نقش و مسئولیت دولت در برنامهریزی بخش بهداشت و درمان
منیره سادات سعادتمند هاشمی
2
عباس اکبریان

1

چکیده:
ســامتی یکــی از اساســیترین نیازهــای انسانهاســت کــه هیــچ یــک از افــراد جامعــه را نمیتــوان
از آن بینیــاز دانســت .برخــورداری از یــک زندگــی ســالم ،مولــد و بــا کیفیــت حقــی اســت همگانــی کــه
مســئولیت و تولیــت آن بــر عهــده دولتهــا اســت.
افزایــش ســریع هزینههــا ،افزایــش انتظــارات مــردم ،ورود فناوریهــای جدیــد و بعضـاً اســتفاده نابجــا
از آنهــا مشــکالتی اســت کــه همــه کشــورها در نظــام بهداشــت و درمــان خــود بــا آن روبـهرو هســتند.
تقاضــای نامحــدود جوامــع بــرای اســتفاده از ایــن منابــع محــدود نقــش و مســئولیت دولتهــا دربرنامــه
ربــزی نظــام بهداشــت و درمــان کشــورها را بیــش از پیــش افزایــش داده اســت .همچنیــن موفقیــت
برنامهریــزی در گــرو نقــش و مســئولیتی اســت کــه ارکان برنامهریــزی برعهــده دارنــد.
ایــن مطالعــه بــه منظــور شناســایی نقــش دولــت در برنامهریــزی نظــام بهداشــت و درمــان و بــا تکیــه
بــر مطالعــات تطبیقــی ،طراحــی شــده اســت.
براســاس طبفهبنــدی نظامهــای بهداشــت و درمــان کــه نظــام بهداشــت و درمــان کشــورها را در
چهــار گــروه بــازار آزاد ،بیمــه اجتماعــی ،بیمــه ملــی و طــب ملــی طبقهبنــدی میکنــد ،کشــورهای
آمریــکا از نظــام مبتنــی بــر بــازار آزاد ،آلمــان از نظــام مبتنــی بــر بیمــه اجتماعــی ،فرانســه از نظــام مبتنــی
بــر بیمــه ملــی و انگلســتان از نظــام مبتنــی بــر طــب ملــی بــه عنــوان جامعــه مــورد مطالعــه بــه همــراه
ایــران انتخــاب شــدند.
نتایــح حاصــل نشــان میدهــد کــه دولــت در برنامهریــزی نظــام بهداشــت و درمــان کشــورها نقــش
مؤثــری دارد؛ هرچنــد کــه شــدت آن بســتگی بــه نــوع تمرکــز یــا عــدم تمرکــز نظــام بهداشــت و درمــان
کشــور مــورد مطالعــه متفــاوت اســت .در کشــور آمریــکا بــا نظــام بهداشــت ودرمــان مبتنــی بــر بــازار آزاد
هرچنــد نقــش دولــت کمرنــگ اســت ولــی مســئولیت اصلــی همچنــان بــا دولــت اســت ،درکشــوری ماننــد
 .1کارشــناس ارشــد مدیریــت خدمــات بهداشــتی و درمانــی وکارشــناس ارشــد اقتصــاد درمــان و ارزیابــی عملکــرد واحدهــا
(ادارهکل درمــان تأمیناجتماعــی تهــران) (نویســنده مســئول) msshashemi@yahoo. com
 .2دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
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فرانســه بــا نظــام بهداشــت و درمــان مبتنــی بــر بیمــه ملــی نقــش دولــت کامـ ً
ا مشــهود و مؤثــر اســت بــه
نحــوی کــه برنامههــای اســتراتژیک و برنامههــای میــان مــدت نیــز توســط نهادهــای وابســته بــه دولــت
طراحــی و تنظیــم میگردنــد .یکــی از نــکات مهــم و اساســی در زمینــه برنامهریــزی نظــام بهداشــت و
درمــان تعریــف درســت نقــش و کارکــرد ذینفعــان در برنامهریــزی ایــن بخــش و تمرکــز بــر ایــن موضــوع
کــه مســئولیت اصلــی بــر عهــده دولــت اســت.
کلمات کلیدی :برنامهریزی ،بهداشت ودرمان ،دولت ،تمرکز ،عدم تمرکز
مقدمه:
برخــورداری از یــک زندگــی ســالم و مولــد و بــا کیفیــت تــوأم بــا طــول عمــر قابــل قبــول و عــاری از
بیمــاری و ناتوانــی ،حقــی اســت همگانــی کــه مســئولیت و تولیــت آن بــر عهــده دولتهاســت و پیــش شــرط
تحقــق توســعه پایــدار اســت (شــورای سیاســتگذاری ،آبــان ،1388ص.)19
بــرای تحقــق ایــن امــر فراهمســازی امکانــات و تســهیالت مناســب بــرای تأمیــن ســامت جســمی،
روانــی ،اجتماعــی و معنــوی انســان در کلیــه مراحــل زندگــی و زنجیــره حیــات کــه از جملــه حقــوق طبیعــی
و نیازهــای اساســی انســانها بــه شــمارمیرود در مکتــب اســام و قانــون اساســی جمهــوری اســامی
ایــران مــورد تأکیــد قرارگرفتــه اســت .قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران ضمــن محــوری برشــمردن
ســامت کامــل و جامــع انســان ،بهداشــت و درمــان را از جملــه نیازهــای اساســی میشناســد و دولــت را
مکلــف کــرده اســت تــا تمامــی منابــع ،امکانــات و ظرفیتهــای خــود را جهــت تأمیــن ،حفــظ و ارتقــای
ســطح ســامت افــراد کشــور بســیج کنــد (اصــول  43 ،29 ،3قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران).
در کشــورهای در حــال توســعه معمــوالً بــه دلیــل فراهــم نبــودن زمینــه اطالعــات ،مهــارت و
تخصــص در زمینــه برنامهریــزی بهداشــتی و درمانــی ،اغلــب منابــع بــه صــورت نامتــوازن تخصیــص
مییابنــد .افزایــش ســریع هزینــه خدمــات درمانــی ،ورود فناوریهــای جدیــد و گرانقیمــت و بعضــاً
اســتفاده نابجــا از آنهــا مشــکالتی اســت کــه همــه کشــورهای جهــان بــا آن روبـهرو هســتند .کشــورهای
مختلــف دنیــا بــا توجــه بــه نگرشهــا و گرایشهــای سیاســی و فرهنگــی خــود در زمینــه بهداشــت
و درمــان بــرای تأمیــن و توزیــع هزینههــای بهداشــت و درمــان از شــیوههای متنوعــی اســتفاده
میکننــد (قاضــی جهانــی.)1378 ،
بــه هــر حــال آنچــه در بخــش بهداشــت و درمــان در تمامــی کشــورها دارای وجــوه تشــابه اســت
عبارتنــد از:
 .1منابع نه تنها در کشور ما که در کشورهای توسعه یافته نیز محدود است.
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 .2تقاضای جامعه برای این منابع محدود ،نامحدود است.
 .3افــراد جامعــه دربــاره نحــوه مصــرف منابــع در ســطح تولیــد ،توزیــع و مصــرف خدمــات از حــق
انتخــاب برخوردارنــد.
 .4هرگونــه انتخــاب یــا هــر نــوع تصمیمــی کــه گرفتــه میشــود هزینههایــی را بــه منابــع محــدود
تحمیــل میکنــد ،هزینههایــی کــه در اغلــب مــوارد یکبــار مصــرف هســتند و پــس از مصــرف
دوبــاره قابــل اســتفاده نیســتند (اکبریــان.)1380 ،
بــر همیــن اســاس توجــه بــه نقــش برنامهریــزی در نظامهــای مراقبتهــای بهداشــتی و درمانــی
بیــش از پیــش در دهــه اخیــر افزایــش پیــدا کــرده اســت .ایــن توجــه بیشــتر ناشــی از افزایــش تقاضــا بــرای
مراقبتهــای بهداشــتی درمانــی و افزایــش اجتنــاب ناپذیــر هزینههــا بــوده اســت .در نتیجــه ،نظامهــای
مراقبتهــای بهداشــتی ودرمانــی در حــال تــاش بــرای ســازماندهی مجــدد فرایندهایشــان هســتند تــا
نظــام کارآمدتــر و مؤثرتــری داشــته باشــند(قاضی جهانــی.)1378 ،
اگرچــه کشــور جمهــوری اســامی ایــران حــدود  6درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی خــود را صــرف
هزینههــای بهداشــت و درمــان میکنــد ولــی مطالعــه هزینههــای خانــوار بیانگــر تأمیــن حــدود  ۵۴درصــد
از هزینههــای ســامت بــه صــورت پرداخــت مســتقیم از جیــب و قــرار گرفتــن حــدود  3درصــد از خانوارهــا
در ورطــه هزینههــای کمرشــکن ناشــی از بــروز بیمــاری اســت (حســن زاده و همــکاران ،1387 ،ص.)5
از آنجاکــه برنامهریــزی یکــی از اصــول اصلــی مدیریــت و یکــی از وظایــف مهــم مدیــران اســت ،مطالعــه
نقــش و مســئولیت ارکان برنامهریــزی در نظــام بهداشــت و درمــان کشــورهای صنعتــی و پیشــرفته
میتوانــد کمــک بســیار زیــادی بــه توســعه و بهبــود نظــام برنامهریــزی دربخــش بهداشــت و درمــان
کشــور باشــد و بــرای ســازمان تأمیناجتماعــی کــه نخســتین خریــدار خدمــات درمانــی بــوده و دومیــن
تولیدکننــده درمــان بعــد از وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی اســت ایــن موضــوع میتوانــد بــه
عنــوان یــک مســتند قابــل قبــول در معرفــی ســازمان بــه عنــوان یکــی از ارکان مهــم نظــام برنامهریــزی
در بخــش بهداشــت و درمــان کشــور محســوب گــردد.
روش پژوهش:
ایــن مقالــه از نــوع مطالعــات مــروری ،تطبیقــی و کتابخانـهای اســت کــه بــه منظــور بررســی نقــش و
مســئولیت دولــت در برنامهریــزی بخــش بهداشــت و درمــان کشــور بــا بهــره گیــری از تجربــه کشــورهای
صنعتــی و موفــق در ایــن زمینــه طراحــی شــده اســت.
بــه همیــن منظــور و بــر اســاس طبقــه بنــدی نظامهــای بهداشــت و درمــان کــه کشــورهای دنیــا را
بــه چهــار گــروه نظامهــای مبتنــی بــر بــازارآزاد ،نظــام مبتنــی برطــب ملــی ،نظــام مبتنــی بربیمــه ملــی
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و نظــام مبتنــی بــر بیمــه اجتماعــی تقســیمبندی میکنــد ،کشــور آمریــکا از گــروه نظــام مبتنــی بــر
بــازار آزاد ،کشورانگلســتان از گــروه مبتنــی برطــب ملــی ،کشــور فرانســه از نظــام مبتنــی بربیمــه ملــی و
کشــورآلمان از گــروه مبتنــی بربیمــه اجتماعــی بــه همــراه ایــران بــه عنــوان کشــورهای منتخــب جهــت
مطالعــه مســئولیت دولــت در برنامهریــزی نظــام بهداشــت و درمــان انتخــاب شــدند.
یافتههای پژوهش:
برنامهریزی خدمات بهداشتی درمانی در کشور آمریکا
برنامهریــزی دربخــش بهداشــت و درمــان در کشــور آمریــکا بــه مفهومــی کــه در کشــورهای اروپــای
غربــی وجــود دارد ،مشــاهده نمیشــود کــه آنهــم بــه دلیــل گســترش بیمههــای خصوصــی اســت کــه
درنتیجــه نقــش دولــت بســیار کمرنــگ شــده اســت (آلســنس لتــر و همــکاران ،1997 ،ص .)15
مجلــس نماینــدگان و مجلــس ســنا نقــش برجســتهای در برنامهریــزی بخــش بهداشــت و درمــان
دارنــد بــه نحــوی کــه هــر دو بایــد قوانیــن مرتبــط و قوانیــن مالــی را تصویــب کــرده و آن را حمایــت
نماینــد .سیســتم قضایــی نیــز در تصویــب بســیاری از قوانینــی کــه مربــوط بــه بخــش بهداشــت و
درمــان اســت نقــش مهمــی دارد و در واقــع ســهم زیــادی در برنامهریــزی ایــن بخــش دارد .بــا آن
کــه کمیتــهای در کنگــره آمریــکا وجــود دارد کــه پیــش نویــس قوانیــن را قبــ ً
ا بررســی میکنــد
همــه لوایحــی کــه تصویــب میشــود بایســتی توســط رئیــس جمهــور امضــا شــود .ریاســت جمهــوری
مشــاورینی متشــکل از کارشناســان ارشــد خبــره دارد کــه آنهــا نیــز در ایــن برنامهریــزی مشــارکت
دارنــد .در صورتیکــه اختالفــی بیــن هــر یــک از اعضــای نامبــرده بــه وجــود بیایــد دســتگاه قضایــی
فــدرال آمریــکا بــه همــراه دیــوان عالــی آمریــکا حکمیــت نهایــی را برعهــده خواهنــد داشــت (رایــس
و همــکاران)2013 ،
نقش دولت مرکزی در برنامهریزی بهداشت و درمان:
سیاســتگذاری کلــی همــراه بــا همــکاری کنگــره آمریــکا ،بخــش بهداشــت و درمــان قــوه مجریــه
سیســتم قضایــی
کمکهــای مالــی (یارانــه هــا) بــه سیســتم بهداشــت و درمــان عمومــی (آلســنس لتــر و همــکاران،
 ،1997ص .)17
نقش وزارت بهداشت و درمان در سطح فدرال:
تدوین قوانین بهداشت و درمان عمومی ،برنامهها ،نحوه اجرا ،حفاظت محیط زیست
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تحقیق و توسعه در مؤسسات ملی بهداشت و درمان و بهداشت روانی
برنامه مدیکیر برای افراد کم درآمد و مدیکید برای سالمندان
برنامــه بیمــه بهداشــت بــرای نیروهــای مســلح ،ارتشــیها ،کارمنــدان دولــت مرکــزی و
اعضــای کنگــره
حمایت از آموزش و تحقیق نیروهای حرفهای بهداشت و درمان
حمایــت از درمانگاههــای عمومــی در نقــاط کــم درآمــد شــهری و روســتایی بــا اســتفاده از توزیــع
نیــروی انســانی و نظــارت بــر برنامهریــزی محیــط زیســت
وظایــف ذکــر شــده همــراه بــا وظایــف مســتقیم حــدود  18/4درصــد بودجــه کل را شــامل میشــود
(همــان منبــع ،ص.)19
نقش ایالتها در برنامهریزی بهداشت و درمان:
مسئولیت توسعه و اجرای سیاستهای بهداشتی درمانی
مسئولیت تأمین منابع مالی خدمات برای نیازمندان از طریق برنامه مدیکید
برنامهریزی برای بهداشت و درمان افرادی که تحت پوشش بیمه نیستند
تضمین کیفیت برنامههای بهداشتی
برنامهریزی و تنظیم برنامههای بهداشت صنعتی
مسئولیت اصالحات جامع بهداشتی (رایس و همکاران.)2013 ،
الزم بــه ذکــر اســت خیلــی از ایالتهــا مســتقیماً و مســتق ً
ال اصالحاتــی در بخــش بهداشــت و درمــان
بــه عمــل میآورنــد .بــه عنــوان مثــال درهاوایــی برنامههــای بیمــه اجبــاری بــه اجــرا گذاشــته شــده کــه
ایــن سیســتم بیمــه خیلــی جالــب قلمــداد شــده و تمــام افــراد کــم درآمــد را تحــت پوشــش درآورده اســت
کــه ایــن کار بــا گســترش مدیکیــر انجــام شــده اســت (همــان منبــع).
نقش دولت محلی:
تعیین نیازهای جامعه تحت پوشش
تأمین منابع مالی طرح بهداشتی برای شهر یا منطقه
مذاکره با تأمینکنندگان در سطح محلی
تأمین منابع مالی آموزش پزشکی در سطح منطقه یا محلی
توسعه خدمات بهداشت عمومی منطقه
پرداختهای مدیکیر برای خدمات بهداشتی و درمانی اولیه
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پرداخــت حقــوق بــه پزشــکانی کــه در بیمارســتان از طریــق طــرح مدیکیــر بــه کار گماشــته
شــدهاند(همان منبــع).

برنامهریزی خدمات بهداشتی ،درمانی در کشور آلمان
در کشــور آلمــان دولــت نقــش پررنگــی در ســطح برنامهریــزی بهداشــت و درمــان ایفــا میکنــد .دولــت
مســئولیت قانونگــذاری ،توســعه بهداشــت و بیمــه ســامت عمومــی را بهعهــده دارد .میــزان نهایــی حــق
بیمــه نیــز نهایت ـاً توســط دولــت تعییــن میشــود .اصــول سیاســتگذاری بــر پایــه تقویــت صندوقهــای
بیمــه یــا بــه عبــارت دیگــر تقویــت بیمــه عمومــی در ســطح کشــور اســت.
اعتقــاد کلــی بــر ایــن اســت کــه تقویــت صندوقهــا از طریــق برقــراری شــرایطی کــه میــزان رقابــت را جــذب
افــراد افزایــش دهــد ،منتهــی بــه افزایــش کارایــی ،بهبــود کیفیــت خدمــات و کاهــش حــق بیمــه میشــود.
دولــت مرکــزی و دو وزارت تابعــه آن بــه عنــوان مهمتریــن اعضــا و ارکان اصلــی تصمیمگیــری در
بخــش بهداشــت و درمــان هســتند.
تــا قبــل از ســال  1991وزارت کار و امــور اجتماعــی مســئولیت تصمیمگیــری در بهداشــت و
درمــان را عهــده دار بــوده ولــی در حــال حاضــر وزارت مســتقلی بــه نــام وزارت بهداشــت و درمــان
وجــود دارد.
نهادهای مختلفی در سطح کلی ،وظیفه سیاستگذاری و تصمیمگیری را برعهده دارند که عبارتند از:
دولت مرکزی سه وظیفه اساسی به شرح زیر به عهده دارد:
تعیین چارچوب کلی قانونی در امور بهداشت و درمان
تفویض اختیار و مسئولیت به صندوقها ،انجمنها و سایر گروهها
تقسیم وظایف در سطح دولت مرکزی ،بخشها ،ایالتها و دولتهای محلی.
خــود حکومتــی مهمتریــن اصلــی اســت کــه در نظــام بهداشــت و درمــان آلمــان بــه آن
توجــه میشــود .دولــت مســئولیتهای خــود را بــه ســازمانهای ذیربــط تفویــض میکنــد کــه
ایــن ســازمانها از اســتقالل کامــل برخوردارنــد در حالیکــه قوانیــن خــود را از دولــت دریافــت
میکننــد.
دولت در سطح بخش ها:
سه وظیفه اصلی به این سطح مربوط میشود که عبارتند از:
نظارت بر کار انجمن پزشکان صندوق و انجمن صندوقها
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مدیریت و برنامهریزی بیمارستانها در سطح بخش
تنظیــم قوانیــن مربــوط بــه استانداردســازی آمــوزش پزشــکی و نحــوه آمــوزش دانشــجویان گــروه
پزشــکی(باس و رایزبــرگ.)2004 ،
دولت محلی:
نظارت بر نحوه مراقبتهای بهداشتی درمانی
مدیریت بیمارستانهای محلی
سرمایهگذاری در بیمارستانهای محلی (همان منبع).
کمیتــه مشــورتی بــرای اقدامهــای توافقــی یکــی از مهمتریــن ســطوح تصمیــم گیــر در ســطح ایــن
کشــور اســت کــه  60نفــر عضــو دارد ،ریاســت ایــن کمیتــه بهعهــده وزیــر بهداشــت و درمــان اســت (قبــل
از بــه وجــود آمــدن وزارت بهداشــت و درمــان ریاســت کمیتــه بهعهــده وزیــر کار و امــور اجتماعــی بــود).
نماینــدگان ایــن کمیتــه از مؤسســات ارائــه خدمــات ،صندوقهــای بیمــه ،عامــان بیمههــای
عمومــی و خصوصــی ،اتحادیههــای کارگــری و اعضــای دولــت تشــکیل شــده اســت .هــدف اولیــه
ایــن کمیتــه ،ارائــه پیشــنهادات مناســب بــه دولــت بــرای توســعه کارایــی نظــام و همچنیــن راهنمایــی
صندوقهــای بیمــه و ارائــه دهنــدگان خدمــات در رابطــه بــا نحــوه بازپرداختهــا و قراردادهــا اســت.
از ســال  1986کمیتــه فرعــی ایــن نهــاد متغیرهــای مختلــف پزشــکی و اقتصــادی را تهیــه کــرد کــه
از آنهــا نهایت ـاً بــرای ارائــه گــزارش بــه دولــت اســتفاده میشــود .همچنیــن از ســال  1994ایــن کمیتــه
بیشــتر نقــش تحقیقاتــی پیــدا کــرده و کمتــر در زمینههــای اجرایــی فعالیــت میکنــد
انجمن ملی پزشکان صندوق
انجمــن مذکــور از اجــزای اصلــی تصمیمگیــر در امــور بهداشــتی و درمانــی طــی  40ســال گذشــته
بــوده اســت .ایــن انجمــن کــه انجمنهــای پزشــکان صنــدوق را زیرنظــر دارد بــا دولــت و ســایر کمیتههــا
بــه مذاکــره مینشــیند و در تصمیمگیریهــای نهایــی نقــش اساســی دارد.
انجمن ملی صندوقهای بیمه بیماری
ایــن انجمــن کــه در حقیقــت نماینــده صندوقهــای بیمــه چــه از نــوع محلــی و چــه از نــوع جایگزینــی
اســت در جلســات تبــادل نظــر شــرکت کــرده و نظــرات خــود را ارائــه میدهــد.
ســایرکمیتهها و انجمنهــا از قبیــل انجمــن پزشــکان صنــدوق ،انجمــن دندانپزشــکان ،انجمــن
بیمارســتانها ،صندوقهــای محلــی و...
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برنامهریزی خدمات بهداشتی ،درمانی در کشور انگلستان
مهمتریــن عضــو تصمیمگیــری در برنامهریــزی بخــش بهداشــت و درمــان کشــور انگلســتان ،مجلــس
اســت .کمیســیونهای مجلــس نقــش بــارزی در بررســی فعالیتهــای جــاری دولــت دارنــد ،قبــل از
تفکیــک وزارت درمــان از خدمــات اجتماعــی (یکــی از کارهایــی کــه در دوران نخســت وزیــری خانــم
«تاچــر» انجــام شــد ،تفکیــک وزارتخانههــای بهداشــت و خدمــات اجتماعــی بــود) ،گزارشهــا و تحقیقــات
متعــددی کــه در ایــن بــاره توســط کمیســیونها انجــام میشــد در شــکل گیــری سیاســتها نقــش
اساســی داشــت (لیســی و همــکاران)1997 ،
پــس از مجلــس نقــش نخســت وزیــر بســیار برجســته اســت ،نخســت وزیــر بــه عنــوان
رئیــس حــزب و رئیــس همــه کارمنــدان و کارگــزاران نقــش حیاتــی در شــکل گیــری تصمیمــات
دارد(باگــوت.)1994 ،
پــس از نخســت وزیــر داخــل هــر وزارتخانــه شــخص وزیــر مســئول اغلــب تصمیمــات اســت.
ادارات تابعــه هــر وزارتخانــه هــم نقــش اساســی در سیاســتگذاری ایــن کشــور ایفــا میکننــد .نقــش
ایــن ادارات هنگامــی کــه مقدمــات تهیــه بودجــه آغــاز میشــود بارزتــر میشــود .غیــر از مــوارد
فــوق گروههــای فشــار خــارج از وزارتخانــه نیــز مهــم تلقــی میگردنــد ،بــه نحــوی کــه اغلــب
یکنــوع مثلــث مذاکــره بیــن دولــت ،کارفرمایــان و اتحادیههــای کارگــری و کارمنــدان تشــکیل
میشــود(همان منبــع)
همچنیــن هیــچ گــروه فشــاری فاقــد نقــش تصمیمگیــری نیســت و در عیــن حــال هیــچ گروهــی هــم
نقــش یگانــه نــدارد.
سازمانها و اداراتی که بیشترین نقش سیاستگذاری و تصمیمگیری را دارند عبارتند از:
وزارت بهداشت و درمان:
وزیــر بهداشــت و درمــان مســئولیت کل اداره امــور بهداشــتی و درمانــی وزارتخانــه خــود را بـ ه عهــده
دارد .پــس از او دبیــر دائــم مســئولیت بیشــتری داشــته کــه بــا سرمســئول پزشــکی و سرپرســت کل اداری
همــکاری نزدیکــی دارد.
سرپرســت کل اداری مســئول ارائــه گزارشهــا بــوده و غالبــاً بــرای ادای توضیحــات بــه مجلــس
فراخوانــده میشــود .وی همچنیــن میکوشــد تــا اهــداف طــب ملــی را بــا اولویتهــای تعییــن شــده از
ســوی وزیــر و معاونیــن وزیــر همســو ســازد.
وزیــر بهداشــت و درمــان مســئولیت خــود را از طریــق ادارات تابعــه وزارتخانــه شــامل ادارات منطقـهای،
ناحیـهای و ...اعمــال میکنــد .همــه ایــن ادارات از اســتقالل نســبی برخوردارنــد (ســی آن بویــل.)2011 ،
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مهمترین وظایف وزارت بهداشت و درمان
تعیین سیاستهای عمومی و قانونگذاری در بخش بهداشت و درمان
تخصیص بودجه به ادارات منطقه ای
مذاکره در مورد حقوق و مزایای کارکنان بخش بهداشت و درمان
مذاکره در مورد قیمت داروها براساس طرح تنظیم قیمت دارو
تصویب تصمیمات مربوط به درآمدها و هزینهها (همان منبع)
ادارات منطقهای
در انگلســتان  8منطقــه وجــود دارد کــه هــر کــدام بیــن  2تــا  5میلیــون نفــر از جمعیــت را تحــت
پوشــش قــرار میدهــد.
هــر یــک از ادارات شــامل یــک رئیــس 5 ،نفــر مســئول سیاســتگذاری و  5نفــر مســئول اجرایــی اســت.
از مهمتریــن وظایــف ایــن ادارات میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
برنامهریزی استراتژیک در بخش بهداشت و درمان
نظارت بر فعالیت واحدهای درمانی
تخصیص بودجه به ادارات ناحیهای
مدیریت برخی مراکز بهداشتی درمانی
عقد قرارداد با برخی پزشکان
تصمیمگیری در رابطه با میزان هزینهها و درآمدها (همان منبع)
ادارات ناحیهای
 145ناحیــه در انگلســتان فعالیــت میکننــد کــه هــر کــدام جمعیتــی بیــن  100هــزار تــا  800هــزار
نفــر از جمعیــت را تحــت پوشــش قــرار میدهنــد.
هــر ناحیــه یــک رئیــس (کــه توســط وزیــر انتخــاب میشــود) 5 ،عضــو اجرایــی و  5عضــو غیراجرایــی
دارد .مهمتریــن وظایــف ایــن ادارات عبارتنــد از:
بررسی نیازهای شهروندان
مذاکره مستقیم با ارائه دهندگان خدمت
همکاری نزدیک با ادارات محلی
مدیریت برخی مراکز درمانی
مسئولیت اجرای خط مشیهای ملی و منطقهای (همان منبع)
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ادارات خدمات خانواده
ایــن ادارات در نــوع جدیــد آن پــس از اصالحــات ســال  1989پدیــد آمــد و مســئولیت پرداخــت و
اداره چهــار حرفــه پزشــکی ،دندانپزشــکی ،داروســازی و چشــم پزشــکی را بــهعهــده گرفــت اعضــای چهــار
حرفــه فــوق بــا ســازمان خدمــات بهداشــتی خانــواده بهصــورت قــراردادی فعالیــت میکننــد .ایــن اداره 5
عضــو اجرایــی و  5عضــو غیراجرایــی دارد کــه همگــی توســط ادارات منطق ـهای انتخــاب میشــوند.
مهمترین وظایف این اداره عبارت است از:
عقد قرارداد با کلیه پزشکان (غیر از پزشکان متخصص بیمارستان) و پرداخت به آنها
توزیع متناسب پزشکان عمومی در سطح کشور
اطالعرســانی بــه مــردم جهــت اطــاع و آگاهــی آنــان از نــوع خدمــات پزشــکان (پــس از
اصالحــات )1989
نظارت بر استانداردهای حرفه پزشکی
بررسی نیازهای جامعه (همان منبع)
برنامهریزی خدمات بهداشتی ،درمانی در فرانسه
سیســتم کنتــرل مرکــزی و مدیریــت محلــی از ویژگیهــای نظــام برنامهریــزی در فرانســه اســت.
بوروکراســی دولــت ملــی و کنتــرل مرکــزی قــوی بــه ایــن معناســت کــه اکثــر تصمیمــات عمــده از مرکــز
کشــور یعنــی پاریــس صــادر میشود(لیســی و همــکاران.)1996 ،
سیســتم بهداشــت و درمــان بــه علــت وجــود رقبــای بســیار و همچنیــن درگیــر شــدن تأمیناجتماعــی،
بیمــه بهداشــت و درمــان و سیســتمهای ارائهدهنــده خدمــات دارای یــک نــوع طــرح شــکننده اســت زیــرا
عوامــل بســیاری درگیــر هســتند(همان منبع).
گروههــای ذینفــع در ســطح سیاســتگذاری دخالــت میکننــد و اغلــب کمیســیونهایی تشــکیل
میشــود کــه کارهــا و تصمیمــات را بررســی میکنند(همــان منبــع).
بیشــترین تأکیــد برنامهریــزی نظــام بهداشــت و درمــان در کشــور فرانســه تأکیــد روی حــق انتخــاب و
آزادی اســت کــه ایــن آزادی هــم شــامل بیمــار اســت هــم شــامل پزشــک و بــا توجــه بــه ایــن کــه کنتــرل
قــوی در سیســتم وجــود دارد ایــن آزادی نمیتوانــد بــرای سیســتم تهدیدکننــده بــوده یــا خطــری ایجــاد
کند(چوروئــل و همــکاران.)2010 ،
در نظــام بهداشــت و درمــان فرانســه بــا توجــه بــه ایــن کــه بیمــه و پوشــش خدمــات درمانــی بــرای
همــه مــردم نهادینــه شــده اســت بنابرایــن سیاســتهای بهداشــتی درمانــی دســتخوش نیروهــای سیاســی
نمیگردنــد.
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بهطــور مثــال میتــوان اشــاره کــرد در زمــان نخســت وزیــری میتــران بــا ایــن کــه وی سوسیالیســت
بــود ولــی آمــدن وی باعــث نشــد بهداشــت و درمــان سوسیالیســتی شــود همچنــان کــه ایــن رونــد در
حــال حاضــر نیــز ادامــه دارد.
برنامهریزی بهداشت و درمان در  3سطح انجام میگیرد:
دولت مرکزی
سطح استانها
سطح شهرداریها
در ســطح دولــت مرکــزی دو وزارتخانــه نقــش اساســی ایفــا میکننــد کــه عبارتنــد از وزارت بهداشــت
و وزارت تأمیناجتماعــی (همــان منبــع)
نقش وزارت بهداشت
تنظیم طرح بهداشتی کلی مملکت (نقشه بهداشتی)
توزیع تختهای بیمارستانی
تدوین استانداردها و نظارت بر کیفیت مراقبتها
نقش وزارت رفاه و تأمیناجتماعی
شــایان ذکــر اســت در فرانســه بیمههــای درمانــی و ســازمان تأمیناجتماعــی یــک کاســه هســتند.
بزرگتریــن صنــدوق بیمــه توســط یــک هیــأت ملــی اداره میشــود کــه رئیــس آن را شــورای وزیــران
تعییــن میکنــد.
اعضــای آنهــم عبارتنــد از نماینــده کارگــران ،نماینــده مدیریــت ،نماینــده بیمههــا ،نماینــده وزارت
رفــاه و تأمیناجتماعــی و ســایر گروههــا
ایــن هیــأت مســئولیت سیاســتگذاری توزیــع منابــع و تــوازن بودجــه را برعهــده دارد .همچنیــن
هیــأت ،میــزان پرداخــت مالیــات را بــرای صندوقهــای بیمــه برعهــده دارد(لیســی و همــکاران.)1996 ،
برنامهریزی در سطح استان
در ســطح اســتان ،اســتاندار باالتریــن مقــام بــوده و مســئولیت برنامهریــزی بهعهــده وی اســت.
همچنیــن اســتاندار منابــع مالــی بیمارســتانها را از طریــق حوالــه اعتبــارات دریافتــی بــه بیمارســتان
انجــام میدهــد.
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برنامهریزی در سطح شهر
در ســطح شــهر ،شــهرداری یــا بــرزن (واحــد خودمختــار اداری اســت و شــهردار منتخــب مــردم دارای
اختیــارات وســیع منطقــه شــهری حــوزه انتخابــی خــود اســت) ،نقــش مهمــی در برنامهریــزی بهداشــت و
درمــان ناحیــه خــود دارد و بــا توجــه بــه ایــن کــه در هیــأت مدیــره بیمارســتان نیــز نقــش دارد بنابرایــن
برنامهریــزی در ســطح محــات میتوانــد منطبــق بــر نیازهــای جامعــه تحــت پوشــش باشــد.
در سطح محله سایر گروههایی که در برنامهریزی نقش اصلی دارند عبارتند از:
سیاستمدارانی که در هیأت مدیره بیمارستان هستند
پزشکانی که خدمات را ارائه میدهند
مدیران بیمارستانها
کارکنان
هیأتهای محلی تأمیناجتماعی
البتــه سیاســتمداران بیشــترین تأثیــر را دارنــد و باعــث میشــوند منابــع مالــی بیشــتری بــه بیمارســتان
منتقــل شــود .پزشــکان مســئول کنتــرل واحــد خــود بــوده و اغلــب بــه خاطــر نــوع خدمــات کــه بایســتی
ارائــه شــود نقــش مهمــی دارنــد (وروئــل و همــکاران.)2010 ،
مدیــران در قبــال وزارت امــور اجتماعــی بیشــتر مســئول هســتند تــا نســبت بــه مقامــات محلــی.
همچنیــن مدیــران بــا هیــأت مدیــره در ارتبــاط بــوده وهماهنگکننــده اصلــی هســتند.
کارکنــان بخــش بهداشــت و درمــان بخاطــر ایــن کــه مســئول اســتفاده صحیــح از منابــع تخصیــص داده
شــده هســتند نقــش مهمــی در برنامهریــزی دارنــد.
هیأتهــای محلــی تأمیناجتماعــی بخاطــر ایــن کــه پرداختکننــدگان خدمــات بیمارســتانی بــرای بیمهشــدگان
هســتند و همچنیــن در اطمینــان از ایــن کــه خدمــات بهدرســتی ارائــه شــده اســت نقــش بــارزی دارنــد.
برنامهریزی خدمات بهداشتی و درمانی در جمهوری اسالمی ایران
در نظــام برنامهریــزی بهداشــت و درمــان جمهــوری اســامی ایــران ارکان اصلــی عبارتنــد از رهبــری
جمهــوری اســامی ایــران ،مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ،مجلــس شــورای اســامی و هیــأت دولــت.
ایــن برنامهریــزی معمــوالً در دوســطح فرابخشــی و بخشــی انجــام میگیــرد کــه در ســطح فرابخشــی
عناصــر اصلــی رهبــری ،مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ،مجلــس شــورای اســامی و هیــأت دولــت
هســتند .در ســطح بخشــی ارکان نظــام برنامهریــزی نظــام بهداشــت و درمــان وزارتخانههــای بهداشــت،
درمــان و آمــوزش پزشــکی و تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی بــوده کــه مســئولیت راهبــری نظــام ســامت و
بیمههــای ســامت را برعهــده دارنــد.
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نقش رهبری در برنامهریزی نظام بهداشت ودرمان
بــر اســاس اصــل یکصــد ودهــم قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران ،تعییــن سیاســتهای
کلــی نظــام جمهــوری اســامی ایــران از وظایــف و اختیــارات رهبــری میباشــد .سیاســتهای کلــی،
جهتگیریهــای کالن و عمــدهای اســت کــه از بیــن گزینههــای زیــادی کــه مطــرح میشــوند انتخــاب
میشــود تــا بتــوان در بلندمــدت بــه چش ـمانداز ابــاغ شــده بــرای نظــام ســامت کشــور رســید (قانــون
اساســی جمهــوری اســامی ایــران ،اصــل.)110
در تدویــن سیاســتهای کلــی و سیاســتهای تدویــن برنامههــای پنــج ســاله توســعه مجمــع
تشــخیص مصلحــت نظــام بــازوی مشــورتی رهبــری بــوده و نقــش اصلــی در تدویــن و تصویــب
سیاســتهای کالن دارد.
پــس از سیاســتهای کلــی و سیاســتهای تدویــن برنامههــای توســعه ،برنامههــای پنــج ســاله
توســعه مهمتریــن ســطح برنامهریــزی نظــام ســامت در بخــش امــور اجتماعــی ایــن برنامههــا اســت.
یکــی از مهمتریــن اســناد باالدســت درتدویــن برنامههــای توســعه ،سیاســتهای کلــی ابــاغ شــده
از ســوی مقــام معظــم رهبــری اســت کــه در تدویــن برنامههــای توســعه مهمتریــن نقــش بــر عهــده
هیــأت دولــت از طریــق تدویــن و ارســال الیحــه برنامــه و مجلــس شــورای اســامی از طریــق تصویــب
برنامــه اســت.
پــس از ســطح فرابخشــی برنامهریــزی نظــام ســامت ،معمــوالً برنامهریــزی بخشــی توســط وزارت
بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی صــورت میگیــرد .وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی
بــرای عمــل بــه رســالت خــود در تأمیــن ،حفــظ و ارتقــای ســامت تمامــی شــهروندان ،موظــف اســت
براســاس قوانیــن مرتبــط بــا اتخــاذ سیاســتهای مناســب خدمــات هزینــه اثربخشــی را فراهــم نمایــد
کــه مــردم بتواننــد بهطــور عادالنــه بــا هزین ـهای قابــل پرداخــت و بــا حفــظ کرامــت انســانی خــود از
آن بهرهمنــد شــوند.
نــگاه اجمالــی و دقیقتــر بــه تاریخچــه نظــام برنامهریــزی ســامت بعــد از انقــاب اســامی نشــان
میدهــد کــه عناصــر نظــام برنامهریــزی ســامت در وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی متشــکل
از مــوارد زیــر هســتند:
 .1شوراها و دبیرخانههای بین بخشی سالمت
 .2شوراها و دبیرخانههای بخشی سالمت (هماهنگکننده سیاستها در درون وزارت بهداشت)
 .3شوراها و دبیرخانههای استانی سالمت
 .4مراکــز تولیدکننــده شــواهد ،آمــار و اطالعــات بــرای سیاســتهای ســامت (وزارت بهداشــت،
درمــان و آمــوزش پزشــکی 1389 ،ص)636
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شورای معاونین وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
ایــن شــورا بــه تنهایــی در ســه دهــه گذشــته اصلیتریــن مرجــع تصمیمگیریهــای مهــم
سیاســتگذاری ،برنامهریــزی ،هماهنگــی ،نظــارت و ارزیابــی بــوده کــه بــا حضــور وزیــر ،معاونیــن و رؤســای
ســازمانهای تابعــه ،مشــاورین حســب مــورد بــا حــق رأی و مدعویــن حســب مــورد بــه عنــوان ناظــر
مرتب ـاً تشــکیل جلســه داده اســت .مصوبــات ایــن شــورا صرف ـاً بــه دلیــل حضــور وزیــر بهداشــت ،جنبــه
قانونــی پیــدا میکند(همــان منبــع ،ص.)636
کانونهای تصمیمگیری در معاونتهای تابعه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
در حــال حاضــر بیــش از  100کمیتــه ،شــورا و کمیســیون در وزارت بهداشــت وجــود دارد .مهمتریــن
کانونهــای تصمیمگیــری مرجــع کــه مصوبــات آنهــا الزم االجــرا بــرای واحدهــای تابعــه اســت بــه شــرح
زیــر اســت:
 .1شورای گسترش و نظارت و ارزشیابی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
 .2شورای آموزش پزشکی و تخصصی
 .3شورای عالی برنامهریزی علوم پزشکی
 .4شورای تحول اداری
 .5شورای پژوهشی وزارتخانه
 .6کمیسیون انجمنهای علمی -تخصصی علوم پزشکی(همان منبع ،ص.)637
شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
شــورای سیاســتگذاری وزارت بهداشــت نخســتین بــار در اواســط دهــه هفتــاد مســتقیماً زیــر نظــر
شــخص وزیــر بهداشــت شــکل گرفــت و بــه مــدت دو ســال فعــال بــود .برنامــه ســوم توســعه بخــش
ســامت مهمتریــن محصــول کار ایــن دوره شوراســت .از ســال  1384شــورای سیاســتگذاری وزارت
بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی پــس از دورهای توقــف مجــددا ً بــا نظــر وزیــر بهداشــت وقــت و بــا
هــدف گفتوگــو و مشــارکت نخبــگان در سیاستســازی تشــکیل شــد و بیشــتر جنبــه مشــورتی را دارا
بــود .بــا توجــه بــه حجــم و اهمیــت جلســات ،رئیــس ایــن شــورا بــا نظــر وزیــر بهداشــت منتصــب شــد.
ایــن شــورا در حیطههــای مختلفــی نظــرات مشــورتی خــود را در قالبــی مــدون بــه وزیــر بهداشــت ،درمــان
و آمــوزش پزشــکی ارائــه و پــس از تأییــد ایشــان ابــاغ میکنــد.
همچنین دبیرخانه شورای سیاستگذاری در حوزه معاون هماهنگی و دبیرمجامع قرار دارد.
در ســال  1384بــه پیشــنهاد کارشناســان دفتــر منطقــهای و مدیترانــه شــرقی ســازمان جهانــی

نقش و مسئولیت دولت در برنامهریزی بخش بهداشت و درمان

85

بهداشــت ،قــرار شــد واحــد کوچکــی بــرای هماهنگــی تولیــد شــواهد و نــگارش اســناد سیاســت ســامت
طراحــی و راهانــدازی شــود .بــه دنبــال ایــن پیشــنهاد طراحــی واحــد سیاســتگذاری ســامت در وزارت
بهداشــت بــا مشــارکت ســازمان جهانــی بهداشــت در برنامــه دو ســاالنه مشــترک  2006-2007آغــاز شــد.
محصــوالت ایــن طــرح شــامل مــوارد زیــر اســت:
.1
.2
.3
.4
.5

تعریف سطوح سیاستگذاری سالمت در سطح کشور
آئیننامه شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
تدوین نظام نامه دبیرخانه شورای سیاستگذاری سالمت
چارچوب و دستورالعمل نگارش یک سند سیاست در حوزه سالمت
تعریف دبیرخانه سیاستگذاری سالمت در استانها(همان منبع ،ص )638

شورای عالی بهداشت کشور
شــورای عالــی بهداشــت کشــور در دهــه هفتــاد در زیرمجموعــه کمیســیون امــور اجتماعــی هیــأت
دولــت قــرار داشــت و بــا تشــکیل شــورای عالــی ســامت و امنیــت غذایــی ایــن شــورا نیــز منحــل و در آن
ادغــام شــد(همان منبــع ،ص .)638
شورای بهداشت استان
تــا قبــل از تشــکیل شــورای ســامت و امنیــت غذایــی اســتان ،شــورای بهداشــت اســتان مســئولیت جلــب
همــکاری بیــن بخشــی را در مســائل بهداشــت و درمــان بــر عهده داشــته اســت(همان منبــع ،ص .)638
شورای غذا و تغذیه کشور
تشــکیل ایــن شــورا در برنامــه توســعه پنــج ســاله ســوم پیشــنهاد شــد و مصوبــات متعــددی در
زمینــه امنیــت غذایــی در کشــور داشــت کــه البتــه تاکنــون ارزیابــی از دســتاوردها و عملکــرد ایــن شــورا
منتشــر نشــده اســت .ایــن شــورا در برنامــه چهــارم توســعه کشــور بــا ادغــام در شــورای عالــی بهداشــت بــه
شــورایعالی ســامت و امنیــت غذایــی کشــور تغییــر نــام داد (همــان منبــع ،ص .)638
شورای عالی سالمت و امنیت غذایی کشور
آییننامــه شــورای عالــی ســامت و امنیــت غذایــی کشــور براســاس بنــد الــف مــاده  84قانــون برنامــه
چهــارم توســعه فرهنگــی ،اقتصــادی و اجتماعــی کشــور در آذر مــاه  1385بــه تصویــب هیــأت وزیــران
رســید و ابــاغ شــد .رئیــس ایــن شــورا رئیــس جمهــور و دبیــری آن بــر عهــده وزیــر بهداشــت ،درمــان و
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آمــوزش پزشــکی اســت .ابتــدا دبیرخانــه ایــن شــورا در معاونــت ســامت تشــکیل شــد و ســپس بــه حــوزه
معــاون هماهنگــی و دبیــر مجامــع کــه مســئول سیاســتگذاری و برنامهریــزی کالن وزارت بهداشــت اســت
منتقــل شــد .ایــن شــورا بــه منظــور حفــظ و ارتقــای ســامت و بهبــود کیفیــت زندگــی آحــاد مــردم ،اتخــاذ
تدابیــر مناســب ،سیاســتها و راهبردهــای کالن در جهــت رســیدن بــه ایــن هــدف و همچنیــن نهادینــه
کــردن مدیریــت ،سیاســتگذاری ،ارزشــیابی و هماهنگــی در قلمــرو ســامت همگانــی و امنیــت غــذا و
تغذیــه و بــرای گســترش هماهنگــی وهمکاریهــای بیــن بخشــی در مــوارد یــاد شــده تشــکیل شــده اســت
و مصوبــات آن پــس از تأییــد هیــأت وزیــران الزم االجــراء اســت (همــان منبــع،ص .)638
وظایف شورای عالی عبارت است از:
 .1توانمندســازی هماهنگــی در سیاســتها در تمــام مــوارد مرتبــط بــا ســامت همگانــی و امنیــت
اجتماعــی و تغذیــه
 .2ســاماندهی تصویــب پیشــنهادها و برنامههــای راهبــردی ارائــه شــده توســط واحدهــای تخصصــی
در وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی و ســایر دســتگاههای اجرایــی ذیربــط در خصــوص
خدمــات ســامتی و امنیــت غذایــی
 .3بررســی و تصویــب آئیــن نامههــای اجرایــی در زمینــه گســترش همکاریهــای بخشــی و بیــن
بخشــی درامــر ســامت ،امنیــت غــذا و تغذیــه
 .4پیگیــری اجــرای سیاســتهای اعــام شــده و آئیــن نامههــای مصــوب و ارائــه گــزارش تحلیلــی
ســالیانه
 .5از رؤســای ســه کمیســیون مجلــس شــامل بهداشــت و درمــان ،تحقیقــات و آمــوزش و امــور
اجتماعــی بــرای شــرکت در جلســات دعــوت بــه عمــل میآیــد .در حــال حاضــر کمیســیون دائمــی
شــورایعالی ســامت و امنیــت غذایــی متشــکل از نماینــدگان اعضــاء در دبیرخانــه آن در حــوزه
معــاون هماهنگــی و دبیــر مجامــع بــا آئیــن نامــه مصــوب هــر دو مــاه یکبــار تشــکیل جلســه
میدهــد .مــوارد پیشــنهادی درچارچــوب ســند سیاســت در کمیســیون بررســی و تصویــب و ســپس
بــرای طــرح موضــوع ،تأییــد وابــاغ ،بــه شــورای عالــی ســامت و امنیــت غذایــی ارســال میگردنــد.
شورای سالمت و امنیت غذایی استان ها
ایــن شــورا متناظــر بــا شــورای عالــی ســامت و امنیــت غذایــی کشــور در هــر یــک از اســتانها اســت
کــه رئیــس آن اســتاندار و دبیــر آن رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اســت .از ســال  1385ایــن شــوراها بــا
مصوبــه ابالغــی وزارت بهداشــت و همچنیــن وزارت کشــور در اســتانداریها تشــکیل شــده اســت .دبیرخانــه
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ایــن شــورا درحــوزه ریاســت دانشــگاه علــوم پزشــکی قــرار دارد .از شــهریور  1387بــا طــرح ســاماندهی
شــوراهای کشــوری ،ایــن شــورا بــه کارگــروه تخصصــی ســامت و امنیــت غذایــی اســتان تغییــر نــام
داد و بــه عنــوان یکــی از 10کارگــروه تخصصــی ،زیــر نظــر شــورای برنامهریــزی و توســعه اســتان قــرار
دارد(همــان منبــع ،ص .)639
پــس از تصویــب قانــون نظــام جامــع رفــاه و تأمیناجتماعــی ،برنامهریــزی و سیاســتگذاری بخــش
بیمــه از وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی منتــزع و زیرمجموعــه وزارت رفــاه و تأمیناجتماعــی
قــرار گرفــت.
مهمتریــن بخــش برنامهریــزی و سیاســتگذاری در ایــن حــوزه شــورای عالــی بیمــه خدمــات درمانــی
اســت.
مهمتریــن وظایــف شــورای عالــی بیمــه خدمــات درمانــی توســعه و تعمیــم بیمــه خدمــات درمانــی،
سیاســتگذاری ،برنامهریــزی ،ایجــاد هماهنگیهــای اجرایــی هدایــت ،نظــارت و ارزشــیابی ســطح کمــی و
کیفــی بیمــه خدمــات درمانــی اســت.
در حــال حاضــر دبیرخانــه شــورایعالی بیمــه خدمــات درمانــی کشــور در وزارت تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعــی تشــکیل جلســه میدهــد و مصوبــات آن پــس از تأییــد شــورایعالی بیمــه خدمــات درمانــی و
هیــأت دولــت جهــت اجــرا بــه ســازمانهای بیمــه گــر ابــاغ میشــود.
دبیرخانــه شــورای عالــی بیمــه خدمــات درمانــی دارای گروههایــی اســت کــه کار کارشناســی وظایــف
محولــه شــورا را بــر عهــده دارنــد کــه میتــوان بــه گــروه تدویــن تعهــدات دارویــی ،گــروه بررســی
تعرفههــای تشــخیصی تصویــری اشــاره کــرد.
اعضای شورایعالی بیمه خدمات درمانی:
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورا
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی
وزیر امور اقتصادی و دارایی
رئیس کل سازمان نظام پزشکی
مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی
مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح
رئیس کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره)
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درحــال حاضــر معــاون رفــاه اجتماعــی وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی بــه عنــوان دبیــر شــورا و
بــدون حــق رأی در جلســات شــرکت میکنــد.
جدول ( )1مقایسه نقش دولت در برنامهریزی در نظام بهداشت و درمان کشو رهای منتخب

کشور

نقش دولت در برنامهریزی نظام بهداشت و درمان برنامهریزی

آمریکا

دربرنامهریــزی کلــی مجلــس نماینــدگان ،مجلــس ســنا ،سیســتم قضایــی و رئیــس جمهور
نقــش عمــده دارنــد .نقــش دولــت مرکــزی سیاســتگذاری کلــی ،تعییــن قوانیــن در ســطح
مملکتــی ،کمــک بــه سیســتم بهداشــت و درمــان عمومــی و درســطح ایالتــی مســؤلیت
تأمیــن منابــع ،برنامهریــزی بــرای افــرادی کــه بیمــه نیســتند و انجــام اصالحــات
بهداشــتی و در ســطح شــهری برنامهریــزی عملیاتــی

آلمان

نقــش دولــت مرکــزی در زمینــه تدویــن قوانیــن کلــی ،در ســطح بخشهــا نظــارت بــر
کار انجمنهــا ،برنامهریــزی بــرای بیمارســتانها ،در ســطح محلــی نظــارت بــر نحــوه
مراقبتهــا و مدیریــت بیمارســتانهای محلــی

انگلستان مجلــس نقــش اصلــی و بعــد از آن نخســت وزیــر نقــش برجســتهای در برنامهریــزی نظــام
بهداشــت و درمــان دارد ،وزارت بهداشــت تعییــن سیاســتهای عمومــی و تخصیــص
بودجــه ،برنامهریــزی اســتراتژیک ،نظــارت بــر فعالیــت واحدهــای درمانــی و مدیریــت
برخــی مراکــز ،بررســی نیازهــای شــهروندان ،اجــرای خــط مشــیهای ملــی و منطق ـهای
فرانسه

دولــت مرکــزی تنظیــم نقشــه بهداشــتی و تدویــن اســتانداردها ،وزارت رفــاه و
تأمیناجتماعــی مســؤلیت بیمــه کــردن شــهروندان ،اســتاندار مســؤلیت ایجــاد هماهنگــی
وشــرکت در شــوراهای اداری کــه ایــن مســؤلیت در ســطح محلــه بــر عهــده شــهردار
اســت

ایران

در ســطح راهبــردی تعییــن سیاســتهای کالن و سیاســتهای تدویــن برنامههــای
پنــج ســاله توســط رهبــری بــا مشــورت مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ،مجلــس
تصویبکننــده قوانیــن مرتبــط و بخصــوص تصویــب برنامههــای پنــج ســاله و در ســطح
بخشــی وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی بــه عنــوان نماینــده دولــت در تنظیم
نقشــه بهداشــت و درمــان و تدویــن اســتانداردها و وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی
مســئولیت بیمههــای درمــان را بــر عهــده دارد.
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بحث و نتیجه گیری:
یافتههــای پژوهــش نشــان میدهــد برنامهریــزی یکــی از اجــزای مهــم نظامهــای بهداشــتی درمانــی
در کشــورهای منتخــب اســت و بــرای تحقــق ایــن امــر سلســله مراتــب برنامهریــزی در کشــورهای
منتخــب بهدرســتی تعریــف و نقــش و جایــگاه هــر ذینفــع بــا شــفافیت کامــل تعریــف شــده اســت.
در تمامــی کشــورها منتخــب برنامهریــزی اصلــی و تنظیــم طــرح (نقشــه) بهداشــتی درمانــی کلــی
کشــور جــزو وظایــف و مســئولیتهای دولــت اســت .پوشــش گروههــای آســیبپذیر بــه عنــوان یکــی
از اهــداف اصلــی نظــام بهداشــت و درمــان اســت کــه توســط دولــت مســئولیت آن پذیرفتــه شــده اســت.
در جمهــوری اســامی ایــران نگاهــی بــه رونــد برنامهریــزی در نظــام بهداشــت و درمــان نشــان میدهــد
کــه نظــام بهداشــت و درمــان کشــور حرکــت بــا ثباتــی را در برنامهریــزی تجربــه نکــرده اســت ،چنانچــه در
ســه دهــه گذشــته شــوراها و دبیرخانههــای متعــددی مســئولیت برنامهریــزی را بــر عهــده گرفتــه و هرازچنــد
گاهــی ایــن شــوراها یــا کمیتههــا در همدیگــر ادغــام یــا از همدیگــر منتــزع شــدهاند(همان منبــع ،ص .)646
قضــاوت در مــورد عملکــرد ایــن شــوراها یــا کمیتههــا بــر اســاس شــواهد و تحقیقــات موجــود در
دســترس نیســت امــا مــروری بــر تشــکیل ،حــذف یــا ادغــام کانونهــای برنامهریــزی بهداشــت و درمــان
در ســه دهــه گذشــته نشــان میدهــد تغییــرات بســیار بزرگــی در ایــن حــوزه اتفــاق افتــاده اســت کــه از
آن جملــه میتــوان بــه ادغــام نظــام آمــوزش پزشــکی در وزارت بهــداری وقــت در ســال  1364و تشــکیل
وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی یــا انتــزاع مســئولیت بیمههــای درمــان از وزارت بهداشــت،
درمــان و آمــوزش پزشــکی و تولیــت آن توســط وزارت رفــاه و تأمیناجتماعــی بــا تشــکیل وزارتخانــه مذکــور
درســال 1383اشــاره کــرد.
شــواهد فــوق نشــان دهنــده آن اســت کــه کانونهــای برنامهریــزی در نظــام بهداشــت و درمــان
کشــور دارای انســجام نبــوده و حتــی در خــود وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی وجــود نزدیــک
بــه یکصــد شــورا ،کمیتــه و کمیســیون مرتبــط بــا برنامهریــزی مانــع بزرگــی بــر ســر راه برنامهریــزی
مؤثــر و مطلــوب در ایــن حــوزه اســت (همــان منبــع،ص.)640
حضــور کمرنــگ ذینفعــان کلیــدی در شــورای سیاســتگذاری وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش
پزشــکی نیــز باعــث پررنــگ شــدن عــدم جلــب مشــارکت و تعهــد ناکافــی ذینفعــان بــرای اجــرای
سیاســتها و برنامههــای تدویــن شــده شــده اســت (همــان منبــع ،ص .)648
ابهــام در ســاختار کالن برنامهریــزی و تعــارض منافــع ناشــی از آن ،نظــام متمرکــز برنامهریــزی و
ضعــف نظــام مشــارکت مردمــی در برنامهریزیهــا و سیاســتهای کالن بــه عنــوان ضعفهــای اساســی
در برنامهریــزی نظــام بهداشــت ودرمــان کشــور خودنمایــی میکنــد کــه ضــرورت بازنگــری در ســاختار و
فرایندهــای برنامهریــزی را دوچنــدان کــرده اســت.
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منابع:
 اســتونر ،جمیــز ،ادوارد :فریمــن« .)1375(،مدیریــت» اعرابــی ،ســیدمحمد ،پارســائیان ،علــی ،مؤسســهمطالعــات و پژوهشهــای بازرگانــی ،تهــران.
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