، دغدغه و رنج دیگري نداشته باشد

 افزایش پاسخگویی نظام سالمت؛ 

 کاهش پرداخت مستقیم از جیب مردم؛ 

 کاهش درصد خانوارهایی که بخاطردریافت خدمات سالمت دچار هزینه کمرشکن شده اند؛ 

 بهبود پی آمدهاي بیماران اورژانسی؛ 

 عیافزایش زایمان طبی.  

 :بسته اجرایی است 8طرح تحول نظام سالمت شامل . اجزاي طرح تحول نظام سالمت

 دولتی بیمارستانهاي در بستري بیماران پرداختی میزان کاهش -1

درصد  10تمامی بیماران داراي بیمه پایه سالمت ساکن در شهرها که در بیمارستان هاي دولتی بستري م یشوند تنها 

هزار نفر که از  20ستان را پرداخت می کنند و بیماران روستایی، عشایر و ساکنان شهرهاي زیر از کل صورتحساب بیمار

. درصد هزینه هاي درمان را پرداخت می کنند 5طریق نظام ارجاع به بیمارستان هاي دولتی مراجعه می کنند 

رداري و سایر ملزومات پزشکی به همچنین بیماران و یا همراهان آنها براي تهیه دارو، خدمات آزمایشگاهی و تصویرب

 .بیرون از بیمارستان ارجاع داده نمی شوند

 محروم مناطق در پزشکان ماندگاري از حمایت -2

ماندگاري پزشکان عمومی و متخصص در مناطق محروم کیی دیگر از بسته هاي خدمتی طرح تحول نظام سالمت است 

د و مردم این مناطق ناچار نباشند براي انجام امور درمانی تا مناطق محروم کشور معضل کمبود پزشک نداشته باشن

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


Error! No text of specified style in document.  

٩ 

و  ينظر یمبان: 2فصل 

  پژوهش نهیشیپ

هدف از اجراي این بسته، حذف زیرمیزي در مناطق محروم و . خود، با زحمت و مشقت به شهر دیگري مراجعه کنند

ا  میزان دریافتی پزشکان شاغل درا ین مناطق ا ز طریق افزایش افزایش دسترسی مردم به خدمات تخصصی و عمومی

ا بیماران مناطق محروم بتوانند کلیه خدمات درمانی مورد نیاز خود را از نزدیکترین مکان محل سکونت خود ست ت

 .دریافت کنند

 دولتی نهاي بیمارستا در مقیم متخصص پزشکان حضور -3

داخلی، طب اورژانس، اطفال، جراحی عمومی، زنان و زایمان، بیهوشی مقیم اتاق عمل، )حضور پزشک متخصص

بصورت شبان هروزي در بیمارستان هاي دولتی ( دي، قلب و عروق و هر متخصص دیگر به تشخیص بیمارستانارتوپ

انجام به موقع . تخت امکان دسترسی مردم به پزشک متخصص براي بیماران اورژانسی را فراهم می کند 64باالي 

 24ت و پاسخگویی به موقع و بصورت معاینه و ویزیت بیماران، تع یین تکلیف بیماران اورژانسی در نخستین فرص

 .ساعته در بیمارستا نهاي دولتی، فعال بودن اتاق عمل در شیفت عصر و شب از ویژگ یهاي این بسته حمایتی است

 دولتی بیمارستانهاي در هتلینگ ارتقاي کیفیت-4

آن چهره فیز کیی  ارتقاي یکفیت خدمات بیمارستا نها از دیگر برنامه هاي طرح تحول سالمت است که بر پایه

بیمارستان هاي دولتی مانند وضعیت اتاق ها، سرویس هاي بهداشتی و تخت هاي آسیب دیده بهسازي و نوسازي می 

 .شود و خدمات هتلینگ و سروي سهاي تغذیه و پرستاري ارتقا می یابد

 دولتی بیمارستانهاي در ویزیت خدمات ارتقاي کیفیت -5

ان هاي دولتی، کلینیک ها و بیمارستان هاي وزرات بهداشت بسته دیگر طرح تحول ارتقاي کیفیت ویزیت در بیمارست

بیمارستان کشور اجرا می شود و در این طرح پزشکان متخصص، فوق تخصص و  560این طرح در . سالمت است

، استانداردسازي خدمات ویزیت از طریق بهبود وضعیت کلینیکی و تجهیزات کلینیکی. عمومی همکاري می کنند

. استانداردسازي زمان ویزیت همکاران پزشک و توجه و یژه به معاینات بالینی از جمله استانداردهاي این طرح است

اجتناب از انجام تست هاي پاراکلینیکی بی مورد، جلوگیري از تکرار ویزیت هاي بی مورد و افزایش دسترسی مردم به 

 .پزشکان متخصص از دیگر دستاوردهاي این طرح است

 طبیعی زایمان ترویج برنامه - 6
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  پژوهش نهیشیپ

برنامه ترویج زایمان طبیعی با هدف ارتقاي سالمت مادر و نوزاد از اولین روز اجراي طرح تحول نظام سالمت در 

. بر اساس این برنامه، کلیه بیمارستان ها ملزم به کاهش میزان سزارین می باشند. بیمارستان هاي کشور به اجرا درآمد

ن به انجام زایمان طبیعی و کاهش پرداخت از جیب ایشان، زایمان طبیعی در بیمارستان هاي به منظور تشویق مادرا

به عالوه، به منظور حفظ . دولتی رایگان انجام می شود و بیمار هیچ هزینها ي بابت زایمان طبیعی پرداخت نمی نماید

اي فیز کیی بخش هاي زایمان مد نظر حریم مادر و خوشایندسازي فرایند زایمان طبیعی براي مادر، بهینه سازي فض

تشویق مراکز دولتی و ارائه دهندگان خدمت به فراهم سازي روش هاي کاهش درد زایمان شامل  . قرار گرفته است

ترویج فرهنگ طبیعی بودن فرایند بارداري . روش هاي دارویی و غیردارویی از دیگر اقدامات انجام شده به شمار می رود

ري کالس هاي آمادگی براي زایمان براي مادران باردار و توانمندسازي ارائه دهندگان خدمت از دیگر و زایمان با برگزا

 .اقدامات انجام شده در برنامه ترویج زایمان طبیعی می باشد

 نیازمند و خاص صعب العالج، بیماران از مالی حفاظت برنامه -7

مند یکی دیگر از بسته هاي حمایتی طرح تحول نظام سالمت برنامه حفاظت مالی از بیماران صع بالعالج، خاص و نیاز

در این برنامه بیماران مبتال به بیماري هاي خاص و صعب العالج تحت عنوان مشترك بیماري هاي ویژه تحت . است

پوشش معاونت درمان وزارت بهداشت قرار گرفته و هزینه هاي باالي تشخیصی و درمانی بیماري آنها که مشمولب 

 .ی باشند طبقب سته خدمتی تعیین شده تحت حمایت قرار می گیردیمهن م

 هوایی اورژانس اندازي راه -8

در مرحله نخست . یکی دیگر از برنامه هاي طرح تحول راه اندازي اورژانس هوایی است که از نیمه مرداد اجرایی شد

ندازي شد و حدود یک سوم کشور تا شعاع پایگاه اورژانس هوایی با همکاري هوانیروز و ارتش جمهوري اسالمی راه ا14

کیلومتري تحت پوشش اورژانس هوایی قرار گرفت و انتظار می رود که دو سوم باقی مانده طی یکی تا دو سال  150

 .)16(آینده نهایی شود و به سرعت بتواند ارتقا و توسعه یابد

 

  (Teaching Hospitals)بیمارستان هاي آموزشی -2- 1-7

شوند و در کنار ارائه  پزشکی اداره می  هاي علوم  نظر دانشگاه شود که زیر هایی اطالق می به بیمارستان :تعریف نظري

. پردازند هاي مرتبط با پزشکی می خدمات آموزشی به بیماران به آموزش دانشجویان پزشکی و پرستاري و سایر تخصص
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ریاست بیمارستان و . باشند کنند عضو هیئت علمی دانشگاه می آموزشی طبابت می بیمارستان هايپزشکانی که در

 ،شود اي که بیمارستان زیر نظر آن اداره می پزشکی آموزشی توسط دانشگاه علوم بیمارستان هاي هاي ي بخش همه

  .)31(شود تعیین می

  

به بیمارستانهایی که وابستگی دانشگاهی داشته و در آموزش رشته هاي دانشگاهی علوم پزشکی  :تعریف عملیاتی            

هاي  درسال استان هاي منتخبدردانشگاهی دامنه این مطالعه بیمارستان هاي عمومی  .ورشته هاي وابسته مشغولند

 .را شامل می شود 1393 -94
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  مبانی نظري و پیشینه پژوهش: 2فصل : ٢ فصل

  مقدمه - 2-1

از جمله نو شدن پرشتاب . کند مت را ضروري میدر نظام سال رفرم هاهاي خاص، پرداختن به  اي از ضرورت سلسله

ي خدمات و کاهش  ، افزایش هزینه)32(ها آوري ها، افزایش توقع مردم به استفاده از آخرین و بهترین فن آوري فن

رسان و اثر ناخوشایند آن بر بازار سالمت و نیز مسائلی چون  هاي خدمت ، حاکم شدن اقتصاد بازار بر سازمان)33(منابع

توان نام  سازي، ضرورت حفظ دستاوردهاي عمومی و مقابله با بالیاي طبیعی را می شدن فقر، جهانی فقر، شهرنشین

  (34).برد

تاریخچه رفرم هاي صورت گرفته در ایران بیانگراین است که عمده ترین عوامل تغییر و ایجاد رفرم ها را می توان برنامه 

ساختاري : ایران شامل  در نظام سالمتهاي عمده رفرم  موضوعات. هاي توسعه، قوانین مصوب و اهداف دولت دانست

و تفکیک آنها، تعیین و تفکیک خدمات بهزیستی، تفکیک  ، شکل گیري بیمه ها)و تفکیک تغییر نام(وتشکیالتی

، یکپارچگی خدمات بهداشتی درمانی و بیمه خدمات درمانی، تأمین بیمه درمان همگانیآموزش پزشکی از وزارت علوم، 

مراقبت هاي اولیه سالمت
1

، تشکیل وزارت قانون بیمه همگانیپوشش واکسیناسیون، نظام شبکه و سطوح ارجاع،  - 

   .)7(بوده استگانه تحول  8نظام پزشک خانواده و ارجاع، پوشش همگانی و برنامه  رفاه،

برنامه هاي توسعه، قوانین مصوب و : خاستگاه و دالیل اصلی رفرم ها و اصالحات در نظام سالمت ایران را می توان

در رفرم اخیر نظام سالمت ایران دالیل و اهداف برنامه مع الوصف . )7(اهداف دولت ها در مقاطع زمانی مختلف دانست

 :)16(رد زیر بوده استواهاي طرح تحول شامل م

                                                 
1
 PHC / Primary Health Care 
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 پژوهش نهیشیو پ ينظر یمبان: 2فصل 

 افزایش پاسخگویی نظام سالمت؛ 

 کاهش پرداخت مستقیم از جیب مردم؛ 

 هش درصد خانوارهایی که بخاطردریافت خدمات سالمت دچار هزینه کمرشکن شده اند؛کا 

 و در ابتدا جزء برنامه هاي طرح تحول نبوده است 1393در سال ( بهبود پی آمدهاي بیماران اورژانسی؛( 

 افزایش زایمان طبیعی 

  مطالعات انجام شدهمروري بر  - 2-2

جدید،  رفرمدر  .)3(بوده استي صد و یازدهم  ت جدید امریکا و کنگرهدر مراقبت بهداشتی از اهداف اصلی دول رفرم ها

هاي هوشمند در  نی از طریق ایجاد فعالیتهاي نظام بهداشتی درما اي دولت امریکا، کاهش هزینه استراتژي بودجه

ي  هاي الکترونیکی و پرونده ي خدمات بهداشتی درمانی از قبیل ایجاد صورت حساب ي مدرنیته کردن نظام ارائه زمینه

هاي هوشمند، نیاز به ایجاد  اجرایی شدن این فعالیت )34(است را شامل شده ها پزشکی الکترونیکی در بیمارستان

هاي الکترونیکی در ابتدا  اگر چه ایجاد زیر ساختار سیستم .داشته استدهندگان مراقبت  ي ارائه در کلیهتخصص و تعهد 

کند، اما در طوالنی مدت باعث افزایش کارایی و اثربخشی  هاي زیادي را به سیستم بهداشتی درمانی تحمیل می هزینه

  .)35(ها خواهد شد خدمات ارائه شده و کاهش هزینه

تعریف  (Data for decision making )یا DDM گیري آوري داده براي تصمیم ي جمع پروژه 1995در سال 

  .)36(نامید» پایدار، هدفمند و بنیادین« اصالحات در نظام سالمت را ارتقا داد و آن را تغییري 

 American یا ( ARRA) گذاري مجدد امریکا ر این راستا، دولت جدید اقدام به تصویب قانون بازسازي و سرمایهد

recovery and reinvestment act)  از جمله مزایاي اجرایی شدن این قانون، بهینه . کرده است 2009در فوریه

به عنوان  .)37(نی متخصص در این حوزه استکردن سیستم مدیریت اطالعات بهداشتی و کارآمد کردن نیروي انسا

هاي بهداشتی اختصاص یافته است که با  سوابق و بایگانی ها دالر بودجه به نوسازي بخشی از این فعالیت، میلیون

. )38(جویی خواهد شد هاي بهداشتی صرفه هاي مراقبت ها، میلیاردها دالر در هزینه نوسازي این سوابق و بایگانی

  (39).کنند اندرکاران دولت امریکا از این قانون به عنوان محرك اقتصادي در کشور یاد می دست
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درشش سال 1»خریدمبتنی بر ارزش«برنامه  نه تنها نظام مدیریت اطالعات بلکه  کشور امریکارفرم نظام سالمت در 

پیشرفت بوده چنانکه تاثیر این پیشرفت مستمر، اطمینان ازنتایج تشخیصی درمانی بهتر براي بیمار و همواره در  گذشته

نظام  رفرم در 2»حفاظت ازبیمارقانون « توسطخرید مبتنی بر ارزش  برنامه. )16(هزینه هاي درمانی پایین تر بوده است

 این قانون با. )3(ایجاد شد و به عنوان بخشی اساسی به قانون تامین اجتماعی اضافه شده است 2010سال سالمتی 

به منظور ایجاد یک برنامه خرید مبتنی بر ارزش براي  2010داشت و خدمات انسانی در سالوزیر وزارت بهتایید 

، اصالح نظام ارائه »رید مبتنی بر ارزشخ«برنامه  هدف اصلی. )40(ایجاد شد 2012بیمارستان بستري در سال 

  .)24(می باشددر رفرم نظام سالمتی کشورایاالت متحده امریکا وکیفیت مراقبت سالمتی 

در خدمات بیمارستانی انگیزه مثبت یا تقویت مثبت به ارایه »خریدمبتنی بر ارزش«در ایاالت متحده و براساس

پیشنهاد می شود و در صورتی که خدمات با کیفیت ارایه کنند، می توانند عالوه رد رفرم نظام سالمت  دهندگان

تی که در کشورهاي دیگر از جمله آلمان و بریتانیاي کبیر از انگیزه برپرداخت از پاداش نیز برخوردار شوند در صور

در صورتی که  ،)41(در رفرم نظام سالمت استفاده شده و می شودمنفی یا تقویت منفی براي کیفیت خدمات مراقبتی 

راقبتی کیفیت الزم را نداشته باشد مثال در پذیرش مجدد بدون برنامه ریزي قبلی، پرداختی صورت نمی خدمت یا م

استفاده و تمامی بیمارستانها 3»موسسات کانادایی اطالعات سالمتی«در سایرکشورها  نظیر کانادا نیز از . )35(گیرد

   . )5(وسسه و در قالب نشانگرهاي کیفیت طبقه بندي شده وسالیانه گزارش می شوندبراساس داده موجود در این م

سال رفرم هاي نظام سالمتی باید از در ایاالت متحده امریکا هر چند که ماهیت قانون خرید خدمت مبتنی بر ارزش را 

که شامل قوانین نسخه نویسی مدیکیر،  2010جستجو کرد با این حال قوانین اجرایی سال  2003هاي قبل یعنی سال 

ه اندازه قانون کاهش کمبودها در شکل گیري قانون خرید مبتنی صالح و مدرنیزه نمودن نظام ارایه مراقبت بوده است ب

  .)24(بر ارزش نقش داشته اند

نجام ها ا اي براي کنترل هزینه هاي عمده فعالیت 1980تا  1970در فواصل سالهاي : آلمان 1988اي از رفرم سال  گزیده

رفرم . هاي کنترل هزینه، همیشه نیاز به اقدامات جدیدي در این رابطه بوده است طرح علت اثرات کوتاه مدت به. شد

از  .هاي تحمیلی به بودجه کشور انجام شد رضه و تقاضا از هزینهبا هدف اصلی افزایش آگاهی هر دو طرف ع 1988سال 

هاي پزشکان و تغییر در سهم پرداختی بیمار، مزایاي جزئی در  جمله اقدامات انجام شده در این رابطه تغییر در دریافتی

 .)42(ها از جمله بیمه بازنشستگان بود افزایش تعداد و نوع بیمه

                                                 
1
 Value-based Purchasing (VBP) 

2
 Patient Protection Affordable Care Act 

3
 The Canadian Institutes of Health Information (CIHI) 
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افزایش کرد و اثرات رفرم قبلی محو شد که از آن پس نیاز ها شروع به  بار دیگر هزینه 1991از سال : 1993رفرم سال 

 1993ي اقداماتی که در رفرم سال  عمده. به رفرم دیگري جهت تحت کنترل درآوردن وضعیت موجود حس شد

برخی از اصول عمده رفرم به شرح زیر . )43(داد سال نتایج عملی خود را بروز نمی 6یا  5بینی شده بود زودتر از  پیش

 : )44(است

 ها پرسنلی و مدیریتی در نظر  ها، داروخانه سقف هزینه شخصی براي خدمات پزشکی در مطب و بیمارستان

 گرفته شد که البته سقف مذکور بیشتر جنبه موقتی دارد

  براي اولین بار سهم پرداختی بیمار در نظر گرفته شد، ) مثل خدمات دارویی(در برخی خدمات خاص

 .افزایش پیدا کرد)بستري، جراحی( همچنین این سهم در سایر خدمات

 سیستم کارانه جاي خود را به سیستم پرداخت گروهی . ي پرداخت به پزشکان نیز دچار تغییراتی شد نحوه

 .نگر در بیمارستان داد براي پزشکان و سیستم آینده

 ضافه شدبرخی موارد حذف و برخی دیگر ا. ها نیز تغییرات مختصري پدید آمد در مزایاي پرداختی صندوق. 

 نگر تغییر  نگر به نوع آینده اي گذشته ها نیز دستخوش تغییر شد و از سیستم هزینه سیستم مالی بیمارستان

 .پیدا کرد

هاي تحمیلی بود که در  ها در رابطه با هزینه ي یک آگاهی عمومی به سازمان توان گفت هدف رفرم ارائه طور کلی می به

هاي خود را به نحوي  ها خواست تا هزینه دولت از صندوق. ي برخوردار بودندها از اهمیت بیشتر این رابطه صندوق

  .)42(ها توزیع عادالنه قدرت نیز فراهم شد کنترل کنند و در حقیقت از این طریق عالوه بر کنترل هزینه

، مسئولیت درمان و خدمات سالمتی و خدمات بیمارستانی از بخش ملی و دولتی نظام سالمت سوئد 1970هاي  در سال

ریزي خدمات سالمت از سطح ملی به شوراي محلی  ، مسئولیت برنامه1980هاي  در سال. ذار شدبه شوراي محلی واگ

، قانون خدمات سالمت و پزشکی، اختیار تام به شوراهاي محلی داد تا تمام خدمات مرتبط با 1982در سال . منتقل شد

مات سالمت مفید واقع شد بلکه براي این مسئولیت نه تنها در فراهم کردن خد. سالمت را فراهم کرده و ارائه دهند

، مسئولیت فراهم کردن خدمات سالمت براي افراد 1992در سال . ها سودمند بود ارتقاي سالمت و پیشگیري از بیماري

شهرداري عالوه بر  1996چهار سال بعد در سال  .ها واگذار شد غیر بیمار و افراد مسن از شوراهاي محلی به شهرداري

وري خدمات براي افراد غیر بیمار و مسن، مسئول فراهم کرد خدمات سالمت براي افرادمعلول، ناتوان آ مسئولیت فراهم
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، در بخش مالی سیستم سالمت اصالحاتی صورت گرفت، که  1985در سال  .هاي روانی و ذهنی قرار گرفتند و بیماري

در . پرداخت مستقیم به افراد تغییر یافتفرمول بازپرداخت متناسب با نیازهاي اجتماعی و معیارهاي پزشکی به جاي 

هاي سرپایی  ي سالمت براي خدمات سیار از طریق شوراهاي محلی بر اساس تعداد ویزیت هاي بیمه گذشته بازپرداخت

هاي فراوان در کنترل نسخ دارویی، شوراهاي محلی به جاي دولت  ، با تالش 1998شد، در سال  بیماران پرداخت می

هاي بیمارستانی و شوراهاي  ، ترکیبی از بخش 1990در اواخر سال . خت حق نسخ دارویی شدندمرکزي مسئول پردا

 (45).هاي اجرایی و افزایش کارآیی بود محلی به وجود آمد که هدف آن کاهش هزینه

، اصالحات در سیستم سالمت بر عدالت و  1980و  1970هاي  در طی سال  :نظام سالمت ها در اصالحات گرایش

. هاي بخش سالمت، اصالحاتی در سیستم سالمت انجام شد ، براي کاهش هزینه 1980سال  .برابري تمرکز داشت

، به دلیل نگرانی  2002اصالحات سال . ، تغییرات ساختاري در سازمان سالمت مورد اصالح و بررسی قرار گرفت1990

 .)46(هاي ارتباط بود هزینهي  مجدد درباره

از تولید داخلی را به خود  ٪2/9هاي سالمت در حدود  ، هزینه2002در سال  :هاي سالمت و افزایش تولید داخلی هزینه

هاي بخش سالمت بر تولید داخل میزان ثابتی قرار داشت و  ، هزینه 1990تا  1980هاي  در سال. داد اختصاص می

 .)47(رسیده است ٪4/9، این میزان به  2002تا  2000هاي  بوده است اما در بین سال ٪4/8میزان آن 

ي سیستم سالمت بر اساس نیازهاي  ریزي و توسعه مسئول برنامهشوراهاي محلی   :ریزي، ساختاربندي و مدیریت برنامه

ریزي  هاي بهداشتی در برنامه هاي پزشکی و بخش هاي خصوصی، بخش عالوه بر شوراهاي محلی، بخش .متقاضیان است

دهد،  هاي خصوصی را تصویب و مورد اجرا قرار می ها و قوانین بخش شوراهاي محلی، برنامه. سالمت نقش دارند

وزرات سالمت و امور . هاي عمومی تصویب رسیده، شوراهاي محلی مسئول پرداخت هستند نین در بازپرداختهمچ

این وزارت قوانین کلی را مشخص . دهد نویسی کرده و به پارلمان تحویل می اجتماعی، لوایح مرتبط با سالمت را پیش

هاي سالمت و خدمات  و دولتی است که بر آژانسسازمان سالمت و رفاه، بخش مرکزي . آورد کند و به اجرا در می می

 .)48(کند اي خود را ایفا می آنان نظارت کرده و نقش مشاوره

ت را تشکیل ي سیستم سالم بخش شهرداري، چارچوب اولیه1اي و بخش ناحیه 2شوراي محلی و   :تمرکز زدایی

مسئولیت تمرکز زدایی . کنند در سوئد به طور سنتی، سطوح محلی خود را اداره و بر خود حکومت می. دهند می
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ها و  به غیر از تدوین سیاست .اي است ي سطوح ناحیه ي شوراهاي محلی و هم بر عهده سیستم سالمت هم بر عهده

 .)45(ها تمرکز زدایی شده است در بخش تمام امور دیگر. ي دولت مرکزي است اهداف که به عهده

ها مسئول  باشد و شهرداري آوري خدمات با شوراهاي محلی می طور که گفته شد، مسئولیت امور مالی و فراهم همان

. رداري به شوراهاي محلی وابسته نیستندباشند، البته شه ي خدمات سالمت به افراد غیر بیمار و افراد مسن می ارائه

ها  هاي سالمت نه تنها به سطوح ملی و محلی و قوانین تنظیم شده مرتبط است، بلکه تمام بخش تمرکز زدایی در بخش

هاي مالی و پولی در سطوح  ، مسئولیت1970از سال . در شوراهاي محلی مسئول تمرکزدایی سیستم سالمت هستند

 .)49(ها و مدیریت در هر سطح و بخش متفاوت است ي تمرکز زدایی در سازمان درجه. شدمحلی هم تمرکز زدایی 

نظام ملی سالمت انگلستان براي اولین بار خدمات بیمارستانی، خدمات پزشکان خانواده و خدمات خانواده محور را در 

عات بیمار محور مدیریت امر درمان در اولویت قرار گرفت و اطال 1967تا  1957در مقطع زمانی . یک سازمان جمع کرد

 1977تا  1968هاي  در سال .رسانی مورد نقد بود شروع و تفکیک تخصص شکل گرفت؛ اگرچه هنوز ساختار خدمت

منشور پزشکان عمومی در بخش . دهی، تعریف و به تدریج عملیاتی شد هاي مربوط به امور کلینیکی و سازمان آل ایده

در پی آن، رشد . هاي مراقبت سالمت مورد تشویق قرار گرفت ظامخدمات عمومی ایجاد گردید و براي اولین بار ن

حد و مرزهاي مشخص مالی نظام ملی سالمت  1987تا  1978هاي  در سال.سریعی در تعداد مراکز بهداشت ایجاد شد

وسیله  انگلستان نهایی شد و مفهوم آن، این بود که دیگر هر چیز که از نظر پزشکی قابل انجام است، ضرورتاً نباید به

هاي  در سال. )50(تري داشتند در این دهه، نه تنها مردم، بلکه پزشکان نیز رضایت بیش. نظام ملی سالمت انجام شود

» بازارداخلی»هنگی نظام ملی سالمت انگلستان با عنوان گیري فر ترین جهت توجه ترین و قابل مهم 1997تا  1988

ي  ها به وسیله در این دهه تمام مراقبت. این طرح براي مشکالتی مانند زمان انتظار طوالنی ارائه شده بود. انجام شد

اما  .در همین مقطع زمانی پیشنهاد شد» کرد مشارکت خدمت محور مبتنی بر عمل«رهیافت . شد ها انجام می اتحادیه

ي سوم، وزارت بهداشت این کشور، نقش کلیدي بر عهده  در استقرار طرح جدید نظام ملی سیاست انگلستان در هزاره

/ سال آینده با انجام اقدامات جدي وسیع، بیماران و مردم، محور خدمات سالمتی 10بینی شده که در  پیش. دارد

ت سالمتی و اجتماعی دارد که مستقیم با مراکز سالمت وزارت بهداشت چهار دبیرکل مراقب. اجتماعی کشور باشند

مراکز سالمت : رئوس و وظایف این مراکز عبارتند از. کنند استراتژیک و مراکز نظام ملی سالمت این کشور کار می

و هاي اولیه  هاي مراقبت هاي نظام ملی سالمت انگلستان، مراکز یک قدمی، اتحادیه استراتژیک، مراکز هدایت، اتحادیه

  .)51(هاي ثانویه مراکز مراقبت
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در آن . گردد میالدي باز می 1910زمان شروع به کار نظام بهداشت و درمان انگلستان به شکل امروزي آن به سال 

زمانی طرحی به نام طرح بوریج که مبتنی بر دسترسی برابر همگان به خدمات درمانی بود در این کشور ایجاد شد که 

اصل پیشگیري،  3این نظام بر پایۀ . شد 1948این طرح بعدها منجر به طراحی و استقرار نظام طّب ملّی در سال 

ي خدمات  ي طب ملی انگلستان و با هدف ارائه م بهداشت و درمان انگلستان بر پایهنظا. تشخیص و درمان ایجاد شد

ها و درآمدهاي عمومی  گذاري شده و اساساً تأمین منابع مالی آن از طریق مالیات درمانی جامع به تمامی شهروندان پایه

نظام طب ملی توسط . انگلستان استي وزارت بهداشت  ه عهد مسئولیت نهایی در نظام طب ملی به. شود دولت تأمین می

طبیعتاً . شود ها اداره می گذاري و مدیران کل مناطق و مدیران بخش یک هیأت مدیره و مدیر عامل، یک هیأت سیاست

ابتدا مبتنی بر فعالیت ) انگلستان(نظام بهداشت و درمان  .ي خدمات به آن منطقه است مدیریت هر منطقه مسئول ارائه

  .)52(تر شده است ی به مرور نقش بخش خصوصی در آن پررنگبخش دولتی بود ول

رفرم در نظام بیمارستانی نظام طب ملی
1

 دي نظام بیمارستانی دستخوش تحولیمیال 1970با شروع دهه : نگلستانا 

شوك نفتی دهه اول،   :توان براي این امر برشمرد عمده را میدو علت  .شگرف شد که انگلستان نیز از آن مستثنی نبود

به این دو دلیل . هاي داراي مالکیت دولتی وري بنگاه زیر سوال رفتن بهره، دوم، به بعد 73الخصوص از سال  علی 70

مزایاي  کشورهاي صنعتی شروع به مطرح کردنمدارانی همچون مارگرت تاچر و رونالد ریگان در  سیاست

ي قابل توجه این است که اگر چه تاچر در  نکته .هاي خود قرار دادند سازي کردند و این امر را مانیفست دولت خصوصی

هاي شدید طرفداران  سعی به ایجاد تغییراتی در نظام بیمارستانی انگلستان کرد اما به دلیل مخالفت 1980اوائل دهه 

 1988در سال  .میسر نشد 1988لی، این امر تا سال هاي شغ در بین مردم و گروه نظام طب ملی تندرو و سنتی

کار براي بیمار «با نام نظام طب ملی تغییرات
2

این تحول با ایجاد رقابت . به شکلی بسیار گسترده مطرح و تصویب شد» 

سازي به شکل گسترده نبود بلکه با  هاي دولتی آغازشد، این کار به معنی خصوصی بین بخش خصوصی و بیمارستان

 .)53(گیري کرد در بازار بهداشت و درمان شروع به شکل نظام طب ملی انحصارشکست 

شمسی رفرم  40در نظام سالمت ایران تقریبا با وجود هر برنامه توسعه عمرانی و یا تغییر دولت تقریبا از اواخر دهه 

اولین رفرم سالمتی ویژه در ایران، هم زمان با ادغام آموزش پزشکی در وزارت بهداشت . سالمتی درایران رخ داده است

قانون در رابطه با بخش سالمت به  212شمسی تاکنون حدود  1290از سال در ایران . ه استرخ داد 1364در سال 
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در  وزارت رفاه اجتماعی و تشکیل وزارت  1320از تشکیل وزارت بهداري در سال  .)11(تصویب مجلس رسیده است

، رفرم هاي سالمتی به شکل  1364گرفته تا تشکیل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سال  1353سال 

و بیمه  با تصویب قانون بیمه همگانی. عرفی و اجراء شده اندقانون مصوب، برنامه هاي توسعه و یا اهداف دولت م

سازمان بیمه خدمات درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان وآموزش ) 4/8/1373( 1373در سال خدمات درمانی 

با تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی کلیه ) 21/3/1383( 1383در سال . پزشکی تشکیل شد

از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منفک و به وزارت اخیر داده ) اي و حمایتی بیمه(ف تأمین اجتماعی وظای

هاي بهزیستی، خدمات درمانی و تأمین اجتماعی نیز از وزارت بهداشت، درمان و  وابستگی سازمانو درادارمه  . شد

طرح پزشک خانواده و نظام  1392تا  1388 در طی سال هاي .آموزش پزشکی به وزارت جدیدالتأسیس منتقل شد

در خالل این سال ها و در سال . ارجاع در دست اقدام قرارگرفت و به صورت پایلوت در پنج استان کشور اجراء شد

بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه و براي توسعه طرح بیمه همگانی در کشور ایران سازمان بیمه سالمت  1391

  .)7(ول شده سازمان بیمه خدمات درمانی بود، تشکیل شدایرانیان که شکل متح

اگر تاریخچه رفرم هاي صورت گرفته در ایران مورد بررسی قرارگیرد عمده ترین عوامل تغییر و ایجـاد رفـرم هـا را مـی     

م هاي چهـار دهـه اخیـر در نظـام سـالمت ایـران       در رفر. توان برنامه هاي توسعه، قوانین مصوب و اهداف دولت دانست

، شکل گیري بیمه ها و تفکیک آنها، تعیـین و تفکیـک خـدمات بهزیسـتی،     )تغییر نام(ساختاري وتشکیالتی: موضوعات

یکپارچگی خدمات بهداشتی درمانی و بیمه خدمات ، تأمین بیمه درمان همگانیتفکیک آموزش پزشکی از وزارت علوم، 

اي اولیه سالمت، مراقبت هدرمانی
1

، تشـکیل  قانون بیمـه همگـانی  پوشش واکسیناسیون، نظام شبکه و سطوح ارجاع،  -

 .)7(گانه تحول عمدتا وجودداشته است 8وزارت رفاه، نظام پزشک خانواده و ارجاع، پوشش همگانی و برنامه 

هاي تصمیم  توسعه مدلها وتکنیک.)54(یافته است  استفاده از تصمیم گیري چندمعیاره اخیرا در مدیریت سالمت رواج

اولین  گیري چند معیاره تاریخچه تقریبا مفصلی دارد اما استفاده از آن در تصمیمات سالمتی تاریخچه مفصلی ندارد و

با درسهاي آموخته شده از صنعت ، اکنون می توان در اتخاذ . )55(بر می گردد 1990مطالعه رسمی ثبت شده به سال 

اخیرا عالقه به  . )56(استفاده نمود - تصمیم گیري چندمتغیره- تصمیمات پیچیده واثربخش مدیریت سالمت از آنها

مراقبتهاي سالمتی روز به روز افزایش یافته چنانکه  تحقیقات درخصوص تصمیم گیري چند متغیره در نظام خدمات و

  . )55(کشور را شامل می شده است 18حداقل  2011دامنه این تحقیقات تا سال 
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از جمله مطالعات صورت گرفته براساس مدلهاي تصمیم گیري چند متغیره می ارزش سنجی خدمات در نظام سالمت 

دارویی، مداخالت سالمت عمومی، غربالگري، مداخالت جراحی : از تصمیم گیري چند متغیره در ارزش سنجی .باشد

مطالعات صورت گرفته براي ارزش سنجی و در تمامی .امکانات استفاده فراوان شده است وخریدخدمات، تجهیزات و

  . )55(ارزیابی عملکرد از مقیاس هاي ازپیش تعریف شده استفاده شده است

 تصمیم با استفاده از سالمتیمداخالت در مراقبتهاي  ارزش سنجی «تحت عنوان 2014مارش در مطالعه اي در سال 

  . )55(به بررسی مدلهاي قابل استفاده تصمیم گیري چند معیاره می پردازد»  چند معیاره

 در مطالعه ایی که توسط شوپینگ سانگ
1

ارزیابی مراقبت هاي بهداشتی سیستم « : تحت عنوان 2014در سال 

سالمتی به صورت استانی تاپسیس رفرم با استفاده از تکنیک  صورت گرفته است» اصالحات در استان هوبئی، چین

  .)57(ارزشیابی قرار گرفته است رتبه بندي و مورد

در » چندگانه مصرف کننده در میان گزینه هاي بیمه درمانی فازي انتخاب«عنوان در مطالعه ایی تحت 2سینگ کامران 

  .)58(با استفاده از تکنیک تاپسیس انتخاب هاي مصرف را رتبه بندي و ارزشیابی قرار داده است 2016سال 

مطالعات صورت گرفته درخصوص تصمیم گیري چند متغیره در نظام سالمت ایران به مطالعات پراکنده ي مربوط می 

شاید قدیمی ترین مطالعه ،تحقیقی باشد که توسط دلگشایی وتوفیقی در .شود که در دهه گذشته صورت گرفته است 

ایزو و ارائه الگوي مناسب براي تدوین استاندارد  مقایسه استانداردهاي بیمارستانی با اصول«وتحت عنوان  1382سال 

  .)59(استفاده شده است  (AHP3)تحلیل سلسله مراتبدراین مطالعه از .صورت گرفته است » بیمارستانی

به » بخش مدارك پزشکی بیمارستان ها و تصمیم گیري چند معیاره«در مطالعه اي تحت عنوان  1387عجمی در سال 

ي الزهرا، کاشانی و بیمارستان ها(عملکرد بخش مدارك پزشکی در بیمارستان هاي منتخب شهر اصفهان  بررسی

  .)60( با روش تصمیم گیري چند معیاره نمودند) خورشید

بررسی میزان رضایتمندي گردشگران درمانی شهر یزد و « تحت عنوان  1392درسال در مطالعه ایی میرفخرالدینی 

کنیک تاپسیس به رتبه بندي میزان با استفاده از ت »  فازي TOPSIS بندي عوامل مؤثر بر آن با روش اولویت

  . )61(رضایتمندي و عوامل موثر پرداخته است

                                                 
1
 Shuping Sang 

2
 Cengiz KAHRAMAN 

3Analytic hierarchy process 
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ارزیابی عملکرد نظام سالمت در تخصیص منابع بهداشتی، درمانی و «تحت عنوان  1394 در مطالعه ایی در سال زارعی

تغیره به ارزیابی عملکرد بیمه تامین مبا استفاده از تکنیک هاي تصمیم گیري چند »  )مطالعه موردي(تامین اجتماعی 

 .)62(اجتماعی می پردازد

  

  

  مقایسه پژوهش هاي بررسی شده - 2-3

  : را می توان در جدول ذیل خالصه نمود رفرم هاي سالمتی سال اخیر درخصوص  5مطالعات 

  اهداف ویا نتایج مطالعه  تشارتاریخ ان  عنوان مطالعه  نویسنده  

  Bruno Meessen,  

Agnès Soucat 
& Claude 

Sekabaraga 

Performance-based 
financing: just a donor fad 

or a catalyst towards 
comprehensive health-care 

reform? 

بر نظام پرداخت و تامین مالی مبتنی بر عملکرد به عنوان   2011

ونه باعث بهبود و اصالح رفرم ها و نظام یک کاتالیزور که چگ

هاي سالمتی درشکل مشکالت ساختاري سالمت عمومی در 

فقدان و یا کمی مسئولیت پذیري، کمی کارایی و بی : قالب

و اینکه کشور هاي کم  گرددعدالتی می شود متمرکز می 

درآمد آفریقایی چگونه باید تامین مالی مبتنی بر عملکرد 

  .)63(متی به کار بگیرندرادر رفرم هاي سال

  David M. Cutler, 
Ph.D., and Wendy 

Everett, Sc.D. 

Thinking Outside the Pillbox — 
Medication Adherence as a 
Priority for Health Care 
Reform 

N Engl J 

Med 2010  

بر موضوع تبعیت و پیگیري دستورات دارویی و لزوم رعایت 

این دستورات در بیماران براي جلوگیري از بستري شدن و 

افزایش هزینه به عنوان موضوعی براي رفرم نظام سالمتی 

براي جلوگیري از افزایش سالیانه .(در امریکا تاکید می کند

  .)64() میلیاردي بستري غیرقابل اجتناب در امریکا 100

  

Peter R. Orszag, 
Ph.D., and Ezekiel 
J. Emanuel, M.D., 

Ph.D. 

Health Care Reform and 
Cost Control 

N Engl J Med 

2010 
بر موضوع کاهش وکنترل هزینه دررفرم نظام سالمتی 

امریکا تاکید دارد و برقانون محافظت مالی بیماران در رفرم 

سالمتی اوباما کرمتمرکز می شود و همزمان به راهکارهاي 

  . )47(کاهش هزینه می پردازد

  

Laxmaiah 
Manchikanti,  

, David Caraway,  
,Allan T. Parr,  

, Bert Fellows,  
Joshua A. 

Hirsch,  

Patient Protection and 
Affordable Care Act of 2010: 
Reforming the Health Care 
Reform for the New Decade 

Pain 

Physician 

2011 

بر قانون محافظت مالی در رفرم اوباماکر تاکید می کند که 

  .)3(موضوعی براي ادامه رفرم ها در دهه اخیر خواهد بود

  

Fed Regist  برنامه مدیکیر؛ سیستم پرداخت

آینده نگر وحسابداري تلفیقی 

  امکانات پرستاري ماهر

رفرم نظام  در و منابع انسانی بر نقش پرستاران  2015

 2016برنامه خرید مبتنی بر ارزش درسال سالمت و 

  .)29(تاکید نموده است
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  AsherAL, 
DevinCJ, 
MrozT, 

Fehlings M, 
ParkerSL, 

McGirt MJ.  

ثبت بالینی و مسیرهاي مراقبت 

باال بردن دقت  :مبتنی بر شواهد

اندازه گیري معنی داري مراقبت 

  مبتنی بر ارزش

برنامه خرید مبتنی بر رفرم سالمت در لزوم هماهنگی   2015

ارزش با مسیرهاي مراقبت مبتنی برشواهد براي ارتقاء 

کیفیت مراقبت هاي بیمارستانی را مورد تاکید 

  .)30(تقرارداده اس

  Matthews 
W  

بیمه مدیکیر و مرکز زمان براي 

براي استفاده ارزیابی مدیکید 

 اصلی درعملکرد به عنوان یک جزء 

  کیفیت

، تعیین نشانگرهاي کیفیت در رفرم نظام سالمت  2015

متغیرپذیرش مجدد بیمارستانی را به عنوان نشانگري 

پیش بینی کننده براي ارزیابی کیفیت مراقبت 

بیمه مدیکیر و مدیکید بیمارستانی و ارزش در مرکز 

  .)31(تعیین نموده است

  Footman K, 
Garthwaite 
K, Bambra 
C, McKee 

M.  

در رفرم هاي نظام  تعیین کیفیت

آیا در کیفیت سازماندهی و  :سالمت

نحوه ي پرداخت هزینه مراقبت هاي 

سالمتی اهمیت دارد؟ یک مطالعه 

  مروري بین المللی

این مطالعه به مرورنظام مند رفرم هاي سالمتی در   2014

کشورهاي پردر آمد پرداخته و نقش این رفرمها را در 

مراقبت هاي سالمتی تشریح  کیفیت وارزش خدمات و

  . )32(نموده است

  Fed Regist   برنامه مدیکیر؛ سیستم هاي پرداخت

آینده نگر براي مراقبت حاد در 

  بیماران بستري در بیمارستان

جدید و مبتنی تاکید بر به روز نمودن سیاست هاي   2015

در بر رفرم هاي روز دنیا و سیاست هاي آینده نگر 

  .)35(مراقبت هاي بیمارستانی می کند

 Kahn CN 
3rd, Ault T, 

Potetz L, 
Walke T, 

Chambers 
JH, Burch 

S. 

ارزیابی پرداخت براي عملکرد در 

ان ها براساس برنامه بیمه بیمارست

مدیکیر و ارزیابی دستیابی به اهداف 

  خودآنها

در رفرم اخیر نظام پرداخت مبتنی برارزش دستیابی   2015

و تعیین شده . به اهداف را کاراتر وآسان تر نمده است

تعیین روشهاي پرداخت براي عملکرد در است اخیرا 

سه برنامه خرید مبتنی بر ارزش، برنامه کاهش 

ذیرش مجدد بیمارستانی، و نیز برنامه کاهش عفونت پ

درصد تا سال  6  سالیانهرا و خطرات بیمارستانی 

  .)36(کمتر خواهد نمود 2017

  CMS1  تمرکز مرکز بیمه مدیکیر و مدیکید

  بیماربر کیفیت مراقبت از 

که  - در رفرم هاي اخیر-دراین مطالعه بیان شده   2014

اکنون توجه بیمه از حجم مراقبت به کیفیت مراقبت 

مرکز . تغییر یافته است و به کوتاهی طول اقامت بیمار

بیمه مدیکیر اخیرا بیمارستان هاي ضعیف در عملکرد 

را جریمه می کند و با برنامه خرید مبتنی بر ارزش 

  .)37(را افزایش می دهد کیفیت خدمات

  Tsai TC, 
Orav EJ, 
Jha AK 

رضایت بیمار و کیفیت خدمات 

جراحی در بیمارستان هاي ایاالت 

  متحده

نتایج این مطالعه نشان می دهد در رفرم هاي اخیر   2015

که بین رضایت مند بیمار از مراقبت و کیفیت و 

کارایی خدمات جراحی به عنوان سه بعد خرید ارتباط 

  .)40(دارد مستقیم وجود

  Burleson J  کیفیت و برنامه پرداخت مبتنی بر

  زش به پزشکانار

این مقاله نگاهی به سه برنامه اخیر  هايدر رفرم  2014

خرید بر اساس ارزش در مراقبت هاي  :عمده

بیمارستانی، برنامه گزارش کیفیت مراقبت هاي 

                                                 
1
Centers for Medicare & Medicaid Services 
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بستري، گزارش کیفیت سرپایی بیمارستان و کیفیت 

سیستم گزارش دهی خدمات پزشکی، مبتنی بر ارزش 

  .)41(اردتغییر دهنده میزان پرداخت د

  CMS اصالح مراقبت هاي اورژانس: 

نظرکارشناسان تمرکز بر ارزش، به 

  عنوان هم ترازي بهتر

نظر کارشناسان در ودر رفرم اخیر در این مطالعه   2015

د خصوص خدمات اورژانس بررسی شده و تاکی

برمراقبت هاي اورژانس مبتنی بر ارزش شده 

  .)42(است

  Szablowski 
KM 

 (VBP)برنامه خریدمبتنی بر ارزش 

اندازه : درمراقبت هاي بیمارستانی

  گیري کیفیت و اجراي بهبود کیفیت

نتیجه گیري شده  -در رفرم اخیر-در این مطالعه   2014

خرید مبتنی بر ارزش به عنوان ابزاري  است که برنامه

  .)43(براي ارتقاء سطح کیفیت مراقبت می باشد

  Sprague L سنجش : به دنبال ارزش درمدیکیر

  عملکرد براي حرف بالینی

به بررسی کیفیت و ارزش   -در رفرم اخیر-این مطالعه 2013

مراقبت و خدمات در بیمارستان ها و سایر مراکز 

درمانی پرداخته که بر اساس خدمات بیمه مدیکیر 

  .)44(چگونه تغییر یافته است

 Dupree JM, 
Neimeyer J, 
McHugh M 

نگاه عمیق به عملکرد جراحی تحت 

مدیکر براساس برنامه خرید مبتنی 

برنده و بازنده : بر ارزش بیمارستان

  کیست؟

 حاکی از آن است -در رفرم اخیر-نتایج این مطالعه   2013

که دربیمارستان هاي عمومی با رویکرد خرید مبتنی 

بر ارزش خدمات و مراقبت هاي جراحی بدتر بوده 

است و لزوم در برگیري نظام ایمنی بیمار را درخرید 

  .)45, 17(مبتنی بر ارزش مطرح نموده است

  Lawler S, 
Floyd B. 

ایجاد پایه و اساس براي موفقیت در 

و براساس  مدیکر بیمارستانی

  خریدمبتنی بر ارزش

نتایج حاکی ازآنست که   -در رفرم اخیر-دراین مطالعه  2013

تغییر کیفیت خدمات مدیکیر از طریق ارزش به  

  .)46(بهبود کیفیت منجر می شود

 Blumenthal 
D, Jena AB. 

خرید مبتنی بر ارزش در مراقبت 

  هاي بیمارستانی

به اهمیت مراقبت هاي  -م اخیردر رفر-در این مطالعه   2013

با ارزش زیاد به جاي حجم زیاد تاکید شده و ابعاد 

  . )48(خرید مبتنی بر ارزش تعیین شده است

 Thomson S, 
Schang L, 
Chernew 

ME. 

مشارکت درهزینه مبتنی بر ارزش در 

ایاالت متحده و جاهاي دیگر می 

توانید با استفاده بیماران از کاالها و 

  خدمات با ارزش باالمنجرشود

واند باعث افزایش مشارکت در پرداخت هزینه می ت  2013

  .)49(ارزش در خدمات و مراقبت ها شود

دلگشایی بهرام،  

  توفیقی شهرام

مقایسه استانداردهاي بیمارستانی با 

یزو و ارائه الگوي مناسب براي اصول ا

  تدوین استاندارد بیمارستانی

  

و مقایسه استانداردهاي  این مطالعه به بررسی  2005

بیمارستانی با استانداردهاي ایزو و ارایه الگوي مناسب 

براي تدوین استاندارد بیمارستانی در بیمارستان هاي 

این مطالعه از طریق روش سلسله  ایران می پردازد

  . )51, 50(.بی صورت گرفته استمرات

خالصه مطالعات اخیر در خصوص رفرم های سالمت -٢-١جدول مشاره 
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 پژوهش نهیشیو پ ينظر یمبان: 2فصل 

 

  وجه تمایز پژوهش -2-4

بـا اسـتفاده روش   نشـده و اساسـا    افـت ی رانیـ عنـوان در ا  نیـ تحت ا يصورت گرفته مطالعه ا یمطالعه مقدمات براساس

قرارنگرفتـه   قیـ تـاکنون مـورد تحق   رانیدرا )رفرم(تاپسیس وضعیت موجود و آتی برنامه هاي طرح تحول نظام سالمت 

  . است
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 پژوهش نهیشیو پ ينظر یمبان: 2فصل 

 

 

 

 :3فصل 

  روش پژوهش 
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  شپژوهروش : 3فصل    : ٣ فصل

  

  

  

  

  

  مقدمه - 3-1

  : ه استمرحله ي مستقل انجام شد پژوهش حاضرطی دو

  .ابزار جمع آوري داده یا پرسشنامه صورت گرفته استتعیین  و در مرحله اول طراحی-2- 1-3

  .و نهایتا تفسیر شده است  TOPSIS/داده اي الزم جمع آوري، تحلیل از طریق روش تاپسیس، در مرحله دوم-2- 2-3

  :مهاي این پژوهش به شرح زیر استبه عبارت دیگر گا

  در جهان رفرم هاي دهه اخیرمطالعه مروري جهت شناسایی  :گام اول

  )پرسشنامه(طراحی ابزار جمع آوري داده  :گام دوم

  جمع آوري داده هاي استانی در قالب ابزار جمع آوري داده :مسوگام 

  و تحلیل داده ها از طریق روش تاپسیسارزیابی : چهارمگام 

  تفسیر و مقایسه نتایج: پنجم گام
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 روش پژوهش: 3فصل 

  نوع پژوهش - 3-2

با جهت  1تاپسیس این مطالعه یک بررسی از نوع توصیفی تحلیلی مبتنی برروشهاي تصمیم گیري چند معیاره

اهداف عمکرد  واحد مطالعه در این بررسی ، نظرات کارشناسی در خصوص برنامه و. گیري گذشته نگرمی باشد

 .می باشد 94و  93ان کشور در سالاست 8برنامه تحول نظام سالمت در 

  جامعه پژوهش - 3-3

مـدیران   روساي بیمارستانها ، مدیران بیمارستانها ، روساي بخشـهاي بیمارسـتانی،   :شاملدر این مطالعه جامعه پژوهش 

،سـوپروازیرها، سرپرســتاران وپرســتاران ارشـد در  بیمارســتانهاي دانشـگاهی آموزشــی ودرمــانی در    )متــرون(پرسـتاري 

استانهاي تهران، اصفهان، قم، یزد، همـدان، آذربایجـان شـرقی، سیسـتان وبلوجسـتان، خراسـان       منتخب اي بیمارستانه

  .بوده است رضوي

  حداقل  -تعداد موجود در بیمارستان  طبقات مختلف نمونه -گروه هدف  ردیف

  1  رئیس بیمارستان  1

  2  مدیر بیمارستان کلینیکی و داخلی  2

  1  مترون -مدیر پرستاري   3

  2  سوپروازیرهاي پرستاري  4

  2  سرپرستاران  5

  1  کارشناسان بهره وري  6

  3  کارشناسان بیمه  7

  12  گروه در هر بیمارستانجمع کل   

  معرفی جامعه پژوهش -3-1جدول شماره 

  نمونه پژوهش - 3-4

ارشد  ها، سوپروازرها، سرپرستاران وپرستاران نفر از روسا، مدیران، مترون  300نمونه در این مطالعه شامل 

هاي  هاي دانشگاهی آموزشی ودرمانی در بیمارستان ،کارشناسان بهره وري ،کارشناسان بیمه ها حاضر بیمارستان

                                                 
1
 TOPSIS 
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 روش پژوهش: 3فصل 

. ستان، خراسان رضوي بوده است چهاي تهران، اصفهان، قم، یزد، همدان، آذربایجان شرقی، سیستان وبلو استان

 .      بوده است خباستان هاي منت چارچوب نمونه گیري بیمارستانهاي دانشگاهی

 تعداد منونه نام استان ردیف

  36 آذربایجان شرقی  1

  36 اصفهان  2

  48 تهران  3

  36 خراسان رضوي  4

  36 قم  5

  36 همدان  6

  36 یزد  7

  36 چستانسیستان و بلو  8

 ٣٠٠ مجع کل 

  معرفی نمونه پژوهش -3-2جدول شماره 

 

  روش نمونه گیري - 3-5

  : )65(شده است انتخابچند مرحله اي  که مراحل آن شامل موارد ذیل بوده، با استفاده از روش نمونه 

 استان منتخب 

 بیمارستان منتخب 

 منتخب افراد 

 محدودیت درتعداد و لزوم مساوي و همگن بودن گروه تعـداد نمونـه هـاي اسـتانی بـه منظـور       : گروه منتخب

 مقایسه از طریق روش تاپسیس 

  :براي انتخاب استان ها و استان منتخب معیار هاي زیر در نظر گرفته شده است

 ع منابع و امکانـات تـاثیر دارد در انتخـاب    به عنوان معیاري که در توزی: مکان استان و میزان دوري از پایتخت

اسـتان هـاي شـرقی،     -استان پایتخت، استان هاي مرکزي از نظـر کشـوري  : مکان توجه به معیارهاي انتخاب

 .غربی، شمالی و جنوبی و یا ترکیبی از آنها صورت گرفته است
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 روش پژوهش: 3فصل 

 ـ  : میزان جمعیت استان هاي منتخب در انتخـاب  . ات تـاثیر دارد به عنوان معیاري که در دریافت منـابع و امکان

 .باال، متوسط و پائین لحاظ شده است: سه نوع میزان جمعیت استانی: جمعیت 

  نام استان مجعیت

 1 آذربایجان شرقی 3،724،620

 2 اصفهان 4،879،312

 3 تهران 12،183،391

 4 خراسان رضوي 5،994،402

 5 قم 1،151،672

 6 همدان 1،758،268

 7 یزد 1،011،381

 8 سیستان و بلوچستان 2،534،327

33237373 
  

 از کل کشور مجع کل
  

 

 

 

 جمعیت استان هاي مورد پژوهش -3-3جدول شماره 

  تاثیر دارندو نتایج این مطالعه که در صحت و دقت کیفی در تعیین وضعیت  به عنوان معیاري: گروه منتخب .

کـه   آموزش دیده و مطلع بیمارستانی از وضعیت طرح تحول نظام سـالمت  به معیار هاي افراددر انتخاب این 

روسـاي بیمارسـتانی، مـدیران    : در قالـب مشـاغل   تعداد محدودي را در هر بیمارسـتان شـامل مـی شـوند و     

ستانی ، مترونها ، سوپروازرها ، سرپرستاران وپرستاران ارشد ،کارشناسان بهره وري ،کارشناسان بیمه هـا  بیمار

 :توجه خاصی شده است -.که قبل از شروع طرح تحول آموزش اجباري در این خصوص داشته اند-

تعداد موجود در  طبقات خمتلف منونه -گروه هدف ردیف
 حداقل  -بیمارستان

 هتعداد در منون

  1  1  رئیس بیمارستان  1

  2  2  مدیر بیمارستان کلینیکی و داخلی  2

  1  1  مترون -مدیر پرستاري   3

  2  2  سوپروازیرهاي پرستاري  4

  2  2  سرپرستاران  5

  1  1  کارشناسان بهره وري  6

  3  3  کارشناسان بیمه  7

ــت   ( 8+ 12   12  جمع کل    ــه ظرفی ــه ب ــا توج ــر ب متغی

  )بیمارستان
  هر بیمارستان مورد پژوهش در نمونه -3-4جدول شماره 

  استان پر جمعیت

  متوسط جمعیتاستان 

  کم جمعیتاستان 
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 روش پژوهش: 3فصل 

 

  محیط پژوهش - 3-6

محیط پژوهش در این مطالعه شامل بیمارستانهاي دانشگاهی آموزشی ودرمانی در بیمارستانهاي استانهاي تهران، 

استان هاي منتخب  .اصفهان، قم، یزد، همدان، آذربایجان شرقی، سیستان وبلوجستان، خراسان رضوي بوده است

 .درصدي از کل جمعیت کشور را شامل می شده اند 42جمعیتی حدودا 

  نام استان مجعیت

 1 بایجان شرقیآذر 3،724،620

 2 اصفهان 4،879،312

 3 تهران 12،183،391

 4 خراسان رضوي 5،994،402

 5 قم 1،151،672

 6 همدان 1،758،268

 7 یزد 1،011،381

 8 سیستان و بلوچستان 2،534،327

33237373 
  

 از کل کشور مجع کل
  

  محیط پژوهش -3-5جدول شماره 

  

  ابزارجمع آوري پژوهش - 3-7

ن، با همکاري و مساعدت روایی سازه درونی و محتوایی آ. استفاده شده استپرسشنامه خود ساخته از پژوهش  ایندر 

در اولین استان - پایایی آن . تائید شده استمورد ارزیابی قرار گرفته و اساتید گروه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 این ضریب  میزانو  ه استنمونه مورد ارزیابی از طریق محاسبه ضریب آلفا کرنباخ قرار گرفت 36با تعداد  -مورد مطالعه

  .ه استو پایاي آن به اثبات رسید تعیین شده 0.83

بـه تعـداد سـواالت    . می باشدوضع موجود و آتی  تکرار شده برايسوال به سبک لیکرت  50ابزار جمع آوري داده داراي 

در این پرسشنامه عالوه بر سـواالت مربـوط بـه مشخصـات     . وجود دارد 10تا  0اولویت سنجی امتیازي از  نیاز سنجی و

  .نتها به منظور تعیین نیاز جغرافیایی و استانی تعیین شده استپاسخگو، سواالتی درا
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  .این پرسشنامه در پیوست شماره یک وجود دارد

 

  روش جمع آوري داده ها - 3-8

و مطابق جدول  شد میو تنظ هیته به صورت کتبیداده ها  يدستورالعمل جمع آور هیمرحله به منظور وحدت رو نیدر ا

  .شده استقسمت توسط پژوهشگر انجام  نیمراحل ا یتمام. شده استپژوهش  يزمان بند

آن توسط  يکه اعضانفره  8  یمیتسط وت یمارستانیب هاي مناسب نمونه يابزار جمع آور نییمرحله و پس از تعاین  در

دارند مطابق بـا جـدول    جمع آوري در اختیار ندیفرآ يبرا یکتب يو راهنما دهیآموزش د یپژوهشگر به مدت الزم و کاف

الزم را پس از اخذ مجوز رسمی از معاونت درمان دانشـگاه هـاي اسـتان هـاي منتخـب جمـع       پژوهش داده ها  يدزمانب

 .آوري نمودند

  روش تحلیل داده ها - 3-9

، کـاربرگی در   TOPSISنام تاپسیس با استفاده ازیکی از تکنیک تصمیم گیري چند معیاره به مرحله این در

ندي استان ها در قالـب برنامـه عملکـردي بـا توجـه بـه وضـع        محیط اکسل طراحی شد و براین اساس رتبه ب

  .ارزیابی و رتبه سنجی قرار گرفتاولویت سنجی مورد  موجود وآتی و نیز نیاز سنجی و

  :فرمول ها ودستورات به کار رفته در این کاربرگ اکسل به شرح زیر است

  )TOPSIS)66مدل تصمیم گريي و رتبه بندي 

The Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution  
  

را بر اساس این اصل توسعه دادند که گزینـه نتخـاب    TOPSIS یون و هوانگ، روش تصمیم گیري تاپسیس

آل منفی، بیشـترین فاصـله را داشـته     شده بایستی از راه حل ایده آل مثبت، کمترین فاصله و از راه حل ایده

این روش تصمیم گیـري از   .باشد، این اصل در فرایند تصمیم گیري انسان ها اصلی شهودي و پذیرفتنی است
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پشتوانه ریاضی قوي برخوردار است و همانند بسیاري از روش هاي لمی،دانستن و رعایت مفروضات ،محـدوده  

پیشنهاد شده ،محدوده دقت نتـایج و شـرایط قابـل قبـول بـودن       و شرایط اعتبار قوانین و صحت فرمول هاي

ــت    ــت اسـ ــایز اهمیـ ــیار حـ ــا بسـ ــواب هـ ــن روش . جـ ــایی ایـ ــات زیربنـ ــد از  مفروضـ ــارت انـ  :عبـ

مطلوب بودن هر شاخص باید به طور یکنواخت، افزاینده یا کاهنـده باشـده، بـه عبـارت دیگـر، مطلوبیـت       )الف

شاخص هـا بایـد بـه طـور یکنواخـت      . ن افزاینده یا کاهنده استشاخص اعم از کیفی یا کمی با تغییر مقدار آ

کاهنده یا افزاینده باشند تا بتوان بهترین ارزش موجود آنها را نشان دهنده ایده آل مثبت و بـدترین ارزش آن  

 .ها را نشان دهنده ي ایده آل منفی تلقی کرد

 شاخص ها بایدبه گونه اي باشند که مستقل از یکدیگر فرض شوند)ب

  .فاصله گزینه ها از ایده آل مثبت و ایده آل منفی به صورت فاصله اقلیدسی محاسبه می شود)ج

 

  در روش تاپسیس، گزینه انتخاب شده می باید کوتاه ترین فاصله را از جواب ایده آل و دورترین  فاصله را از

  .ناکارآمدترین جواب داشته باشد

  در این روش، ماتریسn×m  که دارايm  و گزینهn شاخص می باشد مورد ارزیابی قرار می گیرد.  

 گزینه(Alternative)  :یک گزینه محسوب می شود ، هر موضوع مورد بررسی.  

 شاخص (Index)  :ویژگی ها یا پارامتر هاي عملکردي که براي انتخاب گزینه هاي تصمیم گیري مطرح است  

 ن از شاخص ها و معیارهاي عینی و ذهنی استفاده نموداز امتیازات مهم این روش آن است که به طور همزمان می توا. 

  دخالت می دهد مکان یابیو  موقعیت یابیمعیارهاي کمی و کیفی را تواما در مبحث. 

 خروجی آن می تواند ترتیب اولویت گزینه ها را مشخص و این اولویت را به صورت کمی بیان کند.  

 تضاد و تطابق بین شاخص ها را در نظر می گیرد.  

 وش کار ساده و سرعت آن مناسب استر.  

 نتایج این مدل کامال منطبق با روش هاي تجربی است 

  

  

  :مراحل ریاضی  روش تاپسیس

  تشکیل ماتریس داده ها بر اساس. 1

 m   گزینه وn شاخص: 
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 روش پژوهش: 3فصل 

  
  استاندارد نمودن داده ها و تشکیل ماتریس استاندارد از طریق رابطه زیر.2

  
  نرمال سازي داده ها 1 معادله

          بر اساس             تعیین وزن هر یک از شاخص ها      . 

  

حاصلضرب مقادیر استاندارد هر ) v(در واقع ماتریس . در این راستا شاخص هاي داراي اهمیت بیشتر از وزن باالتري برخوردارند 

  باشدشاخص در اوزان مربوط به خود می 

  
  

  

  :           ایده آل و آلترناتیو حداقل        یین معیار فاصله اي براي آلترناتیو     تع .6

  محاسبات فواصل 2 معادله
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 روش پژوهش: 3فصل 

 

    تعیین ضریبی که برابر است با فاصله ي آلترناتیو حداقل،    تقسیم بر مجموع فاصله ي آلترناتیو حداقل    .7

  .نشان داده و از رابطه ي زیر محاسبه می شود    که آن را با     ناتیو ایده آل     و فاصله ي آلتر

  
  محاسبه ضریب فاصله3 معادله

  رتبه بندي آلترناتیوها بر اساس میزان       . 8

  

  

  )67(مزایاي روش تاپسیس 

 .از امتیازات مهم این روش آن است که به طور همزمان می توان از شاخص ها و معیارهاي عینی و ذهنی استفاده نمود .1

در این مدل جهت محاسبات ریاضی تمامی مقادیر نسبت داده شده به معیارها بایستی از نوع کمی بوده و در صورت  .2

   .داده شده به معیارها، بایستی آن ها را به مقادیر کمی تبدیل نمود کیفی بودن نسبت

 .دخالت می دهد رتبه بنديمعیارهاي کمی و کیفی را تواما در مبحث  .3

  .خروجی آن می تواند ترتیب اولویت گزینه ها را مشخص و این اولویت را به صورت کمی بیان کند .4

  .تضاد و تطابق بین شاخص ها را در نظر می گیرد .5

  .روش کار ساده و سرعت آن مناسب است .6

  .نتایج این مدل کامال منطبق با روش هاي تجربی است .7
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 روش پژوهش: 3فصل 

  متغیرهاي پژوهش -3-10

  پژوهش يها ریمتغ -3-6جدول شماره 

  نام متغیر

  نقش آن در پژوهش  مقیاس  نوع
 ابزار/واحد

  گیري اندازه
  کیفی

کمی 

  گسسته

  اصلی  اي زمینه  وابسته  مستقل  نسبتی  اي فاصله  اي رتبه  اسمی  کمی پیوسته

پرداخت مستقیم از 

ــاران  ــب  بیمـ جیـ

بستري شـده بیمـه   

ــه   در %  10اي بـــ

  بیمارستانهاي دولتی 

•  
      •  

    •  
  پرسشنامه       

ــزان   ــاهش میـ کـ

ــاران  ــی بیم پرداخت

ــتري در   بســــــ

ــاي   ــتان ه بیمارس

تحت پوشش  وزارت 

بهداشت، درمـان و  

  آموزش پزشکی

•  
      •  

    •  
  پرسشنامه      

ماندگاري حمایت از 

پزشکان در منـاطق  

  محروم

•  
      •  

    •  
  پرسشنامه      

حضــور پزشــکان  

متخصــص مقــیم در 

هـــاي  بیمارســـتان

  دانشگاهی

•  
      •  

    •  
  پرسشنامه      

ــت   ــاء کیفیـ ارتقـ

خدمات ویزیـت در  

ــاي   ــتان ه بیمارس

  دانشگاهی

•  
      •  

    •  
  پرسشنامه      

ــت   ــاء کیفیـ ارتقـ

ــگ در  هتلینـــــ

ــاي   ــتان ه بیمارس

ــه وزارت  ــته ب وابس

  بهداشت

•  
      •  

    •  
  پرسشنامه      
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 روش پژوهش: 3فصل 

حفاظــت مــالی از  

ــعب   ــاران صـ بیمـ

العـــالج، خـــاص و 

  نیازمند

•  
      •  

    •  
  پرسشنامه      

ــان   ــرویج زایمـ تـ

ــان   ــی بارایگ طبیع

  نمودن فرانشیز

•  
      •  

    •  
  پرسشنامه      

نظــارت برحســن  

اجراي برنامـه هـاي   

  تحول سالمت

•  
      •  

    •  
  پرسشنامه      

 

  محدودیت هاي پژوهش -3-11

  :باشد  یم ریمطالعه به شرح ز نیا يها تیدمحدو

  داده ها يآور ندجمعیوجود مشکل درفرآ  •

دانشـگاهی در   یعمـوم  مارستانیسه بدر چارچوب نمونه گیري از مورد پژوهش فقط  یمارستانیتعداد نمونه ب  •

 .بوده استسطح استان با رعایت شرایط نمونه گیري و کسب حداقل تعداد نمونه مورد نیاز، مجاز 

 

  مالحظات اخالقی پژوهش -3-12

دراین مطالعه مالحظات اخالقی فرم کمیته اخالق کامال رعایت شده و به عالوه به موارد زیر توجـه خاصـی شـده اسـت     

  ) :فرم کمیته اخالق تکمیل شده است(

  ا انجام استان هو بیمارستان ها و  اطالعات مربوط به بیمارانداده و این پژوهش با در نظر گرفتن اصول محرمانگی

 .خواهد شد و به غیراز گزارش نهایی در انتشارات دیگر از نام ها خوداري خواهد شد

  در انجام این پژوهش طراح و مجري عدم وجود تضاد منافعی 

  رعایت اصول پدیدآوري 
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 روش پژوهش: 3فصل 

 استفاده از متون علمی با رعایت اصول سرقت ادبی 

 قضاوت مناسب و دقیق با حفظ محرمانگی 

 افراد، نظرات  محرمانه بودن اسامی 

  استانیمحرمانه بودن اسامی بیمارستان ها، داده ها و اطالعات مرتبط 
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 : 4فصل 

ــهی ــا افتــــــــــ هــــــــــ
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   یافته ها: 4فصل : ۴ فصل

  مقدمه - 4-1

شـده   پرداخته. در این فصل به ارایه مهم ترین یافته هاي پژوهش در قالب بخش هاي زیرکه مبتنی براهداف پژوهش می باشد 

  : است

  مطالعهدر گروه هدف مطابق با اهداف  برنامه تحول نظام سالمت8تعیین وضعیت فعلی و آتی : بخش اول

  مطالعهبرنامه تحول نظام سالمت در گروه هدف مطابق با اهداف 8نیازسنجی،اولویت سنجی : بخش دوم

  یافته هاي پژوهش - 4-2

  :شده استزیر تقسیم  به سه دسته این پژوهش نتایج این مطالعه در قالب اهداف

  گروه هدف مطالعه دیاز دطرح تحول  موجود تیوضعتعیین 

 گروه هدف مطالعه دیاز دطرح تحول  )تا سال سوم ندهیسال آ(یآت تیوضع تعیین 

 گروه هدف مطالعه دیاز دطرح تحول  تعیین نیاز سنجی و اولویت ها 

  گروه هدف مطالعه دیاز دول طرح تح) اجراء تاکنون ياز ابتدا(موجود  تیوضعتعیین  -4-2-1

بـه   برنامه ها و اهداف در قالب وضعیت موجود طرح تحـول درهشـت اسـتان کشـور     TOPSISدر جدول زیر نتایج رتبه بندي 

  :می باشدشرح زیر 
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  TOPSISبا استفاده از روش  موجودتبه بندي برنامه ها و اهداف طرح تحول در قالب وضعیت ر -4-1جدول شماره 

با استفاده وضعیت موجود طرح حتول در قالب  امه ها و اهدافرتبه بندی برن

 TOPSISاز روش 

 اصفهان
آذربایجان 

 شرقی
 هتران

خراسان 
 رضوی

سیستان 
وبلوچستا

 ن
 یزد مهدان قم

کاهش میزان پرداختی 

بیماران بستري در  

بیمارستان هاي تحت 

 پوشش  وزارت بهداشت

5 4 3 6 1 7 2 8 

حمایت از ماندگاري 

 ن در مناطق محرومپزشکا
4 3 2 6 8 1 5 7 

حضور پزشکان متخصص 

هاي  مقیم در بیمارستان

 دانشگاهی

1 5 3 2 7 4 8 6 

ارتقاء کیفیت خدمات 

ویزیت در بیمارستان هاي 

 دانشگاهی

3 5 4 8 7 2 6 1 

ارتقاء کیفیت هتلینگ در 

بیمارستان هاي وابسته به 

 وزارت بهداشت

3 6 8 5 7 2 1 4 

ت مالی از برنامه حفاظ

بیماران صعب العالج، 

 خاص و نیازمند

4 3 6 2 8 1 5 7 

ترویج زایمان طبیعی 

 بارایگان نمودن فرانشیز
8 6 7 1 2 4 5 3 

نظارت برحسن اجراي 

 برنامه هاي تحول سالمت
1 6 8 7 5 4 3 2 

بررسی کلی برنامه هاي 

 تحول نظام سالمت
6 8 2 5 7 3 1 4 

 6 3 1 8 5 7 4 2 رتبھ کلی
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  گروه هدف مطالعه دیاز دطرح تحول  )تا سال سوم ندهیسال آ(یآت تیوضع تعیین -4-2-2

برنامه ها و اهداف در قالب وضعیت آتی طرح تحول درهشت استان  TOPSISدر جدول زیر نتایج رتبه بندي 

  :کشوربه شرح زیر می باشد

  TOPSISالب وضعیت آتی با استفاده از روش تبه بندي برنامه ها و اهداف طرح تحول در قر -4-2جدول شماره 

با استفاده از روش وضعیت آتی طرح حتول در قالب تبه بندی برنامه ها و اهداف ر

TOPSIS 

اصفهان   
آذربایجان 

 شرقی
 هتران

خراسان 
 رضوی

سیستان 
 وبلوچستان

 یزد مهدان قم 

کاهش میزان پرداختی 

بیماران بستري در  

بیمارستان هاي تحت 

 وزارت بهداشتپوشش  

2 3 8 4 6 1 7 5 

حمایت از ماندگاري 

پزشکان در مناطق 

 محروم

4 2 1 3 5 8 6 7 

حضور پزشکان متخصص 

هاي  مقیم در بیمارستان

 دانشگاهی

2 4 3 1 8 5 7 6 

ارتقاء کیفیت خدمات 

ویزیت در بیمارستان 

 هاي دانشگاهی

3 2 4 6 7 5 8 1 

ارتقاء کیفیت هتلینگ در 

ي وابسته بیمارستان ها

 به وزارت بهداشت

5 2 7 6 8 1 4 3 

برنامه حفاظت مالی از 

بیماران صعب العالج، 

 خاص و نیازمند

3 2 6 1 5 8 7 4 

ترویج زایمان طبیعی 

 بارایگان نمودن فرانشیز
3 2 5 6 1 8 7 4 

نظارت برحسن اجراي 

برنامه هاي تحول 

 سالمت

1 4 5 7 3 8 6 2 

بررسی کلی برنامه هاي 

 نظام سالمتتحول 
3 2 4 1 6 8 7 5 

 3 8 6 6 4 5 1 2 رتبھ کلی
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 گروه هدف مطالعه دیاز دطرح تحول  تعیین نیاز سنجی و اولویت ها -4-2-3

برنامه ها و اهداف در قالب نیازسنجی و اولویت سنجی طرح تحـول   TOPSISدر جدول زیر نتایج رتبه بندي 

  :درهشت استان کشوربه شرح زیر می باشد

  TOPSISبا استفاده از روش  نیازسنجی و اولویت سنجیتبه بندي برنامه ها و اهداف طرح تحول در قالب ر -4-3ل شماره جدو

اولویت سنجی با  رتبه بندی برنامه ها و اهداف طرح حتول در قالب نیازسنجی و
 TOPSISاستفاده از روش 

  
اصفها
 ن 

آذربای
جان 
 شرقی

 هتران
خراسان 

 رضوی

سیستان 
توبلوچس
 ان

 یزد مهدان قم 

کاهش میزان پرداختی بیماران 

بستري در  بیمارستان هاي تحت 

 پوشش  وزارت بهداشت

5 3 6 8 1 4 2 7 

حمایت از ماندگاري پزشکان در 

 مناطق محروم
5 3 8 7 1 4 2 6 

حضور پزشکان متخصص مقیم در 

 هاي دانشگاهی بیمارستان
5 3 6 8 1 4 2 7 

ت در ارتقاء کیفیت خدمات ویزی

 بیمارستان هاي دانشگاهی
6 3 5 8 1 4 2 7 

ارتقاء کیفیت هتلینگ در بیمارستان 

 هاي وابسته به وزارت بهداشت
6 3 4 8 1 5 2 7 

برنامه حفاظت مالی از بیماران صعب 

 العالج، خاص و نیازمند
6 3 5 7 1 4 2 8 

ترویج زایمان طبیعی بارایگان نمودن 

 فرانشیز
6 3 5 8 1 4 2 7 

رت برحسن اجراي برنامه هاي نظا

  تحول سالمت
6 3 5 8 1 4 2 7 

بررسی کلی برنامه هاي تحول نظام 

 سالمت
6 3 4 8 1 5 2 7 

 7 2 4 1 8 5 3 6 رتبھ کلی
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  گروه هدف مطالعه دیاز دي مطرح و اولویت ها هانیازسایرتعیین  -4-2-4

نظام سالمت با اسـتفاده از روش تاپسـیس رتبـه    در جدول زیر سایر نیاز ها و اولویت هاي استانی براي رفرم 

  :بندي و ارایه شده است

 TOPSISبا استفاده از روش  هاو اولویت  هانیاز سایرتبه بندي ر -4-4جدول شماره 

 سایر نیازها واولویت های استانی
 
 رتبه

  ١  )بیمار یحفاظت مال( پرداخت از جیب بیمار و وابستگان وي

  ٢  ایمنی بیمار

  ٣ فیت خدمات و مراقبت هاي پزشکی و پرستاريارتقاي کی

  ۴ افزایش اثربخشی درمان در قالب اجراي پروتکل بالینی

  ۵ غیر حرفه اي ارتقاء کیفیت زندگی کاري کارکنان حرفه اي، نیمه حرفه اي و

  ۶ رعایت عدالت درنظام حقوق و جبران خدمت پزشکان متخصص، عمومی، پرستاران و سایر پرسنل بیمارستانی

  ٧ نظام آموزش و بازآموزي پزشکی و پرستاري

  ٨ اورژانس پیش بیمارستانی

  ٩ اورژانس بیمارستانی

  ١٠ کارایی بیمارستانی

  ١١ افزایش کمی و کیفی مراقبت هاي ویژه 

  ١٢ تقویت نظام ارجاع و شبکه خدمات از طریق افزایش تعرفه خدمات ومراقبت هاي خارج از شبکه ونظام ارجاع

  ١٣ ء سطح کمی و کیفی سیستم حمل ونقل بیمارارتقا

  ١۴ مدیریت و کنترل عفونت هاي بیمارستانی و ارتقآء سطح بهداشت

  ١۵ ارتقاء سطح پیوستگی و تداوم تشخیص و درمان

  ١۶ درمان و مراقبت بازنگري در تکنولوژي به کاررفته در تشخیص و

  ١٧ بازنگري کلی در نظام هاي پرداخت 

  ١٨ موزش بیمار و وابستگان وي ارتقاي سطح آ

  ١٩ از ارایه دهنده مراقبت هاي سالمتی) بیمه ها(جدایی خریدارخدمات 

  ٢٠  رعایت حقوق بیمار و اخالق پزشکی

  ٢١  نیاز سنجی و اولویت سنجی به صورت منطقه ایی و غیر متمرکز و اجراي غیرمتمرکز و البته متمرکز در مناطق همگن    
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   خالصه یافته ها و بحث: 5فصل : ۵ فصل

  مقدمه - 5-1

سپس پیشـنهاداتی  . از یافته ها براساس اهداف پژوهش، ارایه و مورد تفسیر قرار گرفته اند ابتدا خالصه اي فصل در این

پایـان نیـز    هد دربراساس یافته هاي این پژوهش که کاربرد آنها را در عمل و به اقتضاي نظام سالمت کشور نشان می د

قابل ذکر است که نتایج این مطالعه مبتنی بـر گـروه هـدف  فقـط      پیشنهاداتی براي پژوهش هاي آتی مطرح شده است

بـوده اسـت و شـامل    -که شرح آن در فصل سوم آمده اسـت  -ارایه دهندگان خدمات و مراقبت هاي بیمارستانی : شامل

  .سالمت نمی شده استدیگر ابعاد یعنی بیماران و تصمیم گیران نظام 

  يریگ جهیبحث و نت - 5-2

کـه در ادامـه بـه صـورت     نتایج این مطالعه در قالب اهداف این پژوهش به سه دسته زیر تقسیم شـده  

  : مختصر تفسیر شده است

  گروه هدف مطالعه دیاز دطرح تحول  موجود تیوضعتعیین 

 مطالعه گروه هدف دیاز دطرح تحول  )تا سال سوم ندهیسال آ(یآت تیوضع تعیین 

 گروه هدف مطالعه دیاز دطرح تحول  تعیین نیاز سنجی و اولویت ها 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


Error! No text of specified style in document.     

 47 

 ها و بحث افتهیخالصه : 5فصل 

استان هاي کم جمعیت تر در وضعیت موجود داراي رتبه : همانطور که در فصل چهارم نتایج این پژوهش ارایه شد

لت بر حجم کار و و این امر احتماال دال - استان هاي قم، همدان و اصفهان رتبه اول تا سوم را دارند -بهتري هستند

در این . عملکرد بخش دولتی که پس از این طرح افزایش یافته و داراي توان ساختاري ثابت و محدود می باشد، دارد

خصوص باید سایر عوامل از جمله بیماردهی، دسترسی و توان مالی و فرهنگی افراد و مردم منطقه جغرافیایی رانیزمد 

  .نظر داشت

یزد داراي رتبه هاي کلی اول تا  -اصفهان- آذربایجان شرقی -با توجه به رتبه اي اکتسابیح وضعیت آتی برنامه هاي طر

، توان و موفقیت مدیریت نظام سالمت و نیز منابع قابل دسترسی ساختار احتماال بیانگر میزان ظرفیت - سوم بوده اند 

ن قسمت نیز احتماال ظرفیت جمعیت استانی در ای. احتمالی در استمرار و تداوم برنامه ها تا سه سال آینده می باشد

   .متوسط رو به پایین و میزان و توزیع منابع تاثیر دارد

برنامه هاي طرح تحول نظام سالمت ایران با توجه به شرایطی که با آن مواجهه هست، طراحی و اجراء شده اند چنانکه 

این بخش براي دولتها اکنون ابزار ایجاد تغییرات هزینه بر بودن  رفرم ها به توجه به کمبود منابع در بخش سالمت و

دولتها براي تکمیل پوشش خدمات سالمت در ابعاد دسترسی جغرافیایی،پرداختنی  )9(.مناسب واصالحات مورد نیاز اند

بودن خدمات وجلوگیري از فقرناشی از استفاده ي خدمات سالمتی وهزینه هاي کمرشکن در در دو الی سه دهه اخیر 

تکمیل پوشش همگانی ، بهبود کمیت وکیفیت  رفرمهاي سالمتی را یکی پس از دیگري به اجرا گذاشته وهدفی جز

  )14(.خدمات ومراقبتهاي سالمتی وکاهش منطقی هزینه هاواستفاده بهینه از منابع نداشته اند

در حـالی   .)15(است شدهرو ها روبه هاي سالمت، با چالش افزایش شدید هزینه نظام سالمت ایران نیز همچون سایر نظام

 71هـاي بخـش سـالمت     برابر شده است؛ این رشد در هزینه 30شته سال گذ 20ها در کشور در  که شاخص کلی هزینه

  .)16(هاي مختلف با مشکالت زیادي مواجه گردد این موضوع باعث شده است که نظام سالمت در بخش. برابر شده است

سـهم بیمـاران از پرداخـت     .)17(ي خدمات درمانی ایران در حال حاضر با چالش تداوم خدمات مواجـه اسـت   نظام ارایه

هاي بهداشـت و   میلیون نفر از مردم، تنها به دلیل هزینه 5/3هاي بهداشت و درمان به قدري زیاد است که ساالنه  هزینه

هـاي سـالمت    مندي از خدمات درمانی و عدالت مالی در پرداخت هزینه عدالت در بهره .)18(روند درمان زیر خط فقر می

ظـت از بیمـاران در برابـر    گر از ایفاي نقش اصـلی خـود در حفا   هاي بیمه به صورت جدي زیر سؤال رفته است و سازمان

هـاي جـدي مواجـه     ي خـدمات دارویـی ایـران را بـا چـالش      اند و نظـام ارایـه   بینی عقب مانده هاي غیر قابل پیش هزینه

   .)19(اند کرده
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بندي خدمات سالمت و نظام کامـل ارجـاع، بـه مصـرف بـیش از نیـاز        عدم سطح ،ي خدمات درمانی ایران  در نظام ارایه

فقـدان   .خدمات منجر شده است و با صرف ناصحیح منـابع مـالی و انسـانی، باعـث ناکارآمـدي اقتصـادي گشـته اسـت        

ایـن ناکارآمـدي را تشـدید نمـوده      ي خـدمات درمـانی ایـران،    ي بالینی، به ویژه با عنایت به ساختار نظام ارایهراهنماها

گـر و در پاسـخ بـه     هاي بیمه هاي بیمارستانی، به طور عمده براي حفظ توان سازمان پایین نگه داشتن تعرفه. )21(است

هاي دولتی منجر به کاهش درآمد و فشـار اقتصـادي    اما این سیاست، در بیمارستان. )22(همین مشکل انجام شده است

هاي خارج از تعرفه و در نهایت فشار به بیماران را موجـب   و در بخش خصوصی، دریافت )23(ها شده است به بیمارستان

هاي دولتی نیـز نتوانسـت    تانبراي کنترل و کاهش فشار اقتصادي بیمارس» ها خودگردانی بیمارستان«طرح . گشته است

   .)24(ها بکاهد را کم کند و از فشار اقتصادي وارد بر آن) دولتی(هاي آموزشی  مشکالت بیمارستان

نـوع   هزینه و ،جمعیتنوع و میزان : در نظام سالمت ایران عدم تکمیل پوشش خدمات و مراقبت سالمت در هر سه بعد

در طی چند دهه گذشته موجب ایجاد مشکالت عمده ایـی خصوصـا در افـزایش پرداخـت از جیـب       بیماري ویا خدمات

درصـد بـه همـراه عـدم پوشـش       70شده و میزان پرداخت ازجیـب بـیش از   میلیون بیمه ن 10وجود تقریبا . شده است

چنانکـه نتـایج ایـن    . )11(خدمات براي بیماران خاص احتماال دالیلی براي آغاز طرح تحول نظام سـالمت بـوده اسـت    

رعایت عدالت در پرداخت ها، تجدید نظر در نظام پرداخـت هـا   : در قسمت نیاز هاي اولویت دار و در قالب موارد مطالعه

جـدایی خریـدار از ارایـه دهنـده     ، هـا  ورعایت حقوق بیمار و افزایش کارایی بیمارستان ها و رعایت نظام ارجاع و تعرفه

. خدمات ومراقبت ها احتماال می تواند به کاهش پرداخت از جیب و تکمیل پوشش به شکل واقعی و دایمی منجـر شـود  

رتبـه و  ) قـم و اصـفهان   ( در بررسی وضعیت موجود استان هاي کم جمعیت تر و احتماال داراي سـاختار نسـبتا خـوب   

) سیسـتان وبلوچسـتان  (ن هاي پر جمعیت و استان هاي با ساختار کمتـر توسـعه یافتـه    موقعیت بهتري نسبت به استا

  .داشته اند

و هـا مبتنـی بـر نیـاز      ي خدمات درمانی ایران ، بخش قابل توجهی از هزینه با توجه به مشکالت ساختاري در نظام ارایه

جامعـه بـراي   به دلیل عدم تـوان  . ت شودمدیریتواند به صورت کارآمدتري  میمحل اختصاص و نوع آن نیست و اولویت 

هـاي   سـازمان و نیز لزوم مداخله دولت در آن،  -که در دو دهه اخیر افزایش زیادي داشته-پرداخت بیش از حد از جیب 

در طرح تحول نظام سالمت افزایش داده و ریسـک مـالی   ها  از پرداخت هزینه خود را، سهم گر براي پوشش مناسب بیمه

کـاهش میـزان   : چنانکه نتایج این مطالعه در قسمت وضعیت آتی در مـوارد  .ه سمت خود نشانه رفته اندناشی از آن را ب

برنامه حفاظت مالی از بیمـاران  ، حضور پزشکان متخصص مقیم، حمایت از ماندگاري پزشکان، پرداختی بیماران بستري

نسـبتا  وان مـدیریتی و ظرفیـت سـاختاري    در اسـتان هـاي بـا تـ     ،ارتقاء کیفیت هتلینگ، صعب العالج، خاص و نیازمند
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یا با ظرفیت ساختاري ) تهران(وضعیت بهتري نسبت به سایر استان هاي پر جمعیت ) آذربایجان شرقی و اصفهان(خوب

 واحتمال حفظ وضعیت موجود را در موقعیت آتـی  این نتایج و نشان می دهد ) سیستان وبلوچستان(کمتر توسعه یافته 

 ي دیگرنتایج پژوهش ها در ، هر چندبیشتر از سایر استانها از دید پاسخ دهندگان نشان می دهد در استان هاي مذکور 

بـه سـمت ارایـه     مدیریت کرده و عمدتا دت دولت ها باید ریسک ناشی از هزینه ها راطوالنی م میان ودر تاکید شده که

مـی  منجـر  ورشکستگی آنهـا   به که احتماالهدایت کنند و نباید خود عهده دار تمامی ریسک باشند چرا کننده خدمات 

تحـت عنـوان    را کمتـري از ریسـک  بیماران قسمت  ها به منظور مدیریت تقاضاي جامعه و در این خصوص دولت .شود

  .)48(قابل تحمل به آنها منتقل می کنندریسک 

که بـا توجـه    .طراحی و اجراء شده استطرح تحول نظام سالمت  موجود در نظام سالمت، ه به مجموعه مشکالتبا توج

و احتمـاال بـا سـاختار و تـوان مـدیریتی      در استان هاي کم جمعیت تـر   ودر وضعیت موجود و آتی به نتایج این مطالعه

 .ال کمتر موفق بوده استموفق تر و در استان هاي با جمعیت متوسط و باال احتمانسبتا خوب 

مطالعه رفرم ها در دهه گذشته نشان می دهد یکی از موضوعاتی که بیشترین فراوانی را داشته است میـزان پرداخـت از   

امریکا به دنبال رفرم نظام سالمتی اوباماکر، با تصویب پارلمان و  2010چنانکه در رفرم سال . بوده است OOPجیب یا 

در این مطالعـه نیـز درنیـاز سـنجی و اولویـت      . )3(از بیماران طراحی و اجراء شد /PPACAسنا قانون محافظت مالی 

   .)68(قبلی مشابه در این خصوص را تائید نمود سنجی همین نیاز داراي رتبه اول شد و نتیجه مطالعات

تـا حـدودي    سه نسل رفرم هاي نظـام هـاي سـالمتی در جهـان    نتایج حاصل از این مطالعه با نتایج مطالعات مربوط به 

هاي ملی سالمت و سـازمان هـاي    میالدي است ایجاد نظام 50و  40، در نسل اول که متعلق به دهه هاي موافقت دارد

شمسـی در ایـران مطـابق ایـن      50و  40و  20چنانکـه رفـرم هـاي دهـه     ) 69 (بیمه سالمت اجتماعی مـد نظـر بـوده   

در نسـل دوم بهبـود کلـی عملکـرد نظـام هـاي سـالمت، افـزایش         . بدان منظور بوده اسـت ) مرور ادبیات تحقق(مطالعه

که مطابق نتایج  )69(ع و برابري در دسترسی به مراقبت هاي سالمت بوده، تخصیص منابرضایتمندي مردم، کارایی فنی

   .اهداف واقعی بیانگر کسب رتبه برتر در وضعیت موجود و نیاز و اولویت سنجی بوده است میزان تطابق بااین مطالعه 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


Error! No text of specified style in document.     

 50 

 ها و بحث افتهیخالصه : 5فصل 

اصـالحات بـر   هر چند نسل اول و دوم اصالحات در نظام هاي بیمه و سالمت به عرضه تاکیـد مـی کردنـد نسـل سـوم      

ساز و کارهاي بازار«پاسخگویی به تقاضاي سالمت مردم با استفاده از 
1

که مطابق نتایج ایـن  مطالعـه   ). 69(تاکید دارد» 

   .به صورت مستقیم اهدافی در طرح تحول به این موضوع اختصاص داده نشده است

و افزایش دسترسی به خدمات و مراقبت  همانطور که اشاره شد، یکی دیگر از موضوعات رفرم هاي اخیر پوشش همگانی

چنانکه برنامه هاي طرح تحول از اول تا هشتم به صورت مستقیم و غیر مستقیم در ایجاد . )48(هاي سالمتی بوده است

ه خدمات ومراقبت هاي سالمتی موثر بوده ودر این مطالعه در قسـمت  تسهیالت وامکانات الزم براي پوشش ودسترسی ب

  .نیاز سنجی و اولویت سنجی جزء اولویت ها ورتبه هاي مهم بوده اند

ایمنی بیمار و افزایش کیفیت خدمات و مراقبت هاي سالمتی یکی از موضوعات اخیر رفرمهاي نظـام هـاي سـالمتی در    

این مطالعه و در قسمت نیاز سنجی این مـوارد   در. و متاسفانه در برنامه تحول جایی نداشته است )70(جهان بوده است

 . به شکل قابل توجهی مطرح شده است

در ایران همزمان با نسل سوم اصالحات در  1393با توجه به نتایج این مطالعه می توان نتیجه گیري کرد که رفرم سال 

وضـعیت پرداخـت از جیـب     چنانکه باعث کاهش قابل توجه. جهان صورت گرفته و در اهداف خود موفقیت داشته است

ایـن هـدف بـه    . استفاده کنندگان مراقبت هاي سالمتی و مراجعان در بیمارستان هـاي دولتـی دانشـگاهی شـده اسـت     

که بخـش دولتـی دانشـگاهی  تنهـا ارایـه      )مثل استان سیستان و بلوچستان در این مطالعه (خصوص در مناطق محروم 

عیت موجود در وضنیز تند بیشتر نمایان می شود و نتایج این مطالعه کنندگان موثر خدمات و مراقبت هاي سالمتی هس

تاکید بر آن داشت و حاکی از نیاز و اولویت واقعی این مناطق براي کاهش پرداخت مستقیم از جیب مصـرف کننـدگان   

  . است

ر واقع اولویـت سـنجی بـا    با توجه به نتایج این مطالعه می توان تغییرات مناسبی در نیاز هاي آتی و نیاز هاي واقعی و د

در سطح منطقه ایی با بهره منـدي از اصـول تمرکـز زدایـی ایجـاد       توجه به کارایی فنی و تخصصی در سطح سازمانی و

     .تا امکان تداوم دراهداف رفرم سالمت که ایجاد دسترسی و حفاظت مالی موثر می باشد بیش از پیش میسر شود. نمود

                                                 
1
 Market Mechanism 
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  ژوهشپیشنهادات براساس یافته هاي پ - 5-3

  :براساس نتایج حاصل از این مطالعه موارد زیر پیشنهاد شده است

تبه بندي برنامه ها و اهداف طرح تحول در قالب وضعیت ر(-1-4با توجه به نتایج رتبه بندي در جدول شماره  -5-3-1

جه به آنهـا و تجربـه   ، علل ضعف و قوت هر برنامه در هر استان شناخته شود و با تو )تاپسیس با استفاده از روش موجود

، اقدامات الزم براي اصالح عملکرد سایر استان هـا بـا رتبـه    )استان هاي با رتبه باال(موفق استان هاي با عملکرد مناسب

  .پائین تر برنامه ریزي، اجراء و پایش شود

ول در قالـب  تبـه بنـدي برنامـه هـا و اهـداف طـرح تحـ       ر( -2-4شماره با توجه به نتایج رتبه بندي در جدول  -5-3-2

علل تفاوت در رتبه هاي اسـتانی مشـخص شـود و ثانیـا براسـاس آنهـا       : اوال،  )تاپسیسوضعیت آتی با استفاده از روش 

براي پایـداري و اسـتمرار برنامـه هـا طراحـی، اجـراء و       آتی در دوره هاي زمانی مشخص سناریو ها و سیاست هاي الزم 

  .پایش شود

تبـه بنـدي برنامـه هـا و اهـداف طـرح تحـول در قالـب         ر( -3-4شماره  دي در جدولبا توجه به نتایج رتبه بن -5-3-3

نیاز و اولویت برنامه ها و اهداف با توجه به رتبه مکسـتبه  : اوال، )تاپسیسبا استفاده از روش  نیازسنجی و اولویت سنجی

اولویت استان ها و مناطق جغرافیایی مورد رتبه هاي پائین نیاز و اولویت با توجه به نیاز و : مورد بررسی قرارگیرند و ثانیا

  .بازنگري و در صورت نیاز اصالحات الزم در آنها لحاظ گردد

بـا اسـتفاده از روش    نیازها و اولویـت هـا   سایرتبه بندي ر( -4-4 با توجه به نتایج رتبه بندي در جدول شماره -5-3-4

سی قرار گرفته و ثانیا با توجه به این دسته از نیـاز و اولویـت   رتبه کمی سایر نیاز ها و اولویت ها مورد برر: اوال) تاپسیس

 .ها اصالحات الزم به صورت استانی و جغرافیایی لحاظ گردد

 اي پژوهش هاي آتیبر شنهاداتیپ - 5-4

  

  :زیر پیشنهاد شده استپژوهشی براساس نتایج حاصل از این مطالعه موارد 
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براي  و اقتصادي سالمت مطالعات الزم در  سیاست گذاري  ،ولبا توجه به وضعیت موجود برنامه هاي طرح تح -5-4-1

  .طراحی و اجراء شود حفظ و استمرار برنامه هاي رفرم

بـه منظـور    بررسی سناریوهاي الزمخصوص با توجه به وضعیت آتی برنامه هاي طرح تحول مطالعات الزم در  -5-4-2 

سیاست گذاري و اقتصادي سـالمت   به عالوه مطالعات . گیرد حفظ و استمرار برنامه هاي مورد نیاز و اولویت دار صورت

  .با دقت مناسبی مشخص سازدمی تواند مسیر آینده اجرایی این رفرم را 

) الزم یا یک سري مطالعات (ق مطالعه ايبا توجه به نیاز ها و اولویت ها متفاوت در استان ها بهتر است از طری -5-4-3

: به صورت استانی و منطقه جغرافیایی البته با شرایط همگن مورد بررسی قرار گیـرد و ثانیـا  نوع نیاز ها و اولویت ها : اوال

از طریق پژوهش تعیین شود کدام استان ها باید بصورت غیر متمرکز و متمرکز در برنامه رفرم شـرکت نماینـد و کـدام    

ط چه میـزان از درجـه تمرکـز در عملکـرد را     دسته از آنها می توانند با توجه به تشابه نوع نیاز و اولویت و همگنی شرای

  .دراین خصوص داشته باشند
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  ها پیوستضمائم و -قسمت ششم

 ١پیوست مشاره  -پرسشنامه/  ابزار مجع آوری داده و اطالعات

  

 با سالم حضور مشا مهکار عزیز

طرح حتول سـالمت  عملکردپرسشنامه ای که دراختیاردارید به منظور سنجش وضعیت وارزشیابی 

لطفـا بـا   .به اجرا در آمده است ،تنظیم شـده اسـت   )١۵/٢/١٣٩٣( ٩٣که از ابتدای سال 

از اینکه متامی نظرات مشا از نظر اخالقی وحقوقی مصون خواهد بود، نظر خـود را   اطمینان

  :در مورد هر گزینه مطرح فرمایید قبال از مهکاری مشا صمیمانه تشکر می گردد 

جنس          حتصیالت               سن  )            درصورت متایل(نام ونام خانوادگی

           پست سازمانی        سابقه کاری      )  ین مقطعدرآخر(رشته حتصیلی دانشگاهی 

 استان            نام بیمارستان          نام خبش بیمارستانی        
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آیا اولویت است 
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 )اولویت بیشرت=بیشرت

از ابتدای اجراء (وضعیت موجود 

 از دید مشا) تاکنون

سال آینده تا سال (وضعیت آتی
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اولویت 

تا ٠از

١٠   
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  خوب
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١  
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بسرتی در  

بیمارستان 

های حتت پوشش  

 وزارت هبداشت
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اران بسـرتی شـده   جیب  بیم

ــه   در %  ١٠بیمـــه ای بـ

 بیمارستاای دولتی 

                          

ــاع    ٢ ــوگیری از ارجــ جلــ

بیماران برای خریـد دارو  

،لــوازم مصــرفی پزشــکی و 

خدمات تشخیصی درمانی بـه  

 خارج بیمارستان

                          

٣  

محایت از 

ماندگاری 

پزشکان در 

 مناطق حمروم
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کمرت توسعه یافته درمناطق 

 کشور
                          

ارتقای عـدالت در دسرتسـی     ۴

وهبره مندی مردم به خدمات 
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 کاهش پرداخت از جیب مردم  ۵

                          

سازماندهی مناسب تر نظام   ۶

ارجاع در سطح ختصصی وفـوق  

ختصصی منـاطق کمـرت توسـعه    

 یافته

                          

حذف پرداختهای غیـر رمسـی     ٧

                           در این مناطق

اجــرای صــحیح نظــام ســطح   ٨

بندی در خبش نیروی انسانی 

 وخدمات سرپایی وبسرتی
                          

حضور پزشكان   ٩

متخصص مقیم 

در 

ها بیمارستان

ارایــه بــه موقــع خــدمات 

                           درمانی
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ــاعته  ٢۴پاســــخگویی  ي دانشگاهي  ١٠ ســ

ــانی  بیمار ــتاای درم / س

 آموزشی درمانی
                          

ــاران    ١١ ــف بیم ــین تکلی تعی

توسط متخصص مربوط در خبـش  

اورژانس در حـداقل زمـان   

 ممکن

                          

ــت    ١٢ ــع ویزی ــه موق ــام ب اجن

بیمــاران، اعمــال جراحــی 

 وپروسیجرهای اورژانسی
                          

 افزایش رضایت مندی مردم  ١٣

                          

١۴  

ارتقاء 

کیفیت خدمات 

ویزیت در 

بیمارستان 

های 

 دانشگاهی

ــه   ــزه ارای ــزایش انگی اف

دهندگان خدمات ومانگـاری  

 پزشکان در خبش دولتی
                          

حفظ وافزایش اعضای هیـات    ١۵

علمی متام وقت جغرافیـایی  

 در دانشگاه علوم پزشکی 
                          

ــای   ١۶ استانداردســازی وارتق

ــت در ارا ــدمت  کیفی ــه خ ی

 ویزیت سرپایی
                          

افــزایش رضــایت بیمــاران   ١٧

                           مراجعه کننده

ــکان     ١٨ ــار پزش ــر رفت تغیی

ــت    ــه مس ــل ب ــاد متای وایج

فعالیــت در کلینیــک هــای 

 ویژه

                          

هببود فرآیند های آموزشـی    ١٩

از طریــق افــزایش کیفیــت 

 وزمان ویزیت سرپایی
                          

٢٠  

رتقاء ا

کیفیت 

هتلینگ در 

بیمارستان 

های وابسته 

به وزارت 

 هبداشت

رتبه بندی کیفیـت خـدمات   

هتلینگ بیمارسـتاای حتـت   

پوشش وزارت هبداشـت،درمان  

 وآموزش پزشکی

                          

ــدمات     ٢١ ــت خ ــای کیفی ارتق

ــه   ــگ در مهــــ هتلینــــ

ــش   ــت پوش ــتاای حت بیمارس

ــت،درمان  وزارت هبداشـــــ

 وآموزش پزشکی

                          

ایجــاد تعریفــی واحــد از   ٢٢

ــگ    ــدمات هتلین ــت خ کیفی

 بیمارستانی
                          

پاســخگویی بــه انتظــارات   ٢٣

بیماران با خدمات هتلینگ 

 بیمارستاا
                          

نظــارت ،ارزیــابی وپــایش   ٢۴

مســـتمر کیفیـــت خـــدمات 

 هتلینگ بیمارستانی
                          

ایجــاد فضــای رقــابتی در   ٢۵

دمات هتلینــگ در هببــود خــ

ــش   ــت پوش ــتاای حت بیمارس

ــت،درمان  وزارت هبداشـــــ

 وآموزش پزشکی

                          

افـــزایش رضـــایت منـــدی   ٢۶

                           بیماران ومهراهان
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٢٧  

برنامه 

حفاظت مالی 

از بیماران 

صعب العالج، 

خاص و 

 نیازمند

ــه   ــیز وهزین ــش فرانش پوش

خدمات غیر بیمه ای ضروری 

ــدامات   ــر اقــــ نظیــــ

ــ ی،درمانی،دارویی تشخیصــ

،ملزومــات مصــرفی مــوارد 

ســرپایی وبســرتی بیمــاران 

نیازمند مبتال به بیماران 

 ویژه

                          

پوشش فرانشیز موارد بسرتی   ٢٨

بیماران نیازمند مبتال به 

 بیماریهای غیر ویژه
                          

ــام    ٢٩ ــت نـ ــایی وثبـ شناسـ

ــه    ــتال بـ ــاران مبـ بیمـ

 بیماریهای ویژه
                          

توســعه مراقبتــهای نظــام   ٣٠

ــژه   ــاران وی ــد از بیم من

براساس راهنماهـای مصـوب   

 وزارت هبداشت

                          

٣١  

ترویج 

زایمان 

طبیعی 

بارایگان 

منودن 

 فرانشیز

بـه   کاهش میـزان سـزارین  

درصـد تاپایـان    ١٠میزان 

 ١٣٩٣سال 
                          

ت منـــدی ایافـــزایش رضـــ  ٣٢

مــادران بــارداراز طریــق 

م خصوصی با هبینـه  حفظ حری

سازی فضای فیزیکـی اتـاق   

 های زایمان

                          

ــب     ٣٣ ــت از جی ــاهش پرداخ ک

ــان   ( ــدن زایم ــان ش رایگ

ــتاای   ــی در بیمارس طبیع

 )دولتی

                          

ــزایش   ٣۴ ــه  ااف ــزه ارای نگی

دهندگان خدمت جهت افزایش 

میزان زایمـان طبیعـی در   

 مراکز دولتی

                          

٣۵  

حسن نظارت بر

اجرای 

برنامه های 

 حتول سالمت

ــه   ــارت بربرنام ــاهش نظ ک

میزان پرداختـی بیمـاران   

بسرتی در  بیمارستان هـای  

حتت پوشـش  وزارت هبداشـت،   

 درمان و آموزش پزشکی

                          

محایـت از  نظارت بربرنامه   ٣۶

ــکان در   ــدگاری پزشـ مانـ

 مناطق حمروم
                          

ــه    ٣٧ ــارت بربرنام ــور نظ حض

كان متخصــص مقــیم در پزشــ

 هاي دانشگاهي بیمارستان
                          

ارتقـاء  نظارت بربرنامـه    ٣٨

کیفیــت خــدمات ویزیــت در 

 بیمارستان های دانشگاهی
                          

ارتقـاء  نظارت بربرنامـه    ٣٩

ــگ در  کیفیـــــت هتلینـــ

بیمارستان های وابسته به 

 وزارت هبداشت

                          

 برنامــه حفاظــتنظــارت بر  ۴٠

ــعب   ــاران ص ــالی از بیم م

 العالج، خاص و نیازمند
                          

تــرویج نظــارت بربرنامــه   ۴١

زایمان طبیعـی بارایگـان   

 منودن فرانشیز
                          

نظــارت نظــارت بربرنامــه   ۴٢

برحسن اجرای برنامه هـای  

 حتول سالمت
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۴٣  

بررسی کلی 

برنامه های 

حتول نظام 

 سالمت

ــزان   ــاهش می ــی ک پرداخت

ــرتی در   بیمـــــاران بســـ

بیمارستان های حتـت پوشـش    

ــان و   ــت، درم وزارت هبداش

 آموزش پزشکی

                          

محایت از ماندگاری پزشکان   ۴۴

                           در مناطق حمروم

حضور پزشكان متخصص مقـیم    ۴۵

ــاي  در بیمارســـــتان هـــ

 دانشگاهي
                          

ــدمات     ۴۶ ــت خ ــاء کیفی ارتق

یمارستان هـای  ویزیت در ب

 دانشگاهی
                          

ارتقاء کیفیت هتلینـگ در    ۴٧

بیمارستان های وابسته به 

 وزارت هبداشت
                          

حفاظت مـالی از بیمـاران     ۴٨

ــاص و   ــالج، خـ ــعب العـ صـ

 نیازمند
                          

ــی     ۴٩ ــان طبیع ــرویج زایم ت

                           بارایگان منودن فرانشیز

اجـــرای نظـــارت برحســـن   ۵٠

                           برنامه های حتول سالمت

                                

  

برنامه حتـول سـالمت را کـال در شـرایط کنـونی مناسـب مـی دانیـد؟                     ٨آیا این 

 بله              خیر               تا حدودی 

برای کشور ویا استان  از دید خودرا در صورت متایل اولویتهای رفرم سالمت حتول 

 -به ترتیب اولویت با ذکر نام استان ویاکلی برای کشور -بیان منائید مربوطه 

ودر صورت متایل منره اولویتهای رفـرم سـالمت را نیزازدیـد خـود بیـان منائیـد       

 ١٠تا ٠منره اولویت بیشرتبرابراست با اولویت بیشرتودامنه منره را از : توضیح (

   )درنظر بگیرید
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