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چكيده

زمينه و هدف :حاكميت يا حكمراني خوب نظام سﻼمت منجر به عملكرد بهتر نظام سﻼمت و در نهايت ،دستيابي به نتايج سﻼمتي بهتر براي

مردم جامعه ميشود .حاكميت نظام سﻼمت ايران با چالشهايي مواجه است .اين پژوهش با هدف توسعه يك الگوي مناسب براي حاكميت
نظام سﻼمت ايران انجام شده است.
روش كار :اين مطالعه توصيفي -تحليلي در سال  ١٣٩٥با روش دلفي انجام شد .در اين پژوهش ،ابتدا مدل مناسب حاكميت نظام سﻼمت
ايران در شش بُعد ساختار سازماني؛ ارتباطات و همكاري بينبخشي؛ قانونگذاري؛ سياستگذاري و برنامهريزي استراتژيك؛ توليت؛ و نظارت و
ارزشيابي با استفاده از روش مرور تطبيقي طراحي شد .سﭙﺲ ،با استفاده از روش دلفي از نظرات  ٢٥نفر از خبرگان و متخﺼﺼين سياستگذاري

و مديريت نظام سﻼمت در دو مرحله ،براي توسعه و اعتبارسنجي مدل پيشنهادي استفاده شد.

نتايج :كاهش و ادغام برخي از معاونتها و ادارههاي وزارت بهداشت ،توسعه ارتباطات بيشتر با سازمانهاي مرتبط خارج از وزارت بهداشت،

تعيين اصول راهنماي تدوين قوانين و مقررات بخش سﻼمت ،استفاده بيشتر از شواهد پژوهشي در سياستگذاري سﻼمت ،تدوين برنامه
راهبردي نظام سﻼمت ،تقويت توليت اثربخش نظام سﻼمت و تدوين استانداردهاي سيستمي جامع براي ارزشيابي و اعتباربخشي سازمانهاي
بهداشتي و درماني ،براي تقويت سيستم حاكميت نظام سﻼمت ايران ضروري است.
نتيﺠهﮔيﺮي :الگوي فعلي حاكميت نظام سﻼمت ايران در دستيابي به اهداف نظام سﻼمت با چالشهايي مواجه است .تقويت ابعاد حاكميت

نظام سﻼمت زمينه را براي دستيابي به اهداف پايدار نظام سﻼمت فراهم ميكند كه در نهايت ،منجر به ارتقاي سﻼمتي مردم جامعه ميشود.
واژﮔان كليدي :حاكميت ،نظام سﻼمت،روش دلفي ،مدلسازي

حاكميت يا حكمراني Governanceايجاد سيستمي براي

سياستها ،برنامهريزي براي دستيابي به اهداف سازمان،

حاكميت با تعيين اهداف سازمان ،طراحي ساختار سازماني

براي اجراي برنامهها ،حﺼول اطمينان از اجراي قوانين

مديريت بهتر يك دولت ،سازمان يا گروه اجتماعي است.

مناسب براي دستيابي به اهداف ،تدوين قوانين ،مقررات و

چگونگي انتخاب و انتﺼاب افراد در سازمان ،مديريت منابع
باﻻدستي و نظارت و كنترل عملكرد سازمان مرتبط است ).(١
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مديران از طريق حاكميت و با برنامهريزي ،هدايت ،نظارت

كامل در اختيار دارد .در مقابل ،وزارت بهداشت در ساختار

و كنترل صحيح به اهداف سازماني دست يافته و نسبت به

سازماني غير متمركز ،اين وظايف را تا حد زيادي به استانها

مردم پاسخگو خواهند بود ) .(٢در مديريت دولتي نوين
 New public managementبه حاكميت اهميت زيادي

داده شده است .حاكميت يكي از عوامل مهم رشد اقتﺼادي
و توسعه اجتماعي است.

سازمان جهاني بهداشت در سال  ٢٠٠٠ميﻼدي از توليت

 Stewardshipبهعنوان يكي از وظايف مهم نظام سﻼمت
در كنار سه وظيفه تأمين مالي ،توليد منابع و ارائه خدمات
سﻼمت نام برده و آن را "مديريت مسئوﻻنه و با دقت
تندرستي جمعيت" تعريف كرد ) .(٣به تدريج اين وظيفه
توسعه يافت .سازمان بهداشت جهاني در سال ٢٠٠٧
ميﻼدي ،از واژه حاكميت و رهبري به جاي توليت استفاده
كرد و وظيفه توليت را در ذيل حاكميت قرار داد ).(٤
تغييرات جمعيتي و اپيدميولوژيك و عدم اطمينان منابع
مالي نياز به وظيفه حاكميت و رهبري را الزامي ميكند.
حاكميت نظام سﻼمت شامل تدوين قوانين و مقررات،
تعيين

اولويتهاي

نظام

سﻼمت،

برنامهريزي

و

سياستگذاري ،ايجاد ائتﻼف ،هماهنگي ارائه خدمات
سﻼمت و نظارت و ارزشيابي خدمات سﻼمت است ).(٥
حاكميت نظام سﻼمت شامل ابعاد ساختار سازماني،
ارتباطات و همكاري بين بخشي ،قانونگذاري ،سياستگذاري
و برنامهريزي ،توليت ،و نظارت و ارزشيابي است ).(٦
ساختار سازماني نظام سﻼمت ،نحوه تقسيم ،گروهبندي

دارد ).(٢
اگرچه تأمين ،ارتقاء و حفظ سﻼمتي مردم وظيفه اصلي
وزارت بهداشت است ،وليكن ،دستيابي به اين هدف بدون
مشاركت ساير بخشهاي جامعه نظير آموزش ،امنيت ،كار،
مسكن و محيط زيست مقدور نيست .بسياري از
تعيينكنندههاي اجتماعي و اقتﺼادي سﻼمت در خارج از نظام
سﻼمت قرار دارند .بنابراين ،تعامل اثربخش سياستگذاران و
مديران نظام سﻼمت با مديران ساير بخشهاي جامعه منجر به
بهبود عوامل اجتماعي تعيين كننده سﻼمتي در جامعه ميشود.
ارتباط و همكاري بهينه وزارت بهداشت با ساير سازمانهاي
دولتي و خﺼوصي مرتبط نظير سازمانهاي بيمه سﻼمت،
دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي ،صنايع داروسازي ،نمايندگان
مردم و رسانههاي عمومي ،بهمنظور حمايتطلبي براي
برنامههاي بهداشتي و درماني منجر به دستيابي پايدار به
اهداف نظام سﻼمت ميشود ) .(٢براي دستيابي به اهداف نظام
سﻼمت بايد تعامﻼت پايداري بين وزارت بهداشت و ساير
وزارتخانهها نظير آموزش و پرورش ،تعاون ،كار و رفاه
اجتماعي ،علوم ،تحقيقات و فناوري ،اقتﺼاد و دارايي
دادگستري ،ورزش و جوانان ،و امور خارجه ايجاد شود.
دولت بايد فعاليتهاي بخش دولتي و خﺼوصي را با
تدوين قوانين و مقررات مناسب مديريت و كنترل كند .دولت

بايد اولويتهاي بخش سﻼمت را مشخص كرده تا منابع

سازمان را نشان ميدهد ) .(٢طراحي سيستم نظام سﻼمت و

محدود را بهتر تخﺼيص دهد .تدوين قوانين و مقررات براي

سﻼمت دارد .ساختار سازماني نظام سﻼمت به دو صورت

ارتقاي سطح سﻼمتي مردم جامعه از وظايف حاكميتي وزارت

در ساختار سازماني متمركز ،وظايف حاكميتي را به طور

اعطاي مجوز تأسيﺲ سازمانهاي بهداشتي و درماني ،توزيع

ظرفيت سازماني آن تأثير زيادي بر اثربخشي و كارايي نظام

بهبود عملكرد نظام سﻼمت ،دستيابي به اهداف نظام سﻼمت و

متمركز و غير متمركز قابل طراحي است .وزارت بهداشت

بهداشت است .اين قوانين و مقررات حوزههاي مختلفي نظير
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و هماهنگي كارها و خطوط ارتباطي بين واحدهاي مختلف

واگذار ميكند و هماهنگيها و نظارت كلي را بر عهده

الگوي حاكميت نظام سﻼمت ايران ٣١٩ /...

عادﻻنه سازمانها و ارائهكنندگان خدمات سﻼمت،

وزارت بهداشت از طريق نظارت ،ارزشيابي و اعتباربخشي

محدوديت استفاده از داروها و تكنولوژيهاي پزشكي فاقد

سازمانهاي بهداشتي و درماني با استفاده از استانداردهاي

هزينه-اثربخشي ،كنترل كيفيت دارو و تجهيزات پزشكي،

ساختاري ،فرايندي و پيامدي ،ضمن حﺼول اطمينان از اجراي

واكسيناسيون اجباري و تضمين كيفيت و ايمني خدمات

درست سياستها و برنامههاي سﻼمت ،بازخوردهاي ﻻزم را

نمايندگان برسد تا ضمانت اجرايي يافته و با تغيير افراد در

اثربخشي و كارايي ارائه ميدهد ).(٧

سﻼمت را شامل ميشود .اين قوانين بايد به تﺼويب مجلﺲ

وزارت بهداشت ،كنار گذاشته نشوند ).(٦

به سازمانهاي بهداشتي و درماني براي بهبود كيفيت ،ايمني،
كشورهاي در حال توسعه با چالشهايي در زمينه

وزارت بهداشت براي اجراي قوانين و مقررات بهداشتي

حاكميت نظام سﻼمت مواجه هستند .برخي از اين چالشها

استراتژيك عنﺼر كليدي حاكميت نظام سﻼمت است.

سياستگذاري و مديريت سﻼمت ،عدم مشاركت همه ذينفعان

و درماني بايد برنامهريزي و سياستگذاري كند .برنامهريزي

دورنما  Visionو جهت استراتژيك نظام سﻼمت كشور

عبارتند از ضعف دانش و مهارت در زمينه قانونگذاري،
در سياستگذاريهاي سﻼمت ،عدم اجراي كامل قوانين و

بايد تعيين شود .سﭙﺲ ،اهداف كلي و اختﺼاصي براي

مقررات ،عدم توجه به همه عوامل موثر بر سﻼمتي،

سﻼمتي و تندرستي بهتر براي مردم جامعه ،بايد تعيين شوند.

ضعيف سازمانهاي بهداشتي و درماني ).(٨

رسيدن به دورنماي نظام سﻼمت و استراتژيهاي دستيابي به
در نهايت ،با توجه به ساختار سازماني متمركز يا غير متمركز

نظام سﻼمت ،برنامههاي عملياتي بايد تدوين و منابع مورد

نياز تعريف و تأمين شوند .اجراي درست برنامههاي كﻼن

نيازمند سياستگذاريهاي صحيح است .سياستهايي بايد

برنامهريزي و رهبري ضعيف اصﻼحات سﻼمت و ارزشيابي
سيستم حاكميت نظام سﻼمت ايران هم با چالشهايي

مواجه است .برخي از اين چالشها عبارتند از ساختار

سازماني سلسله مراتبي و پيچيده وزارت بهداشت و تداخل
برخي از وظايف آن با وظايف ساير دستگاههاي اجرايي

براي تأمين مالي نظام سﻼمت ،توليد و تخﺼيص منابع،

كشور ،شفافيت كم مسئوليتها و اختيارات افراد ،تعدد

ارائهكنندگان خدمات سﻼمت ،تدوين استانداردها و

كم از شواهد در سياستگذاري و ناكارآمدي سيستم نظارت و

مشاركت بخش دولتي و خﺼوصي ،روش پرداخت به
راهنماهاي باليني ،تضمين كيفيت خدمات سﻼمت و
ارزشيابي سازمانهاي بهداشتي و درماني تدوين شوند ).(٦

سازمانهاي بيمه سﻼمت و تفاوت پوشش بيمهاي آنها ،استفاده
ارزشيابي سازمانهاي بهداشتي و درماني ).(٦ ، ٩-١٠

رفع اين چالشها و ارتقاي سيستم حاكميت نظام سﻼمت

وزارت بهداشت وظيفه توليت نظام سﻼمت را بر عهده

ايران براي دستيابي به اهداف نظام سﻼمت ضروري است.

عموم مردم و پاسخگو بودن نسبت به انتظارات آنها است.

مناسب براي نظام سﻼمت كشور ايران انجام شده است .نتايج

دارد .توليت در حقيقت ،كار كردن بدون چشمداشت ،براي

وظيفه اداره ،هدايت و راهبري برنامههاي بهداشتي و درماني

را بر عهده دارد و بايد منابع مالي را براي تأمين منافع عموم

مردم و بهبود رفاه آنها هزينه كند .توليت موثر موجب
افزايش شفافيت ،مشاركت ،عدالت ،كارايي ،پاسخگويي و

مسئوليتپذيري نظام سﻼمت ميشود ).(٢

اين پژوهش اطﻼعات ارزشمندي را در اختيار سياستگذاران و

مديران ارشد نظام سﻼمت براي بهبود عملكرد سيستم

حاكميت نظام سﻼمت كشور قرار ميدهد.
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وزارت بهداشت متولي و خدمتگزار نظام سﻼمت است،

بنابراين ،اين پژوهش با هدف ارائه يك الگوي حاكميتي
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روش كار
از روش دلفي براي توسعه و اعتبارسنجي مدل حاكميت
نظام سﻼمت ايران استفاده شد .دلفي نام معبد شهر دلفي

 Delphiدر يونان باستان بوده كه يونانيان پاسخهاي غيبي
از كاهنان آنجا ميگرفتند ) .(١١از روش دلفي ابتدا در ارتش
استفاده شد .در حوزه سياستگذاري و مديريت سﻼمت هم
از روش دلفي زياد استفاده شده است ).(١٢-١٤

مطالعه دلفي به دنبال پاسخگويي به سوال "چه ميتواند

يا چه بايد باشد؟" است .در مطالعه دلفي نظرات يك گروه
از خبرگان در مورد موضوعي با استفاده از يك پرسشنامه در

چند مرحله گرفته ميشود .معمو ًﻻ در مرحله اول ،از

سواﻻت باز و در مراحل بعدي از سواﻻت بسته در طيف

ليكرت براي امتيازدهي استفاده ميشود .پرسشنامه مرحله
اول شامل سواﻻت باز است كه نظر اعضاي پانل خبرگان در

مورد موضوع مورد مطالعه خواسته ميشود .پاسخهاي
اعضاي پانل در هر مرحله جمعآوري شده ،بدون نام تركيب
شده و در مراحل بعدي در اختيار كليه اعضاي پانل قرار

ميگيرد .به اعضاي پانل اجازه داده ميشود تا نظرات خود

را بر اساس مشاهده نظرات گروه ،در مراحل بعدي اصﻼح
و تعديل كنند .اين فرايند ممكن است چند مرحله ادامه يابد

تا به اجماعي در بين پانل خبرگان در مورد موضوع مورد
نظر دست يافت .از اصول اوليه روش دلفي گمنام بودن

اعضاي پانل خبرگان براي بيان آزاد نظرات و عقايد ،تكرار

مراحل مطالعه به منظور اصﻼح و تعديل نظرات افراد ،دادن
اطﻼعات و بازخوردهاي كنترل شده به اعضاي پانل در
در اين پژوهش از روش دلفي تعديل شده Modifed

 Delphi techniqueبا استفاده از پرسشنامه در دو مرحله

استفاده شد .برخﻼف روش دلفي كﻼسيك كه مدل اوليه با

استفاده از نظرات خبرگان در مراحل اوليه طراحي ميشود،

در مراحل بعدي توسعه يافته و اجماعي در مورد آن حاصل

ميشود ،در روش دلفي تعديل شده ،يك مدل اوليه طراحي

اوليه حاكميت نظام سﻼمت ايران با استفاده از مطالعه مرور

تطبيقي مدلهاي حاكميت نظام سﻼمت  ١١كشور استراليا،
آلمان ،آمريكا ،انگلستان ،ايران ،تركيه ،ژاپن ،سنگاپور ،سوئد،

كانادا و كوبا و با استفاده از روش گراندد تئوري طراحي شد

) .(٦اين مدل اوليه حاكميت نظام سﻼمت شامل ابعاد ساختار
سازماني ،ارتباطات و همكاري بين بخشي ،قانونگذاري،

سياستگذاري و برنامهريزي ،توليت و نظارت و ارزشيابي بود.
طراحي يك مدل اوليه با استفاده از مطالعات مروري جامع و
ارائه آن به پانل خبرگان موجب كاهش مراحل مطالعه دلفي و

تسريع دستيابي به نتايج نهايي ميشود.

اعضاي پانل خبرگان دلفي بايد داراي دانش عميق و

نظرات متنوعي در مورد موضوع مورد مطالعه باشند و از اعتبار

باﻻيي در آن حوزه در جوامع علمي ،برخوردار باشند ).(١٦
تعداد  ١٥تا  ٢٠نفر براي دستيابي به نتايج معتبر و قابل اعتماد

در مطالعه دلفي كافي است ) .(١٧-١٨در اين مطالعه تعداد ٣٠

نفر به عنوان پانل خبرگان انتخاب و دعوت شدند تا بتوان در
نهايت ،به تعداد مورد نظر دست يافت .معيارهاي انتخاب
شركتكنندگان در اين پژوهش عبارت بودند از نويسندگان
كتب و مقاﻻت پژوهشي در زمينه حاكميت نظام سﻼمت،

سخنرانان كليدي در اين زمينه در كنفرانﺲهاي ملي و بين
المللي ،مديران ارشد نظام سﻼمت كشور و اساتيد

سياستگذاري و مديريت سﻼمت دانشگاههاي كشور.

تعداد  ٢٥نفر موافقت خود را براي شركت در اين

پژوهش اعﻼم كردند .بيشتر شركتكنندگان پژوهش مرد

) ،(%٦٨داراي تحﺼيﻼت دكتراي تخﺼﺼي ) (%٨٤و با  ١٠تا
 ١٥سال سابقه كار ) (%٢٤بودند .محل خدمت آنها در وزارت

بهداشت و دانشگاههاي علوم پزشكي تهران ،ايران ،شهيد

بهشتي ،بقيهاﷲ ،مشهد ،اصفهان ،كرمان و شيراز بوده است .آنها
در حوزههاي بهداشت ،درمان ،پژوهش و آموزش پزشكي كار

ميكردند .تعداد  ١٦نفر هيأت علمي و بقيه از مديران وزارت
بهداشت و دانشگاههاي علوم پزشكي بودند .تحﺼيﻼت
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مورد نظر ساير خبرگان و تحليل آماري پاسخها است ).(١٥

شده و به پانل خبرگان عرضه ميشود .در اين پژوهش ،مدل
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اعضاي پانل خبرگان در حوزههاي مختلف علوم پزشكي،

مﻼحظات اخﻼقي نظير اخذ كد اخﻼق از معاونت پژوهشي

سياستگذاري سﻼمت ،مديريت سﻼمت و اقتﺼاد سﻼمت

دانشگاه علوم پزشكي تهران ،كسب رضايت آگاهانه ،آزادي

سﻼمت ايران در قالب پرسشنامه به اعضاي پانل داده شد.

پژوهش ،حفظ محرمانگي اطﻼعات شخﺼي خبرگان و

خدمات بهداشتي و درماني مرور و بررسي شد تا اعتبار

گزارش دادهها در اين پژوهش رعايت شد.

نظر خود را در مورد واضح ،مختﺼر و مرتبط بودن سواﻻت

نتايج

بوده است .در مرحله اول دلفي ،مدل اوليه حاكميت نظام
پرسشنامه توسط پنج نفر از اساتيد سياستگذاري و مديريت
صوري و محتوايي آن تأييد شود .از اساتيد خواسته شد تا

خبرگان نسبت به شركت در مطالعه ،احترام به استقﻼل آنها در
بيطرفي پژوهشگران در كليه مراحل جمعآوري ،تحليل و

بدهند و اصﻼحات و پيشنهادات ﻻزم را ارائه دهند .در اين

جدول  ١بيانگر امتياز خبرگان به سواﻻت ابعاد مختلف

نقاط قوت و ضعف مدل پيشنهادي ،چالشهاي احتمالي

به اينكه خبرگان به سواﻻت امتياز باﻻي  ٧دادند ،در مرحله

نظرات پانل خبرگان دريافت و با استفاده از روش تحليل

سازماني فعلي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي،

حرف  Eمشخص شد .مدل اوليه پيشنهادي حاكميت نظام

سياستگذاري سﻼمت معتقد بود كه "ساختار سازماني وزارت

در مرحله دوم ،مدل اصﻼح شده حاكميت نظام سﻼمت

است كه شامل معاونتها ،دفاتر و ادارت بسيار زيادي است.

اعضاي پانل خبرگان داده شد تا موافقت يا مخالفت خود را

بهداشتي و درماني كشور شاهد هستيم .در نتيجه ،هرينه

نظام سﻼمت ايران اعﻼم كنند .اين روش براي تسهيل

يافته است .برخي از معاونتها و ادارات نظير معاونت

استفاده از سواﻻت باز خواسته شد تا نظر خود را در مورد

بايد براي افزايش كارايي و اثربخشي با ساير معاونتها ادغام

سﭙﺲ ،با استفاده از  ٤٣سوال بسته از خبرگان خواسته شد تا

علوم پزشكي و انجمنهاي علمي و حرفهاي تفويض شود.

كليدي مدل پيشنهادي در شش بُعد ،در يك طيف ليكرت از

ميشود(E2) ".

همچنين ،از خبرگان در قالب يك سوال باز خواسته شد تا

يكﭙارچگي نظام سﻼمت كشور شده است .به گفته يكي

بيان كنند .اطﻼعات به دست آمده از پرسشنامهها با استفاده

ساختاري موجب تكهتكه شدن برنامهها در بين معاونتها مي

پرسشنامه با استفاده از سواﻻت باز ،نظر خبرگان در مورد
پيش روي اجراي آن و راهكارهاي پيشنهادي پرسيده شد.

سيستم حاكميت نظام سﻼمت است .اين مطالعه دلفي با توجه
دوم به پايان رسيد .بيشتر خبرگان معتقد بودند كه ساختار

موضوعي تحليل شد .در اين مقاله نقل قول خبرگان با

سلسله مراتبي ،حجيم و ناكارامد است .يكي از اساتيد

سﻼمت ايران با توجه به نظرات پانل خبرگان اصﻼح شد.

بهداشت از نوع بسيار متمركز ،سلسله مراتبي و بروكراتيك

با نظر تجميع شده گروه در مورد مدل پيشنهادي حاكميت

مديريت نظام سﻼمت افزايش و كارايي و تابآوري آن كاهش

همگرايي نظرات خبرگان مفيد است .ابتدا از پانل خبرگان با

پرستاري ،معاونت اجتماعي و معاونت حقوقي و امور مجلﺲ

مدل پيشنهادي اصﻼح شده و ابعاد و اجزاي آن بيان كنند.

شوند .برخي از وظايف وزارت بهداشت بايد به دانشگاههاي

موافقت يا مخالفت خود را با وجود يا عدم وجود عناصر

عدم تمركز كنترل شده ،منجر به ارايه بهتر خدمات سﻼمت

) ١كمترين موافقت( تا ) ١٠بيشترين موافقت( بيان كنند.

تعدد معاونتهاي وزارت بهداشت منجر به عدم

در صورتيكه به گويهاي امتياز كمتر از  ٧دادند ،دليل آن را

ازخبرگان شاغل در وزارت بهداشت" :از هم گسيختگي

از نرم افزار  SPSS24تحليل شد.

ميشود كه در نهايت ،منجر به رسيدن به اهداف برنامهها و يا
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ايران به تفكيك ابعاد شش گانه آن در قالب پرسشنامه به

همين ساختار را در بدنه دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات

 /٣٢٢علي محمد مصدق راد و همكاران

ارتقاي شاخصهاي مورد نظر نخواهد شد (E3) ".وظايف

و مسئوليتهاي سازمانهاي دولتي ،خﺼوصي و غير انتفاعي
در نظام سﻼمت ايران بايد به طور واضح مشخص شود.

كوچكسازي و چابكي ساختار سازماني وزارت بهداشت،
اين معاونتها بهتر است در قالب دفتري در وزارتخانه فعاليت
كنند .با اين وجود ،يكي از مديران دانشگاه ضمن مخالفت با

يكي از اساتيد دانشگاه معتقد بود" :تقيسم كار و تفويض

ادغام دو معاونت امور اجتماعي و بهداشت ،اذعان داشت:

پزشكي به روشني انجام شود؛ به طوري كه از تداخل نقش

محدود به فعاليتهاي سطح يك ميشود و نميتوان براي

همچنين ،انسجام ساختاري و شفافسازي نقشها ،در بخش

استفاده كرد .به عنوان نمونه ،يكي از مهمترين فعاليتهاي اين

پزشكي نيز بايد ايجاد شود(E4)".

معاونت اجتماعي زير مجموعه معاونت بهداشت شود،

اختيار بايد در ساختار وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
نقشها ،مسئوليتها و دوبارهكاريها جلوگيري شود.

بخشهاي تابع و همكار وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
برخي از خبرگان نظام سﻼمت در مرحله اول دلفي بر

"در اين صورت بحﺚ مشاركتهاي اجتماعي در سﻼمت

ديگر سطوح ارائه خدمات ،از پتانسيلهاي اين معاونت
معاونت ،موضوع استفاده از كمك خيرين است .حال اگر

موضوع مشاركت خيرين در ساخت ،تجهيز و راهاندازي مراكز

اين باور بودند كه وظايف آموزش و پژوهش بايد از حوزه

ارائهدهنده خدمات سطح دوم و سوم مغفول ميماند(E7) ".

وزارت بهداشت بيشتر در حيطه سﻼمت فعاليت كند:

و امور مجلﺲ بهصورت دفتري زير نظر وزير بهداشت فعاليت

وزارت بهداشت خارج شده ،به وزارت علوم انتقال يابد و

"مأموريت اصلي وزارت بهداشت ،تأمين ،حفظ و ارتقاي

سﻼمتي مردم جامعه است .ادغام آموزش و پژوهش در

وزارت بهداشت و به تبع آن واگذاري وظيفه توليت و ارائه
خدمات سﻼمت به دانشگاههاي علوم پزشكي ،بهدليل

بوجود آمدن تضاد منافع ،دستيابي به هدف اصلي نظام
سﻼمت را تحت شعاع قرار داده است .منابع بخش سﻼمت

بسيار محدود است .بنابراين ،واگذاري وظايف آموزشي و

پژوهشي به كاركنان بخش سﻼمت موجب كاهش كيفيت
خدمات و عملكرد آنها شده است .وظايف آموزشي و

پژوهشي همانند ساير كشورهاي دنيا بهتر است به وزارت

علوم و موسسات آموزشي و پژوهشي منتقل شود و در
براي اطمينان از دسترسي به نيروي انساني با كيفيت و دانش

كاربردي ايجاد شود (E2)".با اين وجود ،اتفاق نظر نهايي

كند .خبرگان پيشنهاد كردند كه دبيرخانه هيئت مركزي گزينش
و اداره كل پدافند غيرعامل كه در ساختار فعلي وزارت

بهداشت زير نظر وزير فعاليت مينمايند ،در معاونت توسعه

مديريت و منابع قرار گيرند .همچنين ،پيشنهاد شد كه دفتر

امور سالمندان و توانبخشي در معاونت بهداشت و دفاتر امور
دندانﭙزشكي ،داروسازي و پيراپزشكي در معاونت درمان ايجاد

شوند و مركز امور آموزشي دانشجويان و دفتر امور نخبگان
در معاونت آموزشي با يكديگر ادغام شوند .نمودار  ،١ساختار

سازماني نهايي شده وزارت بهداشت را نشان ميدهد.

در مورد بُعد ارتباطات و همكاري بينبخشي حاكميت نظام

سﻼمت ،نظر اكثريت خبرگان بر اين بود كه حاكميت نظام
سﻼمت در سه نوع ارتباط درونبخشي ،برونبخشي و
فرابخشي با ضعف مواجه است و ميزان همكاري و مشاركت

مشاركتها در هر سه سطح ارتباطات بايد افزايش يابد .تعدد

بر آن بود كه وظيفه آموزش و پژوهش در ساختار وزارت

معاونتها و دفاتر وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي،

بيشتر خبرگان بر اين باور بودند كه وجود معاونتهاي

يكي از مديران وزارت بهداشت" :ارتباط و كار تيمي ضعيفي

بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي باقي بماند.

پرستاري ،طب سنتي و امور اجتماعي ناكارامد بوده و براي

هماهنگي و ارتباطات بين آنها را دشوار ساخته است .به گفته

حتي بين دو واحد از معاونتهاي مختلف وزارت بهداشت

] [ Downloaded from sjsph.tums.ac.ir on 2023-01-09

عوض تعامل سازندهاي بين وزارت بهداشت و آن سازمانها

همچنين ،بيشتر خبرگان براين باور بودند كه معاونت حقوقي
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وجود دارد كه باعﺚ نقﺼان در اجرا و نظارت بر برنامههاي

نمايندگان پزشكان و پيراپزشكان براي كمك به پيشرفت

مشترك ميشود .اين ارتباطات بايد سازماندهي شوند .در

حرفهاي و جلب حمايت آنها برگزار شود .ارتباطات درون

اجرا و نظارت بر برنامهها به شكل درستي صورت گيرد و

بر محور اهداف مشترك وزارت بهداشت و سازمانهاي ذينفع

همچنين ،با توجه به اهميت تأثير عوامل اجتماعي و

استان و شهرستانها در برنامهريزي ،اجرا ،پايش و ارزشيابي

بخشهاي دولت ارتباط بيشتري داشته باشد .يكي از اساتيد

سازمانهاي پاسخگو در زمينه سﻼمت مردم بهمنظور كاهش

مورد برنامههاي بينبخشي نيز بايد ارتباطات ارتقا يابد تا

پاسخگوي نهايي برنامهها روشن باشد(E3)".

اقتﺼادي بر سﻼمت مردم ،وزارت بهداشت بايد با ساير

بخشي و برون بخشي از طريق شوراها و نشستهاي گوناگون

بايد افزايش يابد .تشكيل و مشاركت فعال شوراهاي سﻼمت

نيز ميتواند موثر باشد .نقشها ،حيطه اختيارات و فرآيندهاي

دانشگاه در اين زمينه گفت" :حدود  %٨٠سﻼمتي مردم به

تعارض و افزايش اثربخشي مشاركت بينبخشي ،بايد به

وزارت بهداشت بايد عوامل تعيين كننده اجتماعي و

در حوزه ارتباطات فرابخشي ،مشاركت بينالمللي در

عوامل خارج از نظام سﻼمت وابسته است .بنابراين ،مديران
اقتﺼادي سﻼمت را شناسايي كنند ،ارتباط خوبي با مديران

ساير حوزههاي موثر بر سﻼمتي مردم داشته باشند و
موضوعات سﻼمتي را در ساير برنامهها و سياستهاي

دولت قرار دهند .همچنين ،وزارت بهداشت بايد اثرات

روشني تعريف شوند.

زمينههاي برنامههاي مشترك ،تبادل علم ،دانشجو و نيروي كار

بايد افزايش يابد .هماهنگي درخﺼوص شوراها و نشستهاي
بينالمللي ميتواند توسط دفتر امور بينالملل وزارت بهداشت
سازماندهي شود .همكاري با سازمان بهداشت جهاني در

سياستهاي بخشهاي مختلف دولت بر سﻼمتي مردم را

خﺼوص انتشار آمارهاي سﻼمت ملي و استفاده از ظرفيت

سياستها گزارش كند (E2) ".يكي از مديران دانشگاه

قانونگذاري و تدوين مقررات نقش مهمي در دستيابي به

علوم پزشكي تهران هم معتقد بود كه" :نياز بيشتري به

اهداف نظام سﻼمت دارد .يكي از اساتيد دانشگاه در زمينه

سازمانهاي دخيل در مباحﺚ اقتﺼادي مانند وزارت اقتﺼاد

كنندگان هزينه خدمات سﻼمت ،ارائه كنندگان خدمات

همچنين ،نياز براي جلب مشاركت بخش خﺼوصي بهطور

طرف ديگر ،بخشهاي دولتي ،خﺼوصي و غير انتفاعي درگير

ارزشيابي كند و نتايج را به دولت براي اصﻼح قوانين و

مشاركت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي با
در جهت اصﻼح و بهبود وضعيت تأمين منابع مالي ميباشد.
محسوسي مشهود است(E7)".

مساعدت فني آن بايد به صورت فعاﻻنه صورت گيرد.

اهميت قانونگذاري چنين گفت" :سياستگذاران ،پرداخت
سﻼمت و بيماران چهار بازيگر اصلي نظام سﻼمت هستند .از
تأمين مالي ،توليد منابع و ارائه خدمات سﻼمت هستند.

مشاركت آنها در تأمين مالي ،توليد منابع و ارائه خدمات

و دستيابي به اهداف نظام سﻼمت را به صورت اثربخش و

ارتباطات خود را با خيرين سﻼمت توسعه دهد تا با

روابط بين ذينفعان كليدي نظام سﻼمت را به خوبي تنظيم كند

سﻼمت ،دسترسي مردم به خدمات سﻼمت افزايش يابد.

كارآمد تسهيل كند .قوانين و مقررات بايد بيطرفانه ،وضع و

انجمنهاي مردمي براي افزايش آگاهي و مشاركت جامعه

قوانين و مقررات مورد توجه قرار دهد .مشاركت مردم و

افزايش ارتباط دفتر امور اجتماعي وزارت بهداشت با انجمن

هم توصيه شد .همچنين ،نشستهاي ادواري بايد با

نمايندگان بيماران براي آگاهي از نيازهاي بيماران و با

اجرا شوند .وزارت بهداشت اصولي را بايد به هنگام تدوين

مسئوليت آنها نسبت به سﻼمتي خودشان ،ارائه خدمات

سﻼمت هزينه -اثربخش و قابل پرداخت و احترام به شأن
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پانل خبرگان معتقد بودند كه وزارت بهداشت بايد

بنابراين ،قوانين و مقررات بايد به گونهاي تنظيم شود كه
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انساني نمونههايي از اين اصول راهنماي قانونگذاري

صحيح بر قوانين را چالش مهمي در قانونگذاري نظام سﻼمت

ميباشند .قوانيني بايد در زمينه تضمين كيفيت ،ايمني و

كشور دانستند و پيشنهاد كردند كه دفتر مديريت عملكرد و

شوند(E2)" .

نظارت بر اجراي قوانين نظام سﻼمت را هم برعهده گيرد.

كارايي خدمات سﻼمت و تأمين رضايت مردم جامعه وضع

بازرسي موجود در ساختار فعلي وزارت بهداشت ،وظيفه

در ُبعد قانونگذاري ،بيشتر خبرگان معتقد بودند كه

حاكميت نظام سﻼمت در ُبعد سياستگذاري و برنامهريزي

قوانين فعلي مناسب و منطقي هستند .وليكن ،برخي از

با چالشهايي در زمينه ساختار واحد سياستگذاري و

قوانين با چالشهاي عدم اجرا و نظارت ناكافي مواجه

برنامهريزي در وزارت بهداشت ،فرايند سياستگذاري و

كيفيت خوبي دارند ،ولي چگونگي اجرا و مكانيزم پايش

عدم نظارت كافي بر فرايند اجراي برنامهها مواجه است .در

هستند .يكي از مديران دانشگاه چنين گفت" :قوانين اگرچه
حسن اجرا تا حدودي مشخص نيست .در خﺼوص

قانونگذاري به نظر ميرسد كه بيشتر قانونگذاريها به جاي
اينكه بهصورت فعال براي آينده تعيين مسير كند ،واكنشي
است .معمو ًﻻ قوانين و مﺼوبات در پاسخ به نيازهاي به

وجودآمده

بوده و بر اساس پيشبيني نيازهاي آينده

نميباشند(E7)".

گروه خبرگان پيشنهاد دادند كه بهمنظور جلوگيري از

تضاد منافع و توجه به منافع تمامي گروههاي ذينفع ،بهتر

برنامهريزي ،عدم استفاده از شواهد علمي و پژوهشي كافي و
حالي كه الگوي اوليه پيشنهادي حاكميت نظام سﻼمت،

تشكيل يك معاونت مستقل برنامهريزي و سياستگذاري در
وزارت بهداشت را پيشنهاد كرد ،بيشتر خبرگان تشكيل چنين

معاونتي را بر خﻼف اصل كارايي دانستد .يكي از كارشناسان

معتقد بود كه " :يك كميته برنامهريزي براي برنامهريزي

متناسب با اهداف و نيازهاي هر معاونت وزارت بهداشت،
بايد ايجاد شود و همكاري و مشاركت فعالي بين شوراي
عالي سياستگذاري و كميتههاي برنامهريزي معاونتها وجود

است كه از شورايي از نمايندگان گروههاي ذينفع ،در فرآيند

داشته باشد")(E2

را تحتالشعاع قرار ندهد .استفاده از شواهد علمي در تنظيم

سياستگذاري و برنامهريزي در وزارت بهداشت بكار گرفته

قانونگذاري استفاده شود تا منافع فردي و حرفهاي ،قوانين

خبرگان معتقد بودند كه يك فرايند علمي بايد براي

قوانين و مقررات هم پيشنهاد شده بود .يكي از اساتيد چنين

شود .يكي از اساتيد سياستگذاري و مديريت سﻼمت معتقد

كرد .به جاي افراد ذينفع از افراد بيطرف در قانونگذاري

يك سياست ملي سﻼمت باشد .دورنما و اهدافي بايد براي

گفت" :در فرايند قانونگذاري بايد از شواهد بيشتري استفاده
بايد استفاده شود .در بحﺚ اجراي قوانين نياز به تعيين

دستگاه ناظر و نظارت پيوسته بوده و در صورت تخطيگري
مجازات مشخص بوده تا راه بر هرگونه سرپيچي از قوانين
بسته باشد(E4)".

همچنين ،بهتر است كه در قانونگذاري ،از كميتهها و

شوراهاي متشكل از خبرگان حقوقي بين سازماني براي رفع
ابهامات از قوانين و حذف قوانين متضاد ،موازي و مشابه،
استفاده شود .خبرگان نظام سﻼمت ،عدم اجرا و نظارت

نظام سﻼمت ايران تعيين شود .سﭙﺲ ،استراتژيها و

سياستهايي براي دستيابي به اين اهداف بايد تدوين شوند.
وزارت بهداشت بايد داراي استراتژي مناسبي براي تأمين،

حفظ و ارتقاي سﻼمتي مردم جامعه باشد .در نهايت ،اقداماتي
بايد براي تهيه و بكارگيري منابع ،طراحي و اجرا شوند تا به
اهداف تعيين شده دست يابيم(E2) ".

پانل خبرگان معتقد بودند كه از شواهد علمي و پژوهشي

كمتر در سياستگذاريها و برنامهريزيها استفاده ميشود.

بنابراين ،پيشنهاد شد كه واحد جمعآوري و تحليل اطﻼعات
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سازمانها از قوانين ،ميبايست مراجع قانوني و شيوه اعمال

بود كه" :وزارت بهداشت بايد داراي يك برنامه استراتژيك و

الگوي حاكميت نظام سﻼمت ايران ٣٢٥ /...

سﻼمت بهمنظور سياستگذاري مبتني بر شواهد تشكيل شود

بهداشتي و درماني داشته باشد و بازديدهاي سرزده از مراكز

و با استقرار نظام جامع مديريت اطﻼعات سﻼمت ،به

مراكز ارائه خدمت سﻼمت بايد براي افزايش كيفيت و

اقدام كند .استفاده از آيندهنگري و آيندهنگاري هم در

خبرگان بر اين باور بودند كه نياز به سازمان سوم مستقلي

جمعآوري شواهد مورد نياز براي سياستگذاريهاي سﻼمت

كاهش خطا ،افزايش يابد (E5, E2) .همچنين ،بيشتر

تﺼميمگيريهاي حوزه سﻼمت پيشنهاد شد .شوراي عالي

مستقلي براي نظارت و اعتباربخشي سازمانهاي بهداشتي و

سياستگذاري سﻼمت و دفتر مديريت عملكرد و بازرسي

و درماني نيست .دفتر بازرسي و رسيدگي به شكايات مي

سياستها بر اساس نتايج پايشهاي صورت گرفته توسط

سازمانهاي بهداشتي و درماني باشد .بنابراين ،بهتر است كه

بايد تعامل بيشتري با يكديگر داشته باشند تا برنامهريزي و
اين دفتر ،تدوين شوند.

ميتواند بازوي اجرايي مناسبي براي پايش و كنترل عملكرد

دفاتر معاونتهاي بهداشت و درمان وزارت بهداشت از طريق

در حيطه توليت نظام سﻼمت ،نظر اكثريت خبرگان بر

واحدهاي ذيربط خود در دانشگاههاي علوم پزشكي و

هاي توليتي مانند افزايش دسترسي ،عدالت و شفافيت

بهداشتي و درماني را بر عهده داشته باشند و وظايف ارزشيابي

اين بود كه حاكميت نظام سﻼمت ايران در ارتقاي شاخص

پيشرفتهايي داشته است ،ولي ،ميزان آن كافي نيست .يكي

از خبرگان اذعان داشت كه" :طرح تحول سﻼمت شاخص

هاي توليتي را ارتقا داده است ،اما هنوز هم ميزان آن كافي
نميباشد .سازماندهي در مورد نابرابري سطح درآمدي

كاركنان بهداشت و درمان بايد صورت گيرد و ميزان اين
شكاف كاهش يابد .همچنين ،يكﭙارچهسازي نظام سﻼمت از
طريق پوشش بيمه همگاني سﻼمت براي افزايش عدالت

بايد صورت گيرد .انباشت و تجميع منابع بايد در اين
جهت صورت گيرد (E4) ".تعدادي از اساتيد دانشگاهها

معتقد بودند كه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
بايد بيشتر به امور متوليگري بﭙردازد و امور اجرايي بيشتر

توسط دانشگاههاي علوم پزشكي انجام شودE2,E5, ) .
 (E6, E9همچنين ،اطﻼعرساني بيشتري در مورد ميزان

اقدامات وزرات بهداشت ،صورت گيرد.

بيشتر اعضاي پانل خبرگان عقيده داشتند كه نظارت و

ارزشيابي دقيقي بر اجراي برنامهها و كيفيت ارائه خدمات

خدمات سﻼمت صورت نميگيرد .برخي از اساتيد معتقد

معتقد بودند كه وزارت بهداشت بايد كنترل بيشتري به

هنگام صدور مجوز و پروانهها براي سازمانهاي بهداشتي

و اعتباربخشي سازمانهاي بهداشتي و درماني توسط دفتر

مديريت عملكرد و بازرسي وزارت بهداشت صورت گيرد.
همچنين ،شوراي ديدهبان سﻼمت نيز براي كمك به دفتر

مديريت عملكرد و بازرسي ايجاد شود .تشكيل سامانه واحدي
در دفتر مديريت عملكرد و بازرسي به منظور دريافت

گزارشات دورهاي شاخصهاي كليدي عملكردي سازمانهاي
بهداشتي و درماني نيز پيشنهاد شد .خبرگان تأكيد داشتند كه

اعتباربخشي بايد بيشتر بر كيفيت خدمات سازمانهاي
بهداشتي و درماني متمركز شود.

برخي از خبرگان اعتقاد داشتند كه ارزياباني براي نظارت

بر تعرفههاي دريافتي از مردم در مراكز درماني بايد تربيت

شوند .با اين وجود ،يكي از مديران دانشگاه علوم پزشكي
تهران اذعان داشت كه" :با تأسيﺲ مﺆسساتي براي شفافيت

قيمت خدمات سﻼمت مخالفم؛ مردم را بايد توانمند كرد تا

ناظر باشند؛ نه اينكه سازمانهاي بيشتري به ساختار وزارت
بهداشت اضافه كرد(E7)".

بحﺚ
اين پژوهش با هدف ارائه الگوي مناسب براي حاكميت

نظام سﻼمت كشور ايران انجام شد .ادغام برخي از معاونتها،
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پيشرفت برنامههاي در حال اجرا ،در راستاي شفافيت

خدمات بهداشتي و درماني ،وظيفه نظارت بر سازمانهاي
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دفاتر و ادارههاي وزارت بهداشت ،تقويت همكاري درون

كارايي آنها ايجاد شد .سازمانهاي بزرگ دولتي به واحدهاي

بخشي و توسعه ارتباطات بيشتر با سازمانهاي مرتبط خارج

كوچكتر تقسيم شدند .سازمانهاي خريدار خدمت از

مقررات بخش سﻼمت ،تعيين دورنما و اهداف استراتژيك

مكانيزمهاي انگيزشي پرداخت مبتني بر عملكرد براي افزايش

بيشتر از شواهد پژوهشي در سياستگذاري سﻼمت ،تقويت

ساختار سازماني نظام سﻼمت ميتواند بهصورت سلسله

استانداردهاي جامع سيستمي براي ارزشيابي و اعتباربخشي

بوده ،قدرت سياستگذاري و تﺼميمگيري در وزارت بهداشت

از وزارت بهداشت ،تعيين اصول راهنماي تدوين قوانين و
نظام سﻼمت ،تدوين برنامه راهبردي نظام سﻼمت ،استفاده

رهبري ،مديريت و توليت نظام سﻼمت و تدوين
خدمات سﻼمت ،براي تقويت سيستم حاكميت نظام سﻼمت
ايران ضروري است.

سازمانهاي ارائهكننده خدمات سﻼمت جدا شوند و از
كارايي و اثربخشي استفاده شد ).(١٩

مراتبي ،بازار و شبكهاي باشد .ساختار سلسله مراتبي متمركز
متمركز است و تﺼميمات براي اجرا به سطوح پايين ابﻼغ
ميشوند .نظام سﻼمت در ساختار بازار شامل خريداران و

نمودار سازماني وزارت بهداشت در سال  ١٣٨٨شامل

ارائه كنندگان خدمات سﻼمت است .در اين مدل دولت نقش

و توسعه مديريت و منابع( ،دو مركز )مركز توسعه غذا و

دولتي و خﺼوصي را بر عهده دارد .ساختار شبكهاي حالت

پنج معاونت )بهداشت ،درمان ،آموزشي ،پژوهش و فناوري
دارو ،مركز امور دانشجويي و فرهنگي( ،پنج حوزه قائم
مقامي )امور سياستگذاري ،امور مجلﺲ ،امور گسترش شبكه

ملي سﻼمت ،امور تجهيزات پزشكي و امور همكاريهاي
بينالمللي( ١٠ ،حوزه مشاوره )امور هيئت امناء ،امور بخش

خﺼوصي ،امور حقوقي ،امور آموزش مداوم جامعه پزشكي

خريدار خدمات سﻼمت از ارائهكنندگان خدمات سﻼمت
دموكراتيك داشته كه در آن قدرت تﺼميمگيري به سطوح
محلي تفويض ميشود ) .(٥ميزان دانش در زمينه فرايند توليد
و توانايي اندازهگيري ستادههاي توليد بر انتخاب مدل ساختار

سازماني موثر هستند .اگر دانش فرايند توليد ضعيف ،ولي،

ستادههاي توليد ،بهدرستي قابل اندازهگيري باشد ،ساختار بازار

و آموزش عمومي و ارتقاي تعيينكنندههاي سﻼمت ،امور

مناسب است كه در آن قراردادهايي نوشته ميشود و عملكرد

اطﻼعات ،امور اخﻼق ،آداب و ميراث پزشكي ،امور شاهد و

مقابل ،اگر دانش فرايند توليد خوب ،وليكن ،اندازهگيري

بوده است .در اين سال معاونت سﻼمت به دو معاونت

استفاده كرد كه در آن با استفاده از قوانين و مقررات و

بهداشت در سال  ١٣٩٢تغيير كرد و شامل  ٩معاونت

حاصل ميشود ).(٢٠

دندانﭙزشكي و بهداشت دهان و دندان ،امور فناوري
ايثارگران ،امور پرستاري و امور كارآفريني( و  ٢٥اداره كل
بهداشت و درمان تفكيك شد .نمودار سازماني وزارت

و فنآوري ،دانشجويي و فرهنگي ،حقوقي و امور مجلﺲ و

توسعه مديريت و منابع( با  ٣٧دفتر و اداره كل شد .معاونت
اجتماعي در سال  ١٣٩٥به ساختار وزارت بهداشت اضافه

ستادههاي توليد مشكل باشد ،ميتوان از ساختار سلسله مراتبي
كنترلهاي زياد از دستيابي به ستادههاي مورد نظر اطمينان
ساختار سازماني وزارت بهداشت ،درمان و آموزش

پزشكي ايران بسيار متمركز و از نوع سلسله مراتبي است كه
بهتر است به ساختار شبكهاي و سﭙﺲ ،به ساختار بازار تغيير

يابد .تعداد زياد معاونتها و واحدهاي سازماني ،بروكراسي و

شد .ساختار سازماني بر عملكرد سازمان تأثير زيادي دارد

پيچيدگي زياد ساختار سازماني وزارت بهداشت ،منجر به

نوين ،تغييراتي در ساختار سازمانهاي دولتي براي افزايش

براي تمركز زدايي و كوچكسازي ساختار سازماني وزارت

) .(٢از دهه  ١٩٨٠ميﻼدي با ورود انديشه مديريت دولتي

كاهش بهرهوري نظام سﻼمت شده است .بنابراين ،اقداماتي
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)بهداشت ،درمان ،طب سنتي ،پرستاري ،آموزشي ،پژوهشي

هم با استفاده از شاخصهايي پايش و ارزشيابي ميشود .در
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بهداشت بايد بكار گرفته شود .برخي از معاونتها و دفاتر

خيريه در ارائه خدمات سﻼمت در ايران و امكان جابجايي

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي بايد براي كاهش

نيروي كار بين اين بخشها ،قوانين و مقررات مناسبي بايد

منظور ،واحدهاي وزارت بهداشت به دو دسته صف و ستاد

اجراي قوانين نيازمند سياستگذاري و برنامهريزي است.

پژوهش ،واحدهاي صف هستند كه بايد معاونتهاي اصلي

و از طريق شوراي سياستگذاري ،تدوين شده و براي اجرا به

وزارت بهداشت با دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات

ميشود .وزارت بهداشت بايد داراي برنامه استراتژيك و

دوبارهكاريها و افزايش بهرهوري ادغام شوند .براي اين
قابل تقسيم هستند .معاونتهاي ،بهداشت ،درمان ،آموزش و
وزارت بهداشت را تشكيل دهند.

براي كنترل رفتار ارائهكنندگان خدمات سﻼمت تدوين شود.

سياستهاي كﻼن سﻼمت توسط وزير بهداشت ،و معاونين او
دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني ابﻼغ

بهداشتي و درماني ،سازمان غذا و دارو و انستيتو پاستور

سياست ملي سﻼمت باشد تا بتواند به عنوان چتري ،برنامهها

خون ،نظام پزشكي ،نظام پرستاري و بهزيستي همكاري

قرار دهد .براي اين منظور ،مأموريت و وظايف وزارت

داخل بخشهاي مختلف دولت و همچنين ،خارج از بخش

و اهداف نظام سﻼمت ايران براي حداقل  ٥سال تعيين شوند.

مشاركت درون بخشي و با سازمانهاي بيمه سﻼمت ،انتقال
برون بخشي دارد ) .(٦وزارت بهداشت بايد ائتﻼفهايي در

دولتي براي دستيابي به اهداف نظام سﻼمت ايجاد كند.

افزايش آگاهي عمومي و تقويت مشاركت اجتماعي مردم در

و سياستهاي معاونتها و ادارههاي مختلف را تحت پوشش

بهداشت بايد به وضوح تدوين و به روز شوند .سﭙﺲ ،دورنما

وزارت بهداشت بايد داراي يك دورنماي استراتژيك باشد .به
عنوان مثال ،داشتن يك جمعيت سالم و تندرست تا سال

ارتقاي سﻼمت ،منجر به ارتقاي سﻼمت جامعه ميشود.

 ١٤٠٤ميتواند دورنماي مناسبي براي نظام سﻼمت ايران

ملي ،فرصتي را براي بحﺚ و تبادل نظر در زمينه آينده نظام

مردم ،كاهش بار مالي بيماريها ،توانمندسازي مردم براي خود

وزارت بهداشت ميتواند با برگزاري كنگره ساﻻنه سﻼمت

سﻼمت فراهم كند.

باشد .ارائه خدمات سﻼمت با كيفيت ،ايمن و اثربخش به

مراقبتي و افزايش پاسخگويي نظام سﻼمت ميتواند اهداف

وزارت بهداشت از طريق تعامل با مجلﺲ شوراي

كلي نظام سﻼمت ايران تلقي شوند .دسترسي ،كيفيت ،عدالت،

اسﻼمي وظيفه قانونگذاري در حوزه سﻼمت كشور را بر

كارايي و تابآوري بايد بهعنوان اهداف اختﺼاصي نظام

عهده دارد .وزارت بهداشت قوانين را در قالب ﻻيحه به

سﻼمت ايران مورد توجه قرار گيرند .اهداف نظام سﻼمت بايد

و درمان ﻻيه را بررسي ،اصﻼح و تﺼويب ميكند ).(٦

و ارزشهاي ملي باشند .بخشهاي مختلف دولتي و

مقررات ،سياستها و برنامههاي بهداشتي و درماني كشور

باشند .يك فرايند رسمي براي تعيين اولويتهاي نظام سﻼمت

مجلﺲ پيشنهاد ميكند .مجلﺲ با كمك كميسيون بهداشت

وزارت بهداشت بايد اصول راهنمايي را براي تدوين قوانين،

سياستهاي خارج از بخش سﻼمت دولت را بر سﻼمتي

مردم جامعه ارزشيابي و نتايج را به دولت گزارش كند.

قوانين و سياستهاي ملي بايد داراي پيوستار سﻼمت باشند

تا از نداشتن نتايج منفي بر سﻼمتي مردم اطمينان حاصل
شود .با توجه به مشاركت بخشهاي دولتي ،خﺼوصي و

خﺼوصي بايد در تعيين اهداف نظام سﻼمت مشاركت داشته
كشور بايد ايجاد و به دنبال آن استراتژيها ،سياستها و

برنامههاي ملي دستيابي به اهداف نظام سﻼمت تدوين شوند.

در نظام سﻼمت ايران از شواهد پژوهشي در سياستگذاريها و

برنامهريزيهاي كﻼن كمتر استفاده ميشود .واحدي در
وزارت بهداشت بايد ايجاد شود كه وظيفه جمعآوري و تجزيه
و تحليل دادههاي اپيدميولوژيكي ،اقتﺼادي و عملكردي نظام
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تعيين كند .همچنين ،وزارت بهداشت بايد اثرات قوانين و

هماهنگ با اهداف توسعه سياسي ،اجتماعي و اقتﺼادي كشور

 /٣٢٨علي محمد مصدق راد و همكاران

سﻼمت و توليد شواهد علمي و پژوهشي مورد نياز براي

مكانيزمهاي انگيزشي ،دستيابي به اهداف اعتباربخشي را

سياستگذاريها و برنامهريزيها را بر عهده داشته باشد.

ممكن ميسازد.

وزارت بهداشت بازيگر اصلي نظام سﻼمت است،

وزارت بهداشت در سطح ملي بايد شاخصهاي

وليكن ،نبايد بازيگر انحﺼاري باشد .وزارت بهداشت بايد

عملكردي كليدي و استانداردهاي حداقل را براي سازمانهاي

داشته باشد و اختيار بيشتري به دانشگاههاي علوم پزشكي و

پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بايد براي دستيابي

نقش فعالتري در رهبري ،مديريت و توليت نظام سﻼمت

بهداشتي و درماني تعيين و ابﻼغ كند .دانشگاههاي علوم

خدمات بهداشتي و درماني براي تدوين و اجراي برنامههاي

سازمانهاي بهداشتي و درماني زير مجموعه خود به اين

مشاركت بخش خﺼوصي در تأمين مالي و ارائه خدمات

بايد ماهانه شاخصها را به دانشگاهها و از آن طريق به وزارت

بهداشتي و درماني متناسب با نيازهاي استانهاي خود دهد.

سﻼمت بايد تقويت شود و وزارت بهداشت با سياستگذاري

و ارزشيابي صحيح ،از كيفيت خدمات اطمينان حاصل كند.

استانداردها برنامهريزي كنند .سازمانهاي بهداشتي و درماني
بهداشت گزارش دهند .وزارت بهداشت و دانشگاهها بايد

بازخوردهاي ﻻزم را در مورد بهبود عملكرد سازمانهاي

دفتر نظارت و اعتباربخشي امور درمان معاونت درمان

بهداشتي و درماني به آنها دهد .وزارت بهداشت و

پزشكي و موسسات درماني ،نظارت بر موسسات درماني و

بهمنظور افزايش انگيزه مديران و كاركنان سازمانهاي بهداشتي

وزارت بهداشت ،از طريق ادارههاي صدور پروانههاي
ارزشيابي و اعتباربخشي موسسات درماني ،وظايف پايش،

دانشگاههاي علوم پزشكي ميتوانند از پاداش مبتني بر عملكرد
و درماني براي بهبود عملكرد استفاده كنند .بكارگيري ساختار

ارزشيابي و اعتباربخشي سازمانهاي بهداشتي و درماني

سازماني از نوع بازار و توانمندسازي مردم ،منجر به افزايش

استاندارد معاونت درمان نيز وظيفه ارزشيابي تكنولوژيهاي

ارائهكندگان خدمات سﻼمت ميشود.

ايران را بر عهده دارد .دفتر ارزيابي فناوري و تدوين

كيفيت خدمات سﻼمت ،كاهش قيمت و افزايش پاسخگويي

مراقبت سﻼمت را بر عهده دارد .برنامه اعتباربخشي ملي

مكانيزمي بايد ايجاد شود تا مردم نظرات خود را بيان

اجباري ابﻼغ شد و تاكنون سه دوره اعتباربخشي

ايران انجام نميشود و هر بيمارستان اقدام به سنجش رضايت

ميزان موفقيت برنامه اعتباربخشي بيمارستانهاي ايران را در

توسط وزارت بهداشت در سطح ملي ايجاد شود و نظرات و

بيمارستانهاي ايران در سال  ١٣٨٩بهصورت دولتي و
بيمارستانها در كشور انجام شده است .مطالعات انجام شده
حد متوسط ارزشيابي كردند ) .(٢٢،٢١برخي از چالشهاي

كنند .رضايتسنجي از بيماران به طور متمركز در نظام سﻼمت
بيماران خود ميكند .بنابراين ،پيشنهاد ميشود كه سامانهاي

شكايات بيماران از سازمانهاي بهداشتي و درماني دريافت

اعتباربخشي ،مهارت پايين ارزيابان ،تعهد و مشاركت كم

كيفيت حاكميت نظام سﻼمت بايد ارتقا يابد .بانك جهاني

استانداردها ،عدم شفافيت سنجهها ،وزن يكسان سنجههاي

سازمانهاي بهداشتي و درماني استفاده شود.

مديران بيمارستانها ،همكاري كم پزشكان و هزينه باﻻي

شاخصهاي اثربخشي حاكميت ،مسئوليتپذيري ،ثبات

اعتباربخشي ،آموزش مديران و كاركنان در زمينه اجراي

براي حكمراني خوب معرفي كرد ) .(٢٦نظام سﻼمت كشور

اجراي استانداردهاي اعتباربخشي ) .(٢٣-٢٥ارتقاي سيستم

استانداردها ،تأمين منابع مورد نياز و در نظر گرفتن

سياسي ،حاكميت قانون ،كيفيت قانونگذاري و كنترل فساد را

بايد نسبت به نيازهاي باليني و غيربايني مردم پاسخگو باشد و
خدمات سﻼمت را ضمن احترام به شأن افراد و لحاظ نمودن
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اعتباربخشي در بيمارستانهاي ايران عبارتند از تعداد زياد

شود .نتايج رضايتسنجيها بايد در ارزشيابي و اعتباربخشي
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مشاركت آنها ،به صورت مشتري مدار ارائه كند.

مديران نظام سﻼمت بايد با استفاده از رويكرد تفكر سيستمي

ارائهكنندگان خدمات سﻼمت بايد نسبت به مردم و وزارت

و پويايي سيستمها و برقراري ارتباطات ﻻزم با حوزههاي

بﭙذيرند .وزارت بهداشت هم بايد نسبت به جامعه و

تقويت كنند .در نتيجه ،حاكميت نظام سﻼمت در صورت

براي ارزشيابي سيستم حاكميت نظام سﻼمت ميتوان از

شوكهاي سياسي ،اقتﺼادي ،اجتماعي و تكنولوژيك ،كنترل

بهداشت پاسخگو باشند و مسئوليت عملكرد خود را

نمايندگان مردم پاسخگو و مسئوليتپذير باشد .بنابراين،

مختلف مرتبط با سﻼمتي مردم ،تابآوري نظام سﻼمت را
وقوع بﻼياي طبيعي و غير طبيعي ،شيوع پاندمي يك بيماري و

شاخصهاي شفافيت ،دموكراسي ،قانونمداري ،كنترل فساد،

خود را بر روي نظام سﻼمت داشته و با اعمال اندك تغييراتي،

كارايي ،پايداري و تابآوري استفاده كرد.

خود را به خوبي انجام خواهد داد.

عدالت ،اخﻼق ،پاسخگويي ،مسئوليتپذيري ،اثربخشي،

خود را با شرايط محيطي تطبيق ميدهد و فعاليتهاي روتين

با توجه به اختﻼف زياد سطح دانش ارائهكنندگان و

وزارت بهداشت بايد يك مدل سيستمي يكﭙارچه شامل

شفافيت نظام سﻼمت و حفاظت از منافع مشتريان ايجاد

نظام سﻼمت شامل سﻼمتي ،حمايت مالي و رضايت مردم

مشتريان خدمات سﻼمت بايد مكانيزمي براي براي افزايش
شود .براي اين منظور ،وزارت بهداشت با ايجاد يك سامانه

ملي ميتواند اطﻼعات مفيدي در زمينههاي انواع خدمات
سﻼمت ،سازمانهاي ارائه كننده اين خدمات و عملكرد آنها

اجزا و اهدافي براي نظام سﻼمت داشته باشد .اهداف نهايي
جامعه؛ و اهداف ميانهاي آن شامل دسترسي ،كيفيت ،عدالت،

كارايي و تابآوري است ) .(٤حاكميت و رهبري ،تأمين مالي،

نيروي انساني ،تجهيزات و داروها ،اطﻼعات و فرايندهاي ارائه

در اختيار مردم قرار دهد تا آنها بتوانند تﺼميم آگاهانه براي

خدمات سﻼمت ،الزامات نظام سﻼمت براي دستيابي به اين

نمايندگان قانوني آنها بايد در تﺼميمات مهم بخش سﻼمت

دنبال برنامه تحول نظام سﻼمت در وزارت بهداشت اجرا شود

انتخاب و استفاده از خدمات سﻼمت بگيرند .مردم و

اهداف هستند .بنابراين ،برنامه تقويت نظام سﻼمت بايد به

مشاركت فعال داشته باشند .بنابراين ،پيشنهاد ميشود كه يك

تا منجر به دستيابي پايدار به اهداف نظام سﻼمت شود ).(٢٧

دفتر بازرسي عملكرد وزارت بهداشت خدمات مشاورهاي

آموزشهاي ﻻزم را در زمينه اجزاي حاكميت نظام سﻼمت

همزمان با توسعه نظام سﻼمت به توسعه ساير بخشهاي

عملكرد نظام سﻼمت كشور را بهبود بخشند تا منجر به ارتقاي

موسسه غير انتفاعي به نام ديدهبان سﻼمت تشكيل شود و به
ارائه دهد .دولت براي ارتقاي سﻼمت مردم جامعه بايد

جامعه نظير آموزش ،امنيت ،مسكن و محيط زيست اقدام

كند .بنابراين ،دولت بايد كارايي تخﺼيﺼي و عدالت

دريافت كنند و با تقويت سيستم حاكميت نظام سﻼمت،
سﻼمت مردم شود.

نتيجهﮔيري

قرار دهد .بايد توجه داشته كه هر ريال هزينهكرد در بخش

با توجه به چالشهاي حاكميت نظام سﻼمت ايران ،مطالعه

عمومي كشور به دنبال دارد كه ميتوانند بر سﻼمتي مردم

متخﺼﺼين نظام سﻼمت در اين زمينه منجر به تقويت

پيشبيني نبودن بيماريها و سرعت انتقال باﻻي آنها در ابعاد

سﻼمت با تقويت حاكميت نظام سﻼمت ميتوانند عملكرد

سﻼمت ،يك فرصت از دست رفته در ساير بخشهاي

تجربيات كشورهاي موفق و بهرهگيري از نظرات و تجربيات

تأثير زيادي داشته باشند .نظام سﻼمت با توجه به قابل

حاكميت نظام سﻼمت كشور ميشود .سياستگذاران نظام

محلي ،ملي و بينالمللي ،بايد تابآور باشد .سياستگذاران و

نظام سﻼمت را بهبود بخشند .با توجه به نظرات و پيشنهادات
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متخﺼﺼين و خبرگان نظام سﻼمت ،توسعه يك مدل

سازماني وزارت بهداشت و تقويت سيستم حاكميت نظام

يكﭙارچه نظام سﻼمت شامل الزامات و اهداف ،ادغام برخي

سﻼمت ايران مورد استفاده قرار گيرد .همچنين ،پژوهشگران

بيشتر با سازمانهاي مرتبط خارج از وزارت بهداشت ،تعيين

سيستم حاكميت نظام سﻼمت ايران را ارزشيابي كنند.

استفاده بيشتر از شواهد پژوهشي در سياستگذاري و

تشكر و قدرداني

از معاونتها و ادارههاي وزارت بهداشت ،توسعه ارتباطات

اصول راهنماي تدوين قوانين و مقررات بخش سﻼمت،

با استفاده از اين مدل مفهومي و شاخصهاي آن ميتوانند

برنامهريزي بهداشت و درمان ،تقويت رهبري ،مديريت و

اين مقاله برگرفته از پاياننامه كارشناسي ارشد رشته

براي ارزشيابي و اعتباربخشي خدمات سﻼمت ،براي

با عنوان "بررسي تطبيقي شيوههاي حاكميت نظام سﻼمت

افزايش اثربخشي ،كارايي و بهرهوري حاكميت نظام سﻼمت

حمايت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني

سﻼمت ايران با استفاده از مرور تطبيقي سيستم حاكميت

تخﺼﺼي خود به ارتقاي مدل پيشنهادي حاكميت نظام

توليت نظام سﻼمت و تدوين استانداردهاي كيفيتي جامع
حاكميت نظام سﻼمت ايران پيشنهاد ميشود كه منجر به

ميشود .در اين پژوهش يك مدل اوليه حاكميت براي نظام
نظام سﻼمت  ١١كشور جهان در شش ُبعد ساختار سازماني،

مديريت خدمات بهداشتي و درماني ،كد ٩٣١١٣٧٢٠٠٥
در كشورهاي منتخب و ارائه الگو براي ايران" است كه با

تهران انجام شد .از اساتيد و خبرگاني كه با ارائه نظرات

سﻼمت كمك كردند ،صميمانه قدرداني و تشكر ميشود.

ارتباطات ،قانونگذاري ،سياستگذاري وبرنامهريزي ،توليت،

همچنين ،از داوران محترمي كه با انتقادات سازنده و بيان

 ٢٥نفر از خبرگان حاكميت نظام سﻼمت كشور ،توسعه

شدند ،قدرداني ميشود.

و نظارت و ارزشيابي طراحي شد .سﭙﺲ ،اين مدل با نظرات
يافت و نهايي شد .اين مدل ميتواند در بازطراحي ساختار

نظرات كارشناسي خود موجب بهبود كيفيت اين مقاله
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جدول -١ميزان موافقت خبرگان با الگوي پيشنهادي حاكميت نظام سﻼمت ايران از  ١٠امتياز
ابﻌاد

رديﻒ

ﮔويه

ميانﮕيﻦ

انحﺮاف

١

با ساختار سازماني پيشنهادي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي موافق هستم.

٧/٢٢

١/١٦

٢

وظيفه آموزش و پژوهش در زمره وظايف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي باقي بماند.

٧/٢٢

٢/٢١

٣

معاونت پرستاري فعلي بهصورت دفتر امور پرستاري و مامايي در معاونت درمان قرار گيرد.

٧/٩٥

١/٨١

٤

معاونت طب سنتي فعلي ،به صورت دفتري در معاونت درمان قرار گيرد.

٨/٠٠

١/٥٦

٥

دفتري با عنوان امور سالمندان و توانبخشي در معاونت بهداشت تشكيل شود.

٨/٠٤

١/٦٠

٦

معاونت امور اجتماعي بهصورت دفتر امور اجتماعي قرار گيرد.

٧/٧٠

١/٩٦

٧

دو معاونت دانشجويي و فرهنگي و حوزه امور بينالملل از يكديگر جدا باشند.

٨/٠٩

١/٥٣

٨

معاونت حقوقي و امور مجلﺲ بهشكل دفتر حقوقي و امور مجلﺲ در آيند.

٨/٣٠

١/٢٩

٩

دفتري تحت عنوان امور پيراپزشكان ،داروسازان و دندانﭙزشكان در معاونت درمان ايجاد شود.

٨/٥٥

١/٥٢

١٠

مركز امور آموزشي دانشجويان و دفتر امور نخبگان در معاونت آموزشي با يكديگر ادغام شود.

٧/٤٣

٢/١٧

١١

دفتر پدافند غيرعامل در معاونت توسعه مديريت و منابع قرار گيرد.

٧/٩١

١/٣٧

١٢

دبيرخانه هيئت مركزي گزينش در معاونت توسعه مديريت و منابع قرار گيرد.

٨/١٧

١/٣٣

١

مشاركت با سازمانهاي جمعآوري آمار و اطﻼعات براي سياستگذاري مبتني بر شواهد افزايش يابد.

٩/٣٠

١/٠٢

٢

مشاركت با سازمان بهداشت جهاني در خﺼوص انتشار آمارهاي سﻼمت ملي افزايش يابد.

٩/١٣

٠/٩٢

٣

جلب حمايت بيشتر خيرين بهمنظور افزايش دسترسي مردم به خدمات سﻼمت صورت گيرد.

٨/٨٣

١/٣٠

٤

نشستهايي با نمايندگان بيماران براي آگاهي از نيازهاي بيماران برگزار شود.

٨/٨٣

١/٦٦

٥

نشستهايي با نمايندگان پزشكان و پيراپزشكان براي حمايت و كمك به پيشرفت اين حرفهها برگزار شود.

٨/٥٢

١/٤٤

٦

ارتباطات درون و برونبخشي با سازمانهاي ذينفع از طريق شوراها و نشستهاي گوناگون افزايش يابد.

٨/٥٧

١/٤٠

٧

نقشها ،حيطه اختيارات و فرآيندهاي سازمانهاي پاسخگو در حوزه سﻼمت به روشني تعريف شود.

٨/٨٣

١/٠٧

٨

مشاركت بينالمللي در زمينههاي برنامههاي مشترك ،تبادل علم ،دانشجو و نيروي كار افزايش يابد.

٨/٧٠

١/٢٩

٩

ارتباط دفتر امور اجتماعي وزارت بهداشت با انجمنهاي مردمي افزايش يابد.

٨/٥٢

١/٣٧

١٠

مشاركت فعال شوراهاي سﻼمت استان و شهرستانها در برنامهريزي ،اجرا ،پايش و ارزشيابي افزايش يابد.

٨/٤٨

١/٢٠

١

شورايي از نمايندگان گروههاي ذينفع در فرآيند قانونگذاري مشاركت داشته باشد.

٨/٥٧

١/٦٤

٢

ميزان استفاده از شواهد در فرآيند قانونگذاري براي ارتقاي كيفيت قوانين افزايش يابد.

٨/٨١

١/٢٠

٣

دفتر مديريت عملكرد و بازرسي وزارتخانه نظارت بر اجراي قوانين نظام سﻼمت را برعهده گيرد.

٧/٩١

١/٨٢

٤

از كميتهها و شوراهاي خبرگان حقوقي بين سازماني در قانونگذاري استفاده شود.

٨/٣٥

١/٣٦
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ادامه جدول -١ميزان موافقت خبرگان با الگوي پيشنهادي حاكميت نظام سﻼمت ايران از  ١٠امتياز

ارزشيابي و نظارت

توﻟيﺖ

بﺮنامهريﺰي و سياستﮕذاري

ابﻌاد

رديﻒ

ﮔويه

ميانﮕيﻦ انحﺮافمﻌيار

١

يك كميته برنامهريزي در هر معاونت براي برنامهريزي متناسب با نيازهاي معاونت ايجاد شود.

٧/٨٣

١/٦١

٢

شورايعالي سياستگذاري سﻼمت و دفتر مديريت عملكرد با هم تعامل بيشتري داشته باشند.

٨/٣٥

١/١٥

٣

سياستگذاري مبتني بر شواهد با استقرار نظام جامع مديريت اطﻼعات سﻼمت تقويت شود.

٨/٣٩

١/٥٥

٤

از آيندهنگري و آيندهنگاري در تﺼميمگيريهاي حوزه سﻼمت بيشتر استفاده شود.

٨/٣٩

١/٣٧

٥

اطﻼعرساني بيشتري در مورد ميزان پيشرفت برنامههاي در حال اجرا توسط وزارتخانه صورت گيرد.

٨/٤٣

١/١٢

١

مﺆسسات مستقلي براي شفافيت قيمت خدمات ارائه شده در نظام سﻼمت فعاليت كنند.

٧/٩٦

١/٥٥

٢

زيرساختهاي ﻻزم براي ايجاد پرونده الكترونيك سﻼمت بيماران گسترش يابد.

٨/٦١

١/٣٧

٣

اختيار و قدرت كافي به سازمانهاي مسئول پاسخگويي حاكميت نظام سﻼمت داده شود.

٨/٠٠

١/٩٩

٤

وزارت بهداشت به امور متوليگري و دانشگاههاي علوم پزشكي به امور اجرايي يبيشتر بﭙردازد.

٨/٤٨

١/٤١

١

نظارت و اعتباربخشي توسط دفتر مديريت عملكرد و بازرسي انجام شود.

٧/٤٣

١/٧٢

٢

شوراي ديدهبان سﻼمت براي كمك به دفتر مديريت عملكرد در نظارت و ارزشيابي ايجاد شود.

٧/٩٦

١/٤٣

٣

ارزياباني براي نظارت بر تعرفهها در مراكز درماني تربيت شوند.

٧/٨٣

١/٤٦

٤

سامانه خودارزيابي براي سازمانهاي بهداشتي و درماني ايجاد شود.

٨/٢٦

١/٢١

٥

اعتباربخشي بيشتر بر كيفيت خدمات ارائهشده متمركز شود.

٨/٣٩

١/٥٠

٦

بازديدهاي سرزده از مراكز بهداشتي و درماني براي افزايش نظارت و كاهش خطا ،افزايش يابد.

٨/٢٣

١/٥٧

٧

سامانه واحدي در دفتر مديريت عملكرد براي دريافت شاخصهاي كليدي عملكردي تشكيل شود.

٨/٢٢

١/٥٠

٨

وزارت بهداشت كنترل بيشتري به هنگام صدور مجوز و پروانهها داشته باشد.

٨/٦٥

١/١٥
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ABSTRACT
Background and Aim: Good governance results in better health outcomes for the society thorugh
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improving health system performance. The governance of Iran health stsyem faces some challenges.
Hence, this study aimed to propose and verify a model for strengthening Iranian health system
governance.
Materials and Methods: This descriptive study was conducted in 2016 using the Delphi method. A
health governance model with six dimentions including sturucture, communication, regulation, policy
making and planning, stewardship and evaluation and accreditation has been proposed. Then, the
proposed model verified using 25 Iranian healthcare experts’ opinions in two rounds.
Results: Developing an integrated health system model comprising health system enablers and results,
downsizing and reducing the number of directorates in ministry of health,determining basic principles for
regulation, enhancing communication with other external organizations affecting people health, using
more evidence in policy making and planning, developing a strategic plan and national health policy,
enhancing leadership, management and stewardship; and developing comprehensive systemic standards
for evaluation and accreditation of healthcare organizations are recommended to enhance the
effectiveness and efficiency of Iran health system governance.
Conclusion: Iran health system governance faces numerous challenges. Using successful countries’
experience and internal health care experts’ opinions help to reduce the current challenges and achieve
health system goals.
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