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 های پژوهشينتایج تحقيق طرح صفحه ای 3و گزارش یک و  ترجمان دانشفرم 

 
هاي تحقيقاتي پايان يافته موسسه را بررسي و با استفاده از فرآيند ترجمان و تبادل موسسه ملي تحقيقات سالمت در نظر دارد نتيجه طرح

يار مخاطبين و ذينفعان ) از جمله عموم مردم، دانش توليد شده را در اخت  (Knowledge Translation & Exchange)دانش

دهندگان خدمات مراقبتي و ...( قرار دهد. لذا ضروري است كه كليه گيرندگان حوزه سالمت ، گيرندگان و ارائهسياستگزاران و تصميم

 د.پژوهشگران و اعضاي محترم هيئت علمي فرم زير را جهت سهولت فرآيند ترجمان و تبادل دانش تكميل نماين

 

 الف: مشخصات طرح:

 گذاری طرح تحول سالمت در حوزه درمان کشور جمهوری اسالمي ایرانتحليل سياست :عنوان كامل طرح

 سادات سجاديحانيه :مجري طرح

   

 توضيحو   نام بردهو به طور دقيق از بين گروههاي زير حداقل يك گروه را انتخاب كنيد )؟ هستند يمخاطبان طرح شما چه کسان :ب

 (نمايد.شود كه بتواند از نتايج طرح به طور مستقيم استفاده يگفته م ي)گروه مخاطب به فرد يا گروهدهيد.

 

شوراي معاونين وزارت بهداشت، مديران حوزه درمان وزارت : مدیران و سياستگذاران سالمت ) مانند ستاد وزارت بهداشت(  

 جهاني بهداشت در ايران بهداشت، دفتر سازمان

 روساي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور: مدیران بيمارستان و دانشگاه  

اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس، : سازمان جوانان و .....( ،يستیآموزش و پرورش، بهز ،یسازمان ها) شهردار ریسا  

          ميروساي سازمانهاي بيمه سالمت، رئيس سازمان نظام پزشكي و پرستاري، دفتر پژوهشهاي مجلس شوراي اسال
 

 : برنامه شما برای کاربست نتایج چيست )لطفا دقيقا منطبق با بخش مربوطه و گانت چارت در فرم پروپوزال تنظيم گردد( ج

 

هكارهاي ديگري را پيشنهاد نماييد( بديهي است  هر طرح مي تواند از چندين روش براي ااز فهرست زير مي توانيد استفاده نموده و يا ر

 ان دانش استفاده نمايد.ترجم

 

  پروپوزال   يطراح ایبا گروه مخاطب و استفاده کنندگان بالقوه در هنگام انتخاب موضوع  یهمفکر  ایمشارکت

 پژوهش

  همفکری با گروه مخاطب و استفاده کنندگان بالقوه در هنگام اجرای پژوهش مشارکت یا 

 پژوهشي داخلي  -انتشار مقاله در مجله های علمي 

 پژوهشي خارجي -ر مقاله در مجله های علميانتشا 
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 ارائه در كنفرانس ها و سمينارهاي داخلي 

 ارائه در كنفرانس ها و سمينارهاي خارجي 

  آن   آن برای استفاده کنندگان بالقوه یا مقاله حاصل از  ارسال خالصه یا گزارش کامل طرح 

 به آن   منظور دسترسي استفاده کنندگان بالقوه قرار دادن متن کامل گزارش یا خالصه ای از آن در وب سایت به 

 نظير مجله ها يا روزنامه هاي مورد عالقه عموم( انتشار نتايج پژوهش در نشريات غيرعلمي( 

  انتشار يافته ها در خبرنامه ها و بولتن ها )نظير نشريات درون سازماني كه خبر هاي علمي و غير علمي مرتبط با آن سازمان را

 (منتشر مي كند

  ارائه يافته هاي پژوهش به خبرنگاران رسانه ها و يا شركت در مصاحبه ها 

 براي معرفي نتايج پژوهش  تشكيل جلسه با استفاده كنندگان بالقوه 

  تهيه و ارسال نتایج با زبان متناسب مخاطبين )نظير نوشته های ساده برای بيماران و یا مردم، گزارش های کوتاه برای

  مدیران و مسئولين(

 ) ... انجام اقدامات الزم براي تجاري سازي يافته ها )ثبت پتنت، عقد قرارداد با صنعت و 

 ............................................. : ساير اقداماتي كه موجب مي شود نتايج پژوهش به مخاطب آن منتقل گردد 

 هيچكدام 

  :(فحه نوشته شودحداکثر در یک ص) پيام اصلي حاصل از طرح پژوهشي: د

 

 گذاري طرح تحول سالمت در حوزه درمان كشور جمهوري اسالمي ايرانتحليل سياستعنوان پژوهش: 

 يسنا حسينسادات سجادي، معصومه حسيني، آرزو دهقاني، رحيم خداياري زرنق، حامد زنديان، سيدهحانيه مجریان و همکاران پژوهش:

 های اصلي:یافته

 گعذاري طعرح تحعول المللي( و خرد )وضععيت حعوزه درمعان( بعر سياسعتاقتصادي و بين -دو گروه عوامل كالن )قانوني، سياسي، اجتماعي

 سالمت حوزه درمان تأثيرگذار بودند. 

 هعا اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانهترين آن سهم باالي پرداخت از جيب مردم در منابع مالي سالمت بود، مشكالت حوزه درمان كه عمده

 گذاري طرح تحول سالمت در حوزه درمان را باز كرد. و تغيير دولت، پنجره فرصت سياست

 نظر و حمايت مديران و مسعووالن المللي موجود، حركت در جهت اسناد باالدستي كشور، تحليل موقعيت، جلباستفاده از شواهد ملي و بين

هاي مختلع  هاي حوزههاي اجرايي هر برنامه، نگاه همزمان به تنظيم برنامهها، تهيه و ارسال دستورالعملكارگروه ارشد سياسي كشور، تشكيل

 ريزي، ناديده در برنامه "باال به پايين"ها و استفاده از رويكرد وجود آمده در حوزه خدمات درماني دولتي قوتو اولويت مديريت بحران به
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گذاري طرح تحول سعالمت و عدم توجه به لزوم هماهنگي دو حوزه بهداشت و درمان از نقاط قابل اصالح فرايند سياستگرفتن برخي از ذينفعان 

 در حوزه درمان شناسايي شدند. 

 

 منظعور برنامعهگذاري طرح قوت و محدوديت منابع انساني براي فعاليت در سعاختارها بعهوجود ساختارهاي رسمي و مشخص براي سياست-

 گذاري طرح تحول سالمت در حوزه درمان بودند.ساختار سياست ارت طرح محدوديتريزي و نظ

  اجرا شده و هماهنگي بين واحدهاي درگير انجام شد. ولي كمبود منابع انساني « باال به پايين»طرح تحول سالمت در حوزه درمان با رويكرد

 هاي اجراي آن بود. متخصص در اجرا از كاستي

 هعاي ارزيعابي تهيعه شعد، ولعي طراحعي ليسعتبي جامع طرح تحول سالمت در حوزه درمان، ساختارهاي نظارتي و چعكبراي پايش و ارزيا

هاي دقيق اقتصادي براي ارزيعابي كمتعر چارچوب پايش و ارزيابي اجراي طرح، تأمين منابع انساني كافي، مجرب و متخصص و توجه به تحليل

 ديده شده بود.

 گذاري طرح تحول سالمت در حوزه درمان فراهم شد و همكعاري درون و المقدور در سياستاصلي برنامه حتي مشاركت و همكاري بازيگران

گونه و آن اندازه كه بعراي بخشي، فراتر از آنچه در قوانين باالدستي تكلي  شده، در عرصه عمل اجرايي گرديد. اما بازيگران طرح تحول، آنبين

تي بايد وارد عرصه عمل شوند، به بازي وارد نشدند و همين امر منجر به تعهد ناكافي آنها و در نتيجعه بعروز توفيق در اجراي يك برنامه اصالحا

 هايي از سوي آنها شد. مقاومت

 هعاي قبلعي اصعالحات سعالمت گذاري طرح تحول سالمت درمان، اگر چه در مقايسه با تجربعهوضعيت توليد و استفاده از شواهد در سياست

گذار به اهميت توليد اين شواهد داشته، ولعي همچنعان كمبودهعايي در تري برخوردار بوده و حكايت از توجه سياستعيت مناسبكشور، از وض

 اين زمينه مشاهده شد. 

 هايي بود كه بيشتر مشاركت مالي عادالنه و بهبود سالمتي دركشور را هعد  بلندمعدت طرح تحول سالمت در حوزه درمان مشتمل بر برنامه

 مدت خود در نظر گرفت. قرار داد و ارتقا كيفيت خدمات و بهبود دسترسي و پوشش را در قالب اهدا  كوتاه خود

  اقدامات انجام شده طرح تحول سالمت در حوزه درمان در بعد حفاظت مالي و پوشش خدمات سالمت تا حدودي موفق عمل كرده است، اما

هعاي جود دارد. در كنار اين دستاوردهاي مثبت، برخعي پيامعدهاي نعامبلوب طعرح در زمينعههمچنان تا تحقق كامل اهدا  اين ابعاد فاصله و

 گانه ارائه خدمت نيز شناسايي شدند.تأمين پايدار منابع، نارضايتي منابع انساني سالمت و ناهماهنگي در ارائه خدمات سبوح سه

راه تحعوالت شعود نقشعهول سالمت در حوزه درمان كشور، توصعيه معيگذاري طرح تحهايي سياستها و كاستيبا توجه به قوتگيری: نتيجه

كردن منابع و مديريت آنها  هاي سالمت، مسير صحيح هزينهراهي كه با توجه به اولويتبعدي سالمت در حوزه درمان كشور تدوين شود. نقشه

ان مختل  طرح، براي تبديل اين تحول به يك تغيير پايدار، انديشي و تعامل سازنده و متعهدانه ذينفعگيري از همت، هممشخص شود و با بهره

 انديشي نمايد. هدفمند و بنيادين چاره

هعاي اصعلي اي جامع است كه در آن چعالشالزمه حركت و تالش جهت اصالح نظام سالمت كشور، تدوين سياست و برنامهها: آموختهدرس

المللعي هعاي بعيندار اين نظام، با توجه به شواهد و تجربعهراي حل موضوعات اولويتنظام سالمت در ابعاد مختل  عملكردي شناسايي شود و ب

 هاي پايش و ارزيابي كنترل گردد.ها با تعبيه مكانيزمدردسترس و درنظر داشتن مقتضيات كشور، مداخالت اصالحي طراحي و اجراي آن

گذاري طرح تحول سالمت در حوزه درمان مشخص نمود چه عوامل ياستنتايج مبالعه توانست با ارائه تحليلي از چگونگي سکاربرد پژوهش: 

عنوان اولويت اجرا در حوزه درمعان چعه بعود، هعد  و هايي در دستوركارگذاري اين سياست دخيل بود، داليل انتخاب اين سياست بهو جريان
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ي مشاركت داشتند، توجه به شعواهد در مراحعل مختلع  گذارهايي در سياستابزارهاي اصلي تعبيه شده در اين سياست كدام بودند، چه گروه

 گذاري چگونه بود و اجراي اين طرح چه دستاوردهايي داشته است. سياست

 سؤاالتي که هنوز پاسخ داده نشده است: 

 آيا اجراي سياست طرح تحول سالمت در حوزه درمان توانسته است به بهبود عملكرد نظام سالمت كشور كمك نمايد؟ -1

 اي در اجراي سياست طرح تحول سالمت در حوزه درمان تأثيرگذار بوده است؟و متغيرهاي زمينه چه عوامل -2

 گذاری طرح تحول سالمت در حوزه درمان کشور جمهوری اسالمي ایرانتحليل سياست

 نوشته شود. (صفحه 3حداکثر در مطالعه ) خالصه اجرایيه( 

 

 گذاري طرح تحول سالمت در حوزه درمان كشور جمهوري اسالمي ايرانتحليل سياستعنوان پژوهش: 

 سادات سجادي، معصومه حسيني، آرزو دهقانيحانيه ژوهش:مجریان پ

 سنا حسينيرحيم خداياري زرنق، حامد زنديان، سيده همکاران پژوهش:

با گذشت حدود دو سال از اجراي برنامه تحول سالمت در بخش درمان كشور، انجام ارزيابي جامع و كامل از اين طرح ضروري بعه نظعر 

گذاري اسعت. بعدون شعك تحليعل جامع، مربوط به تحليل و واكاوي مبتني بر شواهد برنامه از منظر سياست رسد. بخشي از اين ارزيابيمي

هعا و اقعدامات گعذاري و تعدوين برنامعههاي گذشته اسعت، در سياسعتگذاري تحول سالمت در بخش درمان كه نوعي نقد از برنامهسياست

-گشا خواهد بود. براين اساس مبالعه حاضر بعا هعد  تحليعل جعامع سياسعتمناسب آينده جهت تسريع در حل مشكالت بخش درمان راه

هعاي گذاري والت و گيلسون، گرين و همكعاران و جريعانهاي مثلث سياستگيري از چارچوبگذاري تحول سالمت در بخش درمان با بهره

 چندگانه كينگدان انجام شد. 

چهره فردي و تحليل شواهد و مستندات مرتبط بهساختارمند و عميق چهرهنيمههاي هاي الزم براي اين تحليل با دو روش مصاحبهداده

سازان و ذينفعان مختل  تحول سالمت در بخعش درمعان، جامععه موردمبالععه را گذاران، سياستآوري شد. همه افراد مبلع، سياستجمع

وله برفي انتخاب شدند. همچنين همه اسناد سياسعتي مربعوط گيري هدفمند و گلها با روش نمونهنفري از آن 83اي تشكيل دادند كه نمونه

هاي منتشر شده داخلي و مصاحبه با افعراد مبلعع به تحول سالمت در بخش درمان كشور ايران كه از طريق مرور منابع، مبالعات و گزارش

 العه در شش بخش به شرح زير به دست آمد:هاي مبهاي موردنياز اين مبالعه بود. يافتهكليدي شناسايي شدند، بخش ديگري از منبع داده

ي ارائعه خعدمات درمعاني كشعور، در شدهشتهالمللي( و مشكالت انبااي )اجتماعي، اقتصادي، قانوني و بينزمينه سياست: شرايط زمينه -1

را افعزايش داد. نابسعامان  با نامتعادل ساختن اوضاع ارائه خدمات درماني، روز به روز بر نارضايتي مردم از اين حعوزه 1831ابتداي دهه 

تلع  اقتصعادي در سعال هعاي مخويژه در بخش بستري دولتي، در پي ايجاد شرايط خاص كشور در دوران تحريمبودن حوزه درمان، به

ها، فعاليت عادي و معمول بخعش بزرگعي از و پيامدهاي آن در بخش درمان تشديد شد. شدت اين مشكالت در كنار وسعت آن 1832

نظام سالمت را به صورت جدي مختل ساخت و وضعيت آن را در شرايط كامالً بحراني قرار داد. وضععيت بحرانعي نظعام ارائعه خعدمات 

در بخش دولتي از يك سو و امنيتي بودن موضوع تأمين سالمتي از سوي ديگر، اقدام عاجل بعراي ايجعاد تغييراتعي در  درماني به ويژه

 اي براي اصالحات نظام سالمت را مبالبه عمومي نمود. اين حوزه را ضروري ساخت و طراحي برنامه

ها قبل در كشور شعكل ياست اصالح نظام سالمت از مدترسد جريان مشكل حوزه درمان و جريان سگذاري: به نظر ميفرايند سياست -2

اي را در حوزه خعدمات درمعاني گرفته بودند و اثرات متقابلي بر هم داشتند. اين دو جريان با گذر زمان تقويت شدند و اتفاقات برجسته
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شعكل گرفعت. امعا از آنجعا كعه هنعوز نحوي كه با بروز اين اتفاقات، ضرورت تغيير نظام سالمت و ايده اصالح آن كشور سبب شدند. به

حمايت سياسي جلب نشده بود، اين ايده وارد دستور كار نشد. دو جريان پيشگفت به مرور، جريان سياسي را قوت بخشعيد و سعرانجام 

با روي كار آمدن دولت جديد، باعث تقويت جريان سياست گرديد. در باز شدن پنجره فرصت دسعتورگذاري طعرح تحعول سعالمت در 

ه درمان، نقش جريان سياسي و دخالت آن بيش از دو جريان ديگر باشد و نقش بازيگران سياست و به ويژه شخص وزير بهداشت و حوز

گذاران كشوري و اولويت قرار گرفتن ايده اصالح نظام سالمت در حعوزه درمعان نبايعد دور از نظعر تيم همراه وي در جلب نظر سياست

رسد اين فرايند در سايه استفاده از شواهد ملعي ذاري طرح تحول سالمت در حوزه درمان به نظر ميگبماند. در خصوص فرايند سياست

نظر و حمايعت معديران و مسعووالن ارشعد سياسعي المللي موجود، حركت در جهت اسناد باالدستي كشور، تحليل موقعيت، جلبو بين

هاي پيشنهادي، مشاركت دادن ذينفعان برنامه، تشكيل كردن برنامههاي الزم و نهايي كشور، صر  وقت و زمان جهت انجام كارشناسي

هعاي هاي اجرايي هر برنامه، نگاه همزمان بعه تنظعيم برنامعههاي مربوطه و برگزاري جلسات منظم، تهيه و ارسال دستورالعملكارگروه

وجود آمده در حوزه خدمات درماني بحران به دهنده خدمات سالمت و اولويت مديريتهاي مختل  ارائهمدت و بلندمدت در حوزهكوتاه

ريعزي، در برنامعه "باال بعه پعايين"آل نبوده و مواردي مانند استفاده از رويكردي دولتي انجام شد. البته اين فرايند به صورت كامل ايده

باشعد. بل اصالح در اين زمينعه معيناديده گرفتن برخي از ذينفعان و عدم توجه به لزوم هماهنگي دو حوزه بهداشت و درمان از نقاط قا

ي مناسبي براي پاسخ به نياز آن زمان كشعور هاي آن در حوزه درمان، گزينهرسد طرح تحول سالمت و برنامهاما در مجموع به نظر مي

درک  سعاخت بعاوجودگعذاران سعالمت را مجبعور به اعمال تغييرات مثبت در نظام سالمت بود. اوضاع متالطم حوزه درمعان، سياسعت

هعا و ...، در گعام اول بندي، تجميع بيمهاهميت اقدامات زيربنايي مانند استقرار نظام ارجاع و پزشك خانواده، عملياتي كردن نظام سبح

براي هرگونه اصالح، وضعيت قفل شده و بحران زده درمان را كه حاصل انباشته شدن چندين ساله مشكالت ايعن بخعش بعود كنتعرل 

هاي تعدوين شعده اصعالحاتي هاي بعدي پس از رفع بحران و آرام كردن وضعيت حوزه درمان، اقدامات و برنامهدر گام نمايند تا بتوانند

گذاري تحول سالمت در حوزه درمان كشور شواهد حكايت از وجود ها عملياتي كنند. در خصوص ساختار سياستخود را در ديگر حوزه

 1832هاي تحول و سعالمت از سعال اري تحول سالمت داشت كه در قالب كارگروهگذيك ساختار رسمي و مشخص براي اين سياست

گذاري مربوط به ستاد كشوري تحول بود. كار خود را پس از اخذ مصوبه هيأت دولت آغاز كردند. نكته دوم در خصوص ساختار سياست

اطعالع و فكعر نظعام بعراي تشعكيل آن صعاحبان هاي تحول درنظر گرفته شد و قعرار بعوداين ستاد مركز اصلي و كانون تدوين سياست

سالمت، بدون نگراني و دغدغه پيگيري امور اجرايي، شناسايي و صرفاً جهت فعاليت در قالب تدوين سياست عضو اين ستاد شعوند. امعا 

ر سعتاد پيشعگفت در عمل به دليل محدوديت منابع انساني تحقق كامل اين امر اتفاق نيفتاد و افرادي كعه بعراي عضعويت و فعاليعت د

گذاري پيعدا كردنعد. در خصعوص هاي اجرايي شده و كمتر فرصت فعاليت در زمينه سياستانتخاب شده بودند، به ناچار درگير فعاليت

كار رفته و هماهنگي بين واحدهاي درگير اجراي برنامعه به« باال به پايين»توان گفت براي اجراي اين طرح رويكرد اجراي سياست، مي

هاي مربوطه، توسط ستادهاي اجرايي محيبي انجام گرديده است. استفاده از اين رويكرد اگر چه به صويب و ابالغ دستورالعملپس از ت

دهنده اجراي سياست بود، اما بعه دليعل مشعاركت پعايين سعبوح اجرايعي بعا گر و تسريعسبب ماهيت اجباري آن، تا حدودي تسهيل

ي اصلي روبرو شد. از ديگر نكات حائز اهميت در حيبه نحعوه اجعراي سياسعت، كمبعود منعابع هايي از سوي صاحبان فرايندهامقاومت

هاي اجراي سياست بود. اين مشكل سبب افزايش بار كاري منابع انساني درگيعر در اجعراي طعرح انساني متخصص در اجرا و هماهنگي

ت افراد درگير، كاهش كيفيت اجراي سياست را نيعز بعه دنبعال هاي مسووليتحول سالمت شد و عالوه بر ايجاد نارضايتي، با تعدد حوزه

شود. نياز به اصالح نظام سالمت اگعر چعه توانسعت بعا داشت. نكته آخر در مورد اجراي سياست، به ضمانت اجرايي سياست مربوط مي
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هعا و د تعبيعه مكعانيزمكسب مصوباتي از دولت ضمنا آغاز كار را كسب نمايد، ولعي آنچعه در معورد اجعراي سياسعت كمتعر توجعه شع

بيني شده بعراي پعايش و ارزيعابي ها همچنين در خصوص سازوكارهاي پيشراهكارهايي براي كسب پشتوانه اجرايي سياست بود. يافته

هاي موردنياز پعايش و ارزيعابي طعرح تحعول توجعه گذار به تعبيه مكانيزمطرح تحول سالمت در حوزه درمان نشان داد اگرچه سياست

ها وجود داشته است. نخست آنكه براي پايش و ارزيابي جامع چنين طرحعي، بيني اين مكانيزماما چند نكته قابل تأمل در پيشداشته، 

هاي ارزيابي كافي نيست. دوم آنكه براي پايش و ارزيابي طرح تحعول سعالمت ليستتنها درنظر داشتن ساختارهاي نظارتي و تهيه چك

نساني كافي، مجرب و متخصص ديده نشد. پيشتر نيعز اشعاره شعد كمبعود منعابع انسعاني مراحعل قبلعي در حوزه درمان، تأمين منابع ا

الشعاع قرار داد. در اين مرحله نيز نبود منابع كافي انساني، كه بتوانعد صعرفاً بعه وظيفعه ارزيعابي سياسعت گذاري طرح را تحتسياست

بلوب، اقدامات اصالحي الزم را تعيين نمايد، مشهود بود و همين موضعوع پرداخته و با تحليل وضعيت موجود و فاصله آن با وضعيت م

-شده براي پايش و ارزيابي طرح عمالً تشكيل نمعيبينيهاي پيشارزيابي مبلوب سياست را متأثر ساخت. به نحوي كه جلسات كميته

داشت. سومين و آخعرين نكتعه در معورد ارزشعيابي شد و يا به دليل عدم حضور افراد كليدي و مشغله كاري زياد آنها، كيفيت الزم را ن

اي طراحعي شعده كعه نتيجعه گونعههاي پايش و ارزيابي طرح تحول سالمت بهسياست به اين موضوع اختصاص دارد كه بيشتر مكانيزم

هعاي مربعوط ابيارزيابي تنها به تحليل وضعيت عملكردي نظام سالمت پس از اجراي طرح منجر شد و كمتر مكانيزمي براي انجام ارزي

 فرصت اختصاص داده شد. -كارايي و هزينه-اثربخشي، هزينه-هاي هزينهبه تحليل

هعد  اصعلي بيشعتر معداخالت، حعوزه درمعان،  درهاي مختل  طرح تحول سعالمت كشعور با توجه به اهدا  برنامهمحتواي سياست:  -8

هايي دانست كه بيشتر مشاركت مالي عادالنه و بهبود سعالمتي هح را مشتمل بر برنامتوان اين طرحفاظت مالي بود. از منظري ديگر مي

مدت خود در نظعر دركشور را هد  بلندمدت خود قرار داده و ارتقا كيفيت خدمات و بهبود دسترسي و پوشش را در قالب اهدا  كوتاه

بنعدي پاسعخگويي بعه نيازهعاي تها و شواهد در دسعترس، اولويعدر خصوص محتواي سياست نيز اگرچه بر مبناي تجربهگرفته است. 

هايي براي اصالح اين نظام شناسايي و در طرح تحول سالمت نامحدود جامعه و ضرورت واكنش مناسب به وضعيت نظام درماني، برنامه

حعين  گنجانده شد، اما اين در محتوا كمبودهايي وجود داشت كه برخي از آنها ناشي از شتابزدگي در تدوين طرح بود و برخي ديگر در

 انديشي در خصوص آنها انديشيد. اجراي طرح خود را نشان داد و الزم است براي چاره

گذاري: تحليل جايگاه، نقش و ارتباطات ذينفعان كليدي مرتبط با تحول سالمت در بخش درمان كشعور ايعران نشعان ذينفعان سياست -4

المقعدور فعراهم شعود و همكعاري درون و ن اصلي برنامه حتيگذاري اين طرح تالش گرديد مشاركت و همكاري بازيگراداد در سياست

گونعه و آن انعدازه بخشي، فراتر از آنچه در قوانين باالدستي تكلي  شده، در عرصه عمل اجرايي گردد. اما بازيگران طرح تحعول، آنبين

دند و همين امر منجر به تعهد ناكافي آنها و كه براي توفيق در اجراي يك برنامه اصالحاتي بايد وارد عرصه عمل شوند، به بازي وارد نش

-دهندگان خدمات سالمت بخش دولتي و غيردولتي، سازمانترين اين بازيگران، ارائههايي از سوي آنها شد. مهمدر نتيجه بروز مقاومت

ندازه كافي صورت نگرفت هاي تخصصي و صنفي بودند كه متاسفانه جلب حمايت و همراهي آنها به اگر پايه سالمت و انجمنهاي بيمه

 هاي ابزار شده از سوي آنها، عالوه بر كاهش سرعت پيشرفت طرح، پايداري و تداوم اجراي طرح را نيز متأثر ساخت. و مخالفت

هاي قبلعي گذاري طرح تحول سالمت درمان، اگر چه در مقايسه با تجربهگذاري: توليد شواهد در سياستاستفاده از شواهد در سياست -5

گذار به اهميت توليد اين شواهد داشته، ولعي تري برخوردار بوده و حكايت از توجه سياستحات سالمت كشور، از وضعيت مناسباصال

ويژه از نوع شواهد معتبر پژوهشعي، بعه طعور يكسعان و شود. اول آنكه، توليد شواهد، بههمچنان كمبودهايي در اين زمينه مشاهده مي

گعذاري گذاري طرح صورت نگرفته و حتي در برخي از مراحل، عليرغم اهميت فراواني كعه در سياسعتمتعادل در همه مراحل سياست



 و درمان وآموزش پزشكي وزارت بهداشت

 

 
 

 00417341فكس :  00447788-3،  00417788تلفن :  77711-1177صندوق پستي  -تهران

 

 

 

 

 :خ تاري

 ره :شما

 : پيوست

بندي و چرايي انتخاب مداخالت الزم براي اعمال اصالحات نظام سالمت، نحعوه دارند، توليد شواهد مغفول مانده است. چگونگي اولويت

رسد بعه دليعل هاي اقتصادي طرح از جمله موضوعات مهمي بود كه به نظر مييمشاركت بازيگران و غلبه بر موانع مقاومت آنها و ارزياب

گذار، شواهد معتبر و كافي علمي براي آن تهيه نگرديد. دوم اينكه، متاسفانه به دليل محدوديت منابع پژوهشعي هاي سياستمحدوديت

گيري را ير قرار گرفته و توليد ناكافي شواهد براي تصميمو در برخي مواقع فشار زماني، توليد شواهد قوي، قابل اتكا و كشوري تحت تأث

 موجب شده است.

تأثير سياست: اقدامات انجام شده طرح تحول سالمت در حوزه درمان در بعد حفاظت مالي تا حعدودي موفعق عمعل كعرده اسعت، امعا  -6

اقدامات صعورت گرفتعه در حعوزه درمعان  همچنان تا تحقق كامل اهدا  اين بعد فاصله وجود دارد. در بعد پوشش خدمات سالمت نيز

هاي نيازمند مناسب بوده، ولي همچنان نيازمند تالش براي دستيابي به پوشش معوثر خعدمات براي فراهم آوردن امكان دسترسي گروه

منعابع انسعاني  هاي تأمين پايدار منابع، نارضايتيوجود دارد. در كنار اين دستاوردهاي مثبت، برخي پيامدهاي نامبلوب طرح در زمينه

 هاي سالمت نيز شناسايي شدند.رويه هزينهگانه ارائه خدمت و افزايش بيسالمت، ناهماهنگي در ارائه خدمات سبوح سه

 

 : طور خالصهبه

  

هاي جامعه در خصوص آن، در طرح تحول سالمت در حوزه درمان كشور بدون شك، حل مشكالت نظام ارائه خدمات درماني و رفع نگراني

هايي كه داشته، نهايتًا اجراي اين طرح ملي ها و كاستيگذاري اين طرح با همه قوتگذاران سالمت بوده است. سياستاصلي سياستدغدغه 

گذاري در مقبع كنوني بايد بيش از هر چيز ديگر موردتوجه نظر سياسترا رقم زد. با گذشت دو سال از اجراي اين سياست، آنچه از نقبه

مدت منتظر تحقق همه اهدا  متصور براي توان در كوتاهكه فرايند اصالحات سالمت، فرايندي درازمدت است و نميقرار گيرد آن است 

هاي اقتصادي هاي حاصل از تحريمخصوص آنكه دركشور ما شروع موج جديد اصالحات با تالش براي جبران كاستياصالحات شد. به

-سازد. نقشهراه تحوالت بعدي سالمت در حوزه درمان را در كشور ضروري ميز به تدوين نقشهبر بودن فرايند اصالحات نياهمزمان بود. زمان

انديشي و گيري از همت، همكردن منابع و مديريت آنها مشخص شود و با بهره هاي سالمت، مسير صحيح هزينهراهي كه با توجه به اولويت

انديشي نمايد. بدون ديل اين تحول به يك تغيير پايدار، هدفمند و بنيادين چارهتعامل سازنده و متعهدانه ذينفعان مختل  طرح، براي تب

هنگام منابع مالي بخش سالمت خواهد بود كه نبايد از ديد مسووالن شك اجراي اين برنامه مستلزم پايدار كردن تأمين و اختصاص به

 كشوري دور بماند.


