راهکارهای بهبود نظارت بر عملکرد پزشکان و سایر ارائهدهندگان خدمات درمانی
حسین جودکی ،1بیژن گرایلی
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چکیده
بخــش عمــده پولــی کــه ســازمان تأمیناجتماعــی در حــوزه درمــان خــرج میکنــد صــرف خریــد
خدمــت از حــدود  46هــزار ارائهدهنــده طرفقــرارداد میشــود .خریــد آگاهانــه (اســتراتژیک) مســتلزم
ن تأمیناجتماعــی بدانــد چــه خدمتــی را ،چگونــه ،از چــه کســی و بــا چــه قیمتــی
آن اســت کــه ســازما 
خریــداری نمایــد تــا بــه اهــداف خــود دســت پیــدا کنــد .بــا توجــه بــه تعــداد ارائهدهنــدگان طــرف
قــرارداد و حجــم گــردش مالــی کــه صــرف خریــد خدمــت میشــود اطمینــان از ایــن کــه خریــد
خدمــت از ارائهدهنــدگان منجــر بــه حصــول اهــداف ســازمان میشــود یــک اولویــت و ضــرورت
اســت .ایــن اطمینــان از طریــق مجموعــه اقدامهــای نظارتــی حاصــل میشــود .در ایــن مقالــه مــا
راهکارهــای بهبــود نظــارت را در قالــب اجــزای فراینــد خریــد اســتراتژیک ،شــرح دادهایــم .بــا ایــن
حــال نبایــد از ایــن نکتــه غافــل شــد کــه اجــرای بســیاری از ایــن راهکارهــا منــوط بــه بهبــود مدیریــت
و سیاســتگذاری در ســطح ســازمان خریــدار خدمــت و همچنیــن بهبــود تولیــت نظــام ســامت در ســطح
کالن اســت.
واژگان کلیدی :نظارت ،پزشکان ،خدمات درمانی ،خرید استراتژیک
مقدمه و چارچوب نظری
در تئــوری مدیریــت ،نظــارت (یــا کنتــرل) یکــی از وظایــف مدیریــت تلقــی میشــود و عبــارت اســت از
فراینــدی کــه طــی آن عملکــرد واقعــی ســازمان اندازهگیــری شــده و بــا اهــداف آن مقایســه میشــود و
در صــورت انحــراف ،اقدامهــای اصالحــی انجــام میشــود ( .) Schermerhorn, 2011نظــارت مؤثــر وقتــی
انجــام میشــود کــه اوالً اهــداف ســازمان مشــخص و قابلاندازهگیــری باشــد ،ثانیــاً عملکــرد ســازمان
شــفاف و قابلســنجش باشــد و ثالث ـاً ســازمان بتوانــد اقدامهــا اصالحــی مناســب را در زمــان مناســب و
بــه شــیوه مناســب بــه اجــرا بگــذارد ( .)Schermerhorn ,2011معمــوالً بــر اســاس چرخــه سیســتم (داده-
 .1دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،سازمان تأمیناجتماعی (نویسنده مسئول)
 .2پزشک عمومی و دانشجوی دکترای مدیریت آموزش عالی ،دانشگاه تهران
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فراینــد -ســتاده) ســه نــوع نظــارت اعمــال میشــود -1 :نظــارت قبــل از اقــدام کــه در مــورد دادههــا
اعمــال میشــود و هــدف آن اطمینــان از ایــن اســت کــه جهتگیــری درســتی اعمــال شــده و دادههــای
مناســب بــرای حصــول بــه اهــداف فراهــم شــده اســت -2 .نظــارت همزمــان کــه در مــورد فرایندهــا
اعمــال میشــود و هــدف از آن اطمینــان از ایــن اســت کــه فعالیتهــا بــه درســتی و در جهــت اهــداف
انجــام میگیرنــد -3 .نظــارت بعــد از اقــدام یــا نظــارت بازخــور کــه در مــورد ســتادهها (محصــوالت و
خدمــات نهایــی) اعمــال میشــود و هــدف آن اطمینــان از ایــن اســت کــه خروجــی نهایــی بــا اهــداف و
اســتانداردهای تعییــن شــده تطابــق دارد (.) Schermerhorn, 2011
هــدف اصلــی حــوزه درمــان ســازمان تأمیناجتماعــی همانطــور کــه در قانــون تأمیناجتماعــی
ی و بــارداری اســت.
آمــده اســت رفــع بیــم بیمهشــدگان در مقابــل خطــر محتملالوقــوع حــوادث ،بیمــار 
ضــرورت توجــه بــه نظــارت از ایــن مســأله ناشــی میشــود کــه ســازمان تأمیناجتماعــی هزینههــای
فوقالعــادهای در حــوزه درمــان انجــام میدهــد (حــدود  7700میلیــارد تومــان در ســال ( )1392جودکــی،
 )1393و بایســتی ســازوکار نظارتــی مؤثــری داشــته باشــد کــه از حصــول بــه اهــداف خــود اطمینــان یابــد.
بخــش عمــده پولــی کــه ســازمان در حــوزه درمــان خــرج میکنــد ( 64درصــد کل هزینــه درمــان)
صــرف خریــد خدمــت از حــدود  46هــزار ارائهدهنــده طرفقــرارداد (اعــم از بیمارســتانها ،مطبهــا،
درمانگاههــا ،مراکــز بهداشــتی درمانــی و ) ....میشــود (جودکــی .)1393 ،ایــن ارائهدهنــدگان در واقــع
کارگــزار ســازمان بــوده و از طــرف ســازمان خدمــات مــورد نیــاز بیمهشــدگان را ارائــه میدهنــد .بــا
توجــه بــه تعــداد ارائهدهنــدگان طــرف قــرارداد و حجــم گــردش مالــی کــه صــرف خریــد خدمــت از آنهــا
میشــود اطمینــان از ایــن کــه اســتفاده از آنهــا منجــر بــه حصــول اهــداف ســازمان میشــود یــک اولویــت
و ضــرورت اســت .در ایــن مقالــه مــا بــه راهکارهایــی توجــه خواهیــم کــرد کــه بــه طــور بالقــوه میتوانــد
بــه بهبــود نظــارت بــر فراینــد خریــد خدمــات درمانــی منجــر شــود.
تعریــف عملــی نظــارت از دیــدگاه مــا عبــارت اســت از مجموعــه اقدامهایــی کــه خریــدار
خدمــت (ســازمان تأمیناجتماعــی) در رابطــه بــا ارائهدهنــدگان خدمــات انجــام میدهــد تــا
از صحــت عملکــرد آنــان در راســتای اهــداف خــود اطمینــان یابــد .فراینــد خریــد خدمــت کــه
هماکنــون انجــام میشــود همــان چیــزی اســت کــه ســازمان جهانــی بهداشــت از آن تحــت عنــوان
خریــد منفعــل نــام میبــرد یعنــی پرداخــت منفعــل صورتحســاب خدماتــی کــه قبــ ً
ا ارائــه شــدهاند
) .(World Health Organization، 2000ســازمان جهانــی بهداشــت در مقابــل خریــد منفعــل ،اصطــاح
خریــد اســتراتژیک را مطــرح ســاخته اســت .جوهــره خریــد اســتراتژیک کــه بــر مبنــای تئــوری اقتصــاد
ســازمان و مدیریــت جدیــد بخــش عمومــی بــه وجــود آمــده ایــن اســت کــه ســازمان خریــدار (طــرف
تقاضــا) بتوانــد بــر بــازار ارائهدهنــدگان خدمــات (طــرف عرضــه)  -بــه نحــو مطلــوب -تأثیرگــذار باشــد

راهکارهای بهبود نظارت بر عملکرد پزشکان و سایر ارائهدهندگان خدمات درمانی

95

( .)Figueras, Robinson and Jakubowski, 2005خریــد اســتراتژیک وقتــی اتفــاق میافتــد کــه ســازمان
خریــدار بدانــد چــه خدمتــی را ،چگونــه ،از چــه کســی و بــا چــه قیمتــی خریــداری نمایــد (World, 2000
 ) Health Organizationتــا بــه اهــداف خــود (رفــع بیــم مالــی و رضایتمنــدی بیمهشــدگان) دســت پیــدا
کنــد .در هــر یــک از اجــزای خریــد اســتراتژیک ،نظــارت کمــک میکنــد فراینــد خریــد خدمــات بــه
درســتی و در جهــت اهــداف انجــام شــود .در ایــن مقالــه مــا راهکارهــای بالقــوه بهبــود نظــارت را در قالــب
اجــزای فراینــد خریــد اســتراتژیک ،شــرح خواهیــم داد.
نتایج مرور پیشینه مطالعات
-1چه خدمتی؟ با چه کیفیتی؟(بهبود نظارت در مورد نوع و کیفیت خدماتی که خریداری میشود)
 -1-1نوع خدمت
نخســتین جــز خریــد آگاهانــه ایــن اســت کــه خدماتــی خریــداری شــود کــه بــا نیــاز و انتظــارات
بیمهشــدگان متناســب باشــد .ســازمان خریــدار خدمــت بایســتی نیازهــا و انتظــارات بیمهشــدگان را بــا
هماهنگــی نهــاد تولیــت (وزارت بهداشــت) بــه گزینههــای خریــد تبدیــل کنــد .بــه عنــوان مثــال اولویــت
و تأکیــد خریــد بــر کــدام خدمــات ســرپایی یــا بســتری باشــد؟ کــدام خدمــات در پوشــش بیمــه پایــه و
کــدام خدمــات در پوشــش بیمــه مکمــل باشــند؟ مالحظــات مربــوط بــه عدالــت چگونــه لحــاظ شــود؟ و...
در مــورد فرایندهــا ،پروســیجرها و تکنولوژیهــای جدیــد درمانــی ،انجــام مطالعــات ارزیابــی
فناوریهــای ســامت ضــروری اســت.
بهبــود نظــارت در حیطــه ایــن کــه چــه خدماتــی بایســتی خریــداری شــود مســتلزم ایــن اســت کــه
خریــدار خدمــت دقیق ـاً مشــخص نمایــد چــه خدماتــی نیــاز دارد و ایــن خدمــات بــا چــه کیفیتــی ارائــه
گردنــد .هــر خدمــت بایــد دقیق ـاً تعریــف شــود ،گــروه هــدف آن مشــخص شــود و لیســت ارائهدهنــدگان
آن مشــخص باشــد .علیرغــم ایــن کــه ایــن نکتــه بدیهــی بــه نظــر میرســد امــا بــه نظــر میرســد حتــی
در مــورد ســادهترین خدمــات هــم تعریــف دقیــق خدمــت وجــود نــدارد .بــه عنــوان مثــال دقیقـاً مشــخص
نیســت خدمــت «ویزیــت پزشــک» شــامل چــه اجزایــی اســت و بیمــاری کــه ویزیــت میشــود دقیقـاً بایــد
انجــام چــه کارهایــی را انتظــار داشــته باشــد .تعریــف دقیــق خدمــت در واقــع مشــخصکننده کیفیــت
مــورد انتظــار هــم هســت و البتــه کیفیــت شــامل دو جــز کیفیــت بالینــی (میــزان اثربخشــی درمــان) و
کیفیــت خدمــات پیرامونــی (نــوع برخــورد ،اقامــت ،غــذا و )...اســت (.)Roberts et a,2008
 -2-1کیفیت خدمت
حــال بــه ایــن ســؤال میپردازیــم کــه ســازمان خریــدار چگونــه میتوانــد نظــارت خــود را
در مــورد کیفیــت ارائــه خدمــات بهبــود بخشــد؟ یــک راه آن اســت کــه پرداخــت بــه ارائهدهنــدگان
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خدمــات مرتبــط بــا ســطح عملکــرد و کیفیــت خدمــات ارائــه شــده از ســوی آنــان باشــد
( .)Figueras، Robinson and Jakubowski, 2005راهــکار دیگــر طراحــی و اجــرای راهنماهــای
بالینــی بــا هماهنگــی نهــاد تولیــت اســت .بــا ایــن حــال خریــدار خدمــت بایــد در مســیری گام
بــردارد کــه بــدون وارد ســاختن خدشــه بــه اصــل خودمختــاری و اســتقالل پزشــکی ،اجــرای
راهنماهــای بالینــی را در قراردادهــای خــود بــا پزشــکان و ارائهدهنــدگان خدمــات الزامــی کنــد
(.)Figueras، Robinson and Jakubowski, 2005
 -2چگونه؟ (بهبود نظارت در فرایند اجرایی خرید خدمات)
ایــن کــه شــیوه خریــد خدمــات چگونــه باشــد تأثیــر مهمــی بــر نحــوه عملکــرد ارائهدهنــدگان
خدمــات خواهــد داشــت .تئــوری اقتصــاد ســازمان از طریــق تحلیــل رابطــه کارفرمــا -کارگــزار چارچــوب
مفهومــی پدیــد آورده اســت کــه بــا اســتفاده از آن انگیزههــا و رفتــار ارائهدهنــدگان خدمــات قابــل تحلیــل
اســت ( .)Figueras , 2005, Robinson and Jakubowski , 2005در رابطــه کارفرما-کارگــزار عــدم تقــارن
اطالعاتــی بــه نفــع کا رگــزار (در اینجــا ارائهدهنــده) اســت بنابرایــن کارفرمــا (در اینجــا خریــدار خدمــت)
بایــد فراینــد اجرایــی خریــد خدمــت را بــه گونــهای ســازماندهی نمایــد کــه از عــدم تقــارن اطالعاتــی
کاســته شــود .پزشــک خانــواده در کشــورهای انگلســتان ،ایرلنــد ،مجارســتان ،اســتونی و ...و ســازمانهای
نگهــدار ســامت در امریــکا ابداعاتــی هســتند کــه در آن خریــد خدمــت توســط پزشــک و بــه نمایندگــی
از بیمــار انجــام میشــود بنابرایــن مشــکل عــدم تقــارن اطالعاتــی تــا حــد زیــادی برطــرف میشــود
( .)Figueras, Robinson and Jakubowski, 2005در نظــام پرداخــت کارانــه کــه در کشــور مــا مــورد
اســتفاده قــرار میگیــرد عــدم تقــارن اطالعاتــی همچنــان یــک مســأله اســت ضمــن آنکــه خطــر مالــی
بــه طــور کلــی بــه خریــدار خدمــت منتقــل میشــود .نظــام پرداخــت کارانــه کــه حدومــرزی در پرداخــت
نــدارد نظامــی اســت کــه هزینههــای بیشــتر ایجــاد میکنــد و بعضـاً باعــث ورشکســتگی ســازمان خریــدار
خدمــت شــده اســت .تجربــه جمهــوری چــک در ایــن زمینــه در ســال  2002قابــل ذکــر اســت .در ایــن
کشــور برخــی صندوقهــای بیمــه ورشکســت شــدند و حــدود  2میلیــارد بدهــی عمدتـاً بــه بیمارســتانها
بــه بــار آمــد )  .(Figueras, 2005 Robinson and Jakubowskiمطالعــات دیگــری نیــز بــه نقــش نظــام
پرداخــت کارانــه در ارائــه بیــش از حــد خدمــات و ارائــه کمتــر از حــد خدمــات (کاســتن از کیفیــت خدمــات)
اشــاره داشــتهاند()Witter , 2000, Figueras, Robinson and Jakubowski, 2005
همچنیــن خریــدار خدمــت بایــد بــه گونــهای فراینــد خریــد را طراحــی نمایــد کــه بتوانــد
جلــوی خطــا ،اتــاف ،سوءاســتفاده و تقلــب در ارائــه خدمــات را بگیــرد .اینهــا مــواردی اســت کــه
پرداخــت در قبــال آنهــا پرداخــت نادرســت اســت ( .) Joudaki et al ,2015خطــا اشــتباه غیرعمــدی
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ارائهدهنــده اســت ،اشــتباه در فراینــد درمــان یــا اشــتباه در تهیــه و ارســال صورتحســاب بــرای
خریــدار خدمــت ،اتــاف ،ارائــه خدمــات نــاکارا و غیرضــروی توســط ارائهدهنــده اســت .مثـ ً
ا تجویــز
آزمایشــاتی کــه شــواهد کافــی بــرای ســودمندی آنهــا در فراینــد درمــان در دســت نیســت .در مقولــه
اتــاف ،گاهــی بــه تقاضــای القایــی از ســوی ارائهدهنــده اشــاره میشــود .تقاضــای القایــی اشــاره
بــه ایــن دارد کــه وقتــی پزشــک (یــا دیگــر ارائهدهنــدگان خدمــات) بــه عنــوان کارگــزار بیمــار در
تقاضــای خدمــات درمانــی عمــل کننــد ،میــزان تقاضــای بیمــاران بیشــتر از حــد معمــول خواهــد شــد
( .)Culyer, 2010; Abdoli, Varharami, 2011سوءاســتفاده رفتــاری اســت کــه صریحــاً
خــاف قانــون نیســت امــا بــا دور زدن قانــون انجــام میشــود .ارائــه خدمــات بیــش از حــد
یــا کمتــر از حــد (زیــر اســتاندارد) بــا انگیــزه حداکثــر کــردن ســود مالــی و اضافــه نوشــتن
کدهــای پزشــکی از مصادیــق سوءاســتفاده اســت (.)Busch, 2012; Torras, Shade, 2003
تقلــب ،اقــدام فریبآمیــز و گمراهکننــدهای اســت کــه بــه صــورت عمــدی و آگاهانــه بــا
هــدف بــه دســت آوردن یــک منفعــت غیرمجــاز بــرای خــود یــا دیگــری انجــام میگیــرد
( .)Busch, 2012; Torras, Shade, 2003ارائــه صورتحســاب کــذب ،ارجــاع بیمــار توســط پزشــک بــه
مراکــزی کــه ارجاعدهنــده در آن منفعتــی دارد ،دریافــت حقســهم بــرای ارجــاع بیمــار ،ارائــه
صورتحســاب بــرای خدماتــی کــه ارائــه نشــدهاند ،جعــل نســخههای پزشــک ،جعــل دفترچــه
درمانــی بیمــار یــا پرونــده بیمــار و مــوارد اینچنیــن مثالهایــی از تقلــب در ارائــه خدمــات ســامت
هســتندبنابراین بــرای بهبــود نظــارت بــر چگونگــی خریــد خدمــات ،بایــد بــه روشهــای مختلــف عــدم
تقــارن اطالعاتــی بــه نفــع خریــدار خدمــت بهبــود یابــد ،نظــام پرداخــت بــه گونـهای باشــد کــه خطــر
مالــی صرفـاً بــه خریــدار خدمــت انتقــال نیابــد و در نهایــت انگیزههــای منفــی جهــت ایجــاد اتــاف،
سوءاســتفاده و تقلــب (پرداختهــای نادرســت) کنتــرل شــود.
 -3چه کسی؟ (بهبود نظارت بر کسانی که خدمات را ارائه میدهند)
در ایــن قســمت بــر ارائهدهنــدگان خدمــات متمرکــز میشــویم .نظــارت بــر ارائهدهنــدگان خدمــات را
میتــوان تحــت ســه عنــوان دســتهبندی نمــود .پیشــگیری ،کشــف ،پاســخ ()Rashidian and Joudaki, 2012
 -1-3بهبود نظارت بر ارائهدهندگان از طریق پیشگیری
ســه روش عمومــی کــه نهــاد تولیــت بــرای احــراز و کنتــرل صالحیــت ارائهدهنــدگان
خدمــات اســتفاده میکنــد عبارتنــد از :دادن مجــوز کار ،دادن گواهــی یــا مــدرک و اعتباربخشــی
(.)Figueras,Robinson and Jakubowski, 2005

مجــوز کار ،حداقلهــای مــورد نیــاز بــرای ورود بــه بــازار کار را مشــخص میکنــد .مجــوز کار میتوانــد
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بــرای یــک فــرد حقیقــی (ماننــد پزشــکان و ســایر افــراد گــروه پزشــکی) یــا یــک فــرد حقوقــی (مؤسســات
پزشــکی) صــادر گــردد .گواهــی یــا مــدرک ،معمــوالً کوتــاه مــدت بــوده و وقتــی صــادر میشــود کــه
پزشــک یــا ســایر افــراد حقیقــی گــروه پزشــکی دوره آموزشــی خاصــی را طــی کــرده باشــند و صالحیــت
انجــام خدمــت خاصــی را یافتــه باشــند .گواهیهــا معمــوالً کوتاهمــدت بــود و در دورههــای زمانــی
مشــخصی بایــد تمدیــد شــوند .اعتباربخشــی فراینــدی اســت کــه طــی آن مؤسســه درمانــی از ســوی
مؤسســات مســتقل مــورد ارزیابــی قــرار میگیــرد و عملکــرد آن معتبــر شــناخته میشــود .برخــاف
اعطــای مجــوز و دادن گواهــی کــه اشــارهای بــه عملکــرد ندارنــد ،اعتباربخشــی عملکــرد مؤسســه درمانــی
را نیــز مدنظــر قــرار میدهــد .در بلژیــک ،فرانســه ،ایتالیــا و قرقیزســتان ،اعتباربخشــی شــرط
دادن مجــوز ورود مؤسســه درمانــی بــه بــازار اســت .در واقــع اعتباربخشــی در ایــن کشــورها
نوعــی اعطــای مجــدد مجــوز کار اســت و عــدم حصــول آن مانــع فعالیــت مؤسســه درمانــی
میشــود ( .)Figueras, 2005, Robinson and Jakubowski،مشــابه اعتباربخشــی ،برقــراری نظامهــای
کنتــرل داخلــی ماننــد سیســتمهای الــزام پایبنــدی بیمارســتانها بــه کنتــرل تقلــب و سوءاســتفاده کــه
در امریــکا بــه کار گرفتــه شــده اســت نیــز قابــل ذکــر اســت ()Vian ,2008
جهــت بهبــود نظــارت ،ضــرورت دارد خریــداران خدمــت  -در مــورد هــر ســه روشــی کــه در بــاال شــرح
دادیــم -هماهنگــی الزم بــا نهــاد تولیــت داشــته باشــند بــه نحــوی کــه صرف ـاً از پزشــکان و مؤسســات
درمانــی واجــد صالحیــت و معتبــر خریــد خدمــت نماینــد .همچنیــن عملکــرد ارائهدهنــدگان از ســوی
خریــداران خدمــت بــه نهــاد تولیــت منعکــس شــده و در مجــوز فعالیــت و اعتباربخشــی آنــان لحــاظ شــود.
اقدامهــای دیگــری هــم هســتند کــه از جنــس پیشــگیری بــوده و در صورتــی کــه خریــدار خدمــت
نســبت بــه اجــرای ایــن اقدامهــا اهتمــام ورزد ،در مراحــل بعــدی نیــاز کمتــری بــه اعمــال مقــررات قهرآمیز
و اجبــاری خواهــد داشــت .بــه عنــوان مثــال عقایــد و باورهــای عمومــی و هنجارهــای اجتماعــی نقــش
مهمــی در میــزان ارتــکاب ارائهدهنــدگان بــه تخلــف و تقلــب خواهــد داشــت .مطالعاتــی انجــام شــدهاند
کــه نشــان میدهنــد اجــرای مداخــات مربــوط بــه فرهنگســازی تــا چــه حــد ضــروری هســتند .بــه
عنــوان مثــال نتایــج یــک مطالعــه در امریــکا نشــان داد یــک ســوم پزشــکان مــورد مطالعــه قوانیــن مربــوط
بــه پرداخــت را بــه خاطــر بیمــاران دســتکاری کردهانــد ) .(wynia et al, 2000مطالعــه دیگــری  700نفــر
از افــرادی را کــه قــرار بــوده در آینــده عضــو هیــأت منصفــه شــوند و همچنیــن  1617پزشــک را مــورد
بررســی قــرار داد .نتایــج مطالعــه نشــان داد  26درصــد افــراد هیأتمنصفــه و  11درصــد پزشــکان ،فریــب
شــرکت بیمــه بــرای دریافــت خدمــات ضــروری توســط بیمــار را مجــاز دانســتهاند ).(wynia et al, 2004
در همیــن زمینــه مطالعــه دیگــری روی پزشــکان متخصــص داخلــی انجــام شــده و نتایــج مشــابهی بــه
دســت آمــد (.) Freeman, 1999

راهکارهای بهبود نظارت بر عملکرد پزشکان و سایر ارائهدهندگان خدمات درمانی

99

 -2-3بهبود نظارت بر ارائهدهندگان از طریق کشف
انــدک پژوهشهــای موجــود نشــان میدهــد بــه طــور میانگیــن  5/59درصــد هزینــه خــرج شــده در
نظامهــای ســامت بــه دلیــل پرداختهــای نادرســت بــه هــدر م ـیرود .بــا توجــه بــه ایــن کــه ســازمان
جهانــی بهداشــت در آخریــن بــرآورد خــود جمــع هزینههــای ســامت در جهــان را  4/7هــزار میلیــارد
دالر بــرآورد کــرده اســت ،بنابرایــن تخمیــن زده میشــود  260میلیــارد دالر آن بابــت پرداختهــای
نادرســت از بیــن مـیرود .ایــن رقــم بیشــتر از تولیــد ناخالــص داخلــی  157کشــور از  195کشــور جهــان
اســت (.)Gee ,2009
یافتههــای مطالعــه مــروری انجــام شــده در ایــران نشــان میدهــد بــرآوردی از میــزان منابعــی کــه بــه
دلیــل پرداختهــای نادرســت در کل نظــام ســامت ایــران بــه هــدر مـیرود در دســت نیســت (رشــیدیان
و جودکــی .)1388 ،همچنیــن ســازمانهای خریــدار خدمــت ،بــرآوردی از حجــم پرداختهــای نادرســت
ندارنــد .البتــه شــاید بتــوان گفــت پژوهشهایــی کــه تحــت عنــوان بررســی کســور صورتحســابهای
ارســالی بیمارســتانها بــه ســازمانهای بیمهگــر انجــام شــدهاند بــه طــور غیرمســتقیم بــه ایــن مســأله
پرداختهانــد .امــا ایــن مطالعــات نیــز نتوانســتهاند بیــن خطــا ،اتــاف ،سوءاســتفاده و تقلــب تمایــز ایجــاد
کننــد و غالبــا از ضعــف متدولــوژی رنــج میبرنــد (رشــیدیان و جودکــی.)1388 ،
نظــارت کارآمــد بایــد بتوانــد مــوارد عــدول ارائهدهنــدگان خدمــات از تعهــدات خــود را کــه
عمومــاً در قراردادهــای فیمابیــن ذکــر میشــود (شــامل مــوارد خطــا ،اتــاف ،سوءاســتفاده و تقلــب)
را بموقــع و ســریع کشــف نمایــد .در روشهــای ســنتی ،بــرای کشــف پرداختهــای نادرســت ،تعــداد
زیــادی صورتحســاب بــه یــک ممیــز داده میشــود و ممیــز عمــ ً
ا وقــت کافــی بــرای بررســی دقیــق
همــه صورتحســابها نــدارد .در اغلــب مــوارد ممیــز بــه ویژگیهــای ظاهــری صورتحســابها توجــه
کــرده و نمیتوانــد در مــورد عملکــرد کلــی پزشــک یــا مؤسســه درمانــی قضــاوت نمایــد .در واقــع ایــن
روش وقتگیــر و ناکاراســت .بــا ایــن حــال هنــوز هــم در بســیاری از کشــورهای درحــال توســعه از
جملــه ایــران صورتحســابهای پزشــکان و مؤسســات درمانــی بــه ایــن صــورت بررســی میشــوند
).(Aral et al, 2012 ,2006, Ortega et a
بــا الکترونیکــی شــدن پروندههــای ســامت و صورتحســابهای ارائهدهنــدگان خدمــات ،زمینــه
مناســبی بــرای اســتفاده از تکنیکهــای «دادهکاوی» بــه عنــوان ابــزاری کارآمــد بــرای نظــارت اثربخــش
فراهــم میشــود .تکنیکهــای دادهکاوی کــه نوعــی هــوش مصنوعــی هســتند احتمــال رخــداد پرداخــت
نادرســت در صورتحســابهای پرداخــت شــده را کشــف میکننــد تــا ممیزیــن مجبــور نباشــند بهصــورت
بیهــدف همــه صورتحســابها را بررســی نماینــد .بــرای مطالعــه کامــل در زمینــه روشهــای کمــی کشــف
پرداختهــای نادرســت بــه مقالــه جودکــی و همــکاران ( )2015مراجعــه کنیــد.
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)(Maimon and Rokach, 2005, Rashidian, Joudaki and Vian,2012, Bolton and Hand, 2002, Phua et al, 2010

طــرح شــکایت از ســوی افشــاگران روش دیگــری اســت کــه در امریــکا بــرای بهبــود کشــف
مــوارد تقلــب و سوءاســتفاده اســتفاده شــده اســت .افشــاگران افــراد یــا مؤسســاتی هســتند کــه بــا
کشــف مــوارد تقلــب یــا سوءاســتفاده ،بــه عنــوان شــاکی خصوصــی از ســازمان بهداشــتی درمانــی
شــکایت کــرده و در صــورت اثبــات ادعــا ،پــاداش درخــوری -بــا توجــه بــه میــزان فســاد -دریافــت
میکننــد .ایــن پدیــده (افشــاگران) کــه در ســال  1986کامــ ً
ا ناشــناخته بــود ،در ســال 1992
منجــر بــه طــرح  14مــورد شــکایت ،در ســال  1997منجــر بــه طــرح  288شــکایت و در ســال
 1998منجــر بــه طــرح  254شــکایت شــد ( .) Kalb, 1999مطالعــه دیگــری در امریــکا نشــان داد
طــی ســالهای  1996تــا  2005بــا پیگیــری قضایــی  379پرونــده مبلــغ  9/3میلیــارد دالر بــه نظــام
ســامت برگردانــده شــد کــه از ایــن مبلــغ یــک میلیــارد دالر بــه افشــاگران پرداخــت شــده اســت
(.)Kesselheim and Studdert, 2008
رویکــرد دیگــر بــرای بهبــود نظــارت در زمینــه کشــف« ،توانمندســازی بیمهشــدگان» اســت کــه
هماکنــون کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .بیمهشــدگان آگاه و توانمنــد میتواننــد در نقــش
ناظــر و بــازرس عمــل نماینــد .در آن صــورت بــه جــای تعــداد قلیلــی بــازرس و ممیــز ،میلیونهــا ناظــر
و بــازرس وجــود خواهــد داشــت .در ایــن رابطــه راهکارهــای متعــددی در ســطح جهانــی مــورد اســتفاده
قــرار گرفتــه اســت .تصویــب قانونــی حقــوق بیمــار یــا اصــول اخالقــی مواجــه بــا بیمــار از آن جملهانــد
(.)Figueras. Robinson and Jakubowski, 2005
روش دیگــر بــرای توانمندســازی بیمهشــدگان ،راهانــدازی ســامانهای جهــت طــرح شــکایت بیمهشــدگان
از عملکــرد ارائهدهنــدگان اســت (ایــن ســامانه میتوانــد از طریــق تلفــن ،پیامــک ،ایمیــل ،اینترنــت و
غیــره نظــرات و شــکایات بیمهشــدگان را دریافــت نمایــد) .ســازمان خریــدار میتوانــد بــا هماهنگــی
نهــاد تولیــت از نظــرات بیمهشــدگان در اعتباربخشــی ارائهدهنــدگان و تعییــن میــزان پرداخــت بــه آنــان
اســتفاده نمایــد .همچنیــن میتــوان پرداخــت بــه ارائهدهنــدگان را از طریــق پیامــک بــه بیمهشــدگان
اطالعرســانی کــرد تــا در صورتــی کــه صورتحســاب کذبــی از ســوی ارائهدهنــدگان بــه ســازمان خریــدار
ارائــه شــده اســت مشــخص شــود.
مقایســه عملکــرد ارائهدهنــدگان و انتشــار آن بــرای عمــوم کمــک خواهــد کــرد بیمهشــدگان در
انتخــاب مراکــز طــرف قــرارداد آگاهانهتــر عمــل کننــد .انتخابهــای بیمهشــدگان در طــول زمــان
باعــث خواهــد شــد ارائهدهنــدگان خــوب تقویــت و ارائهدهنــدگان بــد از بــازار حــذف شــوند .مقایســه
عملکــرد ارائهدهنــدگان از طریــق جــداول رتبهبنــدی و انتشــار عمومــی آن از ایــن دســت اقدامهــا
هســتند(Vian, 2008; Robinson and Jakubowski , 2005 , Figueras).
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وقتــی مــوارد پرداختهــای نادرســت کشــف شــد ،نــوع پاســخ خریــدار خدمــت بــه ارائهدهندگانــی
کــه موجــب پرداخــت نادرســت شــدهاند بســیار مهــم خواهــد بــود .اگــر نحــوه پاســخ بــه ارائهدهنــدگان
خدمــات بازدارنــده نباشــد ،آنهــا انگیــزه پیــدا خواهنــد کــرد مــوارد اتــاف ،سوءاســتفاده ،تخلــف و تقلــب
را ادامــه داده و بلکــه گســترش دهنــد .پرداختهــای نادرســت کــه از نــوع تقلــب باشــند ،چــون عمــدی
و آگاهانــه و بــا فریــب همــراه هســتند در بســیاری از کشــورها جــرم تلقــی شــده و برخــورد بــا آنهــا
شــدیدتر اســت .بــه عنــوان مثــال در امریــکا قوانیــن متعــددی بــرای برخــورد بــا ســه گــروه اصلــی مــوارد
تقلــب در نظــام ســامت تصویــب و مــورد اجــرا قــرار گرفتــه اســت .از جملــه قانــون فــدرال مبــارزه بــا
صورتحســابهای کــذب ،قانــون فــدرال ضــد حــق ســهم و قانــون اخــاق در ارجــاع بیمــار بــرای مقابلــه
بــا ارجــاع بــه خــود .عواقــب تخطــی از ایــن قوانیــن میتوانــد جریمــه مالــی ،زنــدان ،از دســت دادن
مجــوز کار ،خــارج کــردن ارائهدهنــده خدمــت از برنامههــای ســامتی دولــت فــدرال و از دســت دادن
امتیازهــای کاری باشــد (.) Kalb, 1999
در ایــران هــر چنــد قانــون کام ـ ً
ا مشــخصی بــرای مقابلــه بــا پرداختهــای نادرســت وجــود نــدارد
امــا مصادیــق پرداختهــای نادرســت در قوانیــن متعــدد ذکــر شــده و مجازاتهایــی بــرای آنهــا در
نظــر گرفتــه شــده اســت .در مطالعــهای کــه در ســال  1389در ایــران انجــام شــد ،قوانیــن و مقــررات
موجــود در کشــور را بــر اســاس ماهیــت تخلفاتــی کــه موضــوع رســیدگی آنهاســت بــه پنــج دســته تقســیم
شــدند .جــدول شــماره یــک خالصــه یافتههــای ایــن پژوهــش را نشــان میدهــد (جودکــی ،رشــیدیان و
میالنیفــر.)1389 ،
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جدول  :1تقسیمبندی تخلفات پزشکی و قوانین و سازمانهای مرتبط با آن
(جودکی ،رشیدیان و میالنیفر)1389 ،

ردیف

نوع
تخلف

تعریف

1

اداری

تخلف از اجرای
قوانین و مقررات
اداری برای پزشکانی
که در استخدام دولت
هستند

قوانین مورد استناد

سازمان مجری
قانون

دایره شمول

 قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولتمصوب 1372/9/7و آییننامه اجرایی آن مصوب
1373/6/16هیأت وزیران
کلیه مؤسسات
دولتی

پزشکان مستخدم دولت

2

تعزیری

تخلفاتی که صالحیت
رسیدگی به آنها در
اختیار دولت قرار داده
شده است

 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی درمانیمصوب  67/12/23مجمع تشخیص مصلحت نظام

سازمان تعزیرات
حکومتی به طور
مستقل یا از طریق
کمیسیون ماده 11

مؤسسات بهداشتی
درمانی دولتی و
خصوصی

3

حرفهای

موارد نقض معیارهای
حرفهای (صنفی) از
سوی پزشکان

 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایرانمصوب  83/1/25مجلس شورای اسالمی
 آئین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی وحرفهای شاغلین حرفههای پزشکی و وابسته -مصوب
 86/12/4شورای عالی سازمان نظام پزشکی

سازمان نظام
پزشکی و سازمان
نظام پرستاری

کلیه پزشکان اعم از
دولتی و خصوصی

4

بیمهای

تخلفاتی که پزشکان
در ارتباط با
سازمانهای بیمهگر
مرتکب میشوند

 قانون بیمه همگانی کشور مصوب 1373/8/3 آییننامه نحوه نظارت بر امور بیمه خدمات درمانیهمگانی مصوب سال  1374هیأت وزیران

سازمانهای
بیمهگر

کلیه پزشکان طرف
قرارداد سازمانهای
بیمهگر

5

کیفری
(جزایی)

مواردی که به طور
مشخص در قانون به
عنوان جرم تعریف
شده است

 قانون و مقررات انتظامی اعضای هیأت علمیدانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوب
 1364/12/22مجلس شورای اسالمی و آییننامه اجرایی
آن مصوب  1365/5/5هیأت وزیران و اصالحیههای
بعدی()84/1/17

 قانون مجازات اسالمی مصوب سال  1370واصالحات بعدی آن
 قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی وبیماریهای واگیردار مصوب سال 1320و اصالحات
سال 1347
 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروییو مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال  1334و
اصالحات بعدی آن
 ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک بهمصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب خرداد ماه
 1354و آییننامه اجرایی آن مصوب1364/10/10

دادگاههای عمومی
و انقالب

کلیه پزشکان اعم از
دولتی و خصوصی
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-4چه قیمتی؟ (بهبود نظارت بر قیمت خدمات)
هماکنــون در بــازار نظــام ســامت ،خدمــات یکســان بــه قیمتهــای مختلفــی عرضــه میشــود.
تعرفــه خدمــات بیــن بخشهــای خصوصــی و دولتــی تفــاوت فاحشــی دارد و گزارشهــای غیررســمی
حاکــی از رواج پرداختهــای غیررســمی (زیرمیــزی) در نظــام ســامت کشــور دارد .خریــداران خدمــت
صرفــاً بــر اســاس تعرفههــای دولتــی بــه ارائهدهنــدگان دولتــی و خصوصــی پرداخــت انجــام میدهنــد
امــا بــه ســایر مبالغــی کــه ارائهدهنــدگان تحــت عناویــن مختلــف (ماننــد خــارج از تعرفــه ،خــارج از
شــمول بیمــه ،خدمــات خــاص ،اضافــه دریافتــی ،زیرمیــزی و ) ...از بیمهشــدگان دریافــت مینماینــد
توجهــی ندارنــد.
یــک راه بهبــود نظــارت بــر قیمــت خدمــات ایــن اســت کــه خریــداران خدمــات از هزینــه تمــام شــده
خدمــات مطلــع باشــند و در فراینــد قیمتگــذاری خدمــات مشــارکت فعالتــری داشــته باشــند .ایــن در
حالــی اســت کــه علیرغــم مبالــغ هنگفتــی کــه خریــداران خدمــت هــر ســاله بابــت خریــد خدمــات صــرف
میکننــد ،در ایــن زمینــه بــه انــدازه کافــی ســرمایهگذاری نکردهانــد .ســازمان تأمیناجتماعــی بــا
داشــتن حــدود  350مرکــز درمانــی میتوانــد از ایــن فرصــت اســتفاده کــرده و آگاهــی و اطــاع بیشــتری
از هزینــه تمــام شــده خدمــات بــه دســت آورد .مجمــوع ایــن اقدامهــا عــدم تقــارن اطالعاتــی بــه نفــع
ارائهدهنــدگان خدمــات را کمتــر خواهــد کــرد.
راهــکار دیگــر بــرای بهبــود نظــارت بــر قیمــت خدمــات ،مقابلــه قانونــی و قهرآمیــز بــا مــوارد زیرمیــزی
و خــارج از تعرفــه اســت کــه در ایــن زمینــه جلــب همــکاری نهــاد تولیــت ضــروری اســت .برخــی
راهکارهــای مقابلــه بــا پرداختهــای نادرســت را نیــز قبـ ً
ا در مبحــث « نظــارت بــر ایــن کــه چــه کســی
خدمــات را ارائــه میدهــد» بیــان کردیــم.
راهــکار دیگــر انتشــار آزادانــه اطالعــات در مــورد قیمتهــای ارائهدهنــدگان اســت
( .(Figueras, Robinson and Jakubowski, 2005ایــن راهحــل در واقع اســتفاده از مکانیســمهای
بــازار بــه نفــع خریــدار خدمت اســت.
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جدول شماره  2خالصه راهکارهای بالقوه بهبود نظارت در فرایند خرید استراتژیک را نشان میدهد.
جدول شماره 2
فرایند خرید استراتژیک

تعریف

چه خدمتی؟ با چه
کیفیتی

نوع و کیفیت خدماتی
که خریداری میشود

چگونه؟

فرایند اجرایی خرید
خدمات

چه کسی؟

کسانی که خدمات را
ارائه میدهند

چه قیمتی؟

قیمت خدمات

راهکارهای بهبود نظارت
 تعریف دقیق خدمات مورد نیاز و کیفیت مورد انتظار ارزیابی فناوری سالمت طراحی و اجرای راهنماهای بالینیکاستن از عدم تقارن اطالعاتی بین خریدار-ارائهدهنده توجه به نظام پرداخت به ارائهدهندگان جلوگیری از پرداختهای نادرست پیشــگیری شــامل :توجــه بــه نحــوه اعطــای مجــوز کار،گواهیهــا و اعتباربخشــی ،سیســتمهای الــزام پایبنــدی
بیمارســتانها بــه کنتــرل تقلــب و سوءاســتفاده ،توجــه بــه
باورهــا و هنجارهــای اجتماعــی
 کشــف شــامل :توســعه روشهــای مبتنــی بــر دادهکاوی،تقویــت افشــاگران ،توانمندســازی بیمهشــدگان (تصویــب
قانونــی حقــوق بیمــار ،راهانــدازی ســامانه طــرح شــکایت
از ســوی بیمهشــدگان ،اطالعرســانی هزینههــا بــه
بیمهشــدگان) ،مقایســه عملکــرد ارائهدهنــدگان و انتشــار آن
بــرای عمــوم
 پاســخ شــامل :پاســخ بازدارنــده بــه مصادیــق پرداختهــاینادرســت ،تصویــب قوانیــن جزایــی بــرای مقابلــه بــا مــوارد
تقلــب عمــدی ،انعــکاس عملکــرد ارائهدهنــدگان در
اعتباربخشــی آنهــا
کاستن از عدم تقارن اطالعاتی در رابطه با هزینه تمام شدهخدمات
 مشارکت فعال و تأثیرگذار در مکانیسم قیمتگذاری مقابله قانونی و قهرآمیز با موارد زیرمیزی و خارج تعرفه -انتشار آزادانه اطالعات در مورد قیمتهای ارائهدهندگان

بحث و نتیجهگیری
مــا در قالــب فراینــد خریــد اســتراتژیک راهکارهــای بالقــوه بهبــود نظــارت را برشــمردیم (جــدول
شــماره  .)2امــا ایــن کــه ســازمان خریــدار خدمــت تــا چــه انــدازه میتوانــد از ایــن راهکارهــای بالقــوه
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اســتفاده نمایــد بــه عوامــل درونســازمانی و برونســازمانی متعــددی بســتگی دارد .عوامــل درون ســازمانی
بــه ایــن برمیگــردد کــه ســازمان خریــدار خدمــت تــا چــه انــدازه بــه صــورت کارا و مؤثــر مدیریــت
و سیاســتگذاری میشــود .عوامــل بــرون ســازمانی خــود بــه دو دســته تقســیم میشــوند .دســته اول
عواملــی اســت کــه بــه فرایندهــای درونــی نظــام ســامت (ماننــد تولیــت ،نحــوه تأمیــن منابــع مالــی،
نظــام پرداخــت و ) ...و نحــوه برهمکنــش بازیگــران اصلــی نظــام ســامت (ماننــد دولــت ،ســازمانهای
بیمهگــر و ) ...برمیگــردد .دســته دوم ،عوامــل محیطــی هســتند کــه کالن کشــور و کلیــه بخشهــای
اقتصــادی ،اجتماعــی را تحــت تأثیــر قــرار میدهنــد (ماننــد قیمــت نفــت ،تحریمهــای خارجــی،
هنجارهــای فرهنگــی و .) ...البتــه هــر دو دســته از عوامــل درونســازمانی و برونســازمانی بــر یکدیگــر
تأثیــر میگذارنــد و ترســیم مــرز دقیــق بیــن آنهــا مشــکل اســت.
ایــن کــه ســازمان خریــدار خدمــت مقرراتــی را بــه تصویــب برســاند و حتــی آنهــا را در
قراردادهــای خــود بــا ارائهدهنــدگان خدمــات بگنجانــد بــه ایــن معنــی نیســت کــه میتوانــد
آنهــا را الزامــا اجــرا کنــد .وضــع مؤثــر مقــررات بــه ترکیــب پیچیــدهای از مهــارت فنــی ،ظرفیــت
اجرایــی ،حمایــت سیاســی ،نگرشهــای فرهنگــی ،زیرســاختهای اطالعاتــی و ...نیازمنــد اســت
کــه همانطــور کــه گفتــه شــد متغیرهــای درونــی و بیرونــی زیــادی بــر آن تأثیــر میگذارنــد.
بــه عنــوان مثــال بکارگیــری روشهــای خــودکار کشــف پرداختهــای نادرســت (ماننــد دادهکاوی)
کــه در بــاال بــه آنهــا اشــاره کردیــم مســتلزم وجــود زیرســاختهای اطالعاتــی مناســب در ســازمان
خریــدار خدمــت اســت .بــه عنــوان یــک مثــال دیگــر ،میتــوان بــه نقــش هنجارهــای فرهنگــی
در اســتفاده از دفترچــه درمانــی دیگــران اشــاره کــرد کــه بــرای خیلــی از افــراد بــه عنــوان یــک
ضــدارزش مطــرح نیســت.
ضعــف سیاســتگذاری و مدیریــت در ســازمان خریــدار خدمــت باعــث میشــود ســازمان خریــدار خدمت
ظرفیــت اجرایــی اندکــی بــرای اجــرای مقــررات نظارتــی داشــته باشــد .بــه عنــوان مثــال وقتــی ســازمان
خریــدار خدمــت مطالبــات طــرف قــرارداد را بــا حــدود شــش تــا هفــت مــاه تأخیــر پرداخــت میکنــد
نقــش بازدارندگــی او در برخــورد بــا مــوارد عــدول از مقــررات تضعیــف میشــود .همچنیــن اســت ضعــف
ســازمان خریــدار خدمــت در عــدم ســنجش اهــداف نهایــی (رفــع بیــم بیمهشــدگان و رضایتمنــدی
آنــان) و تعییــن میــزان حصــول یــا عــدم حصــول بــه اهــداف و ضعــف در اجــرای خریــد اســتراتژیک کــه
در بــاال بــه اجــزای آن اشــاره کردیــم .بنابرایــن بــا آنکــه راهکارهــای متعــددی بــرای بهبــود نظــارت بــر
فراینــد خریــد خدمــات درمانــی برشــمردیم نبایــد از ایــن موضــوع غافــل شــد کــه اجــرای بســیاری از ایــن
راهکارهــا منــوط بــه بهبــود مدیریــت و سیاســتگذاری در ســطح ســازمان خریــدار خدمــت و همچنیــن
بهبــود تولیــت نظــام ســامت در ســطح کالن اســت.
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