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خالصه مدیریتی

عدالت در سالمت و داشتن دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی با قیمت مناسب، عامل مهمی در افزایش سالمت جامعه 

و از مهم ترین شاخص های توسعۀ هر کشور محسوب می شود. کشورهای توسعه یافته تر همواره کوشیده اند سطح سالمت جامعه را 

افزایش بدهند که البته این کار با روش های مختلفی انجام می گیرد. اما بسیاری از کشورها به این نتیجه رسیده اند که ایجاد دسترسی 

گاهی عمومی برای حفظ سالمتی، انتشار روش های پیشگیری از  ارزان به خدمات بهداشت و درمان برای همۀ مردم، افزایش دادن آ

کثری خدمات بیمه ای و... همگی از  گسترش حدا بیماری ها، فراهم آوردن زیرساخت های ضروری برای توسعه بهداشت و درمان، 

روش های مهمی هستند که هم میزان سالمت جامعه را افزایش می دهند و هم چرخه فقر و نابرابری را محدودتر می کنند و هم کشور 

که در طول ســه دهۀ گذشته،  کشــوری اســت  کرد. ایران نیز  را از زیر بار هزینه های ســنگین درمان بیماری های مختلف رها خواهند 

کرده است، به  روند مثبتی را در افزایش ســالمت جامعه، مهار بیماری های همه گیر و بهبود شــاخص های بهداشــت و ســالمت طی 

که در حال حاضر در بیشــتر شــاخص ها در منطقه باالتر از میانگین قرار دارد. البته میزان دسترســی به خدمات بهداشــتی و  گونه ای 

کشــور متفاوت اســت. در برخی استان ها مانند تهران این دسترسی بیشتر و در برخی مانند  درمانی عمومی در اســتان های مختلف 

سیستان وبلوچستان کمتر است. میزان توسعه یافتگی استان ها با هم تفاوت دارد و استان های توسعه یافته تر، صنعتی یا ثروتمند با 

سطح سواد و تحصیالت بیشتر، از لحاظ شاخص های بهداشتی، در مراتب باالتری قرار می گیرند. برخی شاخص ها بیشتر به توسعه 

گاهی ارتباط دارند، اما برخی دیگر مستقیمًا به نحوه عملکرد دولت مربوط می شوند. پوشش بیمه های  اجتماعی و افزایش میزان آ

کیفیت، ایجاد زیرساخت های  کز مراقبت اولیه بهداشتی با خدمات رایگان و بیمارستان های دولتی با خدمات با درمانی یا ایجاد مرا

بهداشتی مانند آب آشامیدنی سالم یا فاضالب بهداشتی و خدماتی مانند این ها، از نتایج مستقیم سیاست گذاری ها، برنامه ریزی ها 

کارها  که می توانند مانع این خدمت رسانی شوند و روند انجام  و اقدامات مسئوالن محسوب می شوند. اما عوامل مختلفی هستند 

کنند یا به سمت هدفی غیر از آنچه برای افزایش رفاه و سالمتی جامعه تعیین شده است ببرند و در نهایت موجب افزایش  را مختل 

بی عدالتی در این حوزه شــوند. تضاد منافع یکی از این موانع اســت. انواع و اشــکال مختلف تضاد منافع )اعم از ســازمانی یا فردی( 

که باید صرف سالمت جامعه  که نتیجۀ آن ازبین رفتن منابعی است  کنند  ممکن است زمینه های بروز فساد اداری و مالی را فراهم 

شود ولی در نهایت به سمت منافع عده ای خاص کشیده خواهد شد. تضاد منافع ممکن است در سطوح مختلفی در نظام سالمت 

که منافع  کادر درمان. هر جا  اتفاق بیفتد؛ از باالترین سطح، یعنی وزیر بهداشت، تا پایین ترین سطح، یعنی پزشکان و پرستاران و 

کســب درآمد بیشــتر جای انجام وظیفه واقعی را بگیرد،  گروهی یا ســازمانی بر منافع مراجعان و مردم ترجیح داده شــود و  شــخصی، 

تضاد منافع اتفاق می افتد.

برخــی از مصادیــق تضــاد منافــع در نظــام ســالمت ایــران عبارت اســت از: نظارت ســازمان نظام پزشــکی بــر تخلفات پزشــکان و 

بیمارســتان ها؛ صدور پروانه پزشــک توســط نظام پزشــکی؛ تعیین تعرفه بخش خصوصی توسط نظام پزشــکی؛ رسیدگی به شکایت 

از پزشــکان توســط نظام پزشکی؛ پرداخت حقوق ناظران بهداشت توسط نظارت شــونده؛ اعتباربخشی بیمارستان ها توسط وزارت 



5. فقر و نابرابری در حوزه بهداشت و سالمت

10

بهداشــت؛ وابســته بودن بیمارســتان های دولتــی به درآمدهای خودشــان؛ دوشــغله بودن پزشــکان؛ فعالیــت مدیران ارشــد وزارت 

بهداشــت در بخــش خصوصــی؛ فعالیت مدیران ســازمان پزشــکی قانونی در بخش خصوصــی؛ فعالیت مدیران تأمیــن اجتماعی در 

بخش خصوصی؛ ســهام داری رئیس ســازمان پزشــکی قانونی در بخش خصوصی؛ انتخاب مدیران وزارت بهداشت از فعاالن بخش 

خصوصی؛ انتخاب رئیس سازمان نظام پزشکی از بین مدیران بخش دولتی؛ سهام داری مدیران دولتی در بیمارستان ها؛ سهام داری 

گایدالین توسط وزات بهداشت و تخصیص منابع و امکانات وزارت بهداشت بر اساس  مدیران دولتی در شرکت های دارویی؛ تدوین 

فشارها و البی های سیاسی.

تضــاد منافــع شــاید یــک عامل مســتقیم در تشــدید فقــر و نابرابــری در حوزه ســالمت نباشــد، اما بی تردیــد یکی از عوامل بســیار 

که به طور غیرمســتقیم بر این مســئله تأثیر می گذارد؛ زیرا مصادیقی مانند آنچه در باال ذکر شد، منجر به اهمیت یافتن  مهمی اســت 

کاهش سیاســت های پیشــگیرانه و به تبع  که می تواند به  بیشــتر درمان به جای بهداشــت )به دلیل درآمدزابودن درمان( می شــود 

آن افزایش بیماری ها، به ویژه در مناطق محروم تر، بینجامد. همچنین با ایجاد تقاضای القایی، بخش هایی از جامعه را به ســمت 

گران و هزینه بر هســتند و فشار اقتصادی زیادی به خانواده وارد می آورند. به همین  که  کند  اســتفاده از خدمات درمانی ای تشــویق 

کاهش دهند تا اساســًا امکان  گون، این تضــاد را به حداقل میــزان ممکن  گونا کوشــیده اند با روش هــای  کشــورهای مختلــف  دلیــل 

کامل بخش خصوصی از بخش  که در نظام ســالمت مســئولیت دارند، فراهم نباشد. تفکیک  سوءاســتفاده از موقعیت برای افرادی 

که امکان ورود یک مســئول یا مقام دولتی به بخش خصوصی وجود نداشــته باشــد، تنظیم مقررات و  عمومی و دولتی، به شــکلی 

قوانین سخت گیرانه و وجود نظارت کامل از سوی مراجع مستقل بر عملکرد پزشکان یا بیمارستان ها از جمله این اقدامات هستند. 

کل این فرایند انجام شــده، تا حد چشمگیری مانع از  همچنین الکترونیکی کردن فرایند درمان، شــفافیت پرداخت ها و دریافت ها و 

بروز فساد می شود.

کامل جلوی تضاد منافع یا فســاد را بگیرد  که توانســته باشــد به طور  کشــوری را نمی توان یافت  با همه این اقدامات تقریبًا هیچ 

کامل از  گر همــه زمینه ها شناســایی و محدود شــوند، باز هم امــکان آن به طــور  کار امکان پذیــر نیســت. چــون حتــی ا و اساســًا ایــن 

که تضــاد منافع به حداقل  کمیت به نحوی اصالح شــود  بیــن نمــی رود. اما نیاز اســت تــا روابط نهادی میان بخش های مختلف حا

کاهش یابد. مهم ترین این اصالحات شامل اصالح ساختار بودجه ای وزارت بهداشت و نوع نگاه به خدمات مراقبت های سالمت، 

بازنگــری نظــام آمــوزش پزشــکی و نهادهای پژوهشــی بخــش ســالمت و فراهم کردن زیرســاخت های الزم بــرای افزایش شــفافیت و 

گران می شــود؛ در زمینه فردی نیز این الزامات شــامل اعمال محدودیت های ســخت و نرم، منع اشتغال هم زمان و  حمایت از افشــا

محدودیت های پساشغلی می شود.
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1. مقدمه

که اندْک درآمدشــان باید صرف ابتدایی ترین نیازهای زندگی شــان شــود، وقوع بیماری برای سرپرســت خانواده یا  برای افرادی 

گذرا باشــد یا شــدید و صعب العــالج، هزینه هایی را به  یکــی از اعضــای آن ممکن اســت مهلک باشــد. بیماری، اعم از اینکه خفیف و 

کفاف درمان را ندهد و فقر شــدیدتری  که از قبل آمادگی اش را نداشــته اند و ممکن اســت درآمد خانــواده  خانــواده تحمیــل می کنــد 

گریبان گیر افراد شود. در این میان، وقوع بیماری های شدیدتر، و به ویژه در صورت درگیرشدن سرپرست خانواده با بیماری، دیگران 

کاذب، بسیار  کارگر است یا دارای مشاغل  که عمومًا یا  را با مشکالت بیشتری مواجه می کند. در اثر بیماری، سرپرست خانوادۀ فقیر 

که بیشتر این افراد محروِم از بیمه هستند، جبران خسارات ناشی از بیکاری امکان پذیر  کارش را از دست می دهد و از آنجایی  سریع 

گر سرپرست خانواده در اثر بیماری از دنیا برود، این منبع درآمد  نیست. به این ترتیب، تنها ممر درآمدی خانواده متوقف می شود و ا

کســب درآمد جایگزین، آسیب پذیری  کودکان برای  برای همیشــه از دســت می رود. پیامدهای این اتفاق فقر بیشــتر، ترک تحصیل 

بیشتر و احتمال روی آوردن به جرائم برای جبران درآمد ازدست رفته است.

که در ســال ۲00۱  کنیم به پژوهش میدانی بزرگ بانک جهانی  کافی اســت نگاهی  برای درک اهمیت تأثیر ســالمت بر مســئله فقر 

که هزاران نفــر از فقیرترین مردم جهــان بودند، بیماری را  تحــت عنوان »صدای فقرا« منتشــر شــد. مشــارکت کنندگان در ایــن پروژه، 

کارائیب فقدان  کشورهای حوزه  کشــورهای آفریقا، آمریکای التین و  گروه های بحث در  هم علت و هم پیامد فقر خود می دانســتند. 

ســالمت جسمانی شــان را بیشــتر از هر عامل دیگری به تأثیرات زیان بار فقر نســبت می دادند. تجسم واقعی این مسئله را، به ویژه در 

کرد. مشارکت کنندگان در باب مباحث مربوط به  که ایدز در آنجا به شــکل یک معضل درآمده اســت، می توان مشــاهده  کشــورهایی 

علل و تأثیرات فقر، به رابطه نزدیک بین سالمت، ضعف جسمانی و روحی و دیگر ابعاد زندگی سخت و رقت بار خود همچون نداشتن 

که عوامل چندگانه ای ـ مانند فقدان  کی از آن است  کرده اند. از ســوی دیگر، مطالعات نمونه ای انجام شــده حا امنیت غذایی اشــاره 

درآمد، به همراه انواع هزینه های درمان و تغییر از حالت خودبسندگی به حالت وابستگی ـ وجود دارند که هر گونه آسیب و بیماری ای 

را به منشأ و سرچشمه فقر و بدبختی تبدیل می کنند )ناریان و دیگران، ۱۳۹0: ۲0۴(.

که در طول  که در خانواده های فقیر متولد می شــوند، احتمال دچارشــدن به بیماری برایشــان بیشــتر اســت. مادرانی  کودکانی 

که فرزندانی با بهرۀ هوشی پایین تر و جسمی ضعیف تر به  دوران بارداری از تغذیه مناسبی برخوردار نیستند، احتمال بیشتری دارد 

گرسنگی  گر تا پنج سالگی زنده بمانند، ممکن است از ضعف و  کودکان ا که بیشتر مستعد بیماری باشند. بسیاری از این  دنیا بیاورند 

کودکان  کنند. آیندۀ این  رنج ببرند و عملکرد مناسبی از لحاظ جسمی و ذهنی در مدرسه نداشته باشند و خیلی زود ترک تحصیل 

از پیش مشخص است: باز هم فقر.

که با شــاخص های  کتورهای رفاه اجتماعی شــناخته شــده اســت  به این دالیل و دالیل بســیار دیگر، »ســالمت« از مهم ترین فا

که هر  مختلفی ســنجیده می شــود. در مطالعه فقر چندبعدی نیز بهداشــت و ســالمت یکی از ابعاد فقر شــناخته می شــود و نمره ای 

کودکان یا هزینه های  کوتاهی قد  خانوار در دسترســی به خدمات بهداشــت و ســالمت یا ســایر شــاخص ها مانند مرگ ومیر نوزادان، 
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کمرشکن درمانی می گیرد، درجه و شدت فقر آن را تعیین می کند.

بدون شــک یکی از عوامل بســیار مهم برای جلوگیری از فقیرترشــدن جامعه، پیشــگیری از بیماری و در دسترس بودن خدمات 

که در مناطق محروم و دورافتاده زندگی می کنند؛ زیرا در این مناطق شیوع  کسانی  بهداشتی برای خانواده های فقیر است، به ویژه 

کسیناسیون رایگان کودکان و نوزادان، آب آشامیدنی سالم، دسترسی به سرویس  گیردار بیشتر است. خدماتی مثل وا بیماری های وا

که دولت ها باید بــرای همه مردم  کار و ماننــد این ها، همگی جزو خدماتی هســتند  بهداشــتی و حمــام و ایمنــی و بهداشــت محیط 

که دسترسی و برخورداری از خدمات بهداشتی  کنند. در مطالعۀ »صدای فقرا« نیز مشارکت کنندگان بر این باور بودند  جامعه فراهم 

که این مردمان فقیر را از دسترســی به مراقبت های درمانی محروم می ســازند، عبارت اند  مشــکل و پرهزینه اســت. ترکیبی از عواملی 

کمبود دارو،  کز بهداشتی یا دسترسی نداشتن به آن ها،  گزاف رفت وآمد، فقدان مرا از: نداشتن امکان دسترسی فیزیکی، هزینه های 

کیفیت پایین  که برای مراجعه و انتظار صرف می شــود،  مطالبــات قانونــی و غیرقانونــی مورد نیاز برای معالجه و درمان، مدت زمانی 

کارکنان بخش خدمات درمانی. از دالیل دیگر می توان به فقر  درمان و همچنین رفتار نامناسب و خشن و تبعیض آمیز و توأم با تحقیر 

کرد )همان: ۲۹۵(. تعمیق یافته و ناتوانی آن ها در پرداخت هزینه ها اشاره 

کارها از  از سوی دیگر، برای پیشگیری از بیماری در چنین مناطقی، موانع دولتی جدی دیده می شود. دولت ها برای آسان کردن 

کارگریزی و انگیزه پایین در میان ارائه دهندگان  کارها را بسیار بیش از آنچه باید آسان می کند. نرخ باالی  که  روشی استفاده می کنند 

دولتی خدمات سالمت، قطعًا دو دلیل اصلی ارائه نکردن مراقبت های پیشگیرانۀ بیشتر هستند. یک مطالعه در هند نشان می دهد 

کار  کارکنان دولتی حوزه ســالمت به کّرات در محل  مشــکالت اجرایی فراوانی برای بهره مندی فقرا از خدمات ســالمت وجود دارند. 

خود حاضر نمی شوند. پرستاران و پزشکان دولتی حتی در صورت حضور، بیماران خود را چندان خوب درمان نمی کنند. آمار نشان 

می دهد پزشکان دولتی به طور میانگین برای هر بیمار حدود دو دقیقه وقت صرف می کنند )بنرجی و دوفلو، ۱۳۹۲: ۱0۲(.

ضعف سیستم اداری و بوروکراتیک در حوزه سالمت از یک سو و پدیده ای به نام »تضاد منافع« از سوی دیگر، تأثیر درخور توجهی 

که فرد یا سازمان در جایگاهی قرار می گیرد  در افزایش نابرابری در دسترسی به خدمات سالمت دارد. منظور از تضاد منافع این است 

گر در این موقعیت ها انتخاب شــخص یا ســازمان به  که در آن، بین منافع شــخصی و منافع اجتماعی تضاد و تعارضی وجود دارد. ا

خ خواهد داد. بنابراین به  منظور پیشــگیری از مفاسد باید جایگاه های تضاد منافع را از بین  ســمت منافع خودشــان باشــد، فساد ر

که اقدام درست  گرفته اند، انتظار داشت  که در موقعیت تعارض منافع قرار  کاهش دهیم؛ زیرا نمی توان از همه آحاد جامعه  ببریم یا 

کارکنان خود را از قرارگرفتن در پرتگاه های فساد  که  که وظیفه حکومت است  گفت  را انجام دهند. حتی با نگاهی عمیق تر می توان 

کند. یکی از نتایج تضاد منافع )مستقیم یا غیرمستقیم( محرومیت بیشتر فقرا از خدمات بهداشت و درمان و نهایتًا فقر  محافظت 

که تا چه حد تضاد  بیشتر است. نگاهی به ساختار بوروکراتیک بهداشت و درمان و قوانین مربوطه ما را با این واقعیت آشنا می کند 

منافع در این سیستم جریان دارد و بر تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها، آن هم به ضرر طبقه محروم جامعه، تأثیر می گذارد.

کشورهای مختلف است،  کیفیت مناسب از جمله اهداف مطلوب نظام های سالمتی در  گونه ای عادالنه و با  عرضۀ خدمات به 

کــه بــه نوعی بر فلســفۀ وجودی سیســتم های ســالمتی نیز داللت می کنــد. نیل به این هــدف بنیادین نظام های ســالمتی در قالب 

کارگشا در  تدارک و آماده ســازی منابع الزم، به ویژه نیروی انســانی، اســت. امروزه پزشکان از نیروهای انسانی حیاتی و بازوی اجرایی 
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نظام های سالمتی به شمار می روند. نیروی انسانی پزشکی عالوه بر نقش عرضه کنندۀ خدمات، تا حدودی بر ترکیب سایر مشاغل و 

کاربران مربوطه تأثیرگذار است. جامعه انتظار دارد پزشکان در جهت منافع  کیفیت خدمات ارائه شده به  ِحَرِف وابسته و نیز میزان و 

کنند. در مقابل، پزشکان نیز زندگی خود را از طریق امور درمانی می گذرانند تا درآمدشان را افزایش دهند، نه اینکه  بیماران حرکت 

منافع بیماران را در نظر داشــته باشــند. عالوه بر این، پزشــکان با تجویز دارو و درمان های مختلف یا ارجاع بیماران به مؤسسه های 

عرضه کننــدۀ خدمــات، تصمیم گیری هــای بالینــی را به نفع خود تغییر می دهنــد. در واقع در مرکز و اصل طبابت تنشــی میان منافع 

شخصی و خدمت صادقانه به بیماران و عموم مردم وجود دارد. در نتیجه، جامعه با این پرسش مواجه می شود: آیا پزشک من بر 

اساس منافع اقتصادی تصمیم گیری می کند؟ آیا صادقانه به وظیفه اش عمل می کند؟

کمیت دچار  گاهی افراد )حقیقی یا حقوقی( به دلیل موقعیت خود در حا خ دهد.  تضاد منافع می تواند در حالت های مختلفی ر

که ساختارهای  که جایگاه)هایی( در معرض تضاد منافع قرار می گیرند، به این معنا  تضاد منافع می شوند. حالت دیگر زمانی است 

گیرد، دچار تضاد منافع می شود. که هر شخصی در آن جایگاه ها قرار  کمیت به نحوی طراحی شده اند  نهادی حا

کرد،  که بتوان با آن به  طور ساده و مجزا برخورد  همانند فساد و بسیاری از مسائل اجتماعی، تضاد منافع نیز مسئله ای نیست 

گر بخواهیم مدیریت تضاد منافع را در نظام سالمت  بلکه نیازمند نگرش جامع و شفاف کردن روابط عّلی و معلولی بین آن هاست. ا

کامل بر ریشه ها، پیوندها، بازیگران، روابط متغیرها و مؤلفه های سیاستی این حوزه ایم. کنیم، نیازمند داشتن اشرافی  اجرا 

آینده نظام سالمت تا حد فراوانی بستگی به این دارد که جامعه چگونه به این سؤاالت پاسخ می دهد: در کدام موقعیت می توان 

که تضاد  کرد  کــه در جهت منافع بیماران عمــل می کنند؟ چطور می توان اقدامات پزشــکی را ســازماندهی  کرد  بــه پزشــکان اعتمــاد 

منافع پزشــکان را به حداقل برســاند؟ جامعه چگونه می تواند حرفه پزشــکی را در جهت بهترین شــدن ارتقا دهد؟ پزشــکان و طب 

سازمان یافته باید چه نقشی در اقتصاد پزشکی ایفا کنند؟ بیمه گران،  دولت و بازار، چه نقشی را باید در مراقبت های پزشکی و درمانی 

داشته باشند؟

سیاست گذاران باید بتوانند پاسخ روشنی برای این پرسش ها داشته باشند و به این منظور الزم است بتوانند تحلیل درستی در 

کنند. خصوص تضاد منافع ارائه دهند و رویکردی برای مهار آن اتخاذ 

کاهش آن اســت و اهداف زیر را  تحقیق پیش رو در پی بررســی تضاد منافع در نظام ســالمت ایران، تأثیر آن بر فقر و راهکارهای 

دنبال می کند:

مرور مطالعات انجام شده دربارۀ معیارهای فقر و نابرابری )دسترسی فقرا( در بخش سالمت؛  ●

ارائۀ آمار و تحلیل معیارهای شناسایی شده فقر و نابرابری در بخش سالمت؛  ●

نارسایی های آماری منابع موجود برای سنجش فقر و نابرابری در بخش سالمت؛  ●

تحلیل و تشریح علل فقر و نابرابری در بخش سالمت بر اساس مطالعات موجود؛  ●

بررسی عوامل مؤثر در شدت تعارض منافع؛  ●

کم در برخورد با تعارض منافع؛  ● بررسی اصول حا

بررسی راهکار برخورد عملی با موضوع تعارض منافع؛  ●
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بررسی علل تعارض منافع در خدمات سالمت در ایران؛  ●

بررسی شیوه های اصلی تعارض منافع برای خدمات سالمت در ایران؛  ●

کشورهای منتخب؛  ● بررسی راهکارهای ارائه شده جهت بهبود این مسئله در 

کشور برای مقابله با تعارض منافع در ایران؛  ● بررسی قوانین و مقررات موجود در اسناد باالدستی در 

کاهش تعارض منافع برای خدمات سالمت در ایران.  ● پیشنهاد راهکارهای قابل اجرا برای 

که  کاالیی می شود  کاالیی شدن سالمت، بر این ضعف سیستمی تأثیرگذار است. وقتی سالمت تبدیل به  رواج رویکردی مانند 

کرد، انواع تضاد منافع شــکل می گیرد. مواردی از این قبیل زمینه  قابل خریدوفروش اســت و می توان از ِقَبل آن به ســود دســت پیدا 

کید بیشــتر بر خدمات درمانی به  را برای فســاد و در نهایت فقیرترشــدن فقرا فراهم می کنند: اتحاد نظارت کننده و نظارت شــونده، تأ

کســب ســود بیشتر، افزایش نقش  کاذب برای  جای بهداشــتی به خاطر درآمدزابودن این نوع خدمات، ایجاد تقاضای القایی و نیاز 

که می تواند منجر به انواع فساد شود، تمایل بیشتر پزشکان متخصص به انتقال از بخش دولتی  واسطه ها مثل شرکت های دارویی 

که خود تضاد منافع جدیدی را به وجود می آورد. به بخش عمومی 

 دربارۀ موضوع فقر سالمت تحقیقات بسیاری انجام شده، اما این پژوهش می کوشد از منظری جدید به پدیده فقر سالمت نگاه 

کوچک  که ممکن است نهان باشد، اما قطعًا  کند و آن هم تأثیر تضاد منافع بر افزایش فقر و نابرابری در حوزه سالمت است، تأثیری 

نیست.
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2. مطالعات پیشین

که درباره موضوع تأثیر تعارض  کتاب، مقاله و پایان نامه نشان داد  جســت وجوی فراوان در بیش از دویســت منبع فارســی اعم از 

منافع بر فقر در حوزه بهداشــت و ســالمت، پژوهش شــایان توجهی انجام نشــده اســت. در این بخش با هدف اســتخراج معیارهای 

دسترسی فقرا به خدمات بهداشت، درمان و سالمت و بررسی آمار و اطالعات موجود در این زمینه، برخی از مهم ترین پژوهش های 

انجام شــده با موضوع رابطۀ میان فقر و ســالمت و میزان و نوع دسترســی فقرا به خدمات ســالمت معرفی و نتایج آن ها آورده شــده 

کارآمدی ها توجه شده است، اما ظاهراً بحث تعارض  است. البته در برخی از همین پژوهش ها به مسئلۀ ضعف دستگاه دولتی و نا

منافع به طور خاص، مسئلۀ پژوهشگران نبوده است.

کتاب ها، پایان نامه ها و مقاله های علمی پژوهشی  .1 .2
که توســعه اقتصــادی به خودی خود  ماهــر )۱۳۸۴( در تحقیقــی با عنوان »بررســی رابطه فقر و ســالمت در ایران« نشــان می دهد 

نمی تواند شاخص های سالمتی را بهبود بخشد، زیرا توسعه اقتصادی خود زاییده افزایش سطح سالمت جامعه است. از سوی دیگر 

گرچه مهم است، کافی نیست زیرا دیده می شود که کشورهای توسعه یافته نیز سطح سالمتی بسیار متفاوتی دارند.  رشد اقتصادی ا

کمتر توسعه یافته را از یاد برد. او در  کشــورهای  در این میان نباید مشــکالتی همچون فســاد، ســوءمدیریت و ضعف بخش دولتی در 

که با اختصاص منابع مالی بیشتر به سالمت، ایجاد شفافیت بیشتر، شناسایی صحیح فقرا، توزیع مناسب خدمات  ادامه می گوید 

و شــفافیت و پاســخگویی ســازمان های ارائه دهنده خدمات می توان کمک فراوانی به بهبود وضعیت سالمتی فقرا در کشورهای در 

کرد. حال توسعه 

که به علت  نویســنده در ادامه وضعیت فقر ســالمت در ایران و انواع بیمه های اجتماعی و درصد پوشــش آن ها را بررســی می کند 

که فقــدان یک پایگاه  قدیمی بــودن آمــار از ذکــر آن هــا خــودداری می کنیــم. اما آنچه بعــد از ارائه آمــار از آن نتیجه می گیرد این اســت 

که نابرابری و بی عدالتی در ارائه خدمات بهداشتی و سالمت چشمگیر باشد و بیمه ها  اطالعات جامع ســالمت موجب شــده اســت 

نتوانند همه نیازمندان را تحت پوشش قرار دهند. فقدان چنین پایگاه اطالعاتی ای هنوز هم بخش های قابل توجهی از جامعه را از 

که نویسنده به آن اشاره می کند، نبوِد یک پایگاه اطالعاتی برای شناسایی  دریافت خدمات سالمت محروم می کند. مسئله دیگری 

فقرا است که در حال حاضر این پایگاه وجود دارد و شناسایی خانوارهای فقیر با دقت بسیار بیشتری نسبت به قبل انجام می گیرد. او 

به جز این نمونه ها، محدودیت های دیگری را که باعث نابسامانی در ارائه خدمات به نیازمندان می شود، محدودیت های اعتباری، 

نداشتن شناخت کافی از میزان مشارکت های مردمی و استفاده بهینه از آن ها، نبوِد هماهنگی در دستگاه های متولی و تعدد نهادها 

و دستگاه های اجرایی برمی شمرد.

که ناشی از جهانی سازی  گفته اســت با توجه به افزایش روزافزون فقر در جهان  کتاب فقر، ســالمتی و توســعه نیز  برزگر )۱۳۸۴( در 



5. فقر و نابرابری در حوزه بهداشت و سالمت

16

که به فقر مطلق اختصاص دارد،  و نئولیبرالیســم و خصوصی ســازی خدمات اجتماعی اســت و نیز آمار بیش از ۲.۱ میلیاردی جهان 

اهمیت موضوع فقر، سالمتی و توسعه روشن است. به طور خالصه می توان تأثیر متقابل فقر و سالمت را در این چرخه توضیح داد 

که فقر به انزوا و بی اقتداری دامن می زند و آن ها به آسیب پذیری و در نهایت ضعف بدنی و بیماری منجر می شوند. سازمان جهانی 

که خود زادۀ فقدان توسعه است«. که »بیماری نامی دیگر است برای فقر و محرومیت اجتماعی  کرد  بهداشت در سال ۲00۲ اعالم 

فاضــل )۱۳۹۵( در پایان نامــه ای بــا عنوان »ســنجش برابــری در تأمین مالی هزینه های ســالمت خانوارها در برنامه های توســعه 

ایران بعد از انقالب« با اســتفاده از شــاخص عدالت در مشــارکت مالی خانوارها، شــاخص تمرکز، شــاخص درصد خانوارهای مواجه 

کمرشــکن و همچنین شــاخص درصــد هزینه های فقــرزا، عدالــت و برابــری را در تأمین مالی هزینه های ســالمت طی  بــا هزینه هــای 

کمرشکن و همچنین افزایش بی عدالتی  کرده است. روند افزایشی درصد خانوارهای مواجه با هزینه های  سال های منتخب بررسی 

کافی مؤثر نبوده و مشارکت مالی در  که برنامه های اجراشــده طی ســال های منتخب به حد  در مشــارکت مالی خانوارها نشــان داده 

پرداخت های سالمتی به خوبی هدفمند نشده است؛ در نتیجه نظام سالمت نتوانسته است آن چنان که باید در جهت حفاظت از 

کند. خانوارها در برابر هزینه های کمرشکن عمل 

مســئله مهدی، پوراحمد و حاتمی نژاد )۱۳۹۳( در مقاله »بررســی و تحلیل ســالمت زیســت و دسترسی به شاخص های سالمت 

در محالت حاشیه نشین، مورد مطالعاتی؛ محله شادقلی خان قم«، دسترسی نداشتن به خدمات بهداشتی در محالت غیررسمی 

کاربری های  که میان شاخص های مختلفی چون تحصیالت، شــغل، درآمد و هم جواری با  و حاشیه نشــین اســت. نتیجه رابطه ای 

که خود از مهم ترین مســائل  که از طریق پرســش نامه به دســت آمده بود، نشــان می دهد مســائل مورد بررســی  نامناســب در محله 

مطرح در زمینه سنجش میزان سالمت عینی افراد است، از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. مسلمًا پیامد این وضعیت نامناسب 

کنان محله است، آن چنان  که مشکالت  افت میزان دسترسی به شاخص های سالمت و کیفیت نامناسب سالمت زیست در میان سا

که امروزه می توان از واژه »بحران« در توصیف وضعیت سالمت  و پیچیدگی های موجود در محله به درماندگی هایی ختم شده است 

زیستی در این گونه محالت استفاده کرد. برخی پیشنهادها و راهکارهای کاهش آسیب در پایان این مقاله عبارت اند از: توانمندسازی، 

ارتقای میزان آموزش و مهارت های شغلی، تشکیل تیم مشاوره مستقل در شهرداری ها برای آموزش و مشاوره به مهاجران، تأسیس 

گیر بیمه  واحدهای اســکان غیررســمی، عادالنه کردن دریافت خدمات ســالمت برای آحاد جامعه، به ویژه اقشــار فقیر، پوشــش فرا

کودکان. سالمت، افزایش نور محله برای افزایش امنیت، ایجاد فضای سبز و زمین بازی استاندارد برای 

از نظر بااوش، شــیانی و موســایی )۱۳۹۶( در مقاله »تحلیل عوامل اقتصادی اجتماعی مؤثر بر فقر و نابرابری حوزه ســالمت طی 

کارایی نظام ســالمت و نظارت  ســال های ۱۳۹0ـ۱۳۹۴«  سیاســت های ســالمت و نظام های دریافت و پرداخت تأثیر بســیار مهمی بر 

کمرشــکن ســالمت، فقر ناشــی از هزینه های  مطلــوب بــر هزینه هــا دارد. بر اســاس نتایج به دســت آمده میان فقر مطلق، هزینه های 

کمرشــکن ســالمت، تــورم، ضریــب جینــی، شهرنشــینی و بیــکاری، بــه عنــوان متغیرهای مســتقل، و عدالت در ســالمت، بــه عنوان 

کاهش می یابد.  متغیرهای وابســته، رابطه معنادار و منفی وجود دارد. به عبارتی، با افزایش هر شــاخص مقدار شــاخص های دیگر 

که وضعیت  همچنین میان آموزش و نرخ مشــارکت اقتصادی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین یافته ها نشــان می دهد 

کالن اقتصادی سالمت افراد را تحت الشعاع خود قرار می دهد. اجتماعی اقتصادی افراد و مؤلفه های 
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کرمــان با به کارگیری  کودک در اســتان  نصرت آبــادی، چرخلــو و حلوایی پــور )۱۳۹۵( در مقالــه »فقر چندبعدی خانوارهای دارای 

کرمان با نوسانات وسیعی همراه  رویکرد نســلی: ۱۳۶۳ـ۱۳۹۲« نشــان می دهند فقر چندبعدی در مناطق شــهری و روستایی استان 

کــه نشــان می دهد در طــول برنامه های توســعه، سیاســت های منســجم و یکپارچه ای بــرای رفع محرومیت هــای چندگانه،  اســت 

به خصوص در مناطق روســتایی اســتان، اتخاذ نشــده اســت. نوســانات باالی شاخص های شکاف و شــدت فقر هم نشان می دهد 

که فاصله بیشتری از خط فقر دارند، هدف سیاست های اتخاذی نبوده اند و نابرابری بین فقرا همچنان به عنوان موضوعی  فقرایی 

اساسی مغفول مانده است. اتخاذ سیاست های کارا در زمینه ارتقای بهره مندی خانوارها از بسته های رفاهی می تواند در کاهش فقر 

چندبعدی کودکان نیز مؤثر باشد. شناسایی خانوارهای آسیب پذیر استان، توزیع هدفمند پرداخت های نقدی یارانه ها و جایگزینی 

کاهش  کودک شــامل  کاالهای اساســی همچون تغذیه، آموزش و ســالمت، حمایت از خانوارهای دارای  آن با تقویت دسترســی به 

پرداخت های از جیب برای خدمات سالمت، حمایت از کشاورزی استان در راستای بهبود امنیت غذایی خانواده ها و توانمندسازی 

کاهش فقر چندبعدی در این استان است. خانواده ها، راهکارهای پیشنهادی محققان برای 

کاهش مرگ مادران  نــوری زاده، دانش کهــن و باختــری )۱۳۹۱( در مقاله »حقوق زنان در بارداری و زایمان« نشــان می دهند روند 

که مرگ مادر  کشــورهای در حال توسعه در فاصله ســال ۱۹۹0 تا ۲0۱0 بسیار چشمگیر بوده است، به طوری  در ایران نســبت به ســایر 

در ایران از ۱۵0 در ۱00 هزار در سال ۱۹۹0 به ۲۲.۴ در ۱00 هزار در سال ۲0۱0 رسیده است. در ایران نیز نرخ مرگ ومیر مادران در مناطق 

کافی و مخالفت همســر،  محروم تــر، بیشــتر اســت. عواملی مانند عدم پیشــگیری از بارداری ناخواســته به دالیــل فرهنگی، دانش نا

محدودیت بودجه سالمت در این مناطق، وجود بیماری و مهم تر از همه تبعیض جنسیتی، بیشترین تأثیر را بر این مرگ ومیر دارند. 

کاهش ســهم هزینه های پرداختــی از جیب مردم و عملکرد مؤثر دولت ها منجر به پوشــش  کل، عدالــت بــر درآمــد، آموزش زنان،  در 

باالی زایمان ها توسط مراقبان حرفه ای می شود. نابرابری جنسیتی، نظام های سالمت ناعادالنه، توزیع نامتناسب نیروی انسانی، 

که اقلیت  کمتر برای سالمت در مقایسه با دیگر بخش ها، توزیع بد امکانات و بودجه  سیاست گذاری نادرست و درنظرگرفتن اولویت 

و حاشیه نشین ها را محروم می کند، از مؤلفه های اجتماعی قوی و مؤثر در مرگ مادر هستند.

پژوهش راغفر و اسفندیارپور )۱۳۹۴( با عنوان »مدل سازی و تحلیل هزینه های سرطان بر رشد اقتصادی ایران« نشان می دهد 

کندشدن رشد اقتصادی و افزایش فقر در جامعه  که سالمت را تهدید می کند، بلکه بیماری ها نیز می توانند منجر به  تنها فقر نیست 

کثر سرطان های بررسی شــده در این مطالعه، روند رو به رشدی را در طول بیست  شــوند. نتایج نشــان می دهند هزینه های درمانی ا

که طی ســال های  ج ســرطان با تولید ناخالص داخلی در ایران، نشــان می دهد  ســال آینده خواهند داشــت. همچنین رابطه مخار

۱۳۸۳ تا ۱۴۱۵، به طور متوسط ۲.7 درصد تولید ناخالص ملی در اثر بروز انواع مختلف سرطان از دست خواهد رفت.

ضرابــی و شــیخ بیگلــو )۱۳۹0( در مقالــه »ســطح بندی شــاخص های توســعه ســالمت اســتان های ایــران«، بــه منظــور ســطح بندی 

کشــور و به تبع آن مشــخص کردن اولویت های توسعه، ۳۲ شــاخص را برگزیده اند  میزان توســعه خدمات بهداشــتی درمانی اســتان های 

کرده اند. در نهایــت، آن ها را به پنج عامل نیروی انســانی  و آن هــا را بــا اســتفاده از روش هــای تحلیل عاملی و خوشــه ای تجزیــه و تحلیل 

متخصص، خدمات درمانی روستایی، خدمات دارویی، خدمات درمانی دولتی و خدمات درمانی خصوصی تقلیل داده اند و با استفاده 

که عوامل مذکور، ۶۱ درصد از تغییرات درجه توســعه یافتگی استان های کشور را توضیح می دهد  کرده اند  از محاســبات آماری مشــخص 
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که از نظر میزان برخورداری و توسعه  و پیش بینی می کند. همچنین با استفاده از روش تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی، استان هایی را 

گروه شامل استان های توسعه یافته، نسبتًا توسعه یافته، نسبتًا محروم و محروم  بهداشتی درمانی در وضع مشابهی قرار دارند، به چهار 

کشور، بدین شرح  کرده اند. محققان اولویت ها را برای ارتقای امکانات و خدمات بهداشتی درمانی، به تفکیک استان های  طبقه بندی 

پیشنهاد می کنند:

کهگیلویه و بویراحمد، خراســان جنوبی، سیستان وبلوچســتان، اردبیل و  اولویت اول: اســتان های محروم شــامل اســتان های ایالم، 

بوشهر؛

کردســتان، لرستان،  اولویت دوم: اســتان های نســبتًا محروم شــامل اســتان های خراســان شــمالی، هرمزگان، چهارمحال و بختیاری، 

کرمانشاه؛ قزوین، مرکزی، سمنان، زنجان، یزد، قم، همدان و 

گیالن، مازندران، فارس و  گلستان، خوزستان،  کرمان، آذربایجان غربی،  اولویت ســوم: اســتان های نسبتًا برخوردار شامل استان های 

آذربایجان شرقی؛

اولویت چهارم: استان های برخوردار شامل استان های اصفهان، خراسان رضوی و تهران.

کــودکان« اذعان  کّمی تأثیر فقر و افســردگی مادران بر رشــد شــناختی و حرکتی  بهــادران و عریضــی )۱۳۸۴( در پژوهــش »اندازه گیــری 

کودکان خانواده های فقیر بیشتر به مسئله تغذیه و سالمت جسمی محدود می شود. نتایج  که پژوهش در زمینه تأثیر فقر بر  داشته اند 

نشان می دهد افسردگی شدید در بین مادران فقیر بیشتر از مادران غیرفقیر است و افسردگی در خانواده های فقیر ثبات بیشتری دارد. از 

که رشد شناختی با زدودن فقر سریع تر می شود. دربارۀ افسردگی  کندتر است، در حالی  سوی دیگر، رشد شناختی در خانواده های فقیر 

نیز نتایج نشان می دهد افسردگی شدید مادران بر پسران بیشتر از دختران تأثیر منفی می گذارد؛ اما در مجموع، دختران بیشتر از پسران 

از تبعات فقر رنج می برند.

که در عرصه  پوررضا )۱۳۸۶( در پژوهش »بررســی عدالت در تأمین مالی، تخصیص و توزیع منابع بخش درمان« نشــان داده اســت 

ک ها و ضوابط متعددی توجه می شود یا باید  سالمت، برای تأمین عدالت نه تنها در تأمین منابع، بلکه در تخصیص و توزیع آن ها به مال

کنند. این نکته را نباید از نظر دور داشــت  کارایی را، چه در مصرف و چه در ســرمایه گذاری، بهینه و بیشــینه  که اثربخشــی و  توجه شــود 

که تضاد و تبعیض در طول زمان شــکل می گیرند و در رگ و پی ســاختارهای اجتماعی جوامع رســوب می کنند. لذا تعدیل نابرابری ها در 

که با توجه به ماهیت خدمات عرصه  کارآمد نیازمند اســت و به نظر می رســد  راســتای تحقق عدالت، بی شــک به زمان و یک مدیریت 

کند. کارآمد حتی از دیگر منابع، به ویژه منابع مالی، نقشی مؤثرتر و پررنگ تر ایفا  سالمت و بیماری، مدیریت 

کت بر هزینه های سالمت طی دوره ۱۳۵0 تا ۱۳۹0 را در ایران، با استفاده  گلپرور )۱۳۹۵( در یک مطالعه تأثیر شاخص فال شاه آبادی و 

کت، نابرابری درآمدی و آموزش تأثیر  کرده اند. نتایج حاصل نشان داد طی دوره بررسی شده شاخص فال از الگوهای سری زمانی بررسی 

منفی و معنادار بر هزینه های سالمت داشته  و نرخ شهرنشینی، اندازه دولت و درآمد سرانه تأثیر مثبت و معنادار بر این هزینه ها داشته 

است.

باباخانی و همکاران )۱۳۹۱( در پژوهش »رابطۀ عدالت توزیعی و سالمت در ایران« رابطه بین شاخص های عدالت توزیعی و سالمت 

کولوژیکی است. نتایج رگرسیون دومتغیره نشان  کرده اند. این مطالعه از نوع تحلیل همبستگی ا طی سال های ۱۳۶۳ تا ۱۳۸۵ را بررسی 
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ج  که فقر نســبت به نابرابری درآمدی قدرت تبیین کنندگی بیشــتری دارد و در انجام رگرســیون ســه متغیره مشــخص شــد مخار می دهد 

دولت در ســالمت بیشــترین قدرت تبیین کنندگی شــاخص های ســالمت را دارا اســت. به نظر می رســد توجه دولت به ســرمایه گذاری در 

بخش سالمت جهت نیل به اهداف عدالت توزیعی و ارتقای شاخص های سالمت مطلوب است.

گروه های غیربرخوردار  کشورهای جهان،  بر اساس پژوهش حسن زاده )۱۳۸۶( با عنوان »مبانی نظری عدالت در سالمت«، در اغلب 

کمتری برای بقا دارند و در ســنین پایین تری از دنیا می روند. در این مقاله ضمن بررســی ابعاد نظری و فلســفی موجود در زمینه  شــانس 

عدالت در ســالمت، دالیل بروز نابرابری ها بررســی شــده است و با اشاره به قوانین برنامه ای بلندمدت در کشور، و مطالعات انجام شده، 

ضرورت توجه به پوشــش همگانی را تنها راه نیل به عدالت در مشــارکت برای تأمین مالی بخش ســالمت دانســته اســت. این مقاله راه 

مقابله با نقصان عملکرد نظام مالی سالمت در روستاها را عمق بخشیدن به طرح بیمه روستاییان می داند.

کمرشــکن و منجر به فقر ســالمت در جمعیت شــهری  باقری فرادنبه و همکاران )۱۳۹۵( در مطالعه ای با عنوان »مطالعه هزینه های 

کرده اند  تهران« نشان داده اند ۲.۴ درصد از کل خانوارها به علت پرداخت از جیب بابت خدمات مراقبت سالمت به زیر خط فقر سقوط 

کل خانوارها به علت پرداخت از جیب بابت دریافت خدمات  که پرداخت از جیب داشته اند و ۳.۸ درصد از  و ۶.7 درصد از خانوارهایی 

کمرشــکن مواجه شــده اند. مطالعه حاضر نشــان می دهــد متغیرهای مهمی مثل تحصیالت سرپرســت  مراقبــت ســالمت با هزینه های 

ج  خانــوار، وجــود فرد باالی شــصت ســال، مصرف خدمات بســتری و تعــداد دفعات مصرف مراقبت ســالمت در مواجهه خانــوار با مخار

کاهش  کشور و سازمان های بیمه ای باید با اجرای طرح های بیمه ای و  کلیدی دارند. از این رو دســت اندرکاران ســالمت  ســالمت نقش 

ج سالمت بر خانوارها بکاهند. تعرفه های بخش سالمت، سرانه پرداخت از جیب خدمات مراقبت سالمت را کاهش دهند و از فشار مخار

در جدول زیر، شاخص ها و نتایج استنتاج شده از پژوهش های مرتبط با موضوع فقر و سالمت جمع بندی شده است.

جدول 1. شاخص ها و نتایج پژوهش های انجام شده با موضوع فقر و سالمت

نتایجشاخص های قابل استنتاجسال انتشارعنوان پژوهش

1384بررسی رابطه فقر و سالمت در ایران

71 سالامید به زندگی

کودکان زیر 5 سال 36 در 1000 تولد زندهمرگ        ومیر 

کودکان زیر 1 سال 28.6 در 1000 تولد زندهمرگ ومیر 

16561 بابتعداد خانه های بهداشت

کز توان بخشی 1373 واحدتعداد مرا

10 درصدفرانشیز بستری روستاییان

بررسی و تحلیل سالمت زیست و 
دسترسی به شاخص های سالمت در 

محالت حاشیه نشین، مورد مطالعاتی؛ 
محله شادقلی خان قم

1393LSD آزمون

میان شغل و سالمت رابطۀ مستقیم وجود دارد. 
کارگران و مشاغل آزاد از  کارمندان نسبت به 

سالمتی بیشتری برخوردارند.

میان جنس و سالمتی رابطه وجود دارد.
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نتایجشاخص های قابل استنتاجسال انتشارعنوان پژوهش

تحلیل عوامل اقتصادی اجتماعی مؤثر 
بر فقر و نابرابری حوزه سالمت طی 

سال های 1390ـ1394
1396

کمرشکن  درصد خانوارهای مواجه با هزینه های 
درمانی

1390: 2.43؛ 1391: 2.87؛ 1392: 2.90؛ 1393: 
3؛ 1394: 3.10

1390: 1.15؛ 1391: 1.18؛ 1392: 1.20؛ 1393: 1.29؛ درصد خانوارهای مواجه با هزینه های فقرزا
1.3 :1394

1390: 0.831؛ 1391: 0.829؛ 1392: 0.827؛ عدالت در مشارکت مالی سالمت
1393: 0.801؛ 1393: 0.796

1391حقوق زنان در بارداری و زایمان

18 در هزارمیزان بارداری نوجوانان 15 تا 19 ساله

22.4 در 100 هزارمیزان مرگ ومیر مادران

کل پوشش تنظیم استفاده از روش های مدرن پیشگیری از بارداری 55.9 درصد از 73.3 درصد 
خانواده

18 درصداستفاده از روش های سنتی پیشگیری از بارداری

کل بارداری هامیزان بارداری های ناخواسته 18.6 درصد 

که حداقل یک بار و حداقل چهار بار  زنانی 
مراقبت های حین بارداری را دریافت می کنند.

به ترتیب 99 و 94 درصد

2.7 درصد )در سیستان وبلوچستان 45 درصد(میزان زایمان توسط افراد دوره ندیده

40 درصد )حد استاندارد 25 درصد(میزان زایمان به روش سزارین

0.9 درصد )حد استاندارد 50 درصد(میزان زایمان طبیعی بدون درد

مدل سازی و تحلیل هزینه های سرطان 
2.7 درصد )از 1383 تا 1415(تأثیر هزینه های سرطان بر تولید ناخالص داخلی1395بر رشد اقتصادی ایران

بررسی وضعیت سالمت زنان 
سرپرست خانوار شهری و روستایی 

شهرستان جهرم و عوامل 
اجتماعی اقتصادی مرتبط با آن

1382: 53 درصدشاخص فقر انسانی زنان سرپرست خانوار1393

کت بر هزینه های  تأثیر شاخص فال
1395سالمت در ایران

64 درصدمیزان هزینه های پرداختی از جیب سالمت

36 درصدمیزان هزینه های عمومی سالمت

ساالنه 4.8 درصدرشد هزینه های سالمت
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گزارش های مرکز پژوهش های مجلس  .2 .2
در این بخش، گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در پانزده سال اخیر که به نوعی با مدیریت نظام 

کاستی های آن مرتبط هستند، به صورت خالصه ارائه شده است. سالمت در ایران و مشکالت و 

2. 2. 1. نگاهی بر روند هزینه های سالمت در ایران و جهان و نحوه مدیریت آن
ج حوزه سالمت مواجه بوده است و علی رغم  کشــورهای دنیا با ســیر صعودی هزینه ها و مخار نظام ســالمت ایران همانند ســایر 

پیش بینی راهکارهای مؤثر در قوانین و اسناد باالدستی، به ویژه ارائه بسته کامل در برنامه پنجم توسعه، به دلیل اجرانشدن قانون و 

که این سیر صعودی  کان شاهد رشد هزینه های سالمت است و پیش بینی می شود  بعضًا اجرای نادرست برخی از موارد قانونی، کما

کامل از راهکارهای اصالحی  کلی ســالمت و قانون برنامه ششــم مجموعه ای  در آینده نیز ادامه یابد. با توجه به مفاد سیاســت های 

در حــوزه نظــام ســالمت با رویکرد مدیریت ارائه خدمت و مهار هزینه ها پیش بینی شــده اســت. برخی از راهکارهــای موجود در این 

کیفی بیمه های سالمت و مدیریت منابع سالمت  کّمی و  برنامه عبارت است از: تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سالمت؛ توسعه 

کشــور؛ ایجاد وحــدت رویه بین بیمه هــای درمانی  از طریــق نظــام بیمــه ای؛ راه انــدازی پایــگاه اطالعات برخط بیمه شــدگان درمان 

گذاری امور تصدی گری با رعایت ماده )۱۳( قانون  صندوق ها و سازمان های بیمه ای در چارچوب قانون؛ خرید راهبردی خدمات؛ وا

کشور؛ استقرار سامانه  کشــوری و ســطح بندی خدمات؛ فهرست رسمی دارویی ایران بر اساس نظام دارویی ملی  مدیریت خدمات 

پرونده الکترونیکی ســالمت ایرانیان؛ »نظام خدمات جامع و همگانی ســالمت« با اولویت بهداشــت و پیشــگیری بر درمان و مبتنی 

بر مراقبت های اولیه ســالمت با محوریت نظام ارجاع و پزشــک خانواده و به کارگیری پزشــکان عمومی و خانواده؛ ارائه مراقبت های 

پرســتاری در جامعــه و منزل؛ ســطح بندی خدمــات؛ پرونده الکترونیک ســالمت ایرانیان؛ پرداخت مبتنی بر عملکرد؛ ســطح بندی 

تمامی خدمات تشــخیصی و درمانی بر اســاس نظام ارجاع مبتنی بر پزشــک خانواده و اجازه تجویز این گونه خدمات صرفًا بر اساس 

کشور. راهنماهای بالینی؛ طرح فاقد نام تجاری )ژنریک( و نظام دارویی ملی 

2. 2. 2. نگاهی به عملکرد سازمان بیمه سالمت در سال های 1392ـ1396
گزارش با هدف شفاف سازی منابع و مصارف این سازمان طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ تدوین شده است. بررسی اجمالی  این 

وضعیت ســازمان بیمه ســالمت در این ســال ها نشــان می دهد، طی ســال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ شــاهد رشــد یک باره جمعیت تحت 

کتاب ارزش  که این موضوع ناشی از اجرای طرح بیمه همگانی رایگان بوده است. از سوی دیگر، تغییر  پوشش این سازمان بوده ایم 

که در راستای طرح تحول نظام سالمت صورت پذیرفت، موجب رشد یک باره هزینه های سازمان  نسبی خدمات بهداشتی درمانی 

که علی رغم رشد ۸۳.۱۴ درصدی اعتبارات عمومی این سازمان در قانون  در نیمۀ دوم ســال ۱۳۹۳ و ســال ۱۳۹۴ به بعد شــده است 

بودجه سال ۱۳۹۶، این رقم به عدد ده هزار میلیارد تومان رسیده است. از سوی دیگر تا پایان سال ۱۳۹۵، سازمان با زیان انباشته 

در حدود ۴۴00 میلیارد تومان مواجه بود. با توجه به اینکه عماًل خلق منابع جدید برای سازمان میسر نیست، باید رویکردهایی برای 

کز تشــخیصی درمانی طرف قرارداد و نارضایتی  مهار هزینه ها اتخاذ شــود. پیامد این موضوع موجب تأخیر در پرداخت مطالبات مرا
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که عماًل  که می تواند اساس طرح تحول را به خطر بیندازد. از سوی دیگر، سرانه برخورداری نشان می دهد  بیمه شدگان شده است 

منابع سازمان موجب استفاده بیشتر مناطق برخوردار شده است و مناطق محروم بهرۀ چندانی از آن نبرده اند.

کارآمدی بیمه ها عمدتًا ناشی  کارآمد به وضوح مشخص است. نا متأسفانه در نظام سالمت کشور جای خالی بیمه های سالمت 

کافی به  کارکردهای اصلی آن هاســت. بیمه های درمانی در ایران ســالمت نگر نبوده و به میزان  از نبودن در جایگاه واقعی و غفلت از 

گیرنده خدمت حســاس نیســتند، در پوشش بیمه ای خدمات از شواهدی مانند  ایجاد هزینه های غیرضروری توســط ارائه کننده و 

کافی نمی شــود و اشــکاالت فراوان در فرایندهای بیمه گری و رســیدگی به اســناد پزشــکی وجود دارد. همچنین در  HTA اســتفادۀ 

سیاست ها و عملکرد بین سازمان های بیمه پایه در بسته مورد تعهد، ناهمگونی به چشم می خورد.

برای مهار این وضعیت الزم اســت تدبیری اندیشــیده شــود. از اقدامات قابل توصیه می توان این موارد را نام برد: الزامی شــدن 

گایدالین ها؛ جذب حق بیمه از روســتاییان متمکــن؛ اجباری کردن برنامه نظام ارجاع برای بیمه شــدگان جدید و  تدویــن و اجــرای 

شهرهای زیر پنجاه هزار نفر و جمعیت حاشیه شهرها؛ اجرای برنامه خرید راهبردی توسط سازمان؛ بازنگری بسته خدمتی متناسب 

با منابع موجود و جابه جایی منابع مالی برنامه های هدفمندی در راســتای افزایش منابع مالی برای پوشــش هزینه بیمه شــدگان 

جدید.

2. 2. 3. معضل هزینه ها در مراقبت های سالمت
گانه مدعــی توضیح افزایش  کدام به طور جدا که هــر  که بــا دیدگاه های متضاد  هزینــه مراقبت های ســالمت از موضوعاتی اســت 

گرفته اســت. معضل جهانی هزینه هــای مراقبت های  هزینه هــا در مراقبت های ســالمت هســتند، محل بحث و بررســی بســیار قــرار 

کتاب  که ترجمه فصلی از  گزارش  ج از این حوزه وجود دارد، درک شــدنی نیســت. در این  ســالمت به ســادگی و به وضوح آنچه در خار

معضل هزینه ها در مراقبت های سالمت با عنوان »چالش ها و فرصت های مدیریت مراقبت های سالمت« است، پنج رویکرد نظری 

کدام از این رویکردها مسیری متفاوت  برای درک مســائل مرتبط با افزایش هزینه مراقبت های ســالمت شــرح داده شــده اســت. هر 

کاهش آن را پیشنهاد می دهند. از طرفی دو دیدگاه، اجتناب ناپذیری افزایش هزینه های مراقبت سالمت را نشان  دربارۀ هزینه ها و 

که جمعیت شناســی بیمــاران روند مناســبی را در جهان طی  می دهــد، هــم بــه علــت هزینه های عمدتًا پرســنلی و هم بــه این علت 

که هزینه های مراقبت ســالمت ممکن اســت به علت نیروهــای نظارتی  نمی کنــد. در طــرف دیگــر، ســه دیدگاه دیگر اشــاره می کننــد 

»تنظیم کنندگان« و صنعتی منحصر به مراقبت های سالمتی متورم شوند؛ بنابراین نویسنده توضیحات بیش از اندازه ساده درباره 

معضل هزینه را نقد می کند و می کوشــد در میان پرداخت کنندگان و ارائه دهندگان و سیاســت گذاران، بحثی جدی تر و متفکرانه تر را 

شکل بدهد.

2. 2. 4. بررسی و مقایسه بهره مندی دهک های مختلف هزینه ای از خدمات سالمت در ایران )در قالب 
هزینه های مصرفی خانوارهای روستایی و شهری(

گــزارش بــا اســتفاده از داده هــا و اطالعــات برگرفتــه از مرکز آمــار ایــران و بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایــران هزینه های  در ایــن 
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ج صرف شــده برای خدمات ســالمتی دهک هــای مختلف درآمدی  صرف شــده بــرای خدمات ســالمتی و وضعیت نابرابری در مخار

کشــور بررســی شــده اســت. ســنجه های مورد اســتفاده عبارت اند از: نســبت هزینه های صرف شده  خانوارهای روســتایی و شــهری 

کوانی و ضریب جینی. این محاســبات برای دوره ۱۳7۶ تا ۱۳۸۸ انجام شــده اســت. بر اساس نتایج  کا غنی به فقیر، شــاخص تمرکز، 

ج  ج را تشکیل می دهد و سهم مخار کی دهک های پایین درآمدی سهم عمده ای از مخار به دست آمده، سهم مالی هزینه های خورا

سالمت در این دهک ها اندک است.

کم اثر هزینه ها در دهک هــای باال به پایین چندان  الگــوی جــاری تأمین مالی خدمات ســالمتی در ایران با وجــود نقش انتقالی 

مطلوب نیســت و نیازمند اتخاذ ســازوکارهای مؤثرتر جهت انتقال بیشتر یارانه های بخش سالمت از خانوارهای ثروتمند به طبقات 

متوســط و پایین اســت. از طرف دیگر بخش عمده هزینه های مصرفی خانوارهای دهک های پایین درآمدی، صرف غذا و خدمات 

کاال و خدمات مؤثر بر سالمتی شان ـ مانند  که این مســئله خود مانعی جدی برای پرداختن خانوارها به ســایر  مربوط به آن می شــود 

آموزش، تفریح و سرگرمی ـ می شود و در بلندمدت آثار نامطلوبی بر وضعیت سالمتی این خانوارها خواهد داشت.

2. 2. 5. نگاهی بر قانون گذاری بخش سالمت در هشت دوره مجلس شورای اسالمی
که نســبت قوانین مصوب حوزه ســالمت به  نگاهی بر دوره های مختلف مجلس شــورای اســالمی از حیث آماری نشــان می دهد 

کل قوانین همواره بین ۶ تا ۱۱ درصد در نوسان بوده است. تصویب حداقل ۲۴ قانون در هر دوره از مجلس، اهمیت و جایگاه واالی 

کل، حوزه ســالمت را در حوزه قانون گذاری نشــان می دهد. در خصوص نســبت لوایح مصوب در حوزه  بهداشــت و درمان و به طور 

گفت همیشه لوایح نسبت به طرح ها از سهم بیشتری برخوردار بوده اند. این  کل قوانین مصوب این حوزه باید  سالمت نسبت به 

سهم در مجالس اول، دوم، چهارم و پنجم باالتر از 70 درصد و در مجالس سوم، ششم و هفتم کمتر از ۶0 درصد بوده است. بیشترین 

کل نیز الیحه همواره نسبت به طرح از درصد باالتری در تبدیل شدن  درصد )۸۶.۱۱ درصد( در دوره اول مشاهده می شود. البته در 

که طرح با آن مواجه اســت. مقایسه  به قانون برخوردار بوده اســت. شــاید این موضوع مربوط به محدودیت های ماهیتی ای باشــد 

کل طرح ها و لوایح ارائه شــده نســبت به این موارد در حوزه سالمت می تواند این  کل مصوبات به  بین ادوار مجلس از لحاظ نســبت 

کیفیت بیشتری در سایر حوزه ها دارند  که یا طرح ها و لوایح ارائه شده به مجلس در حوزه سالمت  کند  مفهوم را به طور ضمنی القا 

)که خود می تواند نشــان دهنده عملکرد مطلوب وزارت بهداشــت و ســایر حوزه های اجرایی مرتبط با ســالمت و نیز عملکرد مناسب 

کمیســیون مرتبط در مجلس شــورای اســالمی باشد( یا اینکه اساســًا مجالس در تمامی دوره ها به این وســیله دغدغه خود را دربارۀ 

مسئله سالمت به نمایش می گذارند و همواره سالمت در تمامی ادوار در اولویت قرار داشته است.

2. 2. 6. پیش بینی تأثیرپذیری بخش سالمت از هدفمندسازی یارانه ها
هدفمندکردن یارانه ها، به عنوان یکی از بسته های سیاستی مهم، در تاریخ ۸۸/۱0/۱۵ در مجلس تصویب و ابالغ شد. شواهد 

کی از آن است که نگاه اقتصادی محض به مسائل اجتماعی پیچیده و چندبعدی نمی تواند راهگشا باشد. بنابراین هدفمندسازی  حا

گزارش ســعی شــده با نگاهی به  کارایی اقتصادی جامعه باید با دقت نظر و هوشــیاری انجام شــود. در این  یارانه ها با هدف افزایش 
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کاالهای سبد مصرفی خانوار و تورم زیرگروه های بخش بهداشت و درمان، تصویری از تأثیرات تورم بر بخش  گروه های  روند تورم به 

بهداشت و درمان ارائه شود.

کاالهای  کی اصلی خانوار ایرانی نشــود، با افزایش قیمت  کافی به مواد خورا گر با آزادســازی قیمت ها توجه  پیش بینی می شــود ا

کاهش خطرات  اساسی و ثابت ماندن درآمدها در جوامع شهری و روستایی، ناامنی غذایی و سوءتغذیه افزایش یابد. لذا به منظور 

ناامنی غذایی و پیشــگیری از ســایر آثار ناخواســته هدفمندســازی یارانه ها بر ســالمت، اتخاذ برخی سیاســت ها پیشــنهاد می شود، 

از جمله: مشــارکت هرچه بیشــتر بخش ســالمت در اجرا، اصالح سیاســت های بیمه ای و تعرفه گذاری حمایتی بر خدمات ســالمت، 

افزایش سطح دانش عمومی مردم و ترویج شیوه زندگی سالم و... .

کشور؛ بخش سالمت کل  2. 2. 7. بررسی الیحه بودجه سال 1394 
بر اساس مفاد الیحه بودجه ۱۳۹۴، حدود ۶.۴ درصد از اعتبارات پیش بینی شده از محل منابع عمومی دولت صرف برنامه های 

ذیــل فصــل بهداشــت و ســالمت خواهد شــد. از این منظر، فصل بهداشــت و ســالمت در میــان ۲۱ فصل پیش بینی شــده در الیحه 

کنونی بودجه نویسی، برآورد دقیق اعتبارات  گرچه با شیوه  که جایگاه مناسبی است. ا گرفته  بودجه سال ۱۳۹۴، در رتبه چهارم قرار 

اختصاص یافته به برنامه های بهداشتی، درمانی و دارویی امکان پذیر نیست، ولی محاسبات تقریبی نشان می دهند سهم اعتبارات 

کل اعتبارات فصل بهداشــت و ســالمت در الیحه ســال ۱۳۹۴ به ترتیب ۲۲، ۶۱.۵ و ۱۶ درصد اســت.  بهداشــتی، درمانی و دارویی از 

کمتر از درمان است،  همچنین میزان رشد اعتبارات این حوزه ها به ترتیب ۳7، 7۵ و ۴۴ درصد است. نه تنها سهم حوزه بهداشت 

بلکه سهم برنامه های بهداشتی از کل اعتبار فصل بهداشت و سالمت نسبت به سال گذشته نیز کاهش یافته است که این سیاست 

کالن سالمت به آن اشاره شده، در تناقض است. که در قانون برنامه پنجم و سیاست های  با اولویت بهداشت بر درمان 

کشــور و محدودیت های ایجادشــده در درآمد حاصل از فروش نفت و ادامه  کل بودجه  در مجموع با توجه به وضعیت اعتبارات 

که سهم وزارت بهداشت مناسب است، اما موارد زیر با قانون برنامه پنجم توسعه و سیاست های  تحریم ها، می توان اذعان داشت 

کلی سالمت و اصول بودجه ریزی مغایرت دارد:

کــه امکان ارزیابی و نظارت بر  گرفته اســت  ۱. منابــع حاصــل از یــک درصد مالیات بر ارزش افزوده ذیل ردیف متفرقه قرار 

کاهش می دهد؛ نحوه هزینه کرد منابع را 

۲. منابــع حاصــل از ۱0 درصــد هدفمندکــردن یارانه هــا به طور مشــخص در جداول اصلــی یا متفرق ذیل دســتگاه لحاظ 

نشده است؛

گذشته، همچنان اولویت  کاهش ســهم برنامه های بهداشــت از فصل بهداشــت و سالمت نسبت به سال  ۳. با توجه به 

گرفته است و نه پیشگیری. نظام سالمت بر درمان قرار 

گیر در سیاست گذاری بخش سالمت 2. 2. 8. ضرورت توجه به بیماری های غیروا
کشــورها مقادیر معتنابهی از درآمد ملی شــان را در نتیجۀ تأثیر مرگ ومیر ناشی  که احتمااًل  تخمین های پایه ای نشــان می دهند 
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کار و ذخایر از دســت می دهند. در ســال ۲00۵، خســارت برآوردشــدۀ ناشــی از بیماری قلبی، ســکته  از بیماری های مزمن بر نیروی 

مغزی و دیابت )بر حســب دالر بین المللی( به درآمد ملی در چین هجده میلیارد دالر، در روســیه یازده میلیارد دالر، در هندوســتان 

کانادا، نیجریه و  کستان،  کشورهای انگلستان، پا ُنه میلیارد دالر و در برزیل ســه میلیارد دالر محاســبه شــده است. خسارت ها برای 

گیر،  تانزانیا نیز به ترتیب ۱.۶، ۱.۲، 0.۵، 0.۴ و 0.۱ میلیارد دالر بوده است. بر اساس شواهد علمی موجود، از میان بیماری های غیروا

بیماری هــای قلبی عروقــی، فشــار خون باال، دیابت، بیماری های بدخیم و چاقی بیشــترین فراوانی را در بین علــل مرگ ومیر دارند و 

گیردار، مرگ ومیر مادران به دلیل عوارض ناشــی از بارداری، عوامل تغذیه ای و ســوانح نیز پیشــی  از این منظر حتی از بیماری های وا

که در سال ۱۳۸۲ در ایران، ۶۲ درصد مرگ ومیر ناشی از چهار عامل دیابت، سرطان ها، بیماری های قلبی عروقی  گرفته اند، به طوری 

کاهش اندکی در شیوع عوامل خطر بیماری های مزمن می تواند  که  و بیماری های تنفســی مزمن بوده اســت. نکته مهم اینجاســت 

گیر در  که بار مالی ناشی از بیماری های غیروا به منافع چشمگیری در نظام سالمت و نگهداری منابع هزینه ای منجر شود، به طوری 

سال ۱۳۸۲ حدود ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی یعنی ۱۵.۸ میلیارد دالر برآورد می شود.

کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در جدول زیر قابل مشاهده است: گزارش های  نتایج به دست آمده از 

کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس گزارش های  جدول 2. شاخص ها و نتایج به دست آمده از 

گزارش نتایجشاخص های استنتاج شدهسال انتشارعنوان 

نگاهی بر روند هزینه های سالمت در ایران و جهان و 
1396نحوه مدیریت آن

درصد اختصاص تولید ناخالص داخلی به 
سالمت

1381: 5.3%؛ 1393: %7.5

1381: 759000 ریال؛ 1393: 10355000 سرانه هزینه های سالمت
ریال

از 1381 تا 1393 بیش از 45%پرداخت از جیب

نگاهی بر عملکرد سازمان بیمه سالمت در 
1396سال های 1392 ـ 1396

1392: 33762468 نفرجمعیت تحت پوشش بیمه سالمت
1393: 39614490 نفر
1395: 38190361 نفر

1395: 63657 نفرتعداد بیماران خاص تحت پوشش

1395: 24112 نفرتعداد پزشکان طرف قرارداد

کز درمانی طرف قرارداد 1395: 18638تعداد مؤسسه ها و مرا

2.52سرانه مراجعه بیمه شدگان به پزشک عمومی

1.17سرانه مراجعه بیمه شدگان به پزشک متخصص

1396معضل هزینه ها در مراقبت های سالمت
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گزارش نتایجشاخص های استنتاج شدهسال انتشارعنوان 

بررسی و مقایسه بهره مندی دهک های مختلف 
1392هزینه ای از خدمات سالمت در ایران

1388: 0.5ضریب جینی )شهری(

0.48شاخص تمرکز )شهری(

کوانی )شهری( کا 0.02شاخص 

1387: 30.3نسبت دهک 10 به دهک 1 )شهری(

0.53ضریب جینی )روستایی(

0.53شاخص تمرکز )روستایی(

کوانی )روستایی( کا 0.08شاخص 

38نسبت دهک 10 به دهک 1 )روستایی(

گیر در  ضرورت توجه به بیماری های غیروا
1391سیاست گذاری بخش سالمت

گیر  نسبت مرگ های مربوط به بیماری های غیروا
کل مرگ ها به 

1383: 61 درصد

نسبت سال های ازدست رفته عمر در اثر 
گیر بیماری های غیروا

40 درصد

کل  نسبت مرگ های مربوط به حوادث به 
مرگ ها

19 درصد

کل بار  گیر به  نسبت بار بیماری های غیروا
بیماری ها

1382: 58 درصد

گیر به تولید  نسبت بار مالی بیماری های غیروا
1382: 13 درصد )15.8 میلیارد دالر(ناخالص داخلی

1386: 12.27 درصدمصرف سیگار

کافی میوه و سبزی 87.02 درصدمصرف نا

35.22 درصدفعالیت فیزیکی کم

46 درصداضافه     وزن یا چاقی

17.83 درصدفشار خون باال

32.9 درصدکلسترول باال

گلیسرید باال 19.24 درصدتری 
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3. شاخص های مرتبط با فقر و نابرابری در حوزه سالمت

که سنجیده شده بسیار فراوان است، اما در زیر تعدادی از  تعداد شاخص های مرتبط با وضعیت بهداشت و سالمت در جامعه 

گزارش  که می توانند ارتباط مستقیم با فقر و نابرابری داشته باشند. این شاخص ها برگرفته از  مهم ترین شاخص ها آورده شده است 

سازمان بهداشت جهانی در سال ۲0۱۹ هستند. در این گزارش، کشورهای منطقه از لحاظ میزان برخورداری از شاخص های سالمت 

کشورهایی مانند قطر  و بهداشت و درمان با یکدیگر و در طول بازه چهارساله ۲0۱۴ تا ۲0۱۸ مقایسه شده اند. الزم به توضیح است، 

و بحرین و عمان، عمومًا به لحاظ شاخص های بهداشتی وضعیت به مراتب بهتری از ایران دارند. در ظاهر به نظر می رسد ایران در 

کشورهایی مثل افغانستان، سومالی و عراق در  کرد  بیشتر شاخص ها رتبه ای باالتر )بهتر( از میانگین منطقه دارد، اما نباید فراموش 

کثر شاخص ها رتبه ای بسیار پایین دارند و میانگین را به سمت خودشان می کشند. ا

کشــور ایران برای مقایســه آورده شــده  کشــورهای منطقه از ســال ۲0۱۴ تا ۲0۱۸ و میانگین  در ادامه، برای هر شــاخص، میانگین 

است.

جدول 3. شاخص های بین المللی سالمت

میانگین ایران از 2014 تا 2018میانگین منطقه از 2014 تا 2018شاخصردیف

86.996.2دسترسی به آب آشامیدنی سالم1

71.991.2دسترسی به توالت بهداشتی2

گرم(3 کم وزنی )کمتر از 2500  186.9نوزادان دارای 

کوتاه قدی4 286.8کودکان زیر 5 سال دارای 

کم وزنی5 93.2کودکان زیر 5 سال دارای 

70.976.4امید زندگی در بدو تولد در زنان6

67.573.5امید زندگی در بدو تولد در مردان7

خ مرگ ومیر نوزادان زیر یک ماه در هر هزار تولد زنده8 24.59.8نر

خ مرگ ومیر نوزادان زیر یک سال در هر هزار تولد9 25.113.2نر

کودکان زیر 5 سال در هر هزار تولد زنده10 47.115.9مرگ ومیر 

140.124.6مرگ   ومیر مادران در هر 100 هزار تولد زنده11

کافی در هر 100 هزار12 11.70.9مرگ ومیر ناشی از آب آلوده و بهداشت نا

کل هزینه های سالمت به دالر آمریکا13 241383سرانه 

کل هزینه های سالمت14 5247درصد هزینه های پرداختی از جیب از 
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میانگین ایران از 2014 تا 2018میانگین منطقه از 2014 تا 2018شاخصردیف

7.917درصد هزینه های بخش عمومی سالمت از هزینه های عمومی دولت15

کمرشکن سالمت )درصد(16 2.32.6مواجهه با هزینه های 

10.6مواجهه با هزینه های فقرزای سالمت17

28.316.9پرستاران و ماماها به ازای هر 10 هزار نفر جمعیت18

10.513.6پزشکان به ازای هر 10 هزار نفر جمعیت19

کز ارائه خدمات سالمتی 20 در دسترس بودن داروهای ضروری در مرا
7296.7بخش عمومی

کز مراقبت سالمت اولیه به ازای هر 10 هزار نفر21 1.62.9تعداد مرا

12.8015.52تعداد تخت های بیمارستانی به ازای هر 10 هزار نفر22

تقاضای برآورده شده تنظیم خانواده برای روش های مدرن پیشگیری از 23
68.689.1بارداری )درصد(

7994.4پوشش مراقبت های حول وحوش تولد، بیش از یک ویزیت )درصد(24

5991.7پوشش مراقبت های حول وحوش تولد، بیش از چهار ویزیت )درصد(25

75.496.6زایمان توسط فرد دوره دیده26

کودکان زیر یک سال27 کسیناسیون سه گانه/ پنج گانه در  85.798.6پوشش وا

گزارش سازمان بهداشت جهانی، ۲0۱۹ منبع: 

3. 1. وضعیت ایران به لحاظ فقر و نابرابری در حوزه سالمت
که دربارۀ آن ها آمار و اطالعات موجود  در این قسمت، برخی از مهم ترین شاخص های فقر و نابرابری در حوزه سالمت در کشور را 

کرد. است تشریح خواهیم 

3. 1. 1. مرگ و میر نوزادان زیر یک سال
همه ساله تعدادی از نوزادان قبل از رسیدن به یک سالگی به دالیلی چون نارس بودن، کم وزنی بدو تولد، بیماری ها و نقص های 

گیردار از دنیا می روند. مطالعات و شــواهد نشــان  مــادرزادی یــا بیماری هایی چون تب و تشــنج، اســهال، مننژیت یا بیماری های وا

می دهد این آمار در مناطق محروم و در میان دهک های پایین درآمدی، به دالیلی از این قبیل بیشــتر اســت: ضعف مراقبت های 

گاهی و نبوِد وجود امکانات مناسب  بهداشــتی حین بارداری و زایمان، تغذیه نامناســب مادر هنگام بارداری و شــیردهی، نداشتن آ

کسیناسیون. بر اساس  کز بهداشتی و درمانی و ضعف پوشش وا کمبود چشمگیر مرا برای حفظ بهداشت محیط و بهداشت فردی، 

کشور از  داده های پایگاه اطالعات ICPD مرکز آمار ایران، بر اساس اطالعات وزارت بهداشت، نرخ مرگ ومیر نوزادان زیر یک سال در 

سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۳ در هر هزار تولد زنده بدین شرح است:
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کشور از سال 1385 تا 1396 کل  خ مرگ ومیر نوزادان زیر یک سال در  جدول 4. نر

خ مرگ ومیر نوزادان زیر یک سالسال نر

138522.24

138619.58

138717.89

138817.29

138916.08

139015.74

139114.73

139214.43

139314.29

139413

139513

139613

گزارش سازمان بهداشت جهانی )۲0۱۹( منبع: مرکز آمار ایران و 

مطالعات و تحقیقات انجام شــده نشــان می دهند در ســال ۱۳۹0، اســتان سیستان وبلوچســتان با نرخ ۳۱.۸، اســتان خراســان 

جنوبی با نرخ ۳0.۹ و استان سمنان با نرخ ۲۹.۹ در هر هزار تولد زنده بیشترین میزان مرگ ومیر نوزادان زیر یک سال و استان های 

کمترین میزان مرگ ومیر نوزادان را داشته  اند. به این ترتیب  قم با ۱۳.۵، مازندران با ۱۳.۸ و تهران با نرخ ۱۵.۸ در هر هزار تولد زنده 

کرد. کاماًل می توان میان سطح توسعه یافتگی استان با نرخ مرگ ومیر نوزادان زیر یک سال رابطه برقرار 

گذشــته، روند  که در جدول مالحظه می شــود، روند مرگ ومیر نوزادان زیر یک ســال در طول ســال های  با وجود این، همان طور 

کاهشی بوده است.

کودکان زیر پنج سال خ مرگ ومیر  3. 1. 2. نر
کودکان زیر پنج سال به ازای  که نشان از وضعیت رفاهی جامعه و توسعه اجتماعی دارد، نرخ مرگ ومیر  دیگر شاخص بهداشتی 

کمبود امکانات بهداشــتی و شــیوع  که در مناطق محروم و در میان اقشــار فقیر، به علت  هــر هــزار تولد اســت. بســیار اتفاق می افتــد 

کودکان دچار بیماری می شوند و جانشان را از دست  گیر یا بیماری های ناشی از آلودگی های محیطی )نظیر اسهال(،  بیماری های وا
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کودکان مزید بر علت باشــد. این شــاخص نیز یکی از معیارهایی  می دهند. تغذیه ضعیف و نامناســب نیز می تواند در مرگ ومیر این 

کشورها به لحاظ سطح رفاه و توسعه انسانی درجه بندی می شوند. مثاًل در افغانستان این میزان ۱۹۱ در هزار  که بر اساس آن  است 

کاهش چشمگیری داشته  کودکان زیر پنج سال  تولد زنده در ســال ۲00۴ بوده اســت. در ایران در طول ســی سال گذشته، مرگ ومیر 

کاهش یافته است و ایران را به کشورهای با درجه  کودکان ۵0 درصد  است. تنها در فاصله دوازده سال از ۱۹۹۳ تا ۲00۵ مرگ ومیر این 

کودکان زیر پنج سال در استان ها مشــابه مرگ ومیر نوزادان زیر یک سال  کرده اســت. میزان مرگ ومیر  باالی توســعه انســانی نزدیک 

که در باال آورده شد )الزم به توضیح است این نرخ به روش های مختلفی محاسبه می شود و ممکن است بر این اساس، نتایج  است 

کودکان زیر پنج سال در ایران بر اساس  متفاوتی داشته باشد، اما این اختالفات جزئی است(. آنچه در ادامه می آید، نرخ مرگ ومیر 

محاسبات مرکز آمار است.

کشور از سال 1385 تا 1397 کل  کودکان زیر پنج سال در  خ مرگ ومیر  جدول 5. نر

کودکان زیر پنج سالسال خ مرگ ومیر  نر

138528.44

138621.59

138720.32

138819.18

138918.26

139018.19

139116.76

139216.1

139315.9

139416

139516

139616

139715

گزارش سازمان بهداشت جهانی )۲0۱۹( منبع: مرکز آمار ایران و 
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3. 1. 3. دسترسی به آب آشامیدنی سالم
کتورهای بســیار مهم  برای حفظ ســالمتی اســت و به همین منظور دولت ها می کوشــند آب را به  آب آشــامیدنی ســالم یکی از فا

کــه در مناطق دورافتــاده و محروم،  صــورت تصفیه شــده و از طریــق لوله کشــی بــه همه مردم جامعه برســانند. بســیار اتفاق می افتد 

مخصوصًا نقاط روســتایی، آب آشــامیدنی سالم در دســترس همه مردم نباشد. بسیاری از بیماری های انگلی و عفونی از طریق آب 

کودکان، را با بیماری و حتی مرگ روبه رو می کنند. هرچه این دسترســی ســهل تر و  ناســالم وارد بدن می شــوند و مردم فقیر، به ویژه 

بیشتر باشد، سالمتی و در نتیجۀ آن رفاه افراد جامعه بیشتر خواهد شد. در ایران در طول سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، به طور میانگین 

در بیش از ۹۶ درصد از مجموع کل خانوارها پوشــش آب لوله کشــی وجود داشــته  اســت و سال به سال افزایش می یابد. این میزان ۱0 

که کشورهایی مثل قطر، امارات، عمان و لبنان،  درصد از میانگین منطقه بیشــتر اســت. هرچند به این نکته هم باید توجه داشــت 

گســترده ای را نشان می دهد، ولی  گرچه این عدد پوشــش  که ا این دسترســی را به ۱00 درصد رســانده اند. نکته مهم دیگر این اســت 

هنوز بسیاری از روستاها، مخصوصًا در استان سیستان وبلوچستان، با مشکل عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم مواجه هستند. 

که در  گزارشی در ســال ۱۳۹7 نشان می دهد  کرده اســت، آماری به تفکیک اســتان نداده، اما  که این دسترســی را محاســبه  مرکز آمار 

اســتان سیستان وبلوچســتان دسترســی شــهروندان به آب آشامیدنی ســالم فقط 70 درصد و برای روســتاییان ۴۶ درصد است.۱ در 

مجموع نیز در طول ســال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳، میزان پوشــش آب لوله کشــی در شهرها بیشتر از ۹۹ درصد و در روستاها بین ۹0 تا ۹۴ 

درصد بوده است.

کشور خ دسترسی به آب آشامیدنی سالم در  جدول 6. نر

خ دسترسی به آب آشامیدنی سالمسال نر

138596.9

138697.02

138797.25

138897.88

138997.88

139097.91

139198.47

139297.63

139398.13

منبع: مرکز آمار ایران

1 . https://www.tabnak.ir/fa/news/848837/
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خ مرگ ومیر مادران 3. 1. 4. نر
که در بخش مطالعات پیشــین هم ذکر شــد، به رسمیت شــناختن حقوق زنان از مهم ترین نشانه های توسعه یافتگی  همان طور 

کشــور اســت. بارداری و زایمان در وضعیت نامناســب، جان و سالمتی زنان را به خطر می اندازد و خود، مخاطرات دیگری را برای  هر 

گاهی و ســواد و بهداشــت پایین تر اســت، مراقبت های  که میزان آ خانواده و فرزندان به همراه دارد. در مناطق محروم و فقیرنشــین 

کمتر است و در بسیاری موارد، زایمان توسط افراد دوره ندیده و در شرایط محیطی آلوده اتفاق می افتد. نبوِد  حین بارداری و زایمان 

مراقبت کافی می تواند تهدیدکننده ای جدی باشد. کنترل نکردن مرتب ضربان قلب و فشار خون، انجام نشدن آزمایش ها و نداشتن 

ج از بیمارستان و توسط  گاهی از وجود عفونت در بدن زن به قیمت ازدست رفتن جان زن تمام خواهد شد. همچنین زایمان در خار آ

که تخصص الزم را ندارند، نیز خطرآفرین است. همه ساله، در کشورهای فقیر و توسعه نیافته، زنان بسیاری در حین بارداری  افرادی 

که فقر و نابرابری اثری مستقیم بر  گفته شد، مطالعات نشان می دهند  که  یا بعد از زایمان جانشان را از دست می دهند و همان طور 

کاهش چشمگیری داشته است۲، اما همچنان رقم  گرچه  این مرگ ومیر دارد. در ایران، نسبت مرگ ومیر مادران در هر هزار زایمان ا

که امکانات و دسترسی به خدمات بهداشتی  باالیی محسوب می شود. نرخ مرگ ومیر مادران در مناطق حاشیه نشین و روستایی 

کم است، نسبت به شهرها بیشتر است.

جدول 7. مرگ ومیر مادران از سال 1386 تا 1396

خ مرگ ومیر مادران در هر 1000 زایمان زندهسال نر

138623.84

138722.88

138829.74

138920.31

139028.36

139119.42

139222.05

139318.76

139425

139525

139625

139725

گزارش سازمان بهداشت جهانی )۲0۱۹( منبع: مرکز آمار ایران و 

کنید به فصل مطالعات پیشین، بخش حقوق زنان در بارداری و زایمان. ۲ . رجوع 
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کشــوری مراقبت مرگ مادری در ســال ۱۳۹۵ نشــان می دهد، در این ســال ۲77 مرگ مــادر )صرفًا مطابق  گــزارش عملکــرد نظام 

گزارش نشــان می دهد مرگ مــادران رابطه مســتقیمی با میزان  خ داده اســت. آمارهای این  بــا تعریــف ســازمان بهداشــت جهانــی( ر

کن بوده اند دارد. از این تعداد ۱0.7 درصد بی سواد،  ۲۹.۹ درصد تحصیالت در مقطع ابتدایی،  که در آن سا تحصیالت و منطقه ای 

۲0.۳0 درصد تحصیالت در مقطع راهنمایی، ۲۳.۶ درصد تحصیالت در مقطع دبیرســتان، ۱۴ درصد تحصیالت دانشــگاهی، 0.7۵ 

درصد دکتری و فوق دکتری و 0.7۵ درصد تحصیالت حوزوی داشته اند. به عبارت دیگر، بیش از ۸0 درصد از این مادران تحصیالت 

زیر دیپلم داشته اند و ۴0 درصد آنان بی سواد یا در حد ابتدایی بوده اند.

نمودار 1. میزان تحصیالت مادران فوت شده در سال 1395

کن روســتای اصلی، ۶.۳ درصد  کن حاشــیه شــهر، ۲۴.۴ درصد ســا کن شــهرها، ۸.۱۵ درصد ســا از این تعداد ۵۶.7 درصد ســا

که بیش از 70  روستای قمر و ۴.۴۵ درصد عشایر و چادرنشین بوده اند. یعنی حدود نیمی از زنان شهرنشین نبوده اند، در شرایطی 

کن شهرها هستند. درصد از جمعیت کشور سا
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نمودار 2. منطقه سکونت مادران فوت شده در سال 95

امــا نکتــه درخــور توجهی در خصوص مرگ ومیر مــادران در ایران وجود دارد و آن اینکه ۹۳ درصــد از زایمان ها و مرگ های متأثر از 

آن در بیمارســتان ها اتفاق افتاده اســت. هرچند در حدود ۴0 درصد مرگ ها به علت اقدام دیرهنگام خانواده برای رســاندن مادر به 

بیمارستان بوده است، اما ضعف عملکرد کارمندان و کادر درمانی در بیمارستان ها قابل چشم پوشی نیست. ضمن اینکه باید توجه 

کرد، ۸0 درصد از این زایمان ها را نیز پزشک متخصص و ۱۳ درصد را ماماها انجام داده اند. به عبارت دیگر، ۹۳ درصد از زایمان های 

که تضاد منافع در بیمارســتان ها و در  منجر به فوت توســط افراد دوره دیده و متخصص بوده اســت. بر اســاس این آمار، این احتمال 

نظام بهداشت و سالمت بر این مرگ ها تأثیرگذار باشند قوت می گیرد.

کشور را در سال ۱۳۹۱ نشان می دهد )با توجه به  که میزان مرگ ومیر مادران در استان های  جدول زیر برگرفته از پژوهشی۳ است 

کنون تغییر توجه برانگیزی نداشته است، می توان به صورت نسبی به این آمار استناد  اینکه نرخ کلی مرگ ومیر مادران از سال ۱۳۹۱ تا

کمترین آن متعلق  کرد(. مطابق این جدول، بیشترین میزان مرگ ومیر مادران در سال ۱۳۹۱ در استان سیستان وبلوچستان بوده و 

که در استان چهارمحال و بختیاری از هر صدهزار  به استان چهارمحال و بختیاری است. این تفاوت بسیار فاحش است، در حالی 

تولد زنده، حدود پنج مادر فوت می کنند، این نســبت در اســتان سیستان وبلوچســتان پنجاه مادر در هر صد هزار تولد زنده اســت. 

کودکان، به نسبت پایین است. این استان بیشترین میزان باروری را در  کن در این استان، به ویژه زنان و  وضعیت سالمتی افراد سا

دو دهه ۶0 و 70 داشته است. میزان سواد زنان و مردان و نرخ شهرنشینی در این استان پایین است.

کرمــان، دوره بیســت و دوم، ش۶،  کامیابــی و همــکاران )۱۳۹۴(. »تحلیــل مرگ ومیــر مــادران در ایــران طــی ســال های ۱۳۸۶ـ۱۳۹۱، در: دانشــگاه علــوم پزشــکی   . ۳
۶۵0ـ۶۶۸.
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جدول 8. مرگ     ومیر مادران به تفکیک استان در سال 1391

تعداد مرگ ومیر مادران در سال 1۳۹1 در هر 100 هزار تولد زندهاستان

ـمازندران

3.1گیالن

4.9چهارمحال و بختیاری

6.4همدان

9.8ایالم

10.7کردستان

12.1فارس

12.2اردبیل

13.9مرکزی

14.0البرز

14.2قزوین

14.6کرمانشاه

16.0آذربایجان شرقی

17.0یزد

17.5آذربایجان غربی

17.9تهران

18.8لرستان

18.9کهگیلویه و بویراحمد

19.2اصفهان

کشور 19.6کل 

19.8خراسان رضوی

19.8بوشهر

20.5زنجان

20.5سمنان

21.2خوزستان

21.8خراسان شمالی

24.4کرمان

26.8گلستان

27.0خراسان جنوبی

34.9هرمزگان

35.5قم

50.4سیستان و بلوچستان

کامیابی و همکاران، ۱۳۹۴: ۶۵۵ منبع: 
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گرم( کمتر از 2500  کم وزنی )متولدشده با وزن  3. 1. 5. نوزادان دارای 
که ارتباط قوی ای با فقر ندارد. از  کم وزنی نوزادان می تواند علل مختلفی داشته باشد. یکی از رایج ترین این علل، تولد زودهنگام است 

کافی جنین می انجامد. اعتیاد مادر به مواد مخدر  که به رشد نا کم وزنی تغذیه نامناسب مادر، ضعف بدنی یا بیماری مادر است  دیگر علل 

کم وزنی باشند. این دسته از عوامل با فقر ارتباط مستقیمی دارند و بر  و الکل یا برخی بیماری های دوران جنینی نیز می توانند دیگر عوامل 

سالمت جنین تأثیر می گذارند. معمواًل این دسته از نوزادان پس از تولد، به دلیل ضعف ایمنی بدن به بیماری های مختلفی دچار می شوند 

کودکان ســیر رشــدی همراه با تأخیر و ضعف خواهند داشــت و  که برخی از این بیماری ها منجر به فوت نوزاد می شــود. همچنین اغلب این 

که بر رشــد ذهنی و شــناختی و اجتماعی آنان نیز تأثیر می گذارد. وقتی ضعف یادگیری را در میان  کم وزنی نه تنها بر رشــد حســی حرکتی  این 

دانش آموزان مناطق محروم بررسی کنیم، یکی از ریشه های آن به همین وزن کم و جثه ضعیف آنان هنگام تولد می رسد. نباید فراموش کرد 

که ضعف یادگیری و مشکالتی از این قبیل، از مهم ترین علل ترک تحصیل است که اثری مستقیم بر تداوم فقر و خارج نشدن از چرخه فقر دارد.

که در جدول زیر به تفکیک،  گرم داشته اند  کمتر از ۲۵00  کل متولدان وزنی  در ایران، از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳، بین ۴ تا ۶ درصد از 

هر سال در کل کشور نشان داده شده است. البته همان طور که گفته شد، کم وزنی فقط ناشی از فقر و تغذیه ضعیف مادران نیست، 

کمتر و در  که از ســطح توســعه یافتگی بیشــتری برخوردارند، این درصــد  کشــورهایی  امــا قطعــًا یکــی از عوامل بســیار مهم اســت و در 

گرچه درصد این نوزادان نسبت به میانگین منطقه خیلی پایین تر است، ولی  کشورهای فقیرتر این درصد بیشتر است. در ایران هم ا

کاهش، افزایش داشته است و لذا سیاست گذاران  همچنان رقم چشمگیری است و به عالوه در طول سال های بررسی شده به جای 

کنند. و برنامه ریزان حوزه سالمت باید به آن توجه 

کم وزنی از سال 1385 تا 1393 جدول 9. درصد نوزادان دارای 

گرم هنگام تولدسال کمتر از 2500  درصد نوزادان دارای وزن 

13854.72

13865.29

13875.12

13885.17

13895.43

13905.69

13915.85

13926.03

13936.06

13947

13957

13968.6

13974.1

گزارش سازمان بهداشت جهانی )۲0۱۹( منبع: مرکز آمار ایران و 
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3. 1. 6. تعداد پزشک به ازای هر صد هزار نفر جمعیت
که   بــه ازای هــر صد هزار نفر جمعیت، ۱۳۶ پزشــک دارد. منظور از پزشــک مطابــق تعریف مرکز آمار، افرادی اســت 

ً
ایــران حــدودا

تحصیالت دانشگاهی خود را در یکی از رشته های پزشکی تمام کرده اند و مدرکشان را وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأیید 

کرده اســت و شــامل پزشک عمومی، دندان پزشــک، داروساز، دکترای علوم آزمایشگاهی، پزشک متخصص و پزشک فوق تخصص 

که این تعداد پزشک به شکل بسیار  می شــود. این نرخ مناســب به نظر می رســد؛ اما نگاهی به اســتان های مختلف نشــان می دهد 

کشــور توزیع شــده اند. بیشــتر پزشکان در اســتان های تهران، اصفهان، فارس، خراســان رضوی و خوزستان متمرکز  کل  نابرابری در 

کز  که بیشتر پزشکان در مرا گر آمار شهرســتان های این اســتان ها را هم داشته باشــیم، به احتمال زیاد خواهیم دید  هســتند. حتی ا

که به دنبال  اســتان ها مســتقرند. دسترسی نداشتن به پزشک در شــهرها و روستاهای محروم از مصادیق بســیار بارز نابرابری است 

که بیمار یا دچار آسیب یا جراحتی می شود، نتواند  خود اثری مستقیم بر فقر می گذارد. این در دسترس نبودن منجر می شود فردی 

گر آن فرد سرپرست خانوار  بالفاصله خود را به پزشــک برســاند و ممکن اســت جان یا ســالمتی اش را برای همیشــه از دســت بدهد. ا

کودک یا فرزند یک خانواده باشد، آینده تاریکی خواهد داشت. گر  کوتاهی دچار بحران فقر می شوند و ا باشد، خانواده اش در فاصله 

جدول 10. تعداد پزشک به ازای هر صد هزار نفر جمعیت در سال 1396

استانتعداد پزشک به ازای هر صد هزار نفر جمعیت

کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و 28 ـ 12 خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سمنان، یزد، هرمزگان، بوشهر، 
کردستان بختیاری، لرستان،  ایالم، مرکزی، قم، البرز، قزوین، زنجان، اردبیل، 

کرمانشاه، آذربایجان غربی49 ـ 29 گیالن، همدان،  گلستان،  سیستان وبلوچستان، 

کرمان، مازندران69 ـ 50

تهران، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، اصفهان، فارس، خوزستانبیش از 69

منبع: مرکز آمار ایران

3. 1. 7. سرانه تخت بیمارستانی فعال
کشــور یکی دیگر از شاخص های مهم در حوزه بهداشت و درمان است. هرچه سرانه تخت  نســبت تخت های بیمارســتانی فعال 

بیمارستانی فعال هر کشور بیشتر باشد، آن کشور رتبه بهتری در توسعه یافتگی پیدا می کند؛ هرچند باید به این نکته نیز توجه داشت 

گویای میزان برابــری در توزیع تخت های بیمارســتانی  کــه صرِف داشــتن آمار ســرانه تخت های بیمارســتانی فعال، نشــانگر توزیــع و 

کثر جمعیت استان  که ا گونه ای باشد  نیســت. به عبارت دیگر، ممکن اســت یک استان ســرانه باالیی داشته باشد، اما توزیع آن به 

کوچک و روستاها زندگی می کنند، از بیمارستان ها دور باشند و دسترسی مناسبی نداشته باشند. وزارت بهداشت،  که در شهرهای 

کرده، ســرانه تخت های بیمارســتانی فعال به تفکیک  که از بیمارســتان ها ارائه  گزارش آماری ســاالنه ای  درمان و آموزش پزشــکی در 

استان ها را به شرح جدول زیر ارائه داده است:
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جدول 11. سرانه تخت بیمارستانی فعال به تفکیک استان در سال 1396

سرانه تخت بیمارستانی فعالاستان

0.98البرز

0.98سیستان وبلوچستان

1.17کهگیلویه و بویراحمد

1.22بوشهر

1.27خراسان شمالی

1.32هرمزگان

1.33آذربایجان غربی

1.39کردستان

1.40لرستان

1.42گلستان

1.44گیالن

1.45قزوین

1.46قم

1.47ایالم

1.50خراسان رضوی

1.51کرمان

1.54کرمانشاه

1.56اصفهان

1.56خوزستان

1.58اردبیل

1.60مازندران

1.61آذربایجان شرقی

1.61زنجان

1.61مرکزی

1.66چهارمحال و بختیاری

1.74همدان

1.80فارس

2.01خراسان جنوبی

2.08تهران

2.15سمنان

2.48یزد

گزارش آماری سامانه آمار و اطالعات بیمارستانی )آواب( منبع: 
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همان طور که مشاهده می شود در بیشتر استان ها، سرانه تخت بیمارستانی بیش از یک است، یعنی به ازای هر نفر، بیش از یک 

کمتر از یک است، سیستان وبلوچستان و البرز  که سرانه تخت بیمارستانی در آن ها  تخت بیمارستانی فعال وجود دارد. دو استانی 

هستند. همچنین در استان های سمنان، یزد، خراسان جنوبی و تهران، سرانه تخت بیمارستانی فعال بیش از دو است.

کرده است: گزارش روند تعداد تخت های فعال بیمارستانی را از سال ۱۳۹0 تا ۱۳۹۶ به شکل نمودار زیر توصیف  این 

کشور از سال 1390 تا 1396 کل تخت های فعال  نمودار 3. روند تعداد 

همچنین روند سرانه تخت های بیمارستانی از سال ۱۳۹0 تا ۱۳۹۶ به شکل نمودار زیر است:

کشور از سال 1390 تا 1396 نمودار 4. روند سرانه تخت های فعال 
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3. 1. 8. تعداد پیراپزشکان به ازای هر ده هزار نفر جمعیت
کادر درمانــی ماننــد پرســتاران، پرســتاران حرفه ای، بهیــاران، ِبهورزان، تکنســین های اتــاق عمل و   تعــداد پیراپزشــکان شــامل 

که میزان خدمات رســانی درمانی از لحاظ پیراپزشــکی در هر منطقه چگونه است و آیا  تکنســین های بیهوشــی می تواند نشــان دهد 

که جمعیت استان ها با هم متفاوت  کافی از این خدمات برخوردار می شوند یا خیر. از آنجایی  مردم یک استان یا شهرستان به حد 

است، با محاسبه تعداد پیراپزشکان به ازای هر ده هزار نفر جمعیت می توان مقایسه دقیق تری از وضعیت استان ها به دست آورد. 

گرفته ایم و محاسبه تعداد پیراپزشکان به  کل پیراپزشکان هر استان و جمعیت هر استان را از مرکز آمار  بدین منظور اطالعات تعداد 

که نتیجه آن جدول زیر است: کرده ایم  ازای هر ده هزار نفر جمعیت را محاسبه 

جدول 12. تعداد پیراپزشکان به ازای هر ده هزار نفر جمعیت )بر اساس جمعیت سال 1395(

تعداد پیراپزشک به ازای هر ده هزار نفراستان

16.9البرز

18.3تهران

22.6قم

32.1آذربایجان شرقی

32.4اصفهان

32.5مرکزی

33.1خوزستان

33.3قزوین

34.1خراسان رضوی

35.5هرمزگان

36.3آذربایجان غربی

36.4بوشهر

37.2گیالن

38.1اردبیل

38.5سیستان و بلوچستان

39.4کرمان

40.5کردستان

42.3خراسان شمالی

42.7گلستان

42.8زنجان

42.9سمنان

42.9مازندران

43.9فارس

46    همدان
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تعداد پیراپزشک به ازای هر ده هزار نفراستان

46.7کرمانشاه

47.5لرستان

49.6خراسان جنوبی

51.7چهارمحال و بختیاری

53.5کهگیلویه و بویراحمد

58.4ایالم

منبع: مرکز آمار ایران

کز استان نشان نمی دهد.  در اینجا آمار بسیار تحت تأثیر تعداد جمعیت هر استان است و تمرکز پیراپزشکان و پرستاران را در مرا

مثاًل تهران به عنوان پرجمعیت ترین استان، کمترین تعداد پیراپزشکان به ازای هر ده  هزار نفر جمعیت را دارد، ولی ممکن است این 

تعداد در شهر تهران بیش از همه شهرها باشد، زیرا در این محاسبه، شهرستان های استان تهران هم لحاظ شده اند.

کمرشکن درمانی 3. 1. 9. هزینه های 
کمرشــکن  کمرشــکن درمانی اســت. هزینه های  از دیگر نشــانه های رفاه هر جامعه میزان مواجهه خانواده های آن با هزینه های 

کل هزینه های ســالمتی پرداخت شــده از جیب خانوار، برابر یا بیش از ۴0 درصد ظرفیت پرداخت  که  ســالمت زمانی اتفاق می افتند 

که میزان این هزینه ها به  کی اش باشد )فضائلی، ۱۳۹۳: ۲7(. یکی از شاخص های رفاهی جامعه این است  خانوار یا مصارف غیرخورا

گزاف  که خانواده مجبور به پرداخت از جیب بابت هزینه های  گونه ای باشد  حداقل برسد. به عبارت دیگر، پوشش بیمه ها باید به 

کمرشکن درمانی طی سال های ۱۳۹0 تا  درمان و سالمت نباشد. بااوش و همکاران )۱۳۹۶( درصد خانوارهای مواجه با هزینه های 

کرده اند: ۱۳۹۴ در ایران را به این شکل برآورد 

کمرشکن درمانی از سال 1390 تا 1397 جدول 13. درصد خانوارهای مواجه با هزینه های 

کمرشکن درمانیسال درصد خانوارهای مواجه با هزینه های 

13902.43

13912.87

13922.90

13933

13943.10

13952.2

13962.4

13972.4

گزارش سازمان بهداشت جهانی )۲0۱۹( منبع: بااوش و همکاران )۱۳۹۶( و 
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کمرشــکن سال به ســال افزایش یافته اســت، در  که از ســال ۱۳۹0 تا ۱۳۹۴ میزان هزینه های  اطالعات این جدول نشــان می دهد 

گزارش ســازمان بهداشــت جهانی، تقریبًا بــه اندازه میانگین  کرده و طبق  کاهــش یافتــه، اما دوبــاره روند صعودی پیدا  ســال ۱۳۹۵ 

منطقه رســیده اســت. از برآورد این شاخص به نظر می رسد مدیریت نظام هزینه های سالمت به درستی انجام نگرفته است. هرچه 

کاالیی شدن  که  درصدها بیشتر باشد، خانوارهای بیشتری به زیر خط فقر سقوط می کنند. البته این نکته را هم باید مد نظر داشت 

کاذب در جامعه به استفاده از خدمات بعضًا لوکس و غیرضروری بخش خصوصی نیز ممکن  سالمت و سوق دادن افکار و ایجاد نیاز 

است در این مسئله دخیل باشد.

گــزارش ســازمان بهداشــت جهانی درصــد هزینه های پرداخــت از جیــب در ایــران در ســال ۲0۱۴ )۱۳۹۳( ۵۲.۵ درصد، در  طبــق 

ســال ۲0۱۵ )۱۳۹۴( ۵۲.۱ درصد، در ســال ۲0۱۶ و ۲0۱7 )۱۳۹۵ و ۱۳۹۶(، ۴7.۸ درصد و در ســال ۲0۱۸ )۱۳۹7(، به ۳۵ درصد رســیده 

کشورهای بسیار توســعه یافتۀ منطقه از لحاظ  که از  کشــور قطر  که مثاًل در  کمتر شــده اســت. شــایان ذکر اســت  و از میانگین منطقه 

شــاخص های بهداشــت و ســالمت است، میانگین درصد هزینه های پرداخت از جیب در طول این پنج سال، رقم 7 درصد و درصد 

کمرشکن درمانی حدود 0.۶ درصد بوده است. این آمارها نشان می دهد پوشش بیمه های درمانی  خانوارهای مواجه با هزینه های 

که عمومًا افراد و خانواده های فقیر به دلیل بیکاری یا داشتن شغل  گســترده نشــده اســت و از آنجایی  کافی  کشــور ما هنوز به حد  در 

غیررسمی از بیمه محروم اند، بیش از اقشار فرادست جامعه تحت فشار هزینه های درمانی قرار می گیرند.

کز ارائه دهنده مراقبت های اولیه بهداشتی 3. 1. 10. مرا
کارا هستند.  که در پیشگیری از بسیاری از بیماری ها و نیز مراقبت های دوران بارداری بسیار  کز از آن جهت اهمیت دارند  این مرا

کز، به ویژه در مناطق محروم  کز اســت. تجربه نشــان داده افزایش تعداد این مرا در دســترس بودن و ارزان بودن از ویژگی های این مرا

کودکان و... تأثیر بســزایی دارد.  و حاشیه نشــین، در بســیاری دیگر از شــاخص ها از جمله مرگ ومیر نوزادان، مادران یا بیماری های 

کز بهداشتی و  مطابق اطالعات مرکز آمار، ایران در ســال ۱۳۹۶ تعداد ۵۶۸۳ مرکز ارائه دهنده مراقبت های اولیه بهداشــتی شــامل مرا

کز به تفکیک استان به شرح  درمانی، پایگاه بهداشت، تسهیالت زایمانی و خانه های بهداشت فعال داشته است. آمار تعداد این مرا

جدول زیر است:

کز ارائه دهنده مراقبت های اولیه بهداشتی در سال 1396 جدول 14. تعداد مرا

کز ارائه دهنده مراقبت های اولیه بهداشتیاستان کز ارائه دهنده مراقبت های اولیه بهداشتی به جمعیتتعداد مرا نسبت مرا

721.0کهگیلویه و بویراحمد

911.05خراسان شمالی

2921.05سیستان وبلوچستان

1161.09زنجان

801.1سمنان

1921.1همدان
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کز ارائه دهنده مراقبت های اولیه بهداشتیاستان کز ارائه دهنده مراقبت های اولیه بهداشتی به جمعیتتعداد مرا نسبت مرا

1221.3چهارمحال و بختیاری

1011.3خراسان جنوبی

6181.3فارس

631.8ایالم

3292.5تهران

813البرز

554.2قم

2765.9خوزستان

3196.2اصفهان

4106.3خراسان رضوی

2176.8کرمان

1326.8کرمانشاه

2246.9آذربایجان غربی

886.9قزوین

847.3یزد

867.4بوشهر

1947.6گیالن

1457.7گلستان

1107.7مرکزی

3057.8آذربایجان شرقی

1538.6لرستان

1578.8هرمزگان

3009.1مازندران

1479.2کردستان

1249.8اردبیل

منبع: مرکز آمار ایران

کز ارائه دهنده مراقبت های اولیه بهداشتی متعلق به استان فارس و کمترین آن متعلق به استان ایالم است.  بیشترین تعداد مرا

کهگیلویه  گرفته شود، اردبیل بیشترین و  کز ارائه دهنده مراقبت های اولیه بهداشتی به جمعیت هر استان در نظر  گر نسبت مرا اما ا

کمترین نسبت را دارند. و بویراحمد 
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3. 1. 11. پوشش بیمه های درمانی
کمرشــکن و هزینه های فقرزای ســالمت و درمان  کاهش هزینه های  گســتردگی پوشــش بیمه های درمانی از مهم ترین عوامل برای 

است. سازمان های بیمه کننده در کشورهای مختلف، به شیوه های متفاوتی عمل می کنند. در برخی کشورها فقط یک سازمان بیمه 

که بیشترین جمعیت را  کشورها مانند ایران، صندوق های بیمه متکثری وجود دارند. در ایران، دو بیمه اصلی  وجود دارد و در برخی 

که در ادامه، به اختصار به هر یک از این دو خواهیم پرداخت. تحت پوشش دارند، بیمه تأمین اجتماعی و بیمه سالمت است 

3. 1. 11. 1. بیمه تأمین اجتماعی4
سازمان تأمین اجتماعی با حدود ۴۲ میلیون نفر بیمه شده و مستمری بگیر، خدمات بیمه ای و درمانی به افراد زیر پوشش ارائه می دهد. 

کز مختلف بیمه ای و درمانی  از این تعداد چهارده میلیون نفر بیمه شــده اصلی و مابقی افراد تحت تکفل آنان هســتند. این ســازمان مرا

دارد و ۳۵۶ بیمارستان و درمانگاه تأمین اجتماعی بخش قابل توجهی از خدمات درمانی مورد نیاز بیمه شدگان را رایگان تأمین می کند. 

سازمان تأمین اجتماعی از بودجه عمومی استفاده نمی کند و هزاران نوع خدمت بیمه ای و درمانی به بیمه شدگان و مستمری بگیران و 

کز درمانی و بیمارستانی وابسته به تأمین اجتماعی(  بازنشستگان ارائه می دهد. به طوری که در یک سال به بخش درمان مستقیم )در مرا

که این آمارها در بخش  کز درمانی طرف قرارداد( ۲۶۱ میلیون دفعه مراجعه  شــده  ۱۳۹ میلیون دفعه و به بخش درمان غیرمســتقیم )مرا

درمان مستقیم به ۹۳۶ هزار و 700 بستری و در بخش درمانی غیرمستقیم به ۳ میلیون و ۴۸۸ هزار بستری رسیده است.

برای نمونه، توزیع بیمارستان های طرف قرارداد سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۳۹۶ مطابق تصویر زیر است:

شکل 1 - توزیع بیمارستان های طرف قرارداد سازمان در سال 1396  

منبع: سالنامه آماری سازمان تأمین اجتماعی ـ۱۳۹7

۴ . اطالعات این بخش از سایت سازمان تأمین اجتماعی، از سالنامه آماری سال ۱۳۹7 اخذ شده است.
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کشــور عادالنه نیســت. اســتان های  که مشــاهده می شــود، توزیع بیمارســتان های طرف قرارداد تأمین اجتماعی در  همان طور 

که بسیاری از استان ها،  تهران، اصفهان، خوزستان، فارس و خراسان رضوی بیش از پنجاه بیمارستان طرف قرارداد دارند، در حالی 

کمتر از ۲۴  کردستان، بوشهر، خراســان جنوبی و...  گلســتان،  از جمله اســتان های محرومی مثل سیستان وبلوچســتان، هرمزگان، 

بیمارستان.

3. 1. 11. 2. بیمه سالمت5
که به موجب قانون بیمه همگانی مصوب ۱۳7۳  کشور بود  سازمان بیمه خدمات درمانی یکی از متولیان ارائه بیمه درمانی در 

تشکیل شد. با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه و تصریح ماده ۳۸ این قانون مبنی بر تشکیل سازمان بیمه سالمت و با تصویب 

اساسنامه سازمان بیمه سالمت ایران توسط هیئت وزیران، این سازمان به منظور توسعه کّمی و کیفی بیمه های سالمت، دستیابی 

کاهش سهم مردم از هزینه های سالمت در سال ۱۳۹۲ تشکیل شد. به موجب قانون  گیر و عادالنه خدمات سالمت و  به پوشش فرا

ع و به عنوان سازمان  کار و رفاه اجتماعی منتز برنامه ششــم توســعه این ســازمان از ابتدای ســال ۱۳۹۶ از زیرمجموعه وزارت تعاون، 

گرفت و اساسنامه آن نیز اصالح شد. مستقل زیرمجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار 

که همگی دارای دفترچه بیمه بودند و  جمعیت تحت پوشــش ســازمان در پایان ســال ۱۳۹۲ در حدود ۳۳.7۶۲.۴۶۸ نفر بوده 

از بســته خدمتی یکســانی در بخش سرپایی و بستری بهره مند می شــدند. در این سال ۶۹ درصد جمعیت تحت پوشش سازمان را 

کارکنان دولت با ۱۸ درصد، خویش فرمایان و ایرانیان با ۸ درصد و نهایتًا ســایر اقشار با ۵  روســتاییان تشــکیل می دادند و از آن پس، 

کل جمعیت رده های بعد را به خود اختصاص داده بودند. در سال ۱۳۹۵ جمعیت بیمه شدگان سازمان به ۳۸.۱۹0.۳۶۱ نفر  درصد 

که همگی دارای دفترچه بیمه بودند و از بسته خدمتی یکسانی در بخش سرپایی و بستری بهره مند می شدند. رسید 

که در پایان سال ۱۳۹۵ برترین رتبه در میان مؤسسه های درمانی و پزشک عمومی متعلق به استان  نکتۀ قابل توجه این است 

یزد، در میان داروخانه ها و پرتوپزشکی استان تهران، در خصوص پزشک متخصص استان اصفهان و در خصوص آزمایشگاه استان 

البرز اســت. پایین ترین رتبه در تمامی خدمات در این ســال نیز متعلق به اســتان سیستان وبلوچســتان اســت. در خصوص ســرانه 

مراجعه ها، بیشــترین مراجعۀ بیمه شــدگان سازمان بیمه سالمت در ســال ۱۳۹۵ در خصوص مراجعه به پزشک عمومی و داروخانه 

متعلق به استان قم، بستری و پزشک متخصص متعلق به یزد، و پرتوپزشکی و آزمایشگاه متعلق به استان تهران است. پایین ترین 

رتبه در خصوص داروخانه و آزمایشگاه متعلق به استان سیستان وبلوچستان، پزشک عمومی و متخصص و پرتوپزشکی متعلق به 

استان هرمزگان، و در خصوص بستری متعلق به استان خراسان شمالی است. در مجموع بیشترین سرانه مراجعه مربوط به استان 

کمترین آن مربوط به استان سیستان وبلوچستان است. قم و 

کمتر از  کارآمدی سیســتم، این ســازمان زیان ده بوده و جمع منابع آن  گزارش ها از وضعیت این بیمه نشــان می دهند به دلیل نا

کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس شورای اسالمی نشان  گزارش ســازمان بیمه ســالمت در  کل هزینه های آن بوده اســت.  جمع 

گرفتــه  کارشناســی از مرکــز پژوهش هــای مجلــس بــا عنــوان »نگاهــی بــه عملکــرد ســازمان بیمــه ســالمت در ســال های ۱۳۹۲ـ۱۳۹۶«  گــزارش  ۵ . اطالعــات ایــن بخــش از 
شــده اســت.
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که در ســال ۱۳۹۳ به ۲07۵۵ ریال، در  که ســازمان بیمه ســالمت در ســال ۱۳۹۲، ۶0۵۱ میلیارد ریال زیان داده اســت. رقمی  می دهد 

سال ۱۳۹۴ به ۵۸۹0۸ میلیارد ریال و در سال ۱۳۹۵ به ۴۴۳۱۲ میلیارد ریال رسیده و هر سال بر سال های پیش انباشته شده است. 

شواهد روزافزون حکایت از آن دارند که بیمه های سالمت در ایران به خوبی هدفمند نیستند، درست هزینه نمی کنند و در نتیجه در 

سطح اقتصاد خرد و کالن مسائلی را از نظر کارایی و عدالت پدید می آورند. نظام های پرداخت به ارائه کنندگان خدمات، هم پیچیده 

و هم دربرگیرنده سلسله ای از انگیزه های نادرست است. به نظر می رسد ردیف های بودجه و پرداخت های فوری سرویس از جانب 

بیمه ها سبب استفاده مفرط از خدمات و احتمااًل ارائه خدمات غیرضرور می شود. انگیزه ها نیز از یک سو انعطاف ناپذیری سازمانی 

و ممانعت از تغییرات واقعی در سازمان را دامن می زند و از سوی دیگر سبب تقاضاهای القایی و افزایش هزینه ها می شود، بی آنکه 

اثر واقعی بر سالمت مردم داشته باشد.

کارآمدی در تسهیم  سازوکارهای سیاست گذاری و تصمیم گیری در کشور به گونه ای است که به دلیل تداخل در نقش ها موجب نا

که از آن جمله می توان به مشــکالتی مانند تعارض ناشــی از تداخل در ایفای نقش های سیاســت گذار و  هزینه های درمانی می شــود 

کار و رفاه  تدارک خدمت در تمامی ســطوح نظام ســالمت اعم از بیمه ها، وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی،  وزارت تعاون، 

کرد. اجتماعی و نظام پزشکی اشاره 

3. 1. 12. هزینه های سالمت6
که حفظ و ارتقای ســالمت شــهروندان را جزء وظایف بنیادین خود نداند و برای دستیابی  کشــوری را می توان یافت  کمتر  امروزه 

گاهــی بزرگ ترین بخش از  که  بــه آن، دســت بــه اقدامات عملیاتی نزده باشــد. اما این اقدامات مســتلزم صرف هزینه هایی هســتند 

ج عمومی دولت ها را به خود اختصاص می دهند. همچنین رشد روزافزون این هزینه ها به یکی از دغدغه های اصلی مدیران  مخار

کنار دستیابی به  که در  و تصمیم گیران نظام های سالمت در سراسر دنیا تبدیل شده است. بنابراین، دولت ها در پی راهی هستند 

کنند. بیشترین خروجی ممکن بتوانند هزینه های سالمت را نیز مهار 

در ایران، مانند بیشتر کشورهای جهان در طول سال های گذشته، هزینه های سالمت روند افزایشی داشته است. در سال ۱۳۸۱ 

که این مقدار در سال ۱۳۹۳ به  در حدود ۵.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران به بخش سالمت اختصاص یافته است، در حالی 

حدود 7.۵ درصد رسیده است. در این مدت، سرانه هزینه های سالمت در ایران از 7۵۹ هزار ریال به ۱0۳۵۵ هزار ریال در سال ۱۳۹۳ 

رسیده و حدود چهارده برابر شده است.

کثر سال ها )به جز سال ۱۳۸7 و ۱۳۹0( همواره   نکته درخور تأمل دیگر این است که در این بازه زمانی، نرخ تورم بخش سالمت در ا

از میزان تورم عمومی کشور بیشتر بوده است و از سال ۱۳۹۲ به بعد، علی رغم کاهش نرخ تورم عمومی کشور، نرخ تورم بخش سالمت 

کارفرمایان نیز از ۸  به روند صعودی اش ادامه داده اســت. پرداخت از جیب خانوارها نیز همواره باالی ۴۵ درصد بوده اســت، ســهم 

تا ۱۶ درصد در نوسان بوده است و در بازۀ زمانی ۱۳۸۲ تا ۱۳۹0 روندی نزولی داشته است )از ۱۱ درصد در سال ۱۳۸۲ به ۸ درصد در 

ــر رونــد هزینه هــای ســالمت در ایــران و جهــان و نحــوه مدیریــت آن«  ــا عنــوان »نگاهــی ب ــز پژوهش هــای مجلــس ب کارشناســی از مرک ــزارش  گ ۶ . اطالعــات ایــن بخــش از 
اخــذ شــده اســت.
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گرفته است. بررسی داده های پوشش هزینه ها همچنین نشان  کاهش یافته است( و پس از آن روندی افزایشی در پیش  سال ۱۳۹0 

کاهش یافته، سهم دیگری افزایش  که هر جا سهم یکی  که دولت و خانوارها  نقش مکملی در تأمین مالی دارند، به نحوی  می دهد 

گهانی هزینه های خانوار در ســال ۱۳۸۹ و رســیدن آن به باالی ۶0  که پس از افزایش نا یافته اســت. از ســویی نتایج نشــان می دهند 

کاهش دهد )کاهش  درصد، اجرای طرح تحول ســالمت توانســته اســت این هزینه ها را در فاصله زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ به ۴۵ درصد 

۲۶ درصدی(.



5. فقر و نابرابری در حوزه بهداشت و سالمت

48

کاستی های آمارهای موجود 4. جمع بندی؛ نارسایی ها و 

کرد: کلی شاخص ها و آمارهای موجود به دست می آید، می توان این طور خالصه  آنچه از برآورد 

4. 1. بی عدالتی بیشتر از فقر
آمارها نشان می دهد کشور ما در طول سی سال گذشته روند روبه رشد مطلوبی در همه شاخص ها داشته است و سطح سالمت 

کشورهای  عمومی افزایش یافته اند و بسیاری از شاخص ها در حد چشمگیری محقق شده اند. در حال حاضر و در مقایسه با سایر 

کشــوری فقیر از نظر ســالمت دانســت؛ اما آنچه بسیار حائز اهمیت است، مسئله عدالت است.  منطقه نمی توان ایران را در مجموع 

کاماًل به چشــم می خورد. برخی از مصادیــق این بی عدالتی ها از این قرار اســت: تمرکز  نابرابــری و تبعیــض طبقاتــی در حوزه ســالمت 

کتورهای مهم پیشگیری  گاهی نداشــتن اقشار فرودست، مخصوصًا در مناطق دورافتاده، از فا امکانات درمانی در شــهرهای بزرگ؛ آ

که فقرا را  کمرشکن درمانی  از بیماری و نبود امکانات مناسب برای این پیشگیری ها؛ افزایش پرداخت از جیب؛ افزایش هزینه های 

که باز هم بیشترین تأثیر خود را بر قشر پایین جامعه می گذارد.  فقیرتر می کند؛ افزایش هزینه های عمومی سالمت بیش از نرخ تورم 

که در حال حاضر، بی عدالتی در حوزه ســالمت بســیار وســیع اســت. به ایــن مصادیق باید  همگــی ایــن مصادیــق نشــان  می دهنــد 

کارآمدی بیمه ها را نیز افزود. گیرنبودن پوشش بیمه ای و نا فرا

4. 2. ارائه نکردن عمومی برخی شاخص ها به تفکیک هر استان و شهرستان
کشــور، به ویژه در مرکز آمار ایران، بیشتر  که متأســفانه در آمارهای رســمی  کرد  در ادامه توضیح باال باید به این مطلب هم اشــاره 

که برای داشتن تصویری صحیح و نسبتًا دقیق از وضعیت فقر  شــاخص ها به تفکیک اســتان و شهرســتان تهیه نشــده اند، در حالی 

کدام  کشــور توزیع شــده اند و  که خدمــات بهداشــتی و درمانی چگونه در  و نابرابــری در حــوزه ســالمت در جامعــه نیــاز اســت بدانیم 

کاهش محرومیت آن مناطق برنامه ریزی  کدام ها محروم تر هســتند تا بتوانیم به درستی برای  شهرســتان ها وضعیت بهتری دارند و 

کاهش فقر دارد؛ زیرا بیماری یکی  که افزایش سالمت در مناطق محروم تأثیری مستقیم و سریع بر  کنیم. ذکر این نکته ضروری است 

کادر درمانی یا بیمارســتان  که صرفًا افزودن به تعداد پزشــک و  از مهم ترین دالیل فقر در این مناطق اســت. و نیز باید توجه داشــت 

کاهش دهندۀ بیماری نیست، بلکه اقدامات پیشگیرانه ای چون تأسیس زیرساخت ها )جاده و وسایل حمل ونقل  و مرکز مراقبت، 

گاهی از طریق آموزش، خصوصًا برای زنان که بیشتر در معرض آسیب هستند، تأثیر بیشتر  عمومی، برق، آب لوله کشی و...( و افزایش آ

گر هم اقدامی برای  که در آینده، ا کاالیی شدن سالمت هستیم، این احتمال می رود  که روز به روز شاهد  و درازمدت تری دارند. از آنجا 

که پیشگیری برای دولت هزینه زاست. این مناطق صورت بگیرد، بیشتر در حوزه درمان باشد؛ زیرا درمان سودآوری دارد، در حالی 
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کمبود شاخص های مرتبط با مدیریت نظام سالمت  .3 .4
عوامــل مختلفــی بر حوزه هــای مختلف رفاه اجتماعی ـ  از جمله ســالمت ـ تأثیر می گذارند، مانند رشــد اقتصــادی، تولید ناخالص 

داخلی، سیاســت خارجی، محیط زیســت و بالیای طبیعی، ســواد و تحصیالت و... . از مهم ترین این عوامل، حکمرانی و مدیریت 

کارآمدی هر نظام چه در محدوده قانون گذاری، چه در محدوده اجرا و چه در محدوده نظارت، تأثیر مهمی در بهبود وضعیت  است. 

شــاخص های ســالمت دارد؛ امــا معمــواًل بــه آن بی توجهی می شــود یا در اولویت قــرار ندارد. چه بســا یک قانون موجب شــود تعداد 

بسیاری از مردم یک منطقه دچار فقر شوند یا سالمتی شان به خطر بیفتد و چه بسا اجرای نادرست یا عدم اجرای قوانین به دالیلی 

چون تضاد منافع، فســاد، البی های پنهان، مافیاهای قدرت و ثروت و... شــرایط تأمین ســالمت را برای خانواده ها بســیار دشــوارتر 

کنــد و بی عدالتــی را بیــش از پیش افزایش دهد. مثاًل شــفافیت در بودجه ســالمت و نحوه مصــرف آن می تواند به عنوان یک  از قبــل 

کمتر خواهد بود و اقشار محروم تر، بیشتر  گر هرچه بیشتر رعایت شــود، میزان هدررفت منابع  شــاخص مطرح باشــد. این شفافیت ا

می توانند منتفع شوند.

شــاخص های مرتبط با مدیریت نظام ســالمت بیشــتر مربوط به پاســخگویی نظام ســالمت هســتند و در جایی می توان آن ها را 

کز بهداشــتی و درمانی و بیمارســتان ها با مــردم و بیماران وجــود دارد. اما  کارکنان حوزه ســالمت و مرا کــه ارتباط مســتقیم  ســنجید 

گســترده تری را در بر می گیرد. از وزارت بهداشــت تا مراجع تصمیم گیری، ســازمان برنامه و بودجه )که  نظام ســالمت محدوده بســیار 

که در حوزه بهداشت و سالمت سیاست گذاری می کنند،  ردیف های بودجه حوزه بهداشت را مشخص می کند(، نمایندگان مجلس 

سازمان نظام پزشکی، مدیریت بیمارستان ها و دانشگاه های علوم پزشکی، بیمه های درمانی و... همگی اجزا و عناصر نظام سالمت 

گونه اختالل می تواند  کامل عمل نکنند، هر  گر به درســتی با یکدیگر پیوند نداشــته باشند و مانند اجزای یک سیســتم  که ا هســتند 

که در حال بهره مندی از این سیســتم هستند.  کارآمدی در اجرای سیاســت ها و متضررشــدن افراد و خانواده هایی شــود  منجر به نا

که در این پژوهش دربارۀ آن بحث  گون در حوزه ســالمت می تواند یکی از این اختالل ها باشــد  گونا تعارض منافع میان بخش های 

خواهد شد.
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5. تشریح علل فقر و نابرابری در حوزه سالمت در ایران

که می توان آن ها را به سه دسته  مطالعات موجود نشان می دهند فقر و نابرابری در حوزه سالمت در ایران دالیل مختلفی دارند 

کرد. در ادامه به این سه دسته عوامل تشدیدکننده فقر و نابرابری  کمیتی تقسیم بندی  عوامل اجتماعی و اقتصادی و مدیریتی حا

در حوزه سالمت خواهیم پرداخت.

5. 1. عوامل اجتماعی
که برخی آســیب های اجتماعی می توانند فقر ســالمت   آنچه از مطالعه ها و تحقیق های انجام شــده به دســت می آید این اســت 

کــه خانواده های محروم را با آســیب های بیشــتری مواجه  کننــد. اعتیــاد بــه مواد مخــدر و الکل، معضلی اجتماعی اســت  را تشــدید 

کنار مصرف کنندگان زندگی می کنند، در دوره بارداری نمی توانند جنین سالمی را  که خود مصرف کننده هستند یا در  می کند. زنانی 

در بطنشان رشد دهند. استنشاق مواد مخدر یا دود سیگار یا مصرف آن از طریق واردکردن مستقیم به خون ممکن است باعث رشد 

ناقص یا اختالالت مغزی در جنین شود. همچنین خود مادر نیز ممکن است به بیماری های مختلفی دچار شود.

که می تواند تشــدیدکننده فقر در زمینه سالمت شود. اهمیت  بی ســوادی، تحصیالت پایین و ترک تحصیل عامل دیگری اســت 

کنار  گزارش های ســاالنه خود همواره این عامل را در  که ســازمان بهداشــت جهانی در  تحصیالت و ســواد در ســالمتی تا به آنجاســت 

کیــد قرار می دهد و آمارهــای مربوط به آن را  شــاخص های دیگــر بــه عنوان عوامل مخاطره آمیز در زمینه ســالمت و بهداشــت مورد تأ

که میزان سواد و تحصیالت پایین تر است، سطح بهداشت  گزارش های این ســازمان نشــان می دهد در کشورهایی  منتشــر می کند. 

و ســالمت نیز پایین تر اســت. تحقیق های مختلف )که برخی از آن ها در بخش مطالعات پیشــین ذکر شدند( نیز نشان می دهند این 

دو متغیر با هم رابطه مســتقیم دارند. یعنی هرچه میزان ســواد و تحصیالت بیشــتر باشــد، میزان بهداشــت ـ و به تبع آن سالمت ـ نیز 

گاهی بیشتری دربارۀ اطراف خود، آالینده های محیطی و چگونگی  بیشتر خواهد شد. علت این است که افراد تحصیل کرده معمواًل آ

پیشــگیری از بســیاری از بیماری ها را دارند و در رعایت بهداشــت فردی و محیطی خود و خانواده شــان، داشــتن تغذیه مناســب تر، 

کسیناسیون و سایر اقدامات مربوط تالش بیشتری می کنند. ورزش، وا

که در مطالعات  که نابرابری در ســالمت را ایجاد یا تشــدید می کند، تبعیض جنســیتی اســت. همان طور  عامل اجتماعی دیگری 

کتورهای بســیار مهــم نابرابری در حوزه ســالمت،  یعنی  پیشــین و آمارهــا نیز دیده شــد، تبعیض جنســیتی می توانــد عامل یکی از فا

که حین یا بعد از زایمان جانشان را از دست داده اند، بارداری ناخواسته  مرگ مادر باشــد. آمارها نشــان می دهد بســیاری از مادرانی 

داشــته اند. از ســوی دیگر، ســطح پایین تر دانش در میان زنان در مناطق محروم تر جامعه ـ که به علت باورهای سنتی مبنی بر اینکه 

گاهی آن ها را در خصوص وضعیت ســالمت خود و مراقبت های قبل، بعد و  زنان حِق تحصیل و مشــارکت اجتماعی ندارند ـ طبعًا ناآ

حین بارداری، دوره شــیردهی و نیز مراقبت برای پیشــگیری از بســیاری از بیماری های زنان بیشــتر می کند. در موارد دیگر، تبعیض 
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کندتر و مستعدترشدن  کمبود مواد غذایی و رشد  جنســیتی منجر به نداشــتن تغذیه مناســب دختران نســبت به پسران در شــرایط 

برای بیماری ها در دختران و زنان می شود.

5. 2. عوامل اقتصادی
که از میان  کم هر خانــواده را ناچار می کنــد  کافی اســت. درآمد  کــم و نا مهم تریــن عامــل اقتصــادی فقــر در حوزه ســالمت، درآمد 

که هزینه های ســالمت همواره روند افزایشــی دارند و از رشــد  گزینه های بســیار محدود خود دســت به انتخاب بزند. وقتی می بینیم 

گرچه خدماتی  کافی بودن درآمد، سالمت خانواده های فقیر را تهدید می کند؛ ا که نا کاماًل قابل درک است  تورم نیز پیشی می گیرند، 

کسیناسیون رایگان یا ارزان هستند، اما درمان بسیاری از بیماری ها، بستری در بیمارستان  چون مراقبت های بهداشتی اولیه یا وا

که تحت پوشــش بیمه  کثر خانواده های فقیر، مخصوصًا آن ها  که ا و جراحی های مختلف نیازمند هزینه های سرســام آوری هســتند 

نیستند، از عهده مخارجش برنمی آیند.

که اثری چندجانبه بر فقر و نابرابری دارند. مثاًل در دسترس نبودن آب لوله کشی  مســئله دیگر امکانات و زیرســاخت هایی اســت 

در بســیاری از مناطــق روســتایی، به ویــژه در سیستان وبلوچســتان، خانواده هــا را وادار به اســتفاده از آب های ســطحی یا زیرزمینی 

که احتمال آلوده بودنشــان زیاد اســت و خود این مسئله سالمتشان را به خطر می اندازد.  کی و بهداشــتی می کند  برای مصارف خورا

که برای رســاندن به موقع بیمار به  نبــود برق یا خاموشــی مکرر، دسترسی نداشــتن به جاده مناســب و وســایل حمل ونقل عمومــی 

مرکز درمانی ضروری اســت و نیز ضعف زیرســاخت هایی مثل تلفن، موبایل و اینترنت نیز همگی به صورت مســتقیم یا غیرمستقیم، 

کنند. وجود این زیرســاخت ها در هر منطقه به رشد اقتصادی آن منطقه  می توانند بهداشــت و ســالمت خانواده ها را با خطر مواجه 

که رشد اقتصادی خوبی دارند، معمواًل  این امکانات به خوبی فراهم می شود، ولی در  کشاورزی  بستگی دارد. در مناطق صنعتی یا 

کشاورزی به صورت معیشتی است، زیرساخت ها نیز ضعیف تر هستند. که صنعت یا بازرگانی در آن ها رشد پیدا نکرده و  مناطقی 

که  کمرشــکن و هزینه های فقرزای درمانی بهداشــتی است  عامل اقتصادی مهم دیگر، افزایش هزینه های ســالمت و هزینه های 

کنار میزان پرداخت از جیب خانوارها  ایجادکننده فقر و نابرابری در حوزه سالمت و نیز تشدیدکنندۀ آن است. وقتی این هزینه ها را در 

که  گونه ای  که تا چه حد هزینه های ســالمت، بار مالی ســنگینی را بر دوش خانواده ها تحمیل می کنند، به  قرار می دهیم شــاهدیم 

یک بیماری صعب العالج، سرطان، جراحی یا تصادف می تواند موجب سقوط یک خانواده به زیر خط فقر شود. مهم ترین مانع در 

که باید به سمت وسوی پوشش سراســری برود. اما در حال حاضر، بسیاری از خانواده ها  برابر این ســقوط، بیمه های درمانی اســت 

گزافی را بابت  حتی با وجود داشتن بیمه ای مثل بیمه سالمت، به علت فرانشیزهای باال و پرداخت از جیب های فراوان، عماًل هزینه 

سالمت و درآمد متحمل می شوند.
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کمیتی  5. 3. عوامل مدیریتی حا
که در تشدید فقر و نابرابری در حوزه سالمت نقش دارند اشاره شده است.  کمیتی  در برخی مطالعات، به عوامل مدیریتی و حا

برخی از این عوامل که می توانند موجب افزایش فقر و نابرابری در حوزه بهداشت و سالمت شوند عبارت اند از: فقدان پایگاه اطالعات 

که بیمارند و به رسیدگی درمانی و بهداشتی نیازمندند؛ اختصاص بودجه  جامع سالمت با داشتن امکان شناسایی دقیق تر فقرایی 

گرچه به نسبت ردیف های دیگر وضعیت مناسب تری دارد، ولی باز هم کافی نیست(؛ ضعف بخش دولتی  کافی برای بهداشت )که ا نا

در مدیریت بهداشت، خصوصًا در مناطق حاشیه نشین و دوردست )مانند مسئله آلودگی محیط زندگی انسان ها، دسترسی نداشتن 

به فاضالب بهداشتی، جمع آوری نشدن روزانه زباله ها، ایجادشدن سکونت گاه های غیررسمی در نزدیکی دکل های برق فشار قوی 

کنار آن، موازی کاری یا تضاد میان نهادها و  کز درمانی و مراقبت اولیه( و در  کمبود مرا که احتمال سرطان خون را افزایش می دهد و 

دستگاه های مختلف فعال در حوزه رفاه و بهداشت و سالمت؛ غیرشفاف بودن درآمدها و هزینه ها در نظام سالمت؛ غیرپاسخگوبودن 

برخی دستگاه ها؛ فساد مالی در میان بخشی از جامعه پزشکی یا سازمان های مرتبط و در نهایت تضاد منافع.

کمیتی تشدیدکننده فقر و نابرابری بررسی دقیق تری  در ادامه، تضاد منافع را در جایگاه یکی از عوامل بسیار مهم مدیریتی و حا

گونه شناســی و مفاهیم مرتبط با تضاد منافع مشــخص می شــود، ســپس تضاد منافع در  کرد. در بخش بعدی، اواًل تعریف،  خواهیم 

کشورهای مختلف و در ایران بررسی خواهد شد. حوزه سالمت و نحوه مواجهه با آن در 
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6. تضاد منافع در نظام سالمت

همۀ کشورهای دنیا بر اساس گزارش مراجع و نهادهای بین المللی سنجش کنندۀ فساد نظیر سازمان ملل، بانک جهانی و سازمان 

شفافیت بین الملل کم وبیش با پدیدۀ فساد دست به گریبان هستند و هیچ کشوری را نمی توان یافت که نسبتی از فساد در آن نباشد. 

بر اساس گزارش های متنوعی که سالیانه یا چند سال یک بار، سازمان های بین المللی منتشر می کنند، بخش های مختلف هر جامعه 

اعم از صنعت، تجارت، فرهنگ، حکومت، آموزش، بهداشت و... می توانند با پدیدۀ فساد دست به گریبان باشند. میزان فساد رایج 

که مسئلۀ  گزارش های خاص به بخش بهداشــت و درمان نشان می دهد  کشــور متفاوت اســت، اما اختصاص یافتن  در هر بخش و هر 

کشور ما نیز از  کشورهای دنیا، جاری و مشکل موجود است و در این نظام بهداشت و درمان  فساد در نظام بهداشت و درمان تمامی 

کشور باید بدان توجه شود )مردعلی و همکاران، ۱۳۹۶: ۱۱(. که در  این مشکل مبرا نبوده است و این موضوعی است 

بر اســاس مطالعاْت فســاد در نظام بهداشــت و درمان پدیده ای تک بعدی نیســت و ابعاد و الیه های متفاوتی در زمینه فساد در 

نظام بهداشت و درمان نقش دارند. شکل زیر این ابعاد و الیه ها را به طور خالصه نشان می دهد.

شکل 2 - ابعاد فساد در نظام بهداشت و درمان  

Hussmann, K. )2010(

از سوی دیگر، ارتباط بین بیمار و پزشک موضوع اصلی و مرکزی طب است. بیماران با اعتماد به پزشک انتظار دارند دربارۀ نیاز 

گیرد. جامعه  گفت وگو شــود، درمان و خدمات پزشــکی به آن ها ارائه شــود و در راســتای منافع آن ها اقدام الزم صورت  درمانی شــان 
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که پزشــکان زندگی شــان را از  گام بردارند. در حالی  کند و در جهت منافع بیماران  که ضوابط پزشــکی پزشــکان را ترغیب  انتظار دارد 

طریق کارهای درمانی و اموری می گذرانند تا درآمدشان را افزایش دهد، نه اینکه منافع بیماران را در نظر داشته باشند. عالوه بر این، 

پزشــکان با تجویز دارو، وســایل و درمان های مختلف و انتخاب مؤسســه های عرضه کننده آن ها یا ارجاع بیماران به تولیدکنندگان، 

عرضه کنندگان و بیمه گران می کوشند تصمیم گیری های بالینی پزشکان را به نفع خود تغییر دهند. از این رو، در مرکز و اصل طبابت 

که قوی تر و غالب تر  تنشی میان منافع شخصی و خدمت صادقانه به بیماران و عموم مردم وجود دارد. هر یک از اخالقیات پزشکی 

باشد، پزشک را تحت تأثیر قرار می دهد. با این حال، میان اخالقیات پزشکی و انگیزه های مالی تضاد وجود دارد. در نتیجه، بیماران 

که بپرسند: آیا پزشک من بر اساس منافع اقتصادی تصمیم گیری می کند؟ آیا صادقانه به وظیفه اش عمل می کند؟ برای  محق اند 

پرداختن به این تنش، جامعه غالبًا مراقبت های پزشکی را به طریقی متفاوت با بسیاری از خدمات دیگر فراهم می  کند. مؤسسه های 

گاهی  که این تنش ها چگونه آشــکار شده اند یا  عرضه کننده خدمات درمانی و روش ســازماندهی اقدامات پزشــکی نشــان می دهند 

در آن ها وجود دارند. حرفه پزشکی از سوی دولت دارای یک حق انحصاری در اقدامات پزشکی است و پزشکان نیز مجاز به تعیین 

کنترل خود هســتند. پزشــکان و  کاری خویش و تا حدود زیادی  معیارهایی برای ورود به عرصه پزشــکی جهت قضاوت در عملکرد 

که آن ها دارای دانش تخصصی اند و طب حرفه تلقی می شود و نه فقط شغل. به  دیگران این توافق را به این ترتیب توجیه می کنند 

اعتقاد آن ها ارزش های حرفه ای، ایدئال های مهمی را در بر می گیرند و به جای اینکه اقدام پزشکی تحت نظارت ارزش های تجاری و 

.)۸-۳۹۱ :۲0۱۱ Braillon, Alain( که بسیار با هم متفاوت اند، باید خود پزشکان بر اقدام پزشکی نظارت داشته باشند اداری باشد، 

6. 1. مفاهیم تضاد منافع در بخش سالمت
گســترده هســتند، اما معنــا و هدف این  کنون در بســیاری از حیطه های پزشــکی   هرچنــد سیاســت های مقابلــه با تضاد منافع ا

سیاســت ها همیشــه به وضوح درک نمی شــود. در بخش سالمت، اصطالحات »تضاد منافع« به شیوه های بسیار مختلفی استفاده 

که در ادبیات کشورهای غربی تفاوتی میان »تزاحم« و »تضاد« وجود  که اغلب با هم سازگار نیستند؛ البته باید توجه داشت  می شود 

کرده اســت. یکی  ندارد و هر دو معادل واژه Conflict هســتند؛ بنابراین پژوهش حاضر نیز بر همین اســاس از واژه »تضاد« اســتفاده 

که  کرده، این تعریف اســت: »مجموعه ای از شــرایط  کمیســیون پزشــکی اروپا آن را ارائه  که  گســترده  از تضاد منافع  از تعاریف بســیار 

ریســک تحت تأثیر قرارگرفتن یک قضاوت حرفه ای یا اقدام مرتبط با یک منفعت اولیه به نفع یک منفعت ثانویه را ایجاد می کنند«  

کید شده است: منفعت اولیه، منفعت ثانویه و تزاحم منافع.  )Demmke C. et. Al, ۲007(. در این تعریف بر سه بعد تزاحم منافع تأ

که سیاســت های تزاحم منافع در پی حفاظت از آن هســتند، بســته به هدف فعالیت مورد بررســی متفاوت اند. در  منفعت اولیه ای 

کیفیت آموزش پزشــکی و تمامیت پژوهش ها. پزشــکان و محققان پزشــکی  بخش ســالمت منافع اولیه عبارت اند از: رفاه بیماران، 

که به ایــن منافع اولویت بدهند. بیمــاران، عموم مردم، شــرکت کنندگان در  زمانی کــه شــروع بــه آغاز هر فعالیت می کننــد می پذیرند 

که  پژوهش ها، دانشجویان پزشکی، رزیدنت ها و سایرین چاره ای ندارند، جز اعتماد به پزشکان و محققان برای اتخاذ تصمیماتی 

گاهی به  صورت هدف یا آرمان )مثاًل ترویج رفاه بیمار(، تعهد )مثاًل تعهد پزشکان  با منافع اولیه شان سازگار باشند. این منافع اولیه 
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به ترویج رفاه بیمار( یا حقوق )مثاًل حق بیمار برای ترویج رفاه او توســط پزشــک( هســتند. منافع اولیه، صرف  نظر از شیوه بیانشان، 

شامل تمام این ارزش ها می شوند. بر همین اساس، صرف  نظر از شیوه تعریف منافع اولیه، تنظیم مقررات تضاد منافع برای تضمین 

این موضوع که منافع ثانویه بر تصمیمات و اقدامات پزشکان و محققان تأثیر ندارند و موجب زوال اعتماد به قضاوت بالینی یا علمی 

آن ها نمی شود، ضرروی است. اما شناسایی دقیق منافع اولیه در یک نهاد خاص ممکن است چالش برانگیز باشد و گاهی نیز منافع 

اولیه در تضاد با یکدیگر قرار دارند. مثاًل در اضطرارهای سالمت عمومی یا در اوضاع کمبود شدید منابع، ممکن است پزشکان دارای 

که با تعهد آن ها به بیماران به  صورت فردی در تضاد است. تعهداتی بنیادین به جمعیت باشند 

عنصر مهم دیگر در تضاد منافع، منافع ثانویه است. منافع ثانویه ممکن است عالوه  بر دستاورد مالی شامل تمایل به پیشرفت 

حرفه ای، شناخته شــدن دســتاوردهای فردی و لطف به دوســتان و خانواده یا به دانشــجویان و دانشــگاهیان شــود. سیاست های 

تضاد منافع به  صورت معمول و منطقی بر منافع مالی و روابط مالی تمرکز دارند. این تمرکز به این دلیل نیست که منافع مالی نسبت 

که منافع مالی ملموس ترند و قابلیت شمارش  به سایر منافع لزومًا منشأ مهم تری از فساد هستند، بلکه ریشه در این حقیقت دارد 

گذشــته از  بیشــتری دارند. در نتیجه منافع مالی نســبت به ســایر منافع به شــکل مؤثرتر و منصفانه تری تنظیم مقررات می شــوند. 

که چنین  ایــن، ســازمان های انتفاعــی از طریق روابط مالی خود با پزشــکان و محققان بر اهداف اولیه آن ها تأثیــر می گذارند. از آنجا 

کننــد، روابط مالی با  ســازمان هایی بــه دلیــل مســائل مرتبط با تضاد منافع نمی تواننــد جوایز حرفه ای به پزشــکان و محققان اعطا 

که وزن بیشتری نسبت به  پزشــکان اغلب اشــکال پنهان و پیچیده ای به خود می گیرند. منافع ثانویه فقط زمانی ملموس هســتند 

که این منافع بزرگ باشند. در  منافع اولیه در تصمیم گیری حرفه ای داشــته باشــند. برای غیرضروری بودن منافع ثانویه نیاز نیســت 

که ارزش اندکی دارند نیز ممکن است بر تصمیم ها تأثیر بگذارند. این تأثیرها  که حتی هدایایی  حقیقت، پژوهش ها نشان می دهند 

گاه تأثیرگذار باشند. گاهی فرد و به  صورت ناخودآ حتی می توانند بدون آ

که لزومًا منجر به تأثیر بر منافع اولیه شود، بلکه  عنصر سوم تعریف تضاد منافع نیز خوِد تضاد است. تضاد منافع واقعه ای نیست 

که خطر نادیده گرفتن منافع اولیه، در نتیجۀ پیروی از منافع ثانویه را ایجاد می کند یا خطرش را افزایش  مجموعه ای از شرایط است 

می دهد. چه فرد یا مؤسسه ای تحت تأثیر منافع ثانویه قرار بگیرد و چه نگیرد، تضاد منافع وجود خواهد داشت.

کّمی شدن ندارند. آنچه به  عنوان تأثیر  کمیتی از تأثیر اشاره دارند، اما لزومًا قابلیت  کنون بررسی شدند، به میزان یا  که تا عناصری 

غیرضروری بر قضاوت خوانده می شــود، به میزان فراوانی وابســته به بافتار اســت. نکته مهم تمایز قائل شدن میان تضاد منافع و سایر 

که ارتباط نزدیکی باهم دارند. تقریبًا تمام تضادهای موجود در پزشکی تضاد میان یک منفعت اولیه و یک منفعت  تضادهایی است 

که نیازمند اقدامات مختلفی است، اما در یک  که یک فرد یا مؤسسه وظایفی دارد  ثانویه هستند. تضاد در تعهد زمانی ایجاد می شود 

کاماًل بر دیگری  کدام  که هیچ   کرد؛ نیاز به یک انتخاب سخت میان دو ارزش  شرایط مشخص فقط یکی از این اقدامات را می توان اجرا 

که مفهومی نزدیک به تضاد منافع اســت. تضاد تعهد اغلب شــامل آن تضادی  برتری ندارد. در اینجا بحث تضاد تعهد ایجاد می شــود 

کارکنان و تعهدات بیرونی آ ن ها می بیند، مثل خدمات داوطلبانه به جامعه و مشارکت  که  مؤسســه میان مســئولیت های اولیه  اســت 

در یک پوِیش سیاسی. همانند تضاد میان منافع اولیه، تضاد تعهد شامل دو فعالیت مشابه می شود. همچنین، مانند تضاد منافع، 

که به  صورت قانونی یک فعالیت بر فعالیت دیگری برتری دارد. معمواًل ریسک تأثیر غیرضروری بر  کند  مؤسسه می تواند از پیش اعالم 
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گزارش یافته های پژوهش(. در عوض، نگرانی اصلی پیرامون  تصمیم های خاص نگرانی اصلی نیست )مثل تجویز یک درمان خاص یا 

کافی دارند یا خیر. که در آن شاغل هستند، توجه  زمان و تالش است. برای مثال آیا افراد به مسئولیت های خود در سازمانی 

که یک منفعت شــخصی مالی و ســایر بهره های  خ می دهد  گفت تضاد منافع در حرفۀ ســالمت غالبًا وقتی ر کلــی می توان  بــه طــور 

گیرد )Day L,۲00۶; ۱۵)۵(: ۵۱0-۵۱۳(. به بیان دیگر تضاد منافع بیانگر موقعیتی  شــخصی با مســئولیت حرفه ای شــخص در تضاد قرار 

 Zahedi F, Larijani کاری را در حیطه حرفۀ خود پیدا می کند، ولی با وظایف شغلی بدیهی اش مغایرت دارد که در آن فرد انگیزه  است 

.)).۸-۱ :)۱(۶ ;۲007 ,et. Al

که منفعت اولیه حتمًا در معرض خطر است، بلکه یک سری موقعیت ها و روابط ممکن است  واژه »تضاد« الزامًا به این معنا نیست 

که در اثر پیگیری و دنبال کردن منفعت ثانویه، منفعت اولیه به فراموشــی ســپرده شود. لذا ممکن است تضاد منافع وجود  باعث شــود 

)۵7۶-۵7۳ :۲00۹ ,Lo B, Field MJ(. داشته باشد، اما یک شخص یا مؤسسه خاص می تواند تحت تأثیر منفعت ثانویه باشد یا نباشد

تضــاد منافــع را بایــد از ســایر تضادهــا تشــخیص داد. در واقع تمام تضادهــا، تضاد بین یک منفعت اولیه و ثانویه نیســتند )پارســا و 

همکاران، ۱۳۹۶: ۲۱(، مثل تضاد وظیفه و تضاد تعهدات.

که هیچ یک بر دیگری تفوق ندارد و در شــرایط موجود فقط امکان انجام یکی از  تضاد وظیفه انتخابی مشــکل بین دو ارزش اســت 

که  آن ها وجود دارد. دوراهی ها در اخالق پزشکی به این صورت هستند. مثال بارز آن حفظ راز بیمار مبتال به یک بیماری ُمسری است 

حفظ راز او در تضاد با جلوگیری از ضررنرساندن به فرد دیگر است. در این مثال در واقع تضاد منافع نداریم، چون هر دوی این منافع از 

که دوراهی تضاد بین منفعت های اولیه متفاوت است. گفت  نوع منفعت اولیه هستند. در واقع می توان 

تضاد تعهدات به موضوع تضاد منافع نزدیک تر اســت. این حالت تضاد بین مســئولیت های اولیه افراد در درون یک ســازمان، در 

گروه سیاســی یا آموزش یا هدایت یک  ج از ســازمان آن افراد مانند خدمات اجتماعی داوطلبانه یا شــرکت در یک  مقابل تعهدات خار

کاماًل محترم و موجه  تحقیــق در یک ســازمان دیگر اســت. در این تضــاد، مانند تضاد بین دو منفعت اولیه )تضاد وظیفــه(، دو فعالیت 

.)۲00۹ ,Lo B, Field MJ: ۵7۶-۵7۳( داریم، ولی مانند تضاد منافع یک فعالیت بر دیگری تفوق دارد

کــه قضاوت بالینی پزشــک را تحت تأثیر قرار می دهد، لــذا احتمال خطر  از لحــاظ اخالقــی اهمیــت تضاد منافع به این دلیل اســت 

که پزشکان به دنبال هیچ گونه  آسیب زدن به اعتماد بین پزشک و بیمار و عموم جامعه در آن وجود دارد. در واقع بیماران انتظار دارند 

که پزشــک او از تضاد منافع موجود تأثیر پذیرفته اســت،  کند  گر بیماری احســاس  انگیــزه ای بــه غیــر از بهبودی بیمارانشــان نباشــند. ا

که می توان  اعتمادش به پزشــک و حتی به حرفه پزشــکی ممکن اســت ُسســت شــود. بعضی اوقات منافع ثانویه آن قدر چشــمگیرند 

گرفت )پارسا و همکاران، ۱۳۸۸: ۲۱(. که پزشک حتمًا تحت تأثیر این منافع ثانویه قرار خواهد  کرد  پیشگویی 

که در بســیاری از نوشــته ها از واژه های  یکــی از انــواع مختلــف تضاد منافع در حیطه پزشــکی »ســهم خواری« )fee splitting( اســت 

که به عنوان  مترادف مثل »کمیســیون« و »پرداخت مالی غیرمجاز« نیز برای بیان آن اســتفاده می شــود. »ســهم خواری« پولی اســت 

کمیسیون به پزشک ارجاع دهنده پرداخت می شود، به قصد تضمین اینکه پزشک ارجاع دهنده مستقیمًا بیماران را به ذی نفع ارجاع 

دهد. برای مثال انجمن پزشکی آمریکا می گوید: »پرداخت پول به یک پزشک منحصراً برای ارجاع یک بیمار سهم خواری و غیراخالقی 

که پزشکان شروع به پذیرش پول از داروسازان و شرکت های تهیه  است.« سهم خواری در ایاالت متحده در دهه ۱۸۹0 وقتی شروع شد 
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کار بین پزشکان عمومی و جراحان بعد از سال ۱۹00 متداول شد. کردند و این  کاالهای آن ها  وسایل پزشکی برای تجویز 

که دریافت یا درخواســت  گنجانده شــد  کدهــای اخالقی انجمن پزشــکی آمریکا در ســال ۱۹0۳  ممنوعیــت ســهم خواری بعدهــا در 

کمیســیون هایی را برای شــخصیت حرفه ای پزشــکان مخرب می دانست. در بســیاری از کدهای اخالقی انجمن های پزشکی و  چنین 

کشورهای مختلف، به موضوع سهم خواری به عنوان عملی غیراخالقی و بعضًا غیرقانونی نگریسته شده است و در مواردی هم  قوانین 

گرفته شده است. مجازات هایی مثل لغو پروانه طبابت برای آن در نظر 

6. 2. مقابله با تضاد منافع در بخش سالمت
 نهادها، ســازمان های حرفه ای و دولت ها به نمایندگی از مردم سیاســت هایی برای مقابله با تزاحم منافع تدوین می کنند. هدف 

که تصمیم ها بر پایه منافع اولیه اتخاذ می شوند، نه منافع ثانویه. به دیگر سخن، هدف این  این سیاست ها تضمین این موضوع است 

سیاست ها حداقل ساختن وزن منافع ثانویه در اتخاذ تصمیم ها و اجرای اقدام ها است. دو سیاست برای مقابله با تضاد منافع می توان 

که تضاد  گرفت: ۱. برخورد ســخت؛ ۲. برخورد نرم. برخورد ســخت عبارت اســت از تدوین سیاست های تنبیهی برای شرایطی  در پیش 

منافع شناسایی شده است. برخورد نرم عبارت است از تدوین سیاست هایی برای پیشگیری و اصالح تضاد منافع، به  جای اقدامات 

خ دهد، سپس تضاد منافع موجود در آن شناسایی و در نهایت فرد خاطی تنبیه شود.  تنبیهی. در برخورد سخت در ابتدا باید فسادی ر

در نهایت قوانینی برای ازبین بردن آن تدوین می شود. در مقابل، تمرکز سیاست های نرم بر پیشگیری است و بسته به میزان اثربخشی 

این سیاست ها، آن ها دو هدف اصلی دارند: حفظ تمامیت قضاوت حرفه ای و ادامه اعتماد عمومی به این قضاوت ها. در اینجا چند 

که تمامیت یک قضاوت حرفه ای می تواند تأثیر بپذیرد، تورش اســت. در اینجا منظور از  نکته حائز اهمیت اســت: ۱. آشــکارترین راهی 

که می توانند در زمان نقض اســتانداردهای اقدام حرفه ای موجب زوال تمامیت  که فعالیت های دیگری وجود دارند  تورش این اســت 

کامی در آموزش مناســب دانشــجویان و نداشــتن  کامی در انتشــار یافته های پژوهش در زمان مناســب، نا یک حیطه شــوند، مانند نا

برخورد باز با بیماران. سیاســت های تضاد منافع در پی حداقل ســاختن تأثیر منافع ثانویه بر این اقدامات هســتند، به ویژه در برخورد 

با ریسک تأثیر منافع مالی در امور پژوهشی، آموزش، ارائه مراقبت به بیماران و تدوین راهنماهای بالینی. این گونه سیاست ها چنین 

کــه هیچ حرفه خاصی نباید اجازه دهد تــا منافع مالی بر قضاوت ها و اقداماتش تأثیر بگــذارد. همچنین این گونه فرض  فــرض می کننــد 

که تنها در برخی شــرایط خاص ریســک تأثیر غیرضروری بر تصمیم ها و اقدام ها وجود دارد. برای اجتناب از آنچه داللت های  می کنند 

منفی »تضاد منافع« خوانده می شود، برخی نهادها/مؤسسه ها از عبارت هایی مانند »رابطه با صنعت« یا »روابط مالی« برای توصیف 

که  که ممکن است در شرایط وجود تضاد منافع ارزیابی شوند، استفاده می کنند. این ادبیات غیرمستقیم، یا حداقل ادبیاتی  روابطی 

تأثیر مستقیم کمتری دارد، ریسک های مهم تحمیل کنندۀ تضاد را مبهم می کند.

گرفته می شود؛  کمتر در نظر  کمک به تداوم اعتماد عمومی به قضاوت حرفه ای،  ۲. هدف دوم سیاست های تضاد منافع، یعنی 

که منجر به شک افراد منطقی به تأثیرپذیرفتن  کمتری ندارد. در اینجا هدف حداقل ساختن شرایطی است  اما به هیچ وجه اهمیت 

یک قضاوت از منافع ثانویه می شوند. در بخش سالمت، منظور از عموم فقط بیماران و شرکت کنندگان در پژوهش ها نیست، بلکه 
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کارکنان بنیادهای غیرانتفاعی، مقامات دولتی و سایر صاحب نظران نیز می شود. شامل محققان، 

در بخش سالمت، برخورد با تضاد منافع چند مشکل اساسی دارد: ۱. تأیید قطعی یا استنباط انگیزه ها برای بررسی وقوع تضاد 

منافع در یک رابطه بسیار مشکل است، زیرا عمومًا پژوهش های پزشکی، مراقبت از بیمار و آموزش پزشکی ماهیت چندبعدی دارند 

گر امکان بررسی شــان وجود داشــته  که بررســی همه آن ها غیرممکن اســت؛ حتی ا کوچک وجود دارد  و چندین قضاوت و تصمیم 

که در تصمیم های حرفه ای  باشد، احتمااًل تصویر مشخصی از انگیزه های پایه و پنهان ارائه نمی کنند. در نتیجه بسیاری از افرادی 

کــه دارای صالحیت  کنند. عالوه  بر ایــن، افرادی  کــه بتوانند اعتبــار آن تصمیم ها را بررســی  تأثیــر می پذیرنــد، در جایگاهــی نیســتند 

قضاوت هستند، ممکن است تا زمانی که آسیب هویدا نشود، قادر به شناسایی آن نباشند؛ ۲. قضاوت دربارۀ پیامدهای تضاد منافع 

معمــواًل یکــی از دو هــدف اصلی سیاســت های تضــاد منافع را نادیده می گیــرد: اول، حفظ اعتماد عمومی؛ دوم، هــر نوع تالش برای 

تعیین انگیزه ها در یک مورد خاص منجر به تداخل شده و بسیار زمان بر است.

6. 2. 1. تضاد منافع در نظام سالمت ایران
کارکردهای اصلی نظام های سالمت، تضاد منافع  در این بخش بر اســاس چارچوب ارائه شــده توسط سازمان سالمت جهانی از 

کارکرد اصلی نظام های  در نظام سالمت ایران بررسی شده است. بر اساس چارچوب ارائه شده توسط سازمان سالمت جهانی چهار 

سالمت عبارت اند از: تولیت، تأمین مالی، خلق منابع و ارائه خدمت.

کارکردهای اصلی نظام های سالمت  شکل 3- 

گزارش )۲000( سازمان سالمت جهانی7 چارچوب ارائه شده در 

7 . Organization WH. The world health report 2000: health systems: improving performance: World Health Organization; 2000.
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کرد، در ابتدا به ارائه تعاریف  که بدون ارائه تعریفی پذیرفته شده و جامع از یک موضوع نمی توان بررسی جامعی از آن ارائه  از آنجا 

و مصادیــق تضــاد منافــع در نظام ســالمت پرداخته شــده اســت و پس از آن اشــکال و مصادیق آن در نظام ســالمت ایران بر اســاس 

چارچوب باال بررسی شده اند.

6. 2. 2. تعریف تضاد منافع در بخش سالمت
که هدف اولیه حفاظت از بیمار و افزایش سطح   بنا به تعریف، تضاد منافع در صنعت مراقبت های سالمت، زمانی ایجاد می شود 

گیرد، به ویژه در تضــاد با منافع مالــی ))Lo B, Field MJ, ۲00۹. تضــاد منافع در نظام  ســالمت او در تضــاد بــا هــر نوع هدف دیگری قــرار 

خ دهد، اما مهم ترین اشــکال آن عبارت اند از: تضاد میان سیاســت گذار  ســالمت در ســطوح مختلف و میان عوامل مختلفی می تواند ر

کاالها/ تجهیزات پزشــکی و  کاالها/تجهیزات پزشــکی، تضــاد میان تولیدکنندۀ  و ارائه کننــده، تضــاد میان سیاســت گذار و تولیدکنندۀ 

کاالهــا، تضــاد میان انواع مختلــف ارائه کنندگان )برای مثال تســهیم عواید( و تضــاد میان ارائه کننده و بیمــار. بنابراین  واردکننــده ایــن 

که ســطوح عالی و  که پیش از این بیان شــد، از آنجا  خ دهد. اما همان طــور  تضــاد منافــع می توانــد در ســطوح مختلــف نظام ســالمت ر

سیاست گذاری مسئولیت وضع قوانین برای پیشگیری و مقابله با تضاد منافع را بر عهده دارند، در این سطوح اهمیت تضاد منافع از 

که پیش از این بیان  که به بحث تضاد منافع در این سطوح بیشتر توجه شود؛ همان طور  بخش های عملیاتی بیشتر است و نیاز است 

 Deputy for Economic Researchs of( شــد، تضاد منافع هم مربوط به قانون گذاری اســت و هم مربوط به مرحله اجرای حکم قانونی

که روابط  Islamic Parliament Research Center; ۲0۱7(. آنچه بر پیچیدگی تضاد منافع در بخش سالمت می افزاید، این موضوع است 

مختلف میان ارائه کنندگان، تولیدکنندگان، واردکنندگان و سیاست گذاران برای ارتقای سالمت بسیار ضروری است و این روابط همواره 

پشــتوانه ارتباطات مالی دارند. برای مثال شــرکت های داروســازی برای تولید داروهای جدید و آزمایش آن ها به خدمات پزشــکان نیاز 

دارند و این رابطه به هیچ وجه حذف شــدنی نیســت. هم زمان این روابط منجر به ایجاد ریســک های قابل توجهی می شوند، به نحوی 

که مثاًل اهداف مالی صنعت داروسازی ممکن است با اهداف حرفه ای ارائه کنندگان در تضاد باشد. هدف شرکت های پزشکِی انتفاعی 

که هدف  تولید محصوالت پزشــکی شــامل ارتقا ســالمت و هم زمان تضمین بازگشــت مالی مناسب سهام دارانشان می شــود، در حالی  

اولیــه ارائه کننــدگان بهبود ســالمت بیماران از طریق ارائه مراقبــت اثربخش، اجرای پژوهش های معتبر و ارائه بهترین آموزش پزشــکی 

که در برخی موارد در پزشــکی مدرن این اهداف و تعهدات  اســت. در این شــبکۀ ارتباطی، مشــکل تضاد منافع زمانی ایجاد می شــود 

گیرند )مردعلی و همکاران، ۱۳۹۶: ۴۳(. ممکن است در معرض مداخله منافع مالی غیرضروری یا سایر منافع ثانویه قرار 

در ادامه با هدف افزایش جامعیت و دقت بررســی ها در ابتدا بازیگران غالب نظام ســالمت ایران دســته بندی شــده اند، ســپس 

کل نظام ســالمت بر اســاس چارچوب ارائه شــده  ارتباطات میان آن ها بررســی شــده و در نهایت به تضاد منافع میان این بازیگران و 

توسط سازمان سالمت جهانی پرداخته شده است.

کرد: الف. دیدگاه کالن؛ ب. دیدگاه درون بخشــی.   برای دســته بندی بازیگران غالب نظام ســالمت می توان از دو دیدگاه اســتفاده 

دیدگاه کالن بیشتر به بازیگرانی توجه دارد که قدرت قانون گذاری دارند یا دارای اختیارهای مربوط به تخصیص منابع میان بخش های 

مختلف اقتصاد هستند. بر این اساس، از یک دیدگاه کالن، بازیگران غالب صنعت مراقبت های سالمت عبارت اند از: دولت و سازمان 
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برنامه و بودجه، به  عنوان تأمین کنندگان اصلی منابع مورد نیاز وزارت بهداشت؛ وزارت بهداشت، به  عنوان ارائه کننده اصلی خدمات 

ســالمت و نهــاد اصلــی بــرای تنظیــم مقررات این بخش؛ شــورای عالی بیمه ســالمت، به  عنوان نهاد مســئول بســته خدمت و تعیین 

کالن. بر اساس دیدگاه درون بخشی بازیگران  کمیسیون بهداشت و درمان، به  عنوان مرجع قانون گذاری و نظارتی  تعرفه؛ و در نهایت 

غالــب عبارت اند از: وزارت بهداشــت، به   عنوان متولی اصلی خدمات ســالمت؛ دانشــگاه های علوم پزشــکی، به  عنــوان بازوی اجرای 

وزارت بهداشت؛ بخش خصوصی، به  عنوان بازیگر غالب در بخش سرپایی؛ سازمان نظام پزشکی، به  عنوان مرجع رسمی رسیدگی به 

تخلفات پزشکی و تنظیم کننده تعرفه ها )قیمت خدمات(؛ سازمان تأمین اجتماعی، به  عنوان ارائه کننده و یک منبع تأمین مالی برای 

هزینه های نظام سالمت؛ سازمان های بیمه گر، به  عنوان رکن اصلی تأمین مالی خدمات سطح دوم و سوم؛ و تولیدکنندگان داروها و 

تجهیزات پزشکی، به  عنوان فراهم کنندگان نهاده های مورد نیاز برای تولید خدمات سالمت )جدول ۱۵(.

جدول 15. بازیگران غالب درون بخشی و نقش آن ها

وزارت بهداشت
که هم از منابع فراوانی برخوردار است و هم قدرت رهبری  وزارت بهداشت اصلی ترین ذی نفع و بازیگر نظام سالمت است، ذی نفعی 
چشمگیری در اختیار دارد. این وزارتخانه، در مقام بزرگ ترین ارائه کننده خدمات سالمت، بزرگ ترین منبع مالی، و بزرگ ترین نهاد 

تنظیم مقررات، بیشترین نقش را در نظام سالمت دارد و در معرض بیشترین میزان از تضاد منافع قرار دارد.

دانشگاه های علوم پزشکی، در جایگاه بازوی اجرایی وزارت بهداشت، وظیفه اجرای سیاست های ابالغی از سمت این وزارتخانه و دانشگاه های علوم پزشکی
اجرای امور مربوط به سالمت در منطقه تحت پوشش خود را بر عهده دارند. هرچند این بازیگران تابع قوانین و الزامات ابالغی وزارت 

گرفته شوند. بهداشت هستند، اما به علت دامنه اختیاراتشان باید به  عنوان یک بازیگر مجزا در نظر 

این سازمان با در اختیار داشتن چندین بیمارستان و مرکز درمانی دو نقش اصلی ارائه خدمات مراقبت های سالمت و تأمین مالی سازمان تأمین اجتماعی
نظام سالمت را بر عهده دارد.

که تا حدودی با هم در تضادند: 1. نمایندگی منافع پزشکان؛ 2. نمایندگی سازمان نظام پزشکی سازمان نظام پزشکی دو وظیفه مهم بر عهده دارد 
منافع بیماران. این سازمان همچنین از سال 1384 در تعیین تعرفه های خدمات سالمت نیز نقش دارد. بنابراین هم دارای اختیار 

قاعده گذاری است و هم اختیار نظارتی.

بخش خصوصی در هر دو بخش سرپایی و بستری مشغول به ارائه خدمت است، اما در بخش سرپایی نقش پررنگ تری از بخش بخش خصوصی
عمومی دارد. به علت نقش قابل توجه این بخش در نهادهای نظارتی و قانون گذار، برای مثال سازمان نظام پزشکی، این بازیگر به 

گرفته شده است.  صورت مجزا در نظر 

کمیسیون بهداشت و درمان 
برای انجام وظایف محوله در محدوده بهداشت، درمان، امداد، بهزیستی، تأمین اجتماعی و بیمه های اجتماعی و هالل احمر مطابق مجلس

ضوابط این آئین نامه تشکیل شده است.

شورای عالی بیمه سالمت
کشور دو وظیفه اصلی بر عهده دارد: 1.  طبق بند )ه( ماده 38 قانون بیمه همگانی و سایر قوانین مرتبط، شورای عالی بیمه سالمت 
تعیین بسته خدمت، الزامات ارائه آن و منابع الزم برای ارائه این بسته؛ 2. تعیین تعرفه برای خدمات موجود در بسته با لحاظ منابع 

کلیدی بر عهده دارد: 1. تعیین عمق  کشور و تعیین سازوکارهای پرداخت به ارائه کنندگان. بنابراین این شورا دو نقش  موجود در 
پوشش خدمات سالمت؛ 1. مقدار پرداختی به ارائه کنندگان بابت ارائه هر خدمت.

 خدمات بیمارستانی( عمل می کنند و در عین حال بخش زیادی از فعالیت هایشان بیمه های تکمیلی
ً
بیمه های تکمیلی به  عنوان منبع تأمین مالی )غالبا

را الزامات قانونی خارج سازمانی تعیین می کند.

کشور نقش اصلی تأمین مالی نظام سالمت را بر عهده دارد.سازمان بیمه سالمت این سازمان با پوشش نیمی از جمعیت 

کوچک به  عنوان منبع تأمین مالی خدمات عمل می کنند و در عین حال بخش زیادی از سایر بیمه های پایه حدود ده سازمان بیمه گر پایه سالمت 
فعالیت هایشان را الزامات قانونی تعیین می کند.

سازمان تأمین اجتماعی نیروهای 
مسلح

این سازمان با در اختیار داشتن چندین بیمارستان و مرکز درمانی نقش اصلی ارائه خدمات مراقبت های سالمت و تأمین مالی نظام 
سالمت را در حوزه نیروهای مسلح بر عهده دارد.
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کمیت نظام سالمت کارکرد حا 6. 3. تضاد منافع در 
کالن نگر، از بنیادی ترین مصادیق تضاد منافع در نظام ســالمت به  نام تعیین شــده برای وزارتخانۀ متولی این   بر اســاس دیدگاه 

که در صورت رعایت بهداشت در هر زمینه ای، به  طور  بخش مربوط می شود: »بهداشت، درمان و آموزش پزشکی«. پرواضح است 

گسترش فعالیت درمانی،  گسترش فعالیت های بهداشتی با  کاهش خواهد یافت و به عکس. بنابراین  قطع بروز و شیوع بیماری ها 

کمیتی به وزارت بهداشــت به اقتصاد بودجه ریزی این وزارتخانه  حداقل در میان مدت و بلندمدت، در تضاد هســتند. این نگاه حا

که بودجه دولتی نظام ســالمت، متشــکل از بودجه عمومی و بودجه اختصاصی )درآمدهای  نیز تســری یافته اســت. به این صورت 

اختصاصی( و تملک دارایی وزارت بهداشت است؛ بنابراین هرساله بخشی از بودجه این وزارتخانه از طریق درآمد حاصل از خدمات 

که وزارت بهداشت بیشتر متمرکز  کنار سایر عوامل، سبب شده است  ارائه شــده به بیماران تأمین می شــود. این عامل انگیزشــی، در 

که درآمدی  بر خدمات پزشــکی و درمانی باشــد )به  عنوان خدمات درآمدزا( تا خدمات پیشــگیرانه و بهداشــتی )به  عنوان خدماتی 

گســترش خدمات پیشــگیرانه و بهداشــتی در سطح  کاهنده هزینه های آینده هســتند(. بنابراین، با  به همراه ندارند و در عین حال 

کاهش خواهد یافت  کاهش می یابد و درآمد وزارت بهداشــت از این محل نیز  کز درمانی  کاهش بار بیماری ها مراجعه به مرا کشــور و 

گسترش درمان به  کســری بودجه مواجه خواهد شــد. به دیگر ســخن، با به حاشــیه  رانده شدن بهداشت، نیاز به  و این وزارتخانه با 

شکل فزاینده ای افزایش می یابد و به عکس. بنابراین، بهداشت و درمان با یکدیگر در تناقض ذاتی هستند. در نتیجه، تمرکز بیشتر 

کمیت دارد. حال آنکه خدمات  این وزارتخانه بر خدمات درمانی تا حدودی ریشه در انگیزش های بودجه ای فراهم شده از سوی حا

گرفته می شــوند، ولــی در ایران نوع نــگاه دولت ها به این بخش  کشــورهای جهــان یک »خدمت اجتماعی« در نظر  کثــر  ســالمت در ا

کاال دیده شــود. یکی دیگر از پیامدهای غیرمســتقیم این نوع نگاه به خدمات ســالمت افزایش  که ســالمت یک  ســبب شــده اســت 

کاذب شود؛ به  بیش از حد نیاز نیروهای سالمت متخصص است. این عامل نیز خود می تواند منجر به القای تقاضا و ایجاد تقاضای 

که خود موجب افزایش  که هرچه بار بیماری در جامعه ای بیشتر باشد، تقاضا برای خدمات سالمت نیز بیشتر می شود،  این صورت 

کاهش  نیاز به نیروی انسانی می شود. با افزایش تعداد نیروهای انسانی، در صورت ثابت بودن مقدار تقاضا، درآمد نیروهای پیشین 

می یابد و در نتیجه بر اساس نظریه های اقتصادی حداقل برای حفظ سطح درآمد پیشین خود دست به تقاضای القایی می زنند. 

کاهش توجه بیشــتر به بخش بهداشــت می شــود )World Bank, ۲007: ۴۴0(. در   باعث 
ً
این چرخه به عنوان عاملی افزاینده مجددا

ادبیات سیاســت گذاری جهانی از این موضوع با عنوان تضاد درآمد وظایف یاد می شــود. از ســوی دیگر، غالب بودن نگاه درمانی به 

کار تیمی در درمان بیماران شــده است. اهمیت این مفهوم زمانی مشخص می شود  کم رنگ شــدن مفهوم  بخش ســالمت منجر به 

گسترش بیماری های مزمن و توانایی پایین بخش درمان برای درمان این بیماری ها، پیشگیری از آن ها اهمیت ویژه ای پیدا  که با 

کافی در دسترس نیستند. همه این موارد  که به علت غالب بودن نیروهای درمانی نیروهای مورد نیاز این بخش به میزان  می کند، 

که بر اساس برنامه های توسعه پیشگیری مقدم بر درمان است. بنابراین در این بخش با یک شکاف تولیتی  خ می دهند  در حالی ر

که منجر به جابه جایی اهداف اولیه و ثانویه وزارت بهداشت شده است. مواجهیم 

کمیت موجب تضاد منافع در بخش ســالمت می  شــود، به چگونگی اداره وزارت بهداشــت  که در ســطح حا کالن دیگری   عامل 

مربوط است. در حالی  که پزشکان اولین کادر این وزارتخانه هستند و معیارهای انتخاب وزیر بهداشت نیز محدودیت قانونی خاصی 
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برای انتخاب وزیر تعیین نکرده اند، بررســی وزرای بهداشــت از بدو تأســیس نهادی رسمی برای تولیت نظام سالمت در کشور نشان 

که به صورت رســمی انتخاب شــده اند( پزشــک  که از میان تمام وزرای ســالمت انتخاب شــده فقط هفت نفر )از ۵۴ وزیری  می دهد 

نبوده اند. قابل توجه اینکه پس از پایان دوران ۱۴ماهه وزارت جمشید آموزگار از سال ۱۳۲۹ به بعد، این وزارتخانه توسط یک پزشک 

کــه تمامی وزرای  اداره شــده اســت. همچنیــن، بررســی وزرای بهداشــت از ابتدای انقالب اســالمی تــا زمان حال نیز نشــان می دهد 

بهداشت پیشین پزشک متخصص بوده اند )جدول های ۱۶ و ۱7(.

کشور از بدو تأسیس نهادی رسمی برای تولید نظام سالمت تا ابتدای انقالب اسالمی جدول 16. وزرای بهداشت 

تحصیالتنام و نام خانوادگیعنوان وزارتخانه

وزارت صحیه و فواید عامه
دکتری طبدکتر علی اصغر مؤدب نفیسی

دکتری طبدکتر محمد حسن حکیم الدوله

وزارت بهداری

رشته طبیعی و تعلیم و تربیت و روان شناسیاسماعیل مرآت

علوم سیاسیباقر کاظمی

ادبیاتعلی اصغر حکمت

چشم پزشکدکتر اسماعیل مرزبان

لیسانس حقوقنصراهلل انتظام

امور مالیامان اهلل اردالن

دکتری پزشکیدکتر قاسم غنی

دکتری پزشکی جراحدکتر سعید مالک )لقمان الملک(

دکتری پزشکی متخصص عفونیدکتر منوچهر اقبال )کفیل(

دکتری پزشکی جراحدکتر سعید مالک

دکتری طبدکتر اسماعیل مرزبان

پزشک جراحدکتر سعید مالک

دکتری پزشکی متخصص عفونیدکتر منوچهر اقبال

دکتری طبدکتر مرتضی یزدی

دکتری پزشکی متخصص عفونیدکتر منوچهر اقبال

دکتری پزشکی جراحدکتر سعید مالک

دکتری طبدکتر عباس لقمان ادهم

دکتری طبدکتر امیرخان امیراعلم

دکتری طبدکتر عباس لقمان ادهم
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تحصیالتنام و نام خانوادگیعنوان وزارتخانه

وزارت بهداری

علوم سیاسیمحمدعلی وارسته

پزشک متخصص زنان و زایماندکتر جهانشاه صالح

دکتری طبدکتر عباس مؤدب نفیسی

دکتری طبدکتر محمدحسن لقمان ادهم

دکتری طبدکتر محمدعلی ملکی یزدی

دکتری طبدکتر صبار فرمانفرماییان

دکتری طبدکتر محمدعلی ملکی یزدی

پزشک متخصص زنان و زایماندکتر جهانشاه صالح

دکتری پزشکی جراحدکتر عبدالحسین راجی

پزشک متخصص زنان و زایماندکتر جهانشاه صالح

دکتری طبدکتر جواد آشتیانی

دکتری طبدکتر ابراهیم ریاحی

دکتری مهندسی راه و ساختمانجمشید آموزگار

جراح پالستیکدکتر منوچهر شاهقلی

پزشک جراحدکتر انوشیروان پویان

وزارت بهداری و بهزیستی

متخصص ارتوپدیدکتر شجاع الدین شیخ االسالم زاده

متخصص داخلیدکتر نصراهلل مقتدر مژدهی

دکتری پزشکی ـ بهداشت عمومیدکتر محمدحسن مرشد

دکتری پزشکی تخصص قلب و عروقدکتر منوچهر رزم آرا

جدول 17. وزاری بهداشت ایران از ابتدای انقالب اسالمی

تخصصتحصیالتنام و نام خانوادگیردیف

روان پزشکپزشککاظم سامی1

جراح عمومیپزشکموسی زرگر2

جراح عمومیپزشکهادی منافی3

فوق تخصص اطفالپزشکسید علیرضا مرندی4

ج فاضل5 فوق تخصص جراحی عروقپزشکایر

کبدپزشکرضا ملک زاده6 گوارش و  فوق تخصص 
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تخصصتحصیالتنام و نام خانوادگیردیف

فوق تخصص اطفالپزشکسید علیرضا مرندی7

گوش، حلق و بینیپزشکمحمد فرهادی8 متخصص 

جراح قلبپزشکمسعود پزشکیان9

گوارشپزشککامران باقری لنکرانی10 فوق تخصص 

متخصص زنان و زایمانپزشکمرضیه وحید دستجردی11

متخصص جراحی چشمپزشکمحمدحسن طریقت منفرد12

متخصص جراحی چشمپزشکحسن قاضی زاده هاشمی13

متخصص جراحی چشمپزشکحسن قاضی زاده هاشمی14

دکترای داروسازی و متخصص ایمونولوژیپزشکسعید نمکی15

که سرپرستی معاونت های مختلف نیز انحصاراً در اختیار پزشکان  گســترش یافته اســت  نقش پزشــکان در این وزارتخانه چنان 

کارمند فعالیت  کارشناســان و متخصصان بهداشــتی به  عنــوان  قــرار دارد. بــرای مثــال، حتی در معاونتی مانند معاونت بهداشــت، 

گذار  کارشــناس فعالیــت دارند. حال آنکه بــا آغاز  می کننــد و به نــدرت می توانند به مقام سیاســت گذار ارشــد برســند و غالبًا به عنوان 

گیر، نیاز به یک استراتژی همه جانبه و استفاده  کتورهای مختلف بیماری های غیروا گســترش ریســک فا کشــور و  اپیدمیولوژیک در 

از تمام متخصصان ســالمت بیش از پیش اهمیت یافته اســت )World Health Organization, ۲0۱۶(. بررسی تجربه های جهانی نیز 

کشورهای پیشرو در حوزه سالمت، تقریبًا هیچ گاه وزیران سالمت/بهداشت از میان ذی نفعان، سهام داران  کثر  نشان می دهد در ا

گر هم ذی نفع باشــند، در طول دوره تصدی مســئولیت و پس از آن از فعالیت در  بخش خصوصی و پزشــکان انتخاب نمی شــوند یا ا

بخش های خصوصی و انتفاعی منع می شوند تا مبادا در دوران مسئولیتشان سیاست هایی تعیین کرده باشند که منافع آینده شان 

کنار نبود شفافیت  کند )Rodwin M, ۲0۱۱: ۳۹۲(. نبود منع قانونی عملی برای فعالیت در دو بخش عمومی و خصوصی در  را تأمین 

که پدیده درب چرخان در بخش سالمت به میزان قابل توجهی باال باشد. برای مثال، یکی از وزرای پیشین  کافی سبب شده است 

که با انتقال  این وزارتخانه پس از پایان دوران وزارتش، به مطب شخصی اش بازگشت و مشغول به طبابت شد. این در حالی است 

که می تواند برای  افراد از بخش عمومی به بخش خصوصی اطالعات و ارتباطات شخصی زیادی به بخش خصوصی منتقل می شود 

فردی که سابقًا در بخش عمومی پست داشته است، دستاوردهای قابل توجهی داشته باشد. از سوی دیگر، با انتقال افراد به بخش 

کاســب کاری خصوصی اســت، نیز به بخش ســالمت منتقل می شــود، این در حالی  که عمدتًا از نوع  خصوصی تفکرات غالب آن ها، 

کاالی اجتماعی هستند و در نتیجه اغلب در تضاد با این دیدگاه ها قرار دارند. که سالمت و خدمات سالمت بالنفسه یک   است 

از سوی دیگر، تفکیک آموزش پزشکی از آموزش سایر علوم سبب شده است که بخش سالمت استفاده اندکی از متخصصان سایر 

گسترده از اقتصاددانان، مدیران،  علوم ببرد )بوذرجمهری و همکاران، ۱۳۹7(. حال آنکه برای اداره وزارت بهداشت نیاز به یک تیم 

گر اصل محدودیت  حقوق دانان و جامعه شناسان است، ولی در حال حاضر تقریبًا این نقش و کار تیمی وجود ندارد. به دیگر سخن، ا
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منابــع و نامحدودبــودن نیازها را به عنوان بنیادی ترین اصل اقتصاد بپذیریــم، اقتصاددانان وظیفه اولویت بندی منابع محدود در 

برابر نیازهای نامحدود را بر عهده دارند. ســپس حقوق دانان به بررســی جنبه های قانونی آن می پردازند و جامعه شناســان بر ابعاد 

کاراترین شکل ممکن دست به اجرای تصمیم ها و  اجتماعی و عدالت گرایانه نظارت می کنند. در نهایت مدیران نظام سالمت نیز به 

کم رنگ شدن نقش  گرفته می شود.  قوانین مصوب می زنند. اما در حال حاضر این زنجیره به خوبی رعایت نمی شود و بعضًا نادیده 

گسترش آن دانست. کار تیمی و نبود تعریف مشخصی از تضاد منافع در نظام سالمت را می توان یکی از ریشه های اصلی 

کشــور تأثیر قابل توجهی بــر الگوی تربیت نیروهای انســانی  غالب بــودن پزشــکان در نظــام تولیــت و تصمیم گیری نظام ســالمت 

که بررســی عناوین دانشــکده های وابســته به دانشــگاه های علوم پزشــکی نشــان  بخش ســالمت نیز داشــته اســت. به این صورت 

که فقط دو دانشــکده بهداشــت و مدیریت و اطالع رســانی پزشــکی متمرکز بر بهداشــت )پیشــگیری محور( هســتند و ســایر  می دهد 

دانشکده ها درمان محورند: دانشکده پزشکی )درمان محور(، دانشکده دندان پزشکی )درمان محور(، دانشکده پرستاری و مامایی 

)درمان محور(، دانشــکده پیراپزشکی )درمان محور(، دانشــکده داروسازی )درمان محور(، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی 

کنار سوگیری ایجادشده  )متمرکز بر تولیت(، دانشکده توان بخشی )درمان محور(، و دانشکده بهداشت و تغذیه )بهداشت محور(. در 

کز تحقیقاتی  کم پذیرفته اســت. مرا کشــور، بخش پژوهش نیز تأثیرات قابل توجهی را از نوع نگاه تولیتی حا در نظام آموزش پزشــکی 

که باید وظیفه ارائه شواهد علمی برای سیاست گذاری مبتنی بر شواهد و تدوین راهنماهای بالینی  و پژوهشی فعال در این حیطه 

کزی برای تولید مقاالت علمی با هدف ارتقای سریع تر اعضای هیئت علمی  را بر عهده داشــته باشــند، بیشــتر تبدیل شــده اند به مرا

کمتر مطابق با نیازهای حقیقی نظام سالمت و بر اساس  کشور  که منجر شده است پژوهش های انجام شده در  مستقر در آن مرکز، 

اقتضائات موجود باشند.

کم توجهی به نقشــه راه  کشــور و   یکی دیگر از دالیل اصلی تضاد منافع در نظام ســالمت ایران بی توجهی به برنامه های توســعه 

کنند.  که سبب شــده است افراد بتوانند بر اساس دیدگاه های شخصی شــان یا تیم اطرافشان عمل  بلندمدت نظام ســالمت اســت 

گسترش برنامه پزشک خانواده  کشور تمرکز وزارت بهداشت باید بر  مثاًل بر اساس برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

کاهش فرانشــیز پرداختی بیماران به چهار هزار تومان دسترســی  و نظام ارجاع باشــد، اما پس از اجرای طرح تحول نظام ســالمت با 

که خود در نقطه مقابل افزایش نقش پزشکان خانواده به عنوان دروازه بانان نظام  به پزشــکان متخصص بیش از پیش آســان شــد، 

کتاب ارزش گذاری  که در قالب اصالح  درمان قرار دارد. از ســوی دیگر، نبود یک نقشــه راه برای تعیین تعرفه های درمانی ســبب شــد 

کشور  که بار مالی سنگینی برای بیمه ها و نظام سالمت  نسبی تعرفه ها، تعرفه های درمانی به میزان ۱۲0 تا ۳00 درصد افزایش یابند، 

که بودجه طرح تحول ســالمت از ۱0 درصد صرفه جویی هدفمندی یارانه ها و یک درصد مالیات بر ارزش  اســت. این در حالی اســت 

افــزوده تأمیــن می شــد. بــه عبارت دیگر افــراد حاضر در جامعه بــا خریدهای خود به صورت قطــره ای منابع مالی این طــرح را تأمین 

می کنند، که خود موجب اهمیت مضاعف مدیریت منابع این طرح می شود. بنابراین در اولین مرحله باید به اسناد باالدستی نظام 

کاهش یابد. کافی مبذول شود تا احتمال تضاد منافع  سالمت توجه 

که پیش از این بیان شــد، طبق بند )ه( مــاده ۳۸ قانون بیمه  کالن دیگــر ترکیــب »شــورای عالی بیمه« اســت. همان طور  عامــل 

کشور دو وظیفه اصلی بر عهده دارد: همگانی و سایر قوانین مرتبط، شورای عالی بیمه سالمت 
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۱. تعیین بسته خدمت، الزامات ارائه آن و تخمین منابع الزم برای ارائه آن؛

کشــور و تعییــن ســازوکارهای پرداخت به   ۲. تعییــن تعرفــه بــرای خدمــات موجــود در بســته بــا لحــاظ منابع موجــود در 

ارائه کنندگان.

که از میان یازده عضو این شــورا دو نفر پزشــک هســتند ـ وزیر بهداشــت و رئیس سازمان  بررســی ترکیب این شــورا نشــان می دهد 

نظام پزشکی کشورـ یک نفر نیز با حکم مستقیم وزیر بهداشت منتصب شده است، یعنی مدیرعامل سازمان بیمه سالمت. بنابراین 

بیش از یک چهارم شورا در اختیار یک قشر خاص از فعاالن بخش سالمت قرار دارد. از سوی دیگر از میان سه نفر نماینده مجلس از 

کمیسیون های بهداشت و درمان، اجتماعی و برنامه و بودجه که در مقام ناظر حضور دارند نیز با توجه به ترکیب کمیسیون بهداشت 

گسترده پزشکان در این شورا می تواند تأثیر بسزایی بر ورود خدمات  و درمان حداقل یک نفر پزشک است )رهبری، ۱۳۹۲: ۱۱(. نفوذ 

که راهنماهای بالینی  جدید به بســته خدمات یا میزان تعدیل تعرفه ها داشــته باشــد. اهمیت این موضوع زمانی افزایش می یابد 

نقش کم رنگی در تصمیم گیری های درمانی یا انتخاب فرایندهای تشخیصی داشته باشند.

که با زیرکارکرد تنظیم مقررات مرتبط است، ضعف نهادهای نظارتی است. در واقع در نظام سالمت ایران بیشتر  عامل مهم دیگر 

بــا بحــث خودنظارتــی مواجهیم تا نظارت. بــرای مثال معاونت درمان وزارت بهداشــت وظیفه نظارت و اعتباربخشــی به واحدهای 

کافی نشــود،  کســب امتیاز  گــر ارائه کننده ای موفق به  ارائه دهنــده خدمــات ســالمت و رتبه بنــدی آن هــا را بر عهــده دارد. حال آنکه ا

کمتری  گر ارائه کننده ای امتیاز  کمتری به آن ارائه کننده خواهند داشت. در نتیجه، ا سازمان های بیمه ای بر اساس قانون پرداخت 

که متضرر می شــود. از ســوی دیگر، ســازمان های بیمه گر نیز بخش زیادی از منابع  بگیرد، در واقع این خود وزارت بهداشــت اســت 

مالی مصرفی شان را از طریق بودجه عمومی به دست می آورند و بنابراین انگیزه چندانی برای مهار هزینه ها ندارند، زیرا در هر حال 

کسری صندوق هاست. بنابراین در اینجا عالوه  بر اینکه احتمال اتحاد ناظر و نظارت شونده بسیار  دولت در نهایت مجبور به تأمین 

کارکردهای ارائه خدمت  زیاد است، احتمال اتحاد بیمه گر با ارائه کننده نیز باالست. این تضاد به میزان زیادی ریشه در عدم تفکیک 

کشــورها ســاختارهای  که در این  کشــورهای توســعه یافته نشــان می دهد  و تولیت در رأس نظام ســالمت دارد. بررســی تجربه های 

گر اقداماتشــان منجر به  که حتی ا نظارتی دارای اســتقالل اداری، مالی و سیاســی از نظام ارائه خدمات ســالمت هســتند. به نحوی 

 Cylus J,(( افزایش هزینه های مالی نظام سالمت شود، باز هم ارائه کنندگان توانایی البی گری برای تغییرات در این نهادها را ندارند

کم بر بخش درمان به بخش بهداشت نیز تسری یافته است، به نحوی که برای مثال  Richardson, ۲0۱۵. ساختار تضادساز نظارتی حا

که خود به  عنوان یک ضدانگیزش  کارخانۀ محل استقرار است  کارشناسان بهداشت مستقر در صنایع بر عهده  بازپرداخت خدمات 

کشــورهای توســعه یافته و  که در  بــرای ایفــای دقیــق وظایف عمل می کند و احتمال اتحاد ناظر و منظور را افزایش می دهد. در حالی 

گردش های مالی و  کشــورهای در حال توســعه، واحد نظارت کننده بر نظام ســالمت عمومًا از این بخش مجزاســت و تمامــی  برخــی 
اداری آن مستقل از وزارت بهداشت و واحدهای تابعه آن است.۸

گیرنبودن راهنماهای بالینی است.  کشــور شــده است، فرا که منجر به تضاد منافع و فســاد در نظام ســالمت   عامل مهم دیگری 

کرد: ۱. استانداردســازی فرایند درمان بر اســاس آخرین شــواهد بالینی در  اهمیت راهنماهای بالینی را از چند بعد می تواند بررســی 

8 . Examples of conflicts of interest in health sector and solutions. Islamic Parliament of Iran Research Center, Economy OfRiPS; 2015.
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کاهــش قدرت تأثیرگذاری اشــخاص ثالث، همچون شــرکت های داروســازی بر فرایند درمــان و تجویزهای  دســترس اثبات شــده؛ ۲. 

کاهش اســتفاده های غیرضروری و تقاضــای القایی؛ ۴. مدیریت عدم تقــارن اطالعاتی میان  درمانــی و تشــخیصی صورت گرفتــه؛ ۳. 

گفت، هرچند  کاهش قدرت تأثیرگذاری شــرکت های دارویی و تجهیزات پزشــکی باید  کارگزاری. دربارۀ  پزشــک ـ بیمار و تقویت رابطه 

گسترده ای ندارد  که صنعت داروسازی ایران بر خالف سایر کشورهای توسعه یافته بخش تحقیق و توسعه  چنین استدالل می شود 

گســترده ارائه کنندگان، به ویژه پزشــکان، باشــد، اما افزایش تنوع محصوالت  که برای آزمایش یا تجویز داروهایش نیازمند همکاری 

که تأمین کنندگان این محصوالت و  که موجب افزایش رقابت در این بخش شــده، ســبب شده است  دارویی و تجهیزات تشــخیصی 

کنند. مصداق عینی این مسئله نیز اعطای سفرهای خارجی  تجهیزات به ســمت تأثیرگذاری هرچه بیشــتر بر رفتار پزشــکان حرکت 

کنفرانس های پزشکی خاص است. مطالعات صورت گرفته در این حیطه نشان  رایگان به پزشکان و خانواده هایشان برای شرکت در 

که در شــرایط آشــکارنبودن ارتباطات میان پزشــک و تولیدکنندگان محصوالت ســالمت محور، علت اصلی برقراری ارتباط  می دهند 

که نگرش پزشــکان حتی در صورت دریافت  مالی با پزشــکان انتظار از عمل متقابل اســت. این مطالعات همچنین نشــان داده اند 

کنار اســتفاده نکردن از مطالعات  کوچــک نیــز تغییــر می کنــد  )Braillon, Alain, ۲0۱۱: ۳۹۱-۸( نبــود راهنماهای بالینــی در  هدایــای 

گرانی درمان« توجه نشود. به این معنا که  ارزشیابی اقتصادی سبب شده است که در نظام سالمت کشور به اصل »نامحدودنبودن 

گران قیمت تری وارد بخش سالمت می شوند و نبود مطالعات هزینه  اثربخشی  هرساله تکنولوژی ها و درمان های پیشرفته تر و بعضًا 

کشور نباشد. همین موضوع  گســترش آن ها بر اساس شواهد علمی و واقعیت های  که مجوز استفاده و چگونگی  ســبب شــده است 

کشورهای جهان باشد )جدول ۱۸(. که مقدار سرانه بسیاری از تجهیزات پزشکی در ایران بیشتر از سایر  سبب شده است 

کشورهای مختلف جدول 18. سرانه استفاده از برخی تجهیزات پزشکی منتخب در ایران و مقایسه آن با 

کشور CT-ScanMRIPETنام دستگاه/ 

1.71.30.2فرانسه

....1.00.7بریتانیا

6.933.50.04ایران

منبع: اطالعات مربوط به ایران۹ و اطالعات مربوط به فرانسه و بریتانیا۱0

 

که دارای سازمان هایی مجزا برای ارزیابی و صدور مجوز  که در جدول )۱۸( نشان داده شده است، در فرانسه و بریتانیا  همان طور 

استفاده از فناوری های جدید هستند، سرانه CT-Scan، MRI و PET به میزان درخور توجهی پایین تر از ایران است.

که بــرای انجام وظایف محولــه در محدوده بهداشــت، درمان، امداد، بهزیســتی، تأمین  کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلس 

کبــر؛  نــوری حکمــت، ســمیه؛ جان بابایــی، قاســم؛ ماهــر، علــی؛ و همــکاران )۱۳۹۶(. »توزیــع تجهیــزات پزشــکی  ۹ . آقاجانــی، محمــد؛ هاشــمی، حســن؛ حق دوســت، علی ا
تشــخیصی درمانی ســرمایه ای در ایــران در ســال ۱۳۹۵ و بــرآورد تعــداد دســتگاه مــورد نیــاز تــا ســال ۱۴0۴«، در:  اپیدمیولــوژی ایــران، ش۱۳، ۴7-۳7.

10 . Availability of medical technology -imaging equipment: Eurostat- statistic explained; 2015 [Available from: https://ec.europa.eu/eurostat/sta-
tistics-explained/index.php?title=File:Availability_of_medical_technology_%E2%80%94_imaging_equipment,_2015_HLTH17.png#file.
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اجتماعی و بیمه های اجتماعی و هالل احمر مطابق ضوابط آئین نامه ای تشکیل جلسه می دهد نیز عامل مؤثر دیگری در شکل گیری 

که منافعی در بخش خصوصی دارند و هم زمان در مقام  تضاد منافع است. بر اساس تعریف ارائه شده از تضاد منافع، حضور افرادی 

سیاست گذاری و تصمیم گیری در همان حوزه هستند، جزء مصادیق تضاد منافع است. بنابراین، حضور بیست نفر پزشک از مجموع 

۲۳ عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از جمله مواردی است که بر اساس تعاریف مستند شبه تضاد منافع دارد. اهمیت این 

موضوع زمانی افزایش می یابد که بر اساس مشاهده های میدانی، سایر نمایندگان طرح های پیشنهادشده از سوی این کمیسیون را 

به علت ماهیت بسیار تخصصی ای که دارند، کمتر بررسی یا نقد می کنند. نفوذ عمیق پزشکان و نوع نگاه غالب این کمیسیون سبب 

که منابع به سمت وزارت بهداشت هدایت  کثر قوانین مربوط به تأمین مالی نظام ســالمت به نحوی تنظیم شــوند  که ا شــده اســت 

شــوند و ســایر بازیگران غالب نظام ســالمت علی رغم داشــتن نقش پررنگ در ارائه خدمت سهمی از این منابع نداشته باشند. برای 

که سازمان تأمین اجتماعی نیز نقش پررنگی  کامل به سمت وزارت بهداشت رفت، در حالی   مثال، ۱0 درصد سهم هدفمندی یارانه 

کاماًل به وزارت بهداشــت تخصیص می یابد. عالوه  بر این، ســهم  کشــور دارد یــا ردیف بودجه مربــوط به تصادف ها  در نظــام ســالمت 

بخش سالمت از مالیات بر ارزش افزوده نیز در اختیار وزارت بهداشت قرار می گیرد. این سوگیری در تصویب قوانین می تواند تأثیرات 

کشور داشته باشد. قابل توجهی بر توانایی صندوق های بیمه و انباشت منابع نظام سالمت 

عامل مهم دیگر پدیدۀ درب چرخان است که نادیده گرفتنش منجر به ضعف های قانونی جدی در مقابله با تضاد منافع می شود. 

گفته شد، علی رغم وجود قوانین بازدارنده در قانون اساسی، اشتغال هم زمان مسئوالن در بخش دولتی  که پیش از این  همان طور 

و خصوصی یا بازگشتشــان  به بخش خصوصی پس از پایان مسئولیتشــان در بخش دولتی، پدیده ای رایج اســت، به ویژه در بخش 

کیفیت خدمات در بخش عمومی و خدشه دارشــدن رقابت میان این دو  کاهش  داروســازی. یکی از پیامدهای رایج این دو پدیده 

بخش است.۱۱ اهمال کاری در نظارت یا قاعده گذاری در زمان حضور در مسئولیت های بخش عمومی با هدف فراهم کردن زمینه های 

اشتغال در دوران پسابخش عمومی و به دست آوردن رانت اطالعاتی از دیگر پیامدهای مهم اشتغال هم زمان یا درب چرخان است 

گذشته پس از پایان دوران وزارتشان یکی از آشکارترین مصادیق درب چرخان  )پرنیان و همکاران، ۱۳۹۶(. وضعیت اشتغال وزرای 

کار بود  که پیش از وزارت در آن مشغول  در وزارت بهداشت است. برای مثال یکی از وزرا پس از پایان دوران وزارتش، به بیمارستانی 

کار است. بازگشت و هم زمان در مطب شخصی اش نیز مشغول به 

گــردش آزاد اطالعات در ســال ۱۳۸۸  گــردش آزاد اطالعات اســت. علی رغم اینکه قانون  عامــل مهــم کالن دیگــر نبود شــفافیت و 

تصویب و در دولت یازدهم اجرا شده است، اما هنوز گردش آزاد اطالعات مالی در وزارتخانه های مختلف تقریبًا ناچیز است. این نبود 

شفافیت منجر شده است که سازمان ها و اداره های مختلف تقریبًا در قبال هزینه کرد منابعشان در برابر عموم مردم پاسخگو نباشند. 

که حتی خود وزارت بهداشــت نیز اطالعات  گردش آزاد اطالعات در بخش ســالمت از ســایر بخش ها پررنگ تر اســت، به نحوی   نبود 

هزینه ای اش را منتشر نمی کند. برای مثال، علی رغم اینکه از طرح تحول سالمت به عنوان بزرگ ترین طرح اصالحی نظام سالمت یاد 

کنون منتشر نشده است. از سوی دیگر، دانشگاه های علوم پزشکی  می شود، میزان و نحوه هزینه کرد منابع خرج شده در این طرح تا

و بیمارســتان ها )در جایگاه بزرگ ترین منبع هزینه ســاز در نظام ســالمت( نیز اطالعات چندانی از وضعیت مالی و اداری شان منتشر 

11 . Trust on saving foreing currency in treating patients. Iran: Islamic Parliament Research Center; 2017.
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که حتی دستمزد پزشکان شاغل در این بخش نیز  نمی کنند. این وضعیت در بیمارســتان های خصوصی شــدیدتر اســت، به  نحوی 

گفته شد، شفافیت مهم ترین اصل در پیشگیری از فساد است. مشخص نیست. حال آنکه طبق آنچه پیش  تر 

و در نهایت، ضعف قانونی و بعضًا وجود قوانین مختلف از مهم ترین عوامل کالن مؤثر بر تضاد منافع در نظام سالمت ایران است. 

که ساختار مشخص و مدونی برای مداخله با تضاد منافع وجود نداشته باشد،  کنار سایر عوامل، موجب شده اند  این دو عامل، در 

که  کشــورهای توســعه یافته پزشــکانی  که در بســیاری از  که ضعف موجود در اجرای قوانین بر شــدت مشــکل افزوده اســت. در حالی 

درگیر ارائه خدمت، تجویز دارو و درمان بیماران هســتند، اجازه ندارند به  طور مســتقیم در بخش های خصوصی ســهام دار باشند یا 

 .)۲00۹ :Field MJ, Lo B( گر هم مالک باشند، به شدت تحت نظرند کز تشخیص طبی یا آزمایشگاه ها را داشته باشند؛ ا مالکیت مرا

که طبابت می کننــد و در عین  حال ســهام دار یک  امــا در ایــران منــع قانونــی در ایــن زمینه وجود ندارد و پزشــکان بســیاری هســتند 

که در آن مرزهــای تفکیک میان بخش عمومی  مرکــز تصویربــرداری یا آزمایشــگاه طبی نیز هســتند. اهمیت این موضــوع در بافتاری 

و خصوصی مشــخص نباشــد، مدل مشــخصی برای توســعه بخش خصوصی وجود نداشــته باشد و ابزارهای ســنجش تضاد منافع 

گردش مالی انبوه بخش ســالمت  کنار  گردش اطالعات در  در دســترس نباشــند، پررنگ تر می شــود. پایین بودن میزان شــفافیت و 

کرسی های رقابت های  کسب این  که پست های مدیریتی و فنی این وزارتخانه بعد سیاسی به خود بگیرند و برای  سبب شده است 

سیاسی، به  جای صالحیت های فنی، نقش پررنگی داشته باشند.

کارکردهای تولید منابع و تأمین مالی نظام سالمت 6. 4. تضاد منافع در 
گردآوری منابع، انباشت منابع و خرید.  کرد:  کارکرد تأمین مالی نظام سالمت سه سطح را می توان بررسی   دربارۀ تضاد منافع در 

که  گردآوری منابع نظام های سالمت عمدتًا از سه مسیر بودجه دولتی، حق  بیمه ها و پرداخت از جیب است. با توجه به این اصل 

که نظام  که دارای نظام طب ملی هســتند، وظیفه انباشــت منابع عمدتًا بر عهده بیمه ها اســت و این موضوع  کشــورهایی  به جز در 

سالمت کشور ما نیز مبتنی بر بیمه همگانی است، توجه به کارکردها و عملکردهای بیمه ها می تواند اطالعات مفیدی در زمینه تضاد 

کند. کارکرد تأمین مالی نظام های سالمت فراهم  منافع در 

که در حال حاضر دو صندوق )بیمه  کشور نشان می دهد   در همین راستا، بررسی ساختار و عملکرد صندوق های بیمه سالمت 

سالمت ایرانیان و تأمین اجتماعی( نقش غالب را در تأمین مالی نظام سالمت کشور بر عهده دارند. و هم زمان بیش از بیست صندوق 

گروه های خاص را تحت پوشش خود دارند. این تکثر صندوق های بیمه در وهله اول موجب چندپارگی نظام تأمین مالی  دیگر نیز 

که افراد دارای میزان باالتر درآمدی )که معمواًل ســطح سالمت بهتری نیز دارند( در  بخش ســالمت شــده اســت، عمدتًا به این دلیل 

کارکرد یارانه متقاطع بیمه ها تا حدودی مختل شده است. این  ج شده اند و  غالب صندوق های خاص از پوشش بیمه همگانی خار

که افراد دارای وضعیت سالمت یکسان حق بیمه های  ساختار تکثرگرا با تنظیم حق  بیمه های مختلف برای افراد سبب شده است 

مختلفی بپردازند. عالوه  بر این، ســاختار فعلی صندوق های بیمه ســالمت نیز فاصله بســیاری با استانداردهای بیمه ای دارد و این 

کارکرد بیمه ای به سطح یک صندوق پرداخت تنزل یابند. برای مثال، سازمان بیمه سالمت ایرانیان  که از  فاصله سبب شده است 
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کامل به بودجه دولتی( بیشــتر به عنوان یک صنــدوق بانکی عمل می کند تا  که دارد )تقریبًا وابســتگی  بــه علــت منابــع درآمــدی ای 

کشورها، حق بیمه و مالیات منابع اصلی صندوق های بیمه ای را تشکیل می دهند. از سوی  که در سایر  سازمان بیمه ای. در حالی 

دیگر، به علت نقش منفعل این صندوق )و ســایر صندوق های بیمه ســالمت(  در تعیین بســته خدمت )عمق پوشــش( و تعرفه ها، 

کچوئری( برای تحت پوشش  تعادل و تناسبی میان درآمدها و هزینه هایش وجود ندارد. نبود محاسبات دقیق بیمه ای )محاسبات ا

گهانی چند میلیون نفر  قراردادن افراد جدید، نادیده گرفتن مفهوم قیمت تمام شدۀ ارائه خدمات سالمت، تحت پوشش قرارگرفتن نا

گهانی تعرفه های درمانی نیز از عوامل دیگری هستند که  پس از اجرای طرح تحول )بدون پیش بینی های بودجه ای الزم( و افزایش نا

بر عملکرد صندوق های بیمۀ سالمت تأثیر بسزایی داشته اند. از سوی دیگر، سازمان تأمین اجتماعی نیز، در جایگاه دیگر صندوق 

که بخشــی از آن پیش از این بررســی شد، دچار  گهانی هزینه ها و نبود تناســب درآمدی،  کشــور، به علت رشــد نا بیمه ســالمت بزرگ 

تحوالت منفی شده است.

کارانه محور منجر بــه خرید منفع خدمات  در مقابــل خریــد اســتراتژیک، در ســمت خرید خدمات نیز غالب بودن نظــام پرداخت 

خ دادن پدیده  کارانه ای احتمال ر سالمت شده است.۱۲ در این اوضاع، در نبود منع قانونی برای فعالیت هم زمان و غالب بودن نظام 

که منجر به تشــدید همکاری میان پزشــکان درمانگــر و ارائه کنندگان خدمات تشــخیصی برای  تســهیم عوایــد نیــز افزایــش می یابد، 

گســترده ای بــرای بازپرداخت  که در حال حاضر به شــکل  کارانه  افزایــش درآمدشــان می شــود )Berenson R, ۲0۱۶(. نظــام پرداخت 

خدمات ارائه شده در بخش سرپایی استفاده می شود، در سال های دهه ۱۳70 با هدف برانگیختن ارائه کنندگان به ارائه هرچه بیشتر 

که حقوق  کمبود عرضه مراقبت های ســالمت معرفی شــد. در ابتدا پرداخت به ارائه کنندگان به این صورت بود  خدمات در شــرایط 

که بخش  گســترش یافته اســت  کارانه چنان  کارانه عامل متغیر و افزایشــی، اما در حال حاضر نظام  ثابت جزء پایه بازپرداخت بود و 

اعظم بازپرداخت به ارائه کنندگان را تشکیل می دهد. غالب بودن نظام کارانه در کنار نقش سازمان نظام پزشکی در تعرفه گذاری برای 

کثرساختن درآمد و رسیدن به درآمد  خدمات بخش خصوصی، منجر به دو پیامد مهم شده است: ۱. تقاضای القایی با هدف حدا

انتظاری؛ ۲. گسترش تخصص گرایی و نایده گرفتن پزشکان عمومی در مقام دروازه بانان نظام سالمت.

کــرد: ۱. نهادهای   دیگــر عامــل مهــم، شــیوه تعرفه گذاری اســت. ارتباط میــان تعرفه و تضاد منافــع را از دو منظر می توان بررســی 

که پیش از این بیان شــد، تعرفه گذاری در ایران دو  تعرفه گذار؛ ۲. ســطح و میزان تعرفه در بخش عمومی و بخش دولتی. همان طور 

بازیگر اصلی دارد: »شــورای عالی بیمه« و »ســازمان نظام پزشــکی«. شــورای عالی بیمه وظیفه تعرفه گذاری برای بخش عمومی را بر 

عهده دارد و سازمان نظام پزشکی تعرفه گذاری برای بخش خصوصی را. حال آنکه سازمان نظام پزشکی دو وظیفه نهادی دیگر را نیز 

که عناوین این دو وظیفه نشان می دهد، این  بر عهده دارد: ۱. نمایندگی منافع پزشکان؛ ۲. حفاظت از حقوق بیماران. همان طور 

دو در تضاد ماهیتی هستند و یک سازمان نمی تواند هم زمان هم نمایندگی منافع ارائه کننده و هم نمایندگی منافع مصرف کننده را بر 

عهده داشته باشد. از سوی دیگر وظیفه تعرفه گذاری خدمات بخش خصوصی نیز با وظیفه نمایندگی منافع پزشکان در تضاد است. 

در واقع پزشکان فعال در این سازمان می توانند میزان دستمزدشان را به میزان دلخواه با دستکاری تعرفه ها افزایش دهند. درصد 

که  تغییرات تعرفه ویزیت سرپایی در بخش خصوصی طی سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۳ در نمودار زیر نشان داده شده است. همان طور 

12 . Examples of conflicts of interest in health sector and solutions. Islamic Parliament of Iran Research Center, Economy OfRiPS; 2015.
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گذاری اختیار تعرفه گذاری بخش خصوصی به نظام پزشکی، سرعت افزایش تعرفۀ  در این تصویر مشاهده می شود، از سال ۱۳۸۳ با وا

این بخش چشمگیر است.

نمودار 5. درصد تغییرات تعرفه ویزیت سرپایی در بخش خصوصی طی سال های 1393-1381
 1838-1831هاي درصد تغييرات تعرفه ويزيت سرپايي در بخش خصوصي طي سال. 5نمودار 

 
 

 18381-1831سال  طي بخش خصوصي به دولتي  يو درمان يصيتعرفه )ارزش ريالي( خدمات تشخ بينسبت ضر. 7نمودار  

 

                                                           
 0831مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي . (0838-0831هاي )گذاري خدمات تشخیصي و درماني در ايران با تأكید بر سالشمس لیدا.تحلیلي بر روند تعرفه 1
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داخلی بستری برای خدمات ویزیت، مشاوره و دیالیز ضریب تعرفه داخلی سایر خدمات

بیهوشی جراحی

دندانپزشکی فیزیوتراپی

گروه ها پس از سال ۱۳۸۳،  که در نمودار زیر نشــان داده شــده اســت، تعرفه ویزیت پزشکان بخش خصوصی در همه  همان طور 

که ممکن است به  علت نقش نظام پزشکی در  گروه ها بیش از سه برابر بخش دولتی است  بیش از دو برابر و در برخی سال ها یا برخی 

گرفتن اختیار تعرفه گذاری از نظام پزشکی، این نسبت همچنان حفظ  تعیین تعرفه های بخش خصوصی باشد؛ البته پس از باز پس  

شده است.
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نمودار 6. نسبت رشد تعرفه ویزیت سرپایی بخش خصوصی به دولتی طی سال های 1393-1381
 

 
 

که در طی ســیزده سال  در خصوص نســبت ارزش ریالی )ضریب تعرفه( بخش خصوصی به بخش دولتی داده ها نشــان می دهد 

کلی بیشــترین شــکاف  کاهشــی و در برخی ســال ها روند افزایشــی داشــته اســت. به  طور  گذشــته این تفاوت در بیشــتر ســال ها روند 

بخش خصوصی و دولتی در ســال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸7 مشــاهده می شــود، زیرا اختیار تعیین تعرفه های بخش خصوصی به سازمان 

گذار شده بود. از طرف دیگر مشاهده می کنیم که در سال های قبل از آن، یعنی سال های ۱۳۸0 تا ۱۳۸۳، به جز برخی  نظام پزشکی وا

موارد، ارزش ریالی خدمات بخش دولتی و خصوصی یکسان بوده است )نمودار 7(.

نمودار 7. نسبت ضریب تعرفه )ارزش ریالی( خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی به دولتی طی سال 1393-1380

 1838-1831هاي درصد تغييرات تعرفه ويزيت سرپايي در بخش خصوصي طي سال. 5نمودار 

 
 

 18381-1831سال  طي بخش خصوصي به دولتي  يو درمان يصيتعرفه )ارزش ريالي( خدمات تشخ بينسبت ضر. 7نمودار  

 

                                                           
 0831مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي . (0838-0831هاي )گذاري خدمات تشخیصي و درماني در ايران با تأكید بر سالشمس لیدا.تحلیلي بر روند تعرفه 1

0

20

40

60

80

100

120

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
پروانه دارPhdویزیت پزشکان، دندانپزشکان عمومی و 

MD-Phdویزیت پزشکان، دندانپزشکان متخصص  

ویزیت پزشکان فوق تخصص و روانپزشکان

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

داخلی بستری برای خدمات ویزیت، مشاوره و دیالیز ضریب تعرفه داخلی سایر خدمات

بیهوشی جراحی

دندانپزشکی فیزیوتراپی

منبع: شمس، ۱۳۹۴



73

ایــن اختــالف تعرفــه ای، به ویژه زمانی که موضوع اشــتغال هم زمان مرتفع نشــده اســت، می توانــد منجر به خامه گیــری و انتقال 

که پزشکان با استفاده از امکانات و برند بخش دولتی شروع به جذب  بیماران از بخش عمومی به بخش دولتی شود. به این صورت 

کم هزینه تر و پرسودتر را به بخش خصوصی ارجاع می دهند. این عمل دو  بیمار می کنند و در ادامه بر اساس شرایط بالینی بیماران 

گران تر هســتند، بنابراین پزشــک می تواند در قبال  پیامد اصلی دارد: ۱. به  علت تعرفه های بیشــتر، دســتمزدهای بخش خصوصی 

انجام یک کار ثابت درآمد بیشتری داشته باشد؛ ۲. بیماران دارای شرایط پیچیده که عمومًا پرهزینه هستند، در بخش عمومی باقی 

که موجب افزایش بیشتر هزینه ها در بخش عمومی می شود. می مانند 

کارکرد ارائه خدمت نظام سالمت 6. 5. تضاد منافع در 
کشــور شــده است. در  که منجر به تضاد منافع در نظام ســالمت  کلیدی مهمی اســت   تفکیک نکردن ارائه کننده از خریدار عامل 

ســاختار نظام ســالمت جمهوری اســالمی ایران، وزارت بهداشــت هم بزرگ ترین ارائه کننده خدمات ســالمت است و هم بزرگ ترین 

پرداخت کننــده خدمــات )Takian A, ۲0۱۵(. از ســوی دیگــر این وزارتخانــه نظارت درخور توجهی بر صندوق هــای بیمه ای نیز دارد، 

کشور است، شخص وزیر بهداشت  که از بزرگ ترین صندوق های بیمه سالمت  که مدیرعامل »سازمان بیمه ایرانیان« را،  به نحوی 

گســتره نفوذ وزارت بهداشــت بر بخش تأمین مالی نظام ســالمت در »شــورای عالی بیمه« نیز مشــهود  انتخاب می کند. همچنین، 

کشور، و  که در آن شــورا نیز از یازده عضو دو نفر پزشــک هســتند، یعنی وزیر بهداشت و رئیس سازمان نظام پزشکی  اســت، به نحوی 

یک نفر نیز با حکم مســتقیم وزیر بهداشــت منصوب شــده است، یعنی مدیرعامل سازمان بیمه ســالمت. بنابراین وزارت بهداشت 

کند.  کند، می تواند تصمیمــش را به ســایر صندوق های بیمه، مثــل تأمین اجتماعی، نیــز تحمیل  کــه تصمیمــی اتخــاذ  در صورتــی 

کتاب ارزش نسبی و افزایش یک باره تعرفه های درمانی در چارچوب طرح تحول نظام سالمت،  تصمیم وزارت بهداشت در بازنگری 

از آشــکارترین نمودهای این تضاد اســت. همچنین، این رخداد به خوبی خود را در میزان رشــد هزینه های درمانی ســازمان تأمین 

که نرخ رشــد هزینه های این ســازمان در ســال ۱۳۹۳ بیش از ۵۲ درصد بوده است و این رقم  اجتماعی نشــان داده اســت، به نحوی 

برای سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۲، بیش از ۱07 درصد بوده است. بر همین اساس بخشی از علل تشدید وضعیت نامناسب مالی 

تأمین اجتماعی، به هزینه های تحمیل شده بر بخش درمان این سازمان در طول اجرای طرح تحول سالمت نسبت داده می شود. 

که وزارت بهداشت بتواند از طریق البی گری  عالوه  بر این، انتصاب مدیرعامل تأمین اجتماعی از ســوی دولت نیز ســبب شــده است 

در هیئــت دولــت، از مقاومــت ایــن ســازمان در برابر تصمیم های خود بکاهد و صنــدوق بیمه درمان تأمیــن اجتماعی به هزینه پذیر 

سیاست های وزارت بهداشت تبدیل شود.
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کشور 6. 6. جمع بندی تضاد منافع در نظام سالمت 
کارشناسان نظام سالمت و بررسی متون علمی مرتبط مقایسه شده اند )جدول ۱۹(.  در این بخش مصادیق بارز تضاد منافع از دیدگاه 

کارشناسان و مصادیق تضاد منافع بر اساس متون علمی مرتبط جدول 19. مقایسه مصادیق تضاد منافع از دیدگاه 

کارشناسانردیف تضاد بر اساس متون علمیتضاد از منظر 

که موجب شده است سالمت دیگر یک تعریف نکردن ارزش های بنیادین نظام سالمت1 کمیت به نظام سالمت  نوع نگاه حا
کاالی اجتماعی نباشد.

نبود نظارت فرابخشی بر نظام سالمتبی توجهی به اسناد باالدستی و قوانین مرتبط2

بی توجهی به تفکیک مدیریت از درمان و نبود رویکرد تیم محور در مدیریت ضعف قوانین شناسایی تضاد منافع3
نظام سالمت

درمان محور و پزشک محورشدن نظام سیاست گذاری و درمانینبود اقدامات تنبیهی متناسب4

تفکیک نکردن سیاست گذاری از اجراساختارچینی نامناسب نظام سالمت و باالبودن خودنظارتی در نظام سالمت5

مقابله نکردن با خودنظارتینادیده گرفتن اسناد باالدستی و قوانین6

7Dual practice کز تشخیصی و آزمایشگاهی شیوع باالی درب چرخان و سهیم بودن ارائه کنندگان خدمات سالمت در مرا
)تسهیم عواید(

8Fee Splitting تسهیم عواید یاDual practice شیوع باالی درب چرخان و

کمنبود نقشه راه برای توسعۀ بخش خصوصی9 نوع نظام پرداخت حا

درمان نگربودن نظام آموزش پزشکی؛ نادیده گرفتن اصل تقدم پیشگیری بر نبود مرز مشخص میان بخش عمومی و خصوصی10
درمان

نبود راهنماهای بالینینبود ابزارهای سنجش تضاد منافع11

گردش مالی انبوه و 12 سیاسی شدن پست های مدیریتی وزارت بهداشت به علت 
نبود شفافیت و پاسخگویی در این بخش

نبود شواهد علمی متقن برای سیاست گذاری؛ ضعف نهادهای پژوهشی 
نظام سالمت برای تولید شواهد به روز و نیازمحور

گردش پایین اطالعات13 گردش پایین اطالعات و پاسخگو نبودنپاسخگونبودن در برابر هزینه کرد منابع و 

شکاف تولیتی و تقدم درمان )به عنوان هدف ثانویه نظام سالمت( بر پیشگیری 14
)به عنوان هدف اولیه نظام سالمت(

کار تیمی در نظام سالمت15 بی توجهی به 

جهت گیری نامناسب نظام آموزشی16

جهت گیری نامناسب نظام پژوهشی17

18
که سبب هدایت بیشتر منابع  کمیسیون بهداشت و درمان  ترکیب و عملکرد 

نظام سالمت به سمت وزارت بهداشت و نادیده گرفتن سایر سازمان ها شده 
است.

تأثیرپذیری باالی تأمین اجتماعی از سیاست های وزارت بهداشت19

کشور از استانداردهای صنعت بیمه 20 فاصله گرفتن سیستم بیمه سالمت 
سالمت

نقش منفعل بیمه ها در تعرفه گذاری و تعیین ترتیبات خرید خدمات سالمت21

نبود نقشه راه در زمینه تعرفه گذاری22

سپردن تعرفه گذاری بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی23

فعالیت هم زمان در بخش عمومی و خصوصی و انتقال بیماران از بخش عمومی 24
به بخش خصوصی
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کارشناســان به  طور مشــترک مورد  که در جدول )۱۹( بیان شــده اســت، مصادیق زیر در متون علمی مرتبط و مصاحبه با  همان طور 

کید قرار گرفته اند: تأ

۱. بی توجهی به اسناد باالدستی؛

۲. ضعف قوانین در زمینه شناسایی تضاد و برخورد با آن؛

۳. نبود فعالیت تیمی در سیاست گذاری و مدیریت و درمان محوربودن وزارت بهداشت؛

۴. اشتغال هم زمان و تسهیم عواید؛

۵. ضعف سیستم پژوهشی در تولید شواهد الزم برای سیاست گذاری؛

۶. فاصله گرفتن نظام آموزشی از پیشگیری و درمان محورشدن آموزش پزشکی؛

7. نبود پاسخگویی و شفافیت؛

کاال؛ ۸. بی توجهی به ارزش های بنیادین خدمات سالمت؛ اینکه سالمت خدمت اجتماعی است نه 

۹. بی توجهی به تفکیک مدیریت از درمان و نبود رویکرد تیم محور در مدیریت نظام سالمت؛

کامــل ارائه کننــده از خریــدار، نبود نهادهــای نظارتی مســتقل و عدم  ۱0. ســاختارچینی نامناســب. بــرای مثــال تفکیــک 

استقالل بیمه ها؛

۱۱. نبود نظارت فرابخشی بر نظام سالمت؛

کم؛ ۱۲. نوع نظام پرداخت حا

۱۳. درمان نگربودن نظام آموزش پزشکی؛ نادیده گرفتن اصل تقدم پیشگیری بر درمان؛

۱۴. تفکیک نکردن سیاست گذاری از اجرا؛

۱۵. نبود شــواهد علمی متقن برای سیاســت گذاری؛ ضعف نهادهای پژوهشــی نظام ســالمت برای تولید شواهد به روز و 

نیازمحور؛

۱۶. نبود راهنماهای بالینی؛

۱7. نبود مکانیسم های مناسب برای شناسایی تضاد مناسب و انجام اقدامات تنبیهی متناسب.

گزارش خود، مصادیق تضاد منافع در نظام ســالمت را به صورت جدول )۲0( فهرســت  مرکز پژوهش های مجلس نیز در 

کرده است.
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جدول 20. خالصه برخی از مصادیق تضاد منافع در نظام سالمت13

فردی/ سازمانینوع تضاد منافعمصداق تضاد منافع

فردی/سازمانیقاعده گذار و مجرینظارت سازمان نظام پزشکی بر تخلفات پزشکان و بیمارستان ها

سازمانیناظر و منظورصدور پروانه پزشک توسط نظام پزشکی

سازمانیقاعده گذار و مجریتعیین تعرفه بخش خصوصی توسط نظام پزشکی

فردی/سازمانیناظر و منظوررسیدگی به شکایت از پزشکان توسط نظام   پزشکی

فردی/سازمانیتضاد وظایف/اتحاد ناظر و منظورپرداخت حقوق ناظران بهداشت توسط نظارت شونده

سازمانیناظر و منظوراعتباربخشی بیمارستان ها توسط وزارت بهداشت

سازمانیتضاد وظایفوابسته بودن بیمارستان های دولتی به درآمدهای خودشان

فردیدوشغلگیدوشغله بودن پزشکان

گردانفعالیت مدیران ارشد وزارت بهداشت در بخش خصوصی فردیدوشغلگی، درب 

گردانفعالیت مدیران سازمان پزشکی قانونی در بخش خصوصی فردیدوشغلگی، درب 

گردانفعالیت مدیران تأمین اجتماعی در بخش خصوصی فردیدوشغلگی و درب 

فردیاتحاد ناظر و منظور، تضاد وظایف دوشغلگیسهام داری رئیس سازمان پزشکی قانونی در بخش خصوصی

گردانانتخاب مدیران وزارت بهداشت از فعاالن بخش خصوصی فردیدوشغلگی، درب 

گردانانتخاب رئیس سازمان نظام پزشکی از بین مدیران بخش دولتی فردیدوشغلگی، درب 

فردیدوشغلگی تضاد وظایف اتحاد ناظر و منظورسهام داری مدیران دولتی در بیمارستان ها

فردیدوشغلگی تضاد وظایف اتحاد ناظر و منظورسهام داری مدیران دولتی در شرکت های دارویی

گایدالین توسط وزارت بهداشت سازمانیاتحاد قاعده گذار و مجریتدوین 

سازمانی انگیزه های سیاسی، منطقه ای و سلیقه ایتخصیص منابع و امکانات وزارت بهداشت بر اساس فشارها و البی های سیاسی

۱۳ . بوذرجمهــری، حســین؛ مختــاری پیــام، مهــدی؛  چیوایــی، داریــوش )۱۳۹7(. »تضــاد منافــع: مصادیــق تضــاد منافــع در نظــام ســالمت«، مرکــز پژوهش هــای مجلــس 
شــورای اســالمی.
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7. تجربه های جهانی مقابله با تضاد منافع

در این بخش بر اساس تقسیم بندی گاردن از نظام های سالمت تجربه های چهار کشور فرانسه، کشوری که مبتنی بر صندوق های 

که نظام بیمه اجتماعی دارد، و بریتانیا، یک  که نظام ســالمت مختلط دارد، ژاپن، کشوری  کشــوری  بیماری اســت، ایاالت متحده، 

که سابقه تاریخی  کشور تالش شده است  نظام طب ملی، در زمینه مقابله با تضاد منافع بررسی شده است. در مطالعه نمونه ای هر 

تضاد منافع، علل و ریشه ها، پیامدها و در نهایت شیوه های مقابله با آن پوشش داده شود.

7. 1. فرانسه
کشــورها و اقتصادهای بزرگ اروپا اســت و در دو ســو با اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه مواجه اســت. این کشور  فرانســه یکی از 

که ۸0 درصد  ک اصلی و چهار ناحیــه در جزایر قرار دارند و در مجموع ۳۶.۶7۹ شــهرداری دارد  کــه ۹۶ ناحیــه در خا صــد ناحیــه دارد 

کوچک و زیر هزار نفر جمعیت دارند. سیستم سیاسی اش جمهوری و بر اساس قانون اساسی است. مجلس ملی ۵77 عضو و  آن ها 

کشور حدود سی  سنا ۳۳۱ عضو دارد. دوره ریاست جمهوری آن پنج ساله است و نخست وزیر مسئول دولت است. درآمد سرانه این 

که  کشورهایی است  هزار دالر است. جمعیت فرانسه در سال ۲0۱۶ به ۶7 میلیون نفر رسید. از منظر امید به زندگی نیز، فرانسه جزء 

بیشــترین امید به زندگی را دارند )77 ســال برای مردان و ۸۴ ســال برای زنان(؛ رشــد امید به زندگی در مردان سرعت بیشتری دارد. 

نظام سالمت فرانسه بیشتر مبتنی بر حق  بیمه است و حدود ۱۱.۶ درصد تولید ناخالص داخلی صرف سالمت می شود. متوسط نرخ 

رشد هزینه سرانه سالمت از سال ۲00۲ تا ۲0۱۲ برابر ۱.۴ درصد بوده است.

7. 1. 1. تولیت نظام سالمت
نظــام ســالمت فرانســه ترکیبــی از رویکرد بیســمارکی با آرمان هــای بوریجی )همگانی بودن و هم بســتگی( منعکس شــده در مدل 

کشــور با اســتفاده از طرح های مختلف خود ۱00 درصد جمعیت را پوشش می دهد. افراد  تک پرداختگر آن اســت. نظام بیمه ای این 

و خانواده هایشــان بر اســاس وضعیت اشــتغال خود به یک طرح مرتبط می شوند و تا زمان بازنشستگی در آن طرح باقی می مانند و 

هیچ حق انتخابی ندارند، در نتیجه هیچ رقابتی میان طرح ها وجود ندارد. افراد شاغل به  صورت خودکار در طرح عمومی ثبت نام 

که شاغالن بخش  کشــور وجود دارد: ۱. طرح بیمه سالمت اجتماعی عمومی،  کلی بیمه در نظام ســالمت این  می شــوند. ســه طرح 

کشــاورزان و شــاغالن  که  کشــاورزی،  تجاری و صنعت و خانواده های آن ها را پوشــش می دهد؛ ۲. صندوق بیمه ســالمت اجتماعی 

کوچک تر  کشاورزی و خانواده های آن ها را پوشش می دهد؛ ۳. طرح بیمه سالمت اجتماعی برای افراد خویش فرما. سایر طرح های 

فقط دو میلیون نفر را پوشش می دهند. وضعیت طرح های مختلف بیمه )دولتی و خصوصی(، نوع پوشش و نقش دولت در جدول 

)۲۱( نشان داده شده است.
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ح های مختلف بیمه و نوع پوشش آن ها در نظام سالمت فرانسه جدول 21. وضعیت  طر

بیمه مکمل خصوصیبیمه مکمل دولتیبیمه پایهموضوع

اختیاریاختیاری )رایگان برای تمام افراد تحت پوشش(اجبارینوع پوشش

که فاقد منابع الزم شغلیمبنای پوشش پوشش غیرمشارکتی بیمه مکمل برای شهروندانی 
برای تأمین نیازهای خود هستند.

گروه های  شغلی برای افراد یا 
داوطلب

تمامی خدمات پایه، پرخطر خدمات تحت پوشش
گران و 

مشاوره و معاینه پزشکان عمومی و متخصص، دندان پزشکی، دارو و 
ح های پایه نیست، هزینه دندان  که تحت پوشش طر خدمات بستری 

کیفیت  کمک شنوایی با قیمت مشخص و  مصنوعی، عینک، وسایل 
معلوم

متفاوت بر اساس نوع بسته 
خریداری شده

کارفرماپرداخت حق  بیمه بیمه شدهرایگانبیمه شده + 

فرانشیز
برای خدمات مختلف 

متفاوت از 20 تا 35 درصد 
هزینه

بر اساس نوع بیمه نامه ندارد
خریداری شده

مالکیت و اداره در اختیار نقش دولت
مالکیت و اداره در اختیار دولتدولت

تنظیم نقش ها، وظایف و اعمال 
روش های نظارتی بر اساس 

ضوابط

که در آن اتحادیه پزشکی  کشورهای توسعه یافته، طب سازمان یافتۀ آن است  وجه متمایز نظام سالمت فرانسه نسبت به سایر 

و اتحادیه های بازرگانی پزشکان دارای نفوذ چشمگیری هستند. اتحادیه پزشکی بر سازمان های خصوصی نظارت دارد؛ همچنین 

تدویــن پیش نویــس قواعد، نظارت بر امور مالی طب خصوصی، قرارداد پزشــکان و مجــوز و مقررات حرفه ای را نیز بر عهده دارد. این 

ضوابط قانونی بر رفتار شرکت های خصوصی و مؤسسه های بیمه ای نیز تأثیر دارند. عالوه  بر این، تنظیم مقررات حرفه ای عمدتًا بر 

عهده خود حرفه پزشکی است و دولت نیز این نقش را پذیرفته و به آن مشروعیت قانونی بخشیده است. بنابراین نظام سالمت این 

کمیت شباهت فراوانی به نظام سالمت ایران دارد. کشور از لحاظ ساختار و شیوه حا

7. 1. 2. ارائه خدمت در نظام سالمت فرانسه
ارائــه خدمات توســط پزشــکان FFS۱۴ بگیر، بیمارســتان های عمومی، بیمارســتان های غیرانتفاعی و بیمارســتان های انتفاعی 

که از افراد مســن و ناتوان مراقبت  اســت. عالوه  بر بخش ســالمت و بخش اجتماعی، یک بخش ســالمت و اجتماعی نیز وجود دارد 

کره میان ارائه کنندگان و بیمه ســالمت اجتماعی تعیین و  می کنــد و بــه آن ها خدمــات ارائه می کند. تعرفه های اجباری از طریق مذا

توسط وزارت سالمت تأیید می شوند.

دولت بیمارستان های عمومی را با بیش از سه چهارم تخت های بیمارستانی و ۲۸ درصد از پزشکان را در استخدام خود دارد. بر 

کم بر نظام ســالمت، بیمارستان های وابسته به بخش دولتی جایگزینی برای بخش خصوصی و تضاد منافع  اســاس هنجارهای حا

آن محسوب می شوند. بخش خصوصی شامل بیمارستان های انتفاعی تحت تملک پزشکان و افراد عادی با ۱۹ درصد تخت های 

که یکی از روش های رایج پرداخت حق الزحمه پزشکان است. FFS: Payment Per Procedure: Free For Service . ۱۴، به معنای پرداخت در مقابل هر خدمت 
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بیمارستانی و بیمارستان های غیرانتفاعی مستقل با ۵ درصد تخت های بیمارستانی می شود. دولت از طریق ارائه مجوز، برنامه ریزی 

و تنظیم مقررات، بر توسعه و عملکرِد بیمارستان های خصوصی نظارت می کند.

7. 1. 3. تأمین مالی نظام سالمت فرانسه  

مسئولیت تأمین مالی خدمات سالمت عمدتًا بر عهده بیمه ملی سالمت، به عنوان وسیع ترین شاخه سیستم امنیت اجتماعی، 

است. پوشش بیمه ملی سالمت حدود ۹۹.۹ درصد از جمعیت است، با وجود این فقط سه چهارم از هزینه های سالمت را پوشش 

که بر اساس اشتغال تحت پوشش بیمه  کسانی  می دهد و محدوده قابل توجهی را به عهده بیمه های مکمل قرار داده است. برای 

کم و بیکاران(، بیمه مکمل اختیاری در سال ۱۹7۸ معرفی  سالمت ملی نیستند )مثاًل افراد با منابع مختلف از درآمد، افراد با درآمد 

شد. تأمین مالی این بیمه بر عهدۀ منابع عمومی است. در فرانسه پوشش بیمه تکمیلی بر اساس محل اقامت افراد است و به میزان 

درآمدشان بستگی دارد. افراد با کمتر از ۹0۲0 یورو در هر سال، از پرداخت سهم بیمه معاف هستند و پوشش رایگان خدمات سالمت 

که درآمدشان باالتر از این سقف باشد، ۸ درصد از درآمد مشمول مالیات خود  که افرادی  گرفته شده است. در حالی   برایشان در نظر 

را بابت حق  بیمه پرداخت می کنند. منابع تأمین مالی نظام بیمه سالمت ملی در جدول )۲۲( نشان داده شده است.

جدول 22. منابع مختلف تأمین مالی نظام سالمت فرانسه

مشارکت های کارمندان1

مشارکت های کارفرمایان2

مشارکت های عمومی    اجتماعی3

کو(4 مالیات خاص )مثل اتومبیل و توتون و تنبا

مالیات بر شرکت های دارویی5

غرامت دولتی برای ازدست دادن سهم مشارکت )مربوط به مسائل سیاسی و اقتصادی است. مثل کم کردن سهم مشارکت کارفرمایان در یک دوره برای افزایش سطح اشتغال(6

ح های بیمه سالمت7 تعدیل بین طر

منابع دیگر8

7. 1. 4. نظام سالمت فرانسه و تضاد منافع
کشــور،  کــه نقطه آغــاز طــب سازمان دهی شــده در این  بررســی ســیر تاریخــی شــکل گیری نظام ســالمت فرانســه نشــان می دهد 

کاتولیک اســت. هم زمان با انقالب فرانســه و اصالحات متعاقب آن، دولت خدمات  کلیســای  فعالیت های خیریه بیمارســتان های 

کرد. از اواسط قرن نوزدهم تا سال های دهۀ ۱۹۳0، دولت  گرفت و بیمارستان ها را ملی اعالم  کاالی اجتماعی در نظر  سالمت را یک 

که بخــش زیــادی از آن را می توان ناشــی از  نظــارت قابــل توجهــی بــر خدمــات پزشــکی در هر دو بخــش عمومی و خصوصی داشــت، 

کافی این بخش دانســت. اما از ســال ۱۹۳0، طب ســازمان یافته مانــع از ادامه تالش های دولــت برای پایش طبابت  ســازمان دهی نا
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خصوصی پزشکان، تدوین راهنماهای بالینی یا به کارگیری مکانیسم های پرداخت جدید به پزشکان شده است. پس از پایان جنگ 

 دسِت باال را در نظام 
ً
کم بر سیمای سیاست گذاری کالن فرانسه دولت مجددا جهانی دوم، به  علت مشکالت اقتصادی و سیاسی حا

کرد. در این سال ها دولت گسترش بیمارستان های وابسته به بخش عمومی را سرعت بخشید و نهادهای جدیدی به  سالمت پیدا 

کز تحقیق و نوآوری. این گسترش موجب شد که دولت حدود سه چهارم تخت بیمارستانی را تحت  نظام سالمت افزود، همچون مرا

مدیریت خود داشته باشد. عالوه  بر این، بر اساس قوانین جدید، پزشکان از توزیع داروها منع می شدند، به جز تعدادی از پزشکان 

که هیچ داروخانه ای در نزدیکی محل طبابت وجود نداشــته باشــد. بنابراین ارتباط مالی میان تجویز  روســتایی، آن هم به شــرطی 

دارو و فرایند تشخیص قطع شد.

کرد.  اولین اقدام در راســتای مقابله با تضاد منافع را می توان به اصالحات نخســت وزیر، میشــل ِدبره۱۵، در ســال ۱۹۵۸ منتســب 

تــا پیــش از ایــن اصالحــات، پزشــکان به  صــورت نیمه وقــِت حقوق بگیــر در بیمارســتان های بخش دولتــی فعالیــت می کردند و پس 

کامل پزشکان در  از آن در بیمارســتان های خصوصی به  شــکل پزشــک مســتقل طبابت می نمودند. اصالحات او شــامل اســتخدام 

بیمارســتان های دولتــی و فراهم کــردن امکان طبابت خصوصی در همان بیمارســتان ها به  صورت نیمه وقت می شــد )اصالحات به 

پزشــکان امــکان مــی داد تا دو نیمه روز را در هفته به مشــاوره خصوصــی اختصاص دهند و ۸ درصد از تخت های بیمارســتانی نیز در 

اختیارشان باشد. پزشکان می توانستند از بیمارانی که در پی خدمات خصوصی هستند، دو برابر تعرفه بخش عمومی مطالبه کنند. 

کاهش می یافت و بیمارســتان نیز بابت فراهم کردن تســهیالت تشخیص  در عوِض اســتفاده از این امتیاز، حقوق پزشــکان ۲0 درصد 

و درمان مبلغی از آن ها دریافت می کرد(. همچنین نظام بازپرداخت به پزشکان نیز متحول شد و پرداخت به آن ها بر اساس رتبه و 

کامل در بخش دولتی و فعالیت خصوصی در همان بیمارستان سبب شد تا ضمن حفظ ماهیت  شایستگی تغییر می کرد. استخدام 

کنترل هرچه بیشــتر تضاد منافع فراهم شود. از سوی دیگر، امکان طبابت خصوصی و مستقل در همان  کســب وکار پزشــکی، امکان 

بیمارســتان مانع از مهاجرت پزشــکان مجرب به بخش خصوصی می شد. این اصالحات با چند مشکل مهم مواجه شدند: ۱. نبود 

نظام حسابداری منسجم بیمارستانی باعث شده بود که بیمارستان ها نتوانند بهای تمام شده خدمات ارائه شده را محاسبه کنند، 

کره و چانه زنی بود تا واقعیت ها؛ ۲. بیمارستان ها برای جذب  که از پزشکان دریافت می کردند بیشتر مبتنی بر مذا در نتیجه سهمی 

کاربری بیمارستان ها به  عنوان یک عامل  گزارش هایی از عدم دریافت حق  پزشکان صاحب نام دست به رقابتی نامحسوس زدند و 

کاربری بیشتری  جذاب برای پزشــکان منتشــر شد؛ ۳. برخی پزشکان با هدف فعالیت در بیمارســتان های پرآوازه حاضر بودند حق 

کننــد، زیــرا افزایش درآمد ناشــی از فعالیت خصوصی بخــش زیادی از این پرداخــت را جبران می کرد؛ ۴. تبانی پزشــکان با  پرداخــت 

متصدیان پذیرش. در اینجا تبانی در جهت ارجاع هرچه بیشتر بیماران به سمت مشاوره های خصوصی انجام می شد، یعنی عمدتًا 

از طریق افزایش مصنوعی زمان انتظار. به  علت مشــکالت ذکرشــده و یک ســری مســائل دیگر در ســال ۱۹۸۹، قانون رزرو تخت ها با 

کاهش یافتند. هدف طبابت خصوصی لغو شد و مشاوره های خصوصی در بیمارستان های دولتی نیز به تدریج 

کنترل دولت بر این بخش، در آغاز دهۀ ۱۹70 دولت دست به دو اقدام مهم زد:  گسترش قابل توجه خدمات دولتی و تثبیت  با 

۱. تنظیم مقررات ارائه خدمات درمانی در بیمارستان های خصوصی جدید؛ ۲. افزایش نظارت و تنظیم مقررات خدمات تشخیصی. 

Michel Debre . ۱۵’؛ نخست وزیر جمهوری پنجم فرانسه از ۱۹۵۹ تا ۱۹۶۲.
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کرد و از ســال ۱۹۹0 به بعد صدور مجوز برای تأسیس  در این دهه دولت شــروع به تنظیم مقررات توســعه بیمارســتان های خصوصی 

کز عکس برداری تشخیصی و  کرد. مقررات دولتی  نظارت بیشتری بر مجوزهای مرا تخت های بیمارستانی خصوصی جدید را متوقف 

کردند. تجهیزات سرمایه ای، به ویژه در بخش سرپایی، اعمال 

کلینیکی یا تشخیصی خاتمه   در ســال ۱۹7۵ اصالحات قانون امنیت اجتماعی به پرداخت پول بابت تســت های آزمایشگاهی، 

که فاقد انگیزه های مالــی برای تجویز  کــزی  کز آزمایش مســتقل تقریبــًا تمام این خدمــات را فراهم می کنند، مرا بخشــید. امــروزه مرا

کرد. آزمایش ها یا خدمات جانبی هستند. فرانسه با اعمال این محدودیت، تضاد منافع در بخش خصوصی را بیش از پیش محدود 

در سال ۱۹۹۳، به  منظور مدیریت توافق های میان پزشکان و شرکت های فروشنده دارو، تجهیزات و محصوالت پزشکی، دولت 

مسئولیت نظارت بر روابط مالی میان شرکت های بازرگانی و پزشکان را به نظام پزشکی محول نمود. دولت فقط کمک های نامربوط 

کرد. به فعالیت های تخصصی و پورسانت ها )حق و حساب( را ممنوع 

دولــت در ســال ۱۹۹۶، بــا هــدف فراهم کــردن بنیان های اطالعاتی مــورد نیاز برای اصالح نظام ســالمت، یک سیســتم اطالعات 

که بر اساس آن تمام بیمارستان ها ملزم بودند داده های مورد نیاز برای محاسبه ارزش نسبی منابع وابسته  کرد  پزشکی را راه اندازی 

کنند. گزارش  به نوع خدمات و همچنین منابع مورد نیاز برای یک نظام امتیازدهی را 

کاهش تقاضای القایی تصویب  در ســال ۱۹۹7 قانون مالی تأمین اجتماعی با هدف مدیریت هزینه های نظام ســالمت از طریق 

کاهش  شــد. بر اســاس این قانون چنانچه هزینه ها از مبلغ بودجه بیشــتر می شــد، دســتمزد پزشــک در همان ســال یا ســال آینده 

می یافت. دولت در سال ۱۹۹۱ اصالحاتی را برای توجیه بازپرداخت بیمارستانی، ایجاد عدالت در پرداخت به بیمارستان های دولتی 

کرد. و خصوصی و تسهیل فرایند مدیریت اعمال 

که بیمارستان ها نتوانند هزینه دقیق ارائه خدماتشان را محاسبه  نبود نظام حسابداری بیمارستانی دقیق نیز سبب شده است 

کنند و در نتیجه به کارگیری نظام های پرداخت مبتنی بر عملکرد یا پیامد با مشکالتی مواجه اند. عالوه  بر این، بیمارستان ها می توانند 

شیوه های مختلفی را برای تخمین هزینه ها انتخاب کنند و شیوه های مختلف نتایج کاماًل متفاوتی ارائه می کنند. در همین راستا در 

اوایل دهه ۲000، اصالحاتی برای بازنگری نظام حسابداری بیمارستانی اعمال شدند.

7. 1. 5. مقابله با تضاد منافع در سطح سیاست گذاری در نظام سالمت فرانسه
گرفته اســت. به این  قوانین فرانســه برای مقابله با تضاد منافع در بخش عمومی و خصوصی، دو اســتراتژی مختلف را در پیش 

کارکنان یا آژانس های عمومی درگیر در خریدها و برنامه ریزی های دولتی و منافع بازیگران  که تفکیک آشکاری میان وظایف  صورت 

کــه هیچ تضاد منافعی نداشــته باشــند یا در  کارکنــان بخــش عمومی را بــر آن می دارند  بخــش خصوصــی وجــود دارد. قوانیــن اغلــِب 

که  کنند. همچنین در ســطح کالن و سیاســت گذاری، تمرکز دولت بیشــتر بر تضاد منافع پزشــکانی اســت  صــورت وجــود آن را اعــالم 

کمیته های مشــورتی مؤثر بر فرایند سیاســت گذاری فعالیت دارند. از مهم ترین نهادهای مقابله با تضاد  کمیســیون های دولتی و  در 

کمیسیون های  کنترل تضاد منافع افراد شاغل در  منافع آژانس ایمنی محصوالت دارویی و پزشکی است. همچنین، قوانینی برای 

که به شرکت های داروسازی مشاوره می دهند وجود دارند. بر اساس  کارشناسان دولتی، همچون اعضای هیئت علمی ای  دولتی یا 
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کمسیون  که در یک  کارشناســانی  اصول پیشــگیری از تضاد منافع آژانس ایمنی محصوالت دارویی و پزشــکی، مصوب ۱۹۸۳، تمام 

کنند. بر همین  دولتی یا شــورای مؤثر بر سیاســت گذاری شــرکت دارند، باید تمامی موارد تضاد مســتقیم یا غیرمستقیمشــان را ابراز 

کرد تا ارتباطات مالی خود با بنگاه های  کارشناسان درگیر در پانل های مشورتی خود را ملزم  اساس در سال ۱۹۹۴، این آژانس تمام 

تولیدکنندۀ محصوالت تحت تنظیم مقررات را افشــا ســازند. سیاســت های مقابله با تضاد منافع آژانس ایمنی محصوالت دارویی و 

کی از یک ضعف جدی در زمینه اجرای این سیاســت ها بودند. اجرای سیاست ها متکی بود به پزشکانی  پزشــکی در ســال ۲00۴ حا

کارشناسان از درآمد حاصل  که این  که به بنگاه های داروســازی مشــاوره می دادند. برای اجرای این سیاســت چنین فرض شده بود 

از بازپرداخت خدمات مشاوره ای خود صرف نظر می کنند و فقط به  عنوان نماینده عموم مردم عمل می کنند. در واقع آژانس ایمنی 

کارشناسان از  که بعید اســت  کارشناســان مســتقلی برای خود تربیت نکرده بود؛ مشــکل در اینجا بود  محصوالت دارویی و پزشــکی 

کارشناسان مستقل  که شبکه ای از  کرده باشند. به آژانس توصیه شد  درآمد مشاوره خود برای خدمات به منافع جامعه صرف  نظر 

کند. کند و بر اساس تعرفه های رقابتی به آن ها دستمزد پرداخت  ایجاد 

که هدف اصلی اش مقابله با تضاد منافع است. فعالیت های این نهاد معطوف به  نهاد عالی سالمت۱۶ آژانس مهم دیگری است 

خ می دهند. راهنماهای نهاد عالی سالمت برای  که در زمان تفویض تصمیم گیری به پزشکاِن دارای تضاد منافع ر مشــکالتی اســت 

که بر اثر تضاد منافع منحرف شــده اند، اســتفاده می شــوند. این راهنماها  تعیین بهترین عملکرد و بررســی عملکردهای پزشــکی ای 

را بیمه ســالمت ملی برای تصمیم گیری در خصوص بازپرداخت داروها و درمان های تجویزشــده اســتفاده می کند. همچنین ســایر 

نهادها و سازمان ها برای آموزش دانشجویان پزشکی، آموزش مداوم پزشکی۱7 و برنامه های بهبود کیفیت از آن ها استفاده می کنند. 

با وجود این، برخی راهنماهای نهاد عالی سالمت با مشکالت جدی مواجه شده اند که عمدتًا به دلیل تضاد منافع افراد شرکت کننده 

در پانل تدوین کنندۀ این راهنماها است.

7. 1. 6. تنظیم مقررات و مدیریت بخش خصوصی در نظام سالمت فرانسه
از مهم ترین اصالحات برای مدیریت بخش خصوصی آغاز برنامه مراقبت مدیریت شده۱۸ توسط دولت است، که به  عنوان طرحی 

جامع شــامل پزشــک خانواده، نظام ارجاع و پرونده الکترونیک ســالمت می شود. پیاده ســازی نظام ارجاع در سال ۲00۵ آغاز شد و 

کند. با وجود این،  گر بیمار بدون فرم ارجاع در پی اســتفاده از خدمات تخصصی باشــد، باید هزینه بیشتری پرداخت  بر اســاس آن ا

کز  کامل بیمارانشان هستند و مرا به  علت نوع نظام پرداخت، غالب پزشکاِن مراقبت اولیه فاقد انگیزه الزم برای پذیرش مسئولیت 

پزشکی مسئولیت مالی مراقبت و هزینه های تمام بیمارانشان را بر عهده نمی گیرند. یکی از مشکالت مهم بر سر راه پیاده سازی نظام 

ارجاع نبوِد قواعد بازدارنده سهم خواهی۱۹ یا تسهیم درآمد حاصل از عملکرد۲0 است. در سال ۲00۴ اصالحاتی در صورت حساب های 

16 . High authority of health
17 . Continuous medical education
18 . Managed care
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پزشکی اعمال شدند. تا پیش از اصالحات بنا بر تقاضای اتحادیه های پزشکی، صورت حساب ها هیچ اشاره ای به خدمات دریافتی 

بیماران یا تشخیص بیماری آن ها نداشتند و فقط شامل ۲۸ دسته بندی از خدمات مختلف به همراه ضرایب برای نشان دادن هزینه 

کد منحصربه فرد  که به تازگی تدوین شده و شامل یک  بودند. از سال ۲00۴، صورت حساب ها از طبقه بندی رایج روش های درمانی 

بــرای 7۲00 خدمــات مختلــف هســتند، اســتفاده می کنند. صندوق بیمه ســالمت ملی برای هــر یک از کدهای صورت حســاب ها با 

استفاده از مقیاس ارزش نسبی مبتنی بر منابع، دستمزدهایی را تعیین می کند. سیستم جدید صورت حساب بررسی کامل جزئیات 

کنند تا بتوانند دســتمزد خود را  را امکان پذیر می ســازد. در این سیســتم پزشــکان باید اطالعات را در پرونده الکترونیک بیمار وارد 

کننــد. هم زمان دولت به صندوق های بیمه طرح بیمه ســالمت ملی قدرت بیشــتری در نظارت بر عملکردهای خصوصی  دریافــت 

کرد و نقش رتبه بندی پزشکان را در خودتنظیمی حرفه ای نیز افزایش داد. اعطا 

7. 1. 6. خودتنظیمی و مقابله با تضاد منافع در نظام سالمت فرانسه
بر اساس قوانین مصوب سازمان نظام پزشکی فرانسه پزشکان نباید از این محل ها درآمد داشته باشند:

کمیسیون ها، رشوه ها، یا پرداخت پول بابت تجویز یک نسخه؛ دستمزدهای مشترک، پرداخت یا پذیرفتن 

گروهی یا استخدام یک پزشک؛ دستمزدهای مشترک در طبابت 

سودبردن از توزیع محصوالت پزشکی و تجویزها؛

پذیرفتن حق الزحمۀ مبتنی بر بهره وری؛

تبلیغ یا اجرای نقش های عمومی برای جذب بیماران؛

طبابت در یک روش تجاری یا یک محیط تجاری؛

طبابت در محیط فروش داروها یا محصوالت پزشکی؛

بررسی دعاوی بیمه یا ارزیابی خسارات دربارۀ بیمارشان؛

کار دوم، بدون تأیید نظام پزشکی. افتتاح یک دفتر 

سایر اصول اخالقی پزشکی به روابط میان پزشکان و روابط میان پزشکان و اشخاص ثالث می پردازند؛ این هنجارها رقابت میان 

پزشکان را محدود می کنند و مانع نظارت بیمه گر می شوند.

7. 1. 7. اقدامات تنبیهی برای مقابله با تضاد منافع در نظام سالمت فرانسه
بر اساس قانون نظام پزشکی می تواند پزشکان را به  علت نقض اصول اخالق پزشکی با یک اخطار، سرزنش، تعلیق پروانه از یک 

که عموم مردم  کند؛ اما نام پزشــک خاطی افشا نمی شــود، در نتیجه مانع از این می شود  کامل آن مجازات  هفته تا ســه ســال یا لغو 

کنند. با وجود این، در کل، عمدۀ فعالیت های انضباطی منفعالنه اســت و تنها پس  که رفتار مشــکوک دارند شناســایی  پزشــکانی را 

کید بیشــتر دارد، به ویژه ارتقای  از ثبت شــکایت، فرایندهای تنبیهی آغاز می شــوند. عالوه  بر این، نظام پزشــکی بر آرمان های دیگر تأ

.)۲0۱۱ ,Rodwin MA( طبابت مستقل و خصوصی پزشکان و محدودکردن اشتباه سهوی
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7. 1. 8. جمع بندی
کرده است: کلی پیروی  کشور از چند اصل  که این  بررسی روند اقدام ها و اصالح های نظام سالمت فرانسه نشان می دهد 

۱. ســازمان دهی بخــش بســتری از طریق ادغــام خدمات غیرانتفاعی در بخش عمومی و ســپس فراهم کــردن انگیزه های 

فعال برای جلوگیری از طبابت هم زمان پزشکان در بخش عمومی و خصوصی؛

کز  گســترش بخش خصوصی و ســپس اعمــال نظارت بــر فرایندهای تشــخیصی )آزمایشــگاه ها و مرا ۲. اعمــال نظــارت بــر 

کاهش تأثیر انگیزه های ثانویه؛ تصویربرداری( با هدف 

۳. مدیریت و شفاف سازی روابط مالی میان شرکت های بازرگانی و پزشکان؛

گسترش نظام اطالعات پزشکی با هدف شناسایی دقیق خدمات تجویزشده )اصالح صورت حساب های پزشکی( و   .۴

همچنین بازنگری در نظام حسابداری بیمارستانی با هدف محاسبه دقیق قیمت تمام شدۀ خدمات؛

که در صورت عبور هزینه ها از  ۵. مرتبط کردن افزایش نامتناســب تقاضا به درآمد پزشــکان، تعیین یک ســقف هزینه ای 

کاهش می یابد؛ این سقف، درآمد پزشک در همان سال یا سال بعد 

۶. ایجاد دو آژانس مجزا و مستقل برای نظارت و پایش نظام سالمت: آژانس ایمنی محصوالت دارویی و پزشکی و نهاد 

عالی سالمت؛

گسترش راهنماهای بالینی از طریق نهاد عالی سالمت؛  .7

گسترش مراقبت مدیریت شده، شامل پزشک خانواده، نظام ارجاع و پرونده الکترونیک سالمت.  .۸

7. 2. ایاالت متحده
کشور از ۴۸ ایالت هم جوار و دو ایالت  کشور پهناور جهان محسوب می شود. این  کانادا، ایاالت متحده سومین  پس از روسیه و 

مجزا )شبه جزیره آالسکا در شمال شرق قاره آمریکا و مجمع الجزایر هاوایی در اقیانوس آرام( تشکیل شده است. نکته جالب در بافت 

که اداره  گروه جمعیتی  گروه سنی جمعیت را تشکیل می دهند. این  که افراد زیر ۳۳ سال بزرگ ترین  کشور این است  جمعیتی این 

کشور در  سرشماری ایاالت متحده به آن ها لقب »هزاره ای ها«۲۱ داده است، متولدین سال های ۱۹۸۲ تا ۲000 هستند. جمعیت این 

ســال ۲0۱7 حدود ۳۲۶ میلیون نفر بوده اســت. امید به زندگی نیز در ســال ۲0۱۵ برابر با 7۹.۹۳ ســال بوده است، برای مردان و زنان 

به ترتیب ۸۱.۶ و 7۶.۹ بوده است. از منظر تولید ناخالص داخلی نیز ایاالت متحده با بیش از سیزده تریلیون دالر )حدود ۲0 درصد 

تولید ناخالص جهان( بزرگ ترین اقتصاد جهان است. از لحاظ حجم مبادالت، ایاالت متحده بزرگ ترین واردکننده و پس از آلمان و 

چین سومین صادرکننده بزرگ جهان است. وجه تمایز اقتصاد پزشکی این کشور دست برتر بازار و بخش خصوصی در نظام سالمت 

که بازارهای مروج خدمات پزشکی و بیمه ای منجر به گسترش  گســتره نفوذ قابل توجه بخش خصوصی ســبب شــده اســت  اســت. 

بیش از پیش تضاد منافع شوند. با وجود این، نیروهای بازاری به نحوی در محدودساختن تضاد منافع نیز نقش دارند. پویایی بازار 

21 . Millennial
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که تنظیم مقررات دولتی به حیطه های خاصی محدود شود، زیرا به  علت سرعت باالی تغییرات، قوانین خیلی  ســبب شــده اســت 

که رگوالتورهای نظام سالمت در چرخه ای دائمی از وضع  ج می شــوند. از ســوی دیگر این پویایی سبب شده است  ســریع از رده خار

گردش  کشــور صنایع داروســازی و تجهیزات پزشــکی از  گیرند. همچنین، در این  کنش بازیگران غالب نظام ســالمت قرار  قوانین و وا

که به آن ها اجازه اعمال نفوذ بیشتری را بر ارائه کنندگان نظام سالمت می دهد. مالی و قدرت اقتصادی توجه برانگیزی برخوردارند 

7. 2. 1. تولیت نظام سالمت
کشــور، طب بــدون محدودیت های صنفی قرون وســطایی،  که در این  بررســی تاریــخ طبابــت در ایاالت متحده نشــان می دهد 

گرفتــن مجوزهای ســختگیرانه پدیدار شــده و در اوایل قرن بیســتم، به نیروی سیاســی قابل توجهی تبدیل شــده و  انحصارگــری یــا 

گذار تدریجی به سمت  کرده است. با  قوانین مربوط به اعطای مجوز فعالیت بالینی زمینه های بازار ایمن خدمات سالمت را تدوین 

که طب  کنتــرل و تخصصی شــدن پیامدها بیــش از پیش افزایش یافته اســت، به  نحــوی  بــازار ســازمان یافته مراقبت هــای ســالمت 

کاالها و تجهیزات پزشکی  سازمان یافته به تدریج نظارت بر ارائه کنندگان خدمات سالمت، آموزش پزشکی و شرکت های تولیدکننده 

که  کنترل حرفه ای به انجمن های تخصصی پزشــکی، همچون انجمن پزشــکان ایاالت متحده، امکان داد  گرفت. این  را در دســت 

کنند.  نقش پزشــکان به  عنوان واســط میان بیماران، بیمارســتان ها، مؤسســه های بیمه ای، شرکت های داروســازی و... را تقویت 

کاهش دهد. تأسیس  کامی خودتنظیمی دولت را بر آن داشت تا در اواخر دهه ۱۹70 نظارت طب سازمان یافته بر نظام سالمت را  نا

مدیکــر و مدیکیــد و تصویــب اقدامــات ضدانحصــار مهم تریــن اقدامــات برای افزایش مشــارکت دولــت در نظام ســالمت در این دهه 

کرد. رونق بازار سبب قدرت گرفتن  بودند. همچنین، در اوایل دهه ۱۹70 دولت نقش نظارتی اش را تقویت و رقابت بازاری را تشدید 

که به برخی حق الزحمه ها و جنبه های خاص طب خصوصی پایان دهند. این امر  مؤسســه های بیمه ای شــد و به آن ها امکان داد 

کرد. بنیان های پیدایش سازمان های حافظ سالمت۲۲ را فراهم 

کلی، تعیین  در حال حاضر، دولت مرکـــزی )وزارت بهداشت و نیـــروی انسانی( این مسئولیت ها را بر عهده دارد: سیاست گذاری 

کمــک به نظــام بهداشــت و درمان عمومــی، تأمین منابــع و برنامه ریزی بــرای افراد فاقد بیمه و انجـــام  کشــوری،  قوانیــن در ســطح 

کم رنگ اســت، امــا در برنامه ریزی  اصالحــات بهداشــتی و درمانــی. بــه دلیل برنامه ریــزی غیرمتمرکز، نقش دولت در نظام ســالمت 

کـالن نظام بهداشت  و درمان، مجلس سنا، نماینـدگان و رئـیس جمهـور نقش عمده ای ایفا می کنند، ضـمن آنکـه دولت مسئولیت 

ســـازمان دهی و مدیریت نحوه ارائه خدمات بهداشـــتی و درمـــانی را بـــرای آحـاد جامعـــه بر عهده دارد. در سطح ایالتی، برنامه ریزی 

عملیاتی بهداشت و درمـان، توسعه و اجرای سیاست های بهداشتی و درمانی انجام می شود و در سطح بیمارستان، هیـئت مـدیره 

مسئولیت تـدوین برنامـه هـای راهبردی را با همکاری کمیته های بیمارستانی بر عهده دارد.

7. 2. 2. ارائه خدمت در نظام سالمت ایاالت متحده
خدمات ســالمت در ایاالت متحده را ســازمان ها/نهادهای مختلفی ارائه می کنند. تجهیزات و امکانات به صورت عمده تحت 

22 . Health maintenance organization



5. فقر و نابرابری در حوزه بهداشت و سالمت

86

مالکیت بخش خصوصی می باشــند )گرچه دولت فدرال، دولت های ایاالتی و شــهرداری ها هم مالک قســمتی از امکانات هستند(. 

کشــور غیرانتفاعی )حدود 70 درصد تخت های بیمارســتانی(، ۲۱ درصد تحت مالیکت دولت )۱۵ درصد  ۵۸ درصد بیمارســتان های 

ج ســالمت به  وســیله  تخت هــا( و ۲۱ درصــد دیگــر انتفاعــی )حدود ۱۵ درصد تخت ها( هســتند. ۶0 تا ۶۵ درصد ارائه خدمات و مخار

کهنه سربازان انجام می شود. اغلب جمعیت  کودکان و دپارتمان  دولت و از طریق برنامه هایی مانند مدیکر، مدیکید و بیمه سالمت 

کارفرمایانشان بیمه می  کنند. زیر ۶7 سال را خود اشخاص یا 

سازمان های زیر به وزارت بهداشت و نیــروی انسانی در زمینه ارائه خدمات سالمت یاری می رسانند:

کنتــرل بیماری هــا و پیشــگیری از بیماری ها )ایــن مرکز وظیفــه تحقیق و   ● مرکــز خدمــات مدیکیــد و مدیکیــر؛ مرکــز 

اجرای برنامه های بیمه ســالمت و ایمنی را بر عهده دارد(؛ مؤسســه ملی ســالمت )این مؤسسه مسئولیت تحقیقات 

زیست پزشــکی و ســالمت را بــر عهــده دارد(؛ ســازمان مدیریت منابع ســالمت و ارائــه خدمات )مســئولیت اصلی این 

ســازمان حمایت از تالش های صورت گرفته جهت افزایش دسترســی افراد فاقد بیمه، طردشده ها و افراد آسیب پذیر 

کیفیــت )حمایت مالی، اجرا و انتشــار  ذهنــی بــه خدمات ســالمت اســت(؛ آژانس تحقیقــات مراقبت های ســالمت و 

مطالعات مختلف با هدف بهبود کیفیت و ایمنی نظام سالمت(؛ سازمان مدیریت غذا و دارو )افزایش سالمت عمومی 

کسیناســیون و  کو، داروهای آزمایشــگاهی، تجهیزات پزشــکی، وا از طریــق وضــع قوانیــن مرتبط با تغذیــه، تولید تنبا

سایر خدمات(.

که یک سازمان غیردولتی غیرانتفاعی است، به عنوان مشاور در زمینه سیاست گذاری بخش   ● مؤسسه مدیسین۲۳ 

کمیســیون الحاقی۲۴ نیز به  عنوان یک ســازمان مســتقل و  خصوصــی بــا هــدف بهبود ســالمت ملی فعالیــت می کند. 

کــز مراقبــت  غیرانتفاعــی ســاالنه بیــش از بیســت هــزار ســازمان ارائــه خدمــات ســالمت، از قبیــل بیمارســتان ها و مرا

که شــامل درمان بیمــاران، تولیت، فرهنــگ، عملکرد و  بلندمــدت و آزمایشــگاه ها، را بــا اســتفاده از معیارهــای خود 

کیفیت نیز مســئولیت اولیه  کمیتــه ملی تضمین  کیفیت می شــود، در سراســر ایاالت متحــده ارزیابی می کند.  بهبــود 

که ســبب ایجاد بازارهای جدید برای بیمه های  ح هایی را  ح های ســالمت خصوصی و طر در زمینه اعتباربخشــی طر

کیفیت را رعایت می  کنند،  که استانداردهای خاص  سالمت می شوند، بر عهده دارد. ارائه مجوز فعالیت به پزشکانی 

به ُبرد پزشکان متخصص آمریکا و ُبرد پزشکی داخلی محول شده است.

7. 2. 3. تأمین مالی نظام سالمت ایاالت متحده
گیر ملی برای نظــام بیمه درمان وجود نــدارد و ترکیب پیچیده ای از پرداخت کننــدگان انفرادی و  کشــور یک سیســتم فرا در ایــن 

دولتی )سطح فدرال، ایالتی و محلی( تأمین مالی نظام عرضه خدمات درمانی را تشکیل داده اند. تأمین اجتماعی خود را متعهد به 

تأمین حداقل خدمات درمانی برای جمعیت آسیب پذیر می داند، بنابراین پوشش بیمه خدمات درمانی برای سایر افراد اختیاری 
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اســت. نقش بیمه های خصوصی در عرضه بیمه بهداشــتی بســیار قابل توجه است و خدمات درمانی، متنوع و متناسب با انتخاب 

کز سالمت دولت  بیمه شده ارائه می شوند. دفتر مدیریت مالی مراقبت بهداشتی درمانی وزارت بهداشت و نیروی انسانی مدیریت مرا

کز ارائه دهنده خدمات سالمت در سطح ایاالت، عمدتًا تحت نظر شهرداری ها مدیریت می شوند. پوشش  فدرال را بر عهده دارد. مرا

که هزینه های ناشــی از بیماری ها،  پایه ای بیمه های درمانی ایاالت متحده شــامل محدوده وســیعی از طرح های بیمه ای می شــود 

تصادف ها، آسیب ها و ناتوانی ها را در دو بخش خصوصی و دولتی تحت پوشش قرار می دهد. این گستره وسیع بیمه های بهداشتی 

کارافتادگی و بیمه حوادث و نقص عضو می شود. انواع مختلف بیمه ها در این کشور  شامل بیمه هزینه پزشکی و بیمه درآمد ناشی از 

به شرح زیر می باشند:

 ۱. بیمه خصوصی؛

 ۲. بیمه دولتی؛

 ۳. بیمه بازنشستگان و ازکارافتادگان ارتش.

بیمــه خصوصــی: شــامل بیمه های تجاری اســت. این نوع بیمه نامه ها از طریق بیمه گران تجاری و ســایر ســازمان های واســطه 

میان بیمه شده و شرکت های بیمه ای، در دسترس مشتریان قرار می گیرند.

کارفرمایان تحت  گروه از طریق  کارفرمامحور اســت. در این نوع پوشــش بیمه ای، اعضای یک  بیمه های شــخصی: شــامل بیمه 

کارفرمایان مؤسســه خود مالک بیمه نامه هســتند  پوشــش بیمه های تجاری یا ســازمان های ارائه دهنده خدمت قرار می گیرند. 

کارفرما ممکن اســت تمام حق  بیمــه را خود پرداخــت نماید یا اینکــه نیاز به  و مســئولیت پرداخــت حــق  بیمــه را بــر عهده دارنــد. 

مشارکت هایی از طریق هر یک از اعضا به  منظور تحت پوشش قراردادن هزینه های بیمه وجود داشته باشد.

بیمه نامه های خصوصی را معمواًل دو مؤسسه بلوکراس۲۵ و بلو شیلد ۲۶ ارائه می کنند. بیمه نامه های خصوصی شامل خدمات 

پزشکی و بیمارستانی تا یک حد مشخص می شوند. پزشکان با بیمارستان ها توافق می کنند که موارد مشخصی را بپذیرند، اما هزینه 

کند. خدمات اضافه ای مانند تست های آزمایشگاهی، رادیولوژی، اتاق عمل و دارو را باید بیمه شده پرداخت 

که تحت پوشــش بیمه خصوصی نیســتند. هزینه این بیمه را دولت فدرال  بیمه بخش دولتی: این نوع بیمه ویژه افرادی اســت 

کلیوی و  تأمین می کند. الف. مدیکر: افراد تحت پوشــش این برنامه شــامل ســالمندان )باالتر از ۶۵ سال(، ازکارافتادگان، بیماران 

که به  عنوان برنامه مرکزی مدیکر تلقی   ،A گروه های خاص می شوند. مدیکر بزرگ ترین شبکه بیمه گر ایاالت متحده است. بخش

که مالیات  ج بیمارستانی )خدمات بستری(، خدمات در منزل و آسایشگاه ها را پوشش می دهد. افراد در صورتی  می شود، مخار

ح ثبت نام می شــوند. بخش  کرده باشــند، بعد از رســیدن به ۶۵ســالگی به صورت خودکار در این طر مخصوص مدیکر را پرداخت 

که عضویت در آن اختیاری و نیازمند پرداخت حق عضویت اســت، به منظور پوشــش خدمات ســرپایی طراحی شــده اســت،   B

که بیشــترین درصد حق بیمه ســالمندان را دولت پرداخت می کند. بیش از ۹۵ درصد از ســالخوردگان تحت پوشش  به این علت 
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بخش B هستند. دولت فدرال این برنامه را توسط ترکیبی از مالیات بر حقوق و دستمزد، حق  بیمه و درآمدهای عمومی دولت، 

 D و C تأمین مالی می کند. در ســال ۲00۶، مدیکر پوشــش داروهای بیماران ســرپایی را توســعه بخشــید. افزوده شدن بخش های

جزء آخرین تحوالت بزرگ این سیســتم هســتند. بخش C شــامل برنامه مدیکر + انتخاب می شود. این بیمه از سیستم پرداخت 

کارانه استفاده می کند. بخش D پس از تصویب قانون نوسازی مدیکر در سال ۲00۳ ایجاد شد و شامل دو تغییر اساسی می شود: 

.)D ( و تثیبت مزایای دارویی )بخشMedical advantage گسترش برنامه های بیمه خصوصی )برنامه

که درآمدشــان از حد مشــخصی پایین تر بود   ب. مدیکیــد: ایــن برنامــه در ابتــدا به منظور پوشــش مادران بــاردار و فرزندان آ ن ها 

که درآمدشــان از خط فقر تعیین شــده توســط دولت ایالتی پایین تــر بود نیز  گروه هایی  گســترش یافــت و  طراحــی شــد، امــا بعدها 

که دولت هــای ایالتی اداره اش می کنند، دولــت فدرال و دولت های  ح بیمه ای را  گرفتند. تأمین مالــی این طر تحــت پوشــش قــرار 

ایالتی مشــترکًا انجام می دهند. در ســال ۲00۶ مدیکید افراد ســالخورده و معلول و همچنین مراقبت های خانگی شامل پرستاری 

و درمــان در منــزل را تحت پوشــش قرار داد. در ســال ۲0۱0 نزدیک ۹.۶ میلیون آمریکایی تحت پوشــش مدیکــر و مدیکید )هر دو( 

که در وضعیت اورژانسی هستند خدمات ارائه بدهند.  که مدیکر را می پذیرند، باید برای تمام بیمارانی  بودند. بیمارستان هایی 

چندیــن ایالــت خدمات اضافه تری چون پوشــش مادران باردار هم ارائه می دهند. مدیکر از طریق ترکیبی از مالیات بر دســتمزد، 

حــق  بیمه هــا و درآمدهــای عمومی فدرال تأمین مالی می شــود. مدیکیــد از طریق مالیــات، برنامه بیمه دولتی ایالتــی ترکیبی )که 

گایدالین های فدرال اجرا می شــود. در ســال ۲0۱۴ دولت فدرال بین ۵0 تا 7۳ درصد  ایالت اداره می کند( تأمین مالی و بر اســاس 

ج مدیکید ایاالت را پرداخت می کرد. مخار

ج. بیمه بازنشستگان و ازکارافتادگان ارتش: این طرح بیمه ای از طریق درآمدهای عمومی دولت تأمین مالی می شود.

7. 2. 4. مقابله با تضاد منافع در نظام سالمت ایاالت متحده
که سیاست های دولت فدرال به شدت متأثر از مسابقه قدرت  بررسی سابقه تاریخی نظام سالمت ایاالت متحده نشان می دهد 

گاهی  که  کــه هر یک در پی محقق کردن منافعشــان هســتند، منافعــی  کالن اســت، بازیگرانی  میــان بازیگــران اقتصــادی و سیاســی 

متضادند. بررسی سیاست ها و اقدامات مقابله با تضاد منافع در این کشور نشان می دهد که تا پیش از دهه ۱۹70 عمده مداخله های 

مبتنــی بر خودتنظیمی بازیگران غالب نظام ســالمت، به ویژه انجمن پزشــکان ایاالت متحده، بوده اند. تــا این زمان بازیگران غالب 

نظام سالمت عبارت بودند از بلوکراس و بلو شیلد )نمایندگان بیمه های سالمت( و انجمن پزشکان و انجمن بیمارستان های ایاالت 

کاهش حمایت از نظام  متحــده بــه  عنــوان صنف ارائه کنندگان خدمات ســالمت۲7. از ۱۹7۵ به بعد، سیاســت های دولتی مبتنی بــر 

کشور  کاهش انحصارگری در این بخش بوده اند. اولین سیاســت های مقابله با فســاد و تضاد منافع در نظام ســالمت این  ســالمت و 

که بر  کنگره دانســت. اولین قانون، Anti-Kickback Statue مصوب ۱۹7۲ است  را می توان قوانین ضد انحصار تصویب شــده توســط 

اساس آن مبادله یا پیشنهاد مبادله هر چیز با ارزشی با هدف تالش برای القا )یا پاداش( به ارجاع در برنامه های مراقبت سالمتی که از 

بودجه فدرال استفاده می کنند، جرم است. این قانون اقدامات تنبیهی سنگینی برای افراد و سازمان های هر دو سمت رشوه دهنده 

27 . Getzen TE. Health economics and financing: Wiley Hoboken, NJ; 2007.
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کرده اســت. قانون مهم دیگر، قانون اســتارک یا قانون خودارجاعی۲۸ توســط پزشکان است. هدف اصلی این  و رشــوه گیرنده تنظیم 

که  کزی  کز تشــخیصی مد نظر پزشــک بــود، مرا قانــون مقابلــه بــا خودارجاعــی از بخــش عمومــی به بخــش خصوصی یا ارجــاع به مرا

ارائه کننده در آن ها به  صورت مستقیم یا غیرمستقیم سود دارد. این قانون پزشکان را از ارجاع بیمار برای دریافت یک سری خدمات 

کرده  که خود پزشک یا بستگان نزدیکش در آن ها صاحب سهام هستند منع  کز طرف قرارداد مدیکر و مدیکید  سالمت خاص در مرا

اســت، مگر اینکه مرکز دیگری برای ارائه آن خدمت وجود نداشــته باشــد. بســتگان درجه یک پزشــک عبارت اند از همســر، فرزند/

فرزندخوانده، خواهر و بردار )ناتنی(، بستگان درجه یک همسر، پدربزرگ و مادربزرگ و نوه )McDowell Jr TN, ۱۹۸۹(. در سال ۱۹۹۳ 

ممنوعیت قانون استارک شامل مدیکید و یازده دسته خدماتی دیگر شد، از جمله رادیولوژی، پرتودرمانی، تجهیزات پزشکی بادوام، 

گفتار، تجهیزات و لوازم  مراقبت از سالمت در منزل، درمان جسمانی )فیزیکی(، خدمات توان بخشی، شغل شناسی، آسیب شناسی 

کودکان، اعضای مصنوعی و داروهای الزم برای بیماران ســرپایی. همچنین قانون بیش از بیســت استثنا دارد  تغذیه بزرگ ســاالن و 

گروهی، بیمارســتان ها، آزمایشــگاه های بالینی در مناطق روستایی و شرکت های تجاری دولتی  که مهم ترینشــان ارجاع به اقدامات 

است. عالوه  بر این دو قانون که جنبه پیشگیرانه داشتند، تصویب قانون Civil Monetary Penalties منجر به وضع اقدامات تنبیهی 

شدیدی برای سازمان های فعال در نظام سالمت در این موارد شد:

که در واقع ارائه نشده اند؛  ۱. ادعای ارائه خدماتی 

که انتظار می رود بر تصمیم های مرتبط با هر بیمار تأثیر بگذارند؛ گاهانه و تعمدی اطالعاتی  ۲. ارائه آ

۳. پیشــنهاد یــا پرداخــت بــه ذی نفعــان برنامه مراقبت ســالمت فدرال با هــدف تأثیر بــر بازپرداخت مربوط بــه آیتم ها یا 

خدمات؛

که تحت پوشش برنامه مراقبت سالمت فدرال نیستند؛ ۴. فراهم کردن زمینه پرداخت برای خدماتی 

۵. دریافت وجه بابت ارجاع یک ذی نفع تحت پوشش برنامه سالمت فدرال؛

که بودجه برای آن تخصیص داده نشده است. ۶. استفاده از منابع تخصیص یافته برای برنامه فدرال در محلی 

که بر اســاس آن هر نوع پرداخت پنهانی، غیرمســتقیم و in-kind برای القا   قانون مقابله با رشــوه نیز در ســال ۱۹7۲ تصویب شــد 

یا تســهیم عواید جرم تلقی می شــد. بر اثر اقدامات متقابل ارائه کنندگان، اصالحاتی در ســال های ۱۹77، ۱۹۸0 و ۱۹۸7 بر این قانون 

کاهش قدرت طب سازمان یافته منجر به ارتقای بازار خدمات بیمه در دهه  تصویب شدند. مطرح شدن این قوانین ضد انحصار و 

که در این دهه وارد عرصه  که وارد نظام ســالمت شــوند. یکی از مهم ترین مؤسســه هایی  ۱۹۸0 شــد و به دیگر مؤسســه ها اجازه داد 

کاربست  کارمزد را با تغییر انگیزه های پزشــکان از طریق  شــدند، ســازمان های مراقبت مدیریت شــده۲۹ بودند. این ســازمان ها تضاد 

کاهش  کردند، ولی خود منجر به ایجاد نوع جدیدی از تضاد منافع شدند، تضاد منافع سازمانی برای  کنترل  نظام پرداختی جدید 

هرچه بیشــتر خدمت ارائه شــده. در حقیقت، در این دوره تضاد منافع ناشــی از ارائه بیش از حد خدمات )Overuse( با تضاد منافع 

28 . Self-referral
29 . Managed care organization
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گســترش مدیریت پزشــکان خصوصی و سازمان های حافظ  کمتر از حد خدمات )Underuse( جایگزین شــد. معرفی و  ناشــی از ارائه 

سالمت، روش پرداخت به پزشکان را تغییر دادند، طبابتشان را تحت نظارت و پایش۳0 قرار دادند و حتی انتخاب های بالینی شان 

کنند )هرچند آن ها اغلب به  کردند. به این ترتیب بیمه ها توانســتند به مغایرت های ســود بســیاری از پزشــکان رســیدگی  را محدود 

پزشکانی که خدمات کمتری ارائه می کردند، پاداش می دادند و در نتیجه به ایجاد تضادهای جدید در سود پزشکان دامن می زدند(.

کلی، مقررات دولتی وضع شــده در دهه های ۸0 و ۹0 برای مقابله با فســاد و تضاد منافع را می توان به ســه   در یک تقســیم بندی 

کرد. دو دسته اول به انگیزه های مطرح در عملکردهای پزشکی می پردازند: ۱. انگیزه های افزاینده ارائه خدمات و ۲.  دسته تقسیم 

انگیزه های کاهنده ارائه خدمات. اولین مورد موجب اصالح مراقبت مدیریت شده می شود و دومی از آن حمایت می کند؛ ۳. مقررات 

مربوط به روابط مالی میان پزشــکان، شــرکت های دارویی، شــرکت های تولیدکننده تجهیزات پزشــکی و دیگر منافع تجاری اســت. 

مطرح شدن این قوانین موجب پیدایش مفهوم »کنترل های قانونی انگیزش های ارائه خدمات«۳۱ شد.

کنش هــای عملــی بــه ایــن قوانیــن دولتــی تأســیس ســازمان های مــرور اســتاندارد پزشــکی۳۲ بــرای بررســی خدمات   از اولیــن وا

استفاده شده و نیاز به ارائه این خدمات بود. این سازمان ها با استفاده از کادر بالینی خود پذیرش و طول مدت اقامت بیمار را بررسی 

که آیا پذیرش بیمار توجیه بالینی داشــته اســت یا خیر. در ســال ۱۹۸۲ این ســازمان ها به سازمان های  می  کردند و تحقیق می کردند 

کیفیت بررسی می کردند. در سال ۱۹۸۶  که مستندات بیمارستانی را با هدف ارزیابی  مرور همتایان۳۳ تغییر نام دادند، سازمان هایی 

کیفیت تغییر داد، و در نهایت در ســال ۱۹۹۲ مدیکر نقش آن هــا را به ارائه کننده کمک های  کنگــره هــدف ایــن ســازمان ها را به پایش 

کیفیت تغییر داد. همچنین، به  علت افزایش استفاده از مکانیسم تسهیم عواید میان ارائه کنندگان خدمات درمانی و  فنی در زمینه 

که »تسهیم عواید« را در رده رشوه قرار داد. خدمات تشخیصی در سال ۱۹۹۹ قانون جدیدی تصویب شد 

که این سازمان ها سازمان دهی نظام سالمت را به   حمایت بیشتر دولت از مراقبت های مدیریت شده در دهه ۱۹۹0 موجب شد 

که پزشــکان را تشــویق به توصیه خدمت  کارانه ای و فعالیت هایی  که با تضاد منافع برخواســته از نظام پرداخت  نحوی تغییر دهند 

کثر فعالیت های مبتنی بر پیش پرداخت و سازمان های حافظ سالمت مدل پرسنلی پزشکان را استخدام  می  کردند مقابله شود. مثاًل ا

می کردند، بنابراین آن ها نمی توانستند از طریق افزایش خدمات و تجویزها یا توزیع دارو درآمدشان را افزایش دهند. این سازمان ها 

تضاد منافع اشتغال را به حداقل رساندند، زیرا غیرانتفاعی بودند، وظیفه شان ارائه خدمات عمومی بود و قدرت تصمیم گیری بالینی 

گسترده و اشتغال نسبتًا ایمنی را به پزشکان ارائه می دادند؛ اما نوع جدیدی از تضاد را نیز ایجاد کردند. در این سازمان ها پزشکان در 

حقیقت با مشارکت بیمه کنندگان سود خود را از کاهش هزینه ها به  دست می آوردند که خود تضاد منافع ایجاد می کند. وضع مقررات 

کافی از خدمات  کنترل بهره برداری نا که ســازمان های مراقبت مدیریت شــده امروزه سیاســت هایی برای  جدید باعث شــده اســت 

که برخواســته  کاهش خدمات  داشــته باشــند. نظام ســالمت ایاالت متحده از چهار اســتراتژی برای مقابله با انگیزه های مربوط به 

از نظام بیمه ای و مکانیســم پرداخت هســتند اســتفاده می کند: ۱. مدیکر بر تسهیم ریسک پزشکان نظارت می کند؛ ۲. دولت نیز به 

30 . Evaluation and monitoring
31 . Legal Controls on incentives to provide services
32 . Physicians standard review
33 . Peer review organizations
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چندین روش ســازمان های مراقبت مدیریت شــده را تنظیم مقررات می کند، از جمله اعطای حق شــکایت از ســازمان ارائه کننده از 

کنار این اقدامات، مدیکر و  کیفیت. ۳. در  سوی بیمار، اعتباربخشی توسط نهادهای مستقل، و اجباری کردن برنامه های تضمین 

مدیکید با هدف مقابله با اقدامات ســازمان های مراقبت مدیریت شــده دســت به تقویت ســازمان های مرور مستقل و مرور خارجی 

زدند؛ ۴. در نهایت، الیحه حقوق یا حفاظت از بیماران نیز برای تنظیم مقررات سازمان های مراقبت مدیریت شده به تصویب رسید. 

قوانین حفاظت از بیمار خود شامل چهار بخش می شوند: ۱. تعیین حداقل مزایای تحت پوشش؛ ۲. تعیین قواعدی برای دسترسی 

به پزشکان، به ویژه در ساعت غیراداری؛ ۳. تنظیم مقررات تأمین مالی سازمان های مراقبت مدیریت شده، الزام به شفافیت، امکان 

کیفیت. وجه تمایز این قانون نســبت به  پیگیــرد قانونــی از ســوی بیماران و تشــویق به رقابــت؛ ۴. الزامی کردن برنامه هــای تضمین 

که تنظیم مقررات تأمین مالی سازمان های مراقبت مدیریت شده  کید بر افزایش »شفافیت« است، به نحوی  سایر قوانین پیشین تأ

کیفیت، شبکه ارائه کنندگان، طرح های عملیاتی، شاخص های  شــامل الزامی کردن افشــای اطالعات، شاخص های رضایت بیمار و 

عملکردی، انگیزش های پزشکان و استانداردهای بازنگری می شد. همچنین در تغییر موضعی قابل توجه دیگر، پزشکان به تنهایی 

کنار وضع  مسئول غفلت پزشکان یا نادیده انگاشتن حقوق بیماران نبودند و سازمان ها نیز در برابر حقوق بیماران مسئول بودند. در 

قوانین برای تنظیم مقررات سازمان های مراقبت مدیریت شده، هم زمان با رشد این سازمان ها ماهیت و نقش برنامه های تضمین 

که در ابتدا هدف ایــن برنامه ها فقط مدیریت اســتفاده بیش از حد از خدمات بــود، اما با تغییر  کیفیــت نیــز دگرگون شــد، بــه نحوی 

کرد. کیفیت از طریق ابزارهایی به جز نظارت صرف تغییر  کارکرد این برنامه ها به ترویج  بازیگران غالب نظام سالمت 

 اهرم مهم دیگر در مقابله با تضاد منافع تغییر مکانیسم های پرداخت مورد استفاده است. این مکانیسم های پرداخت که عمدتًا 

مدیکر و مدیکید آن ها را معرفی می کنند، در پی دستیابی به دو هدف مهم اند: الف. تسهیم ریسک میان ارائه کننده و پرداخت کننده 

)عمدتًا سازمان بیمه؛ ب. خنثی سازی انگیزه های مربوط به ارائه خدمات. در همین جهت در طول سه دهه گذشته، نظام سالمت 

کارانه، به ســمت پرداخت مبتنی بر  کلی و  گذار تدریجی از نظام پرداخت مبتنی بر حجم، عمدتًا بودجه های  ایاالت متحده شــاهد 

.)۲007 ,Getzen TE( خدمات بوده است )Bundling( عملکرد و تجمیع

کنترل ارتباطات با صنایع دارویی یا تجهیزات پزشکی و سایر عرضه کنندگان  .5 .2 .7
کی، داروها و  نظارت قانونی بر روابط مالی میان پزشــکان و منافع تجاری عمدتًا بر پایه قانون مقابله با رشــوه و قانون مواد خورا

مواد آرایشی۳۴ است. تمرکز این دو بر رشوه ها، هدایا و تأمین مالی فعالیت های حرفه ای از سوی صنایع می باشد. در ادامه به هر کدام 

از این موارد پرداخته شده است.

7. 2. 5. 1. مبارزه با دریافت هدیه

کدهای اخالقی انجمن پزشکان آمریکا از ابتدای قرن بیستم تا سال ۱۹۶0، دیدگاه سختگیرانه ای به دریافت هدیه  در وهله اول 

که عمدتًا ناشــی از ســپردن  کمتری به دریافت هدیه از ســوی پزشــکان شــد،  داشــتند. در ســال های دهه های ۱۹۶0 و ۱۹۸0، توجه 

34 . Food, drug and cosmetic Act
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موضوع مقابله با روابط مالی پزشکان و صنعت به انجمن پزشکان ایاالت متحده بود. در اواسط دهه ۱۹70، رسوایی ناشی از دریافت 

 اهمیت موضوع رابطه ارائه کنندگان خدمات سالمت و صنعت پررنگ شود. در 
ً
که مجددا هدیه از صنایعی همچون فایزر سبب شد 

این دهه با افزایش قیمت و مقدار تجویزها، ارزش هدایا نیز افزایش یافت. انجمن پزشکان ایاالت متحده و انجمن صنایع داروسازی 

که هیچ  کنند. ارزیابی های صورت گرفته در دهه بعد نشان دادند  کردند از طریق خودتنظیمی این فرایند را مدیریت  در ابتدا تقبل 

کدهای اخالقی خود  اقدام مؤثری در این زمینه اجرا نشــده اســت. در نتیجه نارضایتی های ایجادشــده در جامعه انجمن پزشکان، 

کــرد. وجه تمایز این  کرد و دریافت حق حســاب را ممنوع اعالم  کــرد، راهنماهایــی دربــارۀ چگونگی اهــدای هدایا تنظیم  را بازنگــری 

راهنماها تمایز قائل شدن میان فساد عادی۳۵ و غیرعادی۳۶ بود. فساد معمول شامل روابط مالی میان بنگاه های تجاری و پزشکان 

کســب وکارها  که منجر به تحریف قضاوت پزشــکان و وفاداری به بیماران می شــود. این نوع تضاد منافع در ذات بســیاری از  اســت، 

کثر  کــه ناقض اصول اخالقــی رایج و، در غالــب موارد، قانون می شــود. ا وجــود دارد. فســاد غیرعادی شــامل رشــوه پنهانی می شــود، 

کســب وکارها از مقابله با فســاد پنهانی حمایت می کنند، اما فســاد معمول را می پذیرند. راهنماهای انجمن پزشــکان و  پزشــکان و 

کردند. در این بیانیه ها از برچسب سرسختانه ای همچون رشوه استفاده  بیانیه های متعاقب آن، پزشکان را از پذیرش »هدایا« منع 

که در وهله اول برای بیمار مفید بودند،  شــده بود )Shore R, Halsey J, ۲0۱۱(. این راهنماها پذیرفتن هدایای آموزشــی یا هدایایی 

بــا ارزش نهایــی صــد دالر بــه ازای هر هدیه، را مجاز می شــمردند. این راهنماهــا به موضوع ارزش کل هدایــای چندگانه از یک بنگاه 

گزارش دهــی اجباری دریافت هدیه یا حمایــت مالی نیز پرداخته  داروســازی نپرداختــد. همچنیــن، در راهنماهــای اولیه به موضوع 

نشــده بود. از ســال ۲000 توجه بیشــتر به ســمت دریافت معطوف شــد )Singh N et al & ۲0۱۳ ,Smith S, Hams M, ۲0۱۱(، به  نحوی 

کــه از ســال ۲0۱۳، قانــون حفاظت از بیمار و مراقبت مقرون به صرفۀ۳7 ۲0۱0 تولیدکنندگان محصــوالت دارویی، بیولوژیک، تجهیزات 

گزارش پرداخت مستقیم یا اعطای مزایای in-kind با ارزشی بیشتر از ده دالر به پزشکان یا  پزشکی و مواد مصرفی پزشکی را ملزم به 

گزارش ها  گزارش ها شامل نام و آدرس دریافت کننده، ماهیت و مقدار پرداخت و تاریخ آن می شوند.  کرد.  بیمارستان های آموزشی 

باید در قالب فایل های الکترونیک دارای قابلیت جســت وجو و به صورت ســاالنه باشــند. در همین ســال قانون مکملی نیز، معروف 

به Sunshine، به تصویب رســید. بر اســاس این قانون تولیدکنندگان محصوالت دارویی، تجهیزات پزشکی، محصوالت بیولوژیک و 

کودکان همکاری دارند، باید تمام روابط مالی شان را با  که با ســه طرح مدیکر، مدیکید و برنامه بیمه ســالمت  مواد مصرفی پزشــکی 

کنند. هدف این قانون افزایش شــفافیت مالی میان  گزارش  پزشــکان و بیمارســتان های آموزشــی به مرکز خدمات مدیکر و مدیکید 

 .)۲0۱۵ ,Santhakumar S( ارائه کننــدگان مراقبت های ســالمت و تولیدکنندگان دارویی و آشــکار کردن تضادهــای منافع بالقوه اســت

تأثیرگذاری مطلوب این قانون ســبب شــده اســت تا کشورهای دیگری همچون فرانســه، اسلوونی، ترکیه، استرالیا و ژاپن نیز قوانین 

کننــد. خواســتگاه این قوانیــن را می توان افزایــش نگرانی پیرامون تأثیــر صنایع مرتبط با ســالمت بر تصمیم های  مشــابهی تصویــب 

کید بر شفافیت در نظام سالمت دانست. کنار افزایش تأ متخصصان سالمت و تضاد منافع مرتبط با آن در 

35 . Normal
36 . Abnormal
37 . Patient protection and affordable care
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که صنایع آن ها را تأمین مالی می کنند و ارتباطات صنعت با دانشگاه ها 7. 2. 5. 2. پژوهش هایی 

دولت فدرال از طریق چندین آژانس بر تضاد منافع در مأموریت ها و حیطه های مختلف نظارت دارد. خدمات سالمت عمومی 

دارای سیاســت های مقابله با تضاد منافع برای پژوهشــگران دریافت کننده منابع مالی از مؤسســه های ملی سالمت است. سازمان 

کاربســت یک داروی جدید اجرا می کنند،  که شــرکت ها مطالعه ای را در حمایت از  که زمانی   کرده اســت  غذا و دارو این الزام را مطرح 

کمیته مشورتی وجود دارد.  کنند. همچنین راهنماهایی برای اعضای  گزارش  کننده مطالعه را  آن ها باید تضاد منافع محققان اجرا

اداره حفاظــت از پژوهش هــای انســانی نیــز قواعــدی برای حفاظــت از موضوعات پژوهــش تنظیم می کند؛ این قواعــد را هیئت های 

گرانت های دولتی اجرا می کنند. در حال حاضر مســئولیت نظارت بر تضاد  بازنگری دانشــگاه ها و ســایر ســازمان های دریافت کننده 

.)۲0۱۳ ,Smith S, Hams M( منافع پژوهشگران بر عهده دانشگاه ها می باشد. با این وجود دانشگاه ها بی طرف نیستند

7. 2. 5. 3. نظارت بر آموزش پزشکی مداوم

 بر اســاس پیش نویس قانون ســازمان غذا و دارو )۱۹۹۲( برنامه های آموزشــی برگزارشــده توسط شرکت های دارویی نباید شامل 

کنند. با هدف  پیشــنهاد هر نوع اســتفاده تأییدنشــده از محصوالت دارویی شــوند، اما برنامه های مستقل می توانند این گونه عمل 

ضمانت اجرایی برگزارکنندگان این دوره ها باید در یک توافق نامه کتبی تأیید کنند که هدف از برگزاری برنامه ترویج یا اعطای کنترل بر 

برنامه ریزی یا محتوای یک برنامه دارویی نیست. حامیان تجاری رویداد نیز باید این موضوع را تأیید کنند. همچنین برگزارکنندگان 

کنند. در آخرین راهنمای سازمان غذا و دارو در سال ۱۹۹7،  باید روابط مالی و سایر روابطشان را با تأمین مالی کنندگان تجاری اعالم 

کرد در صورت نقض یکی از بندهــا برگزارکنندگان تحت پیگیرد قانونی قرار نمی گیرند  کتبی را حــذف و اعالم  ایــن ســازمان توافق نامــه 

.)۲0۱۴ ,DeANGELIS CD(

کنترل روابط مالی، پژوهش و نظارت بر آموزش مدام دارای چهار پیامد اصلی بوده اند: استراتژی های مطرح  شده در بخش 

۱. ممنوع کــردن روابط خاص میان متخصصان ســالمت و صنعــت، مانند دریافت هدیه و حمایت مالی تجاری از آموزش 

پزشکی مداوم )Smith S, Hams M, ۲0۱۳(؛

کز سالمت )Evans D, ۲0۱۳(؛ ۲. ممنوع کردن اهدا یا ارائه نمونه های دارویی ای به مرا

۳. تقویت ساختارهای تنظیم مقررات و ترویج استقالل از صنعت )Ibid & Boyd EA, Bero LA, ۲007(؛

.)۲007 ,Boyd EA, Bero LA( ۴. ایجاد فرایندهایی برای هدایت و مدیریت تضاد منافع در سطح فردی

7. 2. 6. جمع بندی
کرد:  بر اساس آنچه پیش از این بیان شد، سیاست های مقابله با تضاد منافع در ایاالت متحده را می توان به پنج دسته تقسیم 

کدهای اخالقی پزشــکان را   ۱. خودتنظیمــی صنعتــی و حرفــه ای: در این دوره انجمن پزشــکان ایــاالت متحده با صدور 

کید بر خودتنظیمی و نبود قوانین بازدارنده تنبیهی ســبب شــد تا این  ملزم به رعایت یک ســری قواعد می کرد، اما تأ

سیاست دستاورد چندانی نداشته باشد؛
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کنگره با تصویب قوانین ضد انحصار و رشــوه از ســویی ســعی   ۲. تصویــب قوانیــن ضــد انحصــار و رشــوه: در ایــن دوره دولت و 

کاهش قدرت انجمن پزشــکان و انجمن بیمارســتان ها، به  عنوان نماینده بزرگ ترین بازیگران در ِســمت عرضه نظام  در 

کسب درآمد بر اثر انجام  سالمت، داشتند و از سوی دیگر می کوشیدند با تصویب قوانین تنبیهی ارائه کنندگان فردی را از 

فعالیت هــای متضــاد منافــع بازدارنــد. مهم ترین قوانیــن ایــن دوره را می تــوان Anti-Kickback Statue، قانون اســتارک، 

گسترش سازمان های مراقبت  Civil monetary penalties و قانون مبارزه با رشوه ۱۹7۲ دانست. این قوانین مسیر را برای 

مدیریت شده هموار کردند. این سازمان ها تضاد منافع برخواسته از نوع مکانیسم پرداخت غالب در آن زمان را تا حدودی 

کسب سود بیشتر؛ کاهش ارائه خدمات )Underuse( و  کردند؛ اما خود سبب نوع جدیدی از تضاد منافع شدند:  برطرف 

گســترش مدیریت پزشکان خصوصی سازمان های  ۳. تغییر مکانیســم های پرداخت و مراقبت های مدیریت شــده: معرفی و 

حافظ سالمت روش پرداخت به پزشکان را تغییر دادند، طبابت آن ها را تحت نظارت و پایش قرار دادند و حتی انتخاب های 

کنند. کردند. به این ترتیب بیمه ها توانستند به مغایرت های سود بسیاری از پزشکان رسیدگی  بالینی شان را محدود 

کنترل  کید بر قانون گذاری فدرال برای  ۴. تقویت قانون گذاری در سطح دولت فدرال: از سال های ابتدایی دهه ۲000 مجدداً تأ

کید بر نقش رگوالتوری عبارت اند از: تقویت سازمان های مرور مستقل؛  نظام سالمت افزایش یافت. مهم ترین نتایج این تأ

اعمال نظارت بیشتر مدیکر و مدیکید بر ارائه کنندگان؛ اعمال نظارت بیشتر دولت بر سازمان های مراقبت مدیریت شده؛ 

تصویب الیحه حقوق یا حفاظت از بیماران؛

کیــد بــر افزایــش شــفافیت: مهم تریــن قوانیــن مصــوب در ایــن بخــش عبارت انــد از: قانــون حفاظــت از بیمــار و مراقبــت  ۵. تأ

.Sunshine مقرون به صرفه و قانون

7. 3. ژاپن
کشور متشکل از  کشــورهای آلمان و سوییس دارد. این  کیلومتر مربع وســعتی تقریبًا معادل با  ژاپن با مســاحتی برابر با ۳77.۸7۳ 

که به وسیله بیش از چهار هزار جزیره احاطه شده اند. معمواًل آب وهوای این کشور معتدل است، اما وضعیت  چهار جزیره اصلی است 

کشور به صورت سلطنت مشروطه اداره می شود، اما قدرت  کشور دارای نوسانات زیادی است. این  آب وهوایی از شمال تا جنوب این 

امپراتور به شدت محدود است؛ در واقع نقش امپراتور به سمبل کشور و اتحاد مردم خالصه می شود. قدرت اصلی در اختیار نخست وزیر 

و اعضای انتخابی از ســوی Diet )ارگان قانون گذاری ژاپن( می باشــد. ژاپن از لحاظ اداری به ۴7 منطقه تقســیم شــده اســت. در ســال 

کیلومتر مربع می باشد. بررسی روند ۳۶ساله رشد  کم جمعیت ۳۳۳ نفر در هر  کشور ۱۲7 میلیون نفر بوده است؛ ترا ۲0۱7 جمعیت این 

کی از میانگین رشد 0.۶ درصد است. حدود ۸0 درصد جمعیت در جزیره هونشو۳۸ زندگی می کنند. با  جمعیت در این کشور آسیایی حا

که سرعت رشد هزینه های  گروه سنی انتظار می رود  توجه به رشد سریع جمعیت مسن و باالتربودن شیوع بیماری های مزمن در این 

که در سال ۲0۱0،  ۳ درصد در هر سال بوده است، در سال ۲0۱۸ به ۱0 درصد افزایش یابد. نظام سالمت، 

38 . Honshu
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7. 3. 1. تولیت نظام سالمت
کشور  کشــور را بر عهده دارد. نظام ســالمت این  کار و رفاه مســئولیت اصلی نظام مراقبت های ســالمت این  وزارت ســالمت، نیروی 

که بر پایه بیمه اجتماعی ســالمت، یارانه های مالیاتی و پرداخت از جیب می باشــد. دولت در ســه  دارای بیمه ســالمت همگانی اســت 

که  سطح ملی، استانی و شهری تقریبًا تمام جنبه های نظام سالمت را تنظیم مقررات و مدیریت می کند. شورای تأمین اجتماعی۳۹، 

کیفیت و ایمنی، مهار هزینه ها  کار و رفاه است، مسئولیت تدوین استراتژی های ملی مرتبط با  یکی از زیرمجموعه های وزارت سالمت، 

کارشناسان، اعضای شورای مرکزی بیمه  گایدالین ها را بر عهده دارد. نمایندگان شرکت های بیمه، ارائه دهندگان خدمات و  و تدوین 

سالمت اجتماعی را تشکیل می دهند. مسئولیت اصلی این شورا بازنگری جدول تعرفه خدمات سالمت است که به نوعی تعیین کننده 

میزان پوشش خدمات سالمت محسوب می شود. شورای علوم سالمت۴0 مسئولیت سیاست های بهداشت عمومی را بر عهده دارد. 

دولت های ملی و استانی در این کشور طرح های کنترل هزینه۴۱ را تدوین می  کنند. شورای کیفیت مراقبت های سالمت مسئول ارتقای 

گایدالین ها را بر عهده دارد. اما این شورا فاقد هر گونه قدرت تنبیهی برای مهار ارائه دهندگان با  کیفیت خدمات سالمت است و تدوین 

کیفیت نامطلوب است. ارزیابی تکنولوژی های مربوط به بخش دارویی و تجهیزات پزشکی را سازمان دارویی و تجهیزات پزشکی انجام 

می دهد. این سازمان همچنین مسئولیت تدوین فهرست قیمت داروهای تحت پوشش بیمه سالمت اجتماعی را نیز بر عهده دارد. 

کشوری تجارت عادالنه وظیفه ارتقای  کمیسیون  معیارهای پوشــش دارویی شــامل اثربخشی بالینی و مقبولیت اجتماعی می شوند. 

رقابت عادالنه میان ارائه دهندگان و شرکت های تجهیزات پزشکی را بر عهده دارد.

که مبتنی بر مدل بیســمارکی بیمه اجتماعی اســت، دارای یک وجه تمایز برجســته نســبت به سایر نظام های  نظام ســالمت ژاپن 

کز درمانی، تجویز دارو و همچنین توزیع دارو هستند.« از سوی دیگر، باالبودن  ســالمت می باشــد: »پزشــکان دارای اختیار مالکیت مرا

که این کشور دست به  ســهم هزینه های دارویی از کل هزینه های نظام ســالمت )۲۹ درصد در ســال های دهه ۱۹00( ســبب شده است 

کاهش  که در نیمه دوم دهه ۲000 این نسبت به ۱۵ درصد  اصالحات قابل توجهی برای مهار تضاد منافع در این بخش بزند، به نحوی 

گســترده ای از ۲000 به بعد آغاز شــده اند. بنابراین  کز نیز اصالحات  کســب انتفاع این مرا کز ســالمت و نحوه  یافت. در زمینه مالکیت مرا

کرده است. کنترل دو بازیگر مهم ارائه خدمات اقدامات و قوانین مهمی اجرا و تصویب  کشور در زمینه  نظام سالمت این 

7. 3. 2. ارائه خدمت
خدمات سالمت در دو سطح ملی و محلی ارائه می شوند. شهرداری ها مسئولیت اصلی ارائه خدمات سالمت را در سطح محلی 

کننــد. هر اســتان حداقل پنج طرح  بــر عهــده دارنــد. دولت هــای محلی باید هر پنج ســال یــک بار طرح های سالمتشــان را بازنگری 

سالمت دارد:

ح ارتقای سالمت؛ ۱. طر

ح مراقبت های پزشکی؛ ۲. طر

39 . The Social Security Council
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ح خدمات مراقبت بلندمدت افراد بیمه شده؛ ۳. طر

ح های پایه به منظور افزایش مهار سرطان؛ ۴. طر

ح بهینه سازی هزینه خدمات پزشکی. ۵. طر

کثر مردم دارای یک پزشک مراقبت های اولیه ثابت نیستند و پزشک دروازه بان جهت دسترسی به سطوح باالتر سیستم وجود  ا

ندارد. بیماران می توانند در صورت پرداختن مبلغ بیشتر، بدون برگه ارجاع، از خدمات بیمارستان های تخصصی و بیمارستان های 

کثر بیمــاران به دنبال خدمات ســرپایی  کنند. به علــت باالبودن متوســط اقامت در بیمارســتان ها ا پشــتیبان منطقــه ای اســتفاده 

هستند.

7. 3. 3. تأمین مالی نظام سالمت
کنان  کنند. ثبت نام در یکی از طرح های بیمه ای برای تمام سا کشور باید در یک برنامه بیمه سالمت شرکت  کنان این  تمام سا

که خود را بیمه نکنند، در هنگام ثبت نام  کشور اجباری بوده و انتخاب نوع بیمه بر اساس نوع شغل یا محل سکونت است. افرادی 

کنند و پس از آن وارد طرح بیمه ای شــوند. دو نوع اصلی از بیمه سالمت  باید حق  بیمۀ دو ســال قبل )شــاید هم بیشــتر( را پرداخت 

کارکنان )خود به چهار دســته مجزا تقســیم می شــود(؛ ۲. نظام بیمه ســالمت ملی.  کشــور وجود دارد: ۱. نظام بیمه ســالمت  در این 

کارکنان و خانواده هایشان پوشش فراهم می کند. نظام بیمه سالمت ملی برای افراد خویش فرما و بیکار  کارکنان برای  بیمه سالمت 

که دولت های شهری اداره شان می کنند. مشارکت در انباشت ریسک با افزایش سن تا سقف ۴0 درصد افزایش  طراحی شده است، 

کارکنان  کسر می کند. حق  بیمه پرداختی به شکل مساوی میان  کارکنان  کارفرما از حقوق و پاداش  می یابد. حق  بیمه افراد شاغل را 

کارفرما تقسیم می شود. تمامی طرح های بیمه ای از نظر خدمات تحت پوشش، رویه های دریافت خدمات و سیستم بازپرداخت  و 

یکســان اند، امــا تفاوت های معناداری در اســتحقاق، نحوه اداره، مشــارکت در پرداخــت، مزایای نقدی، تأمین مالــی و میزان یارانه 

دولتــی دارنــد. بیمــه ســالمت 70 تــا ۹0 درصد هزینه های ســالمت را پرداخت می کنــد و مابقی به عهدۀ بیمار اســت. تقریبًا ســه هزار 

کشــور وجود دارد. نرخ های حق بیمه به میزان زیادی میان صندوق های بیمه متفاوت هســتند. چندین  ســازمان بیمه گر در این 

سیستم یارانه متقاطع برای طرح های بیمه ای ـ عمدتًا برای طرح بیمه سالمت ملی که از نظر مالی وضعیت ضعیفی داردـ وجود دارد 

)Sakamato H, ۲0۱۸(. بیش از 70 درصد جمعیت بیمه سالمت تکمیلی خصوصی دارند. بیمه تکیملی خصوصی فقط برای پوشش 

هم پردازی و هزینه هایی پوشش داده نشــده توســط بیمه سالمت ملی در دسترس است )امکان جانشینی بیمه های دولتی توسط 

بیمه سالمت خصوصی وجود ندارد(.

7. 3. 4. مقابله با تضاد منافع
کار و رفاه۴۲ از طریق نظارت بر پرداخت، با تمرکز بر محدودسازی هزینه ها، نظام سالمت را تنظیم مقررات  وزارت سالمت، نیروی 

42 . Ministry of health, Labour and Welfare
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که پزشــکی ســازمان یافته نقش پررنگی در نظارت بر پزشــکان دارد، انجمن  کشــور بر خالف فرانســه و ایاالت متحده  می کند. در این 

پزشــکان ژاپن مانع اســتفاده دولت و بیمه گران از مطالعه مرور اســتفاده، راهنماهای بالینی و ســایر نظارت ها شــده اســت. از سوی 

کدهای اخالقی و دســتورالعمل های خود به  طور مســتقیم به موضوع تضاد منافع اشــاره نکرده است  دیگر، انجمن پزشــکان نیز در 

.)۸-۳۹۱ :۲0۱۱ ,Braillon, Alain(

که نظام سالمت ژاپن به  صورت سنتی شامل دوره های طوالنی از بستری شدن در بیمارستان، تعداد زیاد بیمارستان ها  از آنجا 

کلی اقدامات نظام ســالمت ژاپن برای رســیدگی به  گزاف دارویی می شــود )Sakamato H, ۲0۱۸(، در یک دســته بندی  و هزینه های 

کارآفرینی پزشکان از طریق استخدام در بیمارستان ها و نظارت  کلی قرار داد: ۱. مدیریت  موضوع تضاد منافع را می توان در دو دسته 

 Sakamato( کاهش اندازه و تبدیل بخش خصوصی به بخش غیرانتفاعی کز ارائه خدمت تحت رهبری پزشکان؛ ۲. تالش برای  بر مرا

.)۲0۱۸ ,H

کشــور بــرای مقابله با تضــاد منافع »اصالح نظــام پرداخت« بــود. متولیان نظام ســالمت   از اولیــن اقدامــات نظــام ســالمت این 

کارانه ای و پرداخت های روزانه۴۳ منجر به انگیزه های مالی برای القای تجویز درمان، افزایش طول مدت اقامت  که نظام  دریافته اند 

در بیمارســتان و اســتفاده بیش از حد از داروها و خدمات شــده اســت. در حقیقت اســتفاده از نظام پرداخت نامناسب سبب شده 

کشــورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی  که ژاپن در ســال ۱۹۹۳ باالترین متوســط اقامت بیمارســتانی را در میان تمام  بود 

کنش به این موضوع نظام ســالمت، پرداخت روزانه بابت خدمات بیمارستانی به چهارده روز محدود  و توســعه داشــته باشــد. در وا

کید بر Bundling )تجمیع خدمات(،  شد. از سوی دیگر تالش شد تا مکانیسم پرداخت به تدریج از حالت گذشته نگر به آینده نگر، با تأ

کاهش  کنــد. در یــک اقــدام اصالحــی دیگــر در ســال ۱۹۸۱، وزارت ســالمت و رفاه جــدول فی هــا )Fee Schedules( را بــا هدف  حرکــت 

کرد. یکی از دالیل اصلی بازنگری جدول فی ها و  کید بر ترویج درمان های کم هزینه و مؤثر، بازنگری  فی های مربوط به Pre-test و با تأ

محدودکردن بازپرداخت برای برخی خدمات این بود که نرخ های گزاف منجر به گسترش رشوه )عمدتًا از طریق تسهیم عواید( بابت 

کاهش خدمات مناسب داشتند، تضاد منافعی  ارجاع شده بودند. با وجود این، پرداخت های تجمیع شده نیز انگیزش هایی برای 

کارفرمایی  کــه در دهه ۱۹۹0 آغاز شــدند، بر  کیفیت شــود )Chou Y, ۲00۳(. موج بعدی اصالحات  کاهش  کــه ممکــن اســت منجر بــه 

که پزشــکان را از ایجاد شــرکت هایی جدید برای تملک  کید داشــتند. این اصالحات منجر به تصویب قوانینی شــده اند  پزشــکان تأ

گزارش وزارت سالمت دربارۀ بررسی انگیزش های پزشکان  کلینیک ها بازمی داشتند. یکی از دالیل اصلی این اصالح  بیمارستان ها و 

گزارش نشان داد  برای بیشــتربودن نرخ اســتفاده از خدمات غربالگری تشــخیصی و داروها در ژاپن نسبت به سایر کشورها بود. این 

کز تحت تملک پزشــکان ارائه می شــوند و به  علت ماهیت غیرتهاجمی۴۴ خدمات تجویزشــده، بیماران  که اغلب این خدمات در مرا

نیز اعتراضی به این تجویزها نمی کنند یا اینکه اعتراض به پزشک را از لحاظ فرهنگی نادرست می دانند. همچنین وزارت بهداشت، 

کز ســالمت تحت تملک پزشــکان به ســمت مدل آمریکایی بیمارستان های  که مرا کرده اســت  کار و رفاه انگیزه هایی را فراهم  نیروی 

که تجویز و توزیع دارو توســط پزشــکان  کنند. عالوه  بر این، در این دهه نظام ســالمت به این نتیجه رســید  معاف از مالیات حرکت 

43 . Per diem
44 . Non-invasive
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کنش به این موضوع با تصویب قانونی  ریشۀ »روابط ناسالم« میان پزشکان و بنگاه های دارویی است )Rodwin MA, ۲0۱۱( و در وا

کرد. از سوی دیگر، با اصالح قیمت گذاری حاشیه سود تجویز  کاهش نسبت پزشکان دارای مجوز توزیع دارو  در سال ۱۹۹0 شروع به 

کاهــش داده شــد، انگیزش هایی بــرای تجویز دارو بدون توزیع آن فراهم شــدند و هم پردازی های تجویز هم زمان چندین دارو  دارو 

افزایش یافت. این اصالحات موجب شدند تا درآمد پزشکان از تجویز و توزیع دارو از ۲۵ درصد در سال ۱۹۹0 به ۲ درصد در سال ۲000 

که دارو توزیع نمی کردند، مشمول فی های باالتری بابت تجویز دارو می شدند. پس  کاهش یابد. همچنین در اقدامی دیگر پزشکانی 

از بازنگری این قانون در سال ۱۹۹۴، پزشکان از هدایت بیماران به سمت داروخانه های خاص یا دریافت رشوه در عوض ارجاع بیمار 

منع شدند.

که بیش  با گسترش استفاده از فناوری اطالعات در نظام سالمت این کشور، در سال ۱۹۹۶ فی های توزیع داروی داروخانه هایی 

که بر اثر اجرای این اصالحات  کاهش داده شدند. وزارت سالمت ژاپن تخمین زده است  از 70 درصد مراجعانشان از یک مرکز بودند، 

کاهش یافته است. با وجود این، به  علت نوع  نسبت پزشکان توزیع کننده دارو از ۸۱ درصد در سال ۱۹۹7 به ۵۹ درصد در سال ۲00۸ 

مکانیسم پرداخت قالب، تضاد منافع تجویز و توزیع دارو توسط پزشکان همچنان برقرار است.

7. 3. 5. تنظیم مقررات بیمارستان ها و عملکرد حرفه ای
کارفرمایی پزشــکی در ژاپن هســتند. مطالعه ای در ســال های دهه ۱۹70 نشــان داده  کز تحت مالکیت پزشــکان عنصر اصلی  مرا

کــز انتفاعــی بوده اند، و عمدتًا بــا هدف افزایــش درآمــد )Ikegami N, ۱۹۹۵(، منجر بــه افزایش اســتفاده از داروها و  کــه ایــن مرا اســت 

کز ارائه خدماتش را به مدل آمریکایی بیمارستان های معاف از مالیات  خدمات جانبی شده اند. در نتیجه ژاپن در تالش است که مرا

کان در اختیار پزشــکان اســت و آن ها می توانند حقوق و مزایای ارائه شده  کما کند. در این حالت مالکیت و اداره بیمارســتان  تبدیل 

کنند،  گر مالکان شــرکت پزشــکی را تعطیل  کنند؛ اما باید مالکیت ســرمایه و مکان را به یک بنیاد بســپارند. در این حالت ا را تعیین 

کز ارائه خدمت برای اینکه مشــمول این تخفیف مالیاتی شــوند، همچنین باید  گرفت. مرا ســرمایه آن در اختیــار دولــت قــرار خواهد 

کنند، امکان ممیزی عمومی را فراهم ســازند و از قواعد مربوط به اســتفاده از مازاد  اســتانداردهای مالی و شــفافیت مدیریتی را اجرا 

.)۲00۸ ,Japan Pharmaceutical Manufacturers Association( کنند درآمد پیروی 

کرد و تمام شرکت های موجود را ملزم ساخت  دولت در سال ۲007 امکان تأسیس شرکت های پزشکی تخصصی جدید را متوقف 

که شرکت های  تا ســال ۲0۱۲ به سیســتم ســازمان های خدمات پزشکی بپیوندند. در ســال ۲007 این قانون اصالح و اجازه داده شد 

کز فروش مواد مصرفی پزشکی و خدمات مرتبط  پزشــکی جدید در قالب بنیاد تأســیس شــوند. یکی از تضادهای منافع مهم این مرا

بیمارستانی است.

گواهی و آموزش پزشکی مداوم 7. 3. 6. اعتباربخشی، اعطای 
در ایــن بخــش مهم ترین اقدامات وزارت بهداشــت برای مقابله با تضــاد منافع عبارت اند از: ایجاد اســتانداردهایی برای ارزیابی 

عملکرد و همچنین تشویق اعتباربخشی. از سال ۲00۴، اعتباربخشی داوطلبانه خدمات آزمایشگاهی و بیمارستانی تشویق می شود. 
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کز درمانی به اعتباربخشــی مرتبط نشــده اســت و هیچ اقدام تنبهــی ای برای اجرانکردن اعتباربخشــی  کنــون پرداخــت به مرا ولــی تا

گواهی  وجود ندارد. تا ســال ۲007، تنها ۳0 درصد بیمارســتان ها اعتباربخشــی شــده بودند. از ســال ۲00۴ وزارت بهداشــت اعطای 

کرد، ولی شــرکت در این دوره ها هنوز اجباری نشــده اســت. با هدف فراهم کــردن انگیزش های  بــرای آمــوزش پزشــکی مــداوم را آغاز 

کنند. همچنین از سال ۲00۳، آموزش اجباری  بازاری وزارت بهداشــت به بیمارســتان ها اجازه می دهد تا اعتباربخشی شــان را تبلیغ 

غ التحصیلی ایجاد شــد. این دوره دوســاله بوده و شــامل internship و residencies می شــود. این اصالح ممکن است الگوی  پســافار

نامعمول روابط میان دانشکده های پزشکی و بیمارستان ها را در این کشور تغییر دهد. در حقیقت، به علت اتکای پزشکان به شبکه 

بیمارستانی دانشکده محل تحصیل خود، بیمارستان ها در جذب یا اخراج پزشکان بدون رضایت دانشکدۀ مبدأ مشکل داشتند. 

که هرچند این برنامه به  صورت مستقیم به موضوع تضاد منافع نمی پردازد، اما به علت  گفته  اند  سیاست گذاران این برنامه چنین 

کاهش تضاد  افزایش اســتقالل نهادها و اســتقالل بیشتر اســتانداردها و عملکردهای پزشکی از اعمال تبعیض پزشــکان می تواند به 

.)۲0۱۳ ,Maeno T کند )مردعلی و همکاران، ۱۳۹۶؛ کمک  منافع 

7. 3. 7. نظارت بر هدایا و تأمین مالی تجاری
برای نظارت بر روابط میان پزشــکان و اشــخاص ثالث، شــامل شــرکت های تجهیزات پزشــکی و دارویی، ســه قانون وجود دارد: 

 .)Health Insurance Act( و قانون بیمه سالمت )Medical Service Act( قانون خدمات پزشکی ،)Physician’s Act( قانون پزشکان

که در استخدام بخش عمومی هستند، نقض آشکار قانون  بر اساس این سه قانون پرداخت رشوه، حق حساب و هدیه به پزشکانی 

حقوق شهروندی است و جرم محسوب می شود. اما این قوانین شامل پزشکان فعال در بخش خصوصی نمی شوند. یکی از موانع 

کسب وکارهای ژاپنی است. بنابراین  مهم فرهنگی برای مقابله با دریافت هدیه از سوی پزشکان اهمیت اهدای هدیه در فرهنگ و 

.)۲0۱0 ,Goldsmith S مرز میان هدایای پذیرفتنی و رشوه های غیرقانونی در طول زمان تغییر کرده است )مردعلی و همکاران، ۱۳۹۶؛

کمیسیون تجارت منصفانه 7. 3. 8. تنظیم مقررات شرکت های داروسازی توسط 
کمیسیون ترویج رقابت بازاری از طریق محدود کردن اقدامات تجاری غیرمنصفانه است. تا سال ۲00۹، اجرای  وظیفه اصلی این 

که بر اساس آن هر نوع پرداخت نقدی یا غیرنقدی برای  کمیسیون بود، قانونی  قانون Premiums and Representations بر عهده این 

که در تنظیم مقررات نظام ســالمت نیز نقش دارند عبارت اند از: قوانین  کمیســیون  القای تقاضا ممنوع اســت. مهم ترین قوانین این 

ضــد انحصــار و تجــارت منصفانه برای روابط میان شــرکت های داروســازی و پزشــکان )در هر دو بخش عمومــی و خصوصی(. هرچند 

که از طریق القا  کمیسیون نیست، اما آن دسته از عملکردهای شرکت های داروسازی را  کنترل تضاد منافع پزشکان جزو وظایف این 

منجر به فروش بیشتر دارو توسط پزشکان می شوند، محدود می سازد. این کمیسیون بر سه رفتار عمده پزشکی در طول زمان نظارت 

که عمدتًا از طریــق چانه زنی یا هدیه صــورت می گرفت؛  کــرده اســت: پنهان ســازی قیمت حقیقی فروش دارو توســط عمده فروشــان، 

.)۸-۳۹۱ :۲0۱۱ ,Braillon, Alain( گرانت به پزشکان نظارت تولیدکنندگان بر قیمت فروش عمده فروشان؛ و اعطای هدیه و 
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گرانت های شرکت های داروسازی 7. 3. 9. هدایا و 
کدهــای اخالقــی انجمــن  یکــی از اولیــن اقدامــات بــرای تنظیــم مقــررات روابــط میــان شــرکت های داروســازی و ارائه کننــدگان 

تولیدکنندگان محصوالت دارویی ژاپن در سال ۱۹۸۴ است. سپس در سال ۱۹۹۳ راهنماهایی منتشر شدند و خود کدها نیز بازنگری 

که در قالب پژوهش و توسعه داروهای جدیدشان با پزشکان در  شــدند. بر اســاس این راهنماها شــرکت های داروسازی مجاز بودند 

کمک ساالنه به هر نهاد تعیین شد. یکی از ضعف های بسیار مهم این راهنماها نبوِد الزام  کثری برای  ارتباط باشند و یک مبلغ حدا

کمک شرکت های داروسازی به بخش درمانی نیز به حالت تأمین مالی جمعی۴۵  گزارش دهی میزان تبعیت بود. از سوی دیگر  برای 

)Promotion code for. prescription drugs Japan, 2008(  تبدیل شد

گرانت بر رفتار تجویزی  که یــک بنگاه خاص بتواند از طریق اعطــای  بــه  صــورت نظــری، تأمین مالی جمعی مانع از این می شــود 

پزشک تأثیر بگذارد.

دربارۀ ارتباط میان شرکت های داروسازی و پژوهشگران دانشگاهی برای اجرای پژوهش و اقدامات مشاوره ای نیز، وزارت آموزش 

به این شرکت ها مجوز داده است که در صورت انتقال منابع مالی از طریق دانشگاه ها برای اجرای پژوهش های پزشکی با دانشگاه ها 

در ارتباط باشند.

7. 3. 10. جمع بندی
که با توجه به نوع مشکالت ذکرشده  بررسی سیاست ها و اقدام های مقابله با تضاد منافع در نظام سالمت ژاپن نشان می دهد 

کرده است. همچنین با توجه به اقدام های  کشور بر اصالح رفتار ارائه کنندگان و نوع مالکیت آن ها تمرکز  در ابتدای این بخش، این 

کرد: انجام شده می توان سیاست های اتخاذشده برای مقابله با تضاد منافع را در نظام سالمت ژاپن به سه دسته تقسیم 

۱. اصالح نظام پرداخت به ارائه کنندگان؛

۲. اصالح روابط میان ارائه کنندگان و تولیدکنندگان، به ویژه پزشکان و تولیدکنندگان دارو؛

که مبتنی بر استخدام  کزی  ۳. تالش برای محدودکردن نقش بخش خصوصی در ارائه خدمات و انتقال خدمات به مرا

پزشکان هستند.

که رگوالتورهای دولتی در اتخاذ رویکردهای نوین برای تدوین  همچنین یکی از مشــکالت اصلی نظام ســالمت ژاپن این اســت 

که مشمول تنظیم مقررات می شوند عقب تر هستند. برای مثال، برخی پزشکان  قواعد جدید همیشه یک یا دو قدم از واحدهایی 

که می تواند تا حد زیادی سیاست های  کرده اند،  در حرکتی استراتژیک اقدام به احداث داروخانه های مستقل از محل ارائه خدمت 

که تمام  کرد  کنش به این موضوع قانونی را وضع  کند. وزارت سالمت در وا وزارت سالمت مبنی بر جدایی تجویز و توزیع دارو را خنثی 

کز درمانی باشند. داروخانه ها باید مستقل از مرا

45 . Collective funding
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7. 4. بریتانیا
کشــور حدود ۶۶.۵ میلیون نفر بوده  بریتانیا متشــکل از ملت های انگلســتان، اســکاتلند و ولز است. در سال ۲0۱7 جمعیت این 

گرم تر از قسمت های شمالی است و غرب  است. آب وهوای انگلستان نسبتًا معتدل، مالیم و خشک است؛ قسمت های جنوبی آن 

کشور آب وهوای مرطوب تری نسبت به شرق آن دارد. سیستم حکومتی بریتانیا متشکل از دو مجلس است. مجلس عوام که اعضای 

کار می آیند و مجلس اعیان. در رأس آن ها نیز ملکه انگلستان قرار دارد. نخست وزیر  آن هر پنج سال یک بار از طریق انتخابات روی 

کشــور اتحادیــه اروپا اســت و برای بهتر  مســئول حــزب اســت و در مجلــس عــوام برترین قــدرت اجرایی را دارد. انگلســتان یکی از ۲۵ 

انجام شدن امور اجرایی به ۳۵۴ دولت محلی تقسیم شده است.

7. 4. 1. تولیت در نظام سالمت بریتانیا
نظام طب ملی بریتانیا )NHS( در سال ۱۹۴۸ بر پایه سه اصل پیشگیری، تشخیص و درمان ایجاد شده است و این خدمات را عمومًا 

که در آن نقش خریدار از ارائه دهنده  کار می کرد  رایگان به تمام شهروندان ارائه می کند. تا پیش از سال ۱۹۹0، این نظام بر مبنای مدلی 

خدمت تفکیک نشده بود، اما از سال ۱۹۹۱ به بعد اصالحاتی در این زمینه انجام شد، به نحوی که دو نقش خریدار و ارائه دهنده تفکیک 

که در واقع بــازوی اجرایی نظام طب ملی  شــدند )معــروف بــه بازار داخلی(. خریداران، تعدادی نهاد یا »تراســت« مراقبت اولیه هســتند 

محسوب می شوند و مسئولیت خرید و نظارت بر ارائه خدمات را در منطقه جغرافیایی تحت پوشش خود بر عهده دارند. ارائه دهندگان 

نیز شــامل پزشــکان خانواده، متخصصان و همچنین بیمارســتان ها می شــوند. رابطه بین خریداران و ارائه دهندگان خدمات بر مبنای 

کسی به  که چه  کشــور، پزشــکان عمومی نقش دروازه بان را بر عهده دارند و مشــخص می کنند  قرارداد اســت. در نظام مراقبت اولیه این 

خدمات سطوح باالتر نیاز دارد. مراقبت های سطح دوم و سومی را که نظام طب ملی تأمین مالی می کند، پزشکان متخصص، پرستاران 

کارند و حقوق بگیر هستند. البته  که در بیمارستان های دولتی )تراست های نظام طب ملی( مشغول  و سایر پیراپزشکانی ارائه می کنند 

کنار آن، برخی مراقبت های انتخابی۴۶ را نیز بیمه های خصوصی یا پرداخت مستقیم بیماران تأمین مالی می کند. در 

نظام سالمت بریتانیا، به  عنوان یک نظام طب ملی، یکی از پایین ترین سطوح هزینه تولید ناخالص داخلی برای بخش سالمت است 

که در عین حال به نتایج قابل توجهی نیز دســت یافته اســت. از ســوی دیگر، نقش پررنگ تأمین مالی عمومی، عمدتًا از طریق مالیات، 

کشور در پیاده سازی نظام  گذشته از این موارد، موفقیت چشمگیر این  کشور دیگِر تحت بررسی متمایز  شود.  موجب می شود از آن سه 

ارجاع و پزشک خانواده، مدیریت به کارگیری پزشکان متخصص، نوع مکانیسم های پرداخت ترکیبی مورد استفاده و در نهایت نوع نگاه 

کشورهای توسعه یافته باشد. که نظام سالمت آن متمایز از سایر  کشور به موضوع تضاد منافع سبب شده است  کاماًل متفاوت این 

7. 4. 2. ارائه خدمت در نظام سالمت بریتانیا
که بــرای ارائه آن یا  که نظام طب ملی تأمین مالی می کند، برای خدمات پزشــکی جنرال/عمومی اســت  مراقبت هــای اولیــه ای 

که مستقیمًا به  که با تراست های مراقبت اولیه قرارداد بســته اند یا از پزشکان خانواده ای  از پزشــکان خانواده ای اســتفاده می شــود 

46 . Elective
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که  استخدام ارائه دهندگان دیگری )مثل بخش خصوصی( درآمده اند. نظام مراقبت اولیه نقش دروازه بان را دارد و مشخص می کند 

کسی واقعًا به سطح باالتری از خدمات نیاز دارد. چه 

مراقبت های ثانویه ای را که نظام طب ملی تأمین مالی می کند، پزشکان متخصص، پرستاران و سایر پیراپزشکانی ارائه می دهند 

کنــار آن، برخی مراقبت های  کــه در بیمارســتان های دولتی )تراســت ها( فعالیــت می کنند و البته حقوق بگیر آن ها هســتند. البته در 

گاهی نیــز بنا به ضرورت،  گزینش شــده )الکتیــو(  حــاد را نیز بیمه های خصوصی یا پرداخت مســتقیم بیمــاران تأمین مالی می  کنند. 

که مدل  تراست های مراقبت سالمت اولیه و وزارت بهداشت پرداخت های مربوط به آن ها را انجام می دهند. Foundation Trustها 

جدید ارائه خدمت در نظام طب ملی هستند، استقالل مالی و مدیریتی بیشتری نسبت به تراست های پیشین دارند.

عالوه  بر این، تراست ها برخی خدمات سطح سوم مربوط به شرایط نادر و پیچیده بیماران را نیز ارائه می کنند. این تراست ها با 

کز تحقیقاتی محسوب می شوند. ارجاع بیمار به مرکز  که در واقع مرا دانشکده های پزشکی و بیمارستان های آموزشی در ارتباط اند، 

سطح سوم هم از طریق متخصصان سطح دوم امکان پذیر است و هم پزشکان خانواده سطح اول اختیار ارجاع دارند. در ضمن، در 

کز سطح سوم برخی خدمات به صورت خصوصی ارائه می شود. مرا

7. 4. 3. تأمین مالی نظام طب ملی
تأمین مالی بخش سالمت بیشتر مبتنی بر مالیات عمومی است. البته برخی از مراقبت ها نیز به صورت خصوصی از طریق بیمه 

پزشکی خصوصی تأمین مالی می شوند. 7۶/۲ درصد تأمین مالی نظام طب ملی از طریق مالیات عمومی است و ۱۸/۴ درصد آن 

از طریق حق  بیمه های ملی و مابقی از طریق فروش یک ســری خدمات مشــمول هزینه، داروهای پیش خوانی، پرداخت به بخش 

که مراقبت های الکتیو را در  خصوصی و... تأمین می شود. تقریبًا ۱۲ درصد جمعیت تحت پوشش بیمه پزشکی خصوصی هستند 

بخش خصوصی ارائه می دهند. بیمه خصوصی تقریبًا ۱۲ درصد افراد را تحت پوشش دارد و خدمات آن سه ویژگی دارد:

که مشابه آن تحت پوشش است، ولی خودشان تحت پوشش نیستند؛ ۱. جایگزینی: مواردی را پوشش می دهد 

کامل تحت پوشش نیستند و باید  که یا اصاًل تحت پوشــش نیســتند یا به طور  ۲. تکمیلی۴7: مواردی را پوشــش می دهد 

برای آن ها مشارکت در پرداخت داشت؛

 خدمت را 
ً

که فرد قصد ارتقای سطح خدمات دریافتی اش را دارد. مثاال ۳. مکمل۴۸: در مواردی از آن اســتفاده می شــود 

کند یا حق انتخاب بیشتری داشته باشد. سریع تر دریافت 

که  کره با دولت مرکزی درصــدی از منابع مالی عمومی را دریافت می کند  تخصیــص منابــع وزارت بهداشــت از طریق چانه زنی و مذا

این رقم در واقع بودجه سه سال آینده بخش سالمت خواهد بود. وزارت بهداشت هر سال ۸0 درصد بودجه را به تراست های مراقبت 

گاهی خصوصی  اولیه می دهد. تراســت ها مســئول خرید انواع خدمات اولیه، اجتماعی، میانی و بیمارستانی از ارائه دهندگان دولتی و 

47 . Complementary
48 . Supplementary
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هســتند و از ســال ۱۹۹۹ با اســتفاده از فرمول ســرانه وزن دهی شــده، هزینه خدمات ســالمت را پرداخت می کنند؛ البته مرتبًا در شــیوه 

پرداخت تراست های مراقبت اولیه تغییراتی ایجاد شده است، به ویژه در سال ۲00۴-۲00۳ که در بخش بیمارستانی تأمین مالی مبتنی 

بر عملکرد مطرح شد. پیش از اجرای پرداخت، بر اساس عملکرد پرداخت به بیمارستان ها بابت فعالیتشان بدون حساسیت به حجم 

که بیمارستان ها انجام می دهند پرداخت صورت می گیرد. کاری  و نوع فعالیت انجام می شد. در واقع با معرفی این روش، به اندازه 

در پرداخت به پزشــکان خانواده و متخصصان از روش های حقوق و دســتمزد، ســرانه و FFS اســتفاده می شود و در پرداخت به 

کارمندان از شیوه حقوق و دستمزد استفاده می شود. البته از سال ۲00۴، حق الزحمۀ خدمات پزشکان خانواده از  پرستاران و سایر 

کیفیت را ترکیب می کند. که سرانه و نمرات  کرد  سیستم مبتنی بر سرانه و فوق العاده ثابت به سیستمی تغییر 

کند )پرداخت مستقیم( یا  که فرد مجبور است بابتشان یا از جیب پرداخت  برخی خدمات تحت پوشش نظام طب ملی نیست 

کند )هم پردازی(. گر تحت پوشش آن باشد، باید در پرداخت هزینۀ آن مشارکت  ا

7. 4. 4. مقابله با تضاد منافع در نظام سالمت بریتانیا
کاماًل مشخصی میان اقدامات تنبیهی و بازدارنده  کشورهای مورد بررسی، بریتانیا برای مقابله با تضاد منافع مرز  بر خالف سایر 

که در ادامه به آن ها می پردازیم. کرده است  ایجاد 

7. 4. 4. 1. پیشگیری از تضاد منافع

کمیتی و نظام  گرفته است: ۱. ایجاد ساختار حا کلی را در پیش  نظام طب ملی بریتانیا برای پیشگیری از تضاد منافع سه استراتژی 

پرداخت مناسب؛ ۲. گسترش راهنماهای بالینی و راهنماهای آشنایی با تضاد منافع برای افراد و سازمان ها؛ ۳. ایجاد نهادهای نظارتی.

کمیتی و نظام پرداخت مناســب، درنظرگرفتن ســالمت به  عنــوان یک »کاالی اجتماعــی« و تأمین حدود ۹۸   ایجــاد ســاختار حا

کنار ساختارهای نظارتی مرسوم در هر نظام سالمتی، مردم نیز در مقام  که در  درصد منابع از طریق منابع مالیاتی سبب شده است 

کشور نظارت  تأمین مالی کنندگان اصلی نظام سالمت خواهان و مطالبه گر مبارزه با فساد در بخش سالمت باشند. در نتیجه در این 

مضاعفی برای نظام سالمت وجود دارد. ساختار نظام سالمت بریتانیا سه وجه تمایز دارد: الف. تمایز آشکار میان بخش عمومی و 

خصوصی در ارائه خدمت؛ ب. شیوه به کارگیری پزشکان عمومی و متخصص؛ ب. نقش بیمه ها.

که یک  کامل نظام ارجاع و پزشــک خانواده ســبب شــده اســت   در زمینه به کارگیری پزشــکان عمومی و خصوصی، پیاده ســازی 

زنجیره از پیش تعیین شــده و اســتاندارد برای حرکت بیمار در طول نظام ســالمت وجود داشــته باشــد. این امر موجب شــده اســت 

کادر حقوق بگیر در بیمارستان ها فعالیت  احتمال شناسایی هر نوع نقض قوانین افزایش یابد. پزشکان متخصص نیز غالبًا به شکل 

کــه باعث شــده از تجویز خدمات درمانی و تشــخیصی منفعتی نداشــته باشــند. اما در عیــن حال، به کارگیری ایــن نظام از  می کننــد 

کمتر از حد خدمات )Under use( افزایش یابد،  که احتمال ارائه  ارائه خدمت برای پزشــکان عمومی و متخصص ســبب شــده اســت 

کارانه در خصوص برخی خدمات  همانند ســازمان های مراقبت ســالمت مدیریت شده در ایاالت متحده. استفاده از نظام پرداخت 

کمتر از  کاهش تأثیر انگیزه های مبتنی بر نظام پرداخت برای ارائه  که جنبه پیشــگیرانه و ســالمت عمومی دارند، تا حدودی موجب 
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که ارائه کنندگان خدمات  حد شده است. از سوی دیگر، نوع مکانیسم پرداخت و مکانیسم خرید مورد استفاده نیز به شکلی است 

ســالمت انگیزه چندانی برای برآورده ســاختن منافع اشــخاص ثالث، مثاًل از طریق القای تقاضا یا ارجاع بیمار، ندارند. در حقیقت، 

استقرار نظام پرداخت سرانه وزن دهی شده یکی از دالیل اصلی بی تمایلی پزشکان به پذیرش منافع اشخاص ثالث است. در زمینه 

کشور از بیمه سالمت خصوصی برای دو هدف استفاده  که در این  شیوه فعالیت بیمه های سالمت خصوصی نیز باید توجه داشت 

که تحت پوشش نظام طب ملی نیســتند؛ ۲. دسترسی سریع تر به خدمات تحت پوشش نظام طب  می شــود: ۱. پوشــش خدماتی 

که پزشکان انگیزه چندانی برای ارجاع بیمار از بخش عمومی به  ملی. بنابراین این نقش تکمیلی بیمه خصوصی سبب شده است 

.)۲00۸ ,Akintoye A( کسب فی های باالتر را در بخش خصوصی نداشته باشند بخش خصوصی یا انگیزه 

در زمینه گسترش راهنماهای بالینی و راهنماهای آشنایی با تضاد منافع برای افراد و سازمان ها نیز مؤسسه ملی تعالی خدمات 

 ICE .۱ :کرده اســت. این ســازمان ســه نوع اســتاندارد دارد بالینیNICE( ۴۹( راهنماهایی برای درمان ها و خدمات مختلف منتشــر 

Guidance؛ NICE pathways .۲؛ Evidence-based performance .۳. عالوه  بر این، تمامی داروها و تجهیزات پزشــکی جدید پیش 

کند. آنچه موجب  از اینکه در نظام ســالمت بریتانیا اســتفاده شــوند، باید این سازمان، از منظر هزینه  اثربخشی و ایمنی، تأییدشان 

تمایز NICE از سایر همتایانش می شود، وجود پروتکل های مقابله با تضاد منافع در تیم های تدوین کننده راهنماهای بالینی است 

.)۲0۱7 ,Managing conflicts of interest in the NHS London: NHS England(

در نظام سالمت بریتانیا، تنظیم مقررات و ایجاد نهادهای نظارتی شامل خودتنظیمی، تنظیم مقررات توسط پارلمان یا نهادهای 

کارکردهای مختلف نظارتی و نهاد مســئول تنظیم  محلی، دادگاه ها، دپارتمان های دولت مرکزی و آژانس های رگوالتوری می شــود. 

مقررات در جدول ۲۳ نشان داده شده اند. وجه تمایز برجسته این نهادها استقالل قابل توجه آن ها از دپارتمان سالمت است.

کارکردهای مختلف نظارتی و نهاد مسئول آن در نظام سالمت بریتانیا جدول 23. 

نهاد تنظیم مقرراتنوع تمرکززداییکارکرد

دپارتمان سالمتمتمرکز در مرکزتنظیم استانداردها

NICEنمایندگی

کمیسیون ممیزی، NAO، NPSAنمایندگیپایش  ،CQC

سطوح پایین تر از ملیتمرکززدایی شده

کمیته های نظارتی و تفحص محلیتفویض

خصوصی سازیاجرای تنظیم مقررات
شورای پزشکی عمومی، شورای دندان پزشکی عمومی، 

شورای داروسازی، شورای چشم پزشکی، شورای 
متخصصان سالمت

شورای عمومی مراقبت اجتماعینمایندگی

تراست های NHSتمرکززدایی

.)۲0۱۵ ,Health system in transition )Cylus J :منبع

49 . National institute of clinical excellence
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7. 4. 4. 2. اقدامات تنبیهی و بازدارنده

نقطه آغاز مقابله رسمی با تضاد منافع در نظام سالمت بریتانیا را می توان به انتشار اصول نوالن )Nolan Principles( نسبت داد. 

که در  کاملش Committee on Standards in Public Life اســت، یک نهاد عمومی غیروزارتی مشــاوره ای اســت  که نام  کمیته نوالن، 

کمیته هفت اصل دارد  کرد. این  کنش به نگرانی های پیرامون فساد اداری تأسیس  سال ۱۹۹۴، نخست وزیر جان میجور۵0 آن را در وا

کنند: که باید تمام شاغالن بخش عمومی رعایت 

کسب  ۱. ازخودگذشــتگی: تمام شــاغالن بخش عمومی باید فقط در خدمت منافع عمومی باشــند. آن ها نباید در جهت 

کنند؛ منافع مالی یا غیرمالی برای خود، خانواده یا دوستانشان فعالیت 

کــه منجر به تأثیر بر  ۲. تمامیــت: شــاغالن بخــش عمومــی نباید خود را در معرض تعهــدات مالی یا غیرمالی ای قرار دهند 

رفتار آن ها خواهد شد؛

۳. عینی بودن: در اجرای فعالیت های عمومی، شاغالن بخش عمومی باید فقط بر اساس معیارهای از پیش تعیین شده 

دست به انتخاب بزنند؛

۴. پاســخگوبودن: شــاغالن بخش عمومی باید در قبال تصمیم ها و اقدام هایشــان به عموم مردم پاســخگو باشند و باید 

تمام تفحص های پیشنهادشده توسط نهادهای نظارتی را بپذیرند؛

۵. بازبــودن۵۱: شــاغالن بخــش عمومــی باید تا حد امــکان در برابر تمــام تصمیم هــا و اقدام های صورت گرفتــه رفتار بازی 

ح شــدن تقاضــای عمومی برای هــر تصمیــم و محدودیت اطالعــات دالیل  داشــته باشــند. آن هــا بایــد در زمــان مطر

کنند؛ معقولی ارائه 

کنند و اقداماتی  ۶. صداقــت: شــاغالن بخــش عمومی باید تمام منافــع خصوصی مرتبط با وظایف عمومی شــان را اعالم 

برای رفع تضاد منافع احتمالی اتخاذ نمایند؛

کنند. 7. رهبری: شاغالن بخش عمومی باید این اصول را از طریق رهبری و انتقال تجربه ترویج و حمایت 

.)۲0۱0 ,.Lock-QC D( کنند هرچند این اصول تأثیر قانونی مستقیم ندارند، اما می توانند تعهدات قانونی ایجاد 

7. 4. 5. تنظیم مقررات سازمان ها و نیروی انسانی
از سال ۲000 به بعد قوانین مختلفی برای مقابله با تضاد منافع تصویب شده اند، مانند: 

بخــش ۱۴O قانــون خدمــات ســالمت ملی ســال ۲00۶ )کــه بعدها قانون ســالمت و مراقبــت اجتماعــی ۲0۱۲ آن را   ●

کرد(؛ بازنگری 

 تنظیم مقررات نظام طب ملی سال ۲0۱۳؛  ●

گسترده دربارۀ شیوه تهیه تدارکات، حق انتخاب بیمار و رقابت، تنظیم مقررات و پایش؛  ●  راهنماهای 

50 . John Major
51 . Openness
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 مدیریت تضاد منافع در نظام طب ملی، آخرین بازنگری آن مربوط به ۲0۱7 است؛  ●

کارکنان و سازمان ها.  ● مدیریت تضاد منافع در نظام سالمت؛ راهنمای 

کاهش فساد تصویب قانون Bribery Act در سال ۲0۱0 است. بر اساس این قانون اعطای هر نوع امتیاز  اقدام مهم دیگر در زمینه 

مالی و غیرمالی جرم است و تا ده سال زندان خواهد شد. پس از اجراشدن این قانون در سال ۲0۱۱، تمامی مدیران نظام طب ملی 

با امضای سندی متعهد به رعایت این قانون شدند.

که بر اساس آن نظام کمیسیون جدید محلی برای مقابله با تضاد  در سال ۲0۱۲ قانون Health and Social Care به تصویب رسید 

که شامل این  منافع در بریتانیا ایجاد شد. همچنین، در سال ۲0۱7 راهنماهای جدیدی برای مقابله با تضاد منافع تدوین شدند، 

موضوعات می شوند:

اصول و قواعد رایج مدیریت تضاد منافع؛  ●

کارکنان و سازمان ها برای رفتار در اوضاع رایج؛  ● ارائه توصیه های ساده به 

●   Managing conflicts of interest in the( حمایت از قضاوت خوب دربارۀ چگونگی رفتار با منافع و مدیریت منافع

.)۲0۱7 ,NHS London: NHS England

بر اساس این راهنمای جدید هدایای ارسال شده توسط عرضه کنندگان یا پیمان کاران تا سقف شش یورو قابل پذیرش هستند. 

هدایای ارائه   شــده از ســایر منابع نهایتًا باید دارای ارزش پنجاه یورو باشــند و نیاز به اعالم عمومی آن نیســت. هدایای دارای ارزش 

بیشتر از پنجاه یورو را فقط سازمان ها می پذیرند، اما این هدیه نباید دارای قابلیت استفاده فردی باشد )همان(.

گرانت های شرکت های داروسازی 7. 4. 5. هدایا و 
گزارش پرداخت های خــود به ارائه کننــدگان )چه افراد و  بــر اســاس قانون تمام شــرکت های داروســازی فعــال در بریتانیا ملزم بــه 

کنفرانس هــا و هزینه های  چــه ســازمان ها( هســتند. ایــن پرداخت هــا شــامل هزینــه شــرکت در نشســت ها، هزینه هــای ثبت نــام در 

که دارای قانون Sunshine هستند، اعالم نکردن این پرداخت ها پیگیرد قانونی ندارد. بر  کشورهایی  مشاوره می شوند. اما بر خالف 

که پرداخت های  اســاس آخرین بررســی های انجام شده در سال ۲0۱۶، دوسوم پزشکان و سایر متخصصان سالمت ترجیح داده اند 

که ۱0 درصد افزایش نســبت به ســال قبل داشــته اســت. بیشــترین میــزان پرداخت صنعت  کننــد،  صورت گرفتــه بــه خــود را منتشــر 

.)۳۵۴ :۲0۱۶ ,.Hawkes N(  داروسازی به پزشکان بوده است

7. 4. 6. تنظیم مقررات شرکت های داروسازی
 The Medicines and healthcare products Regulatory( آژانــس تنظیــم مقــررات محصــوالت پزشــکی و مراقبت هــای ســالمت

کیفیت محصوالت و تجهیزات پزشــکی و دارویی اســت. منابع مالی این  Agency( ارگان دولتــی مســئول تنظیــم مقــررات و تضمین 
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کشور،  ســازمان را وزارت ســالمت و مراقبت اجتماعی تأمین می کند. با توجه به ماهیت رابطه میان پزشــکان و نظام سالمت در این 

کره برای قیمت. تضمین  کیفیت، تضمین اثربخشی و مذا اصلی ترین وظایف نهادهای تنظیم مقررات دارویی عبارت اند از تضمین 

کیفیت داروها را عمدتًا آژانس نظارتی اتحادیه اروپا برای محصوالت دارویی بر عهده دارد. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا موجب شده 

است که دولت این کشور در پی ایجاد یک نهاد ترکیبی ملی باشد. تضمین کیفیت بر عهده مؤسسه ملی تعالی خدمات بالینی است. 

کــرات تعییــن قیمــت نیز قیمت داروهای برند از ســال ۱۹۵7، از طریــق توافق داوطلبانه میان انجمن صنعت داروســازی  دربــارۀ مذا

کشــور، و در چارچوب طرح تنظیم قیمت محصوالت دارویی، تعیین می شــود. هدف از اجرای این  بریتانیا و دپارتمان ســالمت این 

که تولیدکنندگان نیز  کرات تضمین قیمت های معقول برای محصوالت دارویی تحت پوشــش نظام ســالمت اســت، به نحوی  مذا

کشور از  که قیمت دارو در این  بازگشت سرمایه مناسبی برای ادامه پژوهش و توسعه خود داشته باشند. همین موضوع باعث شد 

.)۲0۱7 ,Quin A & ۲00۵;۲00۴ ,Committee H( کمترین قیمت ها در جهان توسعه یافته باشد

7. 4. 7. جمع بندی
همان طور که در ابتدای این بخش مطرح شد، بررسی اقدامات بریتانیا در زمینه مدیریت تضاد منافع نشان می دهد که بر خالف 

سایر کشورهای مورد بررسی، نظام طب ملی بریتانیا برای مقابله با تضاد منافع مرز کاماًل مشخصی میان اقدامات تنبیهی و بازدارنده 

ایجاد کرده است که این تمایز آشکار ناشی از نوع رویکرد این کشور به مدیریت تضاد منافع است، به نحوی که این کشور اولویت را به 

گرفته است: ۱. انتشار گسترده راهنماهای بالینی  پیشگیری از وقوع داده است. برای محقق کردن این نگرش نیز دو اصل را در پیش 

توســط NICE و همچنین آشــنا کردن تمام شــاغالن بخش ســالمت با تضادهای بالقوه شغلشــان در غالب آموزش مداوم؛ ۲. اصالح 

کشــور بــرای مدیریت تضاد  کاهش یابد. از نقاط بالقوه این  که تضاد منافــع نهادی به حداقل ممکن  کمیتــی بــه نحوی  ســاختار حا

که، بر خالف ژاپن، نظام ســالمت این کشور هم زمان با  کرد، به نحوی  منافع می توان به به روزرســانی منظم قوانین و مقررات اشــاره 

کشور قوانین فراوانی برای مدیریت  تحوالت در بخش های تولیدی و خدماتی سالمت، قوانینش را به روز می کند. از سوی دیگر، این 

که تکثر قوانین ممکن است موجب ابهام شود. در عوض، با تصویب چند قانون خاص و  کید بر این موضوع  تضاد منافع ندارد، با تأ

کند. جامع و به روزرسانی منظم آن ها توانسته است به میزان قابل توجهی تضاد منافع را مدیریت 

7. 5. اعمال محدودیت برای شغل دوم
کشــورها، همچــون راهکاری بــرای مهار تضاد منافع اســتفاده می شــود. در  اعمــال محدودیــت در داشــتن شــغل دوم در برخــی 

که در آن یک پزشک به طور هم زمان به ارائۀ خدمات در دو  ادبیات اقتصادی، دوشغله بودن پزشکان به وضعیتی اطالق می شود 

کشورهایی  بخش دولتی )عمومی( و خصوصی می پردازد. اشتغال هم زمان پزشکان در دو بخش عمومی و خصوصی در بسیاری از 

کاماًل رایج اســت. عالوه بر پزشــکان بســیاری دیگر از  که عرضۀ خدمات ســالمتی توســط دو بخش مذکور انجام می پذیرد، پدیده ای 

که در اســتخدام دولت ها هســتند، خدماتشــان را در بخش خصوصی نیز عرضه می کنند  عرضه کنندگان خدمات ســالمتی به مردم 



5. فقر و نابرابری در حوزه بهداشت و سالمت

108

گســترده تری مشــاهده می شــود. این پدیده امروزه به عنوان مشــکلی  کشــورهای در حال توســعه، به طور  و این مســئله، به ویژه در 

کشورهای پیشرفته و  درخور مالحظه نزد سیاســت گذاران و برنامه ریزان خدمات ســالمتی مطرح شــده است؛ هرچند در بسیاری از 

کاهش عوارض آن صورت  توسعه یافته تالش هایی به صورت نظری و عملی برای شناخت این پدیده و برنامه ریزی به منظور حل یا 

گرفته است. نکتۀ قابل توجه در اینجا به موافقت برخی از متون و منابع و حمایت از این پدیده برمی گردد. در واقع پدیدۀ مذکور جزء 

حوزه هایی از مدیریت و سیاست گذاری سالمت به شمار می رود که بسیار محل بحث و نقد است و اجماع عمومی بر آن وجود ندارد. 

که اشــتغال هم زمان پزشــکان در بخش های دولتی و خصوصی می تواند عوارض منفی درخور تأملی بر  پنداشــت عمومی این اســت 

کیفیت خدمات سالمتی در بخش عمومی داشته باشد. در مقابل، عده ای دیگر مباحث جدی در حمایت از اشتغال دو یا  حجم و 

چندگانۀ پزشکان را مطرح می کنند )اخوان بهبهانی و رهبری، ۱۳۹۴(.

کشورهای مختلف آورده شده است. در جدول زیر نحوه اعمال محدودیت برای شغل دوم در 

کشورهای مختلف در سال 2005 جدول 24. نحوه اعمال محدودیت برای شغل دوم در 

اسپانیا

مقامات منتخب محلیپارلمانقوه قضائیهکارمندان دولتمنصوبان سیاسی و دولتی

گر شغل تمام وقت برگزینند.بله، خیلی شدیدبلهبلهبله، خیلی شدید بله، ا

فرانسه

مقامات منتخب محلیپارلمانقوه قضائیهکارمندان دولتمنصوبان سیاسی و دولتی

بله، اما سازگار با عضویت در پارلمانبله، اما سازگار با استخدام بخش خصوصیبلهبله، خیلی شدیدبله

مجارستان

مقامات منتخب محلیپارلمانقوه قضائیهکارمندان دولتمنصوبان سیاسی و دولتی

بله، اما سازگار با عضویت در پارلمانبله، سازگار با استخدام بخش خصوصیبلهبله، قواعد مختلفبله

پرتغال

مقامات منتخب محلیپارلمانقوه قضائیهکارمندان دولتمنصوبان سیاسی و دولتی

--بلهبلهبله

ایتالیا

مقامات منتخب محلیپارلمانقوه قضائیهکارمندان دولتمنصوبان سیاسی و دولتی

بله، بعضیبله، بعضیبلهبله، بعضیبله

لهستان

مقامات منتخب محلیپارلمانقوه قضائیهکارمندان دولتمنصوبان سیاسی و دولتی

بلهبله، اما سازگار با استخدام بخش خصوصیبلهبلهبله، خیلی شدید
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آلمان

مقامات منتخب محلیپارلمانقوه قضائیهکارمندان دولتمنصوبان سیاسی و دولتی

بسته به قانون لندرزبله، فقط برای استخدام های دولتی خاصبلهبلهبله، خیلی شدید

بریتانیا

مقامات منتخب محلیپارلمانقوه قضائیهکارمندان دولتمنصوبان سیاسی و دولتی

--بلهبلهبله

لتونی

مقامات منتخب محلیپارلمانقوه قضائیهکارمندان دولتمنصوبان سیاسی و دولتی

خیربلهبلهبله، برخیبله، برخی

منبع: پرهیزکاری،  ۱۳۹۶ب

کنترل تضاد منافع 7. 6. جمع بندی تجربه های بین المللی در زمینه 
کلی و مکمل وجود دارد: ۱.  کلی برای تضاد منافع ســه راهکار  که به طور  کشــورهای مختلف نشــان می دهد  بررســی تجربه های 

کشــورهای مختلف نیز بر اســاس این  شــفافیت؛ ۲. محدودکردن فعالیت ها؛ ۳. تغییر و اصالح قواعد موجود )پرهیزکاری، ۱۳۹۶ب(. 

سه راهکار دست به ایجاد و اصالح ساختار نظام سالمت خود زده اند. بر همین اساس در این بخش کوشیده ایم چارچوب ها و اصول 

کشورهای منتخب را برای مدیریت تضاد منافع بر پایه چارچوب فراهم شده توسط سازمان جهانی سالمت،  به کارگرفته شده توسط 

کره جنوبی )نماینده سیســتم  کانادا و  کشــورهای منتخب شــامل  کنیم.  بــا عنــوان »کارکردهای اصلی نظام های ســالمت« توصیف 

که نظام بیمــه اجتماعی مبتنی بر رقابت  بیمــه ســالمت ملی تک پرداختگر(، بریتانیا )نظام طب ملی(، هلند و فرانســه )کشــورهایی 

تنظیم شده دارند( است. 

7. 6. 1. تولیت
که در زمینه تضاد/تضاِد منافع تجربه قابل  کشــورهای توســعه یافته   در زمینه ســازمان دهی نظام های ســالمت بررســی تجربه 

توجهی دارند، نشان می دهد که این کشورها برای تولیت نظام سالمتشان از دو رویکرد عمومی استفاده می کنند: تفکیک ارائه کننده 

 Murphy( ( و رقابت تنظیم مقررات شــده )مثاًل هلند)۲0۱۸: ۲۵۱-۶7 ,Fadda I( از خریــدار از طریــق ایجــاد بازار داخلــی )مثل بریتانیــا

کره  جنوبی،  کانادا، بریتانیا، هلند،  کشــورهای مختلفی همچون  کره جنوبی )Da Silva MAM:۲0۱۸;7:7۹-۹0((. بررســی  J:۲0۱۸( و 

که هــر دو بعد از تأمین مالــی و ارائه خدمات ســالمت در وزارت  کشــوری را یافت  فرانســه و نیوزلنــد نشــان می دهــد به ندرت می توان 

که همگی نهادی مجزا و مستقل برای  کشورها نشــان می دهد  بهداشــت ادغام شــده باشــند. از سوی دیگر بررســی تجربه های این 

کره  جنوبی ارزیابی  کشــور شــوند، دارند. برای مثال  که قرار اســت وارد نظام ســالمت  ارزیابی خدمات درمانی، دارویی و تکنولوژیکی 
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کرد و تا پیش از ســال ۲00۹ اجرای ارزیابی ها بر عهده دفتر بازنگری و ارزیابی خدمات ســالمت  فناوری ســالمت را در ســال ۲000 آغاز 

بود؛ اما از سال ۲00۹ یک آژانس همکاری ملی شواهدمحور برای مراقبت های سالمت، مسئولیت اجرای ارزیابی خدمات سالمت را 

بر عهده دارد. این آژانس تحت نظارت مرکز ارزیابی فناوری سالمت فعالیت می کند و تمرکزش بر ایمنی، اثربخشی و هزینه اثربخشی 

کشــورهای مورد بررسی سازمان/نهاد/آژانسی مستقل برای  کثر  مداخالت اســت. در زمینه اعتباربخشــی خدمات ارائه شده نیز در ا

اعتباربخشی وجود دارد که مستقل از نهاد متولی ارائه خدمات سالمت می باشد. برای مثال در کانادا یک سازمان غیردولتی مسئولیت 

کز سالمت و اداره های سالمت منطقه ای را بر عهده دارد. این سازمان را اعتباربخشی شوندگان تأمین  اعتباربخشی بیمارستان ها، مرا

کز سالمت و نظام های سالمت منطقه ای و ارائه توصیه هایی در جهت بهبود را بر عهده  مالی می کنند و مسئولیت مرور و ارزیابی مرا

دارند )Strîmbu O, ۲0۱۸, ۲0)۲(: ۱۲۳-۳۵(. از سوی دیگر این کشورها مکانیسم های مختلفی برای توانمندسازی بیماران در پیش 

که به بیماران قدرت می دهد حقوقشــان را  کنند  کاهش عدم  تقارن اطالعاتی، نوعی از ســاختار نهادی را ایجاد  کنــار  گرفته انــد تــا در 

کنند. برای مثال در نظام سالمت بریتانیا شکایت های بیماران باید به طور رسمی ظرف سه روز تأیید و به سرعت رسیدگی  دریافت 

کشــور بیمــار حــق دارد در صورت عدم رســیدگی مناســب مرجع رســیدگی را تغییر دهــد. دید بان  شــوند. بــر اســاس فرایندهــای این 

کرده است و بیماران می توانند مستقیمًا  که به تازگی تأســیس شــده است، راهنماهایی دربارۀ چگونگی شکایت منتشــر  ســالمت۵۲، 

کشــورهای  کنار اقدامــات نهادی صورت گرفته اغلب  کمــک بگیرنــد )Fadda I, ۲0۱۸(. در  از ایــن ســازمان بــرای پیگیری شکایتشــان 

توسعه یافته نتایج حاصل از ارزیابی های کیفی و اعتباربخشی ارائه کنندگان را به صورت عمومی در اختیار عموم می گذارند تا بیماران 

بتوانند انتخاب بهتری داشته باشند.

7. 6. 2. تولید منابع و تأمین مالی
که  کلی برای تأمین مالی نظام های سالمت سه منبع اصلی وجود دارد )بودجه عمومی، حق بیمه و پرداخت از جیب(   به  طور 

بسته به نوع ساختار انتخاب شده برای نظام سالمت سهم هر یک از این منابع متفاوت است. بررسی مکانیسم های تولید منابع و 

تأمین مالی کشورهای کانادا، بریتانیا، هلند، کره  جنوبی، فرانسه و نیوزلند نشان می دهد که، صرف  نظر از نوع ساختار نظام سالمت، 

مسئولیت اصلی تأمین مالی خدمات سالمت بر عهده وزارت سالمت و دولت می باشد. حال بسته به اینکه مکانیسم بیمه ای غالب 

که مســئولیت نهایی  کرد؛ اما نکته مهم این اســت  باشــد یا نظام طب ملی، ســهم حق بیمه ها و بودجه های عمومی تغییر خواهد 

کشورهای  کثر  که ا تأمین مالی خدمات ســالمت با دولت اســت. نکته قابل توجه در بخش تأمین مالی خدمات ســالمت این اســت 

 )Bundling( توســعه یافته در راســتای اعمال نظارت بیشــتر بر رشــد هزینه های ســالمت در حال حرکت به ســمت یک دسته ســازی

کارانه، هستند و تعرفه های خدمات سالمت توسط بخشی عمومی،  خدمات و فاصله گرفتن از نظام های برانگیزاننده القا، همچون 

که برای تعرفه گذاری در بخش  کشــوری را یافت  کره با ارائه کنندگان، تعیین می شــوند. همچنین، به ندرت می توان  اما از مســیر مذا

کانــادا، نرخ هــای بازپرداخت به پزشــکان را اداره های  عمومــی و خصوصــی آن دو نهــاد مختلف وجود داشــته باشــد. بــرای مثال در 

کشــور فرانســه تعیین  کره با انجمن های پزشــکی اســتانی تعیین می کنند. یا در  ســالمت منطقه ای به صورت اســتانی و از طریق مذا
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111

تعرفه های قانونی را وزارتخانه مسئول نظام سالمت انجام می  دهد. عالوه  بر این، یک سری مکانیسم های تنظیم مقررات همچون 

شــبه دروازه بانی۵۳ با انگیزش های مالی و فرانشــیزهای ابتدایی غیرقابل بازپرداخت برای ویزیت های پزشــکان و مصرف دارو، برای 

کشور  کنترل مقدار مصرف خدمات سالمت نیز وجود دارند )Lindstedt C, ۲0۱0(. در زمینه یک دسته سازی خدمات نیز، برای مثال 

کشــور هلند از سال ۲00۵ پرداخت  فرانســه از ســال ۲0۱۱ دســت به اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد زده اســت. یا در مثالی دیگر، در 

بــه بیمارســتان ها بر اســاس نــوع خاصــی از DRG )Diagnostic Treatment Combinations( می باشــد. نظــام پرداخت DBC برگرفته 

که در DRG بیماران بر اســاس تشــخیص یا فرایند  از نظام DRG اســت، اما شــامل یک نظام طبقه بندی جدید می شــود. در حالی  

گروه برای هر ترکیب درمان ـ تشــخیص  گروه بندی می شــوند، در نظام DBC یک  دارای بیشــترین نیــاز بــه منابــع در یک DRG منفرد 

که بیش از یک  ارائه می شود و بنابراین امکان وجود بیش از یک DBC به ازای هر بیمار وجود دارد. در شرایط وجود چندابتالیی۵۴ 

متخصــص فــرد را درمــان می کنند یــا بیمار بیش از یک درمــان از یک متخصص دریافت می کند، این نظام انعطاف پذیری بیشــتری 

کارانه، سرانه و پرداخت بر اساس عملکرد است. کشور بر اساس ترکیبی از  فراهم می کند. پرداخت به پزشکان عمومی نیز در این 

7. 6. 3. ارائه خدمت
که فرایند ارائه خدمات عمدتًا به این صورت است:  کشورهای مختلف نشان می دهد   بررسی وضعیت ارائه خدمات سالمت در 

۱. تعریف بسته خدمت در سطح ملی )عمدتًا توسط وزارت سالمت(. در این بخش، از نتایج مطالعات ارزشیابی اقتصادی اجراشده 

که نظام سالمتشان از نوع بیمه ای  کشورهایی  توسط یک یا چند نهاد مستقل استفاده می شود؛ ۲. تعیین تعرفه های خدمات. در 

کره میان ارائه کنندگان و آژانس های خرید خدمت و بر پایه مطالعه هزینه یابی تعیین می شــوند؛  اســت، تعرفه ها عمدتًا از طریق مذا

۳. عقد قرارداد برای ارائه خدمت؛ ۴. اعتباربخشــی ارائه کننده، عمدتًا توســط یک نهاد مســتقل از متولی و ارائه کننده خدمات. این 

ساختار دو ویژگی دارد که منجر به حداقل سازی تضاد منافع می شود: ۱. ورود هر نوع مداخله یا محصولی به بسته خدمت، بر اساس 

آخرین شواهد هزینه  اثربخشی است، که منجر به کاهش نقش سیاست بازی یا البی گری در ورود یک مداخله یا کاال به بسته خدمت 

که یک تعرفه واحد برای خدمات در هر دو بخش عمومی و  کره سبب می شود  می شود؛ ۲. تعیین تعرفه به صورت ملی و از طریق مذا

خصوصی وجود داشته باشد و همچنین با اتکا به مطالعات هزینه یابی یک حاشیه سود منطقی برای هر خدمت یا محصول تعیین 

کاهش می یابد. و در  شــود. از ایــن طریــق انگیــزه ارائه کنندگان برای ارجاع بیمــار از یک بخش به بخش دیگر به میزان قابل توجهــی 

نهایت اجرای اعتباربخشی توسط یک نهاد/آژانس مستقل سبب می شود که ارائه کنندگان بدون درنظرگرفتن هر گونه پیش شرط یا 

انگیزه  جهت داری به صورت عادالنه ارزیابی شوند.

53 . Semi-gatekeeping
54 . Multi-morbidity
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کاهش تضاد منافع در نظام سالمت جمهوری اسالمی ایران 8. راهکارهای 

کاهش تزاحم منافــع، در ابتدا توصیف مختصــری از نظریه های موجود  پیــش از ارائــه جمع بنــدی و پرداختن بــه راهکارها برای 

در زمینه فســاد و چگونگی مدیریت آن ها ارائه شــده اســت. نظریه های مختلفی در زمینه تضاد منافع و فســاد ارائه شــده اند، اما دو 

که با بیشــترین اقبال مواجه اند. اولین دســته بندی شــامل پنج رویکرد  دســته بندی از انواع مختلف رویکردها و نظریه ها وجود دارد 

کسونومی  اخالقی، روان شــناختی، جامعه شــناختی، انسان شــناختی و رویکرد فرهنگ سازمانی می شــود. دسته بندی مهم دیگر تا

کارکردگرایی  کرده اســت: نوع آرمانی وبری،  که نظریه های فســاد را به چهار دســته اصلی تقســیم  ارائه شــده توســط Hodge ۵۵ اســت 

کرده ایم. کولوژیک. در ادامه، اولین دسته بندی را بررسی  ساختاری، اقتصاد نهادگرا و ا

۱. رویکــرد اخالقــی؛ در ایــن رویکــرد تمرکــز اصلــی بــر عملکرد شــخصی افراد اســت و بر اســاس آن تربیــت اخالقی افــراد در 

شکل گیری فساد یا عدم شکل گیری آن بیشترین نقش را دارد.

کید می شود. بر اساس این رویکرد،   ۲. رویکرد روان شناختی؛ در این رویکرد بر علل و عوامل روانی به  عنوان ریشۀ فساد تأ

که دچار مشکالت و بیماری ها و اختالالت روانی مختلف هستند. کسانی مرتکب فساد می شوند  بیشتر 

که  ۳. رویکرد جامعه شناختی؛ در این رویکرد طیف جامعی از عوامل را به  عنوان برانگیزاننده های فساد در نظر می گیرد، 

خود شامل نظریه های جامعه شناختی مختلفی می شود.

کاهش فساد  کید می کند و برای مدیریت و  ۴. رویکرد انسان شناختی؛ در این رویکرد بر عوامل انسانی و فرهنگی خاص تأ

کشف علت یا علل عام و جهانی فساد نیست. در پی 

کار  که فرد در آن  ۵. رویکرد فرهنگ ســازمانی؛ صاحب نظران این رویکرد بر فرهنگ ســازمانی یا بافت فرهنگی ســازمانی 

کلیدی این رویکرد بیشــتر بر تضاد منافع ســازمانی اســت. بحــث محوری این  کید  کیــد دارنــد. در واقع تأ می کنــد، تأ

که می تواند در بروز  کم افراد را به حالت ذهنی یا تمایل خاصی هدایت می کند  که فرهنگ سازمان حا نظریه آن است 

تضاد منافع و در نهایت فساد نقش داشته باشد.

که در ادامه به صورت مختصر به آن ها پرداخته شده است. کدام از رویکردهای فوق خود شامل چند نظریه می شوند  هر 

 دسته بندی ارائه شده توسط Hodge  شامل این نظریات است:

۱. نظریه آرمان وبری؛ در این دیدگاه، فســاد ناشــی از نبوِد عقالنیت در خدمات عمومی دانســته می شــود. بر اســاس این 

نظریه در اغلب موارد در یک نظام مبتنی بر دیوان ساالری توسعه نیافته روزنه هایی برای بروز فساد وجود دارد.

گرفته می شود  کارکردگرایی ساختاری جامعه متشکل از نظام های منسجمی در نظر  کارکردگرایی ساختاری؛ در  ۲. نظریه 

گر بر اســاس این نظریه به موضوع فســاد پرداخته شــود،  کارکرد اجتماعی خاص دارند. در نتیجه ا کــدام  یک  کــه هــر 

55 . Corruption: costs and mitigating strategies. International Monetary Fund; 2016.
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کاهش قوانین ناعادالنه شود. کارکرد اجتماعی خواهد داشت. برای مثال می تواند باعث  فساد قطعًا 

که به دنبال بیشترکردن سود  ۳. نظریه اقتصاد نهادگرا؛ در این نظریه افراد به عنوان انسان اقتصادی معقول دیده می شود 

که بیشترین سود را برای وی به همراه داشته باشد. معقول است. در این دیدگاه فرد مسیری را انتخاب می کند 

که فســاد در وهله نخســت  کالن، میانی و خرد اســت. به این صورت  کولوژیــک؛ ایــن نظریه ترکیبی از ســطوح  ۴. نظریــه ا

ح شــدن  برخواســته از شــبکه ای درونــی از ســاختارهای پیونددهنــده سیاســت و تجــارت اســت. ایــن نظریــه بــا طر

که می کوشــند نظریه های بازرگانی، ســودگرایی و مشــتری مداری را در  نظریه های نوین مدیریت دولتی مرتبط اســت 

کنند. مدیریت عمومی و واحدهای دولتی وارد 

کــه در آن فرد برای  کنشــی فردگرایانه اســت  گندیده؛ بر اســاس این نظریه رفتار فســادآمیز،  ۵. نظریــه ســیب بــد یا ســیب 

که افراد بر  دســتیابی به نفع شــخصی دســت به عملی فســادانگیز می زند. نظریه ســیب بد بر این اصل اســتوار اســت 

.)۲007 ,De Graff G( که علت اصلی فساد است مبنای ارزش های اخالقی عمل می کنند، پس ارزش های غلط است 

که به بررسی فساد پرداخته اند عبارت اند از: سایر نظریه هایی 

۱. نظریــه موازنــه هزینه هــا و پاداش های مورد انتظار یا رویکرد انتخاب عمومی؛ این نظریه را می توان شــاخه ای از رویکرد 

که رفتارهای انســانی، از  گرفت  کلــی »اقتصــاد اجتماعــی« یا »نظریۀ انتخاب عقالیی« و حتی »مکتب مبادله« در نظر 

جمله رفتارهای مفســدانه با اســتفاده از رفتارهای اقتصادی را تشــریح می کند. آغاز این رویکرد با این فرض اساســی 

کثر  که می خواهند از مجموعه ثابتی، حدا گرفته شــوند  که تمام انســان ها می توانند مشارکت کنندگانی در نظر  اســت 

که  کالم این نظریه این است  کنند )O.Becker S, ۲00۸(. بنابراین جان  کسب و حداقل هزینه ها را پرداخت  منافع را 

که در پی بیشترکردن منافع خویش هستند. فساد را معمواًل مأموران یا صاحب منصبانی مرتکب می شوند 

کشــورها بر فســاد، نظریه  ۲. نظریه فرهنگی هافســتد؛ از مناســب ترین چارچوب ها برای فهم چگونگی اثرگذاری فرهنگ 

کرده اســت، شــامل: فاصله قدرت،  فرهنگــی هافســتد اســت. وی یــک طبقه بنــدی چهارســطحی از فرهنگ ها ارائه 

پرهیز از عدم  قطعیت، مردانگی/زنانگی، و جمع گرایی/فردگرایی.

کمتر باشــد، قدرت  که فاصله قــدرت )پذیرش اجتمــاع از توزیع نابرابر قــدرت در جامعه(  کشــوری  بــه طــور مختصر، در 

باالدستان و زیردستان تقریبًا برابر است و اساسًا همین مسئله ممکن است موجب تفاوت در بروز فساد در مقایسه با 

کشوری شود که فاصله قدرت در آن زیاد است. به همین ترتیب در کشوری که دوره ای از بی اطمینانی فراوان را گذرانده 

است، ارزش ها و هنجارهایی مانند اهمیت قانون، عدم تحمل افراد منحرف در جامعه و... حکم فرما خواهد بود و در 

کدام از این  که پرهیز از بی اطمینانی اندک اســت، ارزش ها و هنجارهای متفاوتی جریان خواهد داشــت و هر  جوامعی 

که در جوامع مردساالر،  شرایط می تواند بستر را برای بروز یا عدم بروز فساد فراهم آورد. هافستد همچنین معتقد است 

گرایش به شفقت و همدردی  کم پول و قدرت هستند؛ اما در جوامع زن ساالر ارزش ها بسیار مالیم ترند و  ارزش های حا

کاهش احتمالی بروز فســاد می شــود. در نهایت هافســتد بــه فردگرایــی و جمع گرایی پرداخته  کــه موجب  وجــود دارد، 
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اســت. طبــق تحقیقــات هافســتد در جوامع فردگرا، فرد خود را مســئول خــود و خانواده اش می دانــد و دیگران اهمیت 

چندانی برایش ندارند و از این  رو معیار هر اقدامی منفعت آن برای خود و خانواده فرد خواهد بود. در نتیجه، در چنین 

.)۲0۱۳ ,Robbins SP( که احتمال بروز فساد به مراتب بیشتر از جوامع جمع گرا باشد جامعه ای می توان انتظار داشت 

کم بر آن تمرکز دارد. بحث محوری نظریه فرهنگ سازمانی  ۳. نظریه فرهنگ سازمانی؛ این دیدگاه بر سازمان و فرهنگ حا

که در نهایت این  که فرهنگ ســازمانی مشــخص افراد را به حالت ذهنی یا تمایل خاصی هدایت می کند  این اســت 

حالت ذهنی فرد را به ســمت فســاد یا پرهیز از آن ســوق می دهد )Sîît M-L:۲0۱۲(. بر اســاس این نظریه، نقص در 

که موجب بروز فســاد می شــود، نه نقص در افراد. این نظریه بر ماهیت  دســتگاه دولتی یا ســاختار فرهنگی آن اســت 

کرده اســت: ۱. ایجاد فرصت )به دســت آوردن  کیــد دارد و بــرای آن چهار مرحله اصلــی ذکر  ُمســری بودن فســاد نیــز تأ

کنترل و نظارت بر اوضاع؛ ۴. رسمی   شدن  کسب درآمد بیشتر(؛ ۳.  قدرت و/یا اختیار(؛ ۲. وسوسه شدن )برای مثال 

کم کاری یا آسیب رساندن به شهرت سازمان(۵۶. عمل )مانند 

در این بخش به بررسی وضعیت راهکارهای کاهش تضاد منافع در نظام سالمت جمهوری اسالمی ایران پرداخته می شود. برای 

این منظور در ابتدا اسناد باالدستی و قوانین موجود را بررسی می کنیم و سپس راهکارهای بین بخشی و درون بخشی را.

8. 1. وضعیت مقابله با تضاد منافع در اسناد باالدستی
کلی سالمت 8. 1. 1. سیاست های 

کشــور در حوزۀ نظام سالمت شناخته  کلی ســالمت ابالغی مقام معظم رهبری به عنوان باالترین ســند سیاستی  سیاســت های 

می شود؛ بنابراین بررسی بندهای مرتبط آن با موضوع تضاد منافع در نظام سالمت حائز اهمیت است.

ی سالمت با مسئلۀ تضاد منافع
ّ

کل جدول 25. بندهای سیاست های 

ی سالمتشمارۀ بند
ّ
کل محتوای بند مربوطه در سیاست های 

کلی.بند 6-2- اصالح و تکمیل نظام های پایش، نظارت و ارزیابی برای صیانت قانونمند از حقوق مردم و بیماران و اجرای صحیح سیاست های 

بند 5-
ح ژنریک و نظام دارویی ملی   بر اساس نظام سطح بندی و راهنماهای بالینی، طر

ً
ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القایی و اجازه تجویز صرفا

کسن، محصوالت زیستی و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از تولید داخلی و  کارآمد بر تولید، مصرف و واردات دارو، وا کشور و سیاست گذاری و نظارت 
توسعه صادرات.

تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات در حوزه سالمت با هدف پاسخگویی، تحقق عدالت و ارائه خدمات درمانی مطلوب به مردم.بند 7-

کارآیی، ایجاد درآمد عادالنه و ترغیب انگیزه های مثبت ارائه کنندگان خدمات.بند 7-9- کیفیت عملکرد، افزایش  اصالح نظام پرداخت مبتنی بر 

56 . Corruption and control: a corruption reduction approach. Journal of Financial Crime. 2012;19)4(:384-99.
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کّلی  کلی، با این حــال این بندها حائــز عناوین  بــه رغــم وجــود ظرفیت هــای متعــدد در برخورد با تضــاد منافع در سیاســت های 

که مبتنی بــر آن ها قوانین  کفایت نمی کنند، بلکه باید به عنوان زیرســاختی شــناخته شــوند  هســتند و بــرای مدیریــت تضــاد منافع 

گردند. کافی نگاشته شوند و ترتیبات نهادی مناسب منظور  مناسب با جزئیات 

8. 1. 2. قانون برنامه ششم توسعه
که می توان در راستای مدیریت تضاد منافع از آن ها بهره برد، مانند:  کشور نیز موادی وجود دارند  در قانون برنامه ششم توسعه 

احــکام مربوطــه درباره اجرای »ســطح بندی خدمات و نظام ارجــاع«، »خرید راهبردی« و »خرید تنها از فهرســت داروهای ژنریک«، 

ایجاد »پروندۀ الکترونیک سالمت و نظام جامع اطالعات سالمت« و همچنین »ممانعت از اشتغال هم زمان کادر درمانی و همچنین 

ستادی وزارتخانه های بهداشت و رفاه در بخش غیر دولتی«. این مواد قانونی در جدول آورده شده اند.

که ظرفیت مدیریت تضاد منافع دارند. جدول 26. برخی از احکام قوانین برنامه  ششم توسعه 

قانون برنامه ششم توسعه

کشور در سال اول اجرای قانون برنامه در سازمان بیمه سالمت تشکیل می شود.ماده 70- چ- پایگاه اطالعات برخط بیمه شدگان درمان 

کثر هر سه ماه یک ماده 72- پ- کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حدا فهرست رسمی دارویی ایران بر اساس نظام دارویی ملی 
بار تدوین و منتشر می شود. تجویز داروهای خارج از فهرست یادشده، تخلف محسوب می شود.

ماده 74- الف-

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سالمت مکلف است ظرف دو سال اول اجرای قانون برنامه 
کز سالمت با هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران و  برای استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سالمت ایرانیان و سامانه های اطالعاتی مرا

کشور، با حفظ حریم خصوصی و منوط به اذن آن ها و محرمانه بودن داده ها، و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده  سازمان ثبت احوال 
کند. و نظام ارجاع اقدام 

ماده 74- ب-

که در استخدام پیمانی یا رسمی دستگاه های اجرایی موضوع این قانون هستند، مجاز به  تمامی پزشکان، دندان پزشکان و داروسازانی 
کز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان های بخش خصوصی، عمومی غیردولتی با رعایت تبصره  فعالیت انتفاعی پزشکی در سایر مرا
)1( ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11 دی ماه 1373 یا فعالیت انتفاعی پزشکی در بخش خصوصی مرتبط 

با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرایی خود نیستند. مسئولیت اجرای این بند به عهده وزرای وزارتخانه های مربوطه و معاونان 
آن ها و مسئوالن مالی دستگاه های مذکور است.

ماده 74- ث-

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در اجرای »نظام خدمات جامع و همگانی سالمت« با اولویت بهداشت و پیشگیری 
گروه  بر درمان و مبتنی بر مراقبت های اولیه سالمت، با محوریت نظام ارجاع و پزشک خانواده با به کارگیری پزشکان عمومی و خانواده، 

گذاری امور  پرستاری در ارائه مراقبت های پرستاری در سطح جامعه و منزل، سطح بندی خدمات، پرونده الکترونیک سالمت ایرانیان، وا
کشوری و پرداخت مبتنی بر عملکرد مطابق قوانین مربوطه و احتساب حقوق آن ها  تصدی گری با رعایت ماده )13( قانون مدیریت خدمات 

گیرند. که تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه تمامی آحاد ایرانیان تحت پوشش نظام ارجاع قرار  کند، به نحوی  اقدام 

8. 1. 3. قانون احکام دائمی
کشــور آورده شــده اســت: »شــورای عالی بیمه سالمت کشور مکلف  در بند الف ماده )۹( قانون احکام دائمی برنامه های توســعه 

است هرساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیئت وزیران نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سالمت برای 

کلیه ارائه  دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور، اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی، با رعایت اصل تعادل منابع 

و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی 
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کند.«  یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی در شرایط رقابتی و بر اساس بند )۸( ماده )۱( و مواد )۸( و )۹( قانون بیمه همگانی ارائه 

که شــکاف بین تعرفه بخش دولتی و خصوصی از بین برود تا بر اساس آن پزشکان منفعتی در بخش  در این ماده ســعی شــده اســت 

خصوصی نداشته باشند.

کشور کارشناسان و متخصصان فعال در نظام سالمت  8. 2. دیدگاه های 
راهکارهای مقابله با تضاد منافع در نظام سالمت به دو دسته اصلی تقسیم شده اند: الف. راهکارهای بین بخشی یا فراتر از نظام 

سالمت؛ ب. راهکارهای درون بخشی. دربارۀ راهکارهای بین بخشی یا فراتر از نظام سالمت، وزارت بهداشت به عنوان نظام سالمت 

کنتــرل چندانی نــدارد و برای انجام اقدامات اصالحی نیازمند همکاری بین بخشــی اســت. اما در راهکارهای درون بخشــی،  کشــور، 

انجام اقدام اصالحی به میزان زیادی در کنترل وزارت بهداشت قرار دارد و به ندرت نیاز به همکاری بین بخشی وجود خواهد داشت. 

در ادامه به ترتیب راهکارهای پیشنهادی فرابخشی و راهکارهای پیشنهادی درون بخشی توصیف شده اند.

8. 2. 1. راهکارهای بین بخشی
ج از کنترل وزارت   همان طور که پیش از این بیان شد، بخش زیادی از ریشه های علل بروز تضاد منافع در نظام سالمت کشور خار

که صحبت از نوع نگاه به وزارتخانه های مختلف و خدمات  بهداشت به عنوان متولی اصلی این بخش قرار دارند. برای مثال وقتی 

ارائه شده توسط آن ها می شود، درنظرگرفتن درآمد اختصاصی برای وزارت بهداشت موجب بروز تضاد جدی میان دو وظیفه اصلی 

این وزارتخانه، یعنی پیشــگیری و درمان، می شــود. بنابراین نوع نگاه سیاســتی حکمرانان دولتی به وزارت بهداشــت تعیین کننده 

که سالمت یک خدمت  کاال. خود این موضوع  جنس خدمات این وزارتخانه است: سالمت به  عنوان یک خدمت اجتماعی یا یک 

گام تغییر رویکرد دولت و  کاال نیز منجر به شــکل گیری اهداف و وظایف مختلفی می شــود. بنابراین در اولین   اجتماعی باشــد یا یک 

ســازمان برنامه و بودجه به وزارت بهداشــت و جایگزینی درآمدهای اختصاصی با منابع دیگری از ســمت بخش عمومی می تواند به 

کند. کمک  کاهش تضاد منافع در بخش سالمت 

 راهــکار مهــم دیگــر تفکیک نهادهای نظارتــی از نهادهای مجری اســت. درهم تنیدگی موجود ناظر و منظور در وزارت بهداشــت 

کرد، زیرا سازمان خاطی خود بخشی از بدنه وزارتخانه است  که در وهله اول نتوان سازمان یا فرد خاطی را مجازات  سبب شده است 

کیفیتی نشــود، وزارتخانه  کســب حداقل اســتانداردهای  گر بیمارســتانی موفق به  کند. برای مثال ا و ناظر نمی تواند خود را جریمه 

که وزارت بهداشت  کرد. از سوی دیگر، این اتحاد ناظر و منظور سبب شده است  هیچ گاه اقدام به تعطیلی این بیمارستان نخواهد 

که دولت باالخره به نحوی باید منابع  کمتر به هزینه های سیاســت های تدوین شــده توســط خود و با این اطمینان خاطر  با توجه 

مالی این بخش را تأمین کند، دست به گسترش سیاست های پرهزینه درمان محور بزند و اصل نامحدودبودن هزینه های درمانی را 

نادیده بگیرد. نکته مهم در استقالل ناظر از مجری، استقالل مالی و اداری است.

 یکی دیگر از ریشه های تضاد منافع در نظام سالمت کشور جدانبودن خریدار از ارائه کننده است. به دیگر سخن، در نظام سالمت 
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کنندۀ قواعد تنظیم شــده توســط خود اســت. در اینجا بر اســاس اصل تولیت، وزارت بهداشــت باید فقط  ایران قاعده گذار خود اجرا

بــه حکمرانــی بپــردازد و وظیفــه تنظیم گــری و قاعده گــذاری را بر عهده بگیــرد و تأمین مالــی و ارائه خدمات مراقبت های ســالمت به 

بخش های مستقل دیگری سپرده شود.

گرفت. این  کار   راهــکار فراســازمانی مهــم دیگــر افزایش شــفافیت اســت. شــفافیت را می توان در دو ســطح فردی و ســازمانی بــه 

که عملکردهای او در معــرض پایش عمومی قرار  گر فرد یا مســئولی بداند  راهــکار نقــش پررنگی در پیشــگیری از فســاد دارد. در واقع ا

کشــف فســاد یــا تضــاد با مجازات هایی مواجه خواهد شــد، وارد مرحلــه خودکنترلی می شــود. بنابراین به احتمال  دارد و در صــورت 

کرد.۵7 شــفافیت می تواند شــامل مشــخص کردن روابط مالی و غیرمالی مستقیم و  گزارش خواهد  بیشــتری فرد وجود تضاد منافع را 

گران تخلف نیز به  عنوان عامل مکمل شفافیت باید در دستور  غیرمستقیم میان فعاالن مختلف بخش سالمت شود. حمایت از افشا

گیرد. این حمایت موجب تقویت هرچه بیشتر نظارت عمومی پایین به باال می شود )پرنیان و همکاران، ۱۳۹۶(.  کمیت قرار  کار حا

در همین راستا انتشار اسناد هزینه کرد وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی در هر سال و بررسی میزان تطابق این هزینه ها 

با اهداف و اسناد باالدستی این وزارتخانه می تواند نقطه آغاز مناسبی برای شفاف سازی هزینه های نظام سالمت باشد. این امر دو 

کار آمدن دولت ها و وزیرهای مختلف نمی تواند تأثیر زیادی بر اقدامات اجرایی این وزارتخانه داشته باشد؛  مزیت اصلی دارد: ۱. روی 

۲. با آشکارشدن جریان های مالی و هزینه ای این وزارتخانه از میزان سیاسی شدن پست های مدیریتی آن )که تا حد زیادی ناشی از 

که نظارت فرابخشی  کنار توجه به اصل شفافیت، باید توجه داشت  کاسته می شود. در  جریان های مالی باالی این وزارتخانه است( 

که پیش از این بیان شــد، برخی طرح ها و برنامه های وزارت بهداشــت،  مســتقل بر نظام ســالمت اهمیت فراوانی دارد. همان طور 

که نیازمند بررسی توسط یک نهاد  همچون برخی بندهای طرح تحول نظام سالمت، در تقابل با برنامه های توسعه کشور قرار دارند 

باالدستی است.

کاهش قابل توجه تضاد  که افزایش شفافیت بدون وجود اقدامات پیشگیرانه منجر به  بررسی تجربه های جهانی نشان می دهد 

منافع و فســاد ناشــی از آن نمی شــود. بنابراین، عامل مهم دیگر در پیشــگیری از تضاد منافع اعمال محدودیت اســت. محدودیت 

کوچک ترین احتمالی از تضاد  که فرد یا مسئولی حتی  می تواند به دو شکل سخت و نرم اجرا شود. در محدودیت سخت در صورتی 

که احتمال تضاد منافع باال باشد،  گذاشته می شــود. اما در محدودیت نرم فقط در مواردی  کنار  منافع داشــته باشــد، از آن منصب 

کند. برای مثال یک مســئول وزارت بهداشــت  فرد از تصمیم گیری یا رأی دهی محروم می شــود و در ســایر زمینه ها می تواند فعالیت 

ممکن اســت به علت داشــتن یک شــرکت خصوصی در یک موضوع خاص تضاد منافع داشته باشــد. در این حالت در صورت وضع 

که به حیطه فعالیت شرکت  محدودیت سخت، او اصاًل نباید در این پست منصوب شود؛ اما دربارۀ محدودیت نرم فقط در مواردی 

او مربوط می شود، از تصمیم گیری یا حق رأی محروم می شود.

 وضــع محدودیت هــای مســتقیم بــرای دوشــغله بودن یا مشــاغل هم زمان نیــز یکی دیگــر از مهم تریــن ابزارهای مقابلــه با تضاد 

که مشــاغل یک نفــر در تضاد  کید شــده اســت. در این حالت در صورتی  کشــور نیز بر آن تأ کــه در برنامه پنجم توســعه  منافــع اســت، 

57 . Values of the ethics code for public services Canad: Treasury board of Canada secretariat; 2012 [Available from: http://www.tbssct.gc.ca/pubs_
pol/hrpubs
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باشــند، وضعیت اشــتغال او محدود می شــود. برای مثال یک پزشــک نمی تواند هم زمان هم مطب خصوصی داشــته باشــد و هم 

کور« است  سهام دار یک آزمایشگاه تشخیصی باشد. یکی از حالت های خاص وضع محدودیت های مشاغل هم زمان »نظام اعتماد 

که در بخش خصوصی فعال اســت و قصد قبول مســئولیت در بخش عمومی را دارد،  )Demmke C et al, ۲007(. در این نظام فردی 

باید تمام دارایی ها و سهامش را در دوران تصدی پست عمومی به یک وکیل ناشناس بسپرد. عالوه  بر محدودیت مشاغل هم زمان 

کشورهای عضو ســازمان همکاری های اقتصادی  کشــورها از محدودیت های پساشــغلی نیز اســتفاده می شــود، به ویژه در  در برخی 

کلــی محدودیت های  و توســعه. محدودیت هــای پساشــغلی عمومــًا برای مقابله بــا درب  چرخان طراحی می شــوند. برخی از اصول 

که موجب تضاد منافع در اثر پذیرش شغل آینده می شوند؛ ۲. پیش از خروج  پساشغلی عبارت اند از: ۱. اجتناب از پذیرش مشاغلی 

که پذیرششان موجب تضاد منافع می شود، به اطالع او رسانده شوند؛ ۳. تعهد به  از بخش عمومی فرد باید ارزیابی شود و مشاغلی 

که بخش عمومی را  کارمندانی  اســتفاده نکردن از اطالعات محرمانه کسب شــده در طول دوره اشــتغال؛ ۴. منع قانونی در استخدام 

کرده اند. ترک 

 اصالح نظام آموزشی و ساختار پژوهشی بخش سالمت نیز یکی دیگر از اولویت های مهم است. همان طور که پیش از این مطرح 

که آموزش پزشکی آن به اندازه ایران در  کشــورهای توســعه یافته و در حال توسعه مطرح، به ندرت می توان کشوری را یافت  شــد، در 

که دانش آموختگان علوم  نظام درمانی ادغام شده باشد یا از آموزش سایر علوم تفکیک شده باشد. این اصالح باید در جهتی باشد 

گیر آشنا باشند و از سوی دیگر اقتصاددانان و جامعه شناسان تربیت شده  کار تیمی برای درمان بیماری های غیروا پزشکی با مفهوم 

کشــور را داشــته باشــند. هم زمان با این اصالح آموزشــی باید به مفهوم مدیریت  نیز حداقل پیش نیازهای فعالیت در نظام ســالمت 

که پیش از این بیان شــد، وزارت بهداشــت را باید تیمی متشکل از  تیمی نظام ســالمت نیز توجه بیشــتری مبذول شــود. همان طور 

که پیش از این بیان  کنند. دربارۀ نظام پژوهشــی نیز، همان طور  پزشــکان، اقتصاددانان، جامعه شناســان، حقوق دانان و... اداره 

شــد، ســاختار مؤسسه های پژوهشــی غالبًا تبدیل شده است برای ســکویی جهت ارتقای هرچه سریع تر اعضای هیئت علمی. این 

کمتر در راســتای نیازهای  که پژوهش های صورت گرفته  نگاه متفاوت به مؤسســه های پژوهشــی نظام ســالمت ســبب شــده اســت 

گواهی  کثر مطالعات اجراشده در کشور خود  کم به ا کیفیت الزم نیز برخوردار نشــوند. میزان استنادهای  کشــور باشــند و همچنین از 

ج شــوند و  که نظام بودجه ریزی مؤسســه های پژوهشــی از حالت فعلی خار بر این مدعا می باشــد. در این راســتا پیشــنهاد می شــود 

هم زمان اولویت های اصلی نظام سالمت مشخص شوند، و با یک نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد فقط به آن دسته از فعالیت های 

که در راستای اولویت های نظام سالمت هستند. گیرد  مؤسسه ها/نهادهای پژوهشی پرداخت تعلق 

کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس شــورای اســالمی و بازنگری ترکیب اعضای شورای   و در نهایت، توجه به ترکیب و عملکرد 

کثر اعضای شورای  که دارای تضاد منافع قابل توجهی هستند، اهمیت ویژه ای دارد. در حال حاضر ا عالی بیمه به عنوان دو نهادی 

کاری شان در بخش خصوصی  که، خواســته یا ناخواســته، نگاهی به درآمد سایر همتایانشــان یا آینده  عالی بیمه پزشــکان هســتند 

کار تیمی و ورود جامعه شناســان، اقتصاددانان، حقوق دانان و... به این شــورا  گســترش دیدگاه مبتنی بر  خواهند داشــت. بنابراین 

که به صورت مســتقل اقدام به ارزشیابی مداخله ها و تجهیزات پزشکی جدید جهت  نیز مهم اســت. از ســوی دیگر، ایجاد ســازمانی 

کند ضروری اســت. این ســازمان می تواند با همکاری نهادهای پژوهشــی  کشــور  تحت پوشــش قرارگرفتن توســط بیمه ها یا ورود به 
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کاربرد، از اطالعات  کنار این  کند. در  کمیسیون بهداشت و درمان فراهم  کافی برای شورای عالی بیمه و  نظام سالمت شواهد علمی 

کرد. فراهم شده برای تدوین راهنماهای بالینی بر اساس مداخالت دارای بیشترین هزینه ـ فایده نیز می توان استفاده 

 8. 2. 2. راهکارهای درون بخشی
کامپیوتــری در پایش نظام هــای مختلف و  گســترش اســتفاده از سیســتم های   پرونــده الکترونیــک ســالمت: در ســالیان اخیر با 

پیدایش مفهوم کالن داده ها، پایش نظام های ســالمت نیز دچار دگرگونی شــده اســت. حرکت به ســمت پرونده الکترونیک سالمت 

گسترش و تسهیل مدیریت  از طریق افزایش میزان داده های در دسترس از فعالیت ارائه کنندگان و فعاالن مختلف سالمت موجب 

بر تمامی فعاالن ســالمت می شــود. این داده ها همچنین موجب تســهیل تشــخیص انواع مختلف ارتباطات میان فعاالن مختلف 

نظام سالمت می شوند. از سوی دیگر، پرونده الکترونیک سالمت با به حداقل رساندن دخالت انسانی در فرایند پایش، امکان اتحاد 

کاهش می دهد. عالوه  بر این، بررسی داده های ثبت شده می تواند به شناسایی الگوهای فعلی بیماری و  ناظر و نظارت شونده را نیز 

کند. در نهایت اینکه، اطالعات ثبت شده توسط پرونده الکترونیک سالمت می تواند به  پیش بینی الگوهای آینده نیز کمک شایانی 

کنار بهبود کیفیت منجر به  گرفته شود، که خود در  کار  کاربست نظام های پرداخت نتیجه محور و مبتنی بر عملکرد به  عنوان مبنای 

)۲007 ,Campbell S & ۲00۹ ,Millett C(. کاهش اتالف منابع در نظام سالمت می شود

که در بخــش تضاد منافع در   راهــکار درون بخشــی مهــم دیگــر اصالح نظام بیمه ای و مکانیســم های پرداخت اســت. همان طور 

کشور بیشتر به عنوان یک واسط پرداخت عمل می کنند تا صندوق بیمه  نظام سالمت ایران بیان شد، صندوق های بیمه سالمت 

که منشــأ اصلی آن نوع مکانیســم درآمدی این صندوق ها )که به  جای حق بیمه و مالیات متکی به بودجه دولتی هســتند( و نبود 

مکانیســم های محاسبه قیمت تمام شــده ارائه خدمت می باشد. از سوی دیگر، این صندوق ها در تدوین تعرفه های نظام سالمت 

نیز در عمل نقش چندانی ندارند )مصداق بارز آن نیز میزان افزایش تعرفه ها پس از اجرای طرح تحول نظام سالمت است(، بنابراین 

کاهش تضاد منافع در نظام سالمت عبارت خواهند بود از: مهم ترین اقدامات در بخش نظام بیمه های سالمت برای 

کشــور، بــا هدف اعطای اســتقالل بیشــتر به آن ها )بــرای مثــال مدیرعامل بیمه  ۱. بازنگــری ســاختار بیمه هــای ســالمت 

سالمت ایرانیان را نهاد دیگری به جز وزارت بهداشت انتخاب می کند(؛

کسب درآمد این صندوق ها )به  عنوان جایگزین بودجه دولتی(؛ ۲. بازنگری مکانیسم های 

۳. محاسبه قیمت تمام شده ارائه خدمات توسط ارائه کنندگان مختلف )به عنوان مبنای محاسبه میزان بازپرداخت(؛

کچوئری برای تعیین میزان حق بیمه هر فرد. ۴. انجام محاسبات ا

کارانه ای که دو دهه پیش به  عنوان   یکی از منشأهای مهم دیگر تضاد منافع نوع مکانیسم پرداخت به ارائه کنندگان است. نظام 

کنون به یک عامل محرک برای تقاضای القایی تبدیل  انگیزاننده برای افزایش خدمات بیشتر توسط ارائه کنندگان معرفی شده بود، ا

گیرد تا در برخی جنبه هــای ضروری همچنان حالت  کارآمد در شــرایط فعلی باید به نحــوی صورت  شــده اســت. اصــالح این نظام نا

تشویقی خود را داشته باشد، مثل خدمات پیشگیرانه، و در سایر بخش ها از نظام پرداخت دیگری استفاده شود. از مناسب ترین راه 
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 حل ها طرح نظام ارجاع و پزشک خانواده است. با وجود این، طرح پزشک خانواده پیش آزمایی شده )پایلوت( نیز برخی از مشکالت 

که بررسی تجربه های کشورهایی  کارانه پرداخت می شود. در حالی   پیشین را دارد، برای مثال در این طرح نیز به پزشکان به  صورت 

کارانه بیشتر در بخش خدمات پیشگیرانه  که بخش زیادی از درآمد پزشکان از محل سرانه است و  مانند انگلستان نشان می دهد 

که  گرفته می شــود )Berenson R, ۲0۱۶(. حرکت به ســمت نظام های پرداخت مبتنی بر عملکرد و مبتنی بر جمعیت )ســرانه(  کار  به  

بخشی از ریسک را به ارائه کننده منتقل می کنند، از مهم ترین اقدامات این بخش است.

که بیان شــد، استفاده از این راهنماها   تدوین راهنماهای بالینی یکی دیگر از نیازهای ضروری نظام ســالمت اســت. همان طور 

کنار استانداردسازی فرایند درمان منجر به پیشگیری از تقاضای القایی نیز می شود. در زمینه استفاده از این راهنماها دو مسئله  در 

کادر  گر پزشــکان و سایر  که ا کشــورهای مختلف نشــان می دهد  مهم وجود دارد: الف. نحوده تدوین آن ها؛ ب. پیاده ســازی. تجربه 

درمانی به خوبی در فرایند تدوین این راهنماها درگیر نشوند، شانس پیاده سازی موفق است و به کارگیری شان به میزان چشمگیری 

کاهــش می یابــد )Braillon, Alain, ۲0۱۱: ۳۹۱-۸(. در نهایــت، بــا توجــه بــه وضعیت تضاد منافع در نظام ســالمت ایران، اســتفاده از 

که پیش از این بیان شــد، ســازمان  کاهش تضاد خواهد بود. برای مثال، همان طور  اصل »تفکیک وظایف« از مهم ترین عوامل در 

نظام پزشکی دو وظیفۀ حفاظت از منافع بیماران و نمایندگی پزشکان را دارد که می توانند با هم در تضاد باشند. تفکیک این وظایف 

کاهش دهد. و قراردادنشان در دو سازمان مختلف می تواند این تضاد را 

8. 3. دسته بندی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی
کاهش تضــاد منافع در نظام ســالمت را به شــکل زیر  گــزارش خــود، راهکارهای  مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای اســالمی در 

کرده است )بوذرجمهری و همکاران، ۱۳۹7(: دسته بندی 

8. 3. 1. شفافیت
کرد.  کاربرد اصلی اش را در پیشگیری از فساد معرفی  کشــف موارد فســادزا الزامی اســت، اما می توان  گرچه برای  راهکار شــفافیت 

کشورهای مختلفی از راهکار شفافیت به منظور مدیریت تضاد منافع در حوزه سالمت استفاده می کنند. برای نمونه انجمن پزشکی 

کالج پزشــکان آمریکا، شــورای اعتباربخشــی آموزش و پرورش و دفتر بازرســی عمومی وزارت بهداشت آن کشور حتی مواردی  آمریکا، 

کنفرانس ها، آموزش مداوم برای پزشکان بدون  ک، پرداخت پول برای حضور در سخنرانی ها و  از قبیل هدیه از جمله خورد و خورا

پرداخت هزینه، پرداخت برای سفر به جلسات و بورس های تحصیلی، خدمات دارویی، کمک های مالی برای پروژه های پژوهش و 

دستمزد برای مشاوره را نیز از مصادیق تضاد منافع برمی شمرند و افشایشان را ضروری می دانند.

عالوه بر افشای تضاد منافع، اعالم عمومی درآمد و هدایای دریافتی و شفافیت مشاغل و سهام داری نیز یکی دیگر از راهکارهای 

مدیریت تضاد منافع در حوزه ســالمت اســت. برای نمونه در آلمان، انتشارات اشپیگل آنالین و مرکز تحقیقات »اصالح کننده« برای 

که در سال ۲0۱۵ میالدی  که شامل اسامی بیش از بیست هزار پزشکی بود  کردند  اولین بار پایگاه داده ای را به صورت مشترک ارائه 
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کرده بودند. از شرکت های دارویی پول دریافت 

کرد. طبق این قانون پرداختی های بیش از ده دالر به پزشکان  باید  از نمونه دیگر می توان به برنامه پرداخت باز )شفاف( اشاره 

افشا شود. در این برنامه، اطالعات مربوط به پرداختی های شرکت های داروسازی و تجهیزات پزشکی به پزشکان و بیمارستان های 

آموزشــی در قالــب هزینه هــای مســافرتی، تحقیقاتــی، هدایــا، هزینــه ســخنرانی و وعده های غذایــی جمع آوری می  شــود. همچنین 

ســهام داری پزشــکان و افراد نزدیک به آن ها در شــرکت های مرتبط با حوزه ســالمت نیز ارائه می شــود. اطالعات جمع آوری شــده به 

صورت ساالنه در سایت اطالعات پرداخت باز در معرض دید عموم مردم قرار می گیرد و به راحتی قابل جست وجو است. پس از آغاز 

که ارزش دالری آن برابر با ۱۶/77 میلیارد دالر است.  گرفته  این برنامه در سال ۲0۱۳، بیش از ۲۸ میلیون ثبت در این سایت صورت 

کرده اند. ۸۱۲ هزار پزشک و ۱۸۶۸ شرکت و ۱۱۸0 بیمارستان در این سایت ثبت اطالعات 

عالوه بر موارد مذکور به پرونده الکترونیک سالمت نیز می توان از منظر ایجاد شفافیت نگریست. با تجزیه و تحلیل »کالن داده« یا 

به اصطالح داده کاوی می توان روابط اقتصادی بین خدمت گزاران مختلف را تشخیص داد و در صورت وجود تبانی ها و ارتباط های 

کز تشخیص طبی  فسادآمیز مانند ارتباط بین صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی با پزشکان یا ارتباط بین پزشکان با داروخانه ها و مرا

کرد. کرد. همچنین ایجاد پرونده الکترونیْک اجرای قواعد تنظیم شده بر اساس راهنماهای بالینی را تسهیل خواهد  با آن ها مقابله 

8. 3. 2. محدودیت
گام دوم بــرای جلوگیــری از موقعیت هــای تضــاد منافــع، اعمال محدودیت اســت. این محدودیــت می تواند انواع و شــدت های 

که در ادامه به بررسی برخی از مهم ترین آن ها می پردازیم. مختلف داشته باشد 

که با منافع شخصی تعارض دارد. 1. محدودیت رأی دادن در مسائلی 

کلی تضاد منافع نداشــته باشــد، اما درباره یک مســئله خاص تضاد منافع داشته باشد.  هر فرد ممکن اســت در شــغلش به طور 

که پس از  کند. در صورتی  در این موارد پیش از تصمیم گیری درباره مســائل، باید تضاد منافع خود را درباره موضوع اعالم و شــفاف 

تصمیم گیری مشــخص شــود تصمیم گیرندگان تضاد منافع داشــته اند، مجازات می شــوند. پس از اعالم تضاد منافع مسئول در یک 

کلی از شغل برکنار نمی شود، بلکه تنها محدودیت هایی مانند سلب حق رأی دادن در آن موضوع خاص  موضوع خاص، وی به طور 

کارمندان دولت را از اقداماتی نظیر رأی دادن، صحبت کردن یا هر  کدهای اخالقی، مقامات و  گذاشته می شود. برای مثال در آمریکا 

کرده است. که نفعی مستقیم و غیرمستقیم برای خودش یا هر یک از اعضای خانواده اش دارد منع  گونه اقدامی 

2. محدودیت های مشاغل هم زمان

مدیریت و سهام داری یک شرکت خصوصی انحصاری و هم راستا با فعالیت یک مسئول در سطوح عالی مدیریتی نظام سالمت 

کند. بنابراین باید برای این افراد محدودیت دســتیابی به مشــاغل عالی دولتی لحاظ شود. با  می تواند تضاد منافع شــدیدی ایجاد 

کنون در موقعیت تضاد منافع بوده و از مزایای آن بهره برده است، در  این حال واضح است که مدیر، پزشک یا استاد دانشگاهی که تا

کرد؛ بنابراین تصویب چنین قواعدی نیازمند اختیار و شجاعت  برابر تصویب قوانین یا آیین نامه های محدودکننده مقاومت خواهد 

سیاسی است.
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3. محدودیت درآمدها و هدایا

بــه نمونــه ای از محدودیــت دریافــت هدایــا می تــوان به بیانیــه ســال ۱۹۹0 انجمن پزشــکان آمریکا با عنــوان »پزشــکان و صنایع 

که قبولشــان  که هدایا و پرداختی های اضافی از طرف صنایع در صورتی  کرد. در این بیانیه توصیه شــده اســت  داروســازی« اشــاره 

احتمال تأثیر در جهتگیری قضاوت بالینی داشته باشد یا برای دیگران این طور به نظر برسد، نباید پذیرفته شوند. انجمن پزشکی 

کنند. که پزشکان نباید هدایای شخصی را از صنایع دارویی قبول  کانادا نیز تصریح می کند 

گردان 4. محدودیت های پساشغلی و مسئله درب 

گردان  کشورهای مختلف، چارچوب جامعی از اصول الزم برای مدیریت مسائل ناشی از درب  سازمان OECD با توجه به تجربه 

در سازمان ها ارائه داده است؛ با این حال هر کشور برای مواجهه با مسائل ویژه و خاص اشتغال پسادولتی خود و پیش بینی مسائل 

که سیستم اشتغال پسادولتی بومی اش را توسعه دهد. در حال ظهور نیاز دارد 

8. 3. 3. تغییر و اصالح قواعد
گونه ای  کرد؛ زیرا در موارد مختلف ممکن است ساختارها به  این راهکار را می توان اساسی ترین روش در مدیریت تعارض معرفی 

سامان یافته باشند که موجب تضاد منافع ذاتی شوند و به منظور مدیریت تضاد منافع نیاز باشد که ساختار ایجادشده اصالح شود.

که باید به وسیله تغییر قواعد اصالح و بازبینی شوند. برخی  موارد متعددی از تضاد منافع ساختاری در نظام سالمت وجود دارد 

گیرد عبارت اند از: که ممکن است در این اصالح مورد توجه قرار  از راهکارهایی 

1. تفکیک وظایف

کند، باید تفکیک شوند. برای نمونه سازمان نظام پزشکی  که برای هر سازمان ممکن است تعارض بین وظایف ایجاد  وظایفی 

نمی تواند هم زمان هم حامی حقوق »پزشکان« باشد و هم حامی حقوق »بیماران«. با توجه به ساختار منطقی سازمان نظام پزشکی، 

فقط حمایت از حقوق پزشکان باید به این سازمان اعطا شود و برای حمایت از حقوق بیماران باید یک سازمان مردم نهاد مستقل 

که بتواند صدای مردم و بیماران را در دعاوی، سیاست گذاری ها، رسانه های جمعی، بیمارستان ها و  با ساختاری مشابه ایجاد شود 

کند. ارائه کنندگان خدمات سالمت، شرکت های دارویی و نظام و جوامع آموزشی و پژوهشی نمایندگی 

2. تفکیک قاعده گذار از مجری

گروه های خودتنظیم گر  که ایجاد انحصار به حداقل برســد و  گونه ای   حوزۀ اجرا و قاعده گذاری باید از یکدیگر تفکیک شــوند، به 

نیز مشمول قوانین رقابت و پیشگیری از انحصار باشند. برای مثال همان طور که گفته شد، تعیین تعرفه توسط خدمت گزاران منجر 

که باید از آن منفک شــود و توســط یک قاعده گذار بی طرف صورت پذیرد. تعیین تعرفه و دســتمزد توســط  به تضاد منافع می شــود 

که از این  کمیســیون اتحادیه اروپا، شــناخته  شــده است و تالش شده است  گروه های صنفی در اتحادیه اروپا، بر خالف قواعد رقابت 

موضوع جلوگیری شود.

3. تفکیک ناظر از منظور

 اســتقالل ناظــر و اســتقالل داور همــواره بــه عنوان اصلی بدیهی مورد توجه بــوده تا بی طرفی در فرایند نظــارت یا قضاوت رعایت 
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شود. این تفکیک می تواند شامل استقالل مالی شود. همان طور که پیش از این گفته شد، ارتباط بین صنایع )و به خصوص صنایع 

کشــورها برای جلوگیری از ارتباط مالی مســتقیم بین آن ها،  دارویی( و پژوهشــگران ضروری و اجتناب ناپذیر اســت. بنابراین برخی 

کرده اند. اقدام به ایجاد نوعی واسط 

4. اصالح نظام پرداخت

کرد. اصالح این نظام معیــوب قطعًا باید در  بــرای برطرف کــردن تعــارض میــان درآمد و وظایف بایــد نوع نظام پرداخت را اصــالح 

کارانه در حد همان جنبۀ تشویقی خود باقی بماند. به عالوه، می توان از نظام های پرداخت مانند سرانه، بهره برد  کار باشد تا  دستور 

که تضاد منافع را از بین ببرند. گونه ای طراحی شده اند  که به 

5. راهنمای بالینی )گایدالین های پزشکی(

کنون یکی از مطالبه ها و دغدغه های مهم در نظام سالمت، تدوین راهنماهای بالینی است. به کمک این راهنماها می توان  هم ا

گر بیشتر از تدوین  کشف نمود. اما مسئله اجرای این راهنماهای بالینی ا کرد و تقاضاهای القایی را  بر عملکرد خدمت گزاران نظارت 

که  کرد  کم اهمیت تر نیســت. با اجرای پرونده الکترونیک ســالمت به راحتی می توان قواعدی تنظیم  آن ها اهمیت نداشــته باشــد، 

پزشکان در حین تجویز نسخه های خود امکان عدول از راهنماهای بالینی و تجویزهای درست را نداشته باشند. عالوه بر آن، فقط 

با کمک پروندۀ الکترونیک سالمت امکان نظارت بهتر بر اجرای راهنماهای بالینی میسر می شود.

8. 4. جمع بندی
بر اساس آنچه پیش از این بیان شد، الزامات مقابله با تضاد منافع را می توان به دو دسته الزامات نهادی و الزامات فردی تقسیم 

کرد: کرد. در بخش الزامات سازمانی می توان به این موارد اشاره 

که  کمیت به نحوی اصالح شــود  1. اصطالحــات نهــادی: در این بخش نیاز اســت تا روابــط نهادی میان بخش های مختلف حا

کاهش یابــد. مهم ترین این اصالحات شــامل اصالح ســاختار بودجه ای وزارت بهداشــت و نــوع نگاه به  تضــاد منافــع بــه حداقــل 

خدمات مراقبت های سالمت، بازنگری نظام آموزش پزشکی و نهادهای پژوهشی بخش سالمت و فراهم ساختن زیرساخت های 

گران می شوند؛ الزم برای افزایش شفافیت و حمایت از افشا

2. الزامات فردی: این الزامات شامل اعمال محدودیت های سخت و نرم، مقابله با اشتغال هم زمان و محدودیت های پساشغلی 

می شوند.

کرد: در رابطه با راه  حل های برون بخشی نیز می توان به این موارد اشاره 

۱. اصالح نظام بودجه ریزی و تخصیص منابع به نظام سالمت؛

۲. افزایش شفافیت عملکردی و هزینه ای؛

۳. نظارت فرابخشی بر نظام سالمت؛

۴. اجرای دقیق تر قوانین موجود؛
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۵. بازنگری ترکیب شورای عالی بیمه.

کرد: در رابطه با راه  حل های درون بخشی نیز می توان به این موارد اشاره 

کار تیمی در مدیریت نظام سالمت؛ ۱. توجه به مفهوم 

۲. اجرای پرونده الکترونیک سالمت؛

۳. تفکیک وظایف؛

کننده و همچنین تفکیک ناظر از منظور؛ ۴. تفکیک قاعده گذار از اجرا

۵. اصالح نظام پرداخت؛

۶. تدوین راهنمای بالینی.

8. 5. تأثیر تضاد منافع بر فقر و نابرابری در حوزه بهداشت و سالمت
کــه فقــر و نابرابری را در حوزه ســالمت ایجاد یا تشــدید می کننــد، معمواًل به عوامــل مدیریتی و  از میــان علــل و عوامــل مختلفــی 

کمتر توجه می شود؛ زیرا ممکن است تأثیر آن ها بر این مسئله مستقیم و قابل مشاهده توسط همه نباشد. دلیلش هم  کمیتی  حا

کمیته های اجرایی و نظارتی، وضعیــت تعرفه بیمه ها، البی های  که بســیاری از مردم و حتی محققان از قوانیــن، ترکیب  ایــن اســت 

که  پشــت پرده، ائتالف ها و تعارض ها میان نخبگان این حوزه و امثال این ها اطالع دقیقی نداشــته باشــند. این ها مسائلی هستند 

بر خالف آمارهایی مثل تعداد تخت های بیمارســتانی فعال، قابل انتشــار و مشــاهده نیســتند. اما قطعًا این عوامل نقش پررنگی در 

وضعیت ســالمت هر جامعه دارند، بدون آنکه مســتقیمًا احســاس شوند. اینکه مسئله ای مانند تضاد منافع چگونه و به چه میزان 

بر فقر یا نابرابری در حوزه ســالمت تأثیر می گذارد، نیازمند پژوهشــی میدانی برای آزمون فرضیه ها و اثبات علمی درســتی یا نادرستی 

گفته شد، می توان »از  کنون هم در زمینه فقر و نابرابری و هم در زمینه تضاد منافع در حوزه سالمت  آن هاست. اما با توجه به آنچه تا

که تضاد منافع بر فقر و نابرابری تأثیر دارد. این تأثیر را در خصوص اشکال متفاوت تضاد منافع می توان  گرفت  لحاظ نظری« نتیجه 

به شکل جدول زیر درآورد.
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جدول 27. انواع تضاد منافع در نظام سالمت و تأثیر آن بر فقر و نابرابری

تأثیر بر فقر و نابرابرینتیجه تضاد منافعموقعیت تضاد منافعنوع تضاد

کارکرد کارکرد بهداشت و درمانتضاد  تضاد 
کاهش اقدامات بهداشتی و 

پیشگیرانه و تکیه بر امر درمان به 
علت درآمدزابودن

 در میان خانواده های 
ً
شیوع بیشتر بیماری ها، مخصوصا

گاهی روش پیشگیری از بیماری ها   به دلیل ناآ
ً
که عمدتا فقیر 

که  را نمی دانند و تحمیل شدن هزینه های درمانی بیشتر 
موجب فقیرترشدن خانواده ها می شود.

کاال به جای تضاد درآمد وظایف تبدیل شدن سالمت به 
ایجاد تقاضای القاییخدمت

کاذب ایجادشده  خانواده های فقیر تحت تأثیر تبلیغات و نیاز 
توسط بازار سالمت، مقدار بیشتری از بودجه خود را نسبت 

که باید، برای سالمت هزینه می کنند. به آنچه 

نفوذ بیش از اندازه پزشکان در 
افزایش تعرفه هاشورای عالی بیمه

فشار مالی بیشتر به خانواده های فقیر برای پرداخت 
هزینه های درمان یا محروم شدن از خدمات درمانی 

کیفیت با

تضاد درآمد وظایف
خودنظارتی در وزارت بهداشت؛

کارکردهای ارائه خدمت  عدم تفکیک 
و تولیت در رأس نظام سالمت

کیفیت خدمات بهداشتی و  کاهش 
درمانی

کیفیت، طوالنی شدن  دسترسی پیدانکردن به خدمات با
پروسه درمان و ایجاد بار مالی بیشتر برای خانواده های فقیر

گیرنبودن راهنماهای بالینیرابطه مالی فرا

افزایش نقش واسطه ها )مثل 
شرکت های داروسازی(، نفع پزشکان 

گران قیمت، واردات  در تجویزهای 
گران قیمت بیش از  تجهیزات پزشکی 

کشور نیاز سرانه 

با ایجاد تقاضای القایی، خانواده های فقیر مجبور به 
گران قیمت می شوند.  استفاده از خدمات درمانی و دارویی 

واردات بی حساب تجهیزات پزشکی و داروها، بار مالی 
که هزینه آن بیشتر به فقرا فشار وارد می کند. ایجاد می کند 

نفوذ بیش از اندازه پزشکان در اشتغال هم زمان
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس

تالش برای هدایت بیشتر بودجه 
نظام سالمت به سمت وزارت 

بهداشت و بی توجهی به بیمه ها

کاهش بودجه بیمه ها همراه با افزایش پرداخت از جیب 
که به ضرر فقرا تمام می شود. خواهد بود 

گردان اشتغال در بخش خصوصی بعد از درب 
بخش دولتی

کیفیت خدمات در بخش  کاهش 
عمومی

که بیشترین مراجعان به بخش عمومی هستند، از  فقرا 
درمان و سالمت مناسب بهره مند نمی شوند و هزینه های 

زندگی شان افزایش می یابد.

گردش آزاد  نبوِد شفافیت و 
اطالعات

منتشرنشدن اطالعات هزینه ای 
هدررفتن بودجه سالمت و تشدید فقرنبودن مانع در برابر فساد مالیوزارت بهداشت

دوشغله بودن بسیاری از پزشکانضعف و تعارض قوانین
سیاسی شدن پست های وزارت 

بهداشت و هدایت منابع مالی به 
سمت منافع برخی پزشکان

محروم شدن خانواده های نیازمند از خدمات بهداشتی و 
درمانی رایگان، تشدید فقر

کارکردهای  تضاد منافع در 
تولید منابع و تأمین مالی 

نظام سالمت
عملکرد صندوق های بیمه ای به تکثر صندوق های بیمه ای

عنوان صندوق بانکی

ورشکستگی، بلعیده شدن بودجه عمومی دولت توسط 
کاهش  کاهش خدمات عمومی به نفع فقرا،  صندوق ها و 

پوشش بیمه ها و تشدید فقر

کارانه محورتضاد درآمد وظایف گسترش تقاضای القایی و نظام 
تخصص گرایی

افزایش هزینه های درمان و فشار مالی ناشی از آن در 
خانواده های فقیر

تضاد میان شورای عالی بیمه و تضاد وظایف
سازمان نظام پزشکی

اتحاد قاعده گذار و مجری؛ افزایش 
که منجر به افزایش درآمد در  تعرفه ها 
بخش خصوصی و افزایش هزینه ها در 

بخش عمومی می شود.

که بیشترین مراجعه کنندگان به بخش  خانواده های فقیر 
گزاف روبه رو می شوند. عمومی هستند، با هزینه های 

افزایش تعرفه های درمانی و بار مالی عدم تفکیک ارائه کننده از خریدارتضاد وظایف
صندوق های بیمه

کاهش پوشش بیمه ای و  افزایش هزینه های درمان و 
متضررشدن بیشتر فقرا
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9. جمع بندی

کشور مورد بررسی 9. 1. جمع بندی استراتژی های اتخاذشده توسط چهار 
کشور مورد بررســی در جدول ۲۲ ارائه شده است. برای تنظیم این  مقایســه تطبیقی اســتراتژی های مورد اســتفاده توسط چهار 

کشــور  کنترل اســتفاده شــده اســت )Robert MJ, ۲00۴(. بر این اســاس اقدامــات صورت گرفته در چهار  جــدول از رویکــرد اهرم هــای 

که خود به دو بخش تقسیم شــده است: الف. چارچوب غالب فعلی،  مورد بررســی به پنج دســته تقســیم شده اند: ۱. سازمان دهی، 

که خود به ســه زیربخش تقســیم شــده اســت: الف.  ب. جهت گیــری اصالحــات نظــام ســالمت؛ ۲. تنظیم مقررات؛ ۳. تأمین مالی، 

تعرفه گذاری، ب. حسابداری هزینه، پ. روابط مالی میان بخش های مختلف؛ ۴. رفتار، که خود به سه بخش الف. کنترل انگیزه های 

ارائه کنندگان، ب. اقدامات تنبیهی، پ. اقدامات تقویت کننده صدای بیماران تقسیم شده است؛ ۵. پرداخت.

کاهش تضاد منافع کشور مورد بررسی در راستای  جدول 28. مقایسه تطبیقی اقدامات صورت گرفته در چهار 

بریتانیاژاپنایاالت متحدهفرانسه

سازمان دهی

چارچوب غالب نظام 
سالمت

مبتنی بر صندوق بیماری
ایجاد یک صندوق بیمه سالمت 

تک پرداختگر

نظام ترکیبی
سیستم متکثری از صندوق های 

بیمه دولتی و خصوصی

نظام بیمه اجتماعی
با صندوق های متکثر

نظام طب ملی
ایجاد یک پرداخت کننده غالب 

که حدود 80 درصد منابع را 
تأمین می کند.

جهت گیری های اصالحات 
نظام سالمت

حرکت به سمت مراقبت 
مدیریت شده: پزشک خانواده، 
نظام ارجاع و پرونده الکترونیک 

سالمت

حرکت به سمت مراقبت 
مدیریت شده، با مکانیسم های 

بازنگری خدمات ارائه   شده

ارائه خدمت در دو سطح 
ملی و محلی انجام می شود. 
شهرداری ها مسئولیت ارائه 
خدمت در سطح محلی را بر 

عهده دارند.
تالش برای محدود کردن 

نقش بخش خصوصی در ارائه 
خدمات.

کنترل مراجعه بیماران به سطوح 
دوم و سوم از طریق برنامه 

پزشک خانواده

استقرار نظام حقوق بگیری برای 
پزشکان متخصص

تنظیم مقررات

 بر عهده خود پزشکان
ً
عمدتا

هر فرد باید در ابتدای سال نبود 
کند. تضاد منافع را اعالم 

تأسیس نهاد عالی سالمت برای 
نظارت بر تضاد منافع

 متکی به 
ً
تا پیش از 1975 عمدتا

خود ارائه کنندگان بود، اما از این 
سال به بعد دولت بازیگر غالب 

است.
تصویب قوانین ضد انحصار و 

رشوه
کید بر افزایش شفافیت تأ

ح بیمه ای  مشارکت در یک طر
برای همه اجباری است.

که دارای  کاهش تعداد پزشکانی 
مجوز توزیع دارو هستند.

گسترش راهنماهای بالینی و 
راهنماهای آشنایی با تضاد 

منافع
ایجاد NICE با هدف تضمین 
هزینه اثربخشی و مفیدبودن 

خدمت
آژانس تنظیم مقررات محصوالت 

پزشکی و مراقبت های سالمت

تأمین مالی

تعرفه گذاری

کره میان بیمه و ارائه کنندگان  مذا
و تأیید نهایی وزارت سالمت
تعیین سقف برای هزینه های 

سالمت در هر سال

کنترل دولت، از طریق   در 
ً
عمدتا

مدیکید و مدیکر

کاهش(   
ً
بازنگری فی ها )عمدتا

کاهش حاشیه سود و  با هدف 
کاهش احتمال تسهیم  در نتیجه 

عواید

تعیین بودجه های بخش 
سالمت به شکل دوره های 

سه ساله
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حرکت به سمت محاسبه بهای حسابداری هزینه ها
تمام شده خدمات

استقرار مکانیسم های مرور 
استفاده از خدمت یا مرور 

کنار به روزرسانی  همتایان در 
نظام حسابداری بهای 

تمام شده

گسترش فناوری اطالعات 
سالمت با هدف محاسبه دقیق تر 

هزینه ها و ردیابی منابع مالی

محاسبه هزینه تمام شده 
خدمات با هدف حرکت به 
سمت پرداخت بر اساس 

عملکرد

روابط مالی با سایر فعاالن 
بخش سالمت

نظارت بر روابط مالی میان 
پزشکان و سایر ارکان نظام 

سالمت

راه اندازی نظام مشترک 
اطالعات بیمارستانی

متمرکز بر دریافت هدیه یا دادن 
رشوه با هدف تغییر رفتار

منع پزشکان از هدایت بیماران 
به سمت یک داروخانه خاص

ایجاد استانداردهایی برای 
ارزیابی عملکرد و همچنین 

تشویق اعتباربخشی
تصویب سه قانون: قانون 

پزشکان، قانون خدمات پزشکی 
و قانون بیمه سالمت.

تمام شرکت های داروسازی 
فعال در بریتانیا ملزم به 

گزارش پرداخت های خود به 
ارائه کنندگان )چه افراد و چه 

سازمان ها( هستند.

رفتار

کنترل انگیزه های 
ارائه کنندگان

 از طریق استخدام 
ً
عمدتا

پزشکان و تنظیم مقررات 
سازمان های ارائه کننده )به  

جای فرد(

از طریق تغییر مداوم نظام 
بازپرداخت خدمت با هدف 

خنثی کردن  انگیزه های 
ارائه کنندگان برای ارائه بیش 

)کمتر یا( از حد

افزایش هم پردازی داروها

تغییر نظام پرداخت با هدف 
کنترل تضاد منافع و در 

کنترل هزینه ها )به ویژه  نتیجه 
کارانه و پرداخت  فاصله گرفتن از 

روزانه(

استفاده از نظام پرداخت سرانه 
وزن دهی شده

استفاده از نظام پرداخت بر 
اساس عملکرد برای بخش 

بیمارستانی

استفاده از روش های حقوق 
و دستمزد، سرانه و  FFS در 

برنامه پزشک خانواده

اقدامات تنبیهی

کالن تالش شده است  در سطح 
که با وضع قوانین بازدارنده تضاد 
کنترل شود، اما در بخش  منافع 

 شامل اقدامات 
ً
خرد عمدتا

تنبیهی همچون لغو مجوز 
فعالیت از یک تا سه سال یا لغو 

کامل فعالیت می شود.

عمده قوانین مربوط به بخش 
کالن نظام  سیاست گذاری و 

سالمت هستند.

کاهش فی های پرداختی در 
سال بعد

اعطای هر نوع امتیاز مالی و 
غیرمالی جرم است و تا ده سال 

زندان خواهد شد.

اقدامات تقویت کننده قدرت 
بیماران

تصویب الیحه حمایت یا 
حفاظت از بیمار

افزایش شفافیت در هزینه کرد 
کنار استفاده حداقل  منابع در 

80 درصد از منابع عمومی سبب 
تقویت نقش مداخله گری مردم 

شده است.

پرداخت

حرکت به سمت نظام پرداخت 
حقوق بگیری )به ویژه برای 

پزشکان متخصص(

حرکت به سمت تجمیع 
)Bundling( خدمات

حرکت به سمت ادغام بیمه ها 
و ارائه کنندگان از طریق 

سازمان های حافظ سالمت 
و غالب شدن پرداخت های 

کارایی )همچون P4P یا  مبتنی بر 
پرداخت بر اساس جمعیت(

کارانه فاصله گرفتن از نظام 
کاهش  بازنگری تعرفه ها با هدف 

حاشیه سود ارائه خدمات

استفاده ترکیبی از پرداخت 
گلوبال  کارانه و بودجه  سرانه، 

برای پزشکان عمومی و تیم های 
مکمل آن ها

استفاده از نظام حقوق بگیری 
برای پزشکان متخصص
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9. 2. جمع بندی راهکارهای پیشنهادی خبرگان
کارشناسان آورده شده است. در جدول زیر مقایسه مصادیق تضاد منافع از دیدگاه 

کارشناسان جدول 29. مقایسه مصادیق تضاد منافع از دیدگاه 

نظرردیف

تعریف نکردن ارزش های بنیادین نظام سالمت1

بی توجهی به اسناد باالدستی و قوانین مرتبط2

ضعف قوانین شناسایی تضاد منافع3

نبود اقدامات تنبیهی متناسب4

ساختارچینی نامناسب نظام سالمت و باالبودن خودنظارتی در نظام سالمت5

نادیده گرفتن اسناد باالدستی و قوانین6

شیوع باالی درب چرخان و مشاغل دوگانه7

تسهیم عواید یا سهم خواهی8

نبود نقشه راه برای توسعه بخش خصوصی9

نبود مرض مشخص میان بخش عمومی و خصوصی10

نبود ابزارهای سنجش تضاد منافع11

گردش مالی باال و نبود شفافیت و پاسخگویی در این بخش12 سیاسی شدن پست های مدیریتی وزارت بهداشت به علت 

گردش پایین اطالعات13 نبود پاسخگویی در برابر هزینه کرد منابع و 

شکاف تولیتی و تقدم درمان )به عنوان هدف ثانویه نظام سالمت( بر پیشگیری )به عنوان هدف اولیه نظام سالمت(14

کار تیمی در نظام سالمت15 بی توجهی به 

جهت گیری نامناسب نظام آموزشی16

جهت گیری نامناسب نظام پژوهشی17

که سبب هدایت بیشتر منابع نظام سالمت به سمت وزارت بهداشت و نادیده گرفتن سایر سازمان ها شده است.18 کمیسیون بهداشت و درمان  ترکیب و عملکرد 

تأثیرپذیری باالی تأمین اجتماعی از سیاست های وزارت بهداشت19

کشور از استانداردهای صنعت بیمه سالمت20 فاصله گرفتن سیستم بیمه سالمت 

نقش منفعل بیمه ها در تعرفه گذاری و تعیین ترتیبات خرید خدمات سالمت21

نبود نقشه راه در زمینه تعرفه گذاری22

سپردن تعرفه گذاری بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی23

فعالیت هم زمان در بخش عمومی و خصوصی و انتقال بیماران از بخش عمومی به بخش خصوصی24
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9. 3. ظرفیت های قانونی
که در برنامه پنجم توسعه چهار  کشور نشــان می دهد  بررســی وضعیت مقابله با تضاد منافع در اســناد باالدســتی نظام ســالمت 

کامل پیاده سازی نشده  کدام از آن ها به  صورت  که تقریبًا هیچ  گرفته شده است،  راهکار اساسی برای مقابله با تضاد منافع در نظر 

کاهش  اســت. ایــن اصــول مدیریــت تضاد منافــع این برنامه عبارت انــد از: ۱. اجــرای برنامه نظام ارجاع و پزشــک خانواده، بــا هدف 

گســترش راهنماهای بالینی، با  کارانه به ســرانه؛ ۲.  سوءاســتفاده ارائه کنندگان از عدم تقارن اطالعات و تغییر مکانیســم پرداخت از 

کاهش تأثیرگذاری اشــخاص ثالث بر فرایند درمان؛ ۳. مقابله با اشــتغال هم زمان در بخش دولتی و  هدف استانداردســازی درمان و 

خصوصی؛ ۴. پیاده ســازی پرونده الکترونیک ســالمت، با هدف فراهم کردن امکان نظارت بر رفتار ارائه کنندگان خدمات ســالمت و 

گذرا به آن اشاره  کلی سالمت نیز  گیر. این موضوع در برنامه ششم نیز تکرار شده و در سیاست های  پیشگیری از بیماری های غیروا

شده است.

اما در مجموع باید اذعان داشت با اینکه مواد قانونی اشاره شده زیرساخت ها و تالش های اولیه ای در راه مدیریت مسئلۀ تضاد 

که جوانب مختلف مســئله را  کافی نیســتند و مدیریت این مســئله نیازمند تدوین قوانین جامع و الزام آوری اســت  منافع هســتند، 

سنجیده و ارزیابی کرده باشند و با رعایت اولویت ها و به صورت گام به گام نظام سالمت را در حل این مسئله هدایت کنند. برای مثال 

کالن نظام سالمت )در مجلس  که از وضعیت تدوین و اجرای قوانین مشخص می شود، مدیریت تضاد منافع در سطوح  همان طور 

گیرند تا امکان مدیریت تضاد منافع در سطوح خرد نظام سالمت نیز میسر شود. شورای اسالمی و وزارتخانه ها( باید در اولویت قرار 

ج شده در جدول زیر آمده است. جمع  بندی احکام در

کنترل تضاد منافع در بخش سالمت جدول 30. احکام قانونی موجود جهت 

قانونموارد اشاره شده

 بر اساس نظام سطح بندی و راهنماهای بالینی، 
ً
ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القایی و اجازه تجویز صرفا

کیفیت عملکرد،  تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات در حوزه سالمت، اصالح نظام پرداخت مبتنی بر 
کارآیی، ایجاد درآمد عادالنه و ترغیب انگیزه های مثبت ارائه کنندگان خدمات افزایش 

کلی سالمت سیاست های 

»سطح بندی خدمات و نظام ارجاع«، »خرید راهبردی« و »خرید تنها از فهرست داروهای ژنریک«، ایجاد »پروندۀ 
کادر درمانی و همچنین  الکترونیک سالمت و نظام جامع اطالعات سالمت« و همچنین »ممانعت از اشتغال هم زمان 

ستادی وزارتخانه های بهداشت و رفاه در بخش غیر دولتی«.
قانون برنامه ششم توسعه

کشور اعم از دولتی و  تعیین تعرفه خدمات سالمت برای تمامی ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در 
غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، 

درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی
کشور احکام دائمی برنامه های توسعه 

9. 4. جمع بندی راهکارهای پیشنهادی
صرف نظر از چگونگی سازماندهی شدن مراقبت های پزشکی توسط دولت، جامعه قادر نیست از تضاد منافع در بخش سالمت 

کند. همچنین نهادهای ناظــر قابلیت محدودی برای نظارت بر تضاد منافع دارند، زیرا پزشــکان نیازمند  کامل پیشــگیری  بــه طور 
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کنتــرل و قوانین اداری باعث  کار خود هســتند. عــالوه بر این، مقررات هزینه هایی را تحمیل می کند.  بصیــرت و احتیــاط برای انجام 

که جامعه برای  تضعیــف روحیــه افراد متخصص می شــوند و در درســتی عملکرد آن ها اختــالل ایجاد می کنند. هر مؤسســه و قانونی 

گر نه تنها مورد احترام پزشــکان واقع شــود بلکه توســط  کنارآمدن با تضاد منافع مورد اســتفاده قرار می دهد، مؤثرتر واقع می شــود، ا

ویژگی های خدمات عمومی، وفاداری و امانت داری با بیمار، و تعهد به دانش و فضیلت، هدایت شود. در اینجا، حرفه ای بودن نقش 

مهمی ایفا می کند.

بر اساس آنچه پیش از این بیان شد، الزامات مقابله با تضاد منافع را می توان به دو دسته الزامات نهادی و الزامات فردی تقسیم 

کرد: کرد. در بخش الزامات سازمانی می توان به این موارد اشاره 

که تضاد  کمیت به نحوی اصالح شود  اصطالحات نهادی: در این بخش نیاز است تا روابط نهادی میان بخش های مختلف حا

کاهش یابد. مهم ترین این اصالحات شــامل اصالح ســاختار بودجه ای وزارت بهداشــت و نوع نگاه به خدمات  منافع به حداقل 

مراقبت های سالمت، بازنگری نظام آموزش پزشکی و نهادهای پژوهشی بخش سالمت، و فراهم کردن زیرساخت های الزم برای 

گران می شوند. افزایش شفافیت و حمایت از افشا

الزامــات فــردی: ایــن الزامات شــامل اعمال محدودیت های ســخت و نــرم، منع اشــتغال هم زمان، و محدودیت های پساشــغلی 

می شوند.

کرد: در رابطه با راه حل های برون بخشی نیز می توان به این موارد اشاره 

اصالح نظام بودجه ریزی و تخصیص منابع به نظام سالمت؛  ●

افزایش شفافیت عملکردی و هزینه ای؛  ●

نظارت فرابخشی بر نظام سالمت؛  ●

اجرای دقیق تر قوانین موجود؛  ●

بازنگری ترکیب شورای عالی بیمه.  ●

کرد: در رابطه با راه  حل های درون بخشی نیز می توان به این موارد اشاره 

کار تیمی در مدیریت نظام سالمت؛  ● توجه به مفهوم 

اجرای پرونده الکترونیک سالمت؛  ●

تفکیک وظایف؛  ●

کننده و همچنین تفکیک ناظر از منظور؛  ● تفکیک قاعده گذار از اجرا

اصالح نظام پرداخت؛  ●

تدوین راهنمای بالینی.  ●
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گزارش های منتشر شده معاونت رفاه اجتماعی

وضعیت فقر و نابرابری در ایران در دوره ۸ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()آذرماه ۹۲(. ۱

گذاری بیمه های درمان به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ )دفتر بیمه های سالمت()آذرماه ۹۲(. ۲ نقدی بر وا

کشورها؛ )دفتر بیمه های سالمت()آذرماه ۹۲(. ۳ نقدی بر ادغام سازمان های بیمه گر در وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی: تجربه سایر 

نقد و بررسی داده های سالنامه آماری در حوزه آسیب های اجتماعی؛ )دفتر امور آسیب های اجتماعی()دیماه ۹۲(. ۴

تحلیل محتوای اخبار آسیب های اجتماعی در رسانه ها؛ )دفتر امور آسیب های اجتماعی()دیماه ۹۲(. ۵

کشور بین سال های ۸۴ و ۹۱؛ )دفتر امور آسیب های اجتماعی()دیماه ۹۲(. ۶ بررسی وضعیت طالق در 

گفتمان رهبر معظم انقالب پیرامون سبک زندگی، تعاون و اقتصاد مقاومتی؛ )دفتر امور آسیب های اجتماعی()دی ماه ۹۲(. 7 نگاهی به 

کن در محله های فقیرنشین همگام با هدفمندسازی یارانه ها؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()بهمن ماه ۹۲(. ۸ توانمندسازی خانوارهای سا

کاهش فقر در ایران؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()اسفند ۹۲(. ۹ برنامه راهبردی 

طرح جامع ظرفیت سازی سازمان های مردم نهاد در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()اسفند ۹۲(. ۱0

ک در آمریکا )SNAP(؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()اسفند ۹۲(. ۱۱ برنامه یارانه خورا

مشروط سازی دریافت یارانه نقدی به انجام آزمایشات رایگان پزشکی؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()اردیبهشت ماه ۹۳(. ۱۲

پتانسیل تحقق نیافته ایران، مخزن استعدادهای بهره برداری نشده؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()خرداد ماه ۹۳(. ۱۳

نگاهی به پدیده سوء مصرف مواد مخدر در ایران؛ )دفتر امور آسیب های اجتماعی()خرداد ماه ۹۳(. ۱۴

شکل گیری دولت رفاه و سرمایه داری هماهنگ در ژاپن و آلمان؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()تیرماه ۹۳(. ۱۵

مشارکت اجتماعات محلی در شناسایی فقرا؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()تیرماه ۹۳(. ۱۶

گرسنگی و وضعیت ایران؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()تیرماه ۹۳(. ۱7 نگاهی به شاخص جهانی 

طراحی پرسشنامه برای شناسایی خانوارهای فقیر؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()مرداد ماه ۹۳(. ۱۸

کودک ۲0۱۲: پیشرفت ها، چالش ها و نابرابری؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()مردادماه ۹۳(. ۱۹ شاخص رشد و تکامل 

بررسی پدیده خودکشی در ایران؛ )دفتر امور آسیب های اجتماعی()شهریورماه ۹۳(. ۲0

شاخص امنیت غذایی جهانی سال ۲0۱۴؛ )معاونت رفاه اجتماعی()شهریورماه ۹۳(. ۲۱

برنامه های حمایت اجتماعی در ترکیه؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()مهر ماه ۹۳(. ۲۲

کودکان با روش فقر چند بعدی؛)معاونت رفاه اجتماعی با همکاری سازمان بهزیستی کشور()آبان ماه ۹۳(. ۲۳ اندازه گیری وسعت و اجزای فقر 

ج از کشور؛)معاونت رفاه اجتماعی با همکاری . ۲۴ ج از کشور فیلیپین و مقررات استخدام و اشتغال کارگران در خار نقش سازمان اشتغال در خار

کارآفرینی()آذرماه ۹۴( معاونت اشتغال و 

رتبه بندی سازمان بهزیستی از نظر شاخص های توانمندی زنان سرپرست خانوار کشور؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()مرداد ماه ۹۳(. ۲۵

اشتغال عمومی؛ راهکار مقابله با بیکاری در شرایط رکود تورمی؛)معاونت رفاه اجتماعی با همکاری معاونت اشتغال و کارآفرینی()اردیبهشت ماه ۹۴(. ۲۶
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برنامۀ مشاغل عمومی در آفریقای جنوبی؛)معاونت رفاه اجتماعی()خرداد ماه ۹۴(. ۲7

کودکان؛)دفتر بیمه های اجتماعی()تیرماه ۹۴(. ۲۸ حمایت اجتماعی در جهان: حمایت اجتماعی از 

کشورهای منطقه؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()مهر ماه ۹۴(. ۲۹ بررسی شاخص موفقیت لگاتوم در سال ۲0۱۴ و مقایسه وضعیت ایران با 

بررسی شاخص پیشرفت اجتماعی در سال ۲0۱۴؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()آبان ماه ۹۴(. ۳0

الزامات تدوین برنامه ششم توسعه؛)دفتر بیمه های سالمت()آبان ماه ۹۴(. ۳۱

گزارش جهانی نشاط در سال ۲0۱۳؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()دی ماه ۹۴(. ۳۲

کیفیت زندگی در جهان در سال ۲0۱۶؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()شهریور ماه ۹۵(. ۳۳ گزارش شاخص 

گرسنگی و وضعیت ایران در سال ۲0۱۵؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()مهر ماه ۹۵(. ۳۴ گزارش شاخص جهانی 

تاریخچه ادغام و انتزاع بیمه ها از وزارت بهداشت؛)دفتر بیمه های سالمت()مهر ماه ۹۵(. ۳۵

بررسی اثرات اعمال معافیت های حق بیمه سهم کارفرمایی و نقد جایگاه آن در برنامه های توسعه؛)دفتر بیمه های اجتماعی()خردادماه ۹۵(. ۳۶

کودک ۲0۱۵؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()آذرماه ۹۵(. ۳7 شاخص توسعه 

گزارش توسعه زیرساخت های رفاهی در ایران طی سال های ۲0۱۶-۲0۱۴؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()دی ماه ۹۵(. ۳۸

طبقه بندی استاندارد رفاه اجتماعی؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()آذرماه ۹۶(. ۳۹

نظام نهادی تور ایمنی اجتماعی؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()آذرماه ۹۶(. ۴0

کستان؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()خرداد ۱۳۹7(. ۴۱ کاهش فقر پا سند راهبرد 

گزارش صندوق بین المللی پول، منتشر شده در آوریل ۲0۲0 )اردیبهشت  ۱۳۹۹(. ۴۲ چشم انداز اقتصادی جهان در سال ۲0۲0، خالصۀ 

وضعیت رفاه و مصرف خانوارهای ایرانی در سال ۱۳۹۸  و ضرورت اصالحات اقتصادی؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی( )اسفند ۱۳۹۸(. ۴۳

تبیین و تحلیل فقر و نابرابری در بخش مالی؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()مهر  ماه ۱۳۹۹(. ۴۴

عدالت آموزشی در ایران؛ )معاونت رفاه اجتماعی()بهار  ۱۳۹۹(. ۴۵

کید بر عدالت آموزشی؛ )معاونت رفاه اجتماعی()بهار  ۱۳۹۹(. ۴۶ تحلیل سیاست گذاری آموزش در ایران با تأ

کار ؛ )معاونت رفاه اجتماعی()خرداد ۱۳۹۹(. ۴7 کسب و  کتاب راهنمای برنامه ملی 

پول های محلی؛ ابزاری برای توانمندسازی و مقابله  با رکود و نابرابری منطقه ای؛ )معاونت رفاه اجتماعی()خرداد ۱۳۹۹(. ۴۸

کانادا: حمایت از شهروندان و مشاغل( . ۴۹ کووید-۱۹  کرونا )برنامۀ پاسخگویی اقتصادی  کانادا برای مقابله با تبعات بیماری  برنامۀ دولت 

)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()بهار ۱۳۹۹(

کرونا؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()بهار ۱۳۹۹(. ۵0 کشورهای مختلف برای مقابله با  سیاست های اتخاذشده در 

مداخله دولت های عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی )OECD( در بازار اجاره مسکن ؛ )معاونت رفاه اجتماعی()خرداد ۱۳۹۹(. ۵۱

کرونا ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()بهار ۱۳۹۹(. ۵۲ کمک ۲ تریلیون دالری سنای امریکا برای مقابله با  جزئیات بستۀ 

کید بر مســئله تعارض منافــع ؛ )دفتر . ۵۳ فقــر و نابرابــری در آمــوزش و پــرورش ایــران؛ بررســی شــاخص ها، ریشــه یابی و برخــی راهکارها بــا تأ

مطالعات رفاه اجتماعی()مهر  ماه ۱۳۹۹(
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کارت های اعتباری خرید مواد غذایی با توزیع مستقیم برنج یارانه ای ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()تیر  ماه ۱۳۹۹(. ۵۴ چگونگی جایگزینی 

کشــورها ؛ )دفتــر مطالعات رفــاه اجتماعی()تیر  ماه . ۵۵ کوویــد-۱۹: یک بررســی بهنگام از اقدامات  حمایــت اجتماعــی و مواجهــۀ مشــاغل با 

)۱۳۹۹

گزارش عملیاتی و پیش بینی برنامه های آتی معاونت رفاه اجتماعی  )ویرایش اول( ؛ )معاونت رفاه اجتماعی()تابستان ۱۳۹۹(. ۵۶

گرانه و تامین مالی بنگاه  ها ؛ )معاونت رفاه اجتماعی()شهریور ۱۳۹7(. ۵7 برنامه اجرایی مدیریت حمله های سودا

کستان)مطالعۀ موردی، ژوئن ۲0۱۳( ؛ )معاونت رفاه اجتماعی()تابستان ۱۳۹۹(. ۵۸ برنامه جبران خسارت شهروندان پا

مطالعه ساختار حکمرانی داده محور باهدف بهبود بهره برداری از پایگاه رفاه ایرانیان ؛ )شهریور ۱۳۹۹(. ۵۹

کارت اعتباری به عنوان ابزار حمایتی؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()شهریور ۱۳۹۹(. ۶0 بررسی تجربیات جهانی در زمینه استفاده از 

کشور ؛ )معاونت رفاه اجتماعی()شهریور ۱۳۹۹(. ۶۱ الگوی نوین سازمان و مدیریت حوزه رفاه و تأمین اجتماعی 

کار و رفاه اجتماعی ؛ )معاونت رفاه اجتماعی()شهریور ۱۳۹۹(. ۶۲ تشریح فرآیند اجرایی کردن بند ح تبصره  ۱7 قانون بودجه توسط وزارت تعاون، 

کرونا ؛ )معاونت رفاه اجتماعی()مرداد  ۱۳۹۹(. ۶۳ کتور الکترونیک در حمایت از خانوار در شرایط  کاال برگ و راه اندازی سیستم فا ارائه 

مقایسۀ دسترسی خانوارها به اعتبار و تسهیالت بانکی در ایران و جهان ؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()مهر  ۱۳۹۹(. ۶۴

فقر و نابرابری در دسترسی به زیرساخت ها: مسکن ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()مهر  ۱۳۹۹(. ۶۵

نظام حمایت و رفاه اجتماعی در ایران ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()مهر  ۱۳۹۹(. ۶۶

بررسی نظام حمایت اجتماعی کشورها:  ۱. پیاده سازی نظام های رفاهی مبتنی بر استطاعت در ایاالت متحده آمریکا ؛ )دفتر مطالعات رفاه . ۶7

اجتماعی()مهر  ۱۳۹۹(

کشــور در ســال ۲0۱۹: ۱. شــاخص های . ۶۸ کشــورهای منطقه بر اســاس ســند چشــم انداز بیست ســالۀ  مقایســۀ تطبیقی ایران با 

اقتصادی ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()مهر  ۱۳۹۹(

عملکرد دفتر مطالعات رفاه اجتماعی: شش ماهۀ اول سال ۱۳۹۹ ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()مهر  ۱۳۹۹(. ۶۹

تغییرات رفاه و مصرف ایرانیان و سیاست پیشنهادی حمایت غذایی ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()مهر  ۱۳۹۹(. 70

کشــور در ســال ۲0۱۹ ؛ ۲. شــاخص های . 7۱ کشــورهای منطقه بر اســاس ســند چشــم انداز بیست ســالۀ  مقایســۀ تطبیقی ایران با 

بهداشتی ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()آذر ۱۳۹۹(

کشــور در ســال ۲0۱۹ ؛ ۳. شاخص های . 7۲ کشــورهای منطقه بر اســاس ســند چشــم انداز بیست ســالۀ  مقایســۀ تطبیقی ایران با 

آموزشی ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()آذر ۱۳۹۹(

نظام طبقه بندی خدمات رفاه اجتماعی بر اساس استانداردهای اتحادیه اروپا ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()آذر ۱۳۹۹(. 7۳

کارایی در تخصیص منابــع و عوامل . 7۴ گزارش هــای فقر،نابرابــری و تعــارض منافع؛ ۴. بررســی وضعیــت فقر انــرژی، نا مجموعــه 

اثرگذار ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()دی ۱۳۹۹(

کشــور در سال ۲0۱۹ ؛ ۴. شــاخص های رفاهی ؛ )دفتر . 7۵ کشــورهای منطقه  بر اســاس ســند چشم انداز بیست سالۀ  مقایســۀ تطبیقی ایران با 

مطالعات رفاه اجتماعی()دی ۱۳۹۹(
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کــه محرومیــت از آن می تواند  بهداشــت و ســالمت یکــی از ابعــاد مهم زندگی اجتماعی اســت 
موجب فقر شــود و متقاباًل فقر درآمدی نیز می تواند بر ســالمت جســمی و روانی افراد آســیب 
گرفته  کند. در حال حاضر، در محاســبات مربوط به فقر، بهداشــت یک بعد مهم در نظر  وارد 
می شود و در شاخص های مربوط به توسعه انسانی و اجتماعی کشورها و سالمت شهروندان 
عامل مهمی به حساب می آید. به همین دلیل، سیاست گذاران اجتماعی همواره می کوشند 
کــه بــا سیاســت هایی ماننــد آمــوزش، افزایــش تعــداد پایگاه هــای بهداشــت، بیمارســتان ها، 
کادر درمان و نیز اقدام های زیرســاختی مانند تأمین آب شــرب و ایجاد فاضالب  پزشــک ها و 
بهداشتی و همچنین گسترش پوشش بیمه های درمانی، میزان سالمت خانواده ها را افزایش 
بدهند. ایران در طول چهل سال گذشته، موفقیت های فراوانی در زمینه بهبود شاخص های 
بهداشــتی به دســت آورده است، اما متأسفانه هنوز بخش زیادی از جمعیت، با مسئله فقر و 
کارآمدی و  نابرابری در بهداشت و سالمت مواجه هستند. یکی از علل این فقر و نابرابری، نا
که از جمله نمودهای آن، تعارض منافع در این نظام اســت.  فســاد در نظام ســالمت اســت 
انــواع تعــارض منافع از جمله اتحاد ناظر و منظور )مانند نظارت پزشــکان بر خود در ســازمان 
نظام پزشــکی(، تضــاد وظایــف )ماننــد وابســته بودن بیمارســتان های دولتــی بــه درآمدهــای 
خودشــان(، دوشــغله بودن پزشکان و بســیاری موارد دیگر، از انواع و مصادیق تعارض منافع 
کــه به صورت مســتقیم یــا غیرمســتقیم منجر بــه افزایــش هزینه های  نظــام ســالمت هســتند 
بهداشــت و درمان برای مردم می شــوند. با راهکارهای مختلف درون بخشــی و برون بخشــی 

کارایی و شفافیت نظام سالمت را افزایش داد. کرد و  می توان این تعارض ها را مدیریت 


