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Abstract

Introduction: Health is one of the main dimensions of social policies that governments adopt with the
aim of reducing social inequalities. The economic and political structure in Iran has made the importance
government›s approach play a more important role in determining health policies. The present study aimed
to identify the reforms, laws and policies adopted by the Iranian health system after the Islamic Revolution
and the impact of each on the functions of the health system.
Methods: This is a review study that identified the policies of the Iran health system between 1357 and 1399.
Data collection was done by manual search on the websites of the relevant organizations. The documents
were selected based on Jupp›s four dimensions, and 101 documents were finally included. To classify the
documents, the six-building block framework of World Health Organization was used.
Results: The findings of this study are categorized according to the approved policies in the field of health
in the 3rd to 12th governments after the Islamic Revolution. Of the 26 policies approved during the years
1360 to 1368 and 31 policies approved from 1369 to 1376, the most cases were related to the service
delivery dimension. However, the policies related to governance and leadership had the highest number
among the 29 policies approved during the years 1377 to 1384 and 11 policies approved during the years
1385 to 1392.
Conclusion: An overview of the five periods of the development program shows that the attention of health
policymakers has shifted from service delivery to governance and leadership; Meanwhile, other functions,
especially the health information system, have been neglected during the years1385 to 1395.
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مروری بر قوانین ،سیاستها و اصالحات نظام سالمت ایران طی چهار
دهه اخیر :رویکردی گذشتهنگر
محمدمهدی کیانی  ،2،1خاطره خانجانخانی ، 1هاجر حقیقی ،1اعظم رئوفی ، 2،1عفت محمدی ،2علیرضا اولیاییمنش ، *3،2امیرحسین تکیان
 1گروه مدیریت ،سیاستگذاری و اقتصاد سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 2مرکز تحقیقات عدالت در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 3گروه پرداخت و منابع مالی نظام سالمت ،موسسه ملی تحقیقات سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 4گروه سالمت جهانی وسیاستگذاری عمومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران

*4،2،1

* نویسندگان مسئول .1:امیرحسین تکیان ،دکتری تخصصی سیاستگذاری سالمت ،استاد و مدیر گروه سالمت جهانی وسیاست گذاری عمومی ،بلوار کشاورز ،خیابان
قدس ،نبش خیابان پورسینا ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران .پست الکترونیکtakian@tums.ac.ir :
 .2علیرضا اولیایی منش ،دکتری تخصصی سیاست گذاری سالمت ،رئیس مرکز تحقیقات عدالت در سالمت ،خیابان وصال شیرازی ،خیابان بزرگمهر ،موسسه ملی تحقیقات
سالمت ،طبقه پنجم ،تهران ،ایران .پست الکترونیکarolyaee@gmail.com :
تاریخ دریافت1400/07/05 :

تاریخ تصحیح1400/09/22 :

تاریخ پذیرش1400/10/20 :

تاریخ انتشار آنالین1400/12/18 :

مقدمه :س�لامت یکی از اصلیترین ابعاد سیاستهای اجتماعی است که دولتها با هدف کاهش نابرابریهای اجتماعی اتخاذ میکنند .ساختار
اقتصادی سیاسی در ایران سبب شده تا رویکرد دولت نقش مهمتری در تعیین سیاستهای سالمت ایفا کند .پژوهش حاضر با هدف شناسایی
اصالحات ،قوانین و سیاستهای اخذ شده نظام سالمت ایران بعد از انقالب اسالمی و تاثیر هرکدام بر کارکردهای نظام سالمت انجام شده است.
روش بررسی :پژوهش حاضر یک مطالعه مروری است که به شناسایی سیاستهای نظام سالمت ایران بین سالهای  1357تا  1399میپردازد.
گردآوری دادهها به صورت جستجوی دستی در سایت سازمانهای مربوطه انجام گرفت .مستندات بر اساس مالحظات چهارگانه ( )Juppانتخاب
شدند و در نهایت  101سند به پژوهش وارد شد .به منظور دستهبندی اسناد نیز از چارچوب کارکردها و زیرساختهای سازمان جهانی سالمت
استفاده شد.
یافتهها :دس��تهبندی یافتههای این پژوهش بر اساس سیاستهای تصویب ش��ده در حوزه سالمت در دولتهای سوم تا دوازدهم بعد از انقالب
اس�لامی انجام گرفته است .از  26سیاست تصویب شده طی س��الهای  1360تا  1368و  31سیاست تصویب شده در سالهای ،1369-1376
بیشترین موارد مربوط به بعد ارائه خدمت بود .اما سیاستهای مربوط به حاکمیت و رهبری بیشترین تعداد را در بین  29سیاست تصویب شده
در سالهای  1377-1384و  11سیاست تصویب شده در سالهای  1385-1392داشتند.
نتیجهگیری :نگاه کلی به  5دوره برنامه توس��عه گذش��ته نش��ان میدهد توجه سیاستگذاران عرصه س�لامت از بعد ارائه خدمت به سمت بعد
حاکمیت و رهبری منعطف شده و سایر کارکردها ،بهویژه نظام اطالعات سالمت ،طی سالهای  1358تا  1395مغفول مانده است.
واژگانکلیدی :قوانین ،سیاست ،اصالحات ،نظام سالمت ،ایران

مقدمه
از زمانیکه بشر به صورت آگاهانه تالش خود را برای حفظ سالمت
و درمان بیماریها آغاز کرد ،نظامهای س�لامت نیز شکل گرفتند ،اما
تا یک قرن پیش نظامهای س�لامت سازمان یافتهای با هدف انتفاع و
بهرهمندی کل جمعیت از خدمات سالمت وجود نداشت .طبق تعریف
سازمان جهانی سالمت ،نظام سالمت عبارت است از تمام فعالیتهایی
ک��ه هدف اصل��ی آنها ارتقا ،بازگرداندن و حفظ س�لامت اس��ت .این

فعالیتها میتواند ش��امل مراقبت س�لامت فردی ،خدمات بهداشت
عمومی یا برنامههای بینبخش��ی باش��د .این نظامها نقش مهمی در
بهب��ود وضعیت زندگی و افزایش امید به زندگی در میان جوامع دارند
[.]1
دولته��ا بر اس��اس ایدهه��ا و رویکرده��ای گوناگون سیاس��ی،
جهتگیریه��ای متفاوت��ی در سیاس��تهای اجتماعی خ��ود دارند.
سیاست سالمت نیز یکی از اصلیترین ابعاد سیاست اجتماعی است که
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مجموعهای از سیاس��تها و برنامههایی است که دولت برای گسترش
سالمت همگانی و ارتقای توانمندی شهروندان با هدف کاهش نابرابری
اجتماعی اتخاذ میکن��د [ .]2بهعالوه ،نیازهای در حال تحول جوامع
که نظام س�لامت میبایست پاسخگوی آنها باشد ،اصالح و تحول این
نظام را در همه کش��ورهای جهان ناگزیر میس��ازد [ .]3کش��ورها با
 3نس��ل از اصالحات نظام س�لامت روبهرو بودهاند .علت شکلگیری
این اصالحات نهتنها رفع نارس��اییهایی موجود در نظام سالمت بلکه
دستیابی به کارآیی بیشتر ،عدالت و پاسخدهی به انتظارات افراد است
که درواقع هدف اصلی شکلگیری نظامهای سالمت نیز هستند .نسل
اول این اصالحات مربوط به اس��تقرار نظامهای ملی مراقبت سالمت و
گسترش نظامهای بیمه اجتماعی در کشورهای با درآمد متوسط است.
نسل دوم شاهد ارتقای مراقبتهای اولیه سالمت به عنوان راهی قابل
پرداخت برای دستیابی به پوشش همگانی از سوی افراد بود .از آنجا که
اصالحات نسل اول و دوم عمدتا مبتنی بر عرضه بودند ،نگرانی درباره
تقاضا از ویژگیهای بارز نس��ل سوم اصالحات است که در حال حاضر
در بسیاری از کشورها جریان دارد [.]1
ساختار اقتصاد سیاسی در ایران سبب شده تا رویکرد دولت نقش
مهمتری در تعیین سیاس��تهای اجتماعی از جمله سیاست سالمت
ایفا کند .از جمله وظایف اصلی و اهداف نظام جمهوری اسالمی ایران
که در اصل  29قانون اساسی این کشور نیز ذکر شده ،حفظ ،تامین و
ارتقای س��طح سالمت کلیه افراد جامعه است .با استناد به این اصل و
باتوجه به ساختار اقتصادی سیاسی ایران ،دولت بازیگر اصلی سیاست
سالمت تلقی شده و این سیاست همانند سایر سیاستهای اجتماعی،
محصول عملکرد دولت اس��ت [ .]2بهعالوه ،در ای��ران پس از انقالب
اسالمی سال  ،1375قانون اساسی اصالح شده و کلیه قوانین باالدستی
بر اهمیت سالمت و توزیع عادالنه خدمات بهداشتی درمانی به عنوان
حق اساس��ی برای همه ش��هروندان تاکید کردند .از آن زمان تاکنون
و ب��رای رفع نیازهای روزافزون و نوظهور جامعه و مطالبات بهداش��تی
برای پیش��گیری ،درمان ،آزمایشات تش��خیصی ،خدمات توانبخشی و
همچنین برای تقویت عرضه دارو و تجهیزات بیمارستانی و نیروی کار،
اصالحات مهمی با هدف افزایش کارآیی و اثربخشی خدمات سالمت،
برقراری عدالت ،تامین مالی پایدار و بهبود مدیریت نظام س�لامت در
ایران انجام شده است [.]3.4
برخی از دستاوردهای نظام سالمت در چهار دهه اخیر عبارتند از
راهاندازی شبکههای بهداشت و درمان و افزایش دسترسی در روستاها
و شهرها ،کاهش مرگ و میر ،مبارزه با بیماریهای غیرواگیردار ،تربیت
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نیروی انسانی در عرصه بهداشت و درمان ،گسترش پژوهش ،برقراری
نظام ژنریک دارو ،افزایش تعداد تختهای بیمارستانی ،افزایش مراکز
تخصص��ی و فوق تخصصی ،راهاندازی مراکز تش��خیص ،تجهیز مراکز
آموزشی و توفیق در ساخت تجهیزات پزشکی [ .]8-5باتوجه به اینکه
شناسایی سیاستها و برنامههای تصویب شده و اصالحات انجام گرفته
در گذش��ته و بررس��ی آنها باعث میشود که از گذشته درس گرفته و
راهنمایی برای آینده سیاستهای مورد نیاز و اصالحات نظام سالمت
کشور فراهم شود ،پژوهش حاضر به شناسایی و طبقهبندی اصالحات،
قوانین و سیاس��تهای اخذ ش��ده برای نظام سالمت ایران طی دوران
بعد از انقالب اسالمی و بررسی تاثیر هرکدام از آنها بر کارکردهای نظام
سالمت با رویکردی گذشتهنگر میپردازد.
روش بررسی
این پژوهش یک مطالعه تحلیل اسنادی است که با استفاده از یک
مرور جامع ،سیاس��تهای نظام سالمت ایران شناسایی شدند .محیط
پژوهش ،تارنماها و اس��ناد ،مربوط به هر یک از سیاس��تهای انتخاب
شده بودند .همچنین به منظور تایید لیست نهایی مورد تحلیل ،مراجعه
حضوری به سازمانهای مرتبط نیز انجام و از نظر خبرگان استفاده شد.
بازه زمانی اس��تخراج سیاس��تها ،قوانین و اصالحات از سال  1357تا
 1399بود .گردآوری دادهها (سیاستها ،قوانین ،اصالحات) به صورت
جس��تجوی دستی در درگاه اینترنتی س��ازمانهای مربوطه و مراجعه
حضوری و ارتباطات فردی و س��ازمانی ب��ود که با مراجعه به مطلعان
کلیدی سعی ش��د به تمامی سیاستها ،قوانین و اصالحات دسترسی
پیدا شود .انتخاب مستندات بر اساس مالحظات چهارگانه ( )Juppیعنی
سندیت( 1اصلی و درس��ت بودن) ،اعتبار( 2دقت) ،نماینده( 3نماینده
کل اسناد طبقه خویش) و معنی( 4چه چیزی میگوید) صورت گرفت
[ .]9هدف از اس��تفاده از این معیارها آن بود که اس��ناد انتخاب شده
عالو ه بر داش��تن اعتبار بتوانن��د در حد قابل قبولی بیانگر دیدگاههای
سیاس��تگذار نیز باشند .بر اس��اس مالحظات چهارگانه که در پیش
گفته شد ،اسنادی قابل بررسی و تحلیل بودند که محتوای آنها توسط
مراجع ذیصالح تنظیم ش��ده باش��د ،از صح��ت و دقت محتوای آنها
اطمینان حاصل ش��ده باشد ،درمیان اسناد مربوطه به حوزه مورد نظر
دارای جامعیت باشد و به خوبی بیانگر مفهوم و موضوع مورد نظر باشد.
به عبارت دیگر اس��ناد مورد بررسی در این مطالعه بر اساس این چهار
بعد مورد ارزیابی قرار گرفتند و پس از حصول اطمینان از وجود چهار
ش��رط فوق در آنها ،به فهرست وارد ش��دند .در نهایت  101سند وارد
1. Authenticity
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گام بعدی مطالعه شدند.
به منظور دس��تهبندی سیاستها ،قوانین و اصالحات از چارچوب
کارکردها و زیر س��اختها 5استفاده شد [ .]10چارچوب کارکردها 6و
اهداف 7نظام سالمت یکی از رویکردهای سازمان جهانی سالمت است
و نظامهای س�لامت را از نظر ش��ش زیرس��اخت اصلی ارائه خدمت8؛
نیروی انس��انی سالمت 9سیس��تمهای اطالعات سالمت10؛ دسترسی
به داروهای ضروری ، 11محصوالت پزشکی و فناوری؛ تأمین مالی12؛ و
حاکمیت و رهبری 13ارزیابی میکند (تصویر  .)1در این مطالعه بعد از
شناس��ایی هر یک از سیاستها ،قوانین و اصالحات ،مشخص میشود
که هرکدام از آنها بر کدامیک از کارکردها تاثیرگذار بوده است.
بدینمنظور ،ابتدا تمام سیاستها ،قوانین و اصالحات نظام سالمت
اس��تخراج شدند و س��پس به تفکیک سال و براس��اس برنامه توسعه

شکل  | 1چارچوب کارکردها و اهداف نظامهای سالمت سازمان جهانی سالمت
ﺗﺼﻮﻳﺮ  :1ﭼﺎرﭼﻮب ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎ و اﻫﺪاف ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﻼﻣﺖ

ﻪﻫﺎ

اقتصادی کشور طبقهبندی شدند .سپس در هر سال تعداد قوانینی که
بر کارکردهای مختلف نظام سالمت تاثیرگذار بودند ،در ادوار مختلف
مشخص شدند.
یافتهها
باتوجه به اینکه پس از پیروزی انقالب اس�لامی ،به جز دولتهای
اول و دوم ،س��ایر دولتها یک فرد در دو دوره نخس��توزیر یا رئیس
جمهور بوده ،دستهبندی یافتههای پژوهش نیز بر اساس طول دوران 8
ساله نخستوزیری یا ریاستجمهوری این افراد صورت گرفت (جداول
 1تا  .)5همچنین در پیوست  1لیست قوانین ،اصالحات و سیاستهای
کالن به تفکیک برنامههای توسعه نیز آمده است.
جدول  1سیاستهای تصویب ش��ده حوزه سالمت در دولتهای
س��وم و چه��ارم و به تفکیک ابع��اد زیرس��اختها و کارکردهای نظام
سالمت در سالهای  1360-1368را نشان میدهد .همانطور که در
نتایج پیداس��ت ،به طور کلی در این  8سال  26سیاست تصویب شده
اس��ت .بیشتر سیاستها در س��الهای  1363 ،1360و  1367تصویب
ش��ده (هر کدام  5سیاس��ت) و در مجموع تعداد سیاستهای تصویب
ش��ده در بعد ارائه خدمت بیشتر از سایر ابعاد بوده است ( 9سیاست).
همچنین هیچ سیاس��تی در بعد نظام اطالعات سالمت تصویب نشده
است.
جدول  2سیاستهای تصویب ش��ده حوزه سالمت در دولتهای

جدول  |1سیاستهای تصویب شده حوزه سالمت در دولتهای سوم و چهارم به تفکیک ابعاد زیرساختها و کارکردهای نظام سالمت

رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر
ﻧﺨﺴﺖوزﻳﺮ
ﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺲ از ﭘﻴﺮوزي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﻪ ﺟﺰ دوﻟﺖﻫﺎي اول و دوم ،ﺳﺎﻳﺮ دوﻟﺖﻫﺎ ﻳﻚ ﻓﺮد در
کارکردهای نظام سالمت
زیرساخﻳﺎتها و
دورهابعاد
دوروی
تاثیر
اﺳﺎس ﻃﻮل دوران  8ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺨﺴﺖوزﻳﺮي ﻳﺎ رﻳﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮري اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ )ﺟﺪاول  1ﺗﺎ
 ،دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ
سال ﻧﻴﺰ ﺑﺮتعداد
دسترسی به داروهای ضروری،
نظام اطالعات
سالمت
انسانی
نیروی
خدمت
ارائه
اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﭘﻴﻮﺳﺖ  1ﻟﻴﺴﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ،اﺻﻼﺣﺎت و ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﻛﻼن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺰ آﻣﺪه
محصوالت پزشکی و فناوری
سالمت

تامین مالی نظام
سالمت

حاکمیت و رهبری

1

0

1

0

0

0

2

0

0

1

0

1

2

0

0

0

0

3

0

2

0

0

0

5

4

5

0
0
3
5
1360
ﺪول  :1ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪه ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ در دوﻟﺖﻫﺎي ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺑﻌﺎد زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ -
0
0
1
1
1361
ﺳﺎلﻫﺎي  1360ﺗﺎ 1368
0
0
2
0
4
1362

ﺳﺎل

ﺗﻌﺪاد

136
136
136
136
136
136
136
136
136

5
1
4
5
1
3
1
5
1

ﺠﻤﻮع

26

ﻧﻴﺮوي 5
اراﺋﻪ 1363
اﻧﺴﺎﻧﻲ

ﺧﺪﻣﺖ  1364ﺳﻼﻣﺖ1
3
1
1367 0
3
1368
0
 1مجموع
1
0
0

1365
1366

9

3 0
1 0
5 2

0
0
26 0
0
0
1

1

3

ﺗﺎﺛﻴﺮ روي اﺑﻌﺎد زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ

ﻧﻈﺎم 3
اﻃﻼﻋﺎت
0
ﺳﻼﻣﺖ
1 0
1 0
0 0
0
0
0
9 0
0
0
0
0

دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ 0
داروﻫﺎي ﺿﺮوري،

0
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ

0
ﻣﺤﺼﻮﻻت 0
ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ
ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻓﻨﺎوري
01
0 0
0 0
00
2
0
00
0
1
0
1
0
0
30
2 0
0
0
9. Health Workforce
0
3
10. Health Information System
12.
0 Financing
0
13. Stewardship and Governance

5

4

ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ و 1
رﻫﺒﺮي 0
1
0
0
1
1
0
0
2
0

0

5

5. Six Building Block
6. Functions
7. Goals
8. Service Delivery

ول  1ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪه ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ در دوﻟﺖﻫﺎي ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم و ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺑﻌﺎد زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ در

ﻫﺎي  1360-1368را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﻴﺪاﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در اﻳﻦ  8ﺳﺎل  26ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻴﺸﺘﺮ

ﺳﺖﻫﺎ در ﺳﺎلﻫﺎي  1363 ،1360و  1367ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪه )ﻫﺮ ﻛﺪام  5ﺳﻴﺎﺳﺖ( و در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪه در ﺑﻌﺪ اراﺋﻪ

ﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ اﺑﻌﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ ) 9ﺳﻴﺎﺳﺖ( .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻴﭻ ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ در ﺑﻌﺪ ﻧﻈﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
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پنجم و شش��م و به تفکیک ابع��اد زیرس��اختها و کارکردهای نظام
س�لامت در س��الهای  1369-1376را نش��ان میدهد .به طور کلی
در این  8س��ال  31سیاس��ت تصویب شده است .بیشتر سیاستها در
س��الهای  69و  75تصویب ش��ده ( 7و  8سیاست) و در مجموع تعداد
سیاس��تهای تصویب ش��ده در بعد ارائه خدمت بیش��تر از سایر ابعاد
بوده است ( 11سیاست) .همچنین همانند دولت  8سال گذشته ،هیچ
سیاستی در بعد نظام اطالعات سالمت تصویب نشده است.
جدول  3سیاستهای تصویب ش��ده حوزه سالمت در دولتهای
هفتم و هش��تم در زمان ریاس��ت جمهوری س��یدمحمد خاتمی و به

تفکیک ابعاد زیرس��اختها و کارکردهای نظام س�لامت در سالهای
 1376-1384را نش��ان میده��د .به ط��ور کلی در این  8س��ال 29
سیاس��ت تصویب شده است .بیشتر سیاس��تها در سال  83تصویب
ش��ده ( 9سیاس��ت) و در مجموع تعداد سیاستهای تصویب شده در
بعد حاکمیت و رهبری بیش��تر از سایر ابعاد بوده است ( 11سیاست).
کمترین سیاس��تگذاری نیز درخصوص نظام اطالعات و تامین مالی
نظام سالمت انجام شده است ( 1سیاست).
جدول  4سیاستهای تصویب ش��ده حوزه سالمت در دولتهای
نهم و دهم و به تفکیک ابعاد زیرساختها و کارکردهای نظام سالمت در

جدول  |2سیاستهای تصویب شده حوزه سالمت در دولتهای پنجم و ششم به تفکیک ابعاد زیرساختها و کارکردهای نظام سالمت– سالهای  1369تا 1376
تاثیر روی ابعاد زیرساختها و کارکردهای نظام سالمت
سال

تعداد

ارائه خدمت

نیروی انسانی سالمت

نظام اطالعات
سالمت

دسترسی به داروهای ضروری،
محصوالت پزشکی و فناوری

تامین مالی نظام
سالمت

حاکمیت و رهبری

1369

7

2

2

0

0

1

2

1370

3

1

0

0

0

1

1

1371

1

1

0

0

0

0

0

1372

2

1

0

0

0

0

1

1373

4

1

0

0

0

2

1

1374

5

1

0

0

1

1

2

1375

8

4

2

0

0

1

1

1376

1

0

1

0

0

0

0

مجموع

31

11

5

0

1

6

8

مجموع

26

9

3

0

5

4

5

جدول  |3سیاستهای تصویب شده حوزه سالمت در دولتهای هفتم و هشتم به تفکیک ابعاد زیرساختها و کارکردهای نظام سالمت  -سالهای  1377تا 1384
تاثیر روی ابعاد زیرساختها و کارکردهای نظام سالمت
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سال

تعداد

1377

3

1

1378

5

2

1

1379

3

1

0

1380

4

1

1

1

1381

1

0

0

0

0

1382

1

1

0

0

0

1383

9

3

1

0

0

0

ارائه خدمت

نیروی انسانی سالمت

نظام اطالعات
سالمت

دسترسی به داروهای ضروری،
محصوالت پزشکی و فناوری

تامین مالی نظام
سالمت

حاکمیت و رهبری

0

0

1

0

1

0

2

0

0

0

1

0

1

0

0

1

1

0

0

0
5

1384

3

0

0

0

0

0

3

مجموع

29

9

3

1

4

1

11

مجموع

26

9

3

0

5

4

5
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جدول  |5سیاستهای تصویب شده حوزه سالمت در دولتهای یازدهم و دوازدهم به تفکیک ابعاد زیرساختها و کارکردهای نظام
تاثیر روی ابعاد زیرساختها و کارکردهای نظام سالمت
سال

تعداد

1393

2

0

1394

0

0

0

1395

2

0

0

جمع

4

0

0

ارائه خدمت

نیروی انسانی سالمت

نظام اطالعات
سالمت

دسترسی به داروهای ضروری،
محصوالت پزشکی و فناوری

تامین مالی نظام
سالمت

حاکمیت و رهبری

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

4

12
10
8
6
4
2

دوﻟﺖ ﻳﺎزدﻫﻢ

دوﻟﺖ دﻫﻢ

دوﻟﺖ ﻧﻬﻢ

دوﻟﺖ ﻫﺸﺘﻢ
ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺳﻼﻣﺖ

دوﻟﺖ ﻫﻔﺘﻢ

دوﻟﺖ ﺷﺸﻢ

دوﻟﺖ ﭘﻨﺠﻢ

دوﻟﺖ ﭼﻬﺎرم

دوﻟﺖ ﺳﻮم

0

اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ

دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ داروﻫﺎي ﺿﺮوري ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻓﻨﺎوري

ﻧﻈﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ

ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ و رﻫﺒﺮي

ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ

ﺳﺎل  60ﺗﺎ 98
ﺳﻼﻣﺖ از
ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﻧﻈﺎم
ﮔﺬاري در ﻫﺮ
روندروﻧﺪ ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﻧﻤﻮدار :1
کارکردهای نظام
ها و
زیرس�اخت
زﻳﺮﺳﺎﺧﺖازﻫﺎ وابعاد
اﺑﻌﺎد ی�ک
گذاریﻳﻚدراز هر
سیاس�ت
ش�کل | 2
سالمت از سال  60تا 98

ﺑﺤﺚ

ﺳﻼﻣﺖ از ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده و ﻛﺎﻻي وﻳﮋهاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺶﻧﻴﺎز ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺷﻬﺮوﻧﺪ

ﺳﻠﺐ8ﻣﻲﻛﻨﺪ .در
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎﻳﺶ
بهﺗﻌﻬﺪات و
دهد.اﻧﺠﺎم
اش را ﺑﺮاي
راﺷﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ
ﻓﺮد ﻣﻲ
آن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺒﺐ اﺗﻼف رﻓﺎه
ل ﻓﻘﺪان
ﺷﺪه و
ﺗﻠﻘﻲ
سال
در از اواین
طور کلی
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲی
نشان م
1385-1392
های
س��ا
اﻳﺮان ﻳﻜﻲ از وﻇﺎﻳﻒ اﺻﻠﻲ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ،ﺣﻔﻆ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﻠﻴﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﻪ
 91ﺷﺪه ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺧﻂﻣﺸﻲ
ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ
در ﭼﺎرﭼﻮب
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ
رواﻧﻲ و
تصویبﺟﺴﻤﻲ،
سیاست ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ
 11ﺗﺎﻣﻴﻦ و ارﺗﻘﺎي
ﻣﻨﻈﻮر
تصویب
سال
ها ودر
سیاست
بیشتر
است.
شده
ﻧﻈﺎمﻳﺎﻓﺘﻪاي از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ و ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮده اﺳﺖ.
در
ش��ده ( 3سیاس��ت) و در مجموع تعداد سیاستهای تصویب شده
ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﻗﺘﺼﺎدي ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ  5ﺳﺎﻟﻪ ﻛﺸﻮر ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد .ﭘﺲ از ﭘﻴﺮوزي اﻧﻘﻼب ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ،از ﺳﺎل  1368ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي
سیاست).
بعد حاکمیت و رهبری بیش��تر از س��ایر ابعاد بوده است (8
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺗﺎﻛﻨﻮن  6دوره از اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ از ﺳﺎل  1396ﺗﺎ
 1400ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد ،اﻣﺎ  5ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻳﮕﺮ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  5ﺳﺎﻟﻪ اول ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎلﻫﺎي  1368-1372ﺑﺎ
اﻧﺘﺨﺎبو
سالمت
همچنین هیچ سیاس��تی در این  8سال بعد نظام اطالعات
راﻫﺒﺮد »آزادﺳﺎزي اﻗﺘﺼﺎدي« ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ ] .[11دوﻣﻴﻦ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ
ﺗﻤﺮﻛﺰ دارد ،ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻼﻣﺖ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ] .[2,12ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
ارائه خدمات انجام نشده است.
ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪه در اﻳﻦ دوران ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﺮد اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻮده ،اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ در راﺳﺘﺎي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺪف
ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻃﺮح ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺎﻣﺎي روﺳﺘﺎ ،آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺣﺎد ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺑﺮاي ﻛﻮدﻛﺎن زﻳﺮ
 5ﺳﺎل ،آﻏﺎز ﭘﺮوژه راﺑﻂﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و اﺣﺪاث واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺴﻬﻴﻼت زاﻳﻤﺎﻧﻲ در ﺳﺎل  1369و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده و
ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺳﺎل  1372اﺷﺎره ﻛﺮد .ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اول ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ از 3/5درﺻﺪ
ﺑﻪ 2درﺻﺪ و ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻣﻬﻤﻲ ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ] .[12در ذﻳﻞ ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف ﻛﻠﻲ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ آﺣﺎد ﻣﺮدم« ،ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن
در اﻳﻦ دوره ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﺣﺪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ،ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ -درﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاي ﻋﺎﻣﻪ
ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮر و ﺳﺎﻟﻢﺳﺎزي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺷﺎره ﻛﺮد ].[2,13

بحث
سالمت از نیازهای اصلی برای توسعه در کشورهای مختلف بوده و
کاالی ویژهای است که پیشنیاز عملکرد هر فرد به عنوان یک شهروند
اﺳﺘﺮاﺗﮋي اﺻﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  5ﺳﺎﻟﻪ دوم ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎلﻫﺎي  1374-1378ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد ] [14ﺗﺜﺒﻴﺖ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اول ،اﻳﺠﺎد
بلکه
تلقی ش��ده و فقدان آن نه تنها س��بب اتالف رفاه فرد میش��ود،
ﺛﺒﺎت در روﻧﺪﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر و ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺤﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدي در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد .در اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 5ﺳﺎﻟﻪ اول ،ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ] .[15,2در ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي  5ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ،در ﺳﺎلﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
تواناییاش را برای انجام تعهدات و مسئولیتهایش از او سلب میکند.
در ایران یکی از وظایف اصلی نظام جمهوری اس�لامی ،حفظ و تامین
٨
سطح سالمت کلیه افراد جامعه است .بنابراین بخش بهداشت و درمان
به منظور تامین و ارتقای س��طح سالمت جس��می ،روانی و اجتماعی
جامعه در چارچوب سیاستها و خطمشیهای تعیین شده ،مجموعه
نظامیافتهای از فعالیتها و عملیات اجرایی را تعیین کرده است.
یافتههای این مطالعه نش��ان میدهد که سیاستها و برنامههای
تصویب ش��ده برای بخش س�لامت با اهداف تعیین ش��ده برنامههای

توس��عه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی  5ساله کشور همخوانی دارد.
پس از پیروزی انقالب جمهوری اس�لامی ایران ،از سال  1368تدوین
برنامههای توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی آغاز شد و تاکنون 6
دوره از این برنامه تدوین شده است .از این میان ،برنامه ششم از سال
 1396تا  1400طراحی شده و همچنان ادامه دارد ،اما  5برنامه دیگر
خاتمه یافتهاند .برنامه  5ساله اول توسعه برای سالهای 1368-1372
با انتخاب راهبرد «آزادس��ازی اقتصادی» طراحی ش��د [ .]11دومین
هدف اصلی این برنامه که به کاهش نرخ رش��د جمعیت و کاهش نرخ
مرگ و میر تمرکز دارد ،بهطور مس��تقیم با موضوع سالمت در ارتباط
است [ .]2.12یافتههای این مطالعه هم نشان میدهد باتوجه به اینکه
بیش��ترین تعداد سیاس��تها و برنامههای تصویب شده در این دوران
مربوط به کارکرد ارائه خدمت بوده ،این سیاستها در راستای دستیابی
به هدف مذکور بوده اس��ت .از جمله این قوانی��ن میتوان به تصویب
طرح تربیت مامای روستا ،آغاز برنامه کنترل عفونت حاد تنفسی برای
کودکان زیر  5سال ،آغاز پروژه رابطهای بهداشتی و احداث واحدهای
تسهیالت زایمانی در سال  1369و از همه مهمتر تصویب قانون تنظیم
خانواده و جمعیت در س��ال  1372اشاره کرد .بررسی عملکرد برنامه
اول نیز حاکی از آن اس��ت که این برنامه در کاهش نرخ رشد جمعیت
از 3/5درصد به 2درصد و کاهش نرخ مرگ و میر دستاوردهای مهمی
نیز داشته است [ .]12در ذیل یکی از اهداف کلی این برنامه با عنوان
«تامین حداقل نیازهای اساس��ی آحاد مردم» ،سیاستهای مربوط به
حوزه سالمت ذکر شده است .از جمله سیاستهای مربوط به بهداشت
و درمان در این دوره میتوان به تامین تغذیه در حد نیازهای زیستی،
سالمت عمومی ،بهداشتی -درمانی و مراقبتهای بهداشتی اولیه برای
عامه مردم با تاکید بر مناطق محروم و روس��تایی کشور و سالمسازی
محیط زیست اشاره کرد [.]2.13
اس��تراتژی اصلی برنامه  5س��اله دوم که برای س��الهای -1378
 1374طراحی شده بود [ ]14تثبیت دستاوردهای برنامه توسعه اول،
ایجاد ثبات در روندهای اقتصادی کشور و کاهش بار سنگین تحوالت
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مروری بر قوانین ،سیاست ها و اصالحات نظام سالمت ایران طی چهار دهه اخیر :رویکردی گذشته نگر  /کیانی و همکاران

اقتصادی در جامعه بود .در این برنامه ضمن حفظ سیاستهای سالمت
برنام��ه  5س��اله اول ،سیاس��تهای دیگری نیز در برنامه مطرح ش��د
[ .]15.2در بین تمامی برنامههای  5ساله توسعه ،در سال-های مربوط
به برنامه توسعه  5ساله دوم ،بیشترین سیاستها برای بخش سالمت
اخذ شده است .از  19سیاست اخذ شده در این سالها بیشترین آنها
( 9سیاست) مربوط به کارکرد ارائه خدمت بوده و پس از آن با تصویب
 4قانون یا سیاست در حوزه کارکرد حاکمیت و رهبری ،این کارکرد در
رتبه دوم توجه و تمرکز قرار داشت .متاسفانه در این دوره هیچ سیاست
یا قانونی در راستای کارکرد نظام اطالعات سالمت به تصویب نرسید.
برنامهها و سیاس��تهای تصویب شده در رابطه با کارکرد ارائه خدمت
این دوران در راس��تای دستیابی به تامین مراقبتهای اولیه بهداشتی
برای عامه مردم با تاکید بر مناطق محروم و روستایی ،توسعه امکانات و
اتخاذ سیاستهای تشویقی در زمینه کنترل جمعیت و گسترش شبکه
بهداش��ت و درمان و ارائه خدمات فعال در زمینههای سالمتی مادر و
کودک و بهداش��ت باروری بوده اس��ت .با هدف گسترش ظرفیتهای
بیمارستانی و نیروهای تخصصی سالمت نیز سیاستها و برنامههایی
در رابطه با کارکرد تامین منابع انسانی در این دوران به تصویب رسید.
الزم به ذکر است که این سیاستها در راستای تالش برای دستیابی به
اهداف کالن این برنامه از جمله «تالش برای تحقق عدالت اجتماعی»
در این سالها به تصویب رسیدند .بهعالوه از جمله سیاستهای مهم
تصویب ش��ده در این دوره «طرح خودگردانی بیمارستانها» بوده که
در راستای کاهش نقش دولت در تامین سالمت مردم به تصویب رسید
[.]13.2
مهمترین ویژگی برنامه  5س��اله سوم توس��عه که برای سالهای
 1379-1383نگاشته شده بود [ ،]16سعی در فراهم ساختن الزامهای
تحقق یک توس��عه پایدار بود .جهتگیری اصلی این برنامه ،اصالحات
س��اختاری و نهادی به منظور آزادس��ازی و خصوصیسازی و کاهش
تصدیگری دولت بود .اهداف و سیاس��تهای ناظر بر تامین و توسعه
س�لامت در برنامه سوم توسعه باتوجه به شرایط به وجود آمده در دو
برنامه پیشین ،با هدف افزایش کارآیی ،جلب مشارکت بخش غیردولتی
و س��اماندهی نظام ارائ��ه خدمات (زمینههایی از قبیل س��طحبندی
خدمات و اصالح شبکه بهداشت و درمان کشور) تدوین شد [.]15.12
مهمترین برنامه تصویب ش��ده طی این دوره «طرح پزشک خانواده و
اس��تقرار نظام ارجاع و بیمه خدمات درمانی روستایی» درسال 1383
اس��ت ،این طرح در راس��تای دس��تیابی به یکی از محورهای اساسی
این برنامه که برقراری نظام ارجاع در کلیه س��طوح درمانی کش��ور و
ارتقای سطح کیفی خدمات بهداشتی ،درمانی در قالب نظام شبکههای
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بهداشتی درمانی کشور بود ،تصویب شد .به صورت کلی برقراری نظام
ارجاع ،کنترل ،ریشهکنی و حذف بیماریهای واگیر و درمان مناسب
بیماریهای غیرواگیر ،اصالح ساختار و تقویت نظام بیمه درمان کشور،
اجرای سطحبندی خدمات و ساماندهی شبکه اورژانس کشور ،توجه به
درمان و توانبخشی بیماران روانی ،اصالح ساختار تشکیالت و وظایف
وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشکی در راستای کاهش تصدی
در امور اجرایی و تقویت نقش سیاس��تگذاری ،برنامهریزی و نظارت
از محورهای اساس��ی این برنامه بهمنظور اصالحات در بخش سالمت
بودند [ .]13.2دوران  5س��اله س��وم ،تنها دورهای بود که همه ابعاد و
کارکردهای نظام سالمت در مصوبات مورد توجه قرار گرفتند ،بهطوری
که از  20برنامه و سیاس��ت تصویب شده در این دوران  8مورد مربوط
به کارکرد ارائه خدمت 4 ،مورد نیروی انسانی سالمت ،یک مورد نظام
اطالعات س�لامت ،یک مورد دسترسی به داروهای ضروری و فناوری،
 2مورد تامین مالی س�لامت و  7م��ورد مربوط به کارکرد حاکمیت و
رهبری بوده است.
در برنامه  5س��اله چهارم توسعه که برای سالهای 1384-1388
برنامهریزی شده بود [ ،]17در فصل هفتم با عنوان «ارتقای سالمت و
بهبود کیفیت زندگی» به موضوع سالمت (بهداشت و درمان) پرداخته
ش��ده است .سیاس��تهای پیشبینی شده بخش س�لامت در برنامه
چهارم توسعه مبتنی بر چارچوب نظری مورد توافق گزارش بهداشت
جهانی س��ال  2000سازمان جهانی سالمت بوده است .رویکرد اصلی
این برنامه ،اتخاذ سیاس��تهای س�لامتمحور و گاه فرابخشی است.
باتوجه به اینکه اهداف نظام سالمت در این برنامه ارتقای سطح توزیع
سالمت و پاس��خگویی به انتظارات غیرپزشکی مردم و توزیع آن بوده
اس��ت [ ،]13.2برخالف  3دوره قبلی ،دراین برنامه بیشتر سیاستها
و قوانی��ن در رابط��ه با کارک��رد حاکمیت و رهبری ب��ود ،تا جایی که
از می��ان  9مصوب��ه ای��ن دوره 8 ،مورد بر حاکمی��ت و رهبری و یک
مورد نیز بر نیروی انس��انی سالمت تاثیرگذار بودند ،در حالی که هیچ
قانون یا سیاستی درخصوص سایر کارکردها به تصویب نرسید .ازجمله
مهمتری��ن مصوبات دولت در این دوره میت��وان به تصویب آییننامه
شورای عالی سالمت و امنیت غذایی اشاره کرد.
قانون برنامه  5س��اله پنجم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
کش��ور در س��ال  1389و برای س��الهای  1390-1395به تصویب
مجلس ش��ورای اس�لامی رس��ید [ ،]18تاکید بر روی انسان سالم و
س�لامت همهجانبه با توجه به یکپارچگی در سیاستگذاری ،برنامه-
ریزی ،ارزشیابی ،نظارت و تخصیص منابع عمومی ،توسعه کمی و کیفی
بیمههای س�لامت و کاهش س��هم هزینههای سالمت به 20درصد تا
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پایان این برنامه از سیاستهای مربوط به بخش سالمت این برنامه بود.
بهعالوه در این برنامه بر تداوم کار شورای عالی سالمت و امنیت غذایی
که در برنامه چهارم توسعه آغاز شده بود و بر تمرکز سیاستگذاری و
برنامهریزی و نظارت بخش سالمت در وزارت بهداشت نیز تاکید شده
بود [ .]13.2در این راس��تا و باتوجه به اهداف تعیین ش��ده ،مهمترین
سیاستها و برنامههای تصویب شده در این دوران عبارتند از تشکیل
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در س��ال  ،1390تش��کیل سازمان
بیمه س�لامت و تغییر نام شورای عالی بیمه به بیمه سالمت ،تصویب
قانون تجمیع بیمه و آغاز طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق
ش��هری در س��ال  ،1391تصویب طرح تحول سالمت در سال 392،؛
ابالغ سیاس��تهای کلی سالمت در س��ال  1393و ادغام مجدد بیمه
سالمت با وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی که اکثرا ً در رابطه
با کارکرد حاکمیت و رهبری نظام سالمت بودهاند.
به طور کلی سیاس��تها و برنامههای مطرح شده در دوران برنامه
اول با هدف دستیابی به شرایط موافقت اصولی تاسیس مراکز بهداشتی
درمانی ،تامین داروهای مورد نیاز مناطق محروم ،گسترش آموزشهای
عمومی و مراقبتهای بهداشتی درمانی ،تجهیز مراکز منطقهای و ایجاد
مجموعههای عملکردی بهمنظور تمرکززدایی تصویب شدهاند .باتوجه
به اهداف برنامههای توسعه دوم نیز در تصویب سیاستها و برنامههای
این دوره به توس��عه وگس��ترش بیمه همگانی ،ایجاد مراکز بهداشتی
درمانی در مناطق آزاد و ش��بکههای بهداش��تی درمانی پرداخته شده
است .رایگان بودن کلیه خدمات بهداشتی ،واگذاری خدمات و مباحث
نظارت��ی و اجرای س��طح بندی خدمات از رویکردهای��ی بودند که در
سیاس��تهای تصویب ش��ده در دوران برنامه توسعه سوم مورد توجه
قرار گرفتند .باتوجه به جهتگیری برنامه چهارم ،اتخاذ سیاس��تهای
س�لامت محور پیشگیرانه درحوزه بیماریها مورد توجه بوده و تولیت
نظام س�لامت ،عدالت و کیفیت خدمات نیز در نظر گرفته شده است.
در برنامه پنجم سیاس��تها بیشتر بر تولیت نظام سالمت ،تامین مالی
پایدار ،پوشش بیمهای مناسب ،خرید راهبردی و ارائه تمامی خدمات
در راستای نظام ارجاع و سطح بندی متمرکز شدهاند.
نتیجهگیری
نگاه کلی به  5دوره برنامه توسعه گذشته نشان میدهد با گذشت
زم��ان توجه سیاس��تگذاران عرصه س�لامت از بعد ارائ��ه خدمت به
س��مت بعد حاکمیت و رهبری منعطف شده است .آنچه در این میان
حائز اهمیت اس��ت ،مغفول ماندن نسبی سایر کارکردها ،بهویژه نظام
اطالعات س�لامت ،طی س��الهای  1358تا  1395بوده است .به نظر
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میرس��د اهمیت این کارکرد برای سیاستگذاران نظام سالمت ایران
همچنان ناشناخته است.
تأييديه اخالقي :مقاله حاضر از نوع مروری است و نیازی به اخذ کد اخالق ندارد.
تعارض منافع :نويسندگان اين مقاله ،هیچگونه تعارض منافعی را اعالم نکردند.
منابع مالي :پژوهش حاضر توس��ط دانشگاه علوم پزشکی تهران مورد حمایت مالی
قرار گرفته است.
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