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مقدمه
امروز در خدمت جناب آقای دکتر امامی رضوی ،جناب آقای دکتر محسن پوور و آقوای
دکتر اکبری ساری هستیم .کار پژوهشی که در قالب پایاننامه انجامشده است تحلیل و
شناسایی فرآیند تصویب ،ابالغ و نظارت بر قوانین در حوزة توزیع منوابع نظوام سوالمت
است .این مورد قرار است موضوع بحث امروز باشد .پیشنهاد ایون جلسوه بوه فرموای
جناب آقای دکتر امامی رضوی و آقای دکتر اکبری ساری صورت گرفوت .ایون جلسوه،
جلسة گفتمان سیاستی است ،ما در این جلسات قرار است یک موضووع را کوه اهمیوت
سیاستی دارد مطرح کنیم و از نظرات افراد بهرهمند شویم .برای برگزاری چنین جلسهای
چند شرط وجود دارد ،یکی از این شرطها این است که موا بعودا در صوحبتهایموان از
نکات و اطالعاتی که در این جلسه بیان میشود استفاده میکنیم اموا هویچوقوت ذکور
نمی کنیم چه کسانی در این جلسه حضور داشتند و نظراتشان چه بود بنابراین میتووانیم
موسسه و آقای دکتر ریاضوی کوه زحموت

بهراحتی صحبت کنیم .من از حوزة پژوه

هماهنگی این جلسات را میکشند تشکر میکنم .بهتر است کیفیت جلسه را به کمیوت
افراد ترجیح دهیم و این فرصت خوبی است که همگی اظهارنظر کنیم و در ایون بحوث
شرکت کنیم.
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دکتر محسن پور

همان طور که مستحضرید موضوع مطالعة ما شناسایی و تحلیل فرآیند تصویب ،ابوالغ و
نظارت بر اجرای قوانین در حوزة تأمین و توزیع منابع نظام سالمت در مجلو

شوورای

اسالمی و راهکارهای بهینهسازی است .با توجه به اینکه مون در حووزة قوانونگوااری
آموزش و پروش و همچنین وزارت بهداشت حضور داشتم به ایون موضووع عالقوهمنود
شدم و با راهنمایی اساتید ارجمندم جناب آقای دکتر اکبری ساری ،آقای دکتور اموامی،
آقای دکتر امینلو این موضوع را انتخاب کرده و روی آن مطالعه کردم.
همة سازمانها ازجمله سازمانهای فعال در نظام سالمت همیشه بوا محودودیت منوابع
روبرو هستند بنابراین نیازمند یک سیاستگااری و برناموهریوزی جوامع و دقیو بورای
فراهم شدن و استفادة بهینه از منابع هستند .علت دیگری که به این مطالعوه پورداختیم
نهادهای مختلفی مثول مجلو  ،دولوت ،وزارت بهداشوت ،وزارت تعواون ،کوار و رفواه
اجتماعی ،سازمانهای بیمهگر از ذینفعان و نق آفرینان مهم و تأثیرگواار در توأمین و
تخصیص منابع نظام سالمت هستند.
در بیان مسئله سیاستگااران حوزة سالمت نیاز دارند با فرآیند و مراحل تصویب قوانون
در دولت و مجل

آشنا شوند چون آشنایی با محدودیتها و چوال هوای ایون فرآینود

باعث میشود تا به استفادة بهینه از منابع محدودی که وجود دارد اندیشیده شود.
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بیان مسئله
 تمام سازمانهوا از جملوه سوازمانهوای فعوال در نظوام سوالمت هموواره بوا
محدودیت منوابع روبورو هسوتند و نیازمنود سیاسوتگوااری ،قوانونگوااری و
برنامهریزی جامع و دقی بهمنظور فوراهم نموودن و اسوتفاده بهینوه از منوابع
میباشند.
 نهادهای مختلف و متعدد شامل دولت ،مجل  ،وزارت بهداشت ،وزارت تعاون،
کووار و رفوواه اجتموواعی ،سووازمانهووای بیمووهگوور و  NGOو  ...از ذینفعووان و
نق آفرینان مهم و تأثیرگاار در تأمین و تخصیص منابع نظام سالمت هستند.
 سیاستگااران حوزه سالمت نیاز دارند تا با فرآیند و مراحل تصویب قوانین در
دولت و مجل

آشنا شوند زیرا آشنایی با محدودیتها و چال های این فرایند

باعث میشود تا به استفاده بهینه از منابع موجود کشور بیشتر بیندیشند.
 پیدا کردن نقاط قوت و ضعف قانونگااری ،عوامل موثثر بور تصوویب و عودم
تصویب یک قانون در حوزه سالمت و میزان توجه نمایندگان به حوزه سالمت
ضروری به نظر میرسد.
 با توجه به اهمیت شناسایی فرایند تصویب ،ابالغ و اجرای قووانین مختلوف در
ارتباط با نظام سالمت و بهویژه قوانین مرتبط بوا توأمین ،توزیوع و تخصویص
منابع به نظر میرسد بررسی دقی این فرایند و تعیین نق

سازمانها ،نهادها

و مثسسات دخیل در آن تأثیر بسزایی در شناسایی نقایص و اصالح این فرآیند
خواهند داشت.
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 تأثیر افراد و سازمانهای مختلف و نق

آنها در قانونگااری از موضووعاتی

است که تاکنون موردمطالعه دقی قرار نگرفته است.
مراحل قانونگااری را در اسالید مشاهده میکنید:

قانون موردنظر یا بهصورت الیحه از طری دولوت بوه مجلو
مجل

مویرود یوا نماینودگان

موضووعی در حووزة سوالمت را بوهعنووان طورح بوه مجلو

هیئترئیسه مجل

وارد مویکننود،

این دو موضوع را بوه کمیسویون مربوطوه کوه معمووال کمیسویون

بهداشت است ،ارجاع میدهد .در آنجوا راجوع بوه موضووع بحوث مویشوود ،در صوحن
رأیگیری میشود و در آخر تصویب میشود و به شورای نگهبان برای بررسیهای الزم
بازمیگردد و از طری ابالغ مجلو

ارجاع داده میشود .پ ازآن دوباره به مجل

بوه

رئی جمهور تبدیل به قانون میشود و از آن استفاده میشود .در این روش تحقی  ،موا
هم هدف اصلی و هم هدف اختصاصی را مشخص کردهایم.
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هدف اصلی
شناسایی و تحلیل فرآیند تصویب ،ابالغ و نظارت بر اجورای قووانین در حووزه توأمین و
توزیع منوابع نظوام سوالمت در مجلو

شوورای اسوالمی و ارائوه راهکارهوایی بورای

بهینهسازی آن
اهداف اختصاصی
 -1شناسایی روند قانون گااری کشورهای منتخب در حوزه تأمین و توزیع منوابع نظوام
سالمت
 -2شناسایی روند قانونگااری ،معیارها و مبانی علمی قانونگااری
در حوزه تامبن و توزیع منابع نظام سالمت در ایران
 -3شناسایی فرآیند تعیین نیازهای منابع نظام سالمت کشور و ارائه آن
در قالب طرح در مجل

و الیحه در دولت

 -4شناسایی فرآیند تصویب ،ابالغ ،نظارت و اقدامات کنترلی مجل
بر اجرای مصوبات و قوانین حوزه تأمین و توزیع منابع نظام سالمت
 -5تعیین راهکارهای بهبود فرآیند.
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مراحل مطالعه
مراحل این مطالعه به شرح زیر هستند:

ما میخواستیم روند قانونگااری هفتکشور را بررسی کنیم و بدانیم آیا در کشور موا از
معیار خاصی برای قانونگااری در حوزة توزیع منابع سالمت استفاده مویشوود؟ فرآینود
تعیین نیازهای منابع نظام سالمت برعهدة چه کسی و چه سوازمانی اسوت؟ چگونوه بور
تصویب و ابالغ مصوبات نظارت میشود و درنهایت راهکارهای بهبود فرآینود را تعیوین
کنیم .ما این مطالعه را به سه مرحله تقسیم کردیم.
ابتدا بررسی م تون و شواهد علمی را انجام دادیوم ،اسوناد باالدسوتی حووزة سوالمت را
مطالعه کردیم و با خبرگان این حوزه مصاحبه کردیم .در مرحلة سوم تحلیل یافتوههوا و
ارائه راهکار را بررسوی کوردیم .در مرحلوة اول در بررسوی متوون ،بوه بررسوی تجربوة
کشورهای منتخب پرداختیم .برای این منظور پایگاههای داده زیر بررسی شدند:
Google scholar, Scopus, PubMed, SID, Iran Medex
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همچنین اقدام به جستجوی گزارشها ،مستندات در پایگاه اطالعاتی پارلمانهوا ،وزارت
بهداشت کشورهای منتخب در فاصله خرداد سال  1394لغایت شهریور  1395شد.
خروجووی ایوون مرحلووه از تحقی و ؛ فهرسووتی از سووازوکارها ،معیارهووا و مبووانی علمووی
قانون گااری مدلها ،الگوها ،چهارچوب و روشهای آن در حوزه تأمین و توزیوع منوابع
سالمت بود (جهت رسیدن به اهداف  1و .)2
در مرحلة دوم مطالعه به اسناد باالدستی موجوود در کشوور مراجعوه کوردیم .در هموین
مرحله مصاحبه با خبرگان را شروع کردیم .از طری جستجوی کتابخانوهای و مشواهدة
وبسایتها اسناد تعدادی از وزارتخانهها مثل وزارت بهداشت و وزارت تعاون و اقتصواد
را بررسی کردیم.

مصاحبهشوندگان ما از بین کسانی انتخاب شد که درگیور در مسوائل سیاسوتگوااری و
تصمیمگیری در حوزة سالمت باشند .در وزارت بهداشت با معاونین وزیری که مرتبط با
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توزیع منابع نظام سالمت بودند مصاحبه شد .با اعضای سازمان برنامهوبودجه ،کمیسیون
بهداشت که جایگاه مهمی برای تصمیمگیری بوود ،هیئوترئیسوة دانشوگاههوای علووم
پزشکی که مجریان تصمیم و سیاستها هستند ،از دستگاه های نظارتی با بازرسی کول
کشور و دیوان محاسبات هم مصاحبه شد.
اسناد بررسیشده
اسناد زیر نیز موردبررسی قرار گرفتند:
 .1برنامههای چهارم و پنجم توسعه فرهنگی اقتصادی و اجتماعی کشور
 .2قوانین مصوب مربوط به حوزه سالمت شامل قوانین بودجه از سوال  1384توا
 ،1395قانون هدفمندی یارانهها،
 .3قانون اعطای مجوز استخدام نیروی انسانی بهداشتی و درمانی،
 .4قانون اصالح جداول شماره  4و  8برنامه چهارم و بودجه سال  1385بهمنظور
تأمین کسری اعتبار دانشگاههای علوم پزشکی کشور
 .5قانون متمم بودجه سال ،1384
 .6قانون اصالح بودجه سال  1386کل کشور،
 .7قانون الغای بند ظ تبصره  14قانون بودجه سال  1386کل کشور،
 .8قانون اصالح جزء  1بند ح و الحاق بند د به تبصوره  20قوانون بودجوه سوال
،1384
 .9قانون اصالح قانون بودجه سال  1387کل کشور،
 .10قانون اصالح بودجه سال  1388کل کشور،
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 .11قانون افزای

سقف اعتبار مازاد درآمد اختصاصی دانشگاههای علوم پزشکی و

خدمات بهداشتی و درمانی کشور
ابزار گردآوری دادهها
ابزار گردآوری دادههای ما از طری مصواحبة نیموه سواختاریافته بوود؛ زیورا بوا افورادی
مصاحبه شد که دارای اطالعات ذیقیمتی بودند؛ مانند تمام مصاحبهها یادداشتبرداری
و ضبط و پیادهسازی انجام شد .پ

از تکمیل و تطبی با یادداشتها و تماس مجدد با

برخی از مصاحبهشوندگان برای رفع ابهامات؛ تجزیهوتحلیل بر مبنای چارچوب مفهومی
مطالعه ،انجام شد.
روش تحلیل دادهها
روش تحلیل دادههای ما روش تحلیل محتوا بود .ما سعی کردیم دادههوای خوود را بور
اساس دستههایی بر اساس تمها و مفاهیم تحلیل کنیم .همزموان بوا جموعآوری داده و
مصاحبه به تحلیل آنها پرداختیم .مصاحبه ها چندین بار خوانده شد و بوا یوک رویکورد
استنتاجی و استقرایی با دادهها برخورد کردیم و برای دادهها کدگااری کوردیم .مقایسوة
کشورهای منتخب از طری واحدهای پیشنهاددهنده بسیار مهوم بوود .مجوری و نواظر
مصوبات و تأمینکنندة منابع مالی هم بررسی شد.
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یافتههای مطالعه
در این مطالعه متوجه شدیم نهاد اصلی پیشونهاد دهنودة قووانین در حووزة سوالمت در
کشورهای مطالعه شده وزارت بهداشت است .منبع تأمین مالی کشورهای مطالعوه شوده
شامل مالیات و ح بیمه بوده است .نکتة مهمی که به آن رسیدیم این است کوه هموة
نهادهای مسئول در قانونگااری و تأمین منابع در این کشورها متفاوت بودند.

در کشور ما دیوان محاسبات و در برخی کشورها مثل ترکیه ممیزی خارج از سازمانی بر
توزیع منابع نظارت دارند .در انگلی

ادارهای به اسم ادارة ملی ایون قووانین را بررسوی

میکند .در تمام کشورهای موردمطالعه مجل
در حوزة سالمت است.
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تحلیل یافتههای مربوط به بررسی اسناد باالدستی

تحلیل یافتههای مربوط به اسناد باالدستی بیانگر آن بود که اغلوب قووانین مربووط بوه
توزیع منابع سالمت؛ مصوب در مجل

شورای اسالمی در ارتباط بوا تخصویص منوابع

مالی در وزارت بهداشت و واحدهای تابعه بودهاند.
البته در معدود مواردی قوانینی نیز برای توزیع منابع انسانی ،تسهیالت و تجهیوزات بوه
تصویب رسیدهاند.
موضوع مهم دیگر اینکه تقریبا تمامی قوانین سالمت مصوب در طول دوره موردبررسی
در این پژوه

از نوع الیحه بودهاند

درواقع میتوان نتیجهگیری کرد که با توجه به اهمیت تأمین مالی بخ
تخصیص مبالغ نسبتا چشمگیر به این بخ
قوانین مصوب در مجل

سالمت و لزوم

برای رفع نیازهای سوالمت موردم؛ اغلوب

شورای اسالمی در رابطه با تخصیص منابع موالی مویباشوند.

این یافته همچنین بیانگر آن است که مجل

تنها درزمینة تصویب منابع موالی بخو

سالمت بهطور فعال عمل میکنود و وزارت بهداشوت دارای آزادی کوافی در چگوونگی
استفاده از این منابع میباشد.
قوانین مرتبط با تأمین و توزیع منابع نظام سالمت
ماده 50
د) دولت موظف است ،بهمنظور حمایت از دانشجویان آن عده از مثسسات آموزش
برناموووه چهوووارم توسوووعه
اقتصادی و اجتماعی کشور

عالی غیردولتی -غیرانتفاعی دارای مجووز از وزارتخانوه هوای علووم ،تحقیقوات و
فنآوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی که صندوق رفاه دانشوجویان آنهوا
تشکیل نشده است .اعتبار خاصی را عالوه بر اعتبارات معمول بوهطوور موقوت در
اختیار صندوق رفاه دانشجویان قرار دهد تا بهعنوان وام قرضالحسنه بلندمودت در
اختیار دانشجویان اینگونه مثسسوات قورا ر گیورد .اسوتفادهکننودگان وام مواکور،
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موظف به بازپرداخت آن در اقساط بلندمدت پ

از فراغت از تحصیل هستند

ماده  224م)
بند  -2مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و مثسسات آموزش عالی و پژوهشی کوه
برنامه پنجم توسعه اقتصادی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانوههوای علووم ،تحقیقوات و
فناوری و بهداشوت ،درموان و آمووزش پزشوکی و سوایر مراجوع قوانونی ذیربوط
و اجتماعی کشور
میباشند در سقف اعتبواراتی کوه بورای ایون منظوور در قووانین بودجوه سونواتی
پی بینی میشود حسب مورد به همان دانشگاه و مثسسهای که درآمود را کسوب
کردهاند ،اختصاص مییابد
برنامه بودجه 1385

تبصره  )14و  -پنج درصد از اعتبارات پوژوه هوای کواربردی وزارت بهداشوت،
درمان و آموزش پزشکی و واحدهای تابعه بهمنظور انجام تحقیقات پایهای و بالینی
برای ارتقای سطح سالمت جانبازان شیمیایی و اعصاب و روان اختصاص یابد
تبصره  )14د -به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود:
 -1با رعایت استاندارد مربوطه به ازای ثبت هر قلم دارو یا موواد اولیوه آن توسوط
شرکتهای خارجی یا نمایندگی آنان در داخل کشور و ثبت هر کارخانه تولیدکننده

برنامه بودجه 1386

فرآوردههای آرایشی ،بهداشوتی و غواایی یوا موواد اولیوه و تجهیوزات پزشوکی و
آزمایشگاهی آن توسط شرکتهای خارجی یا نمایندگی آنان در داخل کشور معادل
پنجاهوچهار میلیون ریال و برای ثبت هر قلم فرآوردههای ماکور مبلغ نوه میلیوون
ریال دریافت و بهحساب درآمد اختصاصی موضوع ردیوف  140104قسومت سووم
این قانون واریز نماید.
مبلغ یک هزار و دویست میلیارد اعتبارات جزء  22ردیف  550000از جدول شماره

برنامه بودجه 1387

 9بهعنوان وجوه اداره شده در اختیار وزارتخانههای علووم و تحقیقوات و فنواوری،
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسالمی قرار میگیرد تا از طری
صندوق رفاه آنان بهصورت وام قرضالحسونه بوا حوداقل کوارمزد بابوت پرداخوت
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شهریه به دانشجویان مورداستفاده قرار گیرد تا پ

از فراغت از تحصیل بهتودریج

بازپرداخت کنند.
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی موظف است عالوه بور تخصویص صود
درصد درآمد اختصاصی مکتسبه بیمارستان ،معادل  1/6برابر تعرفه مصوب دولتوی
بودجه 1388

ح العالج و هزینههای تخت بستری از منابع عمومی بیمارسوتانهوای فووق و از
محل اعتبار بند ( )9ردیف  550000که در اختیار دانشگاه قرار مویگیورد ،مطواب
عملکرد هر بیمارستان پرداخت نماید .این بیمارستانها هیچگونه اعتبوار هزینوهای
دیگری غیر از منابع فوق از منابع عمومی دریافت نخواهند کرد.
 -7در سال  1389حقوق و مزایای کارکنوان قوراردادی سواالنه وزارت بهداشوت،

برنامه بودجه 1389

درمان و آموزش پزشکی در سوقف شواغلین در آخور بهمون  1388مشوابه سوایر
کارکنان پیمانی و رسمی منحصرا از طری سازوکار موضوع بنود (و) تبصوره ()19
قانون بودجه سال  1386توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت میگردد.
 -2از محل افزای

برنامه بودجه 1390

درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی مازاد بر مبوالغ

مندرج در بند ( )1این قانون قبل از واریز بهحساب ذخیره ارزی معادل ریالی مبوالغ
زیر پ

از واریز به خزانه اختصاص مییابد:

ب) سه میلیارد دالر به بخ

سالمت (وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشوکی)

در اجرای اهداف بند ب ماده  34برنامه پنجساله پنجم توسعه.
 15کلیوه سووازمانهووای بیمووهگوور خوودمات درمووانی موظووفانوود شصووت درصوودصورتحسووابهووای ارسووالی از سوووی مثسسووات و مراک وز بهداشووتی و درمووانی و
برنامه بودجه 1391

بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسویدگی حوداکثر ظورف مهلوت دو هفتوه
بهعنوان علیالحساب و بقیه مطالبات را حداکثر تا سه ماه پو

از تحویول اسوناد

مربوط ،به نماینده رسمی صندوق ماکور پرداخت کننود .در صوورت عودم اجورای
حکم این بند سازمانهای بیمهگر موظفاند ضرر و زیان آن را به نرخ پانزده درصد
جبران نمایند.
برنامه بودجه 1392

37
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دولت مکلوف اسوت مبلوغ هشوت هوزار میلیوارد ریوال از محول فوروش سوهامشرکتهای دولتی را بهمنظور تهیه و اجرای طرحهای هادی و پوروهههوای دارای
اولویت درزمینة بهسازی روستاها ،احداث و نگهداری راههای روستایی ،آبرسوانی
روستایی ،احداث خانه بهداشت و توسعه ورزش روستایی بر اسواس شواخصهوای
برخورداری هر شهرستان اختصاص دهد.
تبصره 8
ج  -عوارض واردات خودروهای سواری به میزان پنج درصد ( )%5قیموت تحویول
برنامه بودجه 1393

روی کشتی (فوب) افزای

مییابد .درآمد حاصله پ

از واریز بهحساب خزانهداری

کل کشور تا سقف یک هزار و پانصد میلیوارد ریوال بوهمنظوور توأمین آمبووالن
موردنیاز اورهان

کشور در اختیار وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشوکی قورار

میگیرد.
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلف است اعتبوارات هزینوههوای مراکوز و
برنامه بودجه 1394

مثسسات تحقیقاتی و پژوهشی وابسته به دانشگاهها و وزارتخانههایی را که در این
قانون دارای ردیف بودجه هستند صرفا بر اساس پیشونهاد دانشوگاه یوا وزارتخانوه
ذیربط در مقاطع سهماهه متناسب با وصول درآمدها و در سقف اعتبارات مصووب
اختصاص دهد
تبصره  )9بند الف -به دانشگاهها و مثسسات آموزشوی و پژوهشوی و پوار هوای

برنامه بودجه 1395

علمی و فناوری اجازه داده میشود تا سقف درآمد اختصاصی سال  1394نسبت به
اخا تسهیالت از بانکها اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملک داراییهای
سرمایهای خود استفاده نمای نود و نسوبت بوه بازپرداخوت اقسواط از محول درآمود
اختصاصی خود اقدام کنند.

این یافتهها بیانگر این است که مجل

تنها در بخ

تصویب منابع مالی نظام سالمت

بهطور فعال عمل میکند و وزارت بهداشت هم از آزادی کافی برای چگونگی استفاده از
14
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این منابع را دارد .کلیات فرایند تصویب ،اجرا و نظارت بر قووانین در اغلوب کشوورهای
موردمطالعه مشابه میباشد و آنچه باعث تفاوت نظام سوالمت ایون کشوورها مویشوود
عمدتا عوامل متفاوت فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی و سیاسوی مویباشود کوه بور رونود
تصویب قوانین ،چگونگی اجرای آنها و نیز نحوه نظارت بر آنها اثر میگاارند.
بافتار

عوامل اجتماعی

در عوامل اجتماعی به این نتیجه رسیدیم که نیاز یکی از عوامل اصولی اهمیوت یوافتن
موضوع جهت طرح مجل

است.

15

سومین نشست گفتمان سیاستی

عوامل اقتصادی

عوامل اقتصادی و محدودیت بودجة وزارت بهداشت و نیاز به دریافوت موالی ،انسوانی و
فیزیکی یکی از عوامل اثرگاار در طرح موضوع بوده است.
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عوامل سیاسی

در عوامل سیاسی نیز موارد زیر شناسایی شدند:
نیاز به آراء مردم
گاهی نمایندگان مجل

برای کسب محبوبیت میان مردم و اطمینان از انتخاب شدن در

دوره بعدی انتخابات اقدام به تصویب قوانینی میکنند که بر اساس منط و برنامهریزی
مشخصی تدویننشدهاند
اجبار به ادامه اجرای قوانین مصوب در دولتهای پیشین
بهعنوان نمونه برخی از مصاحبهشوندگان به قانون پرداخت یارانه به عموم موردم اشواره
کردند که توسط دولت پیشین به تصویب رسید و دولت حاضر به دالیل سیاسوی و نیوز
برای اجتناب از نارضایتی مردم همچنان اقدام به اجرای آن مینماید درحالیکه بسیاری
از متخصصان اقتصادی معتقدند اجرای این قوانون بوهدرسوتی انجوام نشود و درنهایوت
پیامدهای منفی برای اقتصاد جامعه خواهد داشت.

17

سومین نشست گفتمان سیاستی

فرایند

پ ازآن به عوامل مثثر در فرآیند پرداختیم.
عوامل مربوط به نیروی انسانی

 وجود رویکردهای فکری مختلف میان نمایندگان مجل
 صالحیت مشاوران وزارت بهداشت
 میزان آگاهی و تبحر نمایندگان در کمیسیون بهداشت مجل

شورای اسالمی

و هیئت دولت
 کیفیت تصمیمات نمایندگان
 باور نمایندگان و هیئت دولت نسبت به اهمیت حوزه سالمت
عوامل مربوط به ساختار

کیفیوووت بدنوووه کارشناسوووی در وزارت بهداشوووت بووورای تعیوووین بودجوووه موردنیو واز
تفاوت های منطقه ای در تخصیص بودجه دسترسوی نماینودگان مجلو
صحیح
عوامل مربوط به منابع مالی

 وجود منابع
 پایداری منابع مالی
عوامل اجرایی

در فرآیند ما عوامل اجرایی بسیار مثثر هستند:
• نحوه استفاده از بودجه در بخ

سالمت

• وجود برنامه منسجم در سطح وزارت بهداشت
18
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• قائم به فرد بودن برنامهها در وزارت بهداشت
• زمان تخصیص بودجه از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی
• اختالفسلیقه نمایندگان
عوامل مدیریتی

 اختالفسلیقه وزارت بهداشت و وزارت رفاه
 نحوه اعمال نظارت از سوی وزارت بهداشت بر اجرای قوانین
 تغییرات سریع مدیران سالمت
 چگونگی انتخاب مدیران نظام سالمت
 استفاده از پتانسیل مدیریتی افراد در وزارت بهداشت
 تقابل مدیران سالمت با یکدیگر
 مشاوره با افراد ذیصالح و استفاده مناسب از تجارب سایر کشور
 بازبینی فرمولها و شاخصهای تدوین بودجه توسط وزارت بهداشت
 استداللهای ارائهشده از جانب وزارت بهداشت
 آگاهی نمایندگان نسبت به موضوع
 البیگری و ارتباطات غیررسمی
عوامل مربوط به قوانین

 وجود قوانین موف مشابه
 محتوای قوانین پیشین
 تغییر قوانین متناسب با نیازهای روز جامعه
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عوامل مربوط به نظارت بر اجرای قوانین

پ

از فرآیند به نظارت بر اجرای قوانین رسیدیم .در مطالعه عوامل مثثر بر سازمانهای

نظارتکننده ،رفتار حرفهای در نظارت ،زمان ارائه گزارشهای بازرسی ،روابط و مناسبات
میان مدیران نظارتی و  ...مثثر است .رفتار افرادی که بر این موارد نظارت میکنند یک
رفتار حرفهای نیست .زمانبندی خاصی برای نظارت وجود ندارد .مدیر از نظارت بسویار
وحشت دارد.
الف) عوامل مربوط به سازمانهای نظارتکننده:
 برنامه نظارتی مدون
 رفتار حرفهای در نظارت
 زمان ارائه گزارشهای بازرسی
 روابط و مناسبات میان مدیران اجرایی و نظارتی
ب) عوامل مربوط به سازمانهای اجراکننده:
 کنترل داخلی
 شیوههای اجرایی پیشین
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تحلیل ذینفعان

ما در تحلیل ذینفعان ،موضعگیری و قدرت بازیگران در تصوویب ،اجورا و نظوارت بور
قوانین را بررسی کردیم.

تحلیل ذینفعان بیانگر آن بود که در میان بوازیگران؛ قدرتمندترین ارگانها شامل
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و مجلس شورای اسالمی بودند
که دارای نقشی اساسی در تدوین و اجرای قوانین میباشند.
وزارت بهداشت بهعنوان تهیهکننده متن برخی از طرحهای پیشنهادی و نیوز اجراکننوده
قوانین مرتبط با توزیع منابع دارای قدرت قاطع میباشد اما گاهی نیز ایون موقعیوت بوه
علت فراهم نبودن زمینه سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی تضعیف میگردد.
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هرچند انتظار میرود سازمان بازرسی کل کشوور و دیووان محاسوبات دارای
نقشی سازنده و فعال در نظارت بر اجرای قوانین باشند اما بررسیها نشوان داد ایون دو
ارگان بیشتر بهصورت منفعل عمل میکنند تا فعال و سازنده.
مردم نیز اگرچه محور اصلی تصمیمات نظام سالمت میباشند اموا نقشی فعوال در
تدوین و اجرای قوانین ندارند البته خوشبختانه اجرای صحیح قوانین تأمینکننوده
منافع آنها میباشد.
بسیاری از اندیشمندان علوم سالمت و سیاستگااران اذعان دارند برای تصویب قووانین
مناسب و اجرای موفقیتآمیز آنها باید بازیگرانی از نهادهای مختلف مشوارکت داشوته
باشند .درواقع این امر تضمینکننده مشروعیت تصمیمات اتخاذشده بوده و درعوینحوال
اجرای آنها را تسهیل مینماید.
تحلیل کشورها

انگلیس ،فرانسه و کره جنوبی

ازجمله کشورهایی میباشند که به علت داشتن پیشینهای قدیمی در تبعیوت از قووانین
مدنی موفقیت بیشتری در اجرای صحیح قوانین در بخ های مختلف جامعه و ازجملوه
بخ

سالمت داشتهاند.

ترکیه

ترکیه نیز از سال  2002و پ

از به روی کار آمودن دولوت جدیود موفو بوه اجورای

قوانینی مهم و ازجمله اجرای طرح تحول در حوزه سالمت شده اسوت بوهگونوهای کوه
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میتوان تفاوتی عمی در وضعیت سالمت جامعوه پوی

و پو

از اجورای ایون طورح

مشاهده نمود.
هند

در هند نیز هرچند پیشرفت کشور در حوزه اقتصادی بسویار گسوترده و چشومگیر بووده
است اما عدم سرمایهگااری کافی دولت در بخ

سالمت باعث شده است هور یوک از

ایالتها بهطور مستقل در جهت تأمین مالی بخ

سالمت خود اقدام نمایند

ایران

در کشور ما نیز هرچند سختگیریهوایی از جانوب مجلو

شوورای اسوالمی و وزارت

بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی برای تصویب قوانین اعمال میشود اما بررسی اسناد
و مصاحبهای انجامشده نشان دادند برنامه مشخصی برای نظارت بور اجورای صوحیح
قوانین و مجازات متخلفین وجود ندارد
تحلیل بافتار

آنچه از یافتههای مطالعه میتووان اسوتنباط نموود ایون اسوت کوه عوامول متتلو
اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی دارای اثری چشمگیر در تهیوه پیشونهاد
قانون میباشند .بهعبارتدیگر مجموعه عوامل پی
بهعنوان قانون در صحن مجل

گفوت در مرحلوه طورح موضووعی

شورای اسالمی اثرگاار میباشند.

ازجمله این عوامل میتوان به وضعیت سالمت جمعیوت یوا بوهعبوارتدیگور
نیازهای سالمت مردم اشاره نمود.
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بهطور مشابه؛ عمرانی خو و همکاران ،تانیوا استفانیسوکی و همکواران ،اوا آرویدسوون و
همکاران نیز در مطالعه خود به عامل نیاز بهعنوان عاملی مهوم در تصومیمگیوریهوای
مربوط به اولویتگااری ،تخصیص و توزیع منابع اشارهکردهاند.
عوامل اقتصادی نیز تأثیری ویژه در طرح موضوع بهصورت قوانون و تصوویب آن از
سوی مجل

دارد.

یافتههای مطالعه نشان داد علیرغم تدوین قوانین مالی مناسب بورای بخو

سوالمت،

عدم وجود منابع مالی در سطح ملی و وجود بحوران هوای اقتصوادی در
کشور و نیز تحمیل تحریمهای اقتصادی باعث ناکارآمدی قوانین مصوب و حتی
عدم اجرای آنها از سوی سازمانهای بهداشتی و درمانی شده است.
تحلیل فرایند

بر اساس یافتههای مطالعه؛ برخی از عوامل اثرگاار مربوط به نهادهوای پیشونهاددهنده
قوانین یعنی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،مجلو

شوورای اسوالمی و در

مواردی دولت میباشد.
دسته دیگری از عوامل مربوط به نهادهای تصویبکننده قوانین یعنی مجلو

شوورای

اسالمی و شواری نگهبان ،دستهای مربووط بوهطورف اجراکننوده قووانین یعنوی وزارت
بهداشت ،درمان و آمووزش پزشوکی و نهایتوا دسوتهای نیوز مربووط بوه سوازمانهوای
نظارتکننده یعنی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور میباشد.
مهمترین عامل اثرگذار در فرایند تصویب و اجرای قوانین :البیگری

وجود ارتباطات غیررسمی و البیگری بر دریافت بودجه اضافه یا تصویب قوانین
مرتبط با تأمین و توزیع منابع سالمت مثثر میباشد.
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یافتههای مطالعه نشان داد ،گاهی مدیران نظام سالمت برای تصویب قانون متوسل به
برقراری ارتباط با تصمیمگیرندگان کلیدی و درنتیجه اثرگااری بر روند تصمیمگیری در
مجل

شورای اسالمی میشوند .البته انگیزه اصلی در چنوین موواردی دریافوت منوابع

بیشتر برای رفع نیازهای مردم در بخ

سالمت میباشد اموا گاهی تصویب چنوین

قوانینی باعث تضعی رویه عدالت محور قانونگذاری میگردد.
البته البیگری در اروپا و بهویژه در آمریکا دارای ابعاد گستردهتوری مویباشود و
البیگرها بهعنوان فعاالن قدرتمند ،اثرات مهمی در اصالحات نظام سالمت و اجورا یوا
عدم اجرای برنامههای کالن نظام سالمت دارند.
نمونه بارز این موضوع مربوط به تبلیغات و رایزنیهای گسترده البی گوران در
کنگره و برنامه های تلویزیونی و عدم موفقیت برنامه سالمت کلینتون در
سال  1995میباشد .گروههای مخالف این اصالحات از طری البویگوری و صورف
هزینههای باال در رسانههای عمومی موفو بوه عودم تصوویب اصوالحات مووردنظر و
شکست برنامه شدند.
تورانی و همکاران نیز در مطالعه خود به روابط سیاسی و البیگری بهعنوان یکی از
عواموول مووثثر در تصوومیمگیووریهووای مربوووط بووه اولویووتگووااری در بخو
اشارهکردهاند.
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راهکارهای بهبود فرایند تصویب ،اجرا و نظارت بر قوانین
تا اینجا راجع به تحلیول بحوث کوردیم و حواال قورار اسوت راهکوار ارائوه شوود .بورای
راهکارهووا بووهطووور مجووزا سووه سووازمان در نظوور گوورفتیم :وزارت بهداشووت ،مجل و
شورای اسالمی و سازمان برنامهوبودجه.
راهکارهای مربوط به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

 بهکارگیری کارشناسان خبره و توانمند
 تدوین و اجرای قوانین بر اساس نیازهای واقعی جامعه
 داشتن دیدگاه کلنگر
 مشاوره با صاحبنظران و کارشناسان خبره
 تدوین بودجه با استفاده از اصول نوین
 تأسی از سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری در حوزه سالمت
 چارهاندیشی برای تأمین مالی نظام سالمت
 ثبات مدیران نظام سالمت
 استفاده از شیوههای نوین مالی
 تخصیص بودجه بر اساس سرانه
 لزوم تعیین نق

اصلی و نظارت بهداشت در نظام سالمت و پاسخگو بودن در

قبال سالمت مردم
 لزوم استفاده از تجارب سایر کشورها
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راهکارهای مربوط به مجلس شورای اسالمی

 انتخاب نمایندگان توانمند و آشنا بوا اموور سوالمت در کمیسویون بهداشوت و
درمان مجل
 انتخاب افراد توانمند و آشنا با امور سالمت در مرکز پژوه های مجل
 تفحص و بررسی دقی در خصوص ضرورت تصویب قوانین مربوط بوه حووزة
سالمت
 ارتباط مداوم با افراد جامعه
 تصحیح قوانین مبهم پیشین

راهکارهای مربوط به سازمان مدیریت و برنامهریزی

به نظر میرسد ارزیابی دقی و بهموقوع گوزارشهوای دانشوگاههوای علووم پزشوکی و
بیمارستانها و تالش برای تخصیص عادالنه و سریع منابع موردنیواز ایون سوازمانهوا
تأثیری قاطع در روند بهرهمندی آنها از منابع تخصیصیافته خواهد داشت.
بسیار ایدئال خواهد بود اگر میزان استقالل وزارت بهداشت در استفاده از منابع تخصیص
دادهشده افزای

یابد و ارائه گزارش عملکورد شو ماهوه جوایگزین گوزارش عملکورد

سهماهه گردد
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نتیجهگیری
با توجه به یافتههای مطالعه به نظر میرسد فرایند تدوین ،تصویب ،اجورا و نظوارت بور
قوانین بی

از آنکه تحت تأثیر عوامل محسوس و رسمی باشد بیشتر تحت تأثیر عوامل

غیررسمی و متعددی میباشد که در مراحل مختلف قوانونگوااری دارای نقو

فعوالی

میباشند.
این عوامل دارای طیف گستردهای بوده و به گروههای مختلف در جامعه اعوم از عمووم
مردم ،نمایندگان مجلو  ،سیاسوتگوااران و تصومیمگیرنودگان در وزارت بهداشوت و
نهادهای متعدد دیگر مربوط میشوند.
در مرحله نظارت و کنترل اجرای قوانین آنچه حوائز اهمیوت ویوژهای مویباشود ضوعف
فرایندهای نظارتی است که بهزعم شرکتکنندگان در مطالعه کامال انفعالی بوده و فاقود
اثربخشی الزم برای اصالح امور میباشند .همچنین البیگری بهعنوان یک عامل قوی
و اثرگاار در مرحله تصویب و اجرای قوانین بهخوبی بیانگر نبود فرایندهای نظارتی فعال
میباشد که باعث سوءاستفاده از قوانین و اجرای سوء آنها میگردد.
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بحث گروهی
عرض سالم و ادب دارم خدمت همة همکاران گرامی و تشکر مویکونم از آقوای دکتور
مجد زاده که این فرصت را فراهم کردند تا ما در خدمت شما باشویم و همچنوین آقوای
دکتر محسن پور با ارائه خوب خود و آقای دکتر امامی رضوی بابت کمکهای ایشان و
حضورشان در این جلسه .همانطور که دکتر مجد زاده فرمودند پیشنهاد ایون جلسوه در
ابتدا از طرف آقای دکتر امامی رضوی مطرح شد تا این مطالعه بیشوتر موردبحوث قورار
بگیرد .راهکارها بر اساس مشکالت قبلی ارائه میشود .دکتر محسن پور راهکارها را هم
دستهبندی کردهاند اما خیلی اولویتبندی نشده است .آقای دکتر محسون پوور سوالهوا
بهعنوان معاون پارلمانی وزارت بهداشت در مجل
دسترسی ایشان به اعضای مجل

شوورای اسوالمی حضورداشوتهانود.

و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان هم راحوتتور

بود .سثال اصلی ما این بود که قوانین در کل چگونه تصویب میشود؟ برای مثال گاهی
در وزارتخانه مطرح میشد که اگر قرار است قانونی در مجل
روزی که فالن شخص مسئولیت مجل

امضا شوود صوبر کنیود،

را بر عهده دارد این قانون تصویب میشود .در

کشورهای دیگر هم مسئله بدینصورت است .بورای مثوال در مصور قورار بوود قوانونی
تصویب شود که بار اول در مجل

آن رد شد .بار دوم افراد با همسر رئی جمهور مصر

وارد مااکره شدند و روز بعد این قانون دوباره به مجل

ارائه و تصویب شد .شوبیه ایون

مورد را ما در مورد قانون مالیات بر سیگار داشوتیم .ایون قوانون باعوث افوزای

منوابع

سالمت و سالمت عموم میشد .قبل از مطرحشدن طرح البیهوایی صوورت گرفوت و
افراد وزارتخانه ،مجل

و کمیسیون بهداشت صحبتهایی داشتند تا این قانون چالشوی

مطرح شود اما تصویب نشد .بعد از مدتی دوباره با البیگریهایی در مجل
29
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تا به تصویب برسد .یکی از سثاالت ما این بود که نمایندگانی که به طرح رأی میدهند
یا رأی نمی دهند به حرف چه کسی توجه میکنند .آیا تحت تأثر افراد حزبی یا مواهبی
هستند؟ یا حتی به کمیسیون بهداشت یا رئی

مجل

یا دیگر عوامل توجه میکنند .در

اینجا در خدمت شما هستیم تا هم در مورد راهکارهایی که آقای دکتر محسن پور مطرح
کردند و هم در مورد خود طرح نظرات شمارا بشنویم.
 من برای اینکه بهتر متوجه موضوع بشوم دو سوثال داشوتم .موضووع اول در موورد
قسمتی است که کشورها را مقایسه کرده بود ،در نمودار کلمة منبع آورده شوده بوود.
منظور از منبع در اینجا چیست؟
 منابع مربوط به حوزة سالمت
 در قسمتی نوشتهشده بود مالیات؛ یعنوی قسومت زیوادی از منوابع از مالیوات توأمین
میشود؟
 در ابتدا باید بودانیم آیوا داریوم در موورد  total health expenditureیوا در موورد
 GGHEصحبت میکنیم  .تصور من ایون اسوت کوه موضووع بحوث موا راجوع بوه
 GGHEاست .عنوان ما تأمین و تخصیص بود پ
منابع عمومی بخ

تصور من این است که در مورد

سالمت صحبت میشود.

 در جلسة قبل مطرح شد که مالیات ،نفت و ح بیمه تأمینکننده منابع ماست.
 بله اما اگر تصحیح هم شود همچنان از درآمد عمومی کشور کوه حاصول از فوروش
نفت کاالهای دیگر و ح بیمه و مالیات صحبت میکنیم.
 در قسمت ذینفعان وزارت رفاه و بیمه ها در لیست نبود .آیا نق
طرح دیده نشدند؟
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 خیر .نقشی نداشتند.
 شما در قسمتی از تحلیل ذینفعان موضعگیری با حمایت باال را ذکر کردهاید .معنای
آن چیست؟
 در قسمت نق

حاکمیت در نظام سوالمت کشوور نشوان داده مویشوود کوه عودم

یکپارچگی وجود دارد .برای مثال حدود  4میلیون و هشتصد هزار نفر تحت پوش
بیمة نیروهای مسلح هستند .همینکه این بیمهها از قانون عادی پیوروی نمویکننود
هم تأثیرگاار است .ممکن است بگوییم وزارت رفاه و بیموه در قوانونگوااری مفیود
نیستند اما نوع حمایت آنها هم تأثیرگاار است.
 ما میخواستیم عالقه به موضوع را به آن ربط دهیم.
 یکی از پیشنهادهای من این است که در ابتدا راجع به مدل کلی صحبت کنیم.
 یک نکته در مورد تحلیل ذینفعان این است که دیوان محاسبات بااینکه مهمتورین
ارگان نظارت و ارزیابی منابع مالی است با سازمان بازرسی کل کشور در یک سوطح
هستند .وقتی اثرات متوسط هستند آنها را طبقهبندی میکنیم .در اینجوا هوم اگور
محور قوانین را نگاه کنیم متوجه میشویم که میتوانیم تصویب ،ابوالغ و نظوارت را
جدا کرده و طبقهبندی کنیم .این نشان میدهد مطالعه جوا بورای پختوه شودن دارد
چون دیوان محاسبات در این بحث بسیار حائز اهمیت است .نکته دوم این است کوه
بهجای عنوان البیگری از  Policy brokenاستفاده کنیم تا بحث علمویتور شوود.
همینطور که در دانشگاه نیازمند افرادی هستیم که هم پژوهشگر و هم دارای پست
اجرایی هستند ،در مجل

هم نیازمند افرادی هستیم که ذووجهین هستند ،یعنی فرد

هم پزشوک و هوم نماینودة مجلو

اسوت .در بحوث راهکوار در قسومت سوازمان
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برنامهوبودجه ذکر کردید توجه به برنامه و گزارشهایی که دانشگاهها و بیمارستانها
مثثر است .من فکر میکنم سطح سازمان برنامهوبودجوه ایون نیسوت کوه بوه ایون
گزارشها بپردازد زیورا دانشوگاههوا و بیمارسوتانهوا بایود گوزارشهوای خوود را در
معاونتهای وزارت تدوین کنند و سپ

در وزارت بهداشت مطرح شود.

 من در مورد فرآیند نکته ای باید ذکر کنم .راهکار اول را خبرگی ذکر کرده بودید اموا
تجربه نشان میدهد خبرگی واقعا کافی نیست .ما با قوانونهوا سواختاری اجتمواعی
برای مردم میسازیم و در حقیقت آن ها هنجارهای خود را بوا ایون قووانین تطبیو
می دهند .این چیزی است که ما فراموش میکنویم و بعودا در فرآینود نظوارت ذکور
میکنیم که نظارت ضعیف بوده است درصورتیکه رویوة تصومیمگیوری منصوفانه و
آگاهانه اتفاق نیفتاده است .من فکر مکنم باید ابتدا روی مبتنی بر شواهد بودن تأکید
شد .برای مثال اشاره نشده است که این قانون چندساله بایود بوازنگری شوود .هموة
اینها پاسخگویی و نظارت بر اجرا را کم میکند ،قانون باید زوری پاسخگوی نیازها
باشد که مردم بهطوور فعاالنوه در اجورای قوانون تأثیرگواار باشوند .از طورف دیگور
البی گری یک فن محسوب میشود که افراد بانفوذ را پیدا کنیم تا باعث تصوویب و
اجرای قانون شوند.
 خانم دکتر اکرمی تز خود را راجع به استفاده از اخالق در تصمیمگیریهای سوالمت
ارائه کردند .در آخر بیان شد که وقتی قرار است یک سیاست یا برنامه را تدوین کنیم
باید به چه جنبه هایی باید نگاه کنیم .یکی از پیشنهادهای عملی من این اسوت کوه
طرح ایشان که روی برنامة ایدز پیاده شد ،روی حوزة تصمیمگیری راجع بوه توأمین
مالی و تخصیص منابع پیاده شود .مفاهیم متفاوت است اما ابزاری که توسط ایشوان
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تهیه شد برای بازنگری طرح تحول سالمت مناسب است .برای اینکه ایون فرآینود
تکمیل شود فکر میکنم نگاه کردن به راهنمای خانم اکرمی میتوانود موثثر باشود.
وقتی در مورد توزیع سالمت صحبت میکنیم بحث عودالت اهمیوت بیشوتری پیودا
میکند .در اینجا هم بحث تأمین و تخصیص منابع مطرح میشود پ

وجهة عدالتی

آن اهمیت بسیاری پیدا میکند .شما فکر کنید هیچگونه محدودیت موالی در کشوور
وجود ندارد ،در این صورت تخصیص منابع ما چگونه خواهد بود؟ ما به ایون افتخوار
میکنیم که طرح تحول سالمت توانسوته اسوت میوزان  Out of packetرا پوایین
بیاورد اما هدف ما  40 Out of packetدرصدی است یا  10درصد؟ در حال حاضور
نه درصد به بخ

پیشگیری ما اختصاص دادهشده است که این عدد قبال پنج درصد

بوده است .من فکر میکنم که باید هنگام تدوین این قوانین باید بوه سیاسوتهوای
کلی سالمت توجه کرد .ما هیچ راهنمایی برای سیاستهای کلی نداریم کوه آیوا موا
قرار است حفاظت مالی را به درصد خاصی برسانیم؟ من در حال حاضر مثلفوههوا را
نمیفهمم .شاید نتیجهگیری کلی این باشد که نظام تخصیص موا یوک نظوام غیور
شفاف است .این نشان میدهد ما از خود فرآیند خوب تدوینشده قطع امید کردیم و
سعی کردیم نیروی انسانی خبره و خوب بکار بگیریم .برای مثال وزیر بهداشت بایود
یک متخصص بالینی باشد یا یک متخصص در زمینة اقتصادی؟ آیا ما نباید مشخص
کنیم منظور از خبره چیست و میزان انتظار ما از شخص خبره چقدر است؟ احسواس
من این است که پیشنهادهای و راهکارهای فعلی در حال حاضر بسیار کلی هستند و
به اندازة کافی دقی نشدهاند.
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 موضوعی که من میخواستم این است که وقتی در مورد فرآیند تصوویب و ابوالغ و
اجرا بحث میشود تصور بر این است که قاعدتا بایود یوک وضوعیت مطلووب وجوود
داشته باشد .بر اساس این وضعیت میتوان مشکالت نظام سالمت فعلی را دریافوت.
وقتی از ذینفعان پرسیده میشود بیان میکنند توزیع منوابع عادالنوه نیسوت .علوت
چیست؟ تصویر مطلوب چیست که بر اسواس آن بورآورد شوود؟ قسومتی کوه در آن
بررسی شواهد کشورهای مختلف انجامشده بود میتواند وضعیت مطلووب را بوه موا
نشان دهد .شاید اگر وضعیت مطلوب فرآیند تصویب ،ابالغ و نظارت مشخص میشد
خیلی راحتتر میتوانستیم اشکاالت را دریابیم بحث بعدی این اسوت کوه تصوویب،
ابالغ و نظارت سه بحث جداگانه است ،ازآنجاییکه ما بحوث ذینفعوان را در بحوث
ویژهتر دیده شود .بعد مهمتر این است که

تولیت مطرح کردیم الزم است این بخ

چیدمان روابط بین اینها چگونه است؟ چند بدنة تصمیمگیرنده ،چند بدنة اجرا وجود
دارد؟ آیا این ها زیر مجموعة هم هستند؟ چه کسی اینها را کنترل میکند؟ اگر قرار
است برنامهای در نظام سالمت تصویب شود بدانیم که این بازیگران چگونه به بازی
گرفته شود تا به هدف نهایی برسیم .موضوع بعدی راهکارهای اصالحی اسوت ،بوه
نظر من راهکارهای اصالحی ازنظر خبرگان برآمده اسوت .کواش ایون راهکارهوا بوا
تجارب کشورهای دیگر ادغام میشد.
 من احساس کردم در این مطالعه روی تحلیول وضوعیت موجوود و ذینفعوان بسویار
خوب کارشده است اما به راهکارها که رسیدهاند ،همة موارد ذکر نشده اسوت .بورای
مثال آقای دکتر در مورد البیگری بحث زیادی کردند .سثال اینجاست که آیا چال
دیگری هم در این موضوع به ذهن میرسد؟ این موارد مواردی اسوت کوه در حووزة
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سالمت کمتر به آن پرداخته میشود اما وجود دارد .بحث بخشی نگری هوم مطورح
میشود ،برای مثال نماینده تصور میکند باید برای حوزة کاری یوا منطقوهای خوود
فعالیت کند و منجور سوهم خوواهی مویشوود .مثوال بوارز آن بیمارسوتانهوای 96
تختخوابی است که وقتی بحث آن مطرح شد منابع کم ما بهجاهایی بورده شود کوه
لزومی نداشت .اینکه این معضل قرار است چگونه حل شود ریشه در نظام سوالمت
ندارد اما میتواند موضوع مورد پیشنهاد باشد؛ یعنی باید ساختار انتخابات مجل

موا

تغییر کند تا این موضوع حل شود که راهکار آن بوه سوازمانهوای دیگوری مربووط
ارتباط داشوتم مویدیودم کوه گوروههوا و

میشود .من در چند دورهای که با مجل

دستگاههای دیگر روی موضوعات مختلف بهطور هدفدار سرمایهگااری مویکننود،
مثال جهاد سازندگی هنگامیکه قرار است قانونی را مصوب کند فراکسیون قوویای
در مجل
مجل

تشکیل می دهد اما در بحث بهداشت درمان هرگاه به کمیسیون بهداشت
مراجعه کردیم متوجوه شودیم تعودادی پزشوک غیور خبوره حضوور دارنود و

هیچوقت بورای ایونکوه کارشناسوان خبورهای کوه مویتواننود در رونود مشواوره و
قانونگااری مثثر باشند در مجل
خواه

حضورداشته باشوند ،برناموهریوزی نشوده اسوت.

من این است که دوستان بیشتر روی چال های منوابع و راهکارهوایی کوه

میتواند مثثر باشد تمرکز کنند.
 سثال این است این مطالعه در فاز مصاحبه چه نوع مطالعة کیفی بووده اسوت؟ شوما
وقتی میتوانید راهکار خوبی داشته باشید که مدل درآمد از قسمت کیفی بسیار موف
باشد .فکر میکنم هنوز تحلیل مطالعة کیفی تبدیل به یک مدل نشده است .گزارش
آقای دکتر راجع به عوامل مثثر بر فرآیند بوده است و جهتگیریها و شدت آن بیان
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نشد .در این بحث نمیتوان زیاد  benchmarkشو

کشوور دیگور را کوامال مبنوا

قرارداد .در آخر فکر میکنم برای این نمیتوانیم به راهکار برسیم چون مطالعة کیفی
ما یک مدل خل نکرده است که از آن نتیجهگیری شود.
 در مورد مطالعة کیفی سعی بر این بود کوه  content analysisشوود و بوه مطالعوة
تئوری پرداخته نشد ،یعنی یک سری مصاحبههای نیمه ساختاریافته انجام شود و بور
اساس آنها تمها مشخص شد و در این تمها تعدادی کد در نظر گرفته شد ،یعنی بر
اساس محتوای مصاحبهها این تمها و  subtendها تولید شد .در ارائهای کوه آقوای
دکتر داشتند استنتاجهایی که بر اساس این تمها صورت گرفته است خوب ارائه نشد.
آقای دکتر حتی قسمتهایی را که جدا کرده بودند ارائوه نکردنود و از آن رد شودند.
بههرحال از این کدها به استنتاج رسیدن حداقل در  presentationمقوداری ضوعف
وجود داشت که شاید بخشی از آن به زمان جلسه مربوط میشد.
 حرف من این است که وقتی راهکوار خووب ارائوه مویشوود کوه چوال هوا خووب
دستهبندیشده باشند .برای مثال طب فرمای

آقای دکتر ما بایود کواری کنویم توا

نظام انتخاباتی ما از پولی که بهطور مستقیم توسط افراد حقیقی پرداخت میشود مبرا
باشد.
 من تا قبل از این فکر میکردم البیگری یک امر بسویار مواموم اسوت ولوی اخیورا
متوجه شدم بسته به نوع استفاده میتواند مفید هم باشد .من بوه خواطر شوغلی کوه
داشتم در سه دوره مشاور سازمان بودهام .برای مثال سثال جالبی که مطرح شد ایون
بود که نمایندهها چگونه به یک طرح با الیحه رأی میدهند .بسیاری از نماینودههوا
تخصص مربوطة حوزه را ندارند .نظر من این است که بهجای اینکوه بورای  200و
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چندی نفر وقت بگااریم و آنها را برای طرحی توجیه کنیم که احتماال موفو هوم
نخواهیم شد ،روی چند فرد کلیدی کارکنیم .در بسیاری از موارد مشاهدهشده اسوت
که وقتی رئی

مجل

اعالم کرده است دولت و کمیسیون مخالف هستند نمایندهها

هم به آن طرح رأی مخالف دادهانود .موورد بعودی ایون اسوت کوه از هنگوامیکوه
نمایندگان مجل

انتخاب میشوند دو تا سه ماه وقت داریم .میتوان در ایون دو توا

سه ماه در مورد برخی مسائل کلیدی کشور مثل صنعت بحث کرد .یک مورد دیگور
این است که آیا درست است ما البیگری کنیم و مقدار زیادی از منابع را بهسوالمت
اختصاص دهیم؟ من معتقدم همة نمایندگان کشور باید در بسیاری از حوزهها توجیه
اولیهای داشته باشند ،هیچ نمایندهای نیست که در تمام حووزههوا متخصوص باشود.
اینکه ما برای نمایندگان توضیح بدهیم بعدا با تصویب چنوین الیحوه و طرحوی در
حوزة مربوطة خود چه سودی میبرند یکی از موارد مثثر در تصویب آن است.
 همانطور که همکاران صحبت میکردند چال هایی کوه در بخو

قوانونگوااری

وجود دارد را یادداشت کردم که آن را مورور مویکونم .بحوث مشوارکت ذینفعوان،
بازیگران سیاسی ،مبتنی بر شواهد بودن قوانین و حتی اینکه وزیر ما چه کسی است
مهم میباشد .به اعتقاد من  4سال برای وزیری کوه قصود دارد کارهوای زیربنوایی
انجام دهد کم است و با  4سال فقط در درمان میتواند عملکرد مفیدی از خود ارائه
دهد .الگو گیری از مهرههای موف در موضوع ،مطالبة عمومی سوازمانی هوم موثثر
است .وقتی همة سازمان بسیج میشوند و حتی در سطح استانی کوار مویکننود بوه
بودجوة دو برابوری حووزة آمووزش وزارت

موفقیت چشمگیرتری میرسوند .افوزای

بهداشت در یک سال اخیر نشاندهندة این امر است که عامل اصلی آن را همگرایی
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مدیران بودجة دانشگاه میبینم .آموزش قانونگااری در بدنة دستگاه هوم مویتوانود
بسیار تأثیرگاار باشد ،در هیچ سازمانی فرآیند قانونگااری آمووزش داده نمویشوود.
یکی از اصلیترین چال ها همین است که اعتماد به قانون وجود نودارد .در دو دورة
دولت گاشته عدم پایبندی به قانون توسط دولت را تجربوه کوردیم .در دولوتهوای
مختلف قانون هدفمندی یارانهها ،قانون تأمین اجتماعی و خودگردانی بیمارستانهوا،
منع دو شغلی بودن پزشکها و  ...تصویبشده اما چقدر از آن اجرایوی شوده اسوت؟
پ

بحث پایبندی به قانون و اجرای آن در عمل هم بحث بسیار مهمی است .یکی

مهارتهایی که در دنیای امروز همه بهویژه کارشناسان باید یاد بگیرنود البویگوری
است .در دنیای امروز باید بپایریم که روابط گاهی بسیار از ضوابط بهتر اسوت .پو
سازمانها باید یاد بگیرند با مااکره حرف خود را به کرسی بنشانند .سثال آقای دکتر
مجد زاده این بود که چقدر منابع مالی نیاز داریم ،ما اخیرا کمیتة مالی را ایجاد کردیم
و در این کمیته منابع مالی را از لحظهای که به وزارت بهداشت مویرسود توا زموان
هزینه شدن آن را در خانة بهداشت بررسوی مویکنویم .بحوث بعودی پوی بینوی و
مدیریت بودجه است .واقعیت این است کوه تقسویم پوول کوامال سولیقهای صوورت
میگیرد .آیا راهکار آن تهیة ابزاری برای پی بینی بودجوه نیسوت؟ موا بایود بورای
سازمانهایمان برنامة استراتژیک داشته باشیم تا زمانی که برناموهای وجوود نداشوته
باشد نمیتوانیم پی بینی کنیم منابع موردنیاز چقدر است .بعد از پی بینی بودجه به
قانون میرسیم.
 سازمان مدیریت و برنامه ریزی نق

زیادی دارد .من فکر میکونم تقویوت سوازمان

مدیریت و برنامهریزی شاید یکی از اصلیترین راهها باشد ،تقویت ازلحاظ خبرگوی و
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اهمیت دادن به تصمیم سازمان مدیریت و برنامهریزی میتوانود بسویار موثثر باشود.
مرکز پژوه های مجل

هم میتواند بسیار مثثر باشد .اگر در اینجا یوک نگاشوت

نهاد خوب داشتیم میتوانستیم بیان کنیم این نهاد باید تقویت شود .سازمان بازرسی
فقط به قانونی بودن مصوبات نگاه میکنند اما کاربردی بودن آن بررسی نمویشوود.
نمایندگان مجل

نمایندگان مردم هستند اما در آخر ما بیان میکنیم که ذینفعوانی

به اسم مردم وجود دارند که توان کمی هوم دارنود ،یعنوی موردم جودای از مجلو
محسوب میشوند؟ آیا نباید بهصورت ساختارمند بورای حضوور موردم در تخصویص
منابع فرآیند دیگری را تعریف کنیم؟ مجمع ملی سالمتی در تایلند برگزار میشد که
نمایندگان مردم در آن حضور پیدا میکردند ،مصوبات این مجمع الزماالجرا میشد و
بر اساس آن قوانین جلو میرفت .یکی از بحثهای بسیار خوبی که دکتور شوجاعی
بیان کردند این بود که البیگری باید در سطح محیط هم اتفاق بیفتد .اگر خود مردم
و نهادهای مدنی غیردولتی بهطور فعال حضورداشته باشند باعث ایجاد یک حرکوت
اجتماعی میشود که میتواند مفید باشد.
 یکی از علت هایی که من به این مطالعه پرداختم این بود که مطالعة جدیودی بورای
این موضوع تهیه شود .در زمان دکترای من دانشوجویان بواهوش بواال و فعوالی در
زمینة اقتصاد حضور داشتند اما ضعف زیادی در زمینة مسائل موجود کشور در رابطوه
با سالمت داشتند .تمام تالش من این بود که سرفصلهای مهوم سوالمت کوه بوه
اقتصاد سالمت مربوط میشود را مطرح کنم .موضوع قانونگااری و فرآیند آن بسیار
مهم بود اما اسوناد و مطالعوة خووبی بورای آن وجوود نداشوت .مون قوبال در وزارت
آموزشوپرورش با کسانی که در حوزة فرهنگ و تعلویم و تربیوت صوحبت کوردم و
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آنها را ترغیب کردم تا در کمیسیون آموزش حضورداشته باشند .همین کار را بورای
 43نفر از پزشکانی که نماینده شدند انجام دادم .آییننامة داخلی مجل

را خوط بوه

خط بورای پزشوکان شورح دادم و آنهوا را ترغیوب کوردم در کمیسویون بهداشوت
حضورداشته باشند .این هم البیگری محسوب میشود.
 بحث نق

مردم مطرح شد .ما نق

مثبت و منفی را همزمان داشتهایم .برای مثال

در بحث بیماریهای خاص مصوباتی وجود داشت .در بحث سازمان برناموهوبودجوه،
وظیفة این سازمان صرفا نظارت کمی و کیفی است.
 وقتی بحث تولیت مطورح نیسوت هویچ مجموعوهای پاسوخگو نیسوت .وقتوی عودم
یکپارچگی زیاد باشد کسی پاسخگو نخواهد بود.
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شناسایی و تحلیل فرآیند تصویب ،ابالغ و نظارت بر اجرای قوانین در حوزة تأمین و
توزیع منابع نظام سالمت

جمعبندی
کامنتهای دوستان واقعا کامنت های مفیدی بود .قسمت تحلیل ذینفعان حتما تقویوت
خواهد شد و روابط بین اینها به تفکیک نظارت ذکر خواهد شد .مقوداری روی معیارهوا
مثل قسمتهای مفهومی و مبتنی بر شواهد بودن و ارزشهای اخالقی تمرکوز خواهود
شد .بر اساس صحبتها بازبینی روی گزارشها صورت خواهد گرفت و گزارش بهتوری
ارائه خواهد شد.
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